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A. Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden 
baz• kanun, nizarnname ve talimatnameler 

ı. Teşkilatı Esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 
Bll:tİNCl F ASIL İKİNCİ F .A.SIL 

Ahkil.mı esasiye Vamei teşriiye 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir cum
hltl'iycttir. 

ntinci madde - (Muaddcl : 10 nisan 1!l2b 
H !i şıılıat l!):l7 No. 1222, 311!) ) - Tiirki yc Dev
It-ti, C"'Hırı lııı riyct~i. nıilliyet<;i, hlllk~ı, <lrvlet~i. 

lfıik vr iııkil5p~ırlıı·. Rr~nıl dili tiirk~cdir. llfa
k:ııTi Ankara şclıridir . 

Üçüncü madde - Hakimiyet bi!Akaydüşart 
milletindir. 

Dördüncü madde - Türkiye llüyük Millet 
~reclisi, miJlctin yegane ve hakiki mümessili 
olutı millet narnma hakkı hakimiyeti istimal 
rı! er. 

Beşinci madde - Teşri salahiyeti ve icra 
lnıdrcti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
nı rı·l1üz eder . 

Altınci madde 
l ıı1.znt istimal eder. 

Meclis, teşri! salahiyetini 

Yedinci madde - Meclis, icra salahiyetini, 
kr nıli tııı·afmdan müntehab Reisicumhur ve 
ıııııııı tnyin edeceği bir İcra Vekilleri Heyeti 
ınarifctile istimal eder. 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve 
ısk:ıt edebilir. 

Sekizinci madde - Hakkz kaza, millet na
nıınn, usulü Te kanunu dairesinde müstakil 
mehakim tarafından istimal olunur. 

Dokuzuncu madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tara
Cından müntehab mebuslardnn müteşekkildir [•]. 

Onuncu madde - (1\Iuaddel : 11 kfımmuev· 
Ye l 19~4 No. 2!l!l!l ) - Yiı·m i iki yaşını bitiren 
kadın. cı·kcl1 lıeı· 'l'üı·k, ııı elı ııs se~ınek hakkını 

haizdir. 

On birinci madde - (Muaddel: ll kanunu
evvel 19~-! No. 2599) - Otuz yaşını bitiren ka
dın, erkek her Türk, nırbus se~i lebilir. 

On ikinci madde - Renebi hizmeti re nıiye
sinrle hulunaıılıır, mücıız::ıtı t rhibiye veya si rkat, 
sn h lckii.rlrk, do la ııclıı·ıcılık, em ıı iyeti s ni istimal, 
hildi iflfıs cü ı· üınlrrinclcn birilc mahkum olanlar, 
mnhcıırlıır, tııbiiyeti ccnelıiye iddiasında bulunan-

[*] 906 ntımaralı kMar : 
1 - fntihab bitibde .-ey/erin en çoğunun bir zat 

ıılıdesincle taayyiin yah uel mii.Jıavi reyle.-de çekilecek 
lcanııni ku.-anın bir zat ulıdesinde ta~·arrü-r ettiği an, 
o zatin mcbu.•lıığmıun mcbdeini teşkil eder. 

ll - Bir memuriuetıe iken mebus olanlar hakkında 
T<"~ l,ililtı E8lUiiye kanunııııun yirmi iiçiincü ve yirıııi 
Rekizirıci nuıddeleri ahkô.mı liizimiittatbik olabilmek 
yaııi tnemuriyet kcıbıılü vesilcsile mebııs!uğıın sukıı
tuna hiikmolıınabilmek için mebus olan bu memwrun 
kendi intihabına resmen ıttıla Mıni ettikte-n oonra 
memuriyette devam etmek iatediğine dair merciiııe sa
rihan malıi.mat 0/l'zetmiş olmaın lllzınıdır. 

S - M cb us intihab edilen bir zat in mebuslu/c ta.Jı,
ııiııatına istihkak-ı Meclise iltihakı ile meşruttur. Yal
?1\z Meclisin kararile müeuyed mazerete müsteniden 
oclmemek Iilen ilt-iluık addolunur. Mcbus itıtih4b ediı
diğine resmen ıttıla hdsıl eden memu1' vazitede bulun
smı., nıezun olsun bu tarihten sonra/ci müddete aid 
•rıemuriyot •naa~ v~ ta lısMalı 1 tJvkaliideBini alamaı: ,,. 
işten el çektiril•niş, vckô.lct cmrin~ alımıııg, açıkto 
kalmış olsun yine bu miiddete aid nıaQ.i ve tah3isaı. 
1 evkalô.deleri verilemez. Ili şubat ı 9S'l 



lar, hukuku medeniyedcn ıskat edilmiş olanlar, 
türkçe okuyup yazmak hilmiyenler mebus iııti

hab olunamaz)ar. 

On üçüncü madde- Biiyük Millet Meclisinin 
intihabı dört senede bir kere İcra olunur. 

Müddeti biten mebuslarrn tel<rar intilıab 

edilmeleri caizdir. 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtiınııma kadar 
devam eder. 

Yeni intihabm icrMma iınk&.n görülmediği 

takdirde içtima devresinin bir sene temaidi ca
izdir. 

Her mebus yalnız kendini intihab eden cini
renin değil, ıımum milletin vekilidir. 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec
lisi, her sene teşrinisani iptidıısında [•] dııvctsız 
toplanrr. 

Meclis, azasının memleket dahilinde, devir, 
tedkik ve nıurakabe vazifelerinin ihzarr ve te
neffüs ve istlrahatleri için senede altı aydnn fnz
la tatili faaliyet edemez. 

On beşinci madde - Kanun leklif etrı.~k 

haklu MecUs azasına ve İcra Vekillcı·i Heyetine 
aiddir. 

On altmcı madde - (Muaddel : JO nisan 
1928 o. 1222) - Mchusl:ıı· Meclise iltihıık el
liklerindc şu şekilde tahlif olunurlar [ .. ) : 

fVatan ve milletin saadet ve se lilmetine ve 
milletin bilakaydüşart hakimiyetine mugayir 
bir gaye takib etrneyeceğime ve Cünıhuriyet 
esaslarına · sııdnkatteıı ayı-ılmıyacnğrına nnınu

sum üzerine söz veririm). 

On yedinci madde - Hiç bir mebus Mecli 
dahilindeki rey ve mütalensıııdan ve beyanatın
dan ve Meclisteki r ey ve mütaleasmrn ve beya
nııtınm Ml'clis hariciııtle irad ve izhnrmtlnıı do
layr mesnl değildir. .cı·ek intihabındıııı evvel ve 
gerek sonra aleyhine ciirünı isnııd olunan bir 

[•] - t}çüncii Devrenin üçiitı<rii lçti1naı ile beşinci 
De.vrenin ilk itıikad nilıılPri, o zamatı tatil nilnü o/mı, 
oıımaycı ve bcşirıci De ıwenin ikinci 1 çlimm bir pa::ara, 
altıııcl Devrenin i/..;inoi lçti>na.ı Şeker Bayrtıınının bi
rinci gününe ve ii.qii•ıoii lçtimtıı iRe bir cumartcsivc 
teııadüf etmıiş "" Mıuılüı yine toplanmıştır. 

( .. ] - Tnlılif için ııwbusım inti/ıap mazb<ıtıısının 
tasdik cdilıniş olması ld::ttn g~lrrwz (Z. E. Cilt :zı. 
Sayfa 9. 115 - IX - 1930). 

ıncbusun maznunen isticvabi veya tevkifi r·ı 
veyahud ınuhakcmcsiniıı ieras ı H eyeti nnnııniyc
ııin kararına ıncnuttnr. Cinai rürıııü nıe~lıiHl !nın
dan müstesnadır. Ancak bn takdirde makamı 
aidi Meclisi dcrhal haberdar etmekle mükel
leftir. Bir mcbusnn intihabından evvel veya son
ra aleyhine sadır olmuş cezai bir hiikınün infazı 
mebusluk ıniiddetinin hitaınıııa kadar talikolu
ınır [ .. ]. lllebıı~luk ııılitldeti t>sııasıııda ıııünını 

znınıın ccreynn ctıucz. 

On sekizinci madde - Mebuslarm scnc\"i tah
sisatları kanunu mııhsu~ ile tayin olunur. 

On dokuzuncu madde - Tatil esnasında Re
isic.ınıhur veya Meclis Reisi lüzum görürse Mec
lisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan b~ştC" 

biri tarafından taleb vııku bulursa Meclis Rri s i 
d:ıhi lllrr lisi iı; l inıaa d:ıvı•l ı·dC"r ı •••ı. 

Yirminci madde - Mecli ti nfiizakerııtı alen i
dir ve h ıı rfiycıı neşrolunur. 

F'akat niır.ıtmnıımei dahilide nıünderiç şcı·aite 

tevfiknn lllPelis ha[i cclsc lc ı· dahi nkt!C"dchiliı· 

ve hafi celseler müzakeratının neşri Meelisin 
kııı·aı-ıııa ııı cıı ııttuı· ı ••••]. 

Yirmi birinci madde - Meclis, müznkeral.ı
nı kt>ndi nizamnamei dııhilisi ıııucihincc ir-m 
eder. 

Yirmi ikinci madde- Sual ve istizalı ve Mec
lis tnhkikatı, Meclisin ciinılei salfıhiyctindl'n 

olup ~ekli tatbikı nizamnıımei dahili ile tayin 
olunur. 

[ * ] - Tcş1·ii masuniyeti lw.ldırıl" 11 /ı i ı· ın.elllls. 
<ı1JT'1Ctı lfeueti ıtnımniye ka.-rırı alınmadrın, nıahl<em rcn 
teı•ki/ olııııabilir. Ku1·ar: 1284. 

[ .. 1 - !!'T- XII- 19/,fl dcı krıhıtl oluna tL, Tı•ş kiilitı 
Esasiye Encii1nenini1t bir 71lll::balamndan: 

Netice: lınuıt olunew bir suçtan dolayı istc11rn 
takibatın Deı-re sonuna lıırttktlmıı.~ına MrcliR f 'ınu
m.i H PJJCiince kurar verilm.:~ ol<ttı bir nıcbNsun ye1ıi 
Ocı•rcdc dahi 1nebus seçümi.ş olnıa.•ı halinde enr/cr 
•·rri.lmiJ olrw talik k«mrı hükmünün devamı icap 
Cflecef]inc ııe f'l vııelki Devre e8"nnt8tnrlo 1'Prihniş talik 
karcırlarırıııı Devre sonund<ı ııııcak yrmidı•n nıeh11s 
8~çi/nıiyenler Jıukkırıdı.ı kendil•iğinden ortn~/rı11 1.-nl/!tı
rnk. l11kibalııı brışltmıaııı lfı:ımgeldiiiinr 11c şinıdiue 
kadar lııı uoltlo crreıton cr/en •mrrıınrlcııin dc§ilJiiril
"'rırinc m,ahol bulunmadı.ciııı.a kf11rar t•crildi. 

[•••] - IJ1ecli.<, 1 ilk teşl'in 1.140 OluBul ıncselc•i) 
ve !SI Eylıll JIJJO (Milli 'IY'r" kıu m.ıt; niıı korlin
m ~) tııri/ııcrindc . Rrit<icırm.lmr tartı/tntlıııı içtimaa, 
feı•kal11dc dcıvet edilmiştir. 

[••••] - Dahili nizmmuınırnin 98 n<ri mııddcsinin 
son fıkraşma bal.-ını::l 



Yirmi üçüncü madde - l\Iehusluk ile Hü
kumet nıcnıııriycti bir zat uhdcsiııde içtima ed<>
ıııtz ı • J. 

Yirmi dördüncü madde - 'rürkiye Büyük 
llli llt;t Meclisi heyeti umumiyesi her teşrinisani 

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

Yirmi beşinci madde - lntihab devresinin 
Jıitamıııdaıı evvel Meclis adedi mürcltcbiniıı ek
scriyeti mutlakasile intiha.bat tecdid olunursa 
yeni içtima eden Meclisin intilıab devresi ilk teş

rinisaniden lıaşlar_ 

Teşrinisaniden evvel vaki olaıı l çtima, l<'ev
k.ılfıde l.ıi ı · l ı;ti ımı addoluuıır. 

Yirmi altmcı madde - (Muaddel : 10 nısan 
Hl:?S t\ ıı. ~~~:! ) - Büyük ~liii P l Meclisi kavaııiııiıı 
Yaz ı , tııı l ili, tcfsi ı ·i , fesilı \'C ilgas ı , Devletlerle ınu
l\ a\·clı•, ıııuaiH•d ı• \ 'f:' s ulh akıl i, l ıarh ilfıııı, ıııu va

zcnei ıımuıııiyei maliye ve Devletin umum hesabı 
kati kıın ıııılaJ'JJıın tcdkik ve tıı.sdikı, ıneskukil.t 

darbı inhisar ve mali taahhüdü mutaza=m 
mukavcliit ve imtiyıı.zatın tasdik ve feshi, umu
mi ve hususi af ilil.m, cezaların tahfif ve tahvili, 

[•] - Bıı ınaddemn hini müzakere~inde • Darülfii
nun miiı.lcrri•liklct·i bundan tııüstesnadır » menlinde 
l sta,bttl mebu.m Ali Rıza ve Sarıthan mebıısıı Va8'ı{ 
lrırajından ı•crilm takrirler H eyeti ıtmıımiıJcce 
rnldcdilmişti {2J/ III / 1340 - Cild 7. Sayıfa 835 : 
8.16) . Hrıtta !z,ıi·r nıelıııHıı Sc11id bıı yiizdcıı mü~ta{i 
sayılnıı~tır (lill,O- Cilr/11 , Sayıfa 195). 

- Bi nıtttıartılı. lt!/J:Jir: 
ll n /w nı H ıtkıtk 7tl<'htelıinin rıti bir m eslek 1ncktebi 

olda{junrı ve 11Lt'ktcb'itı clct·s/crine maaş değil ücreti tal'
rir verildiğine lıina.cn bu nıuallimliğin 1>ıcbuslukla iç-
liıwıınrlrı hiç bi>· mahzur yoktur. 15 şııbat 19!!6 

- lll numaralı tel •ir : 
Uüyiik Millet MecliB'i azasıııdan birine Hükıl

'""i tamfmtlwı trı·di edilerı nıuayyen ve mııvakkat bir 
ı~ Hıı/oi~uı·t -,w·tıwriyelind~n addolunanıaz . 

10 şubat 19!7 

- 18 nımı(trrılı knrrır : 
!J it!liik Millet M••clisi a.za•ınııı /ı er luıııgi bir m c

?tı.llriyeti uhdtsimlc ceın edirJ etnı.cuU'8i hwmsunun 
Hty< Li lcrniyeııiıı ttklif ı·e y1ı m:iitalcrısı üzerine 
Eluyllk Mill l' t Mrcli•iııcc trıknrriir ettiri/tnesine krıll'a•· 
v< rildi . 5 - VI - 1336 

«Tcşl<iMtı E.<tıııiycnin 2:1 . nıaddesi i lc bıı ktwn.r, 
trılıi•t li il•· lıiikiirıuru; kalmıştır.» 

- ! ,l,t UH11tarlllı kaTar : 
Mf'cli•i Mi/lı rızrı.ından dava veM.lcti i lo iştigal 

rrlc11 /er mrnrı drrlıal nıenirıe karar verildi. 18-/1-1338 
• Bu krırnr J,CO numaralı ktınunun 4 ncü nıaddesi 

mııcibincc (!5 ııiRan 1340) tarihindenberi nıanıuliinbilı. 
ıhtiildir ». 

- !35 numaralı karaf' : 
M eeliBi Ali azasınııı mütealılıidlik yapmalannm 

meııiııe karar verildi. t3 -ll -ı 33/J 

tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tccUi, mahke
melerden sadır olub katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı [•] gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

Yirmi yedinci madde - Dir mebusun vatana 
hiyaııet ve mebusluğu zamanında irtikib tölı
metlcrinden birile uıüttehem olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi azayi 
III C \'CUUCSİllİil sÜ]Üsanı ekseriyeti arasile karar 
vedllr ·yu hud on ikinci maddede münderiç cera
i ınden b i ı·ilc ınıı.lıkılm olur ve mahkiimiyeti ka
zıyei ıııuhkeme halini alırsa ınebuslult sıfatı zail 
olur. 

Yirmi sekizinci madde - 1stifu, esbabı meş
rua dolayısile uıalıcuriyet, bila mezuniyet ve 
ın azeret iki ar Mccl i ·c ademi devam ( .. ] ve
yahud ıııeınuriyet kabulü hall eri nde melıuııluk 

sakıt oltu·. 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukarıdaki mad
deler mucibince ınebusluk sıfatı zail veya aalut 
ulan veyahud vefat eden ıııebusun yerine bir 
diğeri i.ntihab olunur. 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Mecliai 
kendi zabıtasını reisi marifetile tanzim ve ida
re eder. 

[•] - Şeyh Said iByaııı müııasebctile harekiltı 08-

k,riye nuntakasında ve Aııkarada te~kil alıınan lstik
lril mahkemelerinden birinciB-i tarafından verilecek 
öliim cezalarının M eeliBi Atice tasdik edilmekmin m
f azı ve A n kara l stik/.dl malıkeınesiııce 11erilecek bu 
kııbil cezaların iBe M eeliBi A tinm tasvibine arzedit
mesi, 4 - ll-1341 de tahtı karara alınmış (Karar: 117) 
ve idam sa/.dhiyeti, 90 - IV - U .U de mezl•llr mahke
melle de tıışmil olunmuştur (Karar: 136). 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 31 mart 13+1 tarih
li kanuıı i le bu sa/.dhivet Divanı harblere de veril
mişti : 

c Hali harbde vahud nıüsellııhan ve müçtemian ilt
lfan vukuunda. sahai harek/it ve iBilandaki idarei örfi-
116 mıniakalarında nıüteşekkil bilihnum Divanı harbler
den sadır olan idam kMMiarı, ordu 1181/a kolordu ve
vahııd müstakil fırka veya mcvkii müstahkem kuman
danlan tarafından badııttaadik, derhal in/tu olunur-» 

M amna/ih, M enenıen vakası dolal(U'ile il/in olu
nan idarei örfive müddetince bu kanun men olmam14 
V6 Divanı lıarb tarafından hülcııwlunan ölüm ccı:alan, 
Meclisi Alinin tasdikına ar=olunmuştur (KMar: 6·11)-

Bitahare bu kanun, 16 mrtl/W 19./ıO tarihli örfi 
idare (3831) kanunu illi ilga edilmiştir. 

- t88Jı savılı c Tutı<:eli 11il4!1Btlııin idaresi hakkın
da kanun » un 33 ncü maddeai : 

Idam hükii.mlerini>ı 11ali 116 kumandan tarafından 
Leeile liUu•n qöriUmediQi takdirde inf ruı emf'olunur. 

[ "") - I stanbul mebusu Ha11da•· 11 Mardin nıe
bıısu Mııhittin Birgcnin mebUlllukları 603 ve 1146 
~ayılı kamrlar mucibince ıakat olunmuştur, 



-4 
UçUNcU F ASIL 

Vazifei icraiye 

Otuz birinci madde - Türkiye Re isicum hu
ru, Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi tıı

rafınclan ve kendi azası meyaıımdan bir iııtihab 
devresi için intihap olunur [•]. Vazife i riyaset 
yeııi Reisicumlıurun intihabına kadar devanı 

eder. Tekı·ar intilınb olunmak caizdir. 

Otuz ikinci madde - Reisicuınlııır, Devletin 
reisidir. Ru sıfatla ınerasinıi mahsusada ı.rcclise 
ve lüzum gördükçe lcra Vekilieri Heyetine riya
set eder. Reisicumlıur, R iyascti Cumhur maka
mında bulundukça, Meclis münaknşat ve ıııiizn

keratııın iştirak edemez ve ı·ey veremez. 

Otuz üçüncü madde- Reisi cumhur, hastalık 
ve memleket haricinde seyahııt ı;ibi bir sebehle 
veza if ini i.fa etleıııez veya vefnt, istifa ve sair 
sebeb dotayısile Cumhuriyet Iıiyaseti inhilfıl 

ederse Büyük Millet Meclisi Ticisi vekfLleten Re
isicümbur vezaifini ifa eder. 

Otuz dördüncü madde - Cumhur Riynscti
n in inlıiluUnde Meclis ıuiiçteıni ise yeni Reisi
cuıulıuru derhal intihab eder. 

Meclis müçtenıi d!'ğilse reis tarafından he
men içtiman davet edilerek Reisicumhur intilıab 
edilir. Meclisin itıtihab devresi hitaıu bulmuş 
veya intihabatm tccdidinc karar veı·ilmiş olursa 
Rcisicumhuru gelecek Meclis intihab eder. 

Otuz be§inci madde - Reisicumhur, Meclis 
tarafından kabul olunan kanunları on gün zor
iroda ilfuı eder_ 

'l'cşkilfıtı Esasiye kanunu ile bütçe kaunııları 
müstesna olmak üzere i!iinnn muv.ıfık görmediği 
kanunloı·ı bir daha müzakeı·e edilmek üzrre es
babı nıucibesile birlikte keza on gün zarfında 
Meclise iade eder. 

Meclis, mezktl.r kanunu bu de.fa da kabul 
ederse, onun iliını Reisicumhur için mecburidir_ 

Otuz altmcr madde - Reisicumhur, her sene 
teşrinisanidr Hükümetin geçen seneki faaliyeti
ne ve o sNıe ittihaz edilmesi münasib görülen 
tedbirlere dair bir nutuk irad eder veyahud 
Başvekilc lmaat ettirir. 

1 ] - Fevkalllda lçtinıada, intilıa.b tecdid olunur 
(Dilrdiiııcil deıw1). 

Ot~ yedinci madde - Reisi cu ın nur, ecncbi 
Dcvletleı·in nezdinde '!.'ürk Cuıuhuriyctiııiıı siya
si ınümessillerinin tayin ve ecııeb i Devlctkı·iıı 

siyasi nı üıness illeriııi kabul eder. 

Otuz sekizinci madde - (Muacltle l: JO ııisıııı 

l!l2!:l No. 1222) - Hcisicuuıhuı·, iııtilıabı akııbiıı

<1e YC 1\tcclis lıuzuı·uııda şu suı·ctle yemin cdpı· : 

[l{eisicuıııhuı· sıfatilc Cumhuriyetin kanun
Iarına ve hakimiyeti milliye esaslamıa riayet ve 
bunlan nıiidafaa, 'rürk ıııilletiııiıı saııdctiııc sa
dıkaııc ve lıütün kuvvetinıle snı·J:ı ıııcsııi, 'l'üı·k 

Devletine tevecciih ecleccl; her tehli1<eyi kerııııli 

şiddc-tle men, 'l'iirkiyeııiıı şan ve ~ercfiııi viknye 
ve iliıya ve cleru h de ettiğim vazifenin icabatıııa 
hasrınefis etmekten ayrılmayacağıma namıısııııı 

üzcı·inc söz veririm]. 

Otuz dokuzuncu madde- Hcisicumlıuruıı ıs
dur edeceği bilcümle ıuukarrerııt Haşvekil ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

Kırkiner madde - Bıışkuıuıındanlık Türkiye 
Düyiik Millet Meclisinin şahsiyeti ınaneviyesinde 
ıııündemiç olub Reisicumhur taratmdan temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hnzııı·da kaıııııııı ıııahsusıııııı tcdiknn Erkfını llıır
lıiyri Cııuııııi_vc ı·iy:ıset iıı<' \ "<' st•fE'nlc lı· nı \ ·ri< il
leri lleyetinin inlıası üzerine Reisicumhur tara
fından nasbedilccck zata tevdi olunur. 

Kırk birinci madde - Reisicunılıur, hiyaneti 
vataniye halinde Büyük .M.iUet Meclisine karşı 
ınesuldür. Reisicunılıurun ısdar edeceği bilciiııı

le mukaıTerattan ınütevcllil! ıuesuliyet 39 ııcıı 
ınallde ınucibinee nıezkı1r mukaneratı imza eden 
Başvekil ile vekili aiclinc raeidir. 

Reisicumlıumn husnısatı şıılısiycsinden dolayı 

mc~ııliyL' Ii liizııııg-eiJiktc i~bu '1\·~kiliitı Esasiye 
kanununun masuniyeti teşriiyeye taalluk eden 
17 nci maddesi mucibince hareket edilir. 

Kırk ikinci madde - Reisicumhnr, Hükı1-
mrtin inhnsı üzerine, daimi malfıliyct vı>ya şey
buhat gibi şahsi sebeblerden dolayı muayyeıı 

efradın cezalarını ıskatveya talıfif edebilir. 
Reisicuıulıur, Biiyük Millet lifeelisi tarafından 

ithnın edilerek mahkum olau vekillcr hakkında 
bu salahiyeti istimal edemez. 

Kırk üçüncü madde - Reisicuıııhuı·un talı.si
satı knnwıu mahsus ile tayin olunur. 



Kırk dördüncü madde ~ (Muaddel : J 3 ~'lı

bat 19:17 ' '<' 2!1 ikinci tc~ı·iıı 1937 No. ;)115 ,.c 
3272) - IJa~vckil, Reisicumhur canihill<lcn ve 
~lcl'lis azusı ıııeyaııındıın tayin olunuı·. 

Sııir vckillcr Bıı~veki l tarafrııdnn Meclis azıı
sı aı·usıııdaıı int ilı ab olunarak heyeti urııurniyesi 

Reisicuınhurıın ta~dikile M eelise a rzolun ur. 
~!eclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin 

içtin ı aına tali!; olunur. 
Hükfuuct lıattı lıarl'ket ve siyasi noktai ııa

zaı·ıııı azuılli lıir Jıa[ta zarfınJa ::l[celise uildiriı· 

ve itinıad tııleu cde ı· . 

Kırk beşinci madde - Vekille r, Başvekilin 

riyascti altıııda (lcl'll Vı'killrı·i Heyeti ) ııi tc~ 
kil cdc ı·. 

Kırk altıncı madde - lcra V cki llcı ·i llcyeti 
llük fııııetiıı uı11ıuııi siyasetiııılcn nıii~teı·clıen me
suld iir. 

Vckillel'tlcn her IJiı·i kı-ndi sulıllıiyeti ,laiı·c

siııı.lcki ieı-aat tıın ve ııı ııiye tiııiıı efa! ve nıua
IJleli~t ıııdaıı ve siyasetinin uru u ın i istikaınctiıı

J(•ıı uıiinfcridcıı ıııcsuldiir. 

Kırk yedinci madde -(Muaddel : 13 şıılıat 
1!1:!7 ,,, :!!1 iki ıwi ll-sı·iıı 1!1:17- No. :J ll!i "'' _,:_! 7~)
\'ckiJJı-ı·iıı \flZift• \' ' IIICStıJiyl'tieı·i rııaJısu~ kanıın
la tayin olıınıır. 

Kırk sekizinci madde- (lllua. Jd cl : ı ::ı şıılıat 

J9:l7 ve 29 ikinci tcşı·in 1937 No. 3115 ve 3272)
Vckii.lctlcriıı tcşkili tar~ı, malısus kanuna tiibi
ıliı· ,. J. 

Kırk dokuzuncu madde- (Muathlcl : 13 şu
lı:ıt 1!1:!7 "' :!!) ikiııı·i tcsrin l!l37 -N(). ~.13 ve 

3272) - Mezun ve her hangi bir selJelı l e ınazuı· 
olan hiı· vekilc 1cm VckiJlet'i Heyeti azasırıdaıı 
bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir 
vcki l bir vekilietten fazlasına niyabet edemez. 

Ellinci ına.dde - (Mundtlcl : 13 şuhat 1937 
V~ ~!) ikinı·i t('~ı·in ı !l37 - No. 3115 ve c-272) -
!cra Vekillcı·indcıı hiriııiıı Divanı Aliye sevkiııe 
ılaiı· '!'ürkiye Büyük Millet Mecli ince ve1·ilen 
karar vekiilcttcıı su l<tıtıı dahi ıııııtnv.anıımudıı. 

Elli birinci madde - İdari dava ve ilitilif
ları riiyet ve hal, Hükftmetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kıınun üiyih.alan ve imtiyaz mukavele 

L•] - 3117 ve 11271 aavılı kanu1ılara bakınız/ 

ve şartnameleri üzerine beya.ru mıiitıılea, gerek 
kendi kanwıu mahsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şilrayi 
Dev let teşkil cdi ll'C('kt ir. ~fınıyi Dcv lut in ı ·lil'sıı· 

ve azasr vazaifi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tncrübcleri ile müteıneyyiz zevat m&
yanından Büyük Millet Meclisince intihab olu
nun [•]. 

Elli ikinci madde -İcra Vekilieri Heyeti, ka
nun larm suveri tatbikıyesini irae veyahud ka
nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahk8.ını c&
didPyi ınulıtt•\' J olnıaıııak ve Şi'il'llyi Devletin llıl

zıırı tedkikinden geçirilmek şartile, niznınname 
lcr tedvin eder. 

Nizaınnameler Reisicüınhıırun iıru;a ve ilinile 
mamulünbih olur. 

Nizaınnıı.melerin kavanine mugayercti iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDUNCU !'üiL 

K: uvvei kıı.l&iye 

Elli üçüncü madde- Malıkt'ıllele ı · iıı teşkilatı, 

v:ızil't• \'C sıılfılıi,,·ı•tlt' ı ·i kanunla muuyycııdir [••] 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davalarm muhakemesinde ve hükmünde müata
kil ve her türlü müdahalattan !zade olub ancak 
kanunun hükmüne tabidir. 

:Hahkemelerin mukarreratmı Türkiye Büyük 
millet Meclisi ve lcra Vekilieri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahki
ııııııa nıünıanaat cd!'nıcz [•••]. 

Elli be~inci madde - Hakimler kanunen mu
ayyen olan usul ve ahval haricinde azlolunaınaı:
Jıır. 

,, 

r•J - 80J nltnllır«lı l«ırar : 
Devlet şii·rcısınm Oecı!'i drıire•i, ka:cıi ·vcı::ifv /JVIrtı 

mii$takil mahkeme B1[rıt ve salti.Mvetile müce/ıiıez-
dir. 1 ~ nisan 19.'1~ 

[••] - 7'cm-viz mıılıkl'11ıesi kanun '"'"~"mlrtrı : 
.4, 371, .+69 (1,8), J,/J5, 8JJ,, l!ı!:3J, 16h.4, 1019, !lOtO, 

2914, 2769, !JOOC (2), J032 

Asliye mahlccnıelrrinc aid kanım nutıuıralorı : 
367, 1848 (19), !5H 
.469, J,OZ, 83.1,, 981, 9747, 3748 
Sulh mahl:emolcrinc mütedair kantın mımaroları : 
H niBıın 13!9 (1086 - 581) 
4GQ (li), 1,9!, 981, 371,8 

[ .. •] - 1186 vo 1187 rıu.ııwıralı kararlara. bu/anı:: 1 



-ft-
Illi t.l.Uılet ınadcte - Httkimleı-in evaafı, hu

kukıi, vezaifi, ma~ ve muhassasatlan ve sureti 
nasb ve azilleri kanunu mahsus ile tayin olu
urn· [•]. 

Elli yedinci madde - Hakimler kanunen mu
ayyeu veza.iften b.a umumi ve hususi hiç bir 
vazife deruhde edemezler. 

Elli sekisiııai madde - Mahkemelerde muha.
keınat alenidir. 

Yalıuz usulü ınuhakcınat kanunu [ .. 1 ıııuci
bince bir mahkemenin hariyen ccreyauına mah
keuıc karar verebilir. 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahk.elne 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gör
düğü meşı·u vesaiti istimalde serbesttir.. 

Altm.ışmcı madde - Hiç bir mahkeme va
zife ve s&lahiyeti dahilinde olan davaları rüyet
ten imtina edemez. Vazife ve salıi.hiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divam Ali 

Altmış birinci madde - (Muaduel : 13 şubat 
1937 ve 29 ik in~ i te~1'i"n 1937 - o. 3115, 3272) -
Va~ifclerinden ınünbais hususatta tera Vekilleri 
ile Şi'ırayi devlet ve 'l'emyiz mahkemesi rüesa 
ve azasını ,·e Cünılıuriyet Daşmüdueiuınumisini 
muhakeıııc c tın ek ii:t.erc bir (Dh•aııı Ali) teşkil 
oluııur . 

Altm.ış ikinci madde - Divam Ali aQılığı 
için on biri Mahkemei temyiz. onıı Şilrayi ~ev
let rücsa ve azası meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi bafi ile 
yirmi bir zat intihab olunur. 

Bu zevat reyi hafi ve ekseriycti mutlaka ile 
içlerinden birini reis ve birini reis vekili inti
bab ederler. 

Altmış üçiincü madde - Divanı A.li bir rei~ 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ek.seı·iytti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Mütebaki altı zat ledeHcai:ı heyetin noksn
nrıu ikmal için ihtiyat aza vııziyemıdedir. 

lşbu ihtiyat aza üçü Mahkeınei tewyiz, üçii 
Şfirııyi devletten müntehab a~a arasından ol-

[•1 • llôkmilrr l;wıımıı : !550, ;J!IJC, J501. 
[••] - 'eza rı><tlıakNiı<'ieri tısulıi IC~~nıınu 141-

Rııkuk. ıo~~ 

mak üzere kura ile tefrik oluııurlar. 
Reisliğe ve reis vekilliı;J.üe intibab olunan

lar bu kuraya dahil olmazl.ır. 

Altm.ış dördiincü m:ı.d1a - Divanı Alinin 
müddeiumumiliği Başmüdrleiııınuınilik tarafm
dan ifn olunur. 

Altmış beşinci madde - Divanı A ı ın in ka
rarları katidir. 

Altmış altmcı madde - Divam Ali mevzu 
kanııniara tevfikall ınulınl<cnıe icm ve hüküm 
ita eder. 

Altmış yedinci madde - Divaııı Ali göı·üleıı 
lüzuın üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararile teşkil oluuur. 

BEŞ1NCİ F ASIL 

Türklerin hukulm ammesi 

Altmış sekizinci madde - Her 'l'üı·k hür 
doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına mm:rr 
olmayacak her türlü tasnrrufta bulunmaktır. 

Hukuku tabjjyeden ·olan hürriyetin herkes iı,:iıı 
hududu başkalarnun hududu hürriyetidir. Bu 
hudud ancak kanun marifetile tesbit ve tııyiıı 

edilir. 

Altmış dokuzuncu madde - '!'ürkler karnın 
ııazarrnda müsavi ve bilaistisna kaımııa ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, srnrf, aile 
ve ferd imtiyazları ınülga ve memrıudur. 

Yetmişinci madde - Şahsi masuııiyet, vic
dan, teiekkiir, keliiııı, rıe~ir, seynhııt, akid, sayü
amel, temellük ye tasarruf, içtima, cemiyet, şir
ket hak ve lıürriyetlel'i Türklerin tabii huku
kundadır. 

Yetmiş birinci madde - Can, mal, ıı·z, uıeıı

kcn her türlü taarruzdan masnndur. 

Yetmiş ikinci madde - Kanunen muayyen 
o\an ııhval ve e kiHden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

Yetmi4 iiçiinnü madde - lşkence, eziyet, 
ın dere ve angarya menınudur. 

Yetm4 dördiincü madde- - (M uaddel : 5 şu
bat 1937 No. 3115) -- llınuıııl menfaaller için 
lüzuınu, usulüne göre anlıışılıııadıkça ve mahsus 
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kanunlaı·ı mucibiııce değer pabası peşin verilme-
dikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimliik olunamaz [•]. 

Çiftçiyi toprak sahibi yıı.pmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimHik 
olunaca,l{ arazi ve ormanların istimJak bcdolleri ve 
hu bedcilerin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fevkaliide hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere biç bir 1\imse hiç 
bir fedakfırlık yapınağa zorlanamaz [••]. 

Yetmiş beşinci madde - (Muaddel : 5 şubat 
t!ı:n- 'o. :ı ı lfı) - ll i~ hi ı · kiıııse ıneıısup olduğu 

felsefi içtihad, din ve mezhebden dolayı mua
heze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret adahı
na ve kanunlar hükümlerine aykı rı bulunmamak 
üzere her türlü dini iiyinler yapılması serbest tir. 

Yetmiş altmcı madde - Kanun ilc ınuay

yen olan ıısul ve ahval haricinde kimsenin ınr.s· 

keniııe giı·ilt>meı ve üzeri tııharri edilemez. 

Yetmiş yedinci madde - Matbııat, kanunu 
dairesinele sorbest tir ve ncşredilnıedc:ı evvel tr(
tiş, ınuayeııeyc tabi dcğilrliı·. 

Yetmiş sekizinci madde- S('ferbedikte, ida· 
rei iirfiye lıaliıı Ic veynlıud müstcvli emraıclaıı 

dolayı ltaınıııeıı müt!ehaz tedabir icabatmdan 
olarak vazedilecek takyidat müstesna olma], 
üzere seyahat hiç lıir suretle takyidata tabi tn· 
tulaınaz. 

Yetmiş dokuzuncu madde - Uknrlun, sayii· 
nıııelin, terncilük ve tasarnıfun, iı:tiıııııntm, cemi· 
yetlcriıı ve şirketlerin hududu hürriyeti kanun
lar ile mıısunahtıı·. 

Sekseninci madde - Hükılıuııtin nczaret ve 
nıııraknlwsi altında ve kanun dairesinde her 
tiil'lii tcdrisat serbesttir. 

Seksen birinci madde Postalara verilaH 
rvrnk, nıcktnblar ve lıcı· nevi emnnetle ı· ~ıılalıi · 

[•] -
9$9 - Devlet demiryoUarı istinı.Ui.k kaııunw 

lli07 - Bu kanuna nıüzeyyel kanun 
3710 - Belediye istimlô.k kanunu 
,1887 - M illi ll1iidafaa ihti!Nlçlan icin y1ıpılacak 

istinılô.kler luı.kl.-ıru;W, kanun 
[**] -
3780 - Milli korwıma kanunu 
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yctt.ar müstantık, mahkeme l<ararr olmadıkça 

açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm mahremiyeti ihlal oluııanıaz [•] 

Seksen ikinci madde - Türkler gerek şalııs
larına gerek amıneye müteallik olarak kavun'ın 
ve njzamata muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Mecliııine mün
feriden veya müçtemian ihbar ve şik5.yette bu
lunabil ir. Şahsa aid olarak vukubulan müracna
tin neticesi müstediye talıriren tebliğ oluıımak 
mecburidir_ 

Seksen üçüncü •adde - Hiç kimse kaunrıen 
tiibi olduğu mahkemeden başka bir malılcemeye 
celb ve sevkolunnmaz. 

Seksen dördüncü madde - Vergi, Devletin 
umumi masarifine hnlkm iştiraki demektir. 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hiikmi 
~ahıslar tarafından veya onlar namma rüsum, 
aşar ve sair teklilif atmması memnudur. 

Seksen beşinci madde - Vergiler ancak bir 
kanun ilc tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belcdi
yelerce teaınülen cibayet edilmekte olan rüsnm 

[*) 118 kattunusani 1938 tarih ve 38110 sa11tlı ReRmt 
GazetPrio çıkan Şılrayi devlet k<Warı. : 

Teşkilatı Ell/'.ırri.ye kunununıın 81 'II.Ci truıdrlesinrle 
mahremiyeti ihlli.l olunamayacağı zikredilen tnuluı.b&
rcıt, IMdierin hukul.-ıma ve muamelô.tına taaUU.k eden 
meuada 11e .,una buna ifşa81 caiz olmayem şahsi husıı
•aia miiteııllik olmak Ulzımge!ib yoksa aRayiş ve i11::i
brıta miiteallik ve Büktimetin miidahaleaini mitstel.ıim 
fevkalüde rıhvalde da.irei aidcsinin keyfivetton ha
berdar edilmesi icab Pdru;Pğine ve nite/cim ceza kanıı
mınun 1195 nci maddesinde mcmurları:Uın lıiri vazife
sin i uaı>tıüı sırada nıcmuriyetino nıiiteallilc olara/c ta
kiba.t icrasıtıı müstel.ıiın bir oiirme vakıf olub rlrı aid 
olduğu dairevi haberdar etmekte ihmal ve terahi 
r<leı·sc biı· sene miiddctle nırmuriyetten mahru1niyetlc 
beraber ağır ce:ı:a!lı nakdi ile de cezalandırı.lacafit •a
ra halen mczlctlr olmasına ve telgraf mıılı.ab re mem1t7'
lrırı. da alelitlak mcınur sınıf ve idculı1ı.a dahil. bıı
lıınnuıhı.rtna nöre bunları.n lıöyle bir emri /'anun{ ile 
ınii/,ellcfiv•tlerinde şe/c ve şiiblu~ olmadığım ve bu 
/mb daki ( dairei aidesini luıberdlJh' etme/c) kaydi lı.i;; 
bir vakit de teloral •nuhabcratının ma.Jırrnıiuctini ih
lal suretinde tcMkki edilmiyeceğinden bu nııssı ka
nmıi Tcşkillltı esıısive haııınııtruı. asla muhalif dii4ınc
veceği ciJıetl.e ınulıabere m<mmrları suç delillerin' ha
vi oldıığwıa lw.•uuıt etLikleri tclyrafnamelcri Milddci
ıtmunıiliğe ·ihbrır ile 11ıükcllef olmaları lli.zımgeleceği 
ı · e 8ıtQ u~trlwrıııın mevcudi11dinden şiibho edilen 
lrlnrafnamelcre gelince; ceza kantınunun tah1nil et
tilii mükellefiuct muhaberc metnuı·larıııa tevcccWı 
cdecepi 1•e oid olduliıt mercie lıaber vermgk 11eklind~ 
tecelli evl.evcccği ciheılc mu.luı.bcre memurlarıtım /ıd
sıl edecekleri laınaate göre hareket etmeleri zaruri 
bulunduğu 6- 1- 1938 tarihinde ekserivetle kabııl 
edildi. 



ve tekl'ılifin knnunlıırı tanzim edilineeye kadar 
kcmnkiin cibnyete deva m olunabilir. 

Seksen altmcı madde - Haı·b lıııliıı<le veya 
harlıi icab ettiı.·ccek bir vaziyet lıu<lusuııda veya 
isyan zuhurıındn veyahud vatan ve Cüıııhuriyet 
aleyhine kuvvetli ve fili teşebbüsat vukuunu nıü 

qyicl, katği cnıarat görüldükte, İcra V ekiileri 
Heyct.i nıüddcti bir ayı tecavüz etmemek üzere 
unıurııl vcyıı mevzii idarei örfiye ilan edebi lir 
ve keyfiyat hemen Meclisin tns<likına ıırzolunur. 
Meclis idarei iirfiye müddetini, in<lelicab tezyi<l 
veya tcnkis cd~bilir. Meclis mü~teıni değilse 

derbal içtimaa davet olunur. 
İdarei iirtiyenin fazla lerundisi lifeelisin lm

rarınıı mütevakkıftır. 

lrlarC'i örfiyc şah ıs ve ikaınctg~ h ınasuni.vetle
ı·iııin, nıatbuııt, nıiirascla.t, cemiyet, şirket hüı·

ı·iyctlerinin muvakkateıı takyid veya tnlikı de-
mektir. • 

İdare i örfiye ınıntakasile bu mrutaka dalıilinıle 
tatbik ohırıacak ııhkitm ve muameliıtın sureti ic
rnsı ve lıarb halinde dahi ınasuniyet ve hiirriy Pt
lcrin taı·zı takyid ve talikı kanunla tesbit olu
nur [•]. 

Seksen yedinci madde - lbtidai tahsil bütün 
Türkler için mecburi, Devlet mekteblerinde mec
canidir. 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve ırk fıırkı obnnksızm vntıındaşlık itibarile 
('l'ürk) ıtlak olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanm 
sulhünden doğan veyahud 'l'ürkiyede nıütemek
kin bir ecuebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğub da memleket dahilinde ikamet ve sinni rüş
tc vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve 
yahııd vatandaşlık kanunu mucibince Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

'l'iirklük sıfııtı kamtnen muayyen olan ahval
de izııa edilir. 

• 
ALTINCI FASIL 

Mevaddı miiteferrikıı. 

Vı?ıiyat 

Seksbn doklunmcu madde- Tüı·kiyc cuğı-nfi 

[•] - Or/i idar• kanunu No. JBJI. 

8-
vaziyet ve iktisadi miinasebet nokta.i nazarrndan 
vilayetlere, vilayetler kazalnra, kn?.nlar nahiyelr
re ınünknsenıdir ve nnlıiyeler de kıısnbn ve köy
lerden terekkiib eder . 

Doksanmor madde - Viliiyetlerle şehi r , ka
saba ve köyler lıükmi şnhsiycti hnizdir. 

Doksan birinci madde - Vilayetler ıımuru 
tevsii mezuniyet ve tefrikı ve;r.aif esaııı üzerine 
idare olunur. 

Meınurin 

Doksan ikinci madde - llukııku siynsiyeyi 
ha iz her Türk ehliyet ve isti hkak ma göre Dev
Jet nıeınuriyctiı:de istihdaııı olunınnk lıakkıııı 

hnizdiı·. 

Doksan üçüncü madde - Bilfıınum nıeııııır

l:ırın ev~afı, hukuku, veznifi, maaş ve ınıı

hassasatı ve sureti nasb ve azilleri ve terfi ve 
teı·akkileri kanunu malısus r·ı ile ınııayyendir. 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha
lif olan nınurda amire itaat memuru mesuliyet
ten kurtarnıaz. 

Unıuru maliye 

Doksan beşinci madde - (Mun<ldel: 12 ka
ıımıııc,· Yel 19a l No. 1 9:J) - M nvazcnei ıınıu

ıuiye luınııını liiyihas ı ve lıuııa lıa i!;l ı hiitçPlcr ve 
cerlvcller il e ıııiillııık lıüt~l'lrı · Mcelise rrınll yıl 

ba~ınrlan rn az ü ~ ııy !'v\'C'i laluliııı rılunnı·. 

Doksan altmcı madde - Devlet cmvnliııdeıı 
ıııuvnzcne haricinde sarfiyat caiz ucğildir. 

Doksan yedinci madde - Muvazeııei nınu

nıiye kanununun lıUkıııü hiı· seneye mqhsustnr. 

Doksan sekizinci madde- Hesabı katği ka
nunu müteallik olduğu sene büt~esinin devrci 
hesahiyesi zadıııda istilısııl olunan varidat ilc 
yine o sene vukubulaıı te<liyatın hakiki mikdarı
nı mübeyyin Jmnundur. 13unuıı şekil Ye taksima
tı ınuvazenei uııımn·iye lmnuınuıa tnıııamile mü
tC'nazıı· olacaktır. 

Doksan dokuzuncu madde- Hesabı kııtği ka
rınıınnuıı ıayilıası müteııllik olduğu scıwııiıı so-

[•] • Memurin kanıınu No. 188 



nundan itibaren nihayet ikinci senenin teşı·ini

sanisinin i ptidasın ıı kada ı· Büyük Millet lifecli
sine tııkı.lim olunmak mecburidir. 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
mcrbut ve J>e\detin varidat ve masarifa iın ı 

kanunu malısusuna tevfikaıı murakabe ile mÜ· 

kellri bi r Divnııı ınuhasebat mücsssestir [•]. 

Yüz birinci madde- Divaııı nıuhasebat, um u. 

mi mutnbal1nt lıcyannamesini, taalll\k ettiği he· 
sulu l<ntği kıı ıı unuııun ~bliyere Büyü!; Millet 
ı\fcclisiıı c lakrlinıi tarihinden itibar n nihayet 
a lt ı ay zarl'ında 1\Icclisc takdim cd or [ .. ]. 

'l 'e§kilütı Esasiye kanıımınıı <ıid zaraint 

Yüz ikinci madde - l.;lıu 'J'eşk iliitı c~ıısiye 
karıununun tııdil i aşağıdaki şoraite tabidir: 

'l'aJil tekiii i Meclis azııyi mtirettcbesinin Iii-

r ·ı - t!/2 nıtmll ra lı /;(11·ar : 
Dil'fl.nı muhascl•atın, lii.zıtmtmıla. Idr kanunu11. tef

~irin·i Mecli,q riyusetindcıı tcıleb etmek hakkına mcılik 
ulılıığu fley~ti ımıuıniyenin 71irmi il.-ıinci içtimaıııın 
ıiri11ci eelscsinde tal:arı-iir etmiştir. 

6 klincınusani 19!17 

1.!0/J ILlimartılı ktı·rar : 
Uivımı ırwluıstJbııtırı ü.ç aylı/, rııı>orları ii.zerinc 

.1/crli•çe verilelıılccck kıırarlaT, nul(l,yyen h(uli•elcrrle 
mcsuliyrt trıyiuinc ve yolau::lukla:,··ııı izalcsine m.u
tedtıir olmakfull l'lu;lca bi1· ınahi!fet ar::edemiyecrrjin
dc•n, btı hl1dioelc,.,. tnı:ıksur lcalmak tcıbü.tlir. Şa:yct, 
/Jiwuıın teqrii nıurrıkabcyi ten"" ve te•lıil vnzi
,, .. .,i lmririrulı• ki l111lc ·ve saldhiyctleri lwdudunu 
ltrr /ıanoi bir içlihatla aşamk bıı raporlar Ila diğcT 
. Q•iııtl ıntwıızrıtı ol111uş da bıırılor hal:ktn<la Meclisçe 
lvwm•lar itlil111z ı·ılilnıiş ise, btmların masiahat 
;~.:;c,-i',u· -rniifl~ha~ olnuwı h(tsebile, şunıii.litnün ::u/1 
oıcscleue tnıııılwsır kal ııımı zarwri oldıığıına ku · 
·l · ril·mi~ti1·. 

t: 8011 kclnun 19!.., 

[••] - Z. C. 2!J - X l - 19J!J S. 44 : 45 
ı- XII- J.9.t!J S. :1 : ~ 
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akal bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttı-r. 

Tadil5.t, ancak aded i nıürcttelıin siilüsnnı ek
,c1·iydi iotıısı ilc ];ıılıul uluııalıiliı· J•J. 

1şbu kıınun1ın şekli Devletin Cünı huı·iyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tııdili ve 
tnğyiı·i hiç bir suretle tck lif dnhi ed il oıncv. 

Yüz üçüncü madde - 'J'eşkiliLlt Esasiye ka
nununun lıi ç lıir maddesi, bi ç hir sebeb ve ba
hane il~ ihmal v<>ya tatil oltıııanıa~. lli <ı hir ka-
11\lll 'l'cşkilfıtı BsııNiyc kııııuııunıı müuufi o l aıııaz . 

Yüz dördüncü madde - 1291 ta1·ihli !lnııwıu 
csasi ile mevadrlı ınundılclcs i \'C 20 kDnıınusnn i 

1337 tarihli Teşkilatı csıısiyc kıını.mu ve müzcy
yclatı ,.c tadilıit ı miilgud ır. 

Yüz beşinci madde - Rıı kanun tarihi ııeş

riııden itibaren mcriyiilicradır. 

Muvakkat madde - Tü1·kiyc ),üyük .Mill t 
1\lP · li.·iııe iııt ih ııp edilen YC •ılilecek olan bilıl

nıtım ıııı•nsnhiııi ııskc1·iyrııiıı tfılıi ıılacııkları şa

rait hakkondaki J!l kununncvvcl 1339 tarihli 
kııııun alıkilını lıa llidir. 

21l ııisa n 1340 

f*] - Tadil teklifi Enc1bııc1ı tara[ındrın Tel olıın
nııı~ ise, bcına rıit ma.zbrıtrmııı rcye lconıılmnsırıda, 
t•brriyeti mutlaka 1</ifidir. 

Te.~k-i lfi.tı Esasiye nıadclelcrinin l c[siri•ıe gelince, 
bımım için, tadilrleki usul ve mc•·usimin i[tLSı l(ız~m 
gelmez . 

NitekiM 111 nu7ll(ıralı tefsir, lfüı·ılnıetin ve 87 nıı
marnlı tcfsirin d Diutını Muluıstbat riyasetinin bir 
tezkcre•'i üze•-ino t;ılrarılılığı (libi 5- Xl -JJI,O, :zr- X I-
19.'10, !7- XII -1940 ve J (J- lll -194:! tarihlerinde mcb
ııslar tarııfındrın verilen lt•k inı::alı tukrir ile dı• Tcş-

1..-ildtı Esasiyenin te[~iri istcnilm~lir (13 mayvı 194 <le 
K iJ.t(lhya mebıtsn R ecep Pekcr'in l>eıtatuılı w• Rize 
"'cbusıı Fuat Sirnıen tııra[ınılrın verilen takririn red· 
di.. 128!, ıuıy ılı Karrıra da bal::ını:l) . 

Tc~kilıitı Esasiye kamcnu ile tadiUerinin. mü::a.keratını ihtiva cclım zabıt ceridclerinin Devre, cilt ve sau/a 
,ıımuırala"'': 

11. Ci/tl 

ll 

III 
I V 

V 

7 
8 
3 

• 5 ,_ ... 
16 
co 

llH : 287, 1190 : :Z91,51fl : 566, 8:!5 : 58, 859 : 86t, 909 : 910 
ıo9 : 199, 1184 : •120, J,90 : !,38, 4a5 : •aa, ass : 1so, 1oo5 : 10411 
104, 1a, ıt5 : t:zG • 
!6, !9 
93, 94, $'! 
so, sı : 85, s5 : sa, sa : 88 
!, IJS, 58 : '15, '15, 81 : 8!, 
76, 78, 83, 86, 87 : 89 



2. !ntihabı mebusan kanunu 

[Takvimi vakayi ile neşri : 7 ramazan 1326 ve 20 eylıll 1324] 

FASLIEVVEL 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti 0~- · 
maniyede mebusıın iııtihabı sımcaklar itibarile 
icra kılınacak ve her sancak bir dııirei intiha
biye ve lıer ııahiyc bir şubei intilıabiyc itibar 
olunacaktır. 

lKtNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmı§ 
beşinci maddesi mucibince Heyeti mcbusan aza
sı her elli bin nüfusu ziikılra bir nefer olmak 
itibarile tertib olunacak ve nüfusu zükilru elli 
binden dun veya ziyade olan sancaklarda yinııi 

beş bin nüfus elli bin itibarmda tutr:lacaktır. 
Şöyle ki; bir sancak yirmi beş bin nüfusu 

zükCır-dan ilı:ıret ol~a dahi bi ı· nıcbu~ int_ihap ede
ceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmiş beş bin 
nüfusu zükı'lrdan akal olduğu halde dahi yalnız 
bir mebus intihabrna hakkı olacaktır. Bundan 
ziyadcsi için YÜ"- yirmi beş bine kadar iki ve yüz 
yetmiş bine kadar üç ve iki yüz yirmi bine ka
daı· dört n fcı· ınclıu · iııtilıap olunncak ve ı.tı 

ruilı1ardaıı ziyaılesi hu ni,;bct üzcı·iııc arltırıi,L
caktır [1] . 

[1) Bu madde, 3 ni.•an 1$39 tarih ve 320 nmnııra
lı kanıtnun birinci maddesi ile berveçhi zir tadil cdil
mi§tir: 

Türkiye Bü11iik Jltillrt MP.clisi nıiktan li.z<tSt Tii.•·
kiye Devleti halkından lıM· yirm.i bin nüfusu ziik(Jr
rla mr nefer olnuık üurP intilıarı olunnr. Bir dairt:i 
intihabiyenin tıiifusn zii~"ii.ru virmi binden dmı olsa 
dahi her lırılde bir 1nebııs intihabına hakkı olacağı 

oibi niifusıt zükı1run virmi bi1ıdmı fazlası için bcr
tıeçhi ati •nııamele i/a olunur. Şöyle J.;i : 

Otuz biM kadar bir, otıız bin birden elli bine ka
dar iki, elli bin birden vet1ni§ bine kadar iiç, yetmig 
bin lıird•n doksan bine hadıır dört •m•bııs in til, av 
olıınartık 110 l>ıı miktrn·dwn ziyadcsi bı< nislıct iizc, c 
arttınlacaktır . 

- Bil<ihara 2598 numaralı kaııumm birinci muıl. 
desine göre ıışa.ğıdaki şekli almıştır : 

Türkive Büyük Millet Meclisittin üveleri Türkiye 
Devleti halJ.:ından lur kırk bin nüfusta bir kişi ot
mak iil:cre s~g{lir. Bir intilıap dairesinitı nü{wru kırk 

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - lşbu kanunnamenin 
t.:ıı·ilıi ncşı·inclrn itibaren bilelimle Osınanlılnrııı 
nüfusu zükıirunu havi her kazada bir defteri 
l'sasi tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDUNCU MADDE- ll er kazada ııı ev
cnd olan Osmanlı niifusıı zükı'ıruııun esas defte
rinin tanzimiyle vukuatnun taslıihi mevaddı ati
ycdc beyan olunacağı veçhile bekcliye meclis
leri ve nalıiye meclisleri rÜNıası ve eimıııc ve 
papaslaı· ve lıahaıiılar ve muhtarların dcreec 
dcreec vazifelcridir. 

BEŞlNCİ MADDE - 1şbn kanunname hü
kumeti seniye ınaı·ifetiyle idnrei bC'lecliyc rcisiııc 

vusuliinde belediye heyeti celb ilo alenen kıraat 
olunacaktır. Bndclıu kaza dalıilinde lıulunarı nl'l'
si şc.hir ve kasaha malıallatı defterinin taıızinıi 

i!)iıı cimıııe ve papas ve habıun ve mulıtarlar ilc 
her mahallenin mutebcrarundan ikişer veya ii~cr 
ki§i · ıra iye dairei belediyeye ccllıoluııaı·ak lıııngi 
cemaattan olur ise ol~un mahallerinde kadiınl' ll 

sııkin olan veya bir seneden beri tavattım <'den 
Osnııınlı nü(n u zükUrunun defterini ınerlıut 

niimunesi ve<:lıile sekiz giin zaı·Fmda tımzimi 

bunlara tcnbih olunacaktır. MczkCır nümunc 
"•çhilc her malı al de yapılacak defter iki kıs

ma müııkaseıu olup bir kısuu yeni tevellürl eıh·ıı 
Osmanlı nüfusu zükiil'l.ından bed ilc yirıııi hcş 

yaşına d~ğin ve eliğer kısmı yirmi beş yaşıııı 

tecavüz edenlerin esanıisini havi olııcııktır. 

Sinleri clan niüus defterinde mukııyyed (11 -
mayun Osmanlıların knç yaşında olduldıırma 

dair cimıne ve papa lar ve halıarnlar ile muh-

bindcıı aşağı olsa dahi her halde bir mebus scÇ1ııe§e 
hakkı olacağı gibi nil/turun kırk binden yuka,rısı için 
WJrığıdaki gibi muamele yapılır : 

Elli b~ş bitıe kadar bir, elli beş /ıiıı birden 95 binr 
kadar iki, doksan beş bin birden 135 bine kadar iiç, 
1.75 hin birden 175 bine kadar dört ·ıncbus seçilecek 
ve bu 1nikt01rdan ziyadeBi bu yolda a•·ttırıli:ıcaktır. 



tarlarıli ve muteberandan olan rnezkilr iki 
veya üç kişinin tahkikat ifadesi muıteber ad
dolunacakıtır. Şu ikadar ki, mahalle ahalisin
den kaideten aksini ispat eden olursa defterce 
1aslıihi iera olunur. [1] 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya 
kıı.~aba mahalliLtına tenbilıatı lazimenin ierasmı 
mütııak.ıp belediye reisi kaza dalıilinde bulunan 
nevahi meclis reislel"iııi muavinleriyl e iıkişer vc
hut. üçer kişi eel rı ilc zikrolunan defteri esasi
nin nihayet beraber· bir defaya mahsus olmak 
üzere reisi kazaya celp ile beşinci maddede be
yan olunıluğu ve~lıile iki kısım olarak sekiz gün 
zarfmda defteri esasinin tanzim olunmasını tarif 
ve teflıiın cueeektir ve nihayet meclis reisi mua
vinl<'riylc berabe r· resi nalıiyeye avdetlerinde o 
nnlıi~·r dahilinde bulunan kuranın cimıne ve pa
pas ve h aha m ve muhtaı·lariyle muteberandnn iıki

şşcı· ve~·alıut ÜÇ<'r kişi celp ilc zikrolunan de fitcri 
esasinin nilı:wct sekiz günde ıtanzimini tenbih 
edecektir. 

YEDİNCİ MADDE - Her· nıalıalle ve kaı·
ycııin imam ve papas ve halıarn ''c muhtarları ve 
nıutchcranı defteri esasi tanıimi Jıakkmda olan 
<'ırı ı·i aldıklım sonra her gün karye ve mahalle
rinde müna.~ip bir mahalle tecemmu ile Türk~c 
olaı·ak ve lisanı Türkiye vakıf olmayarı köylerde 
merkcr.e geldiği vakit 'l'ürkçeyc tercüme olun
mak üzere knryclemde tekclliiro olunan li
snnlaı·r ve zikrolunan tertip üzere defteri esasiyi 
nihayet sekiz gün zarfmda iki nüsha olaı·nk 

tanzim ve tenılıir ile bir nüshasını hemen ııa

lıiye rcislPrine \'Crip iliğer nüshası mahalle ve 
km·.nlcriııdc en ıniisin olan muhtarm hanesin
ele h ı fzohıııur. 

SEKİZİNCİ MADDE- Yirmi beş f2] yaşı

m tecavüz eden O aniılardan hukuku ınede-

f 1) 9 ni.qan 1939 Utrih 'VB 31!0 numaralı kanıtnll1\ 
(Oır srl.-i: ya..,ını ilmırıl eden he?· f erdi zülı:fır inlilıııp 

etme/, Imkkım luıizdi.., mealindeki ildnci maddesi mu
cibincc, bu nuıdde lrulil olunmu.ştu. 

- Yine bu maddedeki ( sekiz giln), 1111! numara!: 
/aınım ilP, 1 91!i scntsi intilıabına mahsus olmak ilze
,.r, (D6·rt oiin) • iırrli••ilmişti . 

- 1!.S98 mımaralı kanun ile de, maddedeki (18 va.
şını bitirenler) kaydi (lll! yaşını bitirenler) şeklind<ı 
drği~tirilmiş ve (zükıtr) kaydi /;aldırıla.rak verine 
(K01lın, erkek) honulmuştur. 

u 

[2] K ez cı, :ı !W numaralı katıtın tnucibince on se
kiz ..... 

1598 - ' ile t(llŞ, vinni ikive gıkanlm\ft1r. 

ıüyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede 
veya o idruada bulunmuş olan veyalıut nizarnı 
malısus mucibince muvakkaten hizmeti ccnebiyc 
imtiyazmı haiz olan veya iflasma hükınolünup
ta ia.clei itibar etmemiş veyahut mahcuriyetine 
hillrum Jahik olubta fekki hacı·cdilmemiş olanla
rm ve hir kimsenin hizmetkarlığında bulunan 
ve sui alıval ile müştchir olan ve bir ciinha ve 
cinayetle malııkitın bulunaıı•ların esauıisi karşı

sında vo defterin nıüli'ılıazaıt hanesinde keyfiyet
Ieri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - ·Dir kimse bir se
neden bori herhangi karye ve malıallede ika
met ot.ınekte ise ol malıaile ve kcrycnin dcftc
riııe kaydolunacal®:r. Şu şart ilc ki, intiJıabı 

ınchusan hukukunu haiz olduğuna dair tcrkcy
lcdiği mahalle veya karyc muhtarından yeni 
kaydolunacak mahatlc veya karye mnh1arma 
Jıitaben bir kıta ilmühaber getircc<lktir. 

Memurini Devleti .Aliye işbu ilmühabere 
ınıılıtaç olıııayıp iniilıabı. ınehusaıı zamanında 

hcl'hang-i ın::ıhal)cdc bulunur ise o mahallede 
rey venneğe haklıdır. 

Silfılı altında buhman asakiri niznıniye ve re
difo ve zaptiyeden ltLakal mülfızim rütbcsini 
hai;r. olanlarm bultınduğu malıalde mebusan in
tihabmda rey verrneğe salahiyetlcri olacaktır. 

Mczuncn vatanında bulunan ve mebns intihabına 
tesadiif eden asakiri nizarniye ve redifc ve zap
liyeden ıniintalıiplik şeraitini haiz olanini'ın nc
fcratn kadar biH1istisna cümlesinin rey verıneğe 
hakkı olacaktH'. Ve asakiri şahane ve zaptiye za
bitanmdan naili hakkı intihap olupta vatanınm 
gayri mahalde bulunanlar memurini saire gibi 
ilrnühaberc muhtaç olmayacaktır ve kuraları 

çılop askere alınacak olanJarm intilıap için ma
halleri meclisi marifetiyle taraflarından istedikleri-
ni vekil tfi.yin ctmcğe salii.hiyeUi bıılunacaktrr (1]. 

[1) B" son fıkra agağıya dereedilen !5 evltU U!B 
trwihli kanun ile tadil edilmi~tir : 

Madde ı - Be't'ri, bftlı'l'i erkan ve iimera ve zabi
tmı ile kiir;iik ztıbitan ve ;andlırm.a ii.mera V8 zlibi
lmı ve ef,.adı ve riitbei a.•keriyevi lıa11i ü?Li/ormavı 

Uil>is bilcümle •nensubini askeriye hizmeti aııkeriıte
<le bıılıtndukları nıüddetce gerek tnilntahibi evvel ve 
ge't'ek müntalıibi sani sıfatiyle luıkJ..-ı intilıaplanııı is
timal edenıezler. 

Maddeı-Ordu lıiznıe!inde bulunmavan bilıimımı 

miitekaidini berriye 11e bahri.ve 118 Billi.lı altında bul~n
tnayan ihtiyat zilbit 118 ef't'adiyle e/radı 'l'edife 11e mils
tahtaza hakJ..-ı intil~~ıplannı istimaL edebiLirl.er, 
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lleyeti teftişiy nin ve ınüntahiplerin vczair ve 
hukuku ile sureti intihabr 

ONUNCU MADDE- KUN. ve mahallattıın 
rnatl(qı olan <lefatiı· Imzanın meclisi lıelediy · iııo 

viirut otnıeğe başladığı g-Qnqıın itihaı·en iıza;;ı 

kazanrn eesrunetine göre dörtten ona kadar ol
mak üzere bir heyeti teftişiye tcşekkül edecek
tir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin 
tahtı riyaaetinde olmalı: üzeN meclisi idarenin 
:ı.hnliıh· n iııtihnp olunmıış lnılıııııın nmzisiyle bel -
diye ılzıısından terrldtiip eder ve kaznınıı c:c.•
ı<anwt i lıııschi~-lc harh:t<'ıı kaç {ızamn almınası

na lü.zum görünür ise heyeti teftişiye azalığa 

kabulü heyeti teftişiy()nin intilıııbı ile ve ekseri
yoti ara ile ol'llr [1). 

ON B!RlNCİ MADDE- Yirmi beş yaşım 
iknuı.l etmeyen veya hukuku medeniyeden salut 
bulunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o iddiada 
bulunan veya muvakknten hizmeti ecnebiye imti
yazını haiz olan veya nizaınen ~!as ile mahkUm 
ol np inclei itilını· (·tıııcıniş veya ınıılırul'iyet ine hü
küm liıhik ohıptıı fckki hacil' t!lrnerı1iş olanlar ' 'c
ya doğrndnn doğruya Devlete az çok vergi veı'-· 

_, ' 

[1) Bu madde, 16 haziran 1927 tarili ve 1079 nu
maralı ka•ıuıı ile bervcÇhi zir ttıdil edilmiştir : 

Kııra ue malınlltit tan nuıtlı1p olan drfrıtir /;aztı nt'l. 

nwclilli heleeliiline vür11t ctm,ğe baş/adıgı günden. iti
brıren ıtzası kazanı>ı cesmMLitıo giire dörtte ona ka
dar olmak ii.uı·e bü· hayeti tef Lişiye teşekkül eder. 
H eyeti t~Jıişille •neclisi, baledille rei$iniıı tahtı riya
setinde olmak ilzere vil4yet meTkezleri olan. ka=cılMda 
enciinıeui daimii ı·il.liyet ı1zMile belediye ıba.•ından v 
diğer lw:rılarda yaln"" belediyl' nuıoliııi ü:asıııdan 

t~r!:ip olurıur ı·e la~amn cl\~tııneli hasebiyle htıriçten 
l>ir knç ilzmıı>ı <ılumuısıııcı lii.::ımı (l.iiriilür~e he!feli te{
ti$iY" ıl:rılııiırıa ~·alıııı. lıcyoti tefli~ive>ıiıı inl'ilwlıjyle 
ve ekseriyeti ll-ra ile olıır. 

./(eza 9 rııart t931 tarih ve ırr;o nuıııcı.ralı kanun 
ile bıı nıaddeyc aşıığıdaki Nmı ilıtve edilnıiştir : 

Ancak fuih, iptal, VCI/(1. nıeclis luıyetinj teşkil edtJ
cek mil<tcırda ü:a ve vcdek liza lw.lmamak gibi sebep
Zel'le hclfdivc m~cli>-inin tcşekkii,lii. mii'ınkii>ı olıncv 

van l/l'rlcrdc, b.~ledivc hııdııdıı dahilindeki nuı/ıall 

ihtiyıır lıevrllai belediye rei$ini-ıı vey(l. bcltdi1fe kanu
nımım 90 >ıcı nıatlde8i 11ıııcibiı.u:e •ıaıılıolU114>ı rııiıı ve
kilini?ı riyaxeti altında helediye bin(IStnda toplruıa

ra.k l>elı·•livı• "" cü.~i /i.:l(ı/ığıııa i>ıWıap olımm<ık 11'.wa
/ını '"' i,z olnw.k ıi=ero kendi aralarındcı t:fll() lıariçten 
yııkrr rııla yüstcrilcıı miktıl1'lia lı 11eti teftişiye a:::ıııtı 
ae,~rlllf'. 

ırıeyerıl 1' inlihl}p hakkından sa)pttır [1]. 

ON İKİNCİ MADDE - Viirut eden cletıı.
til'i heyeti teftişiye kanıına muva'fık ve sehvü
hnta ve fesndelan salim oldukları tedkik ve in
Jclhace mahallut ve kuPndan iktiza et!cnleri 

[1] 8u ııuıddc, 9 nisan ~~39 ta;rih ve 8$0 nuına1r1~lı 
kanunun atiye dereolunan 2, 9 ve ~ ncü •Mddcleri .Ue 
tadil olıııımııştur : 

Mıulde 2 - On 8ekiz yaşını ikmal eden her f erdi 
:;U..ilr 1ntihcıır luıkkırıı lıaizdir. 

Mıvld 3- Mımllimin miiJlteş?ıt! olmrık ~ero •nıır

/,r:ulcu mm~~ıfiJ bilihııum nıcmu?"iıı ile m,iijtüle•· iı'iik

kft?lı ue nıüdılciıınıunıiler ve beleelille reisle•·i (• )- miiıı

trıhibi •ani inıihrıbıwı nıübaşerctten i/ci ay e1ıvel is
tifa et•niş olmıulıkçcı mahalli nıemuriyetlerinin da 
lıil bıılmıdtıü~< dnirei inWıabiyeden nırbııs intilwp 
olnmr!llyııcrıklcırı oibi ordıı, fırka kmnandcınlariyle bil
ıımıum <ı/ıziaııkeı· ve kcılem ve şube reialcri, iandıır
'l>llı nlay, trılmr ve biilük Trumandanları dahi mcv/Gii 
menııwiyeLleriniıı dahil bıılıındıığu dairei intiluıbiyede 
mrbu.q intilırıp edilcmezler. A kRi trıkdirde iııtihrıbı wı

ki mu.teber olmaz r·· ). 
Mrulde 4 - Miiııtalıibi eooel, miiıılrılıibi ~uııi ııeyıı 

nıebııs olabilmek için vergi ile miikeUef olmak rrıeş

ruı değildir. 

- 2598 nwııMalı kanunun ikinci maddesi muci
buıco, (18 yaınnı bitirenler) kaydi (ll!! y<ışııtı biti
renler) şekli>ıde deıliatirilmiıt ve ( zü!.:ür) kavdi kaldı
rılamk yerine (Kadııı, e-rkek) konulmuştıw. 

(•) Bu fıkra ile al(lkıular olan 41!! numımılı ka
rar şiiyledir : 

N nisrın 1389 twrih ve 920 nurnuralı intilıııı> lrnnn
nuıuı göre, /ilv1ıki belediye rei•leri · miintfılıibi sarıi 
iııtihabtna nıiibaşwretten i~i ay evvel istifa etmiş ol
nıadılica nuıhalli •nemwri11eLlerinin dalıil bulunduğu 
ılairci intilıabiyeden mebUll intiluıp edilemezler V6 cık

si ta/,,(iirde irr tihabı vtilcı tııııte/lfr olnırız uncak, luı

nıııııın bu ibaresinin tahlilitıdC1ı ve ilci ay e11vel istifa 
edilmediği hrıule intiluıp cdilnıemek nehyinin nıiintfl
hibi sani intiluıbaLına miibaşeret zamam ile bw arada 
zikir ve i·rıulındıın. ıli) anla.şıldığ'ı iizere bu me1mıuiyet, 
mihıta{ıib1 *'"il ,-; ye1tiden itıtilwp edilnıi;; etaıı ıı•nu. 
•ni intilıabttta nıfıtıı! ve evvclce intilıaıı edilnıiş nıiin

tf>lıibi sanilerle miinlıal vulcuımda yapılan inti/ı(l.ıılcır 

k.aıı.ııiıun maht ve ifadeBinden hwriç olduğıı, H eye li 
Umumillenin 1! nisan 19il8 t~ilıli altmışıııcı inika
dınııı birinoi eelsesinde takwrrür etm~tir. 

(*•) Asl<&rlıwin 1nelnuıluğu /ıakkındaki alıkô.m da 
1411ağıyq dercolıpımııştur : 

5 cylıll 1336 tan'h ve lll numaralı kanıınun üçün
cü 1~ıMcsi 1nııcibinc~ <Büyük Millet /11cclilli dza,ltğı 

ile 1ııemuri11et bi1· zat ulıdOBinde içtima edemez. An-
cak flevcti lfekile tlzalığı ve Biiyük Millet Meclmnin 
inzimamı reyi ile sefirlik, ordıı ve kolordu ku?>ıandan
lığı 111R'IIII11'iY•0erinin Meclis tlzalığı ile cemi coiz gö
rülmüştü. 

Baladaki 3 nuan 1336 t4ril~ Vf 3!!0 nu'llltlralı ka-
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celb ve tahkik edecek ve işbu ta.ltkilwt kaıarun 
ce~ıımetine göre altı günden ııihayct ou beş 

güne kadnı· iıutidad edecek ve bu ınüddetle h~
yeti teftişiye her gü u içti ma eylcyccektiı· [ı J. 

ON UQUNOU MADDE - On ilcinci madde
de lı<'yaıı olıııınn miicldctiıı hitamında tedkik 
ediltı n ıniiııtchib Jcftcrlel"iııin birer sm·cti çıkn
ı·ılıp <>ıııııi I'P kilise 1'<' Jııınıı vı• .I l üliCıın<'t ku
naği l o dairei bokc1iy<'ııin dm·nr veya kıı.pılııı·ı

-na ve sai:· ıııeınel'l'inas o l :ııı ycı·lcı·c ve lırı- l'<'Si 
nııhiyr ittilıa7. nl u ıııııı kıırnya talik olunurak 
ve bıııılıırrıı ııııtlııı fnzıtsı i~iıı znhıtn veyıı helc
diye t.arafıııdnn hir adam Iıulunnı·aklır '' ~' lııı 

defterlerin tıılik olunduklarnın dair ıııathıın 

bulıııııın yel'leı-d • gıızcte vt>ya vaml<ai ınıılıstıR
lıırilo \ ' C ınaLlınıı olnıııynn yerlcı·ıl<> ıııünadilcrlc 

dairı•i tcfti~iyr tıırafıml:ın kiiylrre lfıv.ııngclcıı 

1ıtt1;rlu. menıw.bini ttNke,-iyenin •mcbus i1ıtiha7J rllilnıe· 
le•·i l~ıızı ttıdı'lftla ltıl•i taluüluğu gUıi biliihı11ra nc~rolu

rıuıJ ru;cırjıy.ıt dfroolona.n lG laınunue11Vel JJ.~O tarih 
'''' 98:; nımı~trulı laınuui.lı Inı takyidtıl tcv~i edilmiştir : 

Birinci tnflrldc - Berrt ı•e hahri 'l)c ;anclarma Sll

nufıı muhtelffe e,·/din, iime•·a ve zalıitan ve bilıinııım 
me •ı s ulı ini ı: <i:cı-iyı •tle tı hakkı istifayı hai: olmayan
larlu iHli/11 l'C lcktıiitl lıtıkkını luıi: ol1111 in/i/l(ıbrıtı 

ıwumıiye,tin iltiııındon itibtı.-cn tıiiı.ayet on gün ::ar
/ındrı """/"" istifa ve tekaiidlüldcrini tal~t. etmeyi'lı
ler Türkiye Büyiık Millet Meclisi azrıltğıM iııt:llfıl' 

o/unanuızlıır. Aksi frık<lircle bu intihap kcmılemyekün 
addolunıır. 

1 kinci nırıddc - Birinci ·ı•c ilcinci Tii1·/;iye Biiyük 
Millet Meclisinde a:tı bulınımuş olan ve bulıman bilı1-
mllm erkan, ümer,., zrıbilan ııe mensııbini askeriye
ni" huk11ku mükteııibei tıskeriyeleri ve kıdemlcri mei>
I!Hluk mütlrleti>ıcc ılahi nıahfu.z olup devrci intihrıbi
veniıı lıitmııındıı veyalıı;t deiJ'I'ei iıı tilmbive c~ıı,ısın
</.fı. mebııHuktan iRii/alan halinde tnebus olmazdan 
evvelki Hicilltriııe göre nıua11ıele görürler. 

Vgüncü 11ıadde - Nı8abı milzakll1'6 kanıı>tunun 
dördiincii maddesi (Yani baliida •ııiincleriı; 18 m<m«
rcılı kanun) §iimuliL dalıilindem a.sker nıebuslar vazi
fe~ri uhdelerinde bulundu~ tamamen kavanin ve 
..Ucıtıwtı askeri!lt ahkılmına tabi bulunurlar ve Mec
lis miıı:aker<ıtnıa işti,-cıl.: edemezler. 

to niBcı.n liNO tan/ı ve 491 'llll.ıtltflrolı teşl·iltl.tı esa
siye kanununutı « Muvakk<ıt madde » si ile c Tü-r/civc 
Biiuük Millet Mccli.Jtinc ;nıihap edilen ı•e eelilccek 
olan lıilil.mmıı tnll1ısııbini askeri11cnin tııbi olMaklan 
şcrfliı hakkındeıki 19 kil.nıtnucvvel 1J39 tarihli kaııu•ı 
ahklimının » b"ki olduğu tıı.srilı edilnıiştir. 

[1) Bu ·madcled k> (on beş) gii.n, 1111 mıma,-alı 
kanun il , 19i7 senesi intihqbıno mcıMııs olmak il::eu, 
(seki:) güne indirilmi,tir. 

yerlere talik i~in reis ve ınuhtnralııı gönderilc
cek ilfmoamel r ile ilanı keyfiyet oltınacııktır. 

ll}bu müotahip deftel'leri tıılik olruıduğu gün
den itibaren on beş gün muallak oluı> on be
şinci günü akşamı ş hirlcrd.c belediye dııiı-esi ve 
nevahiıle reisieri marifetiyle kaldırılacak

tır [1]. 
ON DÖRDUNCU MADDE - On üçüncü 

maddede beyan oluuan beş güı.ı zaı·.Cında h r 

kimin intiliaba hakkı olup dn ismi ynzılıuamı~ 
olduğunu veya isıni yazılmak liızııııgelınez ik n 

yazılnuş bulunduğunu muııllak olan d.efteı-dc 

göı•eııler adi biı· varnka ü.zeriııe ve heyeti t efti
görenler adi bir iııtidana.me yazıp ver cek
tiı·. Heyeti teftişiye tarafuıdaıı icrayi tetkikat 
ile nihayet sekiz gün za.dında. ckııeriyeti i'u·a 
ile verilen karar esb:i..bı mucibesiyle beı·abeı

salıibi istidaya. ı.ıtu.lıtasaı· bir varakai ıuenıhu

re ile bildirilecektiı· ve idıliası kabul olruıw· 

iso ona göre defter tııshilı oluntıp reddoluntluğu 
ve salıibi istida bu karara kani olmadığı Jıald -
böyle intihap dil.valarr için ol kazaıun wahkc
keınei istiııafiycsi addoluııaeak meclisi deııvi-

ijiue ba arzuhal istiııafi keyfiyel edecektir. 
Bu istinaf lıaklu heyeti teftişiye tarafınuan 

müstedinin yedine verilen karıımawenin tebli
ği tarihinden itibaren beş gün zarfında mak
bul olup bundan sonra davayi istinaf gayrimes
nilıayet sekiz gün zarfında ekseı·iyeti ara ile 
nihayet sekiz gün zarfmda ek ·eriye il.ra ilc 
veı·eceği hüküm. kabili istiuaC ve temyiz değil

dir. Müstedinin hakkı tebcyyiiH eder e ııüüııı 
defteri tashih olunaeaktıı· ve böyle istida ve 
istina:f dı1valarmda lıiç biı· uanı ile haı·ç alııunı
yaca..ktır. On beşinci gün müddetin hitıınıiyl 
defterleri kaldırdıktan sonra itira>\ ve istida ve 
istinafa kimsenin hakkı olmJyacaktır. Şu 

kadar ki, müddeti mezkurede kaza dahilinde 
bulun.dukları.n.ı usulen ispat ed.eıılerin mebus in
tihabının bedinden on beş gün kadar heyeli tcf
tişiyeye istida vermeğe ve badebu iııtinaf da.lıi 

ctmeğe hakkl olacaktır [2) . 
ON BEŞİNCI ~DE - Defteri esasi iııi 

tanzime memaliki ınah.ruslllllll her tara:Cıııdıı. ına
YJ$ iptidasmda bed olunacak ve haziran nihaye
tinde musahhah olarak hazır bulwıacakto:. 

ON ALTINCI MADDE - l'fayısın oıı hcş ve 

[1) Kua.. 
[2) Keı4. 
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yiı'misinc doğru heı;ıincl maddede muharrer kfü
fei n ü ru~u :ı:ükfmı ha vi dı• rtcrlcr heyeti teftişiye
ye 'y;., ; ı! ldnkta her kn;r,nnııı ne nı.iktuı· ' nütusu 
zükıi,· ,: oldu~r lnmın7.hata s ı·inrı ıııııtas~ırrıflı~'t 

bilrlircccktiı·. 

\'c saııeıığın lıavi olduğu lı fLff i kazalardan 
hıı ~·olda ma7.lıatalar geldikten som·a saııcağın 
mcı:lisi idare ve heyeti t.cl'tişi,vcsi lı a;r,ıf olduğu 
halde hrr lwımnın ııü l'ıısıı ziikfıru yekiınu reın il e 
sand ık dalıilinde sıııanlı olaı·ak ne k:ıdaı· nüfusu 
ı-.ükfır sakin bu lundıığıı mıLICıın oldukta ikinci 
ıııadd de gösterilen sm·ct ve ni ·bete tııtlıikan san
cuklıı lı ir kaı: ıııclms ol ın ak lazınıgeli ı·se ınuta

sarnf tarafından vilfıyot. gaze tesine Ye merkez
do buluıııuı hcy!'ti tcftişiycyc ve sancağm sai ı · 

kaznları ka)1tııılwııılaı'ıııa ve kaymakamlar uıa

rifet.iylc her kazanın heyl'ti tort.işi,rcsine ve neva
hi reiıdcrine serian bildireeek ve lı 'yeti tel'tiş i 

yrler vamkui nııılısu~lar ile intilıap oluna<•ak nıc
husaıırıı mikdarını il ıl n cdcçcktir [1]. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mcbtt~an 

için iizalığu iııtilııLp ~alillıiycti hulunmayuıı, ı'vvc
lfL tcbaııi osnıııniyeılen olmayan, saniyen ıLi

zmnı mahsus nıu<"ibincc muvald<atcıı hizmeti 
ccn h iye imtiyazını lı niz olaıı, sa l ise u türkçe 
bilıncycıı, ı·ahian otuz yıı~ın'ı ikmul etmeyen 
lıaıııiscıı hini iııtihabda bir kimsenin hizmct.kiır
lığıııda bulunan, sudiscıı, iJlus ile mahkum olub
da iauci ilibııı· etılll'ıniş olan sabiaıı sui :ılwal 
ile ınü,ştchir olun, sıııııjııcıt ınalwuı·iyetin hüküm 
lıilıik oltıp du r~kki hacir crlilnıeyen, tasiıw lıu

kuh."U ıncdeıı.iyeı.lcn sfıkıt olmuş olun, iişireıı tabi
iyeti cC>nclJiye iddiasında bulunan kimseler. 

Dört scno sonra icra. olnııacak inlilıap l nrdn 

nıclJUs olmak i~iu tliı·k~e, okumak ve nıünıkün 
ııwrtcbl' :vaınıak <hılıi ~art olncaktır. 

( flcycti ınclmsan ii7.ı.ılığiyle llükuınct menın

riyel i bir zat uhdc~inrle ic;tirııa edemez. l~nkııt 

Yii.kt'luJan intilıup o lunıuılıırın fıznlığı merazılır. 

\ 'c sııir nıcınul'inden biri uıcbııs l uğa iııtilıtLp olu
nuı· iso.' knhul rrlip etmemrk lmyıli ihliyurındııdır. 
I~aknt kahnJ t•tliği lıııld<' ıncınııriyetinden infisul 
eder). ;\lelıu:<an intilıııbı nmıunisi dört seneele bir 
kere iCl'u olunur ve her ıncbrı.~un müddeli ınc
ınuı·iycti dört rnl.'d n ibnı'()t olup tekrar iutihııp 
~ . "tl- •. . 

(1) !5911 •umumllı kaııımu.n ikinci ?tuulılrsi mu
cibitıcıe, (18 yaşını bil.ircıılcı·) kaydi (!?2 vaşuu lıiti
rcnlc•·) şrklinde (!eğişti>•ilm~ ve (::ükür) kavdi kal
dmlarak 1/et'i?lc (Kadm, erkek) konulmuştur. 

olunmak dahi caizdir [1]. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Temmuzun bi
ı·inci günü melıus intihabına bedolunması için 
mutasarrıflar tarafındım kaymakamlar rnarifeti
le her bir kazanın heyeti teftişiyesine baziran ib
tidasında ibtar olwıacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE- Euıı·i intihap 
kar.anın her nalıiyesinclc ayrı ayrı icra olunur 
ve bir nahiyede mul<ayyecl olan bir müntehibiıı 
diğer ııııhiyeye gidib rey vcrıneğe hakkı olanıa7.. 

YİRMİNC1 MADDE - ITer nahiye illtihahı
nııı hiisnü ccreyaııına ııeıaı·et et. ı ııek üzere hini 
intilıapta lıc?eti tcftişiyrdt•n kurn krşiılr~iyle tfı~ 

yin olunan bir aza hazır bulunacaktır. 

Y!RM! BİRİNCİ l'ı'IADDE - tşbu kannmm 
on hiı·inci )'Tladdesindc beyan olwıduğı:ı üzere hak
kı iııtihabn nail olmayan l ard~n rruıada ldiff,•i 
Osmanlılar hil'iD<li derecede nıüntchihdiı·l cr. 

Derteri esa~idc isimleı·i nınhıırrer birinci d<'rcl'e 
müntelıib bulunan beş yüz kişinin bir mlintc
hibi sani intib!lbına hakkı olncalıt,ır [2]. 

YİRMİ lK!NC! MADDE - 11dıw i clcrel'~' 

müntehib olmağa salnhiyctli olıııııymılıır l'vvelden 
tebaai Devleti aliyeden bulıınmııyaıı, sııııiyen 

niv-ıınu mahsus mucibiııee ınuvııkkaton hizmeti P~'

ncbiye imtiyazım haiz olan, salisen on sekiz yaşını 
ikmal etmeyen, rabian hini intihabda bir kims<'
ıı.in hi;r,ınctkarlığmdıı buhınan, hamisen iflas il· 
mahkUm olub da iadei itihar etmemiş olan, sadi
sen sui ahval ilo müştchir olıın. sabian malıeııri
yetine hiikiim l ihik olnb fekki hacı-cdilnıey~n, sa
ınincn lınkııkn mcdcniyedeıı salat ol mıı~ olan, tn 
sian tahiiyeti ccnehiyc iclrli~sıııtln hııluııaıı kim~ 

selerdir. 

YİRMİ ttÇUNCtt MADDE - Ru ııııhiyc dai
resinde beJ} yii.ıdcn ziyade ve yedi yüz cllidrn 
dun birinci dcreec müntehih olduğu halde bir ve 
yedi yiiz elUdeıı bin iki yüz olli~re kadıır iki ve 
bin iki yü1. elliden bin yedi yüz eliiye kıtdar iiç 
ve bin yedj yüz elliden iki bin yüz t•lliye kadnr 

[1] Bn t>ıacldenin ( ) içinde hnluıuın fıkrası 11 
nci nuuldc zirinde tııilıu/Priç ı 8, . -0 11e 385 mmıarall 
kmıımlarlro !adil edilmiştir. 

(21 320 nmııarrıh kanmıım 5 nci nıadcleıri nıucibiıı
cc 500 aciedi !00 e tcm.zil edilmişken !9 ncil mtıclclel/6 
not adilc !691 tıuınaralı l.aııu1ı ile bı• 11ıikdar 400 e 
gıkarılnıı,tı. 
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dört nefer ikinci d erecede müntııhnp olacaktıı· ve 
~ny~t ı<öste ril e rı ınil<tardun ziyaele bir ı ıalıiyed(' 

birinci derere ınlintnlıap bulunur ise, bu ııish(•t 
üzer e he.~ ve altı ve dalıa :r. iyacle ikinci dcreec 
mii ntalıap intilı:ıp cclilecelıti r . Riı· nahiycııi;ı 
müntahibi ('vvellcri he§ yüzden dun ve iki yüz 
rlliden ziynde olm ise bu misilluıın hiyelcrin da
hi bi r mü ııtnlıi bi Rani intihnp etmeye hakları ola
ra ldıırclır [J]. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE- R<'r nnhi 
yt• dıılıiliııılt' ııwveııt ıııiin tnlıipl e ı· iıı hir(• ı· d~ft<.'ı·i 

tanzim olnnııp ııalıiyrye mcmnren ı< i ı~eek o l aıı 

fizayrı vrı·i!Prrktiı·. 1~hn ddt· erlt'riıı bir iki ı:riin 
zarfmda tnıız i nıi ir~in lı e.vcti teftişiye lüzum ı<Ö

rür ise kaza lmymııknm ınclnn muvakkHten lüzu
nıu lmclnr ldltip isliynrrktiı· vr kaymakamlık 

ıncrkcziııdr nıüRtnhclcııı ketche kifııyet etmedi~i 
hal<le kaymnknnı ah ııliden ve erhnhı lınnıiyı:tt<'n 
fnlırl ldltipler lt'na ı·ik Nh'c<'l<tir. · 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - H<'r n alıiyc
ııin ıı c• lcııdıır ıniintnlıibi Ynr isP lıcyı:ti lı:fti.~iyP 

tıınıfından o miktar pıı~lnlık ııf>ık vr üzı'ri·ıı~ hiı· 

knı: isinı ynzılarıık knrlnı· lıeynz l<fı.\?ıtlaı· lııızıı-l:t 

ıııp h<'yeti nıezkGreyc mahsus lıiiyük mülıi.ir ilc 
nı·knsı hitleıııhiı· nahiyry<' tfıyiıı olunan nıcınunı 
vcı·i l ecekti r . 

YİRMİ ALTINCI MADDE- N nh iye mcnnı
rıııımı ııahiy<' mcı·k<'ziıw viinı(ltııırlnıı evvel o n:ı
lıi.H rlnlı iliıı<le ne miktar müııtnlıip varsn lıclı<'ı· 

fll Rıı mndrln kr::rı .120 nıımrırıılı Taınurıım Tı rr

ceçlti ::i>· o/mı 5 nci nırıdde•iy lo tııdil erlilm~.ıti : 
Rir nrıhiyc rlrıltilinde lıttlıınmı nii{ttS'It ziiT.-,ı.-dan 

lı!'r iki triiz ki>ti idn bi>· nı:üntahifıi srıni intilırıp olımu?". 
Ru •nikrlardrın fazhısı için bcrucçhi aıi mnamele 

ift, nlunu-r. 

tlç yü::r kndıı.- T>iı·, iiç yüz birden beş yüze korlar 
iki, bt•ş yii., bi?·dı•11 71rcli yüze krulrw üç iUilı ... nıiinla
hihi. suni intih.ap olunur. 

- !!598 nımıa1'tılı kanıtnun ikinci maddesi mııci
lıincr, (1 8 urışını biti.-rnler) krıydi (22 yr~ını bitiren
h·) şe klind drğiştirilmi~ ••c (ziikt11') kaydi Tw.ldırı
lrırrık yı•rine ( Ktıdın. , er/,·ek) konıılınaştur. 

-Bu madde 2631 srıyılı kammla da bir tadil gö.-
ıniiştür: 

Bi·r nnhi71e dnlıilindc lıulunan kadın ı:c erkek nil
'""''n flf'r 1,00 lcişi için bir nıü11tt.ıhibi sani sı'çilir. BIL 
•nikdardıın f rızlası için aşağıdaT.i gibi •nttanıcle 1/fl
pılır: 

600 e kmlar (1), 601 den bine kadcı.- (!), 1001 
den bin dört yüze Tuulnr (3) ve fazlası için bıı gülişle 
nıüntahibi sani sçili.-. 

kısmı en ziyade ii~ yüz müntahipten ibaret ol
mak üzere aksama taksim olunur ve her bir lns
mmııı nıüntahipleri için heyeti teft i şiye nıııı·ifc

tiylc bir gün tertip ilc o g-ünde merk!'zi ııahiyc 
olan lmryt'dc bulunmal arı heı· kı~mın alınlisiııe 

lıalıcı· veri lir. 

YrltMt YEDİNCİ MADDE - 1ııtilı nhııı ı<ü
ııiinii ve Htıreti ieı·:ısını her karyenin ınüntııhip
leri bilmek i ~in n ihayet 1ıaziranm yi ı·minci ıtiiııü 

heyet i teftiş i ye nıa r if~tiyle her ııalıiy<'niıı hııvi 

oldu~u kurn y i A'<'zip ihlııu· dıııcl< üzere ref:ı ka
t i nde lıir iki süvnri ile heyeti teftişiycıı iıı eksc
riycti arasiyle intihap olunncak 111\Jt('hcr kiıııse
l <'rdeıı ıııemıırl ar ~öndcrilec<'k ve 1 tınlııra yevmi
ye olarak idnr d helediye tarafmdan ıııiinasip 
miktar ürret vcri leerktir. 

YİRMİ SEKtztNCt MADDE - Otnzmıen 
ınıındrdc g-östı•. ril<'n mcmurlal' hoı· karyeye vfısıl 
oldııihı ı<iin muhtal'ın ve sair vasıtasiyl e miina
sip vr viisi bir ııınhnll<' nıüııtahiplı;>ri celhcclilip 
ı· ~si ııalıiy€' olan kaı·yey<' toplnnaraldRn ıriiııü 

heynıı il<' fR tııııbnl 'n g-ider(' k m ebusanı intilıııp 
~tıııt'k il'in nuhiyeleri (]ahilinde bu)ıınaıılnrclıın 

ıııünasip kimRel<'ri iııtihnp ile t~yin <'Yl <'nı<'le ı·iııi 

nhnliy€' tcfJı im ener.ı:]( V(' her kary!'clO hu vcr,hi le 
vnıif~sini ifıı. eylcıliğ-ini ıniihı:yyin ımıhtarnn tn
rnflarındnn bir k1tR ilmiilıııber alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE- Kurn ıılın
lisin ı: itnyı nınlunıat i~in ~idecek m <'ın ıırl:ırın av. i
nıetlcriııde ınünt:ıhiplerin rrsi nahiye olan karye
ye ıriclip li cclilintihap tccemıııularındmı iki gün 
evvel otıııııncn mnddl'do heyıın ohmdıığıı ür.nc 
heyeti tl'rtisiycrlcıı tfıyin ohınan memurlar lırr 

ıınhiyc dahiliııde mevcut ıııüntalıipleı·iıı defterle
rin i ve balnda l~cynn olunan nrkalarr ıııiibii ı·lU 

pnslıılık kfiğıtları ve ıııiintahipler tarafından i~

bn pıısl al arr içine atmak için evvel ce hcı· . ıı
lıl'ye iki kilitli ve hiı·i diğerine uyınnı iki ımıılı
tarla muhk<'nı vı> nahiycnin pııslnlarmr istinp 
l'decel{ t>csaıııettc ve üzeri ufacık hir za rf ihata 
ed bilecek kndar delikl i beyeti t ft i şiye marifc
tiyl<' iıı,a t'dil<'n sanclığr ve mniyetindc hi r iki 
si1vnri ve liizumu varsa Hükümeti mııhalliye
(1 n vcyahıı t ycvmiycsi idın·ei belediyoclen ve
rilecek iicr<'tli bir kfıtip iııtislıap il miiııtııliip· 

ler in vürndundan b ir i ki ı<ün ''V Cl resi n ahi
ye olan karyede hazır bıılunacaktrr. rabiye 
mcmurlarına itnsı lazımgelen ilcr ti yevmiye 
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i lnı:ei belediye sandığından vcl'i lecck ,. lııı 

iirret iıı miktnrı heyeti to!tişiye tuı·:ı fmtlıın tfı 

yiıı oltmacaktrt. 

OTUZUNCU MADDE -lntihıırıtıı lıaw bu
lunacak nıcnım· resi nıılıiyc olnn lwrycye vlısı l 

oldukta nıılıiyc meclis reisi ve iizusı hiı·lc1ip i ş

hn kıınunnameyi ııl ıı~n k11'1ıııt cdcc·cktir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Krınnnıın kll'ıı

atiııclcn sonra heyeti intihrıhiyc ııaıniyle IH'I' nn
hiycclc muvnlıkat bir heyet teşelıkli l C( l errktiı· . 

nu heyet in reisi kazadan gel!• n intihııp ıııcrııurıı
dıır. Mcı·l<eı:i ıınlıiy<' olan l<arye c1a1ıiliııdeki iınaııı 

ve pnpııs "~' lıalıııın ile nııhi.vc m~clisi reisi \'C fıza

sı işhıı heyl'ti iııtihahiyenin iizası ola<'ııktır. l ıı 

v•ık~nt lı<'~·Pti iııtih ııhi~·l· teşkil olnnrlııktnıı soıını 

lı<>y<'t fizasıııın saat kaçtan lm~a ka•laı· ıııııhıılli 

intihııptn bnlımae:ıkları ve intilınbnı i(·ı·ıı oltıııa 

cıık ııııılııılli ek~rriyeti tıı·a ile tfıyin olunuı·. 

OTUZ İKİNOt MADDE - ıılı i yeııiıı lıry<>ti 
int i halıi .ve8i i em yi iııtihııp i ı; in tc nı< ip olııııaıı ıııa
lınll e ı:inip V!' pıısl:ıl:ırın ilka olıınar·n!!ı sıııı<lı~ı 

ııı:ıp iı:i lıoş oldu~ıııın lı<'y<'ti tcfti~iY<'Y<' ve Jı:ızır 
hulnnnıılıırıı giiHtı>rilikt<> n sonrıı kilitlı•nip mıııh

ı :ı rlııt·rn lıiri lm7.ndaıı ~cl!'n ınemurıı. di~Hi nn
lıiy<' rl'i siıı vrrilerek ve hatlehu sandığın diirt 
tıırııf•n<lnıı siı·iııı ~rı:irilip ıı~ları mnhtnrın \' C 

sııir ôznnııı rniiTıiirlrriyle t nı h ir oluna en ktır. 

OTUZ trÇO'NO'O MADDE - Sundıl' tl'mlıir 
olundııktnıı sonra eıı nzak l<aryeııin mC\'<ıtıt ın·iin

tnhiplrriyl!' eirnnıc ''<' pııp:ıslııı· ve hnlııım l ııı·ı ve 
ınııhtn1'1urı I'C ihti.vıırlnrdım iki kişi cclbohınup 

heyrti iııtihııbiyenin reis vo fııwsı nıu r·ifcti~·le ıniin

tııbiplrrin hrr·lıirine aı·kası ıneınhur p'lıslolnl'dıın 
hirrr tarıl'f!i vrrilip yirmi nltnıcı mnd,(lecle heynn 
nlnmluihı ıı islıet iizrriııc hnlunılrcğu nahiy<' için 
dr her n!' kndnr ikin!."i dpı· c de nıüııtnhip inti
hap n lun nk lfir.ınıırelir i e pnıniy<'t 1'1 tiği nılıım
lnrrn hıiml<>rini puslnsnıa ynza •ağı ve .vawıı ol
ınnynıılıır t'mniyet rylediğj kinıs('yc mnlınllinr<> 

ınii><tnmı>l olnn lisıınla yıızdrral'3ğı 'l"t' ~nyt't pus
lndn ikin<'i 114-rer de müntıılıi"p olnf'ıık ıniktnr

d:ııı ziyade isim yuznr i~e yazdığı isirnltll'in irı

tirlır. rnrln hmıln. ıp ikinı•i dt>l"f'!'<' nıüııtnlıip ol
mn k i~in L1l p olunan nıil<tıırı kııyclolmınrıı k 
;.iy.ııtlf' i k<'Ptllt'my kün hül~miinrlc tutulnrnğı 

~n ikiıwi <lt>rt'!'t' ınüntnlıip olncnklarııı ıı<ll'rllıı

rl n rlııh.n az isim J•nznr ·. r ya1.dıih iı;;iml~riıı ka
Imi ,. kn:tlolmın ·n ı ve ğer bir nnhiyed" i kin-

<'i cle:rl•cc ü<; nıliııtııhip olmak lilıımgolirke11 müıı
ıııhip puslusrnın üzeı·iııdc biı· ndıııııııı i sıniııi ii •; 
defa yıızarsn yalnııı bir ı·cy itibar e,]il<>ı•cği ve 
ynzılıııı isimler okurıınn:r. stır(lttC ise k<'enleın

yckii ıı lıli.kıni.iııdc bulunacağı hey ti iııtilınbiye 

fızn~r turafrndıın nıüınkiin oldnğıı kııuuı· ıniiııtu

lı ip l l'rc tofhiın olnııııcaktır. 

OTUZ DÖRDtlNC'O MADDE - l'uslu l aı· 
ıııiiıı lıılıipll• ı ·p veı·ilip hi ı · vcyıı iki sant sonra he
yet i intilıahiycııiıı lıtılttndnğn muhıılde ın!'vcnt 

bulunmal arı eimmc ve pnpns ve halıarn ve ıııulı
tıırlara trnhih olunncak ve munyyen olan saat
Ir heyeti iııtilıalıiyt'ııin tcı•tip edecf'/l;i üzere Iırr 
lmrycııin ınüntıılıipleri sını~iyl~ ııclip ı)ll~lalııı· 

snndrğa atılmadan cv,•el Zııti Dıızı·f'li Pnili>ınlıi

ııin dlinyi iinn·ü ~evk!'ti ~ııhnııelrri imanı ve pa
paR ve bnharn tarııfmclnıı kıl'lınt olıınnt'ııkl n·. 

nir müııtalıip he~·rıi ilıti. ııri.vı•ııin hmmı'\ııın ıt!'l

rlikı:e k ın·y~~i ve• iMinı vı• şöh ı·l'ti lıeyetiı ı kı1tilıi 

t ııı·ıı fıııdıın sıın 1 oluııııı· . Vı•ı·N·eğ i <'<'vııp ÜZI' ri ııe 
ıonhtarl ar keııdi~i olılııihınıı şifahen tıısdik ey
l~rse ınüııtahip drfteriıır ıııiinıcnatln isınin in üze
rine cııir.<' ~ekilip pııslayı snııdığıı atmasına rnh
··"t Y(' t'iJir. niı• mÜnt:ıJıip pnsJnsın ı sandıi{ll atıı

Cağı vakit elinde bir pu~lnclaıı ziyıııle hıılıııııııa

ınıısrıın lıl'yeti intihııhiyc dikkat Nll'<'l'ktir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - .\rkusı ın<'m
lınr olmayan pwılalıı ı· hilr ile smHlığn atılıııı~ 

ise kcenlenıyekiin hiikmiinde•lir 1ro Inı pıısla rln 

ıııüıılııhip k<>ııdi imzıısıııı dolıi yıır.ıııı~ ise yalnız 
ikirı <·i drrN·e nıüııtalıiplrl'in i.·imlcri lura nt "" 
kaydoluııup ıniiııtahiplcriıı inızıısı kırant ve kııy
dol uıımayııcaktiT. 

OTUZ ALTINOI MADDE - Her kııı·yeniıı 
nıiintııhip)cri puslalorını attıktan sorıı·a «Kıır

y<>mi7Alt> mevcut nlıı.ıı nıiintnlıiplrı· puslıılıırıııı 

sandığa attılar> diye kiitihin yıınıııdn hultmıın 

ıniintnlıip <'<'ftrri o karyenin imanı I'I'Yn ııapas V<' 

halıarn ve muhtar ve ihtiyarları tııratmdan teın
hil' ve imza olunduktan sonra c;ckilip diğl't' 

kııı·yenin nıulıt:ır ve imam ve p~pnR ve hahaın ve 
ıııiiııtnlıiplcri ~elip kczıılik intihaiJıı hed<>clct>ek
lerdir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Bir koı-y<>niıı 
rmri intilıubı hitam lmhıptn ııınhtarnnı •ekilip 
rlircr karye ııhnlisi intilıalın be<lettikten sonra 
lı:ızır hnhınnınroıı ıııüntahip ıtelip rcy wrnwk 
lınklondurı sıık:ıttır. Üzrü lınkiki i olıuıısa dalı i mu-
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lınlli iııtihnhn g-t•lrııi,,·en ıııüııtahibiıı Vl•kil ilc rc.v
,.,,ı·nu•ğp hakkı olamaz. N:ılıi~·ı•lı•ı·in havi o l duğu 

k;ı ı·.n·l eı·iıı int ilıahı lı i ı· giiııde it ımı nı oluıııııııar.
sıı o g-üıı ak.~aııı iistii lıı•,,·cti iııtihuhi.nı <lıığılmnz

daıı evn•l saııdııbıı deliği üzerine lıir kiiğıt vıı
zolııııup , .<' \'lnıfı v • ~tıııılık sic·inı ilr bağlmııp 

u~ları ,.c tıııııhtaı· d •likleri hc,vcti intilıabi.vc ta
ral'ıııdıııı t~ııılıiı· olunduktan sonı·a hr~·ctin lmrıı
ri_,·i<· l'ıniıı w ınüıııısip lı i ı· ıııalıallr vazı ilc ınulıu 

l'azıı,ııııı itiıııı o l uıı:ıl'ıık ve •ı·t,•s i g-üııii snıııl ı ğııı 

ırıiilıiirlcri hc.n· l~c bi l ınua,,·eııc aı;ılıp yine iııtihıı 
lıa lıNlııluııııı·nl<tıı·. 

OTUZ SEKİZİNCt MADDE llı• ı · ıııiiııl>t -
lıip ı·eyiııi \'cnliklı•ıı soııı·a avdt'l ı·<lcı·. ~liiııla · 

lıipll'ı·iıı hir giiııdcıı zi~·adc resi Jıahi,,.,. olan kıır

.ndı• l'ğlı•ıııııı•leriııc hr.n·l i int ilııılıi,, · e gıı~'l'<'l 
l'tkr. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE- Kııı·.n·b
dı· oldıığıı ıııisilltt Ş<'lıiı· \'<' kasııhıılımhı dahi dört 
lll·~ n~·nhııl IH'yl'l i ltort işi,n•niıı ıııliıııı~ip ı.:öı·ccl'
il;i ınııhnllı•ı·dı · ıı ilıaı·pt mııvakknlcn ~ulıcleı· teşl;il 

ve 'h<• ı · ş ııl1t • ir; in iı('_,.t'l i l<·fti~iye tanıfııııl:m hi ı · 

ıııt·ıııuı· lıl_, · iıı nlıııııır. 1\urıı ve ııahiyclrı· i~iıı ıııa

lı:ılliıııl" lıı·~ · ıın olııııaıı muamrlfıl. Şl'hir \ 'C kasa
lıa!ımlu l<·~··kkül cılı•n ~uhl'i · ı· tlc d;ıhi laıııanıiylc 
iı · nı kılııııı· 

KIRKINCI MADDE - i\lt·l'itczi kazada Im
Innanık ııııılı;ılli iıılilııılıa lıiY.r.at ı.:ı•lııı '."<'ll , .nızdı
itı ı·ı•y pusl;ısını teııılıir Nil'rek bir r.arl' i~iıı c l<o
.nıp öz ı ·ii ıı ii hl·.\·nn ill' ınc lfu[ puslaınn sıındığa 

ııt ı 1 ııııı,ııı ıı tl :ı i ı· hl'yl'l i tı•ft i~iy<· rdsiııe hi1 alı<ın 
giiıııkı·di:'ti mı•ktııp alı• ıwıı :ı~ılıp okuııııı•nk nH•k
lulııı gö ıııl ~rı·ı ı nı~ı·uf i~l' göııderdiği ınıslıı kapıılı 

uldıığu haldı• sııııdıi,hı atılı ı·. l\I[ıru.f tlcğilsc o pus
la hüküııtsüz lııl'llkıhr. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - 1\ahiyc \ ' e şu
lwll•ı·iıı lıii<·Üıııl c ıuüntelıipler rcy verılikten son
m hc:.n·ti iııt ilı:ıhiy<' fıznst kiuııih·n hazır ik<'ıı saıı

ılıl; ıı<;ılıp ikiııı·i ılrı·l'<' • rniiııt •hiplcr tw\·elcıniı·dc 

isiııılt•riHe haluııı.nınık s<ındığa atılan ımsiahır 

lıin·ı· hir~ı· sa.vılırl<ton sayıs1 bilindikten. oııı·a bc
lt'kı·ıır sand ıihı koııulaml' «.'lalıiye I'C şube ı:u 

kıulaı· ıniiııtl'hip ı:clip şu kııdaı· JHL~ln almış:. diyı· 

ıııulıtasar· lıt•ııı<•ıı hiı· kıtıı nuızbatu lanr.im olunur. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Rcy ,,,,ı·cn ıııüıı

lt>hiplt•riıı :ııltodiııdı•n zi.ntdc pıısln r.nlıur cd •ı-ı;(' 

ııahiy<' \C ~ubcııiıı heyeti ilıtiyuı:iyesi. <•di<len nws-

ul t utulıtl'ıık hile ilc pusla alaniann zfıhiı·c ilı

nwı i(;in ccncbi kaza ve livadaıı nııılısus memur 
n• nıü~t ant ik goöııacrile ı·ck ve fakat alıali yi tekrar 

iııl i hap ile nıeş~ul ('tm emek için rey VI' ren ınünte
lıilıiıı adediıı<' nıüsavi puslalar sıındıktan ı::tk:ı· 

rılıp fazla knl:ınlar asla a~ılıp okuııın:ıksızm al · 
neıı ihrnk olunneaktır. 

KIRK UÇUNCU MADDE - T'uslıılu rın a<k
di lı il imlii<lı•ıı soııı·a her pus l ıttl oki isim leı-i n 

tahr·iı·iııe hl'doluııncaktır . Şöylı• ki , pusla.rla gö· 
ı·ülrn isimin lıir kaç bliyük kağıda lıuı'Ufu lıcea 
ll' ri i hi üzrr<' ~·:ızılıp soııl'lt okuııım ııusla l arcla 
o isiınlcı· IPk(•ıTiiı· ctlik<:e isminin yaıuna (1) 
nnııwmlı rakamı çekilir. Bu arada sandık ıt~'ık 
tııtnlıııaıııak i ~ in isiınl c ı·iıı tahriı· i ııc hedolııııa

eağı aııdıı saate bakılıp ıııcsclii tahrire saat y<'
(lide hl'<loluııınakla s:ıat sckizc karlar bir saatte 
iki .vüz elli puslnııın lınvi olduğu isiınlcriıı tahı·ir 
olıııınınsıııa kıı ı ·ur v<'ı·iliı-sc ü~ sant için sandıktaJl 
.n·di ~iiz elli puslu ı;' ıkııı·ılıp bir sofr·a üzerine 
nızıılnııarak kıraat v<• tııln·iı· o lumır ' 'e hi ı· iarar
taıı <lalıi sandık llitleııip vr etı·afıııa sicimler 
ı.:rı;irilip wıııı'ı ve s:ıııdıi!;ın dcliği t~mlıiı· oluna
rıık ıııiiıınsip hir ."<'!'ele hıfzolunuı· ve sandığın 
konulduğu nııılııılliıı kup' ısı tcınbir olunur v(' 
hrr ııiin tndat v~ tcııılıir olıınım pu.<ılulur biı· 

t orlııı.'ll \'ıl7. ilt' tı•mlıiı· crliliı·. Brtesi bi1nü lı<"yeL 

ı• rlceıwe ll'CPnının ilc t•vvclenıiı·de o gün kııç . aat 
nH~ul olıı<·aklııı·ıııı kaml'lııştırarak Ye sımdığ ı 
ıılt•ııcn ıı<·ıp o kadıır saotc kilfi puslııluı· ~ıkarıla

nık ~.,·et yine lıitaın hulınııı~sa keınafissnbık de

\ 'll lll olnııuı· \'c lwı· ıık~am ne nıiktur pu~la ta
ılır! vr lalırir oluntıp her hi ı· iki ıwi ler .cedc nıü ı ı

telıip o giin ne ınihtar ı·t•y kıızıındığım müş ' ir 

ıııulıta'i<ır bir muzbala ~'ıızılır. Bilcüıııl<' pw;lalaı· 
kıı~·i t ,.c ta h rir ol un cl u k tım sonra en ziyade ı·ey 
kıızanıp ikinci dı•rN' d~ ınüntalıııp olııularm ye
ıliııc lwycti iııtilıabiyt' tarııfııı<lu.ıı bir kıta maz
batıı vcı·ilir. 

KIRK DÖRDttNCU MADDE - <1eçcıı ınatl
rlrlt·ı·de lw.nın olunan kaiılclt·r ina ohtlllluktıııı 
soııı · ıı <h•ftcrd\' ~ckil~n ruizelcr nıudbiııcc nalliye 
ve şulıt• dıdıilindc ı·ey Yc ı·mcğ<' fıılıııı, fuliın lrn
nıdıııı veya mulıaı'lind<'ll şu kadar ıuünta.lıap gel

miş \ ' C u ·ıılii üzcr ıııuHiık uı,;ılıp puslaluı· 1odııl 
\' l' lalırir· olttnduktıııı l'ıılıııı ımt şu kadar ve rıılaıı 
ı;nı lwdar rı·~ · kuzaıtlp Ye eksı:riyct kur.aıuuı ve 
fıılıın, falfın 1-Ul olıluğuııu ıııiiı;ı'iı· ııahi,vc Ye i;IUbt'-
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nin heyeti iutilınbiy si tarııbndan ayrıca iki kı
tn .ınazbatn tanzim oluuup biri ltazaclaıı gelen 
memuru, diğeri nairiye ı· lsine verilccektiı·. 

KIRK BEŞlNCl MADDE - ikinci Jcrcccdc 
müuUı.hip <ılanlar intibap olundttklarwa dııir ı·eıs i 

nalıiye ve şubedc heyeti intihabiyedcn alacalda
rı ıııazlıata üzerine re ·i kazada bulunan beyeti 
tofiişiyeye gidip mazbata ibraz ederek ve bu 
ıunzbatalar· defteri mahsusuna kaydoluuacaktır ve 
uıebııısan icrayi intilıabı için heyeti teftişiyeniıı 
bulunduğu mahaldc hangi giiu ve ~aattc bulu.n
uı.ası laz.nugeleceği teulıilı ve mchusluğa ıumızoı 
olaulanu isinı!ei·iui ha vi boyeti tcfti§iyc 1 ıı me
mur yedille bir kıta pusla verilip isteı·:se uanı

zet olıı.ııltll'(.lan, isteı·se namzet olmayıp dirayet ve 
harniyetine itiuıat eylediği ve nıebus olınak için 
liizungclcn cvsafı haiz olan :sair zevattan iutibap 
edebileceği ve sancakta her uc miktar mebus ola
cak ise adetleri o miktar isimleri yazınası i lti rı ·i 
derecede müntahip olaıılaı·a tefhim oh.uıucaktı\: 
ve maııb.ıtasuıı teyit için heyeti teHişiyeye gitmc
yen ikinci derece uıüutalıipler haugi gün ve sa
atte hazu· bulunmak l5.zlll.lgeleceği uıahsus Jıı

l'tıtı.ıauıeler ile ilitar olwıacaktu·. 

KIRK ALTINCI MADDE - lleyeti teftişi
yeden tayin olunan yevmü saatte hazır olunacak 
ikinci dcreec ınüutahi.ı.ılerin ycdine, adeası h<'ycti 
teftişiye ınülı.riy.le temhiı· olUlllll~ birer kıta 
pu.sla verilir. Sımcakta her ue kauar ru\llm · ola
cak ise balada tarif olwıJ.uğu üzere ikinci derııce 
ıuünta.hip olarılarda nlıer biri o kadaı· isimleri yıı
zacaktıır ve yazı bilmediği halde heyetin içtimaa 
eylediği mahalden çıkınayıp orada iken emniyet 
ettiği adauıa Y.azdıPacaktu·. Sancak dahiliude uıe
bus olacak addetten zait ve noksan isim veyahut 
kendi imzasını yazarsa otuz altıncı ınaddeııiu 

ahk5.nuun tatbikan icrayi ııı.uamcle olunur. 

KIRK YED!NC! MADDE - ikinci derece
de müntahip olanlar puslalarllll denUJwıa at
mak için heyeti teftişiyenin içtinın eylediği oda
da so.ü·ıı.nnı üzerine \ ' O ortasmda yahuz bir pus
la sığabilecek kadar delikli biı· sandık btılunn

cu.ktır . .lkin 'İ derl!cede müut.ahipler puslalmu 

atmadan cvvcl sandık a~ılıp içi poş olduğuuu 
Jıuzzıı.ra gö 'tedldikteıı !iOlll'a kilidi üzerİlle lıiı

,7Ücek bir varnka vazolunarak heyeti teftişiye 
mülıriyle ve yevmi intihapta hazır bulunmak 
i~in davet olunan mü.ftii belde ve rüesayi ru-

lmiyo He ikinci dcı·occ ı'(\üntalıip olaulan1aıı ü, 
kişinin mübül'leriyle teınhir olunur. 

KIRK SEK!ZlNCİ MADDE - Saııdık ka
panıp mülıü.rlendiktcn suura heyeti teftişiyeyc 

gelip mazbatasmı en evvel kaydettikten ikiuci 
derece ınüııtalıiplcı· sırmsiylc davet olunup elle
rindeki J)USlaları sandığın içine at.acaklardıt· 

ve atarken bir pusladaıı ziyade olmamasına Jik
kat olunacaktu·. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Y evıni iH
intilıaba 1ıazır bulunacak ikinci dorcce uıiiutıı

bipleı·den l<aza dalıilinde bilcümle iıııihaJ,J olu
nan ikinci derece nıiintahiplerin onda · ckiııi 

mevcut i:se sandık açılıp ıncbusluğa rcy kazanan
ların isimlerini ha vi re:si saıı cıı.ğ ın lı •yeti tefti~i
yesine ita oluuıııak için 5.tidc bcyau olunacak 
mazbatanın tanzimine ipticlai olunur ve şayet 

ycvuıi muayyeuede mevcut olan iknci derecede 
müntalıipleı· lmzan.ın ik-inci dcreec ıuiintuhi.ı.ılc

riniu nı.ocmunun onda sekizinden az i~e saudı l< , 

açılmayıp dileği üzerine bir varaka vaz ilc boyeti 
Leftişiyıı taı·afuıdan yalıuz yevuıi intihaptıı b~ızıı· 

buJu.nıuak i~in davet olwıan müftii belde ve rü
esayi rulıaniye caniplerilıden teınlıiı· oluuu.ı.ı 

mevcut olmıyau ikinci dcreec nıiinlahiplct· ge
linciyc kadar sandık euıin bit· malınlde hifzo
lunacak ve gelıuiyen ikiuci derece nıüutahiplere 
filan gün .resi kazada hıızu· buluuıuak üzere 
Hükilıneti malıalliye tamfnıdan nı abs u ·an ihtar
uameler göndereceklerdir. Puslasrm saııdığa at
ını.'} olaular isterse a\rdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE -ikinci der~~:c ıııünta
hiplerden gelemeyip g ı-i kalıııılar mualıharuH 

resi kazaya geldiktc, heyeti teftişiye ile o gün 
i~iu eelbolunan müftii belde ve rüc~ayi rubaııi
ye tarafından :saudığıu ıuülıürlel'i letlduıuaycne 
delik a9ılı.P ikinci derece müutahiplcr puslaları
n.ı sandığa atacak ve işbu davetten sonra maze
reti ha ·ebiylc gelmeyen ikinci Jerece müıitah iı>
lcr beklcnmeyip sandık a~ılacaktır. Sandık 

açıliliktan ow·a gelecek ikinci der·ece uıüntalıi.ı.ı
ler hakkı intilıaptan mahrnm olunur. 

ELLl BlRlNCt MADDE - lleyetiu buzu
runda 'andık açılclık:ta evvel emirde ntılau pus
lalar tadat ile aleneu okunarak m.ıbus olmak 
için puslada yazılau iı;imlcı· kaydohınw·. ve bir 
isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakamiyle işa
ret olunuı· ve bu veçlıilc bilcümle pu~lıı.larm tah-



-Hı-
ı+ri hitaı\\ httİıırak her bir za.tin kııı-.ıındı~., 
ı·eyleri cem ile nı:ızbata. tanzim YC heyet tara
fınılan t ıııhir o luınıp knza kaymakamı ınarif~1i
lc livuda bulunan lı ycti teftişi,royo gönderi lir. 
İşhu ınnzba.tada sanc>1k1ta mescliı. iki J'll1)bu.<ı ola
cak hale kazada en 7.iyadc rcy . kazanan yıı lnız 
iki is im yazıınıayıp sıı ir re;v ikazanan lı ı· ne 
kııdaı· isimler olur isa olsun velev cüzi rey 
kıızıınnıış bulun nn rna:tbata~ra dereilc isiın

lc ı·i ıı altııııı. reylcr in adeeli rakanı ve yazı ilc 
işaret olunaeak1 ır . Sarıcağın lıcyoti tcft i:; ;_, nsiııc 
gönderil ccek muzhalanın bir sureti teınlıiı · lllu
na I'Uk M eel i~i bcledi~·edl' lı i f;<,o] unacald ır. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - ller kn1.1ınrıı 111'
ycli teftişiyeden nın7.hata g lclik~c resi livn 
olan ka7.anm reyleri dahi sayıl ıp ona dair hir 
mazbııta tanzim oluııduktıın sonra. ıtneuğın heyeti 
teftişiyesinden başka miLftii l>elde ve rüesayi nı
Jınniyc ve isteı-lcı-sc snit· kn7.alamt namz~tlcri ve
ya vek ilieri h31.ır bulunduğu halrlc iı>tida r<•si 
liva olan kıızaııııı ıııa7.bala açılıp iııtihap olu
nanlarııı isimlcı·i.l'lc lwr hir ismin kur.ıın<lığı rcyiıı 
ıııiktaı·ı yar.ılıı·, badchu kaznlardan !{elen ınRz

batalar sıı·asiyle n~ılıp kır~·ı· YC kayit vr 
cümlesinin yckfıııu rnn.luın oldukin sancak dalıi
lind<' az ve çok ı·cy kazanmış ne kn<::•r 1.nt zııhur 
cders~ rüınlesinin isimleri birer hın ?.ikrolnınıı

vc müsavnt üzere rey kazanmtş!a,- hulıınur is<', 
hc_,·inlerindc kura keşide olunur B ıticlın e.r. zi
yade rey kazananlar kımlrr ise oniarı.r. m~bn<ı 

olduklarını havi lı('ınen bır ına?.hatıı t:ııııim ile l ı<'

ycti t ftişi.ve i livıı. ~arafından mührü 7.at,ilcr iyl 
teınhir olunur. 

ELLİ 'ÖÇttNott MADDE - Trrı · isrııin lm-
7.aıtdığ-ı ı·<'.l'lcri havi 1aııziın olunan mazbntanın 
nıusııdclak sıır<'tkı·i hilihrn<: hir kıtası ınchıt~ olan
lara ve hir kılası viliiyet ınathaasmdıı. tah ilc heı· 
kıızanııı heyeti teftişiye ine verilmek üzcr vnlii 
'\'ilfıyctc ve mufa8ıırııfa gönderilir. 

ELLİ DÖRDttNCtt MADDE - Ekııeriyeti 
ura ilc ınebmı olruılıır sancağın heyet i t !'rti. iyc
sind<m alıl<'nklnrt mazbııtayı ı;aııcağın nı<'clisi 

itlarcsiıw tasdik ettir rrk nilı:ı~·c t t .;riııi evvclin 
~'iııııin~i giinü lstımlnı l 'da bulunup yC(llcı·iıı<leki 
mazbatai muım.ılrlnkayi heyeti nıehusaııııı hiııi 

küşadında muvakknt reL~c ihraz erlec<lkti ı·. 

ELLt BEŞtNot MADDE - Elli iir:iineü 
maddede bcyıın olundui;ru üz re ckseriy<'li fıı·n 

il nıebns olanların mazbatalıırr t.anıamen can.ibi 
vililyetc gel<üktcu ve ıncı·kczi vilayetin he
yeti teft,işiyesi marirct..iyle merk zin mcbusları 
dıı.hi tahakkuk ey ledikleıı sonm vulii viliı.vetiu 
tahtı riyasetindc olarak meclisi idare ve heyoti 
teftişiye bir yeı·c ioplamp evvclil merkezi vi
liwct olan sımcağın ınazbıLtıı.~r ve budclı11 diğer 
ruıca.klarda.n gclen ınazbıı.taları kn:aat ile vila-

yet dalıilinde nıebus olan her bir zat i~in ımth
tasaı· birer· kLta mazbata 1anziın olunaca€ı nıi 

si ll u lı t· suııcağıu lıcycti teftişiycsi taraüııdan 

gelen ınazbatalaıın birer sur ti çıkarıhp he
yeti lııı7.ıra taı·ııfıntlan mührü ıatileriyle ve 
meclisi idar nin mührü mahsu iylc t mhir olun
duktım sonra vıı.lii viliıyetin inhasın:ı Jelfen bi
liı.1chir Dahiliye nczarctiııe göndGrilcccktir. Vi
liiyette toplandıklarr gün zikrolunan mıız

hatalıı.rm sürati tanzim ve tahriri ı1nınında 

liiY.uınuna göre dört, beş ve daha ziyade kiltip 
bulıındnrıılacaktır. 

ELLİ ALINCI MADDE - Elli beşinci mıırl
dedc b_ yan olı.ıııan nınzhatal ııı· vilaye'uten Da 
hil iye ner.arctinc geldikte lıeyoli ınebnsa.ıı aı;ıl

mış ise hemen gönderilccek ve a~:ılmamış iR 
küşııdma değin lı ı fzolunaeaktır. Vilayetten bil
vürnt Dahiliye nw.ar tinden lıc~·eti mebusanıı 

göııderil~cek bilcümle meıahit v evrak i<;in 
heyeti mebusnnın rcis ve katipleri tararmdm1 
Dahiliye nezar tine makbuz ilnıühabcri veri
l rc!Mir. 

FASLI RABt 

Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair 

ELLİ YE.DİNCİ MADDE - Defatiri eRa iye 
intihııptan sonı·a Meclisi idnrei kaza nınrifetiyle 
bir sandığa vaz il gelen yerleri teınhir olun,. 
tluktaıı sonra idıırci hclediycd hıf?.olunarak \ 'C 

her sene ıııayısın birinci günü ıneelisi idarci be
lediye heyetl('ri hUZ1ınıııda sandık a<;rlıp ve 
defteri esasiye çıka rılıp dnirei helediye heyoti
ıır teslim ol ıııınanktır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE- Y<' !inci ıuıt~l
rlc<le heynn oluıırluihı üzere ht>r ıııolıalle ve knı·

yo mulıtarları ncıdintl buhınacıık defteri rRa
si~·r ınüraeaatlıı malınliG W' kııryl'leri dahilin
de hulmınn ınüutahihiıırl~n hir si'Jle i iııılc v<>
rıı.t ""~·nhut tlij( r mnhallr nakletmiş w~-ıılıut 
sekizinci ınndıl(•ıll• b<'rnn olıııııın ıılıYaM~n hi-
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l'iııc duçıır olıwak nıtlntahlplik hakkından sa
~ olmuş olanlar ile on yedi yaşını ikınal 

ile on sekiz yaşma giruıesile veya diğer nıo

hııld<'tl orııya naklihane etmesiyle müııtalıiplik 

hakkını kazananlarm esamisini havi iki kıta 
defter yazılarak imam ve papaz ve halıanı Vl' 

muhtıırlar tarafından badettemhir nihayet ına

yısrıı sekizinci günü merkezi kazada bulunan 
idarei belcdiyeye gönderilecek ve deitcl'lcrin 
tanzinı ve hemen i ı·sali için nihayet maYJsııı 

beşin ci gününe kadar muhtarlara talırircıı tcn
bih ve ihbara idarei belediye mecbur bııluna

caktır (1). 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altııırş bi
rinci maddede ınuharreı· defterler vasıl oldukta 
iuarei belediye tarafmdau mütalea ve ic·a
bına göre icrayi tahkikat olunduktan som·ıı bir 
kaç su ı ·eti tanzim cttirilip lııfzoluna<:ak ve gör·
ınek isteyenlere ıneccaııen birer sureti veri le
cek tir ve itiraz edecek olanlar on dördüncü 
madde ııhkamuıa tevfikım hareket eder l e ı· . Mu
ayyen olan vaktin ınürnrundan soma tahakkıık 
eden hale göre heyeti belediyenin nezarcti al
tında belediye kiitibi şerhile lfığv veya ilitve 
olunacak i iınler i tashih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Dcfatiri esnxiye
nin tasbilıleri her sene temmuz iptidıısırıa ka- · 
dar ikmal olunacıı.k ve badettashilı bu defter 
yine [Defteri esasii ınüntalıibin] namiyle yado
lunacaktrr. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Her kaza da
hilinde mevcut bulunan ıııüntahiplerin isi ıni er i

ni nıübcyyiıı defterler dört senede bir defa vi
layet matbuasında tabolunur ve her kaza için 
kııc:; niishaııın liizıınıu olduğu ve ne fintle salıla
cağı ınecJ.isi idarei vil1lyette karaı· verilir- ve he1· 
kary ve nıahnllc muhtarlarrna kar.nsına mah
Slt · olan dettel"i matbuada n i kiş r nü ' h ası Hü
kumet tarnfıııdan meccanen gönuerilir. 

FASLI HAM1S 

Mevaddı cezaiyeye dıı.ir 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - 1darci bc•lPdi-

[1] !598 numaralı k<ıııımıın ;kinci mtıddcsi mıt

cibinu, (18 yaşını bitirenler) ka.ydi (lt! yaşını bit i· 
rcıılcr) ~eklinde değiştiri/miş ve (ı:ii/.."1ir) kavdi k<ıldı· 
ı·ılurak verirıe (Kadm, erkek) konıılnıu tur. 

ye ve heyeti teftiışiye vcLintihahiyeııin tal'.!p et
fiği malumatı vermekten iıntina eden cim me ve 
papas ve lıaham ve muJıtaL'lardnn iki yirmilik 
ınC'cicliyeden on yirmilik mecid iye kadar cezayi 
nakdi alirur. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir 
isim veya sıfat takıl arak veyahut. lca.nu ıwıı hak
kı i ntihııpdaıı mahrum olclnğnuu ketmecleı·ck 

kendisini intilıap dcfte ı·ine yazclırmağa veya
hut ismini ınükert'Cl' kaydcttirıueğc cüret edı:ıı
lerden bir yüzlük osmanlı altıııındaıı on altına 
kadar •cczayi nakdi alınıı· ve bil' aydan bir sene
ye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ya biz. 
zat ınebus olmak veya diğer bir zatı mebus inti
hap ettirınek gareziylc müntelıipleri ihafe eden 
veyalıut teşvik için rnüutclıiplerc ak~e Ye cşy;, 
veı·enle ve vel'ilen akçe ve eşyayı kııhul edenler 
vobir şahıs lıııklnnda ı·ey vermek veya Yereli rmek 
veyahut r ey itıısı:ndan im tina etmek için Devlet 
nıcmuriyeti veya bir hizmeti lınsusiyeyi vairl V() 

lwhul denler lki ayclan bir bu~uk . eneye kadar 
hapsedilir ve on yüzlük osmanlr altınından elli 
altına kadar cezay-i nakdi alınır ve bu cürnıüıı 
faili meınuriııdeıı ise tard cezasiylc de nıalıkfım 
olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylcrin va

zolunduğu sandığı ve iııtilıabata miiteallik cvrr.
ln resmiyeyi gasp ve siı·kat ve tahrip eden l e ı' bir 
seneelen üç seneye kııdaı· hapis cezasiyle berı:ıber 
on yüzHi.k osmanlı altınmdan yüz altına kadar 
cezayi nakdi ile mahkOın olur ve bu file cüreti 
esnasında mııcihi mücazııt diğer bir file tasacidisi 
tcbeyyün cylediği halde ceza kımuıınamei hüına
ynnuııa tevfikaıı başkaca ınücazat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - lşbu ceza 
faslında beyan olunan herakata ıuüessir olup da 
henüz maksadları rusfile mücazat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNOİ MADDE - Gerek mah
kemece bir hüküm suduı·ile ve geı·ek izhari ifliıs 
ederek iadei itibar edememesiyle hakkı intibap
dıııı sakıt iken malırnmiyetinclen evvelki ve gcrok 
somaki defatiı·i iııtihabiyeye kendi sunu olmak
sızın mukayyecl olduğu halde r ey verenler bir 
haftadan bir aya kadar hapis ve biı· ınecidiyeden 
b ş ınecitliyeye kadar cczayi nakdi ilc mücnzat 
olunur. 
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ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Altmış al

tıncı uıauucde gösterilen ilk alıval ilc kendisi n i 
kaydettiı·ıııiş oluuğu halde ve gerek sahte olarak 
diü-cr ınukayyet bi r mlin tahibin isiw ve sıfptmı 
takınarıık bir cem iyeti iutilıabiyede her kim rey 
ve r irse altı a.ydau iki seneye kadar hapis l ' e l1it• 
nl1ıııdan on alt ı na kadıır CC7.ayi nakılt ile ıııüca-
7.ı ıl olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Diı: de
J'ad:ın ziyade iııtihap etmek için bir uılikeıTeı· 
kayitteıı, istifade eden ler bir ııya kadar hapso
lunuı·. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa ta
yin o luıı dıığu bir ıniintahilıin ifadesinden ayn 
lıiı· ismi kaydeden her cşhas hakk ında bir aydnn 
ııltı aya kadar hapis ile beraber hiı· ııltından on 
altına kadar cczayi nakdi ilc nıiicazat olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek nına 
ıııel<'i cc lıı·i ye icrasiylc ve gerek nıcnınriyctten 
ıııahı·uın tınek veya ıııtiııi veya faınilyasııır veyıı
lnıt R('J'I'<'lini biı· zıırarıı clüçar eyleıııek 1elı;lidntı 
il<' nıiintıılıihi re,v I ' Hrııekteıı i~tiııap ettiı·en \'('
yahut ı·ey ilasına iclıar cdenleı· bir aydan bir· se
ney<' kadar hnpislc bemher he~ altındmı yiı·ıııi 

alt ıııa kadıır cezayi 1ıakdi ilc mücaazt olunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE- Erarifi kiizihe 
ll<'~l'iye ve hi rf akım miiftcriyııt iliiııiyl<' ve sa ir 
~i\ııa hile ve desais imaliyle intihap ınunıııeliitı
ııı hozıınlaı· veynhut hir· ve dahu ziyade nıüıı1a
hihi rey vermekten içtinap ettirenler V!'yahut 
cenıiyetle ve tehdit lııniz nümayişl e bir cemiyeti 
iııtilınbiyenin ieraatıııı ihlal ederek hakkı i:ntihn
bm icrıısrna veyahnt herkesin s rbestçe r ey ver
nıesine irasr nakiRe edenler bir aydan bir seneye 
kadar hapis ile beraber lıir altrnrlıın lnı·k altına 
kadar ce1.nyi nakdi ile mücazat olunur. 

YETMİŞ UÇUNCtt MADDE - Rir heyeti 
intihahiyeye nıeni intilınp garııziyle h!'r nevi hü
cumn icra v('ynhut knsdedenler ÜQ seneden be~ 
seneye kadaı· nıuvakkat kürek cczasiyle mül!azaf 
olunu r. Ciirüm biı· veya daha ziyatic kııza YP ııe

vıılıi<le i cra olunmak üıerc evveke ter1 ip ve if li
f nk ile yapılmış bulunura muvukkat kürek ee-
7.ası on beş ~eııeye kadar temclit olunabilir. 

YETMİŞ DÖRDUNCU MADDE - I şbu ko
ııuııda gösterilen ceraimin biı· kaçı hirlikt icm 

kılırul'sa mürtekipleri en llğıı· cezayi müstelzim 
olan ciiı·ıııün ceza~iyle ıııücazııt oluuurla r . 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE - Emri iu ti
lınbat ta u uıütcvellit hukuku unıuıııiyc ve hukuku 
hususiye elfıvalar ı lıir intihap netkesinin ne~iı· 

"~ ilı1n oluııduğn tarihten altı ay nıüruı·uııdnıı , 

g-ayri nıe.-nıu hiikıııüne girer. 

YETMİŞ ALTINCL MADDE - Biı· ınehıı
sun emri intihıılır mııkhnl ve mııf<' lır ı· olduğu hir 
heyeti ınebusan tarafı ndan tıısdik ve ilan olun
duktan sonra intihahn fesat kar ı şlırılını~ olundu
ğunn dair ııınlıkcnıcdeu bir hüküm lii.hik olsa hi
le mebnsluktan sukutıı caiz olnma7.. Fakat nıelıııs 
olm ak i~iıı kaııltlıen muayyeıı oln.n şenıili cami 
olnıaclığnıa hiikınolıımu· ise evvelki hükiirıı heye

fi m('busanca nııznrı tetkikn alımp veı-il ecck karn
ra gii ı ·e malıklım olan mPbııs yıı ipkn ''eyahııt nıe

hıısluktan ısknt ile yeı·ine i\harrııııı intihnp ve ltı
yi ni için 1\fakamı Saclarete mıızlıııtn aı·zohınur. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - Altıınş ııl 
tmcr, altmış yedinci, yetmiş birinci, yetıııi üçün
cü, yetmiş'dördiincü, yetmiş be.~iııci. yetmiş altın
cı, yetmiş dokuzuncu roaddelerde gösterilen efıı
lin ınnlıakrıııesi Imza deavi meclisinde ve al tıııış 

sekizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci maddc
leı·dc beyan olunan efalin muha keıııcsi li va mec
lisi temyizinde irra olunur ve Divanı tcınyizi vi
layette istiuaf edilir. 

MEVADDI UMUMİYE 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE- Mebuslııı·
clan istifa eden ve viikelfılıktnn manda D<'vlet 
nıemuriyetiııi kabul eden ve Kanunu !'snsi hiik
ıııiince mf'lınslnktan in.fisali lfıv.mıgel n ve vefnt 
eden ve Heyeti M ebusan tarafrııdan u, ıılrıı rcrl
rl lunmı ve hukuku medeniyedcn kııııunen sakı t 

olanların intihnp oltıııdukl nrr sıınrııktn ın bus
luğa yeniden diğeı·Ieri intibap olunur. Ahvııli 
nıeşruJıa heyeti mebu,~an tarafından 1 nh ki k olıı

nnrnk cshnhı mm•ibesi ve yerine diğrr mehn.-nıı 
iutilıab; liizumhı ııınzbııtıı ahkıiıuı Sııderct(> hil
rlir<'ı·ck oı·ııclan rlalıi tayin olunacak fızmıın hu
Junıluğn vilay('t Ynlisinc işn rr keyfiyel olunur. 
Mikcdderl ıı iutihap olunn<>ak ııı!'huıı o sNıeniıı 
içtiıııııın:ı ~·Pfişcnıez ise heyeti rıı!'husnnın gelc

erk içtimarnda lınzrr bul uıııııağa meeburdtu·. 
l\fehuslıığa knhul ile snnenğın heyeti teftişiycsi 
tnmrındnn altlığı ııııızbatayı meclisi idıırei I iv:ıılıı 



ta. dik ettiı·j]d iktcn sonra istifa ccl<'ıılcrin is1 i fas ı 
ya l nız beyeti mehusnııdau kahul olunabilir . 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - .lntihap 
icm olunur ikcıi bit· zat vi layet dahilinde iki 
veya bir kaç sancakta ekseriyeti iını kazandığı 
halde hangi sancağın nıebushığunu tercih eyle
diği valii vi l iıyct tarafından doğrudan doğ

ruya kendisinden istilanı oluııup nıebus olan 
zat nihayet sekiz gün zarfında tercih cylcdiği 

sancağı tabı·iren valii vilayete bildiı·ıneğe ın ce

burdur. Bu suretle ıııebuslaı·ı adeeline nol<saıı 

gelen sancakta uıücecldeden diğeri intihap olu
nur. 

SEKSENİNC! MADDE- !ntihap için un
hlye ve şubeyc gelecek olaıılnr o sırada deyııi 
miri içıı hapsolunıımaz. Evvelden mahpus ise 
muvakkaten sebili tahliye olunuı) intibabııı ik
malinden soıu·a yine tevkif ohınnbilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE- Kanunu Psasi
ye tev.fikan heyeti m.ebıı.~a.ıı dört seneden c1·vl 
ba iradei eııiye dağıldığı halele iradci seniye 
tarihinden itibaren iki ay zal'!ında işbu ka
nunun ahldlınına tevfikan yeniden iııtihabata 

şü ı·u olunmak ıçın Dahi liye nezaretindc vıı

Jiler ve vniHer canibinden mutasarrıfl arıı tah
riratı mahsusa irsal olunacaktır. ve o sene i~in 
defteri esasinin yeniden tashihi liizmıgelmeyip 

ınusiı.lılıalı itibaı· olunacaktır ve işbu sonraki 
itibaı·en tat'ihi lıitamından itibaı·cn uıebus olan
lar nihayet üç bu~uk ay zarfında Derscadete 
bilvünıt heyeti uıebusaııııı i çt iın aınd a hazır lıu 

lıınmağa mecburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - :.\Iuuyycıı olan 
vakitt nevvel lıasbelicap heyeti ın •hıısunm IJa
iradei seniye lçtinıaı liızımgeldikte Derscadl,Hc 
no kadar vakit hazır bulunmalan iktiza edece
ği Dahiliye nezaretindcn valiler ve 1•a liler tanı
imdan dahi doğrudmı doğnıya ınebuslara işrur 

olunacaktır. 

SEKSEN UÇtlNCt:i MADDE - J> eı·seadet 
belediye kanununda muhaı·ı·cr hudut dalıilimi 
bulunan malınller bir dairci intilıabiye ve hCL· 
bir daiı·ci belediye bir şulıei intihalıiyc itibar 
olunacak ve elviyei nıüUıakada viliiyele ıncdıut 
sancakta ccreyıı.n eden u~·ul cııri olup şl'lıt·c

maııeti merkezi vilayet cdclcdilccckt i ı·. 

lntihabı mebusan kanu.nna.mesinin suveri icraiyesine dair talimat [ ':' ] 

7 raıııa.ıan 1336 ve 20 eylıil 1334 

BİRİNCİ MADDE - lntihabı mebusıın ka
ııunna.mesi bilcümle lırema.liki malu·nsai şahane
de nahiyeleı• teşckkül etmiş itibariyle yazılıp 
zikrolunau kanunnamenin neşrinde şayet uahi
yelcr teşekkül etıueıniş yerler var ise nı ünase
batı ıııevkliyeyi gözeterek dört, beş kuradan 
ibaret icra.yi iııtilıap için Hükumeti ınahaUiyeJcr 
mııri!etiyle ınuvakk.at şubeleı· teşkil olunacaktır. 

ve resi şube ittibaz olunacak kacyeırin muhtaı·ı 
nahiye reisinin ve şubenin air kma ll}tıhtarım 
birleşerek nalıiyelerde olduğu mi ·ill(ı meclis iıı

tihabı vazife ini iera. edeceklerdir. 

İKİNCİ MADDE - lntihabı mebusan ka· 
nunname i iktizasınca derteri esasiyenin taıızinıi 
ve işbu defterlere dair olan uir ıııuıımellıtın 

mayıs iptidasından bedolunması liizimNlcn 

[•] T!'l'lihi Roııi rliistur. i/d : 1 - Sayıfrı : 37. 

olduğundan kanuıınaıııei mezkiiro lıcı· ııe vakit 
vilii.yata vllsıl olursa hemen biUl. tealılıür elefatiri 
esruıiyenin tıınzinıiy l e ona mütefel'ri olan sair alı
kaılllll icrası i~in vülii.tı ızauı hazaratı taranıı

dan liıztmgelenlere cmiL· ve tenbilıııt verilecektiı·. 

UÇU.NCU M.ADDE - tşlıu kanunnamenin 
viliıyete gönderilccek nüshai ınüteatldiuesinıleıı 

her sancıığın cesametine göre lüıuıuu miktaı· ı 
ıııutasarrrflara ve valinin bulundıtğu şelıı·in idıı

rei belediye rcisine ve merkezi viliiyete ıneı'lıut 
kazalar kaymııka.mlai'Ina irsal ve ahkiiıın nıüıı

dcricesine tatbikan eı·ian icabmııı icı ·ası işar 

olunacak ve esas defterleri tanzim ohuıuncıyıı ku
dar ara sıra ne yolda hııı·eket olımcluğu i · tilfıııı 
1-ılınacktır. 

DÖRDtl'NOU M'ADDE - 1şbu kuunnıneniıı 
nüshi müteaddidesi nıutıısarı·ıflığa vünıt 
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eylediktc ınutaHarı·ıf voya \'ekili kııı:alıırnı ersa
metine göre liizumn miktano ı kayınakamlnı ·a 

irsıı l ve hulımdnğu şehir veya kasabanın ıne<'lis 
belediye reis ine ita euec k ve ara sıra lwyıııa

kauı ve nıeelis belediye reisiudeıı defteri csasi
ycniıı taıızinıiıw ılniı· nınltımat ta lPp edebilı'ct'klir 
Ye Vilayet kanunnamesi mucibince ıncnıuliki 

ııınhnısıının kaza merkezlerinde meclisi bch>diyc 
ııwv .. ııt. olup §ayet mevcut olmayan r~si kaza 
vıw isr kaıııııınmııPi nıezki'ıre tuthikıın lwınrn 

tn<'<'lisi lwh•ıli teşki l inp nıüııtahiplrrin llı•ftcriııin 

tanzimine bedcdilcc!'ktir. 

BEŞİNCİ MADDE - tşhu kaııuııııamenin 
ııüshııi ıııiitııad lidPsini kaymakamı kıızıı, idar<'i 
belediye reisiııe teslim edecek ve her kazııda 
dl'f((•ri csıısir<' iitidı· heyıııı olunncak heyeti 

t<!ftiş:iye taıu:im eyleyıeccı)>.tir. Kaymakann ka
za defleı•i esasinin tanzimine dair heyeti teftişi
yedon ve lJelcdiyc reisinden aı·ıısıra tahrireıı 

malılmat i teyecektiı· . Hıfzı inzibut için dairci 
lıelcdi_ve reisi Yl'YR v kili tnrnfuıdıın iktiıa eden 
munveııet talep olumluk~a kaymakam itay11 
mcrbunlur. Hu mf'thııriyet viliiyetle resi liva 
olnıı kazalar için vali vo mutnsarrıffL dıılıi şıl

ıııild ir. 
~: ' 

ALTINCI MADDE lııtihap kannııunuıı 
ceımyıı ınütııııllik faslı ıııahsusu her intilınp se
ııosi enakı oıııtbuıı ile iııtihap ınnhallerine ta
lik oluııııcııkt11' vr knııunu meııkfı rnn birer ııüs
lıai ınathunsı lı ı· knryc v mııhnlleye irsal olu
llneaktn·. 

lntihabı mebusan muamelatma mütaallik bazı muka.ı:rerat ve tebligat [*] 

(2 1 eylul 1324) 

1. -· H<•clisi nı<•.busıına mütaallik ınuaınelfıtın 
irrıı ve ikmali i~in ve kura ve nevalıiye iznnı

lııı·ı iı•ııhrılrıı mcnııırin w kct('beye verilcc·ck 
iiı•tmıtın vııı·irlntı belediyesi kifııyet etmey n ya
hut dniı·~i lı l~<liyPsi tr~l'kkiil ctınediği için vn
ı· idııtı olmayon kazıılardıı ne turaftan tesviyc~i 

lilwugclceeği hazı inı·aflaı ·<lan istifsnı· edilme
siyle lcdPlisti?.an zi lo-oluııaıı iicıı ı·ntm ı>vvel enıir

ıl<' lnızn ynhnt ]i,• ıı mPclisi idarelHiııce nıiktıır

l ıll'l tokdir ve tn:vin olunaı·ak panrlığnırlan v!'ri
l!'<'ek ıııazhatıı iizerine varidntı lıelecliye i mü
sait olıııı ~'<' ı·lı·ı·rlr mahalleri daiı·<'i bı·ll'cliyı> ve 
Ynridatı lwl e ı·iyr~i müRnit yahut ıneveut olma
yıın yeı·lt>rde dahi mahalleri mal snnrlıklarındun 
itası kabed~<'<'ği meclisi mnhsusu vükclilca tı>-
7.1'kkür ('(lilt>rrk Rııhıfilicc irnhı icrıı kılındığı. 

2. - !ntihahı nıebıısan kararnamı>siııin kn·k 
lw~in<>i nındelesinde beyeti tı>fti~iy tarafından 
ınrl1ıısıın nıınızetlt>riniıı isimlerini hnvi ikinci 
d!'rı>eede ıııiintııhiplc:>re puslıı vt>ril!'c!'ği rnııkuneı· 

i~e ele heyeti nıı>7.kÜrı>niıı kimleri ne Stırl'tl<' nam
zet aıl<lPderı•k isinıleı · ini tahriı• Nl<'<'<'~i yoluıııln 
ırert>k hu mııdılt>clı>. gı•rpk iliğı>r mnddelerı'le snı·ıı
lııı.t ve delillet olmnı'lığrnilıın sureli nıiimrnnt ve· 

[•] Tolwtmi 11ekoyi - No. 11. 

knhıılii hakkımlıı knnımııaıııei nıezkfırde sarııhııt 

yoksa da Kanunu rsasin ·iıı altmış sekizinci Ye ! n
t ihııhı ınelmsıın kanunnaıncsiııin on yedinci ınııd
elelerinde ıııehus iııtilıap olunması caiz olacaklar 
lıııkkınıla tııisilfit münrleriç olmasına Ye l\[eclisi 
1\rehusanın iki i~tinım i~in tatbik edilmi olun 
t~liıııatı muvnkkate de m<:>hus olmak üz r nanı

?.et olnpnldaı·m ya resmen bilmüracaıı ıııımzt>t

liklcı·ini kaydettirmı>leri yahut ıııehtısluğa ehil 
oldıtğıınu ıııusnclrlak iııtihıılıa salih olaıılardnıı 

Inakal ü~ yü:r. ki iy<' bir varakıı talıtiın ettiri
lt'ı't>k hilvıısıta t ehliğ <'ylcınt-lı:'ri lazrmgelı>ceği 

rıınhnrrcr olnııısııın binaeıı bu ~er:ıit clairesinde 
nıınızetliklerini vazede ekierin kabııl ve ilanı 

icalwrleef.'ği l\fct'lisi Mnhru. ai Yükelitea tezek
ktir kılındığı. 

3. - M:ehnımn knııtınnomesiniıı Stı\'Prı ıcrai

ypsine rlııir talinııı.tııı birinei marldesinde iern
y i irıtihnbnt i~in dört, hl'ş knry<'dcıı ihnrt~t 

ı-.uvııkk:ıt ~uh l<'r teşkil olunn<'ıığmı ve yirmi 
u<:uneü ıııurlllPı;incle hir nahiyeniıı ıııiiııtııhihi 

l'nellcri heş ) ü:>:eleıı dlın ve iki yi.lz elliı'h•n <'f
:r.ıııı olıırsn lııı f!ihi nalıiyPlrriıı dnlıi ıııüııtnhilıi 

sııııi int ilınp l'trneğr ~ulıilıiyetleı·i olııenğı ınıı

lııı ·ı·c r olup halbuki, bir ~ok karyelPr ufnk 
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1'<' rıiifusıı knlilcy i lıavi yi.ir. elli nüfus zük(ıı· 

lnılııııııı nd ı~ırıd:ın bahsiyle heşteıı ıiyııde kııı·.v•·

l!'ı in l,q·lı·~1 iı·ilnH•sirıdı· beis olup olııındığı lı:ı

zı ıııahali<·ı·ce istii'xnr edilnH•siylt• bilınııhahı·n· SH

lifü zzik iı· madd<•lrı·irı ıııaınnınunn ııazııı·ıuı ıııüJL

tnhilıi 1'\'\'t•llt•ı·in nıiktul'ı müııtahihi san i 1:ı~ i
ııine müsait olıııaynn kııı·aııııı müıuıseheti ıııe,- 

kiiydı•l'i i1ihari,d<• hirlı·~tir· ilıııt·si ınııkstıdıı nsli olu!ı 

tcshili iııtihalı:ıt nırı11nhııw nıııvai'ıl; ohH'ııi(ırı

dnn hıı ~ilıi knm<lıırı iealıı kaılaı·ıııııı lıil'ic~tiı·il

ınesi Mı•elisi Yük<'l ~<·a nıi.inasip ı.ıi il'iil errk. 

4. - l ııtihalıı m eh ıı~aıı ];mııııııırınn sPl<iziııı·i 
ıııa<lılesindr tanzim edileerk esas ıleftel'lı•ı·iııde 

cinıı~·<·t ,.,. eüıılıa ilı• ınıılılıiıın olaııla 1'11ı isiııılı·ri 

lıizıısıııa ~r r·h veı·iiP<'eii;i nııılıııı-rer' ikı•n ı-tl'l'('k 

müııtıılıip. l!<·ı·t•k hiı·iıl('i n• ikirıı·i ıl<'r·eı·<• d<• 

ıııüııtahipiPı · in tıııla ıl oluıııın ~enı it ını• ,vrıııınıln 

eiirıha vı• riııa_y!'l il<' ınalıkiını olııınnınk knyıli 

ınıısaJTnlı olmndıj!ııırlnn J;eyfi_,·pt IPılelist izıııı 

ifli\sma lıiikııınlıınıım5 ve incll'i itilıııl' Ptnıcıııiş 

ol11nlıır·ııı malwuı· V<' hukuku ııırd!'ııi_y,•dı•ıı ıııııh

rııın lınluıınıılarııı iııtihap olumıııııyıır·:ıl<lıın 

Kıııınıııı c·,asi ilc lııtilıııp knııııııuııda ınübc•yyiıı 

Yr c·iiHha ve ~iııayı• l ill' ııınhklırrıiyeti sahıkaııııı 

ıı ı :l11ii halıkı iııtihap olduğuna dair ~nrııhn! 1!11)'

ı·iıııı·,·cnl olııın,ına Hazaı·nıı e~ıı:ıyi in1ilıalıat1ıı 

lıııli ıııaheııı·i.vrltc lnılunnHlıırla iııılri itihal' rt
mrmi~ olıı11 nıül'lisl~ı·iıı ve ciiııha vp cinayeti~ 

ıııahkfıııw11 lwııüz reza goiirınektr lıuluııaıı "" 
hiııııı' ııniD zalik hüıTiyı•ti l:fa lısiy~l criHr nıalik ol
maynıı ı·şlıa~ın intihap ı•tnırk ve cdilınrk xalfı 

h ivrti ııcleıı malıı·nmiyetlrri tabii olrlııibı g-ibi 
sıılil'üzzikiı· sı•ki?.inl'i malicleıle nınhaı·ı·l•ı· kıı,vıı 

ılıı ıııı1niıı xınısııula miinrlrriı: hukuku mrılı•ııi 

)· ı ·ılı• ıı sııkıt olınıış olan k:ı~·cli nıııtl:ıkınn giiı·r 

hıılıııkn ınl'ılı·Hilrl'i lıil:lhnm inflr olııııaıılımıı 

dıı Inı srılıllıi,rt-te nnil olınanııı lını iı·nlwılt· ı · ı• 

ğ-irıdı•ıı Ye hııkukn nıNlı•ııi .vrdı>ıı sııl;ufu ga,v ı· i

ıııHfıı1.amınııı lıir lıiikiin ı ili' nınlıkfıııı olup ilı

nıııli ıniiılrlcl i rrzai~'l' rılrn]pı·r .gı• l inrp: nıın-

lııl'lıı maıılııır.n 

lnnıulan rloln.vı 

rvn·lı·<' nınhlıfını olııııı~ olııııı-

snl:llıi_yrti mt>lılıuxunnlııulrııı 

m :ı h nın ı i)·rtlrri lfi wııc:rlııı i)•rrrğinıl!'n ıınn giirP 
ı .. hli~at ifasr. 



3. Dahili nizarnname 

BİRİNCİ BAB 

Meclisin teşekkülü 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimarnın bi
rinci inikııdmın ilk celsesinde, daimi reis inti
hıılı edilineeye kadar, azanın en yaşiısı muvak
katen Heyeti uroumiyeye riyaset eder veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten katiblik ma· 
kauıında bulunurlar. 

IIangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en 
gen~ oldııklarınm evvelden tedkikı hususu, va
zifelcri yeni Riynset divanının intihnbınn kadar 
rlcvam ederek olan, İdare ilmirierine aiddir. 

Devre. tecdidine karar verilmediği halde, 
rliirt srncdrn ibaret olan intihab müddetid ir. 

1 ~~ iryın, her leşrinisuni iptidasrndan gelecek 
trşrinicV\'rl nilıayctinrı kadar dıwam rden Mec
li~ ~rn c· si cl i ı· . 

ln ikad, llcyeti umumiyenin muayyen gün
lt• ı·rlr vaki toplnnışlardrr. 

C else, her in i kadın tı>neffüs tatililc inkitaa 
ıığraynn kısımlarından her biridir. 

tkinci madde - Muvakkat Riyasct Divanı
nın trşckkiilünden sonra Teşkilatı esasiye kanu
ntıntın 16 ncı maddesi mucihince mebuslar in
tihah dniı·elcrinin here harfler; ıırrasile tahlif 
olıınıırlnr. 

Tnhlif, Teşkiliitı esasiye kanunundald yemin 
metn iııi kiirsü üzerinde yüksek sesle okıımaktrr. 

Sonrnrlan Meclise iltihak eden mebııslnr da 
ilk crlserl<' hıı rıısimeyi ifıı ederler r • ı. 

ttçüncü madde - Tahlif merasimini müte
nkih dııimi Riynset Divanı intihabr icra edilir. 

Dördüncü madde - Riyaset Divanının va
zitesi bir lçtima içindir. 

Beşinci madde - Riyaset Divanı : 
1 - Reis, 

2 - Üç re is vekili, 
3 - F.n az ikisi münavebe ile Heyeti umumi

yede hulnnmak üzere altı ltatib (Muaddel : 27 
nisan 1933) , 

4 - Üç itlaro amirinden mürekltebdir. 

Altnıcı madde -Hiyaseti divaııı, gizli rey 1•e 
mutlak ekseriyetle intihnb edilir. 

Mutlak ekscriyct bitsıl olmadığı takdirde ay
ni usule tevfikan ikinci defa iutihııb icrn edi lir. 

Bunda da mutlak ekseriyet lıiısıl olmazsa en 
ziyade _izafi ekseriyet knzıınanlıırdnu istenilen 
ndedin iki misli ayrıl ıu·ak bunlar hnkkrııtla 

ü ~ iincü defa reye mü racaı;ıt olunur. 
Bunda iznü ckseriyet kafidir. 
HE'ylerdc tesavi olursa kuraya müracaat edi

lir. 

Yedinci madde - Rcis, reis vekilleri, kfıtib
l!'r, Idare amirleri için ııyrr ayrı !'('ye müracıını 
olunur. 

Rey vnrakalnrına reis iqin bir, reis vekilleri 
i~in ü~ . kil.tiblcr için altı, idare amirleri için 
ür: i !<im yazılır (Muaddel: 13 mart 1 935). 

Sekizinci madde - Daimi Riyaset divanının 
int i ha br almbinde RcisieümJıtının intihabıııa 

hnşlıınrr. 

Reisicüınlnır gizli rey ve mutlnk ekseriyctle 
in t i h ab edilir. 

Bu intihabdıı reylerin tnsnifi için kurn ilo 
dokıv. mebus tefrik ve rcyler Heyeti tırnurn iye 

sıı loııunda açıkça tasnif olunur. 
lntihnbrn neticesini MeC'lis Reisi Htıyeti umu

miyeyo bildirdikten sonra R isicümhur intihab 
olunan zatı hazır i e riyn t kiir üsünü işgale 
dnvet eder. 

Reisicümhur, riyasct kürsüsüne çıkıb Teşkila
tı esasiye kanununun 38 nci maddesi mucibince 
yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra küı·süyü Meclis reisine bırakır . 

o dn inikada derhal oihay t verir r•ı. 

f•l · Tn/ı l i{ iç iıı,mebusun intihlıb nuııbrıttUrlntn 
trısdik ttiı/miş nl111rısı Idrını utlmu (Z. O. Çild • ıı . [•] - Celıeve niha.ı-at vtrilmektedrr. IV. v V. Dev-
.c;,,vıfn - R. !.~- IX- 19:10) . roler . 
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Dokuzuncu madde - lııtihabı esııasmtla Hc

isicürnhıır lıazıı· değilse, Meclis reisi intihabm 
neticesini heyet<' ve intilıab olunan zata bildirir. 

Reisicümhur g<'ldikte yukarıda zikredildiği 

\'CÇhil<' yemin eder. 

Onuncu madde- Her lçtima iptidasında da 
imi reis intih11b edilineeye kadar ayni içtiınaın 
snlıık ı·eis vekillerinden en yaşiısı rnuvnkkatcn 
Heyeti uınuıniyeye riynset eder. 

Ru takdirde sab ık katihler, kfıtiblik maka 
mında muvakkateıı bulunurlıır. Mıı vnl<ka t rcis . 
yoklama ynpar. 

l\"ısnh varsa ve Rcisicümhu r o gün nnlkuıııı 
irnd edecekse kürsüyü işgal ile celseyi ııça r vt• 

srnc başı nııtkıınu irad eder. 

Ondan soıırn riyaset kürsüsünü nıuvnkkııt 

r e ise brra kır. 

nıınıı mütcııkib rlııimi Riynset divnnı intihıı

bııtrııa bnşlnnrr. 

On birinci madde - Reisicüınlnıruıı ııutku

ıııı Teşkilıitı t>Sasiye kuıııınıınıın 36 ncı ınaddc

sirıiıı son fıhası mucibince 13ıışvcldl okııyııcııl< 

ise hitabet kürsüsünrleıı kıraat eder . 

On ikinci madde - Mcrasiıııi mahsusa !ıcı· 

1 çtiıııam bidayetinde ve 'fc§kilfitı esasiye knıııı 
nuııuıı 25 nci maddesi ıııucibiııce intilınlıntııı trc
diı!inc kurıır verilnll'. i üzerine tpş ı·iııisnniniıı ili< 
gününden cn·el ,-uku bulan Fevluılfıc!c Içtimain 
rııı bidayelinde icra olunur. 

İKİNCİ BAB 

İntihab mazbataları 

On üçüncü madde - Daimi Riya~ct U i vuııı 

nııı (ve i<'abıııda Reisicümhurun) intilıabındmı 

sonra intihnblnrı hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu ı1izamııameye müzeyyel ııü

nıuncsine nıııvnfık olan mazbntnlar reis tarafın
dan hcyrtc nr:: ilc isimler !.:ir hi:- ekıınıırak işıırl 

rey ile tnsdika iktiran eder 

On dördüncü madde - Meclis r eisi intihuh
lurı lıakkrnda şikayet ve itiraz vuku bulan ve 
nümunesiııe muvafık olmayan ııınzbntalnn He
yeti umuıniyece kum ile tcfrik ililecek otuz 
azadan mürekkeb Mazbatalarm tedkikı aneü
menine havale eder. 

13u eucüıııeıı tievre e~ııusıııtiıı bir iş çıkınca 

toplarup onu iııtac eder. 

On beşinci madde - Eııcümen kura ile, be
şer azarlan nıürekkeh ihzari encümenlere ayrılır. 

H er ihzari eneümen gizli rcyle bir reis ve 
bir de ınazbata ıııulınrı-irliğiııi ifa edecek !ti\tih 
iııtihab eder. 

Tcdkik eneümeni reisi her ihzari encümenin 
tcdkik edeceği kndar iııtihab ınazlıııtalarını kuı·u 
fle ayrrrr. 

On altıncı m&dde - l!ı zari rnciinıen, Tcdkik 
cııeürneni riyaseti vasılnsile her türlü tedkil1atın 
icı·nsına salilhiyettıırdır. 

Encümrn, bütün vcsaik ''C ınuhaberatı ted
kik ve Hükümetin olanca tahkik vesaitiııe mü
racaat edebilir. 

Tedkikattıın sonra keyfiyel rcye arzolunur 
ve mucibince mazbatası tanzim edilerek Terlkik 
eııcümeııine verilir. 

On yedinci madde - Tedkik encümeni rescn 
veyahud lhzari eneümen mazbatalarında ·gördü
ğü tali! esbabı tc:lkik edip mi.iretteb nzn ade
dinin mutlak ekseriyetile bir knrıır ittihaz eder 
Te tanzim edeceği ınazbııtayı Heyeti uınunıiyeye 
gönderir. 

On sekizinci madde - Mebuslıığu tal.il olu
nan zat lh zari encünıeııdc, Te<lkik encüınenincle 
ve Heyeti umumiyede kendini ınüdafan etmek 
Yeynlıud diğer bir me b us vasılasil e e tt irmek hak
kını haizdir. 

Bu hak h iç bir suretle takyid edilemez. 

Müzakereden sonra Heyeti umumiyc knrnrıııı 
ittihaz eder. 

On dokuzuncu madde - Mazbııtalnrı tedkik 
edilen mebuslar kendi haklarındaki rcvP. iştirak 

edemezler. 

Yirminci madde - !ntilıabı tcdkik olunan 
bir ınebııs mebusluktaıı istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun iııtihnh 
ınnzlıntasınııı teclkik edilmesine mlini değildir. 

Yirmi birinci madde - ;\fnzbntıı.sı Heyet i 
uuıuıniyede reddedilen zntin yerine ınelıus inti
lıabı için riynset, aid olduğu makama tahrirat 
gönderir. 



ttçUNcU BAB 

Encümenler 

Yirmi ikinci madde - (Munddel 7 Ni-
>an HJ27, 10 sonteşrin ı932 ve 13 Mart 
19:1ri) ll cı· i~tiıııaın hnşlangıı:ın<la vazife 
leri ertesi Içti maa kadar devam etmek ve azası 
Heyeti uınumiyece izııfi rcyle intihııb oluııııınk 

üzere oıı yedi eıı cünıeıı teşkil olunur. 

Meclis vazifeleri le mütenaz ı r eııcüııı cııler : 

ı - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 
kiitib) j 

2 - Divanı muhasebat encüınen.i (20 aza, 1 
ınuvazzaf kiitib); 

3 - Meclis hesablnrı!lln tedkikı ellcüıueıı i (10 
nzu, 1 muvazzuf katib) i 

4 - Meclis kütüpauesi eıwüıneııi (5 aza, bun
lardau biriııi, Riyuset divanı, İdare amirleri aı·a
sımlan ayırır. nu cncliuıeııe Kütüpuııe müdü rü 
kalibli k eder); 

5 - 'feşki liitı esasiye eııcümeni (20 aza, ı mu
vazznf ka ti b). 

Dahili niznınname işleri bu encümene muhav
veldir. 

Bütün llüki'ıınet hizmetlerile mütenazır encü-

men : 

6 - Bütçe enetimeni (35 aza, ı muvazzaf baş

kiitib, iki başkiitib muavini, bir memur). Bu en
cümen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi bütçe mazbatasınm yazılması ve mü
da.fansile mükellef bir mazbata muhnrrirind en 
başka bu encümen bir veya -muhtelif daireterin 
bütçe mazbatasmı yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrir leri dahi inti
bab edebilir [ • ]. 

Vekaletlerle mütenazır encümenler (Hece 

harfleri tertibilc) : 
7 - Adiiye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ka

tib) j 

8 - Dahiliye encümeni (30 nza, bi r muvazzal 
kfi.tib ) j . 

Bu cncümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

lskan işleri bu encümcne muhnvvoldir. 

[•] - Biitçe endimeninin •nıwrızzaf mrmurlat· kad
rosu, (9656) 11uma.-alı k<ınutıla.J büro şe/i, ı şef mıın
viııi, !J meııııır olarak tadil cdilmi~tir. 
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9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (iü aza, 
1 muvazznf katib) i 

ıo - Hariciye encümeni (20 aza, ı munzzal 
kitib): 

ll - tktı:sad encümeni (30 aza, ı muvazza! 
kiltib) j 

ı2 - Maarif encümeni (20 aza, ı muvazzal 
kiitib) j 

ı3 - Maliye encümeni (20 aza, ı muvazzal 
kati b) j 

ı4 - Milli Müdafaa encümeni (25 aza, ı mu. 
vazznl kiltib) ; 

ı5 - Nafia enetimeni (20 aza, 1 muvazzat 
kiitib) j 

P osta, telgraf ve telefon işleri bu cncümene 
muhavveldir. 

ı6 - Sıhhat ve içtimni muavenet encümeni 
(20 aza, 1 muvazzal kitib); 

17 - Ziraat encümeni (25 aza, ı muvazzal 
katib). 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunma
yan dairelere müteall ik liiyiha ve tekli!ler, ma
liye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
mcnlerinde, bundan başka büttin liyiha ve tek
lifler, Dahiliye encümenindo milzakere olunur. 

Yirmi iiçünoii madde - Encümen intihabla
rına medar olmak üzere mebuslarm tercümei
hal varakala.rmdan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cedvel Riyaset canibinden tan
zim ile hastırılır ve azıı.ya dağıtılır ve kezalik 
lovhaya talik olunur. 

Mobuslar, encümen azalıklarma namzedlild&
r iııi koyabilirler. 

Naınzedlerin isimlerini muhtevi codvel do Ri
yas!'t~c hastırılır ve nzaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Heyeti umumiyede encüm.en intihablan an
cak bu ecdvelierin dağıtılmasından dört gün aoura 
başlar. 

Yirmi dördünoii madde - Bir encllmendo 
gizli celso akdini vek:il veyahud oncümcnin iiçto 
bir azası taleb edebilir. 

Gizli celscde encümen azaarndan ve voltiller
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celso akdi mll.zakerenin sır olarak mu
hafazası taahhüdünü taza.m.mun eder. 

Yirmi bepnci madde - Heyeti nmumiye lil
zum görürse encü.men azalarının adedini muvak-
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katcn arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
vakkat encümenler [•] teşkil eder. 

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel 
işin intacma kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlero numara sırasında mu
kaddem olan encümemn reisi riyaset 'Ve mazbata 
muharriri mazbata muharrirliği eder. 

Yirmi altıncı madde - Her encümorı, kendi
ne gizli r eyle bir reis, bir mazbata mubar.riri ve 
bir kii.tib intibab eder. 

Bir encümenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse hususi bir mazbata muharriri inti
bab olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene kil.
Hblik edebilirler. 

Keyfiyetin t&kdiri Meclis Reisine aiddir. 
Encümen reisiılln mazeret veyahud gaybubs

tinde mazbata muharriri ona vekAlet eder. Veya
hud ayrn:ca bir reis vekili intihab olunur. 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, ken
disine muhavvellayiha veya tekl.ifin diğer bir en
cümene aid olduğu müta.leasında bulunursa, es
babı mucibl'ı serdederek o encümene havaleııini 

taleb etmek haklonı haizdir. 

Yirmi sekizinci madde - Bir enciiıuen ken
disine muhaYvel liiyiha veya teklif veyahud alel
rtlnk bir mesele hıı.kkmdn mazbatnsı sonra yine 
kendi tarafından yazrlmalc üzere ibtida diğer bir 
encüıncııin müt.alensnn almnğıı lüzum görürtic 
lfıyiha veya teki iii n o encünıene havalcsiııi is
teyebilir. 

Kezalik bir encümcn diğer bir cncümene mu
havvel bir 11\yihu veya teklif veyahud aJelıtlalc 
bi r meselc hakkında mütalcasrm beyan etmek 
üzere o layi lıa veya teklifiu kendisine havalesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alilkadar olan her iki eııeü
men müttefik iseler Meclis reisi icubmr ic:rR 
ederek ertesi celsede btındıuı Heyeti umnmiycye 
nı:ı ltlmat verir. 

Şayed iki encümeıı arasmda ihtilUf çıkarsa 

[ • ] - Mttvakkat enoitrnen, her llff.Ciim.etıd(tn aza alın
mak. aııretıile, Mııhtelit enoüınen; iki veya daha ziyade 
cnoümeııin birlc;tnıeaile teşkil olıınu.· {Z. C. Cild ı. a
IJıfa 59- tS/V /1991). 

- Bir eııciimen kt-ııdisiıır 
nuwaldcat 1>cua "•ıılıtefir bir 
i~ti11 bil i ı· (1 . I V. 19J,!l. Z. C. 
z. c. . 97 :98). 

tııuluıı ı vef lJir ış1 Jt 

encü~ııınıde retkikiıı i 
. 65 ı•e IJ. 1'1. ıo.ı.t. 

kcy.fiyet reis tar:ıfmda.n IJeyeti u ıııumiycye teb
liğ olu naı·uk mesel e orada müzakere ile lıallc · 

d ilir. 
Mütuleası sorulan cncüınen mazbatası, diğer 

ınazbutalar gibi bası lır ve azaya dağıtılır. 

Yirmi dokuzuncu mııdde - Encümenler 
keııdilcl'ine muhavvel işlerin tedk i kiııdeıı başka 

hiç bir işl e meşgul olamazlur [•]. 

Otuzuncu madde - Eııcümenler Meclis bi
ııalarrnda ve kendil erine tahsis edilen oda larda 
topJamrlar. 

Otua birinci ma.dde - Encümen ruzııauıeler i 

encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel 
bütün vekiliere ve mebııslııra i lil.n oJunur . 

I3ununla beraber müstacel bir iş çıkarsa l\Icc
l i~ reisi veyahud encüırıen rci~i azayr husnsi VH· 

sıtalu rla da toplayab ilir. 

Otuz ikinci madde - Azadan en az üç;te biri 
hazır bulunmadıkça cııcünıenl er iııikad edemez 
ve reye müracaat olnnamaz. 

Otuz üçiincü madde - Müstaceliycti Heyeti 
unııtmiyede kararlaştırılan ıııaddeleı·den başka 

ınııhavve l iş lerin müzakeresi ne ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encünıene iade olunmuş bir veynhud da
ha ziyade maddesinin ıııüzakeresi bnndan nıüs

tesnadır. 

Mnhavvel evrak eııcüıııcıı azıısından beşi tn. 
rafmdan istendiği takdirde veyahud reisirı teıı

sibi üzerine encümence bastırılır . 

Otua dördüncü madde - Her eııciiınenin 

m üzakercleri huliisutan ıaptedilir. 
Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen 

zab ıt dıı. tutulabilir. 
Azanm isimleri znbıt ceridcsinde tasrih olu

nur. Bu zabtı aza imzalar. 
Encümen ıııazbatalnrını reis, ınazbata muhar· 

r iri ve katibdcn maadn müzakereele hn7.rr bu
lunmuş aza da iınznl ar. 

Encünıeuler mazbatalnrını Meclis riyasctine 
veri: . 

[• ] - Encünıenler kanım teklif edemezler (Z . C. 
Cik/ ı, Savıla ıı - 9/l/19!8). 

Fakat kendilerine verilen, mea· ld bir teftrir tale
bini kanun şekline ko11abilirltr {Z. C. Cild-i, Sa11ıfa 
Jl8 : 131 - !l8/ l/J9t8). 
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Riyaset bu muzbataları derhal bastırıp azayn 

dağrttırır. 

Bu suretle basılıb dağıtılınayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere oluru:ımnz. 

Heyeti umumiye, mazbatnlarm, Resmi flazcle 
ile neşrine de karar verebilir. 

Encümen mazbataları Hiyasetc veL"ildikce re
sen zabrt caridesine ve ruznameye geçer ve lev
lıaya talik olunur. 

Bu balıda aıın tarafındau itiraz vuku bulursa 
bunun sai r ruü.lakere edilecek wnJJelcre terci
han Heyeti umumiyede lıalli lazımdır. 

Kendisinin muhalii kaldığı, muzbatada mu
sn ı-r nlı bulunmadıkca, tarafındau inızalaunuş bir 
mazbata aloyhinde encüınen azalarmdan biri ~öz 
söyleyemez ve mazbata ınuhaı-ririndcn istizalıat
ta buluııaınaz. 

Otuz beşinci madde - Bir l uyilıa veya tek
lifi , Heyeti uınumiycdc, başlıca aid olduğu en
cümeıı ınüdnfaa eder. 

Diğer biı· veya daha ziyacle eııcünıcndc ayni 
luyihn veya tcklif hakimıda müzakere geçmiş 
ve uıazbata da tanzim kılınrruş ise o encümen
leı· yalruz keııdilcriııc nid olan madde veya lu
sııı ıl aı-ı ıııüdafan c<lcı· l er. 

Otuz altmcı ma.dde - Eııcümenlere muhav
vel bir layilıa veya teklif, havalesi gününden 
nihayet biı· buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek lazııng1ılir. 

Eğer eııcüınen lıtı nıüddetlo ıuüzal~ercyi neti
celcııdircuıezse esbn.bı ınucilıesini Heyeti umn
nıiyeyc bildirir. 

Aksi takdirele mezkilr layiha veya tekli.Ci.ıı 

doğrudan doğruya ruznumeye alııırousrııı Hü
kCanct veya salıibieri istemak hakkııu hnizdirlcr. 

Bir enciiıneıı tarafından diğerine ınnhavvel 

· mes le, on !{lin zaı:iında başarılmak ve kabil o!
mazsa eslıalır ınucibesi bildirilmek ınııktaz.i

cliı · ["]. 

Otuz yedinci madde- Encümenler, kcnc1ilc 
ri.ııe ıııulıa vv el lftyilıu veya teklifleri n ilk !ince 
Teşkili'ıtı esasiye k:ınunmıun metin ve ruhnıın 
nıugayir olub olıııadığ ıoı teilkik etmekle mükel
leftlr. 

Bir layiha veya teklifi Teşkilalı csa. iye kann-

[•] - B-ir rııciimım, kendüıinc mııhavı•el hir nıcu
/eyi kobı•! ı·eya red şeklinde kc•tiyetle i>ıtaç etmek mrı·
kiindedir (Z. C. Cil.d 6, Sayıla U : 26 ve Cilrl 7, Sa
vıfa $ : 6- ll9/li/19Sil ve ll/IV/19$1). 

mıııa ınugayir gördükleri takelirde osbabı ıuucl
besini tnsrilı ile maddelerin müzakeı·esine goç
nıeyip recldeclerler. 

Otuz sekizinci madde - Bııcümeııler, bütün 
ve kuletleri c doğrudan doğruya nı u habere ede
bilirlcı·. 

Otuz dokuzuncu ma.dde- Bir ınebus ikiden 
ziyade daimi eı:ıcüınenc aza oluıııaz. 

Bö.tçe encüınenine uıcıısub olanlar diğer bir 
eııcüıııene intilıub edilemezler. 

Riyasct Divnnı azası encüınenlere intihab 
ecl ilenıezl e r. 

Kırkmcr madde - Encümenler, vekiller v. 
mutahassısları davet etmek salô.hiyetini haizdir. 
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayacağı takdirde 
narnma söz söyleyecek memurin rüesasmc!n.n bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sahilıleri tekli.flerinin 
tedkikıı:ıa memur olan encümeı:ıde hazır bulu
ınıdar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
tv.lcalnrıruıı dinlenmesi zaruridiı·. 

Teklif salıibi mevcud değilse davet edilir. 
Oclmecliği takdirde eııcüınen i~i intaclıı key

fiyeti nıazbatasma clerceder. 

Kırk birinci madde -Her mebus meusub ol
madığı bir eı:ıeümeniıı vesaik:ma ıttıla kesb ve 
cclse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi-

~ ~ ~ 
Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümeı:ı, aznsından olmayan mebuslarııı 

mütıılea ma müracaat edebili.r. 

Kırk ikinci madde -Bir devre içinde sn bı k 
bir encümeııin tanzim ettiği mn.z.ba tayı, tekab
bül eden yeni encümen müdafaa eder. 

Kırk üçüncü ma.dde - Encümenler meclisin 
tatili esnasında Heyeti umumiye kararile mru:ıy
yen işlerin müza.keresi için toplanabilirler. 

Kır\t dördüncü madde - Mazbatası müza
kere oluru:ın bir eneümeniıı azası veyahud encü
ıneıı narnma müdnfııaya saliibiyettar mnzbatıı 
ınuhn.rri.ı·i veya bir nzıı encümenlere tahsis olu
nan masamn başmda buJunurlar. 

Nısab bulunmadığı takdirde, encümen rınını

na söz söyleyen znt yalııız maddenin encüınc

ııc indesinin tekli! edebilir. 
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KII'k beşinci madde - Mazeretsiz veya ha

ber vermeden mütevali dört inikadda hazır bu
lunmayan encümen azıuıı encürnence istifa et
miş ııddolunabilirler. 

Du takdirde yenileri intihab cJilnıek üzc ı·e 

keyfiyet Meclis riya.setine bildirilir. 

KII'k altmcı madde- Bir cncümenJe söz kc
sil i ı·, şahsiyatla uğraşılır ve intizaıru bozacak 
nüıııayişlerde bulunulursa encüınen reisi icaum
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan haı·eket
lcrinden dolayı lıakknıda şikayet vuku bulan me
busa ihtar cezası verir. 

KII'k yedinci madde - Enciimenlerin gör
dükleri işler hakimıda senede en az iki defa Kii
tibi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
Meclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastıl'!larak mebuslara 
dağıtılrr ve Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

KII'k sekizinci madde - Encümenleriu ev
rak ve vesaikı ile zabıtları, airl oldukları Uiyiha 
ve teklifler Heyeti umunıiyenin kararına iktiran 
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde 
saklanır. 

KII'k dokuzuncu madde - Divaııı nınhase

bat encümeni, ımıbasebei katiye kanunu liiyiha· 
sile dairelerin sarfiyat ve teahbüdatı hakkında 
her üç ayda bir Divanı mubasebat tarafından 
tanzim olunacak raporları tedkik eder (*]. 

Tedkikatm neticesini gösteren mazbata bası
larak mebuslara cİağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti umumiyece müzakere 
ilc karaı·a raptedilir [*•]. 

[•] - Bu enciimen, diğer layilıawr hakkında da •ııü
t.alea beyan et·nıek için bu Zayihaların kendisine tev
diini isteyebilir (Z. C. Ci/d 1!1, Sa.yı{a 15-1/Xll/ 1997 ). 

[ .. ] - Bıı mcızbcıtalar, lcmııülen, teı:ziindcn bir haf
ta. sonra. 'VB bir defa mii.:a.kere olunur. Fılcralar halv
lcı.nda sö:: isteyen olmazsa, heyeti umumiyesi reye ko
>ıur (Z. C. Ci/d 7, Sa.yıfa .114 - 9/IV /19911). -

- 11!06 numaralı karar : 
Diıvı.nı mııhasebıılın üç avlık raporları üzerine 

Meclisçe ı•crilebilecek karrnrlar, mua.yycn lıddiselerde 
>>ı.esltliyet tayinine ·ve yolsuzlııklcwın izaleS:ne milte
dair olmaktan başka bir m.ahiyet arzcde1niycceğinden, 
bıı lııtdisrlcrr maksur kalmflk la.Oiidir. Şayet, Di
vamn teşril nl.lll'al.1'lbeyi teıııiıı ve teshil vazifesi ha
•'icindcki luıl• ve salfıhiyetlcri lıududıınıt lıcr lıanoi 
bir iç tihatla aşarak bıı roporlrtrda diğer otlna maro
zntı olmuş da bımlor hakkıııda. Meclisce kar~Lrlar itti
lım: edilmiş ise, bııııla.'ın masiahat ii.:eritıe tııüttehtıZ 
olmwrı h«scbi/e, şihmıliltıiin ztıtı meseleye mmıluısır 
/<ahnrun :hn.ri oldıığıma karar veriltııiştir. 

9 Srnı k4nun 1941 

Ellinci madde- Mf'c·lis ı ·e isi, 'l'cşkilMı ~sasi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle• 
rin gerek şabıslarma, gerek amıneye müteallik 
olarak kanuıılara ve nizamııamelere muhalif 
gördükleri bususlarla bir hakkın ibkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin Ar
zuhal encümenine bavale eder. 

Bununla beraber diğer bir encürneııde tedkik 
olunmakta bulunan bir teklife müteallik arzu
baller reis tp.rafıııdan doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur. 

Arzuhal encümeni de böyle bir bavaleyi icra 
edebilir. Arzubal sahibinıı bir ilmühaber veri
liı· [·ı o 

Elli birinci madde - Meclise verilecek arzu
haller sa.bibinin imzıuıile mümza olmak, şöbreti
le oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı 
muhtevi iseler içlerinde en az birinin oturduğu 
yer tasrib edilmek icab eder. 

Elli ikinci madde - Arzuhallerin bir mebus 
vasıtasile takilimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasrtaaile veril
diğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

Elli üçüncü madde - Encürnen : 
1- Bidayeten IJükuıneıe, Surayi Devlete [•• J 

mahkemelere ve Diva.ııı mubıuıebata verilmeleri ik
tiza eden arzuhalleri aid olduğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek resen icran'm son karanna itiraz ve 
şikayeti mutazaıııının evrakı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen cevabları ruznamesine id
bal; 

"1 . 

[•] - Doğrudan doğruya ırıalı kemryr aid ı•e ıııah
kcnıPden sadır olacak hükme tllbi bir ıııesele hakkın
da Arzuhal enciimeni karar verenıez (Karar - 311 ). 

- Mücadelei milliyeye iştiı·ak etmeyen mcnıurin 
hakkındaki 854 tıumaralı kanunım 2 nci maddesinde 
z·ikrolu7!.1tn 1l eyet·i malısıısaca it tihnz edileıı kurarlar 
Arz11/ıal encümen·i tarafından tedkik ve na/,zedilPmez 
(Kıımr - 952). 

- Encitmen, nıevcıiCl ahkdnıın tadUi mahiyetinde 
kararlar ittihaz edNnez (1.5- XII-199.11). 

- Encii.ıııen, Devlet şıırası Deaı•i dairesi kara.·la
rıııı bo::ama.ı (Karar - 809). 

- .4.skerler Meclise miiracaat edeıııezler (Kanun-
9410). 

r .. ı - 1011 1/llfllrtrıılı hır,r, '"' noktayı teyid ri
miştir. 
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3 - Arzuhalin bir encüınene 

geldikte bu muameleyi ifa
1! 

4 - 'l'ayini ınuameleye mahnl 
halleri intac eder. 

havalesi lfızım 
l 

olmayan arzu-

Elli dör düncü madde - Ai veya miicazatın 
talıfifi ınüstcrliyatı mahkumlar veyahud bunla
rın alıraba veyıı ehibbası tarafından tal<dim 
olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adiiye vekilinin 
v<>yıı hud göııdcreceği deva ir rüesasıııdaıı bi ı·iııin 

huzuru şıırttır. 

Müstediyat ııazaı·a şayan görülüı·~e arzuhal 
bir inha kararına morbulan Adiiye cncümeninc 
gönderilir. 

Bu enciimeıı icab ederse bir kanun teklifi ilc 
keyfiyeti H eyeti uınumiycyc arzeder [•]. 

Elli beşinci madde - Teşkilatı esasiye kamı
ııuııun 82 nci mııddesiıı i n son fıkl'Usı mucibin
cc cşhasa tııal!Qk eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkındn sahil..ıiııe tahriri ccvab veril· 
nıı•si mecburidir·. 

Elli altmcı madde - Meclise takdim edilen 
arzuhaller hakkında her hafta cncüınene nrzu
lıalleriıı numarasını , sahib veya sahibierinin 
isim, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
lıııliisasını ve bu balıda ittihaz olunan lmrar ilc 
csbabı nıucilıc~iııi miibcyyin bir CCU\'('l tanzim 
oluııa ı·ak hasılıı· ve bütün vekiliere ve ınebusiara 
dıığıtılır. 

Elli yedinci madde - Hor ırıcbus ·cd,•elin 
clıığıt ılmn~ı gününden başlayarak bir ay içinde 
Arzuhal enciimcninin bir arzuhal lıakluııdn ver
diği karar ne olursa olsun bumw lleycti umu
miyede tedkik ve müzakeresini isteyebilir. 

Du halde enciimcn, o arzuhnl i<:in ııııızhntıı 

laıı;r.iın ve tak<liıniıı ıııecburdur [ .. ]. 
Du mürldct geçti kten sonra cııcümen karar-

[*] - Tel<lif HiiJ.,ıınettcn getirse, cıf, kartır şeklin
de çıbnaktadır. 

- Adliyc ençiiıııeni af!i kabul etınezse keyfiyeti 
bir mazbata ile A·rzuhal encümenine bildirir (8- ll-
19$7 ). 

[••] - Eııcumcıı kan·arının Heyeti U1numiyed~ m.ii
::akercsini Uıtenıiş olan :mtin artık 1ncbus olma1na.Bt, 
mazbatanın Heyeti Umumi'Jiede mila:akeresine mdni 
te§lcil. etmez (8 -1-19,+0 - T6§k1Uitı Eaa.i'Jie encü.mcni 
mazbof4n - .+/1). 

laı·ı katin~t kesbcdcr [•]. 

Elli sekizinci madde - Heyeti umumiyenin 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında 

[*] - 113!t numaralı kcırar : 
Dahili nizamnamAnin 57 nci maddesinin son fık

rası mu.cibinc• katiiil-.s•n A rzulıal cncü.meni muka'M'e
ratının infaz •dilmem•si halind-. mebusların nizamna-
medeki U8ul 110lile murakabe vazifelerini yaparak ka
nun hükümlerinin tatbikını aramaları mümkün ve ta
bii olmasına göre tereddüde mahal bırabııayacak bir 
vuzuhta olan Dahili nizamnamenin tıu maddesi hük
münün t•fsirint'o mahat nörülmMniştir. 

1165 numaralı karar : 
DaMli nizamnamenin 57 nci maddesinde« Her mc

bu.s ecdve/in dağıtıldığı günden başlıyarale bir ay 
içinde Arzuhal cncümeninin verdiği kararın Heyeti 
Umumiyede tedkik ve müzakeresini isteyebilir. Bu 
halde encüme-ıı o arzulıal için tnazbata tanzim ve 
takdimine mecburdur • denilnıekte olmasına göre her 
hangi bir hıısııe hakl.-ında Arzuhal eııcümeniııin bir 
mazbata tanzim eylenıesi diğer enoü.nıen~rdeki usule 
tabi olmayıb ancak cedvel halinde mebus ve vekil
Iere dağıtılan kararlcıra bir mebus tarafından itiraz 
edilmesine bcığlı bir keyfiyettir. Binaenaleyh, kanuni 
müddet zarfında yapılan bu itimm karşı mazbata 
tmı:ı:imi tazım ve zarm-idir. Bir Dev·renin hitamında 
veya intihabın tecdidi halinde sadece kanun teklif ve 
Uiyihalarınııı hükümsüz kalacağı hakl..-ındaki Dahili 
Nizamnamenin 69 ncu maddesinde şahs~ hukuka dair 
sarahat bultınmaması bu maddenin mef/ıumu muha
lifinden doğan ve Büyük Millet Meclisinin yi1·mi se
nelik tcamülii ile katileşen bir kaide olmanna göre 
bıı nevi mazbcıtaların yeni Devre içinde müzakere 
eelilmesi Mzımgclir. 

Teşkilatı esasiye kanununun 82 nci maddesine gö
re vatandaşların gerek şa/ııslarına ve gerek a1nmcye 
miiteallik olan kovanin ve nizarnata muhalif gördiik
leri hususlarda Bü'Jiük Millet Meclisine miirıu:cwt ve 
şikdyeıtc bıılı.mnaları Türklerin amme /ıukulcıına ta-
allü/c eden haklarından bıılunma"la sırf ~alısi hıı
kulca milteailik olarak tanzim l<ıltnan bu nıazbataları 
hiikiimden 18kat etmiyen teanıülün Tesl..'ilatı Esasi
ucnin .-u/ı ve prcnsilıine de tamamilc uygun oldunu 
meydarı.dadır. Şu lıalc göre Arzuhal enciinıeni ka.-a
rına nıebtl.8lar tarafından 11apılan itiraz ancak muz
batnın taıı:ı:imine saik olııb /m mazbata tanzinı olun
dttictan sonra Heyeti Umumi11cnin malı olacağı cihet
le itiraz eden mebusun bu intihab DevreRinde mebua 
olub olmaması ve miimkeredc Juwır bulıınub bulun-
mamasının mazbatanın H eyeti Umıımiy~de •nii.zake
resine hiç bir suretle m4ni t~şl..'il et.niyeceiiine karar 
verilmiştir (Cild : 1 - Safıla : 1!1 ve Cild : O - Sa-
lllfa : .?!!, $.~ : 88 ı•e Cild : 8 Sayıfa : 18, t9). 

8 k4nunusani 1940 

1186 numa1·alı karar : 
Artvin hudud taburo dördüncü bölük komut4m 

iken 847 numaralı kanunun dördüncü maddesina tcv
fikan tekaii.de sevkedilen Yil.ıbllŞ1 Memed Kamil Süsinı 
lıak!.-ırı.da Arzuhal encümeni tarafından cv~·elce 
menfi karar verilmiş ve mumaileylı bmıun ılıerine 
muhtelif merciiere 1nıiracaat etmiş ise de bu meNi
lerden lehine bir karar istilı~ııl edemediği ve Son trd
kik mercii enciim tıinin aleyhinde verdiği kararn iti
razetı tekrar M ecnsi Aliye ınü.ra;ıaat eyledi ği ve bu 
istidıısının $1,10 Ba'Jiılı kanun nıııcibince Askeri tem
yiz mahkenıesine devredildiği ve meseleui bıı su-retlP 
tle cılan Askeri temyiz mahkemcoindcıı lelıiıtd<' bir 
lr.nrtır s(ıdır olarak bu kararın kc•tileşmif olclıığu an
laŞ1lmıştır. 

Ar.mlıal encü.mcni kararlannın mahiyeti, bir ay 



icab ederse ai d olduğu vekil veya gönderereği 
ınrnıur di nlendiktrn . uııra rcye müracaat olu
nur. 

Elli dokuzuncu madde-Vekill er kell<lil cri
ne gönder ilen arzuhallcr le m·zuh aller üzerine r ıı 

climeııce ittihaz olunııb tebliğ edi lı • ıı nıul;ıırı·c

ı·at hakkında iera ettikleri tııkilıntı vı· keııdilı· · 

rinec nıiittclıaz kararl:m, nihayet iki ayd:ı eıwü
ınene hilcliı·irler. 

Altmışrncı madde - lVf er·lis hesabinrının trd
kilo e n cüıııcni. Heye ti u nıunıiyccc lr:ı!ınl r ıli kıı 

Meclis büt~csile ınerbutu olnu lıiil<;c l eriıı tatbi
katııın ıwznret eder . 

E ncümen teclkikniıııııı ııetircsini 1 !eyeti nıın •. 
miyryc hildiı·ir reı. 

Altmış birinci madde - 11ütüıı it:ı emirler i 
ı • ncü nı en eaııihiııden m ura kı h intihab etl il eıı lı ir 
aza tnr·afınılnıı ~ıırl'tn ıı evvel vize rılili ı•; <'clilınr· 

dikçe muhasebe hiç bir g-Cına trtliyııtla lnıluııa

ınnz . 

Altmış ikinci madde- l ıh ı·c :iıııir l ı·ı·i t:ıı·;:

Cınıl ıııı tutu lan e~ya \ "C ıııcvı·ud d eftcı·J c ı· ! ~ııcii

ıncııc a rzoluınır. 

Eıı eürıırıı, nıcrcıı ıl e.jyayı hiz%n l t~i'ti ~ re del"
trı·lcri tcdkik cdcı·ck ı·nponıııu Heyc·ti unııııııi

.rcyc verir r--ı. 

znr/ın<l« Mecli., rıza.<ı t!ıra[ırtılnn itiı·az vııkıı lırılma
ınnca 1.-rıtiyct krulı cderelr Meclis krım'l"' hrıliui alrıcw/ı 
Drıhili Niznnınnmenin 57 nci m(ufd~~~ile tasrili ı'e te's
bit edilm<'kle berıılıer ka.za rnercUI'rinden sildır olan 
il~mların t~bdil ve tağyirine de irnldın olrnadıriı Tcş
kılatı Esasıye luınıınıınıın fi4 ncü mrıddesi Rrırih hük
m··~ if~lt::rtln.tr rlnn hııl?rnr/u,i-wudrın sırf bu hfldise71e lıfi.R 
Pe nnınhcunr olnınk üzere -nu.ıhkcnıe hiU.:nıii.nii.71. in/azı 
lclzmı ve znrıwı bıılundut}ıtna kıırcı ·r verilmi~tir . 

31 mayıs 1940 
111/7 numaralı karar : 

_A.qkcri kcitibliktcn '!ıütckaid Ir/mı Akyüziin tc· 
l<aud maa.."' luık!.:mdakı talebiııin nddini 1uıtık olan 
Divan H e.yet;i umumi ye karm'l, bi'f'inci kanıırı 1 !138 
f"~"l 1999 aularına rıid rapor ii.::crine Mccli.'i Al·ice 
ı lt-ı haz h1_ıyıırnlmı 1 ı 45 ~ımuırrılı kararın -~ ncü fıkra
s·ıle_ tası:ıb bııyı<Mılmıış ısc de bıı kaı·,.rclan e/Jvel ••w
mıııle_ylıın Dıvan\. mukasobat kararı aleyhine Askeri 
tenıuız 'IJta/ı.l~e?n.Gsu.ne dat'cı açhriı '"'e neticede nıezkii1· 
uıa./ılumcdnı iddiasının vari<l olduğuna dai-r karrır 
;ı;tilısal ryl~>diği mılaşılm('Jtır. 1lyni m.e.•<'le /ıakkın
llı•_d~ılıa evvd. slidı!' o!atı mahke·me iliimımn f<bdil ve 
tagyu· ı ·r tchu cdılmıycceği Tı·~kiltitı Escısi11e knnıı
?~ntınn. 54 nci' m.ad~r.sinin sarahuli 1.klı.::asından oldu~ 
puıulrın lrfan Akyıız hakkmclaki nıahk&rnc kara1~nın 
iıı/azt ic<ıb r<lcceğhıe karar verilmiştir. 

31 mnım 1940 

l •] - 1/eueti ımıımıi11< lı11na sadece ıttıla htisıl 
eder (10 •. YI -1!19!2). 

[ .. ) - fl eyrti wııımıiyc bltna sadeco ıttıln Jıtiınl 
etkr ( 10 • ,Y/ - ı uı ). 

32 
Altını§ üçüncü madde - l~nciimcn, lıer sone

nin so nunda geçen scııe bütçesinin kaiği lıc~abı
ııı H eyeti uıııuıniycyc il i'Y.Cclcr l"J. 

Altmış dördiincü madde- MccliH iııikntl hn
J i ııcl e iken e ıı c üın en heyeti mecınıınsilc, değil iken 
ıııuı·nkıb intihab olun an aza, gününü ve saati ni 
lıilclirnıf'deıı ı ıırıhascb" ve vezncyi tcfti~ eder. 

'T' eftişiıı neticesi filhal biı· znbıt nmıkasi l e 

tı•sbit. ol nııur. 

n n ı cft iş senede n ltı dcl'adun az olamaz. 
nu sıı ·ada lıiitiin mnaınel:'tt nurdıırulnı·. 

lr alıı ıııl ıı ııct i ecd en rıt- ycti uııııııniyryc h:ılıe ı· 

vcı·ilir. 

Altmış beşinci madde- ı •;ııC'iiıııc ıı :ızn~ıııd:ııı 

nıııı·:ılolı o l n ıı 7.at tatil ~a ıı ı:ıı ıl a ı ·ııııl :ı lh·,· l ..ı ıı ı:ı

lw rr ıııd n. lııı!Ltnuı· [ .. ]. 

DÖRDUNCU BAB 

Kanun layihalan ve t eklifleri, esbabı 
mucibe mazbat alan 

Altmış altmcı madde - Hükümet tarafından 
Meclise takdim olunan kanun layihaları bütün 
vekillerin imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun 18.yihası kanunun icrasrna memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esba;br mucibe m.azbatasile bir
likte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptidn layihanrn heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkrnda malfımat ve
rilir. 

Esbabı mucibe m.azbatasrnda ilga veya ilave
si istenilen alıkamın nelerden iıbaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
görüldüğü tasrih edilıınek meşruttur. 

Mazbatalar sarili ve miidellel vesikaları, ica
bında ihsai malumatı ihtiva etmek lazımdır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ikmalieri znn.nmda 

r • ı - IJII h•srılll krıti ccdı•rlleı-i. Mllillt .<e bl'i Unııı; 
miye ka.nunınwn 12i 11l"i m.a<lclt.ısi?ıin son fıkrası tnuci
biııce. Meclisçe ıttıla lwsıılii>ulen .om·a doğı~ıdan doii
mya lırsabı ~tm•ımiııe idlıal edilmek iize1·e Hazineye 
gönrtcr-ilir (Z. C. Cild 8, Sayı/rı 11 : 1!8 - IV -19.Y2 v• 
z. C. Cilrl !i , Sııuıfa sn : ı .,- 1- 19-~fi ) . 

r11 "' ] -}]li.? 11/llllftnı l'f? ıs huzinın J!J2f) la:rihli kn
mtnıın birinci •na.ddcsi (Mıuıddel: 9 mayıs 1928) : 

Bilyük Millet Mrcli.•i dahili nizamnanıesinin rıltmış 
lıeşinci 11uıddesi m>ıcibince Meclü; /ıesahl<ırınııı terikilGi 
oneilm eni a:rı.'<1.ntlıw mııralw.bc vazifesini ila edecek 
zntn şelı••i yüz elli lirıı iiereti lıuzur verilir. 

Bu nuıdd6flm lı ii4-.niJ. ı tcl411'iııt.wıni 19!7 tarilıiwden 
lıaşlawııı içtimaıı da şamildir. 
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aid olduğu encümen tarafından gösterilecek lü
zum üzerine riyaset ca.nibinden Hük1lınete iade 
olunur. 

Reis, gelen layihal!lıl'I aid oldukları encü 
menlere resen havale ve keyfiyeti zabrt caride
sine ve levhaya derceder. 

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

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

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazıldl.IŞ bir esbabr mu
cibe mazbatasile birliıkte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teıutfleri, aid oldukları 
encümenler, sahibierine ikmal ettirmek hakkım 
haizdir ler. 

Kanun teklifleri dahi kanun lAyihaları gibi 
rcis taratmdan encümenlere resen havale edilir. 

Bu havaJelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkamr. vech üzere dermeyan edilmek lS.. 
zrmdır. 

Altmış sekizinci madde- (M unddel : 21 Mn
:vıs 1932) - IIükO.met veya teklif sahibi verilen 
kanun liiyiha veya tekliflerini ruznameye alın

madan evvel Heyeti umımıiyeye malfunat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu liiyiha veya kanun tekliflerini 
iliğer bir mebus ve yahud aid olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. 

Bu liiyiha veya teldifler ruznameye alıııınıı_ı

lnı·sa geri alrnmalnrı için Heyeti umumiyenin ka
ı·nr vermesi Hiznndrr. 

Altrruş dokuzuncu madde- Oeı·ek intilınba-

1 ın tecdidine loırııı· verilmesi, gerek Devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden inti· 
ha bı hıtl inde sabık Mecüs tarafından henüz 
k :ı hul c<lilmemiş, yahud yalnız birinci müzakeresi 
icra edilmiş olan, veya reye konubda ekset'İyete 
iktiran etmediği için ikinci defa r eye konınıısı 

lii.zıınge1en bütün kanun liiyiha ve toklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür [•]. 

Bu gibi vesaik Hükfunctin, yeni encüınenle· 

[•] - 8 - 1 -1940 - T6#kilat1 Eea.sive cııcümcni •ncı.z
bala:ıı - 4/ 2. 

- M addc 57 altındaki ı ı 65 nu111(1h"alı kantwa ba/;ınu 1 

ı·in veyahud on mebusun talebi üzerine Riyaset" 
tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu ves:ıikı aynen veya tadilen 
kabııl edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Yetmişinci .madde -Bir kanwı layilııısı ve
:va teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hiikumet, teklif 
sahibi veya aid olduğu eneüıuen müstaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir lil.yiha veya teklifin ynlruz bir defa mü
zakercsile iktifa edilınesi için Meclisin kabul 
erleceği esaslı bir sebeb olmadıkça müstaceliyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararnu isteyenler icabında o 
kararın geri alınma mı taleb edebilirler. 

Yetmiş birinci madde - Miistaceliyet kara
rrnın talebi yukarıdaki maddede münderiç şart
ları muhtevi ve tahı·irl olmak lil.zrrndır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafındım reye ko
oarak müzakeresiz işar"i rcyle kabul veyahud 
reddedilir. 

Yetıni.ş ikinci madde - Müstaccliyetiue ka
rar verilen layiha veya teklifler yalnız bir defa 
müzakere olunur. 

Yetmiş üçüncü madde - Müstaceliyet lmrn
ı·ııun ittihaznu mütenkih Hükfunet veya encü
men tarafından talıriren . vuku bulan bir talel~ 
üzerine Meclis, isterse o lılyiha veya teklifin sa
iı· işlere takelimen müzakeresine karar verebilir. 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun Hiyi
hası veya teklifinin ı·w:nawede bulunan suir 
maddelere takdimen müıakeresi istendikten bu· 
nun esbabı mucibesi dermeyan edilmek l!zmı· 
dır. 

Takdimen müza.kereyi yalnız HükO.met -veya 
bir cncünıen taleb edebilir. 

Bu taleb, ta.hrirt olmak şarttır. 

Yetm.ı.. beflnci madde- Bir kanun llyihaaı 
veya teklifinin yalnız hemen veyahud takdimen 
müıakeresi hakkında ittihaz olunan karar miil-
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~celiyot kararı sayılmaz; binaena.leyh iki defa 
müzakere olunmak ioab eder. 

Yetmiş altmcr madde - Bir kanun layiliası 
veya teklilin beş günden evvel ik~ci defa mü
zakere edilmesini esbabr mucibe serdile ancak 
Hükumet veyahud aid olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir. 

Yetmiş yedinci madde- Heyeti umumiyece 
reddolunan layiha ve teklifler ayni 1~tim adıı bir 
daha Meclise takdim olunmaz. 

ALTINCI BAB 

Ruzname 

Y-etmiş sekizinci madde - Ruzname şu ftU

retle tanzim olunur: 
1 - Riyaset Divanmm Heyeti umumiyeye 

m~ı<ruzatr; 

2 - Sualler ve istizahlar; 
3 - Tercihan müzakeresi kararlaşan madde

ler; 
4 - Haklarmda ınüstaceliyet kararı verilen 

maddeler; 
5 - tki defa müzake1'eye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete gelmeleri srrasile milzake
reye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bnbta ayrıca bir ka
rar ila ittiboz edebilir. 

Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bü
tün vekaletlere tobliğ olunur. 

Yetmiış dokımıncu madde - Tebrik, te,ek
kilr, takdir, temenni gibi hususları muhtevi 
arİzalar ve telgrafnameler levhnya talik ve har
fiyen veyahud huliisa.tan veya sade zik1'edilmek 
suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanr münnsib görürse 
Mec1is narnma cevab verir. 

Reis, bu evraktan ?tfeclise arzını tensib et
tiklerini inikadın başmda katibierden birine 
okutur. 

'n:DlNCI BAB 

Inikadlıu-

Sekseninci madde - HiUüma Meclisin kararı 

olıı ıadıkçn, yıı.hud ı>esen veya Hüldhnet ~anibin
den Riyaset va1utıı.srle davet vuku bulnıadık~a 
Heyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
cıunartesi, pazartesi, perşembe günleı-i inika<l 
eder l•]. 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarsımdan bir ziyadesi 
hazır bnlunınadıkı;a müzal{ereyc ba~l:ınıımaz. 

Nısab hususunda 'Riyaset Divıınmcıı t ercıl

düd hiisıl olur, yahud nından beşi şifahen vry:ı 
tahriren nrsab bulunmadığını beynn eclerleı·se 

yoklama yapılır. 
Nısab yoksa Rcis nıüzakereye bıışlannıaya

cağnu söyleyerek veyıı bilalıare nısab hfısıl olD
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonı·aya tn
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı tnkcird c, rrtr~i iııi

kad için muayyen olan günde yine o ı·uzııııme 

ilc toplanır. 

Seksen ikinci madde - Yoklama, divnn ka
tiblerinden birinin esami rlcftcriııi yüksek srsle 
okuması ve azanın (Burada) demeleri sureti!!.' 
icra olunıır. 

Seksen üçiincii madde - Bir ınebusun nız. 

name haricinde bir ifadeııi olursa keyfiyeti R~is 
1 akdir ederek ona söz verir, 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir mcbns is
mini kaydettirmeden., ynlıttd inikad e.snıısıııdn l"l'· 
isten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüdcn söyle-nir ve Heyeti umuıniyery 
lıitab edilir. 

Bir mcbusun pek kısa bir mülilhıııası olursa 
Reis ona buhınduğu yerden söz söy l erneğe i1.in 
verir. 

Bu takdirde, o ınebus reise hitab edH. 
Ruznamede bulnnmııyan maddeler h n k kınrlıı 

katibler söz kaydedemezler. 

Seksen beşinci madde- Sö1., tnlı>h v<> kayid 
sırıısınıı göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere ehınaıı meseleleı-in 
lehinde, aleyhinde, hakknıda, münavebe ile sö1. 
söylemek tııkarrür eder. 

[•] - !7$9 •a.vılı tatil kanuıııma ıtl!flltık için, inika.d 
güııleri p<t::O.f'l PB i, ÇO.TŞ011tbO. t'C CUtl\0.1/0. çevriblli§tir 
rso tiUI4/ll al6). 
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Reis söz alanlarm isimlerini smı.sile Heyete 

bildirir. 
Eııctimen nanunıt söz istediklerinde rcis veya 

ırıazbatıı muhıtrrirleı·i sn·aya tAbi değiUerdir. 

Son söz ınebuslıırnıdır. 

Seksen altıncı madde - Bir mebus aldığı 

SÖ:t. sımsını biı· arkadaşma verebilir. 
Sözünü arkıı(laşnıa bırakan mebus, oııwı ııö

lıetinde söz söylenıı>k haklıını lıaizdir. 

Seksen yedinci madde - ller ıııüzakeı·eııin 

başından sonuna kadaı· Hükümet nıııruna mütal a 
beyan etmek üzere Bıışvekil veyahud o nama nıü

talea ~cnliııe mezun bir vekil veya birinci sınıf 
devaiı- rüesasnıJaıı biri bulunur. 

Bundan başka biı· vek~l~te aid bir layilıa ve
yu teldifin nıüzakcııcsL sn·usıııda o vekilin veya
hud o uaına g-elcrıı birinci snuf devair l'Üesasııı
duıı biı·iııin Mecliste huzuru meşru tt ur [•]. 

Buluuıııazlarsa müzakere "bir defaya mahsus 
ulınak ib:ere gelecek iııikada. talık oltumr. 

Vekiller vcyahutl Hükihnct narnma göııdeı-i
leıı lıirinci derece devair riiesası encüıııen ı-ei~ ve 
uuı.zbaııı. rmıJuırı·itleriııdcn evveJ. ve sıraya tabi 
olıııak.sızm söz isteyebilrlcr. 

Seksen sekizinci madde - Tahriı·i bir ııut

kun kürsü üze ı·iııdcıı okunınası veyahud kiiti\ıe 
ok.utttıı•ttluıa.~ı cııiz<liı·. 

Fakat okuına mliddeti yiı'llti dakiltııyı geçe
mez. 

Seksen dokıı.zuMu madde-- :trr.üzak.ereye n~a
h:ıl olmadığı, ruzııameye veyahud bu nizarnna
me alıkiiınnıa riayete davet, takdim V" tehir 
teklirıeri :ıs•l meseleye- tekaddüm ed~l". 

Böyle bir teld i1: vuku bulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebua - oıı be.şer da)<.i.kadan 
faıla siLt-memek üzcr - söz söyleyebilirler. 

eticede rcye müracaat lazrın gelirse mese
le işari reyle halledilir. 

Doksanmor madde - Reis, meseleler müza
kcı·e edilir ve rcye konurken leh vıı a.leyhLe us

la reyiııi izlıaı· etmez. 
Yalnız nı ·eleler reye kouuldukta reyini verir. 

[•] - f((tbine iotifa etmiş bıtlunııraa., Meclis, 11eni 
kabinenin t"fek/dil.lJ.ne kadGr kanu1\lq,nn mü..a.kM"eai
ni tehir eder (ll5 -1- ıgsg), 

Bu müzakereye 'karışmak isterse reislik me1'"
kiidi diğer bir reise bırakarak bitabet küTSünü

ne iner ve ancak ıniinakerede bulunan madde 
veya mesele reye iktiı·an ettikten sonra tekr.ı.r 
mevkiine çıkar. 

Fakat bu uizamnınnenin tatbilcr dolayisile söz 
söylerse yulmrıda'ki fılua alliını cereya;n etmez. 

Söz isteyen kiitibler de bu usule tabidjrler. 

Doksan birinci madde - Heyeti umumiye
de söz kesmek, şahsiyutla uğraşmak ve intizaou 
bozacak ııüırıayişlerde buluıımak katiyen y.asak
tır. 

Doksan ikinci madde - Söz söyleyen ruebu
suu sözü ancak kendisini bu nizamnaıueye ri-a
yete ve sadede davet eden reis tara.fmdan kesi
lcbilir. 

tki defa sadede davetten sonra yine ondan 
haric söz söylemeğe devam edsrse kendisinin o 
madde hakkmda ayni inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeı·eııjz işari reyle karar verir. 

Doksan üçüncü madde - Bir mebus Heyeti 
umumiyt.>de galiz ve müstehcen sözler istimal 
ederse reis derhal o mebusu lisau nezahetine da
vet eder 

Bir ıncbus bu gibi elfau mulıtevi bir takr.iri 
Hiyaset Mako.mma verirse reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 

Doksan dördüncü madde - Heyeti uınumi
Y~ müzakereleri glirültüyü mucib olup ta reis 
bwıu yatı~tırmağa muvaffak olumazsa ayafa 
kalkar. 

Eğeı:ı giil'ültü yiııe devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyl r. 

Yine intizamm iadesi kabil olmazsa bir saat 
miiddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince cels.eyi açar. 
Fakat giirlütü yeniden başlarsa celseye hi

tam vcrib inikadı başka bir güne brrakrr. 

Doksan be§inci madde - Zati hakkmda ta
nrruz vaki olan veyahud ileriye sürdüğü müta
leıi hilll.fında kendisine bir iik:ir isnad olunan 
mebus her zaman söz istemek hakkmı haizdir. 

Du halde o mobus ne müııasebetle söz öyle
rneğe mecburiyat hissettiğini b yan ve keyfiye. 
ti reis takdir eder. 

Reia buna mabal olmadıiııu bildirih mebua ı, 
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bunda ısrar ederse heyet müzakeresiz i şarl reyle 
bu babda bir karar verir. 

Doksan altmcı madde - 'fcşki latr esasiye 
kanununun yirminci maddesinin ikiııci fıkra;; ı 

mucibince ıuühim bir maddeden dolayı Mecli:; 
müzakerelerinin gizli tuluJmasım vckilleı· veya
hud on beş ınebus talıriren teklif etlcbiliı·lcr. 

Böyle bir tcklif vukunnda içt ima sa loıııı sa. 
milerden ve ir:alıınd:ı ıncınur ve ınüstalıdcrıı J (' ı'

den lahliye olıınamk gizli celse tcklif cdeıı \'C,Ya 

<!denlerin csbalı r ınücibe l erini diııled ik teıı sonra 
tcklifiıı kabul veya r eddi için müzakeresiz i ~a ı·l 

rı>ye mürııcaııt olıııııır. 

Gizli ınüzakeı ·e irrasınr istcye nleı·in isi nı! • ı· i 

zalnt ce1'ideşindc ve İcıılıında Resmi Oazc ft'de 
ııısrih olunur. 

Miiza kcrcnin gizli ic!'lısıııa lüzunı giisl('r~ ıı 

ınescle halloluıııluklan sonm a~ık ıniizııkı• n•yr 

geçilmesi reis ta,rafıııılaıı heyele teklif oluııııb 

bi r karar ittihaz ccWir. 

Doksan yedinci madde - Cii7.li eelsenin zab
tını divan ldıt ilıleri tutarlar. 

!•'akat Meclis karar verirse muvazzaf kfıtib
ler de talıfi .f olunduktan sonra bu vıızifeyi g·ö ı·c

lıilirler. 

Aza bu zabıtları görmek hakkım h aizdirle ı·. 

Doksan sekizinci madde- Bıı zalı ıtlarm tev
hidindcn sonra giz li bir celse aktcdilPrek sal)lk 
zabıt huliisası okunur. Zabrt bulasasının okun
masım müteakib bu JıuHisa ve zabrt eeridcsi bir 
zaria konurak Mecliste hazır bulunan reis ve di
van kiltilıleri tarafındım filhal mumla mühiirle
nerek Meclis evrak hazinesine tcvdi olunur. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya 
Meclis karaı·ı olmadan neşredileınez [ .. ). 

SEKİZİNCi BAB · 

Kanunlarm müzakeresi 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun lilyiha 
veya tckiili ri ancak iki müzakereden sonra kat
ği sut'('tlc knhul ~tlilıniş o lnı · [ ... ]. 

Yüzüncü madde - lki defa müzakere hak-

r · ı - Tcşkillitı E•asiyeniıı !O nci nıadllr~itıirı ROil 

fıkıwmıa l>tıkmııı:l 
[••) - K iLI halind o kabul oluııaıı kanımw da vardır. 

lundaki şeı·ait varidat ve masarifat bütçesilc he
sabı katği k:ıııununa, nıuıızam, fevkal5.de tahsi
sat ve büt~e fasıllarında ınüııakule taleblerini 
nıııhtcvi kanuıı layihal arı ııa §aınil değildir. 

Bwılar hakkında bir müzakere kfıl'itlir ı ~ ı. 

Yüz birinci madde - Hil iifıHa ITcyeti uııııı

ıniyeııin kararı olmad ı kça hiç biı· kanun ];lyilıa 

sı veya teldiri bastırıp nzayn dağıtıldıktaıı c ıı 

nz kıı·k seki7. sa:ıt g-emnedeıı ıııüzakN·c c!lileıııez. 

Yüz ikinci madde- Bit· kaıııııııııı ıııü zak(•t·e

xiııe ıııa~ l adıkta rcis, ('slııılıı ıııucibc ıııazuataln

ril e ıııaddelcr lıcyeti uııııııııiy<•s iııiıı okıııııııasıııa 

lüzuııı olu b olmadığıııı heyele ~o ra ı ·. 

Bıına liizuın gördüld<' ayııcıı oknnıır. 

Yüz üçiincü madde - Layilıa veya teklifin 
müzakereye başlanmasmda rcis, Heyeti umumi
ye hakkında mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
lunda söz isteyenlerelen en az ikişer mebus iradı 
keHim etmeden müzakerenin kifayeti r cye kona
maz. 

Yüz dördiincü madde - Müzakerenin kila
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalnız birine ruhsat verilir. 

Onelan sonra işarl reye müracaat olunur. 

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

Reye iktiran etmezse lil.yiha veya teklilin 
reddedilmiş olduğunu reis tebliğ eder. 

Yüz altmcı madde - İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznameye alıniT r••] o 

Yüz yedinci madde - İkinci müzakereele la
yilıa ve teklifin heyeti umumiyesi ,hakkmda mü-

]'*] - Teamillen, Divcmı ıııuhasebrıt raı>oı·fr,'ı da 
bir defa 11ıüzakere oluıııır. 

- 114 ııeü mııddenin son fıl>rası ile !t$1! Jll'i mııd
rl~nin ikinci fıl:rasıno. bcıkmı: 1 

- Biı·i11ci nıüzakcrede trıyyi ko.lnıl cdileıı bir mad
denin tekrar ıııit:ı:akercsi hakkında, ikinci ınüzcıkerede 
trırlilname vfrilcbili·r (!tG- Vl-1940 - S. 157 : 161). 

[ .. ) -Bir 1/lyilıtt, ikinri mii:ak·eresi eımrıımıd~t. fl <!l
<•ti ımıımıiyere, aid olduğu enciimeno değilde, ııwwak
kcıt lı i r oıcimuıır /law le olımınuşsa, Heyeti uıııuın.iyeye 
tekrar geldiliinde 1/Cııi baştan iki ınii:akcreye tabi tutu
lu1' (90- X ll - 1940. Sayfa 110) , 



zakere cereyan etmez. 
Bu müzakerede ancak tadil teklüleri üzerin

de müzakere ccı·cyan eder [•]. 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
ma lde müteaddid mesele veya fıkralardan mü
rekkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ay
ı-ı reye koiımaları teklif olundukta muktazası 

ifa olunur. 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
ı·e ve uslüb, yahııd tertib ve tensik itibarile nok
san veya iltibas olduğu aza veya encümen tara
fınılun dermE'yıın olunursa metin aid olduğu en
cümene gider. 

Edilen tashilılerin reye iktiran etmesi lazım
drı·. 

Yüz onuncu madde - Luyiha veya tekli:fin 
maddelerı üzerınde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehde ve aleyhde söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer ınebnsıı rulı 

';ıl \'(' l ' iliı· ı ··ı. 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun veya 
biit~<·ııi n ıııiizakcresi sırasında her· nıebus liü
ld1n ı clc veyalııHl ıııııziıata ınııharı·iı·ine istediV,; 
suallcı·i so rabili r. 

Sııııller. s(izler bittikten soıım, sıra ilc soı · ıt · 
lur. 

Yüz on ikinci madde - 'J'eşkilutı esasiye kıı
ıınııuııun 26 ncı maddesi rnucibince tasdildeı·i 

Meclisin ıııüsaudesi ııe mütevakkrf bulunun Dev
leOerlc nıiinnkid mtıalıede ve ınukııvclelerin tns
dikı talebini nıutazmnınm kanun Hlyihaları Me<>
lisc takdim edi ldiktc o munhede, mukavelenin ih
tiva ettiği ınadıleler ı-eye konarnaz ve metinle
ri hakkmda tadilat tekili edilemez. 

Birinci müznkere sırasmda maddeler hakkm
da vuku bulncak itiraz layihanm encümene iade
sini isternek suretinde olur. 

Bu itiraz, miizakereden sonranazarı mütalen
yıı almdığı takdirde eneümene havale olunur·. 

[ *] - B;rinci. mÜ::<ıkn·r eRnasıuda bir 1Mclde>ıi>~ 
tay teklifi .-eddedilmi4 ve madde kabııl cdil>nişlu>n 
ikinci 'mü::aket'e esııt111111da o t>ıadderıitı taı;ı;i tekrar 
teklif olutıabilir (Z. C. Cild 6, Sayıla 64, ve 1!l - 19 
ve 14/lll/ l!J3!l). 

[ ••] . Keııılisüw böyle bit' «ruhsal• 1•erilen m~buR , 
!lt>ıi bir teklif vapamaz (Z. C. Cild 6, Savıla : 75 -
l.t/IIJ/1931). 
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Eucümen, tedkik edilmek için kendisine mu

havvcl teklifierin heyeti mecmuası lınldmıda bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata. bastmlrb nzaya dağıtılrr. 

Encüıncn, ınıızbatnsruda li'ıyihıınnı kabul, te
bir veya reudine karar verir. 

Tehir karnı·ı, şu esbabr nıucil.ıeyi ihtiva eder : 
« Meclis, nıuıılıcde veya mukavelenin filfuı 

ve filan maducleri (Tehiri ınucib maddeler ta
ınııuıile yazılıııalıdır) haklıında Hükümetin nıı

zaı·ı dikkatini eelbederek tasdikı için nıuktnzi 

nı iisaadesiııi te h ir eder » • 
Bu muıılıedc ve ınukııvcleler lınlıkındıı nıü~

taceliyct karaı·ı verilmişse encüınen tadil tekl if
lcı·iııe dai ı· olan mazbatnsııu itiraza uğramuynn 
ıııııuuclcriıı nıüzııkercsi akııbinde llcycti umu
ıuiyeye takdim eder. 

Yüz on üçüncü madde - •rürkiyc Büyük 
Mill et Mecl isinin kabulüne uıuallak olıırak Ilü
kO.motçe akdcuileıı ıuuknvelelerle bunlarm tas
dikı tııl el.ıini ıııutaznıuının kanun layihıılııı-ı hak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

Yüz on dördüncü madde - 1'cşkilalı esasi
ye kanununun 35 uci maddesinin ikinci fıkrası 
mucihince Reisicümlıurun ilanını oıuvafık gör
ıaeyip csbabı nı ncibesi le birlikte bir daha müza
kere edilmek üzere on gün zarfında Meclise iade 
ettiği bir kanun, Heyeti uınumiyeye haber ve
rildikten sonra, aid olduğu encümene havale 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı mucibe
siııi de mütalea ettikten sonra o kanunun müza
keresiıri iade ve neticesinde mazbatası:nı Heyeti 
uınuıniyeye takdim eder. 

lade olunan bir kanun, reye iktiran etmernı. 
J.B.alettayin bir kanun layihası: veya teklifi gibi 
H;eyeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakik:mda va.ktile gerek müstaceliyet karan 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Yüz on beşlıı.ai madde - Bir nutkun t&lik ve 
ilanı teklifi ancaık onun zabıt ceridesile neşrin
den ve o nutkun taa.llUk ettiği madde kabule 
illlirıın cttikt~n snııı·a Yt•yc koııabiliı · ı •J. 

[•] - A;aıuı il• ilu 11 kt::a ... 
ı~- V ll - ıo.ıo. s. 63 : 6-t. • • .-J 
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DOKt1211NOtl' :BAB 

Tadilnameler 

YiL?; on altmcı madde - Bir encümene mu
havvel kanun layiha veya teklifi h&kkmda bir 
veya bir kaç mebus tadi!At tekli! etmek ister
lerse bir taelllname tanzim ederek reise takdim 
cdel'icr [•]. 

Tadilnameler.de bunlaı:m kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin hangi faalina aid bulun
duğu tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler enciimen mazbatasmm 1leylin
de sahibierinin esbabı mucibeyi havi muhtıraları 
ile birlikte hastınlarak haklarmda encümenee itti
haz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir. 

Layilianın Heyeti umumiyede müzalı:ereei es
nasında o tadilatm sırası geldikte sahibi eebabı 
mucibesini taftıil edib mevcud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa mii?;akereye konur. 

.Aiksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir. 

YiL?; on yedinci madde - Kanun liyihaaı ve 
ya teklifinin birinci ınüza.keresi bittikten sonra 
arzolunan yeni ta.dilnameler o liyihanm ted.kiıkı
ııa memur encümene verilmek lizmı..dı:r. 

YiL?; on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müza.keı.ıenin cereyanı sırasında takdim olunan 
tadilnaınelerin aid olduğu encüm.ene havaleaini 
mazbu.ta muharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

YiL?; on dokuzuncu madde- Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyanr sıı:asmı.la takelim olu
uan tadilnameleı-in encümene b:ıvı:ılesi encümeıı 

tarafından isterw1ediği halde tadilatın esbabı 

mucilıesi sahilıleri tarafmdan mücıncleıı bcyaıı 

olunur: 

İkinci müzakere sırasrndn l>uııa y:ılııız encü
meıı cevııb verebilir. 

Bunun ür,cı·ine tadilnuınenin ııazn;-ı ıuütale:ı · 

ya ııluııp alınmamasm:ı Heyetçe karar veri lir. 

nzıırr miitııl aya alınırsa encünıene lıavale 

ohuıur [••]. En~ilmı'n istt'rs<' filhnl kalıut eder. 

[• J - Bi"l"'iııci nıiC::ııkc"''"cde tcıvvi kal>ııl edilen bi•· 
?ıutıltl~ı~i>ı tekmr mii;tıkereıri hakkında, ikinci tniL:cı
/erred taclilııame verilebilir (16-VI-1940 - S. 157 :161) 

[••] - Bnciim n, ntıZM"t nıütcılca11a altıuın tadilna
"'" il~ ırıukavved değUdir (11101 11U1~ttıralı kaııun -
!5- I- 1937). 

YiL?; yirminci madde - Tadilat teklif eden
ler, tıı.dil.uaınelerin havale olunduğu encüm.ende 
fikirlerini beyan etmek istederse mütalealarırun 
dinteıunesi zaı·uri<lir. 

Yüz yirmi birinci madde - tkinci müzakere
ele encüınene iade olunan maddeler hakkında sa
ir ınebnslnr tarafmdıın enciinıene tadil tcklifleri 
verilebilir. 

Yüz yirmi ikinci madde - Tauilnumeleı- ası l 

madd·eden evvel reye konur. 

Yüz yirmi üçüncü madde - Mtuı?.aıu ınacluP· 

ler tekiiii için de tadilnaıneler hakkıudu ki usul 
tall>ik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlı:ırm tefsiri [*] 

YiL?; yirmi dördüncü madde - 13ir kaıı•ıııun 
tefsiri lazım geldikte, tefsir tıılcl>ini havi esbalıı 
ıuucibeli tezkere veyahud takrir o kanuını bi
daycten müzakere etmiş olan encünıen veya cn
cünıeıılcre havale olunur. 

Şayet o kanunu, hususi bir eneiiıncn lcclkik 
etmiş ise vekaletlerle mütcnı:ızrı: encümenlercleu 
aza almmak suı:.ıtile on beş kişiden nıürekhlı 

muvakkat bir encümen teşkil olunur. 
Eııcümcıı ınazbatası Heyeti umumiyeye arzc

dilerek tefsiri ınntazaınmm fıkra müzakere edı
lir. 

ASli kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nısııbı lazım ise tefsir fıkrı:ısı da ayni 
usul ve nısııbn tabidir. 

[•] - 1l92 nmnatrarl• kar ..vr : 
Divam mulw.sebaLın, liızıımunda biı· kanunun tel

sir-ini !U eclis riyasetiw:len taleb etme/; hakkına •na.
! ik ()}4ıığıı. Heyeti Ur.ıumiveııin 11irmi ·ikinci içtinı.cıının 
birinci eelsesinde t.akarrür etmiştir. 

6 kllnunusani J 9!7 

aqn numaralı kararın 8 nci 1naddeıi : 
Te/sir kararlannın malro.bliıı& şilmulü. tabii ise de 

telsirden rv~·elki usııl ve ahkama tevfikaıı icm ·ve 
ikmal ve alakası katedilmiş ve emri vaki ha.liııi alm.~ 
olan mesaite de te~mili luılinde tel sir- ile az çok •niina
e betta,- k(iffei m cameldtın yeniden tookik ve tadili 
icab edib bı.na ;se noalw.l ve i1nkibı ol•ıwdığuıdan l58 
·ıouma.ralı u/sir kararından evt1el taa/iveve tdbi tu
tulıuıış ı·e miiddc.t i hizmeti. o rı beş a6nede1ı dım olmak 
dolayıBile ikramivcsi vcrill!f·ck allikeısı kated·ihıtiş olaıı 
nı nwrlara nı •kur te/sir karanna istinaden i(l(lei 11ıtı
busebe suretile tckaiid ınaaııı tahsisi gaıp"i caizdir. 

14 kcinı"ıu vvel 193l 
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Tefsiri ınutazamrnın fıkralar yalnız bir de

ra reye korımakin iktifa edilir r•ı. 

Yüz yirmi beşinci madde - Tcfsiri nmtaznm
mın talebler ve mazbatalar encünıen ve Heyeti 
umuın.iyece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Yüz yirmi altıncı madde - Bütçe encüme
ninin tedkik edeceği işler şunlardır : 

1 . Meclis ve merbutatı bütçesile munznm 
tahsisatı hakkıııda kanun liiyihaJarı i 

2 • Muvazenei um u m iye kanunu i 
3 . Mnnzaın tahsisat, fevkaliidc tahsisııt ve 

fasıllar arasında nıiiııal<ale talebini hııvi kamııı 

uınunıly<e kımtınilc bi1av:ısı~ vergiloı- kıınuııln

rma ve talısisat itasmı iktıza ettiten kanunla
m, v!llriuat veyıı. masari!fe taallfık etmeyen hü
kümler clercedilemez. 

Bu karl!unlarm müzakeresi sırasında vı.ılnı

bnlacak teklifler ancak mevcud maddelere doğ
rndan doğnıya taalllık etmek şartilc reyc koııa
bilir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Mnvazı>n<'i 

umıuniye kanununa merbut cctvclleı•, Maliye vc
kilile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
snırf devnir rüesnsmdan biri hazır olduğu halde, 
fasıl fnsıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

Yüz otuzuncu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merbutatma hükmü bir 
soneden fazla zamana şamil olan maddeler dcr-

layihaları i cedilemcz. 
4 . Devlet vıLridatııun veyahud mnsnrifatınrıı 

arttınlması veya eksiltilmcsiııi intnil cdecclt her 
ııcvi kanun liiyiha ve tcklifleri i 

5 . Muvazcnei umuıniye kannnlnrıııa ve 4 ncü 
fıkı-nrlaki kanunlara müteallik bütün tefsir tn
lcblcrinin tetkikı. 

Yüz yirmi yedinci madde- Muvazcnei umıı
miyc kanununa taatliik edib masarifin arttml
ması veya vaı:idatrn cksiltilme.~ini mucib olacak 
lnuilnaıne. nyn nıuıızaın maddeler ancak Rliil<n 
dar bütçeye aid ınazbatanm dağıtdınasını takib 
cclcn yedi gün zarfında teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlaı·, tahııisa4 gündelil< 
ve harerra lı lnrm arttrrıloıasma, nıemnriyet ihdn
srna veya buularrn mcri kanunlarla muayycn 
olan hııdudları haricinde tevsiiııe dair mebııs
lnr tarafulclnn 1aclilnamc veya bütçeye mnnımııı 
ınndtle teklif edilemez. 

ller iki frkrndalıi hükümler bilavnsıtn vergi
ler l<aııuıılıııınn tahsisat ilMını tnımımnun eclen 
knnırnlnra cin şnmiltlir. 

Bu maddede rn(indcric tnkyidnt Hükumet ve
ya Bütçe encümcııi tıırnfnıdan kabul Cllilt-n \·cy.1 
dli iltl7.tıyı lınvi olan tekliilere şamil değildir. 

Bu tcklifler Bütçe cncümcninc havnle olunur·. 

Yü.z yirmi sekizinci madde - ~luvnıonci 

[•] • Bir Uiyiha, enmlmenden Heyeti umumifi"'IO 
tr{oir şPklindo seııkoluııursa, te{ Bir gibi, bir defa 1nii=a· 
kere olunur (S1- XI -19$$. z. C. Cil lS- Sa11tftı 55:59 ). 

ON :lKtNCt BAB 

Reylerin isıib.sali 

Yüz otuz birinci madde - Müzakereye ar
zolunau meselelc'r hakkında Mecliste iiç suretle 
rey verilir: 

1 . lşari rey {El kaldrrmak veya ayağa kalk
maktır) i 

2 . Açık rey {Üzerinde mebuslarm isimleri 
yıı?.J lr verakliların kutuya atılmas-ı veyabud, ta
leb vukmında kabul, l'ed, istinkaf kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir); 

3 • Gizli rey {İşaretsiz yuvarlaklarm kutu
ya atılmasıdrr). 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sırasm
da bn nizarnname nbkammıı tcvtikan harekete 
ilaveli mnta?.nmmın mcsclelcrle mcbuslardan biri
nin siiı siiylcmektt>n menine, takbihinc vcyalıud 

muvakkaten Meclisten çrkarılmıısma dair buııus
lnı·dn işn..rl reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
reyc müracaııt zarurt olmayan bütün bususlar
dıı işnri rey istimal olunur. 

lşııri rl'y istimal halinde evveli lehde, son
ra aleyh e bulunanlarm reyine müracaat ed.ilir. 
Ondan sonr11 netiee reis tnrıtfmdan beyete bil
dirilir. 
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Yüz otuz üçüncü madde - İcra Vekillerin

den biri hnkkmdiı şikayete ve mebuslardan 
birinin ithamma aid teklifierin kabulü mevcud 
azıının üçte iki ckseı·iyetinin lıusulünc nıütevak
kıftıı·. 

Yüz otuz dördüncü madde - J şari reyleri re
islc kiıtibler müttefikall saymak ve takdir et
mekle ınükellcftirleı·. 

Binacna leyh cl kaldırmak suretile rcy istih 
snliniıı neticesinde ittifak edemezler veyahud ek
seriyetiıı lıusulündc şüplıeye düşerler veya aza
dıııı l ıı•ş i nyağ'a l<alkılı hunu istcı·l c ı ·sc l •ı 
ayai(;ı 1 alloııak usulüne ıniirııeaat ediliı·. 

Bıında do ittifak edemezler veyahud yine 
şüpheleri b::ıki lmlırsn açık reyl' müracaat olu-
nnr 

Ili~ lıir ınchıı~ !'!')' istihs:ıl olııııurlH·ıı söh Riiy
lcyPın!'z. 

Yüz otuz beşinci madde - Muvnze ııl'i uııııı 

nıiye kanıımı lvyilı :ısilc vcrf(i ihda~ veya il~asırıa 
veyahud V!'rgilerin arttırılınasına veya eksilti J. 
nıcsiııc ' 'C mııahede ve mukavelelerin tnsdikına 
miiteallik kantın lilyibalnrı hakkmda doğrudnıı 
doğruya açık rc.vc müracaat olunur [••]. 

Yüz otuz altmcı madde - lşari rl'ye miir:ı 
caııt znı·url olınayım sair hususlarda açık rcy 
v~rilmesi tıılcbe miitevakkıftır. Açık rcy, hir ml' 
ııc .. :nin ilk reye konmasında on beş ın~bus tara
fından tuhı·iren talelı olunabilir. 

Mesele re.ve knnıırken reis ve kiıtiblerce ~üb
lıe lıfistl olursa yalnı~ bı>ş ınebus şifahen ıı~ık roy 
tnlt'hedı>bilir. 

Açık rey i lcyenlerin isimleri Resmi Onzctı> 
ile ilıln olunur. 

Yüz otuz yedinci madde - A~rk rey şu su
r lle istilısal olunur: 

lbtida, ınebuslnrııı davetine mahsus ~ ın gı rnk 
üç dukikıı nıüdcletle çalınır. 

lleı· mebus üzerinde, iı:nıi yazılı beyaz, kır
mızı v yeş il renkli, rey vııraknhın bulunur. 

neyaz vnrakn kabulü, Jurını1.ı rcddi, yeşi l 

istinkilfı mutıızamınrudır. 

[•] - Beş mcbusım rıyrığa. kalkıtuısı dcrhııl t•uki 
o/nuıltdır. A >i-ı dan zammı orçlikten so11ra buııtı 111.l'Ba.r; 
11oktur (Z. C. Cild : 18 9- V -19.11. Savfa -4!). 

r .. l - Mımalro l~ ve l<ılısi8r&I1111111Uiı/IUII•:O krıru.ıılı
" ile heHubı kııtgi kanımlarıımı da rıçık reyc !.onıılma
•• 115 nwııaralı karar ve tcamiU iktua.ıııdandır. 

RPye hnşlnnmadsııı evvel rcis, rl'yleı·in neyi 
t:ızııınnııın etlcrci{iııi lusııc·ıı ~üy l cyelıilir. 

Reye ıııiiracanttsın evvel ıııebııslar rcylcriııiıı 

ıı-ayet veciz biı· s\IJ·ettc esbahı ıııucilıl'leı·iııi kür
südeıı ~öylemek istcrleı·s c, reis lehte ve aleyhtc 
y:ılnız birer zate ruhsat Yercb i liı· . 

::ıoıu·a kiıtiblcnlcn hiri mehuslarııı intilwlı 

dairelerine göre becc harfleri l<•rl i hi üı.erinc 

i s imleı· in i oloımsığa başlar. 

Hangi hnl'ftcıı ha~lanncağı !'!'İs tnr:ıfııırl:ııı 

~ekilen kura ilc tanyyüıı ede ı·. 

tsm i oknnaıı ınebus lıitıılıet klirsiisli iizı• ı·inr 

konmuş kutnyn rey varniısısıııı lıizınt ntnr. 
Riitiin iRiınierin okıınınnsını rniitenkilı luraat 

csıııısrııdn r ey vl'rıncıniş olnıılnrın isimlHi lıir 

clnlııı okıııın ı·. 

Du sırada Meclise 1-(elıni~ ol::ınlnr \'A r~n ı·r.v 

\'Crnıeğe dsıvet eni lir. 

Yaliucl: 
!. ıııi okunan nıelıııslar nyağn l;ıılluırak (kn

IJul), (retl), (isti ııkiıf) kcliınc l C'ı·iııdcıı hirini 1~ 

liıffıı ı ile reylcriııi hilıliriı·lrı·. 

Bu rey kiitibler tarafından kaydedilir ve 
?.apta geçer. 

R<'yl <' r toplnıııJI(·a r<'is nıııaııırh·ııiıı lıit ti ğiıı i 

söyler. 

Rıınrlnn sonrıı rcy V('rilemez. 
Rey kutularmı kiltibler açıp her birinin için

de bulunun varnkaları sayarlar. 
Müsleııl<iflerin adedi rey üzerine tesir İcra 

etmez. 
Karar ynl ııız lelıde ve aleylıue bulunanlarm 

mikdarnın göre tnayyün eder. 
Müstenkiflerin vnraknlaı·ı sadece nisaba 

dahil olur. 
Katibierin istihsal ettikleri netice her halde 

o celsede tafsilatile (Yani mevcud aZ' ... nın adedi, 
ııisab olup olmadığı, lehılc, aleyhne bulunanlarin 
müstcnkiflerin mikd~rı ve ibtnl edilmiş varak
lsır varsa bıınlnrrn ndedile iptallerinin sebebi 
t:ısı·ih oluıımnk snrctile) rei · tarafından Mı>cli
ı:e bildirilir. 

lptnl olunmuş varaknlar, müstenkif rcyi sıd
dcdilcrek, nncak nisnbn idhal edili r . 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
bik olunabileceği lıu usl:ıı·da nzndnn on beşi giı
li rey usulünün tatbiknıı isterlerse bunun icrosı 
hey t~c miiznlıcreııiı ..-l<seı·iyetlC' lwı·aı·n rııüte· 

vakkıftrr. 
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Gizli rey isteyenlerin isimleri zabıt ceridesi 

ve icab ederse Resmi Gazete ile ilnıı olunur. 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli rey, açık 
rcy gibi istihsal ohmur. 

Yalnız bn şıkta mebuslar, reisin solundaki 
kalibden biri beyaz, öteki kiTmızı iki yuvarlak 
aldnr. 

Bunlarılan beyazı l<nbul, kırmızısı da redde 
işarettir . 

M:ebuslar, btmlardan birini arzularına göre 
küı·sü iizerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkfıf manasını ifade eder. 

Katibi er rey kutusunda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküb beyazlarin kırmızıları ayırır
lar ve açıkça sııyarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
knbe için sayılır. 

Onelun sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Yüz krrkmcı madde - Bir kaç madde ve la
y ilıa veya teklif halckmdıı açık rey istihsali te
nılıli iıl (>rlArRP vııı·nkıılıırm muhteli-f kutulııra ıı:v 

ııi z~m:ınrln atı lınıısı S\ll'ctilc icra olııııahi lir . 

Yüz kırk birinci madde- Jtiraz vnku bulmn
dı ğ ı tııkıliı·1le, haılrıııe tımırınılını lnıt n l arın clo
lıı ~tınJın:ısı ~ul'<·lilc le a~ık ı·ey istih~ııl olnıııı

l>il i ı· . 

Yüz krrk ikinci madde- Rir nıAdıleniıı açık 
r<'.l • konııHı s ı eı+~c soııuıın hırakrlRhilir. 

Yüz krrk üçüncü madde- H eyeti umuıni~·e 
•c rnciinıcnlerde iern edi lecek iııtihabl nr §U şe

ld lrlc olur: 
Kiirsiiyc, rcye mııhsııs olmak üzere bir lnı1ıı 

lı onur . 
fll'r ruchııs , h ce harfleri siTaııi l <' ismi okuıı 

du k~n ldirsiiyc gelerı-k teııRih ettiğ i zat veyn znt
l•·r in isinılı:'rini Jıavi vtıralıayı kutuya ntıır. 

Rcisin r;rkı>rt>ği kıll'lı ilc tanyyiirı ctlrıı ii<; ııı -
'' '~ t:ırafınclan hu rt•y nırııl;ıılan tıı ııif olu

ıı ııı ·. 

.\lıumııniflcrin tnıı:dnı cdı•crldcı·i mu fassa l (Yn
ıı i ar.ımın ıııikdıırıur, ııisab o l ıılı l!iııındığnır [•], 
1'' '.1' vıırnlı a lı!rıııın adedini, nıiistı>ııkiflt·l'i, iptııl 

"lıınınuş 'l'araka l arı ' 'e bunların niçin irıtal dil-

[•] - Rc11e iştiruk eden uzunın mutluk eklleTilleti. 

diklerini ve rey alan zatlerin isiınlerile aldık

ları reyler mikdarrnı gösterir) mazbata reis tara
fından oknnmak sıu·etile intihabm neticesi he
yete bildirilir. 

Yüz kırk dördüncü madde - Bütün müza. 
kereler, üçte iki ckseriyet ın şrut olmayan hu
suslarda, hazır bulunan azanın mutlak ekseı·iye
tile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinlü iki sayıln·. 
Huzuru ınukta1.i aıanm me\·cudiyetini reis 

ve kiıtibler ıniişalıedc ederler. 
Bir ınesele reye konurken mevend azanın 

adedini talıkik hususunda reis ve katibler itti 
had cdenıczlersc yoklama yapıln·. 

Nısnb bulıııımndığnıdnn rey istihsali müm
ldin olmazsa müımkerc edilen maddenin lıarnrı 
Ht esi celseye brnıkrla rak ikinci defa re ye mü
rncaat olunacağı rııznameye geçirilir. 

tkinci defa ı·ey verenlerin adedi ne olursa 
olsu n netice ınuteberdir. 

Yüz krrk beşinci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud redrlolıındttkçıı ]{a
ı-ar ııı neticcı:ıi reis tarafından yalıuz « Kabul 
olundu» veyahud «Reddedildi• d iye heyete bil
dirilmek lôzım gelir. 

Yüz kırk altıncı madde - 1'ı>~kilftt.r esasiye 
kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkilr 
kanunun tadili icab ettikte tek.lifin Meelis mü
retteb azıısının en az üçte biri taratmdan imza 
edilmesi meşruttur. 

Tad.UAt, müretteb aza adedinin üçte iki ekse
riyetilo kabul olunur. 

ON U'QU'NOU' BAB 

Zabıtla.r 

YW; lark yedinci madde - Mecliste iki za
bıt tutulur : 

ı . Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabrt caridesile 
ve icabmda Resmi Gazete ile ilin olunur. 

Bu zabtın, itiraz vukuunda, muterizin ilk eel
scele söz alması veya riyasete gönderece#i bir 
varakımın gelecek zabıt caridosinin sonuna aynen 
derci 8\U'etilo tashihi lazımdır. 

2 . Zabıt hul.ilsası - Bu hulba, gelecek inikad 
günü zabr1 caridesine dere ve levbaya talik olu· 
nur. 



Bu zabıt lıulasasınn aza tarafından itiraz varid 
olursa harfiyen zabtn nıürncaatla tashih vo o ııu
n·tle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt hnlasasrru reis ve inikadda bulunmuş 
olan iki kalib iııızalar. 

Yüz kırk sekizinci madde - 1\ iı· l ı ;ıinı:ıııı 

son inikadının zabıt bulasası katibler tarafından 
filhııl tanzim ile o inikadro sonunda okunur. 

Tashih, kıranti müteakib olmak lazrıngelir. 
Son inikadın harfiyen zabtınm tashihi me

buslar tarafından verilecek varaleanın ilk inti
~nr edecek Resmi Gazete ile ilii.ru suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAB 

Sual 

Yüz lark dokuzuncu madde - Her mebns 
Tiiikümet naınına Başvekile veyahud vekiliere 
şifnhi veya tuhriri stıaller sorabilir. 

Yiis ellinci madde - Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkında malftmat isternekten ibaret
tir. 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riren, gerek §ifahen istenilen sual mutlaka tah
riren Vlıku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir, verilmez, zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile aid olduğu ve
kilo bildirilir. 

Yüz elli ikinci madde - Suale tabriri cevnb 
istcumiş Ise, gelecek ce va b, sua ı ile birlikte, 
aynen znbıt ccı·idcsinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, Riyaset tez
keresinin vüsulünden nihayet iki inikad sonra 
vekil ona Meclis kürsüsüııd n cevab verir. 

Rei , cevııbdan evvel suaii katibierden birine 
okutur. 

Yüz elli üçiincü madde - V eki!, sorulan su
ale umumi meııiant mülahazasma mebni veya
hud mnltta?.i malumatm eldo edilmesi için ceva
bı muııyy ıı bir nıiidd ct gcciktiroceğini - sual tah
rirl ise tnhrireıı, şifnht ise kür ·ürlen . beyan eder. 

Yokil, uıınıın'i menfııat müli'ilııızasıııa mebni 
isterse, nnle gizli eel cde cevab verebilir. 

Vckil, soı·ulnn sunle gününden evvel de ce
vab vermek hnkkmı baizdir. 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ee
vnb gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Pnltat, susıli so ı·an isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa clalııı ayni sunli tekrar edebilir. 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekilin ce
vııbını müteakib yalııız suali soran mebus mü
taleıı beyan etmek hakkını haizdir [•] . 

Ancak bu nıütnl<'a on beş dakikadan fazi& 
siiı·cmez. 

Yüz elli altmcı madde - Biitçe heyeti umu· 
ıııiyesiniıı ıniizakeresi sırasında veyahud bir ve
kidet in bütçesi müzakere olunurkon bir me
bııs sunller hakkındaki usule tabi olmaksızın 

lln l\ dııir istediği sunileri vekilden sorabilir vıı 

liizum gördü ğü izahatı taleb eder. 

ON BEŞ!NCt BAB 

İııtizah 

Yüz elli yedinci madde -Bir maddenin Baş
V<'ki lden veya vekilierden istizah olunmasını me
buslardaıı biri teklif ederse, istizah edilecek 
madde tasrilı edilmek suretile reisc bir takrir ve
rilııı ek liizım!"elir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonı·a ltabul veya redeli hakkmda müznkeresiz 
işoı·i reye ıniiracaat olunur. 

Kend isinrkn İstizah vulnı bnlacak VPkiliıı o 
~ün ır clise gelmesi veya mniyetirıdeki menıtı· 

ı· i n rüesasıudan birini göndermesi için istiznh 
olnııacnk maddenin tnsrihile reis tıırafmdaıı o 
veki le davetıınnıe yaz1lır. 

Yüz elli sekizinci madde- Takrir sa hibi, H o
~·e ti umuıniyece istizahın günü tayin edilineeye 
kadnr takririni ıreri alabilir. 

[• ] · Mardin mcbıısıı lrjmı Ferid .\lpayıwın, Cam
ht~dyet gazt•te.ıtimh ('ıkn n ba.:1 tırt z-ı ln r hakinndaki ,1\Jt

uliıw crpı>ııb ...... , . .trlliu, t'f l.-ili fl./ıılunud F:$od noz
lntnldau sourrı , bu rt ·ıınhrla ::u.lt.of ı ·mevzubah~ olrıtı 
ılfusiln nubtNHt Yuu11H l'Vrufiue · söz ııcril1Jli:stir ( Z. C. 
Ciltl !20 . Sıt!ll{U 5 7. 5-Vl-1 1/.JO ). 

- l=mir mch11su Mulıuııı rl E.ad /Jo:k :•rdıuı. i~ ka
umıu !lftklm>daki •ıırılilw lktısorl vekili Mu stnfa Se
•·•f O:ka11 cHal> v'>·di"t'" so11m nıc:kür la11iha•ını 
nttrdu bulııııduğıı l!<tısad cııciinıeni nuı::/ıata mııluır
rit·iıır •iı: ı·ırilnıi~tiı · (Z . C. Cild 9, Srıyıfrı ! · 
ı - Vl-193!). 
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E~er güıı_ Lııyiıı edilmişse bu takririn geri 

ıılınmnsı Heyeti umumiyeniıı müzakeresiz işari 
reylc karar vermesine menuttnr. 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafm
dan geri alınan bir istizah tahirini diğer me
bu.s tekahbül edebilir. 

Yüz altmışmcı madde - Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahud maiyetindeki de
vıür rüesasından biri vas.ıtasile Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri müteaddid ise ilk imzası olan mebu.s önce ve 
sair mebuslar onu mütcakib leh ve aleyhde söz 
söy leyebilirler. 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tarafm
dan verilen izahat ve mebuslar eanibinden mu
kabeleten vuku bulan ifadelerden sonra hiç b}r 
tnkrir verilmezse reis ruznnıneye geçer. 

Yüz altmış ikinci madde -!stizahm kifayeti 
ile ruznaıneyc geçilmesi hakkındaki t.akrirler di
ğerlerine takelimen reye konur. 

Yüz altmış üçüncü madde - Eğer sadece ruz
ııa.mcyc gc·ıtilıncsi kabul olunınazsa csbabı muei
be1i takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene lıavaleleri kararlaştı
rılmazsa iptida Hükılmctin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Yüz altmış Jördüncü madde - Esbab~ muci
beli bir takrire lıir fıkra ilavesi hakionda vaki 
olacak tekliiin mutlaka takririn reye konmasın
dan evvel tanzim ve Heyeti umuıniyeye arzı la

zımdır. 
' 1 

Yüz a1tmış beşinci madde - Encümene mu
hııvvel takrirler hakkındaki encümen mazbata
ları müstaeel mevad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. -, ·i ' 

J~neiimeıı nıazbalnsı reddoltuıduğıı tııl<dirtle 
cshııhı nıueilıeli tııkrirleı· · Riynscte tııkıliınlcl' i 

smısile okunıınık rcye ilıtiı·ıııı eder. 

Yıiz altmış alırncı madde- Dir istiz:ıho, ic· 
ra <'dilec·eği giin üzerinden üç iııik:ıd ı.rc~tikt ıı 

veyahud uıü,l:ıkeı·csiııe başinn ]ıl; tan . on ı-n diğer 

bir istizolı zıım ve ilhak edilemez. 
Hiitçe miiznkert>. ini' hiç hir i tiznh ının ve 

ilhak olunamaz. 

Yhz altmış yedinci madde - Bir istizaha cİi
ğc ı·lcri inzimnm ederse hor istizah tıı.kriripJe 

ilk imzası olan veyahud o bulunmadığı takdir
ele imza edenlerden hiri çlinJenmedikçe müza
kct nin Id rnycti istenem ez. 

' 
Yüz altmış sekizinci madde - Mclınslar isti 

ıalıin neticesi ne taullfık edc<:ek takrirler vere
bilirler. 

Bu Inio-ider a~ık reyo konuı;. 
On be§ ıııebus tıırııfıııdnn ·istcnirse giz li ı·e.vl' 

de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tahkikatı 
1 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (Jı.fıı:ıdtl el : 
13 haziran 1932) - Rükı'ımctin vaki olan biı· is
tizah veyahud bütçenin nıüz:ıl<çwesi ·ırasıııda ve
ya ııeti ·esinde veyııhnd rcsen 'l'cşkil atı esasiye 
kanununun 46 ueı maddesinin 1 nci ve 2 nci fıl< 

ı· nlarıııun nıüufleri~ lliikfunrtiıı uınuıııi siyasctiıı

deıı ve \'Ckfilclleı·iıı ifıı ve icrn. rııa mecbur olduk 
laı·ı vıızi telerden dolayı vekillerdeıı birinden ve. 
y:ılıud lcm Vekilieri H eyetinden eezni vcynlııııl 
ııı:ıli ıııesuli;vcti nıüstclzim efıı l vukuupdnıı lıa· 

hislc tahkikat icrası taleb oluııuı·s:ı reise bir 1ııl<· 
rir r·ı vcr.ilme~ iktizn eger. 

Bu takrir rcis tnrafmdıın lifeelise arzolııntıı·. 

\liik adıı r vekil veyahud vekillcr de keyfiyc1terı 
hııheı·dar edilir. 

f] 11 i . ~ 3f 
Yüz yetmi§inci madde- {,Muaddel: 13 hllzi-

rıın 1932). - Aclliyec bk i~in takibi sırasında 
l c.ı;a Vekillerinden birinin vazifesinden miİııhııis 
bir hus1ı~tan .~loln.p va:dfe uoktıısıııdıın verilen 
bir knı·:ırlıı Meclise miirncpat yuku bulursıı fl<'
yeti umıımiye bu hususta Meclis tnhkikııtma nın· 
hal olup olmadığım tayin için evvol emirdo. hi'~ 
kişilik bir encümcn teşkil eder ve l\IecliHc hıı 

enetim nin nıazbatnsı arzcdilir. 

Yüz yetmi• blrinoi madde - (Mu~del ı 13 
haziran 1932) - Allkadar vekil ve tabiri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan eneflmen 
dinlendikten sonra ta.kririn veya mazbatanm na.
zarı dikkate alınıb al.ın.mamuı haklanda Hecl.Uı 

[•) - Eski Ticaret vekili Ali Cenaııi meı~lc~i. 
Meclisi Ali]le, Divanı mıı/iaseba.t cnciit~ni1ıi1ı bir 
uıuzbatıuite sevkediltııi#ir (10/111/19!8), 
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bilnı:ihıı.kere işart reyle kararını verir. 

,ı\lakadar vekil mebus değilse, Meclis bir müh
let tayini ile yalnız yazılı mlldafaasını alma~a 

'karar verir. 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti umumiye, tahkikat icrasıru, ya Teşkiliıtı 
esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkeb 
,Muhtelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir tahkikat 
encümenine havale eder. 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Tahkikata me
mur olan encümen, Bükilmetin bütün vesa'itinden 
istifade vo istediği evrak ve vesaika, vazıy&t 

eder [•]. 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Heyeti urou
miye kararında tahkikata memur encümenin ne 
'llÜddetle vazifesini bitireceği, icabmda baska 
mahalle gidib gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahid v~ ehli hibre sıfatile din
lemek salahiyelini haizdir. 

Davet olunan şahidierin icabetleri mecbur1 
olub haklarıoda usulü muha.kematı cezaiyede mcv
zu alıkanı tatbik olunur. 

Yüz yetmiş beşinci madde - Eğer bir lstlzab 
neticesinde tahkikat icra olunuyarsa tahkikata 
memur encümenin meseleyi intaç etmesine ka
aar ayni madde hakimıda tekrar itıtızah takrlr! 
<erilemez. 

Yüz yetmiş altmcı madde - Encümenin ni
hai mazbatası cezai ve mali mesuliyeti mil.stel
zim ise, tahkikat evrakı, Teşkilatı esasiye kanu
nunun 67 nci maddesi mucibince Meclis kararile 
teşkil olunacak Divaru Aliye, nihayet on be, gün 
içinde tevdi olunur. 

Yüz yetmiş yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen malümat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni tel1kil edilir veyahud mevcud 
encümenlerdeu biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatın İcrasını aza veyahud en
cümen -ieklif edebilir. 

[•] - E sk i Bahriııe uekili l!t•aıım Yn vuz ve 
ha vu:: •neaelesinde, T<tlıldl«ıt tııcii ııı Ili, bazı cşhası 
tevlci/ dahi Imi~ tir ( .H ııhtclit < tıciimcu ::ahi• : !!2 -
l·1U8). 

ON YEDİNOt BAl! 

Teşrii ınasuniyetin kaldu-ılması 

Yüz yetmiş sekizinci madde- Biı· mebusuıı 

tcşrii masuııiyetinin kaldırılması için vuku bu
lacak t n l cbleı· , ınnlılıeme.-le ıı Arliiye vcknlet ine 
tebliğ oluıım . 

Adiiye vekılleti , cslıııbı ıııucibcy i mulıtl'vi lıiı· 

tczkcı·e ile nı ezkfı ı· tal chi Ha~vckfi l c t v ns ıl ıısi l e 

Mecl is Riyıısetiııe gönderi r . 
Reis, bu talebi TeşkilfLtr esasiye ve Adiiye en· 

cüıneııleriııden ınüı·ckkcb nıuhtelit lıiı· eııcüıııc

ne lıııvııl e eder. 
Encümen reisi, kura ile beş azadan nıünıkkclı 

bir ilı zııri eııcüıncu lefı·ik eder. 

Bu ihzari cııcünıcn, gizli reyle kendine biı· re
is ve bir de nınzlıııtıı nııılıarriı-liğini i.fa cdecel< 
katib iıı tiLab cue ı· . 

Bıı e iiıııcıı· bütiin c vı-ııkı tctl<ik eılib o nıcbns ıı 

dinler . Eııcüın en şnhid uiııl eycıı ı ez. 

Yüz yetıniş dokuzuncu madde - liı zaı-i ve 
ıııuh t clit c ıı tüıı ı cııle ı · bir ıııasııııiyctiıı ı,aldrı·ıl

ıııası halduııda kendilerine ıuıılıav,· rl l'nııl<ı l'll 
ço k bir ııyda inlıı c cd i> rlcı·. 

Yüz sekseninci madde - 13iı- ıııcliusa 'l'c~kilıi 

tı esasiye kaıııınunun 12 ve 27 nci nı:ıdrlelı>riııd• 
mevzulınhs olan ııı enmu fiillcrdcıı biri isı ıad olu
mu· ve lhza ı·i cneümcıı tetkii<nt ııcticesiııde lıu

ıı a lwnaat hasıl odeı-~c tc~ri1 ıııasııııiyctiıı rl'fi 
lür.ıııııııııa dair ıııürlcllel bir ıouzbııta taııt.i ııı 1·c 

!llulılcl it eııcüııı ne takdim cı1e ı·. 

Eğer isnad olunan ıncnınıı Iii! yııl1arıda zik 
ı ·edil c ıı ınaddelcrtlc say ıl a n ıı eYilcrtll'll ılcı;(ilse 

iJıznri l'tıcliın~ıı lakilıat ve ııııılı:ıkt' lll<'llin Dı•v ı · <· 

sonuna ı• J tıılikı hakkında bir ııı azlınta lıın ziııı 

' <' kc1..ılik ~Jıılı.ı-lit Ptll'iin ı <•nc takrli ııı edcı·. 

.Mulıtelit en <'ii ın eıı, Inı lınlıpta ikind hiı·loırtır 
ittihaz eder. 

[ •] Te~kil4tı EHMiye EncÜ1ncuiniıı, 11-IX-191.1 
tcırihiııdc kabul olunan bir nw:ı.zbata•ınııı lıii/;iim fık
ı·rısı; 

Nd ice: Bu ~cb ebiere IJirıaon isııat olunan bir sırç
Iatı dolayı istenen tcıl:ibnlıtı Dt' t•re •omıM bu-akılnıa
snı~ı Meclis Umumi Heyetince karar verilmiş olan 
bir mebusun yeni Devrede dahi nıebıuı seçihniş olnırısı 
halinde evvelce vcrilmıi§ olan tcılik karaı-ı lıülmıiiniin 
ıle ı•ıı11ıı icap edeceğine ve evvelki J)e>JTe csnasındk vc
riltni~ ttılik l«ırarla·rınııı Devre sonundcı anetık ye11i· 
drıı mt bııs seçilmiyeııler hakimıda keııdilğindcn orltı
rlıın 1.-..ıll«ırak, tııl.:'ibatm başltıması ldZ'Imgelditiine ı·e 
~imdiye kadar bu yoldtı cereya11 eden mıtameleniıı de
ği~/ iri/mesine nıahal bulumnadığına karar verildi. 
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\) ınelJus ister.<.' ilızn ı·i o rı ciiuıeııdr , Muhtelit 

oııciimcrıde V<' Heyeti uınnnıiyccle kendini nıü

dafa·a ede ı · vcyalıud bir ı.ıı·ka.da~ma ettirir. 
Heyeti umumiye hu hususta karal'ını verir. 

Yüz seksen birinci madde - Masuniyetirıiıı 

kaldırılm ası için bir nıebusnn koneli talebi kafi 
gelmez. 

Yüz seksen ikinci madde - H i luiına karar 
olmııdıkça nıasuniyetiıı· kaldırılması lınkkrııda

ki müzakere açıkça coreyan eder. 

ON SEKİZİNCİ BAB 

İnzibati cezalar 

Yüz seksen üçüncü madde -Bu uizamnaıue· 
nin muhafazası noktasından mebnııların uğra

yacakları cezalar üç türlüdür: 

1 - llıtıır; 

2- 'l'ııkbilı: 

3 - Muvnkl;ntcn Meclisten c;ıkarılnıak. 

Yüz seksen dördüncü madde - JJıtar eeıa-
ıııııı müstcb:iııı lıarekctlcı· şuıılıınlı r: 

1 - Söz kesme!; , 

2 - Süklıııcti bozmak, 

3 - ~ahsiyatla uğra§nıak 

Yüz seksen be§inci madde - İhtar cezasını 
takdir ve infaz elmek hakkı R.iyasetiııdir. 

Bir nıl'bus ihtara uğradıktan sorıra mutavaııt 
gösterip kendini teln·iyc ctınck isterse ona ruh
sat vel'ilir. 

Mezun değil iken :öz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasına uğrayan mebus inikadnı veyahud 
eelsenin sonunda söz ıılılbil ir . 

Bununla beraber bu rulısutın, inikadm vc
yulıud eelsenin sonundan evvel verilmesi reisin 
elindedir. 

Rcis, nıcbusun izahatını lüHi göı·ınezsc ibta
rı ipka eder. 

Kiıtibler bunu kaydcderler. 

Bir mebus ayni inikaılda iki defa ihtar Cl'Zil· 

sına uğrarsa kcy.fiyet zabıt httli'isa ·ma dercolu
ııur. 

Yüz seksen altmcr madde- Bir inikadda iki 
defa ibtar cezasnıa uğı·ayıın bir mebusun o ini-

lwdın ~oını ııa kadıır söz söylcmekl<•n ıu enıuu\ye
tine, ı·cis in teklifi lizerine Meclis müzakeresiz 
işari reylc karar verebilir. 

Yiiz seksen yedinci madde - 'rakbih cezası
nı m üsteizim olau hareketler şunlardır : 

1 - Ayni iııikaddıı iki kere ihtar cezasım gör
düğü halde bunu ınüstelzim hareketlerden vaz
geçmemek, 

2 - Bir ay içinde iiç kere ılıtar cezasına uğ
ramak, 

3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve 
yahud Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak akdetmcğe Heyeti umumiyede açıkı:n ve 
gürlütülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir kaçnu tahkir, 
kavlen tehdid etmek. 

Yiiz seksen sekizinci madde - Meclisten 
ınuvakkaten çıkarılmak cezasını nıüstelziın ha
ı·eketler şunlardtr: 

1 - 'fnkbih ceznsnıa uğradığı halde bu nu 
müstelzim hareketlerden vazgcçmcmek, 

2 - Ayni inikadda üç kere tnkbib cezasına 
uğrnrnak, Reisicüınhuı·u. Meclis Re i siııi, lVJecl iM 
ve Heyeti Hükumeti telıdid ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti umumiyc ıuüzakerelerinde halkı 
cebri muamelelere, dahili kıynnı ve isyanlarıı 
vi'yıdnı d 'l'eşkiliit ı ı·;sasiye kıınuıı n nhk tıııııııa te
cavüze teşvi k etmek, 

4 - MeeUs binaları ve nıüşteuıiliHı dahiliııJe 
memnu bir fili irtikiib etmek. 

Yiiz seksen dokuzuncu madde - Takbilı ve 
ımwnkkııten Meclisten c;ııkar ıl mak cezaları ı·ei

sin teklifi üzeı·ine Heyetçe müzakeresiz ve işa

rt reyle kararl aştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen uıebu
sun bizzat veyahucl arkadaşlarından biri vııı;ıta

sile izahat verrneğe bakk.r vardır. 

Takbih ve muvakkıı.ten Meclisten çıkarılmak 
cezaları zabıt buJiisasına dercedilir. · 

Yüz doluantncı madde - Muvak.katen Mec
lisleıı çıka rılmak cezasma uğrayaıı bir mebus, 
ruhsat alıp kürsüye ı:ıkarak açıkça ııf dilerse, 
tekrar Meclise ginnck bakkmı haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan nıahrumdw·h.ır. 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu-

• l 



\takklll(•tı çılwı· ılııı:ık ı :e~ıı~ınn uğraya n ıııelıııs 
hem en içtinın s:ılonı ııırln n rlışariya ~ rkııı:ığa ıiıer
bur ve ondıın so ı11·ıı bir inikaltan üç inikada 
kııclnı· içtioıa salnıııııııı g-i ı ·ıııı>kten ıııcnınn rltır . 

Bu cezaya uğrnyan ınclıus i~tiınn s~lonunn 

terketmekten iıııtiıııı ederse i ııi lwd muvakkııtcıı 

kapatılır ve ı·e is o ınehusu salonda n ~rkıı rtıı·. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

Yiis doksan ikinci madde - Müracaati üze
r ine ı·eis bir nıe!Jusıı sek iz günlük mezuniyet ve
rebilir. 

Daha f:ı zla nıe?.tıııiy e tlı>r i~in ;ı[C'rlisin nıüs:ı

adesi nl11ıınak şurttn·. 

Yüz doksan üçiincü madde - .'ckiz g-iirıllen 
fıızlıı nıezı~niyct talclılrri ipt idıı H iy:ısc t ıl iva

nınca lclkik olııını r . 

Yüz doksan dördüncü madde - Reis, ıuez u. 
niyet tnlclılrriııi Jf celis~ ıırzedeı·k~n. bunların 

h.er biri hakkında Divarun mütaleasıru da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

Yü.z doksan beşinci madde - Bir biri ardı
na üç inikadda yapılan yoklamalarda veyahud 
açık rey istihsalinde bir mebusun Meclise devam 
etmediği tebeyyi.in ederse o mebus izinsiz adde· 
dilir. 

M:ebusun gaybubctini muhik gösteren husus.. 
ların 1cdkik ve takdiri Riyaset Divanma aiddir. 

Gaybnbeti meşru bir nınzerete müstenid olma
dığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye dere 
ilo ilan olunur. 

Bu lıusustak.i şikll.yetler Riya.set Divanına ar
zedilir. 

Yüz doksan altmCI madde - İ zinsiz veya me
zuniyetini geçiren mebuslarm geçirıniş oldukları 
günler tııhsisatlarmdan kesilir. 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesiııcle iki aydan fıızla mezuniyet alıma tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin karurma va 
bestedir. 

vtıiMıNct BU 
Riyaset Divanmm vazifeleri 

Yü.z doksan sekizinci madde - R iyaset Diva. 
nının vazifeleri şunlardır : 

ı - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis me
'DUr ve müstahdenıleri hakkında Memurin kanu
nunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzi

bat komisyonu teşkili hakkında istişari olarak rey 
beyaııı; 

2 - Mezuniyet işleri; 

3 . Mebuslardan isimleri Resmi Gazete ile izin
siz veya nameveuel kaydolunıınlarm şikayetle
rini dinlemek ve faslotrnek; 

4 • Meclis bütçesinin tanzimi; 

5 • Dairenin tebdilat, tamirat vo inşaatma dair 
kararlar ittihaz etmek. 

Yü.z doksan dokuzuncu madde - Riyaset Di
vaumın bir veyahud daha ziyade aza.sı hakkın
da münferiden deruhde ettikleri işlerden dolayı 

vaki olacak itirazlar ve şikayetler aza.sı kimilen 
hazır bulunduğu halde Divanca müzakere oluna
r·uk ınuktazi tedbirler kararlaştırılır. 

İki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

İki yü.z b:rinci madde - Heyeti umumiyede 
vaki olacak rey istihsalinde tasn if vazifeııi ka
tiblere aicl olmakla beraber, mülıim bir yanlış
lık olduğu iııikııd veya eelsenin bitmesinden son
ı·a aııJaşrlırsa Rcis, Riyaset Divanını toplamağa 
davetic takib edilecek yolu kar11rlnştırır . 

İki yü.z ikinci madde- Heyeti umumiyede 
yapıinn intihnlılardan çıkan dahili nizarnname 
meseleleri Riyaset Divnııınca müzakere olunur. 

İki yüz üçüncü madde - Riynsetin vazife-
lcı·i şunlardır: 

ı - Dışarıda Meclisin temsili; 
2 - Nizarnname ahkammm tntbikı; 
3 - Müzakere! erin idaresi; 

'i - Zabıt cericlesiııiıı ve zabıt lıulasıısmrıı tan
zimine n ezaret; 

5 - Bütün Meclis memurinnnın Riyaset Di
vnııilc istişareden sonra tayinleri veya memnrin 
Jcnnnınınıı. göre baklarmda muamele ifası ve 
miL-ituhdem lcl'irıiıı idare amirlerinin teklifi üze-
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ri ne nasıb ve azilleri [ •ı ; 

6 . Riyaset' Divanma riyaaet; 
7 • Riyaset Divanı kararlarınm taııı.amile 

i cra ve tatbikatmı murakab~ ve temin; 
8 . Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

İki yüz dördüncü madde - Rei.s vekillerinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gayhubetinde, re
isiıı makamına kaim olmak ve reiain bütün hu
kuk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

l1ı;i Y,iiz, beşinci m,adde - ı<;atiblerin vazife· 
le ı· i şunlardır: 

1 . MÜzakerelerin zabtına nezaret etmek, za. 
brt bulasasını tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 . Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 . lııikaddan evvel söz isteyenleri kaydet-

mek; 
4 · Yoklama yapmıık; 
5 . Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 • Gizli eelselerde zabrt tutmak. 

İki yüz altmcı madde - ldare amirlerinin 

' ' azifeleri şunlardır: 
1 . Meclis binalaril P salonlarına, mefruşat 

ve ınuhleviyatma ve hütün eşynnrn muhafaza. 
~nıa itina erlib bunların ınuntazanıan defterleri
ni tutmak; 

2 . Merasim i mııhsmınyı tcrtib ve idare; 
4 • Ha<lt'nıe i~l~l'inc 

3 1ıı zibatn 
5 . 1\[asurifin tesviyesine 

ı N!'znrct etmek; 

fi • Ri,,· :ıxı>t . dinınının rı;>yi n !rn,lrktnıı ·oıırrı 

~leı•lis büt~ı>,iııi tan zi m ilr yine Uiyrısc t dinı 

ıı rna Yerrn ek ; 
7 • Duhuliye verakalan tevzi etmek. 

İki yüz yedinci madde- 1 daı·p iiınjrJcri )Jrc
lisin tatiline ıııiisııdif zııınanlnrcla ıııiinavche ile 
llc,·let ıııal>,wrıııdıı oturnrlaı·. 

tki yüz sekizinci madde - !dar<' iiruirlerinin 
\'azife YI' nıt•s nl iyetleri ıııiiş l c ı ·Pkt ir. 

tki yüz dokuzuncu madde - Slikun ve iııti· 
zııu ırıı ınuhafıızıısı, nıüz:ı.ker'(']('riıı aleniyet ve 
~erhestisiııirı ll' ıniııi 1' lü znııı goöriildüktc inzibnt 
kuvvetilc nskcri müfrezenin istimali htı~uslarm . 
,ı a İrlııre iiuıil'leri reisi n icf'lt 'ıı s ıta la ı· ıdn·. 

[•] • Büyük Millet Meclisi nıeımwtannın te~ki/tltı 
luıkkında.kt ~551 numaralı kanuna bak1nul 

İki yüz oııuncu madde - )febnslar, Riyas t 
divurıı ve itlare lıusıı lol'l hakkında, Reise talıriri 
veya h url şiiahi snııllcr soru bilirler. 

İki yüz on birinci madde- l dıll'e a miı·leı·i her 
l c:tirıııı hn~ııula hnll'fleı · iııc !,ir· ~cııc ıo:ıı.ı·fıııdaki 

icraatlarmın hesabiarını vermekle mükelleftirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BAB 

İnzıbat 

tki yüz on ikinci madde - Reis, Riiyiik Mil
let :lfeclisi Riyasctine mahsus koııakta oturur. 

İki yüz on üçüncü madde - Reis, Meclisrı. 
dahili ve hari ci emniyeti lınld<mda lilzımll'clrıı 

tııknyyiidııtı icrıı Ptrrı ek l e ıniikcllcftir. 

tnzibııt kuvvetile II.Skeri muhafız müfrezesi an
cak rei.sin emir ve kamandası altmdadır. 

İki yüz on dördüncü madde - Meclliıe sillhlı 
girmek yasaktll'. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marife. 
tile Meclis binıı.<ımm dışanama ~ııkartılır. 

tki yüz on beşinci madde - Heyeti umumye 
salonHe encümen odalanna mebuıılardan, Meclit 
memur ve müstahdemlerinden, Hüldlınetten if 
için gönderilmiş memlirlardan Yil Davet edilen 
nıütehassıslardan başkalarmin girmeleri yasa}ı:
tır. 

Girenler reis veyahud idare irrurleri tarafm
dan dışanya çrkartılır. 

Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamanından b~ka bir saatte mil· 
saade edebilir. 

Iki yüz on altmcı madde - Meı·lis inikııdla

rının devamr mü ldetin"e sarnilerin kendilerine 
tah i olunan mahallerde başı aıırk oturınaları 

ve slikilt Ptıneleri nı cbnridir. 
Snmil~r·drn tasvib veya ııdeıni tıı.wibi muta

ıııııımm kavlen vC'ya fileıı hir hıu·ckC'tte buln· 
nanlar ornnrn inııbntını nınlınin~ııyJ!. memur 
olanlar tarııfmdan ıleriıni dı§nrrya ı;ıknrılrr . 

Hl'.veti uınumiye miizakerolerini ilıliil cd n· 
ler icııhıııda hemt!n salfıhiyettıır mercie teslim 
olurıuı·lar . 

tki yüz on yedinci madd~ - Meclis binaları 
l'(ıynlnıd mü~tı.>ınili\tı dahilinde nıebuslardan haş
ka bir kimse bir cürüm iı·tikllb cdC'rse, eğer o 
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curum müddeiumumiliğin resen takib cdcıncye
ceği fiillerden biri ise, Riyııset Mn kR nı ı nı ücri
m i dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm, reseıı ınüddeiumuınilikçc takib 
olnııııcak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücri
ıııi adliyeye teslim eder . 

Bu mevzilerde bir mebus cinni hiı · clirınü 

ıneşhnd iı·tiki\b edı>r~e Riyaset Makaım l dare 
amirleri vıısıtnsilo mücrimin MecliR hinrısı haı·i 

cine çıkmasını menedecek tcdhirlPri ittihHz ve 
müdıleiunıumiyi ılavelle takibat icı·ası Jüzumu
nn kendisine tehliğ ve ınücrirni ona tesfim eder. 

fı·ti kıi.b olunan cürüm, ci nal cü rınü mc~lıuıl
dan başka ve fakat rescn müddeiıınnıınliğiıı In
kibatını nıü~telzinı hir fiil ise ]{iyaset ~lnknttıı 
İdare ılıniri eri vasıtıısile lilı:ım ııelı>n iptidal talı
kikatı icra ve tahkikat evrakını Adliyeye tPvdi 
eder. 

. \dli ye, cürmüıı teşı·ii masuııiyctiıı refi11i 
icah ettirccejl:iıı i takdir cdcı·sc Başvekillet vası

tasilc ııönılercrei{i t nlchıı:ıınc IT;•ycti um n nı iye
ye arz(llunur. 

Y!RM! İKİNCİ BA 'B 

Meclisin dahili hizmetleri 

İki yüz on sekizinci madde- Ilfcl'l is;iıı dalıi 
li hizmetleri: 

1 - Kiititıi umumilik; 
2 - Kiltibi nmıımiliğc nı('rbut cııcünı n katib

lerini de ihtiv eden Kanunlar, Znlııt, Bvrak ve 
llf~lbaa müdiirlükleri; 

3 - İdare amirlerine merbnt Muhasebe ve 
Daire ıııüdiirlükleri ve Muhasebeye mülhak V<'Z

nednrlık r·ı j 

4 - :h:ııciiıııenlcı·i nc ınülhıık Biit~e enciiıneni 

ba.şkiitibliği [••ı ve Kiitüpane ınii.liiı·lii~ü tara
fından görülür [•••ı. 

İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin, he
yeti uınumiye.sile ispatr vücud etmeyece~ me
rasimde Riyaaet Divanr Meclis narnma haıı:Il' bu
lunur. 

Meclis nnmına bir heyet izamı takdirinde aza-

[•] - 3656 numaf'alt kanuna göre, 1nuteıııcdlik .... 
r••ı - 3115fl ?lllmaralt kanuna (IÖ're, şefi ...... 
[• •• ı - ,,1/,~11 nıınuıral1 kamma mcrbut cfd1>PI mtı

cib'i?tcc Jlf,cli8t.A /Jir d•. R iuaset• bağlı c Hııaıuıi Ka
lem ~ "ardır. 

nın adedi Meclis tıı.rnimdan tıı.yin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, katibierden ve idare il.mir
lerinden birer zıı.t behemehıı.l bu heyete dahil 
olur. 

İki yüz yirminci madde - V ekiller nam.ına 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devnir rüesası vekil.letle
rinden her veyahud münhasıran bir iş için be
yanatt.a bulunmağıı mezun olduklarına dair Ri
yasete hitaben tahririatr Jıamil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyaaete ve
rilir. 

Reis gelen zatin hangi vekfılet narnma söz 
söyleyeceğini heyete bildirir. 

Divanı ınuhasebnt reis ve reisi sanileri de 
i~abrndn Meclise izahat verebilir . 

tki yüz yirmi birinci madde - Riyaaet Di
vıını tarafından tanzim olunncıık Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahlli idaresi talimatnamesi za
bıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur nı müstıılıdemlerinin vazife ve sureti 
1 ayin, terfi ve infisallerin c mü teailik ksideleri tes
h it edecektir r ·ı . 

İki yüz yirmi ikinci madde - lcrn hususları
na dair Heyeti umumiyeye nıebııslar tarafmrlaıı 
t~meııni takrirleri verilemez. 

YİRMl t.tÇt.tNCU BAB 

Kütüpane 

İki yüz yirmi üçüncü madde- Kütüpane en· 
diıııeııi aznsındnn biri bilhassa kütüpaneye ueza
ret eder. 

N ezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene 
basllarak aı:aya dağıtılır. 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
eııcümeııino kiitiblik eden J,ütpnne müdürünün 
enciiıııende istişnri rcyi almır. 

İki yüz yirmi beşinci madde - 1\ i tah, ;.::ızPI!'. 

mecmua, harita ve saire intihabı encümene 
aiddir. 

[•] - B_üvii.k Millot Mrcliı<i ""'""trl""'"'' tr~k-iltltı 
hakkındaki 355! numaralı kanıma bakınız/ 
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Aza da, iştira hakkında teklifler demıeyan 
edebilirler. Bunların takdiri encümene aiddir. 

!ki yüz yirmi altmcı madde - Müdür uıev
cudun mııntazam kaydini tutmakla mükellef ve 
bundan mcsulür. 

Açık bulunduğu 

muavini behcmehal 
eder. 

saatlerde müdür veyahud 
kütüpanede ispatı vücud 

tki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
hangilerinin külüpaneden çıkarılmayacağı Te 

hangilerinin mebuslara iare edilebileceği encü
uıen tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alııımadıkça hiç bir kitab kütüpa

ııeden çıkmaz. 
Encümenler diledikleri kitabiarı tedkik et

mek için alabilirlerse de encümen odalarından 
dışarıya çıkaramazlar. 

Mebuslara inre edilen kitabiarın en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edi lm eyen kitabiarı müdür 

tahrirerı ister. 
Bir haftada ilade cdilmeyeıı kitabiarı uıe

buslar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alimetler 

tki yüz yirmi sekizinci madlie - Meclise il
tihakları günü Katibi umumilik tarafından yeni 
azaya bir tercünıeihal varakası nUmunesi verilir . 

Encümen intihablarına medar olacak cedvel
lcrin tanzim olunabilmeleri için bu varnka ertesi 
güne kadar doldurulup Katibi umumiliğe iade 

olunur. 
Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder : 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasmm isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4 . Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser

leri , ilmi rütbeleri; 

5 - Meslek ve meşguliyeıleri; 
6 - Harcırahiara esas olmak üzere evli olup 

olmadığı, varsa çocuklıırı. 
Tekrar intihab olunan mebuelar bu varakayı 

doldurmaktan vateste iseler de evvelki devredeki 
vulı:uatı varakatarına zeyletmekle mükellettirler. 

Bu vnraka ahvalde vuku bulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır. 

Her de~ikli)tte mebus keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda mu
aaddak bir sureti mebusa verilir. 

İki ytis yirmi dokusuncu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak taıızim edilen mazbatalarmdan biri, kabul 
tarihinin ilavesite ve Meclisin büyük mühürile 
mühürtenerek o mebusa verilir. 

İki ytis otuzuncu madde - Her mebusa dev
renin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfmda aldığı tahsisat ile verdiği ver
gileri ve tekaüd aidatı mikdarını gösterir bir 
mazbata verilir. 

İki yiis otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihııb daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarnfmdan imzıı 

lanmış bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Mebuslar Riyaset divanmen şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozetini t&fıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk alimeti 
kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hnkkedilıniş 
bir madeni plakı muhtevi bulunan kırmızı renk
te bir hamnil sonuna asılı mineli bir ay ve yıldız
dır. 

YlRM1 BEŞİNCİ BAB 

Bu nizamnameye aid zabıtlnr 

tki yüz otuz ilpnci madde - Bu nizamnauıe
ııin tndil veya bit veyahud daha ziyade madde
ainin ilgası veya bu niznmnnmeye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkında vuku bu
lacak teklifler evvel beevvcl Teşkilatı esasiye 
encümeninde tedki.k ve ondan sonra kanunlarm 
müznkeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
ve intae edilir. 

Bu bnbda yalrm bir müzakere kafidir. 

Bu nizarnname ile bıından sonra vukubulo
cnk tadilatı, tetkilitı esıı11iye kanununun 35 nci 
maddesinde gösterilen tekilde ilana tabi değil. 
dir. 

nundan sonra vukubulacak tadilat Meclis
çe kabule Iktiran eder etmez mnmul~pih olur. 
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İki yüs otu üçüncü madde - Bu nizamna

menin tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tl'ibidir. 

İki yüs otus dördüncü madde - Sabık Mec
lisi Mebusanın nizamnamei dahiliBile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23/II/1338 tarih ve 38, 
•o, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülga
dır. 

tki ,..U otu.~ be§inci madde - Bu nizarnna
me kabulünden itibaren meridir. 

İki yiLI otu &ltmcı madde - Bu nizarnna
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
icra olunur. 

2 mayıa 1P27 

Dahili Niztımname rııüzakerelerini ihtiva eden zabıt ccridelerinin Devre, ci/ri ue •aın/a numaraları: 

z.c. 
D. Cilt Sa11fa. 

Il 10 (363 : 966) 
Il to {96, 1os, 176 : tol, 176 : JIJ9) 
II 30 (71 : 751, 89 : 91, 104 : 105) 
ll 31 {64, J!43 : 163, !68 : J98, 301 : IB.f, 

931 : 358) 
Il 3! (4 : 7) 
IV 8 (1/J,f : 195) 
IV 9 (139 : 14.4) 
V 1 (43 : 47) 
VI 1 (JB) 
VI 3 (38, 338, 977) 
VI 6 (3B, 95 : 38) 
VI 8 (18, B9) 

_____ ,.._._ 



4. Sayın üyelerin tahsisat ve tekaütlerine a.it kanunlar 

Bilyük Millet Mecliai aza.sının talıaila.ı ve harcırahları haklanda kanun 

( Resmi Gazete ile neşir ve illi nı : 21 -V- 1930 - Sayı : 1499) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADJJE - Büyük Millet Meclisi 
azasının senelik tahsisatı (6 000) liradrr [1]. 
Bu tahsisat her ay başmda beşer yüz lira ola
rak verilir. lçtiıua senesi esnasında intihap edi
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve ıucbusluktan ayrılanlarm mu
ha.ssasatr ayrıldıkları ay nihayetine kadar he
sap ediüı·. 

V efat eden mebuslarm, 
senelik tahsisatın yapsı 

rilir (2] 

kiınuni mirasçılarına, 
tazminat olarak ve-

[1] Bu mikdar, 7 mart 19S1 tarih ve 1757 numa-
ralı kanım ile 4 ıoo liraya terızil edilm~ ve 18.47 nu
maralı kanıtnun ! nci maddesinin (H) fıkrası muei
bince kazanç vergisinden muaf tutulmU§ ise de !S95 
mımaralı kanun ile bu istisna re/edilmiştir. 

[2] 11 - IV- 1 !JS5 tarih ve !507 numaralı kanun : 
Olen mebuslann 168S sayılı kanun mtteibince dul 

ve yetim maaşıııa milşta/ıak aileai e/radına mü:sava
ten taksim edilmek üzere bir oenelik tahsisatları tuz
ıninat olarak verilir. 

Yirmi yaşını bitiren ve geçimi babaeı taratmdan 
temin edilen kızlar dahi bu tazminattan müstahakkı 
maaş diğer cvlddlar gibi hissedar olurlar. Müteveffa,
nın müstalıakkı nuıaş kimsesi bulunmazsa bu tazmi
nat kanuni mirasçılarına verilir. 

Bu tazminat, borç için, haczedilemez. 
Karar : C95 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisaı ve harci

rahlanna mütedair olan 7 mart 19!7 tarih ve 1757 
numaralı kanunun birinci maddeoinin son fıkrasında 
(Vefat eden mcbusların kanun( mirasçılarına seıuılik 
tahsi3atın yarıeı tazminat olarak) verileceği mıuar

rah ise de mc;ıkllr kanunun hüküm ve maksadına gö
re ve/at eden mebıı&ların kanuni mirasçılarına veri
len taznıinatın, varisiere 11apılan bir 11ardım mahiye
tinde olup vefat etm~ bulunan •ncbusıın hakkı ta.
alli!k etmemek dolaı,tıBile, terckesinden addedilmel!ec•
oine karar 1/Crilmiştir. 

g nisan 198! 
1757 nı.ımtırtılı luınu1t4 ek olan ıs- VI- IU6 tarih 

ve S050 nıınllıralı kanun aımen aşağı11a konıılmu1tur: 
Birinci tııa.dde - B iiliilk Millet M eclioi ıhasımn 

txlNCl MADDE- 1452 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahsisata da şiimildir [3]. 

tahsisatını ihtiva eden çek ve tedi11e emirlerine aid 
banka muameleleri !999 numaralı kanunun !4 ncü 
maddesinde [•] vazılı istisnai hükümlere tabidir. 

Ikinci madde - 1757 numaralı kanundaki yıllık 
talı&isat için mali sene başında verilen çek ve tediye 
emirleri, lilüm veya umum( intihabııı tecdidi halinde 
istirdat olunmaz. "A nı:w:ık bunlar haricindeki sebepler
den birile mebusluktan aynianların vadelerinden 
önce ödenm~ çek ve tediye emirleritıin bedelleri Bü.
vük Millet Meclisiııce, bunlan ödeyen bankalara te
diye edilerek aldkadarlardan tak-iv ve tahttil edilmek 
ü:zere Maliye vekO.etine bildirilir. 

Vçüncii madde - Bu kanun neşri tarihinden mıı
teberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini icraya 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 

[•] Yirmi dördüncii madde - Bankalar, Devlet 
ve Devlet müesseseleriyle olan veya 500 lirayı oeyın.e
ycn muameleler ile kote esham ve tahvildt veya altm 
terhini •nukabilinde açılacak krediler ile Ziraat ban
kasınca verilecek zirai krediler harig olmak üzere, 
açacaklan ticari krediler, verecekleri kefalet vcva te
minatlar için bunları isteyenden en so1ı vaziyetin.i 
gösteretı ve meeul heı~et 11e mümesoillerinin imza/rırı
m taşıyan bir hesap wziveti isterneğe mecburdıırlar. 

[3] 1.45! numaralı Devlet memurları maaşatının 
tevlıid ve teadülüne dair kanunun ügüncii maddeoi : 

(1) numaralı cedveldeki maaş asıllannın onutı

cu dereecdeki (!,3) ve doku;ıııncu, on birinci ve on 
ikinci derecedekiler (!,8) ve altıncı, 11edinci, seki
zinci, on Uçü.ncü, on dördüncü ve on beşinci derece
dekiler (S) ve dördii11cii, beşinci, ve on altnıcı dere
cedekiler (S~) ve on 11edinci derecedeki (S,!5) 
ve on sekizinci derecedeki (8,6) ve on dokuzuncu 
derecedeki ($,75) ve birinci, ikinci, uçuncü ve 
yirminci derecedekiler de ( 1,) emsalile darbedilib 
lı/i.oılları 'IUiaf olarak verilir. Bu maaşlar tekaüd 
aidatı, kazanç vergisi ve maktu vergi ile ka;ıang v6'1'
gioi munzam keoirlerins ve maarif vergisine tabi de-
4ildir. Damga pulu ve memurların 1101 vergileri diğer 
miilullefl.erde oldıı6ıı gibi tahoil edilir. 
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UÇUNCU MADDE - lntihap dai ı·elerine 

gidip gclı·ıı Bii,,rük Millet Meclisi azasınn her iç
tiııııı ~l'll!'Si n• ıııerk<'z geti rdikleri ailelerine de 
!ıc ı · intilıap dPnc~ i i~in az i ınci ve avdet lı arcira

hı verilir [l]. ll ıı ı·cirah ve tekaii t lıesap l arınrlıı 

( 125 ) liı·a esastır [2]. 

DÖRDUNCU MADDE- :\ı sııbı müzakere 
kaııuııun altııırı ve sekizinci maddelerini ıııu

ııdd i l 2a ~ubat 13-lO tarih ve 42 1 nwnaralı ka
nunla bu na nıiizey~-e l 13 nisan l !J27 tarih ve 1006 

numaralı kanun ve yı•clinci nıaclde.vi ıııuaddil 6 
tcşl'inie'"'el 1338 ta ı ·ilı vı• 272 ııuınara!J kanunlar 
miilgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun l hnirR.n 
1 9:~0 tarihiııdrıı ınut('lıcrdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hükünı

lr·ei Büyiik Millet l\kclisi larıırından irra olu
ııu r. 

Hl mayıı; 1930 

Büyük Millet Meclisi azasının ta.hsiııat ve ha.rcıra.hlan hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine da.ir kanun 

Kanun No. 3135 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
iizasıııa, devir ve aile harcırah ı da dahil olmak 
üzere, gerek Alelade ve gerek Fevkaliide Içtima
lar müııasclıetiy l e gelme ve gitme harc ı rahı ola
rak her lçtima senesi için bir teşı-inisnnicle mnk

tuan ve bir gfına tevkifata tabi olmamak şartİy
le hiner lira ver ilir . 

İKİNCİ MADDE - 1613 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin birinci fı'krası mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE - J936 lçtiına scnPsi 
ha ııcır·ahı bu kanunun meriyeti tarihinde tahak
k uk ve tediyc edilir. Aııcal< 1936 nı.-ıli yı lı büt

~es i nden Aleiiiele l çtiına için ve rilmiş olan gitnw 
ve gelme ziiti harcıı·ahlar bundan tenzil olunur. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

DÖRDUNCU MADDE -Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Riya.set tahsisatı 

13:39 · •ıwsi suıı dört a,nııdaıı itibar·cıı, Ri;vn
sel t;ı hsisıı t ı , ınebusl u k ma hasssaııatıııdıın başka 
şehri ü~cr ~-üz lira ÜzE'I'indeıı bütçeye vnzolu
nurdu. 1!127 de bu miktar dleclis Riyascti ilc 
Başv kiı l l lohsisııtlnrı ıırıısuıcla ı.enaır.ur temini 
için» 1 ' O lit'lısı Dimnı Ri~'ııııct iizası t~zıninnt ı 

ınadrlcsiııd n naklen, 400 lirayıı ib l iiğ ccl.ilmiş

tiı·. 

lfiyası. t tahıt'i.~otı ilr allika.sı ola:ıı 92.~ nııınarolı 

kımı r da a,•ağıya rlcrccdilmişlir: 

.\ ~k ı'i ,-e nıiilkl tcknüt kanununun 25 nci 

L 1] Bu fıi..Tıı, 8IS5 mınıaralı kanıın ile Utğı•edil

nıi~tir. 

r2) J 46 111111Wmlı /ıarctrl&h kanun.U71if bak/ 

ıııaddı•siııllC Biiyük ~ ı ill ('t ,\ll·rlisi Heisliğinılı• 

hulumııılııdıı hilfiil ,.Pkillik ~tıniş olnııJarıı tckaüt 

ıniid1lrtiııi ikıııal l'tnıı•ıni~ olsıılıır bilı• birinci 
dcıwc üzcrindeu tckııiit nıııa~ı tahsis olunacağı 

nıutlıık ıılıırak zikn·clilnıesi.dc i~tinıai ınüliihaza

lıll'ıı lıimwıı vıızıı kııııunra ismi gı•çen zatler lıak 

kıııdu ııwslcklı·ri ıncıııuı·i.H•t olsun olnııısrn nıaıı~ 

için hil'iıwi rl<'t'N'<'nin n• hiznll.'t noktasından clıı 

hiwwt. nıüddı• t i ıw ol u ı-sn olsun en ır.i,vaıle yirnıi 

bt~~ sııııelik lıir kırloıııiıı iltizanı ı>dildiği nnla.~ıl 

ııınktu olnıııklıı h!'l'lılıcr hukukıııı ın!'chnrl sigoı1:ı. 

rıuıJıi~·etind olaıı tt•kııüt maaşinrının kanunu me

deni nıucibince m.irıı.~ılııl"J intikali iktiza cder
k<'n \'Mn kaıınnıın huııu ılııha dnr bir çeıı;eve dn-
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hilin<' ala.rak 1683 numaralı kan:unun 48 nci 
maddesinde sayılı ıııirasçıİara hasretmiş bulun
masma göre bu kanumin 25 nci maddesinde bah
solunan makamiardıL bulunmuş olan zatların 

kendileri ıçın k-abul edilmiş olan hakkın 49 ncu 
maddedeki C'Saslar dairesinde bunların ailelerine 
de iı1tikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunmadığına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclıisi Divanı Riyıı.seti il.zasma ta.zıninat itasma dair ka.nun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük ı\IiUet 
.\l~<· li:i Divanı Hi.nısct i azasına heı· içtinıa senesi 

içiıı bin sekiz yüz lira tazrninat ita olunur [1) . 

İKİNCİ MADDE - lşbu kanun ikinci dev-

rei i~timaiyenin ü~üııcü içtinıa senesinden iti
baren meridir. 

UÇUNCU MADDE - Işbu kantın IH.dık 
Mill t "Meclisi taı·al'ınd:uı icra olunur. 

27 ~ubat l 9?ıı 

Meclis hesaplarmm tetkikı enetimeni azasmdan murakıp olan zata ücreti huzur itasma. dair ola.n 
25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maddesi 

Büyük Millet Meclisi Dahili nizaiilllBmesinin 
altnıış beşinci madde ·i nıucibiuce lifeclis hesapla
rmm tedkikı enetimeni aZ8SUldan tatil eanasmd11 

murakabe vazifesini ifa edecek olan zata §ehri 
ınaktuan yüz elli lira ücreti huzur vel'ilir [2) . 

2603 numaralı kanunun 5 nci maddeai 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin birineı, ikin
ci ve üçüncü maddelerinden verilmektc olı.n tah
ııi&ı.tın 1934 mali yılı sonuna kadar olan bakiyesi 
defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birinci faıı-

[1] Bu twımin<ıt, 1931 bütçe8itU! mevzıı kayid nwı
oihince, şehri 150 şer lira merinden teşvifl~ olunur. 

[2] Bu ~·nnım 1U8 nmn<ım ve 9 tn<ıyıs 19!8 tarifıli 
kanun ile tadil edilm~tir : 

Birinci madde - 15 haziran ı 9!8 tarih ve 1169 
numaralı kanıtnun birin.ci m<ıdde.t berveçhi ati tadil 

!ının dördüncü maddesine konulup toptan veril
miş olan tazminatm işbu mali yılı sonuna kadar 
olan lrnımı geri alınmaz. 

olunmuştur : 
BUf/Ük MiiUt Meclm dahili nizamnamainin alt

m~ beşinci maddesi mucibince Meclil lt eaplannın 
tctkikı encümeni tizıuıındcı.n murakabe V{.I.Zi/e8i'ni i{<ı 

rdecek zate şehri fiÜZ eUi lira ücreti hu:ur verilir. 
Bu maddenin hükmü ı teşrinisani 1917 tarihinden 

başlaflan içtimatı da ftımildir. 
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2638 numaralı kanunun 2 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi 1934 mali yılı bütçesi
nin birinci fasimm be§inci maddesinden veril-

mek:te olan talısisat 2603 ~yılı kanunun be§inci 
maddesindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin hakkmda kanun 

(Resmt Ceride ile neşir ve i lanı : 30 mart 1927 - Sayı : 580) 

Kanun No. 9911 

BmtNCl MADDE - Gerek bir inci ve gerek 
ikinci Büyük Millet Meclisinde aza bulunan 
asker ve sivil mütek:aidin dahi memurin kanunu
nun yetmiş üçüncü maddesi ahk&mmdan istifııde 

ederler [1 J. 
ıxtNCt MADDE - Bu kanunun hükmü, 

(1] Memurin kanununun yetmiş üçüncü 1ruırldesi: 
Mebııslttkta geçen müddet tekaü.de mahsup edili·r 

ve mebusluk tahsuatının aslı olan on bin kuruş tc
krıii.de e&a~ tutulur. Işt e bu marlde hükmü birinci ı•e 
ikinci Büyü.k Millet Meclisi ftzala?-iM da şftmildir. 

M ebus olmazclcın evvel bulundukları memurivetler do
/.n.yısiylt• ke.• bi islilıkcık ettikleri tekaüt '>IU>aşı mikdarı 
bu haddi müteca11iz olanlara memuriıtet maa.şı iize
rin.den tahı<i8 olunur. 

.UJ, nıımaralı karar : 
Memıırin kanıtımnun vetmiş üçüncü maddesi met

ninc/.eki •. On bin kwrttş • kaıtdinin, memurini mülkiye
>ıin tekaü.t maaşatma ait 11 ağustos 13!5 tarihli krı
nunun 1)11 üçüncü nw.ddesindeki «Mikttırı vasali şeh
ri:. kaydi nıuadili olup tekaüt maa.şınııı, on bin lctt
nış 1nikları V(tBcıti şehri addedilerek ona göre hesap 
ve tahsis edileceği, H eyeti Umumiyeni-n 19 nisan 
19!7 tarihinıle nıünalcit elli y edinci içtinıa1nın birinci 
ce/.sesinde toklllr'Tilr etmiştir. 

(2] 19!7 seııesi 11ırıvaze1ıei ımııımiye kammımun 

3ıkiz ve dolcıtzımcı• maddeleri : 
Madde 8- 18 11'1tU't 19!8 tarihli memurin kanunu 

ile r haziran ı 9!6 tarihli ordu, bahrive ve jandarma. 
zttbito.n ue tnmıı.urini hak/cındaki kanımım mali ?ne
vadelı alıkdmı tedncen tatbik, ve her ıene hangi rııad
deler ahkdmının tatbilcı?W. ibtidar edilebileceği muva
:enei utıı.umiye kanunlarile tayin olunur. 

Madde 9 - ı8 mart 19!6 tarihli mıımurin kanu
nunıın to, !1, !5, 69 ve rı nci ve (D - H) /1/cralan 
milstesna ol11ıak üzere B+ ve 88 nci maddelerinden ve 
r hazirmı 19!6 tarihli ordu, bahriye ve ja?ularmtı zft
bitan ve 1namurini hakkındaki kanunıın birinci mad
duinin' memıtrin kanuıuınun 88 nci maddesiM matuf 

memurin kanununwt bilumum mali mev:addı ah
k fiıııiııııı tıı11ıikı t ıırihinclrıı ıııut~hrrrliı· 1~1. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanunun hükmü
nü i<\J·aya Maliye vekili memurdur. 

21 mart 1927 

hükmile 2, 8 ve 9 ncıı nw.ddelerinden m-.ıada bilumum 
alıkdmı 1927 senei maliyesi haziran 1!6 yalnız nıe

murin kanımunun 86 ncı maddesi hükmünün 19!7 se
nci maliyesi l eşrinievvel iı>ti.da. .. rıdan itibaren b ... ş

lanır (Bu madde 120'- numaralı kanunun birinci ve 
1 '-5! numaralı kanunun on dolcttzuncu maddelerile 
kısmen tadil olunmuştıır ). [•] 

[ • ] 1!04 numaralı ı 9!7 senei maliyesi muvaze
nei ıımumiye ko.nununun dokuzuncu maddesine mii
zeuuel kmi!Lnun birinci ve ikinci nuıddeleri : 

Birinci 111.(1(/de - 19!7 senesi muvazenei umumi-
116 knnıtnıtnım doknzurwı< maddesindeki (D, H) fık

rrılo.rı nıiiateR1la olmak iizere (8!,) ihctresi tayyolım-

1nuştnr. 

Ikinci madde- Birinci m{ıddenin hükmü 19!7 sc
nei maliye8i ipt.ida81ndcın itibo.ren tatbik olunur. 

Jl,5! numaralı Devlet memurları maaşatının te'll
lıit ve teadilliine d(J.ir kanunım on dol.,zuncıı 11ıtuldesi: 

- 13 kanıınuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalôde 
karanıa1nesinin memurlara müteallik alıkdmı ve ma
rırif teşk~Uitnıa dair U mart ı 9!6 tarihli kanunun 
dol<wzııncu 1naddesinin son fıkrasında/..-i orta tedri
sat mııııllimılerine ait hüküm ile mezkur kanunıın 
onuncu maddesi ve 18 mart ı9116 tarihli memurin ka
numuıun 37 nci maddesinin maaş :mmnına müteallik 
hükmü ve bıı hiikme miltenazır olarak diğer kanu"" 
lı.rdu mevcut. hükii.nıJ.er ile m emurin kanununun yir
mi birinııi •ııoddesi ve maaş kanunıınun ı 7 nci ve hd-
1..-imler kanıınıınun on dolcttzU?ıcu maddelerinin maaş 
ue tah.sisrıtı miktarlanna tıit hiikiimleri ve llS Jw.ziran 
19!7 tarihli Hariciye ıJekö.leti memurin kanununun 
do/..-w:mımı ınaddesinin maaş ve taluti.satına milteailik 
hü/..-mii •·r Inı kanuna. muhalif olan sair ahkft.m mül
pad<r. 
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9911 numa.ra.lı kanun& mü.zeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 2 . VI . 1930 - Sayı : 1509) 

Kanun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 <taıih ve 
995 numaralı kanun, hükmü Büyük Millet Mec
lisinin ü çüncü devresinde müntehap azadan as
ker ve sivil mütekaitlere de şiiınildir. 

lKlNOl MADDE - Bu kanunun hükmü 1 

baziran 1930 tarihind.en muteberdir. 

ttçttNott MADDE- Bu kanun hükmünü ic
raya Maliye vekili memurdur. 

3 lıniran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞlNOl MADDE - (Muaddel : 
9 mart 1938) - Memuriyatinin ilgası dolayısiyle 
açıkta kalan memurların, ilganın vuku bulduğu 
ay ile anı mütaakıp olaıı ay zarfmda mauşlııı·ı 

tam olarak ve bu ınüddetin hitamında tekrar hiz
mete tayin kılınrnamış iseler yeni memuriyete 
t.ilyinleı·ine kadaı·, fiili lıi?.met ıııüddeti yedi sene

ye kadar olanlam döı-tte bir, on beş seneye kadar 
olanlara üçte bir, on beş seneden fa:<la <.ılnnlarl• 

yarım nisbetinde ııçık ınaaşı verilir. 

Mesleki nıemuriyet olan mebuslaı• ınüddctlo; ı·i 

bittikten sonra tekrar intihap edilmeılerııe mebus
luktan evvelki ınemuriyetlerine nazaran lıukln · 

rmda bu madde tatbik olunur. 

Bıı mcıddıııtr a.it .9.J7 mımaralı karar şöyledir: 

Memurin kanununun 5 nci maddesinin son 
Iıkrasında şöyle yazılıdır: 

(Mesleki meınuriyet olan ınebuslaı· müddet
leri bittikten sonra tokrnr intibap edilmezler 
i rnebushıktan evvelki memuriyetlcrine na?.ıt

rıın haklarında bu nıa<ld !' tathik olunur). 

sayılı tefsir fıkrası \fUdUl': 

i\[emuriıı kanııııuntııı tarihi ncşriyle mezkt1r 
kanunun . 85 ve 9 nctı maddelerinin mevkii 
ıııeriyctc ~irdiği 1 haziran 1927 tarilıi arasmda
ki ınüdd •1 i~inde iıı[iıwl t'd n .mcınurin mazu
liyet kıuıuıııı nhkıiınınu tevfikaıı ma~ tahsis 
olunm) . 

Bu te!sirden son raki 201 sa),l ı tefsirde ise: 

(85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Büyük 
?IU IJ et Meclisi birinci intihap devresinden 
tekrar iııtihap edilmemiş olan ınebusl nra da, 
intilı:ıp edilmedikleri tııl'ihten itibaren, şRmil

dir) denilmektedir. 

Birinci t.efsir ımıkayyet olara'k memurlarm 
aı,!!k maaş vaziyetle.rini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş nıiınasiyle mesleki memurluk 
olnp da mebus bulunanlardan tekrar intihap 

edilmiyeıılcre ait ise de ikinci tefsire dayana
rak eski mazııl memurların da böyle bir hak 
talep etmeleı-i vaTit olacağı mülilhazasiyle tef
sir talep edild iği, fakat henüz böyle biı· talep 

vılkı olmadığı gibi Divanı mulııısebatça da bu işe 

müteallik reddedilmiş bir muamele mevcut bıı

hınmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyet tetk.ik olttndukta: 

5 nci maddenin son fıkrası mebliSlara malı
sus biı· fıkra oldt,ğn metnin aarııhati YC cıı 

son tcfsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
)•trkarıki metne dayanarak Büyük lley t~e ku
bul bu,vuı·ıılmll{i olduğuna göre tcfsirledu hi· 
ri i nıeınuriyct irade ettiği 201 numaralı ikiııci 
tcfsir d husu~i hükmü ta~ıdığı iCin bu iki tef
sir arasmda bir mübayenet de giirülmediğindcn 
pek aı;ık olan 201 numaralı ıefsir .fıkrasrııı~ tek
raı· tofııirine liizum görülmediğine kıırıır wı·il

mi~tir. 
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Tekaüt kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi beş 

8ene hizmet ~den mülki memurlar tekaüt 
hakkına malik olur. ~1esleki memuriyct olup 
ınelmhluğa intihar edi lenler nıebusluk müd
deli fiili hiımet auılolnnnr. Harp mevkiinde 
vazi l'r i fa eyl eyeıı ve düşmana esir düşeıı 

ve ihtiyat ziihit i olarak seferberliğe iştirak 

eden meınuı·larııı harp, esaret ve seferberliğe 

iştirak müddetleı·i iki kat sayılarak Iılr katı fiil i 
bizmete ve diğeri tekaüt maaşlarıııııı hesalımda 

hizmet müddetine zammolunur. 

7 numaralı Memurin kanununun ınüzeyyel 
maddesiyle kabul edilen müddetler de yukarıki 
fıkra hükmüne tabidir. 

Memuı·in kanunu ve diğer kanunlarin ımı

ayyen rnıntaka zamları yirmi beş st'neye dahil 
olmayıp ancak tekaüt ınaaşlarrııın h!'sabında 

hizmet müddetine ilave edilir. 
Mazuliyct veya açık maaşr almak suretiyle 

geçirilen müddetin nısfı yalnız tekaüt mall.!iı

nın hesalıında itibare alrnıp diğer nısfı hesaba 
alınmaz. 

81'7 mımarcılı kararın 3 ncii fıkrası?ıdan: 

Mesleki mcmuriyet olan ve tekrar intihnp 
edilmiyen mehuslııra veı·il ecek olan açık ınn

aşları ile kanun, bu zevatı evvelco mensup ol
dukları daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına 

ireıı etmiş d nilebiJip mebusluktan tekaüt olan
lara gelince ; 16 3 numaralı Tekaüt kanunu 
nun 23 ncü maddesinin ikinci ttkrasında ellies
Ieki ınemuriyet olup mcbu luğa intihap edi
lenlerin mebusluk ınüddeti fiili hizmet addo
luııur:t denilm • ine göl'e hu ınüddetiıı fiili lıiz

met itibar edilmesi ve tahsis olunacak teka
iit nınaşına mebusluk tahsisatınrıı esus ittihaz 
olunacağının salifüzzikir Memurin kanununun 
73 ncü madd inde tasrih kılınması bunların 

tekaüt maaşlarının umumi bütçeye .maletıni.. 

ol11l11Sma dalalet eder. 
Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 

Millet 'MI.'clisinin te s.~ü ünden itibaren Büyük 
~fillet 1\feclisi Reisliğnde bulunanlar ve İcra 
Vekilieri Tiey tine dahil olupta bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, tckaüıt müddetini ikmal etme-

miş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüt m9.1l.!iı tahsis edil ir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hükmüne tevfikan tekaüt maliiii verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazılı zamlara is
tilıkakr olanların bu zamları me2lkilr maddeye 
tevfikan ayrıca hesap ve ilave edilir. 

Yukarıda :r.ikrolunan makamlarda bulunmuş 

olan zevattan elyevm mütekaii olanlar hak
kında da bu madde ahkiimı caridir. İstik-
181 barbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cepplıeye filen kumanda etmi~ olanlar
dan tekaüt olmuş bulunanların almakta. ol
dukları tekaüt tahsisatlarıııa ayda yüz elli 
lira zammolunur. Bunlardan vekillik yapmış 

olanlar iki cihetten tahsisaıt alnıayıp yalnız fazla 
olan eihetin tahsisatrnı alırlar. 

797 numaralı karar : 

16 3 sayılt askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ieessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğindc bulunanlar ve İcra 
Vekilieri Heyetine dahil olupta bilfiil vekillik 
etmiş olanlar tekaüt müddetini ikmal etmemi~ 
olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüt nınaşı tahsis edilir) diye nıuhar

rer olan ilk fıkrasındaki (Büyük Millet MecliRi 
Reisliğinde bulunanlar) tabirinin, sarah&ti kar
şısında ne ikinci reislerin, ne de reis vekilierinin 
bu lıükınün şümulü dahiline giremiyeceğine ka
rar verilmiştir. 

923 numaralt karar : 

Askeri ve nıütki tekaüt kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğindc 

bulunanlara bilfül vekillik etmiş olanlara te
kaüt müddetini ikmal etmemiş ol alar bile 
birinci derece üzerinden tekaüt maliiii tahsis 
olunacağı mutlak olarak :r.ikredil.mesiyle içtimal 
mülalınzalnra binaen vaım kanunca ismi geçen 
za.tlar lınkkrnda meslekleri memuriyet olsun ol
masın m9.1l.!i için birinci derecenin ve hlzmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun 
en az yinni beş senelik bir kıdemin iltizam 
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edildiği auıa.,ılmrukta olmakla beraber bukuklllı 
mecburi sigorta mahiyetinde olan teknüt 
mıııışlıırmm Kamuın medelli ınucihince miras
çı lam intikali iktiza ederken vazn kanun bunn 
daha d at' bir ~er~ i vo dalı iline alaralt 1683 nu
mııralı kııımııuıı 48 nci maddesinde sayılı 

ıııims~rlara hasretmiş bulunmasına göre bu ka
nunun 25 ııci maddesinde bahsolunan makam
larda bulunmuş olan zatlerin kendileri iGin 
kabtıl edilmiş olııu haklan 49 ncu maddedeki 
esaslar dııir~sindc bunların ailelerine do intikali 
tabii oludnğuna ve muhtacı tefsir bir· nokıta bu
luıınıııdığıııa ];ar~ı· vcriluıi~tiı·. 

'l'ekcıiit kanıımmrı ok olaı·ak (·ıkan 2941 nu
maı·alı knnıın aa şöylediı· : 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki tekaiit kanununun 23 ncü ınııddı'sine aşa

ğıdaki fıkralar eklenmi~tir : 

A - Mesleki mommiyet. olup mebnsluğa seçi
leıılerdon gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
ıncbusluğu sırasında tekaüt müddetini doldu
ranlanı tahsis olunacak tckaüt maaşının hesa
hında (125) lira asli maaş esas tutulur. Buıılar
clıın ıııchııs olmazdan evvel veya mebushıktan 

ayrılclJkıtan sonra btılundukları memuriyct dola
yısiyle istihkak lm~bcttiklcri tckaüt nıaaşı miktarl 
bu hadeli mütecaviz bulunanlara memmiyetleri 
maa.~ı üzerinden tekaüt maa.~r tahsis olunur. 

B - Mesleki memuriyet olup tekaüt mü9deti
ni doldurmadan mcbusluktan ayrrlanlar tekrar 
memuriyete tayin ola.nclukları rtrukdirde hakla
rında 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü 
tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayan
laYın kendileri veya yetimlcri haklannda hiz
met müddetlerine göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine mezkılr kanunun hükümleri dai
res inde muamele yapılrr: 

İkinci madde- Mesleki mcmuriyet olup bi
ı·iııci ve ikinci Büyük Millet Meclisi >iizalrklıırın
(la hulunnıu"Ş olanlara - hiliıhara nıeınuriyet ko.
hul etmiş olstın olmıısın - tahsis olunacak teka
lil maaşının hesalınıda (125) lira esas tutulur. 
Ancak hunlıırm lıirinci maddenin (A) fıkrasının 
son heneli ınurihince ıııüktesep hııklıın m~hfuz

rlur. 

Üçün<•ii madde - 788 sayılı Memm·in kanu
ıınnıııı 73 ncii nıaJcl<'si kaldırılmıştır. 

Dördün<·Ü madde - Me !eki memuriyet olan 
rnebuslarn ve~·a bunların yetimlerine bu kanu
nun neşrinJım evvel tahsis edilmiş olan tekaüt 
ınııaşlaı·ının verilmesine deYam oltınnr. 

Beşinci ımıdcl<' - Bu kanun rıeşı·i tarihinelen 
muteherdiı-. 

A ltrncı madde Bu kanım un hiikünılerini 

ieraya tera Vekilleri Tieyeti meınurdur. 



5. Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

J(iitiipaııe eııciimeııi ve kiitiipaııc meııııırları 

BİRİNCİ MADDE - Biiyük Millet Meclisi 
kütüpanesi, Kütüpane encümeninin idaresinde
dir. Kütiipane uıııunıııa ııezaret, kitap, lıaritu , 

gazete Ye saireyi intihap ve kütüpane tahsisatı
nı tıiyin ve alrlusııl sarf eıwiinıcnc aittir. 

İKİNCİ MADDE - Kütiipaııe nıeınııl'lıırı, 
Kütüpane müdüriyle muavini olan kütüpane ve 
vesaik muha fızıııdaıı ibarettir. 

Kütiipanc vezaifi için 6 ncı maddede nıuhaı·
rer bir veya iki ınilstalızır istihdam olunur. 

UÇUNCU MADDE - tnhil fd nduıunda kii
tüpaııe müdürü nıekatihi aliye mczıııılan arıı

sından bilimtihan tJ\.yin olunnr. 
Müsabaka imtihaııı uliiınun taksim ve ştıaba

tından ve taksiıne esas olan ııazııriye ve tea
müllerden ve kiitiipane ve fihristierin usulü 
tanzim ve tertibinden ve ulunın hulnıkiyc ve ik
tisadi.vc hakkında ınalOınatr umunıiycden ve 
Türkiye hakkında malumatı umuıniy den ve 
Tüı·kiye kanunlan hakkında malumatı müeıne
le il fransızca Iritahetten icra ve ınüteaddit 
!isan bilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olup Büyük ll'lillet ll lt'c
li i Rei i tarafından tensip olunacak bir reis 
vekili ve bir idıwe memuru ile Kütüpanc cncii.
mcııi r isinden teşckkiil edecek heyet taraftn
dan icra ve iıntihanın ycvın ve sureti icı·ası Kil.
tibi umumi vasıtasiylc ilil.n olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Müdür muavini 
fraıı·ızcadaıı terelimeye ınııktedir ınekfLtibi iili
ye veya li e mezunları ıırasmdnn Kütüpane en
cümeni tarafından yapılacak imtihan ile bil
miisabaka tflyin ve müteaddit !isan bilen ter
cih olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Kütiipano vcwifi 

BEŞİNCİ MADDE - Kütüpano vezaifi ber-

ve~ hi atidir: 
ı. Kuyudat, tertip vr teftiş: 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan 

mevcut asıınn mevrudc, hcrııi ve tasnif! kuyu
dut ve fihristierinin yııpılmnsı, numaralanucak 
ve etiket vazı ve a.sıırın fihristc nazaran tasni
Ii vo ıısıılü ınütlehaze ve~hile hususi mahalleri 
ne vaz ve tertibi ve muayycn zaııwnlarda kii
tüpanrnin tcftişi. 

2. lh ı~ari ıııuaınelat : 

'l'etebbiiııtı tşcriiyc içi n ish•nilrn luıııuıı, ııı

zııııınaıne ve lnınlarııı zeyil vt• tııdilfitı ve nıiitl'

ft•ı'l'i esasatı ilnıi~·e ve kavunini nıünıa~ilPi r<·ııe

biyeyi ve fısııı· ve vcsaikı sain•yi rem w ilmır 

V<' 'riirkiyt• karnınlarının kiitiipnncye nıah~ııs 

fihristi nnımııisiııi tıııızim vr alrddı·,·mıı kıııııın

lıırııı trbeıldülfıt \ ' C ilih·at ve nıiizak<'rntını ta
kip. 

3. l\fuaıııtlfitı kah'ıniye: 

Kiitüpnneyt' nlıııııı ı rsE'l'lt>riıı zı•yi l \ ' C nıa.hıı

diııi vr y<'ni ~ıknn <'S<'l'lı•ri takip ile ıılıııınıısı lıl

zmıg"elenleri ve terdit olunnrıık ııhoııeleı·i 1\iit ii
panr t'ncümeııine nrı~ ve F.ncüıneıı tarafından t('
da•·:ki taknrı·ür t>dt'nlt'r ile kii1üpaneyr nit. eıırii
ınrnin diğer mukarreratr hnkkrnrla. icah('drıı nııı
~nı<>leyi ifn ve intııç ve ktitiipıtıı!'ııin ıııııhahrrat 
vr kuyııdntı kalemiye ve dnktilogrıı.fisini ve l<ü
tiipnnc istııtistildcrini ier:ı ve kitııp~ılarlıı olnıı 

lıcsnhntı kayit ve tediyr edile('ek ınehaliğin nıu
amelesini ihznı· ve hey('ti idarey!? arz ve enrü
tn('n]<>rden ıı hnrın eserleı·in i ııdrsiııi temin. 

4. Vesaik ve TIE'§riyııtı teşriiyi'nin crm V<' 
nı übadelesi. 

Büyük Millet Merlisine nit ımhıt rrrill<'lt'ri, 
esbabı mucibe mazhatnları ve kanun lfıyihnlurı 

ve nıtifrl'dat biit~elt'ri ve saire ilP lliiküıııl'tin 

ıı!?şriyatr resmiyesin i ve ıraı>:etelcri erın ve kollt'k
siyonlarrna ilave ve ecnebi parlam ntolnriylc Bii
yük Millet Meclisinin neşriyatıııı mübadele ve 
mevcut vesaikın kuyudutını tanzim V!? nıuhafnza. 

ALTINCI MADDE - Müdür. maddci sali
feele mezkftr vezaifin beyeti \ımumiyesiyle mükcl
leftir. Muavin işbu vazüede müdüre muavenet 
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ve talimatname veçhile kuyudat ve asarı tertip 
ve tanzim ve müdür tarafından irae olunacak 
sair lıidenuıtı ifa ile nıuvazzaftır. 

Müstahzır, kütüpnnenin lıiclematı dahiliyesini 
ve mevcut kitap vr sairenin ve alat ve le vazıınıııı 
tııthir ve muhafazasını ve gazete ve risalel eriıı 

ilıznrını ve kütüpuueyi açıp kapamak gibi sair 
hiJematı ifa eyler. 

Kütüpancrlc miistalızırdruı başka l üzuınu kıı

<laı· haderne vıınlıı·. nunlar kütüpaııe açık iken 
n müdürün nıallıınııt ve müsanrlesi olmadan 
kiitiipnne h:ıri !'i nilr Meclisin eliğer biı· hizmetiyle 
tnvzif edilenıezleı·. 

YEDİNCİ MADDE - Düyük Millet Mecli
sinin tn hı ve tr V?. i olunan evrak ve vesaikındn ıı 
hr~rr nüshııRı ve Mrrlis nanıma olıırnk Kutihi 
ıımıııııilik ııınkıımına Ycyu Evrak kalemine gelen 
sııir vrsııik ve fısnrrlıın ikişer nüshası daima mii
tııli\nyn nı·zolııııııııık ve ihtiyat kollrksiyonlnrrııa 
ilfıve edilmek üzcı·c Kfıtihi nrınıml tııı·afrııdaıı k ii
tiipıuıeyc göııderil.ir. • 

l(iitiipaıı mii<lürii her sene, kütüpaııe kol
l!'ksiyonu yapılan ve Meclis ruznamesine dahil 
olarak te,·zi edilen mathualarm muntazaııı fihris
tini yaparak kütiipnnc filıristin<' 7.<'ylen i lai' C 
eel et'. 

• SEKİZİNCİ MADDE - Kiitiipnııe mücliirii 
renebi parliiırırııtolııra mübadeleten giinclerilecek 
niiyiik Millet Me<'lisi neşriyotmın cins, miktar 
ve mahalli irsalini biclaycten Katihi umumi ile 
tcshit ve hnnlnrı matbaadan alarak ınuhtasuııll'lı
lerinc irsııl eder, bu baptaki mubnb rnt dosyası 
kiitüpnııeye aittir. 

Ecııebi parliimentolnrıııa gönd!'riler k işbu 

Yesaikın pernkeıır1eleri rnpt ve teclit ve R<'rnam<'
leri frıınsızcayn terriime ve üzerlerine tahrir 
olıınur. 

DOKUZUNCU MADDE - nilınukahelc Dü
yük Millet M('cli~ine gelecek vt>sııikı ecnebiyc 
kütüpaneye teslim ve kütüpaııedo her memlekete 
mahsııs olanları ayrı deftc.>re kııydedildikteıı soıı
ı·ıı ayrıeıı tanzim dilerı·k fihristi dr t:ülüp:ıııc 
fihristinin ve nikı ecnebiye ktsmııııı ilaveten ta
bedilir. Bu vesnikteıı biri encümenler tarafındon 
lıashellüzum tercüme ettirilmek istenilirsc Kati
hi mnumilik~c icrn ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Kütüpııne nıüdüı·i i 

Kütüpıme encii~1eninde müzakere edilecek nıe-

vadelı ihzar '' C kitabet vazifesini ifa eder. 

ON B1RİNCİ MADDE - Her içtima senesi 
hidayetiııde kiitüpane müdürü kütüpanedeki asa
l'! birei· bireı· teftiş eder, zayi olan l arı ve sureti 
ziyaı Kütüpane encümenine arz ve encümen ka
rariyle znyi nüshnlnr yeniden iştirn ve ziyaa se
bep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

'UÇUNCtr F ASIL 

](i ta plnn.ıı .mı·cti iştim ııe tesellünıü 

ON İKİNCİ MADDE - Kütüpane encümeni 
l<n ı·arı olm ndan kütüpuneye malısus eser celp ve 
iştirası memnııdur. 

Bnciimcnce alınması takarrür eden asarııı 

alciusul knrıırı tanzim olunur. Ru karar alınn
cak şeylPrin müfTedatım ve malum ise fiyatı da 
muhtcvi olur. Ancak bundan soma Kütüpane 
müdürü hu kitaplıll'! sipariş eder ve bedelleri
llili tesviye oluıııııası!ın müsaade için heyeti ida
reye müracaat ve bayiden alacağı iştira enet
lcrini veya faturalarını lef ve kitaplarm kiitü
pııneyt' teslim olunduğunu şerh ve imza ederek 
nıuhasPbeye itn cdt'r. 

Bu su ret le bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin pa.ra ir
sııl ve terliyesi iktiza ederse bu bapta heyeti 
idare nıulıasehc müdüı·üni.in nıuvafakatiyle meb
lağ'ı mezklım v zııed n ııhiz v gönderildiktcn 
. onr!l bankndan v •ya postaneden alacağı mak
hıızu muhasebe,\'C vHerek muvakkat senedini 
i sliı·dat eder. lşt.irn olunun veya hediyeten ge
len eserler vc~·a listesi cncümen reisiııe iı'3C 

olunur. 

ON ttçUNcU MADDE - J üti.ipııncye gelen 
her eser kırk sekiz saat zurfında kayda ve filı

rist geçirilir. Çok milrtardıı birden gelen ki
tap v · ve.~aikın kırk sekiz SIIRt zur(ınrla tasni~ 
,.c kaydına baı lanması laz'ımdır. 

DÖRDUNCU F ASIL 

M vaddı miitefcrrika 

ON DÖRDUNCU MADDE - Büyük Millet 
.Meclisi Kiitüpnııı--~i yyumı resmi~· i tı.ıtiliycdı•n 

ı ı ıiındıı her biin sııbııhlnı·ı dokuz buçuktan ak
şııın b şe kadıır ve )Jecliı; devam ediyorsu eel· -
uill lıituıııına kadar ıı~ıktır. .Meclis münnkit 
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iken Kiiliipane cnciimcnincc veya Ticyct i İda
rccc takal'riir t•deı·He cuma günleri de kiiti.ipa
ııe kiişal olunur. Hu takelirde kiitiipune nıc

murin ve ıııiistııhdeırı i ni münavebeten gelirler. 
'l'ııt il esııasınılıı Meclis ııı cııı urlarının d eYaını 
hakkında it tihıı.7. edilen usul kiitiipııne memuri
ni lıııkkıııda da caf'iilir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Açık bul w1duğu 
znnıaularda k ii t iipııııeye ıııebuslardan miiadası 

rı.'ın girmesi ıııeın n udur. J\.lttibi uıııuın1 her za
man ve ,\1 eclis ıııt•ıııurlıı n vaz i !'e ten gi rerleı·. 

ON ALTINCI MADDE - ..\1cnsup olduğu 

vckfdet vcyıı daiı·e l cri tarafından resmen müra
caat iizeı·i ıı e ll cyl•ti l daı·cden talırirl müsaade 
almak şartiyle zevalı Hi!İrc dahi kıraat sııJoııun

da uıütalüa cdel.ıilil'icr. Lftkiıı bu müsaadenin 
itası mütalaa edilecek iisar I'C vc.~ıı.ikm l\Jcclis 
kütiipaııcsiııdcn miıadı.ı diğer küLüpanelerde lıu
luıınıaınasına mütcvakkütır. 

ON YEDİNCİ MADDE ..,... lümat salonunda 
kitap isteyen zevat kitııp talebine mahsus pus
lu) u kitabuı rüınuz ve ııumarıısmı ve i.invaıım ı 

ve ziri ı te kcnili ismini yazarak memuru ma.lısu

swıa verir. Bu puslu istenilen kitabın yerine 
vazolwıarak kitap dolapt;m ç ıkarılır. lstenileıı 

her eser içiıı ayı' ı pusla yazılır. Kitap iadesiu
de pusla da sııhibiııe verilir. 

ON SEKtz!NCt MADDE - l\lebusaıı kü-
tüpaııe için ınubayaasını arzu cttikleıi asaı·ıu 
isim lerini kıraat saloııuııda mel'liU del'Lere 1m
yit ve ziı·ini imza cded~;ı·. Kütüpaııe cncümo
ııiu i ıı ilk içtiınaında tahsisatı ınevcude Jlllzarı 

dikkate alwarak lıu bapta bir karar ittihaz ve 
neticesi lll unlıru;ırau ınezkur u ertere ve talcbill 
zirine tuJıı·ir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - .Kütüpıtueyc 
gelen eııcrlcr sürati mi.inık:ünc ilc tcclit ve cil
din iizeı ·iııe llleclis Kütüpancsine ait olduğu 

işaret ettirilir. 

Y1RM!NC1 MADDE - luraat ıu'l.lonuııdı.~ 
cnrüıueıı toplaııııııısı ve ~·ük ek sesle miinııkııŞl~ 

cu ilmesi ,. ' yemek yenilm si ve gocoleri yalıi

nıası m •ııınudur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Her intihap 
denc.~i iptida.~ında kiit ii pa ne fihristi tabedile
r .~· k i'tzay:ı ti'I'Zi ve her eııciinıenc bir nüslıası ita 
olunur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - K ütiipaııe mc
ırıuri ıı I'C ın ii st ıılıdı•ın in i .l'l'd i cınaııctlcriııP ıııev

du ve kütüpanedl' ıııcvrut fısaı· ve l evaıın v~! 

('>;~yıın nı nıulııı.l'azıısiy l e ıııiikı•llcl' ve llll'Hu l dü rl e ı· 

ve lıor ~cyi yc ı · l i ypı·iıw lwyınııdaıı miil'aı·:ıkat 

cdcnıez i (•r. 

YİRMİ tiÇÜNCÜ MADDE - ,\liiılii ı·, vıızi
l'esini ifa ile lıcralıcr nıaiyetiııin de vazifclkki 
llt'vaınınıı l'l' kiitüpane ıncsıLisiniıı tensip ve tan
zimine ve ncıafet ve tııthiı'ııt.\nın teııı i ııiue ılik

kat rdı•ı·. ı\lai.1·c tinin ıııucihi tevbih ve nıiiı·a 

zat alıvıılini w• şııyanı lnkdiı· l'l' laltil' nıesııisi 

ııi nazaı·ı itibare ıılınmal< ll•meıııı isiylı· 1 l<·yl'l i 

1 dıll'cyc arzeylcr. 

YİR~tl DÖRDÜNCÜ MADDE - .Miidiir, 

hastıılık vt·vu s;ıir ırıaZL'I'<' ti nıaklıult•s iııu lıinal'll 

~~ızifesinc ~clcmiyct•l'k oluı-sa J lt>ycti ldareye ar
zı maliuna ı cdı•ı· ve nuLi.ı• t•t İ lll' l.ıu gibi ınazcrct
lı' rd.eıı dolayı ıınl'ııl< ıı .1 ·da ii~ giiıı i~in izin l'c
mhilir. JJaha ziyade için Heyet i idarenin mü
saadesi lazımdır. Hililnıüsaadc devam etnıiyeıı

lcriıı ınııaşından kıstclyevm icrıı edilmek üzere 

ıııüdürün Heyeli iduı·eye beyanı keyfiyel ct
ııırsi mechu r idir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - lı;;l.ıu nizaııuıa
ın nin tatbiknın Kiitüpaııe oncüıncni ve Heyeti 

idare nezaı·ct I'C liizı.ıııı görülerek tedabiri sai
rc,vi ittihaz cderlcı.·. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Sıırcti tertip ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük :Millet 
~[eel isi kiltüpanesi için csa,;rn üç kayit tutulur: 

En·clcıı, ıııcvrude kaydi; 
. aııiycıı, hurufu heca tertibiyle kayit ; 
~al isen, nıevzu itibariyle kayit. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE - i\fevrıule kay
di deftere bervc\;hi zir tauzinı ohınuı': 
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ll k süt uııua sene i maliye iptidasında ( l ) 
dcu haşlıınınk üzt•rc Htrıı numarası. talırir oluııa

eaktıı·. ~cneniıı son iki ı-akanıiyle sıra mınıarıısı 

kitabın ıııevnıcl · uıımnrasını teşkil eder ve lıeın 

kitahın ıım·aıı sayıl'ıısınıı, h ın de hunıfu hecıı 

knydıııa talırir etiili ı· . l\lcselii; kitabın un van sa
.rıra ·ıııua ,·~yahut kayitte 12!),32 numarası gö
riilür is<' m('z) ıir kilalım 1332 senesintic kütüpa-
1\('~'e alındıl( ı Y<' 1332 senesi mcvrudc knydımı 
12fı numııı·ııyıı mürıwaat olunduğu halde ne su
retle tedarik oluııduğu tafsiliıtı görlilceeği ıın

lıı.şılır. 

lkiıwi siituıula kitalıııı kütiipancyc girdiği 
tal'ilı yazılır. 

O~ün(·ii sütıuıda ıııulıtasamn mi:icllil', unv:uı , 
ka ~ ırıeı tnlı , ııdcdi cilt, mahalli t.uhı, s nci tuhı 

yazılır. 

Mcscliı: Rı·fik Ahmed, tarihi ıınnıml, lstıuı

lıul 1::ı2 vcyalnı t Atıı «M:o tııı·ihi o nıani , ikinci 
tah, r·ilt 2 - H lstanlıul 1330. 

l>ikkııl t'<lilııwlidiı· ki, hir eserin kn~ cilt
ten ibaret ninı-sn olsun, yaln ız hir mevrudc nıı

marası ohıı· VI' fakat aynı ınımara her bir cild 
yazılır. Mahaitli fisar ve resaili mcvkute i~in 

hP!' bir tanı cildc bir viirut ınımaı·a~ı vazolnnuı· . 

l>iirdüııcii siituııdıı cıwr kaç cillt n ibıtı·l't ve 
ka(} ıııiicelll't ise ikiNiuin adedi de tahrir olnıııır. 
l\lıı elfı, sekiz eilt olaı·ak lt•lif olunan hir eser 
ıliiı ·t nıiirt>lll't i~ind ise /4 sm·<·ti işaret olunur. 

lk iıH•i MÜI uııcla kitabın miiccll t olup olınıı

uı~ı luhrir edilir. Kitap nıücellet ise ( ) terkim 
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oluıııır. DcKil is(', tl'elit etiilineiye lwtlaı· ~ütun 

lıııı;ı kalır. 

Altmtı sütıınd·~ !'scı·in sureti tedaı·ild yazılır. 

Mülıııdc lc = B, hediye = li. iştira suretiyle 
.vı•ııi ise = Ş . vr ınüstıunel ise = A. 

Y rJ i nci süt u nda fiyat n şrin ve sekizinci sü
tuııua fiyatı lıaliğa yani ınalolduğu fiyat terkim 
olunııı·. Dokuzuncu sütundu kitabın mazmunu
ıı;ı gii ı·c sını fa talırir olunur. 

YİRMİ SEKtzlNCt MADDE - l\fükem•r 
tcdi~·atta huluıımaınak üzcr krymcti tı>ruyc 

olnııaıı fısamı fiyııtı lıuliğa sütununa sürlıle ( ') 
harfi ~·azılır. 

YlRMt DOKUZUNCU MADDE - iiz ciiz 
neşroiWlan asarrn bitamma ve resaiU mevkute
uin bir cildini n itmamma değin asıl mevrude 
defterleri haricinde tutulacuk nıuıwin biı• kayele 
ithal ve ci:izler ayrı rafn konulur. Bu muavin 
kayit lıurufu lıeca tertibi üzerine tl.izilnıiş ve 
kHisör derununda cem dilmiş list lerden ibaret
tir. 

OTUZUNCU MADDE - ller bir kitap mev
rude kaydiııe ithal olunur olwınıaz mcvrude nu
marası unvan say:ıiasına işar t edilir. 

OTUZ :B!RtNCt MADDE - llunıiu heca 
tertibiyle tutulacak kayit fiş üzerine uıııılü ati_ve 
dair sinde tanzim olunur. 

(1) Ret· bir ser 1/ 2 X 7 1 / 3 santiınetr 
!'hadmda ilızar olunucak kartlardan Jıiriııe v ki
fnyet etmediği takdirde yukıu·ı köşcye nıüteııcl· 
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silen sıt•a nuınaı:ası vaz ile kafi miktarda kart 
ilavesiyle eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif unvanı havi müteaddit eser

lerden müteşekkil mecınualaı· ve emsali için 
urourouna mahsus bir esas fiş tanzinı olunacağı 
gibi aksanıı iç in birer tali fiş yapılır. 

(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tali 
fişlerde tic esas fişlere müracaııt i~aı·ctiylc ı nuJı
t asaı·aıı kayit i cra olunur. 

OTUZ lKlNCl MADDE - l~işler bcrveçhi 
zir doldurulur : 

(a) Birinci satırda müellifin isıııi yazılıı· . 

lsim mümkün olduğu kadar kiim.ilen tahrir edi
lir. 

(b) Bir eserin müellifleri müteaddit ise bi
rinci satıra ilk isim ve altındaki satırda tl.iğedeı-i 
yazılır. Mesela Necip Asım ve Memet A.rifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satıı·da Asım 

Necip ve altmda A.rif Memet ve tiUi bir ka ı·tta: 

Arif Memet 

(Osmanlı tarihi : 1331) 

Asım ve A.rif Osmanlı tarihine nıümcaat 

(c) 1\lüntahabat, naşirin ismiyle kayduluııııı· . 

nur. 
(d) Unvan kUmilen talıı·ir olunur. 
(a) Müellifin rütbesi, eşkldi ve diğeı· üsnı·ı 

varsa bunların müellifi olduğuna dair ilıaı·eler 

tayyolnnur. 

(e) Kitabın sayıfa adedi ve ebadı niltayetin
de yazılır. Bir eser uı.üteaddit ei ltierden ın ütc
şckkH ise kartın nihayetinde tadat edilir ve her 
bir ci!t için ayrıca satır ifraz olunuı·. 'iltleı·iıı 

ayrı ayrı unvanları var ise unvaniarı dahi ayrı 
ayrı gösterilir. 

İl mi iktisat 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Oilt 
Cilt 

Şekil : 1 

lktiaat 

Vıı.ğner (Adolf) 

5 Cilt Laiprizizonıl 1 95 
1 Mukaddeme 
2 Vergiler 
3 Ticaret ve zirııat 
4 Sanayi 
5 Maliyet 

lki cilt biı· arada teclit olunduğu halde balii
da gösterildiği Yeçhile kııvis ile irao olunur. 

Bir eserden ın.Üteaddit nüshalar olursa yal
nız bir kart tanzim olnnuı·. Bu nüshaları tabıları 

veyalıut neşü·leri uıulıtelii ise talım adedi, niı

şirleri ismi ve tabın senesi de gösterilir. :,lu ka
daı· ki, nınzmunu nüshadan nüslıayn farklı ise, 
yani tadüat icra etl.ilerek yeniden telif olurunuş 
ise her bir nüsha için ayrı bir fi~ tanzim oluııuı·. 

(f) Esas kartında uıevrude nuuı.arası ve uıev
zuu tertibi üzerine sımf ve kısım rümuzu ile nu
marası yazolunur. 

Mevrude numarası var ise l.ıu numara dahi 
terkim olunur. 

(g) Resaili mevkute, neşriyatı tc~riiye, asa
rı muhita rnisillu muayyen muellifi olmıyan ese
rin huı·ufu heca tertibi noktai nazarındau müel
lifin yerine eserin unvanı geçer. 

(h) Eserin sayıfa adeeliyle ebaılı gösterilir. 
Ebadr berveçlıi zir teı·kim oluııw· : 

Kitabın zalı,p ledelmesaha aulaşılacağı vcı;lıi
le iı·tifaı 20 santimetreye kadar olanlar sa
ğir = S, ve yinııiden yukaı· ı 3U santimetre kadar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kclıir = K 
tesmiye ve bu rüuıuz fişte sayıfa adediutleıı sun
ra kavis içine konulur. 

(i) Her bir cilelin ilk ve son sayıfaları tlaııı

galanır. Sayfa adedi yüzü mütecaviz ciltlcriıı 

kuı· u mührü ile 99 ncu sayfası dahi daıngala

nıı·. A.tlaslar, haritalar, ve mütefenik resilll lev
halarm her biı·i kuru mühüı· ile damgalauır. 

OTUZ UÇUNCU MADDE - l!'i~leı· ıııücl
lir ismi tertibiyle huruiu lıcca sırMıııda kurtlııra 
malısus gözlerde hifzolunur. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Kitaplarm 
uıuhteviyatına göre lıerveı;hi zir sııııflııı-a taksilll 
ve h izasmda buluuan hıırflcrle kaydoluııur: 

(1) W.lıiy at I 
(2) Tarih H 
(3) Coğrafya c 
(4) Neşriyatı teşriiye R 
(5) Hukuku esasiye s 
(6) Iktisat A 
(7) Asarı mulıita ve rcsaili mcvkntei 

umumiye u 
(S) Kavanin K 
(9) Lisaniyat L 

(lO) Asarı nıütencvvin M: 

OTUZ BEŞINCİ MADDE - Bunlardan her 
ıııü berveçhi zir kısımlanı aynlır ye kezalik 
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harflerle tarif olunur, olveçhile ki birinci harf 
sınıfı ve ikinci harf kısmı gösterir. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

(2) 

(~) 

(4) 
(5) 
(6) 

( ı ) 

(2) 
(3) 
(4) 

( t ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

1LA1I1YAT ( A) 

Asarı mulıita ve resaili mev-
kute I. 
Tefsir I. 
H~~ L 
!Imi llclftm, hikmet, tasavvuf I. 

TARIII (T) 

Asan uınh i ta ve resaili ınev

kute 
T:ıı-ihi nmuıııl 

Tarihi islam 
Tarihi Osman! 
Tevn rihi lıususiyc 
Teracümü ahval 

CO(:UAF'YA (r') 

.Asarı ınuhita ve rcsaili ıııcv -

H. 
H. 
H . 
H. 
H. 

kute C. 
Seyahat C. 
Coğı·afyayi siyasi ve iktisadi C. 
Atlas ve hııritalar C. 

NE.5RIYA1'l TEŞRtlYE (R), 

Zabıt ccrideleri R. 
Kanun layi halnrı R. 
Encümen nıazbatalnrı R. 
Bütçeler R. 
Mallımatı ilısaiye R. 
reşriyatı mütenevvia R. 

JJUJWJW ESAS1YE (S) 

Asarı muhita ve resaili mev-
kute S. 
Hukuku esnsiyei unıumiye 
Hukuku e nsiyei hususiye 
Hukuku idarei umnmiyc ve 
hnsusiye S. 
Hukuku bl'yııelnıilel vl' nın-
nhedat S. 

T 
F 
s 
A 

H 
u 
I 

K 
H 
c 

T 
s 
c 
H 

z 
K 
T 
B 
s 

M 

•r 

H 

R 

}{ 

(6) 

(ı) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Siyasiyat s. 

lKTlSAT (A) 

Asarı muhitıı ve resaili mev-
kute A. 
1~:timaiyat A. 
İktisadiyat A. 
hrni mali A. 
Bütçe A. 
İstatistik A. 

s 

T 
c 
K 
r_, 
B 
s 

ASAR! MUUITA VE RESA1L1 MEVKUTEl 
UMU!ıllYE (U) 

(l) A~ıırr ınulıitııi tnnumiye U. 1' 
(2) Resaili mcvkutei umnmiyc U. R 
(3) Yevmi gazeteler U. G 
(4) Takvim ve snlnamele ı· U. S 
(1) Asarı muhitıı ve resaili mev-

kute K. U 
(2) Kavaııin v nizamat K. Z 
(3) Frkıh ve şerhi - K. K 
(4) Felsefei hukukiye K. F 
(5) Tarihi hukuk K. T 
(6) Hukuk ve knvanini nı<'deni-

ye K. D 
(7) Hukuk ve kavanini rczniyl' K. C 
(S) Usulü muhakernatı hukukiy 

ve tc.şkili mohakim K. S 
(9) Ceza mulıakeme usulleri K lf 

(10) Hukuk ve kavanini ticaret K. R 
(11 ) Ka vanini iktisadiye K. L 

LtSANlYAT (L) 

(1) Asıırı muhita ve resaili mev-
ku~ h T 

(2) Sarf ve nalıiv ve mantık L. 8 
(3) Kamus vo lftgat L. K 
(4) Edebiyat L. D 

A ,1JU ll 'I'E EVVI1l (lif) 

(1) Asurı müt nevvin L 

(2) Ult\ınn tal iiy M. 
(3) lnilmn riyaziye {. 
( 4) Askeri ilimler .M:. 

' 1 

l1 
T 
R 
A 
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Şeki l : 2 

s, B Stourın 

F;. B 606 125,33 Büt.ı;c 5 nci tııhı, Par·is, Larus kumpanyası 
sene 1!105 - 608 lV] 

K B. 606 (A) 3~5,:34 Keza ikinci rıüslıa, altıncı tabı 906 

s. B 606 (1-3) 305,:J5 K<•7.a ü~ünc·ü ııüsha, y<•diııci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Mülaaddit rıüs
lıııları Jıavi hirı·r ser ıncselii Stounnttn lıüt~esiıı
dPn ü~ niisha bulunur ise ıı,ı-nı sırııf v biriı1ci 

nüHiuı.va S. B. 12!'i işııı·cti konıılnıuş ise ik inci nüs
lıayu. S. B. J:.:G «A» ve üçüııcü nüshaya S. B. 
«B» konulur. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - l'Jvkııtı iııuay

ycıwd<· ııe~rohuııuı fısar ve n~saili mevkntc ~v

vela sıı·a nıımııl'llsr ve lıadchu srmf ve kısmı mii
h<';v,ı·in ı·ümuz Vl' sonra eserin birinei eildinde rı 

itihıll'<'11 nıiitcsclsileıı adetler konuı·. Mesela MPe

lisi ~ l clıusan 7.alııt <'r ı·idelerinden biı·inci eildiııt• 

ı !i H. Z. - ı n iki n(· i <·i Idi ne 15 R. z. - 2 ve ikin
Pi cildin hiı· ikinci nüshası var i c 15 R. Z. - A 
fpı·kiın olıınuı·. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - H<'r ıııiııvııli 
ıııoı·uz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı
sım için lıiı· takrını lsinei şıırkiye, diğeri elsinei 
gıırbiyc~-e mahsus ü~ r li t tanzim olunur. Lis
teinin 33 X l/2 sııntiınetı·e chadında vurakalar-

Jaıı lt·~kil \'tı lıir kliisiir denınıında lııfmlunuı·. 

l ıislclcı·in biri kclıir vP ikincisi vıısat ve 

ii~üıı<·Ü~Ü sagiı· lıat·nıiııde olan asar içindir. 
lıi stcleı·in başında hii'İnci satırda şaı·kiye vl'

.ra l.(a l'iıiyc V<' ildıwi sat ı rda sınıf ve kısmı lıiıa

srııda hacmi yıızılıı·. Tıiste, ıırzan dört sütuna 
tııksim olumu·. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve 
kısım Tüınuzu ve bunun altında müteselsilen sıra 
nıııııarası, ikit1(•i sütunda ınüellifin i~mi , kitahın 

unvanı, ınahal ve tıır·ilıi tabı, ü~;iiııcü siitunda 
adedi cilt vı· diinlüıwü sii tuııd a mevrudc ıııırmı

rıısı .vıızılıdıı·. 

ŞPki[ : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - M ez k fır 
lisl<•lcre sıra nunııır:ısı vazı i<:in kaiclci fitiyryr. 
ria,\•('t olunur: 

Elsinei ş;ıı·kiyc il c yazılaıı kitapl<ll'ln hııt•ıııi 

kclıiı· ise 1 den ha~lar 99 za kııclar devanı eder. 
\'asut ise 100 den başlar 249 1.& kadar devanı 
<'U<'l' ve sugir ise 250 den haı;ılur 49fl zn kadaı· 

devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, iaarı muhita ve 

resaili mevlrute 

K. T. Pozener Xamusu kavıınin 2 105,33 
M3 Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE - Bu list~<.len ınütclıns
sıl rüımız ve erkıını eserin Jıüviyet in i tiiyiıı eder. 

[rscli'ı ş~kildc KÖstt>l'ilcıı kitabın işor ti K. T. 
643 olacaktır. 

Li tderiıı ikmalinde her biı· c c ı·in rilmuz ve 
crkan1) vo c 'l'l't' malısu fişin ~ığ hıııııişiııtl<' ü~t 

ı•ih tiııd • tııhrir \'C k<'ztılik o eserin Ull\'Onı sıı

),fıtsıno teı·kiıı olunur. 

KIRK BİRİNCl MADDE - Yuvarlak gUlsıı 

kfığıduıdıııı nııııııfıl !'tikel. üzt'ı·ine ı;i ııei ııınd

tlcde mezki\ı· rüıııuz ve et·kıım ~·azılunık l'tik!'t 
kilııhın 7Aıhrınıı .nıpışt ırılır. llııcıııi kebir olan 
kitııplarm etiketi yukarıda, vasal ol aıılııı· or
tııdıı , . . ıı .. ir olanlar altta ilsıık olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Zahri etiketi is
tiop cdemiyec k radded dar olan k:itaplara eti
ket sağ kııb'm zalu·ınu karip bir ınuhallinde yn
j)tştmlır. 
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KlRK UÇUNCU MADDE- Eser ka<; (!i lt 

tcn ibaret o luı-sıı olsun, lı cr bir cildin zahrımı 

~~ ~· tti riinıuz v~ uuınara,vı hu,·i etiket .ı· apı~tırılıı•. 

KIRK DÖRDUNCU MADDE- S'ını t l arı 
ıniiınkün o l ıhığu lm<lııı· · I.I~'Tı ayn dolıııılur·cln 

r(• ı·lc~tirilnwk Ü7.Cl'(' rloJuphır iJı tiy ıı cn gö ı·e tak
~iın \'(.' sını rııı isnıi .-lo l ~plarııı hın·icine terkin 
ıılııııııı·. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - Kitııplnr uınu
ııı i yı'il(• alt t ara l'l ardaıı hiliptidar sağda n ~olıı 

cvvclii kehiı-k•ı·, hfld ·lı u vasııtl ar ve ııiha,veL ~ıı

ğirl e r· di;dJiı· . 

Her bir sınıfm kısıınlaı·ı lıirhirinden t~fı·ik 

•dili r V<' )'rnidcıı v ıırit olarak kitnplıır konula
hilıııPk üzere arn l aı· ı ll(laki h fıl i yer-ler lıırakılır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Alla lar. lın

ı·italııı·, büyük re iınJ eı: vc fcvkal ild lıii~iik ki
taplaı· ait oldu<ru sııırrın dolapli!n altında ıncv
cıı t gör.lcı· d ı·uJıuna konulur. 

KmK YEDl."l'Ct MADDE - Rtıflnı·da ev
,·elii iaı•e olunan, saniyen ınefkııt olun , alisen 
lıııc·ıni hli;viikliiğüııdcn vr~·a ~ajr ~ha.plan dola
~- ı ıııuayyrn olıı n yı•riıı g-ııyri hir dolapta bulu
nan, rnhiaıı verikn kitapların yerine kitap 
7./l lıl'l şekl inde sfııle hc.vnz tahtı:ıılıııı · imal ohıruııı 
lıir Jevlıa nız ve üzeı·iıı de- kitabın rtikt•ti ko
n ultıı·. 

KIRK SEKİZİNCt MADDE- Kınwt ısu l o
nuııda mütalaa için kitap talep oluııduğn hal ~e 
zi ı-de şekli nnıhancr pusla ita o lunacaktır : 

Kitnb talebine malısus pusln 

Hüıııuz ve Mücllifiıı 
Kitabın nnvnnı 

ismi numarası 

Talibin i ~ ıııi ve ınıılıa lli ilmmeti 
Tarihi : .... 

KIRK DOKUZUNU MADDE - l st iaı·c i~in 
kitap tal ep oluııdıığu lıııldc şekli ınulıan ·r pus
ln imza olııııa{·aktu·: 

Hü~·Uk llli li (•t Meclisi kiitiipııııes iııden 

lstinrc olunan kitap sl'ncdi 

Rliıııuz \ 'C nuıııaı·a 

.\lüel lit'in isnıi 

.\liitldı• t 

lııızıı : 

Ad t 
Tarihi itıı CiJt Un van 

ı 

1 

Ad cd 
cil d 

lllcşguJiyet: 

Mahalli ikaııı et : . 
Tarihi : 

:Müliihnzat 

ELLİNCİ MADDE- J aı·esi arzu ohuıııu ki
tap buhınmad'ığı vcyahul iade olıuıduğu halde 
ınadtlei sabıJoıda heyıın olunıın senrt salıibi im
zu~-u iade edilir. 

ELLl BİRİNCİ MADDE - lar• senedi hıf.
r.ındnn c,·wl idare d fteriu' kaydolunur. Mcır.

kur dcrter ıiı·dı•ki şckilfle olııcaktır: 

Taribi Kıytneti 

iade teclit Mülii.baıal 



- 66 -
ELLt İKİNC!$DDE - Teclit için kiitüpanedon müceHide kitap v erildiği halde ziı·dc şrkli 

gösterilen mücellit deftel'ine kaydolunur. 

Salıibi imzatım ismi ve Eserin Adet Tarilıi 

mahalli ikameti unvanı eilt No. iade 

Unvan sütununda kitabın zalırrnda basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücelliclin hesabı tesviye olunduktan soııı·a kaydedilir. 

'l'a1'ihi Müddet i 
i are iaro 

ELLİ UÇUNCU MADDE - Aynı şekilde tanzim olunacak pusla mücellit. tanıfıııdan iıııza ulu
narak hıfzedilir . 



B. Heyeti umumiyenin mesai b~las_ası 

1. Heyeti umumiyenin açılması 

Altmcı Devrenin üçüncü Içti.ı:ıuı.ı 1 . XI . 
1941 cumartesi günü saat .15 te Reisicumhur 
İsmet İnönü'nün şiddetli ve süre.ldi alkışla.rı 
arasında şereflendirdikleri Başka.nlık kürsü
sünde i.ra.t huyurdukları aşağıdaki nutukla 
açılınıştır : 

Biiyük Millet Meclsinin Sayın Azasıl 

.Altıncı intilıap devresinin üçüncü içtima se
ııesini açıyorUlll. Sayın üyeleri sevgi ve saygıyla 
ııeliimlarım ( Alkışlar). 

Geçen biı· sene zarfmua dünya buhranı, in
sanlık i~ in biiyük i ·tıraplar içinde geçti. Türk 
milleti, bu acı yılı da, kentli derin anlayışı ve 
miili kuvvetine güveniyle karşılamış, tehlikeli 
anlarda soğuk kanlılığıru bn·akmaksızın, Cum
huriyet Hükilnıetinin içerde ve dışarda vatanın 
oruniyetini korumak için yaptığı gayretleı-e yar
d;mcı olmuştur. Milletiıniz kaygısı vatanm se
lnmeti ve nizallll olan Büyük Mleclisimizin ya
kından izinde yiirümüştür. (Sürekli alkışlar). 

Yurdumuzun her tarafında dir-lik, memnun 
olacağımız bir haldediı·. Dünyaıun bu devrinde 
1· atandaşlarımızın ve meınleketimizde yaşamak
ta olan herkesin bütün haklarındau ve meır

ru meufaatleriuden serbestçe istifade etmekte 
olduklarını söylerken iftihar duyınaktayıı. 

(.AJ.kışlar). 

Memleketin her köşesindeki saın,iıııi bi ı·liği ve 
'J'iirk Devletini idare eden Büyük Meclise ve 
Cumuriyet linkumetine karş1 nıilletçe gösteri
len itimadı s >vin~lc görüyoruz. Yııbaııcı erneilere 
sül'iikleyici telkinler, ortanuzda yayılma ve te
siı· ıılııııı bulıınwnıışlaı·dn·. (• 'ürckli ıılkışlar, 

Imwo scsloı·i ). ı\lillet yapısınuı sağlığı ve sağlam
lığı, her vnldt en kıymetli uayancnnız olacak
tır . ( ürckli allaı;ılıır, hravo sesleri). 

Talıiidir ki, vatan selii.ınctinin istorl rinc uy
guıı olaı·ak Uıılıiliyc v Adliyemizin dikkatleri, 
normal zamaniurdu olduğundmı ziyade. milli ni
zamlar üz rindıı loplaıınııştıı:lur. 

Milletin Sayın Vekilieri! 
He._en topl antı y ılının bıı.,ındım heı:i Jiünyp. 

duruıuunıın gösterdiği gelişın eler neticesinı;le, ,o 
zııınaıık i talı m inierimi ze uygun olarıık, Jı,aıw 

a l anı korkunç bir tarzda genişled i. Bütiin Av
rupayr ve hemen hemen bütiin Asyn ve .Afvika
:vı sarın,ış olan harp ve işgal facialar~; mımıleke

timi?.in etrafıuda bu felaketlerd n ınasun kalmış 
bir· tek ıuillet bırakmadı . 

Escflc göı:ü.yoruz ki, yarınki maıızaranuı 

nıetleniyot alemi jçin bu günkünden daha ıılomli 

olınruıı ve y ılacı .Jı.arhin bütün dünyaya daha zi
yade gmıiş.lemesi, gitgide kökleşen bir ıilıtimal 

halindedir . 
Y angmlar içinde iııliyon Avrupa ve Asya 

krta l nı·rnın bit işik noktasında_sulh ve sük:ün yur
du, aziz vatıınınuzd1l' (Sür kli allaşlar, :bravo 
sesleri). Harpten doğan bin türlü felaket ,için
u e bütün millc.tlerc karşı insani vazifesini kud
ı·eti ni b tiııde yapmakla iftihar duyan meıııJe

kotimjz, bi r gün de diinyanm bekl ediği ve ınıılı

taç olduğu barusm kaynağı ol ahiliı-se, buııdıl.n 
duyacağımrz sevinç ,Pek bilyük olacaktır. (Sü
rek! i ıılkışlar, bravo sesleri). 

, aygıdeğer Arkadaşlar! 

on toplantınıızın başmdan beri vukua gelen 
ilıtilatlar saytlamıyacak kadar çokt ur. 

Balkan olaylııriylc başlıyan hareketler, Irak 
ve Suriye'deki gelişmelerle batı ve cenup kom
şnlıırrm ı z ı ınulıarcbe ve işgal alaru hallııe koydu 
,. • birdenbire bir dev adımı atarak Alman - ov
.vet silahlı ilıtilafını meydana çıkardı. Böylece 
şiınal komşumuz da harbin yangınları içine gi r
clilcten sonra, diğ r komşumuz İran işgal iac.ia
sııu gördü. 

[eınlcketimizi bu kadaı• yakından alakalan
dı.rıın MkPrt harek tl r, bizim nyaııtklığnnııı 

son d •r cc arttırmış vo lanhhü tl eriıııize ve dost. 
luklortml7.1L sadakut ç<'r 'OVl'Bi içinde ş refimlzi 
ve emniyctimizi koruyan sulh anusu, siy ct~· 
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mizin ıncsnedini teşkil etmiştir. (.Allaşlar). 

Demin bahsettiğim Balkan hareketleri, menı
l k •tim izin emniyet ve masuniyeti balnmrndan 
üzerinde çok lıüyük haıosasiyetle durduğumuz 

bir ıııc ele olmuştur. (Bravo sesleri). Bilirsiniz
ki, Balkım milletlerinin istikliili, Cumhuriyet 
'l'üı·kiycsiııiıı talup ettiği siyaset tcmollcriııden 
biridir. (,Hı·a\·o sesleri). 

~ugüne katlar temeııııilcl'imiz ve gayrctlc
rimiz, nasıl bu istiklfillcrin malıfuz kalıııa::ıı üze
rinde ıııerkezleudiy.sc, gelecek zaııuııılııt· için de 
hislerimiz ve dilekleriıııiz aynı kalacaklaı·uır. 

(AJkışlar, hmvo ıwsleri ) . 

;\lilletiıı Sayın Vekilleri! 

'tlillhuriyct liiiklı.mcti, Avrupa lıarbiııiıı son 
durumunda bitararlığıııı ilan etmiştir. Bundan 
lıa~ka, ıııulıaı·clıe içiııt.leki bütün devletlerle ınü
ııascbctlcrimiz eski ve yeni muahed lel'lc taııziın 

ctlilmiş buluııuyot'lar. Bu mua.lıcdelc!'in hüküm
leri tamnınilc ıncr 'idü-ler. Bunları söyledikten 
sonra Türkiyenin bugünkü harp önündeki uu 
rumuııu iyice aıı!atmış olmak için, karşılıklı suf
laı·da bulunan bll.§lıca devletlerle ıııü.na~clwtlc

rinıizi bcl.irtmc.k isterim. 

.Almanya ile münıı.sebctlcrimiz, Bulkan h:ırc

ketlcı-i esnasında en çetin imtilıamnı gc~irıniş

tir, denilebilir. O zaman bizdeki alilka ve cndi
§Cyi lllyık oluuğu ııhenımiyetle gören ve aıılıyan 
.Alman Devletinin l::lıı.ym Reisi Ilitler, bana yıız
dığı lıu~usi bir mektupla, nıenılekctimize kaı-şı 

dostluğun u göslorıııi~; ve llükfunetlıı tasvibile 
kendi ine vcrmi~ olduğum cevap, ve bir k('rre 
dıı.lıa vükı olan mektuplaşmamız, 18 haziran l!Jil 
tarihli Türk -.Alınan .Muahcdcsini vucuda geti
ren karşılıklı i1imat lıa\·asını yaratmıştır. Bu 
neticeyi nıomuuniyetle kaydetmek i teı·iın. (Sü

ı·ekli al kışlar) . 

'İ'üı·k - Alnıım mü.nascbctleı·i, o tr. rilı ten beri 
hiç bir zaman bulwunıyaıı bir dostluk takip 
ediyor. (Bruvo ııc lel'i) 1 haziran 19-U tarihli 
Dostluk ye ııldırmazbk Muahcdesinin hiiküın

lcri, her şart içinde mııh.fuz olarılk devam ı•di
yorlar vo devanı edeceklerdir. (.Alluşlar), 

oıı giinlcı·de imzasına mnvaffakıyct clv.ırcn 

vo yakıııdn yük. ek tıısdikınıza nrz •d ilccek olan 
1'ül'it - Alınıııı •ricnr t Aııln.şınaı<ı, hıı d stluk ve 
itimııt siya etinin hayırlı bir scmcrcsi olıırıık 

tclııkki ~ilmeye lliyıktır. 

Sayın arkadıujlarl 

1940 yazında Fransanın mağlubiyeti, İngiliz

leri en nıüşkül bir vaziyele uğratmı~ bulnııurken, 
1'ürkiycniu müdafaa ve rnıı.suniyct umdelcrilc 
takip etmi§ olduğıı ~iyasctin bir noktasına lıa

lı>l gt•lnıcdi. Ve 'L'lirkiye lttiiak iUualıedesinc sa
dakatini açıktan açığa söyledi. 'l'ürkiyc, dün
yanın en büyük dcvletleriıı<len birine karugün 
dostu olduğunu, o zııınaıı bir kct·ı·r Jahu i~put 

ı•tnıiştir. (Hiiı·ekli ıılkışlıtr, lıı·ovıı sesleri). 
,\ ym müdafıııı ve m:ı.~uııiyct ıınıdclerinı· isti

ııa L et m eye devBın edecek olan harici siy:ı~!'ti

ıııiz, t;ıahlıiitlcı·ine sııdalmti, 'l'üı·k :Milh·tiniıı ~i-

arına tam tcvafuk eden, umumi 
ınize ve b('ynclnıilel ahli'ı.ka yl'gô.ııc 

hir ın·en. ip olarak tatbik edecektir. 
leri, alkışi ar) . 

Aziz arkadaşlar! 

monfaııtlcri

uygun olıın 
(Bravo ses-

.Arz<'tıııi~ olduiÇum bu siyaset, mcınlckl'tiıııiziıı 

~oğı·afi vııziycti ve harbin inkişal'lal'Itıdnn doğan 

lnısusiyetlcr önünde, artık her tararta kabul ve 
takuiı· edilmek lfizımgdcn dürüst ın:ıJıiyctiııi tc
lıarüz ctliı· mi~tir. (Hravo sesleri). 

.\lüstakil, Jıaı·ckcthıriue lı ük im ve kuvvetli 1'lir
kiy<•, kiım;cyi tehdit ctıniycıı bir sullı yuva.~ı 

lıııliııJe ve ıııcdcniyet i~in J'ayualı bir unsuı· kıy
mı·tiııı.lc kendini gösteriyor. ( 'lirckli alkışlıır ) . 

l\[enıleketiınizin siyasetindeki asıl hedefler ve 
ga) ı ·etlı•r, tHkdir olunınıı:ktauır üınidiııdeyiz . 

Cumhuriyet Ordusunun kuvvetlcıımcsi ve ilı

tiya~larınm taınııın.l.anınası, Büyük .Meclisin w 
llükfıınctin en lıaş i~i old11ğıuıu lıir kerte daha 
il!'liı · tnıl"k isteı·.im. (Sürekli alkışlar). 

Türk Vataııd~ınııı, kendisinin uc i~riııJc vu
zi t'e n ldığı ve ya ı· ın ıla nlacı.ığı, Türk OruılStı için , 
istcııill'n her fcdakul'lığı ve yardımı tereddüt
süz yaplığını gömıcklc duyduğumuz sevinç hii
.rüktür. Ka.lıramıın Tü.ı·k Ordıısuıııın, verileerk 
her vıı..ıift•yi ytıpınııyıı chil olduğunu yııkıııdıın 
itiıııadıınız \'ardn·. ( üı·ckli alkışlar). 

i\lüııa.kalô.t vekiUcti, 'kenuisinc lcHli olnıııın i~

leri , zamıın.m ağır ~aı·tları allmda başarmııyn 
ı; al ışmaktadır. 

Sıhlınt işlcriınizdc progrıınılı çnlrşnıa dcvrun 
l'tın kle hcrabcr, ne mE'mlckct ılalıilind<' biiyiik 
salgnı hastalıklar göriilınii~. ve ııl' de diğeı· menı
lckl'tlt•rdPki salgınloı·ııı lnıdııtlnı·ınıızı ıuınııısnıı.ı 

m<',vdıuı verilJnjştir. 

Ziuıııt vekô.letimiz ist.ilısali arttırma, çeşit-
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lendirıne ve vasrtlarını yÜlrseltme yolundaki ça
lışmalarına devam etmektedir. Evvelki sene faa
liyete başlayıın makineleşme işi geçen sene bir 
ın.i ]j arttınlmı~tır. Türk köylüsünüıı ruılııyı~lı 

~al ı şmalım da, bu işleri kolaylaştırnıakta \ 'C zi
ı·ai iı.tih~ıılimiz aı·tmakta, ve vasıfc;a yük~cl

meJı tcılir. Bununla lıcrııbcı·, nıcnıJt•kctin V<' or
ılu ilıtiyal'ınııı k~tı·~ılanması için istilısali nrttır·

ınnya daim GOk ı·hemıııiyet vermek zonındayıı. 

Tiiı·k ki i,,• lüsüıııh·ıı lı u gayı·ct i bekJı.ı·iz . Aym 
xıınıaıııl a nıii s tr lıl iktt•n dı•, lwlayhklıı ve i stPdiği 

kadııı· hnlahildii{i ııinwtiH ka<lr·ini hilor k fıızlıı 
istihliıktl'lı son dcı·crc ı:ckiume.•iııi isteınek lı:ıkkı

mızdır. Bu günün ~rtlarını, düııyaııııı g-rçlı·

mcktP olduğu lınhı·anı gözlinünde tutarak, ya~n

yışııı ı ona l{iiı·c ayarlaınak lwr .vatıındnşa dii !'ll 

milli bir boı·~ tur. 

1'oprak lmıııınu , Büyiik M<'cliı;c sunulmak Ü7.<'
t'<"diı· . Bir ~ok ııı·aştıı·malaı·daıı anlıyoruz ki, toı)

mğı hi<: olmnııyıııı kiiylüııün nisheti ıııalıduttuı·. 

1 ır,• l ct ınal ı toprak da~ıtnıak ı:;uretil c, lın nislıct 

:\'lldıın yıla ıızıılnıııktadır. Bununla lıl•rabl•r, 

t.oprnğr olmayıp, krndi lıa§ııııı ocak ktlr'lııak istı•

Yl'n l rı·c toprak tl• ıniııi, CunıJıuriyctin en zi,,·ııde 

Pht'ııııııi.n·t. vı:nliği lıir mı>Selcdir ( Brıwo sc~lcri, 

alkı~lıır ). ~iifıısuıı ~oğıılnıa;q ve intikal stır<' t i l c 

pıll'<;alnııııııısı ııctircsindı>, elindeki toprağı hu 
günkü işkıııc lwdı ·t•t ve vnsıtıılarına, çoğıılıııı 

yaşama ihtiyaçlarına artık yctişnı<'meye hn~la

ynıı aY. topraklı köyler ve köylült'ı' vıırdıı·. Bıııı 

Jar·r, lwndilt'I'İııc dalw yüks('k ~·ıışaına imkfıııı 

vc•n•eek ıııiktıırda toprak salıibi kılmak vc !ın 

topraklıınin iş ~·ııpınıı lnıdı·ctini t11ııı kıynwtl~n

dir<:>t·rk l' ı• ı·iınli hir işlrm(' i~iıı lüzıınılıı ıırD~Iııl'la 

ılnnııtınakta ıı~ı·lt' etıııf.'k liLZ1mdıı·. Yüksek ilg i 
\ 'l' iıı~rll•meııiY-1 •, <·n i.1•i şeklini alacağına f'nıirı 

oiJuğuııı kanunun lıiı ·ıııı !'\'\'ri ı;ıka ı·ılıııo~ıııı aı·. 

zu ı•di~·onız. 

A rkııdıı~lııı·ıııı ! 

\ 'ataııuıışlıH·ııııııı ııözıh•n uzak tuımıınıalııı·ırıı 

istf.'riın ki, dün,1'a haı·binin, lıütiin ıııil!t•tlt•ı·in 

iktisııdi ha.vatıııdaki tt•sirlPri geniş ve del'indiı·

ll'r. 'ihan ııi~·ııııası ve milletıcramsı yollar, bi
zim menılekctinıiı i~iıı de yarıyanya kap(lnınış

t ırlıır. Yurt ınüda.fnasını temin knral'iyle menı
lı•k('tinıi?.Jr dr hir ı:ok in an lnwvl'tlrri i. tilısnl 
:ılıııııııdaıı ~l'l<ilıııiştirll• ı ·. Ba~kıı mvııılrkı>tlf'rd!' 

oldnğu ıcihi, bizde de s<'rlw~ı piya.qa lıazı ihti
yaç maddeleri iizııriJıde menu roller oyruınıak 

temayiliünü göstermektedir. 
Bugünün şartları içinde, iıışe poUtikanuzın 

esas hedefi, halkın ve lifilli Müdafaruun ihti
yaçlarını karşılamak olmuştur. Hükiunet, bu 
hedefe erişmek iı;in istilısalden istihlilke kadar 
ımınan i !ct i sad i raııliyetler silsi1csinc ınüdııJıa

le etmek ve bu faaliyetleri düzenleyici bir mu
rııkalıe altıııJu lıulundurıııak kartırını alın.ıştrr. 

tstilısıüin arttırılması, tedbirlerin başında 
gcliı·. Milli varirğın ve milli istiklfilin b~k~i~i 

olıuı ordnınuzun rihazlandLrJlıııası, inŞE'Rinin l'lll 

ııiyet altııın ıılıııınıı.~ı. hi<; eksiimiyen ve daima 
aı'lau milli ~alışmaya dayanmak suretiyle nıiinı

kiiıı olnı·. Ziraat ve anayi sahasında, Devle
tin · ist ilısal organları kadar her ymttaşın da, 
ıııühitiııe Öl'llt•k olacak şekilde çalışmıısı, bugün 
vatan vazifclt•ı·iııin en kutsalı olmuştur. lstih
lfıkin tanzinıi, istihsaliıı arttırılması kadar cheın
miyctliıliı·. 1a~<'miz i ~ iıı çok clıemnıiyeti olan 
topı·ak mıılıstıllel'imizdeıı hazılnrı, bugünkü ge
niş iht.iynç!ıll':ı yel nı ek l.uıkımından ciddi t ~
lıil'lcre Z<'nıiıı olnıııyıı lfıyrklırlıır. Bazı girccı•k 

ırıuddclcriıı ın('ınh•kctc gir!'hilen miktarlaı·ı ti'

sadüflcre hağl rd ıl'lııı· . Bn s lıcplcdir ki, girc
cek ve istihsal maddel cı·iınizdcn hazılıırma llü
klıın<>tı:(' elkoııularnk, hunlann ibti:va<: nisbe
t iııdr <lağıt ılınıısı yoluna gidilmiştir. 

Yi,v('cek nıuıld<'lt'rindc şimdiye kadar istih
li\ki talıJit ı>dı•ıı hir karar alınmamıştır. Aıı<?ıık, 

stoklarımızı korıınınk ve g lccekte eınniyctli 

huluıınuık iı;iıı, giiniin hiı·indc bu maddeinde 
dahi istilıliıki talıılit zaı·ıır«.>tiyle lwrşılıışınak ih
tiıııııli vardıı·. Hüklıme lı.;ö. bmnsı tlaimıı gör.
iiniiııde htıhındurulmnlıdır. lıısnn ,vaşa~'lşrnın 

lıiitüıı ş.ıı·tlaı·ıııı trıııeliııden ~aı·snıış olan hü,vük 
hulıı·au i~iııdr, yuıtluıııuznn selilmeti ynrtto~hı
rınuıa yeni vazifı•l r ve fcı·ağııtlcr yüklerse, 
ııırınlckct ı;O<·nkJıınnm bu çeliıı imtilııının şart

lıınnn da seve sıov<' katlıınaf'.aklarına ru.ıla şiip
lıl'miz ,\'Ok-tur. J. tilısal ilc i!(tilıl:iki lıirhirinc luığ
lııynıı nrnrılnı· dıı, !ıaı1ı hal'ıısıııın ıı çok t sil'i 
altında bulnnclurn.ulıırdır. Bunun neticesi ola
rak. :vurttnşlaı·ııııızcıı harbin Pn ~ok lıissı>dil n 
tıırn Cı hayat pıılııılılığı olıııu~tur. İhtikureıııııı cc
nıiyt't bii n yı>. iıı<' ynpt rğr f<'nalığı bütün yurtt.aş

lıll'lnıııııı lıilnıeleı·ini ve hu gihileri ııiiz~e~t!'n 

~l'<;iı·ınek iı:in ııımı·lıı hiı· şekilde yardım etırı!'l -
ri liııııııdır. 

Kııllnııı 1c hüı·ı·irctiıı trıııir. lıtı\'OSıııı Nı 1!<'· 
ni~ ~ekilde teııeffüş eden, bu müste na meıııle-
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kct\n evladr olmnk şerefini tıışryanların ve onun 
nimetlerinden hiiyük ölçüde raydalanan insanla
rın, bu memleketin knnunlarına, nizarniarına 

lıiirnıet etıııeleı·iııi istemek, ve icabederse hür
ıııel ettirınck, lıu milletin eıı tabiiLir lıakkıdıı·. 
(Hürckli alkışlaı·) . Hükfımet, ilıtikfırla mücade
leye csa. olan fiyat tesbit i muaıuelelerimle ıu·a
cıyıı, t lic·ranı rıneğiııin , bill{isinin ve sernıaycısi

nin kııı·~ılığr olfln hakkı vcı·nıektediı·. F'aknt hu 
llllkkııı lıudııdıı. fcvknlfıde hallerin yamttığı 

hulnııık havn ilr <l<'ğil. ınilll gelirrlen hu ıiim

ı·pyc ıllişrc·rlt lıiss<•ııiıı ııoı·nınl ölı;üsiylc t[ıyin 

Pdilrndidir 1·e lıiiyl€' t~yiıı edilıııPktcdiı· (Hrnvo 
sc•skı·i. alkışlar). 

lnşc ve fiyııt. ınıımkahe işleriıııizin düzenle 
ve lıa~ıırı .rlıı yiiriitiiiPhilın~si , yalnız lıtı mnksat
Jn vlicııtlnıı ılırılıın tc~ltiliitlıı ıniiınkiiıı olanııız. 

Hütün Dt>vlet te~kiliıtrııın , ve lııısıısiylı> viliiyr t
lercl<' iclaı·c iimil'lcriniıı hu konuyu, bugün i~in 

Jı ıı~ ta f!'L'Ieıı Jıiı· Devlet vazifesi olarak ele alnııı

lııı·ııııı k<'siıı lliwın vaı·<lır. 

.Jiükliıııet , n ğıı·lığı Jıpı· gliıı uı'iıııııktıı olan haı·
lıiıı zııraı·lı tesiı · lpı·iııi iinl<'yelıilıııek i~iıı , .Milli 
kımııııııa lwıııınııııda ynpılıııa. ı lü zııınln ıı;ördiiğü 

ut'ğisik ye ekiPııtilere nit tf'klifleı-ini yakıııtln 

Hii.vlik Mı•ı·lise ;ıı·zou<'C'<'kt ir. 

Dt 'i ticaret t <' <'Sasım ız , lıiitiin ın<'ın leketlN·le 
Jıııki l< i , !'iili lıiı· ıııülınılel<' l~miııidiı·. Huntlıtıı 

ha~ ka , ilıt i,rn<·ı ıımılıın [azla olruı ~ıkacak ınndde

Jerinıi z i, giı't><'E'k c~yııııııı tl'nıiııi \'asıtası olarnk 
kııllnıııııaldayız. Y<'ni ticnrct. aıılıı.~nıaları bu 
<.'snsl a ı· i~intl<.' ,v:ıpılınaktıı, ve eski ınıılnwclel('ı· 

lıu eımsl:ıra r,enilıııt'kll'dir. 

Jlıracat ııınrlrlelı>riıııize , ınlistııhsili nırınıınıı 
Nlecek fiyııtl:ır tl'ıniıı rcliı'ıııi~tiı·. Aııcıık, bımHla 
ıııiistııhsiliıııize hir tı:ıvsiyt•de bnlnııııııık istcl'iııı: 

Bugünkü i'iyntlar daimi olnmaıı:. Hnı·p soııı·a
sı devresinde fiyat clü~ıııesiııi beklı>ıııek liızmıdır. 

nu iliharln, mlistah il in hııııa şiıııditlt'n kendini 
n lıştırııınst, ve ~ok tnsnnuilu hareket etmesi , ve 
harp sonundaki buhrı.ıııı lmı•şıl:ı.yocıık lıir ilıti

yntla müı•elıhcz olması icalıedcr (Bravo scsleı·i). 

Hl~l ~cnesinin, dış ticaretimiz i<:in, geç;cıı iki 
lııırp yılına ıınzamn daha ağır ıııfuıııkale şartlıı
rı ıırzC'tmcsiııe rıı~nıen, Hükiiıııetin aldrğı tedhiı--
1 rle, gircook v (;ıknc:ık ıııadd ı.,riıniziıı taşın

ınnRınn imkan lıtısıl olmuştur. 

Ranııyi vo nıAııdin sahasındaki istihsal fAali
rotlcrimiziıı, içindo bulımduğumuz .revkaliıde 

hal ve şartlardan mümkün olduğu kadar ıı.z 
miiteessir olması için devamlı bir surotte ve bü
yük bir gayretle çalışılmaktadır. İşlemelde bu
lunan istilısal müesseselerimizin muhtaç olduk
ları ham madde, yedek parça ve sair •teehizatıu 

karşılanabilmesi için her türlü imkanlardan is
tifade edilmektc olduğu gibi, tesis i~lerimizin 

bir çok müşküllerc rağmen yürütülmesi d lıu

susi bir ilıtimaiDJn mevzuunu teşkil etmiştir. 

Bu .·aycdediı· ki, milli iktisat eihawnız, memle
ıket ihtiyaçlarmdan hi.iyük Lir losmııun karşı

lanıııa.~r hususllllda yüksek ve >tııkdire şa.vıın bir 
kabiliyet göstorobilmiştir. 

İstihsal faaliyetlerimizden alman bu net.ice
l cı·, daha Lir çok ilıtiyaçlaı·ımızm temini hakı

mından da, geleceğe cınniyctle bakmaımza hak 
vermektedir. Çünkü, bu net iceler müsbcttirl e ı·. 

Gerek sanayi, gerek maaelin salıalarındaki hıtih
sallcr çoğnlma ve arfmıı yolundaki yürüyüşle

rini son sene zarfında da muhafaza etmişlerdir·. 
fstihsalleriıni~lc alfıkalı teknik clcmaıılarıııuznı 
dikkatli ve fcragatli çalışmalnl'llır, lıuzw·ımuzdıı 

ınrınııunltıkla nnanm. Gi.in gc~tik~c bunların 

kendi ihtisas şuh<.'lerindeki ınüııwre,.e!Pri art
malda ve sııyılarr çoğalmaktadıı-. 

Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm DrY
letçc işletilmesi hakkındaki tkanııııun üıt hi kın 

dan h('klımen ınüsbot ııeticeler nlınmakt:ı.clırlıır. 

Bu tatbikat, kömür istihsııl Ye tC'vziiııin Y<' 
rimini ve intizamını ar!Jtırınakla kalmaınış ora
da çalışan binlerce işçinin ge~im ve sağlıklal'l
nı, rahatça çalrşmalarıru da emniyet altıııa al
ınıştır. Aynı zamanda, işçiyi işine ve iş yerine 
ısrndrrmıya yarayan ve verimi art t.ıran bu tccl
birlerden alınan iyi neticeler, bu yoldaki çalış

mnnrn, Devlet elindeki diğer istihııal müessesc
lerine de yayılmasına yol açiDJştrr. 

Ba.kll' istihsalimiz artmakta devam etmiş ve 
artış nisbcti, geçen yıla nazaran, üçte bir gibı 
~·üksek bir terime varıruştır. 

Petrol arrunalarında, geçen sene al.ı:zuı.ıı illı: 

müsbet netice üzerine sondaj faaliyeti Ra.man 
Dnğr bölgesnde devam etmekte ve teşvik edici 
bir malıiyet göstermektedir. Diğer taraftan, 
memleketin muhtelif kısımlarında yapılan istik· 
şaflıır, Uı· fıı, gğridir V<' Boynhııt bölgelerinin 
petrol bnknnmdan esaslı tetkike değer olduk
larını göstermişlerdir. M:aden arama faaliyeti
mizde, sene içinde en mülıim neticeler Söğütözü 
kömür ve Adapazarı demir alanlan ilc Turhal 
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antimuvan görüntüsünde ve Ödemiş cıva roa
deninde alınmıştır. Bu mmtak:alarda ehemmi
yetli cevher ihtiyatları bulunmuştur. Keban'da 
Bolka'rdağı 'nda işlet m i.''e wl'ilen kesimlerin 
dışarısında aramalara devam edilmiş; Küre ba
kll' madeni de ümit verici bir safhaya girmiııtir. 

Şeker ihtiyacını geniş hadler dalıilinde kar
şılamak gayesiyle, bu sene de yııptu·ılan pancar 
ekimi, şimdiye kadal.' yapılanın en yüksek haddi 
olarak 44 000 lıektarı geçmiştir. Bu miktar, 
1935 senesi elriınine nazaran, yüzde yüz nisbe
tinde bir artış bildirir. Bu neticede, köylümü
zün pancam karşı gittikçe artan aHikasınm, ve 
bu ekime gö~terdiği uyum kabiliyetinin büyük 
ölçüde itmil olduğunu memnun olaa'ak görü
yoruz. Köylümüzün pancar tarımmdan elde 
ettiği faydanın paı·a ile ifadesi şudur: 1985 se
nesinde 3 000 000 lira iken, bu miktar 1939 da 
6 000 000 a, ve geçen sene 8 000 000 liraya 
yükselmiştir. Bu sene çiftginin eline geçecek 
para ise, bu yekılnu da geçecektir. Bu sene 
90 000 tonu geeerek bağlıyacağımız'l. ümit ettiği
miz verim, halkrmızm ihtiyacım, olağanüstü şart
larm devamma rağmen, sıkıntısızca karşılayabi-

lecektir. 'T 
Devletin al8ıkalı olduğu sanayi kurumlarının, 

kendi satrşlanm mu1:edil bir fiatta tutarak, 
piyasada nazımlık etmelerinden ve yaptılı:larmr 

mümkün olduğu kadar doğrııen. müstchlik kitle
sine vermelerinden, bu sene de memnun edici 
neticeler alırımışhr. tıı kanunu tatbikatı, hu
snsi.dt' ı;~şitli saııRyi şnheleı·incle, nıPml<'.k<'tiıı iş 

hayahnı buızünün isterleriyle ayarlıırnak bakı

mından ve Milli: korunma kanununa gör alman 
kararlar çerçevesi içinde yüriitülmektedir. Bu 
RUretle lüımmlu iş yerlerinde ~alışma. müddetl<'ri. 
Rrhhi ve fenni icaplarrn müsandesi nisbetinde, 
arttırılarak it;tihsal ha<'minin ihtiyaqlarrmı v.ı kar
~ılnmasma çnlışılmalctadrr. 

Bundan başka, bugüne kadar, hukulri miinıı
seb tler ve sı.hhl icaplar cephesinden tanzimine 
çalışılan işqi hayatının iş knıalan, meslclô 
hastalıklar ve analık ballerine knrşı, ma<'ldi rrp
heden de teminat altrna alınmasını sağbyncak 

olan i~i sigortalarma ait kanun projesi yüksek 
Mecllse arzedilmiş bulıınmak:tadır. Bu kanunun 
kabuliyle, işçi hayatında daha ferah v rici ne
ticeler elde edileceğini umuyoruz. İl']Çilerirı, el
verişli oldukları işl ro yerlcştirilmelerine, ve 
türlü işler için de, elverişli işçil r bulunmasına 

aracılık edecek bir kurumun kurulmasına dair 
olan kanun projesi, ayrıca yüksek Meclise sunul
muş bulunmaktadır. 

Türk köylüsünün, ziraat alet ve araçlım ya
nında bir de el tezgalıına sahip lulmak ve bu 
suretle boş zamanlarını kıymetlendirmek gaye
siyle, gC(}en sene yalnız 17 vilayete tezgıth ve 
çıkrrklar gönderilmişti. Memleketin her tarafmda 
gö ·teıilen hüyüik vo memn.un edici alakaya, bu 
seno iınklın nisbetinde cevap verilmesine çalı
şılınıştır. 25 viHtyete, horbirine yüzden aşağı ol
maımık i.i1-ere toplu olarak, ayrıca 61 viliiyet ve 
kaza bölgesine de örnek mahiyetinde olmak 
Ü7.cr , topu 3 928 1a1:ım tezgah ve çıknk gönde-
rilmiştir. " / 

El tezgahı dokumacılığın çok b~unduğu 
yeı·ler<'lcn ])aşlıynrn.k dokumacıların koopera
tiileştirilmesi yolundaki ~nlışmalara bu sene 
daha geniş bir ölqüde <'lcvain edilmişth·. Bunun 
neticesidir ki, geçt>n sene yek:Uou ancak seki
zc Yaran el tezgQhr dokumacı kooperatifleri
nin sayısı, memleketin bir çok bölgelerinde 
hn yıl yirmi beşe çık:ıntştır. Bu suretle, kurul
maları bitmiş ve çalışmıığa ba~lamış bulun au kü
~:ük sn n at kooperati Elerinin sayısı otuz dör<'lü 
bulmuştur. Bu kooperatifleriJl artmasında, i~in
de bulunduğumuz şartların ve Riiküm tçe ele 
alınnuş olan ham madde dağıtma i leriııjn te
sh·i olduğu açıktır. Ancak. bu kooperatifler ı<a

deee bugihıün ihtiy:ıçlarrnm basmcı altında vü
<'tıt hnlıın birer kurıım değil, fakat iktisadi ve 
i~timoi gayelerimizin tnbnkkukuna ynılım ei
hetinden kondil rinden devamlı hiznıet bekle
nrn müesseseler olduklarından, bunların kunıl

cluklıırı muhitte sağlam esaslara dayonarak ycr
lnşmeleri ve normal znmanlarila da yıı.,ıyabilml'
l<'ri ic:in murııkahelerirıin ve koopPratifc:ilik rıı

hlmn en uygun t>kilde ı:alı~mnlarmın t!'nıini 

hnlcrmmdan liiznrnlu görülecek tııdhirler ı;re<'ik

tirilmekı~izin almmıı.lıdır. 

zun yılların tccrülıelcrinden fayclnlmıarıı k 
lıugünkü ihtiyııı;larrmrı:r kar~ılayalJilc<'ek ~u

rett!' hn:nrlnnan y<'ni bir Gümriik kanunu layi
hasr yüksek tetklkınıza sunulmuştur. 

Bu yıl i~:inclc, t knik sııslarn dıılıa uygun 
ve tatbikleri dabn (}(lk kolayla.'fl:ırat'ak . kild11 
tanzimine c:olışılmakta olan yeni tarife tvelini 
kanunlaştırocak lllyiba cla yüksek katmıza g ti
rilec ktir. 

Çıkarılacak mnllarımız üzerine koymıl.§ ol-
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dıığııınu7. sınırlar ve kısıntılnr , ve hudutlnı·ınıı
zııı ii tc• tn ı-ıı i' ında ki olaylar yiizüııdrıı, daha çok 
l'il"loıı!ıiyı•t ıılıııı kaı:ııio:ı iıkla uğnışıııa iı;iı ı iiııı•ııı ·· 

lı· ~a lı~ılııııı kt n ,·ı· t l'sirli ~al'clcrc başvunılnıa k 
I ııılıı·. 

Yiilısck dı·r~ı·cli iı;kilt•ı·iıı iı;tilılıikiııi ıızalt

ıııak iı;iıı ; ılııı ıın tctlhiı·leı· iyi ııc·tiı·ı·lcı· t•rı·ıııek

trrlir. 
Na fia ve k ii lı•t iıııi z, ııınııııı1 vaziyc•t in t• rnliı~i 

iınk uıılnı · drı•ı·rı•siııde, deıııiı·yohı iıışnatınılaki 

fa:ıliyı•tiııi tlcvaııı l'ltiı-ıııi~ vr bu arnıla l>i,vaı·lm

krı·- Tr:ık lıattı 77 nci kiluınetı·eyı• v;ı ı·rnı ~, 

ı•;lfızığ- Yan hattı üzerindeki ~n lı şııın loı· (la 1:35 
nri kiloııı('trcyr katlar ilerlcırıiştiı·. 

Memleket şos<' l criııin ıslahı ve yol ynpıııa i~i

niıı hng-üııüıı ve yannın ihtiyııçlıırmn uynca k 
hiı· ~ekilde ~rı·~t>I'Clcııcüı·ilınesiııiıı m• kadııı· ILi
zıııııtn oldui:('u, son ~eneleı-in vulnıatiyle bir kne 
dııha lıissedi lm E>ktcdir. Yol yııpııııı faııliyetiniıı, 
bugünkü ihtiyn~lara tam c<·vııp veı·ect>k kaımııi 

lıir esasa hnğlannınsı i<;in 1ıazıl'lnıınıak1ıı olıııı 

lıiyihıının Büyük Mc!'lise arzrnı çok .verimle 
~örıııektcyiın. Büyük ıı i5leri fnnliy<'li, II'N:<'n 
seııc kabul buynı·ıılan 50 milyonink talıııisatlıı 

dnh:ı grni~IPıni~. ve haşinını olmı i~lenlrıı 1\fıı

latya ve Niğde inşaatı bitmiş ve Tarsus - l~gı• 

havzasuıdaki işlerrlen bitcnleı· lııılkııı fııyılıısına 

a~ılnuştrr. 

.tıuır·if' i~lt•ı·iııdı·, kiiy rıı~liliilrı-i :ııll'di, ıı:ı·<;t•ıı 

seneye nazaran üç tıme daha ilih•esiylc 17 ye vııı-
nuştır. 'fıılebe sayısı 9 000 (' ~ıknıak üzerediı·. 

Köy Eğitmen okullarından ı;tkan 1 500 eğitıııen, 
köylerinde işe başlaın.ı.şlardır. Bu suretle, on se
ne gibi, millet hayatı için çok lu. a bir zamanda 
15 000 eğitmen ve 30 000 öğretmeni köylerimize 
dağı tm ak yolundaki çal ışma tuzlu. devam otmck
tcd.ir. (Bravo sesleri) . 

J öy enstitüleri ile köy okullun ıırıı.,mdııki 

nıiinasoboti ve bu teşekküllerin biı·hid l'inc yn
pacaklıın yardııuları ve eliğer tunmni ve sosynl 
vazHcleri ~erçeveliyecek kanun la~'ihıısı yakıııdu 
lıeıncn Büyük Meclise sımulacaktır. 

De !eki ve teknik öğrelim.i en geniş ölçüde 
t rtiplenıck için Hükumet ciddi karııı·lar ver
miştir. Manrif v kal tiıı le teknik öğı· tiıniıı t -
mel t kilatı kunılınakta<ln·. Az 7~!" ·•ııda geı·

çekleşlirilınek istenilen büyük bir ııı-ogn.ıı •. 
men Biiyük Meclise sunulacaktır. 

Qeuıleketin saııayiinde, uıotörleşme v mnki
ııcleşmcslıule ve bütün ihtisas işlerinde ehliyeili 

ıınsurları , bol mlktnrda ve süı•atle yetiştirmek 

i~tiyoruz. (Alkışlar bravo sesleri) . 
Büyük Meclisin tıu kaıımı üzerindeki yakm 

aliLkıısındaıı ~abuk ve hayırlı n ticeler bekHyo
ruz. '!'eknik öğretinLde hedefimiz, kacluı, erkek, 
her vatandaşa kendi sanati ve gel}inıi i~in bilme
diki rini öğretecek bir öğretmen, hiı· öğrenme 

yeı-i göstcrebilmektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Şimdiye kadar Yüksek öi{retim kurumları 

nın son sınıfiarına konferans şeklinde verilmek
te olan inkilap dcrslerinin, bu kuı·uııuarda « lıı 
kılap tarihi ve Türkiye Cumhmiyeti rejimi» adı 
altında esaslı bir ders şeklinde verilmesi ve bu 
mevzular etrafında ilmi incelemeler yapıııak ve 
yaymak üzere, aynen lı i ı· ile « lnkililp tarih i ~-c 
'füı·kiye Cumlıuriyeti enstitüsü » kurulma:ı ka
rarlııştırılıruştır. (Bravo sesleri). 

Üniversite öğretim unsurlarının mesleki ve 
~ıı.hsi hükümlerini kuı·ıııak üzere, Maarif vckil
liğince hazırlanmakta olan kanun lil.yihası, ya

kında Büyük Millet Meclisinin tasvibinc ar:.:o

lunacaktrr. 

Arkadaşlar 1 

Fakültelerimizin ve yüksek oku.llarun.ızm ih
tiyaçları ve çalışmaları dikkatli gözleı·iıniziıı 

önüudedirlcr. Bütiin güzel saııııtlarla yakından 
ve cıındon ulflkalıyız. 

Arkadaşlar 1 

Bu günkü şartlar i~iııdl• bir (:ok istediklı~ri 

mizi belki yapııınıyoruz veya yarma bırakınıık 
zorunda kalıyomz. Fııkat kesin vo vicdaııi kımı 

rı.ıruz odur ki, yeııi nesli yetiştirmektc hiç lıir 

geeiknıiye VI' ~!'ri kıılıııuğıı meydan vı>rnıiycce

ğiz ( Hiiı·ekli a lkış lar, hı·avo SI'Sleri). Bn uzak 
kiiyden başlıyııı·ak, yeni nl'sliıı bilgili, gü~lü, hrı· 
alıında iistiiıı yeti~ını•si iilküsü bütün ıliişünr·c

lcı·iıni:r.i luıplnını~tır ( Brııvo sesleri, sürekli al
kı~lar) . 

Aziz Millet \' ekilieri! 

Bnydığıııı Devlet i~lcı·iııiıı heı· seıw ycni
lcı~ eıı ve grııişliycıı ıııcvzuları knr.5ı. ında l\Iali
y m izin vnllifcsi dniıııu şudur: 

Gelişme hızını kcsınedl'n, ıııcııılı,kctiıı veriııı 

lmbiliyetiııi ıışnıodıın ve ınill1 p;ıraııııı kıyııı t i
ni zayıf düşiirmeden, muhtaç olduğumuz kaı·

~ılıkları temin etmek. 
l ftilıarln söyliyebiliriııı ki, bn~tn Büyük M e

Jisiıniz olmak üzeı· , bütiiıı millelç yapılan elbiı·-
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liği sayesinde Cumhuriyet Hükümeti, bu şartla
rı toplayan verimli ve sağlam bir Maliye kurma
ğa muva~fak olmuştur (Bravo sesleri, alkışlar). 

Umumi bütçe yekfınunun senelerdenberi yük
selmektc olmasına ve memleketimizin dört yanı
na sirayet eden Avrupa har.binin tevlit ettiği ik
tisadi güçlüklere rağmen mali yıllarımızı daima 
varidat faziasiyle kapatmakta olmamız, bunun 
en kuvvetli delilidir. 

En mülıim kısmı Milli Müdafaa ihtiyaçları
na aynlmış ve bu sene tamamı bu ihtiyaçlara 
tabsis edilmiş olan fevkalide talısisat program
larmın . senelerdenberi muvaffa:kıyetle devam 
eden tatbi·katma da, bu vesile ile işaret etmek 
isterim. 

1940 bütçesi, tahminlere nazaran mühim bir 
varidat fazıasiyle kapandı; 19!1 bütçesinin ilk 
tatbik aylarında elde edilen neticeler, çok ümit 
vericidirler. Bu olaylar, içinde bulunduğumuz 
hal ve şartlarm icabı olarak, iki senedir konulan 
muvakkat vergilerin iktisadi vaziyetimize ve 
balkın ödeme kabiliyetine uygun olduğunu gös
termektedirler. 

Vatandaşların, memleket borcunu ödemek 
hususunda gösterdikleri olguııluğun bu neticeyi 
almakta büyük tesiri olduğuna şüphe yoktur. 
Bu olguııluğun parlak bir misalini de, fevkalilde 
milli müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
bu sene çıkarılan tasarruf bonolarının karşılaş
tığı rağbette görüyoruz. Bundan dolayı bütün 
vatandaşları tebrik etmek benim için bir zevktir. 

Denk bir bütçe çerçevesi içinde verimli ve 
emniyetli bir Mailye kurmak, memleketin kabi
liyetini gözönünde tutarak eksiklerimizi tnınam
lamıya yarıyacak gelir kaynaklarını bulup, bun-

ları yerinde kullanmak, Cumhuriyet Maliyesinin 
ana prensipleri olmakta devam edecektir. 

Elverişli gidişini kaybetmiyen döviz durumu
muz, hususiyle milli müdafaa ihtiyaçlarını temin 
imkanlarını vermek bakımından, sevindirici 
halini muhafaza etmektedir. 

Türk milletinin değerli vekilieri 1 
Bizi, hizmetiyle şereflendiren Büyük milletin 

emanetini, hepimiz canımızdan üstün tutarak 
vazife yapıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). Bü
yük Meclisin ayrılığa ve aykırılığa asla yiiz ver
meyen tecrübeli idaresi, milletimizin başlıca 
dayaneıdır (Bravo sesleri, alkışlar). Millet mu
kadderatmın idaresi çok nazik olduğu bir de
virde yaşıyoruz. Siyasette ana temellerimizin 
sade ve açık olmasınden kuvvet alıyoruz (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

İçeride milli beraberliğe güveniyoruz. Bunu 
korumak için, gerekli olursa, her tedbiri almak
tan sakınmıyacağız (Şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

'V atandaşlann selilmetine aykırı olarak, doğ
ru ve kanaatli yoldan sapacaklara, bulanık za
mandan siyaset veya ticaret karı arıyacaklara, 
kesin, kati olarak karşı koyaeağız (Bravo sesleri 
al.kışlılr). Dışan ile münasebetlerimzde siyaseti
ınizi duru dürüst olarak söyliyeeeğiı ve ahltle
rim'izin aaıniı:nt yolunda yürüyeceğiz (Bravo ses
leri, allaşlar). Hiç bir şart altında, zor kabul et
miyeeeğiz (Çok şiddetli ve sürekli alla§lar, bravo 
sesleri). 1 

Sevgili arkad~l 
Hür ve şerefli vatana faydalı olabilmek, he

pim.iziıı tek bahtiyarbğımızdır. (Şiddetli alkış

lar, (Bravo sesleri) . 

--·-->~- -"' 



2. Heyeti umumiyenin akdettiği inikat ve eelselerin aded ve tarihi ile ne ka
dar devam ettiğini gösterir cetvel 

Altmcı Devrenin üçüncü İçti.mamda. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiye
si ı sonte§rin ı94ı den ı sonteşrin ı942 tari
hine ka.da.r bir sene za.rfmda (8ı) inikatta 
(86) celse a.kdetıni§tir. Bu müddet içinde 
2 . n . ı942 den ı6 . m . ı942 ye ve 14 . vnı . 

1942 den ı. XI .ı942 ye kadar ceman (4) 
ay tatil yapmıştır. Celseler Immilen açıktır, 
bu İçtima.da gizli celse a.kdolunmamıştır. 

!ni kat Celse Celsenin cinsi 

1 1 Açık 

2 2 » 
3 ı » 
4 ı » 
'5 ı , 
6 ı » 

7 ı , 
8 ı , 
9 ı » 

10 ı » 
ll ı , 
12 ı » 
ı3 ı , 
14 ı , 
15 1 , 
16 ı , 
17 ı , 
ı ı , 
19 1 , 
20 ı , 
21 1 , 
22 ı , 
23 1 , 
24 ı , 
25 ı , 
26 ı , 
27 ı , 
28 l , 
29 ı , 

Aşağıdaki cetvelin tetkikmdan anlaşila

cağı üzere Heyeti umutniye ceman ı4ı saat 
34 dakika. içtima halinde bulunmuştur. 

Ne kadar 
Devam ettiği 

Tarihi Günü Saat Dakika 

1. XI . ı94ı Cumartesi 2 o 
7 . XI . ı941 Cuma o 56 

ı2 . XI . 1941 Çar~amba o 7 
ı7 . XI . ı941 Pazartesi o 5 
19 . XI . ı941 Çarşamba o 7 
2ı . XI .ı94ı Cuma. o 58 
24. XI . ı94ı Pazartesi o ı6 

26. XI . ı94ı Çarşamba ı 45 
28. XI. 1941 Cuma 2 o 
ı .Xll . ı94ı Pazartesi o 20 
8 .XII . ı941 Çarşamba o lO 
5 . XII . ı941 Cuma o ı o 
8 .XII. ı94ı Patartesi o 40 

'10 . !XII . 1941 Çarşamba o ı5 

12 . XII. 1941 Cuma o 10 
15 . XII. ı941 Paza.rtesi 2 30 
17. Xll . 1941 Çarşamba o 35 
ı9 . XTI.1941 Cuma 1 09 
22 . XII . 194ı Pazartesi o ı5 

24. XII . 1941 Çarşamba ] 25 
26. XII .194ı Cuma o ı7 

5 . I .1942 Pazartesi 1 45 
7 . I . 1942 Çarşamba 2 15 
9 . I . ı942 Cuma 2 7 

12. I .ı942 Pazartesi o 30 
14. I .1942 Çarşamba ı 6 
ı6. I . 1942 Cuma o 48 
19. I .1942 Pazartesi o 25 
21. I . 1942 Çarşamba o ı5 
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Ne kadar 

Devam ettiği 

!tıikat Celse Calsenin cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

30 1 A<:ık 23. I .19.42 Cuma 2 10, 

31 1 » 26. I .1942 Pazartesi 2 

32 » 2a. I .1942 Çarşamba ı 10 

38 2 » 30. I . 1942 Cuma 4 3 

34 2 » 2 . n . 1942 Pazartesi 4 55 

35 1 » 16. m . 1942 Pazartesi 2 53 

36 1 » 18. lll . 1942 Çarşamba o 35 

37 1 » 20. III . 1942 Cuma o 2 

38 1 » 23 . m . ı942 Pazartesi o ]0 

39 1 ,. 27. m . ı942 Cuma o 5 

40 ] ,. 30. m .1942 Pazartesi 2 7 

41 ı ,. 1. IV .1942 Çarşamba o !i 

42 » 3. IV . ı942 Cuma 2 30 

43 1 ,. 6. IV .1942 Pazartesi o 45 

44 1 » 8. IV . 194?. Çarşamba o 30 

45 1 » 10. IV . ı942 Cuma o 32 

46 ı ,. lS. IV .1942 Pa,zartesi o 35 

47 ı » 15 . IV . ı942 Çarşamba o 30 

48 ı » ı7 . IV .1942 Cuma ı 45 

49 1 ,. 20 . IV . ı942 Pazartesi 3 o 

50 ı ,. 24 . IV . 1942 Cuma 2 35 

51 » 27. IV. 1942 Pazartesi 3 30 

52 ,. 29. IV .194Z Çarşamba 2 15 

53 » 4. V . 1942 Pazartesi 2 55 

M ı ,. 6 . V . 1942 Çarşamba 4 ı o 

55 ı ,. 8. V . 1942 Cuma · ı 55 

56 :t ll. V .1942 Pazartesi 3 40 

57 » 13 . V . 1942 Çarşamba 4 05 

58 ,. llL V . 1942 Cuma. 2 40 

59 » 18 . V . 1942 Pazartesi 4 30 

60 :t 20 . V . 1942 Çarşamba 2 o 

61 ı :t 22 . V . 1942 Cuma 2 56 

62 ı » 25. V . 1942 Pazartesi 4 o 

63 2 » 26. V . 1942 Salr 6 o 

64 2 ,. 27 . V . 1942 Çarşamb~ 4 50 

65 ,. 2 . V . 1942 Perşembe 2 18 

66 ı » 29 . V . 1942 Owna 4 10 

67 1 :t 1. VI . 1942 Pazartesi 2 3 

68 1 » 3. Vl . ı942 Çlarşamba o 19 

69 ı ,. 6. VI . 1942 Cuma 3 55 

70 :t 8. VI . ı942 Paza.rtesi 3 o 
71 ı » 10. VI . )942 Çarşnmba 3 10 

7~ » 12. VI . 19t2 0Q11)a ı o 
73 » l6. VI .1942 Pazartesi ı 25 
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Ne Iradar 
Devam ettiği 

!ni kat C else eelsenin l'·insi Tat•ihj Günü Saat Dakika 

74 ı Açık 17. VI . 1942 Çarşamba 2 55 
7fi ı .. 19 . VI . 1942 Cuma 4 05 

76 ı :t 3. VIII. 1942 Pazartesi o 41 
77 2 :t 5 . VIII. 1942 Çarşamba 2 Ol 
78 ı :t 7. VIII. 1942 Cuma o 25 
79 :t ı o. Vll'l.1942 Pazartesi o 45 

o :t 12. VIJJ. 1942 Çarşamba o 50 
81 • J4. vrn. J!l42 Cuma ı 46 

3. Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen ma.zbatalar 

Umumi Heyete muhtelif encümenlerden 
(414) ma.zba.ta gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bun
ların hulAsa.la.riyle muamele ta.rihlerini göster
mektedir: 

Bu (414) ma.zbatanm (316) sı kanun, 

(13) ü tefsir, (62) si karar ola.ra.k, (S) ü oku
narak kabul, (9) u encümeulere iade edilmiş, 
(6) sı okunmuş, (1) i reddedi.l.ıniş, (1) nin Hü
kümete tevdiine karar verilmiş, (3) ii de ruz
namede kalmıştır. 

A- DA1M1 ENCVMENLER 

Adiiye enetimeninden galen ma.zba.ta.ıa.r 

1. - Adiiye harç tarifesi kanununun bazr 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 18-
yihasına dair (1/839) 

2. - ..Akyazı'nın Balballr köyünden Hüseyin
~lu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına çarptırlınası 
hakkında Başvek8let tezkeresine dair (3/163) · 

3. - Amasya'nın· Bağlıca köyünden Etem
oğlu Ömer Yengi 'nin ölüm cezasına çarptırılınB#Jl 
hakkında Başvek8let tezkeresine dair (3/459) 

LO. VUJ . ı942 tarihinde 42, 9 sayılı knıııııı olıı. 

rak ıkabul edilmiştir. 

16 . III . 1942 -tarihinde 1278 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1942 tarihinde 1296 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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4. - Asker! cem kanununun bazı maddele-

rinin değiftirilnıeııi hakkında kanun liyiha.sm.a. 
dair (]/737) 

5. - Askeri ceza kanununa ek kanun layiliası 
hakkında (1/750) 

6. - Askeri muhakeme uaulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hıı.kkmda kanun lAyi
lıasma dair (1/788) 

7. -Askerlerin zat işlerine taallilk eden da
vaların tetkik ve muhakeme uaulü hakkindaki 
3410 sayılı kanunun iki maddesinin değiştiril
mesine dair kanun layihası hıııkkında (1/187) 

-· ,- : j- -1-~ 

8. - Askerlik kanununun 39 vo 61 nei mad-
delerinin değiştirilmesine dair kanun Jayihası 

hakkında (1/698) 

9. - Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci 
maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkında 
kanun layihasına. dair (1/718) 

10. - Ayancık'ın Cible köyünden Batıoğlu 
Omer Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırtlması 

hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/460) 

11.- Bartın'ın .A.rıtkunıa köyünden Alioğlu 
Satı Ozdağ'ın ölüm cezaama oa.rptırılması hak
kında Bqvekalet tezkeresine dair (3/429) 

12. - Bolu mebusu Lfttfi Görenin, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 noli 
maddesinin 2 nunıaralı fıkrasının değiştirilme
ai hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhııri 

:r.eti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi
nin 2 numaralı fıkraamın tefsirine dair takriri 
hakkında (2/40, 4/38) 

18. - Bolvadin 'in Yiirük Karacaviran köyün
den Memedo~lu Osman Uoan'm ölüm cezasına 
çarptrrı:lınası hakkında Başvekalet tezkeresine 

dair ( 3/393) 

14. - Bor kazasmm Ulukışla köyünden lş
mailotlu Ali Kılıçdemir ve Niğde 'nin Kitreli 
köyünden İbralı.imo~lu Abdürrahman Çığ 'm 
ölüm cezasıa çarptırılıııaları hakkında Başveka-

15 . VI . 1942 tarihinde 4257 sayılı kanun ola
rak kabul edil.Iııiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 4276 ve 4277 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

3 . vm . 1942 tarihinde 4280 sayılı kanun ola. 
rak kabul edilmiştir. 

15 . VI . 1942 tarihinde 4259 sayılı kanun ola.. 
rak kabul edilmiştir. 

15 . XII . 1941 tarihinde 4152 ~ılı ıtanun ola.. 
rak kabul edilmiştir. 

8 . XII . 1941 tarihinde 4143 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . VI . 1942 tarihinde 1300 say;rlı karar olarak 
lcabul edi.lmiştir. 

20 . V . 1942 tarihinde 1287 sayılı kara'r olarak 
kabul ed.ilmiştir. 

30 . I . 1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde 1292 ıır.yılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 
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let tezkeresine dair (8/434) 1 . VI . 1942 tarihinde 1293 sayrl:ı karar otarak 

- · lS. - Cemiyetler kanunu:ıı.ıin 3S nci madde-
sine iki fıkra ilavesi hakkıneW kanun' lQyihas-ına 

kabul edi~tir: 

dair (1/268) 8 . VI . 1942 tarihinde Maarif ~ncümenine. 
16. - Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

422 nci maddesiyle merjyeti kabul edilen 28 ~u

bat 1327 tarihli Usulü muhakematı cezaiye kanu
nuna müzeyyel maddedeki istintak ve mahke
me tabirlerinıia te:&iri hakkında: Bo.§vekilet tezı. 
keresine dair (3/427) 30. I . 1942 tarihinde 4179 sayılı kanun olarak 

kabul edilmi§tir. 
17. - Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

3515 sayılı kanunla deği§tirilen 66 ncı maddesinin 
ta'diü bakitmda kanun layİirasına dair (1/603) 

18. - Çapakçur'un Azizan köyünden Talha
oğlu Sadi Kalkan 'ın ölüm ceZll8llla Çarptıruması 
bakkrnda Ba~kalet tezkeresine dair (3;/S88) 

19.- Çatalca'nın Öreünlü köyünden Alioğlu 
Hüseyin Ka.hya 'nın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkmda Başvekalet "tezkeı:e8ine dair (13/435) 

20. - Çivril 'in Emircik köyünden Alio~lu 

Memed çavuş Sarı 'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresine daU. (3/436)• 

21.- Çıldır'ın Kutkale köyünden Karaoğlu 

Ziilali .Acar ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şeh

bender Kobuğ''un ölfun cezasına çarptırılın.ala.rı 

hakkında Başvek8.1 et tezkeresine aair (3/46il) 

22.- Çorum'un Osmancık kazasının Pelitecik 
köyünden Mustafaoğlu Mustafa Karabaş'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvek8.1et tez
keresine dair (3/403) 

23. - Devlet memurlarİ aylıkla.rtnın tevhlt 
ve taadiilü hakkındaki 3656 sa.yih kanuna bağlı 
cetvol.in Adiiye vekaleti kısmında deği§iklik ya.
prl.masma dair kanun layihası hakkında (1/747) 

24. - Devlet memurlan aylı:klarının l.e~hit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 

cetvelin .Adliye ve-kaleti kısmında değişiklik ya-

17 . VI. 1942 tarihinde 4261 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . VI . 1942 tarihinde 1294 sıı;yılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

12 . VI. 1942 tarihinde 1305 sayılı karar olıı:rak 
ka hı ıl edilmiştir. 

3 . VI . 1942 tarihinde 1295 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1942 tarihinde 1297 sayılı karar olarak 
kabul edilmi§tir. 

29 . IV . 1942 tarihinde 1280 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 41.84 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

pılmasnıa dair kanun layiliası hakkmda (1/794 ) . VI. 1942 tarihinde 4249 sayılı kanun olarak 
ka bul edilıniştir. 
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25.- Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu 

Ahmet Savaş ve Ahmedoğlu Memet Ali Sarıdo
ğıın'ın ölüm ce:ı;ası na çarptrrılmaları hakkında 

Başvekalet tezkeresine dair (3/430) 17. V1. 1942 tıırilıinde 1308 sayılı karar olarak 

26. - Fatsa 'nın 'fabnal köyünden lbrahim
oğlu Hüsnü Kııyıır ve Fizme köyünden Kıırave

lioğullarmdaıı Hasanoğlu Aziz Ald u 'nun ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekalet 

tezkeresine dnir (3/438) 

27.- Fevkıılade vaziyet dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 
3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muvakkat 
1 nci maddesi hükümlerinin hudut ve şümulü
nüıı tefsir yoluyla tavzihi hakkında Başvekiilet 

knbul edilmiştir. 

Hi. VI . 1942 tarihinde 1306 sayılı karar olarak 
ka bul edilmiştir. 

tezkeresine d n ir (3/409) 19 . I . 1942 taribinde 1270 sayılı karaı· olara ka-

28. - Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin ÖzC}e-
1 ik 'in ın ah k Cı nı olduğu cezanın ııffine dair ka
nun layihası hakkında (1/696) 

29. - Gelibolu'nun Büyükcami maballe!rln
den Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm -eezasına çarp
tırılması hnkkındn Bnşvekalet tezkeresine dair 
(3/454) 

30. - - Hakimleı· kanununun 120 Mi maddesi
nin tadilinc dair kanım layihası hakkında 

31. - Hatay vilayetinde adli kıı.nunlıırın• tat

bik şekline ve iHlınların infııiı tarzına dair 3713 
sayılı kaıııma ek kanun Jayihası hakkında 

(1/675 ) 

32. - Ihra~ olunacıık yapl'llk tütünlerin 4040 
ııayılı kanunun 36 nc!ı maddesi hükmünün şüıtıu
lüne girip girmediğinin tefsiri hakkında Başve
kil t tezkeresine dair (3/421) 

33. - ! sparta 'nın Sinirkent uahiyesinin lle
güp köyündcıı Rüzguı'Oğullarından Alioğlu Ali 
D rebek'iu ölüm cezasma çnrptrrılıni\Sı hakkında 
Başvckiil t tezkeresine dair (3/364) 

84 . - hpirto ve ispiı1.olu içkiler inhisarı 
hakkmda kanun lnyihasma dair (1/498) 

bul edilmiştir. 

15. XII . 1941 tıırihiııde 4-147 sayılı kanım olarak 
kabnl edilmiştir. 

10 . Vl.l942 tarihinde 1301 sayılı kaı'al' •olarak 
kabul edilmiştir. 

19. I .'19'12 · tarihinde 4"169 sn-y'ılı kanntı oltı.ı'ak 
kabul edilmiştir. 

17 . VI . 1942 tıııihinde 4263 ..aııyılı kanun olarak 
kabul edilmi tir. 

2 . Il . 1942 taribind 1276 &a)'llı karar ol&rıı.k 
kabul edilmiştir. 

. V' . 194"2 taLilıiııd ı 2 2 sayılı karar olarak 
kabul edilmi tir. 

. VI . 1942 tarihinde 4250 say ılı karıun olarak 
kabnl edilınitir. 
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35. - İstanbul Edil'llekaw 'sında Salma.toın

ruk caddesinde kımduracı Yunusoğlu Nazım Yo
la! 'm ölüm eczasına çarptırılması ha.kktında Baş-
vekal et. tezkeresine dair (3/380) 20 . V . 1942 taı·ilıinde 128 sayıtı karar olarak 

36. - İstanbul mebusıı Kazım Kıırabekir'in, 
Ereğli havzai fahmiyesi maden arnelesinin huku
kunu ınüteallik 151 sayılı kıınuııun 7 uci madde
sinin tefsiri hakkında takı-irine dair ( 4/20) 

37. - Jandarma yüzbaşı~ı Abdürrezzak Gür
büz'ün cezasının affına dair kanun lii.yiha~ hak
kında (1/757) 

38. - Kadı.ııhan 'ın Türkatlandı köyünden 
M.ruıta.faoğlu Salih Sürpük ve Ereğli 'nin Üçgöz 
mahallesinden Alişoğlu Osman Güneri 'nin ölüm 
cezasına çarptıı·ılmaları hıı,kkmda Başvekalet tez
keresine dair (3/384) 

39. -Kazanç vergisi kanununun birinci ·mad
desinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkrala
nnın tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 

kabul edilmiştir. 

17 . IV . 1942 tarihinde 240 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

:.! . II . 1942 tarihinde 4189 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 . V . 1942 tarihinde 1283 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (3/66) 10. VI. 1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarale 
kabul edilmiştir. 

40. - Keşan'm Sigilli köyünden Alioğlu Me
met Ç~'nın ölüm cezasına çarptııılmasr hak
kında BaşvekAlet tezkeresine dair (3/406) 

41. - Kırkağaç 'm Bakır köyünden Haliloğlu 
Fuat Balç.r'm ınalıkfun olduğu eezamn affına 
.dair (5/48) 

42. - Kütahya 'nm Köprüören nahiyesine bağ
lı Ağızören köyünden İbrahimoğlu Halil lbra

Jı.iı:ıı T~qş, Köşeoğlu. Slileyma,n Kar, Caferoğlu 
Hüseyin .Aş"doğan ve Süleymanoğlu KAzım Eğe 
haklarındaki cezanın affına dair kanun lAyiliası 
hakkında (1/610) 

43.- Lüleburgaz'ın Kayabeyli köyünden Sü
leyman oğlu Hüseyin Haylaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmasx hakkında Başvekilet tezkeresine da
ir (3/385) 

"- -.Lüleburgaz'ın Kırık köyünden İbrahim· 
ollu Adem Geldi 'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekil.let tezkeresine dair (3/455) 

8 . VI . 1942 tarihinde 1298 sayılı karar olnrıık 
kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihinde 4271 sayılı kanun olarnit 
ka bul edilnı.ittir. 

19 . I . 1942 tarihinde 4170 sayılı kanwı olarak 
kabul edil.miştir. 

24.Xfl.1941 tarihinde 1264 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

18 . V . 1942 tarihinde 1286 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 

' 1 
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45. -ı'Maadin niza.mnamAAinin bıı.zı madrlele

rinin değiştirilmesine ve bu nizaınnanuıye yeni
den bıı.zı maddeler ilavesine dair kanun layilıası 
hakkında (1/472) 

-!6. - Mahmudoğlu Yusuf, Muzalieroğlu Ali 
ve Memedoğ!u Yunus'un öJiim.eczasma çarptırıl
maları hakkında Başveka.Jet t-eııkeresiııe dair 
(3/457) 

47. - ·Miaı:clin'in Savuııkıı.pı mvlııill.esinden 

Cemaloğlu Abdi Bayhan 'ın ölüın ile~ıoa çarptı
rıımıısı hakkında Başveka.Jet tezkeresine dair 

17 . VI . . 1942• taribinde 4'2 · sayılı kanun olarak 
kabıll ~ştir. 

18. Y. 1942 · tarihinde 1286 -say ılı ·!f.arar olarak 
lrobul edilmi§tir. 

(3/463) 8. VI. 1942 taTibinde 1200 sayılı ka'l'ar olarak 
kabul edilmiftlT. 

48. - l\[eıııul'1arla askeri mensup1ardıın ra,·
kııliıde halll'l'de mal iktisap edenler hakimıda ka-
ııtııı lfıyihıısma dair (1/749) 29. V . 19-!2 taTihlnde 4237 sayrh kanun olaTak 

kal ul edilmiştir. 

49. - Milll 1\iüda.faa mükellefiyeti kanımu
nun 6 ncı madd88ine bir fıkııa ilavesin dair kanun 
liı,vilı~ı hakkında (1/636) 

50. - alıiye teşkil ve idaresi hakirinda 
1/ 1-t:l ve :'\alıi .,·e müdürle ı·inin intilıııp \ 'C istih
dam usul! rinr dair 1/7H sayılı kıınun liiyihaları 

26 . XI . 1941 tarihinde 4130 sayılı kıınun olarak 
k.abul edilmiştir. 

hakkında Ruznamede 

51 - Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 

kanuna ek kıtnun layilıasına dair (l /583) 23 . III. 1942 tarihinde 4193 sayılı kanun· oluTak 
kıtbul edilmiştir. 

52.- oteı· kanununun bu:dı maddelerinin de
ğiştirilmesi hııkkında kanun lii.yihasma dair 
(1/ 701) 

53.- Or·du 'nun Bucak mahallesinden Memiş
oğullarmdan Yusufoğlu Necati Yoluşan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması lıakkmda Başvokalet teı.ke

resinc dair (3/450) 

54. - 37 nci -piyade alııyı erlerinden :Uemet 
Diri ve onbuşı l\remet Si til 'in ölüm eeznsma. çarp
tırrlmaları hakkında Başveka.Jet tezkeresine dair 
(3/366) 

55. - Örfi idare kanununun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun liıyiha<ı• hakkın-

14 . I . 1.942 tarilıind.e 4166 II3Yllı ku nun olarak 
ka bul edilmiştir. 

15 .'VI .1942 tarihind 
kabul edilıniştir. 

1307 sayılı lıia rar olırrak 

14. I . 1942 tarillinde 1269 sayılı karar ola.rnk 
kabul edilmiştir. 

da (1/792) 6 . V . 1.9:42 tarihinde 4219 sayılı k.amm ola-

56. - Or.alp 'm eydibey köyünden .Azo kızı 
Bacı Ayhaııer'in ölüm oo:uı~ını çnrptırılmıısı hak:-

rak kabul edilıniştir. 
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kmda BıışvckulcL tczkcrc~ııı<ı dair (:J;<lt.O) 

• 1 • 1' 
57. - Palo'nun H:ıyi Hn k;.yürıdvı Kasım 

oğllarmdan Ahmedoğlu Ali Özateş ile Ahmed
oğlu F ettah Üzate. 'in ölüm cezasına ~arptırılma
ları hakkuıdıı Başveki'ılct tezkeresine dair 
(3/142) 

58. - Samsun r~ki belediye re i~i 1hsaıı Ke
foli ilc mühcndiR Ali Ragıh Rutkıı.v ' ın rezalıı n 
lllll affı haklanda (5/50) 

59. - Sonııı ' nın Dmiş köyünden Halil lbra
lıimoğlu Mustafa Çelik 'in ölüm ceuısmıı ~arpt ı
rrlması hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/451) 

60. - Sütçüler kazasının Ayvalı köyünd~ıı 

lsmail kızı Gülsüm Kotaııak 'ın ölüm cezasına 
çarptırılması ltakkında BaşvekiilN t e~kc r·cs in e 

3 . VIII . 1942 larilıind,! 1~ ll sıı y ılı karar ı ıl3-

rak kabul edilmiştir. 

12 . XII . 1941 tarihinde 1263 sayılı karar ola
rruk kabul edilmiştir. 

14 . VIH . 1942 tarihinde 429!! ~!lyılı kıınıııı olu
rak kabtıl edilmiştir. 

12 . VI . 1942 tarhinde 1304 sayılı karar ola
raık kabul edilı:ııştir. 

dair (3/365) 29 . IV . 1942 tarihinde 1281 sayıl ı karar ola
rak kabııl edilmiŞtir. 

61. - Tıışlan ve sn lıücunılarrııa karşı kol'lln-
nıa hakkında kanun liiyihıı.~ına dair (1/613) 15 . IV . 1492 tarihinde Maliye ve Bütçe rncii

menlerine 
62. - 'l'nrgııllu 'nun Kurtuluş nıahall esin<l eıı 

Ru gıboğlıı Hüseyin Uürnü~ 'üıı ölüm cezasına 

~arptınlınaHı hakkında Başvekfılet te~keresine 

clair (3/417) :,!(). XII. 194-ı' tıuih i ııd<· 12Hfı sııyılı knnıı· olarak 

63. - Um unı1 harp senelerinde İlıı·acat ve 
nıeıı 'i i ht ikil ı · lı ey<'t ]erin le bulunan eski Ti eurPt 
nuw·ı Ahmet esiıııi ve merhum Mustafa e
n•f Özkıııı 'la arkadıı~ları hakkında kati bir ka mr 
Yerilmesine dair Başvekalel tezkercsi hnkkm-

kahııl edilmiştir . 

<la (3/13) 26 . l . 1942 tarihinde 1274 say ılı karar olarak kn-

6-t - Umumi hıfzı rlılıa kanununun bazı 

ııınd<lrlerirıiıı değiştirilme i lıakkıııda kıııınıı 

lfiyilıasnıa dair (1/234) 

65. - ıııum'i müllıak ve husıısi hütçelerlc 
iclarr ed ilen daireler ve bclediyeh•rle s<.>rrnayesi
ııiıı tnııı nnıı Devlet v yn belediye veya lıu.·usi 
itl nreleı·e nit daire ve nıiies eseler arasrndaki ih
tiliıflnrm tahkim yoluyla hnlli hakkındaki 3533 
·ayılı kanunun tef irine dah· Başvekiil t tezkc-

hnl edilmiştir. 

lfi . \'1 . 1942 tıır i hiııd c 4ıfi!i sayılı kanun oalrıık 

kabul edilm i ştir. 

resi hııkkııu.lıı (3/162) 21. 1. 1942 tarihinde 1271 ayılı karar olarak ka-
bul edilın.iştir. 
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66. - Van mebusu İbrahim Arvas'ın meni 

ilıtikar hakkında kamın teklifine dair (2/48) 
67. - 27 kfınunuevvd 1939 tarihinde ve mü

taakİp günlerde vukubulan zelzelede felıi.kete 
uğrayanların kurtarılmasında fevkalade hizmet
leri görülen bazı mahktlmlaruı cezalarııun affı 
hakkında kanun Jiiyihasma dair (1/714) 

6 . - Yüzba.şı Avııi Özkalyoncu, Üsteğıueıı 
Cilıat Sarpluıyn, Üsteğmen Rifat Göker, Üstağ
men Süavi Oçal ve Mevhibe Özkalyoııcu ile öğ
retmen Cemile Oriyan ve Fahriye To kaç 'ın 
malıkum ol dukları cezaıun affına dair (5/49) 

7 o vur o 1942 tarih inde kabul edilmiştir. 

26. Xll . 1941 tarihinde 4162 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihinde 4272 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Arzuhal encüıneninden gelen m.azbata.lar 

1. - Erzincan mebusu Saffet Arıkan 'm, .Ar
zu lı al encümeninin 25 . Vl . 1941 tarih li Hafta
lık karar cetvelindeki 2915 sayılı kararın Umu
mi Heyette müzakeresine dair takı·iri hakkında 
(4/43) 26. XI .1941 tarihinde .Adliye encünıenine 

2. - .Rize mebusu Puad Sirmen'in, Arzuhal 
enciimeııinin Hi . IV. 1940 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 1159 sayılı kararın Umumi Heyette 
müzakeresine dair takriri hakkında (4/15) 15. XII .1941 tarihinde Adiiye ve Dahiliye eu

eümenlerine 

Bütçe encüıneninden gelen ma.zba.talar 

1. - Adliye harç tarifesi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun la-
yihasınıı. dair (1/839) 10. Vlfi. 1942 tarihinde 4289 sayılı kanun olarak 

2. - AJeliımunı seyyar küçük sıhhat memur
lnı·ma hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 
kıınun lfıyilıı~~ıııa dair (1/727) 

3. - Anknrn Dil ve Tarih - Coğrııfyıt J'ııküJte
sine bağlı bir cTürk inktlap tarihi enstitüsü» 
kunılnıaliı hakkında kanun lfiyiha.sına daiı· 

(1/736) 

4. - .Askeri .fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lAyilıa.sı hak-

kabul edilmiştir. 

16. ili. 1942 tıırihinde 4192 ~ııyılı kanun olıırıık 

kııbuJ edilmiştir. 

15. IV. 1942 tıırihind 4204 sayılı kanuıı olaruk 
kabul edilmiştir. 



kmda (1/550) 

5. - Askeri fabrikalar Tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanuııun 36 ncı 
tnnddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
hakkında (3/423) 

6. -.Askeri memurlar hakkırtı!liı.ki 141>5 ~n yılı 
kanuna bir muvııkkat madde eldenmesine dair 
kanun liiyihnsr hakkında (1/857) 

7.- Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayı
lr kıthuna iki ımnvıtkka.t madd~'ilavesine dair ka
nun layihası hakkında (1/825) 

8. - Askerin istibkııkından kesilecek ekme
ğe mukabil ilave edilecek gıda maddeleri hak-

2. II .1942 ' tlı.'i'ilı'lbd~ 4188' S1ı,Y11ı Idinun olarak 
16ıbı.tl · edllltıişt!r. 

14 . VIIJI. 1942 tari"hitıde 4295 sayılı kamın olarak 
kabul etfihtı.lştlr. 

14. VTİT • . 194~ tarihinde 429'6 sayılı kanun olarak 
ka bitl ' etliHiri'ştlt. 

3. VIII . 1942 tarihinde 4282 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kında kanun layihasma dair (1/755) 2 . n . 19'4l! ta'rlhltrde 4186 sayılı kanun olurak 

9.- Askeri ta:ı--lınat ve Yem kanununun 4 ve 
36 nc ı marldelerinin tadiline ve 3!) ucu maddesine 
bir fıkra ilavesine dair olan 79 sayılı kanunını 

2 ııci maddi'sinin değiştirilmesi hakkında kanun 

kabul edilmiştir. 

layiha~ıM d~it (1/734) 28. 1 . 1942 taı·ilıind e 4177 say ılı kanun olaı·al, 
knhll erlilı'Yliştir . 

10. - A kerl taymat ve Yem kanununun tn
dili hakkında kanun l ayilıaıjına daiı· (1/ 756) 

ll. - Askeri ve müllri tekaüt katrtı.nnnW'ı 62 
nci maddesinin tefsil'ine dair Ba.5vckil.let tezke
resi hakkında (3/432) 

12. - Ataşernilite ı·, Ata.~enn-vil ve ataşeıı-ri
yenler mııiyetlerin<l istihdam edilecek cratın 

maaş, harcırah , iaşe ve ilbası hakkında kanun 
layiha&ına dair (1/709) 

13. - Bankalar ve Devlet I'liil~f!lerl me• 
ınurları aylıklarmııı tevhit ve teadülü hakkındaki 
365!1 sa),lı kanunun 13 ncü maddesjnin (B) fık
ra nın tadili'ne· Mil' 1/446 ve M'llıtş ·kanun\umn 
bazı maddelerinin tndili hakkındaı 11510 sayılı 
kanun layihasına dair. 

14. - Bıınkalar 1·e Devlet mi\ eseleri· mc
nt\tT-18l'l 'a;vhklatmm tevhit ve teadülüne dair qlan 
3659 sayılı kanunuıı 1-! ncü madd ·nt • orı fpc
rasınm tadiliııe dair kanım Uiyilıası hakk!ınd~ 

(1/551) 

2 . Tl . 1!142 tarihinde 4187 sayılı k11nuıı olarak 
kabul edrtırtiŞtlr. 

i9 . VI . 1942 tarihinde 1309 sayılı karar olarak. 
kalıni edilmiştir. 

3 . Vlll . 1lr4~ taHı'ılıiue 4278·sa:vılı kanun olarak 
kııhul ed ilmiştir . 

2~,. Xı~. ~!M1. tı.tı:l'hm~ 4Hl1 aylı h Mt1un oltırali 
ka bill qd'i'l'ın'i'$tlt. 

17 . YI . 1942 tırrihlnde 4i65" ayıll kanun o1ara~ 
ldıbul edllmişHI·, 



]5. - Başvoka.lete bağlı Ma.thua.t uınwn mü
dürlüğü Teşkilat ve vazifelerine dair olan kanuna 
ek kauım layihası hakkmda (1/830) 

16. - Beden terbiyesi kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun layihasına 
dair (1/829) · 

117'. - :Beden terbiyEisi k'&n'UlltÜıun :ı,g : ncu mad
desindeki (Mahalli) tabirinin tıefsil'i lfaltkmda 
Başvekalet tezkeresine dair (3/229) 

1'8. - Beden• te:ı>bi16.Si· lllhum müd'ültllüğii-1942' 
mali yılı bütçe kanunu layihasmu-dııiır · (}/760) 

19. - 1941 mali yılı Muvazenei uınuıniye ka
nımi:ma b&"ğlı d&i_J.(e bü~l&ti:n<!le mün&kale 
yapılınası hakkında kanun li\yihasına· d&i'r 

(1/752) 

20. - 1941 mali yıi.ı Muva~enın Uiiiumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl

masına dair kanun layihası hakimıda (1/770) 

21.- 1341 mali yılı :M:uvnzenei miniye ka· 
nununda değişiklik yapılması ve bazı daire büt· 
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakknıda ka
nun ı&:Y.ih~ma d'air (1/7M) 

22. - 1941 mali yılı Muvazenei umunıiye ka
nununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesille 
dair kanun layiliası hakkında (1/740) 

23. - lMl m lı yih Mırvai&i:ei um'Ullliyesin-e 
dahil bazı daire bütçelerinde degişiklik yapıh!\8.· 
sı hakkında kanun lll.yihaaına dair (1/720) 

24. - 1941 mali yılı Muvazenei umumiyesine 
d!iliil bazı da.ir'e bütçelerinde 36 976 liralık mü
nak:lle y&pillftıüıffi'a dıüi 1/719 ve 'Milli lı)üdıtfa 
vekaleti kara kısmı 1941 man 'Yili ~ de ınü
nakale yapılması hakkında 1/726 sayılı kanun 
layihalarına dair 

25. - 1941 ntall yıh muvAZetiei umttrtrlyesme 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına. dair 1j785 sayılı kanun lll.yilıasiyle !dre 
Heyetinin, Biiyük Millet Meclisi 1941 mali yılı 
bitt~Mıtde d ijiklik yatrlhnns.ıntt dair 2;a-ı., 
Büyük lfillet Meclisi 1941 ltiali yili btit~4!stmie 

17 . v:F . f942 tarlltinde 4266 sayılı Jnı:nun olal'ak 
kab-ul edilmiştir. 

29 . V . l!~ ~aıtitHnde 4:285 sayılı• kımıın ohıl'ıtk 

ka1}Ul edilmivıir. 

3 . XII) . 19lı>-l taıriJIU'Iide 237 sayı'lı t:efsir ohırak 
k'.a.bul edilnıişti~. 

29 . V • 1942 tarihinde 4239 sayılı kanun olarak 
k'abul edilıttişfu. 

2 . :ııı: . 19'12' ta'rihinde 4190 !tayrl:ı Jııanrm olarak 
ka bul edilı:niştir. 

ıro . IJ.i1I . 1942 tarihifı.de- 4194 ıın':tllı kauun· ola'rn k 
Ralhı1 edittıll~tıiT. 

30 . I . 1942 tarihinde 4~ sayi1ı kıı.n'U'n otıı.'rak 
kabul edilmiştir. 

30 . J . ]19'4'2 t'a-rill.ind 41!U . ıtyJh kamnı olıl'tltk 

k:abUJ. ~· 

15. :ni. rm tıtrUliıı~ 4148 a-~lt klmn oh\ı·ıık 
kl1bul edilınl$h•. 

2 . n . i!Wı tariliinde +l!H sa.yılt kanun &larak 
kabul edilmiştir, 
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ınünnkale yapılmasına dair 2/55, Riyaseti Cum
hur 1941 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 2/56, Divam muhasebat 1941 mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 2/57, 
Divaın muhasebat 1941 mali yılı bütçesinde mü
nakale yapılınasma dair 2/58 ve Büyük Millet 
Meclisi 1941 ınııli yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında 2/59 sayılı kanun tekliflerine 
dair 20 .lV .1942 tarihinde 4205 sayılr kanun olııı·ıık 

26. - 1941 mali yılı muvazenei unnımiyesi
ııe dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl-

kabul edilmiştir. 

ınasma dair kanun lnyihası hakkında (1/786) 20, IV. 1942 tarihinde 4206 sayılı kanun olarak 

27. - 1941 mali yılı muvazenei umumiyesine 
dalı il bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılına-

kabul edilmiştir. 

sına dair kanun lfıyihası hakkında (1/807) 27 . IV. 1942 tarihinde 4209 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28. - 1942 mali yılı Muvazenei ummniye 
kanuııu layihası hakkında (1/759) 27 . V . 1942 tarihinde 4227 sayılı kamuı olarak 

29. -Bolu mebusu Lutfi Gören'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasıuın değiştiı·ilıne

si hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi
nin 2 numaı·alı fıkrasmm tefsirine dair takriri 
hakkında (2/40, 4/38) 

30. - Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi 
olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydı

nın terkini ile birinci taksit bedelinin suı·eti 

mahsubu ve çiftliğin tekrar köylülere satılması 

kabul edilmiştir. 

30. I. 1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarıık ka
bul edilmiştir. 

ho.kkmda kanun lnyihasına dair (1/609) 30. I. 1942 tarihinde 4183 sayılı kanun olarak 
kıtbul edilmiştir. 

31. - Denizaltı sınıfı mensuplarına verilc
cek zamlaı· ve tazroinler hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3629 sayılı kanunun 
birinci ve ikinci maddelerinin tadiline dair ka
nun layihas1 hakkında (1/641) 

32. - Deniz gedikli subaylarının tahsisatı 

ievkalnd lerine yapılacak zam hakkında kanun 
liiyihasına dair (l/689) 

33. - Devlet demiryolları ve limanlan iş
letme mnum mildürlüğü 1941 mnlt yılı bütçe
inde değişiklik yıı.prlnıa.~mn dair Iranun layihası 
hakkında (1/784) 

10 . XII . 1941 tarihinde 4145 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 . XII , 1941 tarihinde 4140 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 . IV . 1942 tarihinde 419 aayılı kanun ola
rak kabul edilıni~ir. 
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34. - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me tımnın müdüı·li.iğü 1942 mali yılı bütçe kanu-
mt layhast hakkında (1/761) 29 . V . 1942 tarihinde 4242 suyılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

35. - Devlet denizyolları işletme uıuum nıü
diirlüğü 1941 mal! yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun ltıyiliası hakkında (1/795) 

36. - Devlet denizyolları işletme umum mii
dürlliğü 1942 mali yılı bütçe kanunu Hiyilıasma 
dair (1/762) 

37. - Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1941 mali yılı bütçesinde münııkale yapılmasına 
dair kanun lftyihasr hakkında (1/779) 

38. - Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
1942 yılı bütçe kanıuıu layiliasma dair (1/763) 

39. - Devlet iktisadi teşekkülleı·i memurları 
1ekaüt. sandığı hakıkında kanun l fıyihaııına dair 
(1/589) 

40. - Devlet limanları işletme ıımum müdür
lüğü 1941 mali yılı hiit~esiııde değişiklik yapılma
sma dair kanun layihası hakkında (1/717) 

41. - D vlet limanları işletme uıııum müdüı·
liiğü 1941 malı yılı bütçesinde değişiklik yapıl

mıı sıııa dair kamın Hiyihaıır hakkında (1/797) 

42. - Devlet limanları işletme umıım müdür
lüğü 1942 mali yılı bütçe kanunu lil.yihasma dair 
(1/ 764) 

43. - Devlot memurları aylıklarınm tevhit ve 
t<.>adiilüne dair olan 3656 sayılı kımuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin lifilli Müdafaa vekilieti kara 
kısmına bir memur ilavesine dair kanun lfıyihası 
hakkında (1/674) 

4-l:. - Devlet memurları aylıklarınm tevhit ve 
trndülii hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı retvelin Milli Mi.idafaa vekiilcti kara kıs
mınd~ değişiklik yapılmasma ve Devlet memur
ları aylıklorının tevlıit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin rmı J1.1üda
faa vek§.Jcti kara kısmında değişiklilı yapılma. ı na 
dair kanun layihaları hakkında (1/847, 59) 

27 . J V . 1942 tarihinde 4210 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 . V . 1942 tarihinde 4229 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 . IV . 194.2 tariliinde 4200 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 . V . 1942 tarihinde 4232 sayılı kanun ola
rnk kabul edilmiştir. 

20 . V . 1942 tarihinde 4222 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . XII . 1941 tarihinde 4149 sayıJı kanım olarak 
kalıtü edilmiştir. 

18 . V. 1942 tarihinde 4221 sayılı ka.nun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 ·. V. 1942 tarihinde 4230 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 . XII . 1941 tarilıill(]e 4134 ııayılı kanun olru·ak 
kabul edilıniştir. 

14. \'lll . 1942 tıu·ilıiııdc 4297 sııyılı kıLnun olıırnk 
kabul edilıniştir. 
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45. - Devlet ınemnrlnı-ı aylıklıırınm tcvlıit ve 

teadülüne dair olun 3656 ve 3R88 sayılı kaııun

la..ua lı~ğ.lı (1) sııyılı oetYello l94-l mali yılı Mu
vazenei uıuumiye kanuııuwı. bAğlı cetvelleı•iu 

Maarif vek~leti k ısııııncla değişiki ik yaprl ınıısı 
hakkında kuımıı llı yihasına dair (1/780) 

46. - Devlet memurlan ~yJık,J.ı;wıııuı, t~vhit 

ve tancliilii hakkındaki 3656 sayılı kaııuııa lıağlı 
eet,,elin AclJiye veldileti kısmınıla değişiklik .va-

2!l . Y . 19-!2 tar.ibinde 4B38 sııyılı . kanıııı olarak 
kıihı.ıl eclilıni~ti)·. 

pı.lroa~ımı. dalı· ka.ınmlil.yihaı;.ı lıak!unda (1/747) 2. l l . J 9-!2 tarihinde 4184 ~ayı lı kanun cılaı-a.k 
l<alıul eclilın:iştir. 

·H. - DeYiet ııwmurlıırı a~· Iıklarınııı tevhit 
n· lı•uılülii lıııkkııııluki 3ö56 snyılı kııııuna lııığlı 

ccıhıelin tlli:-:c •olui leti kı.sııuuda duğişiklik ~·u.-

pılınasınn dair kı11nın lay i haNI luı.kkıuda (tl/794) H . \" 1 . 1!1+2 tarihinde 42+!J sııyıl ı kanun olarnk 
kıılıul edilıuiş~ir . 

+8. - llevl ct ıııeınurlıı..>ı a.ylıklıııumn tcvhit 
\'O teıı lülü lıııkkındııki 16fi6 ·a,vclı kııııu,n.ıı ek 
388 sıı.vılı kanuna hıığlı (1) sayılı cetvelele de
ğişiklik yu pılınasına dair !<anun li\yilıası lııık-

kı.uda ( l / 820) 17 . VJ . l!l+2 tarihinde 4262 sa.n lı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

49. - Devlet nwınurları aylıklarının t evlı it 
n tcadüliiııl' dııi ı· olıın 3656 sııyılı kanuna ek kıı
ımu layilııııu hakkındil (1) 699) 

50. - Devlet memurları ııylıklıırının tevhiı 

te tcııdülünr clııiı· olıın 3656 sa~·ılı kanuna ıık 

38 sa.nlı kanuna bağlı 3 nwnu~alı eat.vcliıı ta 
dili hal<kıııdaki 40 8 sayılı kıınuna bağlı c tvel
ıle dcğişik.lil< yapılınası hakkında kıınun liıyiha

sınn dair (l / 03 ) 

51. - Dl•vlet meteoroloji işleri umum müdiir
lüğii teşkilat ve yaziFelcl"ine dııir olan 3127 sn-

H. X 1 r. 19~1 tııı·ihiııde 414-1 sayılı lwnıııı olarak 
kalıni edilmiştir. 

17. \'l . 19J2 lmihiııde 4264 Ryılı kanun olarak 
kulml edilmiştir. 

y ılı kanı.uııı ek kanun layilıası hakkında (1/ 703 ) 26 . 1.1942 taırihinde 4<17J sıLyılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

52. - De1·iet met oroloji i leri umum mii
dürlüğii ltlflkililt ve vazifelerine dair :n2J7 sa
y ılı kanunla 3656 sayılı kanuna. lnığlr cetvelin 
ını>zkt'ır ıınıum müdürlük kı ınında değişiklik 

.'"lıp ılmıısrnıı dair kanım layihası hakknıda 

(lj 7!J ) 

53. - Diyan~t işl<'ri reisliği tc•şkiliıt w l"a?.i
fı>leı·i hııkkındııki kannııdıı bıı1.ı değişiklik yıı

pılnııısııııı dniı· olan R6H5 sııyılı kanunun ikinri 
nıııddl'"liı • bir "ılun eklonme"li hakkında kaııuıı 

lii. VI . 19-r-2 tarihinde 4236 sayılı kanun .olam 
knbuL~lilıni tir. 
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Jayilıu ına dair (1/711) 

54. - Düyunu umumiye 19!12 mali yılı büt
çesinden 100 000 liranın Münakalat vekfdeti büt
çesine münakalesi hakkında kanun luyihasınn 

dair (1/862) 

55. - Ecuebi Devletlerden temin edilı>n ve 
edilecek olan kredilere mahsuben celboltman 
harp teçhizat ve levazrmının gümrük resmiyle 
sair vergi ve resimlerden istisnası hakkındaki 
3729 sayılı kanunun 2 nci ınııddesi hükmünün 
iki sene daha uzatılınasına dair kanun liiyilııısr 

lıakkrnda (1/704) 

56. - Emniyet umuın müdürlüğü ile .iim
rük muhafaza ,.e muamele sınıfı tc§kilutı hakkm
daki kımunlara bağlr kadrolara dahil maaşlı ve 
dııiın1 ücrPt li mcmurlarıı bir er tayını istilıkakı 

verilmesine dair kanını lilyilıası Jıakkmda 

(1/788) 

:i7. - Erııınıııı - Karabıyık lıaıı!ıırı daı· h:ıt

tının Milli Müdııfaa ~ekfıletine devri hakkında 
kanun lit~·ihıısına daiı· (1/695) 

58.- Eşkıya müsademesinde millili olanların 
iktisaill bulıran vergisi istisnaiyennden ,·e inhi
sar e·şyasx beyiyesinden istifade hususlarında 

harp miilftlü hükmünde olduklarına dair olan 
2591 sayılı kanunun birinci maddesinin te.fsiri 
haklanda BaşvckiHet tezkeresine dair (3/360) 

59. - Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblllğına dair kanun lllyihası hakkında 

(1/817) 

60. - Fevkalilde vaziyet dolayısiyle bazı 

vergi nı resimlere zam İcrasına dair olan 3828 
ve 4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmeııine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zanı icrasına dair kanun Hl.yihası hakkında 

(1/772) 

Gl. - I·'Hkıılild"' vaıiyt>t dolııyısi~·le baz ı ver
ı..ıi YC n·~inılt.>ı-P rcam i<:rıısına ve bazı maddelerin 
ıııiikı·ll~fiy!·t m~Hunnıl ıılınma~ma dair olan 
3 :!'i ~n.nlı knıııırııın , twi maılık~iyl~ nıııvakknt 

1 w•i ınııtlıll.o;i lıiikiiuı!~ı-iııin hııılul ve ~ünııılü

niin tefs.ir yoluyla tavzihl hıı.kkında B~ckilet 

1 . XII. 19-11 tııriJıinde H35 sayılı kanun olarak 
!;abul edilmiştir. 

12. vnr. 1942 tarihinde 4292 sayılı kanun olara ı; 
kabnl edilıni~ir, 

22 . Xli. 1941 tarihinde 4158 ~ayılı kanun olarak 
kabnl edilıniştir. 

ll . V . 1942 tarihinde 4220 sayili kanun olarak 
kabul edilıniıştir. 

6 . Y . 1942 tnrilıinde 421 sııyılı ltaııun olaı·ak 

kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4298 sayılı kanun olarak 
kabnl edilmiştir. 

17 . VI . 1942 tarihinde 4269 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 . V . 1942 tarihinde 4226 sayılı kanuıı olarak 
kabul edilmiştir. 
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tezkeresine dair (3/409) 

62. - Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile 

mahliit bulnnnınsmdan dolayı ithal edilcmiyen 
.pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak 
şartiyl e r!'Sim hnrlleri 2294 sıı.yılı kanunwı vt'rdi
ği sal li hiyete istinaden indirildiğinden kcY,fiye
tin tasdikı hakkında 3/189 ve gi.iınriiklerimi?.de 

lnıltın nn pnmuklu nıcn~uratın ithalini temin i ~ in 

2294 say ılı kanunun v<'rdiği salillıiycte istinaden 
l cra Vekillcri H eyetince ittihaz dilen kararın 
taııdikı hakkında 3/ 230 sayılı Başvekfılct tczke
rclcı·inc dair 

63. - (lünı ı·ük tıırifc kanunuııa bağlı ni.im
ı ·iik ithaint ııımımi tarifesinin 815 nci numarası
nın tııdiliııc ve 816 ncı nwnarasınrn kııldırılma-

19 . I . 1942 tarihinde 1270 sayı]ı karar olaııık 

kahııl edilmiştir. 

24. xn. 1941 tarihiJıdl' .J-160 sayıllıkanun olarak 
kııhul edilmiştiı·. 

~ına dair kanun lilyihmiı hakkında (1/516 ) 1 . VI . 1942 tarilıiıı:de 4245 .sayılı kanun olarak 
kıtbul edilmiştir. 

64. - Hatay için Fransa'dan ithali zıınıri 

bulunan 10 500 kuttı ııaTı ipck'l?öccği tohumunun 
100 kilosundan alıımıası irabedrn 3 000 lira 
g-ümrük resmi 2294 sa~·ılı kanuntın vpı·diği sa-
18Jıi~·ete istinaden 300 liraya indirildiğinden 

key{i~>etin tıısdikı hakkında 3/235, bağdılıkta 

kullanılınııktıı olan kiikürdün, Etibank tarafmdım 
ithal l'dilreck 5 150 tona munhasır kalmak üze
rl', 100 kilosondan olmmakta olan günıı·i.ik resmi 
229-l ~ıı~·ıl ı kanunun verdiği salilhi~· tc istinaden 
0.25 kııruşa indiı·ildiğiııden keyfi.v<'tin tnsdilo 
hakkmda 3/240 sayılı Raşvekfilet tezkereleriyl<' 
(liiını~ik ti\Tifı- kflnımuna ait ithalat umumi ta
ri Ersinin 469 A ve B pozisyonlarına .giren~ııimeıı
lodan ıılınıın gümrük rNımının indirilmesin{' 
dair l /fi2 ve Oiiınriik tarife knııunıına bağlı it
hıılnt umumi tarif e i.ırin 469 .A v B lXlzİ ·yonla
mna dahil ~im{'ntolnrııı gümrük resminin tczyilii 
lıakkıııdıı l / 15, ııayılı kanun liıyilıalarına dair 

63. - llııtay vilii_,-eti lıususi idaresine d vrl'
dilccl'k gııyriınenknller hakkında kanun lfıyilıası
ıııı dair ( 1/ -1 9) 

66. - Hayvan t>ağlık ıneınurla.nnıı hayvan 
y('m bed li verilmesi hııkkıııtla knnuu l iıyihnsı

nn dair (1/731) 

67. - lluduı ve sahiller sıhlıat uınunı mü
dürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde deği§iklik ya-

1 . \'1 . 19-12 taı·ilıinde 4346 sayılı kanun obı.rıık 

kabul dilmişlir. 

3. \"III . 19-!2 laııiJrindı> 4281 soyılı kanun()lat:ak 
kabul cdilmi~ir. 

12. III. 1942 tarillinde -!291 sayılı kanun ola
rak kabul edilıni§Wr. 
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pılmasma dair kanun l.Ayiha.sı haklanda (1/712) 

68. - Hudut ve sahiller sıbhat umum mü
dürlüğü 1942 mali yılı bi.i,t~e kanunu lil.yihas;rna 
dair (1/765) 

69. - !dare Heyetinin, 1940 mali yılı Mu
vazenei umumiye kanununa bağlı (D) işaretli 

cetvelin nakil vasıtaları krsmmda değişiklik yıı

pılınasına dair kanun teklifi hakkında (2/30) 

70. - ldaı·e Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1941 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifine dair (2/62) 

71. - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılınasma 
dair kanun teklifi ve 1941 mali yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde deği
şiklik yapılmasma nair kanun liiyihası hakkın

da (2/49, 1/ 729) 

72. - İhraç olunncak yapııak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hülonünün şüm.u
lüne girip girmediğinin tefsiri hakkmda Başve-

1 . XII . 1941 tarihinde 4187"' sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 . V. 1942 tarihinde 4233 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15. X!Iı . 19.41 tarihinde 4160 s&yrlı kanun olarak 
kabul edilmi~tir. 

26 . V . 1942 tarihinde 4224 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilrni~tir. 

16 . I. 1942 taribinde 4168· ııayrb kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kfılet tezkeresine dair (3/421) 2 . II . 1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 

73. - 270 dereceden ev' el tn kattur eden 
ağır maden yağları ve tortıılarının yüz kilosuu
dan alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayıl1 

kanunun verdiği salahiyete istinaden yüz kurn
şa indirildiğİnden keyfiyetin tasdik1 haklanda 
Başvekalet tezkaresiyle bazı maddelerin gümrük 
resimlerinde tadilô.t yapılmasma dair kanun la
yihası hakkında (3/260, l/216) 

74. - İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 mali 
yılı bütçesinde 15 000 lira münakale yapılmas!ına 
dair kanun l ayihası hakkında (1/742) 

75. - İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 ma
li yılı bütçe kanunu l il.yihru,'ına dair (l/766) 

76. - İnhisarlar umum müdürlüğü teşkllil.t 
ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kıuıuna ek 
kanun Hiyihasına dair (1/806) 

77. - İtlkcınderun llmıuuWn D vl t Demir
yolları ve limonları işletme uınum müdürlüğüne 
devri ve mezkftr Umum müdürlükçe işletilmesi 

kabul edilmiştir. 

19 . T . 1942 tarihinde 4172 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . 1 . 1942 tarihinde 4176 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2!) . V . 1942 tarihinde 4241 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 4236 sayılı kanun olarak 
knbul edilmjştiı·. 
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hakkında kanun ııı~.;hnsına dair (1/848) 

78. - 1srıir1o ve i~piı·tolu içkHer inJıisarı 
hnkhiındıı kanun lfı.vihasına dair (1/493) 

79. - l~tıınlıul Oni,•r ı-sitesinin umumi muvıı
zcne:ve almıııasıııa dair olıııı 3694 sayılı kanuna 
ek kanun l ityilıası lıakkında (1/697) 

80. - · Jandarma era~ı kanununun bazı mad
delerini değiştiı·en 3155 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin tadili hakimıda kanun la)rilınsıua 

dair ( 1/821) 

81. - Kazanç vergisi kanununun birinci mad
desinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkralıırı
ıı!ın tefsiri hakkında Başvekiilct tezkeresine dair 
(3/66) 

82. - Maadin nizamnaınesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden lıazı maddeler ilfıvesine dair kanun layi
hıısı hakkında (1/472) 

83. - Maliye atlı talısildarlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakknıda kanun liiyilıasına da:ir 
(1/823) 

84. -Memur ve ınüstnhdcınleı·e vetilecek fev
kaHtde zam hakkında kanun la.yihasına dair 
(1/746) 

85. - Mersin liman işleri Türk anonim şir
ketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayri
menkul malların satın alınınasma dair olan mu
kavelenin tasdiki haklanda kanun liiyihasına 

14 . YIIJ . 1!142 tarilıindr 4:101 ~;ı ~·ılı kanun ola
r:ık kabul edilmiştir. 

8 . VI . 19-l-2 tıırilıindl' 42!)0 sayılı kanun olarak 
lmlıul ~dilıniştir. 

H. XJT. 1!J41 tıırilıin<l<' -!H2 sayılı karnın olarak 
kulıni edilmiştir. 

3 . vr . 1942 taı ·i lıimle ~2-l-8 sayılı kanun olarıık 
kalıni edilmiştir. 

10 . Vl . 1942 tarihinde 130:.! sayılı karar olarak 
k,ıhnl Nlilmiştir. 

17. \' 1 . 1DJ2 tarihinde 4268 sayılı kmıun olarak 
kııhul edilmiştir. 

JO. V lll. 1942 tarihinde -l-~87 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28. I . 1942 taı-ilıinde 4178 sayrlı kıı nuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (1/849) 14. VIII . 1942 taribinde 4302 sa~·ılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

86. - Mersin limanının Devlet demiı·yolları 
ve linıanlaı·r işletme umum müdürlüğünce işle

tilmesi hakkında kanun Jii.yilııısına dair (1/ 51) 

7. - Mesleki teknik okullar açılması ve 
mevcutlarm lıüyütillmcsi hakkında kanun layi
ha ·ma dair (1/ 50) 

88. - Milli 1\lüdafaa i iikrazı hakkında k:ı.
nun lil.yilıa ıııa dair (1/827) 

14 . Vlll. 1942 tarilıinJe 4303 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . Ylii . 1942 tarihinde 4304 sayılr kanun ola
rilk kabul edilmiştir. 

19 . \"I. J !l.J2 tarihinde 4275 sayılı kamm olarak 
kııbtıl edilmiştir. 



89. - 1\filli Müdafaa vek8..1eti 1941 mali yılı 
bütçesine fevkaliide tahsisat verilmesi hakkıııda

lri 405-! sayılı kanuna ek kanun layiliasma dair 
(1/808) 4 . V. 194t tarihinde 4216 sayılr kanun olarak 

90. - Milli Müdafaa vekll.leti 1942 mali yılı 
bütçesine 120 000 000 lira fevkalade tahsisat 
verilmesi hakkında kanun layilıasıııa daiı· 

(1/826) 

91. - Muamele vergisi kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 
ve Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesi
nin kaldırılması hakkında 1/843 sayılı kanun 

kabul t'dilmiştir. 

28 . V . 1942 tarihinde 4228 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiş,tiı·. 

lfıyihalarına dair 10.VIIT.1942 tarihinde 4290 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

92. - Mıücbir ve zaruı·i sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkan görülemiyen 
lıon;laıın terkinine dair 3/332 ve mücbir ve za
ruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline ma
hal ve imkll.n görülemiyen borçlarm terki.ıtine 

dair 3/407 sayılı Baş;vekfılet tezkereleri hak-
kında 30.ID.1942 tarihinde 1279 sayılı karar olarak 

93. - Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline imkan görülemeyen borçların 
terkinine dair Başvekalet tezkaresi hakkında 

(3/114) 

94. - :hllücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline ma.hal ve imkan görülmeyen 
80 302lirıı 75 kuru., borcun terkinine dair 3/356 
ve mücbir ve za.ruri sebepler dolayısiyle takip ve 
tahsiline mahal ve imkan görülmeyen 206 153 li
ra 50 kıu·uş borcun terkinine dair 3/357 sayılı 
Başveknlet tezkereleri hakkında 

95. - Nabjye teşkil ve idaı·esi haklunda 
l j N:J 1·e ııalıiye müdürlerinin intihap ve islih
ı lam nsıılleriııe dair 1/ 744. sııyılı knmın lilyilı n

laı-ı lııı k lı ında 
96.- Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayı h 

kanuna ek kanun liıyihasına dair (1/583) 

97. - Ornınu korunın te~kililt kıınununuıı 
3490 sayılı kıı.nu.ııla tadil erulen 14 ncü madde· 
sinin değiştiı·ilmesi hakkında kanun Jiiyihnsma 
dair (1/828) 

kabul edilmiştir. 

14.V1II.1942 tarihinde 4294 sayılı kanun ve 1312 
sayılı karar olarak kabul ed.ilmi.ştir. 

28.XI. 1941 tarihinde 1261 sayılı kurar olarak 
kabul edilmiştir. 

Rıızn.amede. 

23 . m. 1942 tarihinde 4193 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 42 3 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 
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98. - Orman um um müdürlüğü 1941 mali yılı 

bütçesinde deği§ikilk yapılması haklanda 1/790 
ve Orman umum müdürlüğü 1941 mali yılı büt
çesinde değişiklik. yapılmllSl • hakkında 1/791 sa
yılı kanun Jayihalanna dair 

99. - Orman uınunı müdürlüğü 1941 mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapı1masına daiı· ka
nun Jfıyil1ksı hakkında. (1/1702) 

100. - Orınnıı umum müdürlüğü 1942 ımıli 

yılı bütçe kanunu lfıyi hasrııa dair (1/ 767 ) 

101. - Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı 
kanunut1 4 noü maddesinin (A) bendihde • deği
şiklik yapılmasma dair kanun l§yillası • haMkın da 
(1/683) 

102. -Posta, telgraf ve telefon idaresi Birik
tirme ve yardım sandığı hakkmd:ı kanun layiha
sına dair (1/514) 

103. - Posta, tc-lgraf ve te!Ed~oıt unıum ınütlüt·
lüğü 1941 mali yılı bütçesinde· değişiJHI.K yapıl
ınasma dair 1/ 787 ve Posta, telgraf ve telefon 
uınuın müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair lj799 saY.ıli kanun la-
:rihalh.rı hakkında ' 

104. - Posta, tclgraf ve telefon umuın mü
dürlüğü 1942 mali yılı bütçe kanunu layilı.ası 

hakkında (1/768) 

105. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu 'nun, 
kazanç vergisi baklandaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin 13 ııcü fıkrasının tad\Jili.e dair 
kanun teklifi hakkında (2/45) 

106. - Sinema Iilimlerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında kanun layiliasma da
ir (1/ 72) 

ıoıı. - -dı bat ve içtimai ınuavenet vekal'eti 
'J'eşk.iltı.t ve memurini kanununuh ba'Zı maddele
rinin deği§tirilnıesine ve bu kanuna bıızı madde
ler eklenınc ine dair kanun lli.yihası hakkında 

27 . IV. 1942 tarihinde 4211 sayılı kanun olarak 
kabul edilıiıiştir. 

26. XI . 1941 tarihinde 4131 sayılı kanun• olhı-ak 

kabul edilmiştir. 

29. V . 1942 tıırilıinde-·4234 sayılı Rıınun olıırek 
kabUl edilmiştiT: 

1. Xll. 194'l•tarilrinde-4133 ssyıh kanun olarak 
kalıul edilmiştir. 

22. XII . 1941• tarihinde•4167' sayılı kanun olarak 
ltatlul e<lilmiştil'. 

27. IV. 1942 taribinde 4212 sayılı kanun • ollı.rak 

k n bul edilıiıiştir. 

29. V . 1942 taTiliinde 4240 saytir karıun- olarak 
kabul e<lil!niştir. 

29 . IV . 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 . V. 1942 tarihinde 4243 sayılı kanun olarak 
kabul e<lilmiştir. 

(1/812) 15 . V1. 1942 tarihinde 42 ıı~lt knnun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 
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108. - Sümeı•bank sermayesinin tezyidi hak-

kında kan mı lfı.yihasına dair (1/818) 17 . Yl . J 9'12 tarihinde 4270 sayılı kıınuıı olarak 
kabul edilmi ştir. 

109. - Şeker ve glikozdıı.n alman istihlak 
verg-isinin arttmlmıısma dair olan 4041 sayılı 

kııııuna ek kanun Hiyihası hakimıda (1/ 778) 27 . V . :lı942 tıı.rihind 4225 sayılı kanmı olarak 
kııbul edilmiştir. 

llO. - Şose ve köprüler İlliJaatl i~in gelecek 
yıllııı·a gec:;ici taahhüde girişilm(•si hakkında 

kııııun liıyihasına. dair (1/811) 10 . Vl. 1942 taribind 4251 sııydı kanun .ola~ak 
kabul edilmiştir. 

lll. - Tabiiyet muaıneliitından alınacak 

lıaı-~hıı·a dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci 
nıııddesioin değiştirilmesi haklo.ndıı l<amm Jiıyi
hnsına dair (1 / 601 ) 

112. - Tasarruf bonolarr ilıracrna dair olan 
-lU:i8 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar· kanununa ek kanun l iıyihıı ·ı hakkında 

( 1/ 774) 

113. - Toprak mahsulleri ofisi kanununun 
bazı maddelerinin değiştiı-ilmes.i hakkında kanun 
lfıyihasma dair (1/758) 

lJ.I. - Türkiy~ ile Fransa aı·asrnda mevcut 
23 oğustos 1939 tıu:ihli •Tediyu Aı - lll>!Jll&şına zcy
lolarıık imzalamn Layihanm tasdik:ına dair 
1/324, Türkiye - İngiltere Ticaret .A.nlaşmaııına 
7.Pylolarak imzalanan Anlaşmanın tasdiln bakkın
dıı 1/ 342 ve 'J'ürkiye - Fransa ve İngiltere Üç 
taraflı Yardnn Muahedesine merbut Hususi 
Anlaşmanın tasdila zımnmda 8 Ron kanun 1940 
1arihinde Paris 'te imzalanan Kredi AnlaşrnMınm 
iasdik ı hakkında lj352 sayrh kanun layihasına. 
dair 

ll5. - llmuıni rnülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle ermayesi
nin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ib
tilaflarm tahl-inı yoluyla JıalJj hakkındaki 3533 
sayılı kanunun tefsirine dair Başvelralet tezkeresi 
hRkkında (3/162) 

116. - 3666 ve 3 ve 396 sayrlr kanıuılarıı. 
bağlı 1 nuınaralı cetvelierin Maliye veltAl ti los
mnıda ve 2996 sayılı kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun layihllSl hakkında (1 /815) 

I !i. XLI .1941 tarihiııd~ 4J51 sayılı kaııuıı olarak 
kabul- edilmişti ı· . 

3 . IV . 1942 tarihinde 4195 ve 4196 sayılı kanun 
olarak kııbnl dilmiştir . 

2 . II . 1942 tarilllnde 4185 sayılı kanun ola
rak kabul ,edilmi(ltir. 

19 . I . 1942 tarihinde 4171 say;ılı kanun ola
rıık kabul edil.miştir. 

21 . I 1942 taı.:ihinde 1271 .sayılı karar ola

rak kabul edilıni4tir. 

10 . VIII .·19!12 iarıhindo 4286 sayrlı kanun ola

rak kabul edilm.işti.r. 
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11 7. - Yakıflar tımnın müdürlüğü 1941 mali 
yılı bütçcsinrlr değişiklik yapılmasına dair ka-
ntın layihası hakkında (1/722) 9 . l . 1942 1arihinde 4165 sayılı kanun ola

rak kabul cclil m işti •:. 
1 18. - Vııkıflur uımım müdürlüğü 1941 mali 

yılı l.ıüt~csiııd(' d~ğişiklik yaprlnıasnıu dair luı-

mın lfi yilıası hakkında (1/800 ) ~7. L \'. 19-l~ tarilıindt• 4~13 sa,vıl ı kaıııın olıımk 

kahul cdilırıişti ı·. 

1 Hl. - Vakıflar um um nıüdiirlüğü l!H2 m all 
yılı Bütı;e kanunu lfıyihası lıııkl;mdn (l j 7(i!l ) 2 . \'. I~J42 tııl'ilıiıHlt• 42;ı ı Rrt,1·ılı kanun ol:ınık 

kalıııl cdilnıiştiı·. 

1:!0. - Vakıflar turının müdiirlüğü teşkilatı 

hakkındaki 3461 sayılı kanuna Pk kanun Jayiha
Rıııa dair (1/370) 

1~1. - Yah;ıncı ırwnılcketl crc gönderilccek 
nıl' nını· lıtl'llı lııırcıralıları bakkındaki 8#1 sayılı 
kanıma t•k kantın li't~· ilıasına dııir (1/ 713) 

1 . Xli. 1H4L tarihinlle 4136 sa~•ılı kantın olıınık 

kabul edilmiştir. 

:ı. \Tll . HJI2 lal'ilıiııd t• 427!1 sa.1 ılı kaııuıı olaı·:ıl' 

kabul edilmiştir. 

Dahiliye encünıeninden gelen ma.zbatalar 

ı. - Bl'deıı ll'ı·lıiyrsi kanununun l9 neıı 

nıadflcsindcki «ı\lahallh tiıhiriııiıı tersiri hnk-
laııdıı B!L5\'~kiil rt tr7.kCrC'Sİllt' dair (3/229) 3. xn. l!.l~J tıırilıiıulc 237 sıırılı lrfsiı· ohıl'a 1< 

kabul edilmi., tir. 
2. - l 'eıııi ~·ııtler kanununun 3 nci madde

sim• iki fıkrıı il lll'<'si hakkırıda kanun lfıyihasıııa 

daiı· ( 1/~68 ) 

3. - ('i~C'kflağı kazası nıeı·kezinin Yı>rkiiy '<' 

htl dırılnrıık Yo;ı.gad 'ıı bai{lıınmıısma dair kanun 
lii~'ilııısı hakkında (1/39) 

4. - l>p,·Jet ınenınrlıırı aylıklarmrn tevlıit 

vı• tt.'atlüHi hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 
3 sayılı kanuna lıa{{lı (1) c;sıyılı c<'tvcldc de
ğişiklik yııpılmıısrna dair kaııtuı liiyihasr hak
kuıdn (1/A20) 

ii. - De\•lel nwnıurlıu·ı ııylıklarının tc,·hit 
1'<' tNırlülünı• dair olıın 3656 sa~· ılı kanuna ek 
:ı ~ll), lı kanuna bağlı 3 numaralı rctvelin ta 
dili lıaklmıdaki 40 ~ayılı kanuna bıığ\r e<'h·el 
clr dl'ğişiklik ~·apılnııısı hakkında kanun Hiyiha
sına dnir (1/ 03) 

fi. l)''" lt•t nıctf.'or·olo.ii işiPI'i uınıını miidiir-
liiğii ll1 kil:it ve vazi fl.ll<'rinıJ dair olan 3127 sıı-

k . \' 1 . 1!142 lnı · ihiıı tlc )laıtril' ı•ııf'iinıcııint'. 

:,!, . Xl . lfl-11 tıı rilıinıl~ rl"ddl"dilnıiştiı·. 

li. \'T . l!H:l laı·ilıiııdr 4:16:? sııyılr kıııınn olarıık 

kııhul edilmiştir. 

J7 . \ ' 1 . l!l42 tıırihiııdl' 4264 ı;;ırılı kantın olarak 
kıtbul edilmiştir. 
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yılı kıuıııııa ~k kmıun lilyilınsı hakkında (1/ 701 ) 

7. - Emni.Vt' t uııınm miidürlüğü ilc Oüımiik 
rnuhııfaza ve mumnel sınıfı trşkili\tı lıakkınoaki 

kıınunlaı:a hağlı kadrolara dahil maa.5lı vc eleimi 
ürı-ctli memurlam bir er tayınir iııt.ihkakı veril
mcsin(' dai; kanun liiyihas ı hakkında (1/7 , ) 

R. - Cliiınii~ııne nıchusu Hasan Fclımi AtaQ '
ın, Bcled i~·c ~·apı ve yollar kanununun 10 ncu 
ınııddcsinı> ek kı1nıııı teklifi hakkında (2/ 60) 

!l. - Hata y vilit.'•Pti hususi idaresine dcvrc
diknrk ıca.rı-iınrnkuller hakkınila kanun liiyihası

ıııı dair (1/ 4c9) 

10.- -Ta.ndanna cratı kımunıınun bazı nınd
drlerini dc~iştircn 31!)5 sayılı kanunun 14 ncii 
maddesinin tııdili hakkında kaııuıı l ii,ı•ilıasına dair 
(1/ 21) 

ll . - Maadin uizıımuamesiııin baı-Jı madde
l t•ı·iııi n d t'{{i ştiı·ilm csinc ve bu ni:aunnaınoye ye
niıh•n hıı7.ı ııınrldrlrı· ilfıvcsiue duiı· kanun layi-

26. I .1942 tar-ihinde 4174 sayılı kanun olarak 
kabul dilmiştir. 

11 . V . 1942 tarihinde 4220 sayılr kanun olarak 
kırbul edilmiştir. 

. V . J 942 tarilıind kabul dilmi..5tir. 

3 . YlJI . 1942 taı·ihinrlo .ı2 ı sayılı kanwı ola
rak ' lmbul edilmiştir. 

3 . Vl . 1942 tnrilıinde 4248 sayılı kanun olarak 
lwhul edilmişi i ı· . 

ltıısı hakkında (1/ 472 ) 17 . YI . 1942 tarihinde 426 sayılı kanun olarak 
kabul euilmi~tir. 

12. - Mani~ı nıchtL~u Refik !ncc'nin, bir ka
ınııı nıcrnıuunıı hırakıpta yalnız bir nıa.ddcniıı 

w,va lüıuııı J!iiı · iil en ba1.ı maddelerinin meriyct 
mevkiine konulııııı.~ııııı kanuni v hukuki imkan 
bulunup bulunınııd.ığuun tefsir yoluyla halli lıak

kınrlaki tuk riı-i nc dair (4/ 47) 

13. - )leıııu ı-lnı· ııı tahsil miicsscsclerinde tale
he olamıyııcakla l'ltı a dair olan -l007 sayılı kanu
nun hirim•i maddesinin tadiline dair kanu.n liiyi
lıı ı,,ı hnkkında (1/773) 

ı.ı. - .&lrıııurlaı·la askel'i ıncnsuplaı ·dan :t:cv
kıılıldc lıallcrdt> nıal iktisap eden] r hakldında ka
nun liıyihusınıı dai ı· (1/749) 

15.- lllilli miidııfaa mükellefiyeti kanununun 
6 ncı madd •sine bir iılo·a ilavesine dıııı- kaııun 

l iıyi ha.sı hakkında (1/636) 

16. - ıı.hiye teşkil ve idaresi hakkında 1/ 743 
ve alıiye müdürlerinin intihap ve istihdam 
usull rin<.' dair 1/7-1-l sayılı kaııu.n Uiyihaları 

. TV . 194.2 tarihind Adliyc, Dnh]liyc ve !illi 
l\lüdnfa{l cneiim nlcrindcn nıiiı·ekkep Iuht lit 
cncümcne. 

29 . rv . 19-!2 larillinde 4214 sa~·ılı kanun olaı·ak 
kalıul <'dilmiştir. 

29 . V . 19-ı2 tarilıiııdt> 4237 sayılı kanun olarak 
kabul dilın iştir. 

26. XI. 19.J.l t.:ıriltinde 4130 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

hakkında Ru.znamcde 
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17. - Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun lityilıası hakkında 

(1/792) 

1 . - Sinema filimleriııin gümrük resimleri
nin indirilmesi hakkında kanun layihasma dair 
(1/72) 

19. - Tabiiyet muamelatmdan alınacak harç
Iara dair olan 1260 sayılı kanuntın 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun liiyihıısına 
dair (1/601 ) 

20. - Taşkın ve su lıücuınlarına- kal11 korun-

6 . V. 1942 tarihinde 4219 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tariltİnde 4243 ~ayıl.ı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

15 . XII. 194l! tarihinde 4151 sayılı kıumn ola rak 
kıLbul edilmiştir. 

ma hakkında kanun layihasma dair (1/613) 15. IV. 1942 taribinde Maliye ve Bütçe encü
menlerine 

21. - Umumi hıfzıssıhha kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 15.. 
yihasına dair ( lj234.) 

22. - Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve beledielerle sermayesi
nin ta.mamı Devlete veya belediye veya hususi 
idal'lllere ait daire vo müess scler arasındaki ih
tilafların tahkim yoluyla halJi hakkmdaki 3533 
sayılı kanunun tersirine dair Başvekfd et tezkoresi 
hakkında (3/ 162) 

23. - Yozgad mebusu Sırrı İçöz'ün, Ağıllar 
hakkındaki kanunun birinci maddesindeki müd
detın ıizatılmasma dair kantın tekiiii hakkında 
(2/47) 

15 . VI . 1942 tarhinde 4255 sayılr kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

21 . I . 1942 tarihinıle 1271 sayılı karar olarak ka
hul edilmiştir. 

15. XII. 1!)41 t.ırihinde 4H6 say ılı kanun olıınık 
kabul edilmiştir. 

DiV&lU müha.ııeba.t encümeninden gelen ma.zba.ta.la.r 

1. - Ankarn şehri Imar müdürlüğü 1938 
mali yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannn
m inin sunnldlığunıı dail' D1vanı muhasebat Ri
ynseti tezkere ·iyle Ankara belediye i Jma.r tıiÜ
dürlüğünüıı 193 mali yılı hesabı,.kaliRi hakkın-

da kanun lii.yiha ına dair (3/390, 1/460) ~4 . ·ı. 1941 tarih inde 41:!9 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2. - Arıkara şehri lmar ınüaürlüğü 1939 
mali yılı he abı katisine ait raporun suııuldu

ğtma dair Divnnı mu hası-bat riyaseti tezker siyle 
Ankara D 1 eliyesi imar müdürlüğünün 1939 ma
li yılı kati hesabı hakkında kanun lô.yiha:ıına 
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dair (3/459, 1/694) 

3. - Beden terbiyesi genel diı~ktörlüğü

nün 1938 mali yılı hesabı katisine ait mutabakat 
noyannamesinin sunulduğuna daiı· Divaru mu

hasebat riyaset i tezkeresiyle Beden terbiyesi ge
nr t direktörlüğünün 1938 mali yılı kati hesabı 
lıakkıudn knnuıı liiyihasıııa dair (3/420, 1/ 597 ) 

4. - Beden teı·biyesi genel dit·ektörlüğü

nün 19;39 mali yılı hesab ı katisine ait mutabnlıat 
beyannamesinin sunulduğruıa dair Divaıu mu
lıııseba t riyaseti tezkcresiylo Beden terbiyesi ge
nel dil'ektörlüğünüıı 1939 mali yılı kati hesabı 

1 . 'VI .'1942 tarihinde 4244 saytlı lı;l}nUJl ıılarıı.k 
kabtıl edilmiştir. 

26. Xl'l. 1941 tal'ihinde 4163 sayılı kanun olıı.rak 
kabul edilınişbir. 

lıııkkıııda kaııu nliiyilıasıııa dair (3/447, 1/660) 6 .lV . 1942 tarihinde 4197 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5. - 1938 ınıtil yılı h esabı kııti si u e ait mu
tabakat 'beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vnnı nıııhııMebat riyııseti tezkeresiyle, 11!38 mali 
yılı kati h<'sahı lıııkkıııdıı kaıııın lıtyihasıııa dair 
(3/433, ] / 346) 

G. - Devlet demiryoUarı ve limanlal'ı işlet
me uııınnı ınüclüdüğü t938 mali yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğunu 
dııir Divam muhusebııt riyaseti tezkcresiyle Dev
let demiryolları ve limanlan işletme nmuın mü
dürlüğü 1938 mali yılı kati lıesnbı haklotıda ka
nun lilyilıasıııa dair (3/391, 1/483) 

7. - Devlet Demiryolları ve liııuı.nları işlet
me nmum müdürlüğü 1939 mali yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı mulıasebat riyaseti tezkeresiyle 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme um.um 
müdürlüğü 1939 mali yılı kati .lıesabJ lıııkkında 
kanun layilıasına dair (3/468, 1/716) 

S. - Devlet Havayollaı·ı um.um müdürlüğü 
1939 mail yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divaru ınıılın
sebat riyaseti tezkeresiyle Devlet Havayolları 
tunUlll müdürlüğü 1939 mali yılı kati hesabı hak
kında kanun Jiıyilıasına dair (3/449, 1/599) 

9. - Devlet Limanları işletme um.um mü
dürlüğü 1939 ma.lt yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin stuuılduğtma dair Divanr 
ınıulıasebat riyaseti tezkerescyle Dovlet Liırumla
rı i~etme nmum. müdürlüğü 1939 m.all rili he-

12 _VI. 19.4-2 ta11ihinde 42M·sayıJr~kanun o1arıık 

kaolıul ~dilmiştir. 

28. XI .1941 tıırihinde 4132 sayllr kıınun olarak 
kabul edilmiştir. 

12.VI.1942 tarihinde 4.252 sayılı kanun olarak 
kalnıl edilmiştir. 

6 . lV . 1942 ta.l'ihlnde 4199 ay:ılı kanun olaı•ak 

kabul edilmiıJtir. 
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sabr katisi hakkmda kanun layihasına dair 
(3/472, 1/642) 

10. - Hudut ve sahiller srhhat umum mü
dürlüğü 1939 mali yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair D.i
vuru mulıasebat riyaseti tezkeresiyle Hudut ve 
salıiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 mali yılı 
katt lıesabı hakkmda kanun IU.yilıasına dair 
(3/448, 1/491) 

ll. - Lılıisarlaı· uuıunı ruüdüi'IÜğü 193tl yılı
na ait billinçonun gönderililiğine dair Bıı.şvekalet 
tezkereııiyle lnlıisııı·Jar umum müdürlüğünün 
1938 ınıı.li yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğu hakkında Divanı mu
hıısebat riyaseti tezkoresi ve inlıisarlar umurn 
müdürlüğü 1938 ınan yılı hesabı katisi hakkında 
kanun liiyihasına dair (;Jj290, 410, 1/441) 

12. - Milli piyango idaresinin 1941 mali yılı 
bilançosunun gönderililiğine dair Ba.ııvckô.lct tez
kcresi hakkında (3/469) 

13. - Orman umum müdürlüğü 1938 mali 
yılı hesalır kati ine ait mutabakat beyannamesi-
nin sunulduğuna dair Divanı muhusebat riyasoti 
tezkeresiyle Ormnıı umum müdürlüğü 1938 ınııli 
yılı hesabı katisi lıa.kkmda kanun lfıyilıasına dair 

12 . VI . 1942 taı·ilıindc 4253 sayılı kanun olııl'ak 
kabul edilmiştir. 

6. IV . 1942 tarihinde 4:!01 sayılı kanun ulıımk 
kabul edilmiştir. 

16 . I . 19-!2 tarihinde 4167 sayılı kanun olu ı·ak 
kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde okunmu,~tur. 

(3/419, 1/401) 7 . I . 1942 taribinde 416-! sayılı kanun ola-

14. - Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1 ·temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine ka
dar ll aylık işletmo muamelfıtı hakkında tanzim 
kılman raporun sunulduğuna dair Divanı muha
scbat riyaseti tezkeresi hakkında (3/440) 

rak kabul edilmiştir. 

4 . V . 1942 tarihinde 4217 sayılı kııııun ola
rak kabul edilmiştr. 

Gümrük ve inhisa.rlar encümeninden gelen ma.zba.ta.lar 

1. - EcndJi 1) vi tlcrd u leınin edilen ve 
t>dilc<•ek olan l;rcdileı· malısulıen eelbolunan 
lınrp t çlıir.ııt ve Jcvnzrmınm gümriik resnı iylo 
.ııir vergi ve resiıni rdcn isli nası hakkmdaki 
372!1 sn.nlı kıınunuıı 2 uci maddesi hükmünün 
iki sı•ııe dolıa tı 7Jı lılııııı ınn doir kııuun ltıyiliası 

Jınkkıııdn (1/ 704) 2~. XU. l!l41 tıırilıiııılı• 415 sııyılı kıınun ola-

. , - rıık kııbul cdilıniştiı· . 
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2. - Emniyet umum müdürlüğü ile Güm

rük muhafaza ve muamele smıfı teşkilatı hak
kındaki kanunlara bağlı kadrolara dahil mıı

aşlı ve daimi ücretli meınurlara bir er tayıııı 

istihkakı vHilmesine dair kanun lii.yilıası hak-
kında (1/ 78 ) ll. V. 1!J42 tarihinde 4220 sayılı kaıııın olarak 

kabul edilmiştir. 
3. - Fevkaliıde vaziy('t dolayısiyle bazı ver

gi ve rcsiınlf'n' zıım ierıısına ve bazı maddelerin 
mükell<•fi.vt>t nıevzııuııa almıııasnuı dair olan 
(!828 sayılı kıııııııııııı R nci madd esiyl e nıuvakkat 
1 ııri nıaıldPsi hükiimlcriııiıı hudut ve şüınulü 

nün lefsir yoluyla tavzihi halıkında Baı,ıvekfıl ct 

lezhı·csiııe dııiı· (3/ 409) 

4. - l!'evlru l iıde vııziyct dolayısiyle bazı veı-

gi ve rı'8 İmkr<· zam inasına dair· olan 3828 ve 
.ıo.ıo sııyılı kııntınlarrn lııızı hüküml erinin de
ğ i~t iı·ilını•sinr vr bazı vergi ve ı ·esiml ere yenielen 
zanı icrasıııa ılaiı· kanun l ayihası hakkmda 
(1/ 77:! ) 

5. - t:üını·ükl erdc bulunan ve suni elyaf ile 
nııı.lıllıt hulunmasrııdıın dolayı ithal edilemiyeıı 
pamukltı mensucatın bir defaya malısus olmak 
~arliylc ri'sim hadleri 229'-l sayılı kanunun veı·

diği sa l iılıi.vete islinndcıı indirildiğinden keyfi
yetin tasdikı lıakkmda 3/ 189 ve Gümrükleri
mizde bultın an pıınnılciu mensucat ın ithalini te
min için 22!14 sayılı kammun verdiği salaltiye
te istinaden lrra \'ekilleri Heyetince ittihaz edi
len kaı·arın lasdikr hakkında 3/ 230 sayılı Baş

vckii let tczkerelerine dair 

6. - Clüımük tarife kaııununn bll{11ı ~üm

rük ithalf~l umumi taı·ifesinin 815 nci numarası
nın tacli H ne ve 816 ncı ııumarasuıın kaldırılma
sma dair kıınnn layihası hakkmda (1/516) 

7.- Hatay için Fransa'dan ithali zaruri bu
lunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alnunası icabeden 8 000 lira 
gi.iınrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sııHi
hlyete istinaden 300 liraya inclirildiğinden key
fiyietin tasdikı hakkında 3j285, bağcılıkta kul
larulmakta olan kiiıkürdün, Etibank tarafından 
ithal dilecek 5 150 tona münhasır kalmak üzcı'C, 
100 kilosıtııdHn almmnktn olan gümrük re.cımi 

2294 sayılı kanunun verdiği salalıiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tıısdikı 

1!) . I . 1!}4-2 ta r·ilıiııd 

kabul etlilmiştir. 

• 

1270 sayılı karaı· olarak 

27 . V. 1942 taı·ilıiııde -1-226 sayılı kam\11 olaı·ak 

kııbııl edilmiştir. 

24 . xn. 1941 tarihinde 4160 sayılı kanun ola
ı·nk kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun ola
rak ıkabu 1 ecli Imiştir. 
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haklanda 3/ 240 sayılı Başvckalct tezkcrclcriylc 
Gümrük tarife ıkanununa ait ithalat umumi ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarma giren çimen
todan alınan gümrük resminin indirilmcsinc dair 
1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı ithalat 
umumi tııı·ifcsinin 469 A ve B pozisyonlarına 

dahil çimcntolıırııı gümrük resminin ıtezyidi hak
kında l / 158 sayılı kanun layihalarma dair 

8. - lhraç olunac.ak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 3.6 ncı maddesi hükmiiniin şüınu
lüuc girip giı·mediğiuin tefsiri lıııkkmda Ba.~ve-

1 . VI . 1942 tarihinde 4246 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kfıl~t tc7.kcn1sino dair (3/421) 2 . II . 1942 tarihinde 1276 Rayılı karar oln
mk kabul edilmiştir. 

9. - 270 dereceden evvel takattur eden ağır 
maden yağları ve tortularınm yiiz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı ka
nunun verdiği saliihiyete istinaden yiiz kuruşa 
iuılirildiğindcn keyfiyelin tasdikı hakkuıda Baş
vckfılct te7.keresiyle bazı maddelerin gümrük re
simlerinde tadilat yapılınasına dair kanun lnyi-
lıası hakkında (3/ 260, 1j216) 1!J . I . 1942 tarihiııdo 4172 sayılı kanun ola-

10. - tıılıisıırlar tınının nıiidürlüğii te~kiliıt 
\ ' C vıı7.ifeleri hakkıııdaki 4036 sııyılı kanıma t>k 
kıınıııı lfıyilıasın:ı dair (1/ 06) 

1 t. - lspiı·to ve ispirtolu içkiler in hisarı 
hııkkıııdn kıtının lfıyihasma dair (1/493) 

12. - Sinema iili m lerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında kanun liiyihıısmıı 

llair (1/72) 

rak kabul edilmiştir. 

29. \' .1942 tarihinde 4236 ~ayılı kıınıın olaı-nk 

knbul edilmiştir. 

8. VI . 1942 tarihinde 4250 sayılı knııım olarak 
kabul edilmiştir. 

29. V. 1942 tııı·ilıiııdc 4243 ~ııy ılı kanun olııı·nk 

kabul ı>dilnıiştir. 

Ha.riciye encümeninden gelen ma.zba.ta.la.r 

1.- Atıışenıiliteı·, ııtaşenaval ve ııtıış ariy~n
leı· ıııaiyetl~>rinrle istihdam ı>dil cek erntm nıaıı~, 

haremıh, iaşe ve ilbıısı hnkkıııdıı kıınuıı lfıyihıı-

sınn dııir ( 1/ 709) 3. III. J9-12 tnrihind~ 427 sayılı kııntın olnı·ak 

2. - 1nA'iliz liı·u ı salıııHtna dahil mcınlek t
ll'r listı>siııe yenid n ilnve edilecek ıuemleketll't·e 
tatbik cdil cek usul lınl1kıııdıı tcati edilen noto
larm tnsdikııın dııir lmııtuı lılyihası hakkıııdn 

kııbnl edilıniııtir. 

(1/655) li. xn. 1941 tarihinde 4154 sayılı knnun ol:ıı·ıık 
kabul edilm.i.ştir. 
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3. - Macaristuıı Lle• axrumzda movcut 3 ma

yıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına baği~ ve 
A 1 listesinde yazılı kontenjanlar haricinde ola
rak Macarlıırla mübadele edilecek demir ve çe
Jikler lı nkkrndn teati olunan notnların tasdikına 
dair kanun lllyiluı~ı Jıııkkmda (1 / 732) 8. IV. 1942 tarihinde 4202 ~ııyılı kanunı. olarak 

kalıul edilmiştir. 

4. - Türkiye- Almanya arasııı<la ticari ırıii

badclelerc müteclair 25 temmuz 1940 tarihli Hıı
susi Aıılıışııı ayıı bağlı 2 numaralı protokolüıı 

4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan mücldetin 
iki ay daha uzatılınası hakkında teati olunan 
notnların tasdikma dair kanun layilıası hakkın
da (1/ 671 ) 

5. - Türkiye - Almanuya arasınrlu ticari 
mülındelel c ı·e ıııütedııir 25 temmuz 1940 tarihli 
Hmmsi Anlaşmaya bağlı 2 mımaralı protokolüıı 

4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan ınücldetin 
iki ay daha uzatılınası hakkında teati olumın 
notnl arın tasdikına dair kanun layihnsı hakkın-
da (1/ 6.81 ) · 

6. - Türkiye - Almanya arasmda ticai'İ nıü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susi anlaşmanın iki ay temelidi hakkında teati 
olunan notalarıo tasdikına dair kanun layihası 
hakkında (1/692) 

7. - 'l'ürkiye ile Almanya arasmda ficaı·i 

mübadele ve tediyelerin tanzi.mi hakkında akit 
ve imza olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara 
bağlı prot:okiol ve nıoktırplaırm tasdikma dair kıt
nun layihasr hakkında (1/707) 

8. - Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşma

sı ile merbutlannın tasdikma dair kanun layi
lıası hakkında (1/ 813) 

9. - Türkiye ile Fransa arasında mevcut 
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey
lola l'll.k imzalanan Hi lıikanııı tasdiluna clııir 
1/32-ı, Türki.ve - Ingiltere Ticaret Aolrujmııııı

na zeylolarak imzalanan Anlaşmanın tasdik1 
hakkında 1/342 ve Türkiye - Fransa ve İngilte
re 'Üç taraflı Yardım mı.ıalıedesine merbut IJu
susi Anla11ffi.S.nm tasdikı zmı.nrnda 8 son kilnun 
1940 tarihinde Paris 'te imzalanan Kredi Anlaş
masnun tasdikı hakkında 1/352 sayılı kanun 

1 . Xli.l941 tarihinde 4138 sayılı kanun olıırnk 
kab1ıl edilmiştir. 

1. XIL. 1941 faribinde 4139 sayılı kanun olarak 
k n bul odilnıi~tir. 

8.XII. 1941 tarihinde 4144 sayılı kanıuı olarak 
kabul ed.i.lıırl.ştir. 

15.XIT.1941 tarihinde 4153 sayılı kanun olarak 
kabul ed~tir. 

3.VJU.1942 tarihinde 4284 sayılı kanun olarak 
kabul edi.lı:niştil'. 
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liiyihalarrna dair 

10. - Türkiye ile İsviçre arasmda 28 mart 
1942 tarihinde akit ve im,za edilen Ticaret ve 
Tediye anla.şntasırun tasdikı hakkında kanun la
yiha ma dair (1/802) 

ll. - Tüı·kiye il' !talya aı·ıısrncla mevcul 29 
ilkkıirınıı J!la6 taı·ihli Ticaret ve Seyrisefain mn
uhcdcsinin terndieline dait· leati olunan notııla

ı·ııı tıısdikı hakkmda knnun lıiyihnsıııa daiı· 

(l / 77!i) 

12. - 'l'ürkiy ile Mn~nristaıı arusııııla, ı;ı[i

mcı·lııııık \'C Titaş 'ın MacarL~tan 'da k ai n Man
fred Wicı;s ve lllııvag finnalaı·i:vle akdetıniş ol
duklıırı iki ınukaveleııin 3 mayıs Hl41 tarihli 
1'üı·k - lllarııı· Tiraret Anlıı~ması hükümlHi hıı

ricindc olarak talbikrna müsaade edilmesi hak
kıııdıı yapılan Anlaşmanın tasdikıııa dair kanun 

19 . I . 1942 tarihinde 4171 sayılı kanun olarak 
kabtıl edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 4285 sayılı kanun olarak 
kabtıl edilmiştir. 

1 . \ ' .l. l!H2 tarihinde 42-!7 ~,ıyılı kanun olaı·ak 

kıthul edilmiştir. 

1n,vihasr hakkında (1/783) 20. IV .1942 tıırihindc 4207 sayılr kanun ola ı·ak 

kabul ctlilmiştiı·. 

1:1. - Tiirki~·r - Roınıı n ya a ı·nsında m~vcut 
:.!6 ylfıl l!lJO taı·ihli Ticaret ve 'l'cdiye Aıılaşına

lııt·ınııı mrl'iıuf la riyle heraber iki n~· tı7.alılınnsı 

hakkında frafi edilen ııotalaruı fasdikıııa ıluir 

kııııuıı l;i,,· ihası hakkında (1/ 70 ) 17 . Xl 1 . 1!1-ll tarihinde .tl :i:i Nııyılı kanun ola
ı·ak lmhııl rdilmiştir. 

1-l. - 'l'ürki.vc - Roınıınya ara.~mdn mevcut' 
::!6 e.vlfıl l!l-!0 tarihli Tiı•arrf ve 'l'cdi.vc Aıılaş

ıııalanııııı lıiı· ay uzatılınası lıakkmda teati edi
lrıı notalıırın tıısdikına dair kanun lilyihasT lıak-

kıııda (1/ 728) 8. IV . 19-l:l tııı·ihindc -!203 sa~·ılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15. - Türkiye - Romanya arasırıclıı akit ve 
imza edilen Tiearet ve Tcdiye Anlaşmalariyle 
mcrlmllarıııın tasdikı lıııkkıııolıı kıınnn lfıyihıı;;ı-

ııa dııir ( 1/748} 2-l. lV. 1942 faı·ihiııdP .t:WR sayılı k:ııınıı olarak 
kuhul edilmiştir. 

Hi. - Uııııııni hıfzı:ssıhhıı 

ıııııdtll'lt>riııiıı değiştirilmesi 

lfı~·ihıısıııa dair (1/234) 

kanununun hıızı 

hakkında kanun 
15. VI. 19-!2 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Iktisat enciimeninden gelen ınazbatalar 

ı. - Bolu mebusu Lı1tfi Gören 'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilinesi 

haklanda kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 
numaralı fıkr= tefsirine dair takriri hak-
kında (2/40, 4/38) 30 I. ı942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 

kabul edilmiştir. 
2. - Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 

tekaüt sandığı hakkında kanun layihasma dair 
(ı/589) 

3. - Etibank sermayesinin ıoo 000 000 lira
ya ibiağına dair kanun layiliası hakkında (ıj8ı7) 

4. - Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrasma ve bazı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna. alınmasına dair olan 3828 
sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muva.kkat ı nci 
maddesi hükümlerinin hudut ve şümulünün tefsir 
yoluyla tavzihi ha.kkmda Başvek8let te~eresine 
dair (3/409) 

5. - Fevkaliide va.ziyet dolayıısiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 
sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiştiriline
sine ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icra
sma dair kanun layiliası haklanda (ı/772) 

· 6. - Gümrüklerde bulunan ve sıınl elyaf ile 
ıııalı.lut bnlunıııasındau dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatm bir defaya mahsus olınak 
ııartile resim hadleri 2294 sayılı kanunun verdiği 
sal8lıiyete istinaden inciirildiğinden keyfiyetin 
tasdikı haklanda a;ı89 ve Güm:rülderimizde bu
ıÜnim pa.lnuklu mensucatm ithalini temin için 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
lcra Vekilieri H.eyetince ittihaz edilen kararın 
tasdikı hakkında 3j230 sayılı Başvekalet tezka-

20 . V . ı942 tarihinde 4222 sayılı kanun olarak 
kabul edilınittir. 

ı7 . VI. 1942 tarihinde 4269 sayili kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı9 . I . 1942 tarihinde ı270 sayılı karar olarak 
'kabul edilmiştir. 

~7 1{_. ı942 tarihi,nde 4226 sayılı kanun olarak 
kabul edilınittir. 

relerine dair , . . L 24 . XII . ı94ı tarihinde . 4ı60 illlytlı kanun olarak 

7. - Gümrük larife kanımuna bağlı Güın 
rük ithalat umunıi tarifesinin 815 n.ci numarası
mn tadiline ve ı6 ncı numarasının kaldııjı)ma
aına dair kanun lilyihası hakkında (ı/516) 

8. - Hatay için Fransa 'dan ithali zaruri 
bulunan ıo 500 kutu san ipekböceği tohumunun 

kabul edilınittir. 

ı . VI . 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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100 kilosundan alınması icaTi ' \:t~n 3 ÖOO Ih·a 
Gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lahiyetc istinaden 300 liraya indirildiğİnden 

keyfiyetin tasdikı hakkında 3/235, bağcılıkta 

kullanılmakta olan kükürdün, Etibank taraflından 
ithal edilecek 5 150 tona munlıasır kalmak üze
re, 100 kilosundan alınınakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
Öı25 ku~h iııdiri1'ai~fuden keYflyetın ' t dilb 
hakkmda 3/240 sayılı Ba.şvekal'et: t!ezltJrelerlyfe 
Gürnı-ük tarife kanununa ait ithalat umumi ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alınan 'güırtrük res'm'in1n · iİidrtiJ.niesHie 
dair ] /52 ve Güını-ük tarif e kaniinuna bağlı it
halat umumi tarifesinin 469 A ve B pozisyoııla
rına dahil çllııentolariıl' güınr\ilt tesl:rlı"iıln tezyidi 
hakkında 1/158 sayılı kanun layihaİarıJi.'iı: dair 

9. - lhraç olunac!tk yaprak tütünlerin 4040 
snyılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün şümu
lüııc girip girmediğinin tefsiri hakkında Ba.şve
kiılet tezkeresine dair (3/421) 

· io. - 2io 8eie~Men c~M i kattur eden 
ağır maden yağları ve tortularııih'n §üz kifo'sun
dan alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı 

kanunun verdiği salillıiyete istinaden yüz kuru
şa inciirildiğinden keyfiyetin tasdikı hakionda 
Ba.şvekalet tezkercsiyle bazı maddelerin gürnı-ük 
resimlerinde tadilat yapılmıidı'na dair kdnuiı. la
yihası haklanda (3/260, 1/216) 

11. - İngiliz lirası salıasma dahil memleket
leı· listesine yeniden ilave edilecek memleketleı·e 
tatbik edilecek usul hakkında teati edilen nota
l arın tasdiluna dair kanun layihası hakkında 
(1/655) 

12. - İstanbııl mebusu Kazım Karabekir'in, 
Ereğli havzai fahıniyesi nıaden amelesiniıı huku
kuna nıütaallik 151 sayılı kanunun 7 nci madde
sinin tefslri'l1 kitmda taılritintı l:ıdir (4/20) 

13. - Kazanç vergisi kanununnu biriııci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fık
ralarının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi
ne dair (3/66) 

1 . vr . 1942 tarihinde 4246 sayıyil kanun olarak 
li:ılbu l bciÜinlıştir. 

2 . :iı . if/42 tıirihinde 1!h6 ayıli karar olarilk 
Jtii&ul edi1miŞtir. 

19 . I . 1942 tarihinde 4172 sayjılı kanun olarak 
kahtfl fdilıll+ştir . 

17. Jtli: i941 tarili!İıde 4154 sa§1H Kanun 'o'faiak 
kttİntl eCiiJmijÜT. 

17 .IV. 1942 taril\inde 240 sayılı fJfSlr &lıi-Tılk 
kabul edilmiştir. 

10. VI. 1g42 t!ırilıinde 1302 sayilı karar olarak 
kabul edilın:l9tir. 
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14. - Maadin nizam.namesinin bazı mndde

lfri:ıin değiştirilm_esine ve bu Wz<ımnameye ye
niden bazı maddeler ilavesine dair k~ııun layi-
lıası hakkında (1/472) - '' 

15. - Maadin nizaıunamesinin bazı madde
leriyle 'faşocakları nizamnamesin.in tadili hak
kındaki 608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin t f. 
sirine dair Başvekalet tezkeresi hakkıııda 

(~/.3~7) 

16. - Macaristan ile aramızda mevcut 3 ma
yıs 1941 tarihli Ticaret Anla§masma bağlı A ve 
A l listesinde ya1.ılı kontenjanlar haricinde ola
rak Macarlnrla mübadele edil ecek demir ve ~C· 

likler hakkında ~eat,i olunan ~ptııll!rın tasd"kı~ıa 
dair kanun liiyih ası hakkında ~.111?,2) 

17. - Muamele vergisi kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 
ve Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesi. 
nin l)aldı,ı:ı\n:ası ~ııkkmda 1/ 843 sayılı lpm_un 
l ayihalarına dair 

18. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu 'nun , 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü ınaddcsinin 13 ncü f~ngı tııdiliqe qa
ir kanun trklifi hakkında (2/45) 

19. - Sinema filimlerinin gümrük resimle
rinin indirilm esi hakkında kanun layihasrna dair 
(1/ 72 ) 

20. - Sümerbank sermayesinin tezyidi hak
kında kanun layihasına dair (1/ 818) 

21. - Şeker ve glikozdan alınan istihliik 
vergisinin arttırilmasma dair olan 4041 sayılı 

kanuna tk kaqun lıiyihıısı Mlfkuıqa vl/'(7~ ) 

22. - Tasarruf bonoları ibracma dair olan 
4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar kanununa ek kanun layihası hakkında 

(l/1\~) 

23. - Türkiye . Alınanya arasmda Ticari 
mübadclelcre mütedair 25 temmuz 19-!0 tarihli 
Hususi Ania.şmaya bağlı 2 numaralı protoko
lün 4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan müd
detİn iki ay daha uzatılına ı hakkında tcati 

L7 . ~ . ~JJ2 _..tf\riJ1i'lHp ~~68 S~J?ll §anun. o~ rak 
~~hıtl edijHJiŞ ·r. 

10 .lV. 1942 tarihinde 239 sayılı tefsir <?larl\.k 
kabııl edilmiştir. 

8. I V . l 942 tarihinde 4202 sayılı kanun olara k 
kıt,bul edi\nıi~~ir. 

10 . VIII . 1942 tarihinde 4290 sayılı kanun ola
rak kabul ~~tk. 

29 . IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun olarak 
kabql edilm" i,r. 

2f) . v; . 1942 tarj)ıinde 42f!3 sny:ı lı ~l}llı,ın ol.a.-ak 
kai)Ul edi!ıx4ş~k. 

17 . Vıi . 1~42 ta.tih inıle ~Z70 ş& yılı ka.ııun olara k 
k& pu 1 edilmj.şti.r. 

27 . V . 1942 tarihinde 4225 san}ı kanup ojarak 
kabul edilmiştir. 

3 . IV . 1942 tarihinde 419Ş ve ~196 sayı)J .lf.IJ~ 
olaı·ak kabul edilmiştir. 
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olunan notaların tasdilana dair kanun layihası 

hakkında (1/671) 

24 .- Türkiye · .Almanya araBında Ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
HUBUSi anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 
4 ncü maddesinde tayin edilmi.ş olan müddetin 
iki ay daha uzatılınası hakkında teati olunan no
taların taBdikina dair kanun 'layihası hakkında 
(1/681) 

25. - Türkiye - .Almanya arasında ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi anlaşmanın iki ay temdidi hakkında te
atİ olunan notaların tasdikına dair kanım layi-

1 . XII . 1941 taribinde 4138 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

1.XII.1941 tarihinde 4139 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

hııBı hakkında (1/692) 8.XII.1941 tarihinde 4144 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26. - Türkiye ile .Almanya arasında ticari 
m'iibadele ve tediyelerin tanzimi hakkında akit 
ve imza olunan iki anlaşma ile bu Anlaşmalara 
bağlı protokol ve mektuplarm tasdikına dair ka
nun layihası hakkında (V707) 

27. - Türkiye ile Bulgaristan arasmda 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anla§
ması il e ınerbutlanrun tasdikına dair kanun lil 
yihası hakkında (1/818) 

28. - Türkiye ile Fransa arıısında mevcut 
23 ağnstos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey
lolarak imzalanan lii:hikanın tasdikrna dair 
l/324, Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına 
zeylolarak imzalanan Anlaşmanın tasdikı hak
kında 1/ 342 ve Türkiye - Fransa ve lngilten· 
Üç taraflı Yardım muahedesine merbut Hnsu
si Anlaşmanın tasdikı zımnmda 8 son kanwı 
1940 tarihinde Paris 'te imzalanan Kredi Anlaş

masının tasdikı hakkında 1/352 sayılı kanun 
layilialarma dair 

29. - Türkiye ile İsviçre arasnda 28 mart 
1942 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının tasdikı hakkında kanun 
layihasına dair (1/802) 

30. - Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 
ilk kiinun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain 
ın\lahedesinin temlliwne dair teati olunan nota-

15.XII.1941 tarihinde 4153 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 4284 sayılr kanun ola ı· ıı k 
kabul edilmiştir. 

19 . I . 1942 tarihinde 4171 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 4285 sayılı kanun 'Olarak 
kabul ediliniştir. 
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larm tasdiki hakkında kanun layihaama dair 
(ı/775) 

31. - Türkiye ile Macaristan arasında, Sü• 
merbank ve Titaş'm Macaristan'da kB.in Man
ferd Wiess ve Mavag firmalarİyle akdetmiş ol
dukları iki mukavelenin 3 mayıs 194ı tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anl.ıışmaaı hükümleri hari
cinde olarak tatbikma müsaade edilmesi hak
kında yapılan Anl.ıışmanın taadik:ma dair kanun 
l iıyihası hakkında (ıj783) 

32 - Türkiye - Romanya arasmda mevcut 
26 eylul ı940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşm'a
larının merbutlarile beraber iki ay uzatılınası 
hakkında teati edilen anotalarm tasdikına dair 
kanun layihası hakkında (1/708) 

33. - Türkiye - Romanya arasmda mevcut 
26 eylul 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşma

larrom bir ay uzatılması hakkında teati edilen 
notaların taadikrna dair kanun layihası hakkın 

dıı. (1/728) 

34. - Türkiye - Romanya arasında akit vi! 

imza edi len '!'icaret ve Tediye Anlaşmalariyle 

meı·butlarmın tasdikı hakkında kanun liıyihası

nR dair (1/ 748) 

35. - Umumi hıfzıssıhha kanununun baZl 
maddclrriııin değiştirilmesi hakkında kanun la
yilıasına dair (1/234) 

36. - Van mebusu lbrahim Arvas'm meni 
ihtikar hakkında kanun teklifine dair (2/48) 

ı. VI : 1942 tarihinde 4247 sayılı kanun olarak 
ka bul edilnıi§tir. 

20. IV. 1942 tar!hiııde 4207 sayılı kanun olarak 
Ka.bul ed.ilıniştir. 

ı 7 . XII ı941 tari·hinde 4ı55 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 . IV . ı942 tarihinde 4203 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24. IV . 1942 tarihinde 4208 sayılı kanun olarak 
kabııl edilmiştir. 

15 . VJ .1942 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu huırustaki .A.dliye eıicümeni mazbatasJ 
7 . VIII . 1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

Maarif enoiimeninden gelen mubatalar 

ı . - Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakül
tesine bağlı bir c Türk inkıl.D.p tarihi enstitüsü • 
kurulması hakkında kanun liiyihaama dair 
(1/736) 

2. - Beden terbiyeııi kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun layiliası

na dair (1/829) 

15 . IV . 1942 tarihinde 4204 sayılı kanun o1ara.k 
kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 4235 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



3. - Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 

~.!!9P.~iP.9 . k.i .:,M,ııha\li* ~~n tç,!~iri h!lolf
kında Başvekalet tezkeresine dair, (il/~29.) 

4. - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
kanun layihası hakkında (1/699) 

5. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılr kanun

la,ı;~ J:ııWl.ı, (~) S!jo.Y'ıli C4ltV~~e 1,941 IP.lllii YJ}ı ıım~ 
vazenei umuıniyc kanununa bağlı, ~t\[e~in ~ 

arif vekilieti kısııııııda değişiklik yapılması hak
kında kanun l ayilı~sına dair (1/ 780) 

6. - lstanbul Üniversitesinin umumi muva
k9lll!Ye ~ııııuaısma d$ olan 3694 sa.ıulı kanuna 
P-k kanun layihası hakkında (1/ 69..71) 

7. - Memurların tahsil müesseselerinde ta
lebe olaroryacaklarına dair olan 4007 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tııdilin e dair kanun 
l ayihıısr hakkında (1/7-7.3) 

8. - Mesleki teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi haklnıda kanun layilıasına 
dair (1/850) 

3. XII. 1!)41 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak 

kp.l>t!f ıffiiLrqjştjr. 

8 . 2-i.Ifl: . 1.9:!1 t/l,rjj,inı:le 4l41. ımyılı kanun olaı·ak 
kabul, e.dblmiJıtjr. 

29 . \' . 1~4.2 tarilıjnde 42;38 sayılı kanım olaı'llk 

kabul ~gilmiştir. 

8. XII . 1941 tarihinde +142 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 . I\' . 1942 tarihinde 4214 ~ayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. VIII . 1942 tarihinde 430-t sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninden gelen mazbata.lar 

J. - Askeri fabrikalar tekaüt ve ınuavenet 
~.o~ı b.akkındaki 6575 ıııı ·ılı kanunuıı b.a~ı mad
delerinin tadiline dair kanun JAyiha.!ıı hakkında 
(1/550) 

2. - Askeri fabrikalar Tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanun.uıı 3ô p.Qı 
maddesinin tefsirine dair Baııvekalet tezkaresi 
hakhonda (3/ 423 ) 

3.- Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci 
maddesinin tefsiı;ine dair Başvekfilet tezkeresi 
Jıakkllldıı (3/432) 

4. - Banknlar ve Devlet müesseseleri memur
laıl..ayıikıarmın tevhit ve teıı.diilü d.ı.akkı.ıulııki 36.6.9 
sayılı kanunun 13 ncü maddesiniıl ı ~B) ·fıknıal-

2 . II . 1942 tarihinde 4188 say'~ lr kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

H . VIII . ~2 tarihiude 4295 sayılı kanun ola
ı·a~ ls.1.1b.ul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihinde 1309 sayı lı karar ola
ı:ı1J5 J>.ııbuJ edilnıişt-ir. 
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n!ın tadiline dair 1/ 446 ve Maa.5, kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 1/519 sayılı kanun 
lfıyihalarına dair 

... - . ~. 
5. - Bolu ın chusu Lutfi Görcn'in, Türkiye 

Cuıııhuriyeti Ziraat bankas ı kanununun 64 ncü 
ıttliı:dcteııiWiiı 21 ndi'na alı fıkr1islli.fn dJg, tirilm si 
hakkında kanun teklifiyle Tüir'ltiye ' (!}uDflİıı iyeti 

Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 
nurnarallı fıkrasınm tefsirine dair takriri haklan
da (2/40, 4/38) 

~ - ; ,. - .. f . ·1 

6. - Çeltik~ i çiftliği taksit bedeli bakiyesi 
olarak göçmenlerden ararulan paranın kaydının 

terkini ile birinci taksit bedelinin sureti mahsubu 
ve çi ftliğin tekraı· köylülere satılnıası hakkında 

kanun layi hasıua dair (1/609 ) 

7. - De\rlet ikıiSıidi teşeikiilleri me\ntırlaı'ı 
tekaüt sandığı hakkında kanun l&yllııclıilı.i tfıtır 
{1/589) 

8. - Ecnebi Devletlerden temin edilen ve 
edilecek olan kredilere mahsuben ceibolurlan h'arp 
teçhizat ve lcvazımınının gümrük resnilyle tltir 
vergi ve resimlerden istisnası hakkındaki 3729 
sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün iki sene 
daha uzatılmasma dair kanun lii.yihası hakkında 
(1/704) 

9. - Eşioya müsademesinde malUl olaıılann 
iktisacü bulıran vergisi istisnaiyetinden ve in hi· 
sar eşyası beyiyesinden istifade hususlarında 

harp malıllü billanünde olduklarına dair olan 
2591 sayılı kanunun birinci maddesinin tef.~iri 

hakkında Başvekiilet tezkeresine dair (3/ 360) 

10. - Etibıınk serııuı.ycsiniıı 100 000 000 
liı·aya iblağma dair kanun layiliası hakıkındıı. 

(1/817) 

ll. - Fevkalade vaziyat dolayısiyle bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 
-ve 4'o40 ·~ıı karlUnlıınn bazı hüküıtılel'inin de
ğiştirilmesinc ve bazı vergi ve resimlere yc!tlldeb. 
zam icrasına dair kanun layihası hakkında 

(1/772) 

~~· . ~H . l'!'M:t taMhinife·1~i'6ı ' yırı anün o1a
a'k kfifı\\, e\'ı'i1n'ı1~ . 

30 . I. 19'42' tarih~rttlıf2~· sa'Y\lr 'fef!ıil• olar~ ıra
bul' e'dilrtfiŞti r. 

30 . · I . ı ~2 'taı:ıhi.Jcre ıf'j 3 ayilı ' kltnitn Jola-tak 
~ıi!rtı1 ~Elifm~iT. 

20 . V . 1942· tıırihitld& 4222 ıe«yılı ' kanım- ola
rak kabul ediliiii'ijtir. 

22 . I . !941 Tıiriıillı'de 4158 saYili katiiitı ola-
raıt &al eıdilın.iŞtir. 

'14 . ın . 1942 -tart!ı.ihde i298' s'ayılı !<anun Jla
lılt ~"bnredilliılfıtr. 

'17 ~ 'VI . 4f "lliiide ~lı!JI ayrlı · lfanun ola-
ıUlflilM~. 

~7 , V . 1942 tarihinde 42~6 ıia}lilı k nüıi <Ila
rak kabul edi~tir. 



- 112 
·12. - Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı ver-

gi ve resimlere zam İcrasına ve bazı maddelerin 
u_ıiikellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 
3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muva.kkat 
1 nci maddesi hüıkümlerinin hudut ve şümulii
nün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Başvekil.let 
tezkeresine dair (3/409) 

13. - Hümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile 
malılut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak 
şartiyle resim hadleri 2294 sayılı kanunun verdi~ 
ği salahiyete istinaden lııdirildiğinden keyfiye
tin tasdikr hakkında 3/189 ve gümrüklerimizde 
bulunan parnuklu mensucatm ithalini temin için 
2294 sayılı kanunun verdiği salamyete istinaden 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın 
tasdikı hakkında 3/230 sayılı Başvekalet tezke
relerine dair 

· l 4. - Gümrük . ta rife kanununa bağlı Güm
rük ithali'ıt umumi tarifesiniri .815 uci numarası
nın tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılma -

19 . I . 1942 tarihinde 1270 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

24. XII. 1941 tarihinde 4160 sayılı kanun-olarak 
kabul edi lmiştir. 

sına dair kanım layihası hakkında (1/516) 1. VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 
·k~bul edilmiştir. 

15. - Hatay için Fransa 'dan ithali zaruri 
bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lahiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden 
keyfiyetin tasdikı hakkmdıı 3/235, bağcılıktn 

kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5 150 tona munhasır kıtlmak üze
re, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
0,25 kuru~a indirildiğinden keyfiyetin tasd.ikı 

hakkında 3/240 sayılı BaşvııMlet tezkereİeriyle 
Gümrük tarife kanununa ait ithalat umumi ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarıııa giren çimen
todan alınan gümrük resminin lııdirilmesine 
dair 1/52 ve Oüınrük tarife. kanununa bağlı it
haUit umumi tarifesinin 469 A ' ve B pozisyonla
rına dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi 
haklanda 1/ 15 sayı h kanun layihalarına dnir ı . vı . 1942 tıırihiude 4246 sayılı kanun ol~rıık 

kabul edilmi~tir. 

16. - Hatay vilayeti hususi idaresine devre
dileeJik gayrimenkuller hakkında kanun lllyi
ha ma dair (1/489) 3 . vnı. 1942 tarihinde 4281 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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17. - Hayvan sağlık memurlarrna hayvan 

yem bedeli verilmesi halilimda kanun layiliasma 
dair (1/731) 

18. - İhr3.9 olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün şümu
lüne girip girmediğinin tefsiri hııldnnda Başve
kaJet tezkeresine dair (3/421) 

19. - 270 dereceden evvel takattur eden ağır 
maden yağları ve tartularının yüz kilosundan alın
makta olan gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun 
verdiği salillıiyete istinaden yüz kuruşa indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet 

tezkeresiyle bazı maddelerin gümriik resimlerinde 
tadilii.t yapılınasma dair kanun layihasr hakkmda 
(3/260, 1/216) 

20. - İspirto ve i ·pirtolu içkiler inhisarı Lak
kmda kanun layihasına dair (1/493) 

21. - Kazanç vergisi kanıımınun birinci mad
desinin A ve altıncı maddesinin 3 ncii fıkraları
nın tcfsiri hakktnda Başvekiılet tezkeresine dair 
(3/66) 

22. - Maadin nizamnanıesinin bazı ınaddele
riııin değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeniden 
bazı maddeler ilavesine dair kanun layiluısr hak
kında (1/472) 

23. - Maliye atlı tahsildarlarmıı. hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun layihasına dair 
(1/823) 

24. - Milli Miidafaa istikrazı lıakkmda 

kanun layihnsnıa dair (1/827) 

25. - Muamele vergisi kanununun 12 nci 
roaddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 
ve Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesi
nin kaldrrılınasr hakkında 1/843 sayılı kanun 
lil.yibalarına dair 

26. - Posta, telgraf ve telefon idaresi Birik
ti rme ve yardım sandığı hakkında kanun lil.yi
lıasına dair (1/514) 

12 . VIII . 1942 tarihinde 4291 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19 . I 1942 tarihinde 4172 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 . VI . 1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . VI . 1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17. VI . 1942 tarihinde 4268 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . vrn. 1942 tarihinde 4287 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19. VI .1942 tarihiııde 4275 ayı] ı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . VIII . 1942 tarihinde 4290 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

22. XII. 1941 tarihinde 4157 sayı b kanun ola
rak kabul edibni§tir. 
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27.- Seyhmı nıebusu Siıııııı Tekelioğlu 'nun, 

kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü nıadde~inin 13 ncü ôkt·asıruıı tadilin dair 
kanun tekl.ifi hwkkında (2/45) 

28. ·- Sinema iilimlerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi "hakkında kanun liiyihasına da
ir (1/ 72) 

29. - Sümerbank sermayesinin tezyidi hAk
lunda kanun l fiyi hasına dair ( L/818) 

30. - Şeker ve glikQzdan alınan istihliik 
veı·gisinin arttırılınasma dair olan 4041 sayılı 

kanuna ek kanun l iiyi hası hakkında (1/778) 

31. - 'l'abiiyet muamelatmdan almacak harç
lıırıı dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun liiyihas ı -

.. 
29 . JV . 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi§tiı·. 

29. Y. 1942 tarihinde 4243. s.aytlı kanuJL oJaı·ak 

kabul edilmi§tiı·. 

'17 . VI. 194.2 tarihinde 4270 say ılı kaııwı olnrak 
kabul edilml§lir. 

27. V. 19.-!2 taı:ih.inde 4~25 sa,yılı kıı.ıııuı ola·ı-uk 

kablll ediJıui§t.i.r. 

ııa dair (lj601) 15. XII. 1941 tariltiııtle H51 sııyrlı kamuı ola
rak kabul edi lmi şti r. 

32. - 'l'asarruf bonoları ihrııcına dair olan 
405 ve 4120 sııyıh kanunlarla 2999 sayılı Ban
knlar kaııununa ek kanun layih:ı sı hakkında 

(1/77,4) 

33. - Umumi, mülhak ve hususi bütçeleı·le 

ida ı·e edilen daireler ve belediyelerle sermayesi
nin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idarelere ait daire ve uüiesseselcr arasmdı\k:i Hı
tiliHiarm tahkim yoluyla halli hakkındaki 3533 
~ayılı kanunun tefsil'ine dair BaşvekiUet tezkc-

3 . lV. 1942 tarihinele 4195 ve 4.196 sayılı kanuu 
olarak kabul edilmiştir . 

resi hakkında (3/162) 21 . I. 1942 tarihinde L27J ısayılı kaı·aı· olarak 
kabul edi lm iştir. 

34. - 3656 ve 3 8 ve 3968 sayllı kanunlara 
bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye vekiileti 
kı mmda -vs 2996 sayılı kanundn deği ik lik Yil> 
pılmasına dair kanım liiyihası hakkında. (1/ 15) 

35. - Vakrflar umum müdürlüğü teşkil atı 

hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun liıyiha

ma dair (lj370) 

10 . Ylll. 1942 tarihinde 4286 sııyılı knnun ola
rM kabul edilıuiştir. 

1 . XII . 1941 taı•ihiııdc 4 I 36 sayılı kantın olarak 
kııbul cdilıniştir. 
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Meclis hesa,plarınm tetkiki encümeninden gelen mazba.ta1ıu• 

1. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı nisan ve 
mnyıs ııyhm hesabı hakkında (5/42) 

2. - ·Büyük Millet Meclisi 1941 yılı haziran 
ve temmuz ayları hesabı hakkında (5/43) 

3. - Büyük Millet Me lisi 194-1 yılı ağustos 

ve eylul ayları hesatıı hakkındil (5/44) 
4. - Büyük Millet M clisi 1941 yılı biı·inci 

ve ikinei1.eşriıı ayları hesabı hakkında (5/4-6) 
5. - Büyük Millet Mecl isi 194-1 yılı hiriııci 

k;ınun ve 1942 yılı ikinci kantın ayları hesabı 
hakkmd:ı (5/47) 

6. - Büyük Mlllet Meclisi, Rlynsrticıımhur 
ve Divaııı ınulııısebııt 194-0 mali yılı hesabı kati
leri lıakknırlıı (5/ 45) 

17 . Xl . 1941 tarihinde okunmuştur. 

24 . Xl . Hl4J tnrihiııd okunmuştur. 

26. Xl. 194 l tarihinde oknıımu§tuı·. 

l~ . 1 . Hl42 tnı·ihinılf.' okunmuştur. 

27. In. 1942 tarihinde okuııınııştur. 

Hazine hesabı uımımısıne ithal edilmek iizı•ı·c 

Hükümete tcvdii 5 .ı. 194-2 tarihinde knhul 
edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeninden gelen ınazbatala.r 

l. -.Askeri ceza kanuııunun bazı madde! ri
nin değiştirilmesi hakkında kanun Jayihasıno. 

da.ir (1/737) 

2. - .Askeri ceza kanımuna ek kanım lfıyiha
sı hakkında (l/750) 

3. - .Askeri iabrikalar l:iek&üt ve mu.avenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunım bazı 

maddelerinin tadiline dair kanuıı lil.yihası hak
kında (l/550) 

4. -A kerl fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekfılet tezkeresi 
hakkında (3/423) 

5. - Askeri memurlar hakkmdaki 145:J ~ayı h 
kanuna bir muvakkat madde eklenm.esino dair 
kanım layihası hakkında (1/857) 

6. - Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayı
lı kanuııo. iki muvakkat madde ilavesine dair kn
nuıı lilyibası hakkında (1/825) 

7. - Askeri mnhakeme usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanım 

15. VI. 1942 taribmde4257 snyrlı kanun olar:ı.k 
kabul edilmiştir. 

3.V1II.1942 tarihinde 4276 ve 4277 ayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde n 8 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.Vlll.1942 tarihinde 4295 sayılı kanun olarak 
kabtil edilmiştir. 

14.VIIT. 1942 tarihinde 4296 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . Vlll.1942 tarihinde 4282 sayılı ksııun olıwak 
kııbul edilmiştir. 
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layiııasına dair (1;738) .. - -.,..,-·-.. 

8. - .Askeri tayinat ve yem kanununwı 4 ve 
36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu madde
sine bir fıkra ilavesine dair olan 879 sayılı ka
mmwı 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanwı layiliasma dair (1/734) 

9 - .Askeri tayinat ve yem kanwıwıun ta
dili hakkında kanun Jayihasma dair (1/756) 

10. - .Askeri ve mülki teksüt kanunwıutı 62 
nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezke
resi hakkında (3/432) 

11: - kıkerin istihkakmdan kesilecek ekme· 
ğe mukabil ilAve edilecek gıda maddeleri hak
kında kanun Hiyihasma dair (1/755) 

12. - .Askerlerin zat ioşlerine taallılk eden da· 
valarrn tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 

3410 sayılı kanwıun iki maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lfıyihası hakkında (1/187) 

13. - .Askerlik kanwıunwı 5 nei maddesine 
muvakkat bir fıkra eklenmesi ho.kkmda kantın 

3 . vm . 1942 tariliinde 4280 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

28 . I. 1942 tarihinde 4177 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tariliinde 4187 sayılı kanwı olarak 
kabul edilm!iştir. 

19. VI. 1942 tarihinde 1309 sayılı lmrar olarak 
kabul edilmliştir. 

2. n. 1942 tarihinde 4186 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

15 . VI . 1942 tarihinde 4259 sayrlı kanım olar:ık 

kabul edi lı:ııjştir. 

layilıasına dair (1/733) 21. I. 1942 taribinde 4173 sayılı kanun olaı·ak 

14. - Askerlik kanununwı 39 ve 61 nci mafi
delerihiıt değiştirilmesine dair kanun layihası 
hakkında (1/698) 

15. - .A,taşeıniliter, ataşenaval ve ataşeari
;yenler maiyetlerinde istihdam edilecek eratm 
maaş, harcrrah, iaşe ve ilbası hakkında kanun 
lııyilıasuıa dair (1/709) 

16. - Bankalar ve Devlet müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakionda
ki 3659 sayılı kanunun 13 ııcü maddesinin (B) 
fıkraamın t.adiline dair 1/446 ve Maaş kanwıu

ıtun haz ı marldelerinin tadili hakkmda 1/5 19 
sayılı kanun lil.yihalarına dair 

17. - Beden lerbi-yesi kanununtm 19 nen 
maddesindeki « [alıııllb tabirinjn tefsiri hak
kıııda Başvekiil et ll'zkeresiııe daiı· (3/22!)) 

kabul edilm!iştir. 

15. XII. 1941 tarihinde 4152 sayılı kanun olarak 
kabtti edilm.riştiT. 

3. VUI. 1942 tarih.iııde 4278 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiiştir. 

2G. XIİ . 1941 tal'ihiıııle 4161 snyı l ı kanun ola
rak knbal edilmiştir. 

:ı . Xll.1941 tıtrihlııdc 2n sayılı tcfıılr ola ı·ıık 
kahııl edilmiştir. 
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18. - Denizahı sınıfı mensuplarına vcrileeel< 

zamlar ve tazm.inler hakkındaki kanunun bazı 

maddelerini değiştiren 3629 sayılı kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin tadiline dair kanun 
liiyilı:ası hnkkında (1/ 641) 10 . XII . 1941 tarihinci • 4145 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

19. - Deniz gcdikli subaylarının tahsisatı 

fevkaliidelerine yapılacak zam hakkında kanun 
liiyihasına dair (1/689) 

20. - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin lifilli Müdafaa vek8.1eti ka
ra kısm.mda değişiklik yapılınasma ve Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılr kanuna bağlı (1} sayılı cetvelin 
Milli Müdafaa vekll.leti kara kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun liıyihnları hakkında 

(1/847,859) 

21. - Emniyet nmum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilatı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil mnaşb ve daimi 
ücretli memnrlara bir er tayını istihkakı veril-

3 . XU . 1941 tarihinde 4140 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarilıindc 4297 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

mcsine dair kanun layiliası hakkında (1/788) ll. V. 194::! tarihinde 4220 sayılı kanun olarak 
kabul edilıni~tir. 

22. - Rrzuı11m · Kaı·abıyık hanları dar hat
tın:m Milli Müdafaa vekaletinc devri hakkında 
kanun layihasına dair (1/695) 6 . Y . 1942 tarihinde 421 sayıh katnın olarak 

hıbnl edilmiştir. 

23. - Rşkıya müsıı.deınesinde miılıll olanların 
iktisa<li bulıran vergisi istisııa.iyetinden ve inhi
sar eşyası b •yiyesinden istifade hususlarında harp 
malfılü hükmünde olduklarına dair olıın 2591 sa
y ılı kanunun birin i maddesinin tei'siri hakkiında 
Ba~vekiilct tezkeresine dair (3/360) 14 . vın . 1942 tarihindl' 42!l sayılı kanun ola

rak akbul edilmiştir. 
24. - Gedikli küçük zabit menbalarına dair 

olan 2505 sayılı kanunun beşinci macld inin de
ğiştirilın ~i hakkında kanun lil.yibasına dair 
(1/832) 

25. - Jandarma erah kamuıunun bazı mad
dclr•rini değiştiren 3155 sayılı kanuınm 14 ııı:i.i 

maddesinin tadili lıakkıuda kanun lil.yilııı.& •ı.ı 

15 . VI . 1942 tarihinde 4260 Rayılıı kanun olnnık 
kabul edilmiştir. 

dair (1/ 21) !l . YI . 1942 tıırihiıırl~ 424 kU yılı klın un olıırak 

26. - Memurlarm tah.~il nıü ele d nd ır 

lcbc olnmıyo<>aklılrma ,clııir olan 4007 sıı.y:lı kıı· 
nunun birinci nınddcsiııiıı tıı.diUuc dair kan1u1 !ıi 

L<ı1bul <'di lmi. tir. 
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yihıısı hakkı.ncla (1/773) 

27. - Meınurlarla a.~keri mensuplardan <'ı;\·

kalild hallerde mal ikt isHp edenler hakkında ka
nun lityilıasma dair (1/749) 

2 . - lViilli müdıı.fıı.a mükellefiyeti kanunn
nun 6 ncı maddesine bir fıln·n iliı vcsine dair ka
nun lU.yilıası hakkında (1/636) 

29. - Orman konuna teşkilfıt kanununun 
3490 sayıll kıtotuıla ta dil ed ilen l4 ncü ınaddc
siııiıı değiştirilmesi hakkında kantın lilyihusına 

:W. IV . 1942 tnrilıindr 4214 sııyılı knnıııı olıı

rıık kabıli edilmiştir. 

29. V. 1942 tıırihi··, (i<• 42ll7 ~a.nlı k;ı.:ıun olarak 
kabul edilmiştir. 

26. Xl. 1941 tııı·ihiıHlc 41:~0 sayılı kuııun olnr·ıık 

knbııl erlilnıi~tir. 

uaiı· (1/828) 3 . VUJ . 1942 t:ır·ilıiıırlr 42H::l ~ııyılı kAntın uln 
r:ık knlml cdilmişt.ir. 

30. - Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanu
nun birinci ınıtddesine bir fıkra eklenmesinc lair 
1/835 ve Ordu subaylar heyetine malısus terfi 
kanununun nıuaddel JO ncu llladdesinin değiş
tirilmesine dair 1/836 sayılı kantın lılyihalarr 

hakkında 19. \"[ . 1942 tııı·ihincl<' 427;3 sayılı k ııııuıı ol:ıı·nk 

k:ı.bııl cılilnıi~t. iı·. 

3l. -- Öı-fi idare kamınuııun 7 nci matld<•si
nin değiştirilmesine tlııir kanım lrıyihıısı hakkın-
da (1/792) 6. Y. 1942 tıırih i nde 4219 snyılı k:ııııııı ol:ıı·nk 

knlml edilmi.~t.ir. 
32. - Yabancı nıenılekı-tlcre gönderilecek 

ıneınurlarm harcırabları hakkındaki 3441 sayılı 

kıınunrı ek kanıın lilyihasınıı dair (1/713) :3. VIII . 1M2 tnrilıiııdr 427!1 sa)'ılı k a ntın oln
rnk kıtbul edilmişti r. 

33.- Yedeksubay ve askeri memurlar kanu
nunun 4107 sayılı kanunlıı değiştirilen 3 ncü 
madd sinin tadiliııc dair kanun lilyihnsı hakknı-
clıı. ( 1/745) 26. l . 19-l2 tariJıinde 4175 sayılı lı n nun olurak 

kabul' edilmiştir. 

Nafia. eıi.cümeninden gelen mazba.tala.r 

1. - Erzurum - Karabıyık hanlan dar hat
tının Milli l\Iüdafaa vekô.letine devri hııkkında 
kanun lô.yilıasma dair (1/695) 

2. - İskenderun limanının Devlet Demiryol
lun ve limanları işletme nınttm müdürlüğüne 

devri vo nıezkii.r Umwn müdürlükçe işletilmesi 
hakkında kanun layiliasma dair (1/848) 

6 . V . 1942 tarihinde 4218 sayili kantın olu
rak kabul edilmiştir. 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4301 sayılı kanun olu
rak kabul edilmiştir. 
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3. - Mersin liman işleri Türk anonim şir

ketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayri
menkul mallarm satın alınmasına dair olan mu
kavelenin tasdikı hakkında kanun layiliasma dair 
(1/849) 

4. - Mersin limanının Devlet Demiryol
lım ve limanları işletme umum müdürlüğünce 

işletilmesi hakkında kanun layiliasma dair 
(1/851) 

5. - Mesleki teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkında kantın lfıyihasma 
dair (1/850) 

6. - Posta kanununa müzcyyel 2721 sayılı 
kammun 4 ncü maddesinin (A) bendinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun layihası hakkında 
(1/683) 

7. - Posta, ıelgraf ve telefon idaresi Birik-
1irme ve yardnn SIIIldığı hakkında kanun layi
hasına dair (1/514) 

. - Rumeli deıniı·~·ollaı-ı işletme nizanına

m<'sirıin zı.va ve hasar tazminatına ınütcallik 

lındi e rinin tııdiliııc dııiı- olan 325!:ı sayılı kanuruı 

rk kıınun l ayiha$ı lıakkmda (1/ 7 2) 
!:ı. - Şos<' ve köprüler inşaatı için gelecek 

yıllaı-u g~ç iei taahlıüdt:' gir-işilm esi hakkında kıı

mııı layihasma dair (1/811) 

10. - Taşk ın vr su lıücıunlarına karşı korun. 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4302 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . VIII . 1942 otarihinde 4303 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4304 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 . XII . 1941 tarihinde 4133 sayılı kanun ola
rak kabul cdilıniştir. 

22 . XII . 1941 tarihinde 4157 sayılı kanun ola
ruk kabul edilmiştir . 

R. IV . l!l42 tııı-ihiııde Bütçe eııeüıneninc. 

10. VI. 1942 taı·iJıinde 4251 ayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ına lıakkuıdıı kanun layilıasına dair {l/ 613) 15. f'v-. Hl4ll tarihinde Maliye ve Bütı;e encü-

ll. - Telsiz kaııunıınmı 1!1 11<'11 madd sinin 
lıiriııei fıkrasının değiştirilmesi lıakkmda kanun 
lit)'ihasnıa dair (1/ 854) 

ım•nlerine 

14 . V lll. 1!)42 tarihiud~. 4300 Silyılı kauıııı ola
rak kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve igtiınai mu&venet encümeninden gelen mazbata.lar 

l. - Alclfıınunı s!'yyar Jtii<;iik sılıha1 memıır

Iurınıı lıayvıın .vı'm h deli verilmesi hakkında ka
nun liiyihıısma dair (1/727) 

2. - Asked ıı istihkııkmdun k<'silcet>k ekmc
ğ mukabil ilavo edilecek gıda maddeleri bak-

Hi . Jlf. 1!142 tarilıindı~ 41!l2 !1tlyrlt kanun olarak 
kabul t'{lihııiştir. 
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kmda kanun layillasına dair (1/ 755) 2. II. 1942 tarihinde 4186 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3. - Alikeri tayınat ve yem kanununtın ta-
dili hakkında kanun l ayihasına dair (1/756) 2. II . 1942 tarihinde 4187 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
4. - Beden terbiycsi kanununun 19 ncu mad

desind ki «Mahalli:. tabirinin tefsiri hakkında 
Bnşvekiilet tezkeresine dair (3/229) 

5. - Gümrük tarife kanununa bağlı Güm
rük ithalat umumi tarifesinin 815 nci numaı·asr
uın tadilinc ve 16 ncı numarasının kaldırılma-

3 . XII . 1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

sına daiı·.kanuıı layilıası hakkında (1/516) 1. VI. 1942 tıırihinde 4245 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6. - Kütahya rncbusu Dr. Ali Süha Delil
başı ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyet 
Meı·kez Hüzıssıhha müessesesi adınrn değiştiril-

nıesi hakkında kanun teklif ine dair (2/ 65) 10 . VIII . 1942 tarihinde 42 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7. - ılıhat ve içtimai muavenet vekalet i 
Teşkilat ve m ınurini kanununun bazı maddele
rinin değişti ı·i lınesine ve bu kanuna bazı madde
leı• eklenmesinc dair kanun layihası hakkında 
(1/812) 

.8.- Umumi hıfzıssıhhıı kanununun baz ı mad
dcle ı· iııiıı değiştirilmesi hakkında kanun layiha
sına daiı· (1/234) 

15. V I . 1942 tarihinde 425H sayılı kuııuıı ularak 
kabul edilmiştir . 

15. VI. 1942 tarihiııdc 4255 sayılı kııııuıı ulaı·ak 

kabul edilmiştir. 

Teşki18.tı esasiye encünıeninden gelen mazbata. 

1.- Manisa ınebusu Refik lnce'nin, teşrii ma
suniyeti kaldırılan bir ıuebusun Heyeti Urou
rniye kamrı nlııımadan tevkif edilip edileıııiyece
ğiııin tefsir yoluyla halli hakkında tak:ririne 
dair (4/48) 13. . 1942 tarihinde J 284 sayılı karar olara k 

kabul edilmiştir. 

Zira&t enoümeninden gelen mazbata.la.r 

ı. - Bolu ıuebnsu Lutfi Gören 'in, Türkiye 
Cumhuriy ti Ziraat hankast kanununun 64 ncü 
madd inin 2 nurnaralı fıkrasının deği§tirilnıe

si hakkında. kanun teklifiyle Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maqdesi-
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nin 2 nınnaralı fıkrasının tefsirine dair tııkı·il'i 

hakkında (2/40, 4/38) :~o. I. 1942 tnrihinde 238 sayılı tcfsiı· olarak 
lmlnıl edilıııişt ir·. 

2. - Huyvnn sağlık ıııcıuurlarına hay\'nn 
}<'ın hl'ckli ,· c r ·ilrııt•si Jıakkını.lu kanun l~yilııısıııa 
dair (1/ 731 ) 12. vur .1942 tarihinde 4291 soyılı kamm ola

I'li k kabul cdilnıi,tir . 

3. - bpirto ve i~piı·tolu i<;kiler inhisıın 
lıHld ıııdn knnuıı 15yihasma dair (l/493) 

4.- Ornıan k o nıma teşkilat kaııuırurııın 3490 
sayılı kaııııııla ttıdil edilen 14 ncü marlrle inin 
deği~tirilıııesi hııkkıırda knnıın lfı yilıasıııa dair 

8. \'1. 1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

( ı /~2H ) 3. V U 1 . 1942 tarihinde 4283 soyılı kanım olartık 
loılıul cdilnıişt iı·. 

rı . - Yozıratl nırhusu Flıl'l'ı l ~oö'ün, Ağıllar 
lıııkkındaki karnınun birinci ınaddrsiııdeki nıüJ
det in U7.atılınusıııa dair kanun teklifi hakkın-
da (2/47) 15. XII .1941 tarihinde 4146 srıyılı kıınuıı ola

rak ltabul edilmi~tir. 

B.- MUllTELl'l' VE lllUVAIUi:.ı L'l' ENC1JlllENLER 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye eneiimenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen ma.zbıı.talar 

1. - Ankara mebusu Ahmed Ulus 'wı teşri i 
ınıısuniyetiniu l<ııldırılması hakkıııda Başveka

let tezkeresine dair (3/383) 

2.- Denizli mebusu Dr. Bchçct Uz'un teşı·ii 
masuniyetinin kaldmiması hakkında Başvekalct 
tez keresine dair (3/437) 

3·.- İçel mcbusu Turhan Cemal Redker'in 
1eşrit masuniyetiııin kaldırılması hııklunda Baş

,·ekalı>t tezkeresiııe dair (3/392) 

4. - İstanbul mebusu Galib Bııhtiyar Gök
er'in teşrii masuniyetinin kaldırılmasr hakluncin 
BaşvckalPt tezkeresine dair (3/404) 

5. - Tokad mebusu Hasip Alım d Aytuna 'nın 
teşri\ masuniyetinin kaldırılm.ası hakkıııda Baş. 

vekRlet tezkeresine dair (3/269) 

14 . I . 1942 tarihinde 1266 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 . V . 1942 t!lrillindo 12 9 sayılı karar olarak 
kabul ed ilmiştir. 

14 . I . 1942 tarihinde 1267 sayılı knı·ar olarak 
lmbul e<lilın.iştir. 

14 . I . 1942 tarihinde 126 sayılı karnı· olaTak 
kabul edilmiştir. 

23. ı . 19.ı2 tar•ihiıııle J272 sııyılr karın· olnrıık 

kabul edilmiştir. 
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ll. - Urfa mebusu Refet Ülgen 'in teşri ma

suni yetinin kaldırılması hakkında Başvekal et 

tezkeresine dair (3/411) 

7. - Van mebusu İbrahim Arvas'ın teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 
tezkeresine dair (3/439) 

23 . I . ı942 tarihinde 1273 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 . V . 1942 tarihinde 1290 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetten gizli rey ile seçilen beş kişilik Muva.kkat enetimenden gelen ıruı.zbata 

ı. - Refah vapnru hadisesi haklanda Başve

kalet tezkeresine dair (3/428) 2 . II . ı942 tarihinde ı275 sayılı karar olaı·ak 

kabul edilmiştir .. 

Aımye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Sıhhat ve içti.ınai muavenet ve Ziraat encümenlerinden 
seçilen üçer üyeden mürekkep Muvakkat encümenden gelen mazbatalar 

ı . - Buğdayı koruma karşalığı vergisinin kal
dmlması hakkında kanun layihasına dair (1/725) 

2. -Milli Jronmın~ kanıu· unun bazı madde
lerinin dcği~irilmesi hakkında kanun layihas'ı ııa 

dair (1 / 724) 

3. - M:illi korunma kanununun bazı madde
lerinin değiştirilml"l :ne ve bu kanuna bazı road
deler ekl enınesine dair kanun layilıası hakkında 
(1/751) 

24 . XII . 1941 tarihinde 4159 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
T ' , 

19 . XII . 1941 tarihinde 4156 sayılı kanun ola
rıık kabul ed.ilmiştir. 

::ıo. I . Hl42 tarihinde 4180 sıı:v ılı k:ınun olarak 
iwhul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, Dahiliye, Ma.arif, Maliye, Sıhhat ve içtimai rouavenet ve Ziraat encüm.enleriİıden 
seçilen üçer üyeden mürekkep Muvakkat encümenden gelen mazbata 

ı. - Köy okull ar ı ve enstitülerini teşkilat.. 

Jaııdırma kımunu Htyihası hakkında (1/789) l9 . VT . 1942 tarihinde 4274 sayılı kanun olarak 
kahııl ediinı iştir. 
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Adliye, tlütçe, Gümrük ve iııhisa.rlar, İktisat, Maliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen S et 

üyeden mürekkep Muvakkat enciim.enden gelen mazbata 

ı. -Kahve ve çayın inhisar altına alınması 
hakkında kanun layihasma dair (ı/804) 20 . V . ı942 ıtarihinde 4223 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Na.fia encümenlerinden seçilen 4 er üyeden mürekkep Muvakkat en-
- cümenden gelen mazbata 

ı. - Bursa vilayetince yollara sarfedilmek 
üzere yapılacak istikraz hakkında kanun layiha-
sına dair (ı/846) ı2.VIII.ı942 tarihind;; 4293 -s;Yın kanun olarak 

ka bul edi.l.mi.ştir. 

Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Mu
vakkat encümenden gelen mazbata 

1. - Fevkalade ihtiyaçlar için yaptrrılacak 
Nafia inşaatma nit eşyanm gümrük vel'gilerin
den muaf olarak yurda sokulınasr hakkında ka
nun layihasma dair (ı/844) ı7 . VI. 1942 tarihinde 4267 sa)'llı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 



4. Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Heyeti um umiye, üçüncü İçtima za.ııfında .176 
kauuu ile 4 tefsir ve 53 karar kabul etmiştir . 

Bunların numaraları ile tarihleri ve başlıkları 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

' . Ka.nuular 

No. Serlevha 'l'arilı 

4.129 Ankara şehri lınar müdürlüğünün 1V38 mali y ılı he,alıı kati kanunu U. X l .19H 
4130 .Mi lli Müdaran nıükclle:fiyeti kımununun 6H nri nıaurlrsiniu tadilinc dair 

kanun 26. XI . Hl-11 
4131 Orman uıııunı ıııiidüdüğü 1941 mali yılı biitçrsiııc 40 000 lira ıııunıaın 

tııh~isııt vcrilıııcHinc dair kamın 26. Xl . l!J-ll 
4132 Devlet demiryolları ve limanları işlet.me uınum nıiidiidüğüııüıı 1938 n ı ali 

yılı hesabı kati kanunu 28 . Xl . 19-lJ 
41!~3 P osta kanununa ek 2721 sııy ılı kanunun cliiı·cliiıırii ııııırlde~iııiıı (A) f ık ra-

~uıa bir kelime ilaves i hakkmda kaınuı 
4 13-! Drvlct ıncmuı·luı1 aylııklarrnm tcvhit ve tendü.l ünc dair· olan 3656 sa~· ılı 

kanumı ba~lı (1) say ılr cetvelin :Milli Mürlıı fua vekilieti h~ınındıı ıirğişik
likle ı· yapılnıa.Hma dair kıtnun 

4135 Diyanel i~leri reisliği tQIIkilfıt ve vıı.zifelcri hakkındaki katıtın hı baz ı deıl;i

şiklik yapılınasma dair olan 3665 sayılı kanunun 2 nci ınadılcsiııe bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

4136 Vakıflar unıum ınüdüı·lüğü teşkilatı lıakkınrhıld 3461 ~ayılı loınuıı~ rk ka
nuu 

4137 Hudut ve salı ill er sılıhat u.muın müdürlüğü l!H l mali .vılı hütçcsinde de
ğişiklik yapılnın.~ı hakkında kanun 

4138 Türkiye ile Almanya a ı·a.~ıııda Ticari ınülıadclt• lrı·c nıiitedaiı· 2!'i INnnıu;r. 

Hl40 lnı·ihli IIususi Aııln,ına protokollcriııdrıı iki ıwm:ıralı protokollin 
4 ncü ınıı<ldesind yazı lı müdelelin iki ay daha uzatılnınsı hııkkıncla kanıııı 

4139 Türkiye ile Alınanya ara ·ında 'firari rnülındt'lt' l erc ıniitrdair 2!) teıııınur. 

19-!0 tarihli Hususi Anlaşma protokoll rindeniki numaralı pı·otokolün dör
diinrü ıııııd<lcsiııdc yazılı ınüdd~t.in tekrar ıızııt ı l mas ı hakkınıla Alman Hü
kı1ınctiylc teati olunan nolalann ta dikı hakkıııdıı kanun 

4HO Deni7. ged ikli snhaylarının tahsisatı fevkııliırlelerin c ~·Hp ıla eak zımı llllk
kınıla kanun 

41-!1 Delvet memurları ::ıylıklurıııııı levlıit ve tendiilii hııl;kınclaki 365G sıı.nlı ka
ıııınıı ek kanım 

-!H2 1 stıınbıı l Oni1•e ı itesinin umumi muva;r.cııc•y(' nlıııınasına dair olan 369-ı sıı
~·ılı kanunıı ek kantın 

41-!3 Avukatlık konununun nııımkknt sekizinci ıııadı.lcsiııılı> yaıılı nıiiıldetiıı t eııı
~i li lıııklnntlıı kııııun 

J . Xfl . 1!!-11 

ı. xn . 1!1-IJ 

1. XJT . Hl-!l 

1 . XJJ . lfl-11 

1 . XII. 1 !l-ll 

1 . XTI.l941 

1 . XII. 1941 

3. XII .1941 

8. XII . 1941 

XII . 19-!1 

Ş. XII. 1941 



-lM 
No. Scrlevlıa Tarih 

4144 Tiirki ,v<' ile Alınany-a arasmda Ticari mü hadelel e ı 'C ıniiteflıı.i r 25 tenunuz 
1940 tarilıli H u.susi Anlaşmanın meriyet ıniiclJcti ııiıı sona Pt-diği 9 ağus
tos J 94-1 den itihaı·cn 2 ay uzatılnıası Jıakkmda Alınan Hükumetiyle tc•at i 
olu.uıııı ııotaüu·ın iasdikuıa dair ka ıu n li . 19+1 

4145 1 hmizaltı suı·ıfr wensuplıı.rına verilccak r.aııı lar ve ta~ıııiıılcr Jıukkıııdıı.ki 

kııııunuıı hıızı mııdd~leriııi dtığiştiren kanun 10. X ı I . 1 !H I 

414G Ağılhıı· kanununun birinci maddesindeki mcchtı'l'i nıüdJctiıı ıızatıhnasma 

(lair kaıllııı 15 . XII . l.!l4.1 
4147 <I c likli ('ıi\'UŞ 1\lulısinoğlu J~min Öv.çclik 'in cczıısınm ai'J'ıııa da i ı · kanun lG . .X ll . 1941 
414!1 19 ~ 1 ıııali yılı ınuvaı~cnei umumiyesine dalıil 1 azı ilıı i ı·.. lıütçel e ı· iııde değ i -

~il<.lik .vapı lıııası lıak:kıııda kanun 15. :X Ll. J !J.J. l 
JH!J Devi d linıaıılıll'l işletme urnum ınüdürl üğüniin 1!}-H nıal l Y'J ]ı l ıiit.<;csintlc 

miiııakııle .nıpıJıııwıııa dair ka nun 15. :XH. 1941 

41!:i0 1941 nıııli yılı Muvuzenei nınnıniye kıınunuııa bağlı (D) işııl'ctli cetvele 

4 151 

4 1G2 

bir kanıyon ilil.vesine dair kanun 
'J'abiiyet ıımamelatnıdau alınacak lıarç laı·a uıı.iı· J2ü0 ~ayılı kamuıun seki
ııinci maddesinin değiŞtiı·i lme~i hakkında kanun 
Askerlik kanunuuuıı 39 ncu ve 61 nci maddelerini değiştiı·cn knnuıı 

415:3 'J'i.irl<i ye ile Almanya arasmda 'l'icari uıül.ıadclelcrin taııziuıi ile 'l'ediyeleriıı 
taııv.iıni hakkında 9 birinıci teşrin 1941 taı·ihiııde Ankıım'da ıı.kit ve imza 
oluuan iki Anlaşma ile bu Aıı l aşıııalııra lıağlı L'rotokol ve ın ktuplaı·m tas-

15 . Xl1 . 19-!J 

15. Xl1 ' 1941 
15. Xll .1941 

wkıııa ılııiı· kanun 15. Xll . 1941 
41[>4 Ingiliz liı·a~ı sıılıa~ııııı dahil ırıeruleketler listesine yenielen ilıi.vc edilecek 

ıııemloket i ere tatbik edilecek u.sule rnütedaiı · , Jngiliıı !lük ilmetiyle tea.ti 
ed ilen nota la ı·ın tasdilu hııJ,kında kaınm 

4155 'l'üekiyc ile Romanya arasmda meveu 26 eylfıl 1!!-lO ta.ı·ihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 t şrinievvel 1941 tarihinden 

17. XII .1941 

itil.ıııı·en iki ay uzatilmasma dair kanun 17. XU . J941 
4156 .Milli korunma ka.nıınunun bazı maddelerin in değiştiı ·imesi lı akkında kaııu n 19 . :XTJ . Hl4l 

4157 l'osta, telgı·a.f ye telefoıı idaresinin iliı·iktırnıe ve yurd:ıuı sandığı hakkında 

lmnun 22. X1l . l!J41 
4158 Ecnebi Devletlerden teıuin edilen ve edilecek <ılılll kredi lere ınalıı uben eel-

4J5!J 

4160 

4161 

4162 

bolwıaıı Jıarp teçhizat ve lcvazımuıııı güıı ıi'Ük resmi ile sair veq~i ve l' im
lerden istisnası hakkındaki kanuna ek kuuun 
Buğdayı konuııa karşılığı v rgi iuiıı kaldıı·ılına~ına dait· kanun 

Buzı' maddelerin güırırük resiuı!el'inde İcı·a Vekilleri Heyetince yapılan ta-
wllcrin tasclikma dai:r kanun 
Maaş kanununa ek kanun 

27 kiı.nıuıu vvcl 1939 tarihinde ve mütııakq> giln lci'Cie vukul>ulıın zelzeledc ie
lil.kete urıyauların kurtarılınasında i' ev ka lı1 de lı izmct.leri görülen lıa.zı ınalı-

kiunların c\lzalarının affı lııı.k.kındn kanun 
41'63 Beden terbiycsi genel diı·ektrölüğüııün 193 mııll yılr heı.;abı kati l<ııııunu 
4164 Orııııın uınum müdürlüğünün 1938 mali yılı lwsalıı kati kanunu 

4 ı 65 Vukıflar tım um ntüılürlüği.i 19-ll mali yılı biit<,;esiııdc bogı dcğişiklikll'r 

YIIJlılıuıısı hakkoıdn kanun 
4166 oter kauununuıı lııı.zı maddelerini deği~tirl'ıı knnıın 
4167 lnhisarlur um um ınüdürlü~ünün 193 ııııı li yılı b ·obı .lmt.i kanunu 

22 . Xl l . 194 L 
24 . Xl! . 1941 

24. ;x.II . 194l 
26. Xll. 1941 

26. XIl .l94J 
26. XIJ . 1911 
i. 1 . 194:.! 

9. l . 19~2 
14 . I . 1942 

16. ı . 19.U 



No. 
- ııe 

Serlevha 

4168 1941 mali yılı Muvazenci umumiye kanununa bağlı Büyük Millet Meclisi 
bütçesinde münakale İcrasına ve nakil vasıtalarını gösteren (D) cetveli-

'l'arih 

ne bazı ilaveler yapılınasma dair kanun 16. I . 1942 
4Jti9 Hakimler kanununun 120 nci maddesinin tadili hakkında kanun 19. I . 1942 
4l70 Kütahya 'ıun Köprüören nuhiyesine bağlı Ağızören köyünden İbrahim -

oğlu Halil lbrahim Talas, Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin 
Aydoğaıı ve Süleymanoğlu KiLzım Eğe haklarındaki eczanın afima dair 
kanun 

4171 'l'ürkiyc - l•'ransa - lngiltcre Üç 'l'uraflr karşılıklı yurünu mualıcdesine 
merbut Hususi Anlıışuıamu tatbikı zmınındıı 8 sonkılnun 1940 tarihinele 
Paris'te imzıLlanan Kredi .Atılıı.şmalarnun tasrlikı hakkrnda kanun 

4172 Bazı maddeleı·in gümrük resimlerinde fcrn Vckillcri H yetiuce yupılan 
t.-ıdillerin tasdiluna dair kanun 

4173 Askerlik kanıımınun 5 nci madilesinc bir frkı-a ilavesi hakkında kanun 
4174 Devlet meteoroloji işleri umuın mürlül'!üğü teşkilat ve vazifelerine dair 

3127 sayılı kanuna ek kanun 
4175 Y cdeksubay ve askeı·i meınul'lıır hnkkıııdak i 1076 sayılr karnınun 3923 

~ııyılı kıınutthı cleği§tiı·ilen 3 n<'Ü ıııııddesinc bir fıkı-a eklenm~sine dııir 
kanun . 

4176 · l'nhisaı-lar uınunı müdürlüğü 1941 mali yılı hiitı;esincle 15 000 liralık mü
nııkale yarılınıısı lınkkıııdıı kaıııın 

4177 AslıPı-1 tıLyııınt ve yem kaııunuınııı 4 vr 36 n('ı nıad,lrleı·iııiıı tııcliline v(• 
!3!! ıwıı nıaddexiııe bir fıkı·n iluvesiıır ılaiı· olnıı kaııunnn ikiııı:i mnıl

d<'siııı • hiı· fıkı-n ı>klı>nını>si hakkı 'nda kanun 
4178 Memur ve nıüstahdeınleı·e verilecek fevkalii le zam lıakknıdn kanun 
4179 Geza ınuhakeıneleri usulü kanununun tadiline dair kanun 
41RO Milli korunnın konununun bazı nıaddelerinhı deği tirilmesine ve hu ka

nuna bazı maddeler ekleııınesiııe dair kanun 
41f!1 1941 ın ıLli yılı Muvazenei umunıiye kanununun 5 nci mndclesine hir fıkra 

ilavesine dair kanun 
41 2 1941 ınal\: yılı Muvazenei umuıniye kanununda deği~iklik yapılnınsı ve 

hau daire Mitçelerine ınun?.am tahsisat verilmesi hal<kmda kanun 
41R3 Çeltikçi çiftliğinin satılnıasma ve ilk satış b dell rinden kıılnn alaen

ğın terkinine dair kanun 
4184 Devlet memurları aylıklarmuı tevhit ve 1 adülü lıııkkındııki kanuna bağ

lı bir ayılı cetvelin Adliye vekfi.leti kısmında değişiklik yapılınıısı lııık

kında kanun 
4185 'roprak malısulleri ofisi kanununun lınzı maddelerini deği tiı·en kanun 
41 6 Askerin istihkakınclan kesilecek ekıııcğı• mukabil iJiive edilecek gıda 

ıundcleleri lıııkkında knnuıı 

4187 Askeri taymat ve yenı lmnununnn tndilı hakkında kanun 
418 Askeri inbriknlar tckaüt ve ınunvenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı 

kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
4189 Jandarma yüzhıışısı Abdlirrezzak GürbUz'ün malıkum olduğu ~czanın affı 

hakkında kanun 
4190 1941 mali yılı nınvazenei umumjyesiııe dahil hıı.zı dniı•o büt<:elerinde mü

naknl yapılınıısı hakkında kanun 
419~ 1941 mall yılı ınuva.zenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerind de

iişiklik yapılması hakkında kanun 

19. 

19. 

19. 
21. 

26. 

26. 

26. 

2R. 
28. 
30. 

30. 

30. 

30. 

30 . 

2. 
2 . 

2. 
2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

I . 1942 

T . 1942 

I . 1942 
T . 1942 

I . 1942 

I . 194:l 

T . 1942 

. 1942 
T . 1942 
T . 1942 

I . 1942 

I . 1942 

t . 1942 

I . 1942 

ır . 1942 
II . 1942 

It . 1942 
II . 1942 

n .194-2 

n . 1942 

II .1942 

II .1942 



- ıtır-
No. Serlevha 

4-192 Alelumum seyyar kii~ük sıhhat mPmul'larına hayvan yem berlPli verilme
sine dair kanun · 

4193 Nakil vasıtaları hakltiındaki kanuna ek kımtın 
4194 1941 mali yılı Muvazenei umumiyo kanununa bağlı (n) cetvelinele deği

ş-iklik yapılması ha k kın du kanurı 
4195 Tasarruf bonoları ihra<'ına dair olan 40!'i8 ve 4120 sa~r ılı kmıunlaı·a ek 

kanun 
4196 Bankalar kanuntma ek kanun 

4197 Beden terbiye. i genel direktörlüğünün 19ıl9 mali yılr hesabı kati kıı.

nunu 
4198 Devlet demiryollım ve limanları işletme umum müdürlüğü 1941 mali yıh 

hüt~;esinrl e değişiklik yapılmasına dair kanun 
4199 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1939 mali yılı hesabı kati kanumı 
4200 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde münakale 

yapılmasına dair kanun 

4201 Hudut ve sahiller sılılıat umum müdürlüğünün 1939 mall yılı hesabı kat? 
kanunu 

4202 Macaristan ile aramiızda mevcut 3 mayıR 1941 tarilıli Ticaret Aıılaşma.~ma 
mcrbut A ve AI listelerinde yazılı kontenjanlar haricinde olaı·ak Macar-
larlu mübadele edilecek demir ve çelikler hakkınrta 15 iJ!<Jd\nun 1941 tari-

Tarih 

1~ . III . 1942 
23 . TII . 1942 

30 . JJI. 1942 

3. IV . 1942 
3 . IV .1942 

6. IV . 1942 

6 . IV .1942 
6. IV . 1942 

6 . IV . 1942 

6 . IV : 1942 

hinde Macaristan HükUmetiyle tea li edilen Notalaı·m tasdikına dair kanun 8. IV . 1942 
4203 Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Aıılanşmalarınlın 1 sonkfınun 194-2 

tarihine kadar temelidi hakkında kanun 8 . IV . 1942 
4204 Ankara Dil ve tarih - coğrafya fakültesine hıığlı bir «Türk inkıl!i.p tarihi 

enstitüsü» kıll'ulması hakkında kanun 15. IV . 1942 
4205 1941 mali yılı Muvazenei umUmiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de-

ğişiklik yapılmasına dair kanun 20 JV . 1942 
4206 1941 mali yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde deği-

şiklik yapılmasına dair kanun 20 IV . 1942 

4207 Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve Titaş'ın Macaristan'da 
kiıin 1\'Lan.fred Wciss ve Mavag fiı·malariyle akdetrniş oldukları iki muka
velenamenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret anla.ş;ı:nası hü-
kümleri haricinde olarak tatbilana müsaade edilmesi hakkında, yapılan 
anlaşmanın tasdikına dair kanun ·~.. · 1 

4208 Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkanun 1941 tarihinde akit ve imza 
edilen Ticaret ve tediye aıılaşmalariyle merbutlarrnm tasdikı hakkında 
kanun rı ı- ' 

4209 1941 mali yılı Muvazenei umuntiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de-
ğişiklik yapılması hakk1nda kanun i r 

4210 Devlet denizyolları işletme umunı müdürlüğü 1941 mali yılı büt!;esinde 
değişiklik yapilmasma dair kanun 

4211 . Orman umunı müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun ı ı• 

4212 Posta, telgraf ve telefon unıum müdiiriüğü 1941 mali yılı bütçesine 
1 058 000 liralık rnunzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

4213 Vakı.flar unıunı müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesine munzam tahsisat ve
rilmesine dair kanun 

20 . IV .1942 

24 . IV . 1942 

21. IV .1942 

27. IV . 1942 

27. IV . 1942 

27. IV .1942 

27. IV .1942 
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4214 Mcmurlımn tahsil ınüesst>seloriude talPbl? olaııuyacaklarma dair 4007 nu-

maralı kanunun bil'inci marldl'sinin tariili hakkında kanun 29. TV . 1942 

4215 Kazanç vergisi kanununun ü~üncü maddesinin ou ü~üııcü fıkrasmm de-

ğiştirilmesi hakkında kanun 29. IV . 1942 

4216 Milli Müdafaa vekaleti bütçesine fcvkalfıde tahsisat verilmesi hakkındaki 

4054 sayılı kanuna t>k kanun 4. V . lfl42 

·1217 Ynlo v;ı kaplırıılaı·ı i~lt• tnıP idaı·t'siııiıı l!J :ı!J yılı nıı bir aylık hilıinı:o~ıı -

nun tasrlikına clııi ı · kantın 

421K J<~ı·ım ı·ıııı ı - Karalıyık hanları dııı· hal l ının ~JiJij Mürlafıuı veki\letin!' cl!'vri 

hakkmda kanun 

421 !J Or li irlıırc kanmınının 7 nci ınarldrHini <lı ·ı!:i~t irrn k amın 
4220 Bıııııi.Yl'l uınum nıüdiiı·lü/{ü kadrm:iylı• Ui.imı·ük ınnlıafıızn nı nıuıunele s ı

nıfı tr~k ilfit kadrolarındaki lll<'ıııııı·lımı hirE' r cr tayını veı·ilırıesi hakkın

cia kanun 
4221 J)cwl!'l Jinı:ııılar i5lPI ıııe uııııını nı i idiiı·lii ğ-liııiiıı 1 !14 1 Illa li yılı hiilc,cs.iıw 

ınnn7.ııııı talısisnt Yt>rilmesi hakkında k n nun 

4222 !ktisadi nevl!'t teşekkiillcl'i trıl'rııııı·laı · ı t!'kniit snııdıı!:ı hııkkııırla kıııııııı 

422::! KıılıvP ve ~ay inhisıın kanıımı 

4224 1941 mn ll yılı Mııvazeııci . rıınumiyı• knınıııunn dahi l Riiyük Mil let Mc<'lisi 

hiit<;esinrle deği~iklik yapılınıısı hakkmrlıı kanun 

422fi ~Pkı>r v!' alilwr,rlnıı alman i st ihliik vergisinin aı·ttırılmııııına dniı· olan 

4041 sayılı kıınıına ek kanun 
·122n J•'c•vk:ılıidl' vnziwt rlolnyıRiyll' hıı z ı vpı·ı{i ve rrsiınleı·e ının irrasıua nair 

4227 

4228 

olan ::ı828 ve 4040 numaralı knnuıılnrrn hazı hükümlt>rinin değiştirilmesi 

ne ve hııu vergi VI' rr~inıl!'ı'r y<'nicl<•n 7.ııtıı ic>ı·a"ııın rlııiı· k8ıııııı 

1!142 mali yı lı 1\fuvaz ııııi ıımnmiyt' kaııunıı 

Milli 1\fiicl nf:ı n vekfilı>ti 1942 nıııll :vılı hütı: rsinl' 120 000 000 lirıı fı-vknlilıl~ 
tnlı~i sat vl'rilın{'Si hııkknırl11 kanıııı 

42211 Dovll't cleniz~•ollnı-ı i ~l l' tm!' ıınııını nıiiıliiı·liii!iiniiıı 1!1+2 maı! .nlı Riit·re 

knıııınıı 

42::ı2 

423::ı 

428-1 
423!i 

nı•,· Jrt liıı ı:ııılan i ·l!'(ULe nmunı nıiitlürliiğii 1!)4-2 mali :vılr Biif~!' kıınnıııı 
Yakıflnr ıınınııı nıüc'liirli1~iiniin 1942 nıall yılı Bütı:o kanunu 

Dc:>vlı•t lıııva_v1)ll arı umum miidiirliiğii 1!t42 mali yılı Biit~!' kımunu 
Hnrlut vr salıillrr sıhhııt uınıım miirliirliiğii 1!!42 ınııli yılı Riitı;ı• kııııuıııı 

Oı·ınıın nınnın miiclüı·lüğii 1942 nıııl! yılı Biit<:c kıınunu 

Brdı•n lf'rhi. <" i katmnuna rk knnun 
I" :J fı lniıisıwlar umuın ırıiiclürliijiii 'l'eskilfıt kanıııııııı;ı lıııi!lı !'<'lvt•llt'rrl!' O!'~i~ik

lik ynpılınıt.'Ulln w hn kıuıunıı ~'l'niden hiı· mııclcla !'kiNınıNtine dair kıtnun 

42:17 ]i'(.vkıı~cl!' hnllerdr hHkın7. olaı·uk ımı! iktisap cdt>tılt>r hakimıda knıııııı 

42:1, D!'vkt nwııını:ltırı n~·lıklarının tc\"lıit v teadülüne dair olan 3656 ve 38,8 

423!1 
4240 

•tNl 
4242 

~ay-ılı knnunlıım hal?lı (1) sa~,Jı ı>etvellcrin :\Innrif \'!'killiği kısmındıı rlc:>· 

jtişiklik ,vnınlnıa.~ınıı. dair knnun 

Rarlrn • tcrhi~·ı>si uınum ıniiıliirlü~üııiiıı l 942 ınııli yılı Büt~(· kanıımı 

Po.~tıı. l<'ll!rd Yt> t !don ıııınım mü.dürlüitü 1 !l42 mııli yılı Biitc;c kanunu 

lnlıiRDrlıır ıuııunı müdürtüğü 1 2 mali yılı Büt~e kanunu 

Devlet d~mi~·ollnrı v limıınlnııı işletml' 1ımum miidürliiğü 1942 maü yılı 

Bütçr k nnnu 

4. V . 19·ı:'! 

6 . V . l!J42 

6. \" . 19.J.2 

1 1 . V . 1942 

lll . V . 1942 

20. y . 1!l.t2 

20 . V . 1942 

26. V . 1942 

27. V . 1942 

27. y 

27 . y 
. 1942 

. 1942 

28. V . 1!1·12 

2 y . 1942 

28. V . 1942 

28. V . 1942 

28. V .1!142 
~8. y . 1'142 
28. V . 1942 

~. V .1942 

29. V . 1942 

29. V . 1!142 

29. V . 1942 
29 . V . 1942 

29. V . 1942 

29. V . 1942 

29. V .1942 



-129 
No. Serlevha Tarih 

4243 Sinema filimlcrinin gümrük resimlerinin indirilmesi hakloıda ittihaz olu-
nıın kararın tasdiluna dair kanun 29. V . 1942 

4:.!44, Anlcıını şchl'i 1mıır müdürliiğüni1n lll39 mali :vı l t h esabı kati kanunu 1. VI . 1942 
4245 CHimrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalfıt umumi tarifesinin 815 nei 

numarasının tııdiline ve 16 ncı numara~rnuı ka Idırıbnasma dair kanun 1. VI .1942 
424-6 <iiinıriik tarifesi kanununa bağlı ithalfıt ıııııurııl t.ıırifesinin muhtelif pozis

yonlıırınıı. dahil bazı maddelerin gümrük ı·cH iınlerinue 2294 sayılı kanu-
nım birinci maddesinin verdiği salfılıiyetc istinaden t era Vcılcillcri Heye
tince .'·apı lan değişikli kl erin tnsdikı hakkrnclıt kanun 

42..J.7 'l'iirki.' 'C ilc 1tal,va arasmdıı mevcut 2!1 ilkkanun 1936 tarihli Ticaret ve 
Se~TiSPfui n 'Mnııh ed sinin t cındidine ııit notıı)arm kııbulü ltakkmdıı kanun 

4::!48 ./anuıı rnııı enıt l~<mununa bir madde eidenıııesine ve im kanunun 3155 
sayılr kanımla değiştirilen H ncü nı~ttldesinin tndiline dair kanun 

..J.2..J.H lk,·let nwınıll'ları a~·lıklnrmm tevhit vo t ad ülii hakkıııdaki 3656 sayıl ı 

kanuna hağlı (1) sn~'lh eetvelin Adiiye vekfılcti kısmınun değişiklik ya
pılması hakkında kanun 

4:.!50 ı~ııirt o ve ispirtolu içkiler iııhisarı kanunu 
4251 Şosı· ve köprlil l' l' inşaatı i~in geleet'k :ı'lllıı nı ırc~;ici tııahhüde girişi linesi 

haklernda kantın 
..J-252 Devlet denıiryoll ıı ı·r ve liınanlıırr i~letıııc umnın mlidiil'liiğiinün 1939 mali 

yılı lwsaln kııti kanunu 

4253 D0vlet linıanlat·ı iş! tın e unıum müdürlüğünün 1939 mali yıl ı hesabı kati 
kanunu 

..J-254 1!13~ ııı all yılı hesabı kati kanunu 
4255 Fınıımi hıf:zıssılıha kanuntıntın bazt madd elerinin tleğiştirilmesi ve bir 

maddesiııiıı lcı:ıldırılınası hakkında kanıın 

..J.2!l6 Devlet ınctcoroloji işl eri umum müdürlüğli teşkiliit ve vazife! rin daiı· 

3127 ~a:nlı kııntınun lııızr nıaddel eriyl(l Devlet mcmurlart aylıklarının 

1 vhi t vı• tt'adülii lıakkındaki 3656 sa.vılı kanuııu bağh (1) sayılı cetvelin 
De\'let ın tcoroloji nınum miidül'lüğü kısmıntla değişiklik yapılınasma da
ir kanun 

4~57 Askeri ee7a knnununıın hazı maddelerinin rleğiştirilın esiııe dair kanun 

..J.2.)8 Sıhlıal ,-e i~tiınai muavenct vekii.leti Teş!ülfit \' C 1\fcııınriıı kanununun hazr 
maddelerinin değiştirilme ine ve !ın kanuna hnzı maddeler eklenmesine da
il' kanun 

..J.25!l Askt>rlel'i ıı uıt işl crinc taallıik eden clavalııımın 1elkik ve muhakeme usulü 
lıakkıııu~ıJd 3410 sayılı kımunun ikirıri maldesini değiştiren kanun 

4260 Gedikli erbaş membalarma dair olan 2505 sayılı kanunun 5 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun 

1. 

1 . 

3 . 

8. 
8. 

10. 

12. 

12. 
12. 

15 . 

15. 
JEl. 

15. 

15. 

15. 
4261 Ceza mulıakemeleri usulü kanununun 3515 sayılr kanunla de~iştirilen 66 ncı 

VI .1942 

VI . 1942 

VI .19t2 

VI .1942 
VI . 19-!2 

VI .1942 

VI . ] 9-*2 

VI .19-!2 
VI .1942 

VI . 19..J.2 

VI . l!l+::! 
VI . l!l 12 

VI . 1942 

VI . 1 !l-!2 

VI .1942 

nııı ıdP.siııiıı tadili lıakkıııda kıınuıı .: 17 . VI . 1942 
4262 Devlet memurları aylklarmın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

kanuna ek 3888 sayılr kanuna bağlı (1 )sayı h cetvelde değişiklik yapıl-

m,ıısı hakkında kanun 17. VI .1942 
4263 Hatay vilayeti hududu dahilinde Hatay'ın illıakmdan evvel altın üzeri-

ne yapılan bor~larm ifasr tarzına dair ::l713 mınıaralı kıını.ına ]!: kımını 17. Vl , 1942 
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4264 Devlet memurlım aylıklarmm tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
tadili hakkındaki 4088 sayılı kanuna hağlı cetvelde değişililik yaprlmasına 

Tarih 

dair kanun 17. VI . 1942 
4265 Bankalar ve Devlet müesseseleri meınurlal'l aylıklarınrn tevhit ve teadü-

lüne dair olan 3659 sayılı kanunun H ncü maddesinin son fıkrasının ta
diline dair kanun 

4266 Başvekiilete bağlı Matbuat. nınnın nıüdi.ülüğü teşkiline ve vazifelerine 
dair 3837 sayılr kanuna ek kanun 

4267 Fevkalade ihtiyaçlar için Nafiaca yıı.ptınlacak inşa ve tesislerde tatbik 
olunacak muaflıklar hakkında kıımın 

4268 Mladenlerin aranma ve işletilmesi hakkında kanun 
4269 Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya ibiağına dair kanun 
4270 Sümerbank sermayesiııiıı tezy i ı.li hakimıda kanun 
4271 IIilı:ıı.ioğlu Fuat Bakır'uı mahl\ um oldnğu cezanın affına dair kanun 
4272 Yüzbaşı Avni Özkalyoncn, i.i.steğmen Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rıifat Gö-

ker, üsteğmen Süavi Öcal ve Mevhibc Özkalyoncu ve öğretmen Gemile 
Oriyan ve Fahriye 'fokaç'ın uıahkum oldukları cezanın aiiına dair kanun 

-!27:3 Subaylar heyetine mahsus terfi luıını.nu 

4274 Köy okulları ve enstitüleri teşki l at kanunu 
4275 Milli Müdıd'ııa istiln·azı hakkında kanun 
4~76 Ceza bükiimleı·ini ihtiva eden kanunlarda Ic,·kaladc hallerin te~bit ve 

ilfını hakluııda kanun 

4277 Aslmı·i ceza kanununa ek kanım 
427 Askeri kata, deniz ve hava atıışel eri maiyetleriııe birer cr verilmesi hak

kında kanun 
427!) Yabancı memJeketlerc aönderilecck memurların harcırahları lıakkmdaJ..-i 

3441 sayılı kanuna ek kanun 
4~80 Askeri rnulıakenıc uımlii karnınunun bazı rnadıldoriııi Ut'ği~ı i ı ·ı·ıı kanuıı 

4281 aHtay 1·ilfıy ti Inı n ·i idaresine devr·edilccek gayrim~nkull er hakkında kanun 

42 2 Asker·! memurlar lıııkkmdaki 1455 sayrlı kanuna ek kanun 
42 3 Orman koruma teşki lat kanuını.nun '3490 ayı lı kuııunla değiştirilen 14 ncü 

ınaddt:sinin değiştirilmesi lıaldanda !\anun 
.J.2R4 Türkiye ile Bulgaristan arasında .An'knra'da 27 mart 1942 tarihinde imza

lanan Ticaret Anlaşması ile merbutlarınm tasdikma dair kanun 
42 G 'rürkiye ile 1svire arasında 28 nııu·t 1942 l ar·ilıiııdc akİL ve imza r~lilcn 

Ticaret ve 'l'ediye .Aııla.şnıasının tıısdikı hakkında kanun 
4286 \[aliye teşkilatma dair 2996 sayılı kannn ilc Devlet memurları a.ylıklarrnın 

•.e,•hit vc-teadülü hıi.kkmdaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı kanun-

17. VI . 1942 

17. VI . 1942 

17. Vl . 1942 
17. VI . 1942 
17. Vl . 1942 
17. VI .1942 
19. VI . 1942 

19. Vi . 1942 
19. VI . 194~ 
19. VI . 1942 
19. VI .1942 

3 . VIII . l!J.J.:.! 

3. VIII. 1!!42 

3. VIII. 1942 

3 . VIII . 19-!2 
3 . \'Il[. 1!!+2 
3. vrn. 1~42 
3 . VIII . 1942 

3. V lll . 19,~2 

3. VIli. 1942 

3 . VIII . 1942 

lara bağlı cetvellerde dcği~iklik yapılmw ı hakkınıla kanun 10. VIII. 1942 
4287 Maliye allı tah iluarlnrnıa. hayvan yenı bedeli verilmesi hakkı'nun kanun 10. vın. 1942 
42 8 Türkiye CumJmriyeti Merkez lnfzıssıhha nıüe~scsesi admm değiştirilmesi 

lıakkındıı kanlln 10 . Vl1J . 1[)42 
42, 9 .A lliyc lı;U'C; tarifesi kanunumm hıızı mıulrklcrini deği~til'eu kunun 10. VTll.1942 
t'.UIO htallıcle wrgisi kıınunuıınıı 12 ıı ·i madd.,siıw bir fıkra clderm ine ve 

26 ncı mudllesiııin fc,·knli\dc lıalleriJı denını ı müddl'f ince tatbik NlihnP-
ıııcııino dair kan mı 10. VIII . 19·e 

4291 Hayvan ağlık memurlaruuı. hayvan yem bedeli verilme.~i hakkında ka-
nun 12 . VIII . 1942 
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4292 Diiyunu umumiyc ve :\1ünakalfıt vekilleti .lfl42 mali yılı bütçeleri ara
sında 100 000 liralık münakale yapılm .. ; hakkınila kanun 

4293 Bursa vi l lıyetin~e yollara sarfedi lmek üzere .ı-apılııcak istiluaz hakkında 

kanun 
4294 Bazı nı ulı:ısiplcriu ziınmctlerinin terkini hakkrndn kamın 
429!'i .Axkeı·i fabrikalar Tekaüt ve muaveuet sa ıtdığı hakkıııı<'laki 3575 sa;vılı 

kanunun 36 ncı nıaddesiııin değiştirilmesine ve bu k:ınuııa biı· ıııuvak-

Tarih 

12. vnr. J942 

J2. vıır. 194.2 
l4 . VIII . 1942 

kat madde eldenmesine da1ı· kanun 14. VJIJ. 1942 
4296 Asker·) memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna bir nıuvııkkat madde ek-

leıuııesiııe dair kanun 14. Vlll.19J2 
42!)7 Devlet memurları ayWdarının tevlıit ve teadülüne dair olan 36!'i6 sayılı 

kanuna bağlı (J) sayılı cetvelde değiı;üklik yapı lması haldnnda kanun 14. VIII. 1942 
4298 Eşkıya ıııü~adeıııesiııde ınfılill olanlarm 3656 ve 4222 sayılıı kımunların 

24 ve 21 nci maddelerinden istifade etmeleı·i hakkında kanun 14 . VIII. 1942 

4.29!) lhsaıı Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay 'ın mııb kfını oldukları cezıının affına 
dair kanun 14. VIII .1!H2 

4300 Telsi:r. kanununun 19 ucu maddesinin birüıei fıkrasının "tadü i hakkında 

kanun 14. VIII . 1942 
4301 !skcnderıın limanının Devlet demir.' oll:ıı·ı vo limanları işletme umum mü-

clürlüğiinc dcn·i ve ıncıklır Uıııum müdürliik<:c i !dilmesi hakkında kmmn 14. VIII. 1942 
4302 l\lersin liman şirketinin sat.ın alıummıı hakkın luki mukavelenin tasdi-

kımı dair kamm 14. '\ III. 1942 
-h10a Mersin liınıınuıııı Devlet demiı-yolları vr liınaıılar.ı işletme ıunuıu nıüdfu·-

liiğüııce işletilmesi hakkmda kanun 14 . VIII . 1942 
4304 Mesleki ve telmiJ, okulUar açılınası ve mevcutların büyütülınesi hakk:ındıı. 

kan un 14. . VIII . 1942 

Tefsirleı' 

237 Bed<'n trı·bi,vc.~i hmıııunun l!l ucu madde~inin tcfsiri 
238 Tüı•ldyc unıh1ll'iycti Zirııat bankası kll.nuııumırı 64 ııeii madrtesinin 2 

nci t'rkı-ıısırım tc.fsi ri 
:23!! Maadin nizaınıınıııesinin hazı maddoleri~de Taşorakları ni:ıaınuaıne ini ta-

3 . XII . 194.1 

30. I .1942 

dil dt•ıı 60 sayılı kamHnın 5 nci madde~'inin tcfsiri 10. IV .1942 
UO J~reğli kömür havzıısındaki anıelenin huknkuM mütıınllik 151 nımuıralı 

kanunun 12 nci maddesinin ·tefsiri 17. N . 1942 

Karai'lar 

1261 Mücbir ve ıııruri s bcpleı• dolayrsiyle takip ve talı~iline inıkaıı göriiiemi-
yen ala<'akların kı\,vitlel'irrin ı<fliıım . i hakkında 2 . XI . 1!)4J 

1~62 Allı vilfıyette ilfuı aliten ve tiç d~>f:t uıatılıııış olan örfi idarenin altı ay 
dıılı tı7.atılnııtı;ı lıaklunda 12. XII. 19-H 



- i32 
No. Sedevha Tarih 

1263 Palo'nun Haylan köyünden Kasınıoğulhınndnn Alımedoğlu Ali Öza.teş ile' 
Alımedoğlu Fettah Özateş'in ölüm ceza ııııı ı;ıırrtırrlınalıırı hnkkında ız. XII .1941 

1264 Lülelınrgaz 'ın Kayalıeyli köyünden Si.ile:ymaııoğlu Hüsmen Haylaz'ın öliim 
cezasma ı;arptırılınasr hakkında 24 . XII . 1941 

1265 Turgutlu 'nuıı Kurtuluş mahallesinden Ragıhoğlu Hüseyin Gümiiş'iiu ölüm 
cezasrna çarptırrlması hakkında 

1266 Ankara ınebusu Ahmed Ulus'un teşri1 !:ıasuniyeti hakkında 

1267 İ<;el m h u n 'l'urlıan Cemal Berikar ' in teşri! m asım iycti hakkında 

1268 !stanbul melıusu Galib Balıtiyar Oökcr ' in teşı·ii masuniycti hakkında 
1269 37 nci piyade alayı erierinden Meıned Diri ve oııhaşı Meıned Sitil'in ölüm 

ezasına çarptıı·ılmaları hakkında 

1270 Fevka.ladc vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sayılı kanu-
nun 8 nci maddesiyle ınnvakkat birinci ınadılcsinin tefsiriue nıalıal ol-

26 . XII . 194i 
14. I . 194Z 
14. I . 194Z 

14. [ . l!H2 

14. I . 1942 

madığı hakkında 19 . I . 1942 
1271 mumi, mülhak ve bususi bü-tç('lerle idare t><liiPn ılaireler ve belediyeler le 

sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idareleı:e alt daire 
ve müesseseler arasıdaki ihtilaflıırın tahkim yoluyla halli lıakkındo.ki 3533 
sayılı kanunun tefsirino mahal olmadığına dair 

J272 'l'okad ıncbusu IIasip .AJııneıl .Aytuna'nın teşri! ınasnniyetinin kaldırılması 

halkinnda 
1273 Urfa mebusu Refd Ülgen'in teşrii ınasuniyctiniıı kaldırılması hakkında 
1274 Eski Ticaret nazırı Ahmed Nesimi ve Mnstafu Şeref Ö:r.kan ve arkadaşla

rı hakkındaki evrakın iptaline dair 
J275 Erzincan ·mebusu affet Arıkan ilc Sinob mebusu Cevdet Kerim İncedayı 

haklarında Meclis tahkikatına mahal olınadığuıa dair 
1276 lhraç ohınacak yaprak tütünlerin 4040 sayılr kanunun 36 neı maddesi 

hükmünün şüıuuliiue girdiği hakkında 
1277 Meclis i~timarnın 16 mart 1942 pazartesi günün talikrnn dair 

127 Akyazr'mn Balballı köyünden Hüseyinoğlu 'l'evfik Alpl'k hakkındaki öliim 
cezasının yirmi sene ağır hapse talıvili hakkında 

l279 Müebiı· ve zarnri ebepler dolayısiyle takip V(' tahsiline imklin görülcmiyı>n 
alacaklarm kayıtlarınm silinnn i hakkında 

12 O ~onım ' ıın nıanl'ık .kaza.qının Peliteeik köyünrlı>n Mustafaoğlu Mtıı~tafa 

Karabaş 'ın ölüm cezasına çarptırılınası h akkında 
12, 1 iitÇ,iller kazasının Ayvalı köyünden İsmııil kı?.ı Cliihıiim Kotanıık'm öl " ııı 

eezasma çarptll'ılnıası hakkında 

12 2 lsparta'ııııı Sinirkent nahiy inin İlegiip köyünıl('n RüzgRro~ullıırından 
AJi Derebek'in ölüm cezasına •arptmlmıısı hakkında 

12 3 Kadınhan 'ın Türkatlandı köyünden lustafaoğhı ali h ürpük ve Ereğ-
li 'nin Üçgöz mahallesinden Alişoğlu Osman .rüneri 'nin ölüm cezasına çarp
tmlınalarr hakkında 

1284 Teşri! masuniyeti kaldirılan bir nıelınsun Heyeti 
dan tevkit edilip eclilemiy cı>ğinin tef ir yoluyla 
ğına dair 

12 i'i r~üleburgaz' ın K.rrık kö~· iiııdt>n tlıı·ahiınoğlıı Adoıın 
~arptmlması hakkında 

UmuiDiye karan 
halline mahal 

G ldi 'nin ölüm 

alınma-

olınadı-

cezasına 

21. 1 .1942 

23. I . 1942 
23. I . 1942 

26. I . ]!)42 

2. II . 1942 

2. rı , 1942 
2. II , 1942 

16. ın .1942 

30. JJI .1942 

29. IV . 1942 

29. IV .1942 

V . Ul42 

8. V . :1942 

13. V .1942 

18. V . 1942 
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No. Serlevlın Tarih 

1286 Başgeçit kazasırun .A..!jağı Karabulak köyünden Muzafferoğlu Ali, Memed
oğlu Yusuf ve aynı kazanın Kızılkilise köyünd n Meınedoğlu Yunus'un 
ölüm cezasına çarptırılmaları halclı:ında 18 . V . 1942 

1287 Barl.ı..u'ın .A.rıt.h.'Uma köyünden Alioğlu Sıı tı Özdağ'm ölüm cezasına çarptır-
ılmasr hakkında 20 . V . 1942 

1288 ls tanbul Edirnekap i 'sında Sıı.l.nıatomruk caddesinde uıukim Yusufoğlu Nd-
zım Yola! 'm ölüm cezasına carptırılması hakkında 

1289 Denizli mcbusu Dr. Behçet Uz'un teşrii ıuasuniyeti hakkında 
1290 Van nıebusu lbrahim Arva~ 'ın teşrii ma uııiy ti hakkında 
1291 'l'üı·kiye llüyük Millet Meclisinin güveninin ve selam ve sevgiBinin orduya 

tılaştırılınası hakkında 

1292 Bor kazasırun Ulukışla köyünden İsmailoğlu Ali Kılıçdeınir ve Niğde'nin 
Kitreli köyünden lbrahimoğlu Abdunulıman Ç'ığ'm ölüm cııza wu çarptırıl
maları hakkında 

1293 Bolvadin'in Yürük Kaı·acıı.viran köyiinden Memedoğlu Osman Uçar'ın ölüm 

20 . V . 1942 
20 . V . 1942 
20. V .HJ42 

27. V 1942 

1. VI . 1942 

cezasına ~arptırılm.ası hakkında • 1 . VI . 1942 

1294 Çapakçuı· 'un Azizan köyünden 1'alhaoğluSadi (Diğer adı Sadullah) Kalka-
n'lu ölüm cezasına çarptrrılması hakkında 3. VI . 1942 

1295 Çivı·il'in ~nıircik köyünden Küçük Alioğlu Mernet arı'run ölüm cezasına 
çarptırılwası hakkında 3. VI . 1942 

1296 .Amasya 'lllll Balıca köyünd n Etemoğlu Ömer y' engi 'nin ölüm cezaama 
çarptırılması hakkında 6 . VI . 1942 

1297 ıldır'ın Kurtkale köyünden Karaoğlu Zül.Ali .Acar ve İ'urut köyünden 
Alımedoğlu Şahbender Kobuk'un ölüm cezıL~ııııı ça rptmlmııları lıak.ktında !i. VI . 19-!2 

1298 Ke§an'ın Sigilli köyünden Alioğlu Memet ÇaUmın ölüm cezasına çarptırıl-
ması llakkmda 8 . VI . 1942 

1299 Mardin'in Savurkapı mahallesinden em aloğlu .Abdi Bayhan'ın ölüm ce-
zasınıı çarptırılımısı hakkında 8. VI . 1942' 

1300 Ayancık'ın Cible köyünden Batıoğlu Ömer Şentürk'ün ölüm cezaama 
çarptmlması hakkında 10 . VI . 1942 

1301 Gelibolu'nun Büyükcaıni mahallesinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm ce-
zasına çarptıı·ılması lıakkında 10 . VI . 1942 

1302 Kazanç vergisi kanuııunun birinci maddesinin (.A) ve altıncı maddesinin 
(3) ncü fıkralarının tefsirine nıahal olmadığı hakkında 10. VI .1942 

1303 Altı vilayette ilAn edilmiş olan örfi idarenin altı ay daha uzatılm.ası hak-
kında 12 . VI . J 942 

1304 'oma 'n nı Deniş köyiinJen ll alil Jhı·ahiınoğlu Mustafa Çelik'in ölüm ceza.. 
sına çarptırılınası hakkında 12 . Vl . 1942 

1305 Çatalca 'nın Öreünlü köyiinden Alioğlu llüseyin Kfı.hya 'run ölüm cezasına 
çarptırlması hakkında •, 12. VI . 1942 

1306 Fatsa 'nın 'fahnal köyünden 1brnbiınoğhı Hüsnü Kayar ve .A4ağıfume kö-
yiin.den Karavelioğullarından 1Jıuıanoğlt1 Aziz .Aldu'nun ölüm cezasına 

çarptırılmaları hakkında 15 . VI . 1942 
1307 Ordu'nun Bucak mahaU ·ind n }lemişoğullarından Yusufoğlu Neeati Yol-

aşan'ın ölüm ceza ına ~arptrrılnıası hakkında 16. VI .1942 
1308 Eğird.ir'in Çay köyünden Hasanoğlu Alım t avaş ve .Ahmec.loğlu Mc-

met Ali arıdoğan'ın ölüm c zasınıı çarp tırılmalnrı lıııklcıııda. 17. VI .1942-



-l.M-
No. Serlevha Tarih 

1309 Askcı·i ve ınülki tekaüt kımununun 62 nci nwdclrsinin tefsirioo nıohal ol-
ııııırlığıına dııiı· 19 . VI . 1 !l42 

J;~IO lrra Vckill<'ı·i Hr.ntine itinıat be~·aıı olunclu~unu dair !ı . YJJT. 19+2 
ı:~ıı (halp ' ııı Scydibe~· kö.vüııdcn Azo kızı Ba.cıA~·han !'r"in iili.iın <>ezıısııııı <:ııı·p-

hır ılımısı hakkında 

·ı :Jı~ Müchiı· v zuı·uı·i seh plel' dolayısyle t:ıkip vo tahsi liıı<' inıki'ııı g-örüleıııi

.' ."" hoı'(;laı·ın si linmesine dııir 
Hll 3 Mcalis içtimııınm ildncitnşı·ininiıı birinci güııliııt• ti'ılikı lıııkkınd;ı 

5. Seçimler 

U çüncü İçıima sıı.rftıı.dıı. sa.ym üyeler tnu
amel&.tma ait intiha.pla.rdan ba.ıılm seçim ya.-

6. Hey&ti untumif"enih. kapanma&ı 

7 . VHI. 19+2 

H . \TTJI . 1 94~ 
H . VIII.l!J+2 

U'çünoü İçtimıı. 14 . vnı . 1942 tarihinde 
Trabzon mebusu H-asan Saka. ve Seyhıuı m&
bıısu Hilmi ı Uran ' ın : 

k8.n bırıı.km&k üzere gelecek içtima.ın, ikinci
teşrinia birineli pazar günün-e ta.li.k. edilmesini 
teklif ederili • ; 

c Büyük Millet Me.oli.ıı. rüznamesine d.a.hil 
tnühiın ve müstıı.cel Iayiha ve teklifler tama
men intaç ~ ol.duPnda.n Uıı.zi kiraıtıın 
intihap dairelerini tetkik ve teftişlerine im-

Şeklindeki taımrlerinin kabulünü mii• 
ta.a.lop ikinci tepinin ilk günü topla.nılmıı.k 

üzere oelse 15,50 de kapıı.ıııru.ştır. 

- -•-•>•-<·----
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C. Riyaset Dlvanmm mesai hul8sae1 

Reis Çankırı Mustcıfa A bdülhalik Reu rlr:ı 
R eis vekili Aydın Dr. Mazha1· Germen 

» » Bursa Refet Can·ıtez 
» » Sivas Şen?Settin Günaltay 

1 rlnre Amin' Ağrı H al·id B ayTak 
» ». Çanbrı Avni D o_ijan 
» » Mardin h fan Fe1·irl Alpa;ya 

Kati11 B in_qöl Necmeddı'n .._ahir, 't lMI 
» Gaziante/ı B eki1· K alel1; 
» H atG!fJ H amdi Selçuk 
» ! sparta. K em.al T uran 
» K ii,tahya V edi d U zgö1·(Jn 
» Ni_ijde Cavid Oral 

1 . XI . 1941 tarihinde seçilmiş olan Riya
set Diva.nı üçüncü l çtima. senesi esnasında. 
(5) defa. toplanmış ve (23) karar ittiha.z ey-

lemi§tir. Bu ba.pta. tanzim olunan cetvel &.§8.

ğı:ya dercolunmu§tur : 

Karar 
No. 

90 
91 

92 

93 

94 

95 

!16 

97 

9 

99 

İnikat tar ihi 

7 . XI .1941 
7. Xl .1941 

7. Xl . ]941 

7. XI .1941 

7. XI .1941 

7 . XT . Hl41 

2 I . 1942 

2R . I . 1942 

Veı·il~ıı kararların huliısası 

Sayın üyelerden 13 :ıııtu izin vt•rilml'si hakkında 
Meclis fidanlığındakJ nğa<:ln rdan Riyaseti Cumhur ve Gı•ııçlilı paı·klaı-ı-

na verilmesine dair . 
Dolmabahçe sarayında mevcut e~yadıın hazılannın Riyaseti r.umhuı· 

kö.,küne devredilme ine dair. 
Tamirat memuru Ali Demirel'in cenaze masrafı olan 225 liranın aile-
sine verilmesine dair . 

Mcmurin inzıbat krıınisyonunun Rei vekili Bursa mebusu Rcfct Cn
nıtez 'in başkanlığrn,l a !dare Heyeti ile K!itibi Umumiden teşekkiil l'de
ceğine dair. · 
Kiitüpane encümeni a1.alığına tdar Heyetinden Çankırı mebusu Avııi 
Doğan 'ın seçililiğine dair. 
Sayın üyelerden 36 7.nta izin verilme i hakkında. 

Matbaa 1 nci sınıf oıwı·utiiı·ü iken ölcıı Tayy:ip Fikret Ot>r<:ı>k'in arıne

sine 3fi0 lirn yardım yapılınasına dair. 
2 J . HJ42 Dolnıabııhç sarayındaki rski Veliaht dairt>siıır Edehiyat fııkülle. inııı 

naklin dair 
2 I . 1942 {eelis h saplnruıın t etkikı encümeni taralindan verilen mazbatsnın 

Reis Vekili Bursa mebusn Refet anıtez tsrııfmdan tetlçik ve net.iceııi, 

.nin bildirilmesine dair. 



Karar 
No. 1nikat tarihi 

100 13. IV . 1942 
101 13 . IV . 1942 
102 13. IV . 1942 

103 13. IV .1942 

104 13 . IV . 1942 

105 13. IV . 1942 

10(i 8 . V . 19-l-2 
107 R. V .1942 

10~ R. V . Hl42 
109 8. V . 1942 

110 12. vm . HJ42 
111 12 . VTTT. 1!-142 

11 ~ 12. vn r . 1942 

-187-

Vcı·ilen kararların bulasası 

Sayın üyelerden 28 zata izin verilmesine dair . 
B. M. M. 1942 yılı bütçesinin ka:bul edildiğine dair . 
Kundura boyacısı İsmail Tungay'a her ay verilmekte olan paranın 20 
liraya ibiağına dair 
Matbaa makinist muavini Salih Akın cı 'ya 300 liı-a yardım yapılmasına 

dair. 
Yunan !aşe kooperatİfine bedeli iki bin lirayı geçmemek üzere küçük 
paketler içinde yiyecek maddesi gönderilmesine dair. 
Tamirat memuru iken ölen Ali Demirel 'in ailesine 500 lira yardım ya
pılmasına dair. 
Sayın üyelerden 12 kişiye izin verilmesi hakkında . 
Dol mabah~e sarayının 1 nci pavyonunu işgal etmekte olan Edebiyat 
fakültesi talebesinin • teneffüs ihtiyacına arka _bahçen.in. de tahsisine dair. 
Türk Hava kuı-umu 8 nci Kurultayma seçilen sayın. üyeler haklonda. 
Dolmabahçe saı·ayı dahili telefon tesisatının pazarlık suretiyle Erikson 
şirketine yaptırılması hakkında. 
Sayın üyelerden 3 zata izin verilme i hakkında. 

Riyııset i runıhur dairesi ücretli memur v<l. müstalıdeminine ait 1942 yılı 
kadro unun tasd ik eılildiğine dair. 
Mi111 sa ı·aylarda miistnhdem iken ölen llüseYin Kök,'!alan 'm ailesine iki 
maaş nisbetinde ya,;dım yapılınasına dair. 



Ç. Encüm,enlerin mesai huliisa.sı 

ı. Daimi encümenler 

ADittYE ENCtlMENl 

Reis (}orwm 
M. U. Zonguldak 
Ka. Kowya 

Miitıi·r Çağıl 
fiinasi Dev-~·in 
(}alip GiilttJ.kin 

Antalya 
Balıkesit· 
B ingöl 
Bı:tıis 
Bıı?"sa 
Denizh [•] 
JiJrzincan 
Gazianteb 
IT atG!JJ 
Ka tamonıı 

Nu·man Akso·y 
Osman Niyazi Bııt·cu 
Fl'ridıım Fikt·i Düşünsel 
Sür81Jya Or·,qeevre·n 
ritıf Akgüç 
HwıJdar Günve·r 
rlbdülhak F1ı·at 
Omer Asırn Ak. ·oy 
Beki1· Sıtkı Kunt 
Abi din B inkaya 

Kay ·eri 
KocaPli 
Konya 
Kon:IJrı 
Mcınisa. 
Jl1 au isa 
8ize 
Sinob 
Tok o d 
Trabzon 

Reşid Öz::;oy 
'alaJı Yargı 

Fund Gölrbudal•. 
Naim Hazim Ona/ 
Asım 'i' ümer 
Ka•nan Ot·Pr 
D1·. Saim Ali Dilf'mrc 
CPmil Atay 
Sıtln Atmıç 
Faik Alıtnnl Bantfru 

Encüınen, 103 (43 layiha, 4 teklif, 51 t ezker e 5 talırir) işin (73) nü intaç etmi~ ve geriye kalan 
(30) iş gelecek lçtiınaa kalmıştır. 

No. H ulAsam Muamell'si 

LAY1RALAR 

lj62 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun layi-
lıası 5 . VI . l!l.J.2 lnrihiııdl' llükfını\'l tıı

rafıııdnıı geri ıılınmıştır. 

1/ 4 Yollarda seyrü.seferin tanıimi ve yolların muhafa-
zasının temini haklanda Encümcndl.'diı-. 

ljl30 Hava seyrüsefer kanun lll.yihası Eııcüın endediı·. 

l/187 Askerlerin zat işlerine taall\lk eden davaların tet-
kik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayı,lı ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilme. ine dair 

[•] 18. lll .1942 tariMnde seçilmiştir. 

15 . \'T . l!J-12 tarihinde 425!) sayılı 

kanun olul'llk kabul dilıııiştir. 
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No. H ıı18ııııaı Muamelesı 

------------ __, 
1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki frkra 

ilavesi ' hakkında 26 . VI . 1942 tarillinde Dahiliye en· 

1/394 

1/408 

1/439 

1/498 

1/510 

Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve .A.dliye dai
r elerinde zıyaa uğrıyan dosyalar hakkında yapıla
cak ın.uameleye dair 
Cenevre'de '16 teşrirusani '1937 tarihinde imza edil
miş olan tethişçlli'ğin ölüme ve cezalandırılmasına 

ınütedair mukavele ile bir beynelmilel ceza mAh
kemesi ilidası hakkındaki mukavele ve nihai senedin 
tasdik:ma dair 

Bekçiler hakkında 

Seferde ve hazarda ·bilft:m.um askeri şahısların hukuk 
davalarının görülme tarziyle kira. hakılannın · koron
ması hakkında 

Kütahya 'nın Köprüören na.hiyesine bağlı ~ğrzören 
köylinden İbrahimoğlu Halil İbrahim Talas, Köse
oğlu Süleyın:an Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve 
Süleymanoğlu Kazım Eğe hakkındaki eeza.nm 
affrna dair 

1/511 Bazı maden hurdalaTilllll dışarı çıkarılıı:ıasırun ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki 3284 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair 

1/521 Mjahkemelerle idari ın,akam ve merciler arasında 

ceza işlerinden maada hususlarda vazife ihtilafları-

cüınenine. 

'Enc1imcndedir . 

8 . VI . 1942 tarihinde Hariciye en
eümenme. 
24 . 1JV . 1942 •tarihin6e 'Maliye cn
cümenine. 

Enctimendedir. 

19 . I . 1942 • tarilıirtde !4170 sayılı 

kanun olal'!lk kabul edilrnil/tir. 

20 . .xfl . '1'941 taTiliinde LBü~e · n
cümenine. 

nın halli hakkında ·Encümeruiedir. 

1/526 Adli mahkemeler teşkili hakkında Encünıendedir. 

1/587 Barut, patlayrex mad\ielel', silah ve tei'errüatı inhi· 
sarı hakkında Eneumı.mcledil'. 

.1/603 Ceza mnhakemeleri ustılü kanununun 3515 sayılı 
kanunla değiştirilen 66 ncı maddesinin tadm hak-
kında 17 . VI . 1942 tarihinde 4261 sayılı 

ktı.nun olırrtık kabul edilıniııtir .. 

1/613 Taşkın ve su hücunılarına karşı korunma hakkmda "15 :rv . 1942 tarihinde !aliye ve 

1/629 

1/637 

tspençiyari ve tıbbi 'inüstahzıll·ıar hakkmdaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiHne·ve bu kn
nuna bazı hükümler ilAvesine dair 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı nıadd leri-
nin değiştirilmesi hakkında • 

1/675 Hatay vilayetinde adli kanunla~ın tatbik şekline 
ve ilam.la.rm infazı tarzına dair 3713 sayılı kanuna 

Bütçe eneümenlerine. 

10 . VI . 1942 tarihinde tilhat ve içti· 
mai -muavenet encümenlne. 

19 . VI . 1942 tarlhhıde Bü ıçe en cü-
m enine. 
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ek kantın layiliası 

:Muameleci 

17 . VI . 1942 tarihinde 4263 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İ/696 Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçelik'in uıah-
kfun olduğu cezanın affına dair 15 XII . 1942 tarihinde 4263 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/698 Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddeleri

nin değiştirilmesi hakkında 15 . XI. 1941 tarihinde 4152 sayıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/701 Noter kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında 14. !.1942 tarihinde 4166 sayıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/706 Halk bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair 5 . VI . 1942 tarihinde Bütçe cıı rii

mcnime. 
1/714 27 kanunuevvel 1939 tarihinde ve mütaakıp gürı.ler

de vukubulan zelzelede felakete uğrıyanların kuı·

tarılmasmda fevkalade hizmetleri görülen bazı 
mahkfunlarm cezalar= affı hakkında 26. XII. 1941 tarihinde 4162 'nyılı 

kanun olarak kabul edilmişti r. 

l/715 Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştiı·il-

mesi hakkında Encümendedir. 
1/718 Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci maddesinde 

yazılı mühletlerin temdidi hakkında 8. XII. 19H tarihinde 4143 sa), lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/721 rukim.ler kanununun 120 nci maddesinin · -tadiline 

1/735 
1/787 

1/738 

dair 19 . I. 1942 tarihinde 4169 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adli icil kanunu Hl.yihası 
.ASkeri ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 

. - -
Askeri muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesi hakkında 

Encümendedir. 

15 . VI. 1942 tarilıinde 4257 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3. VIII . 1942 tarihinde 42 O sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/741 Çok çocuklu hakinılere verilecek yardım paralariy

le ikraıniye hakkındaki 3253 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 13. VI .1942 tarihinde Bütçe cncü

menine. 
1/743 altiye teşkil ve idaresi hakkında 29. IV . 1942 tarihinde ruznameye. 

1/ 744 "ahiy müdürlerinin intihap ve istihdam usullcı·ine 

dair 29 . VI. 1942 tarihinde ruzuameye. 
1/747 Devlet memurları aylıklaruun tevhit ve teadülü hak-

lundaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adiiye ve-
kfil ti kısmında değişiklik yapılma ma dair 2 . II . 1942 tarihinde 4184 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

l / 749 

1/750 

-161 -

Menıurlarla askeri mensuplardan feYkaliiclc ha.ller
de ııııı.l iktisap edenler hakkmda 

Askcrfl ceza kanununa ek kanun layihası 

l j 757 Jandarma yüzbaşısı Ahrliirrez7.ak Giirhüz'iin cezası-

29 . V . 1942 taribinde 4237 sayılı 

[mnun olarak kabul ed.ilın.iştir. 
3 . VIII . 1942 tari.bjnde 4276 ve 4277 
sayılı kanun olarak kalıni edilmiştir. 

nın affıruı. dair 2 . II . 1942 tarihinde 4189 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/792 Örfi idare kanununun 7 nci maddesiııiu dğiştiril
mesine dair 

l / 794 Devlet memurları aylıklarınm tevlıit ve teadülü 
hakkınclııki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adli-

6 . V . 1942 tarihinde 4219 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ye vekfıleti kıBınında deği şi klik yapılmasma dair 8. VI . 1942 tarihinde 4249 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/801 Maliye vekaleti başhukuk müşavirliğinin ve Muba
kcıııııt uınum müdürlüğü.ııiin vazifelcriııe, Devlet 
dll.valarınııı takibi usullerine ve merkez ve vilayet-
ler k ıulrosuuda bazı değişiklikler yapılınasına uair 13. VIII. 1942 tarihinde lifaliye en

eümenine. 

1/ 39 Adiiye harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 10. VIII. 1942 tarihinde 42 9 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/863 

l j86.J: 

1znıil ecza evi nde mahpus llüscyin Avni Parmal;sız 
ile Şalür Tandoğmuş 'nu cezalarının aflı hakkında 

1\-Iebus seçimi hakkında 

TEKLiFLER 

2/36 Kırklareli (Dr. Fuad ['ma,v) - 15 yaşını bitirmcmiş 

olan çocuikların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 

l~ncümended.ir. 

Encümendedir. 

gibi yerlere kabuJ edilmemeleri hakkında 1. VI. 1942 tarihinde Dahiliye cncü
menine. 

2/40 Bolu (Li\tfi Gören) - 'l'ürkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasr kanununun 6.J: ucü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değişti rilmesi hakkında 

2/ 48 Van ( İbrahim .Arvas) • Mcni ilıtikar balıkmda 

2/52 İzmir (Mahmud Esad Bozkurt) - Memurin kanunu
nun 4 ncü maddesinin Z fıkrıısmın taililinc ve 5 ııci 

30. I . 1942 tarihinde 238 say lı tef
sir olarak kabul edilmi')tir. 
Bu husustairi mazbata, 7. VIII. 1942 
tarihinde kabul edilıniştir. 

maddesinin H frkrasrnıı bir hüküm eklenmesinc dair Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 13 Umumi harp euele riJıde ihracat ve men 'i ihtikar he
yetlerinde bttlunan eski Ticaret nazırı Alımed Ncaı
mi ve merhum Mustafa c ı· f Özkan 'la arkadaşları 
hnl\kmda kati bir karar verilmesine dair Başvckalct 



No. H ulABam 

tı•zker s i 

3/ 1-1:2 Pa lo 'nun ll ııyllııı kii,vliııdcıı K ıı~ ı ıııoğu 1 lunndan Ah
nırdoğlıı Ali Özııtl'Ş ile Ahmrdoğlu F'ı•tlnlı Özatpş'in 
ölüııı crzasııın ~:ıt'T)t ırılmalllı ·ı hakkıtıda Bn~vekfıh• ı 

tl'zl;rresi 

3/ 1-16 Orman knııunmnın 344-1 l!llyılı kanunun 5 ııri ınad

dı·siylı· tadil edilen 127 nri nıudd sini n son l'ıkTıısınııı 

Muameleai 

26. I. 1942 tarihinde 1274 ~!!yılı 

kaı·ar ol ıı ı·ak ka.hul edilmiştiı·. 

12. XJl. 1941 tarihinde 1263 sayı lı 

kamr o l aralı kabul edilmiştir. 

tel'siı·i lıııkkıııda Başvcltiil<'t tl'zhı·c."i Eııcüınendedir. 

3/ l-17 Şark ıncnatıkı tlalıilind nıuhtuç zlirı·aa tevzi edilecek 
arııziyı· tlaiı· olıııı l !ıOii sa.''ılı kanunun ~liınulü Mahıı-

sının trıyini hakkında Bıı.)veldllct tı•zlıeresi Encüınendedir. 

3/ 162 Umumi, millhak ve hı1.~1.ısi lıiit~elerlr idaı·e edilen da
ircler \'t• L •lcdiyeleı-1!' sermayesinin lamaını D ·vlet!' 
wyıı hrlcdi.n• Ycya lııısıısi idaı·elcrl' ail daire \'C ınü

cssesclrr arasındaki ihtiliıflaı·ııı tahkim yoluyla lıalli 

lıakkıııılaki 3.)33 s11yıl ı kııııııııun lel'sir·iııc dair Ba~

,·ckfi Jet tczkeresi 

3j l63 .\kyıızı'ııııı Bıılhallı köyünden Hüseyinoğlu 1'Pv t'ik A!
pck 'in öliirıı c·czıı~rııa <;ıırplırılnııı s ı hııkkındıı Rıı.~'·c -

21. I. 1942 taı·ilıindc 1271 sayı' lı 

kaı·ar· olııı·ak kıı.lıul erlilnıişt iı·. 

kfılet tczkercsi 16. III. 1942 taı·ihiııde 1278 ~ayılr 

kaı·ar ol aı·ak kabul edi lmiştir·. 
3/Z!l!) Hcl ı•di.vc kunununun 1.3 ııri nıudde.'iniıı lef~iri lıak-

kıııtla Baş\'C'kJ Jet t zkercsi Encüınendedi ı·. 
3/ 336 Tcşk iliitı rsasiyr kıı.nununıııı 57 ııci nıaılılı•s iııiıı As

keri adli lıtıkinılcrle Tt•nı yiz ıııahl;cınc:i müddciııınu

ıni ve ınuııviııl erin e de şiiınıılii olnp olınııclığıııııı t('J'-
siri lııı.kkında BaşYıol<nlct tczke ı·<'si Encüınendedir. 

3/ 36-1 l spnı1a'ııııı Sirken t uahi~·esiııiıı llegüp köyünden 
1 üzı:ı;tıı·oi:"llllarmdaıı .Alioğlu l krıobck 'iıı ölüm cr..ıL~ı-

ııa ~al')ıtırılnıa~ı hııklunda Buşv<•kal!'t lczkıor('s i 8. V. 1942 tarihinde 12 2 sayılı 

kaı·ar olarıık kabul edilmiştir. 
3/ 363 ' lilçülcr kaza. ının J\yvnlı köyündım 1 sınail kızı Gü!

·iiın Kotanak'uı ölüm cezasına ı;nrptll'llııııısı hakkın· 

da Başv•kalct tezkııı·csi 29. IV .1942 tarihinde 12 1 sayılı 
karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

3/ 366 

3/ 380 

37 ıwi piyade ala)TJ erleritH.lt>ıı :'ılcın et Diı·i ' '<' onhıı~ı 
Mcınt•t Sitil'iıı ölüm ceuısıııa ı;ıırptıı·ılınıılm·ı hnkkıııılu 
Buşvcki\1 t tezkcı·e i 

!stnıılml - Eılirnckapısı 'udu , almııtomnık caddcsiurlc 
lnınduracı Yusufoğlu iızını Yolul'm ölüm ceztı ın,ı 

c;:arptırılmıılurr hakkırıda Ba~·vekıilıot teıkcresi 

3/3 ·.ı Krıdınlıaıı m Tlirktıtlııııdı kiiylin lcn Mnstafnoğlu a
lilı 'ürpiik ve Ereğli 'ııiu çgöz mahnllrsindcıı Aliş
oğlu sman Güneri 'nin ölüm eeZIISıuu çıırptırılmulıı-

14 . I. l 942 ta.ı·ilıiude 1269 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir·. 

20. V. 1942 taı-ihinde 128 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/385 

- 143ı-

n hakkında Bıışvekfılct tczkeresi 

Lüeburgaz ' ın Kayabey li köyünden Süleymanoğlu 

Hüııı:ı:ı.eu Haylaz'ın ölüm cezasına çaı·ptırılm.ası hak 
kında Baı;ıvekfılet tczkeresi 

3/388 Çapakçm'un .A.zizan köyünden 1'alhaoğlu Sadi Kal
kan'ın ölüm CC7..nsma çaı·ptıı·ılınıısı hakkında Ba~-

Muaıneleli 

8 . V . 1942 tariirinde 1283 sayılı 

karar- olaralL kabul edilıni$\Ür. 

24:. XII. 194:1 taribinde 1264 sayı] ı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi 3 . VI . 1942 tarihinde 1294 sayılı , 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/3~13 Bor knzasuun lukışla köyiiııden İsmailoğlu Ali Kı
lrçdemir ve Niğde'nin Kitreli köyünden İbrahimoğlu 
Abdürrahmıı.n Çığ'ın ölüm cezasına çarptırılınaları 

hakkında Başvekfılet tezkeresi 1 . VJ 1942 tarihinde 1292 sayılr 

3/403 Çorum'un Osmancık kazıuıırun Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Karabaş'ın ölüm cezasına çarp-

karar olarak kabul edilıni.ştir. 

tırılmıuır hakkında Başvekalet tezkeresi 29 . ı V . 1942 taı·ihind 1280 ayı lı 

kaı·a.r olaı·ak kabul edilmiştir . 

3/406 Keşan 'ın Siğilli köyünden Alioğlu M:emed Çallı 'nın 

ölüm cezasına çarptırılmnsı hakkında Başvekalet 

tezkeresi 8 . V l . 1942 tarihinde 1298 sayılı 
kaı·ar olarak kabul edilmiştir . 

3/409 Fevkalade vaziyat dolayısiyle bazı vergi ve resiınJe
re zanı icrıuına ve bazı maddelerin mükellefiyet nıev-

• zuuua almmıuıına dair olan 3828 sayılı kaııunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat birinci maddesi hükürolednin 
hudut ve şümulünün tef.sir yoluyla tavzihl hakkında 
Başvek&let tezkeresi 19 . 1 . 1942 tarihinde 1270 sayılı 

karar olarak kabul ed,iloıiştiı·. 

3/417 Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden Ragrb ğlu 
Hüseyin Oüm.üş'ün öllim cezasına <;arptıı-ılması hak-
kuıda BBfVek!let tezkeresi 26. XII. .1941 tarihi nd 1265 sayılı 

3/421 

3/427 

3/429 

İlıraç olunacak yaprak. tütünledn 4040 ayı lı kanıı
nun 36 . ncl maddesi hükın.iinün şümulüne girip giı·

mediğinin te:fıliri hakkmda Başvekiilet tezkercsi 

• Ceza mulıakemeleri usulü kanununun 422 ııci mııd-
desiyle meriyeti kabul edilen 28 şubat 1327 taı·ihli 

Usulü muhakern.atl cezaiye kanununa ınüzeyycl mad
dedeki istintak ve m;nhakeroe tilbirleriniıı tefııiri hnk
kmda Başvekalet tezkeresi 

Bartın'ın A.rıtkum.a köyünden Alioğlu atı Özdağ'ın 
ölüm cezaama çarptTrılma ı hakkında aşv kiılct t z. 
keresi 

karar olarak kabul edilmiştir. 

2. n .1942 tarihinde 1276 · ayılı 

karaı· olarak kabııl edilmiştir . 

30 . .1. . 1942 tal'ihiod 4179 sayılı 

kanun olarak kabul odilmi tir. 

20 . . 1942 t ı·ilıi.nd 1 7 sayilı 

hrıı.r olarak kıı.bul edilmi~tir. 
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3/430 Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu Ahmet Savaş ve 
Ahmedoğlu Memet .Ali Sarıdoğan'ın ölüm eezaRna 
<;arptnulmaları hakkında Başvekalct teıkcresi 17. VI .1942 tarihinele 1308 sayılı 

3/434-Bol;adin'fnYöı·iik Kara~;vir;;;-kö'Jiinden l\Ieındulı
oğlu Osman U<:ar'ın ölüm eczasına çarptırılınası hak-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Başvekiilet tezker!'lli 1. VI . 1942 tarihinde 1293 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/435 Çatalca'nın Öreünlü köyünden Alioğlu Hüseyin 
KB.hya 'nın ölüm cezasına çarptıruması hakkında 

Başvekil.let tezkeresi 12 . VI . 1942 tarihinele 1305 sayı h 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/436 Çivı·il'in Emircik köyi.ind n Alioğlu Mcınct Çavuş 

Sarı'nın ölüm cezasrııa <:arplırılmas ı hakkınıla Baş-

vekfılet tezkeresi 3. VI .1942 tarihinele 1~95 sayılı 

karaı· olarak kabul edilmiştir. 

3/438 

3/450 

3/451 

3/454 

Fatsa'nın 'J'alınal köyiiııden lbmhimoğlu Hiisnü Ka
ya ve aşağı Fizme köyündon Kara Velioğullııruıdan 
Hasanoğlu Aıiz Alelun'un ölüm cezasma ~a rptırıl

ması hakkında Başvckiilct tezkoresi 

Ordu 'nun Bucak mahallesinden 1\'Temiııoğullnrınelan 

Yusufoğlu Necati Yolaşan'ın ölüm cezasına çarptrrıl
masr hakkında Başvekillet tezkeresi 

Soına'nıııDeniş köylinden Ilaiii İbrııhimoğlu Mustafa 
Çelik'in ölüm cezasına ~arptırılması hakkında Baş

vekruet te:IJkeresi 

Gelibolu'nun Büyiikcanıi mahallesinden Ruhioğlu 

Recep B ilik 'in ölüm eczasına r,ıll'ptrrılması hakkın

da Başvekruet tezkeresi 

3/455 Lüleburgaz'ın Kınk köylinden tbralıimoğlu Adeın 
Geldi'nin ölüm cezasına ~arptırrlması haldcrnda Baş-

Iri . VI . 1942 tari hi nde 1306 sayı lı 
karar olarak kabul odilnılştir. 

15 . VI . 1942 tari hint! c 1307 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

12. VI. 1942 tarihinele 1304 sayılı 

karar olarak kabul edilrniştiı·. 

10. VI . 1942 tarihinde 1301 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

vekruet tezkercsi 18 . V. 1942 tarihinde 1285 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/457 Mahmutoğlu Yusuf, Muzafferoğlu .Ali ve 'Meıned- • 

oğlu Yunus'un öli.iın cezasına çarptmlmalarr hak-
kında Başvckfllet tezkeresi 18 . V. 1942 tarihinde 12 6 sayılı 

3j-H59 Amasya'nın Bağlıca köyiindcn l<Jtcmoğlu Öm<>r Ycn
gi'nin öliim ~C7.asına <;arptırılınıısı hııkkıw1 ıı Bnı:;vc-

karar olarak kabul edilmiştir. 

kfllet tezkeresi 5 . V l . 1942 tarilıi11dc 1296 ~n yı lı 

3/460 Ayıı.ncık'ın ible köyünden atıoğlu Ömer entürk'iin 
öli.im cezasına ça.rptırılması hakkında Başvcklllet tez-

karar olarak kabtll. edilmiştir. 
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3/461 Çıldır'ın Kulkale köyünden Karaoğlu Zülali Acar 
ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şchbender Kubuğ'un 
ölüm cezasına ~arptınlmalarr hakkında Başve'Jkalet 

ll uameleııi 

10 . VI . 1942 tarihinde 1300 sayili 
karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkaresi 5 . VI . 1942 tarillinde 1297 ~ayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/~6:1 :\[ arelin 'in Sı11·uı·lmpı ııııılıııllesiııdeıı CPnıaloğlu Alırli 

Baylııuı'ııı ölüm r<.>zaşıııa ça rptmlınusı lıaklunda Ba!$-
n•lliıll't tezkeresi 8. VI. 1942 tarillinde J299 sa.yılr 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 
3/~6~ 'fııı·!ıal'ın (,'hTil köyüııdeıı Bekiroğlu Hamza Pcl:

nıcz'in ölüm cezasma çarptll'llması lıaklnndo Başvl'-

kfılı•t lezkeresi 22. V. 1942 tarihinde Hükfımet tara
fuıdaıı geri alınmrştı'r. 

3/~7G Buldan 'ıı ı Ccdit ıııalıııllt•8inch•n 'ferzioğullarında.ı 

Mustafaoğlu Mustafa diğer· adı (,'ııvuş 'ferzioğlu \oJ 

lJ a.\'luııuız köyünden Hızıroğlu lllusta fa Tu n çay 'ın 
ülliııı c·ezmıııııı ~arptırılnıalım h:ıkkında Bıı.~veklilet 

1 ezkcr<.'si J.Jnciimendedir. 
!lN77 1\.ı>lkit 'in ş .. ıı kü:ı-iindeıı Hıısıı ıı oğlu Alııııct Allıuyrak 

w ~i nın 'ııı Aşağılc·ı-ııuıı köyiindc·n lzzetoğlıı Crlil di
j:{er adı Abdiilct'lil Yenedikoğlıı ·nun ölüm cezasıı:a 

ı;urplıı·ılnıalaı·ı Jıııkkmda Bıış..-el1alet lczkcı·c.~i Eııeümendedir. 

3 1~7H :\lalut.ru 'nın TN·rlP kiiyüniiıı R<'şııdiyc mıılıallcsind,·ıı 

Alioğlu ~li Işık lı 'nın (i)iiın c<>zıısııııı ~arptırılma~< 

hakkında Başvcok51cot tezkcoresi Enciimendedir. 
:-; '~1'0 Oznlp 'nı Hcydilıl·~· kö_,·iiııch·ıı Am kızı Bııcı Aylıııııer ' i .ı 

iiliiııı <·ı•zıısrnıı ı;ıırptırılınası hakkında Başvckfılı•t te;:-
k • ı·esi 7 . VIll . 1942 tarillinde 1311 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3NH 1 'rııl'hııl'ın ('i nil köyünden Ilnnıza Pckmez 'in ölü :n 

C'<'z:ısııın ~arpl ırılınası hakkuıda Başv kiilı•t tcozkcrcsi Encümendedir. 

3/~ G .\rlıynnıan'ııı Hııııısııt nahi.1·r-~iııc hağlr Biriııııın kö
yüııdt•ıı ;'\liislim Kiihyaoğlıı Çocuk Memet Polat'ıa 
öliim cc•zıı · ·ına ~arptırılıııası hakkında Başvckfılrt 

ll.'zkcrrsi Enciimendedir. 

3/~87 Unziaııteb 'in Sipke kö~·ünden Refişoğlu şöhretli Huı·
şituğlu lsıııail Deveri 'n in ölüm CE.'zruıınıı c:arptınlmast 
haklımda Baş,•ekftlct 1Pzkere i Encümendedir. 

3/·1, ' 0a7.iantcb 'in Bostan rı nıahallı•sinde muJıjm Kırcaoğlu 
şiihı·ctli Asafuğhı lmndura bQyacısı Keyfo .Bnlut'uo 
iilünı c·t•zıı.osuııı c:a ı·ptırılınnsı hakkinda Bıışvckiill't 

tezkercsi Encümendedir. 
3/~8!) hmılıiınuğlu 1\ulıııı 'un ölüm ceznsınn c:aı·ptırılnııuı 

hakkınıla naşvckiilet tezkerı>si Enciiınendedir. 
3/..l!IO Kilis'in Yı•ni ruahııll iıı<leıı Kiiı;ük Halil Kııradağ'u, 

ölüm c• •zı~~ıııa ~urptırılmruıı hııkkında Bıışvekiill·~ 
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No. Tiulasası 

tezkcresi 
3/ !Dl 8nnl,\'kiiy kazasınm Köpııübıışı köyünden :\Lustıı l'a

oğlu ilınıJıiııı Aktaş'ın li lüm eezasuuı l;at·1 ıtırılıua~ı 

Muamelesi 
----------------
Encümendediı·. 

hakkııtt]ıı Başvckfılot tczk c ı·~si Bncünır..ııdedir. 

3/·HlH Anıasya 'nın 'l't>le kiiyü ~leıııC'lpuşıı nıalıalleııiııclt" ll olup 
Boğaz köyünele oturan Alıdullaboğlu ;\lıdüssııırıt'l 

!:lenıen 'in ölüm O!l7,<tR LD!l ~n qı tı rılııı ıısı hakkıııda Baş-

nkiılt·t tczkr ı·esi Eııcüın<>ndedir . 

3/499 Heyeti ınahsu~aları:n a ·k <'ri nishet,ler i k s il mi~ olup
ta, 3527 sayılı M kanunıma tevfikatı haklarındaki 

heyeti mahsusa kararları refedilnıiş buluıınıı stıbay 

ve askeri memurların tekaüt maaşlıınrun veı·ilip ve
ı· ilnıi.n·rPii;iııin tdsirıcıı ltalliıı t• dair Ba~wkftkt l<"Y.-
keresi Eııcümendedir. 

TAKRİRLER 

4/15 Rize (Fund Sirınen) - Antıhal eııcünıeninin 15 . JV . 
1940 tarihli haftalık karar cetveliııdeki 1159 ~ayılı 
kararın Umumi Heyette müzakeresine dair Eıteiinwıllle(lir. 

4j 20 htanbul (C:l. Ki\zıııı J\ nmhekir ) - reğli h ıı\Y.ıti l'ıı !ı
ıniyesi maden arnelesinin hukukuna müteaUik 151 sa-
yılr kanunını 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 17. IV. 1942 taı·ihinde 2+0 sayılı 

tefsir olara.k l<alml edilmiştir. 

4/3 Bolu (Lütfi Gören) - 'l'ül'kiye Cu.nıhuriyeti Ziı·aat 

bankası kanunumın G4 ncü ınad ]eı;jnin 2 mnnarah 
fıkrasmm tefsirine dair 

4/43 Erzincan (Saffet Arıkan) - Ar1.uhal encümeıı ının 

25 . VI . 1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2915 

30 . 1 . l!l~<! tat'ihiııdc 2:38 sayı!. tef
sir·lc hiı · leştiı ·ileı·ek kabul t• tlilmiştiı-. 

sayılı kararın Umumi:lleyette müzakeresine dair l~ııcii.ını>ndNlir . 

4/52 Bolu ( Ltıtfi Gören) - Devlet memurlaı·ı aylıkl ıırııım 

tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılr kaınıııuıı 

6 ncı maddesinin 2 nci Iıkı-asının tefsil'i hakkıııda 13. VI . 1942 tnrihiııdE> lliit ı;C' rıı<'ii 

ıııcııinc. 
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ARZUHAL ENCtlMENİ 

llei;o; 
M . M. 
){ô. 

Balıkesir 
Orrlu. 
Samsun 

llayrettin Karurt 
JJamdi Şarlan 
(\T aş·it Hımt 

, l lll(l8!JU 

Balıke.·ir 
Bolu. 
JJursa 
('orum 
(,'(ızirwteu 
lfatay 
Kars 
K O('(lf'li 

[;-;mail Hakkı Jlfzılli('U. 
/t'('yzi Sözene·r 
Ul.tfi (-iöl'en 
Mustafa }1' e lım i Gr' I'Çe/,·1'1' 
Nıwi K cıyJaalp 
Jlfpmpif Şahin 

A bdııllah Mn1'salo.if1u 
Etf'm f zzet Benic(' 
t/Jraltı'nı Tolon 

Xi,ijde 
O·~·dtı 
Riz(' 
Siird 
8üwb 
j 11'(18 

j 11'(7 .. ~ 

'l'nkrul 
Vrr11 

Nuiw FJrem 
! smail ('wmaş 
Raif D·itu,; 
Ri'8sau~ ı ~>.vkd JJağ 
Cemal Al~·~ 
Gl. Akif Ozte.kitl lOI·df'm{Jt'l 
Ziya Başa;ra 
Mııammer Del'eli 
MiinOJ BOJJU 

Encümen, 7 (6 ta.krir, 1 muhtelif evra.lç) işin (3) ünü inta.ç etmiş ve geriye kalıı.n (4) iş gelecek 
lçtima.a. kalmıştır. 

No. llulAsa~ı 

'l'A KRtRl~ Nit 

.f/ 15 Hi?.e ( l•'nud Sirnıen ) - Ar·znhal eneiinıcniııirr 15. (\'. 

l!l·W tarihli huftıılık kıır·~ır ect\'cliııJeki 115!) Hayılı 

karııı · ırı t:muıni Jlı>yı•t!ı• ınüzakrı·p~in~ Jair 

4/ 37 Ruı·sıı ( l\e,·zad Ay as) - A rzııhal 
rı r. 1!1-U tarihli haftalık kııı·aı· 

cnriinıcninin :26 . 
<·e1v('lind~ki 24!lii 

sıı~· ılı kıınırın Pnınnıi lfe~•t>lt(' ıniizııkt•r('siııl' ılııir 

4/ 43 Bı·:-.irı('an (. nffrt Aı·ıkan ) - J\rzulıul t•ıwüınenirıiıı 

:?.i. \'1. 1!141 tarihli hat'lalık karar <'<'1velinıleki :.!!!Hi 
~~~~· ılı kararın l ' ıııuıni Ilc,,·et1 nıiiuıkt•rpsinc dair 

4/ .)i Sı•yharı ı Sinan 1'ı•kclioğlu ) - .\ rzııhııl Nıeümcııını:ı 

3. \' ı . 1!142 tarihli lıaJtııhk karar ı·~h· ... linrlPki :38, ~ 

Muamelesi 

15 . XII . 1941 tarihinde Adliye encü
ınenine. 

24. xr .1941 tarihinde sahibi tara
fından geri ıı.lının.ışt ır . 

26 . XI. 1941 tarihinde Adliye ~ncü
ıneııine. 

ııa~· ılı kararın l'nnımi Hcyetlt• müzakeresine dair Encüıııendedir. 

4/5!1 Biııgiil (F\•ridun Pikri Düşünsel ve Zonguldak Rifııt 

\'ıırdnr ) - Arzuhal cnriimi•niniıı 3. \'lll. Hl.ı2 tn 
rilıli lıııftalık kııı·ar <'elnlind ki 435 sayılr karıırr.ı 

ı nıunıi lleyt>Ue müzak('resinı• dniı· Encümendedir . 
.fj !iO Sı•.1·hıın ISiıııııı T('ke li oğln ) - AI'Zuhal con<•ünwıııtıııı 

3. \'Tl! . l!l.f2 tıırihli haftalık karaı·<' Ivillindeki 42Hl 

\'l' 42H2 sayılı kararlıırın l'nnınıi llt•y tle ınüzııkı>-

reııinc dııir Encüm ndedir. 
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No.· 

... ı... u .. 
- ... ·- " l\!UJITELİF EVRAK 

5/1 Rasim Asım ile Murtaza Kapton adlarındaki iki yw·t
taşa ait olan motör hakkında Arzuhal eııeümeni ınaz-

Muame!Mi 

batası Encümendedir . 

79.! ı ikinciteşrin ı94ı tarihinde eııcümende bıılunau arzuhaller 
ı 223 ı iklnciteşrin ı94ı tarihinden 31 birineiteşrin 1942 tarihine kadar enciimenc gelen arzn

haller 

2 oı7 
1 172 V ckfılctlcrden gelen arzuhaller 

a ısg 
5 Encümenlerden gelen arzuhaller 

3 194 
l 071 Vekaletlere gönderilen arzuhaller 
'--

2 123 
21 Eneümenlere gönderilen arzuhaller 

'--
2 ıo2 -

3 Evrak kalemine iade edilen arzıılıallcr 

'--
2 099 
ı 403 Karara raptedilen arzuhaller 
'--

696 Eneümcnde bulunan arzuhaller 



Afyon [•] 
Antalya 
Bolu 
Bolu 
B1ı.rsa 
Bıo·sa l••ı 
Bıtrsa 
Di1Jarluık1r 
Elfi,zığ 

Giresıın 
Oiirniişane 
t sparta 
/.c; pa rta 
t.~fmılıul ı•• • ı 
J.~trm lnıl 
Kayseri 
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BttTQE ENC'UMENİ 

Reis ~· oı·um 
Rs. V. Kastanıonu 

lsmet Ekeı· 
Tahsin Goşkan 
Hüsnü K itabcı 
l!'ak·ihe ·Oynıen 

M . .M. iliuğla 
· Ka. [stanbul 

Şevket Raşit Hat·ipoğl•u 
Nıırııllah Esa.t Sum,eı· 
Celal Sait it·en 
Dr. Zihni tJıgerı 
Dr. Sadi Konıık 
li' azlı. Güler,; 
Nevzad Ayas 
Rüştii, Bekit 
Fethi Altay 
ll.fiini·r A kk aya 
Dıımk Salw.rya 
MiikMTem Kcıra.ağar,; 
Remzi Vnlii. 
fsm nil H akkı (i l km en 
Sadettin UtYız 
Faik BO!ljsal 

Kayseri 
Kayseı·i 
K ı·rlclat·eli 
Konya 
Kütahya 
Maı·aş 
Marelin 
Mu.~ 
Oril1r. 
SamıMın 
Se11han 
Sivas 
1'okar7 ru•ı 
Tmıceli 
Y OZ(JOif 

Ynzgad 

uelettin Serim 
Suat Ha:y·ri Orgiiblü 
Burha?ıettı'n Denker 
Ali Rıza Twrel 
A laettin 1'it·idoğlu 
Mansut· Bozdo,ijan 
Rıza Erten 
.~ iikt·ü Ataman 
H amıdi YaZman 
M erned Ali Y örükeı· 
Saltihattin Çam 
Remzi Çinm· 
H al id N azmi K eşnıir 
Mitat Yenel 
A h m ed S1m.,qıw 
Sm·ı l çöz 

Encitınen, 207 (162 Hiyiha, 14 teklii, 28 tezkere, 3 takrir) işin (147) sini intııç etmiş ve geriye 
ka.lan ( 60) iş gelecek İçtiımaa ka.lmı§tır. 

No. Bulbam Muamelesi 

. 
LAY!HAT,AR 

1/51 Gümrük tal'ifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun layihasr 17. XII. 1941 tarillinde TlükOmet la· 

1/ 52 (!üı\ırük tAri!e kıtnununa nit ithalat umumi tarill'>ll
nin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı-

rafiııdan geri almmıştır. 

Mn giiınriik resınnin indirilmesine dair 1 . VI. 1942 tarjhinde 4246 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

1;72 Sinema filimlcrinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında 29 . V . 1942 tarihinde 4243 sayılı 

İ/103 İİazinenln taksille sattığı bütün gayrimengulleriıı 
satış bedellerinin ta.hsili sureti hakkındaki 3524. sa-

kanun olarak kabul edilmi§tir. 

yılı kanuna ek kanun layiliası Encihnendedir. 

[•] Ziı·aat vekı'lliği1ıe tauini, 3 . VLJI .1942 tarilıi11de Umumi Heyete arudilmi~fil'. 
[••] Mtbuslulıtaıı istifa;'ı 16 . lll .19-12 tarihinde TTımııııi D eyelle olwmııuştıtr. 
[•••] 18. lll. 1912 tiJI'ihinde srçilnıişleı·dir. 
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"#o. iiul&sıı.sı Muamelesi 

ı;ı3ı Dahiliye vekii.leti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak
kmdaki kanuuuu tadiline dair olan 2531 say lı kanu
nun 4 ncü maddesinin değİştiı·ilmesiue ve 3184 sa

yılı kanuua bağlı cetvelde değişiklik yapılmasma 

dai:r Eııcüınoudedir. 

ı;ı58 

ıj216 

1/220 

1/240 

1/260 

1/ 262 

l / 299 

1/318 

l / ll24 

1/342 

1/ 344 

l / 352 

Gümrük taı·ife kanununa bağlı ithalat umumi tarife· 
sinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilat yapıl
ınasma dair 

Heyeti mahsusnca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmıınıak yuztm· 
den Hazine ile alakaları kesil miyenlerin tekııi.it ıııa

aıP.arına dair 
Ormıın kamıııııııun lıazı nıadtlelel'iniıı değiştiı ·ilıw·· 

si hakkında 
Devlet denizyolları işletme umum müdürliiğii te~ki

lilt kadrolarrna müteallik kanun layihası 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilfıt 

kadrolarına müteallik kanun layiliası 
Dahiliye vekal etiııin vilayetlerdeki teşkWıt ve vazife
leri hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinjn 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 
Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 
tarihli Tediyll .Anlaşmasına zeylolarak inıy.aJunan l fı
•hikanıu tasdikina dair 

Türkiye - 1ngiltere Ticaret Anlaşmasnın ze~· l olnı·ıık 
iJilZalanan Anlo..,mıımn tosdikı hakkında 

Devll't memurları aylıklamnn tevhit ve teadiilüne 
unir olan 3656 sııyıh kanuua. ek kanun layih;sı 

Türkiye - !•'ransa ,.e lngilt re Üç 'farafh Yardım 
rntıalıedesinc ıııerbut Hususi Anlo..~manm latbikı wıı
nıııdıı. 8 sonkilnun 1940 tarÜunde Paris'de iıuzalımaıı 
l! redi Anlaşmalannın tasdikr hakkında 

1/370 Vukıilıır umuın müdürliiğü teşkilfıtı bakimıdaki 3461 

ı. VI. J942 tarihimle 4246 sııyılı 

kammla biı·leştirilerck kabul ed il-
miştir. 

19. 1. 1942 tarihinde 4 172 sayılı 

kanun olaTak kalıul edi lnıiştir. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

Encünıendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüıııendedir. 

19 . I . 1942 tari hi nde 4171 s ayri ı ka
nun olaı·ak kabul edilmiştir. 

19 . ı .1942 tal'i hiıııle 4li1 sayılı ka
nunla lıirleştirilerek kabul dilmiştir. 

Elncüm ndı dir. 

19. I. 1942 tarihinıle 4lil sayılı ku
ııunla• bide~rilerek knhul edilıııiştir. 

sn.vılı kanıma ek kauuu Htyihası ı. Xll. 1941 tarihilldil 4136 sııyılı 

knnwı olarok kabul edilmiştir'. 
1/371 Ziraat ınuallirnleı·ine, ziraat mücadele bı~eknisyen 

ve tekııisycnleribe, panıuk kontrol ve zeytin bakını 
nıemurları.na hayvan yem beJeli veri lmesi hakkında Etıciiınend dh•. 
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No. Hulasası 

1/ 37!1 Devl et d<'miı·yoUaı-ı ve limanları umumi idaresinin 
t~I.At ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakl;ın laki 14 3 nunuıralı kımunun bazı madde
lerini muaddil 17 4 sayılı kanunun birinci nıadd si-

Muameleııi 

nin d~ğiştirjlmesine dair Rnciinıendedi ı·. 

1/ 3H!J Devlet. mornurları aylıklarının tcvhit v t eadü lüne 
dair 3656 say ı lı kanuna bağlı (l) numaralı relvelin 
Zil'n!lt vekfileti kısmında değişiklik yaptiması bak-
kında En<'iiıncmlediı·. 

1/ 402 'l'i rm·ct \'Cklıl el i ftoşkiliit '' ~' vıızifeleı·inc d ııi r 361-t 
sn.vılı kımunun 17 nci maddesinin dcğiştiı·i lın es in \ ' l' 

D ·vlct ııwnıuı·lar ı a.dıklal'lnın l i'Yiı it YC l eııclülü hak
kındaki 3656 sııy ıl ı kanuna iki madde ckl rnm csiıw 

dair Enrüıneııdediı-. 

ı;.ıo:ı An kum 'du in~a edi lt'cek er ııolıi Dcdctlt' r sl'fa r<'1 ha
m•leri V<' konsolosluk binıılıı ı · ı ir;i n crncbi memlrkct
l l' ı ·drn !-(l't irilıniş ve gt>lirile<'ek olan lı e ı· tüdü iıışa 
malzcıııl·~iııiıı g-ü nı r·ük n•snı intlen nıua fiycti ve bunla
lıım ait binalıırın nıiitekııhili~·p t ş;ıı·ti.v l c baır lı ıı ı·~ ve 
r<'siınlC"ı~h'ıı istisnus1 hakkıııda 8ncüın enrlcdiı·. 

1/417 

1/ .J.ii l 

ı /-tlı.i 

1147'2 

Yiikst•k lleni7. ticaret ım•kleb i l eşkilfılı hakkında Encümendedir. 

C:üııırük \ 'C iııhisıırlaı· ,·ckfıl~ t i tcşkil fıl YC vazifelc ı·i 

lıııkkımlal<i 282fi sa.nlı kımuna ek kamın I a.vi has ı Enc·ümcndcdit-. 
ı< ıul ast ro k ıınıı nu l fıy ihası Encüınendewı·. 
~i iladin ııiwnınruııe ·inin bazı ınuddcl<• rinin deği~tiril-
mıısiıı<' ve bu nizımınuıneyl' yeniden lıar.ı maddeler 
il fıvPsinc dair 17 . V[ .1942 tal'ilıinclı> 421iH R~yılı 

kanun olıırak kahul t>dilmi tir. 

1 /4~!) Hatay vi l a~c t i husuı;i idu ı·csi ıı · devı·cdilec k ını~Ti-
nıeııkııllcı· hakkında 3. V I tl.1942 ta.ı·ihindo 428 1 sayılı 

knııon olarak kahul edilmi ştir. 

l / 490 U ava taal'l'urJ.arıııa karşı korunnın kanununa C'k kıı 

nu ıı liı~· ilıası 

Jj .J.!l3 lspirto \'<' i~piı·tnlu il:kill'l' iııhisııı·ı lıal<kında. 

l /ril 1 Hıw. ı ıııııcll•n huı·dalnrını ıı dıŞ8rı c:ıkııılılnıasınııı ya
sak edilmesi ve sııtın ııbnıııaıiı hakkındaki 32 4 . ıı-

EııcüuıendcJir. 

. 'Vl . 1942 tarihinde 4250 sıı.vılı 

knnmı olurak knbul edilm işti r. 

~, lı kantınıın dllf1işti rilnı esiıll' dnir. Encümend ilir. 
ljfi l4 Postn, tPlgmf ve telc'fon idıın·.~i biriki i mı<> V(' yardım 

~n ııdı ğı hakkında 22. XII. l!!U tnı·ihinrle 4157 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi tir. 

1 /!i lfı ( lüııırii k tal'ifP k a ınııı tııııı hağ1ı güııll'iik itlıaliU \ 11!1!1 -

llli t ııl'ift'si ı ti n 15 nci nunııı ı·u>ı ıııın tıHiilin ' ve Hi 
n eı nnınanısıııuı kııldınlıııuııına dııir ı . vı. 1942 1.arihjıırl e 4245 sayı lı 

kıınun olarak kabul edilmi~ir. 

1/550 .A keı·i Iabrikalaı• Tckaüt ,. ' nıuııvcıwt samhğt lııık 

Jmndııki 3575 sayıh kanunun bııY.ı ıııotld(']('ı·illiıı tııdi-



No. 

1/55 1 

-162-
Hulbuı 

line ]air 

Bnnkalm· ve n rv let ıniirs~cscleri meıııuı·la ı·ı o_vlıkla 

ı·ıııın trvhit vi! to?ııdiiJünc clııir olnn :16!'i9 sayılı kıınu
nun H n<·Ü ınıHldc;;inin son t)kı-asının ta<liliııc dair 

l j fi:i3 Binıı ve ıımr.i vergileri tadiliit l<oıııisyoııJarmın iı·ub -

Muıımelesi 

2. J [. 1942 tarihinde 4188 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l 7. VI. 1942 tarihinde 4265 sayılı 

kanun olarıık kabul edilmiştir . 

c ten nıahalleı·d munızznf' olarilk teşki l i lıukkın(lıı 27. l. 1942 taı·ihinde Maliye encünıe
nine. 

1 /fı 1 l\fc ınnl"in kıınumuıun .ı n<·ii maddesine bir fıkrıı rk-
lt' llllll'Si lıııkkıııdıı Bncümcndedir. 

l /:i~3 Nııkil wısıtıılııı1 liukkındııki 3, 27 sn_,1ılı kanuna ('i, ka-
nun li\_vilıusı 

1/ !'i 9 J)pı· l<· t iktis;ıcli lc~ı· kkiillcı·i ıııcnıuı-lıırı t<•kaüt sıınılık-

23. m. 1942 tarihinde 4193 s ::ıyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lnr·ı lıakkııırla 20. V. 1942 tal'ihinde 4222 ~ayı!r 

kanun olarak kabul edilnıi~tiı·. 

l / liOl 1'ahiiy<•t ınuıınwlitt ındıın u lrııa~ıık har~lıını (lııir olıııı 

1260 sıı~· ılı kanunun K ııci ınaıldcsinin dcğiştirilıııcsi 

hakkında 13 XII . 1941 tarilıiıırle 4151 sayıli 

lmnun olarak kabul edilmi~tir . 

1/ 609 ()cltik~i ~ift liği tıık~it l>l'dl'ii lıakiy<•si olaı-ak ı.cöç

rıwnl rd~n aı·uııılan pııı-ııııııı ka.nlınııı tcrkiııiylı' bi
ı·iııci tok~it bedelinin sureti mıılısulıu w ı;iftliğiıı 

tekrar körliiler• sartılınıısı hakkında 30. I. 1942 tarihinde 4183 sııy ılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 
1/ 61:3 Tıtşkııı ve su lıli<'unıluı-ıııu kaı-ı;ıı konııınııı lıııkkındıı. Encünıendedir. 

1/6 1.1 .Aııkııı·a el<>ktı·ik ve lıııvag-ar.ı n .\dıınıı t' l ktı·ik ıııü -

<'ss s!'IHiııin idıırr ve iı,lct itmeleri lıukkıııdıı 

1 ' 31 7 fl, ]71 5, 2 71 \ 'C 3:)3() sayılı kıınıııılaı·ın Jıazr ınaı!-

19. VJ . 1942 tarihinde Na fia rııcü

nıemne. 

drlrri lıükürnl(•rinin değişi i ı-ilmesi hııkkındıı Eıwümendedir. 
l / G:n Topı·ıık nıalısnllı>ri ofisi knnııııuntııı hazı nıad lelE'r :-

rıiıı değiştit·ilnıesi lıakkrıula Eııeümendedir. 
1/641 Denizall ı srnıfı men uplıır-ınıı verilerek zıınılıır ve ta/.

minl r hakkındaki kııııuııun lıiiZl nıııddelerini d ği?
ti ren 36:!tl sayrtı kıınunuıı lıirinti ,.e ikinci ınarlıiel r . -

ı-inin tndiliııe dair 10 . XII .1941 tarihinde 4 145 ~ayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiJ·. 

l / 673 Arttıı·mu, eksiitme ve ihule korıurıuııııu 57 ııri rnmı-
desine hir fıkı-ıı ilıil'cşinr dair· Encümendedir. 

J 1674 Dcvlı>t ını>ınurlaı·ı ıı.ı·lıklamun tevhit ı e leadülün • 
dair olıın 3656 sııyılı kıınnıııı hağlı ( 1) nıınıarnlr ePt
n•lin )!illi i\lüdufau nkiilcti lıuru kısnıma hir ııwnı ııı· 
i]fıVl'Nill ıiııir 

l / li7fi t liiıııriikll•ı·~ <'nıııncll'ıt .nılırılıın pıırıılıımı nıüı·nı·u-

l . ·ır . 1941 tarihinde 4134 sayılı 

kıınuıı olarak kabul edilıniştir. 

zıınuuıı hnkkında Encümendedir. 



No. 

1/680 
1/ 683 

Tapulama ka nunu lfLyihası :Encümendedir. 
Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanumın 4 ncli 
maddesi1ıiu A bendindıı d e-ğişikl ik yapılmasma dair 1. XII. 1941 tarihinde 4133 sayılı 

kanun olar.ak kabul edilmiştir. 

1/6 !l Deniz gedikli ~ubaylaı·ının tahsisatı EevkaJildelerinc 
yap ılaealc zam hakkınefa 3. XII. 1941 tarihinde 4140 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6~5 

1/ 697 

1/ 69!1 

1/ 702 

1/ 703 

Erzurum · Kııra bı,vık H anlan dnr hattmın Milli Mü
dafna vekilietine devri hakkında 

İstanbul Üniv-ersitesinin umumi ıııuvazeııeye almma 
srna tlair olan 369-1- sayılı kaıınnn ek kamm l ôyilıusı 

Dev let nıemurları aylıkhıı·mııı tcvlıit ve tt!adülüne 
duir ola n 3656 sayıl ı kanuna ek kanun lfLyihası 

Orman nmum ıniidürliiğli 1!141 mali yı lı bütçesinde 
değişiklik ya pılmasınıı dair 

Devlet meteoroloji i~IPti uınunı müdürlüğü teşkilat 

ve vazifelerine daiı· olan 3127 sayılı kartuna ek ka
nun lllyihaıu 

1/ 70-1- Ecnelıi Devletlerden t emin edi len ve edilecek olan 
krcd ilere mahsuben ~clbolunan harp teçhizat ve le
vnztıııınııı g'iim ı·ük resılliyiP sııir vergi ve resimler
den istisnası hakkındaki 3729 sayı lr kanunun ikinci 

6 . V . 1942 tarihinde' 4128 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiıltir. 

8 . XII. 1941 tarihinde 4142 sa-yrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8. xn .1941 tarihinde 4141 siryılı 

kanun olaralt b;bul edilnıiiştir. 

26 . XI. 1941 tarihinde 4131 sayılı 

kanun olarak kabn.l edilmiştir. 

26. I . 1942 taTibinde 4174 sayıJı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ınııdclrsi h iiknıüni:tn iki sene daha ıızatılına ına dair 22. XII .1941 taı'ihinde 4158 sayılı 
kanun olarak kabul edi~tir. 

1/ 706 Halk lıaııkası ,·c Halk . ıındıkları h akkındaki 22.8-! a-
yı!~ kııııunıın baz ı maddelerinin cleğiştirilmcsino dair 17. VI . 1942 tarihinde İktisat encü

' · ' ""f m enine. 
1/ 709 Ataşemi liter, ataşerıııva l ~e ataşcariyenler ınaiyctle

rinde istihdıını edilecek cr-atın maaş harcıralı, iaşe 

1/7 10 

1/ 711 

1/ 712 

ve ilbası hakkında 

Beled ire ler banka ·ı lıııkkındaki 2301 munaralr kann
umı 5 nci maddesinin (A) rıkra mın değiştirilmesine 

ve lı1ı kamınıı nım-akkat hil• madde ilavesine dair 
Diyunet işleri reisliği teşkilat ve vazii !Hi hakkın

daki kanunda hı:ız ı değişiklik yapılmasma dair olan 
!l66.i sayılı lmnunun ikinci maddesine bir hlra ck
l eıı ııwsi hakkırıda 

Hudııt ve salıilleı· :<ıhlıat nıııuın müdürlüğü 1941 nıal1 
yılı hüt çcsiııdc değişiklik yapılıııasııııı dair 

3 . VTII . 1942 tariliinde 4278 sayılı 

kantin olarak kabul edilmiştir. 

Encümendcdir. 

1. XII. 1941· tariliinde 4135 sayıJı 

kanun o1arak kabul edilm.iışti'r. 

1. XII .1941 tarihinde 4137 sayılı 

kanun olarak kabul edilııı!iştir. 



No. 

1/713 

1/717 

-l.M-
Bulllsası 

Yabancı nıemlekctlere gönderilecek memurların har-
cırahları hakkındaki 3441 sayıl ı kııuuna ek kanun 
l fıyihası 

Devlet limanları işletme uıııunı müdürlüğü 1941 nıali 
yılı bütçesinde değişiidik yapılmasına dair 

1/ 719 19·B mali y ılı ınııvazenci umumiyesine dahil bazı du!
re bütçelerinde 36 976 liralık nı,iinakale yapılınasına 

Muamelesi 
~~-- ------------

3 . VIII . 1942 tarihlnde 4279 sayıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15. XII .1941 taribinde .4149 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 2. II. 1942 tarihinde 4191 sayılı 

kanun olarak kabul edill'll!iştir. 
1/ 720 

1/722 

1/ 723 

1941 mali yılı ınııvazenci umumiyesine dahil Lıazı daı

re bütçelerinde değişiklik ~·apılması hakkındıı 

Vakıfl ar uınunı müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde 
değişiidik yapılınasına dair 

i\f uaınelc vcı·gisi kanununun 12 nci 
fıkra ekl enmesi hakkırıda 

maddesine bir 

1/ 726 Milli l\füdafaa vekitleti kara kı~ını 1941 mail yılı büt
çesinde münaku1c yapılınasına dair 

1/ 727 Alelilmum se,vyar kii<:ük sıhhııt ıneınurlımııa hayvan 

15. XII . 1941 tarihinde 4148 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 . I. 1942 tarihinde 4165 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

10 . VIII . 1942 tarihlnde 4290 sayılı 
kanun olarak kabul edill'll!iştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 4191 sayılı ka
nunla birleştirileı·ek kabul edilmiştiı·. 

yenı bedeli verilmesi hakkında 16.111.1942 tarihinde 4192 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 
1/ 729 19·H nıali yılı Muvıızenei ıımuıniye kıuıuuuna bağlı 

(D ) c tveliı:ıde değişiklik yapılmasma dair 

1/ 730 ilatay 'ın il hala dolayısiyle açıkta kalan tekaüde tabi 

16 . I. 1942 tarihinde 4168 5ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

menıurlara verilecek tazıninat hakkında Encümendedir. 
1/731 Hayvan sağlık ınemurlarına hayvan yem bedeli ve-

rilmesi lıakk'!Dda 12 . VIII . 1942 tariliinde 4291 sayılı 

1/734 Askeri taynıat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı mad
delerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra ila
vesine dair olan 79 sayıh kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkmda 

1/736 

1/739 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakült ine bağlı bir 
eTiirk inkılap tarihi enstitüsü:. kurulması hakkında 
kanun layiliası 

Billımnın askeri maliillerin terfibine ait 551 sayılr 
kıuıunun ll nci maddesine bağlı eınraz cetvelinin 
5 nci der e nıii.lOJiyetleı·i arasına bir fıkra ilfıvcsi 
haklun da 

kanun olarak kabul edilm:iştir. 

28. !.1942 tarihinde 4177 :ayı lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15. IV .1942 tarihinde 4204 sayı b 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



No. 

L/740 

l / 741 

1/ 742 

1/ 743 
1/ 744 

1/ 746 

1/ 747 

İlulbuı 

l!lH mali yılı Mnvazenri unınmiye kamınuııun 5 nci 
marldesine hir Eıkra cklcnm csinc dair 

~!ok çocuklu hfıkiınl e rc verilcPek yardım pııralııı·iylo 

ikrami~ro hakkındaki 3253 sayıli kanunun bazı ınııd

cl lerinin değiştirilmesine dair 
tnhisarlar nnıum müdürlüğü 1941 mali yılr bütçesin
de 15 000 Jim mürrakale yapılmasına dair 

Nalıiye teşkil ve idaresi hııkkında 

Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair 
Memur ve müstnhdemlcre verilecek fevkalade zam 
hak km da 

DcYlt't memurları aylıklımnın tcvhit ve tcadülü hak· 
kındaki 3656 sayı lı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kuleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 

1/ 752 19-!1 mııli yı lı Mtıvıızenci umuıııiye kanununa lıağlı 

:M:uameieııi 

30 . I . 1942 tarihinde 4181 sayılı 

lmmuı olarak kabul edilıniştir. 

Eneümendedir. 

26. I. 1942 tarihinde 4176 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
29 . IV . 1942 tarihinde ruznameye. 

29 . IV. 1942 tarihinde ruznameye. 

28 . I . 1942 tarihinde 4178 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 . n . 1942 tarihinde 4184 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lıuzı cl:ıirc lıütçelel'inde nıünakalc yapılınası hakkında 2. U .1942 tarihinde 4190 sayılı 

kanun olarak ~abul edilmiştir. 
1/ 75-l 19-±1 mali yılı Muvazenei uınwniyc karrummda deği

şiidik yapılması ve bazı daire lıiitç lerine ınuıızaın 
tahs isat verilmesi hakkında 

l / 7fi5 Asi;Pı·in istilıkakmdan kesilccek ekıneğe mukahil ila
ve ediiPr.rk gıda maddeleri hakkında 

1/756 Askeri taymat \'P yenı kanununun tııdili hakk-ında 

1/ 7fi ~'oprak malısulleri ofisi kanununun lıazr maddeleri
nin dc~iştirilmesi hakkında 

1/7!)9 1942 ma ll y ıl~ J\ l nva1.enei nıntımiye kanunu layihası 

1/760 Bed n tcrbiycsi umuın müdürlüğü 1942 mali yılı büt
!:C kanunu lilyilıası 

1/761 ncvld dı-nıiryolhıı·ı ve limanları işlı•tm<' uınuın ıııii
düı·liiğü 1942 nıali yılı Bütçe kanunu l ayilın..~ 

1/762 De\'let denizyolları işletme um1mı müdürlüğü 1942 
mali yılı Bütçe kanunu lilyilımıı 

1/763 ))c,r\ct havayollım umum müclüı·liiifil 19-!2 ınııli yı!ı 
Biit~c kanunu Jllyihası 

30 . I . 1942 tarihinde 4182 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 . n. 1942 tarihinde 4186 ı:ıayılı 

kanun otarak kabul edilmiştir. 

2 . n. 1942 tarihinde 4187 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 4185 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 . V . 1942 tarihinde 4227 sayıb 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 4239 sayılr 

kanttn olarak kabul edilmiştir. 

29 . V. 1942 tarihinde 4242 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 . V . 1942 tarihinde 4229 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28. V. 1942 tarihinde 4232 dayılı 

kanun olarak kabul edilınittir. 



-1&6·-
No. Hulbası Muamelesi 

lj7M Devlet limanları i.;letıııo uınuııı mi.iılürlliğü 1942 mali 
yılı Bütçe kauıuuı lfıyilıası 28. V .1942 tarihinde 4230 ~ayı.! ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

J/765 lludut ve salıiller sıbhat unıuııı müdürlüğü 1942 mali 
:Wlı Bütçe kanunu l iiyihası 

j/766 !ıılıi sarlıır wııunı ınüdiirlüğü 1942 mali yılı Büt<ıe 

28 . V. 1942 tarihinde 4233 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

kanunu lfıyil.ı.a.~ı 29 . V. 1942 tarihinde 4241 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/767 Orıılan ıuııuın müdürlüğü 1942 mali yılı Bütçe kanu-

nu liı.yilıaın 28. V . 1942 tarihinde 4234 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/768 

1/769 

1/770 

Posta, telgraf ve telefon umuııı müdürlüğü 19-t.? mali 
yılı Bütçe kıı.nnııu layiba-'ı 

Vakıflar uınum müdürlüğü Hl42 mali yılı Bütçe ka
nwıu liiyih as ı 

19;ll !YJ8l.i yılı 1\fuvazenci uıııuıniye kanunıma lıağl'ı 

(D) cetveliııde değişiklik yapılmasına dair 

1/772 Fevkaliidc vnı:iyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam İcrasına dair olan 3 2 ve 4040 sayıllı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştiı·ilınesine ve bazı vergi ve 
ı·esimlere yeniden zam icra81Jıa dair 

l/774. Tıı.<ıırruJ: bonolan ihracına dair olan 4058 ve 4120 sa· 
yıDı kaJJ.un.lıı.rlıı 2999 sayılı Bankalar kanunmıa ek ka-

29. V. 1942 tarihinde 4240 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 . V . 1942 tarihinde 4231 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30. III. 1942 tarihinde 4194 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

27 . V . 1942 tarihinde 4226 sayı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

.ıı.un lityihası 3. IV . 1942 tnrilıinde 4195 ve 4]96 sn
yılı kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

1/778 Şeker ve gl*ozdan al'uum istilıllik vergisinin urttırıl
masuın dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun l iı.-

_yilııısı 27 . V . 1942 tarihinde 4225 sayılı 
kanını olarak kahul edilmiştiı· . 

1/779 

1/780 

1/781 

Devlet bılva;yolları umwn müdürlüğü 1941 mali yılı 
büt"Ç~iud' miina!@le yapılınıı.sına dair 

Devlet l)lfJilW'W'l ayl.ıkla.rının tevlıit ve teadülüne 
dıür ol8Jl 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı ( 1) se.· 
yılı cetvellerle 1941 mali yılı Muvazenei unıumiyo ka
A~IDuna bağlı cenrellerin Maurii vekalcti kısmında 
.d~işiklik vapvması hakJoı:ı,da 

1nlıisa.rlar wnwn .ınüdürliiğii tckaüt sandığı hakkın
daki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin ucğişti
rilnıe.<Wıe ve bu kanuna bazı maddeler ekleıuncsino 

daiı 

6. IV .1942 tarihinde 4200 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 . V. 1942 tarİlıinde 4238 Payılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



-16,-
:Ne. Muamelesi 

-
1/782 Ru.nı..eli demiryollaı·ı işletme nizamnamesiniu zıy~ ve 

ha&ar ta.zoıinatına müteallik hadlerinin tadiliııe dair 
olan 3259 sayılı kaıuına ek kanun layilıası Encüıııeııdedir. 

1j784 ')evlet demiryolları ve limanları işletme umuın mü
dürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıl-

11786 

1/787 

1/ 788 

1/790 

1/791 

1j794 

1/795 

masına dair 

1!l41 mali yıJı ınuvazenci uıııunıiycsino dahil bnzr 
daire büt~elerinde değişiklik yapılmasına dair 

1941 mali yılı muvazonci umumiyesine dahil bazı 

daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 

Posta, lelgra.f ve telefon umum müdürlüğü 1941 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına d&ir 

Emniyet uınum müdürlüğü ile Gümrük muhafaza ve 
muamele smıfı teşkilatı hakkındaki kanunlara bağlı 
maaş lı ve daimi ücretli memurlara bir cr tayını ietih
kakı veı·ilnıcsine daiı· 

Orman umum müdül'liiğü 1941 mali yılı bütç:esinde 
değişiklik yapılması hakkında 

Orman unıum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde 
değişikJik yapılması hakkında 

Devlet mcrnul'lan aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kmdaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kii.leti krsınında değişiklik yapılmasma dair 

Devlet denizyolları işletme urouro müdürlüğü 1941 
mali yılı bütçe inde değişiklik yapılmasına dair 

1/ 796 De\'l t ın<'murlan aylıklılrınm tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 SH .ı•ılı kanuna ek 3 8 ııa.yp.h kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye v kuleti kısmında d ğiş i ldik 

6 . 1 V . 1942 tarihinde 4198 bayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 . IV. 1942 tarihinde 4205 ~ayı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 . 1 V . 1942 tarihinde 4206 sayılı 

kanun olar~k kabul edilmişti r. 

27 . IV. 1942 tarillln.de 4212 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll. V . 1942 tarihinde 4220 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2'7 . IV . 1942 ta.rihindo 4211 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 ta.rihinde 4211 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul ed.ilm.iştir. 

8. VI. 1942 tarilıinde 4249 ~ayılı 

kanun olarak kabul edilıniştit. 

27 . IV .1942 tarihinde 4210 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

yapılmasına dair Eneünıendedir. 

l/797 D<'vlet linımıları işletme umuın müdürlüğü 1941 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 18 . V . 1942 tarihinde 4221 sayılı 

kanun olarak kabul edilm~ir. 
l / 79 n vlet m teoı"Oloji işleri nınnın müdürlüğü teşkil5t 

ve vazi:fclrrine uair 3127 sayılı kanunla 3656 sayılı 

kanuna bağlı cetvelin mezki.'ir umuın müdürlük lo -
ınında değişiklik yapılmasına dair 

l/799 Posta tclgrai vo telefon ınnwn müdürlü~ü 1941 mali 

15 . VI . 1!>42 ta.rilıinde 4256 sayılı 

kanun olarak kabul odilnıi tir. 
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No. HulisaSJ 

---------------------------------
yılı hii1 r;ı>siııde değişiki ik ~·np ılınasına dair 

1/ilOO Vakıflar uınuııı ııılidiiı·lüğü .L!J-H mali yı l~ lıiitçe..~inde 

Muıı.mele&i 

'1.7 . TV . 1942 tarihinilc 4212 sayılı 

kııııunhı lıirlt><;; 1,iı·ilcrek kahu: cdil
mi~liı·. 

değişiklik yapılmasına dair 2 , . IV . 1942 tarihinde 4?1J sayılı 

kanun olarak kııhul ei!ilmiştir . 

ljR03 Devlet memurlal'ı a,vlıklarının ıcvhiL ve teadülüne 
i!air olan 3656 sa:vıılı kanuna ek 3!l88 sayılı kanuna 
bağlı (3) ·numaralı rctvelin tadili ve 4088 sayılı ka-
mına bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkıııda 17 . VI . 1942 tarihinde 4264 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj 06 . !nhisarlar umum müdürlüğü teşk ilat ve vazife! ri 
hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek kanun l iiyihnsı 29 . Y . 19-!2 taı·ilıiudc 4236 sayılı 

kantın olal'ıık kabul edilmiştir. 

l/807 1941 yılı muvazenci tuıınmiyesine dahil bazı daire 
biiLçelerinde değişiklik yap ılmasına dair 

1/808 Milli Müdafaa Yckiilcti 1fl41 mali yılı büt~esine fcv
kaliıde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı ka
nuna ek kanun liiyihası 

1/80!) Vakıf memba uladyle orman ve zoytinliklcrin i~leLil

nıesi hakkındaki 3913 sa~·ılı kanumı ek kanun liiyi-

27 . IV . 1942 tarihinde 4209 sayılı 
kanun olaraJ' kabul edilmiştir. 

4 . V . 1942 tarihinde 4126 sa.vıl ı 

J..ıınun olnı·ak kabul edi lmiştir. 

hası. Encümendedir. 
1/811 Şose ve köpı'i.iler inşaatı i~in gelecek ,Y'Illam geçici 

taahlıüde girişilmesi hakkmda 10 . YI . 19-!2 tarihinde 4251 sayılı 

J,aııu !ı olarak kalıııl edi!mi~ti·· 
11./812 SıJıhat ve i~tiınai muavcnet vcklılcti teşkilat ve mc

ınuıi.ni kanU11unun ha7.ı ınaddelcı·inin deği.~tirilıııesi-

1/815 

1/816 

ne ve bu kanuna bazı maddeler eklcnmesine dair 15 . \ '[ . 1942 taı·ilıindc 4258 sayılı 

kanun olarak kabul edilıni~tir. 

36!)6, 3888 ve 3968 sayıltı kanunlara bağlı (1) nunıa
raJ . ı <>t'tv~Uerin Maliye vckfıleti kısmında ve 2996 :«ı

yıh kaııwıda değişiklik yapılmasına dair 

Devlet memurları aylıklarmlll tevhil ve teadülüne da
ir olıın 3656 sa,vıılı k;ınuııa bağlı bir sayılı cetvelin 
Münalta.lat vckiileti kısııundıı değişiklik yapılına · ı hak
kında 

lO . VIII . 194::! tarihinde 4165 sayılı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

Eııcüınendedir. 
l/ 17 Etibank sermaye inin 100 000 000 Uraya iblnğıııa 

daiı· li . VI . 1942 taribinde 4269 sayılı 
lmının olarak kabul edilıniştir. 

1/ 1 Sümerbank seı·ınaye inin te?.yidi hakkında 17 . VI . 1942 tarihinde 4270 sayılı 
knnun olarıık kabul edilmiştir. 

l/ l!J D<mizaltı gcnıilcriııdc ve avcı botlarıııda müslahdcm 
deniz porsonclint> soferdu, nıaıı evrn Vl' tııthikutlarda 

veril cuk hazır gıda hakktnda Eııeümendcdir. 



No. 

1/820 

1/ 21 

-159-

Devlet memurları aylıkl aı,nın tevhit ve teadi.ilü hak
kındaki 3656 sayı lı kanuna ek 3 88 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasma dair 

Jandar·ma eratı kanununlln bazı maddelerini değiş

tiren 3155 ayılı kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında 

1/822 Maaş lıanununa ınüzcyyel 4161 sayı lı kanuna ek ka
nun lftyihası 

1/823 J\[u liyc atlı tahsildaı·lııı·ına hayvan yem bedeli veril-

ı 7 . VI . 1942 tal'ih inde 4262 sayıılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . VI . 1942 tarihinde 4248 sayılı 

kanun olarıık kabul edilmiştir. 

17 . VI . 1942 tarihinde Maliye en
cümenine. 

ınesi hakkında 10 . VIII . 1942 tarihinde 4287 sa ·,ı~ 

kanun olaralt kabul edilmiştir. 
1/82-l Maliye vck5lcti tcşkilfıt ve vaıifele ıi hakkımdaki 2996 

sa.vılı kıınuna ek kanun liiyilıası Encüınendedir. 

1/825 A~kcr] mmıuı·lar hakkındaki 1455 sayılı kanuna iki 

1/826 

1/ 827 

1/ 28 

muv:ıl<kat madde il:lvcsine dair 

Milli Mi.idafaa vekftlct i 1942 mali yı lı büt~csine 120 
milyon liııı fevkaliıde tııhsisat verilm si hakkiında 

Milli Müdııfaa i~tikı·azı hakkında 

Oııuan korunııı tcşkil~tı kııımııwnm 3490 sayılı kıı.

ıııuıla tadil edilı•n 14 ncli madde iuiıı değiştiı-ilmesi 

hakkında 

1/ 29 Beden tt-ı·biyc~i kanunuının birinci maddesiııiıı 

3 . VIII . l 942 Larihinde 4282 sayıl· 
kantın olarak kabul odilıniştir. 

2 . V . 1942 tarihinde 4228 say lı 
kamm olaı·a.k kabul dilıııiştiı·. 

J() . VT . 1942 tarihinde 4275 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . VU I . 1942 tari h inde . 42 3 sayılı 
kanun olarak kabul edilnıi.ştir. 

dcği!;'lirilıncsi hakkında 29 . V . 1942 tarihinde 4235 sıı.yıh 
);anun olarak kabul edilıni~'ti r. 

1/830 Baı;:vckiıletc bağlı J\'latlıuat mnunı müdürlüğü teşki 
line ,.c \'azifdeıino dııir olan kanuna ek kanuıı 

layilınSı 17 . vr . 1942 tıırih.inile 4266 sayılı 

ını.nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 831 Devlet limanlan işletme un ııııu müdürlüğü teşkilatma 

. ııil kaulllı layilıa~ı Encümendedir. 
1/ :u \' ililyetleı· idaı·e:ıi kaınuıwınn 5 nci maddesinin son 

fıkrasınırı deği:ıtirilınesi haklurıda Encünıend diı·. 
1/ 37 Posta, tclgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilatı

na dahil olan ve vazife icııbr olarak hayvan tedariki 
ıııechııriyctiııde hulunaıı süvari müvezzileı·e yenı be-
ıleli veri lmesi hakkında Eneürııendediı·. 

1/838 lstiklül lıarbi nıaJOlleriııe veril cek para mükaiatı 
haklanda Encümendedir. 

1/839 Adiiye lııtr~ tarifesi kanununun 
dq]i', ı i rilmesi haldemda 

bazı madıleleıinin 

10 . vırı . 1942 taı-ihinde 4289 sayılı 
hımun olarak kabul edilmiştir. 
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No. H u tasası 

1/ 840 Askeri şoför vc sanatkfirlara verilecek ücret ve yev· 

1/ 41 

1/ 43 

ıniyckr hakkınd a ki 12i2 ~ııyılı kanunun ikinci mad
u~ ·inin değiştirilmesine dair 
Devlet havıı y{)lları uııınm müdüı·lüğü Teşkil fıt kaını

nwıda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 

kanuna ek kanun layihasr 
Mıwmelc vergisi kanununun 26 ncı maddesinin kal
drrılması hakkında 

1/847 Devlet meınuı·ları aylıklannın tcvhit ve tcadülü hak
kındaki 3656 sayı lı kaııuııa hağlı ( J ) sayılı cctvrliıı 

Milli 1\Hidafaa vekitleti kara kısııııııda değişiklik ya
pılmasına dair 

1/848 l skP ııdenın liın ıı nıııın Dev i t dcmiryollaı · ı ve limaıı
l ıll'l işlctmf' unıuın ınüdür-liiğün!' devri \'1' nl\'zkılı· 

Muamelesi 

l•jndimendedir. 

Encümendedir. 

10 . VJlT . 19-1-2 ta rihindo 4290 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir·. 

H . \'lll . 1 9+2 lRI'ihinde 4297 sayılı 
kan un olaı·alt kabul edi lmiştir. 

urnunı ıniidiirlükçe işl etilmes i haklunda l4 . vnr . 1942 tarihinde 430J sayılı 

!<anun o laı·ak kabul ed ilmiştir. 

1/849 1\[cr~in liman işleri Türk ııııoııiın şiı·kcti n e ait hisse 
sen ct IPriy lc menkul ve gayrimenku l nıallaı·nı satın 

alınmasına daiı· olan ımıkavel cni ıı lasdikı hakkında 14. YITI . 1 94~ ta rihiııd r 4302 say ılı 

kanun olarak kaba! ed ilmi ştir. 

1/ 50 l\l cslckl ve teknik okullur a~ılıııası ve mevcutlarm 
büyütülmesi hakkında 14 . V1II . 1942 tarihinde 4304 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 51 Mersin limanının devlet demiryolları ve limanları 

1/857 

1/5 

işletml' uıııuııı müdürlüğünce işleti lınetii hakkında H . \ '11 l . 1942 tari lı inde 4303 sayılı 

kaıııııı olamk kabul edi lmiştir. 
skcri memurlur hakkındaki H 5fi sayılr kaııuna hir 

ımıvakkat madde ck:lcıım sine dair 

Askeri ıııemnu nuntıd<alar hakiandııki lllO sayılı 
kaııuııa ek kanun l ô.yi hası 

14 . VJTI . 1942 tarihinde 4296 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

. VIII . 1!142 tarihinde Milli Müda
faa encüıncnine. 

1/ 59 De' Jet ıneınurlıırı aylıklaı·ınm te1·h.it ve tcadülü hak-
kındaki 3656 sayılr kımuna bağlı (1 ) sayı lı cetvelin 
1 illi ;lfüdafaa vckiılet i kıırıı kısmında değişiklik ya

pılmastna dair 

l/ 6~ Düyn nu nınnıniye 1!142 ıııııli yılı bütçesinden 100 000 
lirıının llliinaknh'it vek:il ti lıüt~esinc ıııi 'ı ııakn l c~i 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4297 sayı lı 

kan unla bide~tirilcrck kabul edil
mi~tir. 

hnkkrııda 12 . VIII . 1942 ta.rihinde 4292 sııvılı 
k;ıı ııııı olarak kabul edilıniJıtir 
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i'. o. Hullaası M:uamel eıri 

TEKLIFLER 

2/ J:'i J)pııizli ( !~min .\slaıı 'l'ok~d ) - Yüksek ziraat şftı·a~ı 

Jmı ulııııısı lııılckıııda Eıwüınendedir. 

2/ 20 roz<f:ııl ( ~ını lr:iiz) - 13t"kfıı·lar v ı · ı·gisi Jıakkıııda Encümcnded;-
2/ 2 ldııı·t• ll cyı•ti - ll ivııııı ıııulıasl'lııtt 1!1+0 ıııııli yı lı biit-

~<·siııdl' dt>ği~iklik ,\' ııprlnıasr lıııldoııtla :hnciirrıcndcdir. 

2j :HJ Jdun· llıo)'t• li - 1!1~0 ıııııli .n lı illuva7cnei uınuıni,l'r ka-
ııuııııııa hığlı ( ll ) i ~·uh• tli r·\'lvı • liıı ıuıldl 'asıtalal'ı 

kısmınıla dl'j!işiklik ."U]) ılııı ıısııııı Jaiı· 

2/ 3:.! "iılıılı•l,l' ı t Olııl11ııutl NeJinı Zahcı ) - Askı•l'i ve nıiilki 

l ı• loı iit k:ıııuııunun :3!1 ncn ııımlıksinr lıiı· fıkra il:in
siıır dair 

Sı ·.ılııı ıı ( Siııuıı 'l' r·kr·lioi:(Jıı ) - 1\ıwın ~ \'l' t'!(isi haklııı

ıl ı ı ki 23!l:i sıt ,\'llı k ıı nııııtııı :ı ııı• ii mııılıh·siııirı 13 ıwii 

l'ıkms ıııııı tmliline rhıir 

:!/-1!1 lıl ııı·p llı •.n• ti - Biiyük i\lillı•t .\fr•!'l i'i J!l-IJ ınııli yılı 
lıiitı:ı·siııılı• dl'ği~iklik ,'>apılııı:ı sınıı dııir 

1 daı·t• 1 teyet inin - Biiyük 1\lillet )fcclisi 1941 ınnli yılı 
hiilr:ı·siııri<' dPği~iklik yapılmasına dııir 

~ .i.i ldııı·ı• lll'yı• ti - Hü,l'ük "iılillc t Mcclişi 1941 nıali yılı 

hütçcsintlc nıiiııakıılc .vııpılnıı:ı~ına ılııiı· 

2 GH ldııre llıoyt>ti - Hiyaseti Cumhur 1!)41 mali ~'ılı büt
çıısinde d('lğişildik yapılıııa.~ı hakkmdıı 

2/ f>i lılnı ·t> lleyeti - Divaıu ınuhaselıat 19+1 ınııli yılı büt
<: sinıl e münakııle yapılmasınıı dair 

2 'J'l 

lrlııı·ı• llt·.n•ti - J)ivaııı muhasehat 1!141 mali ~·ılı hüt 
ÇPsindı• nıiinııkale yııpılıua.qrıııı daiı· 

ldııre lleyeti - Büyük .\!illet M clisi 1941 mali ~·ılı 
lıüt~,,~ i nd değişiklik yapılınıısı haklanda 

1 duı·c Ileyı·ti - Büyük Millet ]\[ eli~ i 1 !)41 mııli yılı 

hütr:csindc d ğişiJ?:Iik :vııprlınasr hakkında 

TEZKERioJT,ER 

3. ti6 Kıııııııı; ,. •rgiııi kıtnununun lıiriııl'i mııddcsinlıı (A ) vo 
6 nı:ı nuıdılesiniu üı;ün ü frkralııruım tofsil'i hakkın-

15 . XII . 1941 tarihjude 4150 sayılı 
kıınnıı olarak kabul edilmiştir. 

15 . T . 1 !142 tarihinde 1\lııliye eııcü

nıenine. 

29 . IV . 1942 tarihinde 4215 sayıılı 
kanun olar·ıık kabııl edilmiştir. 

lG . I . 1942 tarilıinde 4168 sayılı 

kanunla birle.~tirilerek kabul edil
ııUştir. 

20 .lV. 1942 tarihinde 4205 ·ayılı ka
nımla hirleştirilcı·ek kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tıırihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

20. 1 . 1942 tarilllnde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tal'ihlnde 4205 sayılr ka
nunla birleştirilı'rek kabul edilmiştir. 

20. lV. 1942 tal'ihlnde 4205 sayılı ka
nunla birleştiriler k kabul edilmi~tir. 

26. V. l942 tarilıinde 4224 ı;nyılı 

kımun olarak kabul edilmiştir. 
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No. 

---------------------------------
ıla Başvckii !Pt tezkercsi 

3/ !Jl Hip:uı · t a ~irkctleriııiıı sigorta ııııın ıııı·l~leı·i ha ri ı· i nıll' 
kııhın ınuanıelelerden aldıklan pıımlnrın ınuıııııelr 

,·e ı ·gisinc tabi olup olmadığının tl'f'si ı·i haldmı ri n l3i!Ş· 

Muamelesi 

10 . \ ' 1 . 194:l taı·ihind<• 1302 ~a~·ılı 

kıınıı· olaı·ak kııhul ediluıiştiı·. 

wlıftlct fl'zkerc ·i Encünıcndediı·. 

:ı ; ı ı.ı :\liil'hiı· l'l' "anı ri sebepler dolıı,vısi,vlu takip v(• tnlısi· 

lin e iıııkiiıı g-iiriih•nıi,l'(•n hurı;lıll'ln ((· ı · kiııinc dııir Bıı~· 

wkfılet lt•'-kcrrsi ı 4 . YI ı ı . ı !J42 tıırilıiıııle 4294 şayılı 

kanım ve 1:312 ~a.vılı kanıı · nıaı ·ak 

kalıul cdiluıi~tir. 

;{j l ~!l ı:ünıı ·üklıordt· lıuluııan ,.,.suni <'l~·af ile ıııahliıt lıulıııı· 

mıısıııdıın dola ,n ithal Pılil~miyl' ll pıımuklu ıııcıısucn

tııı lıiı· dcfa.nı nıııhsu.~ olnınk şıırti .1· Jıo n•siın lımil e ri 

22!14 sıı,l'ılı kııııunuıı 1· eı·diği sııl ii lıi.l'<'lc ist iııııdı• ıı iıı

ılirildii(iıııh·ıı kr,l'l'iyctin tıı:ılikı lwkkımlıı Bıı~vckiı · 

Jet ((·~kcresi 

3/ 203 Askeri ve mülki tekaiit kaııununun 207 1 sa,l'ılı ka· 
nunla tadil C'dilen 53 ncü maddesinin tcfsiri halıkınrla 

U. XII . 1!141 tııı·ihind<' 41titJ ~ııyılı 

kııııuıı "lıll':ık lııılıııl edilmiştir. 

BaşvckiUet tezkeresi Eııdiıııcııd!'diı·. 

a; :W.i .\J.ıkeri ve mülki Leknlit kanununun -12 nei ıııudll c~i · 

nin B ve C fıkralarının tef~iri hakkınd a Dinııı ı ıııu· 

hııscbat riyaseti Lezkeresi J·:ıH'iiııı<"ıı<l<'di r. 
3/ 229 Beden tcrbiyesi kanununun 19 11<·u ıııııddcısiııdrki ( ına · 

halil) tabirinin tcfsiri hakkında Bıı~vcldll cL 1l•zkcrt·.si 3 . XJ 1. !!HI l:ırihiııdı · ~ ::7 sa ,l' ılı 

t~[sir olara!; kalıni edilıııi~tir. 

3/ 230 Gümriiklcriınizdc bulunan panıuklu rııt•nsueatııı itha-
. lini temin için 2294 say ılı kanunun v<'rdiği s;ıliihi~·l'tt• 

istinndeıı 1 cra V ekiileri Heyetince i tt i haz (•tl ilen ka-
rarmtıısdikılıakkındaBaşvckill<.'t tczkeresi 24.Xll . l94-l taı·ihindt• 411)0 say ılı 

kıııınnla lıil'll•ştiı·il!'rek kııhnl ı· dilıııiş

tir. 

3/ 235 Hatay için Fransadan ithali zanıı·i bulıman 10 :ıoo 
kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın · 

ması icabeden 3 000 lira gümı·ük resmi, 22!l4 . n~· ılı 

kanu.nuıı verdiği saliıhiyete i tinuden 300 liı·a,,·a iıı

dirildiğindcn keyfiyetin tasrlikı hakkıııdn Bıı, ,· ckillC't 

tczkeresi 

3/24-0 Bnğcılıkta kullanıhnakta olan kiikürcliin, ]~tibank ta
rafından ithal edilee k 5150 tona ıniinlıaım knlınok 
üzere, 100 kilosundan alınmakla olıın giiıııriik rrsıııi 

2294 sayılı kanunun veı·diği alfıhiycw istinad('n 0,2!i 
kuıuşa indirildiğinden keyfiy tiıı tasdikı hııkkındıı 

BıışvekAI.eL t.ezkeresi 

1. VJ. 1942 tarihinde 424-(i sayılı 

kanun olımık kabul Nlilıniştiı ·. 

1 . V 1 . 1!!42 tarihinde 4246 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş· 

tir. 



No. 

3/261 

3/ 260 

- ı~g -

Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazılı 
muafiyetler meyanındaki (siHilı rutındaki ordu ve jan
darma efradı) tiLbirinin tefsiri hakkında Başv<'kiUet 

tezkeresi 
:l70 dereceden evvel takattur eden ağır .ınaden yağları 

ve tartularının yüz kilosundau aluunakta olan güm
rük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salilhiyetc is
tinaden 100 kuruşa indirildiğiııden keyfiyetin tasdikı 
hakimıda Başveklllet tezkeresi 

3/298 Askeri ceza kanununun 81 nci maddesine tcvfiluın 
cezalandırılan askeri şahL~lara ait ınaJıkfun iyeLlorin 

Tekaüt kanununun 53 ve Askcrt ceza kanununun 30 
ncu maddelerindeki (Salıtckilrlık) tabirinin şiimulü 

ne dahil olup tekaüt maıışı tahsis edilip cdilemiyccc-

Muamolcıı l 

J~nciimendcdir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı ka
ınmla birleştirilerek kahnl edilıniştiı· . 

ğinin te.fsirine dair Başvekfdet tezkcrcsi l•:neiimendedir. 

3/ 302 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muva<'ehesindc 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraıı.t bankası ıkanuniyl e ilidas 
edilmiş olan kredil er Yüksek nazım heyeti ve idaı·e 

komitesinin mülga olup olmadığının t<'fsiı-i h11kkında 

BaşvckiUct tczkeresi Encünıcndedir. 

3/ 332 Miicbiı· ve zııruri seb(•p l c ı · dolayısiyle takip vo tahsi
line mahal ve imkiln görül cıni yen borçların 1erkini"ne 
dair Ba~vekalct tezkeresi 30. lll. 1942 tarihinde 1279 snyıb 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 343 Tica ı·et vckillotinde kurulan 1aşe müsteşarlığı teşki-
lat kadrosunun tıL~diln hakkında Bıışvekalct tezkeresi Bnciimendedir. 

3/ 356 :lılü clı ir ve zm11ri sebepler clolııYJSiyle takip ve tab i
)jnc mahal ve imklin görülemiycn 'O 302 lira 75 ku-
ruş borcun terkinine dair Başveki'tlet tezkercsi 2 . Xl . 1941 tarihinde 1261 sayılı 

kıırar olarak kabul edilnıiştit-. 

3/ 357 l\Iiicbir ve zartlt'i ebepler dolayısiyle takip ve tahsi· 
line mıılıal ve imkan görül eıniyen 206 lfi3 lira 50 ku
ruş borclın tcı·kininc dair Başvckfı l et tezkeresi 

3/ 3GO Eşkı.m nıüsndemcııindc mtılfıl olruılaı·ın iktisııdi bulı
ran vergisi i~tismıiyctinden ve inlıisaı· eşyası beyiye
sinden istifade hususlarında harp uıfılCılii lıiiknıüııde 

olduklıu-ıtıa dair olan 2591 sayılı kaııwıun birinci 
ıııııd(lı•siııiıı l<'fsit'İ lnıkl~ında Bnşvcki\let tezkcrt'Ri 

a;.ıo7 l\Iüchir Ye zanıri seh pler dolayısi.vle tııkip ve talıs i 

line mahal ve imkan görülemi,v~n bor<:lııı·ın terkinine 
dair Bıışveldil t tezkeresi 

2 . XI . 1941 tarihinde 1261 sayıl ı 

kararla birleştirilerek kabul edilmiş
tü·. 

14 . VIII . 1942 taıihinde 429 sayılı 

kanun olarak kabıtl edilmi.ştiı· . 

30 . IIT. 1942 tııı·ihinde 1279 sayılı 

kaı·arlıı. hiı·leş1irilerck kabul •dilıniş

tir. 



-iM-
No. Hnl!sawı 

3/409 Fevkalilde vaziyet, dolııy_ısiyle hazı vergi ve rerıimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet ınevzu
una aluımasına dair o lıı.u 382 ~nyılr kıınıınun 8 nci 
maddesiyle ınuvakkat birinci maddesi lıükiim1erinin 

hudut ve şümulüniin tefsir yolu.vla tavzjhi hııkknıda 
Başvekiilet tezkeresi 

3/ 421 llıraç oluuacak yaprak tütünlerin 4040 ·ayı lı kımu 
nun 36 ncı maddesi hükıııüniin şümıılünc girip giı·n ı e-

Muamelesi 

19. I. 1942 tarihinıle 1270 'a.Vllı 

karaı· olarak kabul ecUlıniş1 i ı·. 

diğinin tefsiT·i hakkruda Bnşvckalct tezkoresi 2. U. 1942 tııı·ihinde 127G sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 423 Askeı·i fabı·ikalar Trkaiit ve i\1uavenot sandığı hak

kındaki 3575 say ılı kanunun 36 ncı maddesinin tefsi
ı ·iııe daiı· Başvckiilct tezkercsi 

3/ 425 Ticaret vekiiletinde kurulıın İaşe müsteşarlığı teşki
lilt kııdrosuııda ~·apılan rleğişildiğiıı tasdikına duiı· 

J4 . VJil. ]942 ta ı·ihindP 42!)5 'ayıJı 
kanun olarak kabul edilıniştiı · . 

Başve:kruet tezkeresi Bııciimcndedir. 

3/ 432 Askeri ve mülki .tekailt kımununun 62 ııei ıııad.dc -

sinin tefsirine dair Bnşveki\let tczkerc~i J.9. Vl. 1942 tarihinde ı :ıorı sııyıl ı 

karar olıı.rak kabul cdilnıiştiı·. 

3/467 A~keri ve mülki t kııüt knnıınunuıı 46 ıırı nıııddr~i-
nin tcfsiri lıııkkıııda Ba$Yekfılct trzkeresi Encümeııdeilir. 

3/473 '!'icaret vekiiletindc kur·ulan iaşc müRteşarlığı nıcrkrz 

kııdı·o ·nnda yapılan değişikliğin tasdikbııa daiı · Bıı,ş-

vekfı l ct tP?.kcresi Euciimcııdcdir. 

3/4 79 Oı·du ıııeıısupln rına bir e ı· layım verilmesi hakkın
daki 4105 sa,rılı kanunun birinci maddesinin tef. i-
l'ine dair Dinını ımıhaschat Riyascti tezkoresi ErıcümendPdir. 

TAKR1RLER 

4/ 10 Trab1.on ( l=;ırıiı Day) - Ka.ram,ursııJ hakimi uh Neo
inettin Can ıdıırlıoğlu'ıııın tckuüt muaınele.~i hakkında 
J)iva ııı muhıı~ehat Ri.nıseti uıütaliia&~yle Divanı ımı 

hasehat CU<"Ümcııi ınnzbatasının ikinci fıkrru ının yeni-
den l<'tkikı hııkkuıda Encüınended:ir. 

4/19 Manisa (Refik 1 ne ) - Dcvll'ı ın nı urları aylıklarınm 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayıliı kanunun nıuvnk

kat ikinri madde inin (A) fıkı-asmdır yazı lı (l\ lull \'O 

sınai mücss · ler) ibaresinin tefsiri hakkında Eu funend ilir. 
':l/52 Bolu ( l ... lıtfi Gören) - Devl t memut'lan aylıklnrmın 

tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sıı.yılı kanuınııı 

6 ncı maddesinin 2 ııei fıkrasuıın tcf iri hukkıudu I~ncümendedir. 
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DAHİLİYE ENCttMENt 

R eis 
Rs. V. 
JJ. M. 
J\.a. 

'1' ek-irdağ 
Çoruh 
Ma1·din l•] 
lll anlin ( .. J 

Cemil Uyuadın 
d tıf 'l'üzün 
1J d i b E rg·in 
llalicl Onaram 

Aııkcıı·a 
:;- 8/amn l!Jrg·un l çel 'l'Mhan Cemal B e1'ik e1· :. 

A11kara F euzi JJrıldal 1 zmir ıli e med Aldemi'r 
A 11talya Rrısilı Kaplan Kars .K~arl Ozorluz 
A 11lnlya Ta ufnr Sölmı en Konya ., eııki Er-.(Jıım 
Balı kesit· Yrıhya 8ezai Uzay Kiitahya [••ı Sadı·i l!Jrtem 
Bursa \ Frttiıı Giivrııdire u ılf rı f n.tya J!Jın m77o.h Bfı1·kom 
('oııa.f,·lı'ale ' Ffilm i Ergenel1; Maraş Ziya. Ka.11mn 
(' 01'1ı11ı 

'f hmail Kr•nwl Alpsor 8iııas Jlitaf •9iikrii Blrda 
Denizli r•••ı Dr. Bclıt;d U z Tolı'ad Oafili Pekel 
Erwrum m. ZPki Soyde?ni?' Tı·a 1Moıı Sali.~f' A bannzo.(}ln 
l~I'Z /1 rtt.m .Vrıl.-iyP Elgiin Yn~garl 8o1im Ko1·kmaz 
Oazion!Pb A 1Jr7111Talmımı ilf elrk 7ıongıı1dnlı' r • ı fbrahiın Ete-m Bozkıı. rt 
Ifotoy ; , tbd iilgani Tii?'lf11ı.tn Yınııfmlda lı: R(fat V arrlo'l' • 

Encümen, 34 (25 layiha, 8 teklif, 1 tezkere, 1 takrir) i~in (27) sini intaç etmiş ve geriye kalan 
(7) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

No. Hulbuı Muamelesi 

LAYtH.ALAR 

1/ 89 ('ic: c•lı<lı.ıi/;ı kazıısı nıl'rkcz inin Yerköy 'e l<aldınlaı·a k 
YozgHd 'ıı IHığlanın<ısınn dair 28. XI .1941 taribindo;> redd dilmlş

tir. 
l / fi:l Kii,r kııntnıumın 13 ııc·ii nıaddcsino <•k kaııun layilıası 5. VI. 1942 tarihinde JTükı'lmet tıı-

ı·nfmdan geri alınmıştlr. 

1 /~68 <'c•mi~·c tl cr kıtnllıllıııuıı 3 ıwi ın:ıddesine iki fıknı 

ilansi hakkmda 8. VT. 1942 ta11ilıiııde f aa ri! oneü-

l / n2 • tmıdin ni zıınıııı.ını •siııiıı hazı nıııcldelc.'rtııin deği,~tlı·i) . 

mc· iıı e \'C Inı nizamıuııneyl' yeniden bazı maddeler 
ilavesine dair 

1/ 5 7 Baı·nt , pııtlııyırı ıııudd~lı:r , Ail~h Vl' tcf ıTtı:ılı iıılıiı;ıu ·ı 

lıukkmda 

m enine . 

17. VI .1942 tarihind~> 426R ııııy.lı 

kaıımı olarak kabul edilmiştir. 

, VI. 1942 tarihinde Adiiye n ü
m ııiııe. 

t•J Jlfıubata nt1ı1uıı'l'irliğinden istifa ld.nı Edi1ı Ergin 'in yerine uçilm~~tir. 
t•• J Kliliplik/1 ıı i.>~lifa Hle ıı /Jaliıl On11nııı 'ııı yainı .vcçitmi.,~lir. 

[•••] 'l'irarcl uckilliyinı ldyi11i, 3. rnı .1912 tiU'iltiııclc mıwıi J!ıyctc arzedilmiştir. 



- ıse -

No. Hulbuı Muamelesi 

l / ö13 Taşkın ,.e ~u hü<·unılar-ına kuı·şr konııımn hakkında 15. IV. 1942 tarihinde Maliye encü
merıine. 

lj(i14 Yt•ııiderı kunılıu·ak J•:rzinran şt>hri yt•rinin istinıli\kiıır 

dair ol<~n 3!lOR sıı~·ılı kanıma ek kanun li"ıyilıası 17 .XI. 1941 tar·ihindl' Llüküınct ta
rafrnclan geri alınmıştır. 

1/ 6:.!7 

ı/64ii 

l/703 

Devletı:c yapılmış \"l' ~·ııprlarak olnn •ulama işleı·in

llen ıı lrııııcıık ücrt>tlc•re dair 

Iş ve işı:i lıulrııa tcşkiliılr kıınılrnasr hakkınıla 
llcvlet meteoroloji işleri unuun nıüdül'lüğü tcşki li"ıı 

\ 'C vıı>.ifı•lcriııe dair olıııı :HZ7 sn.nlı lwmııın ek krı

ııtııı Jfıyilıw:H 

23. I.] 941 tarihinde S ılıhat ve içti
ıııai muaveııct encüınenine. 

Eneümendedir. 

26.1.1942 laı·ilıiıı<le 4174 sayılı 

kanun olarak kabul cclilmi.ştiı·. 

l / H3 
1/ 74-l 

!\ıı)ıiye teşkil \"P iduı·esi lıııkkıııda 29. IV. 1942 taı·ilıinde nızııaıııcyc. 

1/ 7-l9 

'uhi.vc ıııi.idüı·Jpriııin iııtihap Vl' istihdam usnlleı·inl' 

dair 
1\lpınııı·l:ıı·lıı ask!'rl ınensııplnrdıın fc,·kııl:ide hallcrdı• 

ıııal iktisap edenler hakkında 

1/773 Memurların tahsil mücsscscl('riııdc t.alcbc olaınıy.ı

caklanııa dair olan -l007 sayılı kanunun b.iriııci mad
desinin tadiliııc dair 

Jj 1i(; !Cli~Uk .·ııııntlıır kıınunu lii_vilın~r 

1/ 777 Sanayi knıınıııı lit:v;hnsı 

1/ 7 8 Emniyet uınum müdürlüğü ilc gliıııri.ik muhafaza 1·c 
rmıaınclc sınıfı 1Pşkilfttı hııkkmdald kanunlara bırğir 

kadrolara tluhil maıışlı ve dııinıi ürretli memurlam 

29 . 1 V. 1942 tar·ihincle rı.ızııaıneye. 

29. V. 1942 tarihinelll 4237 sayılı 

kantın olara!< kabul edilmiştir. 

29. IV. 1942 taı·ilıinde .ı21.J. sayılr 

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 
13. lV . 1942 tar·ihinde Muval<knt en
cümene. 
13. IV. 1942 tarihinde Muvakkat cn
cümenc. 

l1ir o ı · tayını istihkRkı I'Crilnıesinc dııir ll. V .1942 tarihinde 4220 sayılı 

kanıın c•larnk kabul cdilınişlir. 
1/ 792 Örfi idare kanunuııuıı 7 nci maddesinin değiştirilmc- ' 

sine dair 6. V .1942 tarihiıııic 42J9 sayılı 

kanun olarak kıtbul edilm~tlr. 

1/796 Devlet memuı·lım aylıklarının tevhit ve teadillü hak
kındaki 3656 sayılı kanuııa ek 3 8 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vekilieti kısmrnda deği,iklik 

yapılınasına dair 

1/803 Devet memurlar aylıklarının tevhit ve teadilliine 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı 3 numaralı cetvelin tadili ve 4088 sayılı kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
~ 

1/810 Hazino ile İstanbul belediyesinin bir kısım alaenk
lıırınuı karşılıklı olıırıı.k ibr'!l ve t •ı·kini hakkırıda 

15. IV. 1942 tarihinlle niit.;e encii
nıenine. 

17.VI.J942 tarihinde 426-l sayılr 

kanun olarak kabul edilnıiştir. 

15. V. 1942 tarihinde Maliye encü
menine. 



No. 

1/820 

1/821 

-167 -
Hul&ııa.ı 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadüli.i hak
Inndaki 3656 sayılı kanuna ek 38 8 sayılı kanuna 
bağli (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Jandaııma eratı kanununun bazı maddelerini değişt i 

ren 3155 sayılr kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında 

1/834 Vilayetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin son 

Mu amelesi 

J7 . V 1 . ] 9f2 tari hiııde 4262 sa yı l ı 

knııun olarak kahul edilıniştiı·. 

3 . V I . 1942 tarihinde 424 sayılı 

kııııuıı olarak kabul edilm iştir. 

iıkrasının değiştirilmesi hakkında 4. Vf . 1942 taı·ihiıı<le Blitı;e !'mı i.i-

2/14 

2/ 16 

2/ 20 

TEKLİFLER 

Denizli (Emin .Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı 
işletme hakkında 

Denizli (.Emin Aslım Tokat!) - Ziraat odaları tcı:;kili 

lı akkında 

Yoıgad (Sırrı !çöz) - Bekarlar vergisi hakkır ıda 

2/ 36 Kırklareli (Dr. l<'uad Uınay) - On beş yaşını bitiı-ıııc-

2/47 

2/ 50 

:! j fi(l 

:!/ lll 

ıııiş <;ocukların sinema, tiyatr·o, dııns ~ıılonıı ve baı· 

gibi yerlere kabul edilmemeleri hnkkındıı 
Yozgad (Sırrı !çöz) - Ağrllar hnkkıııdoki kanıııımı 

birinci maddesindeki müddetin uzatılınasına dair 

1\[aııisa (Refik İnce) - Bazı ay adlarının değiştiril

mesi hakkında 

<:ünıii~aıw ( llı~~:.ııı Fchıııi Ata~ ) - BPIC'di~·e yapı \ ' l' 

.nıJJ,ıı· lıaıııınuıııın LO lli'U nınndesin ek kanun tekiiri 

Tııkad ( <:ıılilı l'l'kl'i ) - 1\ö.'· kauuııunıı t>k kıtııun l('l•-
1 i ri 

:lj 6:i .Jaııdaı ·ıııaıım miilki ödevloı· i amsıııda. hulunan hazı 
i .. lel'i .nıparkcn i .. ltdij:ti su~lıll'dıın dolıı.vı haklannda 

m enine. 

Enetim ndediı·. 

}Jncümendedir. 
.12. x rr . 1941 tarihinde Bütçe t"n<ıü

nıenine. 

Bncünıendedir. 

13. Xll. 1941 tariliinde 4146 ~ayılı 

kıııııın olal'lı.k kabul edilmiştir. 

Eııcüıneııuedir. 

Bu busustaki nıazbata . V. 1942 ta
l'ihinue kabul edi l miştir. 

En ünıcndcdir. 

~)(•ıııııı·iıı ınuhakcınııt kanunuıra göı·c tukihat ,\'lqıılıp 

yııpılııınıyarnğıııın trfsiı ·in~ (lair BaşYrkiılrt lc?.kcr si Eneümentledir. 

'fAK HIR 

~~~i ~lııııi~n ( HE'fik lnc·ı' ) -Bir kınnın ıne<·nıuuııu lıırıı 
k'ıptn :valııız hir· ınııddE>niıı \'~yn liizuııı görülen hazı 
ınıırldrl<'nnin nı<"ri.,-N nı('rkiiıw koııulnııumıa kanuni 
n · hukuki iınkıiıı hulıınuıı hıılnnnıadığınhıı 1 J'siı· ~·o-
luyla Iıalli lı.akkıııda l . lV .1942 foribinde A<lliyc, Dahili

ye ve :M:iUl Müdafııa eocünıenlcriıı

dcıı mürekkep Mubtclit encüııı ne. 
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D1VANI MUHASEBAT ENCtrMENİ 

.\"i,r}th 
('rllla!ıl:alr> 
1\osfriii!O I/11 

Faik Soylu 
Hiisnlıi Bula.IJırlı 
X If ri 'l'a 111 aç 

.ı 11kara 
Ua/Jkesir 
1Jilli8 

. ı ka Uii11tli'iz 
/li/Illi 8l' l'l'111f'/li 
'l' c t' I i/,· ''1' e 1111'1 1 i 

f!: r:: ll 1' ll JJt 

I st lllılilll 
1\ u ·şl'ln' r 
.lfa/ol ya 
.lfa ra ş 

.\'aj'i: Oumlu 
U/. Rrfr' t Hele 
Uw:im Biirl'kçı; 

U olu 
Nolu 
lJ 11 rrltt r 
/Jurd uı· 

('r111il O:~·a.rjlur 
/•,' JIIill 1't•rliko/fa 
lb rrıhim .\'t•t'llli IJ iiJI!t ' ll 
.lfnued 8a-nlı 

,ı..,• i I'(!S 

7'11 }/('( 'li 

.1/ i/Jr i fY t•/(/ (1.~ 

.lfl'llll'd /i)rtf'll. 

.lll'ry uf"' (}ii rlc.IJiik 
Ilo .IJdru· R iiştii 07.-t 1' 111 

En.cümen, 53 (22 18.yiha, 31 tezkcıre) işin 27 sini intaç etmiş ve geriye kalan (26) iş gelecek İç- · 
tima.a ka.lınıştır. 

No. 

:ı.J:-1 

ı ' 101 

Hulftsıısr 11 uanıelcsi 

-------------- ----- . 
1. \Yill .\L.\H 

t'l : ı-.; ııı;ıli .'ılı kati lı""ılıı lınkkıııd:ı 

lznıiı· rılıtıın ~il'lu•ti nııl\ııkkat ıd;ı ı·r,iıll' nil kati lw
sahııı l : ısdikı hakkıııd11 

Oı·ııı:ııı Illillllll ıııiitliiı·lüi:{ii t!1;3H ıııali .nlı lu·sahı kati
si hakkında 

12. V f . 1942 tarihinde 4:l ;ı ı say ılı 

kanun olarak loıhııl eılilıııi~l ir. 

Eıı<•üıııcnılediı·. 

7. I. 1942 tarihiıı.Jo 411l.ı ~·ıyılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1 HI lıılıisurlıır ııınnııı nıiidürliiğ-ii J!l:~H ın ııli .'·ılı lıı· .•ııl ı ı 
katisi lıııkkıııdn 16. 1 . 1942 tarihinele 41 !ii say lı 

kıınun olarak kabul ediin ı i~ti ı·. 

1 160 .\ııkHm lwlt•di.nosi lnıar ıııiidiiı·Iiı~liııüıı t !laı-ı nınli ~-ılı 

hesabı katisi hııkkıııılıı 24. X T . 1941 tal'ihinıle 4J:W sayılı 

kanun olarak knbııl ~dilıniştir. 

l '·Hi:~ Dı•dı• t dt>miı·.nıll;ın w liı'lanlaı·ı işll·tme uıınııııi id.ı-

ı"siııin ııı:~t< mııli ~· ılı knli lH•sHiıı lııı kkıııda 28.XI.l941 tarihinıle 41:!2 sayılı 

kanun olarak kabul eılilıniştir. 
ı 4!11 lfııtlnt ""~alıillt>ı· sılıhat uınuııı ıııiiıliirlüğ-üııiin ı·ı:~n 

ınııli yılı k;ıli lıı-salıı lıakkıııd:ı 

."ı !o, O., 

;, ·ı ; 

ı :i!l!l 

1!1:3!) ınııli .n lı lwsnl11 kati. i hakkında 
Blıll'll tı• l'lıiyl•si )!l'ıwl ılin•ktöı lüihiııiiıı ı :ı:~H m;ıli yılı 

kııll lwsııhı hukkıııda 

Dı·,·ll't lı:ını,,·o llııı·ı ııınııııı nıüdiirliiğii 1!1;1!) ıııııli ~-ııı 

hıti hl's:ıhı lıııkkıııdıı 

6. rv. 1942 tarihinele 4201 sayılı 

kanun olaı·nk kabul edilmiştir. 

Eııciimeııded.ir. 

26. xrr. 1941 tııı·ihiıı!l~ 416~ sııyılı 

kıınun olMak kabul edilmiştir. 

6 . 1 V 1942 tarihi mil' 419!1 Nilyılı 

knınııı olaı·ıık kabıLi edilmiştir. 
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No. Huliisası Muamelesi 

1/608 Vakrilar umum müdürli.iği.i HJ39 mali yı lı kati he-
sabı hakkında Encümendedir. 

1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 mnli yılı kati he· 
sabı hakkında Encümendedir. 

1/ 642 

1/656 

1/660 

1/6!14 

1/ 700 

1/ 716 

l/771 

1/ 14 

Devlet Jimunları işletme ıınuım 

mali yılı hesabı katisi hakkında 
müdürlüğii 1939 

Orman nıntım müdürlüğü Hl3!l mali yılı lıcsohı katisi 
hakkında 

Dcdrıı tı·rhi,\' si genel tlircktiirliiğüııön 1939 mali yılı 
kati lıesahı hakkında 

Aıık:ır;ı he1cdiyrsi l mar müdürl iiğ'üııüıı 1939 nıali yı
lı kat i ht•sabı hakkında 

Ilndut ve sahiller sıhlıat umunı ınüdürlüi(ü l B·W ınall 
~-ılı kati . hesahı hııkknıda 
Devlet deıniryollurr ,.e li nuıııhı n i.lı>lnı<' ıımııın mü
dürliiğü l!l3!l mali yılı kııt] ıw~nhı hakkında 

Dı•v l !'t h avıı~·oll arı um um ıııüılürlü17ii 1940 mali ~· ılı 

hesabı katisi hakkında. 

\akıflııı· uııııını müdürlüğü 1940 mali y~lı he. abı ka-
1 i~i lıııkkıııda. 

lııhisarlar unıum müıjürliiğü 1940 ıııali yılı knti hc
Rııhı hakk.mdu. 
Ormaıı uıııuııı ıııiidiirlüğü 19·10 mali yılı kutl lı<'S:ıln 

hııld;ııııcla. 

TEZKETIEI,ER 

3/4 ~laliyı• vı•kii l<'ti Hı:n yılı u.vııi.vat son bı·s~hııun göıı-

12. VI. 1942 tarihinde 4253 ~ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

6 . IV . 1942 tarihinde 4197 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 taribinde 4244 sayı h 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12. VI .1942 tarihinde 4252 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encüıncndedir. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

rlı•rildil{i lıııkkınrla Bnşvckfılel teır.kereııi. Encümendedir. 
3j 5!l fiünırük ıııuhafazıı genel komutruliığı vt> te:,kiliıtıııııı 

1935 ve 1936 ~-illaruıa ait ayniyat kati lwmıp cetvel
lerinin gi)nd rildiği hakkında Gümrük YC iıılıisarlar 

Yekfı l ı>t i tezkeresi. Eneümendedir. 
3j60 C:ünırük ınııhnfaza gt'ncl koıııuta ıılık ve.: tc~kiliit.ınm 

1937 .nlına ait nyııiyat kati hesap e<'tvclleriııin ı.röu 

ılcrildiği lıukkında Oüınrük ve inlıisaı-lar veklı l li 
tw.kcı· si. Encümendedir. 

3/6i )!ııli~·c v!'lı:itPti 1934 yılı ııyniyııt kati lıı•:;ııJjjııııı gön-
ılurildiğint> dııir Mııli~· ı• vckfıll'ti teıkcn·si . Enciimendedir. 

3J6 · faliye vıokiıl4'1 i l!l35 yılı uy ııi.vat kati lı sultın ın giin-
ılerildiğiıı • ıluir .Maliye wkiılcti t zkı•r<'si. Bneülneudcdir. 

:ij1;3ti Uünıriil< ve inhisıırlar \!kfıletiniıı. 1'34 yılına uit 11.\·

niyut kati lı' np cch·cllcriııiıı göndcrildiği hakkıncia 

Uümriik ve in hisarin ı• tczkcıoe ·i. Eııeüıncndedir. 



No. 

3/19-l 

3/208 

3/233 

3/290 

3/301 

3/355 

3/390 

3/ 391 

3/ 395 

3/ 405 

3/410 

3/419 

3/ 420 

170-
Bulasası 

Gümrük mulıaf~za genel konıutıı.nllığının 11!38 yılına 
ait ayniyat kati hesap ı:etvellıwinin gönderildiği 

hakkında Gümrük ve inhisarlar vekaelti tezkeresi. 
Gümrük ve in)ıisaıılar vekilieti 1935 mali yılı ayni.vat 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümııiik ve in
bisarlar vekfıleti toıke-r~i. 
Maliye veki.leti 193 mali yılı ayniyıı.t kati hesabırı/ın 

gönderildiği hakkında Başvekalet tozk~ıııısi. 

!nhisarlar um um miidiirlü >ü 1938 yılına ait bilun
çenun gönderildiğine dair Başvekiilct tczlrcrc~i. 

Giinırük v inhisarlar vekilietinin 1936 mali yı lı ay
niyat kati hesabınlın göııderildiği haklanda Başvc

kfılet tczkeresi. 
()ümrük muhafaza genel komutanlığının 1939 mali 
yıl ı ayn\yat kati hesap cetvellerinin göndcı:ildjği 

hakkında Başvekiılet tıız~eı'CSi. 

Ankara şehri İ mar müdürlüğü J 93 mali yılı lıesaliı 
katisine ait ınutubakat beyannamesinin sunıılduğuna 
dair Divanı mulııısebat Riyaseti tczkeresi. 

Devlet demiryolları ve limanları işlet.mo urunın mü
dürlüğü 1938 mali yılı hesabı katisiııe ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkaresi 

afia vekilieti 1939 mali yılı ayııiya.t hesabı katisinin 
gönderildiğine dair Başvekalet tezkeresi 

lnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılına ait biliınço
uun gönderildiğine dair Başvekl\lct tezkeresi 
lıılıisarlar umııın müdürlüğünün 1938 mali yı lı he
sabı katisine ait mut.nba.kat beyarınamcsinin sunul
duğu hakkında DivllJlı muhasebııt riyascti tezkeı·esi 

rman urııum ~i;\diil'lüğü l93 ın.ıı.ü yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyanname~ini.ıı sunulduğuna da
ir Divanı muhıısebat riyaseti tezkeresi 

Bed n terbiy(!lli geı:ıııl direktörlüğünün 193 mali yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beya11.11amesiııin su
nulduğuna dair Piv;ıuı muhasebat riyaseti tczkeresi 

193 ıııııli yılı hesabı katisiıra nit ınutahaknt beyan
namc>sinin sunulduğuııa dair Divam mulıasebııt riya. 
·eti tczk resi 

Muamelesi 

.Jı:ııcümeu.decli ı · . 

Enoümendedir. 

Encümendedir. 

16 . I . 1942 tarihinde 4167 sayılı ka
nunla birleştirilerek ı,abul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

24. XI. 1941 tarihinde 4129 sayılı ka
nunla bit·l~tirilerek kabul edilmiştir. 

28 . X! . 1941 tarihinde 4132 sayılı 

kanunla birleştirileı·ek kabul edil
miştir. 

Euc.ümendedir. 

Bııcüınendndir. 

16 . I . 194~ tarihinde 4167 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilıniştiı·. 

7 . I . 1942 tarihinde 4164 saylı kıı

ıuınla birleştiı·iler!'k kabul edilmiştir. 

26. XlJ .l9·ll taı-ihi.nde 4163 sayılı 

.kanımla birleştirilerek kabul edilmiş
tir . 

12. Yr . 1942 taı·ilıiııde 4254 sayıh ka
nwıla birleştirilerek kabul edilıniştiı·. 



No. 

3/ 440 

3/ 447 

3/448 

3/ +!!l 

- i1ı -
İinlasa ı 

Yalova l(aplıcaları işletme idaresinin 1 te~muz 1939 
dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar ll aylık işletme 

ıııuıunelatı hakkında tanııim kılınan raportın sunul
duğuna dair Divaru muhascbat riynseti tezkercsi 

Beden terhiyesi genel direktörlüğü 1939 mali yıb he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divnnı ınuhasebat Riyııseti tezkeresi 

ITudut ve sahi ller sıhhat umum müdürlüğü 1939 mail 
yılı hesab~ katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı mulıasebat riyaseti 1ezkeresi 

Devlet hava~;olları umum müdürlüğü 193!! mali yı

lı he~abı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nuldnğıına dair Divanı muhasehat riynscti tezkaresi 

3/ 45 Ankara Ş<'lıri 1mar müdürlüğü 1!l3!l rrıali yılı he nin 
kııli ~in<' ait raporun sunulduğuna dair Divımı mııha
schat riyascti tezkcresi 

3/ 468 

3j 46!l 

3/ J72 

3/4 4 

3/ 492 

3/500 

D<'v lct d<'m iryollan ve limanları işletme unıuın mü
dürlüğü 1!139 ıııall yrlr he abı kat i ine ah mutabakat 
he.,·ıınnamcsinin stınulduğtma dair Divanı ınulın s<'lıal 

riyaseti tezkoresi 

1\Iilll piyango idaresinin 19·!1 maU yılı bilfuı~osunun 
göndı>rildiğin dait Başvekii.lct tezkere i 

De\' let limnııları işletmo wnum müdürlütti 1939 mali 
yılı heSli bı katisine ait ırıntabııkat beyanılamesiniıı 

Runulduğttna dair Dh·anı muhns bat riyas Li Lt'Z

keresi 

BirincikAnun 1941 : şubat 1942 aylaının ait rapo
run sunulduğuna dair Diva.nı muhas bat riyoseti 
tezkere i 
Valuflal' umuın müdürlüğünün 1939 nıali yılı hesabı 

katisiııc ait mutabakat beyannamesinin stınulduğtm.ı. 
dair Divanı mulıa ebat riyaseti tczkeT<'gi 
i\{üuakıılıit vekfıJeti 1939 mali yılı nyniyal hesabı ka
tisiııiıı giind rildiği hakkında BıışvekıiJ t tezkeresi 

Muamelesi 

4 . V . 1942 tarihinde 4127 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6. rv .194-2 taı·lhinde 4197 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul dilmiştir. 

6 . IV . 1942 tarihinde 4201 s"ay:ıll ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

6 . I'\7. 1942 tarihinde 4199 sayılr ka
nunla birleşti'rilerek kabul e<İilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde 4244 say:ıh ka
nunla birleştirilerek kabul edilmi4tir. 

12 . VI . 1942 tarihinde 4252 sayıh ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Bu husustairi m azlıatA 1 . VI . 1942 ta
rilıiııde okunnııı.ştur. 

12 . VI . 1942 tarihinde 4253 sayılı ka
mmla birleştirilerek kabul edi~. 

Erıcümentledir. 

Encünteııdedir. 

En iimendedir. 



R eis 
Jıl . M. 
Ktı. 
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GÜMRV'K VE İNHİSARLAR ENCUMENİ 

Mardin 
E·rzıwwrrı 
d eyhan 

C/1. Seyfi Düzgönm 
Münir Hiisr·ev Göle 
Şenısa 1 şcen 

Arnasya 
Bilecik 
('anakkale 
Gorıım 

Nafiz Aktın 
Mernduh Şevket Esendal 
Jtıf Kamçıl 
S üleyman Köstekçiol!l·u 
JJ'ahr·i Akgakoca Akça 
f stamat Ozdamaı· 

Kiita.hya [•] Jfustaj'a Bacalı: 
M aJatya o~nwn 'l'aner 
Maraş llm;an Jll'şirl 1'a111.-11t 
S amsun [••ı .1felil1a Ulaş 

h enizli Samsun Siileymcw Ntf'mi Srlmr'l! 
]i} skişehir 
Kocaeli 
Konya 

'1' eki nlar/ .Ya ~ın i Trak 
Ali Dikmen 1' ralr::on !Jrmi.~ Ryibo.rfln 
!-:zet Erdal Yoz,qrıd l•: l;1·r m Pf'kel 

Encümen, 19 (11 lô.yi.ha., 1 teklif, 7 tezkere) işin (18) ni intaç etm.ili ve geriye kalan (1) 4 ge
lecek İçtimaa. kalmı.ştlr. 

No. Hulasası 

LA.Y1IIALAR 

1/ 52 Gümrük tarife kanununa ait ithaH'ıt ı.ınnuni tarilesi
nin 469 .A ve B pozisyonlarUla gir n çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair 

1/72 t;;iuema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

llfıuımri C'~i 

1. VI. 1!>42 tarihinde 42.J,6 sııyılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

baklanda 1 1 29. V. 1942 tarilı.inde 4243 sayılı 

1/158 

1/216 

1/493 

1/516 

Gümrük !.arife kanununa bağlı itbalfıt umuınİ tariro
sinin 169 .A ''e B po~isyonlıırına dahi.! çimento l arın 

gümriik resminlıı tezyidi hakkında 

Bazı maddelerin gümriik resimlerinde tadilil.t yııpıl

masma dair 

.tspirto ve ispirtolu içkiler inhlsarı hakkında 

Gümrük tarife kanununa ·bağlı gümrük itlıaliit unıu
mi tarifesinin 815 nci numarasının <t.a.dilinc ve 816 
ncı nunıarasırun kald.ı:rılnıasma dair 

kanun olarak kabul edilnıiı;ıtir . 

1. VI. 1942 taı·ihinde 4246 syılı ka
nunla birleştirilerek kabtıl edilmiştir. 

19. I. 1942 tarihinde 4172 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
ll. Yr . l !l42 tarihinde 4250 say ılı 

kanwı olaı·ak kabnl edilmiştir. 

1. VI. 1942 taribinde 4245 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Vofatt, 18 .lll . 19l2 tarihitıde Utntımi He yı te arzedilmişti ı·. 
[ .. ] Vefatı, 3. VIII .194.2 tarilıi71de Umumi Jicyeıc arzcdilmi.ştiı·. 



No. 

1/704 

1/772 

1/788 

1/793 

ljR06 

17~-
Bulasası 

Ecncbi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
la-edilere mahsuben eelbolunan luı.rp teçhizat ve le
vazıı:n.rnm gümrük resmiyle sa.ir vergi ve resimlerden 
istisnası hakiondaki 3729 sayıh kanunun 2 n<'i mad
desi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 

l"evkalilde vsııiyet dolayısiyle bazı vergi ve resimle
re ıam icrasma dair olan 3828 ve 4040 sayılı kanun
ların bazı hükümlerinin deği~tirilmesine ve ba.zr veı·gi 
ve resimlere yeniden zam icrasma dair 

Eınniyot nınnın müdürlüğü ile Güııu·ük nınhafa.za 

ve ımıanıele sınrfı teşkilatı hakkındaki kanunlara 
bağlı kadrolara dahil maaşlı ve _daim1 ücretli me
murlara bir cr tayını istihl<akı verilmesine dair 

Sanayide h"Uilanılan iptidai maddelerle maldna alfit 
ve cdevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarımn 
gürnı-ük resimleri hakionda Hükfunetçe ittihaz olu
nan kararhırrn tasdiluna dair olan 3746 sayılı kanu
na ek kanun layiliası 

!nhi arlar uınum müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri 
hakkodald 4036 sayılı kanun cl< kanun layilıası 

TEKL!F 

2:/6-* M.ahıtyıı ( ~Iulımud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) -
lulıisar heyiyelcı-1 Ü<;tc lıirlerinin harp mul(lllerinc 
ve şehit yctimleı·in e tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
say1lı knnunnıı dörclüııcii maddesine bir fıkra. ekien-

Muamelesi. 

22. m. 1941 tarihinde 4158 sayılı 

kanun olo.rak kabili edi Imi ştir. 

27 . V. 1942 tarihinde 4226 sayılı 

l<anun olarak kabul edilmiştir. 

ll V . 1942 tarihinde 4220 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihi nde Ma liye en
cüıneniue. 

29 .V . 1942 to.rihinde .J-236 sayılı 

ı,anun olarQ 1< kabul cdilıuiştır. 

mesine dair Encümeııdedir. 

3/189 

3/230 

...:.. 

TEZ!illRELER 

Giimı-üklerde buluno.n ve suni elyaf ile malılut bu
lnnmasrnclan dolayı ithal edileıniyen pamukin ıneııs.ı
cntın bü· defaya ııı:ıhsus olmak şartiyle r sim lıauleri 
2294 sayılı kanunun vı•rdiği salahiyetc istinaden in
dirildi!;.Wden keyfiyetin tasdikı hakkında Bıışvckfılet 
tezkoresi 

üınrüklerimizde bulunan pamukltı mensucatın i~

luı.lini temin için 229-1 sayılı kanunun verdiği salahi
yt>te istinaden İcra V ekilieri Heyetince ittihaz edilen 
kararın tasdikı hakkında Başvckillet t zkcresi 

24. xır. 1941 tarihinde 4160 sayılı 

kanun olarak kabtıl edilmiştir. 

24. XII. 1941 tarilıinde 4160 61l-yıh 
kanunla birleştirilerek kabul edil
ııUştir . 



No. Hul asası 

3/ 23fi Hatay i<;in Fransa 'dan it hali r.ıırııri bulunan 10 500 
kııtıı san iprkhö<'rğ i tolıuımınon IOO kilosımdan alın
ınıı..~ı ieabcdrıı a 000 lirıı ı;:ürnriik resmi 2:!~)4 sayılı 

kaııuııuıı verdiği sııl a lıiyete ist inaden 300 liraya in
dil'ildiği ııd en kryfi.vetiıı tasdikr hakkında Başvrkiilrt 
t.ezkeresi 

3/ 240 Bağcılık ta kullaııdrnakta olan kükürdün l~ t ibaııK 

lamfındurı ithal edi lecek 5150 tona muııhıısır kalmak 
üzere 100 kil osundan alınmakta olan gümı·ül\' rrsıııi 

2294 s&yıh kanunun l'rrdiği sal5hiyele istin adf'n 0,2.) 
kuru~a irıdirildiğinden keyfiyetin lııs<likı lıııkkıııd a 

Başvekill et tezkeresi 

3/ 260 270 dnrreeden evvel takııttur eden ağır maden yağ

l al'ı ve tortularının ~·üz kilosundan alınmakta olan 
gümrük rrsıni 2294 sayılı kanunnn verdiği salfılıiycte 

istimıd r ıı yüz kuruşa indiı·i ldiğindeu keyfiyetin tas-

Muamelesi 

1 . VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942. tarihinde 4246 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

dikı hal<k ıuda Başvckalet tezkeresi 19. I. 1942 tarihinde 4172 sayılı ka
nunla birleştiril erek kabul edilmiştir. 

3/ 40!l Fevka lad(' vııziyct dolayısiyl e bazı vergi ve resimlen• 
zam icı·asııı a ve ha zı maddelerin nıükellcfiyct mevzıı

uııa alınmasına dair olan 3828 sayılı kanuııun 8 nPi 
ınadck.~iyl e mııvakk:ıt biı·inri maddesi hühiınlt>riniıı 

hudut ve şünıuliinün tefsir yoluyla tavzihi hakkınd:ı 

Başvekalet tczkcresi 

3/421 tbraç olunncak yaprak tütünlerin 4040 say ılr kann
nun 36 11<'1 nıaddcsi hükmünün şümnliine ~irip gir-

19 . I. 1942 tarihinde 1270 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ınediğinin tefsiri hakkında Başvekili et tezkercsi 2. JI . 1942 tarihlnde 1276 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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Reis Konya Ali M·uzaffer· Göker 
M. M. Istanbu.l Ahmed Şülı.r·ü Esnıer 
Ka. 'l'okad Nazırrı Poroy 

Fatih Rıfkı AtQI/j Uiinıiişane Edib 'er·vet 'l'ör 
11 ntalya 
Bolu 

JJr·. Cemal 'l'ıınca İstanbul Salô.h Cimcoz 
}1'etJıi Okya;r !zmir Halil Jlenteşe 

Bolu 
Çonıh 
Diya~·balt:ır 
Diyarbakır 
Eluz·ığ 
E1·zıırıım 

Ilasan Cmnil Çambel Kocael·i tbrahim Süreyya Yi_ğit 
A.sırn Us Manisa Hikmet BQIIJUr 
Dr. lbmhim Tali 011gÖrf'11Seyhan Gl. Ta.ci Eldeniz 
Zrki !ıfesıı.d 4-lsan Sivas Nerıneddin Sadale 
Fazıl Ahmed AJJlıoç . Tekırda{j Yahya K emal Be1Jatlı 
Gl. P ertev Dem.irhan 

Encümen, hıı.vale edilen (17) layihıınm (lS) nü intaç etmiş ve geriye kalan (4) iş gelecek tç
timaa kaim.uıtır. 

No. 

1/223 

1/408 

1/707 

1/708 

Hulasıısı 

LA.YlHALAR 

Türkiye - Polonya arıısında imza edilen •riearet an
laşmasiyle munzam protokolün ta. dikl hakkında 
Cenevre'de 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan Tethişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına mü
tedair Mukavele ile bir beynelmilel ceza mahkeme
si ilidası h&kkındaki m11kavele ve nilıai senedin tM
dikına dair 
'l'ürkiye ile Almanya arıısında Ticari mübadele ve 
tediyelerin tanıimi hakkmda akit n inıza olunıın 

iki A.nJp.~a. ile bu Anlaşmalara bağh protokol vo 
mektuplarm tıısdikına dair 

Türkiye - Romanya. ıwasında mevcut 26 eylt\1 1940 
tarihli Tica.ret ve 'rediye Anlaşmalannın ruerbutla
riyle beraber iki ay uzatılması haklrınd~ teati di
len notalarm tasdilona dair 

1/709 Ataşemiliter, ataşenaval ve ııta.şeariyenleı· ıııııiyetle

rinde istihdam edilecek eratm manş, lıarc ırah, iaşe 

Muamele i 

ı<ıncümendedir. 

Eneümendedir. 

15. XII. 1941 taı·ihlnde 4153 ~ayılı 

kannn olarak kabul edilıııiştir. 

17 . XU . 1941 tarihinde 4155 sayılı 

kanun olarak kabul crlilnriştir. 

ve ilbıısı hakkında :3. vn (. 1942 1ırrilıindc 427 ayılr 
kanun olarak kabnl l'dilmiştiı·. 

J/728 Tüı·kiyıı - Romnuya arıısında nıev •nt 26 eylUl 194.0 
tarihli Ticaret ve T diye Anlaşmalarının hir ay uzıı-



No. 

1/732 

1/783 

1/ 748 

1/ 775 

-176 -
HuHlsası 

tılması hakkında teati edilen notnların tasdilana 
dair 

Mj&caristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 ta
rihli Ticaret .A.nlaşmasına bağlı A ve A 1 listeleri u
de yazılı kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla 
mübadele edilecek demir ve çelikler hakkında tcati 
olunan notalarm tasdikın& dair 

'!'ürkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve 'l'i
taş'ın Macaristan'da kain Manfred Wiess ve ve Jna
nığ firmnl aı-iylP akdt'tmiş old1.ı.klaı-ı iki mukavelenin 
3 mayıs 1941 tarilıli Türk - Macar Ticaı·et Anlaşınıı

sı hükümleri haricinde olarak tatbiluna müsaade 
edilmesi haklında yapılan anlaşmanın tasdikına 

dair 

Türkiye - Romanya arasmda akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye .A.nl.aşmalariyle merbutlarrıım tas
diki hakkında 

Türkiye ile 1 alya arııl'imda mevcut 29 illekanun 1936 . 
tarihli Ticaret ve .ccyrisefain :J[uahcdrsinin tcmdiJi
m• dair tcati olnnan notıılaruı t~sdiln hakkı nda. 

1/ 02 1'ürki.ı-c ilc !sdı: ı-r urası nda 2. m~y•~ 1942 tarihin
de akit ve imza edilen Ticaret I'C Tcdi.~·c AnJa!lınu 

sının tasclikr bııkkında. 

1/813 Türkiye il(l Bulgııı·istau araı,jındıı 27 mart 1942 tari
JıinO.c imımlıınan t irıu·<'l an.lı~;nıası ilc nwrbutlarının 
l>t~dikına dair. 

lj 52 )(ulıaı-ip yabancı oı·du nıe-ıısııplaı·ıııdan 'rüı-kiyc 'y~ 

iltira l'deıılcr hakkındaki 4104. sayılı kunuııuıı -l ncii 
ımı ıl desinin d ·lfi~t irilmesinc tlair. 

1/ ·-5 'rtirkiye ile .\lnınıışn ara§ında Ticm·i ruülı:ıdt•h•lt•riıı 

tanziırdn.e dair !l illrteşritı 1941 taı·ilıli Aııluşmaya ek 

Muamelesi 

8. IV . 1942 tarihinde 4203 sııyılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

8. IV. 1942 tarihinde 4202 sayılı 
kanun olal'ak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 taı·ihinde 4207 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

24 . 1V . 1942 tarihinde 4208 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1. VI. 1942 tarihinde 4247 sayılı 

kanun olarak kabul edilm iştir. 

3. vm. 1942 tarihinile 4285 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3. vm. 1942 tarihinde 42 4 sayılı 

kanun. olarak kabul edilmL,tir. 

12 . VJU. 1942 tarihinde Mill1 Mü
dafaa. encümenine. 

Anlıı.şmıınıtı tn dikına dair. 12. Vill. 1942 taribinde tktisat en
<'iinıenine. 

If 'fı6 'l'ül'ltiye- :\faem•istmı 'l'icıır't .\.nlıısına.<;ıno ıııcı-lnıt 

A listesinde .wmlı barsuk ve unıynnt kon • juıılm·ı

nııı tc~idi hakkında tcıı1i olunan ııotıılurırı tıı~clikına 
dair. 12. VITI. 191l2 tarihinele İktisat en

cfimenine. 
J jt\6U l{omınlyn.'~lan ıılınııcıık lıuııdııjlar hıılckındn 'l'iiı·kiyo 

ilc Romanya arasında nota tcatisi sw·cüylc yapı-
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-------------
Inn Anla.')J11anın tasdikına daiı·. Eıı cüoı end.edir. 

l/86l Romıııı~·ıı 'dan 'Sirt.'ın ıı.ltrıacak mad 1 yağlar ıile va
zel in ve parafin i~in yapılan Anlaşmanın tasdilona 
dııil·. Encümeı:ıde<lir. 

İKTİSAT ENOUMENİ 

Reis 
J.lf. M . 
.ı-;,a,. 

Gireswn 
Rize 
Bilecik 

l smail tibwnctı 
~· uail Binnem 
K'(J;Sırn <GUlek 

Afyon K . 
Afyon K . 
Afyon K . 
Ankara 
A nlr,a;ra 
ri yclın 
De1ıizli 
Diyarbal~ır 
Edirne 
E1·zincan 
E8kişehi1· 
Gazian te b 
!çel 
J.çfaıı bt tl 

Berç Türhet· 
ilamza Erkan 
1 zzet Ak osman 
:1 h med Ulus 
.ll1uımune1· Er·iş 
i\ az m. i ToJ.Jco,ğl u 
Tahir BerkaJJ 
Veli Necdet ihtkila.IJ 
'!'emel Göksel 
'alih Boşota{( 

Emin azak 
Nıtri Pazarbaşı 
Dr. Mııhtar Bf't·ker 
.1 birlin DaveT 

1 tanbul 
lzrnir 
Kaı·s 
Kastamon n 
Kowga 
Konya 
Kütahy.a 

i.iJde 
Rize 
, inob 
1;1·/a 
Zc1ıguldak 
Zonguldak [9

] 

Ahmed Jlwmcli Denizman 
BenalArıman 
Ka1/JI'aman Anklı 
M!Uhm·rem Celal Bayar 
Alımed Hamd·i D ikmen 
Kazım OkcÜy 
Besim A ta7ay 
Dt·. Rasim 'F'et·id Tala.y 
Hasan avid 
Yu.uf K emal Tengirşenk 
H iisryin "'mni Co.~at· 
Ha an K.ambacak 
Mustafa Bozma 

Encümen, 43 (34 layiha, 4 tekli!, ·s tetkere, "2 'ta.krir~ işin '(SS) 11ü 1nta.ç etmiş ve -geriye kalan 
(10) iş gelecek İçUma.a kalmıştır. 

J1 Yll'IAT, R 

1j !ll Memlekettl'n ~ıkacak vrya nıf'mlckete giı·ecck üretme 
vasıtıUarınm yasak edilme ·ine v ~·asakların yabancı 

memlcke.tle.rin ~'asak maddeleriyle müh::ıdclesine dair Encümendedir. 
1/234 Umumi hrfzıssıhha kanununun haır madd lerinin de-

ğiştirilınesi hakkında 

1/-172 'faııdin ııizamnanı sinin bazı mnddol rinin değiştiril-

mesine v hu nizamnaınc~·c yeniden bazı ınaddeler 

ililvcsine ıluir 

15. I .1942 tarihüıde 4255 !jftyılı 

kanun olara'k kabul edilmiştir. 

1'7. VI. 1942 tarihiııde 426 sayılı 

kanun olarak kabul eclilmiştiı·. 

[•] V fatı, 18. lll .1942 tal'ihi1uk Umumi lle!} te arzedil?ııiftir. 
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1/607 'l'üı·kiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 tari-
hinde imza ed ilen Ticari protokolün tasdilu hakkında Encümendedir. 

1/ 647 Kaçakçılığın men ve takibine dair 1!!18 ayılı kanu-

1/655 

1/ 671 

1/ 681 

na ek kanun lu.yilıası 

lngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine 
yeniden iliive edilecek nıemleketlere tatbik dilecek 
usul Jıakkıııda teati edi len notalıırın tasdikına dair 

Tiiı·kiye - .Aimmıya arasında '!'icari mübadeleleı·e mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli I{usuı:U AnliiŞlluı.ya bağ
lı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde tayin 
cililıni.ş olan nıüdtletin iki ay uaba uzatılnıası hak
kında tcati olunan notıılann tasdiluna dair 

'!'ürkiye - Almanya aJ"asıııda Ticari mübadclelcre mü
tedail' 25 t<>mmuz 1940 tıı.rihli Ilususi Ania.şmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tfıyin 

edilmiş olan müddetin iki ay dalıa uzatılınası hak
kmda t ali ol una n notalıırın tasdikına dair 

1/ 692 Tilrkiye - Almanya aı·asında Ticari mübadclelere mü
tcdair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanlll iki 
ay temdidi hakkında tcati olunan notalıırın tasdikı

na dair 

1/ 705 

1/706 

1/ 707 

1/ 70 

Gümrük kanunu liyilıası 

Halk bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 22 .ı sıı 

yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Türkiye ile .Almanya arasında Ticari mübadele ve 
tediyelerin tanmmi hakkında akit ve imza olıuıan iki 
.Anla.şınıı. ilc bu Anlaşınalara bağlı protokol ve mek
tupların tasdiluna dair 

Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 eylul 1940 
tarihli Ticaret ,.e Tediye Aıılaşınalnrmm mcrbulla
riyle beraber iki ay uzatılınıısı ' Jıakkmda toati edilen 
notnların tasdikına dair 

l / 723 MnamPle vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 

7 . I . 1942 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 

17. Xli. 1941 tarihinde 4154 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştiı·. 

1 . XII . 1941 tarihinde 4138 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmi.<Jtir. 

1 . XII . 1941 tarihinde 4139 sayılı 

kanun ' olarak kabul edilmiştir. 

8. X1l. 1941 tarihinde 4144 say lı 
kanun olarak kabul edilmiştiı·. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 . XII . 1941 tarihinde 4153 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

17. XII .1941 tarihinde 4155 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

fıkra eklcnme i hakkında 10. VIII. 1942 tarihinde 4290 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 728 Türkiye - Romanya ara ında mevcut 26 eylUL 19·10 

taı,ihli Ticaret ve tediye Anlaşınalarmm bir ay uıa-
tılma ı hakkında t11ııti cililen notıılamı ta ·dikıtııı dııir 8. IV. 1942 tal'ihiııde 4203 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 
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1/732 Macaı·istan ile aramızda mevcut 3 mayıs l!l-n tarihli 
Ticaret Anlaşmasına bağlı A ve A l listelerinde ya
zılı konteıı.ianlar harkinde olarak Macarlarla müba
delo dil cek demir ve ~cliklcr lıakkrııda teati olunan 
notalaı·ın tasdikıııa. dair 8. IV. 1942 tarihinde 4202 sayıl ı 

kantın olıırak kabul edilmiştir. 

1/ i-!8 Türkiye - Roıııaıı,,·a arasrııda akit ,.c imza edilen ti
~aret "<' 'l'ed iye Anlaşmalaı· iylc ınel'lıtıtlanııııı 1a dikr 
hakkında 24. IV. 1942 tarihinde 4208 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
1/ 7'i3 
1/ 77:! 

l:iinırük 1ıırii'P~i k~nıınn l iıyi ha s ı En<-iimendedir. 
P!'vkıılndr \'a?.i.vrt rlola~· ısi.vlc hıı7.r ver~i V<' ı·<>siııılcr!' 

r.am i P ı·asrna dııir olan 3~2R vr 4040 say1lı kammların 
hazı hiikiimkı·iııiıı i! cğiştirilmesiıır ve hazı vergi ve 
ı·esim l en' yrııiden zam i('J'a~ına dair 27. V. 1942 tarihinde 4226 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l /77-1 Tasıırnıf hoııolıırı ihrııcrna dair olan 4058 ve 4120 
sa~·ılı kanıınlarlıı 2!l!ln sıı ,,· ılı Banknlar kanununa ek 
kantın lfi ,v iha s ı 3 . IV. ) 942 tarihinde 4195 ve 4196 

sayrlı kanun ola-rak kabul edilmiştir. 

ı /77'!i 'l'iirki.n ile 1 tııl_,-ıı ıı rn sın<la me,·cn1 29 ilkkan n n l!l3G 
tnı·ilıli 'l'i!'»r<'t \ '1' ı::;t'yriscfain Mnah edesinin tenıdidi

ne d ııiı· l eııt i eelilen notıılııı·ın tasdikı hakkında 

ı / 77H Şckı>r Y<' ırlikor.ıhııı ıılınan istihlak vC>rgisinin nı·ttml

ınnsıııa dnir ohı n -J-0-l.l sn ~'llı kaıınna ek kanun Hlyi-

1. VT .l942 tarihinde 4247 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

hasr 27 . V . 1942 tarihlnde 4225 sayılı 

kanun olarak kabuJ eılilıniştir. 

1/ 7113 Türkiye ilr i\ln!'ıtri~tan :ırasında. ~ünıeı-hank vr Ti
ta ş ' ın lllııenı·istaıı 'rlıı kiiiıı M' n n fred Wciss ve 'Ta,vnı:ı 

firınalariylc akdetıniş oldukları iki Mukavelenin 
3 ına.''ıs 1 !l~ ı tarihli Türk - 1\[ııca r Ti~aı~t Anloşınasr 

hiikiiml rı·i harİl'inde olarak tathiknıa ınil.~aaclc edil-
ııwııi hakkınila yupılıuı Anlaşmanın tasdikınn dair 20 . TV. 1942 tarihinde 4207 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 7!13 Sana.vidt' kulinnılan ipti lai matldclerlc makin<>, n lut 
ve ed t'Yil( ve bunların yedek ve tecdit par~ıılarrııın 

g-ümrük ı·esinılcri hakkında Hükilme~c ittihaz olıı

ıııın kıırııl'larııı tasdilmıa dair olıııı 3746 ayı lı kann
JU\ rk kanun liiy ihası 

·r-, ""'-Jl • ... -· .. ""' - • 

1/ 02 

l/805 
l/813 

Türkiye ilc İsviçre aı·asmdn 2 mart 1!l42 1aı·ihind 
aki t w imza <'dilen Tirıı rcf ve Tcdi;ve .An laşmıı.~ınru 
taııdikı lıakkmrla 

Fevkaliıd kazanç vergisi kanunu llıyihast 
Tiirkiye ile Bulgaristan arasında. 27 mart 1942 ta
hinde imzalanan Ticaret .Anlaşmasiyle ınorbullannın 

17. IV. 1942 tarihlnde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

3 . Vlll . 1942 tarilıiudı~ 4-2 ·s mı ·ılı 

kanun olarak kabuJ edilmiştir. 
Eneümendeclir. 
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tasdikına dair 

1/ ı 7 Etibank sermayesinin ı 00 000 000 J iraya i IJHiğıua 
dair 

l / 818 Süm. rbank sermayesinin tezyidi hakkında 

1/842 .Tütten gayri liflerden mil.mu l <;ııval ve saı·ğ ı lrl( kaba 
bezlere tatbik olunacak güınrük tarifl' numarası Jıak-

1\fuanıelcHi 

3 . vrn . ] 942 tarihinde 4284 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17.VI. l 942 tarihinde 4269 sayılı 

kanun olaı·ak luıhul Nlilmiştiı· . 

17 V 1 . 1942 1 ari h i n dr 4-270 sayı lı 

kaıııııı ularak kıılnıl edilmiştir . 

kında 12 . VI . 1942 t~ı·ihimle ~1ali,vc cııcü

ıncniııe. 

1/843 

1/845 
1/ 855 

l / 856 

'Muamele vergisi kanununun 26 ncı muddesiniJL kııl

dırılması lıakkmda 

Su m.ıılısulleri hakkında 
'!'ürkiye ile Almanya arasında ticari mübadelcleriıı 
tanzimin e dair 9 ilkte~rin 19-H ta !'ilıli Arılaşnı a,,·a 

ek A.nlaşınanın ta.ııdilmıa d&ir 
Türkiye - ~aristan Ticaret Anlaşmasına merbııt 
(A) listesinde yazılı barsak \'C am.yant kontenjanla-
rının tcz~-idi hakkında tcati olunan notnların tas-

lO. V III . .1942 tarihinde 4290 sayılı 

kaının l a biı·l~tiı·ilerı>]( kahul edilmiş
tir. 
Encüıııt>ıırlı>diı·. 

Eıı<·iiıııt•ıılleı l iı·. 

dikmil dair J·:ıwi iııı <'ncledir. 

2/40 

TEKLİFLER 

Bolu ( L\ıtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kıınunımun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fJkN1sının değiştirilmesi hakkında 

2/45 Seyhan (Sinan 'J'ekelioğlu ) - Kazauı; vergisi hakkıu
daki 2391 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkı·asmın tadiline dair 

2/ -16 

2/48 

~yhan (Sinan •rekelioğlu ) - Ilk ve senelik ınııar<'· 
naleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı

lardan alınacak riisum hakkında. 
Van (lbrabim .Aı·vas ) • Meni ihtikilr hakkırıda 

TEZKERE 

3/ 397 l\faadin nizamnaın.esinin bazı ıııadcleleriyle 'fnşocak
ları nizamııamesi.nin tadi.Jj lıakkıııdaki 60 sayılı ka
nunun 5 nci madd sinin tefsirine daiı· Başvekiilet 
tezkeresi 

30. T. 1!142 tarihindP 23~ sayılı tefsir 
olarak kabul edilmiııtir. 

29. JV . 1942 tarihinde 4215 sayılı 

knıı ıııı ulıırıık ltahul edilmiştir. 

En<'Üınendedir. 

Bu husustaki dliye eııcümcni maz
hatııs ı 7. \'lll. J9-t! tnrihiıult• kalıııl 

cdilnıiştir. 

JO . IV . l942 ta~ihinde 239 €&yılı 

te[sir olarak kalıni edilmiştir. 
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3/40!1 Fcvkaludc vaıiyet dolayısiyle bıızı wrgi ve tc~iınlero 

zam İcrasına ve bazı ıııaddel e ı · in mükellefiyet mcv?.u
una alınına .. 'Una dair olan 3828 sa)1ılı kıınunun nei 
maddesiyle nıu akknt 1 nci maddesi hüküınleriniıı 

hudut \ 'C şüınuliinün tefsiı· yoluyla tavzihi hakkında 

Muamel esi 

Başvckiilet tezkere i. 19 . 1 . 1942 tarihinde ] 270 sayılı 

lmı·ar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 42 1 ihraç olunacak yaprak tütünle ı'İn .J.040 sıı:vılı kaııu

nnn :16 ll<'ı maddeRi hükıniiııün ı;<iinıuliiııo girip girıııe-
diğinin tel'si ri hakkında Bıı.~vckfılct tczkcresi. 2. U. 1942 tarihinde 1276 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

1'Al(R]RLEH. 

.f/ 20 l sta nlml ( (il. K iızım l\anıbekir) - !!;ı: ğli hıwza.i falı
nuyesi nıııdeu aıııel.e~iniıı hukukuna müteallik l fı l 

sayıVı kaııunuıı 7 n ·i ıııaddc~inin tdsiri hal<kında . 17 . Vl . 1942 tarihinde 240 sayılı tef
sir ulıı~·ak kabul edilm)ştir . 

.f/ 3H Bolu ( Llıtl'i (;(iren ) - Türkiye Cıtuılllıri_,·e ti Ziraat 
bankası knnuıııınnn fl.J. nc·ii ıııadd 'suıin iki ııuıııaralı 

fıknısıııııı t~l'sirine dair. 30. l .1!t42 tarihinde 238 sayılı tef
sirl birlc tiıilerck kabul edilmiştir. 

.:1 nka.ıYI! 
Lintalya 
Balık esi1· 
('auakkale 
( 'm w k kalr• 
('anakkale 
O iN•. un 
TT alı ka1··i 
f çel 

MAAR!2 UCtlME~Iİ 

Re is 
M . M. 
1\a. 

Belki.· Baykan 
T iirkan Ot·s 

Mani8a 
lstwnbıü 
1 ~nı ir 

fs ll/(/ il I/ akkı { T Z ltllÇ(L I'Şiil 
"\ ııni Yııkaruç 
Reşad Nuri Giiuteki11 
Z i.11a Gevher EWi 
Talat Onay 
t zzl't Ulvi .İlJkurrl 
ft' m in 1 n ankıır 

Rulvan Na,fiz Edgüer 
1 urahim Alaettin (iö1 sa 
Şehime Yıınıı.s 

!st a nbııl .ll i J((i ııi A f,·yii " 
l ::1n it· ... \Trı-:nıi 1//ı;cr 
Kor8 1/uod K öpriilii 
(hda .tli Cauib Yöıtlem 
Ordu , 'l'lim , ırn Tarran 
'l'mbzon Jlalil ihad Boz fepr 
Trabzon !Tmndi tnkiimen 
l 1-ta R efct l/ıgen 

Encümen, 9 (8 layih&, 1 teklif) işin (8) ni intaç etmiş ve geriye ka.l&n (1) iş gelecek lçtima. 
kalmıştır. 
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No. Hulas~sı 

LAYilJ.ALAH 

1/ 26 Ccmiyet.lcı· l11ınununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilavesi hakkında 

lj(i!J7 Istanbul Üniversitesinin ıunnmi ınuvnzencyc ıılıııına
sma dair olan 3694 'sayılı kanuna ek kıınun Hiyilıası 

1/ 69!) Devlet memurları aylıklarının tevh it ve teadülüne 

Muamelesi 

Encümeııdedir. 

8. XII. 1941 tarihinile 4142 sayılı 

kanun olarak kabul erlilmiştir. 

dııiı· olan 3656 sayılr kanıımı ek kanun layjhası 8. Xll . 1941 tarihinde 4141 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 786 Ankaı·a Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 

«Türk inkıliıp tarihi enstitüsü» kurulması hakkında 15. TV .1942 tarihinde 4204 sayılr 

kanun olarıık kabul edilmiştir. 
lj773 Menınl'ial'm tahsil müesseselerinde talcbe olaını.ya

cnklarma daiı· olan 4007 sayılı kanunun 1 nci madde-
sinin tadiline dair 29. TV. 1942 tarihinde 4214 ~ayı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 780 Devlet memurları aylıklarının tcvhit ve teadüiüııc 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 1 sayılı 
cetvellerle 1941 mali yılı l\1uvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cctvellcri·n Maarif vekillct i kısınmdıı de-
ğişiklik yııpılması hakkında 29 . V . 1942 taı-ihinde -:1238 s~yılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 829 Bcckn terbiyesi kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 

1/ R:iO i\l eslcki t~lmik okullar a~ılınası ve m vcutlaı-ıu büyü-

29 . V. 1942 tarihinde 4235 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

ı üm esi hakkmda 14 o vın o 1942 tarihinde 4304 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

'I'EKLll~ 

~/51 'I'okad ( ıtkı Atıını;) - Teknik okullar mezunlarmın 
·yerlt.'ksııbay olabilmelerine dair 30 .lV. 1942 tarihinde Milli 1\'Iüdafaa 

enetimeni ne. 
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MALİYE ENCt.tMENt 

Reis 
M. M. 
Ka. 

i stanbul 
Malatya 
1'okacl 

Atıf Bayındır 
N asuhi Baycta1· 
'emal Kovalı 

Aydvn 
Balıkes i?· 
Bu1·sa 
Gazi anti' b 
lzmi?· 
Kasta'lllonu 
KaJJseri 
Kırklm·eli 
K1rŞl'hi1· 

Adnan Menderes 
H acim Ç arıklı 
!>?·. (talib Kahrcıman 
,1Jırrıed Aksu 
Kamil Du1·sıın 
H acm· Dicle 
Onıer Taşcıo.iJln 
H a:nı di Kuleli 
t zzet Ozkan 

Kırşehir 
Konya 
Malatya 
ılfan:isa 

Ni,ijrle 
Rize 
Va.n 
Zoııgı, lrlnk 

Merned Seyfeli 
Kazım Gürel 
Mahnıud N cdinı Zabcı 
]!'aik K urdo.iflıı 
Dr. Abt·avaya JEannaralı 
Kf'malettin Kamıı 
tbmhim A1·vas 
Y nsu,f X iyrı, Ozf'uçi 

Encümen, 58 (41 lô.yiha, 4 teklif, 10 tezkere, 1 takrir, 2 muhtelif evrak) işin (35) şini intaç et
miş ve g,riye ka.la.n (23) iş gelecek t çtim.o.a. ımıınıŞtrr. 

o. 

1/ 10!\ 

1/ 240 

l / 439 
1/ 446 

Hulusası 

1 p<>klıiiet>kçiliği işleı·i, ipekl~eği tohıınıu yetiştiril
mesi. muayrne ve satılınası hakkında 

Orman kommıınuıı hazı maddelerinin dci>işt irilıne-;i 

hakkında 

Bekçiler hakimıda 
Banlwlar ve Devll't müessesel ri mcnııırlnrı aylıkln.

ı·ınrn tcvhit ve teadii lü hakkındaki 36fi!l ~u.vılı kanu
ının t3 ncü mııdde ·inin (B) fıkrasının tı.ıdilinc dair 

l/ 456 Belediye 1stim15..k kanununun 9 ııen maddesinin ta-

Muamelesi 

Encüıııendedir. 

16 . IV . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 
Rncümendcdir. 

26 .XU. 1941 tarihinde 4161 sayılı 

kanun olarak kabul edilmjştiı·. 

dili ve 1 nci mııddesine bir fıkra e.klenıııesi hakkmdıı Eneiioıendedir. 

1/~65 Kndııstı·o kanunu lii~'İhası 

1/Hl9 

1/519 

l /553 

l / 6li0 

...... -.. 

Hıılıly vilıiycli hususi idııresiuc c.levrl'<lilecek gayri
mcnJ...-uller hakkında 

Maaş kaılUnıunın hnzı maddelerinin tııdili hııkkmda 

Bina ve ıır11zi v rgilt•ri tnclilnt koıni yonlıırınıh i ı
bt'<l 11 bıalıııllcrdc nıuvıızı.nr olaruk L şkili lıukkındn 

.,:ırk ltıılıları \'C kilimleriyi cmsıılhıirı (HPrlıı>Mt nııı· 

hal) rejiıuine tabi tutulması hukkmdn 

16 . IV . 1942 tarihinde Bütçe encii
ıııcnine. 

3. Vlii . 1042 tarihinde 4281 Silyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
26. XII. 1941 taribinde 4161 sayılı 

kanunla birlc tiril rek kabul edilmiş
tir. 

En tinıend dir. 

Bnoümeııdedir . 
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No. Hulaıra Mua.mele~i 

1/:180 
l / i1R7 

l ş~i sigortııluı ·ı idar·esi tcşkililtr hakkıııda Eıwümendedir. 
Bıınıt , putlıı,vırı maddeler, ~ ilfılı ve lcfcı·nıatı iııhis>ı -

rı hakkında 

1 tiOH (.'cltik~i ı:il'tliği taks it hccll•li lıaki.rrsi olııı·ak gö~

nıcnlerdcn ataıııJa)ı panının k:ı:ı-drrıııı IPI'kiniy lc hi
ı·im•i ı.ııkı<it hrdrli'ııin ~urr t i mn lımılın \ ' l' ~i ftliğiıı 

lı•k ı · ıır· Joo~·Hi fN·e s:ıttlınııs ı lıakkı.ııda 

1/ 6 13 'l'ıı ~ kın \ 'C -ın lıi.i ı·nnılııı·ıııa knı·~ı kor·ıınına l ıı ıkkıııd ıı 

1/ 61!) .\ ıtkıı ı•a •lı•kt l'ik \' l' lı ı11 ' agıızı \ 'l' ,\dana cl ek i ri k ıııi.i-

15. lV . 1942 lal'ihinde Mi11l Müda

fila cnriirtıenine . 

30 . ı . 1942 tıırihiııdc 41Ha snyılı 

kaıııun ıılıı.rııık \kabul edilmiştir. 

25. . 1942 l'ılrilıindc Rii("t e !'ncü

nıt'llim•. 

<'ssc~· Jı•)·iııiıı ithtı·c ' '<' i ş l ı· tilnıl•l ri htıkkıııda 27. lV . 1942 tııı·ihinde f'iit~e '('t tc li 

menin-c. 
1/ GlG Aı·az i \'erg isi kaıııııııııııııı :! nı·i maddes ine hir fıkra 

l'id l'nnıcs iıı e dair · Encünıended ir•. 

l j 62i De,•letçe yapılııuş \ 'C yapılacak olan sulanın işleı· iıı-

den almacak ücretiere dair Rnrüntcnc1eJ iı· . 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 3:3 ncü malldesine bir 

fıkra eklennı.esine dair Encüınendeuiı·. 

J j G31 7 9, 171 5, 2 71 ve 3530 sayılı kanuıılııı ·ı ıı bazı nıaclılc•. 

leri hükünıl cl'inin değiştir·ilnı es i hakkında 11 . Xl 1 . 1941 t ari hiııdt• Hütı;e rı

meninc. 

l / 676 Oiimrüklere enıaneten yııtmlan pıırala1'nı ıniiruı'UI18-

ma.m hakkında 27 . lV . 1942 tarihinde llütçe eııl'ii

ıneninc. 

1/6 'J'a.pulaıtıa kanunu lay:ihası 

1/ 704 E cuebi DevletJet'den temin edilen ve ccli lec;•k olan 
kr·edilere mahsuben celholmıan harp t (}hiv.ııt w 'le
vıı.zıınmıu gürrı:rük resmiyle sa:il· 'Vergi ve ı·oırimtt>r

dım istisntısı hakktndaki 37.29 ayılı kıı.mmı:m 2 n c i 

16 . I . 1941 tarihinde IRiitçe cncü-
ınenine. 

,ırıadcldsi lıükmürfÜıı iki ene daha uzatılmasına dair 22. Xll . 19-U tarihinde 4158 sayılı 
kanun ola'l'a:k kabul eitilmiştir. 

1/710 B elediyeler h11>M<-ası .hakkıtıdaki 2301 numru·alı ka· 
nuntın 5 nci maddesinin A fıkrasııun dcğiştiı·i lmeısi-

ne ve bu kanuna muvakkat bi ı· ıuaddc ilavesine dair 16 .V . 1942 taı·ihiıı<le llütGe encüme

ııinc. 

1/ 723 Mllıamel e veı·gi i knnnnuııuıı 12 nci nıaddesiıı~ lı i ı · 

fıkra ki-omu i hakkında 

1/73l Hayvan 1\ğhk tnPhıllrlarılll\ lıııyvnn yenı lı ddi vc-

., 

10 . vnr . 1942 tal'ihinde 4290 sayı lı 

kanun olatak knhul edilmiştir. 

ı·ilm.e i lıakkmda 1:2 . \ ' ll!. 1942 tal'ilıind !' 4;!!) 1 sa,\'llı 
kanun ıılııı•ak kabul edilıniştiı•. 

1ji7'!. P~vkalô.de va~.i~et dolayısiyle hazı v ı·gi 'VC ı•csiın l N·~ 

zam icrasına dııiı· olon 3 2 ''*' 4040 ııayıh kaııııul ıı
larıu hıı zı lıiikiimleı•iniıı ilcğiştiı·ilın~si ııe ' '" hıızı ,·eı·-



No. 

1/774 

1/ 778 

- 186 --
IIuH1snsı 

gi ve resimlez:e y~I)!den zam icro.sına dair 

r,asıı,rr~ bonoları ihrıı-cına dak olan 4058 ve 4120 sa
W ~uwarla 2999 sayılı Bankalar kanununa ek ka
nun lAyiliası 

Şeker ve glikozdan alınan istihlUk vergiılinin nrttı

rılm\asma dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun 18-
yihası 

-

Muamelesi 

27 . V . 1942 tarihinde 226 sayılı 
~nı "ı n,aflH[I ~larak. ka~uı ııdi)miştir. 

3 . 1 V . l 942 tarihinde 4195, 4 Hl6 sa
yılı kanun olarak kabul edilıniştir. 

27 . V . 1942 tarihinde 4225 aayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

·1j 781 İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın-
dald 2921 sayılı kanunun bazı ın.a.ddelerinin değişti

rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
,dair 16. VI. 1942 tarihinde Bütçe encü

n.ıenine. 
1/793 aııayide kullanı lan iptidai maddelerle makine, al{it 

l jROl 

l / 09 

1/810 

1/815 

1/ 817 

1/ 818 

1/822 

1/ 23 

1/827 

1/842 

w cd<'vat ve bıu:ı.la,rın yedek ve tecdit parçalarının 

gfıwrük re,~imleri lı!Wkıncln Hükılmetçe ittihaz olunan 
kara rlanın tıısdikına dair olan 37'16 sayılı kamtl)a ek 
kanun l nyihası. 

?ı lali.'·o vekfilcti Ba.~lı ukuk müşavirliğinin ve Mu
hukenıat unıunı müdü ı·lüğünüıı vu.zifelerine, Devlet 

E,niıümendedir. 

da,·alannın takibi usııllerine ve merkez ve viiavetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair. . ~ Encüme';lı!e~r. 
Vakıf mcmbu s;u l ı,ı ri_vle onnan ve zeytinliklerin işle-
t ilmesi hakkındaki 3913 suyı ~ı kanuna ek kanun lii-
yiho.sı 16 . VI . 942 tal'ihinde Şü.tçe cncü-

llazine ile İstanbul belediyesinin bir kısun alacakla
rının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkında 
3656, 3888 ve 3968 sayılı kanunlara ba~lı 1 numara
lı cetvellerin Maliye vekilieti ~ısmnıda ve 29~6 sayı
lı kanunda değişiklik yapılmasma qair 

Etibank sermayesinin 100 000 go:<> liraya iblağma 

dalı: 

ümerbank sermayesinin tezyidi hakkında 

Maaş kaı;ı.unnna müzeyyel 4161 sayıb kimuna ek k;a-
nun l!yihası · 
Maliye atlı tahsildarlarına hayvan ;rero bedeli veril-
mesi hakkinda ' 

Milli Müdafaa istikrazı hakkında 

Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sargılık ka
ba beılere tat]?ik olunacak giiınl'iik tarife numarası 

m enine. 

Encümendedir. .. 

lO VIII . 1942 tarihinde 4286 ~ayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . VI . 1942 tarihinıle 4269 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l7 . VI .]942 tarihi~dc 4270 sayılı 
lçanun ol11rak kabulııdilJni.ftir. 

Encüınendedir. 

10 . vm .1942 t(lr}hinde 4287 sayıl ı 
kanun olarak kabul ed~iştir. 
13 . VI . 1942 taribinde 4275 sayılı 
,kanun olarak kah?l edilın~tir. 
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No. Hulil.sası 

hakkında 

1/843 M)uam.ele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin kal-
d.ınlm.ası hakkında · 

'J'EKLlFLER 

2; a2 · Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ) - Askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilii
vesine dair 

2/34 Idaı·e Heyeti - Divanı muhasebat kanununtın 73 ncü 

Muamelesi 

Encümendedir. 

10 . VIll . 1942 tarihinde 4290 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

18 . V . 1942 tarihinde Sıhhat ve iç
timai muavenet encümenine. 

maddesinin tıı.diline dair Encümendedir. 

2/ 45 Seyhan ( inan Tekelioğlu) - Kazanç vergİili hakkın
duki 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasuım tadiline dair 29. IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 53 'l'okad (Sıtkı Atanç) - Hazine avukatlrğmda geçen 
müddetleriıı tekaütlüğe mahsup edilmesi hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 197 EylUl : ikinciteşrin 1939 aylarma ait raporun su
nulduğıına dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) Encümendedir. 

3/ 232 Birincikanun 1939 : Şubat 1940 ayiarına ait raporun 
sunulduğuna dair Divan ı muhaseba.t riyaseti tezkeresi 
(5 nci fıkra) l~ncümendedir. 

3/ 300 Gümriik tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli !kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvck8.let tezkeresi Encüınendediı·. 

3/ 302 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
'l'üı•kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu ile ihdas 
edilmiş olan krediler Yüksek nlizım heyeti ve idarP 
komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvek!let tezkeresi 19 . I . 1942 tarihinde Bütçe encüme-

3/ 327 

3/ 360 

Divanı mulıasebat raporları üzerine Meclisi alice 
·ittilıa.z olunan 814 sayılr karann 7 nci fıkrası hük
münün halen mer'i olup olmadığının tefsiri lınklondn 
Ba~veka.Iet tezkeresi 
Eşlı.>ya müsademesinde malUl olanlarm iktisadi -bul-ı
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisa.r eşyası be:,t· 
yesinden istifade hususlarmda harp milltıJü hük
münde olduklarma dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekôlet tez
kcresi 

nin e. 

Encümendedir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4298 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~tir. 
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No. Bulasası 

3/409 Fevkalilde vaziyet dolayısiye bazı vergi ve resimlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu . 
una alınınasma . dair olan 3828 sayılı kanunun nci 
maddesi ile muva:kkat birinci maddesi hükümlerinin 
hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 

.Muamelesi 

Başveknlet tezkeresi 19 . I . 1942 tarihinde 1270 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 421 1 h ra~ olunncak yaprak tü tü n! erin -10-!0 sayılı kanu

nun 36 ncı maddesi hükmünün şümuliine gidip gir-
nıediğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 2 . II. 1942 taribinde 1276. sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/423 Askeri t'ııbriluılnı· Tt>kaüL ve ınuııvenet. sandığı luık

kmdaki 3575 'sayılı kanumın 36 ncı maddesinin tefJ!i
rine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 432 Askl'ri ve mülki tekaiit kanununun 62 nci maddesinin 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4295 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tefsirinc dair Bıışvekiüet tezkeresi 19 . VI. 1942 tarihinde 1309 sayılı 

karar olarak kabul edilmi§tir. 

T.A.KR!R 

4/ 2!l lst.anhul (Ziya Karamursal ) - Arzuhal eneümcninin 
20. XI . 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 226-l 
sayılı karııı·ın mnmi Heyt>tt.e müzakeresine dair 

~lUHTEL1F EVRAK 

5/1 J Kazanç vergisi kanunun nn nci maddesini tadil eden 
32.'> sayılı kaıuuıun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası

nın t<'fsirinc dair Divaru muluısehat en ümeni maz-

Eııcümendedir. 

batası Encümendedir. 
5/36 Zirai işlerde, bağcılık ve hahçıvı.ıncılıkta. çalışanların 

kazıınç bulıran ve rnuvazcne vergi lerind mevcut hü
kiirnlcrl' gör~ muafiyetleri hakkında. Dh-ıınr muhıı.se-

ba.t cncümeni mıı.zbatam Enciimendedir. 



Afyon K. 
Balıkesir 
Çorum 
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MECLlS HESAPLARININ TETKtıu ENCUMENl 

lle is 
ll!. M. 
AfMrakıp 
J({i. 

H ay'dar Ç m·çe7 
Mcmed Denıir 
Şakir Baran 

A.nkam 
Rize 
Ço1-u.Jı 
Ordıı 

Rifat Amz 
A:li Zwh 
Mrızhaı· 1lfiijid Kansu 
If ii s eyin Ekşi 

Malatya JJr. Hilmi Oytaç 
ey han 1"1 !br ahim M ete 

Sinob Hul?igı: Oı·uço,ğlu 

Encümen, 1 ikinciteşrin 1941 tarihinden 14 ağustos 1942 tarihine kada.r 6~ defa topla.narak BÜ
yük Millet Meclisi 1941 yılı nisan: 1942 yılı mart ayları hesabı hakkında Yüksek Reisliğe altı 
ınazbata sunmwı, bııİıla.rdan yalnız şubat ve mart aylarma ait ınazbatıı. henüz Umumi Heyete arze
dilmemiş ,diğer beş mazbata Umumi Heyetin muhtelif tarihli inikatla.rmda okunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilatı ile Milli sariı.ylar ve köşklerdeki eşyayı murakabe etmiş 
ve Büyük Milliı't keclisi, Rıy~eti Cumhur ve Divanı muhasebat 1940 mali ylr hesabı katileri hak
lemda Y'Ükııek Reisılge sunduğu 3 mazbatanm Hazine hesabı katisine ithal edilmek üzere Hükümete 
tevdiine Umumi Heyetin 5 . I . 1942 ta.rihli inikadında karar verilıniştir. 

Çanlm·ı 
Çorıım 

MECLlS KUTUPHANESl ENCUMENl 

R e is : Gh·esun 

:!v ni Doğan 
Dr. ·Mustafa Camtekin 

Gl. lhswn Sökmen 

Niğde 
Ordu 

Hazim l'epcyran 
.4 hnı.ed thsan Tokgöz 

Encümen, 1 ikinciteşrin 1941 tarihinden 14 ağustos 1942 tarihine kadar 5 defa toplana.ra.k C. H. P. 
neşriyatının temini ile lsta.ubul Üniversitesi ne§riyatm.m, bazı yeni eserlerle nadir koleksiyonla.r ve 
kıymetli eski eserlerin satm alınmasına ve türkçe gazetelerle bazı ecnebi mecmuaların abonelerinin 
yenileştirilmesine dair kararla.r vermiş, a.lma.ca.k ve ciltlenecek kita.pla.rla. kütüphanede yapılacak 
diğer mütenevvi işler hakkında. görüşmüştür. 

[•] Vefatı, 18. nl .1942 tan'hiıı<U Umumi H eyete ıırzedilmiştiı·. 



Ağrı 
'Biu·sa 
Çankın 
Çarıını 
J!:ai1·ne 
.b'1·zıır·ıı1n 

(J iim iişane 
(Hi\1ı,ii. blne 
T()el f""'1 
!strınbıtl 
Kars r••• ı 
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MlLLt MUDAF AA ENcttUMEıtt 

Reis Diyarbakır 
~f. M. am.sıın [•] 
Ka. Konya . 

Km·gl. Kerııal Doğan 
Gl. N tıcı 1'ınaz 
br. Akif Aı·kan 
Eyüb Sabri Ak,qiil 
PıCad Balkan 
.-t ziz Akyii-re~; 
Sevket Erdoğan 
Y1'.ısııf E(11a Zat-buıı 
Rcfil;. KomWın 
8iikrii Ali 0gP7 
/fii . rrı• Kızıldo.r/an 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Amiral Fahri Engin 
Vehbi Bilgin 

Kayserı· Naztııi Tokeı· 
[((J!IJSeri 8a/.ih Twrgay 
Mala.tya. Gl . Osman Kopta.gel 
M ani. a r•••• ı Gl. Ali Rıza Artıwkal 
Manisa Kti-zım. Nrımi Duı·ıı 
M-ıı,ijla Sadulla.h Giiney 
8nmsaut••••"ı Ruşm-ıi Baı-kırı. 
Seyhan 8-i?ıan Tekelioğlu 
Urfa 07. Ahmed Yazga11 
Y oz,qad ('el a7 Arat 

Encümen, 43 (36 lô.yiha, 3 teklif, 4 tezkere) işin (38) ni intaç etmi§ ve geriye k&lan (5) i§ gele
oc!' tçtimaa. kalmıştır. 

No. 

1/ -lfl 

1/ 1 7 

Hulfuıası 

LAY1HALAR 

Emirher ve seyis erieri hakkındaki 1600 sayılı kuntı 

na ek kanun liiyihası 

Askerlerin zat işlPrine taallfık !'den davaların tetkik 
ve muhakeme n~ıılü hakkındaki 3HO sayılı kımunun 
iki maddesinin d~ğişti"rllmesine dair 

Muamele i 

Encümendedir. 

15 . VJ . l 942 tarihinde 4259 sayılı 

l<amın olarak kabul edilmiştir. 

V550 A ·!;eri fabrikalar tekııüt ve ınııııvencl andığı hak
kında 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tarli-

1/ 587 

line dair 2 .n. 1942 tarihinde 4188 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bu'riıt, pntlayıeı madd lı!r, 

sa rı hakkında 
siliih ve teferrııatr inhi-

13 . V. 1942 tarihinde Dahiliye encü
menine. 

1/ 636 Milli müdafM mükellefiyeti kanununun 68 nci mad-
(lt' lilr bir fıkra l'fnvcsiı\c dair 26 . XI . 1941 tarihinde 4130 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştil'. 

[ •ı Mi!ııakalôt l)eHUiğitıe tayini, 17. Xl .1941 tarihindr Umumi H yetto okı"ımUftur. 
( ••ı 18 . lll . 19d!ı tarihinde sefiltııı~tir. 
[•••] V fatı, 6 . IV.1942 tarihinde Uımııni lleyet arzedilıııiştir. 

[••••] ~U: illi Miiil..afaa tJtkı'lli4mc tayini, 17. Xl .1941 tarihinde Umunıi Heyette okuntıı:u,tur. 

[ .. ""•] Aıııira1 Ji'ahri Engin'in verine M~bata ıııuhamrliğin .,eçilmiştir. 
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No. Hulô.sası Muamelesi 

1/ 641 Denizaltt sınrfı mensuplnrına verilecek zamlar w 
taznıjn]er hakkındaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 362!) sııyıJı karıunun hirinri ve ikinci mad -
delerinin tadilinc dair 10. XII . 1941 tarihinde 4145 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 6 9 Denir. gııdikli subaylarının tahsisatı fevkaliidelerinc 

1/ 6!l5 

.nıp ılaeak zam hııkkında 3 . XII . 1941 tarihinde 4140 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

Erzurum - Kıırabıyık hanlan dar hattının Milli 1\fii
dafna vekiilctine devri hakkında 6 . V. 1942 tarihinde 4218 ııayrlı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

1/ 6!l A~kerlik kanununun 39 JH'U ve 61 nci maddelerinin 
deği~tirilnırsine daiı· ıs -. XII. 1941 tarihinde 4152 sayılı 

kanun olarak kalml edilmiştir. 
1/ 70() A 1 aşemiliter, ntnşeuaval ve ataşeari.venler nıaiyctlH

rinde istihdam edilecek cratın maaş , harcırah , iaşe 

V\" ilbası haklanda 3 . VIII . 1942 tarihinde 4278 sayılı 
• "· • -ll kanun olarak kabul edilmiştir. 

l i 7J3 Ya.ljaneı nırmlekctle re ~öııderilecek mı>murlann har
cırahlıırı hukkıııdaki 3-ı·H ~a;vılı kanuna ek kanıııı 

lôyihası 3 . VIII. 1942 tarihind<' 427!l sa;vı lı 

kımun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 733 Ask()rlik kımı"mumuı 5 nci maddesin muvakkat bir 

fıkra eklenmesi hakkında 21. I . 1942 tarihinde 4173 sayılı 
• "'.'"1' . .. 

' kanun olarak kabul edilmiştir . 
1/734 Asln•ri taymat ve yPI11 kanununun 4 ve 36 ncı nınd

ılelerinin Indiline ve 39 nl'u madde ine bir Fıkı-n 

illive~iııe dair olan 1!7!! sa.vılı kıınnnıın ikinci madde-
sinin değiştirilmesi hakkında 28 . I . 1942 tarihinde 4177 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 737 AskN·i CCZII kanımunun 08Zl maddelerinin değiştiril-
mesi hakkında 15 . VI . 1942 tarihinde 4257 sayılı 

.. ... .. - \, -. v kanun olarak kabu1 edilmiştir. 
1/73 .Askeri muhakcıne usulü kanununun bazı maddehı-

rinin değişliı·ilmcsi hakkında 3 . VIII. 1942 tarihinde 4280 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/745 . Yedt>ksnhuy ve askori memurlar kanununun 4107 

ııayılı kanımla değiştirilen 3 ncü mndrl inin tadilinP 
dair 26 . I. 1942 tarihinde 4175 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
4!l 1\fenınrlada .aııkl'ri men uplardan fe\•kaliidt> hallı>rdP 

ınııl iktisap edenler hakkında 29 . V . 1942 tarihinde 4237 sıı:vrlı 

1/ 750 Askeri ~eza kanununa ek kanun liıyihası 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarilıinde 4276 ve 4277 
Rnyılı kıı.nun olarak kahul edilmiştir. 

l / 755 Ask~rin istihkuknıdun kesilecek t•knıeğe mukabil ila- · ~ -
ve edilee k gıdu maddelı•ri hııkknıda 2. II. 1942 tarihinde 4186 sayılı 

. ' kanun olarak kabul edilmiştir . 
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No. IIuUisası 

1/756 Askeri taymat ~c yem kanununun tadili hakkında 

l / 773 Memul'lorın tahsil mlies.~eselerind ' talebo olamıyacak
larrna dair olan 4007 sııyılı kanunun birinci madde
sinin tııdiline dair 

l / 7 8 Emniyet umum müdüı·lüğü ile gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı teşkilatı hakkındaki kanunlara bağ
lı kadrolara dahil mıııışlı ve daiınl ücretli memurlara 
lıir er layını iştiJıkakı veri)mesiııe dair 

l / 792 Örfi idare kanununun 7 nçi maddesinin değiştiril 
ınesine dair 

1/ · ı!) Denizaltı ' gemilcrinde ve avcı lıotlarında ın üstalıdem 
deniz personeline scferde, manevra ve tatbikatlarda 

Muamelesi 

2 . II . 1942 ' tarihinde 4187 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 . IV . 1942 tarihinde 4214 sıı.ytılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1l . V . 1942 tarihinde 4220 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 . V . 1942 tarihinde 4219 sayılı 

kanun olarak kabul ediliniştir. 

veı·ilerek hazır g-ıda hakkında 25 . V . 1942 tarihinde Bütçe encü-

1/ 821 .)andarnııı eratı kaııuııunnn bazı maddelerini değişti

ı·cn 3155 sııyılı kıınııııun 14 ncü maddesinin tndili 
hakkmda 

ın enine. 

3 . VI . 1942 tarihinde 4248 sayılı 

kanun olau.k kabul edilmiştir. 
1/ 825 Askeri nıcmul'lar hakkındaki 1455 sayılı kanuna iki ' 

l / 828 

1/832 

1/835 

1/836 

1/840 

mnvakknt madde ilnvcsiııe dair 

Orman koruma teşkilat. kaınmunun 3490 sayılı ka
ııunla taılil ed ilen l.J: ncü mndd sinin değiştirilmesi 

hakkında 

Gedikli kü~ük: zil.bit membalarma dair olan 2505 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi bak-
kında . . 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı ka
nunu tadil eden 4002 sayılı kanunun birinci madde
sine bir fıkra eldenmesine dair 

Ordu subaylar heyetine mahsus Terfi. kanununun 
muaddel 10 ncu maddesinin değitirilmesine dair 

.Askeri şoför ve sanatkArlara verilecek ücret ve yev
miyeler haldondaki 1272 sayılı kanunun iki n 'i mad
desinin d~tirilmesine dair 

1/847 Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin lfiill Müdafaa vek&leti kara losmmda deiitilı:-

3 . VIII . 1942 tarihinde 4282 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . VIII . 1942 tarihinde 4283 sayılı 

kanun olarak kabul ~tir. 

15 . '\ 1 . 1942 tarihinde 4260 sayı lı 

kanun olarak kabul edil.rn4tir. 

19 . vr . 1942 tarihinde 4273 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi.ştir. 

1!) . YI . 1942 tarihinde 4273 sayılı 
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

~ . VI . 1942 tarihinde Bütçe encü
ıneruııe. 



No. 

1/852 

1/857 

1/858 

1/859 

2/5 

2/64 

3/ 423 

3/432 

- 1~-
Hulasası 

.lik yapılm~ WW" 

M)uharip yabancı ordu mensuı;>larından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 4 ncü 
~ddesinin d,eğiştir~esine dair 
Askeri ı;neDJIIP'lar hakkındalri 1455 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair 

Asker!-meınaıu ~ıntak~lar hakkındaki 1110 -sayılı 
kanuna ek kanun layiliası 
Dexlet mem.wla,rı ~ylıkla~n tevhit ve teadülü hak
kmdaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
~ Mıüdafaa ve)til.lcti kara kısmında deği!PkJik ya
~ına dair 

TEKLIFLER 

Diyarbakır (Gl. Kiazıın Sevükte~ ve Erzunmı Ş~k
rü Koçak) - Subay ve asker,i mıılllUPların tekaüdü 
için .rütbe ve sınıfiarına göre tayin olunan yaşları 
lülQir~ 3079 sayılı kımuna bir madde eklenmesine 
dair 
To:k/ld ( ıtk~ .Atanç) - Tekııik okullar mezunlarının 
JisıQ;eksubay olabj@ele,rine dair 
Malatya (Mahmud Neclim Zabcı ve iki arkadaşı) · 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinın harp malü.ller~e 

ve ~,hiıt yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sa)!'llı lca~un,un 4 neü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair 

TEZKERELER 

Askeri fabrikalar Tekaüt ve ·muaveıı.et. sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin tef
sirine dair Ba.~vekô.let tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci maddesi
nin tefsirine dair .Başveklllet tezkaresi 

9/ 467 skeri , ,e }Iülki tekaüt knnununun 46 ncı madd i-

Muamelesi 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4297 sayı!h 
kanun olarak kabul eclilmiştir. 

Encümendedir. 

14 . VIII . 1942 tarihinde .4296 sayı)ı 
kanun olarak kabul ediia.ıniştiı·. 

Encüm.eı:ıdedir. 

14 . VIII . 1942 tarihinde 4297 sayıh 
kanu.nla birle.<jtirilerıık kabul edilmiş· 

tir. 

Encümendedir. 

Encümendeclir. 

J,2 . VIV . 1~42 ~ri\ı.~q.e Qiimriik 'ic 
iıı!)\\l'l.ı;l~r ~nclWı,ıtqi c. 

14 . VIII . 1942 taribinde 4295 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

19 . VI . 19!2 tarihinde 1309 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

nin ·tefsiri hakkında Başvekfılet tezkeresi 26 . V . 19-12 tarihi nd Bütçe encii-

3j479 Ordu subaylıu·mn bir el' tayııu verilmesi hakkındaki 
4105 sayılı kanunun birinci maddesinin ıtefııirine dair 

m enine. 

Divanı muhnsebat riyns ti tezkeresi 17 . VI . 1942 tariJ.ıinde Bütçe encü
ıwmi,ııe. 
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NAFİA ENCUMENl: 

Reis 
M. M . 
Ka. 

E1·zincan 
Eskişehir 
Sivas 

Aziz Samı·h !lter 
1 zzet A rukan 
Abdurrahman Naci Demirağ 

. Afyon K. [•J 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çoruh 
DiJJat·bakır 
Eskişehir 
!sparta 
Jzmi1· 

Ali Çetinka;ya 
M ebrııre Gönenç 
Arif Ba;ytın 
Eşref Demirel 
Ali Rıza Erem 
Caht.t Çııbııkçıı 

Osman Işın 
Hiisnii Ozdamar 
S adetti n E pikmen 

Malatya 
Malatya 
Malatyat 
Manisa 
Nilide 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 

Memed Şevket Ozpazat·başı 
Muttalip Oker 
V asıf Çına;y 
Osman Erçin 
Halid Mengi 
Sami Erkman 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Encüınen, 17 lii.yihanm 14 nü intaç etmiş ve geriye lmlan 3 İ§ gelecek t çtima.a kalmıştır. 

No. Hulfuıası Muamelesi 

LAYİRALAR -·· 
1/286 tstanhul 'da yeniden yapılaeak Adli~·e binası için ge-

lrr<'k Rcnelere gcc:ici tnahhüt icrası hakkında Encümendedir. 
1/442 İş kazaları, mesleki hAstalıklar ve analrk sigortaları 

hakkmda Encünıcndedir. 

1/514 

1/615 

1/683 

1/695 

Posta, telgraf ve telefon idaresi Biriktirme ve yar
dmı sandığı hakkında 

Ankara Elektrik ve lıavaJ!ıızı ve Adana Elektrik mü
esseselerinin idare ve işlrtilmeleri hakkrnda 
Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanunun 4 ncii 
maddesinin (A) hendinde değişiklik yapılmasma 

dair 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Milli :M:ü
dafna vckiilctinc devri hakkrnd~ 

1/ 7 2 Rumeli demiryolları işletme ni•t.amııamesinin zıya ve 
hasar tazmiııatrna mütaallik hadlerinin tadiline dair 

22 . XII . 1941 tarihinde 4157 sayılr 
kanun olarak kahnl edilmiştir. 

Encümeııdedir. 

1 . XII . 1941 taribinde 4133 sayıl'ı 
ıa -ı·lU ularak kabul ediilmiştir. - - ~ . : .... -, 
6 . V . 1942 tarihinde 4218 sayılı 

kanun olarak lmbul ediilmiş-tir. 

olan 32fi9 snyıh k:ınuna ek kanun lii.yihasr 8 . IV . 1942 tarihind Bütçe encü-

1/811 Şoş ve kiipriilrr inşaatı içiıı gelecek ;vıllara geçici 
laalıhi.idc .O rişilın ~i haklanda 

[•] 18. III .1942 tıırihind6 seçilm41ir. 

men ine. 

10 . VI . 1942 tarihinde 4251 sayılı 

kanım olarak kabul ediilm.iştir. 



-- lM-
N' o. Hulasası Muamelesi 

1/816 Devlet m"eınurları aylrklarrııın tcvhit ve tcadülüııc 
dair olan 3656 sayrlı kanuııa lıağlr 1 sayılr cetvelin 
Münakalilt vekilieti kısmında değişiklik yaprlnıa~ı 

hakkında 26 . V . 1942 tarihinde Bütçe encü
meninc. 

1/831 Devlet liman l arı i şletme uıııum müdürlüğli trşkilil-

tına ait kanun layilıası 3 . VITI . 1942 tarihindu Bütçe ncü
mcninc. 

1/837 Posta, telgraf ve telefon umum ınüdürlüii;ü teşkilii

tma ilahi! olan ve vazife icabı olarak hayvnn tedariki 
mecburiyetind hulunnn ~üvari müvezzilcr y!'m be-
deli verilmesi hakkında 19 . VI . 1942 tarihnde Bütçe encü

mcnine. 
1/841 D vlct havayolları umuın müdürlüğü tc~kilfıt kanu

ııunda değişiklik yapılnıasııııı dair olan 3822 sayılı 

kıınuna ek kanun lii~·ilıası J6 . Vl . 1942 tarihinde Biit ~e cncü
meninr. 

1/848 lskendcrmı lim anının Devlet demiryolları ve liman
ları işletme uıııum müdürlüğüne devri ve mezki'ıı· 

uıııum müdürlük~r işl!'tilınesi haklanda 14 . VTIT . 1!142 tarihinde 4301 sayılı 
kanun olarak k11hul edilmiştir . 

1/849 Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse 
senetleriyle menkul 1·c gııyriıııenkul mallarm sııtııı 

alınmasına dııir olan mukavelenin tasdiki hakkında 14 . \"III . 1942 ta rihinde 4302 sayılı 
kanun ol:ırak lwlıııl !'d ilıniştir . 

1/850 Mesleki teknik okullar a~ılmıısı ve mevcutların büyü-
tiilınesi hakkında 14. Yili . 1942 tarihinde 4304 ~ayılı 

knnıın olııı·ak kabul !'dilmj ştir. 

1/851 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında L4 . VII . 1942 tarihinde 4303 sıı .1rılı 

kıtının olnı-ıık kabul edilmiştir. 
1/ 54 'l'elsiz kaımnunun 19 ncu madd sinin birinci fıkrası-

mn dcğiştiriJınc i hakkında 14. \'1 IJ. 1!!4~ tariJıiııdc -1303 Hayı lı 

l:ıııı ıııı o lıı ı·ak kıı bu 1 edilmiştir. 
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SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCUMENİ 

lleiı> 
M . M. 
Ka. 

Ağ n 
Kutahya 
l!Jdi?-ne 

JJ.r. H.üsamett,in Kural 
IJr. illi üha Del,itbaşı 
Dr. l?atrna Mernik 

Ankara D,._ J.'aptas Gaziant eb JJ r . Mem.ed Ali Ağakay 
JJr. 'l.'evfik Aslan .1 yrt·ın D1·. Şakir· Şener Kastarnonu 

.H ilecik 
Bu;·dur 
Bı~rsa 
Denizli 
Diya'rbakır 

Dr. Muhlis Sune1· Kaı>tamowı 
JJr . ..tlh1ned Rııhi Yeşilyu1·tKM·şehı;1· 
Dı·. Refik Güran Kocaeli 
Dr. llam.di B erkma-n Konya 
Dr. Şükrü Emed Alaraş 

Riza Saltuğ . 
'Dr. H üseyin U'kü 
JJT. Fuad Sora!Jman 
D1·. Osrnan Şevki Ulııdağ 
Dr. Kenıali Ba;yizit 

Encümen, 11 (9 layiha, 2 teklü) işin 9 nu in taç etmiş ve geriye kalan 2 iş gelecek !çtima.a kal
mıştır. 

No. Bulasası Muamelesi 

LAYlHALAR 1'" 

1/234 UmumS lııfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin de-:-::- -· 
ğiştiı·ilm'esi hakkında -·is·.· VI. 1042 tarihinde 4255 sayıJı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/516 Gümrük tarife kanımuna bağlı güınriik ithalat umu

~ tarifesiniıı 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı nunıarasmm kaldırılmasma dair 1 . VI . 1942 tarihinde -!245 sayılı 

.>anun olarak kabul edilmiştir. 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin-

1/629 

1/727 

1/739 

den almacak ücretiere dair 21 . I\i . 1942 tarihinde 1\lııliy cncü-

İspençiyari ve tıbbi müstah.za~lar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna ha1.ı hükümler ilavesine dair 

.Alelfunuını seyyar küçük sıhhat memur la ı-ma hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında 

- -
Bilftmunı askeri ııı.Ahlllerin terfihiııe ait 551 sayılı 
kanunu u ll nci nıııddesine bağlı erıırıız cetvelinin b '· 
şinci derece malffiiyetleri arasına bir fıkra ilavesi 

men ine. 

Encümendedir . 

16 . lll . 1942 tarihinde 4192 . ayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 30 . l . LM2 tarihinde Bütç encü-
ıneııine. 

1/755 .Askerin istihkakındankesiı;cek ekmeğe-mukabil ' • 
ilfLvc l'llil~c k gıda maddeleri lıııkkındıı 2 . ll . 1 !142 tarih bı d 41 6 sayılı 

kaıınn olarak kabul edilmiştir. 
1/756 .Askeri tayinat ve yem kanununun tadj]j hakkında 2 . II . 1942 tarihinde 41 7 sayılı 

kııııun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulii.sasr Muamelesi 

1/812 Srhhat ve içtimai muavenet vekaleti teşkilat ve me
murini kanununun bazr maddelerinin değiştirilme-
sme ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 15 . \'1 . l!J-!2 larilıincle 4258 ~ayılı 

kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

TEKLİFLER 

2/32 Malatya (Mahmut Nedim Zabcı) - .Askeri ve müllö 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilavesi- Encümondedir. 

ne dair 

2/65 Kütahya · (Dr . .Ali Süh~ D:elilbaşı . ve ili arkadaşı) -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzsrhha müesse-
sesi adının değiştirilmesi hakkında 10. VIII. 1942 tarihinde 4288 sayılr 

kamın olarak kabul ediilmiştir . 

Balıleesir 
Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Eslcişehir 
Gürııiişane 
1 tanbıu 
lstanbııl 
! zmir 

TEŞK!LA.TI ESASİYE ENOUMENt 

R eis Kütahya 
_M. M. Konya 

Ka. Tolcad 

ot. Kazım Ozalp 
Muhittin Baha Pa1·s 
Fazıl N azmi Rükün 
H iis yin C ah id Yalçın 
Yıısııf Ziya Ozer 
Hasan Fehmi A.taç 
Gl. Kazım Ka1·abekir 
ZilıJa Kamm.ursal 
r.Ptaı Bayar 

R eceb Peker 
'l'evfik Fikret Sılay 
R esai Erişken 

İzmir Mahmud Esad Bozku1·d 
Kastamonu [•] Rwuf Orbay 
Kırkla1·eli Dr. Fııad Umay 
lifarıisa R efik Ince 
Muğla 01·gl. l zzeddin Çalışlcıı-
Mıığla Ynnııs Nadi 
cımsıın Hüsnii Çakır 

Seyho.n Ali Jfünif Yegena 

Encümen, 3 (1 teklü, 2 ta.krir) işin 2 sini intaç etmiş ve geriye kalan 1 iş gelecek İçtima.a 
lı:almıştir. 

'l'EKL!F 

2/62 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ) - Dahili nizunına-

meye bir madde ilil.vesine dair 26 . V . 1942 tarihiııd<> snhihi tnra-

' . fındaıı. geri alınmıştır. 

[•] Melnısıuktan istoifası, 16 .lll. 1942 tarihinde ıtmıı.ıııi ll ey cl tc ol•unnıuştıı.r. 



No. Bulasası Muamelesi 

. 'l'AKRİRLER 

4/ :.!ö Muui~u (Refik lncc) - Hava t.aarruz l a ı·ma karşı pasi r 
koıunmayu miitedair nizamnahıenin :.!2 ve 9 uci 
maddelerine bazı hükümler eklerune~i hakkın~ukl 
nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna. dair Encüınendcd.ir. 

4/ 4 Manisa (RefiJ( İtıce) - Teşrii ma.suniyeti kaldu·ılaıı 
bir ın ehusun Heyeti Uınuıniye kararı uJınmııdıın tev
kif edilip edi lenıiyeceğinin tefsir yoluyla halli hak 
landa 13 . V . 1942 tarihinde 1284 sayılı 

kaı·ıır olaı·ıık kabul edilmiştir. 

Aydın 
Balıkesit· 
Denizli 
Denizli 
Edit-ne 
Elazığ 
Giresun 
Hatay 
! çel 
Kars 
Kır7dare7i 

ZİRAAT ENCtlMEN1 

Reis 
M. M. 
Ka. 

!zmir 
Manisa 
Seyhan 

Nu,ri Göktepe 
Rahrn.i elçuk 
Emin Aslan Tokad 
Yu.sııf Başkaya 
Faik Kaltakkımn 
Sabit Sağıroğltu 
Pik?' et Atlı 
Memed T ecirli 
Ahmed Ovacık 
Om m· K iintay 
Zühtii Akın 

Rahmi Köken 
Yaşa1· Ozey 
Tevfik Tarman 

Kocaeli lbmhim Dıblan 
Manisa Ilüsnii Yaman 
Manisa Kani K amosman 
Seyhan Datııat· Arıkoğlu 
Siird Ali Rıza Esen 

·i-it· d N aki B elemen 
Siird ŞefikOzdemir 
Sivas Atıf Esenbel 
Sivas 1smaı7 M emed U ğıw 
Tt·abzon /iet·ı'f Bi'lgen 

Encümen, 7 (5 l&yiha., 2 teklif) işin ·7 sini de intaç etmiştir. 

LAYİRA I. AR 

1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin· 

. vt . 1942 tarihinıle 4250 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

den alınacak ücretiere dair 27 . XII . 1941 tarihinde Dahiliye 
ııcü.meııine. 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair lO . XII . 1941 tarihinde tnliye cn

eüıncninc. 
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No. IT ulfısasr 1\l u am cl rs[ 

1/ 731 linyvan sıığlık nıenıurlarına hayvan ~·em beiteli vc-
ı·ilmcsi hııkkındn 1:! . VIII . l!l.J.~ taı·ilıindc .J-2!)1 sa .1·ılı 

kaıııııı ıılar·ak kıılıul rdi lnıi~t i ı ·. 
1/ !:!'.!il Orman konıııııı teşkiliıt kanununun 3490 sarılı ka

nnnla tadil edilen 14 ncü ınad<lrsinin dı'ğiştir·ilnırsi 

hakkında a . Yili . IH·t2 tarilıinrk .J.2Ra sayılı 

knıııııı ola m k kalıul rdilrııişt ir. 

2/ lJ 

TEKL[F'LER 

Denizli (Emin Aslan Tokad) - Topı·ak ve torı·ağı 

işletme hakkında 

2/ 47 Yozgad ( u-rı !çöz) - AğıUar hakkındaki kanunun 
hil'inci maddesindeki miiddctiu uzatılmasınıı dair 

--... -->•-<•----

. 
1:} . 1 . 19+2 l;ır·ilıindc Dahiliye ('Tl-

t'iinıcninc. 

1ii. XU. 19+1 tarihinde 41+6 sa.nlı 
karnın olarak kabul cdilıniJıtir. 

2. Muhtelit ve muvakkat encümenler 

[Adliye ve Dahiliye encünıenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Eneümene ha.vn.le edilen tezkere intaç edilmi~tir. 

'l'l~ZKERE 

3/12 İtıılya tahiiyctiııe girdiğinden dolayı 1 onra lstikll\.l 
mahkemesi karariyle Milli hudut drşma çıkarılan Su
at Reııızi 'nin 'l'ül'k vatandaşlığına kabulünün ınuva
fık olup olınryacağma dair bir karar verilmesi hak-
kında Başvekalet tezkeresi Bnciinwnd dir. 

[Adliye, Dahiliye ve Milli Müda.fa.a enci.imenleriııden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümene ha.vale edieln ta.krir intıı.ç edilnıe~ti.r. 
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No. Huliisası 

T.AKRİR 

4/47 M)anisa (Refik !nce) - Bir kanun mecmuunu bıra
kıpta yalnız bir maddenin veya lüzı.ım görülen bazı 
maddelerin meriyet mevkiine konulnıasıııa kanuni 
ve hukuki imkan bulunup bulunmadığının tefsir yo-

Muamelesi 

luyla halli hakkında Eııciimcndcdir. 

r Adiiye ve Te§kilatı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümen, havale edilen (8) tezkerenin (7) sini intaç etmi§ ve geriye kalan (1) tezkere gelecek 
ltçimaa kalrıuştrr . 

TEZKEl~ET,ER 

3/ 26!1 Tokad ıııelnısu Hasip Alımed Aytuna 'nın teşrü ma
snııiyrtiııin kaldırılması hakkıııda Başvekalet tezk•!
rcsi 

3/3 3 

3/ 3!12 

Aııkaı-n ınclııısıı Alı ın cd l'lııs 'un tcşı· ii ınasuniyetinin 

kaldırılması lıaklondu Ba~n·ki'tlı-1 tczkcn"i 

lı;Pl nırlııısıı Turhan C<'mnl Berikrr'iıı tcşrii masnni
~·rti ıiıı kahlırılnıa~ı hakkında Rıışvekfıld tezleeresi 

3/.J.04 1,t;ııı lıul nı,·lıusıı (ialib Balıtiyıır Oökcı·'in tcşrii ına
suııiyPtiııiıı kalo.lıı·ılıııa~ı lıuldoııtla Bıışvckli let tez-

23 . I . 1942 tarihinde 1272 sayılı 

karar olarak l1abul edilmiştir. 

J4 . I . 1942 tarihinde 1266 sayılı 
kurar olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1942 tarih inde 1267 sayılı 

karaı· olarak kııhul edilmiştir. 

kcresi 14 . T . 1942 tarihinde 1268 sayılı 

karar olarak kahul edilmiştir. 
u n ı Urt'~ nwlnısıı 'Ref('t t'l •trıı 'iıı tr~ı·ii nııısııııi,,·rtiııin kal

dıı·ılımı~ı haldnııtla Baı;:v(•kfıll'! !ezkere~i 23 . I . l 942 tarihinde 1273 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 437 Denizi i ını>l.ıtısu Dr. ll\'h~ct l z 'ı ın teşri! masuniyc-
tinin kaldırılması hakkında Bıı~vckfilct tczkcr i 20 . V . 1942 tarihinde 12 !) f\ll)'ılı 

karar olarak kahul edilmiştir. 
3/ 43!) \-an nırlıusu lbrııhiın Ar va.~ 'ın teşrii ınasımiyctinin 

kaldırılması hakkında Bıış,•t>kfılct te7.kcrcsi 20 . V . 1942 tarihinde 1290 sayılı 
karar olarak kıtbul cclilıni.. lir. 

3/ 4-62 K ars nıchtL~tı Et~ııı l zıwt Brnirr'nin trşı·ii ınastı ni ye-
tiııin kald ırıl ması hakkında Bnş,·ekıilct tczkeresi Encümcııdedir. 



Re is 
111. M. 
Kat ip 
Aza 
» 

[Be§ kişilik encümen] 

(Umumi Heyette gizli reyle seçilmişlerdir) 

R eceb Pekeı· 
T evfik Fihet Sılwy 
Ti'uad Sirmen 
Miinir Çağ·ıl 
Yus'u f K emal Tengiı·şenk 

K iitahya 
Konwı 
R ·ize 
Çonı,nı 

Si no b 

Encümene ha.va.le edilen (1) tezkere intaç edilmiştir. 

No. Tiulasası Muamelesi 

TEZKERE 

~/42 ReCah vapuru hadiscsi hakkıııdıı Başvekalet tczkeresi 2 . II . 1942 tarihinde 1275 sayılı 

karar olarak kabul edilıniı;ıtir. 

[Muva.kkat encümen] 

(Adliyo, Büt~c, Dahiliye, lktisııt, Maarif \'C Maliyt> ~ııcümenlerindcıı seçilen 3 cr Üyl'd(•ıı ıııürekl'p \ 

Af1Jon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Bingöl 
Çanakkale 
Denizli 

Rei.<ı 
M. M. 
Ka. 

t zzet Akosnıanı 

KaysPri 
Mcınisa 
Bilecik 

/fevlret Raş-id Ratipo.iflu 
B elkis Baykan 
li'evzi Daldal 

.Vırrıı71ah E. ad ._ mneı· 
Fe1·irlun Fikn· Dii. ümsel 
Zı'11a Gevher Etı1ı· · 
Trıhir BPı·katJ 

Reşid Oz ·oy 
Faik Kurdoğlıı 
Kasım Gülek 

Gazio.nteb 
1. tanbul 
!stanhıtl 
Kocaeli 
Malatya 
Yoz.qo,d 
Z oıı,qıtl rlak 

Ahmed Aksu 
Ali Kami Akyiiz 
Sadettı'n Uı·az 
, ala,h Y m·g ı 
ili ahımul edi m Z ab cı 

alim Korkmaz 
Ri fat V m·dm· 

Encümene havale edilen (2) lii.yiha inta.ç edilmemiştir. 

1/ 776 
1/777 

Küçük sanatlar kanumı layihası 
anayi kanunu tıiyihası 

LA.YlRALAR 

Encürnendedir. 
Encümendedir. 
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[Muva.kknt encümen] 

(Ad ! iye, Tiüt<;e, Dahi liye, Iktisat, Mııliye, Sıhlıal ve içtimai muııveııct ve Ziı·ııııt cncünıeıılt•ı·iıııl• ı ı 

SP~iiPıı :i <' 1' iiyPCleıı mürekkep) 

il11 ka1'(ı 

.· lwlın 
/Jaf?/, ·(•si r 
/J 11 rsrı 
f) iyar/Jol;1ı· 

!CdiriU' 
f <:f'l 
1\aslruıınıw 
1\ ()('(f('l i 

Hf' i.~ 

.ll . M. 
K ii.. 

/!} lo ri' JJI E ryu 11 

.\' 11 ri Giildepr 

1\ ocaeli 
'fra/Jzo n 
Kütahya, 

}'U h JIU S('';(( i r za // 
Yr• ı• ,zarl . !yas 
Yl'li .Y r' f'dri Siiu l;ilny 
'1' f'lll el (l iikRr' l 
Turh an Cl'ınrıf Bpı · il;f'r 
Dr. T l'1 ·fil; Aslan 
{) r . F 11 rul 8 o m,r]m rm 

8 al alt yargı 
]1'ai/; Ah med Banrt1·rt 
A lfi etl iu ?.'irirlo,i}ltı 

K otaf' fi lumlıim lh!Jlan 
l\oii.1Jrı .:llrmeri lfrwulı: Dikm e11 
Kon.11a Dr. Osman Şevki rTfıı da.iJ 
1\oll .lfll Oali7J Gültekin 
.lfnlalya Mahmud N rdim Zal>('ı 
Jf alatya X asııhi Brıwlar 
,lfrı rdin Rıza Ertrıı 
Siir-if Ili TJ•;oa ·fi:.~ P11 
Yrrıı 1b1'ffhim A n•as 

Encümene ha.vale edilen (3) layiha intaç edil miştir. 

No. TT uı:ı~ıısı Muamelesi 

LAY1HAJ,AR 

1 /72!i Bıığdıı~· ı korıımıı k:ırşı lığı \'ergisinin kaldll'llmas: 
hakkırıda 24 . xrr . 1!!41 tarihind 415!1 snyıiı 

kanun ol:ırak kabul edilmiştir. 

1 /72-ı Milli koı·ıııınıa lc:ııınnıııınn hazı nıııddclt• ı · inin tlı,ğişt i
ı·ihıı c•si hnkkııı la 

1/ 7fi 1 ~lill1 korımmn kanıırınnun lı:ız ı mııcldPlcl'iııiıı değişti

rilın('sine \ ' C I n ı luınu n n . lıım ın:ıdd~lcr ('k l cıınH'sin (' 

ın . XTI . 1941 tnrihindl> 4156 Ra~'llı • 
kııııı n olııı·nk kahul edilmişt ir . 

dHir 30 . T . Hl-!2 tııı·ilıindc .n O sayılı 

kanun olıırnk kıılıul cclilnıi~t iı· . 

.. 
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[Muvakkıı.t encümen] 

(A dliye, nüt~e, l>ahiliye, Mıııırif, Maliye, Sılıhat ,.c i<;timai ınuavrııet vr ıinıat eııeiinıenleı·iııdPıı 

seçilen :3 c ı · üy~d!'n ıııürPkkep ) 

A11kara 
A 11lalyn 
Baltke.sir 
De11izli 
(,'aziauteu 
ll akkaı·i 
l rel 
/.~tan bul 
/ Zlllil' 

Re is 
JJ. M. 
/{/i. 

/•,' k rr' m ft} ry u n 

1\ ocaeli 
Btırsa 
JiJ ı-z u rum 

.\' 11 r11 ll a.h E. ·ad S ii 111 n 
Jfa('illl ('arıklı 
ffowlar Oiinı•e ı-
DJ· . • lbdurrahnwn .lfelek 
h~et [. lı•i Aykuı-rl 
, 1/ım Nl O vcu•ık 
/ . , 1/liettiıı Göı•sa 
.\' 11 mı i 117ı· e r 

Encümene havale edilen layiha intaç edilmi§tir. 

No. Tiuli\sıııır 

,')'a/cUı Y cır!JI
X {'lızod A .l)as 
.\'ol.-i.IJf' Elyii11 

1\o .~lnnıoun , 1/il.rlin Jliuka_ljtı 
J\ oii.1Ja nr. o.~/11(/// 8 (' !'/,·i {7/l(r/(f_fj 
1\ ii 1 riii .IJrı }) r . • 1/ i 8 iii/(/ 1 )(•/ iiiHI.~I 
.lfa/o/ .110 Xosult i Baydor 
Jfaraş J)r. Kl'ıuali Ba.lli?il 
H ize K r•mnl f'i 1 i 11 K 0111 (i 
Siinl .Ili Rım Esr• ıı 
8iirrZ ~rnki Bf'klllf'll 
Tokad Tfalit Vrmui 1\f'.~lllir 

ı ' 

1\fnıını!'l<'si 

ı.AY1ırA 

1/7~!1 Kii_,. oknllıın ,.e ı•ııstitüleı·iııi tı·şkilıitlaııuırıııa kııııunu 

liiyihası Hl . \'l . l!l-1~ tıırihiııık -1~1-1 'a~· ılı 

kanun olaı·ak kalıul ('ılilıni~tir. 

[Muvakkat encünıen] 

(Aclliye, niit~~. fliiımük ··e i'ıılıi sadnr, !ktisııt, Mali.,•e \ 'C Ziraat l' lH'iiııu•n lninıl l' ıı ~"':ikn 
3 er Üy<'drıı ınüı·ekkep ) 

Aydın 
Balıkesi1· 
Balıkrsir 

orum 
Drui?li 
Drui: li 
Bdiı·ıu · 
F ;;/• i.,' t li ir 

R t> is 
J/. JI. 
1\.rl. 

'fuu celi 
'l'rab-:ou 
Bursa 

Ad11a11 lleııdc t·es 
Jr u c i 111 .rırıl..-7 1 

HrıJımi S(ılç:uk 
Sii/eymmı Kö.~l ('k{·io_r]lu 
gmin , l slruı Tokari 
Uawlar Oiinl'eı· 
Trmel Göl,.,~r l 
t.~tamaf ()~damat· 

Encümene ha.vale edilen lô.yiha. intaç edilmi§tir. 

Mitat Y e uel 
Fnik _171 m NI Ba nı i ru 
Dr. Sadi 1\ouuk 

Kar. 
Kasioii10II!I 
Ko·II.IJrı 
JfolrıtJja 
.lloui.a 
, cyliau 
• iinl 

f\.alıraınau . lnklı 
JhtllmTCIII ('rHil Brt.IJar 
1\./i:ou Oiird 
Osman .Tou f'r 
. l sun TiimN 
, alllotlin Çtiiii 

8 efi!.- O-:rlr•111ir 
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No. HuUisı~~ı 

LAY1HA 

JjS04 Kahve ve ~ayın inlıisar ııltma alınması hal<kında 

[Muva.kkat encümen] 

1ıfnıımelesi 

20. \' . 1!142 tnı · ilıinrle 4223 sayılı 

kuıuın olarak kabul edilmiştir. 

(Blitı; r. J)ıılıiliyt• . Maliye ve Nafia cnciimcıılerindcn se~ilcıı 4 er üycrlcn mürekkep) 

. l ı~/;am 

lJ11I ı!,·rsi1· 
HI!I'Sfı 

l~'rzu ru m 
f\11 /'S 
1\.f(,l/.~f'l'i 

K" JJSf'r i 

ll r i8 
,l/, J/ . 
Ka. 

, \rif Bay/ w 

1\au.ser,: 
Sivas 
Bl(r.~a 

} • ((h ,lj(J, 8 f'Z(( i 7' ZG·!J 

Folin Oiiı•r• nrliı·r· ıı 
.Yol•ilJr Elyiill 
fC_çarf ()-:;o,ğu z 
Ömrr Taşr·IO!tlıt 
Suat llayri trq iiblii 

}l'lıik Ba.usa l 
. J bdurı-alıııwrı. Nıu:i Deıııirağ 

Dr. Sadi Kouuk 

1\ırklrrreli 
Main / ya 
Afani. a 
Jfuş 
Tnlırıd 

Frfrı 

Il a.ındi Kul el i 
llfut talip Oker 
Ji'aik Kunloğln 
•.' iilaii Atanımı 
r'emal Ko alı 

8 '' 1'('/ Ulu !J 

Encümene havale edilen layiha intaç edilmiştir . 

r,AYlllA 

If 46 Bursa viliiyetince yollara ~aı·f!'dilınck üzere yapıla-
cak istikraz hakkında 12 . \' JIT . J!l.J2 lal'ihin 1 • 4293 Rıtyılı 

kcınun olıır~k ltahul <'dilmiştir. 
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[Muvakkat encümen] 

( Biit ~c. C:limrlik ve iııhisarlar, Maliye ve I\'afia cntiiıııenlnidcıı s~ı;il<•n .) cı· iiycdeıı nıiiı·ckkcp ) 

Çorum 
E:>kişehir 
Oaziaıdeu 
hpcırta 
!stwılml 
lstan lınT 
Kayseri 
Konya 
MaTatyrı 

L-le is 
-~1. M. 
Ka. 

.l!ı':;kişehir 
lifani a 
Aydın 

Süleyman K östekçio,1]Ta 
!stamat Ozrlamar 
.. thm erl Aksn 
Hemzi Onlii. 
fsınail T! akkı ()Tkm e? ı 
,'-.'adctti u [T m z 
Omrr Taşrw,i'jlu 
1 u t Erdal 
J.FnttaTip (Jlı·er 

Encümene havale edilen layiha intaç edilıni§tir . 

No. Hıı l iısıu;ı 

f zzet A mkan 
fi'nik K w·dolJI n 
Adnan JIJerutercs 

1l1 aTat.l)a 
,If 11/ a tycı 
Ma11isa 
Srnnsun 
Si11(/S 

'l'rab wu 
TT rf rı 
r OZ(ffUT 

Nusuili Bnydnr 
(hmrw 1'ancr 
O.sman B-'rçi 11 
.lfemNl Ali Yöriiker 
!lbdıırralmıaıı Naci Dnıı imri 

Do11 iş EyiborJTtı 
8f'rrf Dlu,ij 
Sırrı ! ç:üz 

Mıınınclesi 

LAYtnA 

1/ 44 Fevkala.de ihtiyaçlar için yaptırıl acak nıd'ia inşaatı

na ait eşyanın gÜm'rük vergilerinden muaf olarak 
yurda sokulması hakkmda 17 . n . 1 9 .ı~ t;ıı·ihind p .ı~1;7 sa.v ılı 

kaıııın ulaı·ıık kahıı.l ed ilı ııi~tir. 



3. Encümenlerin toplanma sayısını gösteren cetvel 

l•:ııı· üııı~rıler 

'l'oplarıına 

sayısı l•:rıcüıncıılc ı· 

Daimi encüınenler 

J\ dli_,.,. cııC'iinwııi 7fi 2\'ral i.vr cneüıııcııi 

Arxulıal » 51 iHPelis hesaplarının tctkikı ,. 
Blitr;r » !!7 ll lc•rlis kütüplııııırsi ,. 
Dahiliye ,. 36 :llilli :.'l lüdafna )O 

J)i,·anı ıııııhıısehııt ,. 25 ~afia ,. 
flüını·ük YC iııhisarlaı· » 27 Sılıhııt Y<' ir;tiınai ıııuavı·n t » 
!Iaririyr ,. 7 'l't>şkili'tt ı esas i,,· » 
Iktisat » 40 Ziı·ant » 
Maıırif » ] 1 

Muhtelit ve Mııvakkat encümenler 

Atlli.l't' I'C Dalıili .w L'nrünıenl e rind(•ıı 

nıüı·ekk<'P l\1nlıt\•lit ~nrümcn 

Adli,vı• , Dıılıili ,,·e ve Milli :lfüdafaa rn
ı·ümenlerinden nıüı·ckkep Mulıtelit en
ciimen 
. '\dli1 e l'c• Tc~kilı"ılı esıı~i.ve enrüını•n- 1 

lcriıırleıı nıürl'kkep :lfıılılelit Pll<'Ümcn 
Beş kişilik cnciimcn (l'nıumi He~·etle 

ıı;ir.li ı ·ı·~ · ll' seı:ilıııi., lcrdiı·) . 

}[uvaklwt ı•ııı·iiıııı•ıı (Ar11i.Ye, Biilı:ı· . 

D:ılıiliye, Iktisat , l\fııarif n llfali ,,• ı• 

Ptwiinwıılpı · iııclı•ıı se~ ilcn 3 cı· iiyrdcn 
ınüı·l'lıkcp ) 

:llıınıkkııt rııeüıııcn ( Adli~·c, Bütçe, 
T>ıılıili .w. lkti,at, }fali.v", Sılılıat Ye İ\ · 
timai muavı•nct ve Ziraat enr•üınenlc
rindcn sec:ilı·ıı 3 cr iiy·cdc.>n mürekkep) 

o 

o 

!l 

14 

3 

R 

l\fuvakkal rıırüıncn (Adi i.vc. Bül\<'. 
nıılıili~·r. Maa ı·if. l\fali,I'C, Fıılıhat ve 
İ\liınai muaveııct ve Ziraat Cll('Ü
ıııcnlcrindcn ~c ·ilen ::ı ı•ı· ii~·cdeıı ıııii 

ı·ekk<'p ) 

l\fuvakkal: cnciimen (Adliyc, Biit e . 
Günıı·iik ve iıılıi.~ıırlıır, l ktisııl , 1Ial i
yc, ve Zi rııat Pnciiın!'nlcrinrlcn see; ilen 
3 rr üycd<'ıı mürekkep) 
Mnwıkkııl eııciinıen (Bütı:e, Dnlıiliyc, 

l\inliy<' ve Nnfiu cn('Ümt•ııleı·ind u ~c
çilrıı-+ <'r ii.v<'rlcıı ıııiin•kh p) 

Muvakknt rııeiinıeıı (B'i 'c: , Oiinırük 

Ye iııhiAArlaı·, 1\fali,ve ve ~afia enrü
nıeııl<>rindım se<:ilı•n 5 cr ii~·cd<'n mü
r kkcp) 

'l'oplııııına 

sayısı 

.ı .ı 

G2 
5 

43 
32 
29 
4 

20 

16 

2 

ı 



4. Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

"' ... 'C 
::;, "' "' "' ~ ~ ·- "' "' :.. ] c ::; ı: c ..:::s 

"' .,.. ~.!.: ·= ~· c. ::=: ::::: ·:;. ::;;: .!.: 
~ 

~ r.;:j .!< "'- ~..s " ::ı 
l ~ıwünıenlc ı· '::S: "' "' 

., 
:::::'"O ~~ E- c- E- ;::::: 

'"' :..- ""' 

Daimi encümenler : .. .. ~ \, - ' ~ l •. 1 • ' 

.\dli,l'l' ı·ıı··üııı r ııi .ı :{ .j .) ı :; o ıo:.ı / :ı ~~o 

Arwlıııl » o o o 6 J 7 :3 .j 

Hü!.(;c » 1()2 ı .ı 2H :ı o ~07 1-!7 GO 
1 >alıiliyt• » 2-1 R o :H 27 7 

Dinı nı ıııulıaselnıt » 22 o :~ ı () o rı~ı :!.7 26 
Uüıııriik 1·e iıılıi~aı·lar » ll ı i () o Hl JH 
f f :ıri('i _,·e » li o o o o li ı:~ .j 

11r1 i~at » ;J.j .j :ı •) o .ı :.ı 3:3 lO 
11aari r » H ı o o o !) H 
~hıli_,.,. » .ı ı 4 lO •) r,K :ı:; :!.:{ 

·,\lı•ı·lis ll ı•sapl:ı nııııı '1\•t ki k ı » () n o () o () () o 
~lı•rlis 1\iitiiplt>iııt •~i » () o o o o () o o 
)1 ill11 1 üılafıw » :.ı ı; 3 .j o (1 .ı :ı :JR :; 

.\'ııl'iıı » 17 o o o () li ı .ı 3 
Sıhlıııt \"(' iı;t inı ıı i Jllll<l l' l'llel » D 2 o o o ı ı !l 2 
'l't•şkil i'ı tı Esasi~'C » o o 2 o :~ :!. ı 

Ziı·ıwt » rı ·> o o o i 7 o 

Muhtelit ve MUvakkat encümenler 

.\.ılli_vp vı• Dahili .,·ı· ı• ıı <'iiııwıılcriııd •ıı mürekkep 
:'ı l ultt ~ lit cnriinı~n o o o u o 
.\ dli.,·e Dahili .' ·" ,.,, )!illi Mütlul"mı cncllıılt•ıılcriıı-

den mü ı · •kkcp ~hıhtı• lit <'llriimcn () o () o () 

A<lli_,·e VI! To\kil ~tı Esasiye en<:Üıııcnlı• t·iııdeıı wü-
rckkı•p .\luhlı>l it Cllt•Üllll'll o o R u o H 7 1 
Beş kişilik eııcünıeıı o o ı o o 1 1 o 
llfuvukkut E'll<:Ümcn 2 o o o o 2 o 2 
;\lunıkkal » :3 () () o o 3 3 o 

» » o o o o ı o 
» » o o o o . 1 1 (1 

» » o o o o 1 1 (J 

» » o o o o ı o 
» » 

Yekfuı 438 44 145 21 3 651 469 182 



D. inzıbat komisyonu mesai hulasası 

Uçüncü tçtima zarfında inzıbat komisyonunu alakadar edecek bir hadise çıkmaı:ıu.cıtrr. 

E. Umumi evrak muamelatı 

f'(iinl'ii l(tiıııtı içi?ıdr .1/tclisi fr l iyr: 

JIJi' Uiyihıı 

J!) 'J'ı k/if 

10~ 'l'ezkero 
)7 1 'al.-ri ı · 

.~ .1/ıı/ıltli{ f/'1'/lk 

li;J .1/ ii/ 1'111 l'l'i htts/Wtfll ai/ Cl'l'llk 

J :!:J.i . ı rzulwl 

JGI9 gı·ı·ulr {JC[ıııiı;liı·. !i: ::riimrnlrr ı•t J;a/ nı lt r tinımııia yapı lı11ı lırıı •a/ı ler /my('/; iııdaıı !ıa,- iı; lir. 

ı. La.yihalar 

Uçüncii içtima içinde Meclisi aliye (167) 
liyiha gelmiş olup bunlardan (121) i resen 
veya birle,tirilerelt kanun olarak lm.bul edil
mi/, (2) si rtıznamede ve mütebaki (41) 1§... 

yiha ise gelecek İçtimaa. kalı:ıu.cıtrr. 
İkinci İçtimadan devroluna.n (62) layiha

dan (33) ü kanun olarak kabul edilmiş, (2) 
si Hükümet tarrumdan geri alınınışt1r. Müte
baki. (27) layiha dördüncü tçtimaa. ka.lmıştır. 

Birinci tçtiı;ııadan devroluna.n (31) layi-

badan (10) u resen veya birleıtirilerek ka 
nun o'arak kabul edilmiştir. Mütebaki (21) 
lô.yihıı. dördüncü İçtimaa. kalmıştır . 

Fevkalade İçtimada.n devrolunan (19) 
layiliaya gelince bunlardan ( 6) sı kanun ola
rak kabul edilmiş, (2) si Hükümet tarafın
dan geri alınm1ş, (1) i de reddedilmiştir . 

titt' ıı.k' (10) liyiha dördüncü İçtimaa kal
miştır. 



- ~oa-
A. 'Uçüncü lçtima içinde gelen layiha.lar 

Ko. J [ul iu;asr 

1/698 Askerlik kanununun 39 ucu ve 61 nci maudeleı·iniıı 
değiştirilmesine dair 

ljü99 Devlet memurları aylıklarmın tevlıit vo teadiilüne 

.Muamelesi 

13. xıı . 19.J.l tarilıiıule 4152 say ılı 

kanun olanık kabul t>dilnıi~tiı·. 

dair olan 3656 sayıli kanuna ek kanun lfıyilıası 8 . .X 1 I . 194 L tarih i n ele 4141 sayılı 

kanun ol:ıı ·ak k:ılnıl cdi lıııi ~tiı·. 

l/700 Hudut ve sahil! r Sıhlıat unnıın müdürlüğü 19-tO ma-
ll yılı kati hesalır hakkında lJivnııı ııınlıasrhııt cııcüıııeııinclediı·. 

1/701 Noter kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında H . 1 . 1942 taı·ihindc 4166 sayılı 

l;anwı olııı·ak kabul etlilıııiştir. 

1/702 Orman unıuın müdürlüğü 1941 mali yı lı bütçesinde 
değiwklik yapılınasma dair 26. Xl . 1 94J tarihinde 4131 sayılı 

kanun olarak kabul eclilmiştir. 
1/703 Devlet .Meteoroloji işleri uıııum ıııüdürliiğü teşkilfıt 

ve vazifelerine tlair olan 3127 sayılr kıınıına ek ka-
nunliiyihası 2!i. ı . J942 tıırihiııde 4174 sayılı 

kıııııın olıımk loıhnl edilnıiştiı·. 

l/704 Eenelıi Devletlerden temin euilen ve etl.ilecek olıın 

kredilere mahsuben eelbolunan harp teçhizat ve le
vazımıııııı gümrük resmiyle sair ve ı·gi ve re inıJer· 

den istisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun ikinci 
maddesi hükmünün iki sene daha uzatılınasına claiı· 

1/705 
1j706 

l/70i 

l/70 

1/709 

l/710 

Gümrük kanunu ltıyihası 
llalk bankası ve halk sandıkları hakkındaki 2284 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair' 
'l'üı·kiy ilc Almanya arasında ticari mübadele ve 
tmlileyerin tanıimi hakkında akit ve imza olunan 
iki Anlaşma ' ile bu ·anlaşmalara bağlı protokol ,.e 
mektuplarm tasdikına dair 

Türkiye - Romanya arasmda mevcut 26 eylul 1940 
tarihli Ticaret ve Telliye Anlaşmalarnun ıııerbut

lariyle beraber iki ay uzatılınası hakkında tcati 
edilen notalarm tasdikına dair 

Ataş militer, ataş nnval ve nfnşeaı·iyeııl ı· ıııaiy~f 

lerinde istihdam edilecek cratın nıanş, hııı·cıı·ııiı , 

iıı.şe ve ilbıı.sı hakkında 

Bele(Uyeler bankası hakkındaki 2301 ııuııını·nlı kn· 
nuntın be~nci madd inin (A) fıkı·ıısıııın tleğiştiı·il· 

mesine v bu kamıııa muvnkknt bir· ıııııdd<' ilılvl'.;;i ıw 

22 . Xll . 1941 tarihinde 415 sayılı 

kanun olı\l'ıt.k kabul eclilnıiştir. 

İktisat cncümenindeclir. 

lkf isııt, ~ncüıııeııindedir. 

15. Xll. 1941. tarihinde 4J.)3 sayılı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

17 . X1l . 1941 tarihinde 4155 sayılı 

kanun olarak knhul edilmiştir. 

3. VIII. ın.ı2 tarihinde 42i8 sııyılı 

killlllll olııı·nk linbul <'di l ıniştiı·. 

dair Dütço onciinıenindetlir. 



No. 

1/711 

1/712 

1/ 713 

1/714 
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Hulô.sası 

Diyanet işleri reisliği teşkilat ve vazifeleri hakkın
daki kanunda bazı değişikilik yapılmasma dair olan 
3665 sayılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 

-
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 ma· 
ll yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

Yabancı memleketlere gönderilecek memuı·ların har
cırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek kanun la
lil.yihası 

27 kanunuevvel 19~ tarihinde YC nıütaakıp gün
lerde vukubu_lan zelzelede felakete uğrayanlarm 

kurtarılmasında fevkalade hizmetleri görülen bazı 
mahkı1mlarm cezalarmm affı hakkında 

1/715 Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında 

1/716 

1/717 

l/718 

1/719 

1/720 

1/721 

1/ 722 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1939 ın:ali yılı kati hesabı hakkında 

Devlet limanları işletme umum müdii'rlüğü 1941 ma.
li yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına daiıı 

A-vukathk ka.11UDunun muvakkat 8 nci maddesinde 
yazılı müddetin temdidi hakkında 

1941 mali yılı m.uvazenei umumiyesine d,!l-hll bazı 

daire bütçelerinde 36 976 liralık münakale yapılma
sına da.ir 

1941 mali yılı muvazeoei -umum.i.yesine dahil bazı 
daire bü~elerinde değişiklik yapılması hakkında 

Hakimler kanununun 120" ncı maddesinin tadi.line 
dair 

'ııkıflar lımuıu müdüı·Hiğü 1941 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına tla1r 

l / 7:l.3 l\luanıelll ver isi kııınınıurun l 2 nci maddesine biı· 

Muamelesi 

1 . XII . 1941 tarihinde 4135 sayılı 
kanun olarak kabtıl edilmiştir. 

1 . XII . 1941 tarihinde 4137 sayılı 

kanun olarak kabtti edilmiştir. 

3 . vm . 1942 tarfuitıde 4279 sayılı 
kanım olarak kahul edilmiştir . .. 

26. XII. 1941 tarihinde 4162 sayılı 

kanu:n elanık kabul edilm iştir. 

Adliy encümeUiudcdir. 

12 . VI . 1942 tarihinde 4252 sııyıl ı ka
ılllu olarak kabul odi.bniştir: 

15. XII . 1941 tııtihiııd · 4149 ayı lı 

kamnı olarak l<al til edilmiştir. 

8. XII. 1941 taribinde 4143 sayılı ka
nun olatak ktrh\11 edilnti~tir. 

2. II. 1942 taı·ihiııdc 4191 sayılı kıı

ntın olarak kahul edilıniştir. 

15 . Xiii. 1941 tarihinde 4148 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 

19 . I. 1942 tarihinde 4169 sııyrlı ka
nun olaral<ı kabul clilmiştir. 

!1 . I. Hl42 tıırilıindc 4165 sayılı ka
nun olarak ktıbul 1dilmil$tir. 

fıkra <'kknmesi hılkkında 10 . vrn . 1942 tarihinde 4290 sayılı 

kanun olıırıık kahul edilmiştir. 

1/ 7:!4 Jl l ill1 kurunma kaııunıınmı bazı ıııııddcl rinin d~ğişti-
rilrıwsi hııkkuıda 19. :XII. 1941 l~rihiııdc 4156 Rll~rıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulllsası Muamelesi 

1/725 Buğdayı korumıt kııı-şılığı vergisinin kaldırılması hak-
kında 24 . .XII. 1941 taribinde 4159 sayılı 

kanun olarak kabu l edilmi ştir. 
1/ 726 

1/ 727 

Milli Müdafaa vekilieti kaı·a kısmı 1941 mali yılı büt
çesinde ınünakale yapılmasına dair 

Alelumum seyyar küQük sıh}ıat memurlarınıı huyvaıı 

yem bedeli verilmesi hııkkmda 

1/ 728 Tiirkiye - Romanya arasında mevcut 26 eylUl 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının lıir ay uza-

2 . II . 1942 taı·ihiııdc 4191 sayı lı ka
ııuııla bil'ieştiı·ilerek kabul edi lmi ştir. 

16. III . 1941 tarihinde 4192 sayılı ka
nun olarak kabııl_ edilm i ştir. 

t ıl ınası hakkında teati edilen notalaruı tasdikll1a dair R. IV .1942 ta rihinde 4203 ~nyılı ku
nun olarak kabul edi lmiştir. 

1/ 729 

1/730 

1/ 731 

1/ 732 

1941 mali yıl ı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(D) cetvelinde değişiklik yapılınasma dair 

Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kala n tckaüdc tabi 
ınemurlara verilecek tazminat hakk:nıda 
H ayvan sağlık ınemurlarına hayvan yem beneli vcı · il

ınc i hakkında. 

Macaristan ilc aramızda mcY<'Ul 3 mayıs 19-U tarihli 
Ticaret Anl~asına ba~lı A ve Al listelerinde ya:r.ılı 
kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla mübadele 
edilecek demir ve çelikler hakkıuda teati olunan no
taların tasdilona dair. 

1/ 733 Ask rlik kanununun 5 nc i maddesine muvakkat bir 
ftkra eklenmesi lıakkıuda. 

1/734 

1/ 735 
1/736 

l / 737 

1/73' 

Askeri taymat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı mad
delerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra ilii
vesine dair olan 79 sayılı kanllllun ikinci maddesinin 
değiştirilınesi hakkmda. 

Adli sicil kanuııu lfiyihası. 
Ankara Dil ve Tarih - oğrııfya. fakültesine bağlı 

bir «Türk iııkılap tıı.rihi cııstitiisü» kurulması hak
kında. 

Ask ri eza kanununun baz ı mııddelcı·inin değiştiril

mesi hakkında. 

Askeri ımılıok me uımlii kanununtın bazı marlılelcı·i

nin deği~lirilınesi haklmılo. 

.16 . I . 1942 tııı·ihindc 4168 sa:ır ılı ka
nun olarak kahul edi lmi ştir. 

Büt~e cncüıncnindedir. 

12 . VIII .1942 ta rihinde ~2!!1 sa.l"llı 

kanun olarak kalml edi l miştir. 

8 . IV. 1942 tarihinde 420~ silyılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

21 . I. 1942 tarİlıinde 4173 ~ayılı ka
ıııııı olarak kabul edilmiştir. 

2 . I . 1942 taı·iltind c 4177 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye enoüınenindedir. 

lfi. TV . 1!)42 tarihinde 4204 sa:ı• ılı ka
nuıı olm·ak kahul edilmiştir. 

15. VI . 1942 tarihinde 4257 sayıl l ı ka
nun olarak kabul edilmişi ir. 

3 . Vlll . 1942 taı·ilıindc 42 O sayılı 
kanun olarak kıtbul edilmişi ir. 



- ~ii-
No. HuHlsası Muamelesi 

1/ 739 Biliıınuın askeri mailıllerin terfibine ait 551 sayılı ka
nuının J ı nci muddcsine h~~lı l'mraz cetvelinin beşiiY

e i dcreec ma!Cıliyctleri ara.~mıı bir fıkra ilavesi hak-
kında Bütçe encüıııenindedlt: 

1/ 740 1941 mali yılı Muvazenei umuıııiye kanununun 5 n::i 

1/741 

1/ 742 

1/ 743 

1/ 744 

l / Nn 

1/ 7-+6 

maddesine bir ükra eklenmesine dair 30 , I. 1942 tarihinde 41 1 sayılı ka
nwl olarak kabul edilmiştir 

Çok ÇO<'uklu hilkimlere verilecek yardım paralariyle 
ikrnmiye haklandaki 3253 sayılı kanunun bazı mad· 
delerinin değiştirilmesine dair 
fnlıisarlar unıum müdürlüğü 1941 mali yılı büt~esin

dc 15 000 lira münakıtle yapılmasma dair 

Nalliye teşkil ve idaresi hakkında 

Nalliye müdiirlcriniu intilıap ve istihdam usullerine 
dair 
Ycdcksıı lıay w askeri memurlar kanununun 4107 sa
y ılı lmnıınla değiştiril en üçüncü nınddl'sinin tadiline 
dair 

NI ınn ı · V<' nıüs1alıdPınll•re vcrilc~el; 

hakkında 

Bütçe encümenindcdir. 

26 . I . 1942 tariliinde 4176 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Ruznıımedcdir. 

Jtuznamedcdir. 

26. I . 1942 tarihinde 4175 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

\ 

28.1.1942 tarihinde 417 sayılı ko . 
nun olarak kabul edilınlştir. 

1; 747 n evlot memurları ııylıklarrnm tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kııuuna bağlı cetvelin Adiiye v -
kale1 i kısmında değişiklik yapılına.~ına dair 2 . li. 1942 tadlıindc 41 4 sayılı · ka

nun olarak kıılıul cililınişHı-. 

1/748 'fürkiye - Romanya arasında akit ve imza edilen 
'riearet ve telliye anlaşınalarryle m.erbııtlıu· ının tas-
diki hakkında 24 . IV . 1942 tarihinde 4208 soyılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

1749 M emurlarin • ask(;ri ı:;;_e~uplardan fevkaldde iıallerdc 
mal iktisap edenler hakkında 29. V . 1942 tarihirıde 4237 sayılı ku

mm olarak kabıiı edilmiştir. 
1/750 Askeri ceza kanununa ek kanun layiliası 3. VIII. 1942 tarihinde 4276 ve 4277 

1/751 

1/752 

1/753 
1/754 

Milli korunma. ka.nUiı~un baZi madd-elerinin deği~ 
tlrilmiseine ve bu kanuna bazı madde! .r eklenınesine 
dair 

1941 mnli yılı Muvazenei umutniye kanununa bnğh 
bazı dıüre bütçelerinde münak&le yapılmasma dair 

Gümrük tarifesi kannnu lll.yihası 
1941 ıruı.li yılı Jıfuvazetıei umutniye kanununda deği
şiklik yapr1ması ve bazı daire bütçelerine munzam 
talısisat verilmesi hakkında 

sayı lı kanun ol aı·ak knbul. c-d ilmiştir. 

30. I. 1942 tnrilıind 4180 sayılı kn
nun olarak kahul edilmi~tir. 

2 . II . 19l2 tarihinele 4190 ııayılı ka
nun oloııı.k kabul edilmiştir. 

İktisat (III<'Üml'ııindcdir. 

30. J. 1942 t.ıı.rihiııd!' 41. 2 sayılı kıı

nu11 ol:ırıık knbul edilmiştir . . 



No. 

1/ 755 

1/756 

1/757 

1/ 758 

1/759 

1/760 

- t1~ __:. 
Hulasası 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilave 
edilecek gida maddeler i hakkında 

Askeri taymat ve yem kanununun tadili hakkında. 

Jandarma yiizha~ısı Abdiin·ezak Gürbü;r, ' iin ce?.ıı8ınııı 

affına dair . 

Toprak mahsulleri ofisi kanununtın hazı maddeler inin 
drği.~t i rilınes i hakkında. 

1942 maii' y ılı muva~cııei tunumiye kanunu l ayihası. 

Brrlcıı Tcrbiyesi unıuın müdürlüğü 1942 mali yılı 
bütçe kanunu l ayihası. 

1/761 [)evlet Demiryolları ve limanları işletme umum mü-

Muamelesi 

2 .ll.19+2 tarilıindP 41K6 say ı lı l<n· 
nuu olarak kabul edilmiştir. 
2. II . 1942 tarihinde 418'7 sn.rılı kıt

nun olarak kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 4189 snyılı ka
nan olarak kabul ed i lmiştir. 

2. II. 1942 tarihinde 4185 sa yı lı !w
nun olarıık kabul edilmiştir. 

27. V. 1942 tarihinde 4227 sayılı kn
nun olarak kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 4239 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

dliı·l üğü 1942 mail ~·ılı bütçe kanunu l ilşihnsı . 29. V. 1942 tarihinde 4242 sııyılı kn
ııuıı olarak kabul edilmiştir. 

1/762 Devlet Denizyolları işletme uınum müdü rlüğü 1942 
mali yı lı Bütçe kanunu J uyihası. 

l / 763 Devlet hn.Yayetlını um um müdürlüğü 1942 mail y ılı 

hü t~e ku nu n u lar ihıtsı. 

l/764 Devlet liınıLnhırı i şl etme tımnın ınüdül'lüğü 1942 m:ıl1 
y ı lı hüt~e kanunu lfiyihnsı. 

1/ 765 Hudut -ve sahiller sıhhal um1ım ınüdürlüğii 19-12 m.ı!i 

2R. V . 1942 tarihinde .J-~2!) s:ıyılı ka
ıııııı olarak kahul edilmiştir. 

2 . V. 1942 tarihinde 4232 sayı lı ka 
nun olarak kabul edilmiştir 

28. V . 1942 tıırihiııde 4230 sayı lı k:ı

mm olarak kabul edilmiştir . 

~·ılı Bütçe kanunu Jfi.,rihası 28. V. 1942 tarihinde 4233 Myılı k:ı
nun olarak .kahııl edilmi~tir. 

l / 761l lııhisor l ar umnm ıniidürlü~ü 1942 ınııli yılı Büt~c 

kanunu liıyihası 

1/767 

1/ 768 

Orman umımı müdürlüğü 19+2 nı~li y ılı Sü~ee kanu
nu 1 il.yilıası 

Po tıı , t lgrııf ve telefon umum müdürlüğü 1942 mııli 
yı lı Bütçe kanunu la?ihusı 

1/ 769 Vnkıflnr umum müdürlüğü l!)t2 ma11 yılı Büt e ka. 
nunu liıyilıası 

1/770 1941 mali yılı ·u-uvazenci nınnıniye kanınıuna hıığlı 

29. V .1942 tarihinde 42+1 sayılı k:ı 

ııun oloı·ıık kabul edilmiştir. 

2R. V. 1942 tıırihiııdr 423-! sn.rılı kıı,

nun olarak kabul edilmiştir. 

2 . Y. 1942 tarihinde 4240 say ılı k:ı

mın olarak ka.bul edilmiştir. 

2 . V. 19JQ tarihjııdo 4231 ~ıı~·ılı ka
nun olarak kahul edilmiştir. 

(D ) cclveliııde d<'ğişiklik yupılmaııma duiı· 30. III . lfl42 tarilıiudn 4194 ııyılı ka-
nun olarak kabul edilmL~tir. 

1/ 771 Devlet lıavnyollnrı umum miidürliiğü 1940 ıııııll yılı 
ho ııbı knti. i lınkktnda knuıın lfıyilın ı Di vnn.ı rnuhn,q~hat cncümcnindedir. 



No. 

1/ 772 

ı;773 

Rulasası 

F'evkalfide vnzi.YCi d olıı.nsiyle bazı vergi ve r~ imiere 
zıun ierasuuı dair olan 382 ve ~o.ıo sayılı l<aııurı la
mı lııızr hü.küıııl oı·iııin değiştiri lm eRi ve bazı vrrgi ve 
resimlere ~'eniden zam icrasına dııir 

Mcınuı ·l aım tahsil müesseselerinde ta l elıe olamıyacak

larına dair +007 sayılr kanunun birinci ıuaddesiniıı 

tadil iıı e dair 

1/ 774 'J'asıınıı f bonoları ihı·acnıa Jair olan 4058 ve 4120 sa
yılı kamıııl.ıırla 29.!)9 sayıl ı B ankalar kanununa ek 

Muamelesi 

27. V. ı942 iarüıindc 4226 sayılı ka
nun olaı·ak kabul edilmiştir. 

29 . IV . ı942 tal'iJıiııde 42J 4 sayıl ı 

kanun olarak kabul eclilmj ştir. 

kanun l~yiJıası 3. IV . 1942 tarihinde 4195 ve 4ı96 
sayılı kanım .olarak kabul edilmiştir. 

1/ 775 

ı/776 
ı;777 

J j 77R 

1/ 779 

l / 780 

1/ 781 

'l'ürki,re ilc ttal.1· ıı arasında mcvc.ut 29 il.kkılııun 1936 
tarihli '!'ica ret ve eyri sefain l\'[uahııdesiuiıı tenıdidine 

dair tcat.i olunan notalarm tasdikı hakkında 

Küçük sanatlar kanunu 1 1\,l' i lıasr 

Sanayi kanunu lllyiliası 
};il• kı•r ve gl.i.lwzllan alıuan i~tihlitk I'Crg ısıııın arttırıl

nıaxıııa dnir olnıı -!0+1 sayılı kıuıuna ek kanun layihası 

Dcvh•t havayollıli'I unmm müdürlüğü 1M1 mali yı lı 

hüi<;~si ııd c münukalc ~rnpılıııasuıa dair 

n edrt mcmw:ları JJ.ylıklıırmın tevhit ve teadülüne 
dair olan 36:'>6 ' '0 38 8 sayılı kııntııılara bağh ı sııyıh 

cetvl'llerlc 1941 ronll yılı Mııvazenci umunıiye kıınu
ııuna bağlı cei vdlerin Maarif vekıileti kısmında de
ğişiklik ynp,ılnıııs ı hakkında 

t nhisııl'lar nınnın müdürlüğü tekaiit ~andı"'ı lıuklu:ıı
daki 2!!21 sa.vıl ı kanunun ha7J ınn.ddrlcriııin ıleğişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler cklenmcsino 

dair 
lj7. 2 numcli DcınhyolJıırı işletme )JÜ•:ımınnmesiuio r,ıyn V(' 

has:ll' taımiııatına mütcııllik lıadlerin t~d.jlin.c ı]air 

1/783 

olan 3259 sa~ılı kanuna ek kanun l iıyilıası. 

'l'iirkiye ilc Mac:ıristan n ı·asrnda , ürı:ı.erhauk ''C 'l'i
laş'uı J\larıı-l'İstan 'da kfıin ~1anfrct W.ic · ve .M,nvağ 
fi ı ·ınnlarivle akdetmi5 ldukları iki mukavelenin 3 
mııns i 941 tarihli Türk - Macar ti<'ııret aııla.~ınıt. ı 
h\iküınleri hııriciııde ohırak tatbikuıa müsaade dil· 
ınrsi hakkıucla, yapılan ımla.-;;ına.nm tıısdikına daiı·. 

ıj7 .ı Dc1' l<1t d (Imi r~·olla ı ı n• limanları işl et mc uınum m ii-

ı . VI. 1-942 ~rihinde 4247 sayı lı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

.M:uvıı.kkaL ııncümcııdedir. 

Muvakkııt encümerıdedir. 

27 , V. 1942 tarihinde 4~2fı ~a~'ı lı lw· 
nun .ol.ıırıık kabul od:il:Qıiştir. 

6 . IV . 1942 tarihinde 42QO sayılı ka
)l~Ul olarak kahul edilmiştir . 

2.9 . V. 1942 t;ır)lı,iııde 4238 . ayılı Jı:ı

nuıı .olarak. kabul .ı:diJmiştjı· . 

Bütçe eneiimeninn diı·. 

Biit çe cncümcııi ııd edir. 

20 . IV . 1942 tıırilünd~ 4207 sıı y ılı ka
nun olarılk kabul edilmiştir. 



No. 

1/785 

- ~14 -
Bulasası Muamelesi 

düı·lüğü 1941 nıııl1 ~· ılı biit~l'sind • d ği ~iklik ~·ıı pılııııısı 

hakkında. 6. IV . l!J-l~ tarilıiııdc 4198 sayılı lw· 
ııun ulaı·ak kabul edilmiştir. 

l!Hl mali yılı i\Iuvazenci umumiyesin e dahil bazı 

d:ıil'e biit ·elerinde değişiklik yapılnıaı-lına dair. 20 . 1 V . 1!)42 tarih i nde 4205 sa.vı 1 ı ku
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/7H6 l!J.l.l mali yılı muvazeııci umumiyesin e dahil bllY.ı 

1j787 

1/7 8 

dıüre bütçelerinde <.lcğişiklik yap ıl ınasına dair. 20. IV .1942 tarihinde 4206 sayılı ka· 
nun olarak kabul edilmiştir. 

Po. tıı, telgraf ve telefon uınum müdürlüğü 1941 ınaiJ 

yılı bütçesinde değişiidik yapılnıııSına dair. 

Eııuıiyet Umunı müdürlüğü ilc Gümrük muhafaza 
vo muamele sınıfı teşkilatı hakkındaki kanunlara 
bağlı kadrolara dahil ınıuı.~IJı ve daimi ücretli memuı·· 

!ara bir oı· tayını istilıkakı verilmesine clah· 

27 . I V. 1942 tarihinde 4212 sayılı kıı
nWl olarak kabul edilmiştir. 

ll. V .1942 tarilıinde 4220 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/789 Köy okulları ve enstitülerini teşkilatıandırma kanunu 
layihası 1 1 19. Vl.l942 tıırilıinde 4274 sayılı luı-

nun olarak kabul ed ilmiştir. 

1/790 Orman umum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde 

1/791 

1/792 

değişiklik yapılınası hakkında 27 .lV. 19-!2 tarihinde -!211 sayılı ];;ı

nun olaı·ak kabul edilmiştir. 

Orman ııınum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde 
değL~iklik yapılması hakkında 

Örfi idare kanununun 7 ;ici m;ddesinin değiştirilme
sine dair 

27. IV . 1942 tarihinde 4211 sayılı ka
nunla birlı·~tirilcrek kıılml cd ilıni şti ı·. 

6. V . 1942 tarihinde 4219 sayılı ka
nun olıu·ak luılıııl ı•<lilıııi~liı·. 

1/793 Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makina alil.t 
ve edevat ve bunların yedek ve teeclit parçalarının 
güııırük resimleri hakkında Iliikft.ınetçe ittihaz olu
nan kararlarm tasdikma dair olan 3746 sayılı ka-
nuna ek kanun lAyiliası Maliye cnciinıenindeui ı ·. 

l/794 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü.lü hak-

1/795 

1/ 7!\6 

1/ i!\7 

kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye _ve-
kiUeti kısmında değişiklik yapılmasına dair . VI . 1942 tarihinde 424!! sa,l' ılı kıı-

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

D vlct memurları aylıklııı·mrn tevhit ve tendülii hak
kmdaki 3656 ·ııyılı lcuınına ek 3 say1lı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vckfılcti J...-ı uıında değişiklik 

yapılmasına dair 
D vll't liııınnlurı i~lctnıc ıımum uıüdiirliiğii l!l4J nıoli 

yılı lıüt~esiıulc değişikl ik yupılına ma dair 

ııun olarak kabul Nlilmi ~ tir . 

27. IV . 1942 taı·ihimle -1210 sn~· ılı ka· 
nwı olarak kabul edilmi~tir. 

Bütçe eııcümeninde<.lir. 

1 . V . 1942 tarihinde 4221 say ılı ku
nun olurak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 798 

1/ 7!)9 

1/ 800 

Hulii.sası 

Devlet m tcoroloji işleri uınuın ınürlüdüğü teşkiHlt 

ve vazifelerine dair 3127 sayılr kanunla 3656 sayılı 
kanuna lıağlı cetvelin mezkur lımuın müdürlük kıs

mında u ğişiklik yapılmasına dair 

Posta, telgraf ve telefon uınum ıııüdül'lüğii Hlil maıi 
yılı büt~c~iııde değişiklik yapılınasıııa dair 

Vııkıflaı· uıııuın ıniidürlüğü 19.J-1 mali yılı bütçesin
de değişiklik .vapılmasına dair 

1/801 Maliye vekiUeti Başhukuk ıııiişaviı·liğinin ve LuJıa

kcımıt uınuııı ınüdiirliiğünün vazifelerine, Devlet dfı
nılannın takibi usullnine ve merkez ve vilayetlPr 

Muamelesi 

15 . VI. 1942 taribinde 4256 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarilıinde 4212 sayıl ı ka
nunla birlcşt irilerek kabul edil miştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4213 sayılı ka
nun Qlarak kabul edilmiştir. 

kadrosunda lıazı değişiklikh•ı· yapılmasına daiı· l\Ialiye cııeümeııindedir. 

1/l:'O~ 'l'iil'lti,ve ilc lsl'i~ı·e arasmda ~8 ııını· t 1942 tııı·ihindc 
ıılıit v • inızıı. edilen Ticaret ve Tc liye Aniaşınasının 
tasdikı hakkıııda 3 . VIII . l!J42 tarihinde 4285 sayılı 

kanun olarnk kabul dilmiştir. 

1/ !i03 

1/ SO-l 

l / H05 
1/ 06 

1/ 807 

1/ o 

Devlet nll'ınnı· lal'l nylıklaı·uıııı lcvlıit vı) tcadülüııc 

dair olan :36fi6 sa.ı-ıh kanuna k 3888 S8yılı kanuna 
lJitğlı 3 ııunı::ırıılı ccl\·clin tadili ve 4088 sayılı kanuna 
hağlı cet1·dde değişiklik ~·apılma · ı hakkında 

Kahve ve ~a.rııı inlıisar altma alınması 

r't · l· kul;ldı· kazan~ vcı·gisi kanunu layilıası 

1nhisal'lıır uınuın nıii<lürliiğü te~kilfıt ve vazifeleri haıc
landaki -!08G sayılı kannna ek kanun lilyilıa r 

l!l41 mali .vılı muvaı nei umumiyesine dahil bazı d~
iı·e bütçelerinde değişiklik ya.pılınasına dair 

Milli ~Iütlafaa vckftlcti l!J.U mali yılı hiit~e. ine fcv
kalildc tııhsisat l'(•tilmesi hakkındaki 4054 sayılı ka
ııuna ek kantın lilyilıası 

1/ O!l \'akıf nırıııhn sulariyle orman ve zeytinliklcrin işle-

t il nı si hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun lil
yihası 

1/ 10 Hazine ile 1stıııılıul belediye inin bir ;cısını alaeakla
ı·ııını karşılıklı olarak ihra ve terkini haklanda 

1/ 811 Şosc ve köpriUeı· inşası i~in g('l.c ek yıllara geçici 
laahhürlc girişilmesi bakionda 

1/812 Rıhhat ve ic;tiınai muavcııet vckaleti tcşkiliit ve Llle

murini kanununun bazı maddelerinin değiştirilınc-

17. VI. 1942 tarihinde 426-l sa;ı--ılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20. V. 1942 tarihinde 4223 say1lı ku
nun olarak knhul cctilmiştir. 
İk-tisat encümcnindcdir. 

29 . V. 1942 tarihinde 4236 sayılı ka
nun olarak kuhul edilmiştir. 

27. TV. 1942 tal'ilıindc 4209 ·ayılı ka
nun olarak kabul dilmiştil'. 

4. V . 1942 tarihind 4226 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Büt~e eneümcnindedir. 

Maliye encüm nindedir. 

10 . Vl . 19-1-2 tarihinde 4251 sayılı ka
nun olarok kabul edilmiştir. 



No. 

1/813 

-m-
Hulasası 

sine ve lıu kanuna bazı madıleler eklcnmesiııc dair 

'l'üı·kiyo ile Bulgaristan arasında 27 mart 1942 
tarihinde imzalanan Tiearct Anlaşnıasiylc ıııerbut

larının tıısdikna dair 

1/ 14 VakıfinT unıuOL müdürlüğü 1940 ııtall yılı hesabı 

Muamelesi 

15 . Vl . 1942 tarihinde 4258 sayılı ka
mın olarak kahul edilmiştir. 

3. VIII. 1!H2 tarihinde 4284 sayılı 

kanun olaı·ak kabul eılilıııiştir. 

katisi hakkında Divıını muhas •bat eııeiiınenindcJir . 

1/815 

1/ 16 

3656, 3888 ve 396 sayılı kanunlara bağlı 1 ını

nıaı·alı cetvelle.rin Maliye vckideti kısmında ve 
2996 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

Dedet memurlım aylıklarırun tevhit ve teadülüne 
dııiı· olan 3656 ayılı kamma bağlı 1 sayılı cetvelin 
Münakalat vekaleti krsnunda deği~iklik yapılması 

hakkında 

1/817 Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya iblnğına 

dair 

1/818 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkında 

1/ Bl!l Denizaltı g-eınilrı·iııde \ 'C avcı botlarmdu mü. tahdem 
lleniz ppı·sonclino scfcı·de, mıın~'\'1'11 ve latbikatlanla 

10. V[l[. l942 tnrihiııdc 428G Hayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

Bütçe cııciiıneııiııdcdiı·. 

17. VI. 1942 tarihinde 426!) s:ı.nlı ka
nun olarak kahul cdilnıi~tir. 

17. VI. 1!).!2 tarihindt' 4270 sa,,· ılı ka
nun olarak kabul edilmi~tir. 

\'eı•ilrcck hazır "ıda hakkında Biit~c cncümcnindedir. 
1/ 8:10 Devlet ını>murları aylıkhwının tc\'lıit \'C t ııdülü hak

kınflalü 36!l6 >{a~·1h kanuna el; 3RRR ~'l.nlı l-ıınıııu1 bıığ-

lı 1 sayılı cutvcld değişiklik yaprlma:ına dair 17. VI. 1942 laı·ihintlc 4:262 sııyılı ka
nıw olarak kahul edilınişti ı· . 

lj :21 .Joııchırma crat ı kanununun hazr ııınddelcl'ini değiş

tiren 3155 sıı.vılı kanunun H ncü maddesinin tadili 
lıakkuıda 3. VI. 1942 tıırilıinde 424 sayılı ka

nun olarıık kabııl edilmi.~tir. 

1/ 22 

1/ 23 

Maaş kıınunımıı müzeyycl 4161 sayılı kanuna ek ka
nun liıyihası 
:\[aliye atlı talısildarlal'lna huy\•an yenı bedeli vcı'il

ıncsi haklanda 

1/ 24 )!aliye vekiileti te .. kiliil \'C vazifeleri hakkındaki 2996 

Maliye eneümeninrledir. 

10 VIII. 19-12 tıırihiııdc 4287 sayılı 
kanruı olarak kabul edilmiştir. 

ayılı kanuna ek kamın liiyihası Bütçe cncürneııindcdir. 
1/, 25 Askcn memurlar hakkındaki 1455 ı;ııyılı kanuna iki 

1/ 26 

1/ '_7 

ınııvukkut madde ilfıvesinc dair 

Milli l\I iidafaıı v('kuleti 1942 mali yılı büt : e.<ri nı> 120 
ınilyoıı lira fcvkalfıde lafisisat vetilm~si hakkında 

Milli J\Lüdııfaa istikrnzı hakkında 

3. VIIT. 1942 tarihinde 42 2 sayılı 

lmnun olarak kahul edilmi ştir. 

2 . V . 1942 tnı•ihinıle 422. ·ayılı kıı.

nun olarak knbul edilmiştir. 
19. VI. 19-12 tarihinde 427fi say1lı ka
nun olnrnk kabul edilmiştir. 
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1/ 82 Oı·man koruma teşkilat kanuıınnuıı 3490 sayılı ku
nuııla tadilc edilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında. 3 . VIII . 1942 tarihinde 4283 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/ 29 Beden terbiyesi kanununun birinci maddesinin de-

Kiştiı·ilmcsi hak~ında 29. V. 1942 tariJıinde 4235 sayılı ka-
nun olarak kabul cdilıniştiı·. 

1/ :ıo Başv~k1Ue1 c bağlı Matbuat nıııuın müdürlüğü t<'şkili -

ıı 1' vuzil'clcriııe dair olun kanuna ek kanım lilyihası 17. VI. 1942 tarilıindc 4266 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ :H J)~vlrt l iırıa ıılıll'l iş letme nınlim ınüdül'lüğü t~kiliıtı- · 
ııu ait Jmııun lii.yihasr Bütçe encümeuindcdir. 

1/H:l~ UcdikJ i küı;ük ziıbit nıeınbalarıııa <.laiı· olun 2505 sıl-

yılı kun11nıın G nci maddesinin değiştidimesi hakkmda 15. VI .1942 tarihinde 4260 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştiı·. 

1/ 33 lnlıisadar uınuın nıüdiirlüğü 1H40 mali yılı kati he-
sabı hakkında Divıını mulıasebat encümenindedir. 

1/ :ı+ \ ' il iıyct l r idaresi kanunuııwı 58 nci ıııadd csiııiu son 
J'ıknısının deği~?Lirilıncsi hakkıııda Bütçe encünıeııindediı·. 

ı;, ::15 lh·du subuylaı· heyetinin terf iine ııit 863 sayılı kauu- · 
nıı tndil eden 4202 sayılı ka nunun biriııci maddesine 
lıir fıkra ekleııınes ine dair l!J . 1. 194.2 tarihinde 4273 sayılı 

kıı.ııun olarak kabul edilmiştir. 

1/836 

1/837 

1/838 

1/ 39 

Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kauununuıı 
muaddel 10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

PoHta, telgraf ve telefon um.um. müdürlüğü teşkilatı
na dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan tedariki 
mecburiyatinde bulunan süvari müvezzileı·e yem be· 
deli verilmesi hakionda 

.tstiklal harbi malUllerine verilecek para mtiki\.fatı 

hakknıda 

Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelcriııin 

değiştirilmesi hakkmda 

1/840 Askeri şöför ve sanatkarlara verilee k ücı·et ve yev
miyeler haklandaki 1272 sayılı kanunun ikinci mad-

l 9. VI . l 942 taı·ihindc 4273 sayılı ka
nunla birl eştirilerek kabul edilmiştir. 

Bütçe encüıııeııiııdc<lir . 

Blilço encümenindcdir. 

10 . III . 1942 tarihinde 42 9 snyılı 
kannn olarak kabul edilmiştir. 

desinin değiştirilm,esine dair Bütç:c cııcüm uindediı·. 
1/841 Devlet havayolları um.um. müdürlüğü lcşkiltıt kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 
kanuna ek kanun layiliası Büt~ ııcümenindcdir. 

1/842 Jütten gayri liflerden mamul çuvıı.l \'C saı-gılık kııba 
bezlere tatbik olunacak gümrük tariie numarası 
hakkında ~faliy ımcüm ııindL'<lir. 

lj"-!!'1 Jluıını t.> l c ,·rı-gisi kımunuııuıı 26 nrı ın:ı.ddl.'ı:ıiniıı kıLl-
dıl'llnııufı luıkkındu. 10 o vnı o l!l42 tarihinde -!2!10 sayılı 

knuııJa biri ''itirilcr(•k kabul edilmiştir, 
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1/ 44 fo'cvkaliidc ihtiyaçlar için yaptmlurak ııfia İJ1.\öaat-

l arına ait e .. yanın gümrük vergi lerinden ımıııf olııı·ak 
yurda sokulması hııkkındu. 17. VI .1942 tariJıjnde 4267 su~· ılı ka-

nun olarak kabul edilmiştir . 

1/84;) 
1/S-!G 

l:lu malumileri hakkında. Iktisat encümcnindedir. 
Bursa vi l i.ıyetince yollam sıırfedilınck üzere yap ı lııcak 

istikraz hakkında. 12. VIII. 1942 tarihinde 42!)3 sa_v ılı 

1/ 47 Devlet memurlım ayltklarııun tevhit ve teıulülü hak
kındaki 365G sa~1 ılı kanuna bağlı (1) s;ıyılı eel vclin 
l\Iill1 Müdafıuı vekaleti kara kısmında değişiklik yıı

pılmMına dair 

1/848 İskenderun li ınauınııı Devlet deıniı·.vollıırt ve linıan
lorı işletme amtım müdüı·lüğüııe devri ve ınezkfte 

k.ınun olarak lmhul dilıni~tir. 

14. VIII. 1!>42 taı·ihindc 4297 sıı.vılı 

kanun olaeak kabul edilmiştir. 

nınnın mlidürlükı;e işletilmesi lıakklında. 14. VIII. 1942 tarilıiııde 4301 s;ıyılı 

kanun olarak kabul edilm iştir. 

1/ 49 l\Iersiıı liman işleri Türk aııoııim şirketine ait hi ·~e 
senetleriyle menkul ve gayrimenkul mulla ıın satııı 

alınınasma dair olan ınuknvclenin tasdik ı hakkın :la. 14. VIII. 1942 tari lı inde 4302 · ıı~·ılı 

kanun olarak kabul edilm i şti r . 

1/ 30 i\[eslckl teknik okullar açılması ve mevcutlarının bü-
yüti.ilmcsi hııld,,nda 14. V lll . l!l42 tarilıin<le 4304 sayılı 

Jııınun olıırak kabul edilmiştir. 
1/ 51 l\lersin Jimanının Devlet demiryolları ve limanlan 

işletme unıum müdürlüğünce işl~tilınesi hakkında H. Yili. 1942 tııı·ilı..indu 4303 sayılı 

nun olarak kabul edilmiştir. 

1/852 }lıılıarip yahutıcı ordu ın(•nsı.ıplarından Tüı·kiyc 'ye 
i!Lica edenler hakkındaki ·HO-± sayıl ı kanuııun .ı ncü 
ınadılcsiııin de~iştirilınt>sine dair :\Iill1 :Mi.id<ıiaa wıcüıneniııd dir. · 

1/853 Orman umıun müdürlüğü 1940 ınal! yı\ı kati lıe, alıı 
hakkında Divıını ınulıııseba.t cııci.iuıeniııdediı·. 

1/ 54. Telsiz kanuıınnnn 19 ncu mııdtlcsiniu hiriuci fıkra~ ı -

1/ (j[) 

1/ j6 

1/R57 

1/ 5' 

ıını değiştirilmesi halilimda H. \~Hl. 1942 tarihinde 4300 ~ayılı 
kıtnun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında ticaı·i mii lıadel terin 
lunziıııin~ dair !l ilkteşrin 1!l41 tarihli Aulaşıııııııı\"1 

tasdiluna dair 
'rürkiyc - llra~ııı·i.tan 'riearcl Anlaşnınsına ıneı·b1ıt 
A lislt!sindt· y:.ızılı lınr ak ve ıııııyant konten~ll'Jları

ıını tl'zyiili lıakl.mıda t~ati olurımı notularm tasdikma 
d n ir 
.Askni ıııemuı·luı· hııkkıııdnki 1455 sayılı kanunu hiı

muvakknt mndd ~kJenmcsin~ dair 

Askeri memnu ınnıtnknl.ır haklundaki 1110 snyılı ka
nunu ek kanun 11\yihıısı 

İkti: ııt encii.nıoWılde<Ur. 

iktisat oncüıııcniı,ıdedil.'. 

14. V lll . 1942 tar·ilıinde "296 sayılı 

kanım ola ı·ak kab tü cdilmiştri 

:.\lilli Müdnf<~ıı cncünıeııindeilir. 



No. Hulil.sasr 

1/ Rri!l Dcvl!'t ıncnınrları ~ylıklnrrnın f cvlıit W' tcaılülli lıak

kııırlıık i :.1656 sayılı kanuna lııığlr (1) sn_,•rlr cetvelin 

Mi111 ~Tlidar:ıa vckiileti kura. kısmında dt:ğişildik ya
pılımısıııa daiı· 

1/ RfiO 11omaıı~·a dıııı :ı lınarak lıııııılajlıır lıakkınrlıı Tlirkiye . 

il<• Ron11ınya :-ıı-asıı ıd ıı ııot:ı tPaf isi sııı·ctiylr .vapılıın 

Muamelesi 

14 . vnr .1942 taı.·ihiıı<lc .Jc2!J7 sayı lı 
kanun olarak kabul cdilnıiştir. 

Anlşııııınrıı tıısdikına dair Fiariri~·e rn cii nı cninded ir. 

1/ HHI Hoınıııı .nı'ılan satın :ılınıwak ıııııdPııl_,. ıığlnı· ili' ,·aze- · 
lin,.,. parııfiıı i~iıı ~-ııpılaıı Anhışııııııı ı n tasdikınıı dair· 'FTııri<•i.vc <'nc·iimrnindedir. 

1/ H(i:! llii.nııııı ııııııııııi.n• Hl+:! 1111111 yılı lıüt.~rsind<•n 100 000 
liı-nnııı l\rüııaknliit vckfıl<-t i lıiit~··sinc nıüııaka l esi hak- ' 

1/ 1-Hi:-! 

k ında 12. YHI . 1942 tı.ıı-ilıinde 429:! sıı._v ılı 

ıwııun olı ıı·ok kahul edi lmiştir. 

ilı• ~ııkiı · 'l'andoğınıı~ · ıııı ('(•zalııı·ıııııı arrı hakkırırla 

1/ HU+ Mclnıs sı·~inıi h;ıkkıncln 

Adiiye cncümcnindecliı·. 
ı\dli,ve crıcliıncııindcdir. 

1 /~Hi1 

B . İkinci içtiinadan devrohınan layilialar 

J)p,·ll'f fl<•ınir~·ollııı·ı \ 'C limanları işlctıne umumi ida

n•silliıı 1!l1R nınli .''ıh kati lıı·salıı lıakkıııda 2 . XI. 1942 taıihinde 4132 sayılı ka
mııı olıırak kabul dilmiştiı·. 

1 /-l ~!l lf ııfll.'- vilıi,,·c ti hıı~usi irlaı·rsinc dt•neclilcı•ı>k 1-{U,I'l'İ-

1/ 4!10 

1/ .J.!ll 

1/ 493 

1/ 4!JH 

- 1/ il10 

1/511 

menkullcr hakkında 3. VIII . 1942 tarihinde .J.281 sayılı 

kanun olıırıık kabul clilmiştir. 

Havıı. tııııı-mdııılmıı knı~ı konıııınn kanununa ek kanun 
lii~·ihaı-n 

ll ıırlııt \ ' l' sııhillı•ı· sılıhat nınuın miidüı·lüğü 1939 ın ııli 

~· ılı kati hc'*ıbı hiikkıııda 

f ,piı1o_ve ispiı·tolu i~kil('r iııhisnrı hakkında 

~ef!'ı·d<• ve hazHrclıı l>ilfıınttnı ııskcrl şahisların lnLinık 

<lfınılarıııııı g:öriilme tarıo:i.vl(' kirıı hııklarrımı kol'un

nıası hakkında 

1< ütalı.vıınııı Köpriiöı·en mı h iyesine bağlı AğtıJ.öı·cn 

köy iinıl en l brahimoğlu Uıtl il llıtalıinı Tnlas, 1\ iiscoğ
lu Siilc.mınn Kıu-, l'ııl'croğlu IlüS(•yin A~·doğiln \'(' 
::lilleynıanoğlu Kfı?.Jın J •:gı • hnklarıııda ki eczanın affı

na dair 

Har. ı nınden hut·dnlm·ıııln dı :ıın çıkıırılmıısmuı yıısak 

<•dilmesi ve SilLut ıtlıllllliiH hakknıdıılö a2~H sııyı lı kır 

unnun değişıirilıncsine rlair 

Bütçe cncümenind diı·. 

G . IV. 19~2 tarihinde 4201 sayılı ka
nun olarak kııbul crlilmiştir. 

. VI. 1942 tarihinrle 4250 sıl~,] ı ka

nun olarak kalıul edilmiştir . 

19. I .1942 tarihinde 4170 M),lı ka

muı olarıık kahtti Nli l nıiştir. 

Bütçe •n ümPuindcdir. 
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1/514 Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme ve yııı·d\ın 

sımdığı hakkında 22. XII. 1942 tarihinde 4157 sa.vı\ı 

kanun olarak kabul edilıni ~tir . 

1/516 Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalat u
muml tarifesnin 815 nci numarasının tadiline ve 81 6· 
ueı numarasının kaldırılmasına dai<r 

1/519 lVfruış kanununun bazı maddelerinin tadili hakkınıla 

l/521 Mah.kcrnclerle idari makam ve merciler arasmd:ı. cczıı 
işlerinden ınıiada. huııuslıırrla vazife ihtilfıfl;ırıııın 

halli hakkında 
1/526 
V550 

1/ 551 

1/553 

1/560 

l /580 
1/581 

l /5 3 

Adli mahkemeler te~kililtı hakkında 

Askeri fabrikalar tekaüt ve nıuavenct sandığı hak
kmdaki 3575 ~ayılı kımunun bazı maddelerinin !adi-
line dair 

Bankıılar ve Devlet müessesel •ri memurları ayl1k
lıırının te\•lıit ve teadülüne dair olan 365~ sayılı ka
nunun 14 ncü maddesinin son fılırasınm tadiline daır 

Bina ve a1·azi vergileri tudiliit komi~yoıı.lıırının itap 
eden ıııahall e ı·dc muvııızaf olarak teşkiü lıakkındıı 

Şuı·k halıları ve kilimieri ile emsalinin «S'rhcst mu
hııh rejimine tabi tntnlma 1 lıakkında 

1şo;i sigortıılıırr idaresi te.kiJiıtı hnkkmda 
Memurin kanımunun -1: ııcii maddesine lıir fıkı-u r.k
lenmesl hnkkmda 

akil va ıtıtları hakkındaki 3 27 say1 lr kanuna ek 
kanun lliyihn,~ı 

1/5 7 Barut, putlııyrc ı maddeler, sillih ve teferruatı inhisıırı 

1 . VI . 1942 tarihinde 4245 sH,\'11ı tın · 

nun olarak kabul edilmiştir . 

26. XII. 1V42 tarihinde 4161 ·a.nlı 

kanun olaı·ıık kahtti cdilıniştiı· . 

Adiiye encüııı enind dir. 
Adiiye cncümenindcdir. 

2. II. 1942 turilıiııdr 4181:) sa.v1 lı ka
mm olarak kabul edilmiştir. 

17. VI. 1942 tar·ihinde 4265 sa.v1l1 ka
nun olarak kabul edilmişt ir. 

Maliye encüm nind dir. 

Maliye eneümenindedir. 
Maliye enciimeniııdedir. 

Bütçe encümeniııdedi1·. 

23. III .1942 luriJıindc 4193 sayılı ka · 
mm olarak kabul cdilmiştü-. 

hakkında Adli.vc ncümenindedir . 
1/58 
1/5 !l 

H)39 mali yılı Hazine hesalır katisi hukknıda Dh,an ı mu ha cbat eucüıııenin lı•dir. 
Devlet iktisaıli teş kküllcri memurları tckaüt sandık-
ları hııkkınd;ı 20. V. HJ-!2 tıırilıindc 4222 say ılı kıı

nun olurak lmlml edilmiştir. 
1/597 Beden ·ıerbiyesi genel direktörlüğünüıı 193 mali 

yıh kati hesabı hakkında 26. XH. 1941 tarihinde 4163 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/599 Devlet havayolları umuın müdürlüğü 1939 mali yılı 

kati hesabı bakİtında 6. I . 19~2 tarihinn 4199 sayılı ku
nun olarak kab1ıl edilmiştir. 

1/ 601 Tnbiiyet nıuaın<'Hitındun alınaesk lıar<:lara dııir olaıı 

1260 sayılı kanumm 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Jl .XLI. Hl-11 tarihinde 4151 soyılı 

kanun olarak kalıul edilmiştir. 
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1/603 Ceza muhakemeleri usulü kanununtın 3515 sayılı 

kanunla değştirilen 66 ncı maddesinin tadili hak. 

Mıııı.ınelesi 

!onda 17. VI .1[)42 tarihinde +261 ayılı 

kamııı olarak J<abııl edilmiştir. 
1/ 607 

1/ 608 

1/ 609 

1/ 613 
1/ 614 

TürJOye - Yugoslavya arasında 2 ağustos 1940 tari
lıinde imza edilen Ticari protokolün tasdikı hakkında 
Valaflar uınuııı müdürlüğü 1939 mali yılı kati he· 
sabı hakkında. 

Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göçmen· 
lerden aranılan paranın kaydinin terkiniyle birinci 
taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar 
köylülere satılması hakkında 

Taşkın ve su hücwnlarına karşı korunma hakkında 
Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istiınlaki
ne dair olan 3908 sayılı kanuna ek kanun layihasr 

1/615 Ankara El ektrik ve havagazr ve .Adana Elektrik 

1 kı isa\ cnciiııwniııd cdi r. 

Divanı ınuhııs ·bat. encünı c ııindcdir. 

30 . J . HJ42 tıırih i nde 4 11l3 sıı.vı lı kı:ı

ııun olııı·ak kabul ed ilmiştir. 

Büt<;e cıırüıncnind dir. 

17. XI . ı !l41 tal'ihindc Hiiküııı et ta
rafından geri alınmıştır. 

müesseselerinin iclare ve işletilmele ı ·i hakkında afia cıwüıncnindedir. 

1/616 .Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkı·ıı 
eldenmesine dair ;)!aliye cneümenindc<li ı·. 

1/619 İnhlsarlar umunı müdürlüğü 1939 mali yılı kati he-
sabı hakkında Divıını muhusebat Pncünıcııiııd{!dir. 

1/ 627 nevlct<:c yap ılmı~ ve yap ıl a('a k olaJJ slı l aımı işleı·i ıı-

dcıı alınacak ücı·e tl ere dair Maliye t'ncü nı cn incl cliı·. 

1/628 Ilııyvnnlıır vergisi kanuııunun 33 nrii maddesine bir 
fı k ra cklenıncsine dair Maliye cııcüıııonincl dir. 

1 /6~9 l sp n~iyaı·l tıhbi ınüsuıhr.arlaı· hakkındaki 1262 
sa~•lı kanunını bazı ınaddclcı·inin tarliliııc ve Im ka-
nuııo lım-lı lıüküıııl er ilavesine dair 

1/ 631 78!1, 171ii, 2 71 ve 3530 sıı~q lı kanunların bazı madclc-

' ıbhut ve i çLiııııı i muavcnel enc·üm •
nindedir. 

lcl'i hükümlerinin değiştirilmesi hakkJında Bütııe eneiUıwııindedir. 

1/ 636 }lill i nıüılafıtıı miikı·llcfiyct.i kımununun 6 nci ma<l-
desine bir Jıkrıı iliiveı<iııe dııir 

1/ 637 'l'op ı·ıı.k nıuhsull •ri ofisi kıınuııuııun lııızı nıudddl'ı·i · 

26. Xl . J!l41 tarihinde 4130 sıı.nlı 

kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

nin rl ğişt.i rilnı csi hakkında Biit~e ~ ncüıMnindc<lir. 
1/ 6+1 lJcnizıılt ı sınıfı ınensup laı·wa vı•ri l ecck zıını lıır w tuz

minler hııkkındııki kanunun lıur.ı m11dd lerini değişli-

1/ 642 

l / 645 

ı·en 3629 ııııyıh kııuunuıı bi ı·iııci ve ikinci maddeleri
nin tadiliue dair 

Devlet limanları işletme unıunı nriidürli1i,;>1i ı !J3!l nı all 
yılı hesalYı katisi lıaklnndu 

1 ~ "' iwi bulma ı şkil iıt ı kurnlrıııı.~ı hakkında 

10 . ·u . 1941 tarihlnrle 4145 sn)~ılı 

ka u un olaı·nk kabul edilmişi i ı · . 

12 . Vl. 19+2 tarihinde 42.'13 say ılı ka
ıınn olarak kabul edilmi tir. 
Dahili~- enciim~nind ·dir. 



No. Huli\snsı 

1/ 6-17 Ka<:akçıl ığuı men ve takibin 
ek kıınıın liiyihası 

122 -

sayı lı kmmna 

1 /6'ıG Jıı giliz liras ı salıasma dahil nıcııılrkrtlcr list es iıl' ,vf.'
ni<len ilih•c edilecek menılı'kf!tlere t~thik erli iP<'ek usul 
hakkında tcaLi ccli l t•ıı nolalıırm tasdik~nıı dniı· 

1/656 Orman ıunum müdürlüğü 193V ınııli rıl ı ht·sabı lm tisi 

Muamelesi 

'7. 'I . 1'942 tarilıiııne Hükümet taı·u 

fındııu g-eri alın m ı şi ır. 

17. XII. Ttl41 tııdlıiııcl +Ui+ sayılı 

.kımı:rıı ohırıık kalıni cdilıııi~tir. 

hakkında J>ivam muhnsehat cncüııı>ııiııdrr1ir . 

l/ 660 Beden ter lı i~• e.;;i g-ene l dirrl1töı·lüği\ırim 1!}3ıı ıııall .nit 
kati lwsalıı hakkında 6. I . 'H)42 t.ıu·ihindc 41!)7 sıı~· ılı kıt

'l'!nn olarak kabul cd ilıııi şt iı·. 

1/ 671 Türkiyr- Almanya arıısında tiNıri ınühaıl clt• l e rc ıııü

t<'dair 25 tcmmıız l!l-!0 turihli Hns-ıı si Aıılıı~1ııaya hııj?

lı 2 nııııınralı pı·otokoliiıı .:ı ncü nıadıl sin<lc tilyin cdi' 
ın45 olan miiı.ldetiıı iki a~· daha uımtılnıas ı hııkkıntla 

teati olunıııı n<ıtaların 'tasdiluııa dair 

l / 673 ArttırnUt, eksiltnıe ve ihale kanumıııuıı li7 nci ı:naeld -
siıw hir fıkr·a ilih•esinc dair 

l / ü7-J. Devlet ınemnl'iaı·ı aylıklı.ıı·ıııııı tevhit ve teatlüliinc 
chıir olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1 ) nunı1ıı·ıılı ret
velin l\lilli Mlidarııa Yekfıleti k111·n kı~mırııı bir ıııe

nını· il iivesin e rlair 

1/ 675 IIatay ,.;ıa~·ct indr adli kanunlaı·uı tathik şekline n> 

ilaıııların infazı tarzıııa dair 371 3 sa~· ılı knrııına ek 
kanun la.yihasr 

1/ 676 (;üıııl'iikll'ı·c cınnuctcıı yn tırılan paralıırın ınÜ1'11l'll

zıımaıır lıııkkıııdn 

'l'ııpulııuıa ltannıuı lı1~rihası 

'I'iiı·kiyı> - Alnıanya anısıııda ticııı·i nıübadeklel'\' ınü

lNlaiı· :.5 teının ıız 1!)40 uırilıli Hnsusi Anl~ınaya bağ
lı Z ııumıınılı pı·otokolfuı diirdüncü malldesintlc tfi
yin ooilıııi~ olan müddetin iki a.,r dalııı ıızntılmıı xı 

luıkkındn teııti oluıııın notuların tasdikımı dair 

1/ 6H3 Posta kantuııına mii?.rr,vel 27:ll sayılı knnumın 4 ncü 

1. XJJ. I!J41 tarihiml e 4:318 say ılıl;ıı 

nun ohırıık kabul e<'H lmi ştiı ·. 

MlH<:e erıelimenirıdcdir . 

J . Xll . 1941 tıırihiııdc -11 34 ~ıı ,\'llı 1{11 -
ııuıı ııiHa.k kııbııl t?d ilmi ı;; t i ı· . 

17 . YI .1942 tarihinde 4263 sa,v ılı ka 
nun ola.rıık kabul edilmişti r. 

Blit ~c <'nrümenindcdir. 
Biit~e eneüıııcnindedir. 

ı . xır . 1941 tar ihinde 4139 ~ııyılı ka
Jıuıı olarak kııhul edilmiştir. 

ııınddesiuin (A ) hentlind(' tleğişiklik ~ apılııııısına ıluiı· 1 . ~ ' ll. 1941 tııı·ihiııde 4 133 ~uyılı ka
nun olarak kabul edilmiştir 

1/ 6 () Deniz l!'t>dikli snhıt.''1:ınom tah!iisatı !1n·kııliide1Cl'iııe 
pıpılııcak Y.ıllll hııkkıudu 3 . • n. 1941 tarihinde 4140 sayılı ka 

nun olurak kabul edilmiştir. 

l / 6H2 Türkiye ilı• .\lınıııı~·a arıısmda 'l'icuı·i miibıırlelt•lrrf' 

ıııtitedııiı· :::rı lı'tnllltlll l!'l·W tarihli llususi Aul~şmmım 
iki ıır t1•nıılidi hakkırıdJJ ! eııti olunan notıılurm tıı ·di-



No. 

1/ 0!H 

l / 6!15 

-~-
Hulnsıuıı 

kına dair 

Ankar·u belediyesi Imar ıııüdüı-lüğünün Hl3!l mali y ı 
lı kati lwsnlıı hakkında 

Eı·zunını - l~ ımıbıyık hanları dur hattının Milli 1\ l ii
dal"uıı v<·kfıktiııe dnri Jıııkkıııdn 

1/ 6!)6 < IPui ldi <:a\u~ ;\Iulı tiiııoğlu J~ıniıı Üz~clilc'iıı ınııhkftııı 

Muamelesi 

8. xn. 1941 tarihinde 4144 sayılı ka

nun olarak kabul dilmiştir. 

l. VI. 1942 tarihinde 4244 sa~-ı lı ka
nun ol a ı·ak kabul edilmiştir. 

6. V. 1942 tnı ·ihindc 4128 ~ay-ılı ka
nun olarak knlıul edilmişt i r. 

ul<lııi{ıı (·ı ·~aııııı nffıııa dair 15. Xl l . 1941 tarihinde 4147 sayılı 

kııııun olııı·ak lwbul edi l miştiı·. 

1/ 6!li fstaıılıııl Oııinı ·s itrsiııiıı ıııııuıııi ıııııvazenuyc ıılııınııı-

sıııa daiı· ulıııı :3 ü!l~ sa,nlı kaııuıııı ('lı kuııuıı lii.vihası 8. XI I . 1941 taı·ihiıulc 414-2 sayılı ka

nuıı olal'Uk kabul edilmiştie. 

C. Birinci İçtimadan devrolunan 18.yihalar 

1/ 260 J)c,·let denizyolları i~letıııe uınuııı ıııüdiidliğii t c~ki -

liit kndrolııı·ııııı müteallik kanun lfıyihası Bütçe cncüıııcnindcdir. 

1/ :!ll:! lkvll't linıanlaı·ı işletme unıum nıüdüdüğü tc~kilfıt 

lmrlı·olanna ınlitcallik kanun l iı~·ihıısı Büt<;e eııcilnıcnindcdir. 

ı ;:ws ( '"ıııi.'·"t lt•r kanıııınııun 3 ne i nıaddl•siııl' iki fıkm 
il.hc~i hakkında )fııuı·if cncünıcııindcdir. 

lstanhııl ' ıla yeniden ~·a ptınlacuk Adiiye hiıııısr ir;in 
gı•lrcek seııı.ıleı·e ge~ici taahhüt icrası hakkında 1'\aria eneümenindcdiı·. 

1,/:W!.l Dııhiliyc ,·ckUlctinin vi l5yctlcrclC'ki tı•şlıiliıt v · vazi-
feleri hı.ıkl<uıdıı. Biit~e cııciinıcninderliı•. 

l/3 1 ~ Dcvlt•t demiryollan ve liın>ınlııı·ı uıııuıııi idur~sııı in 

tc~kilfıt ve vaYaifine dair olon 1042 sıLyılı bııuııuıı 

ha~ı nıatldı·lC'rinin ilgıı ve tudili lıııkkıııtlıı Biit~C' cnciinıcııiııtlcdiı·. 

1/ 324 'l'ül'lıiy ih• Fransa arasında mevcut 23 ağu:tos 1939 
tarihli 'rediye Anla:ı.ınasma zcylolarnk inızaluıınıı liı-

lıikanın tasdikina dair 19. I. 1942 tarihinde 41 il sayılı ka
mm olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/3-12 

1/344 

1/346 
l~ i 1 

]/34 

'l'ürki~·e - lngilterc Ticaret Anlaşıııasına zc) lolnı-ıık 
inır.ıılunnn Anla.,ııınnııı ta. dikı hakkında 

Devl et ııı •ınul'lan u_,•lıklamıııı tcvlıil I 'C leııdülütıe ılıtir 

olan 3656 sn~rılı knnuun ek.' 
193 ınuli yılı katı hcsııbı lıııkkmda. 

lınıiı· rıhlun şirketi ınuvakkat idaı"eSinc ait kati he
sabın tusdikı hokkında. 

1/35:! Tüı·kiy - Frıınııa ve İngiltere iiç tornflı ~· ıll'<lını nıu
alıcdcsiJıo merbut llususi Anlaşmanın taibikı ıuıımın-

l!l. T . 1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birlcı;ılirilci'Ck kııbul edilmiştir. 

Bütçe cnciiııı aindt'diı-. 
12. \'1. 1!l.J.2 tarihinde 4254 sayılı kıı
ntlll olnrıık ,kuhııl edilmiştir 

nivıını nıulıaschat encümcnindedir. 



No. 
-~4-

HuHJ.sasr 

da son kanun 19-!0 tarilıinde Pııı·is ' tc im?.alıınan 

Krcıli Anlıı-\lmnlnrının tıısdikı hakkında. 

ljJ70 \'akıflıır umımı müdüı-liiğti ı · killıt! ı hakkındaki 3461 

M uarneleRi 

19 .1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birleştiı·ilerck kabul edilmiştir. 

s.ıyılı kanuna k kanun l iiyihası. ı. XII. 1941 turillinde 4136 sıırılı 

kanun olaraJ{ kıtbul edilmiştiı·. 
1/::li L Zirıı:ıt ıııuııllimlcrin (), zirant nıiicudclc baş telmisiyen 

ve tckni~i.,·cnlf'rinc, pAmuk kontr-ol ve zeytin bakım 
nı enı url arıııa hayvan yem b deli verilmes i hukkıııda. Bütçe encümcniııdcdiı·. 

1N7!l ı levlct dı•mir,,·olları ve li manları umumi idaresinin 
tc~ldliıt ve vıızirclerinc dıtir 1042 ~ayıiJ kanunun ltı

ılili lınkkıııdııki 1483 numaı·alr kanunun hazı ıııad

ılell'riııi nıuaddil 178-l sayılı kıınıınun hiı·iııc i ınııd-

desiniıı değiştiı·ihııesine dair. Bütçe .encümenindediı·. 
l/394 Yangın ve sair cbeplerle nıahk'mc ve Adiiye daire-

lerinde ziyaa nğnyıın do~~·alar hakkında yapılacak 

ınuam Jelere dair. Adiiye cnciinıcniııdcdi ı ·. 

ı ;:399 n c,·lct nıcınm·ları aylıklarının icvhit ve teadülline 
dai r 3656 sıı.yılı lnuınna huğlı bir nwııaralı cetve-
lin Ziı uııt ,· ckfılcti kısmında u eğişiklik yap ılması 

lı akkında. Bütçe cııciiıııeninch•tli ı·. 

ı ;.ıoı 

ı;.ıo~ 

ı;.ıo3 

1/-108 

Jj.l17 
ı;.ıau 

1 /.t-ıl 

Oı·nııı ıı unıuın mücHirlii'rii 193H mali yılı hesabı ka
ti~i hakkında. 

'!'it aret v~kiılcti kşkiliıt ·c vazifclcrin dair 3615 sa
.nlı kııııııınuı l7 ııei ıııııddc.iııin d ğiştirilm sine ve 
Devlet memu1'1an ayhklarıııın tevhit ve teadülü hnk
kıııdııki 36fı6 .-ıı yılı. kanuna iki madde eklt>ııınesin!' 
dair 
• ıılıunı'du inşıı ctlilceck •cncbi Devi Ller sefurctha
ııe l Hi \ "C konsolo luk binulıırı için cncbi memleket
lerden getirilmiş vcı g>tirilccck olan her türlü inşa 

nıul?.~ınl.'siııiıı giinu·ük ı·~nıiııdcn muafiyeti ve bun· 
lıırll nit hiıuılarm ıııiitelwlıiliyet .. artiyle lıazı harç 
\'!' rcsiınleı·d ıı i~tisuııxı hokkıııdıı 

C'cıı n~'dr Hi t cş ı·i ııisnııi 1!!37 taı·ihind imza edilmiş 
ulan t thiş~il iğin önleme v e zıılaııdmlmıısırıa ıuütc· 
dııiı· mukın-ele il bir bc)·ııclnıilcl ceza. mnhk ıııcsi ilı

ıla~ı lıııklmıuaki nıukııv le YC nihııi ·.:oııcJiıı tu:ıdikmıı 

uair 
Yü!· ı•k ılcııiı liı•ıırct tm'klehi t~şkililtı hnkkınc.lıı 

D k~il ' r hııkkıııua 
lıılıi ~nt'lllr ııııııını ıııliıliirliiiFI J!l:l ınııli ~· ılı lıe alır 
katisi lınlıkıııdıı 

lj-U:2 1 ıı kıwılıırı, tııesldd h:ıst:ılıklııı· vı• ttıııılık ~iı.ınrtıılııı·t 
lıukl ınılll 

7 . I . 1942 tal'ihiııuc 4164 ~ayı! ı kil
nun olurak knbnl edilmiştir. 

Bütçe encüınenindcdir. 

Biit!; cııciimcııindı>dir. 

llaricire ımcüm nhıd diı•. 

Bütç cncüıneniııdcdir. 

l\Ialiye llnciitn~ııiııdcdir. 

16 . r. 1042 t.urihindo -UG7 ~nyılı ka
ının olnrıık kabul •dilıniştir. 

ııriıı •ııtüıucııiıııl dir. 



-225-
No. Hulô.sası Muamelesi 

1/446 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı ka
nunun 13 ncü madılcsinin (B) fıkrasmııı taeiiiine 
dair 26 . XII . 1941 tarihinde 4161 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/45 ı O üm riik ve inhisarlar vekiileti teşkilat ve vaz i fcleri 

hakkındaki ~825 sayılı kanuna ek Bütçe encümenindedir. 
1/ 456 Beledi.ve istimliik kanununun !) ncu maddesinin ta-

dili ve 18 nci maddesine bir fıkra eldenınesi hak-
kın da Maliye eneümenindedi r. 

f/-!60 Ankaı·::ı belediyesi lıııaı· müdürlüğünün 193 ınall 

l / 46!) 
1/ 472 

yılı h{'sahı katisi hakkında 24. XI. 1941 tarihinde 412!) say ılı 

Ka<.lastro knııuııu Jfıyilıası 

l\faadin nizanıııamesinin bıızı nıaddeleriııiıı değiştiril

nıesine ve lm nizamnaıııeye yeniden bazı maddeler ilii
vcsiııo dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe eneümenindedir. 

17. YI. 1942 tarihinde 4268 sayılı ku
nun olarak kabul edilmiştir. 

D. Fevkıı.lade İçtimada.n devroluna.n layilialar 

1/39 ~· i~(·kdağı kazıısı meı·keziııiıı Y •rköyc imldmlarak 
Yozgad'a bağl<ınmasına dair 2 . Xl . 1941 tarihinde r'ddedilnıiş-

tir. 
1/ 49 Eınirb r ve seyis erieri hakkındaki 1600 sayıb kanuna 

ek kanun l~yilıası 1\lilli 1\lüdafaa encüıneııiııdcdir. 
l / 51 Oümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 

maddelerini d ğiştiren kanun layiliası 17. XTI. 1941 tarihiııdc llükümet ta
l'afındnn g ri alınmıştıı·. 

1/ 52 Gümrük 1aı·ife kanununa ait ithalat unıuın1 tarifesi
nin 469 A ve B pozisyonlarına giren ~iıncntodan alı-
nan gümrük re~minin indirilmesine dair 1. VI. 1!>42 tarihind 4246 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 62 Köy kanununun 13 ncü maddesine ıık kanun layihası fi. VI. 1942 tarihinde IIükümet tara-

1/72 

1/ 4 

1/ !li 

1/ 103 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
haklada 

Yollarda ·c.l'riL~cfı?rin tnnziıni ve yolların muhafll7.a
smm temini hakkında 
;\feınlckcltl'n çıkacak v ya ıııeınlekete girec k üretme 
vasıtıılarınııı ~·asıık cclilınesinc ve yasakların yabancı 
memlekeleı·in yasak macld leriyle mübad l sine dair 
Hazincııin taksitıc sattığr bütün ıtayrimenkullerin 

satış bedellerinin tahsil sııreti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun layiliası 

fından geri alınmıştır. 

2!l . V. 1942 tarihinde 4243 sayılı ka
nun olaı·ak kabul edilmiştir. 

Adli.ve enciimeninılcdir. 

lktisHl l'ncümPnini! dir. 

Bütçe cncümenindedir. 



No. 

1)105 

1/ 130 
1/13-l 

l / 158 

-228-
Bulasası 

İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği ıtolıru'nu yetiştiril-
mesi, muayene ve satilinası hakkinda · 
Hava seyrüsefer kanunu layilıa.s'ı. 

Da'hiliye vek&leti nrerltez teşkilAt ve vazifeleri hak
lınıd&ki ktı.n'ttn'1ın tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nuııun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanıma baglr cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair 
Gümriik tarife kanununa bağlı ithalat ı1mumi tarife
sinin 469 A ve :B poZisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

1/187 Ask ı•lerin zat işlerine taallfik eden davaların tetkik 
ve mııhakeıue usulü hakiondaki 3410 ayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilm esine dah 

l j'll 6 

1/220 

lj223 

1/2M: 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilitt yapıl
masına dair 

n eyeti mahsusnca nisbeti askeriyeleri katedildiği 

halde kendilerine tebligat yapılınamak yüzünden 
Hazine ile aHikaları kesilmeyenlerin tekaüt maıuı
larma dair 
Türkiye - Polonya araBında imza edilen ticaret nn
laşmasiyle ınunzam protokolün tasdikı hakkında 
Umumi hıfzıssılıha kanununun baZl maddelerinin 
değiştirilme i hakkında 

1/ 240 rman kanununun bazı maddelerinin değişth·ilınesi 

M namelesi 

Maliye enciimenind'edir. 
Adliye encümeniııdedir. 

:Biitçc cncümenindedi r. 

1 . I . 1942 tarihinde 4246 sayı lı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

15 . VI. 1942 tarihin :le 4259 sayılı tw
nun olarak kabul edilmiştir. 

19 . I . 1942 tarihinde 4172 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe enciimenindedir. 

Rariciye encümcnindcdir. 

15. VI. 1942 laı·ihinde 4255 ayılı ka
nun olarak kabul · edilmiştir. 

hakkında Bütçe enetim nindedir. 

2. Tekliner 

ttçüncü lçtim.a. içinde verilen (19) teklif
ten (10) U reııen Vl!f& bi.r}~erek lmn.un 
olıı.ra.k, (2) si ha.kkm.da.ki ına.zbata oktrn&rak 
kabul edimiş ve (1) i de sahibi ta.ra.fında.n 
geri a.J.ınııuştlr. MütebA.ki (6) teklif gelecek 
çtimıı.a. kalmı,tır. 

tkinci lçtima.dan devrolunan (8) tekiliten 

(2) si kanun, (1) i tefsir olanı.k kabul edil
miştir. Müteb&ki (5) teklif Dördüncü !çtimı.ı,a. 
kllnı.l4tır. 

Birinci lçtiın.ıı.da.n devroluıuı.n ( 4) teklif 
ile l'evka.lô.de lçtimadan devrolunan (1) teklif 
Dördüncü İctiınaı:ı. kalmıştır. 



-~'-
A. Uçüncü içtima içinde verilw:ı teWfler 

No. 

2/-H 

2/ 48 

Rulasası 

Yozgad (Sım l çöz) - AğıUar hakkındaki kaııunım 
biı·inci maddcııindeki müddctin uzatılmaSJna dair 

Yuıı (lbmhiın Aı·vas ) - lifeni ihtikar hakkında 

2/ 49 l ıl<ıı·c Heyeti- Büyük Millet Me<'lisi 1941 mali ,l'ılı 
hütc;es indc değişiklik yapılınaa'ına dair 

2/50 

2/51 

2/52 

2/53 

2/55 

2/56 

Manisa (Refik !nce) - Bazı ay adlarının değiştiril
ıııcııi hakkmda 
'l'okad (Sıtkı Alanç ) - Teknik okulları ınczunlaıiının 

yedeksubay olabilmelerine dair 
lzıııir ( !llalııııut Esad Bozkuı·d) - Mcnıurin kanunu
nun -±ncü maddesinin (Z ) fıkrasının tadiliı,ıe ve 
5 nci maddesinin (11) fıkrasına bir hüküm cklcııınc

ı;ine dair 
Tokud (Sıtkı Atıuı~ ) - llaziııe avukıı.tlığlıuda gc:,:en 
ınüddctlerin tekaütlüğe mahsup edilmesi hııkkınlla 
Idare lieyeti -Büyük l\Iillet 1ı'Lccli~i UlU mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

' ' ;· J 
llla re lleyel i - Biiyük lifillet 'llfeclisi 1!!41 m'ii.1fyılı 
hütçesiııdr nıüııakale yapılmasına dair 

Jdnı·e liry~t i - Riyascti Cumhu~· i941-;;;ali yılı bütçe-' 
s iııdr deği~iklik yupılınası hakkında 

2/ fi7 lı!ııı·ı' llryrti - Div:ını ınuhasebat 194-1 mali yılı hiit-

Muaınel 

15 . XII . 1941 tarihinde 4146 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Reddine dair olan .Adliye encümeni 
mıızbataqı 7 . VII . 1942 t;ıı.rihinde ka
hul edilmiştir. 

16 . I . 194.2 tarihinde 4168 sa,yılı 

hnunla hirle§tirilerek kabul edilmiş
tir. 

Dahiliye en<'ümenindedir. 

1\Lilli füdafaa Pnrümcnindedir. 

, \dliye cncüı~ncnindcdir. 

~faliye eı;ı.eümenincled,ir. 

20 .IV . H)42 - tarihinde 42Ô5 - sa.yılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

20 . IV . 1942 tarihlnde 4205 sa.yılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

20 . TV . 1942 tarihinde 4205 sayıll ka.-
nunla birleştiril rek kabul edj !ıni~tir. 

~esiııdc değişiklik yapılınasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka-

2jfi, Idare Heyet i - Dimnı ııuıhas(:bat l!l·H nın li yılı bii t- ' 
çt'siııd ıniiııııkale yapılmasına dair 

2/5!l ldar<> lfe.1·Pti - Büyük ~lillct MC<'lisi J!l~l mali yııı 
ı.:if~e~ iııdc dı>ğişiklik yapılması hıı !:kındıı 

2/ GO llüıııiiı,~uııc ( Jiu. ım Fchıni Ataı,: ) - Belediye yapı ve 

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir 

20 . IV. 1 42 taribinde 4205 sayılı ka
nunla biri ştirilerek kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla biı·l ştirilerck kabul edilmiştir. 

~·ollar kanununun 10 ncu nıadd . in ••k kuııu.n teklifi Bu hmustaki DahiHyc cncüıneni mıı.z-
bntnsr . Y . 1942 tllrihind kabul 
edilmi. tir. 

2/Gl Tokad (Oalib l'ekel) - 1\öy kanunıma ek kıınıın tekiiri Dahiliye eneümenindodir. 
2/62 Bingiil (Feridun Fikri Düşünsel ) - Dııhili ııizıınına- ' · 

ıııeye bir madde ilaYesine dair 26 . V. 1942 tarihinde sahibi tarafın
dan geri alınmıştır. 



- ~ -
No. Bulasası Muamelesi 

2/ 63 Idare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 mali yrlı 1 

bütçesinde değişiklik yapılııııısr hakimıda 26. V. 1942 tarihinde 4224 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
2/64 

2/ 65 

Malatya ( ı\'lalımud edim Zııbcı ve iki arkadaşı ) -
İnhisar b yiyeleri üçte birlerinjıı harp mil.lullerinc 
ve şehit y timlerine tahsis ve tevzii haklundaki 1485 
ayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ekiPnmesi

ne dair 

Kiitalıya (Dr. Ali Süha Delilbaşı ve iki arkadaşı) -
Türkiye Cuınhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
adının değiştirilmesi hakkında 

Gümrük ve inhisarlar encümerunde
dir . 

10. vnr. 1942 tarihinde 4288 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

- ) B. İkinci İçtimda.n devrolıman teklifler 

2/28 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Bütçe encümenindedir .. 

2/30 İdare Heyeti - 1940 mali yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil vasıta-
Jaı·ı kısmında değişiklik yapılmasma dair 15 . XII. 1941 tarihinde 4150 sayılı 

kanun olarak kabul edilrruştir. 

2/32 Malatya (Mahmut Nedim Zabcı) - Askeri ve m,ülki 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ila
vesine dair 

2/34 

2/36 

2/40 

2/45 

İdare Heyeti - Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesinin tadiline dair 

Kırklareli (Dr. Fund Uınay) - On beş yaşmı bitir
memiş çocuklarm sinema, tiyatro, dans salonu ve 
bar gibi yerlere kabul edilınemeleri hakkında 
Bolu (Lfttfi Gören) - Türkiye Cuıulıuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesilun 2 nuııını·a l · 
fıkrasmm değiştirilmesi hakkında 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç v rgisi lıakk:m
daki 2395 sayılı kanunun üçüncü madd inin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 

2/46 Seyhan ( inan Tekelioğlu) - İlk ve s~ucUk muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı

lardan alınacak rüsum hakkında 

Sıhhat ve içtimai mnavenet encüı.ııe

nindedir. 

Maliyo !'nrÜm!'nindedir. 

Dııhiliy~ nci.imcnindedir. 

30. I . 1!1~2 tarihinde 23 sııy1lı tcf~a· 

olar ak kahnl edilmişt i r . 

29 . IV'. 19-1-2 tarihinde 4215 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı· . 

lktisat cncümenindedir. 



No. Hulasnsı Muamelesi 

C. Birinci İçti.mada.n devrolunan teklifler 

2/14 

2/15 

2; 1G 

2/20 

Deııiıli (lı:ınin Aslan 'l'okııd) - 'l'oprıık ve topı-ağı iş
letme hakimda 
Denizli (Emin Aslan 'l'oknd) - Yüksek Ziraat Ştirası 
kurulması hakkında 

l>uııizli (E nı in Aslan 'l'okad) - Ziraat otlalaı·ı 1(>!;'kili 
hakkında 

Yozgad (Sırrı !çöz) - Bekarlar vergisi hakkında 

Dahiliye enciiınenindedir. 

Bütçe eııcümeııindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 
Bütçe cncüınenindedir. 

D. Fevka.!Ade İçtimadan devrolunan teklif 

2/5 Diyarbakır (Gl. Kiazrm Seruktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurların tekaü· 
dii i~;i ıı rüibe ve sınıflıırma g-öre tiırin olu nall yaşlnrı 
bildiren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesinc 
dair 1\ lilll 1\rürl:ıfıın eııciiıtıPnindl'di ı·. 

3. Tezkereler 

Uçüncü İçtima içinde Meclisi Aliye (102) 
tezkere gelın.iıı olup bunlardan (13) ü resen 
veya birleştirilerek ka.nıın (30) u karar olaral-, 
(5) i okunarak, (6) sma ba.ğlı intihap mazba
talan reye konara.k kabul edilın.iıı. (1) i hak
kmdaki encümen mazbatasiyle (25) i okunmuş, 
(1) i de HükUmet tara.fmdan geri ~tir. 

Mütebaki (21) tezkere gelecek lçtima.a kal
mıştır. 

tkinci tçtimadan devrolunan (27) tezk&
renin (3) ü resen veya. birleştirilerek kanun, 
(1) i tefsir, (18) ü de resen veya. birleş~-

lerek karar olarak kabul edilın.iııtir. MJiitebaki 
(10) tezkere Dördüncü lçtimaa ka.lnuştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (16) tez
kerenin (6) sı resen veya. birleştirilerek ka-
nun, (1) i tefsir, (1) i de karar olarak kabul 
edilın.iııtir. Mütebaki (8) tezkere Dördüncü lç
tim,a.a. kal.ın.ı:ştır. 

Fevka.Ui.de İçtimada.n devrolıman (17) 
tezkareye gelince; bunlardan (1) i kanun, 
(5) i de karar olarak kabul edil.miştir. Müte
baki (11) tezkere Dördüncü tçtimaa. ka.Imı.ştır. 



-~0-
A. 1tçüncü İçtima içinde gelen texkereler 

No. Huliisa.sı Muamelesi 

3/403 Çorum 'un Osmanerk kazasoun Pelilccik köyi.iııden 

J\lustaJaoğlu 2.lusl.3fa Karabaş 'm öliiın cezasına <:arp-
tmlması hakkında Başvekillet te~eı·esi 29. IV. 1942 tarih,inde 12 O sayılı 

kıırar o}nrak kabul edilmiştir. 
3/-t04 lstıınhul ınebıısu Gıılib BalıLiyar Gökcr 'in teşri) ına-

suniyetiuiu kaldJrılması hakkında BaşYokil l et tezk · resi 14. I . 1942 tarihlnde 1268 sayılr 

kruıar olarale kabul edilmiştir. 

3/405 1nhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılma ait biliin~ıı- · 
sıuıun gönderildiğine dair Bıışvekıilet tezlteresi Divaıu muhasebat eueümenindedir. 

3/406 Keşan 'ın Sigilli köyünden Alioğlu Memet Çaltı 'nın 
ölüm cezasına ı;a rptırrlma.sı hakkında Başvekfılet tez-
lteresi 8 . VI .1942 tarihinde 1298 sayılı 

karar olaı·ak kabul edilmiştir. 
3/407 

3/408 

3/409 

:Mücbir ve zaruri sebepler dolayı iyle talcip ve tahsili
ne mahal ve iınkfın !(Öriilentiycıı borçlarm terkinine 
dair Başvckfılet tczkcrrsi 

Ağı·ı, Bilrrik, 1 ııizli, Manisa ve Mardiıı mchusluk
larına eçilen Gl. Kcuıııl Doğan, :Mcmdulı Şevket 
Esı-ndal, Dr. Bchçet z, GL Ali Rıza Aı·tunkal ,.e 
Halid Onarı1n 'a ait. iııtilıav ıuaııhatalarumı göndcril
diğirıc dair Başvckillct tozkcresi 

Fcvkaliidc vaziyl't dolayısiyle bazı vergi \ 'O resimle
re zam icra.sına ve hıtz1 maddelerin nıükcllcfiyrL 

ıne,rzuuııa alınma ına dair olan 3 2 sayılı kanunun 
8 ııci m~ıddesiylc ınınrakkat birinci uıadrlesi hüküm
Ininin hudut \'C ümıılünüıı trfsir yoluyla tııvzjhi 

hakkında Başvekiilet tıyd<.ere: i 

:11-HO lnhi~ı·lar uruuın müılüT~~ü.rıün 193 mail yılı h •
s.ıhı kati in ait mu ta h:ıkat h~>yannameııiılin • unul-

30. III . 1942 tarihinde 1279 ayı lı 

kanarla bil'leştiı·ileı·ek kabul eidtıniş
tir. 

7 . XI. 194J tarihinde intilıap mazba
tası kabul edilmiştir. 

19. I. 1942 tarihinde 1270 sayılı ka
nır olıırak kabul edilmiştir. 

tlııiıı lıakkmda D iv am mııhıı.sehaL riyaseti t '~keı·csi 16. I. 1942 taı·ilıiudc !167 aJ'ılı ka
nunla birleştirileı·ek kabul edilmiştir. 

3/4U Urfa uıebu ıı Rdct Ül en 'in t şl'ii masuııiyetiııiıı k:ıı-

3/412 

3/413 

dırılıııa . r hakkuıda BnşHkiılet tczkt>r si 23 . I . 1942 tıııih.inde 1273 sa)'llı ka-

D~11iıli mclıusıı < 1ccih Ali Küı;üka, 1 çt>l ın busu O). 
C'cınıı 1 MN. in li, Isı aniıni ınclıu ıı Tnğamlı·al Dr. 
Hakkı Şinasi Erel ve Toko.d nıclıusu Gl. rtkı Ükc'nin 
vefat ctnıi., olduklamıa dair Başvl'lrolet t zkeresi 
"ayın üyelerden bazılarına izin v rilme i hakkında 

Büyük l\[illet I clisi Riya.seti tezkoresi 

rar olaı·ak kabul edilmiştir. 

12. :XI. 1941 tarihiod okunmuştur. 

12 . XI. 1941 taıilıinde kabul edilmiş
tir. 



No. 

3/414 

3/ 415 

3/ <!16 

:vıı1 

-231-
RuHisıısı 

Mill! Mödafıııı vekilliğinden istifa eden F:rzinean nıc
hnsıı Saffet Arıkan 'm yerine Manisa nıebusıı 81 . 
Ali Rıza Artıınkal 'ın tayin edi ldiği ne dair Riyaseli 
Oumhuı· tezkeTesi 
Mfuıakııliı.t vekilliği:nden istifa eden evdct Keı·im 

lneedayı 'nrıı ~-erine Sam&'lUl ınebusu Aıııiral Fahri 
Engin ' in tiiyin edildiği ne dair Riyaseti Cumhur tez
kcresi 
Yeniden \;urıılaeak Erzin~an şch ı·i yerinin istiınlaltine 
dair olan ~!lOS sa~'!! ı lmıııına ek kamın l fiyilınsmm gı>

ı·i vı-ri lnwı;i lıaltkrndn Bı~~vckalet tezkcresi 

Tııı·gntlu 'ının Kıırtuluş malıall<'siııdl'll l~gıhoğlu Hü
SP,viıı Giinıüş'ürı ölii ııı eeznsııın ~nrptırılmıtsı hakkınd:ı. 
Bıışi•Pkfıkt tezkeı·<'si 

3/ <!18 Ba~Vl'kil lk Rt~fik Sıı~·dııın 'm nıezUJıiyctinin hilaını

na kada ı· işlcı·ine H:ıı-iciye vekili Şükrü Sameoğlu 'nun 

Muamelesi 

17 . XI. 1941 tarihinde okunmuştur. 

17. XI . 1941 tarihinde olmnmu.,tı.ır. 

17 . XI . 1941 tarihinde okunmuş ve 
ınezkilr ]f,yiha Hükümete iade edil
miştir. 

26 . :XU. 1941 tarihinde 1265 sayı lı 

karar olaı-ıı.k kabıü edilmiştir. 

l'rkfıl<'t.en lıakıH'Iı.ğına tlniı· Riyaseti 'nmhur tozkel'esi 19. XI .1941 tarihinde okuıunu.ştur. 
3/ 41!l Orııııın nınnın ınüdUrlöğli 1938 mali yılı hesaln kali

sine ait mutabakat h~yaıııııımcsiııiıı sunıılduğıına dair 

3/420 Bedt•ıı tl·ı·lıi.v~si ı.rl'nel direktörlliğiinün 1ll3 mali ytlı 
lı<'Sıılıı kııtisiııe ait nıulalınkat hc~•ıuırıııııu•siııin sunııL 

uuğun;ı dair Divııııı nınha ehnl ri~·a.~e ti lezkrresi 

l!ırıı ı; olııııaeak yaprnk tiitüııh•ı·iu 40'*0 say ılı kanımı!Jı 

::16 neı nıaclrlrsi lıiilmıünün ştiıııulüııe girip girmedi
ğinin tefsiri hııkkında Başvekfılt't lı'Zk<'ı'eRi 

3/ <!22 Altı vil5yelte ilan cdih·ıı 1' <' ii~ defa uzatılnıış olmı 
öı·fi idarenin altı a~- dııhn uza tılınası lıakkroda Bnş

wkiilct tezkeı·esi 

3/ 423 Askeı·i f;ıhrikalar tekııül w ıııuavl'nct sandığı hakkın
dııki 3575 sayılı kanıırınn 36 nrı maddesinin trf<iiri-

7 . I . 1941 tarihinde 4164 sayılı ka
nunla birleştirilerek 1\abul edilmiştir. 

26 . XII . 1941 tarihiııde 4163 sayılı 

kanunla b iı·le.,tiri l erek kabul edilmiş
t ir. 

2 . Il . 194-2 tarihiııd 1276 sayılı ka
rar olarak kabul di:hniştir. 

12 . Xl! . 1941 tarihind '1262 sayılı 

karar o la rak kab al edilmi tir. 

ıı e dair Başvekillet teikerrRi 14. \"lll. 1042 tarihinde 42!15 sa:,l"ılı 
kaıınn olarnk kabul edilmiştir. 

IHiınrii!t tari1'ı'. i kaıınıııı il<' 225- sıı,,· ılı lıaıınııun lıav.ı 

ınııddelc•rini dcğişliı·en lmııuıı lılyih:ı~ının ~<'Ii veı·il

nıı si luıkkmda Ba.5v1'killı>l fezkl-rr~i 

:3_- 4:!;) '!'i~~ .'l' l wkfi ll•l inrlr kurıılıııı 1 u~e rııü~!l'Şıll'l rğr teşkil~ l 
kııdı·osumla yapılıııı tlcğişikliğin lasdikınn dnir Bıış- ' 

17 . XU .1!)41 tarihindl' oknnmuş Y<' 

mrzkuı· lft,,-ilın Tiiikünıl'f c inde edil

miştir. 



No. 

3/426 

Hulasas ı 

velullet tezkoresi 
Ka~nk~rlığm men ve takibine dair olan l 918 sayılı ka
nunn ek kanun fayihasmın geri vHilın esine dair Baş-· 
vckillet tezkeresi 

3/427 'Zıt ınııhak ·nıcl cri usulü ltanununun 422 nci mati-
desiyi e ınoriyeti kabul dilen 28 şuhnt 1327 tarihli 
usıılü mn]ıakeınatı c!'zaiye kanunuııa müzeyyel mad
dedeki istint;ık ve nınhakerne tilbirlerinin tef·iri hak-

Muamelesi 

Biitçe cncümenindedir. 

7 . I . 1942 tarihinde olrunmuş ve 
mezkftr li'ı.yiha Hükümete iade edil
miştir. 

kında Başvokal et tezkeresi 30. I. 19±2 tarihinde 417!J sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 4:2 RefaJı vapnru hiidise·i hakkında Başvckfılet tezkcı·esi 2. II .1942 taribinde 1275 sayılı ka-

3/42!) 

3/430 

Bartın 'm Arıtinıma köyünden Alioğlu Salı Ozdo
ğun 'ın ölüm cezasına çarptrrılması hakkında Başvekii
lct tezkeresi 

Eğirclir'in Çny köyiindcn Hasanoğlu Ahmet Sava.ş 

ve Ahmedoğlu M"enıet 1\li arıdoğan'ın ölüm cezasına 
c,:aı·ptrrılmalnrı hakkında Ba.şYekitlct. tezkeresi 

3/431 a~·ııı liyelerden bazılarına i?.in verilmesi hakkında 

rar olarak kalıni edilmiştir. 

20. V. ]942 tnriJıiııd 12 7 sayılı lm
rar olarak kabul edi lmi ştir. 

17. VI .1942 tarihintic 1308 sayılı ku
rar olarak kabul edilmiştir. 

BU.vlik Millet lifeelisi Riyascti tezkercsi 30. I . 19.J.2 tııı-ilıiııde kabul edilmiştir. 
3/ 432 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci ıııııdde ·i-

3/ 433 

3/434 

3/435 

3/436 

3/437 

nin tef ·iri n dair Başvekiilct tezkeresi 

193 ınuli yılı lıt>sabı katisine ait ınntalıakat beyannn
me ·inin sunulduğtına dair DiYanı mulıasebat riyııseti 
tezkere i 

Bolvadinin Yürük Karacaviran köyünden Memed· 
oğlu Osman Uçar' m ölüm cezasına çarptırrlnıası 

hakkında Başvekalet teıkeresi 

Çatalca 'nın Öreünlü köyünden Alioğlu Hüseyin 'in 
ölüm cezasına çarptırUması hakkında Ba.şvekalet 

tezkeresi 

Çivril'in Emircik köyünden .A.lioğlu Memet Çavuş 
l::iaı·ı 'nın ölüm cezaslnR ı;ıır·pt ıı·ılınıısı hakkında Ba~'Ve

kıi l<'l tczker i 
D nizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşri! masuniye
tinin krıldıılılnıası hakkınıla Bıışvt'kfill't lt•zk!'rı•si 

3/438 l!'atsa'nm Tabnal köyünden tbrahiınoğlu lliisnü 
Kaynr ve Aşağı •izmc lıiiyüııdı·n Kııııı Y<'lioğnllıırın

dan Hasanoğlu Aziz .Ald un 'un ölüm ceza ına çarp-

1 . VI .l!H2 tarihinde 1309 sayılı kn
rar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI. 1942 taı·ihinde 4254 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir . 

1. VI. 1942 tarihirıd 1293 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI. 19-!2 tarihind 1305 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

3. VI. 1942 tarihinde 1295 sayılı ka
mr olarak kabul edilmiştir. 

20. V. 1942 tıırihindl' 12 9 sayılı lm
ra ı· nl:mık k:ıhul cılilnıiştir. 



---No. Bulasası 

tmlınn.lnn hal;kındıı Başvekalet tczket'N•i 

3/439 Van mebusu İbrahim Arvas'm tcşrii masuniyetinin 

Muamelesi 
' .... 

15 . VI . 1942 tarihinele 1306 sıı.vı lı ka
rar olarak kDhnl edilmişLi ı·. 

kaldrılması hakkında Başvek§;let tezlteresi 20. V. HJ.J.2 ta ı ·ihind e 1290 sa .nlı Im
mr olarak kabul edilmiştir. 

3/ +-!0 Yıtlovil kaplıeıtları işletme idaresinin ı temmuz ı930 
dan 31 mayıs 19-!0 tnrihinc kırdar on hit aylık işlet
ın~ ınııaıııeliil'ı hakkında tanzim kılıııatı rapoı'un su-
nııldıığuıııı da ir Div:ıın muhasehat riya ·eti tezkere.si 4. V .1 942 tarihinde 41 27 ·ay ı lı ka

nun olarak lmbul ed ilıni~ti r. 

3/ Hl f)pnizli ınehus l uğnna .~l'~ilPn H>wdar flUnver, l~el ıııe
lıtıslıığnnn seç il en Refik Koraltıın , İstanbul ınelıtiSll't
i{ ıııı a scı;ileıı l snınil Hakln Ülknıcn w 1'dkad melııısln 
ğunn scı;i l c ıı Jl ıılid Nnzıııi K ı!~tı\ il' 'c 1ı i l in tihap maz-
batnlıtr ın ııı göndcriltliğin e dair Ba.,,·ekitlct tezkerem 16 . III. 1942 taı·ihinde intihap maı~-

batası kablıl edi)mjştir. 

3/ .J.-!2 l znıir m elıusu Dr. Mustafa Bengisu 'nıın vefat etti~i-
ıır dair Ba.~v(•ki\let tczk!'rrsi ı . JIT . Hl4Z tal'ilıind<' akımnmştur. 

3/.J.+~ Koraci i ınrhusn Kcnıal<·tt in Olpıık 'ın vefat ettiğin n 
dai ı· Başveki'ıl e t tezkeresi 18. IJI . 1. 42 tarihinde akıınmuştur. 

3/ .J.-!-! ·K ütııh~·ıı ıııt'lmsu ll'lıı~tııfa Bacak 'ııı vefat ett i ğine dair 
Buşv<' kii lct tezkeresi ı !J . lll . 1942 taı•ilıind ı> okunıntiştm·. 

:{ ; +.J..i S(·~· han nıl'husu lhı·ahiııı ]lfl'tc 'nin vcfııt !'ttiğino dair 
Boşvekili ct tczkeresi ıs . III . l 942 tarihinde cikt1nmuştur. 

3/ +.J.ti Zonguldak nı!l'hnsıı Mıı~la.fıt Bozrııa ' ııııı v~faL cttiğiııe 

dııir Ba::;1·<'kii lct tczkeresi 18. III. 19-±2 tarihinde okunmuştur. 
a; +.J.i H!'ıl('ıı tl'dıiyl •si g-c ıwl direktürlüğü Ul3!l mali yılı he

~nlıı luıt isiıw nit ıııutalıakat heyun ııaın c~i ııin suıııudu -

ihınıı rlııir Divıını ııııılıasf'lmt riyaseti tczkcrı>.~i 6. IV . 1942 tn ı·ilünde 4197 ~ayılı ka
nunla lıirlcştirilerck kal ul edilmiştir . 

3/ -!-!H Hudut "" s;ıhill<'r sıhhn l ıııııunı nılidürlüğü 193!) ntali 
.vılı ht•s;ıhı kat isi ne nit ınutııhıılml hc.vaıııınıııesinin ~-ıı 

nııldıığıtıı ıı dııir Dinıru nmhnseb!lt riyaseti tezkcrcsi 

3/.J..ı!l 

3/ .J.50 

3/ -!51 

DPviPt hava,,·olları unıııııı ıııüdürHiğü l!l3!l mali yıiı 

lı~ıılıı kııtisiltl' ait ımıtahakat be~•ıınnamesinin sunııl

duğıııııı ıhıiı· Divam mnlıascb:ıt riyas<'ti tezkcresi 

Ordu 'ının Bucak nıahullesiııden Jllenıişoğullıınnda-ı 

Yıısttfoğlu ·C<'ali Yolaşan 'rn ölüm cezaSına çarptırıl
nHısr hnkkrııdıt BıtşV"ckill et t rzkcr<'si 

Sonıa 'nın l h•nıiş kö.1·üııden H alil lbralıimoğlu i\Iusta- · 
ra (,'elik ' in ölüm C('Z<I$llla <;arptırılnıası hukkuıda Buş

V(•ld\lcL Let.keresi 

3/ 4fi2 1'ok<~d ıııehıısu Hasilı l• hnıed .Ay ı una hııkkında mert 'i 

6 . IV. 1942 tarihinde 4201 sayılı ka
nunla birleştiriler k kabu.l edi"lıniştir. 

6 . IV. 1!H2 tarihlııde 4199 sa~'ılı ka
nunla birleştiı·il erek kabul edilmiştir. 

15 . VI. 1942 tnrjJıinde 1307 sayıl ı ka
rar olıırıtk kabul edilm iştir. 

12. VI. 1942 tarihind 1304 ay ılı ka
rar olarak kabul edHmiştir . 

ıınılıakomc kararı verildiğine dail' Başvt>k~l ı•t tezkere i 1 . 1 V. 1942 tarihiııde okunmuştur. 



No. 

3/453 

3/454 

3/455 

-~-

Hulasası 

Kars mebusu Hüsrev Kızıldoğan'ın vefa.t ettiğine dalı· 
BaşvekaJet tezkeresi 
Gelibolu 'nun Büyükcıım,i mahallesinden Ruhioğlu 

Recep Bilik 'in ölüm cezasına çarptırılınası lıakknıdtt 
BaşvekaJet tezireresi 

Lüleburgaz'ın Kırık köyünden lbrahinıoğlu Adem 
Geldi'nin ölüm cezasına çarptıruması hakkında Baş

vekMet tezkeresi 

M: namelesi 

6. lV. 1042 tarihinde okuıınıu~tur. 

10. V I. 1942 tarihinde 1301 sayılı ka
rar olaı·ak kabul edilmiştir. 

Hl. V. 1942 tarihinde 1285 su~· ılı ka
rar olaı·uk kabul edilmiştir. 

3/ 456 Sayın üyelerden bazılaı·ma izin ved1lınesine dair 
Büyük Millet ~eclisi Riyııseti tezireresi J5. IV. 1942 taı·ihindc kabul ·dilıııiş

tir. 
3/457 Mahmudoğlu Yusuf, 1Huzatferoğlu Ali ve Memcdoğlu 

Yunus'un ölüm cezasına çarptırılmal arı haldruıda 

Başvekil.let tezkoresi 18. V . l!J42 tnrihiııd c 12R6 sn .vılı ka
rar olaı·ak kabul edilmiştir. 

3/458 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1939 mali yıl ı lıesııbı 
katisine ait raporun sunulduğuna dair Divam mulıa-

sebaıt Rıiyaseti tezkeresi 1. VI. 1942 taı·ihinde 4244 sayılı luı 

ı1tlııl a biı·l cştiril cnık kııhııl <'dilıııişlir. 

3/ 459 .A.nııısyıı'nın Bıığlrca köyünden Etemoğılu Ömer Y<'n
gi'nin ölüm cezasına çarptrrılmıısı hakkında Ba~Ye-

kliJet tezkeresi !'i. V[. 1942 tıırihind<' 1296 sayılı ka
raı· ola rak kabul ed ilmi şt ir . 

3/ 460 Ayııııcık ' ıu Ci bl ~ kö.viind<'n SaLıoğlu Ömer Şentürk 'üıı 
ölüm rezasma <;arptırrlınası hakkında Ba~vekiilcl Lez-

3/461 

3/ -!62 

3/ 463 

3/ 464 

kE"resi 10. VI. 1!142 tarihinde 1300 ~a.vı lı ka
rar olarak kabul edilmiştir 

Çrldır'ııı Kurtkale köyünden Karaoğlu Ziil ali Acar 
v Punıt köyünden Ahm doğlu Şohb nder Kobuk 'un 
iilüm cezasrnıı. çarptmlmıılıırı hakkında Başv kalct 
tezkorC'Si 

Kııı·s ııı ei'm~u Ete m lzzct Benice 'nin tc.~ril ınasnııi,,-,._ 

5 . VT. ın.ı::ı hırilıimlc 1:!97 sayı lı ka 
raı· olıırıık kabul edilmişt ir 

tirıirı kıılcl.ITılnı ıı.~ ı hııkkıııda Bıış,•eki\lcl t zkrrcsi Adiiye ve Tcşkili'ıtı sas i.l'l' crı\·iiın e ıılP -

J\laı·diu 'in . uvurkaııı mahallesinden enıaloğlu Ah• li 
Bıı~·hıın 'ın ölüm eczasıııu ~a rptırılması hakkmda Bııı;;

' 'ckalct tezk resi 

Turhal 'ın Çivril kö.vündeu Bl'kiroğln Hnınza P ek
mez 'in ölüm enzasma arptırılınnsı hakkında Başv-:!

kıi let tezkere i 

riudcu ıııürukkcp J\1uhtelil nriiııwıı 

dedir. 

. YI . J !)42 tarihinde J 29!) ~~~~· ılı ka
rar olarak kabul cdilınişt iı·. 

22. V. 1942 tarittinde Hükümet taı·ıı 

fından geri ıılııımıştı r. 

3/465 Dahiliy vck.itliğindcu i. li fa eden Tc.kiı·dıığ mebuım 

lt'ayık Öztrak'ııı yerine Erzurum mebusu Dr. Fikri 



- ~ -
~o. HuUtsası Muamelesi 

Tuzer 'in Li\yiıı edileliğine dair Başvekalet tezkoresi 8. V. 1942 tarihinde okunmuştur. 
3/ 466 Sayın üyelerden hazılamıa izin verilmesine dair B;i. 

yük Millet Merlisi Riyaseti tezkercs i ll. V. 1942 tarihinele kabul edilmiş
tir. 

3/ -167 Askeı·i ve mülki tckaüt lwnununuıı -16 ıırı nıaclclesin i >ı 

tersiri lıakkıııda Ba.5vck5let tezkoresi 
3/ -168 Devlet demiryolları ve limanları işletme nınnın mii

diil'liiğü 1!13!1 mali yılı hc•.,ahı katisine a it ımıtahakat 
heyaıınamesinin sıı ınıldıı ğ11 n a dair Divanr ıııuhasclıat 
ı ·iyasrti l<'zkc•re~ i 

3/4Cı!l \\lilll pi_va11go idııı·rsiııiıı Hl-n ınııli yı lı hili\ıı~osuıııın 

Bii tc:e cııt ü nı eıı i nd ed i ı· . 

12. VI. 1!142 tarihinde 4252 sayılı ka
nun la birleştirileı·rk kabul edilmiştir. 

giiııdPrildiğinc rlnir Baş,·rkiilrt lezkerrsi Bu husustaki Divanı ıııulıasebat oneü
meni muzbatası 1 . VI . 1942 tarihinde 
ok-unm uştur. 

3/-170 

3/ -171 

3j-17:l 

3/ 473 

3/ 474 

3j475 

Ankaı·n ıııolııısu Ynlı,va (:atih Karf.(ı'nın vefat ettiği
nı· daiı· Ba'ivckalet tezkrresi 
'l'ul'lıal ·ın ('ivı·il köyünden Bekiroğlu Uııınza Peı,. 

mrz 'in iilüm rezasıııa ~arptıl'llına~ı hakkınılaki tezkcr~

niıı ~··r·i v ı ·r·ilıııı·siııc• dair Bu~vck i'Uct· tezkercsi 

lh·vlet linranlan i~lctnrı· uınuııı müdürlüğünün 19:~!) 

nı:ıli ~-ılı lırHa hı kııti~inr ııit nıııt.almkat beyannamc
sinin suıııılıluğuııa dair J>ivaııı nınhasebat riyııseti 

tı•zkeresi 

Tic•arrL vrJtulrtiııd~ kmıılan iaşr ıııüHlcşar·lığı merkez 
karlrosııırılıı ~·ııp ıl an drğişikliğin tasdikınır dair Başve
kat el tezlteresi 

Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun layiha
sının geri verilmesine dair Başveka.Iet tezkeresi 

An1tara, Bursa ve Kocaeli mebusluklarına seçilen 
General Nihat Aııılmış, Dr. M. 'l'aliıt Siıner ve Suplıi 
Aı•tel'e ait intilıap mazbııtaluruıın gönderilcliğine dair 
Başvekalet tezkeresi 

3/476 Buldan 'ın Ccdit nıııha.llesindcn Teı•tioğullarından 
Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Çavuş Terzioğlu ve 
Haylamaz köyiinden Hıwıığlu Mustafa Tunçny'rn 
ölüm eczasına çıı.rptırılnıa.ları hakkında Başveka.Ieıt 

20 . V. 1942 tıırilıiııde okunmuştur. 

22 . V . 1942 tarihinde okunmuş ve 
ıııezkCır ter.keı·e Hükümete iade edil
miştir. 

12 . VI . 1942 tarihinde 4253 sayıL ka
nunla birleştirilerek kabul edilmişt. ir. 

Bütçe encümenindedir. 

5 . VI. 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkur l a.dlıa Hükümete iade edilmi~
tir. 

. .. . ~ , 

. Vf. 1942 tarihinde intilıap mnzba
tıılııı·ı kabul edilmişti r. 

tezkeresi Aılli~·e rneüıneniııdedir. 

3/477 Kclkit 'in Şen köyürıden Hasanoğlu AJuncd Albay
rak ve Şi ran 'ın Aşağı 1.crsun köyiinrleıı İ7.zetoğlu 
Cel il diğer ııclı Abcliilcelil Venedikoğltınun ölüm cc-
ıasına çıırptmlmalarr hııklonda Ba~vcknlot Lozkereai Adiiye cnciiıncnindediı·. 



-W-
No. Bulllsası Muamelesi 

3/478 l\falıı.tya'ruıı Tecdc köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğlu Ali Işrklı 'nın ö~üm cezasına. çaı·ptmlına.sı bak-
lı.mda Ba.şvekalet tezkeresi Adiiye cncümcnindediı·. 

3/479 Ordu mensuplarma. bir er tayını verilme i hakkındaki 
4105 sayılı kanunun birinci maddesiıUn tcfsirine dı:ir 
Divanı mubıı.scba.t Riyıı.seti te:llk:eresi Büt~e cııcüınenindedir. 

3/4 O Özalp ' ın e,vuilıey köyiind •n Azo kızı Ba.cı AyJı:,
ner'in ölüm cczasırıa ~ııı·ptırılınusı hakkında Başvek.l-

let tezkcrcsi 7 . V HI . 1ll42 tariJıindc 131 ı ~:ıy ılı 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 4. 1 Turhal 'ın ~ivril köyünden Bekiroğlu Hıımza P c!<
mcz 'in iilüm ·cezasına çarptıı·ılmıı.sı hakkında Bıışve-
kiUct t.ezkeı· si Adiiye cncümeniııdediı·. 

3/ 4 2 Altı vilf~yettc il;iıı eı.jilmiş alım örfi idarenin altı a~· 

3/4 3 

dalıa uzatılınası hukkın<Ja Bıışveka.let tezkcı·csi 12 . \' I . .t!l-+2 tarihinde 1303 sayılı 

lmı·aı· olaı·ak kabul edilmiştir. 

lzmir, Kar ·, Kasıamoııu, Kiitahya ve Seyhan nıc
hnsluklarına seçilı>n Dı·. Ilüs y in Ilulki Cura, cvat 
lJursuııoğlıı , Dr. flayrullah ])ikeı·, (}L .Aşir Atlı ve 
Ahmed Kııts.i Tecer 'e ait intilıııp mazlıatalannııı göıı
dcrild iğine d ai ı· B n .. v ka lct tezkereleri 12 . VI . 1942 arihinde intihap ıııaz

bataları kabul edi lmiştir. 
3/ 4 .ı Birincikanun 1!141 : şuhat L942 ayianna ait raporun 

sunulduğuna dair Divnnı nıu]ıa cbat riyıı.seti tczkeresi Divıtııı ırıulıı1ı>ebaL ~ncüıııcniwlcclir . 

3/ 4 5 

3/4 6 

3/ 4 7 

3/4 

3/ 4!10 

3/ 4!ll 

L 

Zonguldak ıııebu · luğııııa seçilen 1\lleıncd Bm in Eri
şiı·gil 'e ait intihap ınıızlıatasının göııılerildiğiııc dair 
Baş\'Pkiilet t zkeresi 19 . Vl . 1942 tarihinde intihap ııııız

bat::ı.sı kabul edilmiştir. 

Adıyaman 'ın anısat malınllesine bağlı Biriınan kö
yünden Mü.~lim Kfı.hyaoğlu ocuk M.cmct Po! nt 'ııı 
öliiın cczasııııı. çaJ·ptmlınası hnkkındıı Başvekiılel tez
kcresi 

Gaziant b 'in i pk e kiiyündeu Rcfişoğlu Şöhr tl i IIm
şidoğlu lsınail Dcveci 'n in ölüm e za.sıııa çarptı rı lma
sı hakkında B:ışvekalel tezket i 
Oaziaııt b'in Bıı tanrı mıılıallı-siııd~ ımıkim Kır~aoğln 
şöhretli saJ'oğlu kundurıı hoya~ısı Kcy(o Bulut ' llıı 

öliinı ceza ruı,ı. çarptınlınas.ı ~akkında Bıışvckiilct tez
kere i 

lbrahiıııoğlu Kulu ' ııun ölü ın cezı~ ına çarptrrılmıı ·~ 

Adiiye eııcümoııincledir. 

Adiiye tmeünıenindcdir. 

Adiiye enciiınenind 'di ı ·. 

hakkında Başvckiilet tczkercsi AdU.ve encüroenindcdir. 
Kili ·'in yeni ınalıalldnd n lifemedoğlu Kü~:ük llalı\ 

Karadağ'ın ölüm ecza ıua çarptırılmıısı hakkmda 
Da ·vekalct t zkerffii Adiiye encümenindedir. 
:::;nrıı.ykiiy kaz mın Köprübaşı köyüıı,dQil ıtıu·ııdoğhl 

lurahim ..Aktıı.,·m ölüın <'<!zn, ınıı çıırpt ırılması hakkın-
du Bıışvekiil t te:ıkeı· i .Adllye e.ı.ıeümenindcdir. 

-. • ..ı 



- Wl -
No. HuUlııMı 

3/ 492 Vakıl'lur umuın müdürlüğünün l!J3H mali yılı hesabı 

katisine ait mutabakat beyannamesinin su nulduğuna 

Muamelesi 

dair Divanı ıııuhasehat riyaseti tezkeresi Di1•ııııı nııtlhL~ebat n cümenindcdir 
3/ 4!1!'! Başvckil lstauhul melıusu Dr. Refik Saydam 'rn ve-

fat c~tiğinc dair Başvckfılet tezketesi ~. VTJT. 1!W! turihinde okunmuştur. 

3/ 4!14 !:lamsuıı mchnsu Mrliha Ulaş'ın verııt ettiğine dııır 

Başvekiilet tezkerE'Sİ 3. 'wrı r . 1942 tıırihind' okunmuştur. 
3/ 4!l!'i flıı~v<'kil 1\oı taıılıul mehıısu Dı·. R efi k Saydam 'ııı irti

lıHii iiY.erim· .vcııi lliiklım rtin kati tl'şekkillüne kadın· 
H:~~vek~let l' a:r.ifeı~inin vekilieton ifasına Dahiliyı' v~

kili Erzıınıın nıehusu Dr. A . li'ikri 'l'uzı>r ' in nı!'ıııuı· 

Pdilı.liğiııc Juir Riyascti Cumhur tezkeı'Ciii ~.\'ll ı . l!l42tnı·ihiııdc okunnıu~tur. 

3j 4H6 Başvekilliğf' !zmir ıııı-4mııu Şükrü Sameoğlu 'nun tfı-
yin cdi iJiğine daiı· Riyascti Cumhur tezireresi :3. \' 1 rı . 1H42tııtihindıı olnınnıuştur. 

3/ 4!17 lzıııir melısu Şükrü !:laracoğlu 'nun başkanlığnıda te
~kkiil <'den lı'l ' !l Vekilieri He,,·etini gösteren listenin 
sunulduğuna dair Ri yaseti Cumhur tezkeresi 3. V 1 Ll . HJ42 tarilıin<le oknnıııu~tuı · . 

3/ -l!l ' i\ ırınsya 'nın 1'elekö,,·ü Memctpaşa mahallesinden ol np 

3j 49!J 

3/500 

3/ 501 

3/ 502 

Boğa.zköyündc oturan Abdullahoğlu Abdüssamet ~-
ıııc 'nin iilüııı cezasına çııı·pt ırılmauı hal<kındn Baş\'0-

kiılet leı.ketesi .\dJ İ .\'C' c•JH' ÜIIl('llilldt•dir. 
Heyeti mııhsuslarca askeri nisbetloı·i kesilmiş olupin 
3527 sııyılı Af kanunwıa tevfikan lıaklanndalu He-
yeti nıahsusıı kararları refedilıuiş bulunan subay 
ve askeri mamul'ların tekaÜit maaşlarının verilip veril
miycceğinin tcfsiren halline dair Başv kfilet tıızkercsi 

l\Hiııakalfıt vekıUeti 1939 mali yılı ayniyat hesabı ka
tisinin gönderildiği baldonda BaşvekiUet tezkeı·esi 

Erzincan mebusu İskender Artun 'un vcfııt cH i ği ne 
dair BaşvekiUet tezkeresi 
Erzincan mcbusluklarına seçi l eıı Safiyiittin R•·dem ile 
Şükrü Sökmensüer, 1stanbııl ve amsun mobusluk-
larına seçilen Nurnan Mencmoncioğlu ve abilıa 

Gök~ül 'e ait intihap mazbatalaı·ınm gönderilcliğine 

dair BaşvckıUet tezleeresi 

Atlli~·c etı<'Ünıeııiııdcdir. 

J>il·anı mııh<L~ebııt <:nc üın cııindcdiı·. 

7. \'lll. 1942 tnı·ilıinde okurınıuştıır. 

12. \'Tl . 1942 tıırilıiıırle iııtihnp nınv.. 

batııları kabul edilntil!tir. 
3/!'iO:l Haı·ieiyc vck.illiğinc İstanbul mebusu uman :M:cn&

mcncioğlu 'nun tayin edidiğine dair Riyn.~cti Cum-
hur tezkeresi 1+. VIII .1942 taı·ihiıul\ı okunmuş

tur. 
3/504 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hııkkmd:ı 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezlteresi 14 . \r rır . 1942 tarihinde kabul edil
miştir. 



-~-
:B. İkinci İçtimada.n devroluna.n tezkerelet 

No. li ulusası 

3/2B8 Askeri ecza lmnunıınun 1 nci maddesine tevfikan 
<·czalandıı·ılan askı> l'i ~ahıslara ait mahkümiyetcr·in 
Trkaüt kanıımınun 53 ıırü ve Askeri <·czu kanunu
ntın 30 Mu maddelerindeki (Sahteki'ıdık ) tahil'iııiıı 

ı,;üımılünc dahil olup tekaüt moaş'ı tahsis edilip ccli-

Muamelesi 

lemi.l·r<'rğiııiıı tcfsirinc dair Ba~vekftlrt ter.k<'resi Bül<:r eneümeııindedir. 
3j29!l Bel diye kıınuııunun Hi nri maddesinin lefsiri hak-

kında Başvekıl lrt t r zkcrcsi A<lli ,YP erıciirııenindedir. 
3j300 Uünırük lar·ife kıınunnııu llcği~lirrn 31 ıııayıs 193!l 

tarihli kannıııı eklenen 2256 Hayılı kanunun birinci 
maddesin in tefHi ri hakkiında 

:ıj30.l {)ümrük ve inhisal'lar vekiiletiııin l!l36 mali y ı lı ııy

niyat kati hcsabınııı göııderildiği hııkkııılla Başve-

Maliye eııcürnerıindedir. 

kaJet tezkoresi Divam ınuhsebııt encümenindedir. 

3/302 3460 :ay ılı kıınunuıı .ı ndi maddesi muvacehesindt' 
'l'iirkiye ' unıhuriycti Zimıı1 bankası kanunu ilc ih
dııs edilmi~ olun krediler Yüksek Nfızıın iıllycti ve 
idaı·c komitesinin nıü l ga olup olnıadığjının tefsi ı · i 

luıJdnndıı Bnşveklılet tczkeJ"esi Büt~c <'n rüıııenindcdir . 

3/ 327 ])i1•ıını mulıusebııt rııpoı ·la r · ı üzerinr 1\fpclisi Al ir<' 
ittibaz olunan 14 ~yılı kımırın 7 nci tıkmsı Jıük

ınüniiıı halen rııcr"i olup olnıııdığlının tefsiı·i hakkında 
Buı,;vckitl et tezkeresi Maliye encümenindedir. 

3/332 lüchir ve zıı ruri s hepler dolayıs iyle takip V\l tulısi -

lin mahnl ve imklln gö!'ülnıe,ven borçların terkinine 
dair Başvekillet tezkeJ" i 30. lll. 1942 tııriJıinde 1279 sayılı 

karnı· olarak kabul cdilrııiştiı·. 
3/336 Tc:kilittı esasiye kantıntınurı 57 nci maddesinin As

keri adli hlıkiın l erle 'l'emyiz ınahke ııı si ınüddei

uınuıııi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığı-

nın tef id hakkında Başv ktılet tezkeı si Adiiye cucümenindedir. 

3/~lJ3 'l'irnr t vekiiletiude kuııılan ia.5e müsteşarlığı le kiliit 
kndı'Ostınun lasdiklı hakkında B q·ekiıJııt tezk r esi Bilt<:C enriiınenindcdir. 

3/3:15 Giiınrük muhafaza Gen 1 komutanlığının 193!1 mali 
yılı ıı.yniyııt katı hesap cetvcUerinin göndcr·ildiği 

hııkkuıdıı Başv kı"tlet ter.kcı-esi Divanı muh~bat cııcüınenindedir. 
3/356 1\lücbiı· 1' ııtııııri sebepler dolıı~'lSiylc lııkip ve tah-

siline mıılıal 1·e iınkiın görülmeyen ' O 302 lim 75 
kuı·u borcun terkinine dair Blliivekalct tezkei'Clli 2 . XI . 1941 t:ırihinde 1261 sayılı 

kıırıtr olaı·alt kabul edilmişti ı· 
3/357 " ttiehir ve zııı1.u-i s~b pleı· dolayfısiylc.ı tuldp v t.nh

ııiliııc nıuhııl v<> iıukiiıı görülmeyen 206 153 lim 50 
kuruş boı•cun terkinine dııir Başvekôlct tezkcı-es i 

3/360 ~~~ıyıı nıihuıflı•ı ıı~Hiııdt• tııiJ.fıl oluıılo r· ııı lktisı11l i 
bulını u I 'Cı"gisi istisnaiyelinden 1·e 1 nhisııır cşyıısı 

2 . XI . 1941 tnrilı.i~de 1261 sayılı ka
rarla birleştirilerek kabul edilmiştir. 



No. 

- 289 -
Bulasası 

hl•,·i,·csind('n istifade hwnıslar·rmla harp ıııitliılü hük
rııiiııdı' oldu ldııı-ııııı dııiı- olnıı 2591 ~a~· ılı kanunun 
hi ı · iııı·i ıııaddPsin in tcfsi ri hakkında Başvckiıll't 1 <'Z· 

Muamelesi 

kcresi H. VIII. l!J-!2 tarilıiııd · 4:!9 ' sııyı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

:l/ 36-! Israrla ·ııııı ~iniı-kı•ııl nalıi~·l·sinin ll l'giip kö.viiııılen 
Riizgıinığullaı·ınrlıııı Alioğlu Ali Dı·ı-cb k'in ölüııı tl'za-
)i ırııı ı;ııı-ptıı-ı lıııas ı lınkkındıı Ba~vckiıhot ll'?.kl'r('si R. V . 1!1-!:! taı·ihinde 12il!! sıı~· ılı ka

rar olarak kabul cdi lm i~tir. 

aj 36:; ~iit~iilrı· kazasıııııı Ayvalı kö.diııdı•ıı l sııınil kızı fliil
sii ııı 1\ ola ııak 'm iii ii nı tı•zıısıııa ~aı-pLı ı-ılınasoı hakklmda 
Ba~\·ekfılet lı·zllcı-esi 29. IV. 1942 tarihinele 1281 sa.y ılr 

lwı-ar olaı·ak kahtıl edi lmiştiı·. 

:ı;a66 37 ıwi ri.vadt• ıılıı.vı e ı·IHindı•n )Jı•ıııl'l Diı ·i n· onlıru;.ı 
1\lcnıct Sitil'in ölüm ·cııısııııı r;ııı·pt ıttılınalaı-ı luıkkın 

ılıı Ba~,· ckiıll'l kzkeıw>i 

3/:.l~O Istanbul Ediı·ııckapısında Salnıııtoııınık ı-aıldl'sinde 
kııııılunıl'ı Yusu foğlıı r\iızım Yola! ' ııı ölü nı l'ezas ıııa 

14. I. 1942 tııriJıinde 1269 sayılı 

kaı-ar olarak kabul edilmi~tir. 

ı;ııı-p1ıı•ılıııı:sı lıııkkıııdu. Bı~~,·ck~lct il'zkeı·c~i 20. V . 1!1+2 tarihinde 1288 say ılı 

lmı-ar olarak kabul edilmiştir. 
:ı;:ı~3 A ı ıl<ıı nı ııı{'lıtısu A lıiıu•d l'lıı~ 'tt n !(·~ ı-ii nıasııni.wtiııin 

l;aldıı·ılıııa s; ı lwkkıııda Ba.~n·kfılct tı•zkeı·esi H. l. 1942 tarihinde 1266 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

aF !i'\4 Kadın ll anıııııı 1'üı·ka1lanılı köyündon ~lustafaoğ-ln 

Salih S(iı·piik ,. ~ En•ğli 'ııiıı Ü~~Öz malıHilesinden Ali
oğ-lu Osınaıı <:iin('ri ' niıı ölüııı cezıısınıı ~aqıt.ı ı ·ılınıılaı-ı 

lıakkıııda llaşn·kfıleı tı•zk<'ı·<'si 8. V. 1942 tarihinele 1~ 3 .-<ayı! ı 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 
Liilc-hıır-ı.:az ' ın 1\.ayubl•.\'li kö.,·iindcn Siilcyııımıoğlu 

1 I lisııırn JJ ıı _,· l ıı ı ·ııı ölü nı cezasına ~a ıııt ıı-ılııı as ı hak-

kında Baş''l•kfıl c t tezk resi 24 . Xll .1!1 ll Laı·ihinde 1264 sa.\'ılı 

karııı· olara!• kabul edilmi tir. 

:ı ;:l'lH ('ııp;ıkı: ur·ıın Azi zıırı kö_,·iinden 'l'allıaoA-lu Sadi 1\:ıılk a 

ıı 'ın ôl iiııı ·ı• zası na •:ıı qıtı ı · ılınıısı hakkında Bn~\·N;:ılr1 

tı·ıkı • ı · l•si 3. VI. H)42 turihinae 1294 sııyılı 

kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 
: ı ;:ı90 .\ı ıkaı-ıı ~t·lıri lııı ıı ı · ıniicliirliiğii 1!J!3 · mali yılı Iwsııhı 

lwtisiıu• ait nıutııbakut lıoyıııınııın.esinin :-ıı ıttttlduğuna 

dııiı· Ilivan ı mnhııschııt ı·i~·ası·t i tı•zkcrcsi 

:l/ 39 1 Drvl<'t dcıniı·.,·ollaı·ı w limanları işlcLnw uınunı mü

Hiı-liii(ii 1!l3 m:ıli ~· ılı h!'suhı kntisin ait nıutııbnknt 
h yaıınuınl\~iniıı sıınulduğı.ına dair m,·anı ınuhıısl'bııt 

l'i~· ııscti te~kl•r si 

24. XI . 1!!41 tarihinde 4129 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabuJ edilmiş

tir. 

2 . XI . 1941 hırihinde 4132 sııyılı 

kanunla birleştrilerek kabul edilmiş

tir, 



_...,_ 
No. HuJasası Muamelesi 

3j3!l2 lçol ınelmsu Turhıın Cemal B rikor ' iu teşrii ınasııni-

·'' '1 inin kaldırılması lıakkmdıı Buşv k'alet 1ezk rc.'li 14. I. 1942 tarihinde 1267 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3j3!J3 Boı • lntz:l. ll\ın Ulukı-,la liöyündeıı 1ısnıai l oğ l u Ali 

Kıh(}dtıiıiı· ' iğde 'nin l<itr li kö~·üııden J brnlı.iın
oğln Ahdıı rrahmun ığııı ölüm eer.Mına çar-ptırı l-

ıııala ı·ı hakkında B>ı.şYckitlet tczkeresi 1 . VI. 1942 tarihinde 1292 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3j39!j :ifiıı v kiil tl 1~13!1 mali yılı ayıtiyat hesabı katisinin 

göııd<'ri l diğinc dair Bıı.şv kiılet tezkerl'Si ]) i'' Rıır ıııuhru ehat <'neüıncnindedir. 
:l/391 Maadin ıı i zamnanı<'si ıı iıı bazı maildelcı ·i ilc 'l'aşoı•ak

lıll'l nizamnan11!8inin ttıdili hakkındaki 608 sayılı 

kanunun 5 nci maddesinin tcfsirinc dair Ba.5vekalet 
t zkeresi 10 . IV . 1942 tarihinde 23!l sayılı tef

sir olarak kabul edilmiştir. 

C. Birinci lçtiına.dan devrolunflıll tezkereler 

3/ 1 9 Uumrüklcrde bulunan ve suni elyaf ilc ıuah l ftt. bnJun
ıııasııı.dan dolayı ithal ed ilmiyen pamukltı mensuca
tın hir defaya mahsus olmak şartiyle resim badleri 
2294 sayılı kammun verdiği salfihiyctc istinad n indi
rildiğindcn keyfiyetin tasdikı hakkında Başve'kitlct 

tezkaresi 24. XII . 19-il tarihinde 4160 sayılı 
kanun olnrıık kabul edilıniştir. 

3/ 1!!4 

3/ 197 

3/203 

3/205 

3/ 2 

3j :..2!l 

Gümrük muhııfa?.ıı genel komutanlığının 193 yılına 

airt ııyniyat kıuti hesap cetvellerinin gönderi ldiği hak
kında Gümrük ve inhisarlar veklıleti tt'zkeresi 
F.yliil t şrinisani 1939 aylırru:ın ait raporun sunul
duğu hakkında Divanr rnuhru eb at riya.set i tezkoresi 
(3 ncü fıkra) 

.ASkeri ve mülki tekaüL kanununun 2071 sayLlı ka
nunla tndil edilen 53 ncü madde inin ;tef iri haldun
da Başvckftlet tezkcresi 

kert ve mülki tckaüt kanununun 42 nci rnadd inin 
B ve iıkralannm tefsiri hııkk.uıda Divam muhase-
hıı.t riyııseti tezlteresi 
Gilıtııiik '1e inhlsnrlat -ı-ııkftl ti 1935 mali yılı ayniyat 
son hcsabınrn gönderildiği hakkında Gürnı-ük ve in
lıisarlar vekftleti tezkaresi 
B den tcrbiy i kanununun 19 nM ı ırtaddeıriııdeki 

(mahalli) Liibiriniı1 tcf ·iri hakkında Bnşvekıüet tez
kcresi 

Divanı muhasebat enciimenindedir. 

Maliye cncüınenindcdir. 

Büt<:r cııcümeuindcdir. 

Bütç(' oneüro uindedir. 

Dh·aın rnnHIIst>btıt en<'Ümenindedit. 

3 . XII . 1941 tarihinde 237 sayılı ter
ir olarak kabul dilınjştir. 



No. 

3/230 

3j 232 

3/233 

- 241 -
Hulilsası 

Gümrükleriınizde bulunan pamuklu mensucatm itha
lini temin i~iu 2294 sayılı kanumın veı-cliği salilhi
yete istinaden !cra V ekiileri Heyetince ittihaz edilen 
kıırarıu tasdikr hnkkrndıı Başvekiilct tezkeresi 

Birinci kilnun 1939 : şubat 1940 ayiarına nit rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
kcresi (5 nci fıkra) 
Maliye vekaloti 1938 mali yılı ayniyat kıvti h esabının 
ı:ıöııderildiği hııkkmda Başvekfıll•t tczkeresi 

3/23:) Hatay için Fransa 'da n ithali zarııri bulunan 10 GOO 
kutu snrı ipekböccği tohumunun 100 kilosun<laıı alın
nıası icabeden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kunıınuıı V<'rdiği saJfıbiyete istinaden 300 liraya İll

di rildiğinclcn keyfiyetin tasclikı hakkında Başveki\.let 

tczkeresi 

~ 12+0 Baih·ılıktıı kııll anılıııakta ola n kükiir·diiıı l~filıaıık 

tarııfıııd~ıı ithal (•dilrcd< !"i 150 fona ıııuııhasıı· kal
ıııııi< iizc•r<', yiiz kilosl!nll!lıı alııımaktıı olan gü nıı·iik 

re, nı i :.!2!l+ snyılr kaııuınııı verd i ği sulfihiyrtc i st i
ııadrn 0.2!1 l<unışıı iııdiı·ilrliğiııtlcn kryfiyetin tasdi-

Muamelesi 

24 . XII . 1941 tarihinde 4160 ::.ayılı 

kanunJa birleştirilerek kabu.lı edi.l.miş
tir. 

Maliye encümenindedir. 

Di\·anı nıulıascbat encüınenilldedir. 

1 . VI .1942 tarilıinde 4246 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kı hııkkınchı Ba~1·d<fılrt tczken•si l . VI . 19+2 tarihinde 4246 sayılı ka
nunla birle~tiı·ilerek kabul edilmiştir. 

!l (:!;IJ f:;cN' '"" kiipriilı•r l<nııııınınıırı !) neu maddesinde y:ı
z ılı ııııııı fiyctler ıııc~·nnıııdaki !Flilfih altrndaki ordu 
ve jıuıdıınnıı Pfı·adı ) tabirinin tefsiri lıakkıııda Baş-
nkfılct 1 ezkrrcsi Bütçe encümcnilldedir. 

:lj260 :no ıirı·ı·erclt•n r1·vel tııkattıır rdPıı nğır maclcn yağ
ları n 1ortıılarııım yüz kilosundan alınınakla olan 
:ıiiıııı·ük ı·rxıni ~2!1+ sa:nlr kaııııııuıı verdiği salithiyctr 
ixt iıııııl~ıı ~·iiz kunışıı iııdirildiğinclrn keyfiyetin tas-
dik ı lıııkkıııda 13a.'jvck1ilet tezkerrsi 19. I. 1942 taribinde 4172 ~ayrlı ka

nun olarak kabtıl edilmiştir. 

3/ 26!1 

3/ 2!)0 

Tok nd ıııolıııxu Tiasip AlıınPd A:riuna 'nın t şrii ın1-

suııi~·l·1 iııiıı kaldırılııııı~ı lıukkııı<la Bııııvckalet tezkrrcsi 

lnlıisıırlıır nıntım ınüdürliiğü 193 yılına ait biltuıı;o
ıınıı f!Ön lrı·iltliğinl' dııir Ba vekfılct tezkeresi 

23 .1.194.2 tarihinde J272 ııay1lr luı
rnr olarak kabul edilmiştir. 

16. I . 1942 taribinde 4167 sııy:ılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmi§tir. 
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D. Fevkal&de l çtimada.n devroluna.n tezkereler 

No. 

3jl2 

3/13 

linHisası 

İtalya ta biiyetiııe girdiğinden dolayı Konya lııtikliil 

mahkemesi karaı-iyle milli hudut dışına ç ı kaı · ılıın 

Suad Remzi 'ııbı 1'iirk vatam1ıış1Jğııın kabulünün ıntı· 
vaftk olup olnııyacağıoa daiı· bir kaı·nr verilıııe~i hak
kındıı Bıışvekiilet tezkeresi 

ı nııınıl harp.- n~lerindc ilıı-ac·at ve nıeıı'i ihtik ;ı r lw
yetl ı·inde lıulunan eski ' l 'ica ı ·et nıızm Ahmet esııııı 

ve. merhum 1\fustafa . eref Özkan'In arkadaşlan hıık
kmda kati bir karar veı·ilmesine dair 

aj4 Maliye vekilieti 1937 yılı ayniyıit· son hesabııun gön-

Muauıclesi 

i\dliye vo Dnlıiliye eocüıııeıılerindım 
mürekkep Muhtelit eııcürııeııdediı· . 

• 6. r. 1942 taı·ihiııde 1274 say ılı ka
l/ll' olıırıık kııhnl edilmiştir. 

deı·ildiği lıakkıucJa Başvekitlet te:~:keresi Uivnm nııılıa~ btıt cııe ümeniııd!'dir. 

3/59 l+iimrük m,uhafaza genel komutanlık ve teşkiliitmuı 
1935 ve 1986 yıllamııı ait ı1yııiyat kati hesap ect· 
vellerinin gönderildiği hakldııda Güııırük ve inhisıır· 

lar vekiileti tezkereSi Di1•nııı muhıı~bııt enciinıenind dir. 
3/60 Oümı·ük muhafaza genel komutanlık ve teş.kilatmın 

1937 yılına ait ayniyat kati hesap cetvellerinin göıı. 
derildiği hakkında Günu·ük ve in.hisarlar l'ekideti 
tezkeresi 

;J; ti:ı . Jandaı-nwnın mülki öcl~1·1cri ııra5ııı<la buluıwn bazı 

işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı lıaklarrndıı 

memu!'in muhakemat kanununa göre t.akibat yapılı[ı 

Divnıu ınuhnsehat enciiııı eniııdeıliı·. 

yapılmıyacağmıu tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Dahiliye encüoıenindediı·. 
3/66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesirlin A ve 

ııltınrı ınaıldeşinin 3 n ·ii iıkralaı-ın ııı lı>f~iı·i hakkmdıı 

JJ~vekiilet tezkeresi 10. V! . J942 tarihinde 1302 sııyılı 

kıırnr olarak kabul ccJilıniştiı·. 

3/67 Maliye vekiıleti 1941 yılı ayıüyat kati hesabm ın gön-
derilcliğine daiı· Maliye veklileti tezkere i Oh•nnı rnuhasehat enrümeııindedir. 

3/68 Maliye vekiileti J 935 yılı ayniyat kati hesabııun gön-
derilcliğine daiı· Maliye vekll.leti tezkeı·esi Dinını ıııuhasehal en ünı~nindcdir. 

3/ !ll ::->i~oı·tn şirkl'lleriniıı sigoı·tıı mııııııwlelcı·i lındı·ind•• 

kalan muamelelerden aldrklıırı ı)aralarıu muamele 
vergisine tabi olup ol.ıııııdığııun t fsiı·i hakkınrlıı Ilaş-

nkıilet tezkeresi Bütc:e enciimeııindedir. 

3/l14 Mücbiı· ve zaruri sebepler d(llayısiyle takip v • tahsili-
ne imkan görülmeyen borçlıu·rn terkini hakklnda Ba -
vekulet tezkeresi 14. YI lL . 1942 tarihinde 4294 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 136 Gümrük v inltisıırlar vekfiletiu.in 1934 yılına ait ay
u.iyat kati he ap c tvelleı·iııin gönderildiği hnkkmda 
(}ümrük ve iııh.isaı•lıu· vckiilcti tezkeı·esi Divıım muhasebat ncümenindedir. 

3/142 Palo'nun Haylan köyünden Kasım ğuılarıncJan Alı-

medoğlu .Ali Özateş ilo Mmedoğlu Fettah Özateşin 
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ölüm cezasına çarptrnlroaları hakkında Bıış,·ekiilct 

tezkoresi 12 . xn . 1941 tarihinde 1263 sa.n lı 

a; I-Hi Oı·nııııı kııııuııuııun ::ı.ı.ı-ı. SH~f ılı kaııumın fi ııei nııırlde

si .de tıırlil edi len 127 n<'i ıııadclesiııin sıııı (ıknısının 

lefsiı·i lıakkııırlıı Ba:,·c· loi l<'l l<'7.k • ı ·Psi 

3/ l.J./ ~aı·k ıneııııl ıkı <lalıiliııdı • mu lı ta~ xürraa ı evzi e li le
ed; ıı ı ·ıı7. i .n dai ı· olan Hi05 su,,· ılı kıınuı ıun şüıııulü 

kamr olm·ıık kııhul ı•rlilnı i~lir . 

. \ dl i~·ı· erıi'Ünıe niııclediı·. 

sııhııs ımrı lil.dni lıııkldınrlıı Bıtş\'!•kiıiH t czkrresi .\ cl liyt' crırii ınrn iıı lı• diı·. 

3/ l!iZ l ' ın uııı i, ıııüllııtk vr hwnısi hüt~el~ı·le irlaı ·e ed ilen dıı

il'd ı·ı· ,· ı· bı•h•ıli~·e l ı• ı·lr sı· ı~ıııl ,\' t>Siniu tamıınıı Deviele 
\'l',nı bl'lı•diyı• n·~·a husıısi idıın·l ı ·o nit dairt' ve mü
cssı•se l e r amsıııılııki ilıtil ii l'l ııı·ııı tulıkiın ~·oluy l a halü 
Jıakkıııdnki 1533 sıı;vılı kaııııııun t cJ'siı·iıı c dair Bıış-
YCkiilct lrzkeresi 21 . 1. 19-l-2 tııı·ihinde 1271 sayılr kıı 

rııı· o lııı·nk knbul edilıııi~tir. 

3/ 16:3 Ak.vaziı'ııııı Bıı lhııllı kö,,·üııılı•n Hüs yinoğlu Tcdik 
Alpck'in ölüm rı•znsınıı ~arpt ıı · ılııııısı Jıııkkıııdu Baş

Yrl<ıilrt trzk!' rcsi 

------
4. Takrirler 

16 . TH . 1!)42 taı;hinde 127 sayılı 

.knl'nr olarıık kııbul e<lihııi~ti ı· . 

ttçüncü İçtim.a içinde (17) takrir verilıni1 
olup bunlardan (5) i resen veya. birleştirilerek 
karar olarak kabul edilmiş, (5) i okunm.uş, 

(2) si de sahipleri tara.fmdan geri alınm.ıştrr. 
Müteba.ki (5) takrir gelecek İçtimaıı. ka.l
m.ıştrr. 

den (1) i birleştirilerek tefsir olanı. k kabul 
edilmiş, (1) i de sahibi taratmdan geri alm
m.ıştn·. Müteba.ki (3) ta.krir Dördüncü !çti
maa ~tır. 

İkinci İçıimadan devrolunan (6) takrir-

Birinci İçtıiınadan devroluna.n ( 4) ta.krir
den (1) i tefsir olarak kabul edilmiş v~ müte
ba.ki (3) takrir Dördüncü ! çtimaa, ka.lm.ıştır. 

A. Uçüncii İçtitfla. iQinde veliilen ta.krirler 

Y ııY-1-(:ııl (Sıı·tı l ı;ö '-) - Brkiırhır l'l'rlo\'isi hukkımlııki 
kııııtın ft•klif'iniıı l'lı l.nuııır,,· r ıı lın nııısmn dııir 

~ /4 6 Hl'~ · lııııı ( llilnıi l ' ı·ıııı v(l 'rnıhzoıı Ha. an Sııkıı )- ~l ı·r · 

15. Xll . 1942 tarihind<> oktuıııın~ w 
sııhihi tnrnfınılan geri nlııııııı~tıı· . 



No. 

4/47 

4/ 

4/49 
4/50 

!j51 

- ~44-

llulasası 

lis i<:t.imamm 16 mart 1942 pazaı-tesi günfıno talilruıa 
dair 

l\fanisa (Rel'ik İnce) - Bir kanım nıecmuunu bırakıp· 
ta bir mııdcl<'JJin veya lüzuın göriilen bazı maddeleri
nin meriyet mevkiine konulmasına kanınıi ve hukuki 
imkfın bulunup buhmmadığmm ttıf~iı· yoluyla halli 
hakkında 

1\fani,a (Reflk !nce) - Tcşrii masuniyeti kaldırılan 
bir mebusım Heyeti Umruniyo kararı almmadan tev
kif edilip edilmiyeceğinin tefsir yoluyla halli bale
kmda 

Bursa (li' azlı Gül eç) - hl ebusl u k lan istifa ettiğine dair 
Kastamonu (Rauf Orbıı.y) - Mebusluktau istifa etti
ğine dair 

Manjsa (Refik İnce) - Teşril masuniycti Jcaldmlıın 
bir mebu Ull Heyeti Unnuniye kararı alınmac1an tev
kif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluyla halü hak
bandııki takririnin geri verilmesine dair 

4/52 Bolu (L\ıtfi Gören) - Devlrt memurları aylıklarının 

tevhit ve tanrlülüne dair olan 1452 sııyılı kammun 

Muamelesi 

2. li . 1942 tarihinde 1277 sayılı ka. 
rnr olarak knbııl edilmiştir. 

Adliye, Dahiliye ve Milli Müdafıın 

encliınenlerindon mürekkep Muhtelit 
ent•üınendedir . 

13 . V . 1942 tarihinde 1284 sayılı ka. 
rar olarak kabul edilmiştir. 
16 . III. 1942 tarihinde okuııınuştur. 

16. III .1942 tarihinde okunmtı§ltır. 

23. ili .1942 taribinde salıibi tara. 
fmdan geri alınmıştır. 

6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasuıın teF iri hakkında Bütçe cncümenindedir. 
4/53 Bingöl (Feridun Fikri Düşüıısel) - Da.ltili nizamna

meye bir madde ilavesi bilimdaki nizarn teklifiniı1 

geri verilmesine dair 26 . V . 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkO.r tcklif sahibine iade edilmiş
tir. 

4/54 

i/55 

i/56 

Diyarbaku· (Gl. Kiazım Sevüktekin ve iki arkadaşı) -
Türkiye Büyük l\lillct 1\[eelisinin güveninin ve sclil.m 
ve vgisinin orduya ulaştmlmn ı hakkında 

!ı:el (Dr. l\lulıtar Berker ve iki arkadaşı) - Türkiye 
Büyük i\1.illct Meclisinin güveılinin ve selam ve sev
gi.·inin orduya uJaştırılıuası hakkında 

Kırklareli (Dr. Fund Umay) - On beş yaşmr bitir· 
memiş olan çocukların sincmıı, tiyatro, dans salonu 
ve bar gibi yerlere kabıli edilmemeleri hakkındaki ka
nun teklifinin ruznnmeye ııhnnıasma dair 

!j57 eyhan ( innn Tekclioğlu) - Arıulıııl cncümeninin 
5. Vl.19-12 tarihli hııftıılık karar coh•elindcki 3 5 
·ay1lı kıırnrm mtmıi l:Ieycllo müzakeresine dııir 

27. V. 1942 tıırilıuıde 1291 sayılı ka
rar olarak kabul edilıni§tir. 

27 . V . 1942 tarihinde 1291 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

1 . VI . 1942 tarihinde salıibi tarafın
dan geri ahnmı§tır. 

1\rzuhal encümenindedir. 
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4/58 Erzincan ( Saffet A ı · ılwıı ) - Mebusluktan istifa etıi-

ğine dair 3. V lll. 1942 tarihinde okunmuştur. 
4/ 5!l Bingöl (Feridun Fikri Diişünsel ve Zonguldak Ri

fat Vnrdııı·) - Arzuhal cııcümeniııin 3. VIII. 1942 ta
rihli haftalık karar crtvcliııd cki .J-358 nyılı kaı-arnı 

Umumi Heyet.te müzakere~iııc tlııir .. hzulıal cnciimeııindedir. 
4/ 60 Seyhan (!;;i nan 'I' ekelioğln ) - Arzuhal encümcniııın 

3. \'lll. l!l-l2 tıırilıli haftalık karar cet\·eliııdcki -!281 
ve 42!l2 s<t,vı lı kanıl'i>trııı liınuıni Hcyette miizakcrc-
siııc dair Aı·zuhııl cııcümenindedü-. 

~ /(; 1 Tmi>zoıı (lla.~a ıı HnkıL w Heyhan Iliimi Uran) - 1\lec
lis i~liınaıııııı 1 ikiıu·itpşı·iıı JH-+~ paza r günüııc talikı-
ıııı ılnir 14 . VIII .1942 tarihinde 131:3 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

B. İkinci İçtimada.n devrolunan. takrirler 

4}26 Manisa (HcEik 1nco) - Hava taarruzlarnıa karşr pasif 
korunmaya mütedair nizaıunarııcnin 22 ve 98 nci 
ıııadJeleriııc baz ı hükümler eklenmesi hakinndaki ni-
zaııınanw ııin kanuna ınuga:ı--lı· oduğuna dair Teşkilah esaRiye eneüıneıı i ııdcilir. 

4}29 fst.mıbul (Ziya Kııı·amursal ) - Arzuhal eneümeninin 
20 . XI. 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umınııi 11eyettc müzakeresine dair Mali ye cııeüıneninded iı·. 

4/ 37 Bursa (Nevzat Ayas) Arzuhal eucümerunın 

26 . III . 1941 tarihli Haftalık l;nrar cetvel i uel ki 2435_-
snyılı karann muınt H eycttc mü.zakeresinc dair 24. XI. 1941 tarihinde salıib i taı ·ıı· 

fıııdan geri almroıştır . 

4/ 3fl Bolıı (Lıltfi Gören) - 'I'ürkiyc Cumlıul'iyet i Ziraat 
bııııknsr kıınununun 64 ııeü -rııaddeffinin iki numaralı 
fıkrasının tcfsirine dair 

4/ 43 Brzinen n (Sa.ffet Arıkan) - Arzuhal eneüınl'niııin 

2fi . VI . 1941 tarihli Haftairk kartır eetvellndnki 2915 
suyılı kıır·arın LTmuınt lleycLte müzakeresine dair 

30 . 1 .1942 taı·ihinde 23 . ayılt tci
sirle birle tirilerek kabul edilmiştir. 

Adliye eneüıueııindedir. 

C. Birinci İçtimad.an devroluna.n ta.krirler 

4/10 Trabzon (Sırrı Day) - Karamm-sal hli.kimi Nuh Nee
yettin Canıdaroğlunun tekaiit muamelesi hakkıııda 

Divanr muhnsehat riyıı.~ ti mütıılansı ile Oivaııı ınnlıı:ı 
sebat oneümeni mazbatnsmın 2 nci fıkı-ıı.~ımn yeni(len 
tetkikr hakkında Bütçe encümcııiudedir. 



N' o. Hulusasr 

4/15 Rize (.Fuad irmen) - Arzuhal encümoıı.iııin 15 . l V 
1940 tıwihli Haftalık karar cetvelindeki 1159 sayıl ı 

J\fuanıele~ı 

karıırın Ummn1 Heyette müzakeresine dair Adiiye e ıı ·üıııenind~diı· . 

4/ 19 Manisa (Refik İnce) - Devlet ınemıırlarr aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı (Mall ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında Uüü;0 ('ncümeı ı indedir. 

4/20 İstanbul (Gl. Kiizını Karabekir) -Ereğli havzai fah
ıniyesi ıı:ıaden arnelesinin hukukıuıa müteallik 151 sa-
yrlı kanun~ 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 17. tV. 1942 tarihinde 240 snyılı tef

kiı· olarak kabul ed,ilıni§tir. 

--.. 11!!11!!1>8 --: t!l!!lıoo---

5. Muhtelif evrak 

Bu sene (9) tane muhtelif evr ak gelmiş
tO' . Bunlardan (3) ü kanun olarak kabul 
edilmiş, (5) i okunmuş, (1) nin de llükumete 
tevdiine karar verilmiştir. 

İkinci. fçtiıı:ıa.dan dertolunan (1) iş ile 
l'evka.lade İçtima.da.n ·aevrol unan (2) iş Dör
düncü İçtiıı:ı a.a. 'kalm.ıştır . 

A. ttçüncü İçtima. içinde gelen muhtelif evrak 

5/ 42 Btb·ük ı li ll et Mc('l i~i 1 !l.tl yılı ni!'«ııı Y ına~rs aylaır 

h ·alıı lıııld md~ ~[..,(·lis hc~aplaı·ının tetkikı encüm,·· 
ni mnzbııta · ı 17. ~'1. J94J tıırihjnde okuııınuştur. 

5/ +3 Büyük Millet Meelisi 19-H .nlı haziran ,.e temmm: 
a,vlaı'ı hr;ıahr hakkında Meclis hosaplatınnı tctkikı 

enetimeni mıııbatusı 24. :xı. 1941 tarihinde ok11ııınuştuı·. 
s;.ı-~o Büyük J\lillct ::IIcrli i l!lH yılı uğustos V e,vlul aylıi

n lw~lıı hııklnndn ?lloeli~ hcsnplarnıın t ·tkikı l'ıı~ü-

ıncni ınazbalıısı 26 . Xl .l94L taribinde okuıııııuştıı~. 
fi j '-1:> Biiyiik i\Lillet 1\(e(•li:i, Riyus ti C'umlıur v Divanr 

ıııuhıısehııt l!l-!0 ınııli :vılı bes;ıhı kııtileri luıkkındıı 

Meclis hcsııplıırınııı telkilo ııcümcııi mazlıııtası 

fi; -16 Biiyük :\Hllı>t :lleı•lisi 1!)-H yılı hiriııri ve ikiııril<'şri!ı 

ııyluı·ı lıcsnhı lıııkkwuıı ~ ~ •lis ~~~·sııplarıııııı trtkikı en-

Hazin<' hesabı runumisin ithııl etlil-
m •k üzere Hükümete tf'vdiiııe 

5 .I. 1942 tarihinde knı·uı· vrı·ilıııiş

tir. 
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rüıııeni ıııazlıata~ı J 4. l . 1942 tarihinde oknnmu~tur. 
5/ +7 Büyük Millet Mceli~i Hl41 ~· ılı lıirinrikfınuıı vo 194:2 

~· ılı ikinı·ikaııun ayları lıc.~ıılıı hakkında J\1.prlis hı:-

sııplarının tetl<iln eneü men i ınıızlıatası 27 . l n . ] 942 tarihinde okuıınınştuı·. 

5/ +8 Kırkağıı~ 'ııı Bakır kö,,·iindcn Halimoğlu Fuat Bakır '. 

ın ınalıklim olduğu cezıınııı afına dair Adli~·e rncü-
ııırııi mazbııtıısı 

fi/ -I!J Yiizlonşı Anıi Özkıılyoııeu, iisteğıııcn 'ilıat :-:lııı·pk .ı
.nı, üstcğmen Hifııt t:iikrr, üstrğınen Siiııvi Ö<·ıı l "•' 
;\lc,·hibr Özlwl~·onru ile iiğı·rtnıen Cemilc Oriyan ve 

J.'ııhri .'' l' · Toluı~ ' ııı nıııhkunı oldnklıırı rl•.v.anııı affınıı 

19. \'L .1942 tarihinde +271 sayılr ka 
nnıı o larak kabul edilmiştir. 

dair Adli,,·e ı·ııriinıeni ınazlıııtasr ]9 . \ Tl . 1942 t.arihirıdt> 4272 sayılı kn
ınuı olarak kııbul edilmişt ir . 

:i/ 50 Sııınsıııı loı•lNli.n·s i eski r isi IJısan Kefeli ile ınüheıı
ılis Ali Hınrıp Hutkııy ' ııı ('t'zalanmn affı hakkıııd•ı 

.Adli~·r cnriimrni muzhatası 14 . \'lll . 1942 tarihiııde 4299 sııyılı 

knnnıı olıırnk kabul eclilmiştiı·. 

B. İkinci lçtima.dan devrolunan muhtelif evrak 

5/ 36 Zirai işl erd e, bağcılık ve bahçıvanlık'la ~alışan}ıırın 

ıkazarıç, buhrau ve muvazenc vergilerinde nı veut hü
kümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı ınuhasc-
ba.t cncümoni mazhatası .Mnliy • eneüıuenincledir. 

C. Fevka.li.de lçtima.dan devrolunan muhtelif evrak 

5/ l Rasiın Asım ile Murtaza Kaptan adlıınnda iki yurd
daşa ait olan motör hakkında Arzııhal encümeni 
mazbatasr Arzuhal ('ll<'Ünıcniııdedi ı· . 

5/11 Kazanç vergi i 
eden 3258 sayrb 

kanununun nci maddıısini ladil 
kanunun 5 nci maddesinin 1 n i 

fıkrasının tersirine dair Divanı mulıas bat enciinıeni 

mar-batası ~Jnliye en ·ümı• niııclt'ıliı·. 

• 



6. Mütenevvi hususata ait evrak 

tl'çüncü lçtinıa içinde mütenevvi hususa
ta ait (142) tane evrak gelmiş olup bunlar
dan (19) u Evrak kalemine, (58) i İdare I!e-

yetine, (10) u Küti.iphaneye, (43) ü Matbaaya, 
(2) si Zabrt kalemine, (1) i de Adliye encü
menine havale edilmiştir. 

Kayıt 

No. 

425 

426 

427 

42 

Ncı·ed n geldiği 

btııtistik U 1\Jü. 

Güın ı ·ük ve iııhisarlnr wkfılc-

tindcn 
Divıım ınuhasehat R. 

BııŞ'-ekilletten 

-l-2!J c. R. P. u. kntipl iğiııdeıı 

430 Bıışvcknlettcn 

-l-31 Dahiliye vekilietinden 

Huliisıı.sı l\htıuııclesi 

Belediyeler istati stiğinden bir tane Kütüphane i\fü . 
~önderildiği hakkında 

Kavnııin ınecmualarından beşer tane- )fatbaıı nıüdiil'iiiğiiııe 

·inin gönderi lmesi hakkımltı 
Kıwaniıı ın <'ıntıasının ~2 nPi ı·il,liıı - llfatbaa ıııüdürlüğüıw 
den 100 tane gönderilmı>si hakkında 
Knvanin mP<>mııasmrn 22 nri cildin- :\[atbna ıııiidiil'lüğüııe 

den 5 tane gönderilıuesi hııkkıııdıı 
R eisicumhur t srnet İnönü 'n ün M ec li- Evrak kııl omin c 
sin açılışmda irat ettikleri nutuktan 
40 tane gönderildiği hakkında 
Ri;v~ıscti umhur ve Meclis binıılıırı l clııı·c Ticyetiııc 
sığınakları i<;in dört yüıı: hin liranın 
tııhsiRi hııkkıııdaki tera V<>killeri Rr
yeti kıırarnameRinin gönderildiğim• 

dair 
Bir takım kavouin mcemun.~ı ı:ıönde- 1\lnUııın ınüdürlüğüııe 

rilmesi hakkında 
432 '.IT. P. umumi kiitirliğind n Kavanin mcrmunsmm 22 nci Pilrlin- Mathan miirlürliiğiiıw 

43~ enevre ba.şkonsolo. luğuııdnıı 

-l-34 Ankara 1\iiınuıı hnstnııesi s r
tabipliğiııden 

435 1\{atbıuı nıiidü ri ÜK ii 

436 Matbaa miidiirliiğii 

-l-37 Nnfiıı vı•kılletiııden 

43 )fııl i.· wkalelinden 

• 

nen RO tmı gönderilmesi hakkında 
kvnm l'nıiyeti kiitiiplıanı>~i i~iıı hnzı :IIııtlıaa rnii<liiı·lüğiinı· 

kıı.vanin mecmllnlari;vll' ıı:ahıt c<'ridt>-
lerindcn gönderilmesi hakkınila 

fecli Büt~e l'ncümeni memurların- ldare lleyetiııe 
dan 'iyazi ,\ğırno lı'ııın tedavi ücre-
tinin tesviyesi hııkkındn 
Mathannın sarfettiği elektrik V<' hava- !dare lit>yeti nc 
ga.zına nit fatmaların ıtöndC'rildiği 

hakkında 

1:atbaanın tertip makinalarının ye- !daı·c Ticyctiııe 
dek parçalıı.riylc ınatrislerine ve diğer 
kasa hıu11Prine ait ihtiyac; listesinin 
gönderildiği hakkında 

İktisadi yürüyüş adlı erden 500 tane Evı·ak kııl mine 
ıröudcrildiği hakkında 

Kıı.vonin m<'rmnu~ıııın 22 ıwi cildin- Matbaa müdürlüi(ün(' 
den 5 tan<' gönrlerilmc i hakkında 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

439 Devlet şıirası U. katipliğinden 

440 Başvckruet neşriyat müdürlü
ğünden 

441 Matbllfl müdürlüğü 

442 Matbaa miidürlüğü 

443 Matbaa müdürlüğü 

444 Kızılay ccmiyeti merkez R. 

445 Kızılay cenıiyeti ıııel'kez R. 

+46 tstatistik U. Mü. 

447 Alman.vn büyii.k elçiliğinden 

4!R Başvekfıl et neşriyat Mü. 

44!) M. lH. V. lluva miisteşarlığı 

muhasebe Mü. 
4!i0 Yııkıflaı· U. l\Iii. 

431 l~rzunım ('. H. P. idal'e. h<'~·e

ti R. 

452 Adliyo vekilieti 

453 i~-a al bilgiler okulu ~lii . 

.ı:ı.ı ~latbaa müdürlüğü 

45'ı Evkaf U. Mü. 

456 .Aiiiettin Kırııl şil'k('tinden 

Hulasası Muamelesi 

Kavanin mecmuasının 22 nci cildin- Matbaa müd.ürlüğünc 

derf 16 tane göndeı-ilmesi hakkında 
Birinci devreye ait basılan zabıtlar- Matbaa müdürlüğün<' 
dan bcşer tane gönderilmesi hakkında 
l\Iatbaanuı bazı ihtiyaçlannın temi-
nine dair 
Matbaanın bazı yerlerinde tamirat İdare Heyetine 
yapılınası hakkında 

Matbaanın demirbaş eşyası meyanm- İdare Heyetine 
da bulunan bazı eşyanın kullanılmaz 
hale geldiğinden imhasına dair 
1942 senesi Duvar takvinılerinden sa- !da.rc Heyetine 
tın alınması hakkında 

Kavanin mecmuasından bir takımiyle Matbaa müdürlüğüne 
bulmaçtan bir tane gönderilmesi hak-
kında 

Dair<' ııeşri~·at ıııdan bulunatı 8 ki hı - Kütüphane Mü. 
bın gönrlcrildiği hakkında 

Kavanin mecmuasının 22 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den 3 tane gönderilmesi hakkında 
Üçüncü tertip Düsturun 22 nci cil- Bvrak kalanıine 
dinden 50 tane gönderildiği hakkında 

Kavanin mecmuasının 22 nci cildin- Matbaa müdurlüğüne 
d<'n 2 tane ~önd!'rilmesi hakkında 
'l'ürk vakıflarınııı tarihi ilc bugünkü Evrak kal mine 
~alışma sahalan hakkındaki bı·oşür

lerden 25 tane gönderildiği hakkında 
B. M:. M. neşri,vatına ait gönderilen Matbaa müdürlüğüne 
kitapların alındığı hakkında 

tera ve ifHi. dairelerinin yeniden tan- Adliye encümcni ne 
zim \'C tensikinc dair olan raponın 

gönderild.iği hakkında 

iyasal bilgiler okulunun kuııılu u- Evrak kalemine 
nun 85 nci yıl dönümü münasebe-
tiyle ilzayı kirııınııı davetli oldukları 
hakkında 

~Iatbaa i~in ton kok kömüı·ü alın- İdare Heyetine 
ması hıı.kkında 

Vakıfların ne suretle idare edileceği Kütüphane Mü. 
hakkındaki eserin ırönderildiği hak
kında 

Yeni albüııı i~in yaptırılan klişe be- İdare Heyetine 
deline ait faturanın göndenldiği hak-
landa 

457 'otnm milli kiitüphan . in- C1öndı>ri1E>n Düstnr ve kavaniıı mtX', Matbaa miidürliiğünl' 
den nnıalanrım alındığı hakkında 



Kayrt 
No. Nereden ge~diği 

15 Ma baa müdürlüğü 

459 Matbaa müdürlüğü 

60 Ankara mevki hastanesi ser ta-
bipliğinden -

'Gl Istatistik U. Mü. 

462 S. İç. l\!. V. 

463 Maarif vekiıletinden 

464 Etibank U. Mü. 

465 Matbaa müdürlüğü 

466 Matbaa müdürlüğü 

467 Ziraat vekfıletiııden 

46 l\latbaa müdürlüğü 

--
Hulasası Muamelesi 

Matbaa müstahdeminine 35 takım iş İdare IIeyetine 
elbisesi yaptırılması hakkında 

Matbaanın ariettiği elektrik ve ha- İdare Heyetine 
vagazına ait faturaların göndrrildiği 
hakkında 

Seyhan mcbusn Sinaıi Tekelioğlu 'nun ldar·e Hryetiııc 
eşinin hastanedeki tedavisi miiddetiıı -

ce y diği yemek bedelinin tahsi sıı t ın -

dan kesilınesi hakkında 
Küçük istatistik yillığından 2()0 tane Evrak kalemine 
gönderildiği hakkında 

Çocuk neşvünüma ve tagaddisi hak- Kütüphane Mü. 
kındaki e.qerden bir tııne gönderildiği-
ne dair 
Maariie ait, yabruıcı mütchassıslıırın Kütii plıanc M ii. 
verdikleri raporla'rm gönderildiği 

hakkında 

Zonguldak kömür havzası hakkıııda· Evrak kalemine 
Id broşürd n 150 tane gönd rildiğinc 
dair 
Alaettin Kıral müeı esc i.vlc Ruma- İdare H yeline 
zan Demirsev atelyesine :vaptırılnn iş-

I re ait faturalaMn göııderildiği ·halt-
kında 

Kaloriferlcrin boznkluğu dola:vı~i:vlc ldare Heyetin 
matbaaya soba alınması hakkında 

Ziraat ,. kaletini a1iikadar eden ın ,._ Kütüphnne 1\fü. 
zular üzerindeki ecnebi ınüteha'!.qıs-

ların v rdikleri raporlarından gönde-
rildiği haklanda . 
fatbaa için üç sobanın daha muba- 1dare Ueyetiııe 

:vııa edilmeffi hakkında 
469 ümerbank U. Müdürlüğün<lm Kavanin m cınuasmın 22 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 

den bir tıı.ne gönderilinesi hakkında 
470 Matbaa miidürlüğü fattınanın ihtiyacı bulıman bazr mal- tdarc rr~~·ctine 

-
471 Anl;ara M.uhas bci hususiyt> 

Mü. 

472 Rtı ı;ı i muhasebe Mü. Ankara 

473 Matbaa Müdürlüğü 

474 Matbaa müdürlüğü 

zemenin satın alınması hakkında 
Bulmaç adındaki kitaptan bir· tane 
~öndcl'ilınc i haklanda 

tdar leı·ind ki nok an bulunan bım 
kavanin mccmtıalarmın gönderilmesi 
hakkında 

Matbna müdürlüğiine 

n[athaa müdürlüğiin<' 

Baskı makinaları i~jn yaptmlan par- İdare Heyetine 
çalara ait fatiıl'aların gönderildiği 

hakkında 

[ııtbaarun sarfettiği elektrik ve ha- !dar ll('y tine 
''agazına ait flltııl't\ların gönderildiği 
hakkında 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

475 Vakıflar U. Mü. 

-t&l-

Bulasası Muamelesi 

Kavaııin mecıııuaaı.nın 22 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den münasip görülecek ıııiktann ve-
rilmesi hakkında 

47G ,Jandarmn U. Komandanlığrn- Meclis zabıt ceridelel'inin takımındau Matbaa müdürlüğüne 
dan 50 nüshaaıuın gönderilmesi hakkında 

477 Dahiliye vekiı.l<>ti hu.~usi kalem Noksan bulunan kavanin ıııecıııuası- 1\1athaa müdii.rlüğüne 
Mii. ıun 5, 191 20 nci cildierinden birer 

tane gönderilmesi hakkında 
478 lstatistik U. Mü. Memur'lar istati.stiği adlı eserden 10 Kütüphane Mü. 

tane ğöndedldiği hakkında 
..J.79 Münakaliı.t vekuletinden 1942 ııeucsi B. M M. Bütçesine posta !dare Ireyetine 

telgrai ve telefon ücreti olark 675 
lira 35 kurtı.'j'UJ\ konulması hakkında 

4 O Divanı mulıasebat reisliğinden Bazı zabıt caridelerinin gönderilmesi Matbaa müdürlüğüne 
hakkında 

481 Matbaa ınüdüdüğünden 

..J. 2 Kütüphane müdürlüğünden 

483 Nafıa vckiıletinden 

4 ! Matbaa müc1ürlüğünden 

4 !) Matbaa -nıüdürlüğünden 

4 6 1\füııakaliit vckiiletinc1en 

487 Aııkam Baro reisliğinden 

4 8 ~fatbaa müdürlüğüllden 

4 9 Ankara Valiliğinden 

490 Aııkaı·a Asliye ticaret dairesi 
ı·eisliğinden 

491 Matbaa müdürlüğünden 

Me. ai saati harici çalışan matbaa ldıu·c Heyetine 
ıııüstahdemiııiue ücret verilmesi hak-
lunda 

Türk tarih kurunnma verilen 370 cild İdare Heyetine 
kitahuı iadesinin tenıini hakkında 
Bayındırlık işleri dergisinin ievkaiA- Evrak kalemine 
de ııüshasından 500 tane gönderildiği 
hakkında 

Alaettin Kıral ve Ulus müesseselerine İdare Heyetine 
;vaptmlowı olan Kılişelere ait üç fa-

~ tuııarun gönderildiği haklanda 
lnierype makinatarı için yedek ola- İdare neyetine 
rak alman anahtariara ait faturaum 
göudcrildiği hakkında 

Kavan..in nıccmualarnıclnn iki takı- Matbaa müdürlüğüne 
ıuiyle beraber bazı noksanlardan ay-
rı<>a göndel'ilınesi hakkında 

K;ıvaniıı mecmuasııim ıııevcudlarm- fatbaa müdürlüğüne 
dan bir tıı.lınnnun gönderilmesi hak
kında 

Matbaanın sariettiği elektjrk ve ha- Jdar Heyetine 
vagawııı. ait faturaların göııderildiği 
hakkında 

Kavnniıı nwcnnuısıııdan iki tııluıııın Matbaa müdürlüğüne 
göndcril m esi hakkında 
Oümüşanc mebusu Edib Servet Tür'e EVl·ak kalemine 
ait ınabkem evrııkrndaki bazı ııoksıuı-

larm ikmal ttirilmesi baklanda 
:\Iatb:ıa için 200 kilo mürckkebin Mi- İdaı-c Heyetine 
lori matbaa mürekkepleri fabrikasm-
dau ıııuba~aası hakkında 



ltayıt 
No. Nereden geldiği 

492 Dahiliıye vekaletinden 

- 2&t -

Bulasası Muamelesi 

Vekalet kütüphanesi için noksan bulu- Matbaa müdürlüğüne 
uan bazı zabıt ceridesiyle kavanin 
ınecmualarmın gönderilmesi hak-
londa 

493 C. H. P . Umumt k~tipliğin- Bıı.şvekilin vermiş olduğu konferans- Ev1:ak kalemine 
den !ara ait büroşürden 20 tane gönderil

diği hakkında 

494 .Ankara Rusıısi ını•.l,a ebe ~tü . Kavanin mecmuasının mevcutların- Matbaa müdüı·lüğüııe 

dan birer tane gönderilmesi Jıakkmda 
495 Dahiliye vekilietinden Benebi mütehassıs Dr. l\farc Payo- Kütüphane Mü. 

tun'un, Dahiliye vekilietini ilgilendi-

496 Matbaa müdürlüğü 

497 İstatistik U. müdürlüğünden 

~9 Matbııa ınüdı1ilüğü 

499 P . T. T. U. Mü. 

500 Mecliıı -koıniserliğinden 

501 Maarif vekaletinden 

502 Mııtbııa müdürlüğü 

503 Matbaa müdürlüğü 

504 Balıkesir valiliğiııden 

505 l\Iünakaliıt vekilietinden 

ren fransızca raporunun tasdikli bir 
sureti gönderildiği hakkında 
Matbaanın bazı ihtiyaçlarının alın- ldarc Heyetine 
ması hakkında 

Nüfus hareketleri istatistiği adlı eser- Evrak kalemine 
den 20 tane gönderildiği hakkında 
Alilettin Kıral ve Ulus müesseseleri- 1daı·e Heyetilıe 
ııe yaptıı·ılan k)jşeler ile Halil Nnei 
mağazasından alman albüm kartoııla
rına ait faturaların gönd~rildiği hak
kında 

Yıldırım telgrafları muayyen bir sa- Idare Heyetine 
atte keşide edileceğinden Meclise ait 
muhabcrenin hangi saatlerde yapıl
masının tayin ve işan hakionda 
25 tane albüm verilmesi hakkmda Matbaa müdürlüğüıw 

Meclis Zabıt kalemi memurlarından Zab~t kalemine 
Ahmet Varol 'a ayrıca bir vazife ve-
rilmesinde mahzur olup olmadığının 
bildirilmesi hakkında 
Matbaanm sarfettiği elcktı1k ve hava- İdare Heyetine 
gazına .ait faturalann göndorildiği 
hakkında 

Matbaa için bazı levrunmJD satın alın- !dare Heyetilıc 
ması hakkında 

İzmir mebu u ölü Dr. Mustafa Bengi- İdare Beyetine 
su'nun nakledilen cenaze masrafı hak-
kında 

Kavanin nıecınua.~mın 23 ncü cildjn. Matbaa müdürlüğüne 
den 3 tane gönderilmesi hakkında 

506 ıhlıııt ve İç. M. vekl\letinden Kavanin mcrınnasının 22 nci cildi~·le Matbaa miidürlüğiiııe 
· bulmaçtan 12 ş r tane gönderilm si 
hakkında 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

fi07 ~Iatbııa müdürliiğii 

50 Matbaa Mü . 

tM-

Hulasıısı Muamelesi 

Matbaa hütçcsiniıı aynen ipkası ile ldarc He~retin e 
beı-abe ı· 2 000 liranın da müstah-
dcınin lazminatı karşılığı olarak ila-
vesi hakkında 
Matbaa müstahdeminin mııaşlarına ldarc Heyetine 
zam yapılması hakkında 

509 Gümrük ve In . V. Kavanin merrnunsının 22 nci ci ldin- Matbııa müdürlüğüıw 
den bir tane gönderilmesi hııkkında 

510 C. H . P. Unuımi TGıtipliğin- Ali Suavi'nin 'l'ürkçülüğü hakkında- Kütüphane Mü. 
den ki eserd ıı 5 tan gönderildiği hak-

kında · · 
511 Başvekii l e t Umumi 

heyeti R. 
murakabe Dairelerine ait ecnebi nıütehassısın Kütüphane Mü. 

verdiği raporun birer suretleı-inin 

512 Divnnı muhasebat reisliği 

gönderildiği hak.kıııda 

Bulmaçtan 16 tane gönderilmesi hak
kında 

Uatbııa müdürlüğüne 

513 Dı·. He rlıet ~l e l z iğ - Yenişehir Atatürk Bibliyoğrıı.fisi adlı cseriniıı Kütüphane Mü. 
palas oteli ikinci sayısından 20 tanesinin Matbu

al umum müdürlüğiinden alınması 

hakkında 

5 14 1\fatbaa nıiidüı·lüğii. 

515 Matbaa müdürlüğü 

516 Matbaa müdürlüğü 

517 Bozö.vük ('. H. P. Jdıı.ı·e heye-
ti R. 

5ıs Dahiliye vekilietinden 

519 Ankara defterdarlığından 

520 Türk hava kurumu Ankara şu
besi başkanlığından 

521 Matbaa müdürlüğünden 

522 Vakıflar ı:ımunı müdürlüğün

den 
523 Aiatbaa müdürlüğünden 

- . 

i\ fııtbaanın sıırfcttiği elektrik Ye havıı- ld ııı·c lleyeline 
gıız ıııa ait fatumların gönderildiği 

hakkında 

l\[atbaanın ihtiyacı bulunan bazı mal- ldarc H eyetine 
zemenin satın alınması hakkında 

Lii.me demirden 3 askırun yııpt ırılın a- ldare Heyetiıı 
sı hakkında 

!nönü ş~hitliğinde yapılacak olan tö- "Evrak kalemine 
reııe bir heyetin iştiraki hakkında 
KaYanin meemuasındıı.ıı bir takı- Matbaa müdürlüğüne 
miyle birlikte bulmaçtan da bir tane 
gönderilmesi hakionda 

Knvanin mecmuasının 21, 22 nci eill- l\Iatbaa miidürlüğiinc 
lerinden birer tane gönderilmesi hak-
kında 

Türk hava şehitleı·i ilıtifaline azayi Rnak kııJcıni11e 
kirnından arzu edenlerin gelmeleri 
hakkında 

Matbaanrn sadettiği elektrik ve ha- ld ııı·e Heyt-tine 
vagazmn ait faturalıırın gönderildiği 
hakkında 

Eski );azıları okuma analıtarr ndlı F.nak kalemine 
eserden 37 tane gönderildiği hakkında 

Mııtbnaıını sarfettiği elektrik ve ha- 1 dar Heyetine 
vagazma ait fattırnların gönderildiği 

hakkında 



Kayıt 

o. ereden geldiği 

52-ı Mathan müdürlüğünden 

525 !spaıtn valiliğinden 

526 Sıhlıat ve 1~. Mu. V. 

527 Jstatistik U . .Müdürlüğünden 

52 Tiiı·k dil kurmnu kiıtibi uımı -

miliğinden 

5!:!9 Türk tarilı · kuruıuıı başluı.n ,. 

ğın dan. 

530 1statistik Mü. 

531 l'slatistik u. Mü. 

532 lHntlıaa müdürlüğünden 

~-

nuıasası :Muamelesi 

I•'azlıı mesai yapıuı matbaa müstalıde- tdare He,,·etine 
mini ile memurlarının istihkakları-

um verilmesi haklanda 
Oiiııdcrildiği hildirilcn zabıt ceride- l\fathaıı mli<lü rlliğliıl\' 
lerinin gelmediği hakkında 
ITas1aneler talimatnamesi kitabından 1\iitliplwnc lll. 
hiı· tane gönderildiği hakkında 

Harici ticaret tahlilleri adlı eserden Kiitiiplııııw i\'1. 
2 tane gönderildiği hakkıoda 

Türk diline ekler - kökler adlı eser- Evrak kalemine 
den 390 tane göııderildiği hakkında 
Birinci uevreye ait yeniden tabedilen Mathan müdiirlliğiiıı,, 

zabrtlardnn birer tane gönderilmesi 
hak:krııda 

L2 nci cilt 1 tatistik yillığından 50 ta- E,· ı·ak kalemine 
ne göııderildiği hakkında 
1939 - 19-n senesine ait 12 nci· ci lt Evmk l<alcnıinc 
uııwıııl istati~tik yıllığından 2 tane 
göııclcrildiği hakkında 

i\lııtha:ıda .-aı·redileı:ı elektrik ve ha- Evrflk kalemine 
vognzma ait fu1ul'!ıların gönderildiği 

hakkında 

533 Tii:·k dil kurlı-ll t kiıtihi umn - Döı·dün~ü dil kurulutyının zabıtları- Zahıt kalemine 
miliğinden nm Meclis zabıt memurları tarafın

dan tutulmasma müsaade edilm si 
hakkında 

534 İş banku.~ı nıerkez müdürlüğün-
den • 

Kavaniıı me romısının bazılarındaıı Matbaa mülliirlüğüıı o 

biı· r tane gönd ı·ilıne i hakkında 

535 Alfıett.in Kıral müessescsinden MaLbıı.anın satın aldığı b87.ı malzeme- Matbaa nılidiirlüğliıw 

rı> ait 2 tane faturanın gönderildiği 

536 abiha Başaran 

537 Kiitibi Unıumilikteıı 

53< Kutibi l'ıııuıııiliktl'n 

540 Ilıu·iciye v~kiıl lind u 

hakkında 

Oğlu Kars ınebusu ölü Hüsrev aıııi Jdııre Hcyctim• 
Kızıldoğan 'dau kendi hiss sine dü ıı 

ikraın1yeııiu gönderilmesi hakkında 

1\Jeclis matbuasında mücellit muavini İdııre lleyeline 
Abdullah andnl 'dan açılan yere Ze-
ki Arıka.n'ın (30) lira lieretle tilyini 
hakionda 

!eclis matbaasındıı makinht muavini Jdar Heyetine 
eliimi elgar'ın vazifesine nihayet 

verildiği lıakkında 

Mathanda mücellit muavini Abdnilalı Iıı.tbııa ınüdüı·lüğüııc 

andol 'dan oı:ılan yere Zeki Arıkan·-

' ın tayini hakJ.:ında 

Eski Yunan ıncbusan ve ayanma gön- Jdare Heyetine 
derilen paketler hakkında 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

5+1 1\fnarif vekilietinden 

5-l2 Sı hhat 1 ~. lll. V. 

. '5~3 Dalı_iliyc vt•kül tindeıı 

5-J..+ :-.'ii\'de \'nliliğindcıı 

:;.ı:; .\[athuıı ıııüdül'liiğii 

54fı M ·athııa müdürlüğünden 

547 Matbaa rnüdürlüği:i 

548 Matbaa müdürlüğü 

549 Matbaa müdürlüğü 

fi50 Mathan müdürlüğü 

551 'l'iirk llava lnıruınu başkanlı
ğından 

552 Hariciye vekaletinden 

55?. .\rıkanı Kızılay f'!'nıiyeti R. 

554 Matbaa Mü. 

555 Dııhiliyc vekiiletinden 

556 l\f. IT. Ege firmasından 

557 Hariciyc v kaletinden 

558 ıhhıı.t ve içtinuıi muavrıwt ve-
kaletinden 

--
HuHisası Muamelesi 

Amerika ile mübadel edilen kitaplıır Kütiiplıaııe Mü. 
hakkında 

Gönderilen ~.alııt ceriılclcri arıısında :\{ai ha~ miid\irlüğiinl' 

noksan buluıı:ırı hazılarıııııı da ıröıı-

ıl!'rilnıesine daiı· 

!dare meenıuahırına yanlış konul;ın Kütüphan Mü . 
ııuınarala111ı t.ııshihi hakkında 

ı\fe<'lis o~arılanndaıı R<';vfi l ~·Nal 'N Idare Heyetine 
ait raporla birlikte istida~ının ı.ı:örtrll'-

rilrliği lııı .klnııda 

Vazifelerine gel ın iyon müstuhılı•nıiııiıı- 1rlarc He~·ctilıe 
den N ı>mi Ba ·nıanoğlu ilc llakkı 
Rüslüay vc Halil Şen'in birer ~ünlük 
:>cvıııiyl'l(•ı·inin k(!Silmesi hakkında 

Matbaamn ihtiyacı olan bazı kn·tasi- lrlııı·r lıey<'tine 
siyenin muhayası hakkında 

Matbaa ihtiyacı olan bazı malzeme- him· lıe.ı-etinP 

nin mııbayaası hakkında 
Matbaa ihtiyacı için kağıt mnhayaası l rlıır<> hryNiııe 

lıakk,mda 

~bus albümleri için yaptırılan kıli- ldııt'l' lıc~·ı•tinP 
şelere ait faturalarm gönderildiği 
hakkında ı .,.,., 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- ldaı·e hr.,·ctiııP 
vagazma ait fatural arın gönderildi-
ği hakkında. 

Türk Hava kurumunun yeni nizam
namesinden 25 tane gönderildiği hak
landa 

Kütiiplınııe l\ 1. 

Bil' talom kavanin mecmııasınm gön- Matbaa nıüdiirlüf;ri.iıw 
derilmesi hakkında 
1943 yılı dnval' ve masa takvimle- İdare heyetine 
rinden satın alınacak miktarın bildi-
ı·ilnıesi haklanda 

İntcrtip makinaamın kablot •si atın- t darc h(\,l'!'liııe 
cla değişiklik yapılması halrknıda 
Bulmaçtan beş tııne gönderilmesi hak- Mathan nıiirliirlüı::üıw 
kın da 

Yangın söndürıne makinalarının ec- trlııı·ı- lı<>,,·ctinc 
zalarınrn değiştirilmesi hakkıııda 

Bombay haşkonso losluğuna ~öndf'l'il- )Tııtlıno ıııüdiirlüğünr 

m k üzere bir takım kavanin m cmu-
a.qı ~önderilmesi hakkında 

tç hastalıklarmda diyetic tedavi ııt- Kiitüphııııe )[. 
lı eserden göndcrildiği hakkında 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

559 Matbaa Mü. 

560 P. T. T. U. Mü. 

_.,._ 
IIuHısası Muamelesi 

Mlatbaanın elektrik ve havagzına ait İdare heyetine 
faturalarının gönderildiği hakkında 

Kavanin mecmuasının 20 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den sonra çıkanlardan birer tane gön-
derilmesi hakkında 

561 Sıhhat ve İç, Mu. Vek8.J.etinden Sivas Nümune hastanesi 1940 yıllı- Kütüphane M. 
ğından 1 tane gönderildiği hakkmda 

562 Matbaa müdürlüğii Tel dikiş makinasında vukua gelen sa- İdare Heyetine 
katlığın asekri fabrikada tıımi r 'e lt i-
rilınesinin temini hakkında 

563 1\fatbaıı ınüdürlüğii Baskl kısmındaki makinalarda yaptı- İdare Heyetine 

564 Matbaa müdürlüğü 

!i63 1 ·tutistik U. Mü. 

566 lstııtistik U. Mü. 

rılan tamir işine ait faturaların gön
dcrildiği hakionda 
Matbaanın sarfettiği el ktrik v ha- ldare Hey tinc 
vagazına ait faturaların gönderildiği 
hakkında 

193!! - 1940 Maliye istatistiklerinden Kütüphane Mii . 
bir tnne göndorildiği hakkında 
Hl39 - 1940 Maliye iRtatistikleriııdcn Evt·ak kalemine 
bir 1ıın~ gönderildiği hakkında 

7. Arzuhaller 

I . Arzuhal encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

Uçünoü lçtima zarfında Arzuhal en
oümenine (1233) arzuhal ·verilmiş olup bun
lardan (194) ü veki.letlere (15) i enoümenlere 
gönderilmiş, (4) ü Evrak kalemine iade edil-

ınİ4, (397) si ka.rıı.ra raptedilınİ4 (613) ü en
oümende kaltrılJıtir. Kararlar 47 - 60 numaralı 
Hafta.lık ka.ra.r cetvellerinde münderiçtir. 

Arzuhal h ula ası Muamelesi 

llfıılık(ıuıiyı>t ezasının affına dair. Karara reptedilmiştir. 

ran. 
3552/ 3729 anı: Şülıeda salan seka- ch it oğlundan maıı.ş tahsisin dair. Karara r pt4.'dilmi.ştir. 

~ No. 95. Fatma Giritli, 



Kayit 
No. 

3GG3/~-!730 

3554/ 3731 

3!15!1/ 3732 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Randmna: 'l'iiceardan Be
kir Eriş ve ar. 

Anl(ara : Yenidoğruı ma
halie~i Rüstemağa sokak 
No. 860 llalil İbrahim 
Perktaş. 

Rize : Cezarvinde rnııh

küm İsnıRil Kctcnci. 
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Arzuhal hulasası 

Siinıeı·haıık memurları tarafından yün 
fiyatlarına takdir edilen fiyatıann 

haddi liıyikına ircaına dair. 
Çok ~ocuklular hakkındaki atıfeti rn 
kendisinin de istifadesinin teminine 
dair. 

1\falıkfiıniyet cezasın ı n affına dair. 

Muamelesi 

Encüıncndcdir. 

Karara ı·cptedilıniştir. 

Kumru raptedilıniştiı·. 

3556/ 3703 11a yrunı i ç: 1\furadiye ına- Subaylık hakkının tanınınası ve kay- Kııraı ·u raptedilnıiştir. 

luıll esind c Alıın<>t Mn- uının ar::ıştırılmasına dair. 
ıınımer Savaş. 

3::.fı7/iln4 'l'ııı·aldı - ne.vvl• : Ll ac ırnıı - Nalıiyt•l rindeki K emal Yılnııır. adın- Dahiliye veki\letine. 
rat ınııhalle~inde Hirrıır- daki ınütcgallihedcıı ~ikilye1 edi~·or . 

dan Mrnıcl Kııru Ye ar. 
3!i5R/ 373() Si vııs: 12. tüıneu 1. Ş. nıi.i - Nasıplarının emsal i nasıplarına göre Karara raptedilıniştir . 

diiı·ü Kurmny hiııbnşı Zr- tnshihi hakkında. 
ki ÜRti.inka~·a. 

15fi!l,/1n6 ŞPrrflikoçhisar : Şe,vhli Kazıılnrınm K o~hisar'a ilhak edilme- Karara raptedilıniştir. 
kö.vü ıııuhtan M. Ayhay ınesinc dair. 
ve ar. 

35HO/l7~7 Y rni~chir Ankara Af kanuıınndan isı ifadesin in temini- Karara ra pt dilmi~tir. 
Mcng"i apa rtıman ı No. ll ne dair. 
K "Rrr<'p Knplnn. 

1.iG 1 ':17:31': Ankara : ll. Genel mü
fllirlliğü VI. Ş. Muamele 
ıncmııru Fcyzi Siimcr. 

3:)62 ':373!1 Snngııı·ln : Eski Ma7.ı::irt 

ınüddciuınunıisi Sanıih 

Özb<'k. 

Muvazznf nıcnımluğa n aklin in tenıi- Karara raptcdilmiştir. 
ııine dair. 

Açıkta kal(lığı ıniidtlcte ait maa.5lırrr- Enciinıendodir. 

ııın vrrilnıesinc dair. 

3563/ 17-10 Yrnişclıir - Ankara : Ka- 1\ lilll lücadcledeki hizınctlcı·indon do- Karara raptcdilmiştir. 
rnnfil sokak E satbey layı yardım yapılmasına-dair. 

apartımanı No. 7 .'\li Rı

zn l nanlı. 
3:;6-1/37~ ı Girr~1ın : Mcliha Aktan. 2!). IX . 19-!J ta ı-i h ve 3663 numara- Karara raptedilıniştü·. 

lı nı·zııhıılirıe ckti ı'. 

356'ı /37-l~ Korıı t•li : Yukarıpaz:ıı· il- 5. VIII. 1941 tarih ve 3463 numara- Karara raptcdilmişlir. 
kokul n başöğretmeni Ru- lı a rzuhalinc ek tir. 
hi Onur. 

3:i6G/37-I~ lzmir : Müst. Mv. !J. 12. IX. J 9H tarih ve 35 ~ıımııralı Karara nı.ptcdilıniştir. 

Top .• \ . 18!) Bl. K. V!'. nrznhalino rktir. 
Üııtcğmrn Cemal Gürlek. 

3fiG7/ 374!i Di~·arhakıı· - Osrnani.vc : 
Gökdere kö.vii ınuhtnrı A. 
Balta vo ar. 

31l6 /3746 Btn-ııa : ARk!'ri liı<t>si ft>l
seie muıı.llimi Rahmi ka
rol. 

1\:ö:vlerinin ihtiyacı bulunun tohına- Zil'ıınt v(•ki'ilt• tiıı e. 

l nğun v rilmesi hakkında 

Krd m müddeli lıakkınchıki rl il ~ği- Kıırara rııptedilıuiştil'. 

nin nazıtrı itibara ıı.luıınaşı 'haklunda 



Kayit 
No. 

3569/ 3747 

3570/ 3748 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kırımt - Ceyhan : Çar
hıpare köyü muhtım 

Ünal ve ar. 
Ankara : Hukuk fakül
tesi ikinci sıruf talebe
sinden nı,ami Güven ve 
ar. 

3571/ 3749 Mersin : Hastane caddesi 
Mahmudiye mahallesi 
Özerek sokak No. 50 Me
med Edip. 

3572/ 3750 1\fila.~ : Hukuk halrimi 
Rifat Göziibüyükoğlu. 

3573/ 375.1 Bolu : Kozlu kö.vü Dur
muş Kişçi . 

3574/3752 Adapazarı Bankalar 

3575/ 3753 

3576/ 3755 

3577/3756 

3578/3557 

3579/3758 

3580/3759 

3581/3760 

35 2/3761 

35 3/3762 

caddesi No. 143 Aluned 
Diyarbakırlr. 

Gömeç : Burhaniyenin 
Gömeç nahiyesi balkm
dan Bebçe Tuzlact. 
Ankara : Adliye caddesi 
Altan sokak No. 1. AYlı-
kat Aziz Baban. 
Adapazan : Aşağı Ki
rezce köyünde Süleyman 
Şahin ve ar. 
Malatya - Darende : Ba
laban nahiyesi m'iidtirü 
Feyzi Çrrpıcı. 
Antalya : Sel<)ukiye ma
hallesinde Hüseyin Ce~ 
haneci. 
Gaziantab : Bey mahalle
sinde Harndi Gök~ek. 
Konya : Gazialemşah ma
hallesinde No. 7. Şerit Bü
yük Ertan. 
İstanbul : tisküc'lar Sul
tantepe Kirişevi Sokağı 
No. 33. Belıire .Ayan. 
Kars : Ortakapı mahalle
sinde İskan müdürlüi(ün-
den emekli. llil.seyin Hüs
nü Baran. 

258 -

Arı.ulıal bulnsası 

Hazine tarafından hukuku .ta.~arıufi

yelerine vaki müdahalenin r cCi ilc 
tarlalarırun 1escili hakkında. 

Yeniden imtihana knbulleri hakkında. 

Arzuhal enciiın cninin 3188 mımaralı 
kararına itiraz ediyor. 

Verilen mahkuıııiyet cezasının affi-
no dair. 

Vazife eııruı.sında malul kaldığından 
m~ tabsisine dair. 
Ceviz ağaçlarının ihmcına müsaııde 

edilmesi hakkında. 

Muamelesi 

Maliye vekiilctin t~ 

Karara raptedilıniştir. 

Kaı·ara rııptcdilnıiştiı·. 

Enr.ümcnil dir. 

Kııraı·a rııptl'ililnıi ştir. 

Karara ı·~pte<lilıni~tir. 

Hazineye ait zeytinlikleri ihbar etti- Karara rııptedilıniştiı'. 
ğinden ikraıniycsinin vcı·ilmcsi hak
kında 

Vekili bulunduğu Cemal Zn·h 'ın tc- Karara nıptcdilıniştir. 
kn~tlüğü bakkındaki dileğinin naza-
ı·t itibare alınınası hakkındn 
!stimHik edilen ıırazilerine takdir Karara r:ıptedilmi~tir. 

olıınan kıymet az olduğundan had
di lilyıkma ircaıııa dair 
2656 sayrlı kanuna göre maaşrum V<'- Karam raptcdilıniştir. 
rilmesi hakkında. 

Maaşının haddi rusabı kanunisine Karara raptcdilıniştir. 
ibliiğiyle ikramiyesinin verilmesi hak-
kında 

Ofisteki arpasırun ektirmek için iade- 1'ie:ıre t vekfilctine. 
sine dair 
4. IX . 1941 tarih ve 3578 No. lu ar- Karara raptedilıniş1ir. 

zııhnlino ektir. 

Terfibinin temini dileğine dair. Kıırnrıı l'Dflh'dilıniştir. 

12.V.1941 faı·ih ve 314 No. ar:r.ulııı- 1 arııra raptedilmişJir . 
llue ektir. 

3584/3763 Kays('ri . 'l'alaıı : 'Kic:i kö- Hazineden tııksitle satın aldığr tar- Karaı·a rapteililmiştiı'. 

yünde Zeki Çelebioğlu. lo.sı haklandaki dileğinin nazım iti
bara alınması hakkında. 



1taylı 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3585/3764 Maçka : Kaza merkezin
de M. Nuri Eyüpoğlu. 

3586/3765 Mudanya : Vezir çiftliği 
sahibi. A. Ruhi Eker. 

3587/3766 Bursa : Altıparmak ma
hallesi - 'l'ahirbey soka
ğı No. 18 Alunet Sezen. 

-!Bt ...... 

Arzuhal hulasıı.sı Muamelesi 

Hazine tarafından alacağının veril- Maliye vekaletine. 
mesine dair. 
Hukuku tasarrufiyesine vakı müda- Karara raptedilmiştir. 
halenin refi ve mütecavizin tecziye-
sine dair. • 
Vazife başında millfıl kaldığından Me-- Karara raptedilmiştir. 
rinos fabrikası iaı·afmdaıı taznıinat 

verilmesine dair. 
<15S8/ 3767 Kilis : F'abrikatöı· Kasını Muamele vergisine tabi tııtuJmalarına Karara raptedilmiştir. 

Birecikli ve ar. dair. 

35 !l/~!768 Oönen : Hi.isnii llönen ve Sümerbank tarafından yiin iabrikala- Eneünıendedir. 
ar. rma verilen fiyatın yükseltilmesine 

dair. 
3590/ 3769 hmit: Kozlnk güzel so

kağı No. 27 fzr.et 'l.'eziş
ler. 

3591 / 3770 İzmir : Devlet limanları 
lzmir şubesi memuru B
min Kayak. 

Vazifesine nihayet verilmesi hakkuı- Karara raptedilmiştir. 
daki Sümerbank umunı müdürlüğü 

talebinin isaf edilmemesi hakkında. 

22. VI. 1941 tariJı ve 2126 mımaı·alı Karara raptedilıniştir. 
aı·zuJıaline ektiı·. 

3G92/ 3771 Antnlya: Cer.acvindc Mu~- Geı·i knlıın cc7.nsının nffına. dair. 
tafa Seker. 

Karara raptedilmiştir. 

3593/ 3773 Akhisar : Belediye reis Bkınek ve hayvan yemi ihtiyaçlarının Karara raptedilmiştir. 
vekili 1\Iusa Gork. teminine dair. 

3594/ 377-J. Edremit: Zeytinli köyün- Tedabi.ildc kalan muıışlarınm veril- Karara raptedilmiştir. 
de l\Icmct İhsan Aydoğ- ınesine dair. 
du. , .~ _ ~ ... ! l ~ • • ; ' ' l ' 

3595/ 3ii:i Adana : IIaeıso.ru 152 so- İslcanıııın teminine dair. Ka.ı-ara ra.ptedilmiştir. 

3596/ 3776 

3597/ 3777 

359 / 377 

359!l/377~ 

3600/ 3780 

3601 / 37 1 

kak No. 104 hancde Ay-
şe Özgüneş. 
Aydın : Mahalli idareler 
müfettişi nJl·alıim liulil-
si Sümer. 

Konya : Cezaevinde lsma
il Bıı.şbuğ. 

Sapanca : Gazipaşa ma-. 
hallesinde Hasan Kırbaş. 

Ödemiş : Cezaevinde M. 
Atıılay Gündoğdu. 
Ankara : Jtfıı.iye meyda
nı Kırşehir hamnda Veli 
Çelik. 
Istanbul : Belediye sular 
idaresi puvantörlcrindcn 
Nurettin Özkan. 

Milli emlakten taksiilc satın aldığı Encünıendedir. 

dükkimın ihalesinin .feshi ve maruıına 
konıllan haczin refine dair. 

Kırşehir eczaevine naklinin teminine Karara raptcdilın.iştir. 
dair. 
Hukuku tasarrufiyesine eşhns ta.ra- Karara raptedilmiştir. 
fındım vakı olan müdahalenin meııi 
ve saht ldlrlığın takbiyle hukukunun 
vikayesinc dair. 

ı . VIII. 1940 tarih ve 2368 numa- Karara rapledilm~tir. 
ı-alı armhaline cktir. 
Kaymakam ve belediye reisierinden Karara raptedilmiştir. 
şikayet ediyor. 

ilidematı vataniye tcrtibindc.n manş Karııra mpfedilmiştil•, 

tahsisine veya ikramiye verilmesine 
dair. 



kayit 
6. 

3602/ 3782 

3603/ 37 3 

360-!/37 5 

Aı·zuhal sahibinin 
isim ve adresi 

JCırıklıaıı - Hatay : Kur
tuluş mahallesinde No. 4 
Avadis Kocaoğlanoğlu. 
Kayseri : Tayyare fabri
kasında Yüzbaşı Mualla 
Sezel. • 
Kadıköy - !stanbul : Bah
ı·iye caddesi Sakızgül so
kak No. 33 Ahmet Nime-
tullah Güleryüz. 

- ·MO-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

15. Vlii. 1941 tarih ve 3504 nurna- Ad iiye vckiUetine. 
.rıılr armlıaline ektir. 

15. IV .1941 tarih ve 3054 numaralı Karıını raptcdi l nıi~tir. 

arzuhaline ektir. 

;vı:ftlCıliyet. ınaaşı talısisine dair. Kaı·am raptedilıniştir. 

3605/3786 Çauakkale : Müs. 111v. K. Teı·lıisine karar ,-~rilmesi hakkinda. Kaı'tll'u ı·apletlilmiştir. 
Ş. 3. de As. Ad. Ha. Ali 
Sııip Şevket Korsan. 

3606/37 7 İstanbul : Donanma ko- Na bmm taslı ihi dileği ne dair. Kııı·anı ı·~ptedilnıi(ll i ı ·. 

3607/ 378 

360 /37 9 

3609/ 3790 

3610/ 3791 

3611/ 3792 

mutanlığı topçu mütehas
sısı yarbay Osman Gün
doğan. 

Boğaziryan : Mustafa Re
fikoğlu. 

'içekdağı : Belediye re
isi Cahit Çiçekdağı ve ar. 

Erciş : Kışla mahallesin
de Hayriye Yıldırım. 
Şıırköy : Merkez ikinci 
okul eski öğretmeni Akii 
Aktan. 
Fıı.tilı - İstanbul : Kara-

Hazineye bor~ln olmı taı·lalarınııı hor
cunun ödenınesi iQin tar l alarının ira
ra verilmesinin t~miııine dair. 
Çiı:ekdağr kAzıısının Kıl'şehir villiyc- Kurın:a mpt<'f1ilnıi ş1iı · . 

tinden ayrılmaması veya Ankara vi-
layetine raptedilıııesi hııklnııcln. 

Eşinin hakiye kalan c za.~ııırıı terili Kaı·aı·a ı·aptcdilmiştir. 

hakkında. 

Tekaütlüğüııün icrası hakkında. Karııra rapt~dilmiş1ir. 

Ölü babasından nıulıassa. t~luıü.t ma.- Karara raptcdilmiştir. 
gümrük - Zincirli kuyu aşının kendisine hağlanmasını is1 i.vor. 
Hasan Fcluni Paşa cad-
desi No. 13 Melek Ök-
tem-

3612/3793 Niksar : lnhi. adar satış 
memuru ırrr Özgün.~u. 

3613/3794 Yeuişehir - Ankara 
11Ieşru1iyct caddesi 'Yük
sel Ap. o. 5 Falma az
miye Yiiceada. 

3614/3795 .ire un : Felımi Aletan 
eşi Meliha Alttan. 

3615/3796 İstanbul : Sul-tanalı.n:ı.et 
Üçler Sokak No. 7, Faik 
Zaim. 

3616j:379 t~tnnbul : Erenkö flöz-
tepe Kemalettin Y eşem. ·-

E ki hizmetlerine mükiifa1Pn nskcrc Karara rııptedilmi~tiı·. 
alınınama ı hakkında. 

G . L'iC . 1941 tarih ve 325!l o. arzıı- Karnm r:ıptcdilmi('tir. 
haline ektir. 

29. IX. 1941 tarih vco 365 o. lu ar- Knı•ara raptnclilnıi~liı·. 

zulıaline ektir. 
Tapu ve Kadastro unnun ıııüdüı'ii Karııra raptcuilıniştir. 

Halid Ziyadan şiküyet ediyor. 

Derece üzerinden mnlilliyet maruııııııı Kumı·a raptt•dllıııiştiı·. 

verilmesine dair. 



ltayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

~1-

Arzuhal hullisası 11fuamelcsi 

3617/3799 Sanısun : Cezaevinde 31 . X. 1941 tarih ve 3237 numaralı Karara ı·aptedilıniştiı·. 

Cemal Gündüz. arzuhaline ektir. 
3!SJ ,j3800 Üsküdaı· :Askeri komu- 20. 111 .1940 tal'ih ve li2R nuııını·alı Karam rııptrdilnıi~tir. 

iaru deniz binbıı-~ı~ı Jlii - arzuhaline ektiı·. 

36l!Jj 3R01 

362o; asm 

seyin Yeşiltcpe. 
Kozan : !-)chlioğlu Hasan 
Üz türk. 
Arıkımı : Kiiçüevler ~i

m:ıl sokak No. 17 Ay~ı· 

B ncak. 
il6:! I/ 1H0:3 Bozc·ıııdıı : ' l'iiN·tıı· Htızıırı 

Yonalçı ·w ki li Avukat 
Nafir. T. f'on. 

3622/ 3804 Oi.vıırhakır: Şevki Bkiri. 

Heyeti idare luu·arıııın tcfsiı·i hakkın- Dahiliye vekil tinc. 
da. 
Memleketine aid sine dair. Bnrünıendctlil'. 

(:anakkale valisi ve Bozcııadıı kayma- Dııhili~·c V<'kiıl tiııc. 

karnınılan şikftyct ediyor. 

Belediye tarafından hukuku tasarı·u- Karara mptedilıniııtir. 

fiycsiııe viikı mürlahııl ııiıı r fine 
dair. 

3623/~HOfi I:Pliholu : Kastanıonu P. lkaıiıct yevmiycsi veı·ilmesi vcyn nilc- Kııı·aı·n raptedilmiştiı·. 
•r. 'l'. nıenıurlanndnn ve si efradının tcd'ihiniıi teminine dair. 
halt>n 12!i0 askeri posta 
ınemuı·u Mustafa Cledilc 

36:!-l/ 3806 Eskişı.ıhiı· : Ceınevindc A
l i 'l' czk<' Üıtii rk 

Verilen malı.kfııniyci kararında hAta- Kamm mptedilnıiştiı · . 

yi adli olduğuntlan iudci ıııuhakı.ınıe-

sini istiyor. 
3li2!i/ 3t-:Oi lzıııiı· : Karantina 131ııci Kesilen tekaüt maa~ıııın y niden tah- Kurara r·aptcdilıni~tir. 

Sı•hit Nn1.ıın sokak No. 3 sisine dair. 
Emekli yüzbaşı Ahclullah 
Üzvardar. 

3626/ 3ROR Baııdırıııa: Sığır yoluma
hallı• indo ı uri Aras. 

3627 / 380!) Kocaeli : Hacıhasan nıa

lıallesi Yeni hamam so
kıık No. 2 Arif Akgör.. 

36:2 / 3811 Ak.vıızı - Adapaznrı : Bc
ledi~'C karakol nıuhları 

ITıısıın Onbnşı. 

üfu.s tezkcresindeki Yil.\! yanlışlığı- Karara raptedilmiştir. 
ıı ııı düzeltilmesine daiı·. 
l\Iüqtlcti lıizmoı hakkındaki dil ğiııin Karaı·a rapicdilmiştir. 

uazıırı itibiıı·a alınarak t ckııiitlüğilnün 

yapılmas ı hakkında. 

l\Inhkümiyetine ait evrııknııı1 nınhko.!- Kurum raptt•dilnıiştiı·. 

mei tenı_vir.ec tctkikıııa dair. 

3629/ 3SU Ç'ııyı·umn : Isınet Kantar· Xahiye müdür ve nıuhtardan şikiiye- Karııra ıııpt clilıniııtir. 
cı. tinc dair. 

3630/ 3 13 Ankara : Hukuk fakiil- 5. XI .1941 tarih ve 37-J. numaralı :Mnarif vckfıletiııc. 

tesi ikinci ımf talebeleri arzuhaline ektir. 

3631/ 3 14 

3632/ 3 l :i 

3633/ 3 l(i 

llhami Güven ve ar. 
İzmir : Kambiyo müdür 
muavini Kadri Bilgin. 
Tire : Kurtuluş malınlle
sinde Akyol caddesi o. 
fı!) Ralih Beğer. 

J tanbul : Şirketis •lanı ct 
han No. 9 Şevki Ekinci. 

5. \'. 19..U tul'ih ve 3122 nwnarnlı Kamra ı·apt dilıni,tir. 

arzuhaline ektir. 
~!illi cınlfıkteıı amzi verilm sine dair. KarAra rnpte<lilıııiı;ıtir. 

lJükkuııınııı lıdl·lliyc ltıi'UCıııdan lı . Kııı·a ı•ıı ı·nptı•tlilıııi~tir. 

delsiz ist iınliik cdildiğiudeu şikayet 

ediş or. 
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A rıuhal bulasası Muamelesi 

363-l/3817 Bakırdağı · Develi : Ça- liaksrz olarak tarhedilerı kazanç veı·- Karara raptedilmiştir. 
ılıryeri köyünde Memet gisinin iadesine dair. 
Arıkan. 

3635/3 18 Ba.fı·a : Tü~eııı· ian !sına- Odım kıı.t.iynt.ına müsaade edilmesine Ziraat. vckakt.iııe. 
il Kuru ve ar. dair. 

3636/ 3 J!) 1staubul : Gemi kurtar- <iayrikanuni olarak tenzile uğratılan Kamm rııptcdilmiştiı·. 
ma servisine mcrbut Ho- kad ı·o maaşının verilmesi haltkmda. 
ra karakol gemisinde tel-
siz telgrat rneın uı·u ~Jc-

met Güney. 

3637/3820 Hadımköy : As. posta. Verilen mahkfuniyet cezasının ve taz- Eıwüıncndedir. 
ı o. 1336 Levazım mü- minatın ııtına dair. 
dürü yarbıı.y İ. Hakkı 
Okyay. 

363 /3 21 Edremit ·: Zcytinli kö- Tckaüt hııkkırun verilmesine dair: Karara raptedilmiştir. 
yündc M. lhsan Aydoğdu. 

3639/3 22 İstanbul : D. D. Y. 9 ncu Tekaüt maaşırıdan haksız olarak ke- Karara raptedilıniştiı·. 
işletmesinde emtia amba- silen trvkifattan şikayet ediyor. 
ı·ında sı.ru.f 1 yardımcı 

Kazım Tasasız. 

36-!0/3823 ide : Esnaftan manifa- Yunaıılılar tarafından müsadere edi- Knı·ıım raptedilıniştir. 

turacı 1\lurat F'aiz. 
3641/3 24 Payas '· Portakal tüccarı 

O. Siliner ve ar. 

364.2/3 25 Çatalca: Ferhatpaşa ma
hallesinde Regaip Gün-
gör. 

'len emvalinin tazıninine dair. 
Portakallarının çürünıemesi için va- Karara rapt.edilıniştir. 

gon v·erilmcsi hakkında. 

.A.skerde bulunan· eşinin maaşının ve- Karara rapledilıniştir. 
rilmesine da,ir. 

3643/3826 Zonguldak: Avukat Me- Müeltkilinin matlubunun Hazinece ve· Encümendedir. 
med Gürel. rilmesine dair. 

3644/3 27 Havza. Sıımsun: !3eledi- Hıısusi af .i$ıtiyoi. Karaı·a raptedilm.iştir. 

Y.e zabıta memuru Hasan 
Çörekçi. 

3645/3 28 E osor - Oltu : Talırirat 1\faa.şına zaın yapılınasma dair. Dahiliye vckaletiııo. 
katibi Enver elçuk. 

36-16/3 29 Gördes : Husıısi rouhase- Tapu müdiirlüğündeki münhal me- Karaı-n rııpt •dilmiştir. 
be tabsil memuru eşi Me- ı:-nu-iyctc tayinine dair. 
sadet Özyalçm. 

3647/3830 Bulıkesir: 6 eylıll mahal
lesi No. 53 Hakkı Gayır. 

36-!8/3831 Orhangazi: Emekli Adli
ye odacJBt İbrahim Yıl-
maz. 

TekııiH müddetini ikmal edinceye ka- Karara raptedilıniştir. 
dar müvczziliğe alınmasına dair. 
Hizmetine muk.abil yardnn yıı.pdma- Karara rııptedilmiştir. 
sına dair. 

3649j!l832 Ordu: Şccaiy köyünde aYtışhık tnıuışmttı verilmesine dair. }f. 1\[. v~k:11etino. 
Malınıut Ali Güvenç. 



Kayit 
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Arzuhal sahibinin 
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3650/3833 İstanbul : Yüksek iktisat BabMınrn şrhitlik m!UIIJınrn kendisi
ve ticaret mektcbi son sı- ne verilmesine dair. 

Evmk kalem ine iade 
cdilnıi~tir. 

nıf talebesinden No. 303 
Osman Ciuan. 

3651/3834 An kara: Başvck§.let umu
mi mura.lmbe heyeti mu
hasebe mıavini Abdi Ay
taç. 

3652/ :lR35 Samsun: Köprü 126 ncı 
sokak No. 4 Ömer Ali Os
manoğlu. 

365:l/3816 Kayseri: Boğazlıy:m Hu
sıısi muhasebe memuru. 
1\fnliyr varidat müdürü 
İsmail yanmda Esad As-
lan. 

Türk - Fransız Ticaret şirketinin Karara rııptedilmiştir. 

3659 sayılı Ba.rcm kanununun ınu-
vakkat birinci maddesinde yaztlı mali 
müesseselerden addedilip edilmiycccği 
hııkkmda. 

İskanının temini dill'ğine dair. Karara raptcdilmiştir. 

Ycdr.k sııhaylık hakkmın tanınmasına Karar·u raptcdilnıiştir. 

dair. 

365413837 KPnwh : B<>lcoi)·c reisi Kcıııah kıızas ıııın viliiyct olıııasınıı Karııı·a roptcdilnıiştir. 

Tlulusi Sl'lçuk ve ar. dair. 
3G!ifi/3R3R Am<: : Emekli müvczıd- lıırl c i ıncnıuri)·ct ctıncsiııiıı tem inine Kımıra raptedilıniııtiı·. 

lrı·dl'n l\fali)·e odarısı ITüs- dnir. 
nii Çaııga. 

:l6!iG/ :lH3!l 'Pa~ahııh~<' - lstmıbnl 
lıırirkö.v, K(•skiıı ıniinN·

f•iııı sokıık 'o. l R Ali 
Rozoğlu. · 

Verilmiyen ikmnıiyrsi,vl r kcsilı•n n~ ı·· Karara rapteılilıniştir . 

g:i tutarının her ikisinin birilen lesvi-
)'esi hakkında. 

36!i7 /:jR~O C: r ıwlr : ::;evillPr mııhııl- Ilazinl' tarıırınoıııı nıatlubuııuıı veril- Karara raptcdilıniştiı·. 

ll'si ndr Sarlık Clü<:lü . ınesine dair. 
36fiR; :l, .ıı l<:lhistan : Sorgu lıi\kimi llmıal iıntihıınıını .'·oııiclen girowsi ııin Karara r:ıptcdilnıiştir. 

::;ahri ::;cvercanoğltı Ek- t<>miııinc dair. 
1'1'01 ::;('VC'l'Ciln. 

3659/ 3 .J-2 C'ih:ınhl'~-li : Bü.vük lıc~- tsklin suretiyle Vl'l·ilen aı·aı:iniıı taptı - Dahili,vc vekiU tiııc. 
kavak köyünde Raşit '(T~ar. ca tescilinin t minine dair. 

3661) /3 . ~3 Errnkö.v- tstanhııl: Etrm 2 . XTT. 1940 tarih ve 2 16 numaralı Karara raptedilmiştir. 
Er. ı•aoncsi nö:r.tepl'- ikin
l'i orta sokak No. 28 Rcrrt 
Ö:r.alp. 

3661 / 3RH Aıık:ırn : Kıırımfil sokak 
No. 37 Fatnın Lii<:inay. 

3662/ 3 4!) 'Pınnrhaş ı Cwıcviııdc 

'Ffavri Önder. 
3663/ 3 46 Sirkcri - l stnnhnl : Liman

han - Toprak ınııhımll<'ri 

ofiııinoe N. Abdi Ayr:ıl. 

arzuhaline ektir. 

'fahsil dl'r<'~<'~iııin :\Iaaı·if vckiılcti ta- Karura rnptcdilıniştiı·. 

rafındaıı tevsikine dair. 
Verilen mahldlmiyct kurnrının affıııa l~ncüııı •ııdcdir. 

rlair. 
Devlet r. irııot işletnırllri kıırıııııu ta- Kaı·arıL rııptedilıııiş1 i ı ·. 
rııfındun ikrumi~-c veı·ilıne~ine duir. 

3661/ 3 .ı7 BurM : Bclenive sılıhat D vlct Şurasına açtığı nıivııııın kıııınn Ka rarn raptcdilmiştir. 
ınrmurıı Halil Özker. hiliifına rcrldedildiği hakkında. 
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3665/ 38! 

366fi.'3 +9 

3667/ 3 51 

366 / 3852 

~669/3 53 

Arzuhal sahibinin 
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Buldan : Cedit Kaı·şıyaka Miılılliyct maa.~ı tuh~isin • dair. Karaı·a raptcdilnıi~tir. 
ıııııhallcsindc Mustafa (,,u. 

vuş Gcyik. 
Ağvıı : Eski P. ~·. '1'. nı er- ! ııdci nıemuri.vcti dileğin c dair. J\uı·ara raptcdi lıni şti ı ·. 

kczi ~efi Rii~tü Özenıcn. · 
Ankara : M ~udiyo ot<'- ll[iinasip bir memuriyete tiıyininı• Knraı·a ı·ııptcdilıııiştir. 

liudc A. Baha Gökoğlu. dair. 
Ardahan : Halil Ef. nııi- JIHUCıliyet nınaşı bağlannı ıısı lıukkıncln. Karara rııptcdilnıiştir. 
l;all<>sinde ski ıtüını·ük 
muhafaza nıemuru .As
lan Çelik. 
Aııkam : 1nınr ınüdürlü- B lcdi.vc memurları hakkmdaki luıııu- Karara ı·aptedilnıi~tir . 

ğü . muhasebe müdürü na tabi tutulanık tekaiit hakkından 
Mustafa TGıınil Denir.. istifade ettirilmesi lıal;kındu. 

3Ci70/ 3854 Adapazarr : Papıı~~ular Ailesi efradının iaşcsiniıı temini i~in l\amm ı·aptcdilnıi~tir. 

mahallesi İstasyon cad- lıir işte istihdnmmı istiyor. 
desi o. 7 Nuri Otsak. 

3671/ 3 5!') MPn~en - Gerede : Kava- Hukııku nıemnuasınm iudrsine dair. Karara raptcdilmi~1 ir. 
rrk kö;vünde Hanife Ural. 

3(i72/ 3 !)6 Alaçatı. Çeşnıe : Belcdi- 27. V . 1941 tarih ve 3221 ııtuııaı·alı Kamra ı·apl<'dilnıiı;;1iı·. 

:vr nınhıısihi elim Kır- uznhaliııe ektir. 
cal i. 

367~ , fi7 Antalya: Tahılpazarı nın- rı. JIT. l!J-U tııı· ih ve 3024 nnnıaralı Kaı·ıu·ıı rnpt<•dilıni~tiı·. 

hall esi ııd Mnst.afn. ıırzuhaline cktir. 
367-ı/385 Ankam : Şükriy!' ınıthııl- Bir vazlfuye til~'inine Vl',Va ikraııılyc- Karar·a rııpteflilnıi')tiı·. 

lesi cezaevi yanında 12 A. sinin verilmesine dair. 
evde M. Ş. Seklier. 

3675/3 5!l ~\nkara : D. D. Y. lkin- Dağıını tnı·ilıiııiıı D. D. Y. İdaresince Karımı raptcdllmiştir. 
ri işlctmr nıüdiirliiğündc tn.·hihino dair. 
nııısa şefi adık Brat. 

367(i/ 3 60 Ankara : Ayclrn otelinde l\lııhkfımiy_et karnJ'llıııı kaldırılması AdJiyc vekiiletinc. 
Erznrıımlu 1\fcmdulı Kır- hakkında. 

lıa.~oğhı. 

3Ci77 /!l 61 Oclibolıı : 2. Kor. Em- Ter lı i inin trrııirıi dil~n(l dair. Karaı~t rııpteclilıııiş1 ir. 
rindr yedek teğmen Ali 
Uysal. 

~Ci7. 1a, 62 Sıırtlur : Tııpn . i<'il mn
hafıır i,\'azi Salıır. 

:Jil7!)/ 3. 63 . orulı : l\1aııı·if müdürü 
Faı1l Güzey. 

36.'0 . 6+ Kii üklm:vu : Zeytinyıığı 
fıılırikalıırr ,nhihi ül ~·

ınnn Sakallı ve a.r. 
36 1 • 6fi T'ııylarloğ : Kurtı.ılıış ma-

hollcsiııci fustafa De-
mU.baş. 

~!!!17 ıınnııırah 1'apn v kadast ro 
nınuın mürlürlüğü tcşkilltt kanununun 
mnvııkkat ikinci maddesinden istifa-
d~c"siııiıı teminine dair. 

Kııraı·u raptedilnı.iştir . 

120 lira ıncsken b d~li matlnbunım Dahiliye vckfılctine. 
wı·ilme i haklanda. 
Hutıılısillerin fnhrika,va getirdikleri Kuraı·a ı·apt dilıııişt ir. 

zeytin tanelerinin 3 23 sayılı kıt.uuna 
tııhi olup olnıadığma dair. 
l\fahkuıniy t t>ezasıur ikmal ttiğiııu n Knraı·a r~ptedilnıi~Liı·. 

paı·a r<'T.asınıo afrna dair. 



Kayit 
No. 

36 2/ 3 6() 

3683/ 3867 

368.J.j 3R68 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 

Acıpayam : Cezaevinde 
Ali Kaya. 
Bilecik : İsmetpaşa ma
hallesinde Hüseyin Koca. 
fzıııir : Belediye varidat 

265 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Hu~'USi af istiyor. Karam raptedilmiştiı·. 

lskaıı idaresiner arazi ve çift hayva- Karara raptedilmiştir. 
nııtı vel'ilmesinc dair. 
B Jedi.v~ ıııemmlımrırıı terfibinin te- Dahiliye vckiılctine. 

dairesi eski ceza katihi Alı- minirıo dair. 
mct Sönlik. 

3685/ 386!) Gaziunteb : Pancarlı kö-
yü halkından Hasan Ka-
rakaya ve ar. 

3686/ 3871 Araç: Siizey köyünde Ni-
yazi Babaoğlu. 

36 7 ;:>872 Denizli: Saz köyiinde Ha-
cız nahiyesi Hüsnü Hep-
erler. 

3GR8/ 3R73 Oltu: Aslan paşa malıal-
le.si Bahri Keleş . 

36R9/ 3875 Zara : Yenicami mahalle-
sin<'le Gailb Alon. 

3690/ 3R76 Pendik: Emekli nahiye 
niiclürii. İstasyon cad<'lesi 

o. 30 Rahaettin Rr~E'n. 
:wıı ;::ıR77 t pa rta : Başöğretmen 8ıt-

1n Beşer. 

36!l2j:~R78 Edremit : Müstahsrllardan 
Ömer Karaali ve ar. 

'l'al'la.larnıı rkıııck ic.iıı verilen tolnı- Katımı rııptl'dilnıiştiı·. 

mun arınağan edilmesi hakkında. 

Mııliiliyet maaşının hiranevvel tahsi- Kamra raptedilıuiştir. 
sine dair . 

Ailesi efradının ana vatana gelmesi- Dahiliye vekfılctiuc. 

nin teminine dair. 

YApıııış ol<'luğu iş bedelinin Hazine ~\[nli ,,·c YCkfıletiııe. 

tarafından lesviye.qinin teminine dair. 
('ocııklarının okııliara kayit ve kabu- Kıırara raptedilnıiştir. 

lüne daiı'. 

Basrlı kiiğıtlnrdan ki?"'.<> kağıdı lmllan- Eıırünıendcdir. 

<'lıi{mdan ötürü hclediy<'<'e vcril~n 

rr1.ayr nakdiden şikayetine dair. 
Hazinere t.azmini talebedilen mobla- Knrarıı ·rnptorlilmişt ir. 
~m kı>ndisindcn ıılınmamasma dair. 

:l843 M,l' llı muamele vergisi knıınmııı- Karaı-a ı·apt~dilnıiştir. 

da müstahsrl ın mııamE'le vergisine 
tahi oltıp olmadığına dair. 

36!!3/ 3879 tstanhul: Sultan Ahmed H\ . XT. 1941 tarih ve 3796 sayılr ar- Kararn raptcdilnı.iştir. 
ÜQicr sokak No. 7 Faik zuhııline ektir. 

Zaim. 

36!JJ/ 3880 Ankara: Harita U. M. 'l'ayi~at bedeli verilmesi hakkında. 'M. 1\f. vekiıletin . 
Kartoğraf Ş. Memed Sar
peke. 

3695/ 3881 Ni antaşı - !stanlıuJ: Mu- Milli piyango merkez servisindelci sui- Karara raptctlilmiştir. 
radiyc mahallesi Kağıt- i timalin incelenmesi haklonda. 
hane raddesi No. 22 Avııi 
Şahln. 

3696/3RR.J. Hartın : Kırtepe mnhallc
si Orta okul sokak No. 25 
Sudi Reel. 

3697j 388ii J(adıköy - İstanbul:: Aer 
badem Gümec; sokak No. 
2R Nefise Çetinbağ. 

36!1 j 3RR6 'l'rahzon : Cezaevinde 
Malınınt Turan. 

JTaksıı olarak vazifeden çıkarrldığm- Karara rapte<lilmiştir. 

dan indoi memuriyeti dilcğine dair. 

Ş~hit eşinden maaş tah isine dair. Karara raptcdilmiŞtir. 

;)fahkônı iyct rc7.a~unın af ı na dair. Kararn rupt i!ilıııi~lir. 
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::1690/ 3 7 lzmir : 3 ncü Karataş 9 Tckaiit maaşı talısisindeki yJtnl.şlığrıı K~'l"'~ı ·a ı-aptodilıııi~1iı·. 
cylfıl sokak o. 46 lbra- clüzcltilnıcsi lıakknıda. 
him HaliL 

3700/ 3 1zmir: 1üs. 1\fv. Merkez li! .L~. l941 tarih ve 35 nuruaralı Kumrn ı·ıı pt ·clilıııiştiı·. 
K. Tp. Üsteğmen Cemal arzuhıılinc cktir. 
(lüı-1 k. 

3701 / 3 89 ~Maraş : Yürüksu mahal
lesinde ımıkim Abdullah 
Özden. 

!skan uınum müdürlüğü nce verilen 
arazbıin tıapu nıruıJrı('] min ikmali 
haldon da. 

Eıwliııımdcıliı· 

3702/ 3 90 Bolu : Dava vekili Osman n bulanıııd ıkl arından Ye a~ kaldık- Ti<·aı•et veloill'l iıı e . 

TaşkJO. J.ıı-mdnn şikayet ediyor. 
3703/ 3 !H Eı·eğli : Avni Nobakoğln, Kanun lıil:ifma olanık zımınlide eden AdJ.iye \•el<iilotinc. 

370-1/ 3 '!J2 Cinlin - Brziucan : Ga
dağan köyünde üleyman 
Aslan ve ar. 

3705/ 3 !J3 Th!miı·ei - ~Ianisa : Adli
ye mahkem~i başkiitihi 

Nuri En r. 

3706/ 38!)4 

3707/ 3885 

Trabzon : Gazipaşa m.a,. 

lıııllesi Haşınet okak o. 
21 Fahı·iye Bilgin ve kaı•-

cleşleri. 

21. l.üstıı.hkem 'liğ . K 
Tuğbay Mcm t Adil .4\J
pıty. 

J •:ı•eğl i iı:ı:a m ıııuı:un:dan i:k.H~·et di
~· oı-. 

1l e ırıl elwtlcr·iııe dönınclcriııc müsaade Kunıra ı·ııplt•dilıııi~tir 

edilım•sine dair. 

J) •vlet memuriyeti bizru cti niıı he,;a,. l aı·am nıptıedilnıiştir. 

bındaki yanlrşhğlll düzeltilmesi lıak-

kında. · 

1.6. Y .l!l41 tıu.'i.lı ve 3183 nwııaralı .J(umra ı · ıı. ptcdilnıi~tiı ·. 

arzuhaLin.e· ekLi ı· . 

• ıısıp t.aslıilıi hakkında . l~nciimım.dcdi~· . 

370 / 3S!l6 3.<!. Tüm~ 4 . alay talm- Hid ıııatt Silbiteel iıstilıdıım.ınm tcuıi- 1\;anıra ııııptcd:ihıı;i~r. 

ru doktoru yedek yüııhaşı nine clai.ı:. 

3709/ 3 07 

3710/ 3 !) 

371 L/ 3 !HI 

3712/ 3!100 

37 l3j 3!l0J 

Bahri Erkan. 

Diyıwbakır : II.a.ııı.ib Er
işli ve ~r. 

)(aJ:ia vekfilct.i • ef ı-her- · 

lik nıüdüı-ü Salaha.tt.in 
Yıırdoğlu. 

Edrt>nıit : ı>kerci Edir-
n!c'li irnzi Erseruığlu 

Fnhri Ersı>n 
Halık~ir : İnönü ŞllJTilı 
nıaJıaJIC.!i Şıımlt .solı:ağr 

o. -l Naşide Baykal. 

Aksaray : Cemi! Avar
kan PŞi 1 fr ct .A nırkatı. 

Koymı ;e stğırlaı:ınm soiJıktıın don
ınarnası için başka hir rua.halle nakli
nin teminiiıe dnit. 
l!l . HI. l!).U t:n·ib ''c 2!lli@ mı.mıı.ralı 

a.rzub.aline !'ktir. 

illahküıııiyet eezasınııı affına dair. 

Ku,rara raptediJıııj .~ i ı·. 

l~u~üın.c.ndcdir. 

Eııciimcndcclir . 

'ıhhi durumu nazarı itihure alınııı·ıık Km;ııxa raptettilıııi ~ti r. 

eşi.ırin şıH'.k hizınctiJ.ıin teciliuc dıı.ir. 

Y~d<'k ubuy olarak vnzifeye alınan Eni'Üuıenderlir. 

e~i >nıil .Avwkilll 'ın lllRa;pDlll veril-
m i ve terhisinde yapılan yolsuz mn-
ameleden şikayet ediyor. 
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371-1/ 3902 Aııkaı-a : Deujzeiler cad- lsklınıoın teminine dair. Kııııı.ra rapteı:lilıniştir. 

rlcsi o. 44. daire 2 Arif 
Onan. 

37Hi/ 3!100 Ak~uclıığ : Ilükiinwt la- Hakkıntla \'erilen haksız lıi.r kııı-arııı En ümendedir. 
lıilıi Oı·. (';wit HaşBı·. tııoıhilıi hakkında. Maarif v<'kiıl!'tiıu; 

viı.k ı miirııcaatıııa hi rmıcvYc l cevap 
verlmcııi hukkmdıı. 

!'1716/::l!lO~ Knı·t:ıl : As. posbu -l207 'J'pkııüt ıııaıı~ı hakkındııki diiPğioin Kwrllt'a t~.ı.plcdilmiştir. 

No. 13 pi_,·acl<' ilmıal ala- nazıll'l itilJara alınmasına f]ııir . 
. vı 3. Tb. muıunellıl nıt"-

ınuı-u Ruhsar Akmıııı. 
::lili/ ::l!l06 Elazı~ : Manrif ıniidiiırii Bi1· dcrere teriiinin teminine duir. • Kurara n:ıptedilıniştir. 

aşit Sıırıcıı. 

:n ı / ::1907 ('orlu : f' . miiddeiunnmıi
si TTııkkı HnkPr. 

B7 Hl/:ı90R Burlıaııi~'r : Zı·~· tim·ill.'ı·. 

ılPn C'I.'Jfıl Pııla ve ar. 

37:20/:ı90H Bı·şiktaş . lstanhul: Akn
ı·etl rı· No. !l7 İ7.zl.'t Ercıın. 

3721 / 3910 Yozırat : Köseoğlu ıııabaJ. 

lesiııfle M<'nırt Kılı~aslıın . 

3722/ l!lll Kuı·şunlu : Kur:;mnlu 'rla 
nınkim RPccp İnce. 

Maaş fıwklarıııııı verihnc~i ve i ht iyat Bıı~ümı>ndcdk 

snbaylığı müddetinin ınenıuı'iyl'l ine 
sayılınası lın.kk-ıııda. 

~ lüstııhsilleı· iıı falıı·ika.va g tirrlikleı •i Ka;rarn rnptcrlilıniştir. 
zc~· tinl e ı·dcn ınunnırl c Vl.'rgisi aJmmıı.-

ııııısınn dair. 
Var.ifcden ihral.'ı hakkındaki kararın Karara :raptedilıııiştir. 
refinP dair. 

l!-l. J \ '. 1!}40 tarih ve 1 3 ntl.l11ııralı Karara raptedilmiştir. 
ıırzt"thal ine Pküt·. 
:\[ahklıın iyt>t ccr.ıısıııın a ffııııı dııi r·. Kararra rııptcdilmiştir. 

3723/3!)12 Buı-sa : Nnlhıtııt~lıı nın- Vazife başın la öldürülen eşinden ik- Karaı·n ııaptcdilmiştir. 

hallesi Basak l'addr~i rnmLvc vrrilınesiıı dair. 
No. 23 ölii .'·aı·hııy Şükrü 

eşi Rukiy<' Önder. 

372-t/3!)J:ı C:ccliz : Şııplıaııe nuhi.n- 1aiLi.v<' ıııüdüı·iiııd ıı , ikiı.vel ı>diyor. 
si J~~ı·ef A rıkaıı. 

Dahiliye v kiiletino. 

372!'i/391-l lzıııiı· : Kemerallı Şanılı 27. l\'. L94-1 lnrilı ve 3361 ııuıııııı·alı Karara raptcdilmiştir. 
sokak o. -ı SaliUıattin aı-zuhaline ektir. 
('akırali. 

372G/ 3916 Fatih - Istanbul : İmam llarb mi<lıi.lü ıneyn.nına alınınııst hak- Kaı-ara raplcdilnıiljtiı·. 
Niya?.i sokak ~o. 21 P.- kmda. 
mckli hiııhaşı Ali Şevket. 

3727/ 3!117 :\Pvşelıir : O~lıisar bt'lc- Okıtllar-ınıı öğrcth.ı n 1eıniııine dair. 
diye reisi , 1. Y ctgcl. 

372 / 391 Antakya : Cezaevinde Ab- Pura ct'zasıııın u:Uma dair. 
dullnlı Koçak. 

Bn"iimend ılir. 

I<aral'a ı-aptedilmiştiı·. 

3i2!l/ 3!l1!) !?.mi r : As k~ ıi konan ya
zırilarındaıı i\ lııstafn Boz
kurt. 

A."kere alııı lığınılan lnlıisıır id.ar i Kurul'a mptt•Jilmiştir, 
tnrııfıııdun maaşınuı veriinı ine dnil'. 

3730/3920 F!iııınv : KornkO<'o kii~'iin

de Ali Bozdoğau. 

1~ ım·a li gny ri ıneıı ku lt>l erin in tasfiye 
konıi~yoııu tarn rJıdnıı sntıbn.aınasınn 
dair. 
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3731/3921 'eyhan : Pamuk ve tü- Pamuklarının bu seneki bedel üze- Karara r:ıptcdilmiştir. 
tün müstalısillerinden ı·inden alınpasının teminine dair. 
Arif Yaltır. 

3732/ 3922 Demirköy : Orhaniye ma
hallesinde knhveci Haşim 
yanında Lutfiye. 

3733/ 3923 Denizli :D. Cınar Tavaslı 

Sa. 21 evde İsınail Tufan. 
Adres yoktur. 

3734/ 3!12-! Bayburt: Aşağıtom la kö
yiinde Mcmet Baştürk ve 
ar. 

3735/ 3925 Ayvalık : Postane cadde
si No. 8 Dilaver Turhan. 

3736/ 3926 Siverek : Büyükşeylıli kö
yünde ihtiyar heyeti aza
sından Memet ve ar. 

3737/ 3927 Sarıyer - !stanbul : Ta
taftar sokak No. 3 Şamil 
Haşimok. 

373 / 392 Kurnkapı : işanca Dal
dahan yokuşu o. 24 Hı
risto Demirci. 

Asker ailelerine yapılan yardımdan Karara raptedilmiş1ir. 
rn üstoJ'i t olmasına daiT. 

Askeri ticaret bankasına ait 640 lira- Eıırüıncncl<:'diı·. 

Irk hisse senetlerinin satın alınması 

hakkında. 

fskan suretiyle verilen arazinin tevzi- Dahiliye vckfıletino . 

indcn kaymakam tarafından yapılan 
haksızirkların müfettiş tarafından 

tahk:ikma dair. 
'Malmüdürünün suüstiınalindcıı şikll- Bnrünwııucdir. 

yet ediyor. 
Acilen tohumluk verilmesine dair. Karara raptcdilıniştir. 

İstanbul elektrik idaresindeki işinden Dahiliye vckfılctinc. 
lıaksrz olarak çıkarıldığındau şikayet 
ediyor. 
Harp millUlü olduğundan 200 lira kıy- Encüıncndcdir. 

nı tinde tahsis edilen arazinin namı-
na tescilini veya 200 liranın nakden 
verilmesine dair. 

;3739/3929 Klı5adasr: Camiikebir ma- 1 !lO numaralı İktisadi bulıran vergi- Ka ı ·ara mptedilıııiştir. 
hallesi Tuna sokak No. 4 si kanununun istisnaiara müteallik 
1\[ustafa Erim. ikinci maddesinden vazife malıllleri-

nin do istifade ettiı-ilmesi hakkında. 
3740/ 3930 Bandll'ma : Acento lbra- .i\futasnrrü1 bulunduğu eylii.n Bahir Kararn rııptcdilınişt ir. 

himoğlu Raif Pekcl. nalllllldaki nıotörünün Yunan Hükfi.
metinrc iadesi veya bedeli olan 6 000 
liranın tediyesi hakkinda. 

3741 / 3931 Reyhıı.niye • Hatay : Bıı
yn mahallesinde Mahmut 
Dcmircioğlu. 

3742/ 3932 Araç : Tüccar Halidoğlu 
Lutfi Şen. 

3U3/ 3933 Raydurpaşa : ümune 
hastanesi haı·iciye kısmın
da o. 26 :M:emot Taner. 

3H4/ 3934 Orman koruma genel K. 
III. şube l\Iüd. G. 2. S. 
As. d. Hakim Y. Ziya 
Vardıırmaıı. 

3745/ 3035 E ki Kızılter e kaymaka
m ı . rtkı 'l'ugal. 

Umunıi harpte malıli kaldığından ına- Karııra ı·aptcdilmiştir. 

aş bağlanmasına dair. 

\\iiiddeiunıumi tarafından dövüldii- Ka.ı·ımı rııptcdilmiştir. 

b'İiııden şikay t ediyor. 

Ynzire başında miUfil kaldığından ve Kararıı rnptedilmi~tir. 

ailesi cfradı ilc birlikte muhtacı mu-
avenet oluuğundan yardmı istiyor. 

12. . 19!1 tarih ve 3156 numaralı Encünııtndc<lir. 
arıuhnline ektir. 

17. VII. 1941 tıırih ve 3484 numnrnlı Karara rııptedilmiştiı·. 

arzuhnline ektit·. 
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3746/3936 Bozlar: Üçpınar nalı.iyesi 27. V. 1941 tarih ve 3226 numaralı Karara raptcdilmiştir. 
müdürü M. Hilmi A.söçal. arzuhaline ektir. 

3747/3937 .Anamur: Alımed Sabri. Avacıklı Bekir'e ferağr yapılan orman Ziraat vekiilctiııc. 
hakkmda. tahldkat yapılmıısına dair. 

3748/3938 !stanbul: Cezaevinde mah- Al' istiyorlar. Kal'am ı·aptedilıııiştil'. 
kftml.ar Kemal Küçüktünç 
ve ar. 

3749/3939 Yozgad: No. 7 dü.kkanda 
• yazıcı Memed Özalp. 

37fı0/3940 Eı<ki§elıir: İsmetpaşa ma
hallesi Nihek sokak N o. 17 
Süleyman Caymaz. 

3751/3941 İstabul: 1 nci ordu mü
fettişlik ikmal şubesinde 

ınüstahdem sınıf 3 muame
le memuru Şevki Göçmen. 

3752/3942 İzmir: Mektepler muha-
sebeci1iğinde muhasebe 
katibi Derviş Acar. 

3753/3!)43 İstanbul: Darplıanc Silin
dirci No. 82 Mustafa A
karca. 

3754/3944 Giresun: Nizarniye mahal
lesinde Meined Dalnıan. 

3755/3945 Bostımc ı - İstanbul: Tur~ 
şucu dcresinde Bayı·am 

Çııfa. 

3756/39~6 hmit: Kemalpaşa mahal
lesinde No. 23 Mahir 
Gündoğar. 

3757/3947 Kıı·kağaç : Bakır köyün
de Fuad Bakır. 

Aı·ıulıalcilik yapmaktan menedilme- Kıı.rfıra. raptcrlilıııişt.ir . 
ınesini istiyor. 
Iniıisarlıırm tevhidinde açıkta kala- Kamra ı·aptcdilıniştir. 
ııak tekrıı.ı: tavzi:fine kadar geçen müd-
detin hizmeti fiiliyesine ilavesine dair. 

'L'crfi inin teminine dair. Karaı·ıı raptedilıniştiı·. 

l·kanımn temini dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

İstiklal harbindeki fevkaliide hizmeti Karam raptcdilnıiştir. 
nazıı.rı itibare alınarak miiruısip görü-
lecek surette taltifine dair. 
Mülgıı Eytam sandığmdan borç aldı- Tit'aı·ct vekı1lelinc. 

ğr paranın faizinden tenzilat yapılma-
sına dair. 
23 senedenberi tahtı işgalinde bulu- Karııra rııptedilıniştir. 
nan arazinin kendisine ·verilmesini is-
tiyor. 
Arıuhal encümeninin 2. VII. 1941 ta- Karaı·a raptcrlilınişlir. 

rih ve 2981 sayılr karal'lna itirazına 

dair. .,..; 

MahkUmiyat cczıısının affına dair. Adliye rnciinıenine. 

375H/394R Torbalı : Kanıkuyu ima- JHüterakiııı trkııüt nuıaşlariylc işliye- EnciimcndNlir. 

37.)9/ 394!1 

3760/ 3!150 

3761/ 3951 

3762/ 3952 

mı A. Rıza Zeytinoğlu . ceklı"rin de verilmesi hakkında. 

Bı·zul'Um : Cc7.aevindc 
Fcy7.ullah Teber . 
lınıit : Veli AJımet ma
halle i İnch·alt.ı sokak No. 
9 N a.zü Aka.rsu. 

lstanhul - Fınclıklı : Fın
dıklı yokuşu sokak o. 
12 M. Hulusi Öngiil. 

skiiclar : Hayrettİn Ça
vuş mnhallt>.si Fernh so
kak No. 16 Ferit Blencc-

i\Iahkfuniyet ccı:ıısının affına clıdr. Kı:n·ara raptedilnıi~tir. 

Aşar borcu b~kıycsi lınltkınd,uki dile- Karııı·a raptcdilmi~tir. 
ğinin nazarı itihara alınması hakkın-
da. 
Mnliye V. tarafından kcshi kııtiyct i\Ialiye vekaletinc. 
eden iliım alıkuminın infozma daiı·. 

Evkuf um um nıüclürliiğüııdcıı şikliyrt Karara raptedilmUıt ir. 
~?diyoı·. 
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3764/ 3!!54 Gaziantep : Kurclt~ zincir- Y dindeiri bonoların Hu?.itı ce öılcrı- Karııra raptedilmiştir. 

ı i malıallesi No. 20 1\l. mcsiııe dair. 
rii Benson. 

3765/ 3H56 Taksim -Istanbul : um- 'l'ekaüt nııuışının allıaylık üzerinden Kara.N\ rnptedilıniştir. 
huriy L nı ydaıu Köı!roğ· tabsi ine dair. 
lu ııpartııııanı daiı·e o. 
6 Yt·b. $cvket Tnrgu . 

3766/ 3957 Ankara : Kıi1aeı haııııı- Avı:ı.k:atlık stajı bak.kmdaki dileğinin Kaııarn mptedilmiştir. 

da Ahmet eyhan ne~<liıı- nazarı itibara alııımaın hakkında. 
a. 13 de stajiyer avukat 

Hakkı Löker nezdinde 
Ahmet Seyhan. 

3767/ 3958 Kiitalıya : l\fecidiy nw- Va?.ifcdcn mütcvcllit ınillooyetitw bi- Kırııara raptedilrniştir. 

ha.lle ind M em et Aras. n ıı m tahsisine dair. 
376, / 3!!5!! Çorum : Küçük esnaftan Evvelcc mahsullerini ofise ''eıreııl rin R;a.ııııra :raJltedilıniştir. 

Kadir Celep. şimdiki fiyat v.ammından istifa ·i
no dair. 

3769/ 3960 Zonguldak : Z ııgnldıık 
pazarı malıı·ukat deposu 
. ahibi Adil Elli kiz ve 

dun ve maug~l kömürii orman ilvı- Karara rapt dilmiştir. 
lcl rinin K rdinı~yon kıınnnuna da 
Leşmili hakkında . 

ar. 

3770/3961 Kırşehir : Ortaokul idare Bir derece terfiinin teminine dair 
memuru M. Behçet Te-
muçin. 

Karara raptedilmişt i ı· . 

3771/3962 !stanbul : Fatih Mal- İnhisarlardaki temiz hizmeti nazarı Karara raptedilmiştir. 
t&çarflSI hane No. 21. itibara alınaı·ak hMtnlığma lıina n 

P.vket Oktay. kesilen ma(tfmm verilmesine dair 

3772/3963 hınir : Askeri Posta o. 3773/3964 .ihtiyat subaylık hakkı Karam raptedilıııiştiı·. 
2412 M. Ziya Kökalp vt> verilmesine dair. 
ar. 

3773/3964 Polatlı : Çiftı:i ! mail Evvele mansullerinoi ofis.ı verenlc- Karıırıı ta-ptedilıni tir. 
Benli. ; •. 'mdiki iin~ ZAmm.J dan jstii'ade-

lerine dair. 

3774/3965 Kadoı.han : Çiftı:ilerin- Evvelce mahsullerini ofıqe "<' ' 'Cıılerin J arııra ı·aptedilmi tiı•. 
den Ata lc;il n ar. . imdi lO fiat Aanınundar. i~tifnrl 1 Line 

dair 

3775/3966 İstanbul : irk ci :Muı-n · 'J'ıhlıiyeye dtıva"' • '!lırıebiııin ı minine iılarü vcülctiue. 
diye <.a.d.de No. tO knt 2 dair 

3776/3 7 

terzi ;ikrii • ı> tnudıı 
Necmettin Omll'.l!ll. 
ıw mı : liamıuıtöııii Eı·

zurum mahallesi Erzu
Sokak No. 66 Zişan al-

çın. 

Inndan ko asma bağlanmış olan Karara rııptedilmiştir . 
yetiın maa,ıtun kendisine tahsisine 
dair 
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3777/3968 1ııönü : Okluba.li köyü Bulgaristan'daki öğıretmenl.ik hlzı:nıı- Kıu·aı·~ nıptcdilmiştir. 
öğretmeni Reşat lusay. tinin fiili hizmetten sayılm.aııı bak-

3778/3969 Polatlr: Karsak köyünde 
İdris Gence. 

377!!/3971 Gelibolu: Emekli yüzbaşı 
piyango bayii Scykttin 
Doğrul. 

kında 

Ofise v rdiği zahiı·esinin son yapılan 
zamdan istifad inin teminine dair. 
l\falftllere yarılım edilmesi için dile
ğiniıı nazım itibara ahnması hakkm
d.a.. 

37 0/3!!72 Birecik: Saha mahalle- !\1illi müııad ledeki hizmetine müka-
ııisde Alımed Kodiis. fntıuı muhtacı mua~' ıet olduğundan 

teı-ub inio t.Pmini dileğine dair. 

3781/3973 .Ankara: Nümunc hastane- 1kinci defa ıL~k ve celbedildiğinden 
si Dahiliye merııuru Hul
ki Özer yanmda Şevket 
Havanei. 

memuriyet rnaı.ışrnm verilmesi hakkın
da. 

~aı:ııra rııptedilmiştir. 

Kaaıırn raptedilıniştir. 

1 aram ı-aptcılilıniştir. 

Karnı-a raptcclilmiştir. 

3782/29H Beyoğlu - İstıınb1ıl. Ali
yon sokak No. 15 A1fürct 
Koenig~ 

.Aile:>'i efradının Türkiye Cumhuriyeti Ka1·aı·a rapledilıniştir. 

ta hiiyetine alınınnar hakkında. 

3783/3975 Pazar - Tokad: P. T. T. 
şefi İrfan yanında Rrfkr 
Özatamtürk. 

'l'ckaütıük 

hakkında. 

ikraıııiyesiııin verilmesi l araı:ıı raplcdiln:ıiştil:. 

3784/3!!76 Bursa: Bı>lediye zabıta me- ÇO<'tıkl~t-ı~m in 'csinin temini ı çın Karara raptedilıııiştir. 
mııı-n !brnhim Batur. ınaaşınrlaıı tcvkifat yapılmaması hak

kinda. 
37 !Jj3fl77 Konya: Eğrihayat kö- Evvelee ofise mahsullerini verdikle- Ka~ara ı-aptedibni.ıı1.ir. 

37 6/ 397 

yünde !smail Taş ve ıır. rinden ~·apıJıın zamdan istifadelerinin 

ZPvkcr - lkfııttiye: ll bi" 
~-c miidiil'ii Rnşid Ku·tıl

oğlu. 

teminine dıı.ir. 

Vıızife ini ihmalden dolayı Sürm ne Karata t'flptcrlilmiştir. 

mahkemesi t.arnfmdan aleyhine veri-
lip Teın_vizce ta.qdik edi len kararın 

tlk<ılıilıino dair. 
37 7/397!! E .I"'YÜP- !stanhul: Bir nu- Verilmrmiş olıın ınıınş farklarının Kn1·arn raptedilıniştir. 

maralı di.ldm evinde ınrf ita~ı hakkında.. 

4 hesap memıırn 1. Hak-
kı Özel. 

37 8/3!! O 1 tanhul : Küçük pazar DişçiHk ruhsatnam inin verilmesi Ka.ı·arıı rııpt1•dilmiştir. 

llllddesi o. 8 1\!ustıı.fa hakkında. 

Yükselen. 
3789/3981 Yan: Şerefiye cııdde i No. T kaütlük hl'sabmdaki yanb~ığuı dü- K aran ıııpt dilnıi. tir. 

3790/ 3982 

3791 / 3!) 3 

61 Fahri Brıı; len. zeltilm i hnk:kında.. 

Manisa : Müzede müstnh
(1 tn emt'kli öğı·ctnıı>n 

Haüt Ersoy. 
İ!:!lanbul : rtaköy Mc
metpll4& yok n No. 80 
Yakup Erdem. 

Jadei nıcnıtıTiycti dil ğine dnü-. 

flüıH•y~u_ "''aınu·mıdu ınüKtııhtlı-ııı 'n· 
frr'ilt tu kın·Ptinden ,.e nı nt nzarı'lr 
ttiğinden ~a~rot. 

Kaı·anı rııpt dilıniştir. 

Bıu•öınl'n<lt•rlir. 



Kayit 
o. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adre i 

3792/ 39 .f M. Kemıılpııı;;a - Bursa 
Züferbey malıııllcsi No. 
49- yedek teğmen A. Dıı
vut Targan . 

37!l3/ 3!l fi İllebolu : Kaymakam Fıı
ik Türcgiin. 

3794/ 3986 Çumra :Alemdar ııınlıta
rı O. Abdullah v~ ar. 

3795/ 3987 lııcgöl: Hamidiye mahal
lesi Kasım Ef. radde. i 
No 6 Hayri Çelilc 

3796/ 3988 Rl:'şiktıış- tstanbul : Kö~'
i<;i - tıhaıı S. o. 10 Na
zif .Akcngoin. 

3797/ 398!1 Kars : Ortakapı malıallc
sinde 1 kfin miidüı·lüğün
den emckJi Hüseyin Hüs
nü Baran. 

379R/ 3990 J\filns - Muğla : Bc~in kö
yiinde Memet Sa lı. 

3799/ 3991 RPfalıiye : İsmail Key
yalı. 

3800/ 3992 ilivri :Ahmet Kemal Si-
livrili ve ar. 

3 01/ 3993 İpsala : TurnpQnlar kö
yünde Yaşar Eren ve ıtr. 

3110:!/399+ Askeri salıra posta No. 
1018 kamacı sanatkih·ı sı
nıf 7 Hasan Çelikalp. 

3 03/39!)5 Y ozgad : Ziraat bankası 

müdürlüğünden emekli 
Mustafa Ncsimi Kıhç Çö
te ve ar. 

380-1/3996 Ankara : 27. Tayyare de
fi topçu emirsnhııyr üs
teğmen Şemsi Demirkan. 

3R05/ 3!l97 Sultanahmet - !stanbul : 
ü~ıler sokak No. 7 Faik 
Zaiın. 

:'806/ 3!198 Lapseki : Mahalli\t mü
me sili S. Güney. 

3 07 NOOO Afyon Karahisar : Zira
nt katibi ve ayrıiyat mn
ha ibi Hilmi Belliya. 

272-

Arzuhal hula ası Muamelesi 

25 Jiı·a ü zeı-inelen maaşmın vcrilnwsi- Karara raptedilmi.ştir. 
ne dair. 

O lira üıcrindcn mpaşmın verilmesi Karara rııptcclilıııiştir. 
hakkında. 

Mahsulleri ofis tamfıııclan önce alı- Karam rapteclilmiştir. 
nan ııılistalısillcre şimclih-i, fiyat farkı -

nın verilmesi hakkında. 
Belediye zabıta memııı-lar·ınııı ve po- Karara ı·apt 'dilmi~tiı- . 

!is memuru Osman 'dan şiki\.vet ctınrk-

t.eclir. 
Beledi;vrdcn alınol-:ta olrluğu licr.ctiıı Kııraı·u raptt•clilıııişt ir. 
tc:.~yidine dair. 

Hnrcn·ah tertibinden tahakkuk ediıı Karara rnptcdilıııiştir·. 

tlüyuna kalan ulacağının 

hakkında. 

t<•svivesi ... 
Kapatılan kahvesinin llf<ılma.~ına mü- Karara raptedilmişt ir. 
s<Jnde dilmesine dair. 
Ziı·aat kurumu tarafından İstimiiık Dahiliye vckfıl etirı c. 
ed ilmek istenilen awziye miinasip bir 
fiyat takdiri ile mutaıarrn· olmama-
l aı·ı hakkında. 

Hayvanlarının ;vrmsi:r. kalmamnları- Karanı rapt edilmi~tiı·. 

nın teminine dair. 
Ellerindeki zahir lerinin ~'eniden öl- Ti<>aret vckıilctiıw 
~ülenmesi ve mısır ınıılı uliitının dn 
ellcrindPn alınmaması hakkında. 

r:r.nhal cnciimeninin 2~. V. 1!)41 ta- Kamı·a rapteclilmiştiı· . 

rih ve 3202 sııyrlt kararına Wraz edi-
yor. 
25. I. J!l3!l tarih ve 5536 mımaralı ar- Karara raptedilıniştir. 
7.tıhaline Plctir. 

Haksız olarak tarhedilen vcrginirı Karara rıı.ptcdilmişt.ir. 
kaldı rrlınnsrru istiyor. 

Tapu ve kadastrQ runum ıııüdürlü- ·Kaı·ara raptcdilmi~tir. 

"i1nden şildl.yet ediyor. 

Un ve gaz tcwzintındaki yolsuzluktan Dalıiliye vckilletino. 
ikiiyet ediyor. 

\'('r·iten nıahkunıiyct kararında hata- 1 ıırarıı raptedilıııiştir. 

yi adli viUn olduğundan tashihine 
dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

380 / 4001 4. Hava !ş. Tlı . 21. Bl. 
Erierinden Hüseyinoğlu 

Osman Erbaş. 
3809/4002 Miirefte : Gazi köyünde 

Mustafaoğlu Tevfik ve ar. 
31-l l 0/ l-00:1 l<'ntsa : Tarını satış koo

pcı·atifi ortağı Ali Togai. 
3811;+00-! Ayvacık Küçükkuyu 

köyünde Ömer Eıtek ve 
ar. 

3RI~/-I-00fi ?ll e ı·si n : Çavuşlu köyün
d~ muhtar Menıct Özel. 

:~tı13/-I-OOG 

3Rl-l-/ -l-007 

:JR16 -1-00fl 

;J~ l7/-l-010 

:ıı-ı ı ~/4011 

l staıılml Komutanlık 

ikinci sınıf erzak deposu 
hesap memul'U Kadri 
Öter. 
An ka I'H : Aııkaı·a istasyo
nunda No. 18682 gardi
fireıı Mustafa Peksezer. 
ı: ii ınüşııııe : 50 sa~'llı ser
~·ar Us. Baştahibi emekli 
Yı· . Bahri Celayrr. 

Akhisa r· : Uzunçarşı No. 
36 Mustafa Şenbny. 

~f'e ı·siıı : Cezaevinde Be-
kir Ynran. 
fstıııılıul : ıııunıi c zae
vinde Kemal Küçüktünç. 

2'73 -

Arzuhal lıulasası 

C:ıımall eri terhis edildiğinden kendile- M. 
ı·iııin de terhisine dair. 

l~kanlarıııın . teminiyle yapılan yolsuz Sılıhat ve l ~. l\lu .' V. 
iskil.ııdaıı şikayet ecliyor. 
Sattığı Cıııdıklarınııı fiyat iarlonın Kııranı mptcrlilıniştir. 

oı'lııklııı· arasmda taksimjnt' dair. 
ı\Liistalısilin fahrikaya verdiği zeytin- Karııra rııptedilıniştir. 

!~rden mııiuııel e vergisi alınıp alınını-
ya<'ağıııa dair. 
1\öy halkı zahiresiz kaldığnıdan es- l ıımra rıı.ptedilnıiştir. 

ııııııı mukalıili ofisten zahiı·e verilme-
sine dııir . 

Ü<'ı·ctle geçen ıııüddeti hizmetinin te
kııiit liiğiine ili\.vesine dair. 

Asi i :V<' lı ukuk nııı hkeıncsi tarafından 

vt>r ilcıı kurııı·dan şikayet ediyor. 

1076 sa.l'llı terfi kanumınuıı 17 nci 
ıııaddesirıkedi saralıatm yarbay rütbe
siııdeki ı•ıııt>kli tahipiere de te..5ıııiline 

dııir . 

BPrlı!'diklc birlikte siinnetçilik yap
ımısına ıııiisaııd eclilıııeııine dair. 
\rrrileıı nıııhkılıniyet kararmda i a
beti kıımıniye olmadığına dair. 
l staıılıul Komutanlığı askeri mahke
mesinin 940/16463 ve 940/38 numa
ralı kaı·armın hatayı adiiyi cami 
huhııırlnğn hakkında. 

Kımırıı nıpt<'dilm i ştiı·. 

Ka ı·ar~ ı·aptcrl ilmişt ir. 

Karııra raptedilmi . tir. 

• 

Eııcümcndedir. 

Kurara raptcdilıııiı;-tir . 

Kıınırıı. raptedilıni~tiı·. 

:l J!J j :JO I2 ,\nkara : Adiiye caddesi Askeri !eınyiz malıkeeınsinin müvek
.Altan sokak No. l A vu- k iD i~iıı verdiği kararın infıııı ile 

1 ııı·aı·a ı·ıı rıt dilıı'Li~t ir. 

:ı ~0/401:1 

kat Aziz Baban. ıııaaş tah isine dair. 
('atalca: Ferlıatpaşa ma- 1\Hıliil e n t<•kaüt maaşı tahsisine dair. 
hallesi No. 7R M. Kadri 
Ünlü. 

J ııranı ı·a rıtl•dilıııiJ:<tiı·. 

3R21 / 4014 Ranıi - tstıınhnl : Askeri Maaşından me ken tazıninatının ke- J m·aı·ıı ııtptedilmi~ir. 

posta No. 394 Teğmen silnıeıııesi hakkında. 

Celal Göydiin . 
3R22/ 4015 Sarıycr.- lstanbuJ : .Ayaz- Kocasından maaş tabsisinin teminine Evn1k ka l ıııi ıı e iaılc 

ağa köyünde o. 26 Emi- rlair. ~dilıııiştir. 

ne Teper. 
~R23/4016 n h:r.~: Snltıın Orhan ıııa- 3360 sayılı kanunun D fıkrasına göı·e Adli,v wkiıletine. 

hallt>si No. fi Şahap Bal- tt>kaüt edildiğind n bu hususun tet-
kan. kiki vr affına dair. 



-!'Tt-
Kayit Arzuhal sahibinin 

. o. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

3824/4017 Veledi Karabaş mahal- 'l'ekaüt muamelesinin dÜzeltilmesine l~neiirncndcdiı· . 
lesi Asmalı aktar sokak dai-r. 
No. 17 Şefik ,Çakıroğlu. 

3825/4018 lnebQlu Camiikebir ma- T kaüt ll)aaşı tahsisi dileğine dair. Karara rapt dilmiştir . 
hallesinde Hüseyin Eser-

"826j 40Hl Konya: Cezaevinde Ke- M:ahki.iıniyet cezasının affına dair. Kııram r-ııptedilmiştiı·. 

mal lnal. 
R 27/ 4020 Lüleburgaz: Turgutlu kö- Tohumluk ~e yemeklik zalıire verilme- Karara l'llptcdilmiştiı·. 

yünde Muhta:r A. Akın sine dair. 
ve ar. 

3 2 / 4021 Orta pazar mahallesi U- Ciheti askeriye tarafından işgal edi- ı.- aranı ı·a.pt edi lmişti ı·. 

ruçbey·sokak No. 29 Mus- len harunm takdir edilen ica r lıcd c li -

tafa Köşkdere. nin tcZ)'idine dair. 
3829j-t032 Bmsa : Cumhuriyet cad- Ciheti askeriye taı·afından işgal edi - Karaı·a ı·ap trdilmişt ir . 

desi Balkan ham sahibi len hanının takdir edilen icar bedeli -
Alımed Gökbalkan. nin tczyidine dair . . 

3830/4023 Bursa : Ebi Şahme ma- Ciheti askeriye tarafmdan işgal edi- Karara ı·aptedilıniştir . 

hııll ~sı Viie~ furun cad- len hanının takdir eililen icaı· bede-
desi bekınezbanı sahibi 1inin tezyidine dair 
Harndi Dinçadanı . 

3831/ 4024 !stanbul : Mühürdar . Oğlundan tahsis edilen ın.aa.şııı tezyidi Kaı-aı-a raptcdilmiştir. 
Jradıköy Cihan Eraskeri llileğine dair. · 
sokak Erkmen Ap. Kat 
2 . .Adviye Okyay. 

3832/ 4025 .Ankara : Emniyet mü- ASkeri muhakeme kararının yeniden Karara ruptedilnıiştir. 

\iürlüğü Ş. 4. komiser mu- tetkikiyle mağduriy~tten v:ikayesine 
avini Hadi Saydam nez- dair 
dinde Afif Özel. 

383:V4026 Ankara : Askeri .Ad. Ha- Dört senelik kıdem zamanının veril
va müdafaa ·genel korn.u- mesi ha kkm!fa. 
tanlığı Ş. 3. Yakup Cemi! 
Yaşaer. 

3 34/4027 !stanbul : Göztepe İstas- Ölü eşinden istihkak.ı olan ikranıiye
yon caddesi No. 123 Mill- sinin verilmesi hakkında. 

3 35/4028 

kiye müfettişlerinden Ölü 
Hilmi Cerid eşi Samiye 
C eri d. 1 

Erzurum : ~ğıroumcu 19 . V . 1931 tarih ve 5 o. lu Arzu
m.a.lıallesi o. 1 Şevki hal enciim.eni kararında bahsolunan 
Deıniryürek. Türkiye · Rusya. arasındaki itiliifna-

menin !?ir suretinin gönderilmesi hak
landa. 

3 36/ 4029 Ordu : Hava kurumu mu- İskanındaki evin kendisine terkine 
hasibi. Memet Özkul. ve t~ksitleriııin maaşından kesilme

sine dair. 
3 37/4030 Trabzon : Mlıntnka Tica- Arzuhal encümeninin 20 . V . 1941 

ret müdürlüğünde Miiftü tarih ve 31 6 No. arzuhaline ektir. 
Evren. 

Enrümcnd t•diı·. 

Karara rapt.cdilıni( tir. 

Kanıra rııptcdilıni~tiı·. 

Kararıı raptl'dilıni.-:<tiı·. 

1\arımı nıpt t'd ilıni~tiı·. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
o. isim ve adresi Ar31uhal lıulfısası Muamelesi ' 

3838/ -!031 Balıkesir Belediye me- Hususi idarelcı·le lstanbııl ve Ankara Karara raptedilmiştir. 
ıııuı·ları S. Boğnşkan V(' merkez belediyeleri memurlarına tat-
ar. lıik edi lmektc olan 2097 ve 2264 sa-

3839/403~ Ankara : Sıhhat V. Hıf

zıssılıba Jş . ld . Mc. Mu
sa Sevin. 

3840/ -!033 Ankara Oeııelkurmay 

ın('lıakim şubesinde srnrf 
2 Ad. ad. Şerif Budak. 

38-! ı ;.ım.ı Ankara : l\Ialiye vPkilli
ği zatiş l eri taşra Ş. Mü. 
lliuavini İz7.ct Gözübüyük. 

3H-!2/ 403!5 Ankara Ha.rbokulu Ş. 

lll ın üdürü askeri adli 
Ha . Sami Dağlı. 

3~-!3;+036 Sapanca : Gazipaşa ma
lıalll'sindr Paşa Hasan 
Kırbaç. 

.nlı kanunlardaki hükümleri münie-
rit hiı· kanun maddesiyle bütün bele-
di~'C me:nurla ı·ıııa da teşınili hak-
kında. 

~ı . VI . 19.U tarih Vt' 3328 numaralı Km·ara raptcdilmiştir. 

arzuhaline cktir. 

Dört s~ııc kıdeın 7.aınıııının veritmesi Eııcümendcdir. 

hakkında. 

1\,rl"i rnıııışıııııı verilmesi hakkında. Karara ı·apt~dilıniştit· . 

Dört :,;eıır l ik k ıd em zamınının veri l- Encüınendcdir. 

lll<'Sİ hakkında. 

Müdcleinııııııniden şikiiyet ediyor. Eııcüınendedir. 

3~-!-1/-1037 Ankaı·a : Sanayi caddesi 3. \' . l!l-!1 tarih ve 3112 mımaralı Karam rapicdilmiştir. 
llacı ı nri Ap. Hıfzı arzuhaline ektir. 
Nalbandoğlu. 

38-!5/-!038 tstanbul : Talısiliit mü- 31 . lll . 19-l:! taı·ilı ve 3018 numaralı Karara raptedilrniştir . 
dürlüğünde mümeyyiz ;ırzıılıaline ektir. 
Renızi Ozdeyin. 

3 -16/-!0~!l Ayaıwık : Büyükdüz kö- lsknnlanınn teminine dair. Encümendedir. 
yüııde Cemal Karaaslan. 

3 -17/ -10-!0 Ç'erkcş : Karalar ınalıal- l\liktnrı kafi kereste verilmesi hak- Karara raptedilmiştir. 
lesinde Muharrem Ersen. kıııda. 

3 .ı / -10-!1 Fatih - !stanbul : Kur- Ziı·aat vekiilcti tarafından icaren tah- Karara raptedilmiştir. 

şunluınedrese o. 11 Ni- sil edilmek istenilen kefilinden tahsil 
zamettin Erturan. rdilıniyerek taksite raptına dair. 

38-!9/ -!0-!-! Adapazarı Yenicami iheti askeriyece işgal edilen evinin Dahiliye vekaletinc. 
malıallesi akarya cadde- lalıliycsi ile icar Ibedelinin verilıneı i 
si No. 33 .Aıhdııtlab Bir- lıakkındıı. 

~en. 

3 !i0/ -!0-15 LüJclıurgaı : Turgutbey 
köyünde un fabrikası sahi

bi M. Turgut ve ar. 
3 51/ 40-!6 Balıkesir : Askeri posta 

No. 1350 Sv. Bl. K. Şe

ref Ünsal. 

'Pıılıli ,vı> ünvt indeıı muamele vergisi- Karara raptedilmiştir. 

ne tahi tııtnlmaması hakkında. 

1'f'J"(·a ıı i tru;ynııııııda te liın edilen iki 
denk eşyası za~·i olduğundan tutarı 
5 000 lhannı müsebbiplerinden taz
miuine dair. 

Karara raptedilnıi tir. 



Kayit 
No. 

3852/4047 

3853/ 4048 

3854/ 4049 

3 G5/4050 

.~6-
Arzuhal sahibinin 

i~irn ve adresi Arzuhııl lıulfı.sası 

Kırıkhan - Hatay 
şunlu mahallesi 

: Kur- 21 . IV . 1941 tarih ve 2854 numara lı 
No. 4 Arzuhal encüıneninin kararına itirazı 

hakkında. 

Muamelesi 

Rnriimendcdi ı•. 

Avadis Kocaoğlu. 
Aksaray . İstanbul : Ha
tip Muslahattin mahalle· 
sinde Nedim Kipson. 
Çaninn : Tüney köyünde 
Cafer Çelik ve n ı·. 

Tekaüt maaşma zam yapılınası hak- Kaı-anı raptedilıniştir. 

km da. 

lfşıık : Belediye memur
ları Haşim Helvacıoğlu 

ve ar. 

Haziııeden takı:ıitle aldı.klaı·ı nrHziııiıı 

taksite bağlanmasına dair. 
lstaııbul ve Ankara bclcdiyclcriıwe 
tatbik edilen kanundan istifadelPri
nin teminine dair. 

• 
?.Ialiy<> n•kfıh't iıw. 

Karara rnptcdilıni~tir. 

3856/ 4051 Mersin : Nüzhodiye ma
hallesi Silifke cnd. No. 
129 Azmi Aslan. 

ladei memuriyat etmesinin 1emini 1\aram nıptedilmiştiı· . 
flileğine dair. 

3 57/ 4052 

3 58/ 4053 

3,(19/4054 

3 60/ -lO!i!i 

3 61 / 405 

3 62/40!19 

3H63/ 4060 

3 64/ 4061 

Kayseri : Biı;.ki kapı, tş 

bankası karşısında bak
kal Naci Akduman. 

Jiğde : Sakaı·ya okulu 
başöğretmeni Tahsin Giin
düı: ve ar. 
Kığı : Herkep köyünde 
'Fntma Özbek. 

Ankal'!l : r·man koruına 
genel K. lll Ş. Md. aske· 
ri adli hlikim Y. Ziya 
Vardarman. 

Erı:incan : Ortaokııl mü· 
dürü Selçuk. 
TarsÔ : Karafa.ki köyün
de Tevfik Yıldınm. 

Konya Ereğlisi : A~·raıı
cı nahiycsi müdürü Mus
tafa İnanç. 
Kandmı : Yadın divanı 

..,abanlar köyünde Kasım 
Kaptan Kanur. 

Askeri fabrikalııı· teavün ve yardım 
sandığı kanununun 16 ncı maddesi 
mucibince heı.· a,v al mı .. oluğu parndan 
.kesilen aidatının geri verilmi'si hak
lnnda. 

Kıd m ve intibaktan miit Vt'liit zıtnı

ların Y rilıncsine dair. 

Pat'lısına t.aınaa n 
renlerin ağır ceı:ııyH 

dair. 

kocMını öldü
<)ıırpılmıılarınıı 

D vlet şfuası kaı·arının in razı ile hu
kuku tasıırrufiyesiııin taııınmnsııı ıı 

dair. 

Mesken ma uniyctini ihlid eden Ynii
den şikayet ediyor. 
Beleeliye tarafından ıiisurn hedeli 
roatlnbıı olarak Jıaczen tahsili talep· 
odilen mehl5ğın alınmaması hakkında. 

3779 sayılı kantuuın ll nci maddesine 
bir fıkra ilavesi ile jandaıınadıılti hiz
metinin tckaütlüğüne ilavesine dair. 
Milli mücadeledeki hizmetine ınük5-

fntE'n tcrfih.inin temini dileğiııe dııir . 

K111·ara mptcdihni~tiı· . 

KıırarA r·nrtı,dilıııişliı·. 

Rn~iiııı~tı(lNliı·. 

J ıırara raptPdilrniştir. 

Eııeümendedi ı·. 

Karara mpll•dilnıiştiı·. 

Kııı·aı·ıı nı.pt cd ilmiştiı· . 

3865/ 4062 Karabük : Yeşil mahalle· Asker ailesi olduğundan ya rdım isti- Kaı·arıı raptcdilmiştiı·. 

3866/4063 

.. -

sinde o. 26 11{ustafa yor. 
c.ar karısı Behiy . 

Erenköy - İstanbul: Göz· 4. 1 . 1!1+1 tarih W! 2 16 tınmaralı or- Kıırara rııptedilrni şti r . 
tepe Etemefendi caddesi r.uhaline ektir. 
2 nci orta sokak No. 28 
Refet Özalp . 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim vo adresi 

3867/ 406,1 htanlıul : Kısınet han 
Mahmut Aliıiyeli. 

3868/4065 Yozgat! : Belediye ınuha
sibi Mümtaz Tüzün ve 
ar. 

277 -

A rztılıal hulasası Muaınclc.si 

Hıı·sızlık yapanl a rın cezalarının arttı- Knra rıı nıptedilıniştiı·. 

nlnıasr Iıakkıııtla. 

20fl7 ve 226cl numaralı kanumm ken- Kaı·ara ı·uptedilmiştir. 

dilerine de tcşmiline dair. 

38ü!l/!066 Kasımpaşa : Küçükpiya- Yerli mallar pazar'ından satış için Bncünıcndedir. 
le mahallesi Tabakhane emtia I'C'I'ilmcsine dair. 

31-!70/ 4067 

nıeyJaııı No. 1 Yahya 
Kışmır. 

Istanbul : Örfi idare Ko. 
~· ]. Yedek teğmen Mu-
zaffer Dramur. 

i\l eıııurirı karıununun 7 nci ve Barem Kamra l'lıpted i l ıııi ~ti r. 

kanununun muvakkat 6 ncı ınadde

lcı·inin miınalarrnın tefsirinc ve ka
ınınun rıihunun izahına dair. 

3H71/ -W6H Niğde : Vilftyet idare he- Kadro ve teı·fi maaşının verilmesin e Kıı raı·a ra.ptedilnıiştir. 

yeti birinci ka tibi Hakkı dui ı·. 

3tı73/4070 

31-!74/ 4071 

3875/ 4072 

Dokuzoğlu. 

\'i raıışeh ir 
muru A. Rıza 
mak. 

iifus me
Altıpar-

\ 'an : Meteoroloj i istas
yonu şefi emekli önyüz
başı Salih Ertuğ. 
Bmhaniyc : Karaağaç kö
yünde llmılıim Gözcü. 

Balmeski : Celilıli kö
yünden muhtar İslam Öz-
türk ve ar. 

3876/ 4073 Ankara : Adliye V. Hu
kuk lş. U. Md. Şef Aziz 
Koruklu. 

3877/ 4074 Kadıköy - I stanbul : Mı
sırlıoğlu Meltem sokak 
No. 24 eski emniyat ami
ri Cevdet Üney. 

3!:!78/ 4075 Sivas : Kazancılaı· mahal
lesi No. 40 Gebila Bası. 

3879/ 4076 Antalya : Çeltikçi Me
met Burç ve ar. 

3 80/ 4077 Ankara : Cezaevinde Di
lüver Turhan. 

3881/ 407 Jstanbul . : Maltepe As
keri lisesinde sınıf 6 mu
amele memuru Cemal 
Berkmen. 

21 . VI . ın..ıı tarih ve 3329 numaralı 
arzuhaline ekt iı:. 

Thıhili,,-t' vekfıloti ıı c. 

33 yı l Devlet hizmetinde bulundu- Karara rapt ·di lıni ştir . 

ğu ndıııı ikrıımiyerlen mahrum edilme-
mrsine dair. 
l skiıı'ual'lnın ve yiyecekleriilin teıni- lJt~;i ı ;;,e vekalcti ıı e. 
ııine dair. 

Yiyecek ekim ve gaz tedarik ctmelPri- Bncümcndcdir. 
nin teminine dair. 

H akimlik bakkınm temini ve iadesi- Adliye encümenine. 
ne dair. 

25. \'Il . 1941 tıırih ve 3430 numaralı Kaı·at·a nıptı.-tlilıııi~lir. 

a rzuhaline cktir. 

lskan sm·etiylc bir ev verilmesine Encünıeııdediı·. 

dair. 

Çeltikleriilin Türkofis tarafından Ticaret vekilletine. 
mubayaasma dair. 
Bakıye kıılun eezasınm kaldırılm!ISl Karara rapt.edil:mil?'ti r. 
lıakkmda. 

27 . VI . 1941 tarihli ve 3356 nwna- Karıu·a ı·api'Cdi];;;i;ifi·. 
ralı arzuhaline ektir. 



Kayit 
No. 

08 2/4079 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

Afyon: Mecidiye ın.ahal

lesi 2 nci sokak Ağıı· ce
za hakimliğinden vekalet 
emrinde AJi Rıza Öze-

278 -

Arzubal hulfısası 

tarlei ınemuriyetine dair. 

n~ - -

Muamelesi 

Kararn raptedi!miştiı·. 

38R3/4080 • Ayvacık : .Ahmetçi kö- Zeytinl e ı·iııiıı tesirinde fabı·ikalardarı Karam raptedilmiştir. 
yünde lbrahim '!'uran ve alman ücret hakkındaki dileklerinin 
ar. nazarı itibare alınmasına dair. 

38 4/-IORl Kaı·aman: Ali Pınarbaşı Ofis tarafından ucuz fiyatla bulgur- Kaı·ıu·a raptedilıni~ti ı ·. 

ve ar. lal'lnın satın altnınası mağdurieytle

ı·ini nıucip olduğuna dair. 

3 85/4083 alibii : Çelilili köyün- 25. VIII. 1941 tarih ve 3539 numara- Ka mm raptcclilmiştir. 

de Fadim.e Sümer ve ar. 
3 6/40 4 Raıni - !stanbul : .Askeri 

posta No. 397 iaşe subayı 
asteğnıen Mehmet Bay. 

lı arzuhaline ektir. 
Eşine vlikı tecavüz ve iğfalden dolayı 
mütccasiı· hakkında kanuni takibat 
yapılması haklonda. 

Enciimcndediı·. 

38 7j -108:'i Yiiksek iktisat. ve tİ'caret Arzuhal enciirneninıce hakkında müt- Karıır·ıı raptcdilmiştiı·. 

mektebi .son sınıf talebe- tchaz karara itiraz ediyor. 
sinden No. 303 O. Nuri 
Ci nan. 

3 8/40 6 Taksim -1stıınbul: Tarla- Yunanistandaki ııkrabalarma yiyecek Eııriiıııcııdedir. 
başı caddesi No. 6 Atlas gönderıne l er·ine müsaade edilm.esine 
apartımanı Kostantin 'l'e- dair. 
do ri. 

38 9/40 9 Aııkaı ·a: Oü~ıri.ik ınuha- Kıdeın zammı hakkındaki dileğinin Enri.inıendrdiı·. 
faza genel K. III Ş . Mü- nazaı·ı itibara alınarak ınağduriyet-

dürü S. 2 askeri adli bB.- ten ,.;J<aysi hakknda. 
kim Sıtkı Kalay. 

3R90j4090 Ankara: Ramaınönü S. İskan muamelesinin düzeltilmesi hak- En<'iinıcndcdiı·. 
No. ı Niyazi Ortaca. kında.. 

3 91/4091 an kın : atılar köyün- Arazilerinin tapuya raptt hakkında. 1\laliye n•kftlctinc. 
de mubtar Ali Bilgen. 

3 82/4092 Bandırma: .Askeri posta Yedeksubaylar hakkındaki kanundan Kaı·ara raptcdilıııiştiı·. 

3 93/4093 

31'!)4/4094 

No. 1359 salıra posta i><l i faılesiniıı teuıinine dair. 
nakliye memuru Neşet 

Özkan. 

Ankara : Uanrif V. eş
riyat 1\fü. İnönü' ansiklo
pedisi fişi memuru 1\Iu -
tafa. Nevzat Tanalb. 
~ııkara: Hııcıdoğan Çeı·
keş okak ı o. 16 Hüsni
ye Cimcoz. 

Maiı.rif vekaleti 1ıızibat meclisince Kaı·ara raptedilmiştir. 
nıüttehıız kararın refine dair. 

Aukar·a 'da !'m vali mı>tnıkPd(•n lıir l,,. Karnı·a rııpl('dilıni~t i ı· . 
verilmesi hakkında. 

38!l:ij-1095 oı'Um: l.i:mniyet dairesi Hat'<'ırah matlulııınun vel'ilmcsi hak- Karara raptcdilıııiştir. 
komiseri 1\L Suat Denıiı·- kında. 
alp. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim Vf' adresi 

179-

Arr.uhal hul iisas ı 

:~ı-;9H !+O!lfi Diyarbakır : Ulucami ma- Tohuııılnk ,·rı·ilnıe~in c dair. 
hallesi ı:ift~i sokak ~o. :ı 

_ ııhit (iiizel. 

Muamelesi 

Kararn rapt edilnıiştir. 

:ı~'l7 /-!0!17 Kii ta lı .nı : 1-la cwhnı.'l nı:ı- 1-lıı zi ıı e.\"l~ olun~ 700 lirH lıuı·tnııun af- :Vlali~·E' vcki\lctiııe . 

halil'si ~o . 2 Tı'rPlli Kurt - fı YC tııhxil Pdilıncnıl'sıne d~ir. 

3, ~J'VW9R l~ rrahııt - ('anakknl~ 

Bıılık r, ı 1·~ 1"<'1" mlit<"'hnsxı-

" Ihrahim Akhulııt. 

Terl"iiııin h·ıııini hakkııı.ıa. Enriinı ndcdir. 

~~!l! l +Ofl!l Bı11·tın Duı·ınLk kö_vüıı - ,\lıııı~ıııı ıı ::!G li1"11 iir.t• ı · iııdo• ıı l"l"rilıııı•si- Karıını r:ipt crlilmiştir. 

ıh• öğn•tnıcıı llıfr.ı Tiinı - ne dair. 
Pl'. 

:~!)r)() l.tJOO t<ımıağa~ - Istanbul: ~1 rr.- '1\· l"l"ihinin l!'ıııiııiııı• daiı·. 

lwhıı kfıt ilıi ()s ııııııı Towıı . 

~:!ıoınıoı Ecliı·ıw : ~Tnari f nıüdüı·ü 

\ '. f'rıııil t lıwr .nırıınıla 

Liltfnllıılı tln r ı· . 

Susnrlıık : Kıııı ılu r ·ııı•ı 

.\lnhHıTPnı (iiir·rl. 

Yı·ni ı· ı• - C'ıınııklurl(': NL•v

rur. kö~· iinıkıı Halil Bin
zrt. 

'rl'kııüt k;ıııurıunurı ii+ nrii rııııddı>sirı

dcn i st i faıi Psiııirı !()!ırini ilc mııuş tah-

ı ii .1· irn c~.nısırıırı tevr.iincll•n ka,,· ıııa 

lcıım tanıfırıdan yııpılaıı Jı;ık~ızlrklıırı 

şikiı.n•t NI i_,·or. 
l xt inıl :ll; Pdilrıı hHhGesiııirı kr.\"1llt'1iniıı 
haddi lfi., · ılwııı ihlfığrnn ılııir . 

l~ııciirnrnd~dir . 

Kanı ra raptcililmiştir. 

Dahili.vı• vl'id"ılrtirır. 

J·;ııeüın ended i ı·. 

;{!JOV+JO+ Bolu: Yılıln ·ını f•aırıii nı li- 'mııi lıudenıel!'rirıin ımınşlar·ırıı11 tez- KAraı·a raptedilıni:ıtir. 

ezzini li. Sırlıri Kelıa . yidirıc dnir. 
!l!lO!'i/+JO;"\ Antak.nt : Kr r. ılca köyün- ' l' c~kilıltı rııiilki.1·c lıakkırıd;rki dileklc- Dalıili ,ve vrkilletine. 

d<'rı mulıtıır A. Emektar r·irıin nazıırr itibare ıılrnnımmın dair. 
ve nı· 

:l!JOG/ +lOG Istan bul : 'T' ıı ksinı1'arla - 21. ı . 1942 arzulııılinin iııtacına daiı· Kar·arıı rııptNlilnıiştir·. 
başı caddesi AtlaR ııpaı·-

tnn.am No. 6. Kostanlin 
'I' ed o ri. 

3!l07j -!107 Adapazan : Oı·ta nıahal- Oğlunu öldüı·en ~avuş hakkında şid- Karara mptcdilmi~tiı\ 

le Ulus caddeı:: i No. ı-ı . dctli ceza veı·ilrnesine daiı· 

Hasip Tiatmıoğlu. 

:3908/ 410R A:nkııra : Kalecik Te- Askerlikten ihraç edildiği tar·ilıtcrı Kıı.ı·ııra raptı•dilmişt.iı·. 

reın eyenci köyiindP ls- itibaren hnkiyei mütemkim sakat 
mail Karcr. rnıaaşlarınm tadile tı tashihine dair. 

3909/ 4110 Eskişehir : Al'ifiye ma- Eskişehirdr açık olan orman avukat- Karuru ı·apterlilıniştir·. 

hallesi Budun so l<ağr o hğrıııı tercihan tayinine dair. 
3. Lfıtfi Zaim, 

:3910/ 4111 Timsa : Yerkapı Y eşi !tür·- Ilideutatı vataniye t ertibi nd en nuıaş Karara raptedilıııi;stir. 

be sokak o. 13. 0Rmaıı ıııhsisiııe dair. 
Ordu. 

39 11 / 4112 Kırşehir : Yenice Ma. Eşi Uü~nüye'yi kaçıranlar hakkında Kaı·ara rııptcrlilııdştir. 

ırahibağa So. o. 8. M. kanuni taldbat )'apılmasma ı'loir. 

Nazıın Göktürl<. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

3912/4113 İstanbul : Göztepe Çi -
menzar So. No. 32 Şakir 
Antsoy. 

3913/4114 Zonguldak : Ereğli Kan
dilli mevkiinde Emine 
Babacan. 

~91-ıj4115 

3915/4116 

3916/4117 

::!917/411 8 

391 /41 19 

Uzunköprü : Ticaret ve 
zahlre borsası sahlbi Şa
kir Eroğlu. 
Aluncılar - Kuşadası: A
carlar köyünde Hasan 
Kimsesiz. 
Malatya : HüseyinbE-y 
malıaDesinde sorgu ha-
kimliğinden emekli 'l'ev-
fik ffiuşan. 
'Rağırdağı - Develi: Ay
şepmar köyünde Asiye. 
kında kanuni takibat ya
Boğazi~i - ls tanbul: Pa
şabahçe - Sahip molla 
caddesi No. 9 Allye Nır

diz. 

Arzuhal bulasası '1\Iuamelesi 

MahkUmiyat cezasmm affine dair Karııra rııptedilmiştir. 

Zonguldak'taki emlitki hakkındaki Iktisat vekfıletinc. 

dileğinin nazarı itibare almarak isti-
fadesinin teminine dair. 
Tainı maksadiyle a.~kere gittiğinde Dııiıili,ve vekiiletiıı~ . 
eşiııi aldatıp baştan çıkaran doktor-
(]aıı şikayet ediyor. 
26. IX. 1940 tarilı ve 2472 nıuııaralı Encütnı'ıuk<liı·. 

arzuhaline ektir. 

29. VIII. 1941 tarih ve 3552 numaralı Kanını ı·ııptedilıııiştir. 

Mr.uhaline ektir. 

Koca.~rıır zehirliycrek öldürenler hak- Dahiliye vekaletinc. 
kında kanuni takihııt yapılma.~ına dair. 

Babasından indeten maaş tahsisine Karm·a raptcdilmi~tir. 
dair. 

3!11!14120 Altınoluk : Altınoluk na- M:i>ktarı kafi hububat veya un veril- Kaı·nı·;ı ı·artedilmiştir. 

hiycsi köyleri na. Aziz nıcsi hakkında. 

Köse ve ar. 
~920/4121 Rafra: R)za mahallesin

de Tevfik Aydın. 
~921/4122 hisıra-Karaman: Masa

ra çiftlği ahalisinden Me
med Hasmacı ve ar. 

~922/412!1' Bel diye başkatibi Me
med Yücel ve ar. 

3923/4124 Diyarıbakır: Belediye 
başkatibi Abdülhalik 0-
•cak. 

3924/4125 Sürnıene: Sar~ na kö
yünde Miislih Şener ve 
81. 

Hakkı muha cretleı·inin refi hakkm- Kanıı·ıı mptedilmiştiı·. 

daki emrin geri abnması hakkında. 

Menılıırma vakr müdahalenin raf'ine Dahili~·e ' 'rkiilet iıw . 

dair. 

Belediye ıneoıurlarırun 4085 sayılı ka- Kal'ılm mptedilmi~1:ir . 

nundan istifadelerinin teminine dair. 
Bel diye m.emnrla.rınm 4085 sayılı Karar~ . nıptcrlilıniştir. 

kanundan istifadelerinin teminine 
dair. 
fcr:wı sanat ettikleri kestane ağaç- Kıırımı rııpteclilmiştir. 

laı·ımn musader edilmemesine dair. 

~!>2.1/4126 Ağrı : Emekli binbaşı Ağrı'daki meınurla.ra mııhrukat be- Enriimendı>dir. 
emekliler narnma Ahmed deli verilmesine dair. 
Karakocak. 

~9261,+1:!7 'l'r:ıbzon : Kohali kö~ii 'l'cvzii :ıı·a ·: i konıi~yonu r<'isi 1u- Rnrönıendcdir. 
heyetinden Osman Tur- ri ' niıı uiist.iıııııline dair. 

:l!l:!?/412 
~nt. 

Kiitııh~-ıı : Pirleı· malıııl

lınll<' i o. 27 F vri Er
yalçın. 

~\ ~ıkta kaldığı nıüddete ait nıaaşlıırı · Karara ı·ııpt('dilnıiştir . 

nın verilme i ve bir memuriyete t1i-
yininc dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

281-

Arzuhal hulasnsı 1\iııamele.~i 

3!)28/ 4129 Zile : Esnaftan Ah İltc- D1m !'iy<tthı ofiR t~nıfmdan alınan Ticaret veldiletine. 
kin ve ar. lmlı<ıırlarınm Jiyııtının haddi Jfı.vikı

3929/4130 i\fudııı-nu : CıınıiiJ,cbiı· nıa

lıallesiııd e . Raşirlc <:'<'vi k. 

mı ibiağına dair. 
Ölen rşindeıı ~~otiıu lcrinc Bvka f umı
fındnn J:ahsi~ edilen maaşının tcıı:;vidi-
n<> dair. 

Encümendcdi ı·. 

3930/ H3 L Tı·ııbzon : Pazar·kapı nın- '.Penvil·at hııkkın<lııki rlilcklc>rinin. n n- Encümendedir. 
hall es inele Affaıı Kitapçı- zan it i !ın m ııl ınmasına dair. 
oğlu. 

3!131 / .(132 Ankanı: Duınlnpuıaı· ınıı

hallesi ağıı~tos sokak No. 
!l - ll Osman Arı:vamıırı. 

3932/ 4133 YaloYa : As. 162-J, posta 
No. lnll'lırgi\h e ı ·kriıııl rıı 

Kurthey köyünden Salih 
B ri ş. 

::!!133 1-!134 t skilir :Terzi PRrınfıııdıın 
Ahdıınnhman Knşık~ı ve 
ar. 

3!l::l-J,N13:'i Bn~·hnrt : Bski H nsnn
kalr P. T . T. miirliiı-ii Hn
lit Özkııl. 

393:) / .(136 Kalrrik : 'l'rrnır ~~en irr 

köyii nrlr t sm n il K arcı. 
3!136 / .(1::!7 t ı·ı.dir : l\fu~tafnpn~n kö

~ıüııdr Ali Cmı~ewn. 
3!137 '~1:-!R Tı·alıznn : TPkkr mahııl

lr~i Hn~m('t ~okıık No. 21 
Rıılınıi:v<' Zort>l. 

3fl::lR/-ı141 Ankm·a : Turan m:ıhall<'
si KoyungÖ?.Ü sokaJ\ No. 
2!1 Emin K olo/?lu. 

3!13!1/ 4142 Hıı~ankal<' : rumhmİ.I't't 
e ad. No. 1 R D ii va vrkili 
ReFik Qı/?. 

3!l40N143 'T'oı·fıım : !=;alilı Zt>ki km 
T.\it fi~·p 1 a,llnnırrlc>rP. 

3!1-!1 / -llH ı:;ıımsıın : Belt>ilh-<' baş1di
t1hi ~nrlPttin Öv.:ı lp vf' 

3!142/-ıW\ 

m·, 

Amasya : St>lnğ7.ında Ur
fn Çny<'vini!e Sakıb Giir
men. 

hmir : Karnburıın Rasi'
ki kliyiinde Mustııfıı Çn
vuş. Uzun. 

Brledi,,·c vc;ı:ııifimlen lıirin c tfı,vinine Kararn raptedilmiştir. 
dair. 

Hııy,·aıılıırını öl<lüı•Pıılı•ı· lıııkkıll(lııki Enrümendedir. 
dfıvı:ının birnneVYel inta.rınıı dair. 

Yıınlarıııdıı ınüstahrlrm un sekiz ~-a- Maliye vekiiletine. 
~ııırlıın kii~ük ol;ııı çoeuklııı· i~in tnr-
lırdilcn ka7.aıı(: wrıı;inin affııııı daiı·. 

2!). lX . 1941 tarih ve 365!) nnnıarıılı Karara raptcrlilmiştir. 
nrznlıııline C'irtir. ,, 
16 . Yı . 1941 tarih ve 3272 numaralı Karara rapteclilnıiştir. 
arzubaline ektiı·. 

?lfııli.Yedeki matlulıunuıı ~vi~·esinin JJ:ncümendedir. 
lı:'nıiniııc dair. 
16. V .1941 tıll'ih ve 3183 nunıaralı Karara raptedilnUştir. 
arzuhaline cktir. 

Kuzu ve oğlak gibi kÜGÜk ha.nanat ın ]~ııtüınendedir. 

kc~'ilmemcsi lıııkkında. 

ll. VIII_ 1941 tarih ve 34 !) ııuma- Karara raptedilmiştir. 
rıı lı arzuhaline ektir. 

Dokuz ı,:ucoğu olduğumlım ka:nuııi ik- Karara raptedilıııiştir. 
ram i)- •sinin vcrilmcsüıe d :ı ir. 
Bar.ı şPhirlcrclcki hcl diye meınmla- Karara raptedilmişlir. 
rıııa b:ılışedilcn baklardan kl'lldileri-
niıı rl<! mahıımı edilınenıclcı·i hnkl--ın-

dn. 
2510 sayılı kanunclan iı;tifadel~riyle Enciimeodcdi ı·. 
kadrolarm memleketlerine iadesi ve 
keııdisinin de liseııi olan bir viiAyet 

merkezine nakline dair 
fzınir ticaret mahkemesindeki dAva- Adliyc vekôJ tinc. 
sının biran evvel notie('lenmesinc 

d &ir 



Kay lt 
ro. 

Arzuhal salıibinin 
isim· ve adresi Arzuhal bulasası .Muamelesi 

3944/ 4147 Çoruh : Cezaevinde Em- Muhakemesinin mevkufen yapılma- Enciimendedir. 
rullah Okumuş. masma dair. 

3945/4148 Bolu: Cezaevinde Alımed Balıkesir ceza evine nakline dair. Kara ı·a raptedilmiştir. 
Candemir. 

3946/4149 Jlnkara : Cezaevinde 
M;'lıstafa Yörük. 

3947/ 4150 Ankara: . İzzettin mahal
lesi Sonevler So. No. 16. 
Babaettin Ermiş, 

3948/4151 Kemah : Cezaevinde Os
man ÖY.er. 

Haksız olarak verilen ınalıkuıniyet Brıeiiıııcndediı·. 
kaı·armın tetkikına dair 
Maarif vekMeti tarafından muvakkat J\anmı ı·aptedilıııi~tir . 

bir müddet vazife görmesi için me-
muriyet verilmesi hakkında 
Af kanunundan istifadesinin temini- Eııt•ünı lllll'di ı· . 

ne dair. 
3949/5152 Amasya : Günıüşlü ma- M;alatya'ya gitmelerine müsaade edi!- Enciiııwnd elir. 

halesi Resmi !şer hane- mesine dair 
sinde Rahime Bucak ve 
ar. 

3950/-U53 'ü l ey uıaııiye 

Fetvayakuşu 

ver Aslan. 

istanbul : Tiirkiyt• Cunılıuri,,·eti tabiiyctine ka- Dalıili .YC vck:lletiııe. 
o. 22 En- lıullc ı·i .vle ııiiftısıı tescillerine dııir . 

3!l51/ n56 Ankara : Aske[i temyiz 
mahkemesi aza mülazimi 

. 2. As. Ad. Hiikiırti 

lif usta fa Sere n. 

a ·ıp tashilıi hakkıtıda dileğinin na
ZHrı itibare alıııması hakkında. 

J~neüm•ıuledir. 

3H52/~1fı7 Ankara : M. M. Vekale- Nasıp tashitıi hakkında dileğinin na- .l~ıır·üm ııdcclir . 

li mü~teşarlık mehakim zarı itibaı·e alınması hakkında . 

3!l53f.j.151l 

395~/415!) 

3!lfı5/~Hi0 

3956/ !161 

3!157/~162 

:l!J!i /~163 

3!15!1/~HH 

3960/4165 

Ş. Müdürü NI. A.li Tür-
kor. 

Ankara : Sanayi caddesi 
Arpacr Nuri apartımarn 

.Hıfzı albandoğlu. 

iird : Cezaevinde Ömer 
mar ve ar. 

(}clenbe - Krrkıığaç : Bo
yacr l\[nstafa Bulan. 

Istanlıul YeJ\ipostaııe 

Hekimçıkmaz so-karşısı 

ka k o. G Bahattin İş-
kıu1:aı·aıı. 

. h·as P ta kutusu 
o. 12 Ayşe Oiiven. 

Km·abük : Çelik ve de
mir fabrikıı r yeni şifre 

daiı· servisinde o. 2728 
Yu uf Tez. 

nfranholu : ll:ırtifntu

racı Mustafa Çiçekoğlu. 
Gelenbe - Kırkağaç : Bo
yacı Mustafa Öz. 

.Aı·zuluıl encümeniııin sııyı 52 ve 3600 
ııumııralı hakkındaki karara itiraz 
ediyor. 
Ail leı-iııe yardım yapılmasma dair. 

'r.ayrikauuııi tarhedilen muamele ver
gi i ceza mm kaldn·ılması hakkında. 

Y~d~ksulıay hakkının tanınınası 1·c 
Hiiki\mct devairl<'riııden birinde nıe

nnıriyet alabilme ·inin tC'nıininc dair. 

Karara raptcdilıniştir. 

Bneünıcncledir . 

Karara nıptcdilnıi~tiı·. 

Askeri lisedeki o~lunıı iıııtihaııda ya- Kararn raptcdilmiştir. 
pılan haksızlığın düzeltilın~sinc dair. 

lst.iınlak edilen 'Vin iıı bcdc.>linin ve Dahili_,. vekiıletinc. 

icıırının veı·ilme ·ine dair. 

Hfıkimden şikay •t ediyor. Adiiye vekiılc'tinc. · 

Yanlış olarak tarh ve tahsil edilen Encfutıendedir. 
muamele vergisinin iadesine dair. 



Kayit 
No. 

3961 / 4166 

3962/ 4167 

3963/ 4168 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

Sivas : Üzümpazarı ca
mii imam ve hatip M. 
Ali Pulat ve ar. 
Erzincan : Karsavuran 
köyünde Memet Erçel. 
Kayseri : Lise müdürü 
Ömer S ıtkı Erdi. 

283 -

Arzıılıul hullısası 

IIademei Jıayı·at maaşlarının tczyidi
nc dair. 

Tiukukı.ı tasarrufiyesine vakı müda
hal enin menine dair. · 
Kayseri defterılarının yııpınış olduğu 

haksıziık tan şikfıyet ediyor. 

Muamelesi 

En<>üınendedir. 

Du h i 1 iye vckfilet ine. 

i\Tnliyc vckiil line. 

3!J64/ 416D Birecik : Saha mahalle- A~ık ınaaşlarnıın verilmesi hakkında. Bnc·ünıcndedir. 
sinde Galip Demirel. 

3965/ 4170 Niğde : Cezaevinde M. 
Doğan. 

396(;/ .J-171 •rurıms : Buğda~· pa zn mı 

da Davet Erdoğan. 
3967/ !172 Riıııov : Bfir Kö.vüııılr 

1\femet Ali Doğan. 

3968/ 4173 l\Ialat.ya : 'l'üeeaı·clan l\Ic
met Köse ve a ı ·. 

396!l/ 4174 Malal~·a : 'l'iircarılan M. 
Ali (htenıiY. ' '<' nı·. 

3970/417fı i\lalat~·a : Tüccardan R<'· 
fet Maıırı ve ar. 

3971/ 4176 ı\fahıtya : Tücearrlaıı o~

man Hüsrrv vp ar. 
3!)72/ 4177 Oltn : KaRııp Hakkı nıı

nıına Halil Tıınccl YC ar. 
3!173/ 417, Kayscı·i : Clüllük malıal

lesinde No. 48 eski polis 
memuru Hakkı Teoman. 

3974/ 417!) Kaı·n lıisa r - İncesu : Çift
çi malları koruma reisi 
B. Atalay ve a r. 

397!)!4180 evşelıir : Kaymaklı kö-
yü öğretmeni M. Ccbc Br
gönen~. 

3!!76/ 4181 ('orum : Cezaevinde Sııit 

Doğan 

3!l77r H 82 Eı·enköy- fstanhııl: Etcm 
EE. ~ıkmıızı No 30 Zehrn 
Oalgakıran . 

3978/41!!3 Rir cik : Reledjye muha
sibi Abdülkadir Diriöz. 

Cezaev lerine iplik verilerek ierayi sa- Adliyc vekfıletirıe. 
ıı ııt etmelerine dair. 
Pamuk fiyatları hakkındaki dileğinin Eıırüınt'11d edir. 

nuıarı itibaru alınnııtRı lınkkıııda. 

Bıışka bir· vili'ıycte nakline dair. Bncüınendcdir. 

Yerli mallar pazarından mımifatuı·a Karara raptedilıııiştir. 
vPrilnı es i hakkında. 

YrJ"ii mallar puznrınclfln ınanifatuı·ıı Bnrüın<>nd dir. 
\'e r·ilınrsi lıııkk r n(l:ı . 

Yerli Mallar paıarından ınanifatunı Karara ı-aptedilıniştir. 

vrrilnırsi hakkında. 

Ynli Mallar pazarından manifatuı-n Karara raptedilıniştir. 
vcrilnıcsi h akkında. 

lskiin suretiyle arazi verilmeRi hak- .Maliye Yekiiletine. 
k ında. 
'l.'ekaiit kanummıın 26 ncı maddesinin Karara ı·aptedilmiştir. 
tnlhikına dnir. 

Depo Ye hangarın Karalıisaı·'da yapıl- Ticaret vekilletinc. 
masırın dair. 

36!56 sa~'ılı kanundan istifad ~inin tc- Dahiliye vekiiletine. 
mini ile maaşının tezyidine dair. 

Hakkında veı·ilen hüknıiin yeniden Enrümendedir. 
tctkik:ma dair. 
llidematı vatani.ve tı>rt ibinden 1111111-5 B ncü nı ııdı-dir. 
IHhsisin dair. 

4085 sayılı kanunla tczat teşkil eden Knrııra ı·aptedilnıi~tir. 

::ıo senelik hukukunun muhafazasına 
dair. 

3979/4184 Riyaseti Cümhuı· Muha- Hakkında verilen mahktınıiyet kora
fız taburu 4. Bl. komu, ı ·ınrn yolsıızluğundan dolayı yeniden 
tam yüzbaşı Avııi Özkal · tetkikine dair 

dliye cıırünı ııine . 

4270 nunıarallı kanwı 

olıırnk ~ıkmıştır. 

yoncu 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı-esi 

- -2M-

.A rm hal huliisası Muamelesi 

3980/4185 :M:anisa : Yenieam Ko- Bağcılığa zararı dokıman sn ile dolu Dııhiliye w kill etin o. 
nuk Sokak. No. 156 Zülı- 1 ulnndurulan havuzların boş. bulun-
tü Erdem ve ar. duı·u.lı:ıus:ınm teminine dair. 

3981/4186 Ankara : Yeı;ı.işelıir Pa- i\feınJ~kE"tiuo iadesiııe dııir Karara raptedilmiştir. 
zar mahallesi Malırukat-
çı Ziya Kaş'm yanında. 
Halil Akgeyik. 

39 2/4187 Ankara.: Kavaklidere Gü- İskan kanununun balışettiği haklar- Karaı·a raptedilmiştir. 
ven evler Güneş So. No. dan isLı.fadesinin teminine dair 
2. Celalettin Rodoslu. 

3983/4188 Kayseri : Karaimam ma- Gayri kanuni tasfiye ve satışma baş- l~ıı cüıneııdedir. 

hallesi No. 4. eski Erzin- laımuş olaıı gayrimenkul eııwallerinin 
can mebusu Hüseyin Ak- Devlet şilrasmdaki dil.vasnun neti-
su. cesine kadar s'atışın durdurulması 

3984/4189 .Ankara : Atıfbey malıal
lesinde No. 231. Büseyin 
lrz. 

3985/4190 Anamtır : 63 arnele pav
yoıılart şefi Ziya Gün
gül. 

3986/U91 Çomra - '!'rabzon: Kohalı 
köyünde aza Hasan Yıl-
maz ve ar. 

hakkında 

Kadastro mahkemesinin vergi kara- Kııranı raptedilnıiştir. 
rılllD 'fem;ri.ı mahkemesinin tasdikı-
mn gayri kanuni olduğu hakkında 
18. U. 1941 tarih ve 2818 No. lu Ar- Karara rnptedilmişt.ir. 

ztılıal encümeni kararına itirazı hak-
kında. 

Arazi tevzi kornisyomı· reisinin sni· Kın·ara raptediJmiştir. 
istimaline dair. 

3987/4192. Akııaray - İstanbul: İne- Hukuku tasarrufiyesinin vikayesi Evrak kalemine iade 
be;r. mahallesi teceddüd hakkrnda. cdilm~tir. 

sokak No. 27 Ebubekir 
Sami. 

39 8/4193 Bursa: Cezaevinde Hüse
yin Özcan. 

3989/4194 Gümüşane : Tapu sicil 
muhafrzl.ık muavini Şük
rü J;{oraltan. 

3990/4195 Giresun: Çınarlar lllDhal
lesi Y. Ziya Yosmaoğu. 

3991/4196 Karşıyaka- İzmir: AJay
bey Mitat paşa caddesi 
.-ro. 60 A. Hilıni Aslaxıgi

3992/4197 

3993/4.19 

3!!94/4199 

ray. 
Kur§uıılu. - Tigaz Cö
mertler malıalleırlnde Re
cep İnce. 
İzmir: Bornova - Suhayx 
sokak o. 7İ Salüı Canfes. 
Ankara: Şülo•iye mahalle
si M. Dolu sokalt No. 125 
Şevket Bacan. 

Ası·i cezaevlerine nakline dair. Encümendediı'. 

4178 niımaralı katiundan istüadesinin Encünıendedir. 
temini ile çocuk zammının verilmesine 
dair. 
8. XI. 1942 tarih ve 2607 numaralı Eneümende<lir. 
a nmhaliı:ıe ektir. 
Tek,aüt maaş:ından vergi keailmemesi J~nciimcndecHı:, 

hakkında. 

İad i nınhakerne karaıı verilmesi hak- Karııra raptcdilmiştiı·. 
km da. 

İskan muamelesinin düzeltilmesi hak- F.ncünıeudedir. 
kmd'a. 
Uakk:ıuda ;erilen malıkiiıniyet kararı- Errcülnendedir. 
nın nf:fma dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Aı·.mhal hulilsası Muamelesi 

3905/4200 Si·verek: Hnsan Çelebi Tarhedilen kazanç Vl'rgisi cezasınm Encüınendediı·. 

mahallesinde Muharrem alınmamasma dair. 
Terzi. 

3996/4201 Y ozgııd: Arifiye köyiindc 
Hüseyin Karacaoğlon. 

3997 j .J-202 .Ankara: Ad.liyc caddesi 
Altan sokak No. 1 avukat 
Aziz Baban. 

Zeı·cttiği aı·azinin kr>ndisine terki hak- Eneüıncnd!!dir. 

k ında. 
12. l . 1942 tarih ve 4012 numaralı ar- Karara raptcdilıniştir. 
zuhaline ektir. 

3!!!) ';.J.203 Berg-:ıımı : As. po~. .~o. Yedeksubaylık hakkının )fiili l\füdu- Karara raptcdilmiştir. 
2672 K. emrinde 1. Bt. !"na tarafından tanınmasına dair. 
Top tcğıncni Nt•cati Ün-
salan el iyle Halil Arıııaıı. 

3!l9!lj .J.204 l~vı·eşe :Askeri posta No. -!161 sayılı kııuuıılıı zıyaa uğrıynn Encüınendedir. 

1003 Bl. 4. S •Jim Bil. hakkının telilfisiııin teminine dair. 
4000/420'ı Bursa : Sclçukhntun nıa,. l\Iahkilm hnJunan k«>ası lıııstn olması Karara rtıT>tedihniştir; 

hallesi !\o. 7 lfa:vı-iyr • 'o- dolayısiyle cezasının affına dııiı·. 

bacılar. 

4001 /.J.206 1' zunköprü : Yeniköy öğ-
retm eni Kcrnıııi Eııgin

alay. 
4002 14207 Ödemiş : Eski irr:ı nıcmu-

111 M. Atala~· ni.indoğdn. 

4003/ 4208 · Boılruın : S~z köyiiııılr 

TTıılil Yal~ın ve ar. 

~mıııısiıı biı· malıal<fe iskiınının temi- Karara raptedilmiştil·. 
nine dair. 

2 . VITT. 19.J.O ü1rilı ve 236 numara- Kararıı raptedilıniştir. 
lı ıırzulıalirıe ektir. 
Köy ihtiyar lıcyetiııec tanzim ve tns- Enciiın ııdedir. 

elik edilen biit<:ede ~·apılan hnlmızlık-

tan Ş"ikayetc dait'. 

4004/ 420!! Şercflikoı;hisııı· : -Tandıı ı·- Ycııilen ınahklınıiyet kaı·arıııda hata- Enciinıendedir. 

mal.ıöliik komutanı üstı>ğ- yı adli vakı olduğuna dair. 
men Jiilmi ilöncn<:. 

400!i/ 4210 Oltu : Dava ,•ekili Yu- Malıkemcleı·deki davalarının birınıev- Eııeümend dir. 
suf ve ar. 

4006/ 4211 :'lfaniııa : Eğc ıııalıııll!'si 

Borsa sokaık ~o. ll!l lh· 
rııhim Külôhdaş. 

vcl intacına dair. 

)fılhkmıeden şiklıyetinc dair. Adliye v killeeh:e. 

4007/ 4212 Ün~·c : Çaınurlu ınalıııl· Tekaüt maıışınm iadeten tahsisini ve· Korara raptcdilmiştir. 
lesi nde Isınail Ocak. ya on senelik maaş tutaru11n tekrar 

400 't -1213 ('ıınkırı : '!'ii ney köyün
den Cafer Çelik ve ar. 

400!1/ 4214 naıau1 - 1stunbttl : Kü
çükhalıklıhan No. 10 Yalı
ram Narhek. 

v<>ı·ilıncsini istiyor. 
19. I. 1942 tarih ve -!029 numarulı 1\Iuliye veltUlctine. 
aı·zuhaline ektir. 
Jt iuna ınii teııit ı-ılacıığmın tediy~inin J<.:n('Üm ııdedir. 

h•minine dair. 
---~- -· --

4010/ 4215 Samsun : Havza Jandıw- Mahkttmiyet ceza rnın ııffine dair 
ına bölük koınutıım ön-

Karara raptcdilıniştir. 

yüzbaşı Fazlı Altan. 
4011/ 4216 Kayseri Karaimam ma- 2 . ill . 1942 tarih ve 41 

bııllesi ' o. 4. Hüseyin hali no ektir. 
Aksu. 

No. unu- F.nl'iimcnd dir. 

• •• -· .... a 
._.J,, -· _• • .L 



iraylt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal lıulıisası Muamelesi 

4012/ 4217 Kadrköy M:illıürdar 22 lira ile 2:i -lira arasındaki fark•rı Karara raptedilmiştir. 
Gündog:·Jıı So. No. 21 a- kanun mucibiuce verilmesı ve tekaüt 
dullah Sulaklı. muamelesinin ona göre tashihi hak

kında. 
4013/ 4218 Anbt'.l . !-Lii ... L nıet cad 

desi No. 7 dükkanda Se
lamİ Gördüren. 

Gözlükçülük ruhsatııanıes ' verilmesi 
h aklınıda 

Karara raptedilnıiştir. 

4014/ 4219 . Kayseri : Bez fabrikasın
da mahkUm kadınlardan 
Mevlude Işık. 

Yaş tashihi hakkmdaki müracatınm 
biranevvel neticelenmesine dair 

Encümcndedir. 

4015/ 4220 Kayseri : Karaimam ma- 13 . m . 1942 tarih ve 4216 No. lu. Encünıendedir. 

4016/4221 

4017/ 4222 

401 / 4223 

4019/ 422<-lo 

hallesi No. 4. Eski Er- arzulıaline ektir. 
zincan 'mebusu Hüseyiu 
Aksu. 

Bursa : Yeşil şiple cad. 
Yan So. No. 14. Sabit On
gün. 
D. Bayazıt : Şakir. 

Bayburt : lik okul öğret
menleri. Tunçer ve ar. 
Mengen : Parti baş.kaııt 

Raif Özkan ve ar. 

Haksız olarak vazifesinden çıkarrl<lı- Karara raptcdilıniştir . 

ğından şikayet ediyor. 

lerdan sa tm aldığı arsanm tapusunun 
verilmesinin teminine dair. Encüınendcdir . 

Ç<ıciık zammİyle mahrukat bedelinin Encümendedir. 
verilmesinin teminine dair. 
Mengen 'deki P. T. T. idaı·esinin kal- Karara raptedilıniştir. 

dmimaması hakkında. 

4020/ 4225 Ödemiş : Aydoğan Top- İskan ·uı·etiyle verilen gayrimenlmJ.' Sıhhat ve İç . Mu. V. 
cuoğlu ve ar. leri hakkındaki dileklerinin nazarı 

itibara alınması hakkında. 
4021/ 4226 lVIuuıınya : Bmniyet ko- Mücadele hizmetinin memuriy t hiz- Karara raptedilmiştir. 

rııiserliği kadrosunda müs- mctine ilavesi hakkında. 

4022/<!227 

4023/ 422 

talıdem Süleyman Torun-
oğlu. 

Çarşamba : Çay mahalle
sinde Sabri Şimşek. 
Ereğli - Konya: Belediye 
ba kfıtibi Mustafa Ku-
rum. 

Yerll mallar pazarından beY- verilme- Encümendedir. 
sinin teminine dair. 
Devlet hizmetinin tekaütlük müdde- Karara raptedilnıiştir. 
tine iliıvesine dair. 

4024/ 4229 Konya : ltınapa un fa b- Muamele vergisinin azaltılınnsı hak- Enoümendedir. 
ıikıısı miisteeiri emil kında. 

E kiçorakçı. 
4025/ 4230 Bünyan : amiikebir ına- Arazilerinin sulanması için su tcsisa- Dahiliye vckul ctinc. 

halle i miimcssili Şakir tının yapılmasına dair. 
ve ar. 

4026/ 4231 Ram i - !stanbul : A. kıı- N as ıp Uı hi hi hııkkındıılti dil eğinin Karara raptedilnıiştir. 
ri posta o. 3fi5 TI. Th. ua?.arı itibara alınması hakkında. 
K. Bnb. Miiştak Oru(!. 

4027/.J-2~2 lııuıııbul : Yapı tısta oku- Y 'd ksubay hakkıımı verilmeRine dair. Knrara raptcdilnıiştir. 

lu talebesinden No. 3 On-
Jip Tamer ve ar. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
o. isim ve adresi 

-!O~ t{/~233 Eı·zincan : Ta.şçı mahal
lesinde Ahmet BaşoraL 

287 -

Arzuhal lıuliisası lllnamelesi 

\·eı·ilcn ıııahkiinıi~·et karal'llı rla hata- F:nciim<.>ndrdir. 
yı adli olduğundan yenidrn tctkikı-

na dair. 
402!1:'4234 Amasya : Belediye ıııc- 2097 ve 2264 numaralı kenunloı·ın bii- Dahili.ve vekiiletine. 

rııurlarıııdan M. Arrun I' C 

ar. 
4030/ 42?5 Zara : Çarşıbaı;p mahalle

si emniyet komiseri Sa
dullah Erdemli. 

403 1 /4~36 !zııdr : Kambiyo müdür 
muavini Kadri Bilgin. 

4032/ 4237 l\f araş : Bahçecİ esnafın

dan İsa Hameli ve ar. 
4033/4238 Söke : As. Pos. No. 1883 

Nı. tenı en Tl alil Çoşkun. 

tiin belediye ınenıu rla rı na da leşmil i
ne dair. 
Yabancı memlekete bulunduğu SP!le· 
ye ait yol mükellefiyeti vcrp:isinin 
alınmamıı.sına dair 
5 . V . 1941 tarih ve 3122 No. arzu. 
haline ektir. 
Arıızi l e ı·iııo "<' lJZt' l•kinıinin şe !'lı st 
hırakılıııa.~ı hakkında. 

Hakkında verilen işten çıkaı·ıııa ka
rarmm kanunun ruhuna uygun bir 
tarzda tashihi lıakkıııda. 

l~ ıwüııwııd eclir. 

Karaı·ıı nıptcdilıniştir. 

1 >alıili.'·c l'e kfıletinc . 

Kıınmı nıptcdilnıiştir. 

4034/ 4239 Dcı·ik : Tılbısııılı köyün- Köylerinde yerıid~ıı iıı~nsı tııknıTiir.· l •]ıwliıııcııdcdiı·. 

de 1brahim Oroıaıı YI' nr. ı·drn okul biııa~ının H i1ıt:- , ııın tehiri••·· 

4035/ 4240 

4036/ 4241 

4037/ 4242 

Eskişelıiı· : Memure kö
yünden Nazif Karter. 

Sarayönü : !stasyond:ı 
terzi ILzır elile Rıtmazun 
o~den. 
Tarcnn : Sankaya köyün
ele Mustafa A 'm ünü ı· . 

C1esi Onüçpııra köyü 
muhturı Mustafa Tanrı 

över. 

dııir 

Uvk:ızv "u)r. nanıı mevkiindeki ıL"M:;y: 
işletmeye talip olduğu haklunda. 

Köy snlın.a usulleri ahkammca saıma

işleı·irıiıı deva nıının teminine dair. 

Hazineye ait fatılan arazide ya~ ·ılıın 

hı•kı,ız muame~cden ~itı:~ınt ediyor. 

Postanel riııin . kaldırılnıaması hak
kında . 

Kaı·am raptcdilmiı;;tir. 

EncÜın('ndcdi r 

~luli~·c vekiıletinc. 

J amrıı raptedilıniştir. 

403B/ 42H r: iresun : Çııııırlar ma- Kat i l eşmiş mahkeme ilamının Maliye Bnrümrnd dir. 
hııll siııd c A. Fehmi Hat- ,·ekiil ctince infazına dair. 
tatoğlu . 

40-10/424!1 Jstanbul : J.,!ileli Genç- ~luhaci r mallarının gümrüksöz olarak Karararapt dilnti~tir . 

tü rk sokak o. 35 Sela- lll<'ınlcketc ithaline ve servetlerinin 

40-11 / !247 

40-13/ -l:N!l 

ınct anartmıanı M. Mij- de geti rilmesi hususunun da temin 
gar. edilmesine dair. 

T ozan : Pekmezci köyün
de Aliş ve ar. 

Akdağınııdı•ı ı i 
Yüksek. 

HulCısi 

l'ctürge : Ağalar mahal
lı•si Rüştü Aytıım. 

l skii.nlm·ının t ·mini ilc tohumluk l"l'· 

rilmesine dair. 

.Jundımııa komutanından şik{iyct edi
yor. 
f;;iro adlı ıwhrirı üzcı·iııc bir köprü 
iıışıısı hakkında . 

'ılı lıa t 1·e lı:. l\lıı. \". 

J!:nrüıııendcdir. 
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-!0-H/ -!250 Kudıl{öy - İstanbul : Rı- l\1[,1Juliyet mauşı tah isi hakkındaki di- Karara raptedilmi{ıtir. 
zapaşa Cihansein'cteri so- leğirıin nıızan itibarc alınması hak-
kak No. 48 emekli 5 nci kında. 

Sllllf muanı •le memuru 
fh san Ntıri ir. 

-!0-!5/ -!251 Bulanık : Hediye. Bat.tal tarafından trzına vfilo tecavüz Bncümendedir. 
clolayı!li)llc hakkınun kanun i ta:kibat 
yapılmasma dair. 

40-!6/ -!252 Ankara : ]~ski Ziraat ar- iskflmnın temilıi dileğin~ dair. 
kasında Hakkı Salındır-

ına. 

Kul'ara rııptedilıni~tir . 

-l0-!7/ -!253 Beyoğlu- lstan'bu l : Türk J"alııılrlık zaınmınclıın istifadelerine Encümeııdcdir. 
ııııoniın gaz şirketi mü- dair. 
dürlüğü iş~iler narnma 
1 mail ve ar. 

-10-!8/:ı25-! Elmadağ : fstasyon ma- Vazifesine haksız olaTak nihayet ve- , Kurara ruptedilmiı;<tir. 
kıı.s~.ısr No. 23518 Ömer ı·ilmck suretiyle ınağduı· edildiğinc 
Bağkalan. dair. 

4049/ 4255 Sü.rmcno : Hususi mnha- TerFiinin temini dileğine dair. 
sebe memuru Kilmi l Gü-
Jener. 

Dalıili.ve v<'kıilPtinc . 

4050/ 4256 Tarsus Küçüknıinaı·c l\Hiııasip bir işte çalışmasıııın temini- En~ümerıdcdir. 
·l}aı-şısı .Bakkal eyhanh ne dair. 
Memet Çetinkaya eliyle 
Hasan Doğancr. 

-1051/ 4257 Petürge : Köylü mahalle- !:;liro nelıid üzerinde bir köprü yapb- Encüınend diı·. 

s inde Hü eyin Şcrmet. rılması hakkında . 

-!052/ 425 .Ankara :. Vakıflar U. M. Lisede tahsilele bulunan 20 yaşındaki Encümendedü·. 
Vakıf kayıtlar tetkik me- 5 nei Çoeuğuııun zamdan istifade edip 
muru azmi Onat. etmiyeeeğinin tuyilıine dair. 

4053/ 4259 Küre : Emekli besap me- 1929 sen inden itibaren muhlliy t Karara rapt dilmi~tir. 
murn İsmııil Haındi . maaşının verilm~ ine dair. 

4054/ 4260 Yenişehir - Ankara: Ku- 27. XI .1941 tarih ve 3 44 numaralı Karara raptcdilıniştir. 

raııfil okıık No. 37 Fat- • arzuhaline ektir. 
ma Liiçinııy. 

4055/-ı261 Bursa : Orman kornma 1stikHU savaşında yanan enwaline .Encümcndcclir. 
I. Tb. I . Bl. I. Tk. Gedik- mukabil emval verilmesi hakkında. 

40!')6 / 4262 
4057/4263 

li baş avuş Kemal ÖzbE>k. 
Tokat : Şükrü K skin. 
e.vlıan : Qiftçi - Kırınıt 

kÖ';-.'iinde fustafa Biı:eı· 

vc pr. 
405 / 4264 Mudanya ığı köyünelP 

Sabiha Bilginer. 
.ıü59/426!i Fııtih - 1stıınhul : inan-

Deft rda ı·dan şikayet ediyor. 
Topraklarının usulü dair sinde ııam

lurınıt t .scilinc dair. 

1\Tali~·e vckaletine. 
En<'Ümendedir. 

tı:viııin iNJr b dcliııin yii.kı< ltihnesi Karara rııptt>dilıni tir. 
h::ıkkmda. 

Otuz senelik hizm tine mukabil ikra- Kumı·a raptedilmiştir . 
ağa malınlle i DPr<' na?.m ıni.,·esinin verilm 'Sİ hakkınilıı . 

sokak ~o. 2 Hıı;vTire Gö-
nemelr. 



Ka~·it 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

-1060/-!266 (Iii 1 par.a rı : Söğüt<:Ü kö· 
~· üıırlP .\hmet Tözeıı. 

·Hl61/'1::W7 Adııııa : llğuı' işevinde 

Emin. 
4062/ 4268 Bursa : Ahmetbey nın hal

lesi Bağış sokak No. 13 
TTiiscyin l arr1i. 

-1063j-ı269 Yozı:(at :Köseoğlu nıahal

le~inle 1\fcın!'t Kılı~aslnn. 

406-1 / -!271 A nkaı·a : 'l'op~uatış olm
lu ikinri sııha.v bölüğün

de Asteğmcn Avni ı:;!'n

tiirk. 

~06!i '-1:!72 Ralıkesiı· : Zahir!'ri '!'ah
sin Oiinııl ve ar. 

-1066/ -!273 Bııkırkii~· - Jstanbul: Os-

289 -
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!skiinlııı·ııım temini clileğinc daiı·. Eneümcndcdir. 

Aılaııa istıısyonu ambarında yapılan Encümt'nrlcdir. 
hazı ~·olsuzluklar hakkında. 

23. V. 1940 tarih ve 2024 nuınaı-alı Karara raptcdilıniştir. 

arzuhaline clct:ir. 

24 . lV. 1!NO tarih ve 18 3 numal'lllı Karara rapt.c<lilmiştir. 
arzuhaline ektir. 
Mnhkumi,vet cczu.sının nffıııa dair. Karara rapıcdilnıiştir. 

Ofis tıırnfınrlan satın alınan hakla fi- Eııcümcmlcdir. 

yatı farkının verilmesine dııir. 

Tckııüdiyc Vl' ikraıniyesinin vcrilnlf'- Kııram raptc<lilmiştir. 

mani.1•e mnhallrsi Cami sine dair . 
. ~oknk No. 28 Riisnii f:!'-
mal Rözhilrn. 

-1067/427-1- 'Polntlı : Avl)llr köyiinflr 
A. Kayıı ve ar. 

Arazii lıfıliycden ikişer yür. döniiın Karara raptcdilmişfiı·. 
arazi vcrilm(";i haltkuıda 

-IOGK. -127'ı Bitlis : As. Pos. ;{o. 30!i1 
•rei!men Tevfik Annoolu 

Adli,,·c Yekftlctindcn şikftycl l'cliyor. Karara rnptedilmiştir. 

eliyle Burhan Anadolu. 
40G!J /4~76 Jfııfik : Oğnel'it kö.1iindc ~·ocuklaruıın aııavalıına cclbiııin t mi- EueümC'ndcdir. 

1\frın!'t Yantiri.. nine dair. 
4070/ 4-277 'l'okad : Cabilioğlu hağ- !skanlarınm teminine dair. 

larında İbrahim Yürüdiir. 
~ılıhnt w !~. Mu. V. 

4071/4278 fn('holu : Karadeniz ma
hallesinde Aziz Özlü. 

Yalan yere yemin davalarma müteal- Kımırıı raptedilmiştir. 
lik t emyiz iytihadmın tetkik ve tef-
si ı · ine dair. 

4072/4-279 Ödemiş : Yeni Hükümet 21 . vnr . 1940 taı·ih w 2!}6 o. lu Kararn raptedilmiştir. 
civarı No. 46. Eski icra ıır:mhalinc ektir. 
memurU': M. Atalay Gün-
doğdu. 

4073/42 O İstanbul: Aksaray Baba- Tahtı tasarrufunda bıılunan arazisi- J~n<·Ünıl'IIOC'dir. 

4074/42 ı 

4075/4282 

4076/4-283 

hasan alemi malıallesi nin istimli'iki cihctino gidilmemcsine 
Oruçbozan sokak No. 6. dair 
Şükrü Gökçek 

Jiavza : Çayırözü köyün
de Memet Semiz. 
Çanakkale : Maarif killi
bi Şemi Erdem. 
Alaçam: Bafra Toplu, 
Bayran ve Oöçkün köy
leri adına Mustafa Erol 
ve ar. 

4062 sayılı kanundan istifadelerine 
'dair, 
M aa.,mm arttırılması bakkıııda. 

Köylerind ki tütün yasağının kaldr
nlması bakkmda 

ıhhııt ve 1 ~. ~lu. Y. 

Eneüın ndNiiı·. 

l~ııcünıcnocdir. 



Kayit 
No. 

4077/428-1 

4078/ 4285 

4079/ 42 6 

4080/ 4288 

~o 1/ 4290 

4082/ 4291 

ArzuluU sahibinin 
isim ve adresi 

A.nka.ra : Topçu ve atı§ , 

okulu 2. Subay bölükte 
asteğmen Avni Şentürk. 
Ünye : Müftü .AbdullaİL 

Kırunlı .. 
Uzunada - İzmir : 6. Ağ. 
Top. A. K. V. Yarbay 
Cemal Tarlan. 
O.f : İstavri köyü muhtan 
Hasan YJlmaz. · 
1' tanbul: Uzunçarşı salaş 
dükkfı.nında sıındalyae1 

No. 224/ 226 .Abdurrah
man Çini. 

Aksaray - İstanbul : Ça
kırağa Katip Muslihittin 
sokağı No. 37 Asım . Şen. 

296·-
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23 . m .. 1911,2 tarilı ve 4271 No. lu Karara ı·aptcdilıni~tir. 
arzuhaline ektir. 

Jskaruıun teminine daü-. Eııcüıu •ııdedir. 

30" ağustos 193 ta.rihi~de yarlıaylrğa Karııra raptcdilmiştir. 

terfi ottirilınediğiııe dair. 

1 aşeleriı:ıin . teminine dair. Dahiliye vekfill•ti ne. 

Tarhed ilen vergide yapılun lıaksı:zlı- Kararn- raptedilmi~tir. 

ğın d üzel til m esi hakkında. 

Husu~i ar istiyor. Eneümen.declir. 

4083/ 4292 Denizli : As. Pos. o. Terfiinin t.emni ile nınaşının ona .göre Eucünıcndedir. 

2051 üsteğmen, emir su- vcrilnıc~i hakkında. 

bayı, Altalya arazi M. 
Kemal ilkokulu başöğret-
meni Mnrat Oürsoy. 

408-!/ -1293 Mardin : Teker mahalle- \'akı flaı· hakkındaki dil ğj.ni.n naz:ırı Enciiınendcdir. 

sinde CcHU Yardımcı ve itibare alınması hakkında. 
ar. 

40 5/ 4294 lslı1hiyc : As. Pos. No. 
3322 1. Tb. Eı,nir Sb. 
1'eğmen Bahri .Atabey. 

40 41!15 S imb . li: 1\'fa.hkcmo baş-
kiili hi Ömer Uzdil. 

40 7/-!2!16 Salihli : Çelikli köyünde 
Fadim.c il.mer ·vc ar. 

40 j .J.297 Y şiiova : Talll"irat kilti
b i cliil Ara s. 

Maaşının 20 den. 25 e çıkanlması Encümondcdir. 
hakkında. 

26 ı X . 1940 tarihı ve 2571 mımrrralr Karara mptcdilıniştlı·. 
ıırıntlıhl:ino , ekti ır. 
25. vrrr. 194J tarih. ' 'C 3539 ımma- Karara mptcdilmiştir . 

r·alı arzuhaline ektir. 
Kayrnak.anı!ık vekalet uıııaı;ıırıın veı·il- Eneümonilodir. 
mesi hakkında. 

'lO flj .J.2!18 işnntaşı - İstanbul Müt crakiın ınııznliy('t ınaaşlarım rı Ye- Karıwı.• rııpfedilnıişlir. 
Teşvikiye . Kuyulllbostan ı·ilmo i bnklnnda. 
sokak o. 27 Alunet Gov-
dot .Arzık. 

4090/42!)9 lzmir : Ba nıano Gaziler n vlct llemü·yollarındaki vazife ·ine F~ümendedir. 
eaddesi Ra_na sokak No. tcln·ar alınınasr hııkkında. 
16 O man Juri Oybcrk. 

40!11/ 4300 · Bıı.vburt: Ha anka !.o POŞ- 2!l . IX.. 1941 tııı·ilı YI' 365!1 numuııalı Kaı:axa ra pt edilmiştir. 
tn T. {üdürü Halit Öz- ıırzuhııline cktir. 
kuL 

.J.O!l2/ .J.301 Erzurnm : A.,~ımumcu 15 . I . J 4 tarih ve 4028 n.unıal':ılı 1 ııral)llı rapt<•dilmiştir. 

mahallesi ı o. 81 Şevki urzuhuliııe ektir. 
Demiryüralı:. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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40!)~/4303 Ankara : Devlet koıı.ser

vatu va rı tatbikat sahne
sinde Hüseyin Sönmez. 

4D!l-l/ 430-l lstımbul : 1\fnı;ka :Azinı 

1 potekli alacağı hakkında i e ra dairesi 
tarafından yapılan haksız muaın le
nin düzeltilmeRine dair. 
lliima müstcnit alııcnğının tes\·iyesi-

Encümendeöir. 

ı\Clliye vekiü.etinc. 
aııart.ınınnı No. 3 Rühe,\'- nin teminine dair. 
J fı Ülküınen. 

40!l!"i/ 4306 ~elıiıı Karahisar : Zimat Köylünün işlerinin memurlar ' tııı·a- Karara raptedilıniştil'. 
hıınkası karşısı Taınirri fındaıı ~abuk g-öı-iilıncdiğinden şikayet 

Mustafa m-inde Salfılıat- ediyoı·. 

tin Akyüz. 

40!lG/ 4307 Yozgat : Merkez Cumlıu- 3655 sayılı kıtınından lstlfadcleri11in Encümeııdeclir. 

riyrt ilkoıılu öğrctınenle- temini ilc maaş farkJaıının veı·llmesi 

riııdeıı Fahrettin Okay hakkında. 

ve ar. 

4097/ t30R Sııınsuıı : Cr7.a('vinde f'e- Verilen mab.k:Cuniyei kararının yeni- Encümeııdedir. 

mal Gündüz. den tctkikına dair. 
40!l8/!30!l Giı·esun : Cezaevinde OR- 1\fahkfımiyetlerniıı. affına daiı·. Karaı·:ı. raptedilıniştiı·. 

ınmı Saka ve ar. 
40!lfl/ 4310 Diyarbakır: As. Pos. !l202 Yedek teğmenlik naslıınm tasdikına Encümeııdefiir. 

Bl. uçuş lıcyctiııclı• pilot· dair. 
Şerif Uçaner. 

4100/ 4311 Tarsus : Belediye ınulın - •rckaütlük hakkının tanınması rlileği- Eneümcndcdir. 
scbecisi Nazmi Aydos. ne dair. 

4101/ 4312 Diyarbakır : Ziraat han- Lise mezuniyet lıakkııuıı temini dile- En.ciimendedir. 
kası ınulıascbcci~i Yetiş- ğine dair. 
kin l'liyle Nazıni Çif:tçi. 

410:!/ 4313 Ellıistan : :.'lfaliyc eski Ya- Kesilen· tekıılit ınaaşıııın veriln.ıcsiuin Karara raptcclilıniştir. 
ridııt memuru Ali Rıza teminine dair. 

4103/ 431-l 

4104/ 4315 

Öz baba. 
Kır'!) hir : ntıYa vekili Dava vekilleı•iııiıı hukukunun iadesine i.Kıaraııa ıaptedilmiştir. 
Emin Güreş. dair. 
Galata - !stanbul : Yük- 1skiın işleri lı:ı.kkındııki dilt>ğiııin na- Eıwünıcndedir. 

sek kaldırım Tatarbey za ı·ı itibara alınınası hakkında. 
sokak No. 30 apartıman 

kat 5 Cevdet Akmcı. 
. ..... -. _.__..,....-- ·- -

410G/4316 Maraş : Eloğlu köyü na- Yiyec k <'kmck ihtiyaçlarmın temini- 1Enoünıendedir. 
muıa Hanefi Güçlü ve ne .dak 
ar. 

4106/ 4317 Of : Kılıudanınvran kö- Ekmek ihtiyaçlartnm teminine .dair. TicaYet vekaletine. 

4107/ 4318 

410 ;.ı:wı 

410!l/ 4320 

yü ınuhtarı Ahmet Al. 
Kıı-şehi ı·: ezaevinde Os
man Coşkun ve ıı:r. 

Arapkir : Şötük köyün
de l:Tnlusi Çıplakoğlıı. 

Bor : Bahçeli kö1tinde' 
Memiş Çoyan ve a.r. 

Askeri' cezaevlerinden istifad lerinin 'Encümendeclir. 
teminine dair. 
Malatya orınnn idaresi tararnıdan Ziı'tlllt vt'kôJetinc. 
odun kntiyutınn müsrtade edilmesi. 
Ziraat lınnkMına oJan borçlarmırı te· En<'Ühleudedir. 
cilin dııir. 
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4110/ 4321 Bw·sa : Yonişebir 3 ncü Meskcn bedeli matlubunuıı verilmesi- Enciimendedir. 
okul öğretmeni Kemal ne daiı·. 

Özer. 
4111/ !32<! Burhaniye : Gömek kö

yünde Şekip Aslan. 
4112/ 4323 Kastamonu : Bölge spor 

kulübünde Zül fiikar Ay
doğdu. 

4113/ 4324 1stnnbul : Cağaloğlu Ça
talçeşme sokak No. 4 
Hakkı Alem. 

Köy mulıtarımn yolsuz harekatından 
şikayet. 

Hususi af istiyorlar. 

Haksız olaı·ak vazilesinden çıkarıldı

ğrııdan şikayet. 

411..1/4325 Askeri posta No. 365 Devlet hizmetinin tekaütlüğünde sa-
4 neü kolordu Hayvan yılınası hakkındaki vakı dileğinin na
hastanesi müdüı·ü yüz- zan itibare alınması hakkında. 
başı Seyfi Bedrigil. 

4115/4326 Afyon : Seferberlik mü
dürü Şevket Dingiloğlu. 

4116/ 4327 

4117/4329 

Ankara : V ergiler K. Ra
portörlerinden Alunet İf. 
ret Mercimekoğlu. 
Kayseri : !smetp~a .ma
hallesi No. 10 Bekt~ O. 
Demirkaya. 

4118/4330 1 tanbul : Fatih Fevzi-
paşa caddesi 3. apartr
man kat 2. Emekli kay
makanı Mustafa ÖZJll.llt. 

4119/4331 Samsun : Sabık belediye 
mühendisi Ali Ragıp To
kuy ve lhsan Kefeli. 

4120/4332 Eı·baa: 1 metp~a malıal
lesi o. 4 Bekir Oral. 

4121/ 4333 Çankırı : lli.sareık Kay
seri köyü harp mD.lillü 

Osman Tevge. 
4122/4334 1\'ljaarif müdürlüğü sicil 

memuru Eşref Orcan. 
4123/4335 Tcltad : Y~ıneydan ma

hallesi No. 3. Fatına A
kmeı, N ecip Akıncı. 

4124/4336 Ankara ; Cebeci Demirli
balıçe mahallesi Bahçe 

sokak o. 29. Fethi Elı..>iiıı. 
412G/4337 Ankara : Cebeci ince u 

civarı Firenközü ağzında 
No. 222/2 Münire Yıldız. 

Kırklareli maliycsirıd eıı ı>atın ald ığı 

tarlanın başkasıııa satılmak suretiyle 
zıyaa uğratılan hukukunun iadesine 
dair. 
Birinci B. i\1. MP<'lisi hizm etinin tev-
sikına dair. 

Sekiz çocuk aile i ve muhtacı yardım 
olduğundan belediyeee yardıın edil
mesini istiyor. 
Tekaüt maaşr tahsisi hakkındaki di
lcğiuin nazarL itiharc alınmasına dair. 

Efususl af istiyoı·. 

lnhisnrla-r müdürünün ~ııiist inı:ıUıı
den şikil.yet. 
Beşinci derece üzerinden maaşnun 

verilmesine dair. 

Maıışrı;ıın tezyidi dileğine dair. 

!skan ınuamel inin düzeltilmesine 
dair. 

4161 sayılı kaııunun t fMiı·i)le dair 

1ıışa ettikleri evlerine ait arazilcriııiu 
Eytam bnııko ·men müzayedeye ~ı

karıldığmdau bu satışm tebirine dair. 

Dahil iye \'ckulct ine. 

Eııcıümeııdril ir. 

~;ncüıneıuled i ı·. 

Eııciiııırnılerliı·. 

'E ıı ı• ii ın enelPel i ı · . 

Eıı ri'ıııı cndNli ı·. 

Karara rnptedi lnıiştir. 

Eııciimeııilrdiı·. 

Adiiye En. Rcisliğine. 

4299 o. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

Cl ii. ve t. Yı,kiill'!iıır . 

Eneünwııderliı·. 

Encünıcnde<lir . 

Eııcünıcııclcdir. 

Knrarıı rııpt edilmiştir. 

Eııclinıoıııl•dir. j 



Kayit 
No. 

4126/ 4339 

4127/ 4340 

4128/4341 

41~9/43-!2 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kııuk : .Aşağı mahallede 
! llakkı Dönmez, 
Çanakkııle : l•'etvahane 
caddesi No. 42. Yüzbaşı 

Edip Onursal. 
Hatay : Reyhan.iye Ba
yır nıahııllesi Zekeriya 
Sustancalı. 

Uzııni.~u - Ordu: 'l'eğııeli 

köyünıle lbralıim l'azıır. 

Arzulıal huliisası 

Mil.lul olduğundan yol vergisinden 
n•uafiyetine dair. 
23. VI. 1941 tarih ve 3344 No. lll aı·
zıılıa!ine ektir. 

Devlet zir-aat i~letıııclcri kurumu ııa
u ırııa yapılan i~tiınluk nıuauıcle~iııirı 

trtkiluna dair. 
Erı:ı.sali misilli ır.iraatiniıı trmiııi i~;iıı 

tıLhliycsiııin teminine dair. 

Dahiliye vcki\letinr. 

Kuranı rııpt l' dilnıi ~tiı ·. 

Erwiinıcıııll·di 1'. 

J·:rırünwrııh•di r ·. 

4130/ 4343 Ampayaın : 

Ali Kaya. 
Cezaevinde Bu.kiyci müddcti cezaiyesinin affına Erıcüm.ıorıılıoılir. 

dair. 
4131 / 4344 Diyıu·ıbalor: Ziraat ban- ludei ıncrnuriycti dilcğine dair. 

k.ası eski memurlarından 
Ziraat bankası elilc Alı-

diilkadir Ketan. 

4132j!;HG Zonguldak : AvııkaL )fe· 

med Gürel. 
4133/4346 B i ·mil - Diyarıbakır: Te

zekli köyünde Asiye Bo-
zan ve kızlan. 

~ı üvckkilinin Hazineye ımıtlubunıın 

tcı;viycsiıı.in teminine dair. 
Yaı·dını yapılmasına dair. 

Eııcünıcndcdir. 

Eııcüıııcııdcdir. 

1-:ııciiıneııd edir . 

413Jj.J:ı.ı7 Adapar.1ı·ı : Gedikoğlu Evvclce emlaki milliyeden tııksitle sa- Maliye vekuletiııc. 

malıallesinde Alımed Zo- tılmış olan malların tapuları haklunda .. 
bar ve ar. 

4135/434 tncgöl : Tüiekei konak kö-
yünde Osman Fidan. 

413tij434!J Koııya : İsmail Hotak ve 
ar. 

4137j 43GO Zonguldak : Mşrutiyct 

malıallesi A. Rıza Doğan. 

4-138/~35 1 Kıı yıscri : Karainıam ma
hallesi No. 4 Eski Erzin
can mebusu Hüse:ı-;n Ak-
su. 

Ç(l.lmıp satıJaıı öküzlerinin taı·afına 

iadesinin teminine dair. 

IIubnbat fiyat farkın ın kendilerine ki
loda bir kuruş olarak veilmesine dair. 
Vilayt teffiz komisyonunun hakkında 
verdiği istirdıı.t kararının iptaline 
dair. · 

H . ]IJ. 194-2 tarih ve 4-2:W nurnaralı 
ııı·zuhaliııo ektir. 

Dahiliye vckilletinc. 

F.ııcürncndcdir. 

ılıhaL ve k i\lıı. V. 

Encüııwmlcdiı · . 

4139/ 43!)2 llavzu : Ilavv.a jandarma Tcıııyiz mahkemesi dördüncü eczadaki Kamra rapteclilnıiştir. 

bölüm komutanı yüzba!iı rvrnlnnırı t tkikma dair. 
Fazı! Altan. 

4140/ 4353 Konya : T ercüman ma- 1htiyat olamk askere alınan eşinin üc- Eııcünı<'ndedir. 
hallesinde No. 9 IIatice retinin verilmesine dair. 

gur. 
4141/4-354 Bafra : Teke Sarnııı.şık Zıı.hire ihtiyaçlarının teminini' dair. Encümond dir. 

köyünde mulıtıı.r 1\{emet 
Yılm.aı ve ar. 

-~-



Kayit 
No. 

Arzuhal sıı.hibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulfısası Muamelesi 

4142/4355 Kütahya : 'l!ayya11e bir- Ciheti ı.askeriyey.e .taahhüt• ettiği etin Enoümendedir. 
likleri et müt.ıı.ahh.idi Ri· fiyatı uör.t ı misli r,ıı:ükseldiğinden fev-
fat Şekercioğlu. kıı.la:<le hal ve tmücbir sebeplerden 

4143/ 4356 Kütahya : Topçu birlik
leri et mütaahlıidi ]faik 
C akin. 

ileri gelen zaııarm .taznı.inine dair. 
Ciheti askeriyeye taahhüt ettiği etin ·llL l\l. vek>Lirtiııc. 
!iyatı dört ~li yükseldiğinden fev-
kalude ıhal IVe mücbir .sebeplerden 
ileri gelen > zaııal'lll tazminine dair. 

4144/4358 Dah.iliye V. Memurlar S, iMaa.ş vaziyetiniu ıslahı diloğine dair. ~Encümendedir. 

Tahakkuk Bü. B. Mumey
yizi Halit .A.tanı.er. 

4145/4359 Ankara : İsmetpaşa Ma. Mıılıktımiyet cezasınm afffma daiı· .Encümendedir. 
Uluçmar So. No. 79. nill
lftl emekli subay Necati 
tinver. 

4146/4360 .Ankara : Lezgi köyünde. 
çiftçi Süleyman. • 

4147/4363 Kayseri : Büyük Bahçe 
başmda No. 25. Ilasan 
Bacakrı. 

4148/4364 Adana : Kuru köprüele 
.A.şçı Mustafa Gürler. 

-!H!)j .J.365 D ınird: Cezaeııindc Ah
met Denı.iı·cl. 

4150/ 4366 Kırkağaç : Kocamemet 
mahallesinde !smail Ata
lay. 

4151/.ı367 Tokad: Cezaevinde Şakir 
Zengin. 

4152/ 4368 !sparta: lskender mahal-
le inde' Azize Acar. 

4153/ 436!) Denidi : euıeviııde Ha
lit Güler. 

415-l/:!370 Denizli : Ceuı vinde llte
ınet Onat. 

4155/4371 Tarsus : Mülk salıiplerin
den Ziya Uygın• \'C aı-. 

4156/ 4372 Bozüyük : Kıısımpnşn ma
hallesinde hususi idare 
eski' tıthsildnrı H. Hüse
yin Şensu. 

4157/ 4373 Kndmharu avdar çift. 

4158/ 4374 

liği alıibi , iynzi erim 
ve ar. 
Adıınn : Ecznııe civarm
da 15-l nuınaı·nh dükkll.n
cla avukııt Abdullah Öz
çelik. 

lsteııilen bina vergisiıı.in gayrikamı---1\'Iııliyc vckillet i ne. 
ni olduğu.ııa dair. 
4148/4364 .A.dana : Kuruköprüele Ka.ı·ura mptcdilıniı;;l i ı· . 
3 .. IX . 1941 tarih ve 3565 No. lu ar-
zuhaline ektir. 
9 . X . 1941 tarih ve 3688 No. lu ar- Karara mpteclilıniştir . 
zulıaline ektir. 
111uhkQıniyet cezasmuı af:fma dair. Encümendcdir. 

Muamele vergisinden muaf olduğun- Encümendcdir. 
dan tahsil edilen mebliğın iadesine 
dair. 
:Mahkfımiyet cezasmm ~fına dair. Encümendedir. 

!skan edilmesini veya memleketine Kaı·ara ı·aptedilıniştir. 

dönmesine müsaade edilmesine dair. 
Cezaevi dalıilinde yapılan yolsuı ha- Encümendcdir. 
rckatlan şikayet ediyor . 
C za vi dalıilinde yapılan yolsuz ha- En~ümendedir. 

rekfıttıın şildl.yet ediyor. 
~iiilk irartan hakkmdaki dileğiı:ıiı:ı Kamı-a rııpt<'dilıniştir. 

mızan J libur ' ııl ınnıaııı halı:kında. 

Yedi, sı·kiz senelik hizmetine kal'Şl Dahiliye veka.letine. 
ikr:ınıiyc verilmesine dair. 

Bu yıl orise verecekleri malısulün Enciimendedir. 
kil{lSlındn d"rt kuruş fark verilmosi-
ne cliıiı·. 

H . X . uı.n tarili ve 3695 numaralı Kıınıı~ı raptedilnıiştir .. 
ıırzulııılinc ektir. 



Ka yil 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

H5!J/ l3i5 Diyarbakır : Çopyan ına
hııllcsi Konyar sokak No. 
4 Hatice Dizdar . 

.Uli0/ .J.376 Tekirdağ : Bolediyc baş
katibi li. Mazlum Uslu 
ve ar . 

Aı·zulıal lıttliisası 

lskau Mnreti,\'lc anızi verilme i hak
kında. 

:W!H, 2l!&±, :3!137 · sayılı kaııuıılamı 

kcntlilcı'ine · de Leşmili hak:kmda .. 

llfuamclcsi 

Sılılwt .nı 1~. Mu. \'. 

Eııaüınendodi r. 

.J.lli1 / .J.377 llcyoğlu- htaııbul :'fak- 28. I . Ul4Z tarih. vo. 408ü ııunıorıılJ , Eıı.cüınoıtdodir. 
sim Tarlabaşı caddosi al'lmltalino ı ekth·. 
No. 6 Atlas apartımanı 
KoHtantin T~dori . 

.J. ı G:!/ -137 11 · kişclıiı: : Akarbaşıhda. . ~I~JiıliyeL m aaşı tahsishıc ve ik.ttımi· ı..;u ral'a raptcdiiıni.';lt i ı•. 
hakkal Mustafa eliyle ye verilmesine dair. 
Nuri Yerlikaya. 

~163/-137!1 Emınını : lspir kasaba
sında Şerif Erder Çavuş. 

.J.164/ .J.380 Aııkıırn : Şükrire malınl 

lrsi Dl'rnck sokak No. 3 

l\ lüruı!>ip lıiı· vıızi!eyc alınması hak- l~uı:ııl'lı . nıptctlilnıiJit,i~. 

kıuda. 

FlüınNlıank U. 1\Iildü.rlüğüıı•e luık· Enciiıncndcdir. 

kıntla ı uthik edilen haksız muaıııcle-

.J.lG7j .J.383 

l\lulı:ııTcmlıülcburgazcşi nin ıslahı ile yeniden. lıir vazifcyc 
Atı[cr . al .ıııuıası hakkında. 

.Aııt.nkyn : Sn vaydiye na
hiycsindc Menwd Hoc:ı. 

Bulanık : Şevki Tuııaoğlı\ 

ve ar. 
C: c red!' : .Tandaıma böl ii k 
komııbını emekli yüzbaşı 

f:lıımi Uluç. 
Şişli - lRtaııhııl: Dıırü.lace
ze karantina dairesi hasta 
şoFörii f. Hakkı Y'egiil. 
Kumlmpı - fstanlml: Mol
labey sokak No. 1 Ahmed 
Zobi. 

Banka nıımwa t. fcvvüz edi len buh- 'ri(·art't vrl<fıl!'tinc . 
l;<'sinin tarafına iade"inc dair. 
AMkcr ıulclet'inc yaı:drmda zorluk gös· Encü.meudcdir. 
teren kıı~·makamdan şikayet ediyor. 
tstikliil ınadal~·asınııı veriimsi hak- Kıınıı·a ı·apt dilıoirtiı· . 
k mda. 

Dıuüll\l'!'z de döğüldüğü.nden şikay t Dahili.vc vckiilctinc. 
ediyor. 
Bıtlıalaı· ınııı ZirnaL bankasındaki lıiz- 1 nrııı·ıı rap1 rlilıniı;·tk 

ınct.lcrine ımıkabil müııasip ikrami-
.ı-e verilmCICi hakkrnda. 

4170/~:286 Bayındır Cezaevinde Bakiye müddeli cc7.aiycsinin ııffınıı 

dair. 
Encü.mcııd dir. 

-l171 / .J.:'l 7 

-1-172/ 4:-l 8 

Fclımi Deniz. 
Nazilli : Turan malınilesi 
f. I!a"kkı Aküeniz. 
lJaydarp~ı - lstıınbul : 

Vc~rincr tatbikat o
kulu inzibııt suba), ön
yiizbaıı-r Kiizım trr~ühlü . 

Mnodi ve manevi hir yaromı yapıhlın
srnr i<ıtiyo. 
KaysPri Vııliısi Şefik Ersoy'dan şikü • 

yet ediyor. 

Eııciimcndcdir. 

+173/42 9 Denizli: cza(>,•iudc 1\[ut- f'l'zac,ıin<l ki ~·olsnz muoıııcl lerden Encümrndcdk 
tl\lip Umur. şikayet. diyor. 

4174/4390 D nizli: Cezaevinde Rü- r-eıa.evind ~·olsuz mnıuncl leı'<lon şi· Eneünıendcdir. 
leynıım Kulash. kilyct ediyor. 

4175/4391 Denizli : Cczaı>vindc Fazı! C"czaevind yolsuz munm lclel'(l ıı şi- F.uciimcndcdir. 
Olu. kiiyct ediyor. 

4176/4392 "(j~pnıar - Bozkır: Nahiyc 27. V. 1942 tarih ve 3226 munaralı ar- Knrarıı r pt ·dilmi~tir. 
müdürü M. Hilmi ABöcal. .zuholine ektir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi Arluhal hulasası Muamelesi 

4177/4393 Bursa : Şible I!Uihallesi 25 . II . 1941 tarih ve 2914 No. lu Encümendedir. 
Kaymakam Nihat So. No. arz11haline ektir. 
4. Necip Eyiözlü. 

417 / 4394 Edı·eı:nit : Zeytinli kö- 12 . VI . 1941 tarih ve 3774 No. !11 Encümendedir. 
yünde M'. İhsan Aydoğ- arzulıaline ektir. 
du. 

41 7!l/4395 Dgm : Merkez ilk oklliu Ücretle istihdam edildiği müddetin Karanı mpt.cdilmiştir. 
öğretmeni Kamuran Ba- tekaütlüğünde nazarı itibare alınma. 
baoğlu eliyle Suphi Ba- sı hakkında. 

baoğlu. 

4180/4396 İstanbul : Yeşilköy Is- Tekııüt m.aaşının tezyidine dair. Encümendedir. 
tasyon caddesinde N o. 2. 
Fetı:ni Umar. 

4181/4397 Haydarpaşa : İstasyon Kazaya sebebiyet veren şoför hak- Komnı rapt<'dilnıi ~ tir. 
komutanlığı tahmil tabli- kmda kanuni tııkibat yapılması hak-
ye işlerinde nıuvakkat kmda 
işçilerden Hüseyin Ünal. 

4182/4398 ·çorum :Mahmudiye ma- Iğdır'daki arazisine mukabil Çorum Kuraı·a ra.ptr,dilnıiştiı·. 
hallesinde Mlernet Güneş. vilayeti dahllinde emlak ve arazi ve-

rilmesi lıakk:ında 

4183/4399 ~'a.rsus : Yenice köyünde Jandarma tarafından darp ve cerhe- Eneünıendedir. 

Bekir Atik. · dildiğinden şikayet ediyor. 
4184/4400 Aydın: Cezaevinde Ömer Cezasmm geri kalan müddetinin af- Encüınendcdir. 

Deniz. fına dair. 

-l185/ 440l ÜNküdar - İstanbul : Ce- Verilen ınflhkCııniyct kararında isabet Encümcndcdir. 
zacvirıdc üleyman Söu- olnıadığıııdan lıukuknııun vika.vcsin.c 
mez. dair. 

-ll 6/~402 Arıtalya : As. Pos. No. :ı:raaşınm 30 lira üzcriıırlcn ı•e1·i lm esi llfDıırif vck~lctinc. 

2051 2. Bl. K. · V. Üsteğ- hakkında. 

-llH7/ -!-!03 

-!188/ -HO-t 
' 

. u !l/ .-.H05 

-l L!lO/ -l-101) 

men Fikri Oediklioğlu. 

iğde : Oeı.mevinde Mc
r:ııet. Adalı. 

1 nayi snn<Jt etmek için iplik verilme
si lıaklooda. 

Ticaret vckalctine. 

rfa : Cezaevinde 1\Ius- MabkQmiyct cczıılaı·mrıı affına daiı·. Karııra raptedilmi ştir. 

tafa 1\'töröy ve ar. 
Kars : Cezaevinde İbra- M<Jhkilrniyet ezıı l ı:ırmırı affına dair. • Encümendedir . 
him Uçar ve ar. 

i\-Jjuyat: umhuriyet ma- T(•kı·ar nıeınuriyetc alınma ına dair. MııK.v<' vekult-tine. 
hallesinde eski lı'fal iye 
tı:ılısildıırı M:er:ııet Aslan. 

41!Jl j .W07 andıktı : Ateş değiı·- 23. L . 1!>41 tarih ve 3645 numaralı Kaı·ara raptcdilmi~tir. 

m ncisi Ali Akaytar. ırrZlıhaline cktir. 
41!J:,!j 440 Divanyolu o. ll - İs- B ş sen lik sanat mektebi mezunları- Karara raptedilmiştir. 

tıırıhul : anat mektep- nın .ved•'ksubay olahilınrl ı·i hııkkıuda 

leri ın zunları c ıniyeti 
başkanı Dr. H. Cemal 
Lokıııanhekim. 



Kayit 
No. 

4193/ 4409 

419-l/ 4410 

-!195/ -!411 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Manisa : Ayvazpaşa ma
hallesi Memet Ali çıkına
zı No. 61 Havva !mir. 

Raıni - İstanbul : AB. 
Pos. No. 403 Öeyüzbaşı 
Dr. Tahsin Furtun. 
Çerkeş : !cra memuru Ali 
Oalip Genç. 
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Arzuhal huliisası Muamelesi 

Milli emlakten satm aldığı bağın iha- Maliye vekiiletine. 
lesinin feshi ile satılmasının mağdu-

riyetini mucip olduğuna dair. 

Terhisinin teıniniııe dair. Encümendedir. 

Veı·ilcn ınahkilıniyet kararmda hata- Encümendedir. 
yi adli olduğundan lıususi af dileği-
ne dair. 

4196/ -l-!12 Sinob : Cezaevinde Dila- ::!6. I. 1942 tarih ve 4077 numaralı Karara raptedilıniştir. 

4197/4-ll~ 

ver Turhan. 
Afyon : Mecidiye mahal
lesi İkinci sokak A. Rıza 
Ozon . 

aı·zuhaline ektir. 
2-l . I . 1942 tarih ve 4079 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuhaline ektir. 

4198/+114 Kızıicabamam : Orman ;-.rıılıkiııııi.vet ceııısının affına dair. Adiiye En. Reisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çık.ınıştır. 

koruma takım komutanı 

üsteğnıen Cihat Sarpka
ya. 

-ll!l!l/ 4-115 Ödemiş : Hakkı Bayrak
tar ve ar. 

H. Ili. 1942 tarilı ve 4225 numaralı Sıhluıt ve tç. M' u. V. 
aı·zuhalinc ektir. 

-l200/ 4H6 Zonguldak : Karamusa 27 . IV. 1941 tarih ve 3357 numaralı Karara raptedilmiştir. 
kiiyünde .1\feınet Altmok. ıırzuhaline ektir. 

4201/4417 Mudurnu : Yıldırmı Ba- 10. II. 1942 tarih ve 4130 No. lu ar- Encümendedir. 
yazıt camii inıamı Ahmet zuhaline ektir. 
Çevik eşi Reşadiye Çevik. 

4202«4418 Antalya: Ceza evinde Ce- 1 . Xl . 1941 tarih ve 3728 No. ar- Karara rapted.ilmi.ştir. 
mal Madran, zuhaline ektir. 

4203/4419 İzmit : AB. Po. No. 1762 Arzuhal encümeninin 21 . I . 1942 ta- Karara raptedilmi,tir. 
levazmı I. Kıslllilllda 7. rih ve 3595 No. lu karıırma itiraz edi-
mal Bülbülaıı.. yor. 

4204/4420 Karasantı: Karaisalı Çar- Mlltlliyet maaşı tabsisi dileğine dair. Encümendedir. 
hipara köyünde Halil Et-
oL 

4205/4421 Amasya :Cezaevinde Ah- Mahkftmiyet cezasmm affına dair. Encümendedir. 
met Karata~~. 

4206/ 4422 Merzifon : Havaokulu MahkOıniyrt cı>znsınm affına dair. Adiiye encümenine. 
emir subayı üsteğmen Ri- 4270 No. lu kanun ola-
fat Turgut Göker. rak çıkınışt:ır. 

4207/4423 .Antalya : Kozan ınuha- İstinıliık edilmek istenilen arazilerin- Encümendedir. 
cirlerinden İbrahim Ka- den sarfınazar edilmesine dair. 
dıgil ve ar. 

4208/4424 Simav : Kusurnlar kö- Eşi Ahmet Sencer'in isklin mahalline Sılıhnt ve İç. Mn. V. 
yünde Fatma Sencer. nakline dair. 

4209/4425 Alaçam : oter muavini Yanan ticarethanesine ait kazanç ver- Encümendedir. 
Rtıgıp Dik:men. gisinin affına dair. 

4210/4426 Mengen: Akça Hoca ve ar. Yayink evlerinin kaldırılmaması hak- Encfbn.endedir. 
landa. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~211 /4427 Ankata.: D. D. Y.· Cer da
iesinde S. 1 ressam Feh
mi .Açan. 

4212/4428 Kızıltepe - Mardin: Bu
, ~i"mühasebe suvari tah

sildan İbrahim Özçelik. 
4213/4429, Tçıkıı-d : Cemalettin ma

hnıi~slnde Hakkı Ataman. 
4214/4430 Gaziantcb : l~rlar 

4215/4431 

4216/4432 

4217/.J.433 

4218/4434 

4219/4435 

4220/4436 

İdaesinde memur Memet 
Erk~ elile Saadet Uygur. 
'l'utak : Hükümet · tabibi 
Hllhısi Sapani l ve ar. 
İzmir : İki çeşmelik Halil 
Ef. mahallesi Camgöz so
kağı No.' '37 Memet Kırlı. 
Ga~ilınteb : Cezaevinde 
Meliiet öz'demir. 
Karşıyaka - İzmir : Ke
malpaşa caddesi No. 110 
.Ahmet IDı.mdi Kavalalı. 
Şlşli - İstanbul: Ebekızı 

sokak Kani İpek Ap. No. 
ıs· .., k'fp Y'llclırım. 

Ankara D. D. Y. Cer da
iresinde ressam Sabri .Al-
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Birinci smıf ressaııV.ığına terfii il,e Müııakuliit veki\letine. 
müstaha.kk:.ı maaş bulunduğu 9 ncu 
dereceye tash~ne dair. 
Mahküm bulunan oğlunun affma dMı"· E~cüme~~e~. 

•ruh · i ~ ı cdil, · arazının kifıı:ı;e!JSJr.liğ~, En.qüıney.dedir. 

doJay~;yle arttırıl,ınıısı hakkında. 
Okul ınüdüründ~ şikayet ediyor. Encümendedir. 

4178 numaralı kanundan istifadelerine Encümendedir. 
dair. 
!nlıisadıu· idıı.ı·esi tarafından ikra.miye- Encümendedir. .... 
siniıı verilmesine dair. 

~la lıkıimiyctinin affına dair. 

Ma.hkı1miyeti hakkındaki mahkeme ka
rannda hau;.yı adli old~ğundan husui 
affına dair. 
Hakkında takibat yaprlmasına dair. 

Karara raptedilınif11ir. 

Encümendedir. 

Encümen.dedir. 

Barem 
dair. 

aereeesinin yükseltilmesine 1\fünııkalilt veki\let ine. 

atlı. 

-1221/44 7 İskilip 
· Basan 

: K~u köyünde Uukııku t.ll8nrİ·ııCiyes.ine · vakı müda- Adiiye vekôlctino. 
13odnr. halenin refi jçin mulıakemesinin ne

ticelendirilmesine dair. 
4222/443 

422H/ .J439 

Ayvalık : Elektrik işlet

me miitaahhitliğjnde 

1\'lustafa Sipıı.hier. 

Vezirköprü : Dr. Ahmet 
Zeki Aklıaycan. 

Emvali milliye ve metrpkeden satın Maliye vekaletine. 
aldiğı ovlnin taı>uya tescilinin temi-
nine dair. 
Aleyhlnde katiyet kesbetmiş olan Encümendeqir. 
18 . I . 1940 tarih ve 940/31 numa-ralı 
Amas~·a Ağırcezruıındaki dosyasnıııı 

celbiyle yeniden tetkikma dair, 

42'ı4/4-l-40 Dad~· : Eski orman mu- 6. V. 194,() tatilı ve 193 numaralı Kl\,T&J.'& raptı dilmiştir. 
hafaza 
Oıı.ur. 

memuru İlısan arzuhaline ektir. 

4225/ 4441 1 alecik : Term Yenice 
köyünde 1 mail Karcı. 

4226/-!442 Bnrsa : Şilılc mahalle
sinde Kaymakanı Nihat 
ıı k1ı.k ~ o. E sm& K iişüş. 

4227/ 4443 Bostıuıcı - tstımbul : Te
. ıw mahallesi N . 134 

1\Iebruro Baykal. 

10 . Vl..l9J).. tarih. ve 3272 n\ıın r~lı K~am. rıwtedilnıif11ir. 
a.l'Znlıaliııe ektir. 
Kesilen maıışıııııı :vcı<id ' ll tııhsisiı,ı. Encüm~md~ir. 
dair. 

Cezıısıum af(ıııa dıı.iı-. .Adliye En. Reisli~e . 



Kayit 
N" o. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Aı-zuhal hulasası Muamelesi 

4228/ 4444 Kadıköy - İstanbul : Yel- Ü~ aylık arnelelik ücretinin belediye Dahiliye vekôletine. 
dıı~irmehi Ayrılıkçıişme tara frndau v-erilmesine dalr. 
sokağı No. 146 Makbule 
Kazar. 

422!!/ 4445 Ankara : Atatürk bulva- 30. VII. 1941 taı:ilı ve 3435 numaralı iilneümettdedir. 
rı M. Gener Ap. No. 3 arzuhaline ektir. 
'Jlitaş basımevi muhasebe-
cisi Salahattİn Kuntal. 

4230/ 44-1-6 Gala.ta - İstanbul : Kara- llaziııecc tazmiuat verilmesi hak- Eneümendedir. 
ım1ısta'fapaşa sokak Baıı- kıııda. 

dırma oteli müsteciri 
Öme1· Çavuş eliyle Ha-
san Çakrrlar. 

4:.!31 / 4447 Boğaılıyan : Eski telg- ladei ınemuriyeti veya tl'kaütlüğe Karara raptedilmiştir. 
raf memurlarmdan Murat scvki hakkında. 

Kokoz. 
42il2/ 4Hfl ffafik : Eski nüfus me

muru Hayri Oğuz. 

4:!::!3/ -!450 Krrlrla~li : Cllllihtıriyet 

caddesi Kiremitçi Nazmi 
Kırklar ve ar. 

ladei nıeııınriyeti dileğine dair. Dahiliye vekaletine. 

l~mllik borcunun Hazineye tesviye i Eneümendedir. 
dileğinin nnzarı itibare alınmasına 

dair. 

4234/ 4451 174. P . A. Tb. m . Bl. Sivil mcıııuriyetindeki idare ücreti- Eıicümendedir. 

4235/ 44fi2 

42!l6/ 44fi3 

4237/ 4454 

4238/ 4455 

4239/ 445'6 

12. Sb. Fevzi Başel. 
Seyitgazi : Hamidiye o
kulu ~retmetıi F~hriye 

To kaç. 

Balyn : Emekli topçu 
hirı baŞısı Sami Ferik. 
Niğde : Cezaevinde Me
mat Adalı. 

... tmgutl : Eski Mazgirt 
müddeiumumisi Samib 
Özbek. 
tııtanbt\1 : Selimiye m. 
Klor. 61. Tilın.. 213 P. A. 
ID. Tb. binbaşı Celal 
ttnsar. 

4240/4457 Dayburt : Hiisrev Göle. 

4241/4458 !negöl : Osmaniye ma
halle i Y <l.\lil köprü soka
ğı No. 46 Ahmet Düşü
ntil'. 

4242/4459 İzmir : Kambiyo ni.üditr 
muavini. Kadri Bilgin. 

nin verilmesine dair. 
('Zasının affına dair. 

Teı·fiinio temini ve;va ~eri hizmette 
istilıdamrna dair. 
Mahkumiyatinin affına aair. 

Adiiye En. Reisliğ:ine. 
4270 No. lu kanun ola
riık çıkmıştlr. 
Eneümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

Müterakim maaşlarının verilmesi hak- Adli;ve vckilletine . 
kın da. 

Yüzbaşılık ve binbaşılık nasıplarmm ){. llL vekaletine. 
tashilıi hakkmda. 

Mühürlü ambarının açılarak tohum- Ticaı-et vek1Hetinc. 
luk alınmasının teminine dair. 
Bedeli müzayede olatak verdiği ıııeb- Eneümcndedir. 
lil~mın lndı>siı\e dair. 

Arzuhal enciinıenfnin sayı 32 ve 3602 Karara raptedilmiştir. 
numaralı kararına itiraz ediyor. 
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4242/4461 Kırklareli : Bayramdere 
köyünde Galip Turan. 

4243/4462 Boğaılıyan : Eski tel
graf memuru M;urat Ko
koz. 

!mar etıııiş oldukları arazinin kendi- Encümendedir. 
lerine terkine dair. 
4. V . 1942 tarih ve 4447 No. arzuha- Karara raptedilmiştir. 

line ektir. 

4244/ 4464 Balıkesir : Tüecardan 1b- El konulan yapağılaıına tesbit edilen 
rahim Okçu ve ar. fiyatın azlığından şikayet ediyorlar. 

4245/ 4465 Evreşc - Bulayır : 6!l pi- MalıkUrniyet ce;ı;ıısıııııı affın;ı d11ir. 
yade alayı 5. Bl. komu-
tanı Suavi Öcnl. 

Encümendedir. 

Adiiye En. Reisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

4246/ 4466 Ankara : Zirant banki!Sı Vazife başında hastıılımarak ölen oğ- Encümendedir. 
levazını ayniyat mulıafı- lundan tazminat veya ikraıniye veril-
zı Emin Çokuysal eliyle mesine dair. 
Alunet Eke. 

4247/ 4467 Dinar : Rasih Kaplan 31 . V . 1941 taı·ih YC 3:!46 nıını ~ ralı Karara raptedilmi~tir. 

424 / 4468 

4249/ 4469 

4250/ 4470 

· caddesi No. 27 K. Yüce- arzuhaline ektir. 
türk. 
Giresun : Kapukahve Zi
ya Yosmaoğlu. 
Tokııd : Köprübaşı mahal
lesinde Şamil Akyü:ı:. 
Bolu : Cezaevinde Ka-
mer Kargın. 

Arzuhal encünıeninin 3597 numaralı 
kararının biranevvı>l tebliğine dair. 
İmar ettikleri arazi ile evlerinin tak
sitle kendilerine verilmesi hakkında . 

Elazığ cezaevine nakline dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendediı· . 

4251 / 4471 Ankara : D. D. Y. Cer 28 . iv . 1942 taı·ih vt• 4427 numarıılı Münakaliit vckiiletinl'. 
dairesi S. I. rea.':lam ı Feh- nrzuhaline ektir. 
mi A~.an . 

4252/ 4472 Ankara : D. n. Y. er 29. TV . 1942 tarih , .<' 4436 ııunıar»lı Münaknlôt vekii l ı>t iıw. 

nairesinde R. T. ressam 
Sabri Alatlı. 

.J-2!'\3/ 4473 Aksaray - !stanbul : Bü
yüklil.nga, Mnsalla cad
desi No. 57 Macit Erben. 

arzuhaline ekt.ir. 

lı·Ukiıp su ;un<lıııı dola.n tahtı nıuhıı 
kemeye alındığındilll evrakının tetki
kına dair. 

Encümendedir. 

4254/ 4474 Ka~tamonu : İsmailbey tkamete nııılıkfıııı 1'~7.a.~ıııın kolrlırıl - Encümendedir. 
malıallesi Kışla caddesi ması hakkında. 

4255/ 4475 

4256'/4476 

4257/4477 

No. 33 Mustafa Balkan. 
Gireşun : Osmaniye ma- Hukuku tıısarrufiyel ı·in<' viıkı müdıı - Eneiimendedjr. 
hallesi Bulama sokağı halenin rofinc ve resmi dairclcriıı 
No. 17 Cemal Bilen. hakkındaki na reva muamelelerinden 

·· - ~ ~- ---~--şikayet. 

:Lüleburgaz: Ilamitahat e.1.ıısının affı hakkında . 

köyü okulu öğretmeni Ce-
mile Oriyan. 
Alaşehir: Çavuşoğlu ŞeY

ket Alııkent. 
Devlet onnanlarından katiyat için al
dığı ruhsııtm feshine gitmek suretiyle 
;vapılıın hııksızlığın QÜzeltilmcsine 
dair. 

Adiiye En. Reisliğine. 

4270 No. lu !kanun ola
rak çıkmıştır. 
Ziraat vekfıletin e . 
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4258/4478 Aydın: Ortaklar köyün- lskan mul)Jllelelerinin düzeltilmesine Encümendodir. 
de Yunanistan muhaeirle- dair. 

rinden A. Civan ve ar. 
4259/4479 Fatsa.: Maliye üçüncü da- Tekaüt müddetini dotduranlara te- Maliye vekiiletine. 

irc tahsildarı Mustafa kaüt maaşı tahsisine daiı'. 
Aydın ve ar. 

4260/4480 Urfa: YusuEpaşıı mahalle
sinde Lutfiye Akbay. 

Çocuklarının memleketlerine iadesine 
dili. 

Encümondcdir. 

4261/4481 Afyon: Defterdarlık ımı - Divanr muhaııebatın B. M. Meclisinin Karara raptedilmiştir. 
lıaıseho müdürlüğünden 624 sayılı tefsir kararına muhalif ka-
maaş alan No. 447 emekli rar verdiği hakkında. 
subay Orhan Ersöz. 

4262/4482 Konya: Cezaevinde thaan Askeri ce?.aevlerine nakline dair. Encünıendediı'. 

Undar. 
4263/4483 Kasımpaşıı - İstanbul: Denizyollarındaki vazifesine iadesine Encümendedir. 

Bahriye caddesi No. 15 dair. 
Mustafa Kul. ., 

42114/ 4484 Üsküdar : İradiye mahal· Maaşının iadeh•n tahsisi dileği ne dair. Encümendedir. 
lesi Yazmacı Şerif soka-
ğı No. 23 Serkis Ohan-
nesyan. 

426:)/ 4485 Eskişehir: Güllük mahal· 
lesi Aran sokak No. 

ll Sabri Parlar. 
4266/4486 Birecik - Urfa: 'l'iaa kö

yünde Hasan Çevik ve ar. 
Abdutrahman Çevik. 

42fi7/ 44R7 Arnavutköy - İstanbul : 
Kireçhane sokak No. 20 
İsa Birata. 
Diyarbakır : VII. Kor. 
ls. Tb. Komutanı l s. Bin
başısı t . Hakkı Derkay. 
Ankara : Muhafrz taburu 
4 Bl. Komutanı Avni 
Özkalyoneu. 

Verilen mahkiiınieyt kararında ha
tayr adli vakı olduğundan telii.fiairun 
tl'ıninine dair. 
l erayı sanat edebilmeleri için iplik 
verilmesine dair. 

I şga l ettiği evin iRkanına ta.hsisine 
dair. 

Tcrfiiniıı lt>nıini dileğin~ rlniı- . 

Encümendedir. 

TicaN.'t vekiıll'tinP . 

Encünıendedir. 

Ka.rara ra'ptodilnıiştir. 

t 1 . ID . 1942 tarih ve 4184 numaralı Adiiye En. ReUılltme. 

ımmhaliııe ekti ı·. 4270 No. lu kanun ola
rak çıkınıştır. 

4270/ 4490 Kızıicabamanı : Orman 27. JV . 1942 tarih ve 4414 numaralı Adiiye En. Reisli~ine. 
koruma takun komutanı arzuhaline ktir. 4270 No. lu kanun ola-
üsteğmen Ciltat . arp- rak çı.kıru.ştır. 

kaya. 
4271 / 4-1-91 Evreşc - Bola.yır : As. 6. Y. 1942 tarih ve 4465 

Pos. No. 525, 69. piyade arzuhaline cktir. 
alayr 5. bölük üsteğmen 
Suavi Ocal. 

numaralı Adliye En. Reislituıe. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

4272/ 4492 M~rzifon : Hava okulu 2 . IV . 1942 tarih ve 4442 nuınaralı 
subayr üsteğmen Rifat arzuhaline ektir. 

Adiiye En. Reisliğine. 

4270 No. lu kanun ola
rak çıkm1111ır. Göker. 
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-1.273/ 4493 Avga - Şile : Nafia ikin- l!J . I. 1942 tarih V<' 4042 numaralı Encüırtendedir. 
ci grup ll nci takım ef- nrzuhalinc ektir. 
radından Avadis Koca-
oğlu. 

42H/ -l.-l94 l\fıırdin : Kahveci Teker Uityri müsliınlerle birlikte askere da- Dahiliye vckaletiııe. 
mahallesinde Davut Ca- ,·et edilmemesine dair. 

4276/ 4496 

4277/ 4497 

ıırte7. . • 
Bursa : lncirli mahallesi 
Hamanı kapısı kı).rşısı o. 
6 Naciye Tel.ge.ııen. 

Antalya : Kantarll cami-
inde ölii komiscr Nuri 
eşi Zekiye. 

Ankara : Dahiliy~ vckfı

lcti mahalli idareler U. 

Muhtacı muavenet olduğundau ölen Encümendedir. 
oğl.nnd.an ınaaş tahsisin~ veya ilrrami
ye veriltnesine dair. 

'1'1111ş ' ttahsls muamelesinin biran ev- Eırcüınendedir. 

vol ikmali hakkında. 

408B numaralı kanunun vazettiği 2\l Karara raptedilmiştir . 

y.'lş haddin tabi tntnlmıımaldığı 1•e 
M. 2 nci daire belediye- askerde geı;eıı fazla hi r sene memuri
ler muamelat Ş. Memur- .vettc ,:(e~nıiş olarak addi vo nı emıııti

larıudım Salalıattin Esat .ve t kırlenıine sayılması. 

427 / -1.49 

ve ar. 

Jzmir M:erkez telgraf 
muhabere memul'iarından 
·~yri S yhan. 

·l279/ 44fl!J Yayiadağı . Hatay : Vi

layet m()elisi 11l11Um.i aza• 
smdan Ahmet Harndi 
Çandıroğlu . 

4280/ 45QP Sivaıı : Dikilitaş mahalle
o. R3 Naciye Dikmen. 

42Rl / 4!'i0l , i va.~ : Mektupçu Agah 
Yüce. 

4282/ 4!'i02 Boyllhat : Gazidere kö
yünde Celill Çetin . 

4!? " -!fi03 Üsküdar - tstanbul : S -
liıniye ıruı hallesi Şair ı-

sımı sokağında No. 17 
ach)c 'J't>zcan. 

42 :!14504 Çanakkale : ezaevinde 
Şalrir Türer. 

1\lennıı·iyet hizmetinin hesabı lıakkın

rla.ki rlilrğiniıı nazıırı itibare alınarak 
ona göre nıuam le yapılınıısı halc
knıda. 

Encümended ir. 

Kaıııın i tekaiidi,vrHinin vrri lnıes i hak- Eneümetı.dedir. 

k ında. 

JüırasrnJn ikl'anıire:-:iniıı verirmesi 
lıakkrnda. 

Terfiinin fl>mini dilcğine dair. 

ladci muhakemesinin teminine dair. 

Tiren müsacl ıııesindeıı miitlıvctlil ~n

<;nnun tetkikiyle mağdıtri}'etine mey
dıın verilmemesi halckındıı 

lıu arlı ewevine ııtlklinin li!Rıiı:tiue du
ir. 

Encümendedir. 

E ncümendedi ı·. 

Encfunendedir. 

Encümendedir. 

Eneümendedir. 

42 5/4505 Düzre : Şere.fiye mahalle- Memnriyetindeki müddeti hizmetine Encümen.dedir. 
sinile Ali Giil. ıröre tekaüdi~·e veya ikramiye vel'ilme-

- sine dair. 

42 6/ 41106 Tttt~utlu : Bozkurt ma
lınllesi Güv rcin okıık 

:-\o. 2 Sabri Varhnn. 
42 7/ .ul07 Elazığ. : Cczaevind Ke

rim Kula ve ar. 

Vazifeden çıkarılnıusı hnklnııdaki lt>ı - Eneümendedir. 
rnt•ııı rafine dair. 

'czal.arıııuı affına daiı ·. Encümendedir. 
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42 8/4508 Araç : Daim Acarlı. 

421'!1 /-l!ıO ! l 

42!)0/..ıfilO 

-l29l j4!ıl ı 

lzııı il : C~rlit ınalııı.Jlcsin

de Alunet Çakım. 
Yeııişehiı·- Bursa : Söy
lemi~ köyiiııdc hımıil l<o
şıı.p. 

Ordu : P<·r~cıııhe mıhiye
siıırlc emekli valilnrl~ıı 

Rifat Vona. 

303 -
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Daday aı;korlik şubesi reisinden şi.kn- M, M. vekaletiııG. 

yot el)iyor. 
D<>iıııl Qüı-ü.)ı.)-üğjino ait nıpoı-uııuıı ııa 

ıan dikkale alınması baklnndıı. 
Memleketlerine iadesine rlnir. 

' J'ckııütlii!lünüıı tushilıi dileğiııe dail·. 

Encümendedir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

.. 

E~1ü:ığ: ~aı·~ymtik ıııahai

Jcsiııtle Vesilc Kıı.ılelına. 

Bskj~ehir : Devlet demir
yolları yol kursunda 8e
lirn ~tidilli. 

:\lıı.J,kuııı c~inirı lmkı_,. ,.i ınliılrl('ti <·<·r. ıı - Karıtra raptedilmiştir. 

iyesinin affına dair. 
4293/ 4513 

42!J4 /-l!ı 14 O~kiirlnı· - !stanbul : İlı 
snniye mahali<'S İ Orta so
kak No. !14 \~ım Durgun . 

ı ~ta nlıul : Defterdarlık 

ıııulıasl'be müdürü Hüs
nü Oktar. 

4296j 451H Gördes : Hoca köyünde 
Haşim Güreş. 

J 1 azineye olan borcıııımı tcsvi,vesiniıı Mıı.li~re vekruetinP. 
lıiı· müddet teeiline dair. 

14. Xf. 1!14-1 \nı· ilı ,.,. ~H!JK nunıımılı Karam rııptrdi lnıi şt. iı·. 

;ıl';mhal iıı e cktir. 

Jzıııir ıınıhn.~ipliğiniıı l!J:~o seııı:~i he~a- Encümendedir. 
lıı ııılinaseb~tiyle Lliv;ını ınuhııs<'bııt 

ll•myiz lı eyetin<'~ Ycı·ilen k arn rı n ı·e-

fine dair. 
İskan sur&tiyle verilen arazinin ta
puya tesçilindeki müşkülıittaan şika
yet ediyor. 

Eneüroendedir. 

4297/ 4519 Edremit : Camii vasat 'fı·en memurluğunun veya buna mu- :\JlinakııHJt. vrkılletirıc. 
mahallesi Ulugaraz so- adili bir memuriyet verilmesi hall-
kak No. 10 Hüseyin Diz- kında . 
men. 

4298/ 4520 Ceyhan : Cezaevinde 
Ahmet '!'ok. 

4299/4521 

4300/ 4522 

Bursa : Beşinci Tümen 
et mütaıı.lıJıjdi Süleyman 
Uzbey ve ar. 

Ankara : Anıtköy ma
hallesi Şimal So. No. 17. 
.Ay,şe Bucak, 

Mahkunıiyet cezasının affına dair. 

Oı-duya taııhhüt ettikleri etin bir 
kısm,ıru mücbir sebeplerden dolayı 
veremediğjnden mukavelenin fesbi 
ile m.ağdur edilmem.eleri hakkında. 

Eşi Bursa mebusu ölü Fuat Bucak'ın 
sürgün cezasının kendilerine de tcş

nrili dolayısiyle bu cemnın kaldırıl· 
ması ve mem.leketi olan Urfa1ya git-
melerine müsaade edilmesi hakkında. 

Encümendedir. 

E ncümendedi ı-. 

Encümencledir. 

4301/4526 Seydişehir : Alaylar mn- lkı-am.iyesiııtn verilmesinin teminine Encüıncndediı-. 
mahallesi:l\de ilk okul es- d~r. 
ki bademesi Memet Öııey. 

4302/4527 !stanbul : Rami .Askeri Muvazza.:fb.)< askeriiiini yaptığı halde Enciimendediı'. 
orta No. 4048 Memet Gün- tekrar m-u.vaJ~;zat olaı·ak askere• alın-
gör. dığından şikfi.yet ediyor. 

.., 
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4303/4528 Gürün : Talaş Karış. Müddeium.umi muavininin yolsuz ha- Adiiye vekaletine. 
reketinden şikayetle bir Adiiye m.ü-
fettişiniıı izam.ına dair. 

4304/ 452!! Bayındır : Yıld.ız yağ Fabrika.~ından alınmak istenen faila Dahiliye vekôletinc. 
fabrikaları salıibi Yahya vergiden şikayet ediyor. 
Kerim Onart. 

4305/ 4530 Balıkesir : Ketenham so- İstanbul .emniyet müdürlüğünce hak- Eneümendedir. 
kak Peyniı·ci Osman Can- ~ız olıu·ak İstanbul'dan çı;.arıldığın-
lru yanında Raınımın Ba- druı şikayet ediyor. 
rut. 

4:-106/ 4G3 ı Gümüşane : Sorgu hiıki- Teı·fiinin teminine dair. EncWııendedir. 

mi Feridun Öner. 
4307/453~ Ordu : Selimiye mahalle- lera memuru ve müddciumumiden şi- Encümendedir. 

sinde Hediye Ocak. yet ediyor. 
430, j -!G33 Kenıah : Cezaevinde Os- C:ezıısının affına dair. Encümendedir. 

ınan Özer. 
4309/-!!134 Lülcburg87. : Gündoğdu Mucir olup belediye taı·afıııdıın vcı·i- Dahiliye vekaletine. 

mahallesi eski !stanbul len arsanın bu defa sahipleri tarafın-
caddesi No. 54 Veli Ko- don istirdat edilmesinden şikayet . 

ram usa. 
4310/4!i3:i Bala ı - J ·tanhul : Köprii

başı tahtaminare No. 14 
Nu ri Pakyürek 

43ll/ 4536 Alaçatı : Belediye mulıo
sibi Nedim Kırcalı. 

4312/41\37 Adana : Me~tanr.ade ma
hallesi No. 39 Ahmet Re
fik Deliağa. 

Arzuhal En. kayıtlı bulunan 3623 Karara raptedilmi~ir. 
numaralı arzuhali luıkkıııda veı·ileıı 

karara itiraz ediyor. 
27. V. 1941 tarih ve 3221 ııuıııaı·alı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 
Seyhan 'da miitcvellisi bulunduğu vak- Eneümendedir. 
fın Evkaf umum müdürlüğünce ınaz-
hut vakıflar meyanına alındığından 

şikayet. 

4313/ 453 Fatih - !stanbul : Altay YeLimlerinin terfih zammından istifa- Encümendedir. 
malıallesi Kurtuluş sokak delelern;n teminine dair. 
No. 6 Hasna Üçyen. 

4314/1539 Bartın : Cezaevinde Nu- Mahkılmiyet karaı·ındaki yolsuzluk- Eneümendedir. 
ri Tunç. tan ikil.yet ediyor. 

4315/ 41'>40 Kıır~ıyaka - !zmir: K. Pa
şa caddesi Yıldız otelin
de Talip Dereli. 

4316/ 4.'i41 Göynük : Sünet köyün
d 26 ker teci vekili 
Mustafa Sarrhan. 

4317/ 4542 Yalvnç : Görgücami ma
hallesi :M:usa Kızdtop

raklr. 
-!31 / 4543 Üsküdar : Cezaevinde M. 

All-4 

Mfilfilen tekaüt m aaşı tahsisine dair 
ınuameleli evrakııı sürüncemi'de kol 
dığından şikayet ediyor. 
Ormandan katiyat yapabilmeleri için 
Ziraat vckôl tine vlik:ı müracaatları

nın semercsiz kaldığı ve mutazarrrr 
oldiLkirama dair. 

Vazife başında kaza neticesinde ölen 
oğlu lifuzaffer'in ikromiyesiniu ve
rilm ine dair. 
Billlsebep ve haksız olarak mevkufen 
hastanede tedavi edildiğinden şikayet 
ediyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eneümendedir. 

Adliy vekôlctine. 
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-t:lt!lj-t.i~.ı fst unhul :Ankara cadde- 3!l5S mımaralı kanunun birinci mad- Encümcndedir. 
si reııni gözlükçü No. 139 d iniıı l<·fsirin~ dııit-. 

4320/ 45-!5 
( '<•ıııil Oördürür. 
Uiiıııüşane :Belediye iiza
sıııdnıı Sami Zarbun. 

Scylıım 

mahallesi 
Ö.ıtopçu. 

Hamamkurbu 
o. 52 Şükrü 

Beledi~·c rcisliğine se~ildiği lıaldl' Du- Encümendedir. 
h il iye ve ka !eti nce b ilasebep bu seçi-
min tanınmamasından şikayet ediyor. 
lO. VI. 19±2 tarih ve 3266 nnınal'alı Karara raptedilmiştir. 
ıu·zıılıaliııc cktir. 

-!:.1:!2/ -l!i l7 A<lııpaznn : Karaosman PRiıalılık zamınınuan istifadesinin te- Encüınendedir. 

malıallesi No. S emekli minine dair. 
SL'rl>oıniser İsınail Bala-
han. 

-13:!3;-ı:ı-ıs Uarlımköy : Denizli ls- ~!akanı iicı·ctinin nınaşından kesilınc- Karara rapicdilmiştir. 
tiklnl okulu lıaşöğrctmc- mcsine dair. 
ıı i ve halen askeri posta 
No. 690 birinci araba 
kolu komutam teğmen 

Recep Dalkır. 

-l32V+5+~ Bayburt : Eski Hasaııka- 2~. TX. 1941 tarih ve 3659 numaralı Karara raptedilmiştir. 
le telg-rııf ıniidiirü Ralit aı·zıılıaliıw ckt.ir. 
Öz kul. 

,ı:J:!:i .ı .;;; ı ıi!'libolu : Avukatlardan 'T' e l'lıisiııin teminine dair. 1. }[. Yekiiletiııe. 
Snip Şt'vkct Karasan. 

-ı:ı~ı; l~ı~ı:! < ,':ı ııakkule : Miistahkem Aı·zulıal ~u~Üm<'ııinin 3629 nuıııarnlı Karara rııptcdilıniştir. 

ıııt•vkitle Lv. Yüz. Edip lmrarına. itiraz ediyor. 

~:ı:ıo 1-l:i.iG 

-l!3!31 1-l:i.i7 

Unıırsal. 

('p~· lıaıı: 'T'ııııiı·iyo kii~•iin

dr Ynsnf V<' kardeşleri. 

Bartın : nemir('iler ma-
lınll!'sind<' No. 7 llf!'nırt 

Refik Çelik. 
Ordıı : P!'rşı>m hr ııahiye

sindı> nınkim Rifat Yoııa. 

f,t:ııılıtıl : P<'rtr,'Di~•ııl li
s('si ri~·ıızi~T<' öğr~tmcııi 

Y. Ziyaettin C::ökçe. 
. \nlnırıı : Mııhafız tnlıııru 
m. 4 komutanı yüzbaşı 

1hn i Özkalyoııcu t'Şi 

1\fı>Ylıihc Özkalyoncu. 

'T'npıı id11r·esi larafmdan tarimıının 

tupusunıın verilmesine dair. 

-:\lüradcl<'i milliycd<'ki hizm tinin mc
ınııri.vet müddPtine il~vesiyle t~kaüt

liiitünüıı ierMına dair. · 
~ . \'. 1!1-12 taı·ilı Ye 4511 mımaralı 
nrzıılıalin<' cktir. 

~Tüt!'rakiııı maaşlarının ,·erilmesi ve 
Del"l<•t şi\ rası kııraı-ınııı rcfinc d n ir. 

:lfıılıki\ıni~•ct rl'r.nsının nf(ıııa dair . 

Encüınendedir. 

Enciinıendedir. 

Eneüınendedir. 

Fln<'ilınmc1cdir. 

Adiiye En. R<'isli ğinl.'. 

4270 No. lu kanun ola-
rak ~ılmnştır. 

4:J:l2/ +!1:iR Yenişehir - Al)kaı-n: Ra- 4007 sayılı lmnıın hükümleri clolıı- Eıırümendedir. 
knrya raddesi Ali Nnzmi ~'lsiyle imtilıanıı girmesine mnni ol-
npartımoın o. 4 Ralii- marlığmın tahtı temine alınınasma 

hattiıı Paknlın. dair. 
4333/-l:i:l!l Ri no h: ezaevinde Ağa- Ceza \'iııd!'ki yolsu?.luktnıı \' e yapı- Eneiimendedir. 

bey Tobaç. lan iııkenceden şikayet ediyor. 
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4334/4560 Urfa: Cezaevinde Malı- Mübtela olduğu hastalığın tedavisi Encümendediı·. 

mut Atıcı. ıiç in bir müddet malıkumiyetinin te
ciline dair. 

4335/4561 Gümüşane: Belediye aza- 25. V. 1942 tarih ve' No. aı·zuha- Encümendedir. 
sından Sami Zarbun ve line ektir. 
ar. 

4336/4562 Adana : Ramarn kurbu Arzuhal cncümeninin 3675 No. kara- Encümendedir. 
malıalesinde No. 52 Şükrü rrna itiraz ediyor. 
Öztopcu. 

4337/4564 Adana : Hamam kurbu Kaldıl'lm resmi ola ı·ak belediye tara- Dahiliye vckalelinc. 
mahallesinde Mustafa fınclan tahııH edilmek istenilen para-
Gürgen. nın alınmamasına dair. 

4338/4565 Antakya : As. Posta No. Muvazzaf snbaylığmııı tanınmasına Encümendedir. 
2959 üsteğınen Cemil dair. 
U nal. 

4339/4566 .Beyoğlu- !stanbul : Tak- 26. I. 1942 tarih ve 4086 mımaı·alı Encümendedir. 
sim Tarlabaşı caddesi At- a ı·zulıaline cktir. 
las apartırnam No. 6/6 
T. Konstantin. 

4340/ 4567 Rafik: Öğrenit köyünde 24 . ın . 1942 tarih ve 427-6 numaralı Encümendedir. 
Memed Yantiri. arzuhaline ektir. 

4341/4568 Beypazarı : Kızıica söğüt Buğday ve arpa fiyatııli'Inı n yüksel- Encümendedir. 
köyü mnhtan Ali Yener tilmesi hakkında. 

4342/4569 

4343/ 4570 

4344/ 4571 

4345/4572 

4346/ 4573 

ve ar. 
Erzincan : Et ve sığiT eti 
mütııahlıidi vekili M. Er
zincan. 

K:ırad ni7. . hoğa1.ı : M ii. 
Mv. Ambar hesap Me. 
Yedek ubay 7. . Kadri 
Öter. 
!staııhııl : Şi.şli Halilskilr 
Gazi caddesi Kü likbab
çe soknk o. 8. Nizanıet: 

tin Nazif. 

Konya : Konya hava ha
ber venne bölge kornu-
tanlığında Kurmay yar
hay Saffet Kurt. 
Ankara : Çankın caddesi 
Erguva.n sokağı No. ı. 

Hakkı Ertan yanında. 

Sadık .A kyüz. 

4347/ 4574 Anka.ı-a : Yüksek Ziraat 
fakültesi on sı:w! t alebe
sinden Cezaevinde. Şük
rü Tunca. · 

Askeriy1ıye taahhüt ettiği etE' tekdiri 
fiynt yaptlnııı.~ı ile zarnrmm verilm e
~1ne dair. 

1.\rretlı- {rE'~C'n nıiiddeti hi1.nıetiııin te
kaütli:ik rn üclcletino ilavesine dair. 

Mnlıkfımiyet cezasının affına dair. 

Askeri okullardaki müteluıit mnal
limlerin alacakları maaş hakkmda 
ll{. M. Vekdletince ittihaz edilen ka
ı·arm tnshihlne dair. 
!skan muamele inde yapılan yolsuz 
n~uamelelerden şikayet. 

F.ncümendedir. 

Dııhiliyc vt'kaletinc. 

Encünıendedir. 

Enrümendedir. 

Enciitncndı>clir. 

t > 

Verilen mahkQm.iy t kararında hata- Eucii.ınend dir. 
yı adli vakı olduğundan lıususi af is-
tiyor. 



1tay1t Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hula,sası Muamelest 

4:NH/ 4575 (Janakkale : Cı-zııevin<'le M!ahkılıniyet cezasının affına dair. Encü.ıııendedir. 

Fazlı Aksak. 
4349/ 4576 Saiınbeyli : Kızılağaç kö- Sirkat edilen hayvanlarının k~nuıi Dahiliye veka.Jetin~. 

yünclo lsıruı.il Özgök ve ar . nıueibince köylüden tazmjnine dair. 
4350/ 4577 Van : Cezaevinde Rıza Mahkunı.iyet ceza mn affına dair Encümendedir. 

Arva.s. 

4351/4578 Edirne : Askerlik dairesi Hizmet müddetinin ievsikı için dile- Eneümendedir. 
Es. 8. Muvazzaf askeri ğinin biı· kararn bağlanmasına dair 
muamele memuru İsmail 
Ergenç. 

4:l:J:l/ -l!i7!l Aıılmra : J ~ccbeci Ünsal lRtiklii l ınadalyıısı verilmesini istiyor. Encüıııendedir. 
Ap. Kat 2 No. 5 Saffet 
Omay. 

4353/-l!iSO U eııezin - Avanos : Belc
uiye reisi Nuri Bilten. 

43:>-1/-l!iHl <:ermik '!'evfik ve ar. 

4:155/ -1582 Siverek Rüştü Küçük 
ve ıtr. 

4:lii6/ 4583 Bolu : Vila~'et seferber-

4357/ 458-1 

Jik nıeınmu Ziya Erim. 

Köyceğiz : O ıı·aç köyüıı- . 

ele A. Özbey ve nı·. 

Hakkında cürüm tasni eden şebeke
nin aezalandmlmasrııa dair. 
•rolııımluk b dellerinin halka mü~va
teıı tevzi ine dair. 
Arazi vergilel'iniu teıızili ile muhtaç 
oluukları tohmııun veri lm esine dair. 
Brlrdiyeueki hi1.metinin tekaütlüğü

ne il i.lvesin in teminine dair. 

Encümeııdedi r. 

Ticaret vckiilotine. 

'I'ieaı-et vekôletine. 

E ncümendedi r. 

1\lütegııllibe tıırafından Devlete ait Eneüıııendcdir. 

urınanlan istismardan kurtarılması 

Y(J arıızi ekınelerinin teıııi.nine dair. 
435 / -1585 Sultanuhmct - 1stanlıul Askerlilç durumunun düzeltilmesine Encünıcndedir. 

Dizdariye Sil3.l:ıtar Mek- dair. 
tep sokak No. 2-l Kaznn 
Özdoğan. 

4359/ 4586 Kütulıya : Sultanbağ ma- Viliıyctlerdcn birine serbest gitmele- Enoümendedir: 
lıallesinue 4 uirekli mes- ı·ine müsaade edilmesine dah·. 
ritte ikametc memur Mah-
mut Ceylan. 

4360/ -1587 l~lazığ : Sarayiııtik ma- Mi'ıluliy~t nı ıiıışının tashihine dair. 
hallesinde ?lfenıct Hilmi 

Encümendedir. 

Yurdanur. 
4361/ 45 8 Antakya: Cczn<•vindc c- ]\[uhkiını i yel eczttsııun affına dair. 

zir ttin Alogıııı. 

Eneümendedir. 

4362/ 45 !J İskenderun : Ö. Cevdet Eski liatuy valisinden şiklıyet. Encüınendedlı-. 

43!i3/ 45!l0 

4364/ 4591 

4:.!65/ 4592 

Türknıcnilli. 

Zile : ezne\·inde Hasıın 

Olpat ve ar. 
Kadıkiiy - Lstımbul : Mı
sırlı oğlu M('ltcm sokak 
No. 24 Ccvat Öncy. 
Gölköy : Bahri Aydın ve 
ar. 

Münasip müddet cezalarnun leeiline Encü.m.endedıir. 

dair. 
Tcl;nütlüğünün refi ilc haksrzlığınm Encfuııended:ir. 

düzeltilmesine dair. 

Kazalarınrlu lııtnkn ajanı uulunmnsr- Encüınendedir. 

na dair. 
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436Gj 4593 Kayseri : Karaimam ma- .2. lll. 1942 tarih ve 4188 munaralı Eneümendedıir. 

hallesi No. 4 Hüseyin arzulıaline. ektir . 

4367/ 45!)4 

436 / 45!)5 

.Aksu. 
Oı·du : Selimiye mahalle
sinde !smail Yakın. 
Istanbul : Cağaloğlu Nu-

Bakıye kalan matlubunun tesviyesi
n in teminiııe daiı-. 

1\Iahkemc tarafından tal'lıcdil en rezıı-

Maliye vekfıletine. 

Adliye vrki\.letine, 

• 
ruosıııaniye caddesi Ba- nın affına d ai ı'. 
hnbey ııp. No. 17 A. Ni-
yazi Erınan. 

436!1/ 45!)6 · Erzurum : Yukarı yonca
lık mahallesinele K teci 
çeşmcsi sırasında No. 25 

4370/ 4597 
Müşerref Liizkan. 
Aııkara : Yenidoğan ma
hallesi Eskişehir Rüs-
temağa sokak o. 1031 
Selim Yılına?.. · 

Mahkeme tarafından li~ yıldanberi Aclliye veki\.letine. 
lıalleclilcmiyen trı·ekc işinin neticelcn-
ınesinc dair. 

'l'asarrufundııki gayrimcnkuliin hn
clisi tarafından satılmıısıııın f<'ıııininc 

dair. 

Eneüınendcd:ir. 

4371/ 459 Kastamonu : taşc müdürü 13. lV . 1942 t m-ilı ve .JJ5R numara! ı Encüruendeilir. 
Halit Atamer. arzulıaline ektir. 

437:U459!l Çarşamba: Termenin Ye- Askerlik vazi.1·etinin düzcltilmf'~iııe Encümende<lir. 
şii köyünden Lezzct lo- dair. 
kantası salıibi Alunet 
Yalçınkaya. 

4373/ 4600 Malatya : 'l'üccar paz.a- Emtia satışmdaki yolsuıduklum dair. Encümended.ir. 
rında Salih Altınbaş. 

4374/ 4601 Kınık - Bergııma : Aşağı l\'Ialill 've fakir olıııı mükcllcflerıleıı Dahiliye vekaletine. 
mahallesinden Hüseyin yol parasınm istisnasına dair. 
Savran. 

4375/ 4602 ıınkın : Şeyh Osman ma-
hallesinde Şerife Tekiz. 

4376/ 4603 Diyarbakır : 1\folla Baba
ettin miı.hallesi Tıı.5çı so
kak o. 1 Selvi Siier. 

4377/ 460-J, Ankara : ,ümriik ve in
hism·lar v~kiıl ti muhase
besiııd Ali .Altuğ. 

437R/ 4606 Trabzon : Fındık tarım 

Rat-ış koopn:ıtif'i müdü.rii 
po ta No. 2122 Yecl<'k 
tl"ğınen Bed:ci Pasin. 

4379/ 4607 Ccrnb rlit.ıı.5 - İstanbul 
V <'ııil'hıını cad. 1/3 Dii

riyc Vicdan. 
Knysoı· i : İsmetpaşa ma
hallesinde No. 9 Ayşe To
kad. 

İhtirar heyelinden ~ilüi.yct cdi~·or. Dahiliye veka.Ietine. 

Darp ve işkenceden öldüı·ülı•n oğlu- Arlli.''t' v~kil l <' f,i ıH• . 

mm faillerinin kııııuna tl'.~limine dııir . 

Bagujda kaybol:ın biı· t(•ncke pdonez Enciimendedir. 
ile O kilo hulgunmun ödenmesini isti -
yor. 
Taliın için siliıh altına <:ağırılnn ye- Encümendedir. 
deksubayların diğer miies.qcsoler gibi 
fındık taı·ım . atış kooperatiflerinin 
de ikretleriııin vcrilnıcl criııiu temini-
ne dair. 

Öl\'n babıısııım ve mnıcsiııin ~ııklarlı- 1\faliye vekfıl!'tiıll' . 
ğı madeni para I'C e~yanııı meydana 
~ıkıırılmıısı haldancla. 
İstiııılô.k nıuaın<'lc ·iııin ncticelcnnıe i M. )[. wklıletino. 
ile paranın t csYiyosiııin teıı:Uniue 

dair. 
. ..... ·- · 
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438 1/ 4609 Bıu·sa : Biladıyunua kö- Bvka:ftan tak~itle satın aldıkları ara- Bncümendeclir. 
yünde Halim Bayraktar zi hakkındaki dileklerinin nazarı iti-
vo ar. lıaı·e alınıuasıııa dair. 

4:'!1-!2/ -lG ll Viranşehir :Belediye vez- lıışe duı·uııılarınııı fena olduğuna 1'ic·ıı l't't n·kulctine. 

4384/ 4GJ 3 

4385/+GH 

ııedarı J•'aik Üncel. dair. 
Kiliı; : 'l'ırıld ı ınıı.lıallcsiıı 

de Mcıııcd Mü~lünıaıı . 

Husığıı·lık: Demirkapı kö
yünıl.ı Mecit Atlı. 

Hiveı·ek : 'l'üCJCar Mükcr
rem Seylımuş ve ar. 

llideıııatr vataniye teıtilıiııtlen ııııııı~ 

veya ikraıci.ye verilmesi halekında 
Cilıcti askeriye tarafuıdaıı işgal edi
len evinin icarının vcrilınc~i ve liizıııı 

gclcn tamiratmııı yııpılmaımıa dair. 
Jıışeleı·iuin ii.cilen teminine dair. 

Encüınencledir. 

Eııcünıendeıl.ir. 

1'iruı·ct vekfıl •tim~. 

4386/ 4615 !::laınsun : Deınirciler so- 3656 sayılı kanundan istif:ıdet'inin te- Encümendedir. 
kak No. 33 A. Naki Aygan. minine dair. 

43 7/ -l6Hi <)o ı1ını : Çankçı Ceritoğ- Hazine tarafından matlıılmnun veril- Encümendedir. 
lu A. U.ıza Cerit. ıncsine dair. 

43S8j-Hi17 lllalatya : Büyük Ilüse- :w. VJU. 1!l41 tarih ve 3!ifl2 ııuına- Karara mptedilıııi~·,iı· . 

yinbey ruaha.llooiııde 'l'cv- ı·:ılı ıırzuluıline ektiı·. 

4~89/4(i1 8 

43!l0/ -l61!l 

fik ffiuşan. 
Edirne :Emniyet müdür
lüğünde sıruf 4 muamele 
memuru Nccib E6ritmcıı. 

Adapazarı : A . Posta No. 
1978 Vete. Binb<l§ı Seyfi 
Öııen. 

17. IX. 19,10 turilı ve 2-!30 numaralı Karara raptcdilıniş1iı·. 

urZlllııtlino ektiı:. 

'i'l'kıtiidr st•vkiııe (]air. ?.1. J\f. v~·killrtine. 

4~91/4620 Keıııulı : l\fektepöuü ma- Dcrsim isyanında zarar ve ziyan gör- Eneümendedir. 
hallesinde Tevfik Özyurt. . düğliııdcn yaı·dım edilmesine dair. 

4392/4621 Osmancık : Ulucami ma- Belediye tarafından suiistimalden şi- Encümendedir. 
hallesinde Hilmi Güçlü ve kayetine dair. 
ar. 

4393/4622 .Ankara : 'r. M. Ofiııi me- Yurtlıık ve ocaklık nınaşı ıı ıııltnbilin- Encümendcdiı·. 

nıur ve muhasibi İ. Hak- do amzi verilmesine dair. 
kı Lobut ve aı·. 

leri. 

4394/ 4623 Konya: Cezaevinde Mc- Geri kalan cezasının affına dair. 
met Zabit. 

4393/ 4624 Gördes : Kereste tüceaı·ı 
Hauıdi Germen. 

4396/ 4625 lskilip : !shaklı köyünde 
ırmak kenarmda açıktıı 

kalan Memct Dcmiı·öz ve 
ar. 

İbtikarla mal satanların kanuni taki
bat yapılmasma dair. 
Evlerini yıkanlardan taznıiuat alın

ması ve ıııüschhiplcrinin tecziyesine 
dair. 

Encüınendediı·. 

Encümendedir. 

Encüuıendedir. 

4397/4626 Hayriye Erdoğan : Tepe- Kardeşi Ari.f'in hakiyei miitldeti c · Encümendeclir. 
cik Zeytinlik uıahalll'si zniyesinin affına dair. 
1365 nci sokak o. 27. 
Hayriye Erdoğan. 



Kayit 
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Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-l10-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4398/4627 !stanbul : .Anadolu Ili- Almakta olduğu ücretin tezyidinin Encümendedir. 
sarı Pazaryo~u No. 22. tenrinine dair. 
Nail UraL 

4399/462 Ankara : Münakalat ve- Ziı·aat bankasına Ôlan borcunun maa· Enoümendedir. 
kaleti Kara nakliyat oda. şrrıdan taksitle kesilmesine dair. 
cısı M. Ali Demircım. 

4-!00/4629 t~uuıhul : Arabacr csna- Al'ltba hayvnlarına yem verilmesinin 'l'icııı·et wk>ıletine. 
fı nam.ına Muhittin Şak- teminine dair. 
laı. 

4401/4631 Aşkııle : Yumruviraıı kö- Yiyc ck l e ı·inin ınfuıa.deresiyle açlıkla- Ticaret vekfıletine . 

~'Ünde Etem Kılı<ı ve ar. rrna sclıel>iyct verildiğinden şikayeti

ne dair. 
4402/-!632 Oiresnn : Fehnri .Aktan 

eşi Melihıı Aktan. 

4403j4633 lbrala- Kıı.ranıau : ' üJus 
memw·u Oguz Işık. 

4404/46:14 Heybeliada - ! stanbul : 
Ayyıldız caddesi o. 23 
Celal. 

4-*05/4635 Şiiili - Istanbul : Ebekızı 
sokak ipek Ap. o. 15/1 
Şekip Yıldınm. 

4-!06/4636 cfcrihisar : lnhisarlar 
idaresi memuru evket 
Türk el. 

rzııhnl oneümen.inin haklanda ittihaz Maliye vckiiletine. 
ettiği kararın Maliye ve'kllictince in
iaıiyle mutlubunun verilmesine d:ıir. 

Yatılr oh.--ııllıı.rda okutulnıaaı hakkında. Encümendedir. 

Vcı·gi lıoı·cu hakkındaki ~leğinin na- i\fuliyc vı>Jdjlctinc. 

zaı·ı itibara alınarak mağdur edilme. 
me&ine dair. 

Zahıta tarafuıdan tııkibat yapdmama- Enciimendedir. 
sına dair. 

Maaşıııa v.nın yapılmasına dair. Encünıeııdedir. 

4407/4637 Iliivan - Urfa : Kal'llCtı- Tohumhık ve yiyecek ihtiyaçlarmın Ticaret vekiiletinc. 
rıın köyünde Alımed ey- 'tl'nı iuin dair. 
men ve ar. 

440 j 463 Aııuılya : clçıı kiye ma- T<'kaüt maaşıruu tezyidi ile ikrıııniye- Karara rn"J)tedilmiştir. 
hallesinde Jiüs yin Ceb- siııin vcıi lnıesine dair. 
hanocioğlıı . 

. 4409/4639 Kurıınııın : Gökçc köyün- lııdci hukuku mcmııuasmn. dair dileği- Encümeııdedir. 
de Arif Çmar. nin nnzıu·ı itibara a.lı:nıı:ı.asına dıı.ir. 

4410/4640 , inoh : czarvinde Ira- B kıı hir <>er.acvine naklinin tenıinine Adliy vl'kiıletin . 
rıın Özkul. dair. 

4-!llj-1641 Bıındıı·ma: Turan mnhnl- 1ad i m<'mtıriyet etmesinin teminine Encüınende<lir. 

4!13/ 4644 

1 inde ki nıesul nınha
sip min Koloğlu. 
Kadıkör : Anarathığnı... 

yıııı rnhihell'r idare inuc 
ilkokul müdürü R. Sür
pik 'ıbık~ı. 

C'rrmik : Kııhveci Ziil fi
~ar Karakaya. 

dair. 

Oknllnı· i~;iıı tal~p edilen kazanç VCl'- Encümendedir. 
gişi h:ıkkındaki dileklerinin naııırı 

ilihort• ııl ınınası lıakkrnda. 

la \'llr.iyl'tll'rinin düz •llilme i hak- Ticıır t \'ekuletino. 
kuıdu . 



Kayit 
No. 

4415/-1-6-ıü 

H l6/ 46+7 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tosya : 1\'lülkiyc miitcka
iLleriııden Şlikrü Aksoy. 

Bnrhnııiyc: Karaağaç kö
yünde Memet Dinlence. 
Kayseri : 1\Tmtaka hasta
nesi in:~ılıat subayı önyüz-
lıaşı J-1 üsanı ttin Ata~ . 

sıı-

A rzulınl lıuliiıııısı Muamelesi 

'l'osya Asiice (·ı•z:ı ınahkemesind n · ,·c- Encümendodir. 
ri! n biı1 hükmiin yazılı ahkamınm 

mııhal'azasr hakkmda. 
Bııı·haniyc nıüddeiuınumisinden şikii

yetiıır dair. 
'l'duıiitlüğünürı ı·cfinc dair. 

Encümendcdir. 

Encümcudcdir. 

4H7/-HW'I Üsküdıır : lraluyeei Hacı e,:iftliğinde yapılun tahribatın tazmi- M. M. vekal tiııe. 
('afer Ç'elclıi ınahallesin- ııinc dair. 
<l<• Ilasanbey sokak No. 
16 Muıızzcz Kırgül. 

H Hl/-~li.-•0 nayıızıt - l stımbııl: Okçu
lnı· llıış caddesi No. 52 
Aktar Şl'mscttiıı eliyle 
li;i ,va Ra~lıuğ. 

Hl!l/ 46fil Düzc·e : Yusuf Kural ve 
lll'. 

IIaziııC"te zinımet olarak tahsil edilen 
pa ranı n t ekaüt maaşında n kesilmerne
sinin teminine daiı·. 

Ektikleri çeltik lPr için yapı lan hak
sızlıklardan şikayetine dair. 

Divanı ınuhasebat re
isliğine. 

Encümendedir. 

4420/ 4ü52 J>rğirnıendrrc : l\Ieıııet laşe vaziyetlednin düzeltilnı sine dair. Ticaret vekruetine. 
Sert ve aı·. 

4-l21 / IG:>3 Rodı·uııı : Yadigilr motö- 1\[otöl'll'ri~ı <' ta ı·lıedilcn vcrg1 fazla ol - )Jali,vc vokiıletine. 
rü sahibi Nebil Engirıe dıığıııırlaıı tenziline dair. 
ve ar. 

H2:?/4fı5-t YRiova : Oörtyol Özerli Eşini iğfal eden hakkında kauuni ta- Encümendcdir, 
köyüııden askeri inzıbat ldlıat yapılma.sınu dair. 

~;ıvu~u llüsanıcttin .Al-
kan. 

++2:1 / l (i:ifı Konya : [lk tedrisat mü- :ıo lim asli ıııııaş üzerinden aylığınrn Eneitmcncl dir. 

f<'tli~lcriııdcn Nurettin ''c ı·ilınesiuc dair. 
Acar. 

++2 Vl6.iü .Ankaı·a : Bankala ı· cad- 'l'ii tüıı ve sigam lnıyil<:>rinıı zam ya- Eıwümendedir. 
rlesinclr tütüncü Enver pılmıı ııııı. dair. 
_\hmet ve ar. 

+425/ +657 Iliivan - Urfa : Hikice 
kii~·ünd!' )[emct Çakmak. 

-1+2!i /~GGS Bur:ıı : ÇcJUrdağ Beşev
lcr To. !) Mu~tafa Bık-

ın az. 
+427/ +G!'i!l Aı.lana : D. D. Yollat·ı 6 

ncı işlet nı avukat katilıi 

Be im Yiiksı>l yanında 

OUllii ve krzları Fevziyc 
Ye i\frlilıa Yiiksel. 

'l'olıunıluk zııhiı·c yardırrır yapılması En~ünıendedir. 

hakklnda. 
Evini satınıık iı;in l ııtıınbul'ıı gilını•si Encümeıırledir. 

iı,:iıı zfıhıtanm ınüsa:ıdc ctnıcsiııiıı tc-
ıniııiııe dair. 

\'ilı•isi bulunduğu emlfık i~iıı oltm Bııcüıııendcdir. 

olurak ii lrınclt nıcdıuriyetintlc kııldı-

ğr boı·~ lıllkkını.lııki dilcğiııiıı nmrurı 

itihııre alırınıasma dıı.ir. 

.J-!2,' ~G!iO T·:yiip - l :tıınlml : Y~ıir- J.Iiılwiy(•t nııııışı lıt1t-ıi.~int' ılııir. 

t!'kkc rokul'u No. 3/ 1 ı u-

l·:ııtilıul' ll\1 rlir . 

ri Sungur. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
• No. isim Te adresi 

.J42!1/ -l661 Balıkesir : Maaı·iC müdür
lüğünde ilkokul müfct.t.işi 
S. Zeki Bayülgcıı. 

4430/ 4662 Tercan : Tivnik köyünde 
Emin Kamlıaıı ve ar. 

4431/-!663 Ak~aclağ :Kota n gölü kö
yünd Mem<'t Demir. 

4432/ 4664 Pnlu : Şumnu köyünden 
7.iilfü Dcmirçakan . 

4433/4665 Elazığ - Von : El5zığ -
Vnn hattı inşaııt ba.5mü
düı·liiğilndc Muharrem 
ErhiJ. 

4434/ 4666 Avanos : Camiikebir ma
lıııllP•inde Nuri A~1cpr 
ve ar. 

.ı.ı3!'i/4667 Eskişehir : Yeni m::ılıııllf.' 

Kurultıı ,v sokak No. 8 M. 
Ei!in Kılırı. 

4436/ 4668 

4437/466!1 

l\fııi{arıı köyünde mulıtar 
Kerim Yılmaz. 

Ycııi~·ol ınahııllcsiııi!c .A. 
Rıza Gerit. 

312 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

T<wfii hakkında 1 evlet. şüı·a.qı taı·a- Erıriimend dir . 
fından ittihaz edi len kararrıı l\fııarif 

vekaletirıee infazının teminine dair. 
İskan munmelelcriııin düzeltilmesi ve Sı h hat ve [(:.M ıı . Y. 
ist·irdat edilen taı·lalarının kendileri-
ne tahsisine dair. 
Askerlik vnzi,vetinirı düzcltilıııesinc M. M. vekalctine. 
dair. · 

rn;ı:i verilmesine dair. Eıırüıııendedir. 

Çocuk zammı hakkındaki dileğiniıı Bııciiırırndcdir. 

nazm·ı it ibarn al ııımasııuı dair. 

7.iraut harıkıısı tırnıfından sntın alı- Ticnrot v!'kiılPtine. 

n~n ~ııpnğılnrmn takilir edilen fi.vatın 
lıadni lnyıkıııa iblilğı iiP mutn?.~rrrr 
olmamalarının teminine dair. 
f anei mcmuriycti dil eğinc <lair. Endinı<'rıdrdir . 

Hmı;ine tarafından satılacnk olan aı·a

zinin bir komis~on tarafından takdir 
rdilecek kıyın et Ü?.erinilcn armr.i~i ol
mı,vanlımı verilmesi hakkında . 

T<>kiılifi harbiye komisyonu tarafındır n 
satın almnn çarıklık gön ·bei!elinin 
tesviyesi hakkıni!a. 

Enciinıcndcdir. 

Adresi sar.ih olırıai!r

ğmdan Evrak kalemi
ne iade ei!ilcli. 

4438/ 4670 r.<'r<'il<': t:mik zir·aat bım - Kanuni aerk ma:u;larının v ya IHzmi- Enriimrndcdir·. 
kn~ı ajanı r~ki müdihlcr- natının verilmesirı<' dair. 
den ı:ınlih Zeki 'F!rhın~. 

443!l l.ı671 ı:ınmRUn : IT:ılil Akım ve !~şe iı;;lrr·iııin diizcltilııH•siııc (laiı·. Ticaret vekiiletine. 

4440/4672 
111'. 

~nmsıın : Cczftl'vinile 'Fet
hi Aydın. 

fstnn l>ııl : Kıırtııhış 'Feri
köv 1'<']li'ÜStü 1'rnmvay 
rııdilrsi ro. 47. Bl'h et 
Üsther k. 

.A.cıri cezaevlerinden birine nakline 
dair. 

dliye vekilieti tıırııfından \ane ve 
yardım suretiyle verilen paradan ver
gi kes·ilmemesi hakkında. 

4H2/4674 'T'rahzon: Ceza vini!e Ha- 1\falıkfııniyetinin affınıı. dair 

san Yılına:>. , 

Bnriimrrıcleclir. 

Eıı.rüm ııdediı·. 

444!'1/41>7!\ l'tf. Kcmıılpa a: uapııdn so- Kannni .ikranıiye inin teminine dair. M. M. vekfilotin 

knk No. 3fi.Ali Öztürk. 
'1444Nil76 nafı·a : Rıza mahııll in- 10. TT. 1942 tnr·ih ve 4121 o. lu ar- Enrüm ntll'dir. 

ne '!'evfik Aydın. zuhaline ektir. 

f.ı!.l!l/4677 fnYan!l'l\t : ~nrrlıır köyü ~usa m fiatmm tenıilen satılması Jllnciiın ncledir·. 

muhtnrı. Akif İnci ve nr. mağdnriyetlerini mu c ip ola.cağuıa 
--. --- dair. 



Kayit 
No. 

4+46/ 467 

4447/ 467!) 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

nye : .Manifaturacı İs
mail Hakkı Lüleei. 
B<th<;c - Seyhan : Böcekli 
köyü ınuhtarı Bekir an 
ve nı-. 

31~-
.. 

Arzuhal hu.Jiisası 

Yerli mallarından manifatura alınala
rının teminine dair. 
Çeltik zcriyatıncla yapılan yolsuzlu
ğun dür.cltilınesi ve umumun sılıbııti

nin korunma ı iı;in icabeden tedbiriıı 

alınmıısınn dair .. 
44-J-8/ -4680 Bartın : Arla mcseit ma- . 'l'ekaüt maaşı tahsisine dair. 

hallesinde Memet Altıı.v. 

Muamelesi 

Eueümcııdenir. 

Eııeüıncndcdir. 

Enciimeııdediı·. -.' ı 

4449/ 4681 Bozüyük : Çarşı mahııllc- Muhtckit·lcr hakkındaki müracaatının Ticaret vekaletine 
~inde Ahmet Harndi ııazarı dkkate alınmasına dair. 
i\fuıncu . 

4450,1461'2 Pınarbaşı : Kayaaltı kö
.vünrle Halim Şııhin . 

Ycti~eıı ekinlerinin köylü lıayYıınları
na yedirilmesi hakkında emir veren 
validen ve diğer daire fi.rnirlcrinden şi -

Encümendedir. 

44!i2/ 46R4 

-H:i3/46R!i 

Gölveren - Aşkııle : Ka
lnındurak köyünde Ahmet 
Çağl ar. 

Kığı : Hollıol köyünde 
Hüseyin Cııngıı·. 

Dt'rik : Şamrnlı nalıiyesi 

l'ski müdüı·ü , aciettin 11-
lınn. 

Oölkö~·: Kuşluvan köyün
d ~alilı Kuşluvnn. 

ka~'e lin dair. 
Hükümet tarafından satılııcak nraznin Mıı.liye vekaletiııe. 

hakiki ihtiyacı olanlara satılınasının 

teminine dair. 
M:ıılıkfımi;vet c znsmın affına dair. Enei.inıcııdedir. 

Düyuna kalnııikaınet yevmireleri ııln- Dahiliye vekılletine. 
cağının te 'riy ine dair. 

Kıızıı idare lıc~·cti tnratiııdıın tarlıedi- Dahiliye vckftlclinl'. 
len para cezalarının alınmaması hıık-

kınrla . 

4455/ 46R7 Afyon : Türbe camii kar- Ölen ('Şind n maaş tah isine veya ik- Encümencledir. 
şısında Dudu Tczer Vt' ramiye verlıneııine dair. 

yctimleri. 
-!4!'16/ 468, Kığ ı : TTolhol köyiinoP 1\fnhkOıniyet eezıısının affına dııir. Encümendedir. 

Ali l~rdeııı. 
-rl!'i7/ -l68!l Rungnrhı : Ak~akoyıın - Yaptıkları evlerin üz rlcrini öı·tm<'k Encümendt'dir. 

;\kbuğıı?: köyiiııde Hü. e- için fsklın idaresi tarafından nakdeıı 
~·in ve nr. pıll'a ,·crihn i n~·a tt•claı·ikinc dair. 

H!'iR/46!>0 Edr<'mit : Ş!'kerei Fahı~ Rakkınıla v<'rileıı haksız nıahkfınıi~·et Encünıendedir. 

Ersen. kıırmının rrfint> dair. 
44!'i!l/ 4691 ~inop : Cer.aevinde Diln- 26 . T. 19-!2 tarih Y<' 4077 numarıılı ar- Flneiimendedir. 

wr Turhan. ımlıaliııe ektir. 

4-!60/4-692 lzıııir : OaY.iler mahalle- Tekıı üt mııo~ı tahsisine dair. Encümeııdcdir. 
sinılt>. To. 4 Mustııfa Rii .. 1il 
Işıklar. 

4461 / 4693 Tokat : Ad. Zh. R'li. Fııh- Ölen eşinden ikraıniye verilm si hnk- Dahili,,•c vekaletiııe . 
ri:vc Oülsr yanında Pııki- londa. 
7.<' Onur. 

4462/469·ı ~- 'T'iim . 15!) A. 1. 'T'h. K. Oayrikannni olarak '' f'ı-İl('n 2 ııün F.neiimcndcdir. 
Emin Koraltan. hapiii kararının refi ile yenid n tııh-

- - kikat yapılınasma dair, 



Kay lt 
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314 -

.A rz ııh al h ul asası Muamelesi 

4463/4695 llildim: Gaziler köyünde Hadi m kaymakamının kanunsuz ola- Encümendedir-

4464/4696 

4465/4697 

4466/469 

4467/4699 

4468/4700 

Mustafa Karadağ. rak para topladığından şikayet edi
yor. 

Oltn : 'J'ü()ardıın Mustafa 
Yeşil eliyle Ömer Keleş. 
Aydın : Memleket hasta
nesi civarnıdn Alımed 

Lülüoğlu. 

V ıın : Dere ınıılıailesinde 
Mcmed Buz Kürt Efşar. 

Ergani: Saray ınııhallc

sindc üleyman Ekınck~i. 
Süteülerde : M. Reınzi 

Ren. 

tadei memuı·i·.veti dileğinc daiı·. 

.İskan ınuaınelesiıı.de yapılan hatanın 
cl üzel t . ilınesi hakkında. 

Hidemııtı vatıııtiyedcıı maaş tahsisine 
veya alacağırun Maliye vel<iiletince 
ITerilmesi hakkında. 
tıışeleriııiıı teminine dair·. 

/liıkiıııclen şikayet ecliyoı· 

Encüın ndedir. 

Eııcüme~~;dedir. 

Encü.ınendedir. 

'!'icaret vekilietine 

Encümendedir. 

4469/4701 Biga : Keıııcr köyünde 
Mürüvvet Gfu·tüı·k. 

F...şinin terhisile askerlik duruıııu hak- M. M. vekillotiııe. 
kında l<ıırar verilmesi hakkında. 

4470/4702 Hasköy -!stanbul : Gihn 
rük muhafaza atelyesin
cle tornacı Feyzııllah 

Gürel. 

•raym zammmdan i ' tifadesinin temi- Encüınrndedir. 

ııine dair. 

4471/470l! Siııob : Necib Yalı:ınkaya Milli eınllıkten aldığı emllik borcu Maliye vekiıletiııe. 
yanmda Hususi muhase- hakkındaki dileğinin nazarı itihara 
be müdürlüğünden emek- almıııaı;ına dair. 
li Şevki A.kyürE'k. 

4472/ 4704 Beyoğlu - !stanbul : 'l'ar- lskiLnı o di sımetiyle otnı·duğu evin Flıhlıot I'C lç. Mu. V. 
Iabaşı Pişkir i sokak 'o. mcecanen verilmesi hakkında. 

42 r,E'man Alp. 
4473/4705 !shaldı : Mu tafııoğlu A,~kerde olan eşinin terhi ·ine dair·. Encünıendedir. 

Ahmed ailesi Hatice Ba
ıoıgiilmez. 

4474/ 4707 İstanbul : !stinye. Eski Refah ballisesinde şehit eşinden cm- Encüııı ndedir. 
Van valisi ölü• Ali ya.lısın- saline verilen tazın.inattan istifadesi-

da Hayriye Şermet. nin teıninine dair. 

4475/ 470 'Diyarbakır : Adiiye mü
başlı-i R. Yüksel. 

'l't>rfilcrinin teminine dair. .\dli~·c v~kü.lctinc. 

4-~76/470!) tzınir : Tepecik Hamam '1' kaüde sevkini veya tıızıninııt veril- Encüıncndedir. 

caddesi Fırmcı Rasim so- me ine dair. 
kak Kahveci Mahmut evi 
No. 7. Abdullah tlgE'zen . 

4477/ 4710 !stanbul : Samatya Benli 'l'eriiinin teminine dair. :\I. :.'II. v kiUctinc. 

!smail sokak No. 10. Ha-
lil Özt.ok. 

447 / 4711 'l'okacl : Yaztcık mahalle i Tekaüt ınaaşoun binbaşıbk nınaşı Encümend dir. 
yüzbaşı müt kaitlerinden üzt>rind n verilinesine dair. 

Kazım Gürbüz. 



ltayit 
No. 

4479/ 4712 

4-!80/4713 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Savur ı Kapı mahallesin
de. Hasan Üzer. 
Mardin :istihbarat ajan
lığr eski memuru Nuri 
alan. 

4481/4714 Gölköy: Kozören köyün
de Ali Akkoyun ve aı·. 

4482/ 47Hi Üskiidaı·- Istanbul : lca-
diye, · Sübeyci sokak No. 
10- :12 Araksi Olıanisyan . 

44R:J/ 471G Anıasya: Oiiınüş l ii nııılıal 

lesindcıı Sakıp Giirmcn. 
4484/ 4717 Ortaköy - Gelibolu: .5 ıır i 

i st ilıkiıın tııhurıı 2 n ei bö
l lik askeri posta No. 1 !l3fi 
ihti .Y ııt l' l'i Sül('~•ıınn Mc-
miş. 

Arzuhal hulasası 

'fasfiye kararırun Tefiyle iadei memu
riyeti dileğiııe dai1'. 
Tasfiye kararınıu refi ile iadei m,c
muri~etiııe dair. 

Muameiesl 

E neümendedir. 

Eneünıendedir. 

Kaza idare heyetine tarhedilen ceza- Dahiliye vekaletine. 
yi nakdi kararının bozulmasına dair. 
Hazlnc tarafından gayrinıcnkullerinc Maliye veknletine. 
vilkı ıııüdalıale hakkındaki dileğinin 

nazıırı itibam alınmasına dair .• 
Memleketine gitmesine müsaade edi!- Encünıendedir. 

m<'siııe dair. 
Hazine ve eşhııs taı·afındnıı hukuku Maliye vekll.letinc. 
tasarrufiyesine vitk-ı müdahalımin mc-
ninc dair. 

44R5/ 471 R Kaı·asu : Askeri malul MfdCıJ olduğundan ınıtaş tal1~isinc dıı.- Encümendedir. 
AHiettinoğlu Kmınl Yıl - ir. 

44RH/ 47J9 

44R7j 4720 

4488/ 4721 

4489/ 4722 

4490/ 4723 

4491/ 4724 

ma7.. 
'rokad : Cezaevinde 
kir Şahin . 

aŞ- Hakkında verilen lıususi kararın ye
ııiden tetkllana dair. 

Ünye : Haliluşağı 
yüııde Emine ~enıiz . 

kö-

Samsını : Cezaevinıle Re
cep Ko~ . 

Zoı-la arazisini elinden alıırak hayva
natını dışarı çıkarınıyanlar hııkkmda 

takihat yapılmasma dair. 
İııclei muhıı.keıne yoluyla yeniden mtt· 
hakemeRinin icrasma veya affına da-
ir. 

E ncümendedir. 

Dahiliye vekaletiııe . 

AdJiye vekiiletine. 

Sanısun :Cezaevinde Mc
met Ziya. 

2330 sayılı Af kanunundan istifııde- Encümendedir. 
sinin teminine dair. 

Reyhaniyc askerlik şubesince i lı Li -
Reylıaniye - Hatay : Os
ınanoğlu Zekeriya Sü. -
tan ca lı . 

Zonguldak :D. D. Y. kö-

yııt nıuamelatnıda yapılan ıııüsııvııt

sıılık h n k-kın d n. 
mür teslim mennırn Şa- 'rcknüd sevkine dair. 
ban Öz. 

M. M. vekaletine. 

Eucümencledir. 

4492/ 4725 ı:;(ike : Tiıığari ı>i hıılkın

dan Rnsnıı Karalnılut 
4493/ 4726 ('orum : Sağn•cı mııhnlle

sindı> Fatima Saknt. 

Nıılıiye ı.ılidiirünün suiistimAliııden Encümendedir. 
şikllyet. 

Şehit mııaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

4494/4727 ('ornııı : C:ülay ih<'Y ına-

4495/4728 

lıallesi nrll' A hılüllıılı Öz- Haı·p nıfıhilü olduğundım emsaline Eıwi.iınencledir. 
ta~ . veı·ilPn ııakcli nıüki'ıfattan mahrmıı 

eililmemcsi veya araıi verilmesine 

Rarıknıııış : Kar. <'addesi dııiı· . 
Erenler ınıılıaile i No. D. D. Y. 'rnrnfınclıın vazif ye ahnma- Encümendcdir. 
10784 Memed C!Jaı-. sınm IE>nıiniı,ıe d11-ir. 



t{ayh 
No. 

Arzuhal sahibinln 
isim ve adresi 

4496/4729 Adapazarı : Aralık iliua
niye köyü ihtiyar heyeti 
Abdullah Seçkin ve ar. 

4497/ 4730 Samsun: Cezaevinde Me
med Ziya. 

449 /4731 Kadıköy : Karabağlı dere 
Mii.savat sokağı No. 19 
Ahmed l§ık. 

Arzuhal bulasası 

Jıençbedikle alakası olmıyan bazı eş

has taı·afından Razineye ait araziler 
fı.ızuJen iŞgal eelililiğine dair. 
2330 saylr Af kanwıundaıı istifade
sinin temini ile· geri kalan cezasının 
a ffw a dair. 
Ağrr jşçi olduğundau ekırnek karne
sinin ona göre verilmesine dair. 

Muamelesi 

Mıüiye vekô.letine. 

Eııcünıendedir. 

'l'icaı·et vekfıletiııe. 

4499/ 4732 Erbaa : Feyzipa§ll ma- lskitn ml}amelesinde yapılan haksızlı- ::3ıhlıat ve lç. ;Hu. Y. 
hallesinde Katmerkaya ğın düzeltilmesinin teminine dair. 
köyü halkrndan · !zzet 
.Bulat. 

4500/ 4733 Kırklaı·eli: Kahvcci ami 
eliyle Karani Erkmen. 

4[i01/4734 aınatya - !stanbul : lç 
kalpakçı sokak No. 47 H. 
Seyit Girgin. 

4502/ 4735 Ankara: Lazgi köyünde 
Süleyman Özer. 

4503/ 4736 Ayvalık: Hayrettın pa.~ 

mahallesi Sa.fa cadd~i 15 
nci sokak Çıpl~ ilza müs
teciri Hasan Karau ve ar. 

4,504/ 4737 !nciı·li - Aydın: Gerenka
va köyünde Ahmed Çelik. 

4505/473 İzmit : Cedit ma.lıal)esi 

4506/4739 

4507/ 4740 

4508/4741 

4509/4742 

4510/4743 

Hastane baym 1o. 39/1 
Ahmed Çakrrıı. 
Maraş : Cezaevinde Ha
nefi Taşdelen. 
Giresun : izamiye ma
halle i Febmi Aktan. 
'!'rabzon : ezaevinde 
Hasan Tosun. 
A.ydın: ezaevinde Halil 
Pişkin. 

uşelıir : Orta mahalle

1\Iaari( vekilietince yar öğretinen ola- Maarif vekilletine. 
rak vıı.zifeye alırunasının teminine dair. 
Vazife esnasJnda mô.lfıl kaldığından Encünıendcdir. 

harp mitlıllü ıı.ddedilmooinin teminine 
dair. 
13 . IV . 1942 tarih ve 3360 sayili ar- Encüınendedir. 

zuhaline ektir. 
Ayvalık malınüdürünün vazifei memu- Maliye vekaletine. 
riyetini suüstimııl ettiğini ihbar edi-
yor. 

Verilen mahkfuniyet kararırun refine Enciimendedir. 
dair. 
13 . V .. 1942 tarih ve 4509 numaralı aı·- Encüınendedir. 
znhal ine clctir. 

Eknı.ek ihtiyaı;larınm teminine dair. 
hakkındaki kararın tatkikiyle refine 
Avukatlık meslekinden çıkarılması 

hakkındaki kararın tatkikiyle refine 
eri kalan mahkilmiyet cezasmın af

fına dair. 
Asri cezaevlerinden birine nakline 
dair. 
Orta okulliı bir kazada vazifeye 14-

Encümendedir. 

Encümeudeclir. 

Encüm udediı·. 

Encüınendedir. 

Enciinıendedir. 

sinde Salfıhattin Eyyubi yinine dair. 
Akyüz. 

4511/ 474.4 llınrs : Sorgu bli.kiml Jandarma koınutarunın ıruiiııtiınaline Dahiliye vekaletine. 

4512/ 47-l:i 

4513/ 4746 

Mlustafa Çelik. dair. 
Js~bul: ultanalımet Ak- 'l'ekaüt maaşlarma zam yapılmasına Encümendedir. 
bıyık Ahrrkapx cad. o. dair. 
68. Raşit Çoruh. 

mancık : Ağızsuyu kö
yünde Memet Akça. 

eltik ekiminin ınü aadesine dair. Encüınendedir. 

} 

.J 
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Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

4514/ 4747 Tire : lnhisarlar idare- Askerlik vaziyetinin tashilıine dair. Encümendedir. 

451 5/474 

sinde tütün alım memuru 
()avit f+üneysu. 
Ankara : üvari müfettiş 
müllıakı sih·Rri lıinhıışısı 

HerPp Balkıın. 

Askeri tcınyiz ınahkcıncsiııiıı lehine M. M. vekaletine. 
verd iğ i nasıp taslıihi hakkındaki ka-
rarın M. M. Vekilietince infaz edilme-
d iKindi' u ~ikilyı•t. 

4516/ 474!) l staıılınl : Döı·düncü vıı - 4097 sayılı kanunun kabul ~ ttiği •sas- Enoümondedir. 
kıihan No. 4 - 28 Hikmet larıı istinaden müvekkilinin lıakln-

J•;rlnvan~ vekili avukat nın teminine dair. 
Nı:ıfiz Tekinkaya . 

4517/ 4750 JCırşelıir : Cezaevinde · Hııksı z olanık nıalıklını edilıliğindt•ıı Encümendedir. 
Turg-ut t lünn. hıı hususun tetkikına dair. 

4518/ 4751 Ankara : 'l'. C. Merkez -.I. 1,940 tarih ve 1!56 ııunıaTalı ar- Encümendedir. 
hankıısı memudıırındaıı zıthaline ektir. 
A. Faik Tosıuıoğlu . 

4519/+752 'I'ıı ı-lıul : Meydan nıahal - Zilhıtadaıı şikfıyet ediyoı·. ]j)ahiliye vııkô.let,ine . . 
lesi Ömer Bilgeıı. 

4520/ 4753 Avanos : Yukarı mahul- Arama hahanesiyie evinde ııraştırrn ıı Adliye vl'.kaletine. 
lesi No. 1 A. Honıdi Inen. yapanlardon şikilyct cdi.vor. 

45~1/475-! ~diı·ne : Çilingirler cad- Edirne gümrük idaı-esi tarafından cır :'ıfünakıtliıt vekiıletine. 

d ~si No. 62 'l'aı·ak .Iabri- ya.~ı hakkında yapılan muamelenin 
kıısı sahibi Meınet Esen- haksız olduğuna . ve zararına ınüseb· 

dal .vanınd ıı Hasaıı Ak- hiplerinden şikayet ine dair. 
çııaklı. 

4522/ 4751\ Sııltanahrnet - Istanbul : Tekaüt nınaşı talısi ine dniı·. M. M, vekal~ne. 
Ca nkurtaran caddesi No. 
60 Rasim ErgöT. 

4523/ 4756 Ankara : Şükriye nıalıal - 7 . HT. Hl-!2 tarih ve 4199 numaralı Ticaret -..ekaletine 
1 i M. Dolu S. No. 123 aı·zuhaliııe ektir. 
Şevket Bacıın . 

452-!/ 4757 Aııka ı·a : Solfasıl köyün- Birnıuı,·ve l iskanının temin ine dair. Encümendedir. 
de Ahmet eşi, Halıibe kızı 
Fatnın 'foplar. 

4525/ -!758 Kuşadaşı : Dağ mahalle- Mahklı.ıniyet cezasınnı a[:fma dair. Adliye vekiUetine. 
sinde belediye tahsildarı 

Mu tafa Kutueu. 
4526/4759 Hiksfuı : Malmüdürü Ali 

Dalku·an ve ar. 
4527/ 4760 Ernıeııek : Rıza Çilingir 

ve ar. 

452 / 4761 Beşiktaş - lı:ıtaııbııl : Or
tııbah~e mahallesi Kara
kol S. No. 12 lsmail Özen. 

~--- -

İıışt>lerinin temini için 7Ahirc verilme- Ticaret vekô.letine 
s i hakkında. 
Kazalarının roahsulü soğuktan müte- Ticaret vekliletine. 
e ir olduğundan ofis(> verilecek dört-
t • bir zalıirenin alınronnıası ve to· 
huınlnk zahire veı·ilnıesiııe dair. 
Devlet demiryo!Jarındaki vazif ine Encü.mendedir. 
ninınıası hakkında. 



318-
Kayit Arzuhal salıibinin 
No. isim ve adı'CSi Ar.rulıal huliisası Muametesi 

4529/4762 Bitlis : Taş malıall ~i Haksız yere bilkimlikten ı;ıkarıldığın- Adiiye vekruetine. 
Oöloneydan mektebinde Jan tm knı·arııı refine Jaiı·. 

No. 18 Bw·haıı Anadolu. 
4530/4763 Kırıkkale : Askeri :fab- Mnlıkfıın.iyet cczasınm affına dair. Adiiye vekiiletine. 

4531/4764 

4532/ 4765 

4533/4766 

rikalar Prinç hattıhanesi 
elektrik şube menıuı-ıı 

yedek üsteğın en M ahi ı · 

Lar~ar. 
Tekke mahallesi Haşmet 
sokak No. 21. Fabriye Bü-
yükbilgin. 
Silifke : Persendide Ah
met Kaya ve ar. 
Siverek : Şekerli Taşlı 

köyiinde Memet Demeoğ-
lu ve ar. 

lııkanlannın teminine dair. 

laşe dw·umları hakkmdaki dilekle
rinin nazari dikkate alınması. 
taşelerinin temini ile tohumluk ve-
ı·ilmesi. 

Encümendedir. 

Ticaret vekilietine 

Encümendedir. 

4534/4767 Saimbeyli : Karasavuran Aı·azisine vakı müdahalenin menine Dahiliye vckiilctiııc. 
köyiinde. Ahmet Kork- dair. 
maz. 

4535/4768 Saimbeyli : Karasavuran Kendilerine arazi verilmesinin temi- Dıılıiliye vckftl~tiııc~ 

köyiinde Arif Korkmaz. nine dair. 
4536/ 4769 Kırıkhan : Kurtuluş ma- 19 . I . 1942 tarih ve 4047 numaralı ar- Encümendedir. 

halle i No. 4 Na:fia ikinci zuhalinc ektir. 

4537/4770 

4538/ 4771 

4540/-1773 

grnp on birinci ra.lommda 
No. 5087 Avadis Kocaoğ-
lan. 
Zonguldak: Üzülrnezasma 
pavyonlarında Memcd Gü-
den. 
Kütahya : llncarni civarı 
Aşçr Ali bitişiğindc o. 2 
Mnhmııt Aktaş. 

Bileeik : İsınetpaşa ma
halle inıl Hatiee Atıılny . 

lstımbul : Laleli Genç
türk sokak -o. 35 Hasan 
N izaıııcttin. 

!stanbul'a dönmesine Örfi idare komu- Encümendodir. 
tıınlığıııca müsaade edilme.~i hakkrnda. 

Tasfiye knra.rmm refiııe dair. l\faa rif I'Ckaletine. 

Mııhkiınıiyl't eezıısınııı affına daiı·. Encümendedir. 

16 . HI . 19.ı2 tm·ih 1·e 4245 mımaralı Karara raptedilmiştir. 
ıırzulııılinc eklir. 

45-H/ 4774 Amaıja : ofular mahal- 12 . II . 1n.ı2 tarih ve 4145 numaralı Encümendedir. 
lesinde H. ukrp Gürmcn. aı·zuhnline ektir. 

4542/ 4775 Kay eri : czal'l"indc a- t nııt olunan cürmün tabkiki netice i- Encümendedir. 
dir üphandnğ. ne kadaı· kefaletle tahliyesine dair. 

45-!3/.ı 776 Torbalı - 1 zmir : Kaı·aku- 1'ekaiil liiKüniin icı-ılSınm l t>mininc dııir. Encümendedir. 

454-ı/4777 

yn köyünıle iınaııı Ali Rı-
za Zeytiııoğlu . 

Bayburt : Tuzcnoğlu ma
lınllcsinde Hıılit Ozkul. 

Aı·zuhal encümımincc hakkında nri- Encümendedir. 
!om 31~1 ı.uııııır:ılı karara itiraz edi-
yor. 



Kayit 
No. 

4545/ ->778 

4546/ 477!) 

319-
Arzulıal sahibinin 

isim ve adresi Arzubal bulasası 

Konya : Cezaevinde lbiş (leri kalan cezas ının affına dair. 
l~krloğan . 

Nizip : Sevdüınen ve No- Tohumluk vcrilıııcsinc dniı·. 

ho köylcı·imle Mııhıııııt 

'firyaki ve aı·. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Ticaret vekiiletiııe 

4547/ 47RO !stanbul : Eski Erzincan Tekaüt nıaıt~ı veya ikranıi~·e verilmesi Dalıiliye vekii.lctine. 
Helediye reisi, Meyve - hakkında. 

selızr. lıııli kontrol ıneımı
m Hakkı Alt ı ok. 

4548/ 4781 Kuzguncuk - 1staııhul : Malıkı1ınive1 ceza ·ının affı ilc hukuku 
l('ad iye caddesi Hamur- meınnııas;nm iadesiıı~ dair·. 

Adiiye vckn.letine. 

sıız sokak No. 4 Emin Mc-
liner. 

454!1/478~ <;orum : HüsPyirı Ben
dedi . 

4550/ 47!j3 B~~·azıt - lstıııılml: Trum
v~.v istasyonu No. 12 Nu
rettin Akın. 

4551/ 47S4 Konya : Hamidiye ma-

MulıakrınE>sinin Çorum 'da icrasma 
dair. 
Yedeksuhaylarııı rüt lw tlereceleı:iııde 

aldıkları maaşların sivil kadrolarda 
da Vl'l'ilnıesi hakkında. 

.Jandarma konıutıınından şikayet edi-

Enoümendedir. 

Enciiıneudedir. 

Encümndedir. 
hnllesiıırle ik:ımete ınenıuı· yoı·. 

Emine Aslan. 
4552/ 4785 Şişli - İstanbul : Boıııon- Haklarında verilen lıüküınde lıatayr Adliye vekilletine. 

ti durağı Samanyolu so- adli olduğundan yeniden telkikiyle 
kak "Ayyıld ız apartımanı afla.rıııa dair. 
No. 3 Rafia Liıtfiye Sa-
hunrıı ve Suat Kakıcı. 

455:3/4786 Dcrik : İkinci nüfus me- Maa~ınrn 25 linı üzerinden veı·ilnıesi- Encümendedir. 
ınurn Kemal Akınını. 

·Hi54/ 47 7 .Malatya: 2 N: Ha. va Ok. 
Müllıak Yüksek mühendis 
Önyüzhaşı Sabahattin Son. 

4555/4788 Osıııancık : Emekli hakim 
1 hralıiın Diklıaıj. 

45fi6/ .J.78!l Ankara: İsınetpaşa cad
desi Zelıra Yur. 

ııe dair. 
Ordnda nıülh~k subay olarak istilıda- Encümendedir. 
mı mağduriyetini mucip olacağı hak-
kmda. 
Avukatlık rulısatııaıncsi verilmesi Encüınendeçlir. 

hakkında. 

Jskil.n muamelesinin diizeltilmesinc Enciiınendedir. 

dair. 
4557/~·7!10 A:vvalık: Vehhiheyınahal- Tei'viz suretiyle verilip istirdat edilen • ılıhat ve k Mu. V. 

lesinde No. 6 Mcmd1ıh ıııııllanııın. iadesine dair. 
Knlaksrzoğln. 

455R/ 47!ll tııcgöl: Oımıaııiye nıııhal- 4. V. 1942 tarih Y!' 4458 numaralı EMüıııeııdedir. 

lrsi Yeşil köpı:ü No. 45 arzuhııliııe elttiı:. 

Ahmet Düşün. 
41159/ 47!12 İstanbul: 4 Vakrfhaıi No. 3. VIII. 1942 tarih vı• H49 numai"ıı.lı Eneiiınendedir. 

4/28 Hikmet Erkıvanç ve- arınhaline rktir. 
kili avukat afiz Tekiıı· 

kaya. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 320 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4560/ 4793 Ankara: Misakı milli ma- Hazineden taksitle satın aldıklan Encümendedir. 
hallesi Ta ucular sokak gayrimenkullel'in taksitlerinin 20 yıl-
No. 10 Seyfetin Tümer YP cla vermeleri hakkı'nda. 

ar. 
4561}4794 Tosya: Deringöz mevkiin- Çeltik ta dalarına su verilmesine mü- Eneüınendedir. 

de çeltik tarlası sahiple- sanele edilmesi hakkında. 
rinden Nuri Durak ve ar. 

4562/ 4796 Şekeı·li : Taşlı köyiinde Si- Yiyec k lerinin ve tohumluklal'!lım tc- Enciimendedir. 
nan Dusak ve ar. minine dair. 

4563/ 4707 İzmir: Değirmendağı Se- . Hizmet müddeti haklandaki dileğinin Encümendeuir. 
Jimiye mahalle i No. 401 nazarı itihara alınması hakkında. 
sokak No. 10 Vehbi Ersoy. 

4564/ 479 Kayseri: Tayyare fabrika- Uçuculuk ettiği senelere karşılık uçn§ Encümendedir. 
ında Yüzbaşı Mualla Se- ;vıpratma zammının verilmesi hakkın-

zel. da. 
4565/ 4799 !stanbul: AJtm bakkal No. tki komşusuntın aile reisierinin sür- Encümendedir. 

27 emekli m61Tlur Sabit gün edilerck ai! leri cfradının pcri ~an 

Korur. kııldıklıwı hakkında. 

4566/ :J803 A~kale: Osmıınoğlu Bek- A~k<'rlik vaziyetinin düzeltilmesi T<' Encümendedir. 
taş Eınirze. ona. ıı;mro şuhccc kaydının yapılmadı 

na dair. 
4567/ 480.J. Eliızığ: Aksaı·ay mahalle- Tarhedilen yanlış ver~inin tahsil edi!- Encüınendedir. 

sinde Erzurum Ağırcezıı nıem si hakkında. 
aza muavini .Ahmed Ko-
ra. 

4668/ 4805 Şuhut: M:ahmarı köyün- tplik veı·lm ·inin temininr dair. 
den Halil Önder ve ar. 

4569/ 4806 Küpiii - Bilecik: Yeni kö- h.kiinlarınııı temini dileğinr rlair. 
ylindc Faris OüN.ı.ı. 

-lfi70/ -l 07 1 üplii . Bilecik : Kıııl- tRkiinlannııı trmiııiııe dair. 
danıııı· köyiiııde J<~nıin 

Baycu. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

-1571/ -1 08 Antalya : '1\ızcular mn- Mrsl ğiyle mütenasip bir vazifcyc til- Enciimendedir. 
lınlleııinde Balıkpaza •·ı so- yiııine dair. 
kağı o. t. Hakkı 1nan~ . 

.J.!l72/ -l 0!1 Ordu : Milli emilik mcımı- 1\fcmuı·iyct şerefini ihliil edenler hak Encüınendedir. 

-l!l73/ 4 10 

rtı Balıri Dcıniı·cl. krnda kanııni takihat yapılmasına 

Arııı: : Maliy oda ı~ı llüs
ııü ('anga . 
Yenişehir- Ankaı·a : Em
riler cadde i Ali azıni 

Ap. o. 4 aliihattiıı Pa-
kalın. 

~lııir. 

26 . Xl. J!l·U tarilı Vl' 3 3 
ıırzuhaline ktiı·. 

~5 . V . 1942 tarih ve 5322 
u rzuhııl ine eki i ı·. 

ınunatulı 

numaralı 

4S7!)j-l 12 Kll'lkkale : skcı-1 fabri- {ııhkCııniyı•t ceza ının affına duir. 
kn piı·inc: mahall ind~ şu-
be memurn tahir Larlar. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Enoümendedir. 



Kayit 
No. 

4576/ 4813 

4577/4814 

4578/ 4815 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Seferibisar : Tapu sieil 
memuru Raşit Ayaydın. 
tskilip : Malmüdürü l\le
met Aykul. 
Hendek : J andarına bö
lüğünde 426 suvarr erie-
rinden Recep Bodur. 

l\21 -

Arzuhal bulasası 

Mahkfiıniyet cezasının afına dair. 

Ifaziııeyc olan borcundan ötürü maa
şma konulan haczin ref ve affına dair. 
l\[ahkfinıiyet cezıısımn affına dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4.579/ 4816 Abana- lncbolt1 : Altıku- Devlete verilmesi icabeden yüzde 25 Encümendedir. 

4580/ 4817 

4581/4818 

4582/4819 

4583; 4820 

45 4/ 4821 

45 5/ -!822 

!aç köyü ve diğer köyler zıılıire hakkındaki dileklerinin nazarı 
halkı narnma mulıtar. itibare alınması hakkında. 
Viranşehir : Sıbhat me
muru Tahir Çetin. 
Şekerli : Metik köyünde 
Hüseyin ve ar. 

KelPvcrck köyü muhtarlı
ğı ve diğe ı· köyler ınnlı

tarlığından. 

Adres sarilı değildir. 
Kozan : Aslanpaşa ına

Jınllesiııde F'ııik Aı·ııs. 

Kcmah : Canıolur köyün
de Hüs yin <'ehe. 
Bismil : Ambar köyünde 
Ahmet ve ar. 

~faaşının 30 Jim asli manş olarak ve
rilmesine dair. 
Ofise teslimi icabeden zabi rcnin tak
tlirinde yapılan hnksızlıktan şikayet 

ediyor. 
ll falısull cri aı olduğundan Hükümet 
tıırafrndan zahirclerinin mubayaası

nırı haddi layıkımı indirilmcsine dair. 

'i'Pkaiil nınaşı tahsisine dair. 

Yi,,·ecck ve tohumluk zahirc verilmesi
ne dair. 
lskanlaı·ının düzeltilmesine dair. 

Encüınenredir. 

Encümenredir. 

Encümendedir. 

Encümenredir. 

Encümenredir. 

Encüınendedi r. 

4586/ 4823 Ağm : Hüseyin Saracık Yiyecek ve tohnnıluk verilmesine Encümendedir. 
köyünde Süleyınıın Ağın dair. 
ve ar. 

4587/ 4.824 Aı·aç : Olucak köyü bal- Yiyecek ve tohumluk verilmesine Encümendedir. 
kmdan Salih Destcci dair. 
ve ar. 

4588/ 4825 Ulus : Al po köyünele Şev- 10 maddelik dileğinin ııazm·ı itibara Encümendedir. 
ki Suğmen. alınmnsma dair. 

45 9/ 4826 Yozgad : Belediye mccli- Diıvn vekilliği yapıııasııııı dair. Encümendedir. 
si i\zasmdan H. Fehmi 
Dündar. 

4590/ 4 2i tskilip : C'amiikehir ima- Barcmc dahil olmalarının lerninine Encümendedir. 

4591/4828 

4592/ 4829 

4593/ 4 31 

mı ve hatibi tsrnet , a- dair. 
Jıinbaş ve aı·. 

nurhaniye : Belediyı> ı·e

isi Muhittin Yaylı. 

Sivııs : Gökçe bostan ma 
hallesinde Hatice Çmtay. 
Uşak : Cezaevinde .Ab
dullah Yaicı. 

3533 sayılı kanun hükmiinı- le\·fiknıı Encüınendcdir. 
helediyenin şahsiy!'ti miiııeviycsi nley
hine verilen isabetsiz kararın refinc 
dair 
Hazinedeki yüz altın alacağının te- Encümendedir. 
diyesinin teminine dair. 
1\fnhki'ınıiyct cezasının_ affınn dair. Encümendedir. 

' . 4 



Kayit 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal huliisası Muamelesi 

4594/ 4832 Kütahya : Bezciler ma- Oğlunun dilsiz mektebine kabulünü Encümendedir. 
hallesi Gediz caddesi No. istiyor. 
O Ali Sert. 

4595/ 4833 Ankara : !tfaiye m~yda- Malul oldtı.ğı.mdan maaş tahsisine.da- Encümend"edir. 
nı :Kiı'~h:ir hanında m i- ir. 

4596/ 4834 

4597/ 4835 

4598/4836 

4599/4837 

4600/4838 

4601/4839 

4602/4840 

safir, Behisnili Veli Çe-
lik. 
Kastamonu : lbni ·Nec
car mahallesi - Atabey 
caddesi No. 18 Tevfik 
A:ydm. 
Ağın : Anderi köyü hal
kı namına Hüseyin. Uzun. 
Samsun : Cezaevinde Re
cep Koç. 
Çatalca : 61 'l'op. A. Ko
mutanı H. Çelikalp. 
Gölcük : Askeri posta No. 
8242 binbaşı Osman Ko-
nuk. 
Sivas : Cezaevide BiliU 

·Aydın ve ar. 
Erzurunı: Cezaevinde Ba
haettin Tuna. 

lskanmm Adan.a veya Malatya 'da Eneünıendedir. 
teminine dair. 

Tohumluk ve yiyecek verilmesi Encümendedir. 
hakkında . 

• MalıkUmiyetinin aifın.a dair Enaümendedir. 

Smıfınm 5 nci sınıfa nakli 'hakkında. Eneümendedi'r. 

Pendik belediyesince tasarruf bakla- Encümendedir. 
rma -tecavüz adildiğine dair. 

Haksız verilen ölüm cezası hükmünün Eneümendedir. 
yeniden tetkikım istiyorlaıı. 
Ardıhan cezaevine nakline dair. Encümendedir. 

4603/4841 Bismil: Maliye tahsil kilti- Malılliyet maaşnun talısisine dair Encümendedir. 
' bi Memet .Yelmaz. t'P'F 

4604/4842 Tavşanlı : Durak mahalle- lı:ıi.ar ettiği Değirmenin vilrisleri ile 
sinde Ahmet Güven. Evkaf arasmda ilıtilafm halline dair. 

Encümendedir. 

4605/4843 Kastamon'lı: Taşköprü Ka- Eşinden maaş tahsisine dair. Encüm'llndedir. 
rasait JIUl,hallesi Saide 
Okten. 

4606/ 4 i4 ı "iroe : ezaevinde Hacı Aksaray cezaevine naklini istiyor. Encümondedir. 
I<ııhraınnn. 

4607/ 4 45 imnv : K tel köyünde 
Memet Özkan ve ar. 

4608/ 4 46 Kemnh : Hudu köyünde 
[uha1lrem vcı ve ar. 

4609/4847 Samsun : Cezaevinde Os
man Ayvaz. 

4610/ 484 rm : arny önünde ar-
zuhalci Saliihattin Yavuz 
eliyle Yıldız ötelinde 
Faiz. 

Ofise teslimi ta! p edilen zalıirenin Eneüıııendedir
fazla tahmin edildiğine dair. 
Ofise teslimi istenilen zalrircnin ken- Encümendedir. 
dilerinden alınmamasına dair. 
Bakiye cezasmm asri cezaevlerinde Encümendedir
geçirınesinin teminine dair. 
:M:ünasip bir işte istihdamını istiyor. Encü.mendedir. 

4611/ 4849 anısat : Birik vo !er- Ofise t tim edilecek znhirenin fa~l a- Eneümendedir. 
mere köyü halkı namına lığı dolayısiyle kendilerinin aç kala-
ınuhtaı: femet Işık ve ar. cakları hakkında. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim te adresi 

323-

Arzuhal huliısası 

4612/ 4850 12. Kor. 21 nci ınüstalcil Askerlikten terbisine dair. 
tugay 59 ncu piyade ala-
yı 3 ncü tabur 12 nci bö-

. lük Musa Güzelalp. 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

4613/4851 Yoıgad: Köseoğlu ınahal- 3998 numarah dileğine Arzuhal cncü- Enciimendedir. 
lesinde Meınet Kılıçaslan. menince hakkında ittihaz edilen ka-

ı·aı·a itiraz ediyor. 
4614/ 4852 Fctlıiye : Kesikkapı ma- Topraklandırılmasına dair. Enciimendedh-

hallesi Aslan Günaydm. 
4615/ 4853 Aydın : Memleket ha ta- Tapuda mukayyet 120 yemiş ağnm Eneiimendedir. 

nesi civarında Ahmet J_,ü- hakkındaki dileğinin nazaı:ı itibam 
lüoğlu . alınması hakkında. 

4616/ 4854 Pazar : Hotunı köyünde 27 . I. 1942 tarltı ve 4085 numaralı Enciimcndedir. 
manii'aturacı Mustafa Ci- arzuhaline ektir. 
nan eilyle O. Nuri Cinan. 

4617/ 48!'i5 Ko7.ıı.n : Aslanlı köyünde Ofise teslim etmek mecburiyetind bu- Enciimendedir. 
Ali Çuluk ve ar. lundukları zahlrre hakkındaki lil.ekle-

rinm naaarı itibara alınması :hakkın
da . 

.J.618/ .J.856 Tokad : Bırıska köyünde Ofise teslim etmek mccburiyctiııde Encümendedir. 
Abdullah Kaırtal ve ar. buJıunduldarı zahire hakkındaki dil k

lerinin nuarrr itibare rumması hak
kında. 

4619/ 4 57 Bolu :Cezaevinde Seli.ı:ıri !\Iahkfuniy tinin affma dair. Encünıendedir. 
Ateş. 

4620/ 4 5 Ağın : Tevfik Yalçııı ve T humluk ve yiyecek teminine dair. Eneümendedir. 
Hüseyin Özer ve ıı.r. 

4621 / 4859 'Maçka - İstanbul : T~- T kaüdiye ik-r miyesiıriıı tamamen ve- Enc" endedir. 
kiye Birinei karakol so- rilmesi hakkında. 
kak No. Hl6 ~ Alan-
cı. 

4622/ 4860 Hrnıs : Musa Ekin Yu- Arazilerine sahip olmalarının tenrini- Encümen<iedir. 
maz ve ar. ne dair. 

4623/ 4 61 .Adana: Ticaret odası tah- asbmrn tashihi:ne ~air. Enciimendedir. 

4624/ 4 62 

4625/4863 

4626/4 64 

4627/4 65 

min bürosu memuru Dur-
muşömu. 
Hadrmköy : As. Pos. No. 
~58 1. BL K. Önyüzbaşı 6 
Kamil Onar. 
Kemah : Hcrdif köyünde 
Cemal Karakoç ve ar. 
Beykoz: Yalıköy Gazi Yu
n . No. 3 Tahsin Onay. 
Kııla : .Akgün ma.he.lle
si {. Fahri Özberk. 

4628/4866 Bahçe : Karkın köyünde 
MPmet Karkın ve ar. 

_ o.~lnn.ı.n tashihine dair. 

Tohum ve yiyecek teminine dair. 

Bey)wz deri fabrikasındaki hizmetine 
göre ikramiyesinin verilmesine dair. 
Tckaütliiğünün refinc dair. 

EncümendediT. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüıncndedir. 

Jtik ekimi yüzünden sıhhatleri muh- Encümendedir. 
tel olduğundan ve mütegnllibeden şi-

kayet ediyorlar. 



Kayit 
No. 

.A rzuhal salıibinin 
isim ve adresi Arzuhal lıuHisası Muamelesi 

4629/4867 !zmir : İsmetpaşa mahal- Oturdukları evin iskanianna tahsisine Encümendedir. 
lesi Alpaslan S. No. 22 dair. 

4630/ 4868 

4631/4869 

4632/4870 

4633/ 4 71 

Rıza Uyarlar ve ar. 
Gaziantab : Cezaevi katibi 
Kemalİmer . . 
Ringil - Elazığ : Y arnşağı 
köyünde Ahmet Yiğit ve 
ar. 
Çankırı : Cezaevinde .Ab
durrahman Yıldırım. 

Çankırı: Şeyh Osman ma
hallesinde Şerife Tekiz. 

İskan suretiyle ev verilmesi hakkında. Encümendedir. 

8ubıışı tahminlerinin yanlış tahminle- Encümendedir. 
rindcn şikayet. 

Mahkfuniyet cezasınm affına dair. Encümendedir. 

Bıılııısıodan intikal edeı.ı gayrimenkul- Encümendedir. 
lerinin muamelesinin yapılmasma 

dair. 
4634/ 4872 Kemah : 'l'an köyünde Tohum ve yiyecek teminine dair. Encümendedir. 

Süleyman Tan. 
4635/4873 Kayseri : Eski müstantık 

Veysel Özübüyük. 
Avukatlık ruhsatnamesi 
hakkında 

verilmesi Encümendedir. 

4636/4875 Muğla: .As. Posta No. 2082 .Askerlik durumu hakkındaki dileği- Eneümendedir. 
sıhhiye bölüğü baştabibi nin nazarı itibara alınması hakkında . 
.Adil Bir. 

4637/4876 İstanbul : Karaağaç mü- Hakkında tahakkuk ettirilen fazla Eneümendedir. 
essesesinde buz ambar mehuzenin affı ile kadro maaşmm ve-
memuru Osman Tozun. rilmesine dair. 

4638/4877 İpsala : Bayramiye ma- Yolsuz sürgün emrinin geri alınması Encümendedir. 
hallesinde İbrahim Yeter. hakkında. 

4639/4878 Pülümür : Jandarma er- Eşhas tarafından gayrimenkulüne va- Encümendedir. 
lerinden Kapı köyünden kı müdahale hakkında 9 maddelik 
.Abdullah Çolak. maruzatın nazari itibara alıunıasına 

dair. 
4640/4879 İstanbul : Fatih Kocade· Kendisine ait gayrimenkulün kendi- Encümendedir. 

de mahallesi Valide med- sine verilmesi hakkında. 
resesi sokak. 11/2 Sait 
Demirsoy. 

4641/4881 Elaziğ : Maarif Mlüdürü Devlet şürası kararının infazma dair;. Encümendedir. 
Naşit Sarıca . 

4642/4882 Simav : Tepecik mahal- Gayrimenkullerinin · tasfiyesiyle icar Encümendedir. 
lesinde Hüseyin Gü~en. bedelinin tahsiline dair. 

4643/4 3 • \ııkarıı : Yeğenhe)· nıa

hallcsi Havra sokak No 2 
Raif Yeşilbaş. 

4644/ 4. 4 Hınıs :Musa köyünd~> A. 
Mecit .Akarsu ve ar. 

4645/ 4 5 İnebolu : Karadeniz ma
hallesinde Aziz Özlü. 

4646/4 , 6 Tutlik : 1\firze halin adı
na lsa v ar. 

\"(')"ilen malıkflnıiyet kurannda hata- Encümendedir. 
yı adli vab olduğunu dair. 

Zeriyat yap;nalarıııa müsaade edilme- Encüınendedir. 

sine dair. 
Ar:r.ııhııl encliınenince hakkında itti- Encümendedir. 
·haz olunan karara itirazı hakkında . 

Ofis v :rilıne i ieabed n yüzde yiııııi Eneümendedir. 
h in fnzlıılığından şikfiyetin dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

325 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4647/4887 Ankara : Yenidoğan ma- Mutasarrıfı bulunduğu tarlanın tapu ·Encümendedir. 
hallesi Cemalbey sokak senedinin verilmesi hakkında. 
No. 309 Eyüp Ceylan. 

464H/ 4 88 V ana- Ordu : Çand ır kö
yünde Memet Akbulut. 

4649/ 4889 Samsun: 1 !J mayıs mahal
lesi Engin sokak No. 1 
O. Faik Tan. 

Muhtacı muavenet olduğundan yar- Encümendedir. 
dım edilmesine dair. 
30 seneden fazla hizmetine mukabil Encümendedir. 
ikrami;vesinin verilmesi hakkında. 

46fi0/ 4890 Trabzon : İlköğretim mü- Kıdeın zammının verilmesi hakkında . Encümendedir. 
fettişlerinden Hikmet 

Karsan. 
4651/ 4891 Trabr.on : nk tedrisat 

müfettişlerinden Şükrü 

Bayoğlu . 

4652/ 4892 Antalya : Cezaevinde Os
man Şancı. 

4653/ 4893 Edremit: Zeytin! i köyün
de M. İhsan Aydoğdu. 

Kıdem zammının verilmesi hakkında. Encümendedir. 

.1\ft>şı·utcn tahliyesine dair. Encümendedir. 

'l'ckaiit maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

465-J./ 4894 A~'clın : Memleket hasta- 10 . V U . 1942 ta rih ve 4697 numara- Encümendedir. 
nesi civarında Alırnet Lü- 1 ı arzuhaline ek tir. 
lüoğlu. 

465ı;f.ı8!J5 tncesu : Camiikebir ma- Yul vE>rgisinden muafiyetine dair. 
lıallrsinde Ömer Kavuk. 

Encümendedir. 

46!16/ 48!16 Rıınısun : Cezaevinde Me- , :\[ahkfııni.vet cezasının affına dair. Encümendedir. 
met Çavuş. 

4657 j .J.897 OsıMn<'ık : l skilip malı- Dava vekilieti ruhsatnamesi verilmesi Encümendedir. 
eknıesi emekli başkatibi lıakkrnda. 

Esat Özüdoğru. 
465 /.ıR!JS Taksim - İstanbul : Sıra- Şehit koeasıııdan maaş tahsisine dair. Encüınendedir. 

st>rviler caddesinde No. 
179 Firdevs Kızıltan. 

465!1 /4 !J!) Samsun : Cezaevinde M. 
Emin Coşkundere. 

4660/ 4900 Saimbeyli : liferkez okulu 
başöğretmeni İbrahim 
Tuğnıl. 

4661/ 4901 fstıınbul : Emniyet Ş. 3. 
K. 11 de 296 koıniser mu
avini Yaşar Dural. 

4662/ 4902 Ahmet Pınar köyünde 
Ali Tetik. 

Mahkıimiyet cezasının affına dair. Encümendellir. 

25 lirn asli maaş üzerinden maaş al- Encümendedir. 
nıasnıın temimue dair. 

Oğhınu ezen şoförün mahkemesinin Encümendedir. 
yeniden bakılınasına dair. 

D. Demiryollarında hafif hlzm tlerdc Encümendedir. 
kullanılmasr hakkında. 

4663/4903 Boğaziryan : Karasenir .Askerlik dunımıımın düzeltilme i hak- Encüınendedir. 

köyü öğretmeni Cani Sa- kırıda . 

ym. 
4664/ 4904 amsun : Mevrek köyün- 1\fahkumiyet cezasıoru affı veya geri Encümendedir. 

de Veysel Çelik. kalan cezasmın asri cezaevinde bitir
ın~sine dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

326 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4665/4905 1zmit : A.kçakoca maha.l,. B:ir tahrifat suçu haklanda yaptrğr ih- Enciimendedir. 
lesi Düzyol sokağı No. 10 barın .na.za.n dikkate alınınasma dair. 
orman .mülıendis muavini 
Ekrem Zeren. 

4666/ 4906 Zara - Sivas : Galip Akın Belediye intıihabatında yapdan yol- Encümendedir. 
ve ar. suzluktruı. ~ikfi,yet. 

4667f4907 Silvan : Mescit mahalle- 1kamete memur edildiği mahalden ev- Encümendedir. 
sinde !zzet Aziz. lenmek için gitmesine müsaade edil

mesi haklrnıda. 
4668/4908 Lice : P. T. T. Şefi Me- Ofise teslim edilmek mecburiyetinde Encümendedir. 

4669/4909 

4670/4910 

4671/ 4911 

4672/ 4912 

467.3/4913 

4674/ 4914 

4675/4915 

ınet Tekbudak ve ar. . bulundukları zahire.haklundaki dilek
lerinin nazan dikkate alınmasına 

dair. 
Sivas - Evrak kalemi me-

uru lfbsa Temel. 
Üsküdar - !stanbul : Ce
.ııı.e-rinde M . Ali ~· 
Kağııman : Cezaevinde 
Fahri .IWaı. tay. 
Fatih - İstanbul : Nişan 
cadde bakkalzade soka
iı . 16 O. Nuri Çev
rimli. 

ltanahmet - İstanbul : 
Cankurtaran mahallesi 
Yeni sara b ane I!Gkf$nda 
ıı. Ali Soysal. 
Malazgirt : Tendürek kö-
5'fulde eci ı.. 

Çağaloğlu - İstanbul: Ser
vili , okak No. 11/l3 İh
san Ap. alt katta Kemal 
Günemek 

Kadro maaşının verilmesi hakkında. Encüınendedir. 

MalıkUrniyeti hakkrnda yapılan hak- Encünıendedir. 

sızlığm düzeltilmesine dair. 
MalıkUrniyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Tekıı.üt maaşma zam yapüroası hak- Encümendedir. 
km da. 

Meclisi Alinin evvelce hakkmda ver- Encümendedir. 
diği karar iizerine te.!saÜt maaşlarının 
verilmesin dair. 

Ofise tesliııı etmek için tahmin edilen Encümendedir. 
zahire ellerinde mevcut olmadığına 

dair. 
Yede~baylık hakkının iadesin -dair. Eucümeudedir. 

4676/ 4916 Düzee : Maliye süvarİ Yiyeceklerinin ucuz olarak teminine Eneümendedir. 
tahsildıırı Hasan Dön- dair. 
mıız. 

4677/ 4917 Simav : Kestel köyünden 29. VIH. 1942 tarih ve 4845 num,a- Encümendedir. 
Abdullah Boyük yanında ralı arzuhaline ektir. 
~ Yeşilyurt. 

4678/4918 !stsnbul : Ömerabit han, Kamini ikramiy sinin verilmesi hak- Eneümendcdir. 
To-p:rıik ıı:ı nh sulleri ofisin- lm.nda. 
de Nuri Abdi A.vral. 

4679/4919 Divarbakır :Molla Bııha- Vatandaşlıktan ıskatma dair. 
ettin 'lD.ııhnllesi Kozln so-
kak No. 8 Faliri Ba-yo{tlu. 

·Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibi.ni:ı 
isim ve adresi Aı:zuhal hulasası Muamelesi 

4680/4920 Istanbul : Binbir direk Arzuhal eneümeninin 58 sayılı I:Iaf- Encümendedir. 
malıallesi SultaııaJlllıet talık karar cetvelindeki 403{} ,nunuı,. 
Üçler sokağı No. 7 Faik ı:alı karara itiraz ediyor. 
Zaim. 

4681/ 4921 Yalvaç : Askerlik şube- Tekaüt maaşı tahsisine dair. 
sinde sicil 320/ 602 emek-

Eneümendedir. 

li teğmen Memet Tevfik 
Alp. 

46 2/ 4922 Lfıpsrk i : Belediye reisi 
Kiım.il Aknlın. 

4683/ 4!123 Akseki : 1\Iııhmutlu ınuh-

tarı· Mcmet DemiTeL 
4684/ 4925 Ankara : F.ski mücahit 

binbaşı Muradiyc otelin
ile Ayşe Altmta~;. 

·Hi8:i/4fl~6 i\ıık:ıı·a : Celwci Demirli
hane Dornk sokak No .11 
Hnlit Ziya Sağıroğlu. 

Kazaları halkının ve memurlarının Encümendedir. 
iaşesinin temin ine dair. 
Ekinlerine konan talıminin fazlalL- (Encümendedir. 
ğı ndııu şikii.yet. 

Iskanına bir ev tahsisine ve yardım Eneümendedir. 
edilmesine dair. 

Para cezasının affına dair. Encümendedir. 

46R6/ 4927 AnkaTa : YcnidGğan ma,. Harb ın iıHUi.i olduğundan ınıuış tahsi- Eneümendedir. 
hallesi No. 1066 bakknl sine dair . • 
dükk.ılrunda Mahmut ya
nında Şemsettin Gei!ik. 

4687/ 4!J2R Elmıılı : "Rlmalı kaymaka
nu Zeki Işık. 

4688/4929 Ankara : Cangm caddesi 
Yelken sokak No. 11/ 13 
Macide Çatıkkaş. 

4689/4930 İskenderun :Gençlik ku
lübü spor 8.ıniri Edip Ak-
soy. 

Üsküdar ve Kadıköy sulh hııkuk m ah- Encümendedir. 
kernelerinin hakkında verdiği karliii'-
larda isabetsizlik olduğuna dair. 
lifetine cebri olarak tecavüz eden Eneümendedir. 
teğmen Semahattin hakkmdaıtakibat 

yapılmasına dair. 
Yardım edilmeaiııe dair. ·Encümendedir. 

4690/4931 Ünye : Kadılar köyünde Kardeşinin ayağını yaralılyanlar hak- Encüm:endedir. 
Ahmed Çetinkaya. kmda şikayet. 

4691/4932 Davacı : Kadılar köyün- Kardeşinin ayağını yaralıyarak sa- Eneümendedir. 
de Elvide .Ateş. katianmasına aebep olanlar luı.kkm.da 

takibat yapılmasma dair. 
4692/4933 Senirkent : Dava vekili Mıı.hkftm.i.yet cezasınm affına dair. Enoüınendedir. 

M:. Altay Gündoğdu. 
4693/4934 Erzurum : Müstahkem Tecilli cezasının affına dair. Encümendedir. 

mevlri istihkam tabur I. 
Bl. K. yüzbaşı .Adil 
Araslı. 

4694/4935 Trabzon : Cezaevinde Ka
zım Süslü. 

4695;4!)36 Adıyaman : Vaı1.ana kö
yünde Ali Özkan. 

Hasta olduğundan geri .kalan mah~ 
kfu:niyet eezasmm affma dair. 
Ziraat bankasına olan borçları hak
landaki dileklerinin nazarı itibare 
nllrunasına dair. 

Encümendedir. 

Eneümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

---
Arzuhal bulasası 1\:tuamelesi 

4696/4937 İsparta : Veteriner mü- Barem derecesi haltkındaki dileğinin Encümendedir. 
dürü Fatma Altınkurt. nazarı itibare alınarak maaş farkı

nın verilmesi hakkında. 
4697/4938 Beykoz - İstanbul : Şa- Yctim maaşı tahsisi dileğine dair. 

binkaya No. 36 Nazmiye 
Encümendedir. 

öz. 
4698/ 4939 Bursa : 215 P. A. Tüfek- Rütbe~inde tashihat icrasııun ve bu Encümendedir. 

çisi M. Nafiz Yalman. fark ı ınaaşın müsebbiplerinden tahsili 
hakkında. 

4699/4940 Bartıu : Faslit karyesinde İş mükellefiyetinden istisnasına dair. Encümendedir. 
Ahmet Ergin. 

4700/4941 Bartın: Faslit karyesinde lş mükellefiyetinden istisnasına dair. Encümendedir. 
Ahmet Önder. 

4701/4942 Giresun : Kapıkahvede Arzubal encümeninin 21. I. 1942 ta- Encümendedir. 

4702/4943 

4703/ 4944 

4704/4945 

4705/4946 

4706/4947 

4707/~948 

4708/4949 

4709/4950 

4710/4951 

Yusuf Ziya Yosmaoğlu. rih ve 3597 nuınaralr kararına itiraz 

Turhal : Meydan mahal
lesinde Alırnet Dinçer . 
Eskişehir : Bursa oteli 
sahibi Alırnet Soyoğlu. 
Kmık : Göçmen mahalle
sinde Hakkı Erdoğan. 

Keşan : Kılıç köyü aza
smdan H. Seyhan ve ar. 
Eskişehir : As. Posta No. 
4825 P. Yar bay Burha
nettin Engin. 

Samsun : Cezaevinde Ra
sim Özçiçek. 
Aşkale : Danzut köyü 
Mahun mubtan Habip 
Çamaklı. 

AJucra : Tüccar İbrahim 
Çıtır ve ar. 
Gelibolu : Tapu katiple
rinden emekli Süleyman 
Özden. 

ediyor. 
'furhal belediyesinden şikAyet ediyor. Encümendedir. 

Hastane olarak icarla tutulan oteli- Encümendedir. 
nin tahliyesiue dair. 
Yaröğrctmenliğe tayiniyle birlikte Encüınendedir. 

Maarif vekilietindeki evrakı müsb i te-
sinin iadesine dair. 
Kızkapan gölü namiyle maruf arazi- Encümendedir. 
nin kendilerine verilmesi hakkında. 
Eski yüzbaşılık nasbma göre verilmiş -Encümendedir. 
olan takdirnamenin tashih edilen 
yüzbaşılık nasbma göre terfie çevril-
mesi hakkında. 
ezasırun kısmen veya tamamen affı

na dair. 
Kaymakamdan şikayet ediyor. 

Adiiyeden şikayet ediyor. 

Tütün bayiliği ruhsatnamesinc dair. 

Rncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4711/4952 Bursa : Sivasiler mahal- Doalndırıcılıktaıı suçlu Memct hak- Encümendedir. 
lesi dere~ıkmazı o. 9 kında takibat yapılması hakkında. 
Nefise Galın. 

4712/4953 Denizll : Değinnen önü Mabkıimiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 
mahalle inde Dan verenli 
sokağı No. 2 Cahit Doğu. 

4713/ 4954 Trabzon : Diş tabipleri Ruhsalnameli dişçilcrden şikii.yete Encümendedir. 
Cemil ·Bulak ve ar. dair. 



ltayit 
No. 

4714/ 4955 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

l\lillıs : Şevketiye mııhai
]C'siııde Durmuş Bayrak-
tar ve ar. 

Arzuhal hulasası 

AJını~ olduğu taşocağı ruhsatname
sinin iptali için çalışanlardan şikayet. 

M:uameiesi 

F~ncümendedir. 

4715/ 4956 Beşiktaş : Yeni mahalle M. M. vekilletiııe vermiş olduğu sene- Encüınendedir. . 
hostaıı üzeri dere sokak di ıneşmtu müddetinin kalan kı~mı-

No. 54 Hameli Balıacan . nın ödenıneRi hakkında. 

4716/ 4957 Bryşehiı·: Evsat mahalle- Kardeşinin ana vatana gelmesinin tc- Eııcümendedir. 

sinlle Mupstafa Rifat minine dııir. 

Uğur. 

4717/ ..J.9!iR Sunıııluı· - Urfa : Calm·ıl Ofise teslim etmek ıuccburiyetiııdc ol- Eneümendediı·. 

Ensar kö.vüııde Ah<lııllah- duğu zitlıiı·eııiıı fııılıı talııninint.lcn 

oğlu Be~'co ve ar. şikayet. 

471 / ..J.!ll)!) Amas~·a: Hakim bnhn ma
hallesinde Osman Sarı. 

4719/.ı!JGO flcnılik : Sıhhat memuru 
Şükrü Korkmaz. 

4720/ -1961 Niğde: Vilfıyet erznk me
ınm·ıı Tlulckı Yılmaz. 

4721 / -1962 Kon.va : Kon~·a ~-apnğı 

1 ürcıırlanndan üleyman 
Tnşpınar. 

4722/-I!IG3 Küvr : Uzun öz kö~·ü mu lı 
tn rı tlH'nhim Yıldırım. 

4723/..J.964 Kon:ı-a : {;ezııcyinde l\'l'e
ınct. 

472-1/ -!fWi F.ğil : Eğil ıııalıkcme mü
ha şiri M. Ntıri Yüksel. 

472il/ 4966 ~oın:ı. : Kriınlir madeninde 
ldris Sınar. 

4726/ -1967 Çumra - Konya : Ahivi
ran n ah iye ın~rkczinde 

Osman Demirka.n. 
472'1/4968 

4728/ 4969 

4729/4970 

4730/4971 

4731/4972 

4732/4973 

Karaağaç: Karaağaç mez 
bahası \·ctcr.ineri M'enıet 
Sev ci. 
Karaağaç: Karaağaç ınez

balıasr veterineri lhsau 
Tokman. 
Bartm : Karaköyünde 
Memet Soy. 
Bursa : Hatice vekili Rı
za Göstendil. 
l stıınbul : Eyüp Vezir -
tekkesi yokuşu No. 3/4. 
Nuri Sungur. 
lCaraağaç Karaağaç 

mezbahası muayene vc-
terineri. Hakkı Akkent. 

~'[eşnlteıı talıliresine daiı·. 

'rckııli t m aaşı tahsisine dair. 

Kadro maaşının verilmesi halckındıı . 

Sümerbank tarafındım ucuz fiyatla 
satın ulman yapağı fiyat farkınuı 
vc!'ilmcsi hakkında. 
\'iyecek ve ekecck mahsul veriimf'si 
hukkında. 

Mahkunıiyetinc dair kaı·arın yeniden 
tetkilnııa dair. 
'üvari ınüvezziliğine tayinine dair. 

2330 sayılı kanundan istifadesinin te
minine daiı·. 
Ofise teslimi istenilen zahircnin fazla 
tahmin edildiğinden şikayet. 

Encümendedir. 

Encünıendedir. 

Encüınendedir. 

Eneünıendedir. 

Encüınondedir. 

Encüınendedir. 

Encünıendedir. 

Encümendediı:. 

Eneümendcdir. 

•rekaüt maaşının tam olarak verilme- Encümendedir. 
si hakkında. 

Tekaüt nıaaşrnın tam olarak verilme- Rneünıendcdir. 
sine dair. 

Ücretli iş mükelle:fiyetine dair. 

Uazinc taratından miivckkiJjn.in ara
zisine viikr müdahalenjn refine dair. 
Mjıaşının tezyidi dileğino dair. 

'I'ekaüt ınıınşının tam olarak v riline
si hıı.kkmda. 

Eııciin.ıendedir. 

Flncümenclcd ir. 

Enciimendedir. 

Eııcüııı nd rl i ı·. 



ttaylt 
No. 

Arzuhat sahibinin 
isim ve adresi 

SM-

Arıuhal hulfısası Muamelesi 

4733/ 4974 Kığı : llorhor muhtarr Mahktlıuiyetinin affına dair. Eucüınendedir. 
Hüseyin Cihangir. 

4734/4975 İstanbul : Beşiktaş Sinan- Ev kiralarının art tmlmamasının 1 e- Encümendediı·. 
paşa mahallesi Selamlık miniıle dair . 
caddesi No. 16. 

4735/ 4976 Millls : Terzi Hııkkr Akın Elinden alman ınaden ocağı ruhsat- En •üınendedjr. 
eliyle Hasan Çerçi . namesinin iadesine dair. 

4736/ 4!!77 l\[ilas : Boya toprakları gliı:ıdcn alıhan mııdeıı ocağı rulısat- Encümendedir. 
sahiplerinden Muhsin Ya- nurnesinin iadesine dair. 
nar. 

4737/ 4!l7 lst~ınbul : Unkapruu Ka- Ölen cııiııden lazıniruı1 verilmesi hak- Encümeııdediı·. 
tipçelebi caddesi No. 28 kında. 

ılılnıine Dönınez. 

473 / 4979 Kasımpaşa : Tahtaağzı Ölen eşinden tazıninat verilmesi hak- F.neüınendedir. 
Cıım.i okıığı No. 3 Şadiye kıudıı. 

Şen. 

4739/ 49 O Kasımpaşa Dö.utkuyu Ölen eşinden tanrıinat verilmesi hak- Encümendedir. 
Dereboyu No. 31 Hüsni- kında. 

ye Tozeanlı. 

4740/ .f!l 1 Söke : Eski belediye bi- 2±. VII . l!J-!2 tarih ve 4725 numaralı Eucümcııdedir. 

ııasında 1\femet Ali Süker ar:.m1ıaline ektiı·. 
eliyle Ha an Eşref Tay-
fur. 

4741/.f!l82 iyaııbakrr : Camükebir Lisede tabsiline devam etmesinin te- Encümendedir. 

4U2/ 4!l 3 

474-t/ 4985 

47-i5/ 4986 

4746/ 49 7 

mahallesi Ziya Gökalp so- minine dair. 
kak No. İhrıı.him .,cvki 
Kurt. 
Gennencik: fesudiye ma
lı allesinde Hasan Baş. 

Ela1nğ : Krsil'lik .köyün
do Vahap TekindeğiL 

Harbiye - 1staııhul : Aıı
kert posta o. 920 Şevki 
Göçmen. 
Şitak : Ömer bdullah
oğlu. 

Falih - 1 tanbul : Çar
şamba Hatip Muslahattin 
mahallesi İsmailağa so
kak No. 45 Hanife Hay
dar. 

Bi1· iııııir bıı.lıçosi verilmesi hakkinda. Encümendedir. 

Tahakkuk ettirilen muamele vergisi- Encümendedir. 
ııiıı taJısilinden sarfmazar cililmesi 
hııkkrnda. 

19 . XII . 1941 tarili ve 39-J.l mınıaralı Ene\iınendedir. 

arzuhaline ektir. 

eza lı da var · vcrgisiniıı tahsilinden Encümendedir. 
var.ge<;ilnıesinin ve ltaydlllin terkini-
ne dajr, 
Ev ki.ralarmııı yükseltilmesi hakkın- Enciimcndedir. 
da. 

- - :; ............ 

4747/ 4!) ' ~l;ılat~·a : fyon hanuı- Evlerinin ve arazileriilin 
da Ziru İpck~i cliyl M<'- nlıumaıııası hakk:rnda. 

ell rindeu Eneüıııendedir. 

uı t Doğan. 
... : : . J: --



Kayit 
No. 

47-+8/ 4989 

47·Hlj 4990 

Arzulıal salıibinin 
isim ve adresi 

Gaziımteb : Askeri posta 
No. 33.26 em ir subayı Ke
mal Eı·en. 
Aşkale : Karabüyük kö
yü muhtarı Şiik:vü Bay-
ram. 

:-- , 
331 -, 

Arzuhal hulfısusı Muamelesi 

Vazifesine iadesi hakkında. Eneümendedir. 

.Jandarınanın tazyikmdau şikayet ~'<li- Encüıncııdedir. 

yor. 

4750/ -+991 Aşkale : Mcymansur kö- Borçlandrı·nıa suretiyle alınmak iste- Encüınendeclir. 

yiinden Yusuf Özdemir. nilen ı.ahire hakkındaki dileğinin na
zaı·ı itibıı:re alııı.masuıa dair. 

4751/ 4992 Erzurum : Katana ma- taşelerinin temini dileğine dair. Encüıııendeclir. 
hallesinde No. 2. Şevki 

Çiçekçi. 
4752}4993 Aşkale : Hınız köyünde Ofise teslim etmek mecburiyatinde Encüıneııdedir. 

Mustafa. kaldıkları zahlre hakkmdaki elliekle
rinin nazarı itibare aluınıası hakkın
da. 

4753/ 4994 Tarsus : Küçükıninare 2510 sayılı kanunun 30 ncu maddesi Bııeiiıııemledir. 
caddesi M. Cemal Keskin. lıükuıüne riayet etmiyen Tarsus ic-

-!754/ 4995 

47:>5/ 4996 

·1756/ 4998 

4757/ 4999 

Samsun: Cezaevinde Ha
lil Y ef$ilyurt. 
Malatya : Kırkçuval ma
hallesinde No. 115 Fatma 
ve Hayriye. 
Edremit : Şafak caddesi 
No. 16. Veteriner yüzba
şı V. Ali Bayer. 
Aşkale :Yongalık köyü 
muhtarı Dursun Alos. 

ra memuru ve tetkik mercii karar-
ları hakkmda. 
Malıkılmiyet hükmünün yeniden tet- Encümendedir. 
kikı hakkmda. 
Yeniden yetim maaşının tahsisine Encünıcndedir. 

dair. 

Devlet demiı·yollarruinum- müdürlüğü Eneünıendedir. 
tarafından matlubatınm verilmesine 
dair. 
Kaymakamdan şikayetine dair. Encüıı ı endedir. 

475 / 5000 Gülnar : Cezaevinde Mus- Bakiye kalan malıkiimiyet eezasuım Encüıneııclecliı·. 

tafa Korkmaz. teciline dah'. 
H:i!l; :iOOI 1\şkıılc : Ergeınımsur kö- Kaymaknından şikiiyetinc dair. Encümendeclir. 

~ii tuılkı ııııınına mulıtar 

Baki Yıldırım. 
H 60 .i002 Sandıklı : Ceıucvinde Rı- ?llalıküıniyet eczıılarıııın affına cluir. Euclimend dir. 

v.a Ulusoy. 
H61/ 5003 Bc•yoğlu : Koredia sokak EknıGk fiyatlılt'l hakkınılııki dileğirıiıı Enciiıııend dir. 

ro. 1/ 9 A . Taeettin Bıır- nıı7.arı itihara alınması hakkında. 
I<N'. 

4762/5004 n cvrli : Sindellıüyük kö- Tohumluk zalıir vı• iaşelerinin tı'ıni - Encüınendedir. 

:vii ihtiyar heyeti fizıısın - ııine dair. 
dan M .Baskın v!' ar. 

4763/ 500ii Trkirdağ : t kan müdürü Maaşının 70 lirnyıı ihl~ğınıı dnir. 
F. tjyazi A~·oğlu. 

-t76-lf i006 Sanısun : Cr1.acvino1' Hıı- :.'lfnhklımi~'ct c ·1.asınııı ıırrınıı dııiı·. 

ın Yeşilyurt. 

Bneüıııenrlerliı·. 

'Fln üm(Uld <lir, 

. ı 

., 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4765/ 5007 Bor : Eski tahsildarlar
dan Etem Ağırbaşlı. 

4766/ 5008 A. 57. Tb. 3. Bl. 10. Tak. 
K. izamettin Yula. 

4767/5009 Bilecik : Seferberlik mü
dürü N. Kemal Cebe. 

476 / 501 O Maç.ka : lskop:va kö:viin
il n '!'evfik Yılmaz. 

4769/ 5011 Emct : B yköyünde Ha
lil Kesmez. 

4770/ 50'12 .Ankara : Ankaı·a oteli 
o. yııdek haşgedikli Şe

rif Uçaner. 
4771 /5013 Ağrı : Cer.nevindc Kfiınil 

Özyalqın. 
4772/ 5014 Kadıköy : Bnhriye cad. 

Canan sokak No. 1/ 1 Mü
eyyet Dinçsoy, 

332 -

.AJ·zulııı.l huliısası 

'l'ekaüt, eytam ve cramilinin terfihi
nin teminine dair. 
Askerlik dunımunun düwltilmesi 
hakkında. 

Erzincan'da yer altında kalan ııuku

tun ve eş,valaı·mm çıkaı1ılması hak
kında. 

'l'ev:r.i edilen topı·ak lll•dellerin in ;ılı n 

maması hakkında. 

İş mükellefiyeti hakkındaki dil ğiniıı 
nar.arı itibara alııııııa.~ı hakkında. 
1. IV . 1942 tarih 1'1' 4310 numaralı 

arr.uhııline ektir. 

Hakkında ve r·il en nıahki\rniyet kHrfl 
rının yeniden tf•tkikına dair. 
Bar·em fl ereee~iııin altıya çıkarılın ası 

hakkında 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

F.ıH'üınendedir. 

Encünırndeilir. 

l~nciimondeclir. 

l~noüıncndediı·. 

Rnciimeııdedir . 

Enriiınendedir. 

II. Adliye encüıneniıı.e ha vale edilen arzuhaller 

Kayit 
o. Arzlllıal sıı lıibinin isim ve ııdresi 

3744 t~tanbul : ıızrın Yola! 
37R.J. Isk ndcnıın : Emin Özı;elik 
3970 Havza : Sabit Perk 

3999 1stıınbul : 05maıı r\uri Belligün 

413() Sanısını : Rusinı Tekyıldız 

4140 K ·kin : Yakup Oök 

4:246 1 ırşclıir : Akif Davudoğlu ve Ar. 

42 9 Giı·(";un : Orhaıı Bubııoğlu 

451G J . ırı;;ıılıil' : Akit Dıwudoğlu 

Arzuhal hulfısasr 

ldıım eezıısınw tahfifin<> dair 
l\fnhkiııııiyetinin affı ile rüthc>sinin iadesine dair 
Anıka11ık kınttuıuntm tacliü hakkındald layihanın 

ınüznkeresi srııısmdn bazı dileklerinin nazarı it.i
bara alınması hakkında 

Avukatlık kımununun taclili hakkındaki l fıyilıanın 

mü?.ııkcr(>:i esnasında bazı dileklerinin nnzarı it i
bura alınnıııııı hakkında 
Yediği dayaklıırdıııı nıiit<'Ycllit tPe~ürle intihar 
eden kı\l'(laşının fnill<>ri hakkında takibııtı kanuniye 
yupılınasına dair 
.\ vukatlık kanununun tadili lıııldwıduki liiyilııııım 

miizukcresi esnasında dil<>ğinin nazaıı dikkate a lın 

mıısı hakkında 

_o\ vukatlık kanun l~yihıısının biı·aııt•vvcl intacı 

hııl<kında 

.\vnıpadaki. ta h~ilino ait müddetiu hiıkimJiktcki 

ldr.ıııct ine iliil·esine dair 
Avukatlık kıınunuuun tadili hakkındaki l iiyilıaııuı 

biranevvel intaeına daiı· 



Kayit 
No. Arzuhal salıibinin isim, ve adresi 

~7!lfi 'l'rııhzon : IIiknH't Erdrııı 

~ Ol Taşköprü : Ad il Kemal Sili ·tirdi 
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Arzuhal hulasasr 

Avukatlık kanununun tadili hakkındak-i li'ıyibanın 

nıib.ııkeresinde dileğinin nazaı·ı itibara alınması 

hakkında 

.\ vukatlıl~ hakkın ın vckfı l ct~' tanınmadığına dair 

III. Bütçe encümenine havale edilen arznhaller 

37S+ l stıınlın l : :'\i giı ı· Sııyııneı 

+0-12 lstaııhtıl : Ril'nt Köpı·ülii 

-ıü+::l Eı·zi ııı·;ııı : Hit'at vı' .\ı·. 

.J.Ofi6 Karaııı:ııı : ~alilı Özl'i 

~0:-:2 l'iitiiı·gr : Sıtkı 

+:i:!-~ Ankara : ;\azmi Al1ıııcı 

.J.~2:i .\ııkura : Hüsmnctti n Bilgcsü 

Ziı·aat hankasr knııun Jiiyihasının müza.keresi snıı 

~ırıdH clilı,ğinin ııazarı itibara alınınası hakkında 
Mcınueiıı maaşutma zam ~·apılınası baklandaki ka
nun lıiyihasının ınüzııkcr!'sinde rlilcğinin ııazarı iti
ba m a l ın ması hakkında 
Brzin~nıı ıncınurl arınııı da nıalını.kat. hcdcliııd n 
i~tifaılc iPrinin t.enıiniıH' dair 
:\fııhkt'llll' zahıt kfıtiplcrinin maaşlarının ıırttm l 

nnı~ı hakkında 

~[ı'ın ıı r·in ınaaşlıı mı u yapılacak zııııı, hakkıııdaki liı

yihı.ının ınüzııkere~i esnasında dilcklerinin· nar.ıll'l 
it ibarıı alınmıısına dair 
.\ skerl h5kiınler hakkındaki liJ.yjJıanın mib.akcre;i 
t'snıısında hazı dilcldcı·inin nazıı.rı itibara alınmıı

s ınn dair 
Askeri hakimler lıakkıntlaki layihanın oıüzakeresi 

esnasında baııı dileklerinin nazan itibııra alınma

sına dııi ı· 

IV. İktisat encümenine havale edilen arzuhaller 

-16+2 Ista nbul : F'ahrettiıı Al'lksu ve arkaclaşlın·ı F'E'vkaliıde kazanç vergisi kanununa tabi tutulma
ınnları hııkkındıı 

V. Maliye encümenine hıı.vale edilen arzuhaller 

+33 · Ankurıı : Aziz Akıncan 

-!550 \'an : İsınail Er 

lnlıisar nıcmurlıırıua ait Tekaüt kanununun tadiline 
dair lfıyihnnıu müzakeresinde dileklerinin nazım 

iliimm ulınnın..'fl hakkında 
'}'!'kııül ikranıiycsiııin ,rerilınesi hııkkındu 



- :r.M--
Kayit 

No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi .\ rzuhııl hulfisasr 

VI. İdare Heyetine havale edilen arzuhaller 

lifeclis Zabıt kalemi şefi : Salih Oıııır 

4305 Sivas : Nnzifc 'T'arikiih.va 

435i 1 stanlnıl : !:iemiye Kı?:ıldoğıın 

444 Bc)'Oğlu : 'alim Pandol 

-l::i16 Uostu ıı cı : Seıni:ve Kızıldoğan 

.J.;i23 Tire : Zehra Bozaı· 

4605 13ııııiktıı~ : Müt't>\'vet Göksa lan 

4630 tsıanhu l : Nuı· i J) ıniı·a~ 

4024 liltıınbul Bınine Erg~ 

·!!19'7 1lgaz : llekir Okur 

Ha. tııl ı ğ r dola~rısi.vl suı ·t>t i hnsu~y<'dr· .nıptığiı 

masari fin kendisine v~ri l ıncsine dair 
Ikinci devrerlc ivas ınebusu bu l uıuııı i)lii HaliH 
'rıırgut 'dan rnMş tahsisi ve,,·a ikrarni,ve \'erilmesi 
lınkkrncla 

Ölii eşi Kars mcbnsu Ilüsı·e,· Sami 'den kendisine 
wı·ilmesi iktiza edMı lnzınimıı ın görıd eı · i lııı csi lwk
kındıı 

Yenidrn .' ·aptııılnc·ak olan Mrı·lis bina · ıııılıı hm·:ı 

laııclrı'ılmıı, l<'hriı vc leslıiıı tesisatı ynp t ınlnıası 

teklifine da ir 
Eşi ölü Hüsı·cv Kr?:ıldoğan'da n müstııhıık olduklan 
ta :t.ıninatın verilmesin dair 
Ölü Ç'orıım ıııebusu llyas Sami 'nin lıııngi ınalıal 
nüfustııHI kayıtlı hulııııduğıınuıı bildir·ilıııp~ hak
landa 
0Jü eşi lfüseyin C:öksalıııı 'ın M illi samylanlftk i 
hiznıeline mükiil'atıııı ikrıımi .v(• verilm~si hakkında 

Betoııarmr projelerine a it sitü ııs.voıı muamPiesinin 
ikınali.vle bedelinin tedi.vesine dair 
.i\Tilü saraylar balı~I\'Hilı babası ölü Osman 'dan 
dolayı kenrlisinc ikraıni,vP verilmesi hakkında 
H ı~~talrğr dolu.vısi:vlc kendisine .vıwdıın ~·apılına

sııııı dair 

VII. Kanunlar ka.lemine bıwal& edilen arzuhaller 

37i2 '!.'rabzon : Zivrr Ell:>.i 

3i!li nkara : ~lemdnlı Kemal Vanlı 

3 10 Ankuru : Ahmet llıııi Fercr 
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3 :.. !zmit : Zi.vıı Satir Ulill y 

3 83 Uecli, Po la müdürü : Osman Meltem 

,\ ı·..:uhal eneüm ni nde bnlwıao dos~·ıı.<4ındaki vesi
kalaıınnı iad sine dair 
Aı·zuhııl Pneümeııinc hukkıııda ittilıar. olunnmış 

karar varsa tehliği,vlc •vnıkı müspitesinin iadesine 
dair 
He,vt'ti mııhsusııea nisp ti askeriyeleri katedilenle
rin tekaüt maaşları hakkındaki kanun 18yiluısıoın 
hiranevv 1 iutaema dair 

A rwhal cncümcnind i 3060 nwnaralı kıırar dos
yasmda Id evrakı müsbilesinin iadesine dair 
.\(illi nıücııdclcdeki hiznı tjne hinaen istikliilmadul
yıı.~iyle taltifine dair 
Maaş vııziyetind ki yanlışlığın tlüzeltiJınesi hak
kında 



Kayit 
No. Ar·zuhal sahibinin isim ve adresi 

3905 Anka m : l~rneet Bilginer 

391-J, Aııkarıı : Şaziye Kü~üka 

40:)7 Arıkaı-a :Mustafa IGınıil Kaptan 

'*087 htanbul n at ice llcmircl 

4l09 'amsun : Hasiın 1'ekyıJclız 

.J,J!j~. Ankara : (]alip Dursun 

4i!i5 lzınir : llutiec 

4270 .\lerli~ Kalemi nınhilllll miidüı·ü : lrfaıı 
Karasar 

.J,2K7 .Ankanı : 'emal Üzrloğııu 

.J:l02 lzınir : 1\1 uanınıer Alu kent 

432R Anknı·u : HiL-4()11 rrcz 

4il61 \'un : Jsınail Br 

44-60 Samsun : Zeki lncikaya 

4463 Ankara : A~·şe Tüziin 

.j.(j.j.!) Meclis ıııcmurlıırındarı Abdürrıı.him 

C ansu 

4706 Ist ımhul : Ali Rı1.a Caııdarlı 

ası-

A 1"/.uhal huHisast 

Mecli~e ıııünhal bulwııııı ınemuri~'ct l erdcn birine 
tiı.vinine .dair 
Kocası Denizli ıneuusu ölü ecip Ali Küçüka'dan 
kendisine ınıtil-'I tahsis cttirilınesiııc daiı· 
A ı·zulıal eııcümcnindc bulunan dosyasındaki v('sai-
kiııin iadesüre dair · 
1\ le<:lis tamirat nıeıııum iken vefat eden Ali De· 
mirel'den kendisin nıüııasip görülecek ikrami.ı•cniı• 

\'erilmesi hakkndu 
:::iıırnsun va lisi ulc~·hiııdcki şikayetine dair vesaiki 
postaya tevdi !') lt."(]iğiııden hakkında verilccek ka· 
rar·ın tchiriııc dair 
Mecli~te ınünhaJ bulunan' bir memuriyete tayinine 
dair 
Kocası polis llll'ın uı·ıı ölii Aluncd Nuri 'den nıauş 

tahsisine dair 

}[üktesep hak dcrcccsiııiıı tesbitine dııir · 
~1ccliste nıüııhal hulunan meınuriyctlerden birine 
tayinine dair 
l\J adaJya bera.ııtıııı ziıyi ettiğinden bir yenisinin 
vel'ilınesi lıakkuıda 

J~vrak kalemindeki m ün hal mem uı·iyete tiıyiıllne 

dair 
Tekaüt ikrnm.i,vesiniıı biranevvel verilmesi hak
kında 

::IIeclisteki nıemuı:iyet hi7.ınetinin tevsikroa dair 

J•;şindeıı tabsis edilip billilıaı·a katedilen mıu'Jiiının 

yen iden tahsisine dair 

Ziı·ıı.at bankasındaki müddeti hizmetinin Lekaütlük 
müddetine ilavesine dair 
Mülga :Alcclisi mebusandaki hizmetini gösterir sieil 

ka~7cbn.ın gönderilmesine dair 

4-'100 Kuşadası : Aü Soydam Jstikliil sava.şında biliül çalı~t.ıiiJından. aolayı İstik
liil madnlyası verilmesine dair 

-! '02 Aııkaı·ıt : Kemal cver :\:t:eelis .matbaasmdaki münhal müeellitliğc tayinine 
dair 

4~30 lst.Hnbu1 : Mclııııed Ziya Bal Jstikliil lıarbi ıniilUlleriııe verilecek ikramiye bak
lundaki kanun liiyilıa.sınm biranevvel · intacı bak-

kında 

4 7-! 1. tanbul : l\u1; Ab(li Ayrııl Arzuhal encünıeninin hakkında verdiği 3382 sayılı 
kara.ı1ın tefsirine dair 

4 80 Meclis kıılctni mahsus katibi :Reşat Öznrdıı. Devlet d miryollormdaki hizmet müddetinin hııli 
hll7.ır ıncınu!'iyet hizmetini' ilavesine dnir 



Kayit 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulasasr 

VIII, Evrak kalemine havale edilen arzuhaller 

3883 l stıı nbul : smıın Ilan 

3!J55 Yozgnd : Rifııt. Clcaıı ve arkudıışlııı·r 

4015 lstaııbul : l•:nı inc •rcpe ı· 

4610 Ankarıı : B kir· Fikri Alı:lııııır 

~elıit olan lıalıa~ıııdaıı k ndisine maaş tah is edi l
mesine dair 
Yozgad asliye ceza hlıl iminin halk anısına ııi fak 

\'C [esat karıştırdığından lıalısill' kı•ııdisinin ba~ka 

bir .vcı·c nakletti rilmesi hakkında 
I<oea~ının öliiınü dolayısiyle kendisine ınaıı.ıı talısi~ 

ett.iri lın esiııc da i ı· 
:IIcclisc muhtelif lııı-ilıl •nlc verdiği aı·zuJııılloriııin 

hir·(' t' sur •lkr·inin vcl'iJmcsine dair· 

IX . . Zabıt kalemine h.ıı.vale edilen arzuhaller 

3· 50 Aıılmrn : Yusuf Ziya Erdi! Zabıt kalemiııdcki ınünlıal memuriyete tfı,rini Ji 
l<'ğiııc dair 

X. Matbaa. müdürlüğüne hava.le edilen arzuhaller 

436w Aılkar·a : Hakkı Hünerlieı· Matbanda münhal bulunan müecllitliğe lmtihanla 
kabulüne dair 

XI. Daire müdürlüğüne havale edilen arzuhaller 

4j63 Aııltai'U : Ekr m Fuad Çobanoğlu Meclis bahçesindeki su kııyıı ... undan evine sızau su
lardan zarar gördüğüne dair 

---.aııe>.<C!t!!!lı~--



F - Sualler 

ı. 

Uçüncü lçtima zarfında. Ba.şvekii.letle Adiiye 
ve Maarif vek&letlerine ait olnı&k üzere üçü 

ve ıstizahlar 

Sualler 

(şifahi) ve biri Milli Müda.fa.a. vekaletine 
(ta.hriri) ki cenı.a.n dört suıı-1 tevcih edilmittir 

BAŞVEKAL!.:T 

1. - Mıı.nisa. mebuııu Refik lnce 'nin, 
eski harflerle~ kanun, niza.mname ve 
talimatnameler haldmıdaki şifa.hi aua.line Baş-

vekil Dr. Refik S&ydam ta.ra.fm.da.n 28 . I . 1942 
de cevap veril.mi.ftir. 

Refik İnce 'nin suali ve Bıı.şvekilin cevabı larınu sunarmı. 
a.şa.ğ'ıdadı:r : 

'1' . B. M. Meclisi Reisliğine 

\'eni harflerin kabulü ta ı·ihi olan 192 den
hcri 14 ııcü yıla basınış bulunuyoruz. 1928 de 
ilk ın~ktcb<' giren çocuklarımız 1!lll2 den itiba
ren ,\ ' ii ksek m('klcplcrden Griınıaya hruşlıyacak

lıırdır. Yal'llıın idare ami r-i, . hakimi, avukath, 

ınülıcndisi, doktoru ve birçok amın lıizmetiııi 

üstüne alacak herhangi meslek veya vazifesinin 
sahibi olacak hu gençlerin kanunlara, nizamnu
ınelere, talimatnumelerc mulıt.aı: olduklarında 

şüphe yoktur. Tialbuki, 1928 den evvelki ka
nuni mevzuatınuzrn hepsi eski harflerle ya?.ıl

mış olmak ha~~Pbiyle bunlar onlara taı:ni:unen ya
bancı bulunuyorlar. Bu takdirde bu vaıifelerin 
önleı1ne Gıkan meseleleri hal için uğrayacaklaJ'l 
?.Orluklaı'ı tasvire lüzuın görm mekteyim. Bina-

«'nale.vh Hükümetin bu hususta n gibi tedbir
ler düşünmekte olduğunu Başvekiilet makamm
dım ·ornr v şifahi cevap veri lmesini dilerinı. 
1 ,ütfen eevap V('l'ilnıesi i~i11 bu takririmin Baş

vck1\Jctc ı;töndE'rilmeı:ıiııi ricıı eder, derin sa,Ygı-

Manisa m,ebusu 
JWfik İnee 

RElS - SöY. Ba.şvekilindir. 

BAŞVEKİL Dr. REFlK SAYDAM (İstan 
bul) - Arkadaşlar; Refik İnce arkada~n 

~ordı.ığu suale cevap verebilmek için işin biraz 
ilerisinden bruşlıımak l azı.ıngeliyor. Memleketi
mizdE' tekmil kantınlaıiunızı bir araya toplıyan 

3 tertip düstur vardır. Bumın birincisi 18~ 

den 190 senesine kadar olan birinci tertiptir. 
Bu tertip de yalmz 1884 senesine kadar 4 cilt
liktir, 1 84 den 190 e kadar yani 24 senelik 
düstur yoktur: O vakit çıkan kanun ve nizamna

meler neşredilmeıniştir. Binaenaleyb 1927 se
nesinde teessüs- etmiş olan Müdevvena.t mü
düriyeli bundan 3 cildini Türk harfleriyle bas
mıştır. Bunlar, bugün çıkmış ve tevzi edilmiş

tir. on cildin de hasılınası için lô?.nngeleıı çalış. 
malara d vam dilnıektedir. 

!kinci tertip düstur; 1324 sencsinden, 1338 
s nesine kadar olun ır.nuıaaı ihtiva ediyor, bu on 
iki cilttir. Bunun yedi cilQi e~·elc(l bMiiınııt 



• 

-338 -

tır, beş cildi de bizim znmanımızda bas ılmış. 

Yani bu 12 cilt tamamdır. Fakat bunlar eski. 
Üçücü tertip; doğrudan doğruya 1920 sene

sinden 1941 Renesine kadar olmak üzere 22 ci lt 
tir, bugün lmsılrnıı;; ve çrknuştrr. Bu 22 cildin 
2 cildi arap harfleriyle Müdevvenat müdürlüğü 
teşckkü l etmeden evvel basıJm1ş, öylece 'kal
mıştır. 1927 de teşekkül eden Müdevven'at mü
dürlüğü 1 - 7 nci ciltleri ve 10 dıın 22 nciye ka
dar olan ccınan 20 cildi taniamen Türk harf
leriyle bastıı·mış ve tevzi edilmiştir . Binaenal eylı 

Büyük MiUet Meclisi Hükümetinin te~ekkül et
tiği günden bugüne kadaı·, hattil geçen senenin 
ikinci teşrinino kadar ola ıı kısımlar taınarniylc 

tedvin edilmiş, basılmış ve bir araya toplan
mıştır. Bunlar arasında iki cilt eski arap harf
leriyle kalmıştır. Vakit buldukça bunları da 
'l'ürk hal'flerine çevireceğiz. 

BinnE<naleyh eğer vaktimiz olursa il.t.iyen me~
rutiyet devrine ve ondan vvelki d('virlcı·e ait 
ilk düsturuıı dört cildini de Türk hadleı·i ylc 

neşretmek imkan dahiline girecektir. Maruzatını 
lmndan iba rettir. 

REFİK İNCE (Ma.ııi.sa) - Efendim i Başve
kil Hazretlerinin verdiği izahat, gerek yapıl
nuş işler noktasından, gerek yapılacak işler 

noktasından teşekkürü . muciptir. Benim bu tak
riri ve!'llıenıe sebep olan hiidise i bir anda bir 
vaziyet dol ayısiyle duycluğıım teessürden hasıl 
olınnştıu·. 

Kurumda çalışn·ken tanıdığım, Hukuk tale
hesindeıı bir genç yaıunuzda bulunuyordu. nu
kuki meseleleri müzakere ediyorduk. O da isti
fade etsin diye, otur bakalım, dedik, iki saat 
kadar yanımızda bulundu i bu arada kendisin
den de istifade etmek için şu kantuıu getir de
dik. umarasını buldu ve getirdi. Kendisi Hu
kukun son sıruf talebesindendir. Vaktaki ka
mmu açtı, derhal dedi ki, efendi)ll ben eski 
harfleri okuyamaın. Bunu duyunca yüreğim 

sızl adı. Bu çocı1k muvaffak ohırsn bu sene mek
tepten çıkacak, gelecek sene asker olacak, bir 
sene de staj görecek. Binaenaleyh 1944 sene
siııclo kıınruıi hak olarak mahkemede hiı'ıriınlik 
yapacaMrr, icrıı. dairesinde lıiikimlik yapacak. 
Bir anda düşündüm, bu işi tevsi edelim. Di-

ğer hususi iş görecekler için e!ıemm iyeti yok, 
o nlaı· k e ndil e ı·in e liızıın olanı tedarik etsinler, 
fakat fınınıc hizııı et i göreıı, Dev l etiıı k eıırlil e ı·i

ı ıı• buna tualluk edcıı kaııun ve ııizıuııııam e l e ı·i 

I' PrınPk ıııechuriyetiııde bulunan gençler , ka
ıınn nı ııizaııılan o kuyanıazlarsıı bundan husu
]p ı.rı· l •• (•pk zol'luğu nazıırı dikkııtc alarak, lla~
vekil 1 faZI'e tl cr ind cn bu husustak i tedlıirlcı·i 

hakkında ıııal fııııııt alıııak i~tediııı. Ş iıııdi izalıat 

nı·dil~r. Fakat hu i şin yalnız düstııı·larla hıtl 

lcd il t>!'\'i!iıı<' lwndeııiz kııni değilim. Düsturla
ı·m hir defa. lıütiin y,•ni lı al'f l el'fl en ıııaada lıiı · 

~ey hilıııl'Yl'll!l•riıı elinl' g'l'!:ıı ı esi i~iıı nzıull i ll'N
hilfit g-i'r; t el'il ı ı ı!•k lfızııııtlır. Buınııı büyük bir 
pııı·ıı i~i vlduğwıu hiliyonını. 

Sonra her kanuntuı talimatnam e \'C nizaııı

namesi hariçte basılınaz. Dilirsiniz, kitapçılar 

her hangi bir kanunu basacakları zaman kanu
nu ve şerhleri yazarlar, Ni1.anınaıııe ,· ı· taliııı at

ııaıue ile alôkalanıııazlar . Hullmki lıil iı·s iııi z ki. 
her kaımnıuıuıı aı·kasıuda biı· ııizaınııamc Vl' bir 
kaç talimatname teselsül etmekted iı ·. Sunlam 
a it kısıııılıır kitap~ılnnl:ın tedarik eılil!' llH'y iıırı• 

müşkülfıt artacaktır. 

Başvekil Hazret i e l'iıı.i n nazım d ik kat 1 !'ı· i ıı i 
celbetınek isterim, heı· zaman müracaat · zaı·uı · -
ti olan nüfus kuyuclatıclır, 1928 rleu cvnl l<i nü
fus kuyudatı ıanediyorunı ki , yeni 1ıad1crc iıı 

kılap etmiş değildir. 3 - 4 sene solll'a bu tcş,. 

kilatın başına geçecek olanları ıı üzcriııdc hu 
müşkülfit kendisini gös terecek tir, bilhassa tıı

pu kuyudatuıda çok mi.ihim olaı:ak göste ı·ccek
tir. lcabuıda 7 - 800 senelik kayıtlara dahi ıııii 
racaat zamreti hası1 olnıaktaclrı·, halinıki on 
lar kendilerine mahsus şekilde ya:~.ı l m ı şla rdır . 

bütün bunların hepsi zorluklar doğuı·ıuakta 

'drr, bunların, mali müşkülilt da takdiı· cd il nıek 

le beraber, nazarı dikkate alındığını göı·ml' 

nin meserreti içindeyim. Acııbn 2 ve :1 neü tl'l' 
tip düsturların her birisini ayi'I ayrı tabettir
mekten ise bunların heyeti umumiyesi üzeı·iıı

de biiyük bir tasfiye yapıp. hunların ilga cdil
nıişll'ı · inden kuı·tıılup yeni bir kanun külliyntı 

ı ıı <'yd:ııııı gı•t i ı·ıııek kah il ınidiı·. d!•ğil ıııidiı·? 

nnııu dnlıi lıir t'ikir vlııı·ıık oı·tnyn at ı yonını \'(' 
~ i iY.ÜııH:' ııilııı.ı•t>t ve ı ·iyoı·nııı , 
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ADLİYE VEKALETİ 

2. - Antalya mebusu Rasih Kaplan 'm 
taze ekmek sattık!lanndan dolayı cezalandırı

lan iki vatandaş hakkmdaki şifahi sualine 

Ra&ih Kaplan 'm ııuali ve Adli ye vekilinin 
·cevabı aşağıdadır: 

'1'. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Katııı;ı. 

.AJ11ığıı.lı.ı yazılı suııliınc Adliyc vekilimiziıı 

.Meclisin ilk toplıııııı;ındu ı·evap vernı~ini s.ayg ı -

lıırınılu dilerim. 2. IV. 1942 
Antalya ınebusu 

Rasih Kaplan 

Ant.alyıı 'da çıktın 27 . lii . 1942 tarih ve 1762 
sayılı Antalya gıızetesind e Antalya Cunılıudyct 
mütldciumunıiliğinclen ilan oluuıııı hüküm hu11i.

sa~ı ~udur: 

Diikkfuııııda tuz ' ekmek satmak suretiyle 
1Vlill1 korunma lmııumuıa muhalif harekette bu
ltırıduğu iddiasiyle suçlu ve gayrimevkuf bulu
nan Antıılyaıuıı .Murat paşıı mııJıaUesinden Mus
tafaoğlu J3t doğumlu bakkal lbralıim Yeşil

gülün hilnıulıakcme Hilli komnma kımununun 
21 nci nıadılr.ı i dcl!ıletiylı> .)5 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına t.cvfiknn 25 lira ağır para ceza
siyle ınıılıkunıiyetiıı c Ye dükkiinındıı elde . edilen 
127,5 kilo ckmeğin musadcresine ve 25 lirayı 

geçmemek şaı·1 iyi<' lı:ıı·cı kendisinden alınarak 

işhu lıükınün gazcic ilc ilılnına karıır veı·ildiği 

Antalya Asliye ecza mahkemesinin 12. JJI. 
1942 tarih ve 81/20:{ sayılı ilfuniyle hüküm 
kesbi katiyel et.ıııiş olmakla kcyfiy~t ilan olunur. 

2. - ~'ınıııncla ~ıkarmış olduğu taze ckmek
leı·i a~oııı günele satmak sureti.rle i\[illt korun
ma kanununa ıııııJıalif harekette lııılundıığıı id
dia iyle suçlu 1·c gayrimevkuf bulunan Antal
ya Kızılsaray nııılıullcsindcıı Rülcymıwoğlu 1\Jclı 

nıet Temizkul h 'in bilınulıakeıne Milli korunınıı 
kıınııııuııun 21 nci ıııadcle~i delaletiyle 55 ııri 

madd<'ııinin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağıı· 
pımı rezasiyle nıalıkuıniyetine ve 25 lirayı geç
memek su retiyle harcı kendisinci ıı alınmak 

snretiyle işbu kıımrın gazete ilft11ına karın· 

l'erildiği Aııtalyn Asliyı• ı:ezıı mahkemesinin 
27 . 11. 19-12 lııı·ih I'C ~0/20~ sayılı iliinıiylı• olup 

Adiiye vekili Hasan Menemencioğlu tarafni
dan 10 . VI . 1942 tarihinde cevap verilııiliıtir. 

hüküm. lwslı i katiyet cyleıııiş olmakla keyfiyet. 

ilan olunmuştur. 
1-;uretJeı·i yıılmı·ıda yazılı Antalya Cumlıu

ı·iyet ınüddciuıııuınisinin ilan ettiği şu iki hü
l<iiı.ı ll' va1aııdıışlıırdan biı·isi nğrr para cezasına, 
sııitığı malın ımısaderesiııe ve gazete ile teşhir 
ı·ezasııııı , diğer loir vutandıı~ da ağır para ceza
siyle g-ıı:wtc ilc tc~lıir eczasına uııı.hkftm ol
ıııuşlnr hü küııı df' kntiyet kesbetıruştir. Halbu
ki, lıüknıüıı istinat ettiği +180 numaralı J\!Iilll ko
nııııııa kanununun 21 nci maddesi Hükümete lıu 
tuhrlit sııliihi,,·et.ini hir knrarnııınc ile vermiştir. 

llüküııı ctiu ne Koordinıı ~.voıı Heyetincleıı, ne de 
ll' ra \'ek i llel'i Heyctiııd~n biiyle bir karar çık
ııındığını haber aldım. Doğru ise hüküm de hem 
mahkeme, hem de su~u tesbit edip mahkemeye 
veren müdelciumumi madde üzerinde zühul 
yapımşlnrdır. \'ııtaııdaş katiyct kesbetıııiş bir 
lıiikiirn knrşısıııdadır. Bu hatanın tashihi için 
.\dliyr nkfilctiıniz t dbir almış 1111dır1 

3. - Adiiye ,·ckalcti i\ülll korunma kanunu 
ile Hiikümcte verilen sallilıiyetlcriıı ancak ka
ı·arnaıneler ile tatbik mevkiine geçeceğini müd
ıleiunıtunileı·e tıı.ıninı Ptıneıııiş midirf 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ
OOLU (Mardin) - 'IUeııdim; Ticaret vekilJiği 
21 şnhııt taı·ihli bir şifrcli telyazu;ı göndererek 
fırınlardau çıluı.n ekmeklerin 24 saatten evv~l 
sHtıtnıaıtıasın ı emretmiştir ve hu emir Antalya vi
liıyetinde d€ iJun edilıniştir. Bu mre muhalefet 
cdf.'n frrıııcı esnafından iki kişi mahkemeye tev
di edilmiş ve mahkemede de ?ıfilli korunma kanu
nıuııın 21 ve 55 nci maddelerine t vfikan fer'i 
eczıılarla bcrııb ı·, 25 eı· lira para. cezasına mah
klım et.nıiştir. 

Biz lıunu haber alır almaz bu ltükme me net 
Leşkil eLlecek hiı· kararname mevcut olmadığını 
anladık ' u yazılı emir le bu hükmün bozulmuiır
ııı Tcmyiz mahkemesinden istedik. 

'l'emyiz ıııahkeıııcsinin vereceği kaı·ar bu hük
mü t.ııslıih cdecektİı'. Bizim şahsi konantiıııizcc 
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zühul şuradan ileri gelmiştir : Vilil.yette ilan 
edilen Ticaret vekilliğinin emri Hükümet ka
rarına istinaden tebliğ edilmiştir zehabrru hil.
sıl tmiş ve buna binaen hüküm verilmiştir. Hü
küm verilebilmek için, Milli korunma kanunu
nun tatbikata girmesi için, mutlaka kararname
nin tebliğ ve ilan edilmesi şarttır. Fakat bu hil.
dise haddi zatında bir suç teşkil etı;nektedir. 

Çünkü 24 saatten evvel satılığa arzedilen ek
mekler 24 saat sonra sıkietlerinden kaybediyor
lar. Binaenaleyh halka mürettep miktardan aşa
ğı düşüyorlar. Bu miktarı temin etmek için 24 
saat beklettirHmesini Ticaret vekilieti emretmi§
tir. Bu, nizamnnmelere ve kanun hüküınleruıe 

aykrrı olmıyan bir karardn·, bir emirdir. Buna 
bütün esnafın ve alakadarlarm riayet etmesi la
zımdır. Riayet edilmemesi bir suç teşkil eder. 
Fakat Milli korunma kanununa göre değil, Ce
za kanununun 526 ncı maddesine göre bir suç 
teşkil eder. Bizim şahsi kanaatİmiz budur. Malı 

kemei temyizden bu hususta alaeağımız karar 
meseleyi lıaUedecek ve tnshih edecektir. Adiiye 
vekaleti Milli korunma kanununun neşriııden 

itibaren 9 tamim yaparak bu kanunun doğı·n 

bir surette tatbik edilmesini temin etm k iste
miştir . Fakat Hükümet kararı i?:ah edilmemiş

tir·. Çünkü Hükümet kararrnrn ne olduğunu 
yani Heyeti Vckile kararı olduğunu her mah
kemenin bilmesi farzedilmiştir. Daha güç nokta
lar tamimierde izah edilmiştir . Hatta başka taraf
lardan Adiiye veka l etiııin ı ttılama böyle bir 
şey gelmediğine göre bu, münferİt bir hata ola
rak göze çarpmıştır. Mabkemei temyizden bu 
husustaki alacağnruz kararı tamim etmek suı·e

tiyle blı· daha böyle bir hatarun vukubulmama
sına çalışacağız . Maruzatını bundan ibarettir. 

RASlH nPLAN (Antalya.) - Sayın .Adliye 
velrilimizin kın·arm tashihi hususundaki teşeb
büsl rine te kkiir ederim. Yalruz ekmeği sıcak 

satıruuını cürüm olacağım ifade buyurdular. 
O noktaya iştirak tmem. O cürüm olamaz. 

.Arkadaşlar, g;ı2etede bu hükınün hül8sıı ını 

görünce benim dikkatimi eelbeden bir hiitrrn ol
du. l'ıfilll korunma kanununun hnzırlanmıı.smı 

temin i!Pn teşekkül eden 1lızari bir encümeniniz 
vardı. Orada, malfunu iliniz meınlekette tasar
rufu. temin için, yiyecek maddelerd tasarruf 
temini içUı tedbirler dÜ§Ünülüyordu. llı'iikümet

teki ve encümendeki arkadaşlarla birlikte. Bu 
ıneyanda arka~ar şunu teklif ettiler. Ek:me-

ği hayat satmak, bayatınmış elanek satmak 
acaba tasarruia fayda verir mi vermez mi' En
cümende konuşulurken doktor arkadaşlar da iş

tirak ediyorlardı, şu karara varıldı. Ekmek ba
yatlayınca gıda haasasmdan bir kısmı mühim
mini kaybeder, bir. İkincisi; bayatlıyan ekmek 
daha çabuk hazmolur. Bu itiparla tasarruftan 
ziyade fazla ekmek sarfım mucip olur. (Gülüş

meler). 
Binaenaleyh l{üküınetten gelen vekil arka

daşl.a.rımın da iştirakiyle encümene, hayat ek
rneğin bir faydası olamıyacağı. kananti geldi. 
Bu karar hU.tıramda olduğu için gazetelerde 
hükmü görünce vekil arkadaıılar da encüınen 

kararından haberdardılar, nasıl böyle bir koor
dinasyon kararı çıkardılar diye düşündüın, bu 
işle alakadar olan daireye müracaat .ettim. Hayır 
böyle bir karar çıkmamıştır cevabrm aldım. 

Ticaret vekili bilmiyorum niçin böyle bir emir 
vernıiştir7 Demek ki, böyle zühul olabiliyor. 
Onun için Adiiye vekiliınizin kararın tasruhi 
hususundaki teşebbüslerine vatandaşlar nataına 

teşekkür ederim. Amma ekmeğin hayat satılına
masının veya sıcak satılmasının cürfu:n olması 

hakiandııki kanaatine katiyen iştirak etmem. 
TİCARET VEKtt.l MÜMTAZ ÖK.MEN (An

kara) - Efendim; doğrudan doğruya arkadaşı 

mız Ticaret vekwetiııin bir kararına temas etmiş 
olduğu için sual nevama Adiiye vekiliyle sahibi 
;nal arasından çıkıp kısmen Ticaret vekôletine 
de intikal etmiş olduğu için hô.diseyi tavzih et
mek iizere söz aldnn. Bu ha.reketim nizaınna
meye bu noktadan aykırı olmasa gerek. Milli 
korunma kanunu encümeninde tasarruf bakı

mından hayat ekmek satılması mevzuu hakika
ten müzAkere edildi. Fakat bu mevzu Encüme
nin karıırma girecek bir şey değildi. Çünkü 
kanun ve karar mevzuu olamazdı. Bunun üze
rinde bazı temenniler ve akııi müta.ıa.al.a.r serde
dildi. Muhakkak olan şey şu idi: Umumi ola· 
rak bir çok yerlerden aldığımız şikil.yetler fırm-
ılarm ekmeklere fazla su vel'erek kilo itiba

riyle sıkleti arttırıp undan ta:saruf ettikleri 
şika~r~ti vekftlete geldi . Alakah daire tetkik 
etti . .Milli korunma kanununun Hükümete ver· 
diği bütün salil.lıiyetler tamamiyle !cra Vekil· 
leri H~~·ctinin karariyle istimal edilir ve mill1 
iradeye iktirıın eder, eridei Resmiye ile inti
şar eder. 

Bundan souı·a ıner 'i olur. Bazı yerlerde, Ad-
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li .ve veki li arka.daşınıın da RÖylediği gihi, nıah 

rem emi rlerle, bu noktadan, mümkün olan ~·cr

lerde fırınlardan s ı cak ola rak çıkıp, hem vatan
daşın kanunen müret.tep olan gıdasın ı ar. venne

nıck hakımından , hem de ona hamttr ve sulu ek
mek yedinnemek bakımından ekmekle ı·i hayat
ladıktan sonra satılm a~ı nı tebliğ ettik. Bende
niz hiidiseye bugün muttali oluyorum. Bir ve-

kiı.l<-1. eınrının \·eya Hükümet kararının ifa cdı

lip edilmemesini takdi r mevkiinde olan en sa
lahiyetli makam hiç şüphe yoktur ki mahkcme
lerdir. Bu itibarla mahkemenin ittihaz edece
ği kararda bir hatayı kanuni varsa, arkadaşımız 

bunun tashilıi için kantıni yola gitmiştir. 

Kanunen saliihiyettar olan ınerei bittabi bu
ııu tetkik edecektir. Maruzatını bundan ibarettir. 

MAARİF VEKALETİ 

3.- Bursa mebusu Nevsad Ayıı.s 'm Terbiye 
ve Maarif tarihlerinin telif ettirilmesi yolunda 
bir tasavvur ve teşebbüs mevcut olup olmadıği 

N evzad Ay as 'm suali ve Maarif vekilinin 
cev111bı aşagıdadır: 

n. M. M. YüksE'k Reisliğine 

Mn.arif vekiJ]jğinin 1942 mali yılı bütçesi 
M Pel is UnııınıllTeyetinde (tnikat: 26 mayıs 1942, 
salı) nıüzakE're olunurkl'n , «Yetişnıekte olan nes
lin teı·hiyece teki\mülii» bahsi de açrldr ve ter
biye meflıunıuna girebilan bir takım nıevznlar 

üzerinde ayı·ı ıı.yrı durtıldu. Ancak sayın Maarif 
,-ekili miz, c·E'vaıılanııı v-erirken mütaroalarını; 
ııın.htl'J'C111 hııtipl~rin bu mevzularla ilgi li mese
leleri ortaya koyuş v~ tasvir ediş tarzlarırın ınıı 

,·sızi bir· istikıımette .dirüttük leri i~in heyanları 

ıırasıııda rlokunup geçtiği bazı noktalar, nydın

l ıııınıa_nı ımı htıı~ hir duruıııdıi kalmış oldu. 

Büt~e müzakerelcrinde. Devlet hiznıetl~rin 

deki tekiiınül d~r~cesinin arııştırılmruıı, c•ıı önem
li incelt>mP ııwvzulıll'lndan biridir. Böyle olduğu 
içindir ki. Hl42 mali y ılı Hariciye vek:illiği büt
~~ inin raportöı·ii ~ıfııtiyle Bütçe encümenine 
sunduğunı raporun cC. Hizmetlerin tekiıınillü» 

kısmında. (Yı llık ) ve ( tıı.rihçe ) ihti.vıırıııdaıı 
bahsederken şu mütııli\ayı ileri.re sürmüştüm: 

« . .. hn, yalnır. hıu·iri,vemiz için deği.!, bütün 
Devlet daiı·el rimiz için bir ihtiya<,:lır. Her Dev
let dııiresinin teki\mülünü göst ren ta rih<:eler, 
her seneki faaliyet ve hizmetlerini toplıyaıı (Yıl 

lık) lar; ileride milli tarihimizin muhtelif cep-

haklandaki suatine Maarif vekili Hasan Ali 
Yücel ta.rafmdan 17 . VI . 1942 de cevap ve. 
rilınliştir . 

helPri için birer kıymetli kaynak teşkil ederler .. » 

1939 mali yılı Mııl).rif vck:i lliği bütçe inin 
Me~lis Umunı'l Heyetinde (fnikat: 25 mayıs 
1939 ) müznkeresi sırasında muhtelif mnal'if me
sele l erinıiz hakkında nııı.ruznttn bıılnııurke ıı 

(Mnnri! ve terbiye tarihimiz) ınevzuu iizcrhıde 

ele chl'mmiyetle durmuş ve bu arada: « ... Maarif 
vekilindl'n, hütün saHlhiyet ve bütün nüfuZtinli 
kullanarak Maı;rif ve terbiye tarihimizi yıııdır
nıak üzere en iicil tedbirl eri almasını cıok rica 
derim .. ... » denıiştim. 

tşte bu müli\Jıazalarla Hayın Maarif vckilimi
ziıı. MecliA Fınum1 Heyeti inikıı.dıuda, a.şağıdaki 

-snalime şifahen revap vermesini diler. saygıları
mı sunarım: 

«Terbiye ve ınaarifinıizin geçmiş lıiı.diselerine 
nıütaallik hemPn bütün vesikalar Dl'vlet elinde
<li r. Elinde bulunmıyauları da kolaylıkla ancak 
Devlet toplıyabilir. Maarif vek:illiği mizin, terbi
ye tarihimizle nınarif tariitimizin telif ettiril
me.qi yolunda bir tasawur ve teşebbüsü var mı
dıı·; dlişUncesi nedirb 

Bursa mebusu 
Nev1.ad Ayas 

MAAlUF V. HASAN ALt YttCEL (İzmir) -
'rvzad Ayas arkadaşımız, maaril ve terbiye tıı

rihlmiziıı tedvini hakkında vekilliğimizin tasav
nıru olup olmadığından v bu mevzulan tes
bit ettirmek için ne gibi şeyler yapıldığındau 
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lmzuı·nrıtt7.<lıı halısetınenıi ist.iyorlar, sual soru
yorlar. 

Bütün tarih ınevznlar·ında olduğu gibi her 
işin tıırihine lıizıllP( ('tnwk, bugün iyi tesbit 
et m •kle haşlaı·. Maarif ve tcrbiyP t· a ı·ilıirniziı ı 

şimdiye kııdar etraflı ve terkibi biı· şeki ld e tes
bit edi lerneyişi her gün ondan evvelki gün l ı>rc 

lıit lıiidisı>lcriıı iyi tesbit rdileıııeıı ı egindcn ~ık

mıştır. Onun için hugüniiıniizii teshit etmek, 
lıakikııtte tıwilıimize hizmet etnıckt ir. Çiiııkii he ı· 
hugün, bir gi.in sonra, dün oluyor. 

3,fi senelik bir zama ndanberi Maaı·if vekilli
ği bir dergi ncşrctınl'ktcdir. Bu, lııır hafta pa
zııt'tesi günleri ~ıkar. Bunun adı «Tcbliğl l:'r' 

dergisi» dir. Bütün mevzuat, tamimler, tıılimat
namelcr "talinıatnamel eri izah etmek lfizrmgel
diği zaman lıuııların izahnamclcri, tcrfiler ... Hep
si bu «1'Phlii{ler dergisi» nde yazılıdır. Bütün 
tcşkiliıta, tn köylerdeki öğret.n;ıcıılerC' ka<lal' 
hu dE'r·gileı· gider VE' arkasmdn inızn E'dilccek 
yerler vardır, aliikalılar bunu okuyup imznlnr·
lıır. nu SUJ'e tle Manrif YPkilliğinin re~nıı nınlıi

yettp n tC'şkiliitına duyurmağı zn ı·uri gördüğü 

kanuni \ ' C ııizami hususlar tesbit edilm i ş de
mektir. Bunun haricinde. kanunun vekilliğ e 

wrdi~i saliihiy<'tlr \'P ınükellefi:vetk toplaınai(a 

ıııC'elıuı· olrluğumuz ştıralar ve kongreleı·iıı 7.n
bıtları da neşı·edilıncktedir. Birinci Maarif şlı.

ı-asmm büyük hir cilt tutan zabıtları basılnıış 

ve sayın al'l<adaşlarıımzn. takdim edilmiştir. 

Rırnılıı Manrif şürasmda ge~en bütün talimııtlıır 
proğramlar metin olarak bulunduğu gibi orııda 
yapılmış olan müzakereler de Meclis zahıtları 

ş klinde hüti.in tafsilat ve tefeı-ruatiyle kon
muştur. Maarif tar·ihimizi tetkik edecek bir in
sım htmılan 50 sene sonra neler yayıldığını de
ğil , lıattn nelpr· konuşııldnğunu orada lıulabilir. 

Maarif Ştmıf<l inikat etmeden önce şılraıııu 
.faaliyetlerini müspet bi ı· . ahada yürütebilnıek 
i<:in o zıımaııa kadar Maarif vekilieti taraôndım 
veya doğrudan doğl'uya Hükümet tarafından 

getirilmiş cnebi nıütelıa sı ların umhuriyet 
.Maarifi hakkmda vermiş olduğu raporlaı·ı 

neşrettik. Bunlar arasında Ömer Buyse'in tek
nik öğı-etinıe ait ı·upoı·u, Doktoı· Pıırker'iu ilk 
tııhsil hal~londaki rıı.poru, 1933 - 1934 sen lerin
d Amerika'dan getirilmiş olan heyetin :Maa
rife ait rııporn, .Albert Malche'in İstanbul 
Üniversitesi ve uıımmiyctle üniver ite hak
kmdaki rar oru, Doktor Kühno'ııin ıncslek1 ter-

hi ye hakkmduki raporu, Yohn Dewaj 'in uınu
ıııi ıııaarif meseleleri hakkındaki raporu neşre
dilıııiştiı·. Nitekim, Beden t.erbiyesi umuııı nıü
düdüğii Maarif vekilietin e yüksek kaı·armızla 
hnğlandıktan sonra bu teşkilatm ecnebi ve yerli , 
bütün ı·apol'lar da aynı suretle neşredilecektir. 
Bundan başka Maarif meseleleri hakkında Ma
aı·if veki lli ğinin diğer vekfıletlerle yaptığı 

ıııuhabeı·eler ve buıılarm nıııaı·if ıııeseleleriııde 

k<'ndileriıH' temas eden nc,]<talnr·ı i7.1l!ı edir.i, 
istcy ici nıporlm·ı ve dileklcı·i de ıı cşredilıuiş-

1 i ı·. Bunlardan başka umumi olaı·ak Cunılıu 

riyet ıııa:wifinin dayandığı pr·cnsipler, Cuıııhu 

ı·iyel Jlıılk P<l!'tisiniıı kültür· ıııcselelerine tıı 

alllık eden hususlıırıııı, ıııılııy ı ~ ve tathik ediş 
tıır · zlaı·ını gösterir ve şimdiye karlar yııpılıııı~ 

işlcı·i, hedeCiel'i anlatır hiı· hroşür de gcçeıı

l c ı ·d<' ııeşreclilmiı;ıtir. O ıla Yiiksı>k Heyetiniz 
i\zasıııa sunuldu. Biı· rle kiiy eıısLitiilcri çalış

ııınlnnnı gü~terir hir lırn .. ii ı· ııcşrcdilıııiştir, 

şimeli dC' ikincisini yapıyoruz. Bııııdıı l<öy cııs

titüh•ı·iniıı ~alışnııı tarzları, <;ocuklarııı geldikleri 
vaziyct, h ugün k ii vaziyetleı·i ayrıca ı;:österil

ıııiştir. Uiı· de muhtelif vesilelerlc gerek Yük
SI'k Meclisiniz önünde, gnek Mer.lis dışında 
vrkn~<'tin kon,gre halinde toplaillğı hcyC'tlerde 
i\'faıırifı> ııit nıes~leler c ereyan ett ik~e hunlarrıı 
zııhıt l ıırı, lfıyjhnlıll'l lııııınmcn n<'şredilmek

tedir. Şimdiye kadar müzakere nıevzun olmuş 
olnn hususlar hu şekilde hirer hiı·er hroşür 

halind~ neşredilıniştir . Nitekim Coğrafya kon
gresinin de ayın SUI'etle hı·oşüderi büyük 
bir kita.p halinde bnsılmıştır. D<'nıek ki, hu
Riin v~ lmRünün yapılmakta r•lnn işlerini, ta
rihe, biliilınra ~elip de tetkik edeceklere tanı 
kolaylık ,-~ı·e<'ek hir ~ı·!'t t <> , intilmi !'ttiıınek 

,·azi fesini ~·apnıakta.ı'Tz. 

Eski df',•irl~r·p, bugiinkü çıılışınanırzııı ııı·ka

~ıııclıı knlnn r]r,· iı·IH<' ı!Pline<' hıııılıır için 
<>linıizdc umuıni~·rt olarak, ynni meseleleri top
Inn ıılıp t shit eder nıııhiyctte ür. csaııll ı kitııp 

vardır bid ınülırıı Duriilfünuu etlcbi:vııt Fakül
t si RPisi Pı·ofesör ~[ahınud 'n n «'l'arih~ei teş

kilfitı maıırif» isimli kitabı. Oneları sonra a
ri Atuf } ıınsu arltııdnşrnuzın iki <•iltlik .Mıuırif 

tnrilıi, son iiç sene> zarfında Istanbul viliıyeti 
)f ktuprusu d~ğe rli arkttdıı.,çım Osınıın Nuı·i Er
g-in tarufnıdaıı yazılııuş olan üç cilt Maarif ta
rihi vard'ır ve lıu dc,•nm eıkc<'ktir. , on eser tan
zimattart öncesini, tıınzinıat ve Abdülhamit dev-
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ı·ini iht.iva etmektedir ve pek ınühim bir çok ve

saik bu üç cilt içerisinde topl anmıştır. 

tık öğretim kin, hu umumi:vııt.ıı tıııı ll Ok ~ikn 
~s~rler iı:inde i?.nhnt olmakla beraber muayyrıı 

öğrrtim hirl ikleıini Ple alıp bunlann tnl"ihini ilP 
~·a?.dırmn;vr ilüşünililk 11k öğretim i<.>in hu mrv-
7.Ularda hıık i kateıı ;viiksı>k ihtrsa.qı olan Maal'if 
vekilliği müsteı:<~Jrı t hsan Sungoun 'un nezareti 
altmda K ütüphaneler müdi.irii A?.jz Heı·kE>r'p hıı 

va?.ifeyi verdik. Çalışmaktad ı r. 

Orta öğrrtiın i~in bundan brş srnr I'\'V('l ROO 
sn;vfal~k hir esl'r, na~i7. ıırkadaşıııız taı·ııfınilıın 

~·a?.ılmıştıı·. Bıınila lıınziınat devrinden ilihnı·ı•ıı 

hugoüııe kııdıır orta öğretim için ıılıııınış l!'dhiı·

leı·, ~ıknırş lmnunl ıır. proğraml ar. tcrbi~·e, kü l
tür meseleleri. uınuınl ki.iltür anlıwr~ları, hıınlıım 
mütoallik biitiiıı \'esaik ve hiidis!'leri aıılııtıı· lnı 
suslar ya7.ılıdlır. • 

:lfesl<•ki öğr<'tiııı iı:iıı : 1939 vr l!l.J.O lıı ~Tn 

arif ,•ck:ilPti nwrıınıa;,ıııı:ı iki hii~·iik ı•ilt lıııliıııh· 

1 R60 lfı hıı~lı~·ıı n, islalıaıw lııı rı·htlı• ı ·i. 1\rit ıı ı
Pıu;;adaıı zıınuınıın'ıza kadar lm•sleki öğretim w 
nıeslrki tPrhi;ve hakkınila rerc;vıın <'tmiş vukuat 
miidevvenat hepsi orada zikrl'dilnıi~tiı·. Şu halile 
umumi olnı·ak ilk öğrptim husıısi olaı·nk , oı ·tn v<' 
mcsJıoki öğrrtiııı tarihi tcslıit edilmiş hir lıııl 

d!'diı·. 

Yiiksek i~iıı, Konqcrvıı.tuvamnızın . nüzel • an 
ntlıtr Akııilemi~inin. C:ıızi Tcı·hi_v<' Bıı~fitüsünüıı, 

,\ nknrn 'ilııki ~· ii ksek okulların w tstnnhul iiııi
''<'t'Rit ('sinin haz ı fıı kiill elerinin tıı ri hı;eleı·i teshit 
Prlilnıiştir . 

I>iğ~ı·Jpri i~iıı ıir ça1ıi'Jlnıaktııdır . 1\fanı·if ve 
fı·ı·hi~·e tııı-ihiııin huı;:üııe kadnr lıakiknl<'n ka
rıınlık knlnıı~. fPtkik ın evmu olup dıı fknrı uınu

mi.''<'.W arzcdill'meıııiş bir kısmı da eeıırlıi okul
lnrın tarihidir. YP~ikıı. toplamak, ncşriyntı top
lıı.nıak, nıür~scs!'lerin elinde bulunıın kendi ta
ı·ihlrrine nit. nııılfımatı lıir ara~Tıı. getirmek, :l se
ııeill•nbf'ı·i !ı!aarif vckilliğinin esaslı işlerinelen 

biri olmuştur. Zannediyorum, bir seneye kadar 
özel okullar ve ıt.7.ınlık okullar işini idare <'den 
ııı·kailıı ını bu üç senelik mesaisini elle tutulm· 
lıir hıılc getirehilrc·ek ,.e bunlar ba~labilccoktir. 

Başınızı ağrıtmamak için kısa nrzediyoruııı . 
Bunların haricinde Maarif vek:illiğinin dışında
ki Devlet teşkilatı, maarif ve terbiye mesele
sine ait neşriyatta da bulunmaktadır. Bunuıı 

bllflllda İstatistik uınum müdürlüğü gelir. İsta
tistik uınum müdürlüğü maarif tarihimizin 

esao; unsurhıı·ıııı nı·eıı hizml•ti hiiylik biı· ıııües

sesedir. 

Türk 'l'arih kurumunun, 'J'üı·k Dil kurumu
nun neşriyatı içe ı·isinde maarif, terbiye ve kül 
tür tarihimize müteallik bir çok vesaik mev
cuttur, Askeri okullar Cuıııhul'iyet IL P. ve 
Halkevlerimizin neşriyatııır bu mevzuda çok 
faydalı görmekteyim. Kendi tarihçelerini neş
r ederler. Ziraat vo Veteriner okulları da taı·ilı

çeler ini kısmen neşretmi şler, kısmen de neşrcl
mck üzeredirler. Evkaf umum ınü Ilirlüğü ncş

riyatı da bize bu hususta tenviı· edici ıııalfuıııı.t 

vermektedir. Valuflara ııit vesikaları ueşret

mek suı·etiyle ııııııırif ve terbiye tıırilıiıııize fai
deli belgeler verdiğini söylemeliyim. Bunun ha
ricinde esiri Maarif nczaretinin bütün dosyıı.lan
nı, defterlerini son sene 'l'opkapı ~arayına verdik. 
Bunların bir kısmı rütubetten çürümüş hale gel
miş, bir kısnu kurtarıl ın ış istifade edilebilir bir 
durumdadır. Bunları usulünce tasnif ediyoruz, 
elıeıııın iyetlcı·iııe göre ııe~riuc de baş.lıyııcağız. 

Bir müddet evvel kabtıl buyıu·duğunuz kilnun
la tevsi ettiğiniz 1nkilap enstitüsü bu mevzuda 
çalışacaktır. Programırun içerisinde kültür ta
rihimize taallUk eden lıir bölüm vardır. Buıı

dan başka istanbul Üniversitesinde 'l'rp tarihi 
enstitüsü şimdiye kadar yaptığı ueşriyatla mil
letlerarası bir elıemnıiyet ve takdir kazanmış

tn·. Bu da neşriyatıııa devam edecektir. 

Biı· de gene !stanbul Üniveı·sitcsinc bağlı 
olan Pedagoji enstitüsü uıııarif tarihimize ait 
vesikaları toplamaktadır. Dunlanu da ayı·ıca 
ncşredi lmeyen kısımları neşrolunacaktır. 

Sözlerimi bulasa edecek olursanı bugiinii 
olduğu gibi tarihe tevdi için gayr t sarfetmet
teyiz. Dünü de söylediğim kaynaklardan çıka
rıp, koparıp bir araya getirerek istildıalin t~t

kik ve istifadesine aı·zediyoruz. 

NEVZAD AYAS (Bursa) - :Muhtercııı Ma
;ı ı i ı \'l'kil i nı izin suııliııı rtrııfındıı l'~ı·ılikleri c·c · 
velıa teşekkür ederiııı. Kendileri bizzat maarif 
tarihimizin orta öğretimine ttıallCık eden safha
sını yazmayı denemiş bulundukları iı:in, ınaıı

rif ve terbiye tarihimizin, Maarif vekilletiııin va
zifeleri noktai nazarından ne kadar mühim bir 
tetkik mevzuu olduğunu lii.yikjyle takdir etmiş 
olacaklarmdan csasen emin buluımyordıını. 

Verdikleri izabJar da bu enıuiyeıimi takviye et
miş bulunuyor. A.rkadaşlaı·, lıendcnizin, lıu sı-



- M4 -
rada terbiye ve ma.arif tarihimiz etrafında böy
le bir sual takriri takdim edişime bir kaç se
bep vardır. Bu sebepler üzerinde müsaadeııizle 
kısaca duruııca mevzılUn ehemmiyetini Yüksek 
Heyetiniz her halde takdir edecektir. Bu se
bepler arasmda başlıcasılll takririnıde tenılıidi 

mahiyette arzettim : 

Bütçe müzakerelerinde, çok defa, söz alan 
arkadaşlarıınız maarif hayatımızda, terbiye ha
yatımızda bir tekilmill araştırmakın ve muka
yeselere girişmektedirler. Bu tekamül ve ıııu

kayese bahsinde müspet, objektif olabilmek 
için maarif tarihimizin, terbiye tarihintizin teı:;

bit edilmiş olması zaruridir. ve lazımdır. Mulı

terem M:a.arf vekilimiz, buna, « bu müzake
relerde aydııılanmağa muhtaç bir durumda kaJ
IlllŞ noktalardan maksat nedirb diye bir sual 
tevcih etmiş olsalardı hemen kendilerine zabıt
lardan aldığım parçaları ileri sürerek cevap ve
recoktim. Fakat kendileri, takdir ve dirayetle
riyle böyle bir istizaha lüzunı görmedikleı·i için 
btı noktayı geçiyorum. 

lkinci sebep muhterem Maarif vek.iliıııizin 
cevaplaı·ı arasmda temas buyurduklal"l Maarif 
şiirası zabıtlarıdır. Bu zabıtlar, birtaraftan işa

ret huyurdukları gibi ileride maarif ve terbiye 
tarihimiz için biı· vesika kıymetini haiz bulun
makla beraber diğer tarafta da bugün terbiye 
ve ahlak meviuu üzerinde ne kadar hassasiyet
le durmamız lazınıgeldiğini teY.it eden bir htı

kuk.i vesika, bir terbiyevi vesika, bir ahlaki 

veRika olmak kıymetini de haizdir. Hepimizc 
dağıtıldı, gördük. Bendeniz, Yüksek Heyetiniz
den bilhassa (214 . 267) nci saylfalar arasmda
ki kısmın alil.ka ile okunmasun bilhassa istir
lıam edeceğim. Bu sayfalarda Maarif şiirasında, 
Maarit vekilletince hazırlanan disiplin yahut 
inzibat talimatnamesinin m~zakeresi zaptolun
m.ııştur. Bu zabıtlarda memleketin tanınmış 

terbiyeci profesör, mütefekkir sirnaların isim-
' . lin lerini görüyoruz. Buıılar arasmda bu. disıp · 

talimatılamesi dolayısiyle ortaya çıkmış bir 
takım terbiye meseleleri üzerinde, hatta pren
sip noktasllldan, çok dikkati calip, çok dü
şündürücii görüş farkları olduğu bariz bir su
rette anlaşılmaktadır. i\fııarii vekiliınize çok 
teş kkür ederhn. Bu zabrtlan bize da.ğıtnıakla 
vaziyet muttali bulunmuş olduk. kuyan ar
kadaşlar ne öylem k istediğinıi takdir huyu-

rurlar. Okııııuyan arkadawar da okudukları 
zaman ne kadar düşündürücü bir mevl!u kar~ı
sında kalnuş olduğumuzu anlıyacaklardır. Ben
deniz iki misal vereceğim : Müzakerenin cere
yiı.nında, o kadar beklenıniyen biı· kargaşailk 
ifade eden bir hava hil.sıl olmuş ki, bir aralık 
azadan biri, cAlkışın yasak edilmesini tekl..if> e 
lüzum görmüş. Sonra yine azadım başka bir 
zat; müzakerelerde şahsiyattan kaçınılmasına 

daiı· bir takrir vermiş, ve nihayet yine aza
dan bir zat, beyanatı arasında şöyle demektedir: 
«Taharn:ınül ve sabn·larııım hııyralll oldu~um 

Reisinıizden istirham ediyorum. Bu sistem vo 
inzilıat meselesi ınevzuubalıi~ olurken bizim Ç6· 

Jışmalarrmıza daha çok hız vermek için bize de 

~-en i bir disiplin lutfet iııler.:. Mnarif Şurasını 

teşkil etmekte olnn güzide lıı>.\"('t. o kadar buıınl 

ınıştır ki, azal nrındıın lJiı-i Riyıısetten disiplin 
ist!'ın<'ktedir. Bir tnmftnn ııııln.şmak husu
sundu uğmrlrklıı.rr müşküliit ve derin göriiı:o fııı·k· 

lııılı, diğer· taraftım dn hcklenilmi~·en hiı· man
zııra; bize terbiye V<' ahlak ınevzuu üzer·indl' 
•:ok düşünınt.>y<' ve tctkiknlta hulunmı~·n nı~rhur 

lllrluğumu7.U apaçık anlutnıaktadır . Manrif 
\"l~kilimiz , bunun tarihe devredilebilecek biı· vesikıı 
olduğunu müta.liln w işııret huyunırlarken elhet
te lıu saflıalıırı da diişüıınıiiş olııraklnrdır. oııı·ıı 

neti e ne olmuşturY Bu Hı>yet, J\Tııııı·if Şurasııırln, 
<lisiplin taliınıılııııınesinin ancak bir ka~ ıııııddP · 

sini ıııiizııkere etmiş, diğer kısımlımıu toptan 
kabul ı-tmek nıe<'btıri.vetind<' kalmıştır. Bu. tari
himizi ve dünümiiY.ii ~ok ~·oklnnuı.k ve çok til
mik rtmek ihti.vacındıı olduğumuzu gösteren bir 
\' e.qikadır. Şimdi muhtcreın J\Jaarif vekilimizin 
üzerinde durduğu maarif tarihine müteallik es<' ı·· 
lere ıre~:iyonım: Bunlıırdıııı birincisi, Maarif nE>
ı.arct ince neşredilcn V :Uahıııut revdet iın7.astnlı 
ta';Uyan es rdir ; ckııiktir. ncak ınuayyeu bir iki 
d vri ihtiva eder : Bunu, ba.<Jlığı da gösteriyor: 
« laarifi uınumi~·e nezareti tarihçesi t~at ve 
icraatı:t. Bu eserden çok i lifade ettim. Sonra, 
hahis bu)-urduklan bir eser de, Osman Ergin 
imzasİyle yazıltın rdiı·. Bu eserde hakika
ten bir ~ok kıyın tli vesikıılardan balısolunmak
tadıı·. Bir takrın ıncmbalaru işaret ediliyor. Ancak 
~unu da te bit ctm Ir i rim ki , Muht3reın 1a
arif vekilimizin takdirle bahis buyurduğu bu 
ı · erin bn~mıdo bilba a tıısuii i<;in çok indi bir 
yol tutulmu\ltıır. Burıı.d.a biı· subjekti:flik, bir 
indilik ı;örüJ:mekll~ir. Bondwıiz bi.rinei cildj 
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~·ördüııı. 1 nci ciltte şöyle bir trumif var: i\lü
ellif, maarif taı-ilıiırıizi üç kısma ay'ırııuştır. 

1 - Araplaşma ve iskolastik tedris dev ri . Bu 
devir (1453) den (1839) a kadar. 2 - Oarplılaş
ma ve yerıilik devri: (177.3) den (1923) e kadar. 
Üçüncüsü de Türkleşımı ve milliyetçilik devri
dir ve 1H23 den ba-şlamaktadır. 

Bu subjektif görüşler, eserin objektiflik nok
lai nazarından lıaiz olması lazınıgelen kıyınet 

üzerinde nıücssir olur. Bununla beraber bir emek 
mahsulü olduğu i~in ben de müellifine karı;u tak-

dirl erimi il!fve ederim. 
Arkadaşlar ; bütün bunları Maarif ve!rl~mi

zin yalnız bugünkü vesikaları toplamak husu
sunda değil, terbiye tarihimizin mazisi üzerinde 
do meşgul olm.alaıım arzetmek için söyledim. 
Umuyonını ki, 1939 bü~e.~i müzakeresinde söy
l ed iğim gibi, Maaı·if vekili bu işi;. bir maarif 
me ·elesi olarak üzerlerine alacaklar ve kendi 
e. erlerinin başmda söyledikleri gibi objektif 
~'olu tenlin edecek olıın metodlaı~ da konıyacak
lardır. 

MİLLİ MÜD AF AA VEK.ALETİ 

4. - Manisa mebusu Refik İnce 'nin , 

Milli Müdafaa için alman hayvanlar bedel

lerinden muhtelif şekilde kesilen paralar hak-

Refik İnce 'nin suali ve Müdafaa vekili
nin cevabı aşağidadır : 

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aydın 'du u ınuhterem Başvekil Refik Say
dam 'a 19 . nı . 1941 tarihinde şu tel~rafr çek
miştim: 

(MiJii Müdnfaaya alınan hayvanlar bedeli 
sahiplerine veı·il irkeıı nal, iaşe, muytabiye, krr
tasiye, iaııe namları altmda her hayvan için ba
zan on lirayı bulan para kcsilmektc olduğunu 
Ödemiş, öke, Aydın ·seyalıatl er iıııde gördüm. 
Kanuna, nı·zunuza muva.ük olmıyan böyle keyfi 
ve murakabesi imkansız paraların alınmaması
m ve al ınanların iadesi için emjr verilmesini 
yüksek lıltfunuzdan bckleriın.) 

llu ricanın mulıteı·em Başvekilimiz aşağıda

ki cevabı verdi. 
(19. vır. 1941 tarihli telgrafınıza cevapt ıı·. 

Milli .M:üdafaaya al ınan hayvanlar bedelinden 
muhtelif şekilde on liı·a kesilmesi hakkındaki se
bep mcvzii bir nınanıele olup Milli Müdafııa ve
kllletincc yapılan tahkikat neticesinde bu gibi 
alınmış puralarm ashabına iadesi takarrür ct
miştir.) 

kındaki tahtiri suallerine Milli Müdafa.a. ve
kili Gl. Ali Riı:a Artunkal ta.rafmdan verilen 
cevaplar 26 . XI . 1941 ve 19 . I . 1942 t arih
lerinde zabrt ceridesıine dercedilınjştir . 

Milli Müda.faa vekiilctinden aşağıdaki sual
lere yazı ile cevap verilmesinin temin buyurul
ınıısuu derin saygılarımla rica ederim. 

8 . VIII . 1941 

Manisa mebusu 
;Refik !nce 

1. - Alıııdığı sabit olan bu paraların mec
nıuu n dir7 

2. - B11 parayı keyfi olaı·ak alan maknın 
sahibinin bu Jıareketi kanuna ııykırı görülerek 
hakkında takibat YRJ?Ilımş nudır Y 

3. - Bu paralar sahiplerine iade edilmiş mi-
dir1 • ' 

'1'. B. M . .M:. Yüksek R isliğine 

1\.fani~a mcbusu sayın Bay Refik !nce 'nin 
12. IX . 1941 tıı.ı·ih ve 3436/2468 numara ile Ve
kaletime tevdi. buynrulan yazılı sual takriri
nin muhtevası; VeklUetimcc lıl.yık olduğu ehem
miy tl takip edilegelmekte olan bir mevzu
dm·. Bu tctkikler bitince bu sunllerin yazı ile 
'"vaplandırılncağrnı şaygı ile arzcderim. 

M. M. V: 
s. Arıkan 
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T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

20 . IX . 1941 gün ve Veteriner iŞleri dairesi 
11380 sayılı yazıya ektir. 

Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun tat
bikı suretiyle alınan hayvaıı. bedelleri sahipleri
ne verilirken her hayvan başına kesildiği bildi
rilen paralar hakkında vekaletçe yapılan ince
lemeler neticesinde: 

1. Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun 
6 ncı maddesiyle bu kanuna ilişik nizamnamenin 
53 ncü maddesinin 3 ncü bendinde yazılı (müb
rem teçhizatlarİyle beraber alınan vasıtaların kıy
ınetine bu teçhizatın fiyatları ilave edilir) fıkra
sının mahallin en büyük mülkiye memurunun ri
yasetinde en büyük maliye memuru ve belediye 
ve ticaret odaları azalarından ve askerlik şube 
reisinlen müteşekkil (Milli müdafaa mükellefi
yeti kanununun madde 8) Milli müdafaa mü
kellefiyeti komisyonlarınca tatbikatında muyta
biyeleri zuhur etmiyen hayvanların, zamanın 

nezaketi gözönüne alınarak biranevvel teçhiz
leri ve bu teçhizat için muktazi paranın temini 
maksadiyle ni?.amnameııin 53 ncü maddesinin yu
karıda aynen yazılı olan 3 ncü bendine dayana
rak hayvan fiyatlarına bu teç.hizat bedelleri de 
zammedilmiş ve bu veçhile tahakkuk muamelele
ri yapılmış olduğu; 

2. Bu suretle tahakkıık ettirilen teçhizat be
delleri hayvan salıipierine verilmiyerek komis
yonlarca tevkif ve hariçten tedarik olunan müb
rem teçhizat bedellerine ariedildiği ve bu müb
rem teçhizata ait para miktarının muhtelif yer
lerde 7 ila 10 lira arasında değiştiği; 

3. Ve binaenaleyh bu teçhizat için muktazi 
paralar hayvan bedellerinden kesilerek değil, 

teçhizat parası namiyle hayvan bedeline zamme
dilrnek suretiyle temin edilmiş olduğu anlaşılmış
tır. 

4. Bu muamelelerde 11Iilli Müdafaa komis
yonu heyetlerinin suiniyetleri tesbit edilme
miş ve hattil bu paralardan bakiye kalanlı;trının 
da Hazineye yatırılmış olduğu görülmüş ve 
yukarıda arzedildiği üzere bu hnsustaki nizam
namenin 53 ncü maddesinin d neiı bendi sara
hatine göre muamele ifa ettikleri kanaatine 
varılını hr. Bu hu us için bir fikir verınek kas
diyl üç şube i~in aşağıdaki izahat arzolunur : 

A) Ödemiş Askerlik şubesi mmtnkasında 
2 016 lira 4 kuruş toplanmış, bu paradan sarfe-

dilmiyen (ve Hazineye ait olması lazımgelen) 

157 lira Maliyeye yatırılmıştır. 

B) Söke Askerlik şubesi ınıntakasında 2 713 

lira toplanmış, bundan muytabiyeden manda 
36 aded de semer alınmış, sarfedilmiyen 63 li
ra 60 kuruş Maliyeye yatırılmıştır. 

C) f\ydın Askerlik şubesi mıntakasıııda 653 
lira 20 kuruş para toplanmış, sarfolunmıyan 

14 lira Hazineye teslim edilmiştir. 

5. Bu itibarla bu şubelerde yapılan hayvan 
mubayaatında yukarıda arzettiğim veçhile ge
rek komisyonların, gerek şubelerin muamela
tında bir suiistimal görülmediği ve Milli Mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 6 ncı ve ni
zamnamenin 53 ncü maddesinin 3 ncü bendin
deki ibaresinin tatbik edilınemesini·n zaruri bu
lunduğu, Memurin kanununun 39 ncu maddesi
nin verdiği salahiyetc istinaden bu tarzda tc-

lakki edeıı komisyonların beyan olunduğu şekil
de muamele yaptıklarını saygı ile arzeylerim. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Verdiğim bir sual takriri ile l\Iilli 1\rüdafaa 
vekilinden bazı vakıalara dayanarak şu i.iç su
ali sormuş ve yazı ile cevap istemiştim : 

ı. .Alındığı sabit olan bu paraların mecmuu 
nedirT 

2. Bu parayı keyfi olarak alan makam sa
hibinin bu hareketi kanuna aykırı göriiierek 
liakkında takibat yapılmış mıdırY 

3. Bu paralar sahiplerine iade edilmiş mi
dirT 

Bu suatimin istinat noktasnır daha evvel 
Başvekilimize müracaatını neticesinde aldığım 

8 . VIII . 1941 tarihli şu cevap teşkil ediyordu: 

(Milü Müdafaaya alınan hayvanlar bedelin
den muhtelif şekilde (10) lira kesilmesi hakkın
daki sebep, mevzii bir muamele olup Mill'ı Mü
da'faa vekii.letince yapılan tahkikat neticesin
de bu gibi alınmış paraların ashabına iadesi ta
knrl'Ür etmiştir). 

Bu sual takririme karşı, Milli Müdafaa ve
k8.letince 20 . IX . 1941 tarihinde şöyle bir ce
vap gelmişti: ( .... Sual takririnin muhtevası 

lllyık olduğu ehemmiyetle takip dilegelmekte 
olan bir mevzudur. Bu tetkikler bitince bu su-
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allerin yazı. ile cevaplandırılacağı .... Zabıt ceri
dcsi : ı. XI . 1941). 

Nihayet beklenen cevabın geldiğini ve Da
hili nizaınııanıemiz mucibince 26 . II . 1941 tarih
li zabıt caridesine geçirildiğini gördüm. Verilen 
cevapları ne kanuna, ve idare hukukuna uygun 
olmak, ne de sunllerime cevap teşkil etmek ba
kımından kanaat verici bulmadım. 

Kanunsuz olduğuna emin bulunduğum her
lıangi bir fiil ve hareketin Millet Meclisi zabıt
larına geçmek suretiyle meşruiyet iktisap etme
sine gönlüııı razi olmadığıııdan aşağıdaki sunl
leı-i tekrar Milli Müdafaadan sormaya mecbur 
olduğumdan dolayı müteessir olduğumu bildir
mekle beraher cevapların yine yazı ile verilme
sini rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

18 . XII . 1941 
Marusa mebusu 

Refik lnce 

l. Milli nıüdafaa mükellefiyeti kanunumuı 
birinci maddesi mueibinee bu kanunun mer'iye
te girmesi için İcra Vekilieri Heyetinin kararı 
lazımdır . Bence böyle bir karar yoktur. Var ise 
bu karar tarih ve numarası nedid 

2. Başvekilin verdiği cevapta, Milli Müda
fandan ıılındığı şüphesiz olan nınHimata müste
niden eMilll Müdnfaa vekaletince bn gibi alın
mış paraların ashabına iadesi. takarrür etmiş
tin dendikten sonra bir vekaletıte vekilin değiş
mesiyl e takarrür eden kanuni muameleden rü
cua kanun ve hukuk hükümleri müsait midir7 

3. Bir kanunun aslı mer'iyette olmayınca 
ona ait nizamnamenin mer'iyete geçemiyeceği 

tabii olmasına rağmen munhasıran <mevzib sn
yılan bir iki yerdeki kanuna ayları muameleye 
nasıl meşru bir renk verilebilir? . 

4. Bahsedilen nizamnamenin 53 ncü madde
si hayvanlarm çrplak alınacağını ve şayet zam
ret hiısıl olursa cMübrem ıtechizatlariyle beraber 
altnan vasıtalarm kı:ymetine bu techizatın fiat
lım ilibre edil ceğini:t söylemekle ne kadar adi
lAne bir hükmü ihtiva etmektedir. Devlet büt
çesinde teçhizat bedeli varken <tecıhizat içjn 
mnldazi paranın temini maksadiyle hayvan be
dellerine teçhizat bedelinin zanınıedilmcsi ve bu 
suretle tahakkuk muamelesi yaptırılmasu aaln
hiyetini emir veren makam hangi kantından al
mıştır? Ash kanunda münderiç olmayan bir ta-

haklı:uk muamelesi yapmak vatandaşa bir kül
fet tahınili değil midir! Bu da Teşkiliitı Esasiye 
kanununun 84 ncü maddesine muhalif düşe
mez mi? 

5. Takririmle paralarm mecmuunu öğren
mek isteıniştim. Bu cihet cevapsız bırakılmış

tır. Şimdi unu tekrarla beraber bu suretle teçhi
zat bedelleri altın §Ubelerin isimlerini de ilil.ve . 
olarak sorarım. 

6. Ta.kririmle yalnız teçhizattan değil, iaşe

den, kırtasiyeden, ianeden de bahsetmiştim. 

Milli Müdafa.a vekil.leti bunları da «Teçhizat> 
dan mı saymaktadır f · 

7. Tahsil edilen bu paralardan bazı §Ubcler
ce kırtasiye ve saireden maada inşaata da sarf<>
lunduğıma ve bu suretle sarfiyat yapılınasma 

yüksek makamlardan emir verildiğine vekil.let 
makamı vakıf mıdrr? 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

20. XII . 1941 gün ve 3740/2658 sayılı yazıya 
karşılıktır : 

Milli Müdafaa ihtiyacatı için alınan hayvan 
bedelleri hakkında Manisa mebusu Refik İn
ce 'nin vermiş olduğu ikinci takrir madde, madde 
tetkik olundu : 

1. Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun 
birinci maddesi mucibince kanunun mer'iyet 
mevkiine girmesi için alınmış olan 16 . VI . 1940 
gün ve 2/13687 sayılı İcra Vekilieri Heyeti ka
rarnamesinin bir örneğ\ ilişik olarak sunulmuş
tur. 

2. Başvek!Uet tarafından hayvan sahiplerin
den fuzulen alıruın paralarm sahiplerine iade 
edileceğinin bildirilmesi keyfiyeti yapıl.aeak tah
kikat neticesinde böyle bir paranın almınış oldu
ğunun sabit olınasma bağlı olacağı şüphesiz idi. 
Yaptrrılacak tahkikatta halktan fuzuli bir para
nın alınmadığı ve alman paraların ise hayvana,. 
tm teçlıizat ve muytabiyesini ikmale matuf olup 
sureti mahsusada hayvan bedellerine zammedi
len paralar olduğu ve bununla lüzıımlu teçbiza.. 
tın tedarik edildiği anlaşılmıştır. ' 

3. Birinci maddeye verilen karşılı.kta. söy
lendiği gibi kanun mer'i olunca nizamnamesinin 
de m cr 'i olacağı bedihiılli. 

~luomel de mer "i olon kanun ve nizanıname
ye göre yapılm.ıştır. 

4. ııtuytabiye b delinin hayvan bedeline ila-
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vesi suretiyle !iyat tAkdir edilerek mubayaa ya
pılması ve bilalıara bundan ıiıuytabiye parasının 
tenzil edilmesi hakkında vekiiletçe verilm.i§ bir 
emir yoktur. 

Bununla beraber alfi.kalı memurlar Milli mü
dafruı. mükellefiyeti kanununun cBinek, yük, ko
şum lıayvanlaııııın mevcut semer, yulıi.r, hamut, 

· hcı· nevi koşu m gibi sair mevcut l evuzınıiylc 

birlikte alınmustııı emreden» 6 ncı maddesinin 3 
ncü itkrası:tıın sori bendi ve bu kanuna ait li.izam
na.ıncnin c.Mübrem teÇhizatlariyle beraber alman 
vWnta1arın kı:ymetine bu teçhizat fiyatlannın 

ilii.vesine aib 53 ncü maddesinın ü~üncü fıkrası 
hiiküınlerlni esas tutarak gene nizamna.ınenin 54 
ncü madd inin dördüncü :fıkrasının verdiği sa
Hihlyete istinad n bu teçhizatlan bu suretle ik
mal ettirmişlerdir. 

Memurin kanununun 39 ncü maddesi ıiıuva
cehesinde bu memurların kanun ve nizarnname 
hükümlerilli bu yoldaki anlayış ve takdirlerini 
hüsnü tQlfık:ki cyleı:ııek zanıreti vardır ve ancak 
bu sayededir ki, mÖhim ve tehlikeli bir anda or
dwıqn muhtaç olduğu hayvanları teçhizatiyle 
birlikte süratle ikmal edip orduya teslim etme
leri mümkün plınuştur. Eğer bu şekilde haı-eket 
edilnıeyip çıplak hayvanlar alınmış ve orduya 
ınal pluncaya kadar aç bırakılmış ve ayni za
manda bunların iıışe ve teçhizatlan için ayrı 
ayrı fasıllardan tahsisat talebi ve bilbasa bu 
işleri npmak üzere Dahiliye vekületince temini 
lazımgelen kırtasiye tahsisatı isternek gibi ~i 
muha.bereye dökmüş olsalardı bundan doğacak 
fena neticeler de meçhuldü. Bununla bernbeı· 

çıplak hayvan bedellerine hakiki değerlerinden 
fazla olarak teçbiz!lt ve muytabiye bedeli namı 
altmda takdir ve ilave olunan ve mahalline sar
fedilen paralann hayvan sahiplerine ait olaca
ğını dii,şünmek de yerinde görülmemcktedir. 
Bıı paralar tahakkuk §Ckline göre Devlet paı·ası 
olduğundan hayvan salıiplerinden fuzulcn alın
ıııı~ bi,r para sayılamaz ve bu sebeptendir ki 
Teşkilii.tı Esasiye kanununa aykırı olarak bay
van sahiplerine ~aksız bir killfet tahmil oluııdu

ğu da baJı..lıı mevzuu değildir. 
5. vektuet yaptırdığı tahkikat netic ·inde 

Aydın Atıkerli şube inde komisyonca muytabi
ye parası olarak gÖllterilen miktar ile hayvan sa
hiplerinin ifadeleri arasında bir mübayenct gö
rülm i üzerine gene işin tahkiki ve karara bağ

Janması için dosya sıılahiyetli adli uınir voril-

miştir. Buradaki bazı hayvan salıipleri kendile
rinden dokuzar, bir takımları da on, on birer lira 
kesilmiş olduğunu iddia etıneleridir. 

Ödemiş ve Söke Askerlik şubelerine gelince : 
Bu suretle alınan paralarm miktarı 25 . .xı. 

194.1 gün ve 4.V5827 sayılı yazıınızda da arzedii
d iği üzere : 

Ödemiş Askerlik şubesi 2016 lira 4 kuruş top
lamış, lüzuınlu ınuytabiye ve teı;hizat tedarik 
edildikten sonra artan 157 lira Maliyeye yatırıl
mrştır. 

Söke Askerlik şubesi de 2713 lira toplamış 
artan 63 lira 6 kuruşu da Maliyeye vermiştir. 

Bundan manda muameleleri tetkik edilen şu

belerden manda Bornova Askerlik dairesine bağ
lı Tiı:e, Torbalı, Kemalpaşa, Foça, Kuşa.dası, 

Çivril, Çal, Sarayköy, Nazilli, Bozdoğan, Bodı·um 
ve İzmir yerli askerlik şubeleri olup bunların 

cümlesinden teçhizat parası olarak on bir bin 
üç yüz beş lira alınmış sonradan satın alınan 

t~lıizatı satan tüccar nezdinde Bornova Asker
lik dairesince yapılan teşcbbüs neticesi fiyatlar
dan tenzilat yaptırılınış ve bu suretle elde edilen 
323 lira da Hazineye yıani mahalli maliyesine ya
tırılmrştrr. 

6. Rayvaıılaıın i8§6Si ve muamele için lü
znmlu pul paralarma gelince: 

Haddi zatında bunlar mal salıipierine aittir. 
Zira ordu hesabuıa ~atın alınan hayvanların 

saım alma nıuamelcsinin İkınaline kadar eiheti 
askeriye<~e ia,'}elerinin atik askeri idare nizam
ııaıııesiııiıı ve ayniyat talimatnamesinin hüküm
leri ıııuvacch sinde t mini imklin bulunamadı
ğından Jıayvaıı sahipleri h~abma yapılan ve 
maahazıı halka kolaylık olsun diye yapılan bu 
ııı uameledc bir yolsuır.luk görülememil(ltir. 

1aşe masrafı peşinen mal sahipleri tarafın
dan temin olimaınadığından sırf kolaylık olsun 
diye konıisyonlarca hiliihara mal sahiplerinden 
istenınek şartİyle verilmiş bir paradır ki bu da 
halktan zorla alınnıış olmayıp peşinen verilen 
bir paranın muhakkak s\lrette mahsubundan 
başka bir şey değildir. 

!ane meselesine gelince: 
IIava ve Çocuk sirgeme kurumu nizaınna

rneleriııe göre nı·zu c<'lenler tarafından verilmiş 
Y<' muknbilinrle sarf ıwrnklarına tutkalir mak
buz ,.c pul yapışt ırılınak uretiyl karşıhğı te
nı in olmıuııı tur ki lm dıı yalnız ödemiş a ·ker
lik şu]) sini" nmnba ·ır kalmıştrr. Bunların muy-
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tabiye parasiyle bir alilkast yoktur. Bunun ye. 
kunu Hava kurumu için 170, Çocuk esirgeme 
kunımu için 50 ki ceman 220 liradır. 

Bu halin tekerrür tememesi için alakah ma
kaınların dikkat nazarr çekilıniştir. 

Kırtasiye meselesine gelince: 

Nizarnnaıneuiu 20 nci maddesi nıucibince Da
hi liye vekfdetince •temini iktiza eden kirtasiye
nin iini olarak zuhur eden geniş mubayaa kar
şlf< ınd ıı hemen koınisyonlara gönderilememiş ol
duğundan kıı·tasiye tahsisatr hekliyerek işi ge
ci ktirııı eııin caiz olamıyacağım hesaba katarak 
koıııisyoıılarca küçük olmasma rağmen zaruri 
olan evrıık ı matbua ve kırtasiye masraflarını 

ayni şekild e ıııuyta.biye ve techizat parnar arasın
dart ~ıkarnıak zaruretinde kalmışlardı ki Öde
ıııiş ve Söke askelik şubel eı·ind e bunun yekılnu 
238 1 im 98 lmru~tur. 

7. nu paraların inşaat yapılelığına dair ve
kalettE' lıir hilgi o l madığı gibi ihbar da vuku
hıılıııaııııştıı· . Şayet böyle bir vaziyet varsa 
tahkikat yaptmlmak üzere tıısrihan bildirilme
sini . 

Mühiın ve ·tehlikeli bir anda komisyonlarca 
al!'Tlen ve hüsnüniyetle ınaksadm istihsali için 
yapılmış ola.n bu muamelelerde bir suiistimal 
buluıınıadığına kani olduğumu saygı ile arze-

derim. 
M. M. V. 

..4.. R. Artunkal 

Kararname sureti 

Karar sayısı 
2/ 13687 

6 . VI . 1940 t~rih ve 2/13648 sayılr karar
nameye ektir: 

1. II. 4. ncü kolordular mmtakalarrndaki 
beş tümenle bu meyanda bazı birliklerin takvi
yesi için bu kolordularm seferi tertibatına da
hil ,;e şimdiye kadar davet edilmemiş olan 328 
ve daha genç doğumlulara doğru ihtiyaç nis
betinde erin talim ve terbiye maksadiyle celbi ve 
ihtiyaç miktarmda nakil vasıtalarmm Milli Mü
dafaa mükellefiyeti kanunu hükümleri dairesinde 
mubayaası ve bunlar için lazım olan yedek 
subayların da 1076 sayılı kanuna tev:fikan silah 
altına alınmaları Genelkurrnay Başkanlığmm 

işarma atfen M. M. V ekiiletinin 14. VI .1940 
tarihli tezkeresiyle yapılan teklif üzerine tera 
Velplleri Heyetince 14 . VI . 1940 tarihinde ka
bul olunmuştur. 

Reisicüınhur 

İsmet İnönü 

İcra Vekilleri Heyetinin iınzaları. 

2. İstizahlar 

Uçüncü !çtima zarfmda istiza.h yapılma~til'. 

----->-•-<•----



G • lcra Vekilieri Heyeti 

1. XI. 1941 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti aşağıda isimleri yazılı zevattan teşekkül etmişti: 

Başvekil Dr. R efik Saydam [1] lstanbııl 
Adliye vekili H asan 1ı1 enemencioğlu Mm·din 
Dahiliye » Fayık Oztrak [2] Tekirdağ 
Giimıriik ve ln. » R(ıif Karadeniz l'1·abzon 
Hm·iciye » Şiik1'Ü Saracoğlıı ! zmir 
Iktisat » Sırrı Da11 Tmbzon 
Maarif » H asan Ali Yücel ! zmir 
Maıiye » F·uad Ağralı Elazığ 
Millı Miidafaa » affet Arıkan J3l E1·zincan 
M iinakalat » Cevdet K eri m ncedO!IJı [ 4 ] Sinob 
Nafia » Gl. AU Fııad Gebesoy Konya 
Sıhhat ve l ç. Mu. » D1·. Hıılusi Alataş A11dın 
Ticaret » M iimtaz O km en . Ankara 
Ziraat » Mııhlis Er,kmen K'iitahya 

Başvııkil İstanbul mebusu Dr. Refik Say
dam'm 7 . XI . 1942 tarihinde vukubulan ve
fatı üzerine Dahiliye vekili Dr. Filai Tuzer 'in 
Be§vekilet vekilliğine tayin edileliğine dair 
olan Riyaseti Cumhur tezkaresi 3 . vm . 1942 
tarihli inikatta okunmuştur. 

oğlu'nun başkanlığında teşekkül eden tera 
Vekilieri Heyetini gösteren listenin sunuldu
ğuna dair olan Riyaseti Cumhur tezkaresi 
Umumi Heyetin 3 . VIll . 1942 tarihli inika-

Başvekilliğe İzmir mebusu Şükrü Saraç
oğlu'nun tayin edildiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi ile İzmir mebusu Şükrü Saraç-

dmda okunmuştur. . . 
İzmir mebusu Şükrü Saracoğlu 'nun baş

ka.nlığmda teşekkül eden tera Vekilieri He
yetinin listesi a§a.ğida.drr: 

[1) Dr. Refik Sayda.m'm bir ayhk nıczııniyoti sırasında kendisine llariciyc vekili Şiikrii Sam
eoğlu (lzınir) (17. X l .1941) ve vefatı iiz ri1ıe de DaMliye vekili Dr. Fikri Tuzer vekiilet 
etıııiştir (8. V . 1941 : 9 . Vll . 1942). 

[2) Fayık Oztrak 8. V . 1942 tarihi11.de DahiliY vekalctinden istifa etmiş, yerine 8. "1:' .1942 tar-i
hinde Erzurum mebıtsu Dr. Fikri Tuıeı· tayin olunmuştur. 

[3) Saffet Arık.a1ı 12. X l . 1941. tarihinde Milli Miidafaa vokıiletind 11 istifa etmiş yerine 
12 . XI. 1.941 tarı7ıinde Gl. Ali Rıza Artunkal tayin olı"ımuştur. 

[ 4] Cevdet Kerim !ncedcıyı 12. XI. 1941 tarihinde Mil1ıakalat veklilelindcn i.'tifa etmiş, yerine 
12. X I .1941 tarihitıde Saııısım mebu.su .Amiral Fahri Engin t6yin olumııuştur. 
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Adliyo vekili 
Dahiliye » 
Giilnırük ve I n. » 

Hasan Menenıencioğlu 
Dı·. F'ikı·i TUZM" [1) 
Raif Karadeniz 

Mardin 
Eı·zurunı 
T1·abzon 
lznıir 
1'rabzon 
Iznıir 
Elazığ 
Manisa 
Sanısıın 
Konya 
Aydın 
Denizli 

Il ariciye » 
Iktisat » 

Şiikrii Saraçoğlu [2] 
Sıı-rı Day 
ll asan AU Yücel 
F u ad Ağralı 

Maarif » 
M aıiye » 
Milli Miidafaa » 
M iinakalıit » 
JVafia » 
81hhat ve I ç. Mtı. » 
T ica1·et » 

Gl. Ali Rıza Artunkal 
A miral F'ahri Engin 
Gl. Ali F'uad Gebesoy 
D·r. Hulusi Alataş 
D·r. Belıçet Uz 

Ziraa.t » .~evket Raşit Hat?"poğl1.ı Afymı Karahisar 

ı. - Başvekil Şükrü Saracoğlu riyasetinde 
te§ekkül eden İcra Vekilieri Heyetinin iç ve 

REİS - Yeni teşekkül eden Hükümet, Teş

killıtı Esasiye kanununun 44 ncü maddesine tev
fikarı iç ve dış şiya ·etini Büyük Millet Meclisi
nin tasvibine arzedecektir. 

Söz Başvckilindir. 

( Başveki l Şükrü Saracoğlu sürekli alkışlar 

arasında kürsüye geldiler.) 

BAŞVEKİL ŞUKRU SARACO<lLU (İzmir) 
- Arkadaşlar; 

Aziz hatırası önünde saygı ile eğildiğimiz 

Dr. Refik Saydam 'm vazife başında ölmesi üze
rine teşkiline memur buyurulduğuın Hükümeti 
Büyük Meclisin yüksek huzurtma getiriyorum. 

Yeni Hükümetiniz de evvelkiler gibi Cum
huriyet Halk Partisi prograınmı hassasiyetle 
ve dikkatle tatbika çalışacaktır. 

Arkadaşlar; 

Dünyanın her gün dııha fenalaşan ve ufuk
larmda bir ümit ışığı belirmeyen karanlık man
zarası içinde Türk milleti bütün ıstıraplarma 

dış siyaseti hakkında 5 o vm o 1942 tarihli ini
katta aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

rağmen en bahtiyar bir mevcudiyet olarak göze 
çarpıyoı·. Bu saadetin sırrı Büyük bir Şef'in 
etrafmda yrıratılan birliktir. Görmekte oldu
ğumuz dünya frıciıılarr içinde milletierin yıkıl
malarına sebep olan tefrikalar, ihtilaflar Türk 
milletinin bütün faziletlerini nefsinde toplayan 
İsmet İnöııü 'n ün yarattığı karŞılıklı güven sa
yesinde (Alloşlar) bu memlekette yer bulma
mıştır. İnönü Türk milletine, Türk milleti de 
İnönü'ye çok yaraşıyor. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Bugüne kadar olduğu gibi yarın da aynı birlik 
ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve sevinçlerde 

birbirimize dayanarak emniyetle yürüyeceğiz. 

Böylece bu koruyucu birliğin idamesi Hüküme
tiniz için de ilk ve en büyük gayeyi teşkil ede
cektir. 

Arkadaşlar; 

Topraklarımızı harbin drşında tutmak için 
bütün dikkat ve gayretimizi sarfetmekteyiz. Bu 
güzel e.~eri sonana kadar götürmek için ümidi
miz azalmtş değildir. Fakat bizim bütün dikkat 

[l],Dr. Fikri Ttızer 16. VIII .1942 tarihinde vefo.t etmiş, yerine 17. VJTI .1942 tarihinde Kii
tahya nıcbusu Reccb Peker tayin olunmuş ise de bıı esnada Meclis toplantı halinde bulun.
nıadığmdan keyfiyet tabialiyle ~u Içtimaa ait zabıt ceridelerinde kaydedilmiş değildir. 

[2) Ba.ştı kil Şiikrii Sm·acoğlu'nun ttkdesinde bulunan Hariciye vekilliğine 12. VIII .1942 tari
hinde Istanbul mcbusu Numan Meneniencioğlu tayin olunmuştur. 



---ve itinalarım.ıza rağmen bir gün istikliiliıııiz ve
ya topraklanmtz tecavüze maruz kalacak olursa 
bütün varlığım~z. bütün mcvcudiyetimiz bir tek 
idealin emrine verilecektir. (Bravo sesleri) Bu 
ideal de ııon ferdim.ize kadar çarpışmak olacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bundan dol ayı Ordumuzu her an için kuvvetli 
ve ha1.ır tutuyoruz ve onu her türlü ilıtimam.m, 
her türlü itinanin üzerinde temerküz ttiği bü
yük bir varlık olarak yaşatmakta devam edece-

• ğiz. Ordumuzu her gün biraz daha kuvvetli 
görmek hepimiz için Qir gaye, Hükümetiniz için 

de bir program olmalt ta devam edecektir (Alkış
lar, b ra vo sesleri). 

Arkada~ar, herkes tarafından bilinen bu 
yüksek hakikatlerden sonra harici ve dahili poli· 
tikalarrmıza geçiyorum. 

Harici politika : 
umhuriyetimizin Lozan 'da başlıyan faal ve 

müspet harici siyaseti bir çok imtihanlardan geç
tikten sonrıı bugünkü duruma varıruştır. Bu du
= bugün en iyi istikrar kelimesiyle tavsif edi
lebilir. Hudutları haı:iciııde hiç bir sergüzeşt ar
kasında koşınıyan ve koşmıyacak olan Türkiye 
harbin dışmda kalmak iınkiinlarıru aramış ve bu 
lınkilnlan da şuurlu müspet bir bitaraflık üzerin
de yürümekte bUlunmuştur. 

Üç senedenberi dünyayı yakan ve yıkan haile 
önünd Türkiye ın nfi bir bitaraflık lle vaziya
tini koruyamazdı ve yarın da koruyamaz. Tür
kiye bitaraflığı umumi bir politik sisternin iş

lenmiş bir şeklidir ve politikamızın klınseyi en
dişeye diişünniyecck bir ben-aklığı ve samimi
yeti vardır. 

İngiltere ile olan ittifak muahedemiz her iki 
tarafın nefine olarak vazife görınektc devam 
edecektir. Türkiye - İngiltere ittifakı renlite
nin ifadesi ve biraz evvel arzettiğim politik sis
temin csı.ı.slı bir rülınüdür. 

Yine o politikanın biiriz samimi bir tcza
hüriinü de Türkiye ile Almanya arasındaki kar
şılıklı anlayış ve dostluğu yenid n tevsik eden 
Türk- Alman Anlaşmasmda görüyoruz. 

Harbin bu iki esaslı burcuna karşı olan va
ıiyetiıniz ve o D vletlerle olan bağlarımızı mü&
pet siyasetimizin bariz birer misali olarak arzct
tim. 

.?ı:IubariJ) kümelerin her ilcisinde kendileriyle 
abdi veya fiili ra!;ıtalarıınız ve dontluklarımıı 

olan Devletler yer almıştır; ki bunlara karşı da 
dost ve dürüst olmakta dc\•am cd ceğiv. (A lkış

lar). 
l)oslluğuna karşı sonsuz bir hüsnüniyetle 

mcşhu dostluk, düşmanlığa karşı yıkılınaz bir 
azim ve metanetle mukabelc, (Alkışlar ) işte 

Hükümetinizin takip edeceği harici siyaseti tam 
ifadesi (Bravo sesleri). 

Oaruli politikayıL gelince: 
Arkadaşlar, 

Dahili politikamıiın en mühim cephesi iktisa
di cepbedir ve bu iktisadi cephenin en hararetli 
köşesi de iaşe meselcsidir. 

Liberal ik-tisat ilmi, insıınlıırııı refalıuıı art
tınnak i~ in lı >ı· menılckete, o memleket te en bol 
ve en kola~- yeti.en mahsulleri yetiştirmek ve 
bunları diğer memleketlerde en bol ve en kolay 
yetişen mahsulJel'le mübadele etmek tavsiyesin
dedir. İnsanları idaı·c eden yalnız iktisat kaidc
leri olsaydı bu tavsiyeyc riayet etmek çok ye
rinde olurdu. Fakat bu ilmin yanında bir de ha
yat bilgisi vardıı· ki onun da bize tavsiyesi şu
dur: 

· «Bir memleket, umumi ve geniş ilıtiyaçlıuını 
binat hndisi istilısal edemiyorsa o memleket 
sullıte ve harpt yııhancı iradelerin tesirinde 
kalahilin. Onun için biz, gjıda, elbise, ayakka
bı, silah gibi umumi ve geniş ihtiyaçlarımızı 
bizzat k ndimiz yetiştirmek için her fırsattan is
tifade ederek çalışmak kararmda;nz (Bravo ses
leri). Bu umumi kaid ve kararımızı bir kere da
ha ilan ederken hemen haber vermeliyim ki ih
tiyaçlamnızın, zarurctlerimizin şiddeti ne olursa 
olsun hiç bir yaban~ı irade bizim bileğimizi bü
kcmiyecektir .(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu umıııni ka,ideyi söyledikten sonra sıkıntı
larımız ve günlük işlerimiz hakkındaki düşüncc
leriıni7.den bahsetmek isti)·oruın. 

Bugünk-ü sıkıutılar bilhassa iaşe etrafmdıı 

toplanmıştır ''e hepsi ınuvnkkat ve g~ici ' 'e lıarple 
l>eraher nihayet bulıırak iırızalnrdır. 

Bütün dünya ilc berab r bütün komşulan

m.ızın ha.ı-p içinde olduğunu ve istihsalde çalışan 
yiiz binler e g nci!ftizin silah altında bulunduğu
nu gözönünde tutan Hükümet bu darlığı biraz 
da tabi i b oJ m ald adır. laşe srkıntrsı bu g"tbi işler 
için en haz!ırlıklı ve en teşkiHitlı memleketlerde 
bile incialar ~·aratacak hale geldi. 

Bugün bitaraf Devletlerde bile hiç bir müıt 
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teri bulamadığı i~in ~uruyeu, bmıa mukabil hi <: 
bir paha.va t dal'ik edi! miyeıı mallar mevcut
tur. 

Bizim çekmekte olduğumuz darirk bu umu
mi Vt' büyük ı stırabın küçük bir paı·çasıdıı· ve 
bunun <,ıoğnlınıısr ihtimali yok değildir·. 

Höyl e olduğu tıı kdirde bu yükü mütesavi yeıı 

~cknı ek ve çekiirmek için bütün tedbirleri al 
maktır kusur ~tmemcğe ~;alışııcağız. Bol imkiin
lnı · o lduk<;ıı omm ne~es ini beraber tadacağız, 

lı~ı't ımı f ~d i lcııı iyen ihtiyaçların sıkıntısım da 
hemlı<'r <:ekcreğiz ve herhalde Hükümet iniz ka
rarhırıııın ünıitli veya ıstırapir olmalarma bıık

ııllynı·al< oıılıll'l olduğu gibi millete anlatııcaktır. 
Bundan evvel beniın ve on arkadaşıının dahil 

o ldıı~ıı llü k ünı ct, uıcıulckette hayat palıalılığr
ıııı ve iktisadi buhı·ııniHı·a ıniiııi olnıak için ,·cri
l eıı ~ulfı hi y!'l]('l'E' istinadE'n bir çok sert kararlar 
a ldı ,.,. o nl arı s ıkı bir goyn •t lc tııtlıika başladı. 

Fıık Ht anıdan ı::,üııl eı· geçtik ~e. bu kural'ların 

ıııııt lup neti ceyi ''e rmiyeceğ i, yııpılan ş ikayet

lerden, [('shit Nlilrn fiyatlarla lıir <;o k ınııllar· ııı 

ve gıda ma ldelerinin bulunııınııınağa başlama

sından vt• yapı lan t ctkiklcrdcn anlaşılınağa baş
laılr. Onun için yeni Hükümet Jıeınen işe başh• 
.vıı ı·ak hu sert tcdbi ı·l eri yumıışatmağıı, yer ye r 
ka ldrrın ıığıı ve yer yer değ iştirnıeğe kımır ve ı·

di ; n t !'dlıid eı· iıı iktisadi olmasına daha ~ok 
hel bağladı. Tuttuğumuz bu yolda fiyatlar, ken 
di~iyle ıııal tedııı·ik i iınkiin haı·icinde <:rkan rN;· 

nı i ri rat la mı talıiııti~· le üstüne çıkacuk ve fakat 
h e l'iııılcle lnLI'Iıpıızar i'iyatlarnıın dunnnda kıı

l acaktır. 

lik işe , !'n ınii him ı;:ördiiğünıüz lıubulıııttıın 
başladık. C:ördük ki bu mem leket, ttlh zamıı

nrncla hile ken(lisine ancak kifayet edebilen bu
lınhat ı yt>ti~t.i ı·ıniş ve pek rnüs1esna senelerde 
ıwk az ilıı·acııt yapını~trr. Fakat harplc beraber 
ko~koca hiı· Türk ordusu buğdııy sarfiyatını yüz 
lıinleı·rı• ton aı·tırd ığr ırihi •rürk ord usunun hay
vnıı l ıll'l da ııı ·pa VE' yulaf sarfi yatı nı yüz binlerce 
ton :u·tıı·nııştı ı ·; ve ıııunhasrran btı yüzden mu
vazencde koskoea bir ııı:ık pcydıı olrnııştıır. 

Diğer h ir hE'sa hıı göre hıırlı başlııd1ğr zaman 
nc,•l(>t elinde (250) bin ton bir buğday stoku 
,·nrrlı. Halkın \ 'C tücenrııı elindeki mfktnr her
halde bu miktardan az değildi. Deınck barb 
yıllarına (500) bin ton bir buğday ııtoku ile ~iı·· 

mişlik. Hn stok hizi yal nız iki sene rnhnt ya. 
şııttr . O~üncü seneye p k ~ıkışık olarak gir-

dik Bu sıkışık yılda, huzurunuıda şükranla. 
yadetmeği vsızife bildiğim yüz küsur hin tonluk 
!ngiliz hububat yıırdrmınıı rağmen gayet sert 
ve sıkı tahdidl tedbirlcı· aldık; ve Türk n·kmın 
başlıca gıda~r olan elmı eği çok kü<;iilttük. Dü
tün lıunlam rağmen ekmek clal'lığını ve ı;ıkmtı
srnı lıi'ılfı hertaraf edeıııeclik . Bu hesaplar da 
!I'Östeı·ınektedir ki , yalııız buğduyda 250 bin ton
luk hir açığrmrz vardn·. 

Bu a~ık ancak şu üç şekLide kapatılahilir : 

1. Çift~iyi nıenınurı ederek i tilisııli arttır-

mak ; 

2. !stilılaki azaltmak ; 

3. Hariçten buğday getirmek. 

Biz bu üç tedbirin ü~ünü birden aldJk. Çift
çiyi memnun etmek için fiyatları arttırdı k; is
tihli'ıki azaltmak için Ordu ve resınl teşekküller
le kontrolü bir dereceye kadııra mümkün olan 
büyük şehirlerde konmuş olan tahdidatı muha
faza ettik; hariçten buğday tedaı-iki için bil
hassa Ameraka'ya müracaat ettik. Amerika 
Hükümeti 45 gün içinde on beş bin ton buğda
yı kendi vasıtasiyle getirip teslim etmeyi sür
atle vadettiği gibi, nakil vasıtasr tarafımızdan 
tedarik edilmek şartiyle istediğim iz kadar buğ
day vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Biz bir ta
raftan Amerikanm gösterdiği yüksek anlayışa 
ve dostluğa derin teşekkürlerimizi ifa ederken 
eliğer taraftan yabancı nakil va rtası temini 
için çalışmağa başladık. Bundan maada vapur 
ve nakliyo sıkmtılarımıza rağmen bir vapurumu
zu ayrıca bu işe tahsis etmeğe çalışıyoruz. 

Ümit ediyoruz ki, buğday için almış olduğumuz 
tedbirlerin hepsi iyi işiiyecek olursa buğday 
buhranı tamamen zail olacak ve hatta yer yer 
buğday fiyatlarmm, Hükümetin % 25 ler için 
tesbit ettiği fiyatın dunununa düşebilecektir. 

.Arpa ve yulaf açığım.ızı kısmen hariçten teda
rik etmekle fakat bilhassa bizde çok bol olan 
ve iyi bir gıda olduğu anlaşılan pancar ve pa. 
muk çekirdeği küsbelerinin mühim kısınmı or
dunun hayvalarına tahsis etmek suretiyle ka
patmağa çalışacağız. Biliyorsunuz ki, malze
me ve mamul maddeler ihtiyacunızı tenıin et -
rnek için .Almanya ile yüz milyon marklık kredi 
mukavelesi imzalamıştık Elyevm bir heyeti.rırlz 
bu krecliyi işletmek için Berlin'de bulunuyor. 
Heyetimize ve işierimize gösteril.nıckte olan ko· 
laylıklar için te~ekkür etmeyi bir vazife biliJ·i'm. 
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:Arkadaşlar, 
Bw-aya kadar olan sözlerirole alelfunuın hu

bubat hakkuıda almış olduğumuz malum karaı·
larm mucip sebeplerini izah etmiş olduğumu 

sanarnk diğer maddelere geçiyorum. 
Fasulye, nohut, mercimek, prinç gibi gıda 

maddelerindeki takyjdatı bütün biitüıı kaldtr

drk. Çünkü : 
1. Bu mahsullerin her biri kolaylıkla diğe

riniıı yerine kaim olabilir. 
2. Buğday politikaın.ız muvaffak olursa bü

yük miktaı·da bir bulgur mevcudu bu madde
. lerin pahalılaşmasına kolaylıkla mani ohır. 

3. Ötedenberi büyük miktarda fnsulya ih
raç eden bir memleketiz. 

4. Her yerden gelen haberler, bu cins mah
sullerimizin bu sene çok bereketli olncağıu ı 

gösteriyor. 
Yaglar hakkında da aynı kararı verdik. Çi.in

kü menıleketimizde ihtiyacı karşılayan ba;~lıca 

yağlar şunlardır: Tereyağr, kuyru.kynğı, pıı

m'Ukyıığ:ı , zeytinynğıdır; ve aradaki fiyat fa rlo 
ç;oğaldığı uıınıın, hu maddelerden biri diğerinin 
yerin ka im olm n ktadır. Memleketimiz her se
uc çok uıühim nıiktartla z ytinyağı ihmç ettiği 
gibi elyevın nıiihiın miktarda zeytinyağı stoku 
mevcuttur. lşte bu stokla ve elimizdeki ihraç· 
kuvv li ilc yağ tiyııtlm·ının gayri tabii bir rad
deye ı,:ıkıııa~ınıı ıııiıııi olabileceğimizi ümit edi
yoruz. Zeytinyağı ,.e diğer ynğlar mutcdil 8Uyr
locak bir rodd~de durursa· ihracına nıüsaauc 

cdeerğiz. dtırmıız~ı:ı 7.eytiııyağı illl'ncmı bit· tarwf
taıı tnlıdit ve hattii menedeceğimiz gibi diğer ta
raftan ıla Devlet istilıliikini zeytinyağına teY ·ih 
edeceğiz. Hulfısıı, zeytinyağ ı ilmıcı mıık:uıitma

siyle bütün yağlnl·ı ıııutedil bir fiyatta tntabilc
c jfirnizi ümit l'diyonız. 

Hlthubattıın, hakliyattan, yağlardan sonra 
pamukin vı> yü ı lü kumaşlam geçiyorum: 

Mütclıa sıslarm Y<'rdikleri izahata göı·e, 

memleketin kruııaş ihtiyacıuru küçük hiı· kıs

nu cl te?~~hl:ırı il(.' Intmin ediliyor·. · 

Fahrikıılııı· .1iiıılü ktmıa§ ihtiyacınuzm G O 
ııini, ııaumklu kumaş ihtiyacııııııın dı.ı ' ' 60 nı 

tatmin ehıı ktt>dir. 1stihsol edilen bu iki cin-; 
kll!ıııı to do Dt•vlet fabrikalarının hi. srlrri "l- 50 
den hiraz fazladır. IşLe açığıımz olun bu S't 20 
ve lıu q~ 40 Uükünıetin yardımını boznın.kta ve 
kurn pııııırı .raratnıaktııdn·. 

llu miktarları i.,tiJısııl İf!in Ialırikalııı·ın bir 

k ı sım ü~, diğer losnıı iki, geri kalanlar da bir 
ckiııle çalrşmaktıdır . l(u nıa& b.uhranıruıı önüne 
~rçıııcnin en ıııııkul yolu istilısallerimizi ihti,,·a~

lıırıınrZ'Jıı deı·etesine mümkün olduğu kadar yıık
lııştırnıaktır. Yııkm bir atidc mevcutlara bir 
pııınuklu fabrikası il fıvcsi ilıtiıııal dalıilinde gö
rünüyor . .Bundan maada imkan görülürse bütün 
fabrikalar · ü~ ckip le çıılı§tıı·ıl ncal<tır . Du iki 
tr<llıiı· bizi maksııd ııııı zıı biraz tlalıa ynkla~trı·a
taktır ümidiudeyiz. 

Bundan cvvd ~ok yerindr ulııınııı;ı bir kaı·aı·

lıı lnısusi ınınınldu fabrikaları ınunluısıran D<·v
IN fııhrikaları hesaltına ~alışır hir halE' getiril
ıni~tir. Biz bu ııü.zel karıın Jııısusi :ı-·ünlü falıri 

kulara da tcşnıil niyctindeyiz. 

Kıııııaş ıııcs<•leHiııe ~ıııısıkı lııığ lı iki ıııadd<' 

nıı·dıı· : Yün ve pamuk 

Yine ıııütelıııssıslaı·ın sii~· lı•diğiıı<' g-iin•, ııa•ın

lekl'l dulıiliııdt• kii.fi .vün ,.c yapak ııw,·ruttıır. 

~'akııt buıılıırı alnlıilııwk i~in l'iyııtlarıııı diğe r eş

yu l'iyutlaı·iyle ıth<'nkli bir Jııılr g-etirmek lazım

dır. El~·cvm Inı ahcnkli fiyntı ııraıııaktıı~ · ız . 

Panıuğ:ı )(Cl ince: Her şc,vdı'n ('Yvcl lıalıcı· H

reyinı ki, bu sunc panııık için her ycı·deu gclı·n 

lıabeı·leı· çok iyidir. Bazı sclıcplcn• lıinaen cıı 

azalan ihraç knn-<•tiıııizi hu ınııcldc ile kıxnwıı 
tclôfi cd~ceğiınizi üıııit cdi.voruz. 

Puııııığu almak \ ' C tevzi ve ihra~ ctııı"k ic;in 
kunılıınış iyi işiiyen glizcl bir düzı·ıı '' ıır ; bunu 
bozmak ııb'ctimlc <lrğiliz. Yalmz fi~·at ctrafııı

dn tctkiklnd~ bulunduk l~ly vın paıııuğıııı 

tesbit edilen bir fiyatı vııı·dır . P:ıınıık çekirde
ğinin ele kezalik tesbit edilen bit· fiyııtı ,·ardıı·. 

Pamuk c;ekirdeğini tamaın<•n seı·bcst lırrakmak 

istiyoruz. Bundan alıııncıık neticeye görE> pu
ınuk fiyatını tesbit c<lcteğiz. 

J<:t mesele i : .\leııılt>kı>tiıııiz ötcdt'nheri, kıı

sııplık JıayYıın ihra~ cdcı· . !th' 'ltUt ilıraı: menı

nniyeti tUUJıufazU PdiJeı•cii;illl' !-!Öı ' (' htıg'Üll arızi 

'lchcplerle ıııtthtelif yerlcrdrki göze 11at:ın fiyat 
farklannın tec] d ce n ıuutedil h ir seviyE'de biı-le
şl'reğiııi ümit ediyoruz. 

At'kudaşlar; 

J1ıwaya k(Ldar. Jıayatıınızlll Jıa ·Jıca 7.1ll'UI'i ilı

tiya~ ııııtddelel'i üzeı·inclc aldığımız w almak ııi 

)'etiııd oldu~mıııız kııı·ıırlıırılıın lıahsettinı . Hıı 
kıwar \'(' düşüııc<'lere ıröı·r : 

1. Hubuhat fiyn t lım nı ,.( 23 1 ı ·c , tahditlt'
re ve ithaHi ta; 



2. Bııkliyn t riyatları bu sene nınlıstılüntiıı 
lıerl'kı>tiıw ve ihraç memnuiyE'tine; 

3. Yağ fiyat l n nnı zeyt iıı yıığıııııı ilıruç ıııa 

i<aııizınusıııa; 

~ . Kum aş l ar ın , fiyatıııı arttırtncağınıız ekip
lerı• ve lıiı · cld('n iclaı·eııiıı veı·eceği faydııla ı ·ıı ve 
ı eıg-ıi hlara; 

:ı. l~t fiyııthıı·ııı; dıı ıııcırılcketiınizdeki nıcv
ı, uda VI' devanı e tt irı•eei{i ıni z ihı·ıı ç ınenı nuiye
tiıı c; 

(:üvcııı·rek ıcuıtcdil 1·c :ılıeııkli hiı· sev iyeıl e 

tut:ılıil('<·<'ğ-iıııir.i iiıııit Nliyonız. Bıı mutedil 
snh:ı hiç şiiphr yok ki, dünkü karnpazarııı çok 
dı.ıııuıırlıı ola ·ıık tır . l·'aknt yine şüphe yok ki 
Inı ınııtrdil snfha :.tcçcn seneki fiyatların ü:s
tüııd,• olııc· akt ıı· . Oııuıı i~iıı lı u zıı nıl'i ihtiyaç 
ınııd dı•le ı ·i ıı i lıi ı · ke ı·p de nıiist e lılik znviyesiıı

deıı tl'!kik ı•tıcıı•k i!'ahı•dı>ı· .. \ rıı bıı bu fiyat 
aı·tışınd:ııı ı• ıı ~ok sıl ınlıyr kiııı l e ı · çckmektcdil'i 

l': r ııg-iıı 1'<' paı·ı ılı n dıınılaı · ü;iıı biı· mesel<> 
llll'\'c'Ut dı•ğ ilcliı·: kii,l'iü ve r;iftçi bu nıııllarrıı 

sarkı·r sntır·ılıınılıı·: aııı('lc vt> esnaf yevıııiy!.'le

ı·iııi ,.,, i:lcı·iııi ~·e ni ~art l ara daha evvelden 
intibak ct t i ı·ıııi~ lenlir . Uörülüyo ı· ki bu lıayııt 

pııha lrlığ r hiitüıı nğrı·lrğrııı lıilhnssrı ıııuayyeıı 

lıiı· ıııiktııı·dan az maaş vt>yıı ücret alan 
ııı~ıııııl'lıırıı ı;ektirın<'klPdir. Buıılal'O hayat pıı

lı n lıl ığr ııisiı('t iıHl e v<'.YU rlaha az h ir maa~ zn nı 

ııır ya ı>ııı ıık lıugüıı Haziıı!'ınizi ıı tnıııomeıı kud
ret i hari<·iıırlt"dir. l•}snsı>n bu Imiıl i zam lar hizi 
fıis it hiı· daireye dil.~üriiyoı·. Bu s<>heple bu yü
kü hafiflctııırk iı;iıı hnşk:ı islikaııl!'tlrrdc ~ ııı·c
l<'r uı·adılc n h!.'rgiiıı himz clnlııı arnya<·ağız. 
Yükü n ii lı i mz h :ı fiflrt mr k i.~tediğiın iz bu ailclc
ı ·i ıı l't'islerin <' şinıcii l ik I'C hiı· bn~lanf(ı<; olmak 
Ü7.!'J'E' hirPI' r;ift aya l<kalı ı, kl:'znlik hu ııi l P I !'riıı 

ı· rislrriıı<' ve r~ l ı>riıır hiı·eı· !' ihi sı>lik kıınıaşı 

lrl<'C<'811<'11 wrııırk istiyoı·ıız. Bundan lıa.~ka nıuh

tnı; 1·ntııııdaşlnrıı iktirlıırınll7. dahilinde i~tinıııi 

yıırdmılaı· yıı puınğıı ~11 lışııca ğ tz . Gö ı·ülüyoı· J;i 
biitiin dikkııtiıııiz. bütün fanliyctiıııiz doha ıi
yade bu zanıri ihtiyaç nıadrleleri etrafında top
laııacaktır . 

Arkadaşlar, 

Bırndan sonra, listünde çaltştığıınız diğeı" 
maddelere geçiyortım : 

İpek ve ipekli ve <'liğrr lük~ eşyalarm fiyat
larını serbest brrakacağız . Bunları kim ve na
sıl isterse öyle nlrr ve satar. Bundan b~ka pan-

• 
car gibi alıcısı tıımam.en IIükümet olan şeker 
ve kömür gibi satıeısı tam.a.men Hükümet olan 
maddeler için alım ve satını hususunda tek dü
~;~-üncemiz bunlara, bunlarla aliUı:adar ı.'liDflar 

gözönünde tutularak, ahenhli ve mutedil birer 
fiyat tesbitinden ibaret olacaktır. Bıınları tesbit 
ederken iki taraftan birinin Devlet olduğunu 
dnimıı gözönünde bulıınduracağız. 

lthaliit ve ihracat işierimize gelince : Çok 
karşık ve çok mütenevvi olan bu işlerin iyi 
i~enıesi v-e bugünkü ihtiyaçlara cevap ver cek 
bir hale gelmesi için ciddi tetkiklere istinad
eden tedbirleri alacağız. Her vaziyete göre 
iidil ve haklı hal şekillerini tatbik etmek için 
ihtiyatlı yürümekte daha ziyrıde nıenfaat oldu
ğu kauaatindeyiz. 

Arkadaşlar, 

Aldığım.ız ilk kaı:arlarrn halkrnıız tarafm
dan çok iyi karşılandığıru aldığımız telgraflar
dan, teşekküre gelen heyetlerden ve siz mebus 
arkadaşlanııuzrn getiı·dikleri haberlerden an
laılık. 

Kararlarmıızm iyi kaı·şılanması filvaki bu 
karııdı.ırm behemehal matlup neticeyi veı·ece

ğine delillet etmez; fakat halkın bwıları iyi 
karşılaması hedefe varmak için mevcut müş
külil.tm mülı.im kısınmm ortadan kalkması de
mektir. Çünkü büyük ve milli davalar yal
nız milletle beraber olduğu zıı.ı;ı:ı.andır ki, kolay
lıkla hallolunabilirler. (Bravo sesleri alkışlar). 

Aldığıınız ve alm.a.k yolunda olduğumuz ka
rarlarla halletmek istediğimiz işler o ~eşit 4t 
lerdir ki, her söz, her hadiBe ve heı• haber bu 
işler üzerinde derhal tesirini gösterir. Onıın için 
hadiseleri yukarıdan takip etmek ve alınnuş ka
rarlımla sivı-i köşeler kalmış veya hiisıl olmuş 

ise ouları törpiileroek, kezalik bu tedbirle de 
boşluk kalmış veya basıt olmuş ise onu ıloldur
mak için daima uyanık duruıağa çalışacağız. 

Arkadaşlar, 

Bugünlük ve geçici sıkıntılardan sonra bir
az da daima artan, daima ku"'retleneıı ve hiç 
bir vakit değişıniyecek olan imanlarıuuzdan ve 
varlıklarım.ızdan bahsedeeeğiııı. 

Arkadaşlar, 

lliz Türküz, 'l'üı-kçüyüz ve daima 'l'ürkçü 
kolacağız. (Bravo ssleri, şiddelli alkışlar). 

Bi:ı:in1 .için Türkçülük bir kan meıı le i Ql· 



• 
duğu kadar ve ltınkal o kadar bir vicdan ve 
kiiltür nıeselesidir. (Bravo sesleri alkışlar). Biz 
azalan ve · azaltan Tfu-kçü değil, çoğalan ve 
çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamettc 
çalışacağız. (Bravo sesleri, ıılkışlar): 

Dünkü 1\ürk gençleri müştakil ve lıür biı

vatana malik olmak şuurlu ve müteca.nis bir mil
lete nuıru;up olmak, memleketi müspet ilimlerle 
idare etmek ve vatanıs hayat ve servet memba.
larım memleketin elinde görmek istiyorlardı. 

Bugün bütün bu idealler birer birer tahakkuk 
etti. Vaktiyle lzmir'in atlarla çekilen teneke
den tramvaylan bile yabancı bir şirketin imti
yaz mevzuu sayılmıştı. Bugün vatamn dört bu
cağında muntaza.man işiiyen trenler, yer yer 
kurulan fabrikalar sadece Türk bilgisi tarafın
uan yaı-atılmrştır (.Alkışlar). 

Bugünkü Türk vicdam vatamn her gün biraz 
dalıa kuvvetlendiğ.ini, Türk milletinin her gün 
biraz daha refaha kavuştuğunu ve bilhassa 

Tüı·k köylü ünün her gün biraz daha yükseldi
ğini anlamak vo köylü ile bilgi ve topratı birleş
tiren bir ideale doğru yürüdüğümüzü görmek 
istiyor. Hepimiz bu idealin yolcularıyrı ve mu
vaffak olacağmııza inanıyoruz (İnşallah ses
leri). 

Son yılların gayretiyle dünyadaki arkadaşla

rının safına çıkmış olan Üniversitelerimiz, yük
sek me'kteplerimiz ve bunları dolduran gençle
rimiz her gün atırlaşıuı bilgileri ve artan aded
leri ile ideale doğru hamleler yapınağa hazxrla
nryor. Onun için bu gençlerdeki heyecanları 

beraber yaşumak ve onlarla daha çok çalışmak 
kararındayız. Bugün için henüz pek genç ol
makla beraber Köy enstitüleri köylerimizi ve 
köylülerimizi daha şimiliden yükseltrneğe başla

mıştır. 

Bu iki uç arasmdaki yüz binlerce Türk g<:'nei 
bir tck yoldan ayni hedefe yürünıek içi~ hazır
Jamyor. 

Köylüyü topraksız, toprağı da köysüz bn·ak
mıya ağız (.Alkışlar) ve yav~, yav~ toprağı, sa.. 
nıı tı ve tekniği sadece bilginin emrine geçireceğiz. 
(Bravo sesleri). 

tktısadi ve siyasi sahalaı-da. Devletçilik, fert
çilik ve koopcratüçiliğe bırakılan sahalar o ka
dar gl'uiştir lci, bunlar arıısrn<'la bir rrıenfaat 
çarpı ması ıısla olmıyaeak ve ileride de olmaması 

i~in lle daima dikkatli ve hesaplı. yüı·üyoo ğiz. 
Blzde imtiyazlıı.r ve sınıflar asla mevcut olmadı. 

Demokratlik ·Türk tarihinin derinliklerinden yu
varlamp gelen büyük bir hakikattır. Biz halkçı 
idik, lıalkçryız ve daima da halkçı kalacağız. 

(Bravo sesleri). 'l'ek Partili bir Devlet kurmuş 

olmamız başiısa bu büyük haıdkate dayamyor. 
Biz ne sarayın ne sermayenin ne de sınıflarm 

~tanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk 
milletinin lı3kimiyetidir. 

Hep beraber bir tek yoldan ve bir tek llede
Ce doğru yürüyerek Türk köyünü ve Türk köy
lü~ünü behem hal yükselteceğiz (Alkışlar ). l.löy

Je hit· ideal için güvendiğimiz en büyük vnı-lık 

inan, lıilgi ,·e f.edııkftrlıktıı-. Daha hüyük hir var
lık rla, Inı i şler koııuşulurken, btı işler yazılır

krıı, lıu işler yapı lırken Atatürk'ün daima aı-u

mızcln ynşrırrıu ktn olmasıdır ( üreidi ve ~iddelli 
alk1şlar). 

Arkadnşlııı· , 

'l'ürkün bugünkü kudret ve hııkiıniyl'tiııi yıı

ratan Büyük Millet Meelisiıni:>.clt"n V<' o Meclisi 
teşkil eden siz nıillı>t vekillerinelen itinıııt vr 
ynnlıın istiyerelc sözlerime ııilıayrt vı>riyoruın. 

(Brnvo sesleri, sürekli alkışi ar). 

ALİRANA TARHAN ( İstanbul ) - 'l'ii'r
kiy Cumhuriyetinin yeni Hükümetinin Raşvı>· 
kili muhterem Şükrü Saracoğlu'ııuıı yiiksek 
şahsiyetiııdc nrupuıııuz admn hiirmetle selaın

l ıı ı·kı>ıı. yıırt borcumı hayatı pnhıısma öilemi~ bu
lıınan değerl i seletleri hüyiik vntanprrver Dr. 
Refik Sayilam'r da grpta iJe yadı>nerirrı. 

llfııhtercnı arkadaşlar , büyük alukn ile cliııle

niğimiz heyanntın <'lı~ politika balısin lE" durmn
ya lü:.ı:uııı yoktur. B:ışvelcilinıiziıı yılln.rdnnhi'ri 

nınvaffakıyetli işleyicis.i bulunduğu hu siyııs!'t 

a~1k, dürüst, miisp~t siyıısettir. 

Dalıili siyası>t olarak beyaııatıu, giiııün ha
yati meselı>ııi olan ınaişl't işine tııhsis edilmiş ol
masım çok yerinile buluyoruz. Yeni Hükümet 
ıstırap mc,•zun olan mesı>l<:'lı>r hakkında aldığı 

knrarlaı·r nçık bir lisanlıı hileliriyor vP alına

enk nPticelerl' giirl' icab!'d<>ı·se yı>ni teohirlt'r 
alaeıı.ğıııı da iliiv<> ediyor. 

Mıılıtl'reııı nı·kııdnşlnr, biz harp Clışında ol
makla lıernbcr barh ekonomi. inin içinilı>yiz. 

nu şnrllnr altmda mutlak bir serbestlik sistl'
ıııi tııthikmn n imk5n ne dı> ı>evıı:>. vardır. 

1L;ti:ndi hnyat {illi ıııüdııfaaııııı ılayandığı ha~
lıı>n tı>m t'lll'rden biridir. 

Bu hayatı, milletin ve yurdun selilmeti icap-
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Ini'Ina göre tanzim etmek her Hükümetin en 
esaslı vazifelerinden biridir. 

Yeni Hükümetin beyanındım anladığımız. 

ıııcnıleketinüııde en iyi netice veı·ecek usııllel'i 

tatbik ederek, hıı vnzifeyi yapmak azıninde ol
duğudıır. 

Muhterem nrkndaşlaı·, nıahdut ve mua)'lycn 
geliı·li vatandnşlaı·a ayııiyntla yardım ctın<'k 

esa~ın ııı lıt>yıınattn yıw alınış olmasma çok menı
nun olduk. nu ynri!Jmda verilecek e~yanın 

nevi ve nıiktnı·ı vP dağılına usıılü üzerinde duı·
ııııığı zııit hıılıınız. Esası knbul rrleıı Hükümet 
!'ll i~abetli şekli de hnluı· . 

Mııhteı·ı•nı arkadaşlar, müstehlikirı lcüçüğii

nii dü~ünen Hükümet. f'n büyük ıııüstelıliki de, 
Devlet muhııynalıırrııı ve tesirlerini de, e lbette 
g-özönünde tutar. Cmnhuriyetin Maliye işlerhıi 
d<' tPdviı· etnıi~ bulunan yeni Bnşvekilinıizin 
Türk parası kıyınf'tinin ve mali muvnzenesiııin 
!'n f'saslı kıını,vııcıılarnıdan olmasnıı heklC'mek 
dr hııkkııııızdır . 

~lıılıtHeııı urkadıışlııı·. en kti~ük nıeıııuı·unıı 
knd:ır Hükümet te~ kilatı arasrııda, bilgiye ve 
ynpıcılıj(n dnynnıuı, iş birliğinin teminine mu
vaffak olnınlnı·ı baş iren tenıennilerimiz ara
sınrl:ıdır. Rütiiıı hu işlerde Bnşvekil rolünün 
üstün rhenını.iyrtini müdrik olduğumuz için. 
kenrlilı>ı·i t<>feı·nıatıı hoğulup bnnıılınadnn , baş

kıı bir işi Ü?.erl<>rine almadan. selıimeti fikirle, 
bütün kuvv<>t vr kuriretlerini büyük vazifrleı·i 

ne vernırlerini teme nnide i'aydn ıröriiyoruz. 

Muhterem :ll'kıtdıışlar. ~ıı.yın Rn§vckiliıniz 

heyunlarını iııRııla bitirdiler. BPn dr, kendileri
ne \"!' Hilkünıetleriııe inandığıınızı ve itiınnt et
tiğimizi ve cnnda n mnvaffakryetler dilediğimi
ıd siiylPnıeklcı· siizlerime nihayet veriyorum. 
(Brnvo sesleri, alkışlıır). 

ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - Ar
kadaşlar, sayın Başvekil aracoğlu 'nun beya
natını dikkatle ve büyük bir ıncınunniyetle rlin 
ledik. Uzun zamanlardanberi muvaffak bir De''· 
Jet adamı olarak tandığıuıız Başvckjlin dünya
nın bug-ünkü knrnıa karı~ık vaziyelinde üzerine 
aldığı biiyük ve nğır i ·i dahi muvaffakıyetle 
yiirüteeeğine itimadımrz vardır. 

Hükümete bu büyük işte elden geldiği kadar 
yıırdıııı etmek hoı·çtuı·. Milli. Şef'in etrafnıda, 

Uım bir itimat il yekvücut bir kütle gibi bir
leşmiş olan Türk milletinin sıkıntılarını ııznH-

mak, zorluklarnu yenmek için Hükümetiıı al
dığı kararları memleketin menfaatine uygun 
ucticclere götürmek hususunda elinden ge leni 
yapacağuıa inanıyoruz. 

En iyi tedbirler memleketin ve milletin bün
yesine ııyı;ı-un olan l ardır. Bir Devlet adamı ve 
bir Hükümet heyeti için muvaffnkıyetin en hü
yiik sıı'l'ı hnllc il e ılııiııı1 temaR halinde bulun
nıak, tedbirleı·in, kararl arın mi lletin isteklPrine 
uyarlığını t emin ctmektiı-. 

Halkı; ı YC Tüı·kçü ı;ıaracoğlıı 'nu h iz iitedenlıeri 
lııı noktayn bilhas n cheınıniyet veı·ıııiş, yüksek 
Meclisin irşatlarını daima büyük bir :ıliika ve 
dikkatle takip etmiş bir Hükümet ııdmıı ı olarak 
taıııdık . Haşveldl Saarcoğlu 'ının tasvibinize ar
zettiği prensipler<'! dahi ayni temayiilii g-örü
yoruı. Dış ve i~ . iyıı eti m ize ait düşünce V<' 

knrarlarnı aynı ruhtan mülhem olduğıuıu gö
rüyorm:. 

Dı~ , i,vıısetinıiz hu küı·süden muhtelif zu 
ınnnl nrda izah edildi. Yeni Rn şvPki,l imiz bıı ~i

yıısdi kısa Ye veciz lıir ka~ cümle ile lıir kere 
daha lıuzurunuzdıı belirtti. Bu sahada herhangi 
lıir değişme olmadığını görüyorıw:. Çünkü bu 
siyaset '!'ürk milletinin tamamen tnsvip ettiği 

bir siyas!'ttir w memlekette . gayet iyi nnlaşıl

nıışt ıı·. Hıılk ile yaptığımız konuşınalarda ~ok 

nPfa bizi' şöyle demişlerdir. «Arkadaş; sözün kı
snıır şn: dostu dost, düşmana dii mnnız.:. Halkın 
:!'sini bugün Hükümetin sözü olarak dinledik, 
pPk lll('lllllllllUZ. 

Yabancı memleketlerde Türk siyaseti gün 
geçtikçe daha iyi aulaşıldr. l1k zamanlardaki 
tereddütler yavaş, yavaş ortadan kalkmağa baş
ladı. Eğer ortada hala tereddüt eden varsa Hü
kümetin beyannemesini dikkatle okusun. 

Kimseye karşı düşmanlığı olmıyan, millet
lerin hürriyet ve- istiklilline hürmet eden Tür
kiye 'nin dostluğunu kazanmak ıçın yegane 
müessir vasrtanın Türk milletine hürmet ve 
onun haklarına riayet olunduğu bu dostluğa 
kıyınet verenlerin artık tamamen anlaınrş 

olınıı.ları Hl.zımdır. 

Hükümet beyannamesinin dahili siyaseti
nıize ve bilhassa ik:tısadi meselelcre taallfık 

eden kısmılarmda tasvibinize arzedilen düşün

ce ve kararlarm dahi hal.k:m isteklerine uyar
lık ve rcaliteye intibak zihniyl'tindcn mülhem 
olduğu açıkca görülmelrt.etlir. Harbin dışında 

olııuımrza rağmen dünyaıuu bugünkü vaziyeti 
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ınemleketiınizde dahi bir takım sıkıntılar, zor
luklar ıcvlit etmiştir. Yalnız harp halinde bu
lunan memleketler ile 9eğil harp dışında bu
lunan mcmlekctlerle dahi ltıyas edi l diği zaman 
memleketimizin her yerden daha mesut bir man
zaı·a gösterdiğini kimse inkiit' edemez. BumL 
rağmen zorluklarmuz vardır, ve harp kabusu 
devam ettiği müddetçe bu zorluklur bütün bü
tün ortadan kalkıruyacaktır. 

Şimdiye kndar iktısadi ve ticari vaziyetimizi 
ıslah etmek için alınan tedbirlerin her gün de
ğişen abval ve şerait karşısında istenilen ne
ticeyi vermediğini gören yeni Hükümet bakikati 
olduğu gibi kabul ederek istihsali artrracak ve 
tcdavülü kolaylaştırucnk tedbirlerle sıkintıyı 

önlem k istiyor. Bu karariann iyi netice ver
mesi için el birliği ile çalı§mak bir borç olduğunu 
milletin takdir edeceğine inanıınız var<iır. 

Tam bir itimat ile kaı'Şıladığımı.ı Hükü
mete başarılar ve Türk milletin(\ iyi günler 
temenn i ederim. (Bravo seslei, alkışlar). 

RASİH K,APLAN (Antalya ) - ayın ar
kad~lamn, bugünkü cihan barbi karşısında 

Tül'k Devletinin ve Türk milletinin istikrarlı, 

bitaraf vaziyeti Ba§vekiliınizin okuduğu Hü
kümet beyannamesinde gayet a.çık ve sarilı ola
rak izalı edildi. Aziz Milli Şefi 'mi zin Iriyaseti i 
ve hazakatlı direktiileriyle Biikümetimizin, 
Devlet ' 'e milleti bu hususta bugüne kadaı: 

istikrarlı vazi~ette devamlı bir siyasetle idare 
etmeleri Türk milletinin huzuunda bugiin şük
ranla yadetm ğe değ ı· bir vaziyettiı·. Arkadaş
lar, bütün dünya bizim gerek ittifaklarmuz 
ve g rek dostluk mualıedelerimlz m uc ibi nce 
b kledikl ri ı;oktan harbc girmeınizdi. Halbu
ki Türk milletiı1in mcnf1.uıtini 'Türk vatanının 

saad tini daima kendisine şim: edinmiş olan 
aziz i\UUı' Şef bugüul<ii dünya buhranı karşısm
da Türk yurdıınu ve Tüı:k uıillctiui korı.ımak 

imkanlarını bulduğu bugüllkü iııtikrrırlı bita
rar vaziyetiııi temin tm<>klc Türk miUctiıı ve 
'l'ürk \'atanma en büyük YE' en yüksek kurucu 
V<' kurtarıcı ~·ardmılarmdan ve lıizm llerinden 
birini clulıa yııpmış oldulm•. 

A rkudu, lur, lıükünıctinıiııin bcyaıuınıne. intlt• 
çok yer alıın dahili işlel'imizin ba mda geldiği 

iiadc buyıuulıın iaş ve ticaret iıılerinıiz üzeı·iu 

dc Ilükliınctin ııldığı J>l'CJL~ip t dlıirl ri, karar
lal'ı hepimizin; Türk millelinin yerden göğe kıı

<lt\r ho~n11t vo memnun knlnıosım icııbettirı:n 

prcn.·ipl<'r 1·r lwraı-laı ·dır. Hükümeti bilhassıl 

lıu lıalumdaıı takdir I'C şükı-anln anına:-'! bir vıı
x i fı • bilirim. AIJıii;ı bu kıtnıdardıın, gösterd iğ i 

m tanı' t t' eesaı·etten dolayı bilhassa Sumcoğlu 
IIükümC'tiııi telırik \ 'C takdil' ederim. 

Arkaclıışlnr bilirsiniz, geçen kış ın ınlcket 

bütün diiıı.nııırn ıni\ı•uz kaldığı vnziyetlerdeıı , 

bulıranlııı·claıı lb<>ti.c ıııüt eess i r olu ı-lu. Ondan 
lıııri~ kalıımazclı. Ucc;eıı kışta bu t<'rssiir 1·c te
siı·lcr net iee i ohırak ıneınlckcttc t'i,vat tcıııev

vü~leı·i, .'·ok luk em mar •leri görülerek s ıkiınt ı 

haşlanır~t ı. İşte o vakit Hüküm et bazı revkalü'
clc tedhiı·ler a lnı ıık loıı·;ır·ıı ıı i sleıni~ti. Buııu ıılıı·

keıı Cuınhu ı·i~'Ct Halk Par·tisi 13 k!ınunuevvel 
1 !) .. n taı·ihiııde \'ıtzi.vl'ti şöy le huliisa et ti: Dünya 
haı·bine kımşnıadık, fakat dün.1·adaki buhran
dıııı ınüt cssir olmamak elimizde d ği ldiı·. l\Iem
leket de buııdaıı nıiitccssiı· olmuıı1ıır . Bug-iiıı 

menılt>l<et bazı sıkıntrluı· \'<' güc;liik lcr i~i ıı<lediı·. 

f'e ,·kııliidc tedbirleri a.lıı·kerı önü nı üzeleki sene 
içinde de lıö.v l e gü~lüld c re mfiruz kalıııanıak i~iıı 

şu şu tedbirle'ı·i ularak .vurdu ve ıııilleti da ha 
kola~·ca ve ınüı·effch idııre tnwk iıııkfııılaı'ını 

tn~·si~·c etıni\;ti . !şte bugün IIe,veti l'el ileuiziıı 
huzunuıdu b yannamesini okuyan Hükümetin 
aldığı kamrhın il Partimizin bu tıl\"Siyelcrini dr 
.ve ı·ine g-etirmiş oluyor. H(•ncnin tanı mahsul 
mevsimi haşında..'rız. Aldıklan bu kıırarlarııı, 

ııı·kachı lııı·, .vuıt için mesut neticde ı· Yercr ği
ne kııniim. 'feırıevvüçler- bcrtamf cdi lecekt ir. 
Kara borsa kalmıyacııktır. Halkın elinde kalan, 
Hükümetin ıııübııyaa ettiği miktardan geriye• k;ı
huı çift~i turafmd:ın a~ıkt;ıı ve ~erheşt<;c siltıl

mak suretiyle kanı borsulnrda o,\'lıanan o~-ı.mlar 

tamamen ziru zeher olııcaktlır. Onıın i<:in bütün 
cc.·ar ti~·l bu kararlan alan llüküııı etin iaf iş

l•rinde ıriircceği kolaylık gözönüne alınmakla 

beraber m mleket dahilinde lıir <;ok işsiz i ere de 
i. H:ıhusı ıı<;nıı olacaktır. Bu bakırndan ·korlctu
ğumıız, [akiı- olınıJarın <;ektikleri iaşc sılantı

ları oıılaı·uı bulacakları işlerle, geniş kııımnçlarla 

teliifi dilccektir. KaHUatirn bUllur arkadaşlar. 

'l'i<'arrt işlerinele aldlıkları tedbirlerle, bir çok 
cl koymaları kaldırınakla m ml kcttc 1 icaret 

·ııluı:sında g ııiş bir dönüm noktası açtılar. Bu 
sahada da bir çok iı,siz kalau vatanduşlar iş bu
lanık, k~zaııç temin dcı•ek mcıııJ~kctte işsizlik 

ılolıı.l' r~i~-lc müteıııadiyen m<>ıııu!'iyet ıuıyaıı va
tandaşlar serbe t sahada, ticar t saha -ında da 
i~ lmlaı·ak Devlete yiik olıııakıun, biir olmııktıln 
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kuı•tulacaklııı·dıı'. Bu suretle gerek iHşe ve ge
rekse iktist lıııkınundan meınlekette lııisıl olan 
geııiş : ik ı;iyru;et bakımııu.lan da meııılekette kuv
' cet olıu·ak t~celli edecektir; mevcut olan bir
liği, tcsanüdii arttınıcııktır. l[alkı da biı·biriyle 

~alışıııağa ısevkedce ktir. 
·Sayın Bıışvekiliıııi:r.in ifade ettiideri gibi ' esa

ı;en sın ıfsı z ve imtiyazsız yaşıyan 'l'iirk milleti 
ikti~at saha~ınrl;ı da işleı·i başkasının eline top
laıııası korkusundan bn gibi işlere cesaı·et ede
ıııiycn nıtarıclaşlar kl•nılileı·iııe yeniden iş bula
ı·ak yu rt i<;inıle daha mhat çalışacaklaı·dır. 

.\ı·kada şlaı·, alınan Inı tedlıirlcr ınalısulüuıu

:r.ü öııiiıııiizıll' lıi sl'ııe iı;iıı aı·tt ınuağa yarayacak
tn·. lliı· ı;ok vatandaşinı· ıua.hsulünü arttınııak 

i~in şiıııdidl•ıı tedbirler alacaklaı·, nadasını ço
ğaltacaklar, ekimini ç0ğaltmak için tedbirler 
ala(·nklar. hayvaıılaı·ıııı r;oğaltacak laı·dıı·. 

Arkadaşlar. lıııı·kulan biiyük istoklaı·a gidi
lir ıııi !. De' lı•1iıı alarağı tedbirlerle, Meclisinıi
;dıı nla{·ağı hu lıusustnki ınilni tedbirlerle el
lıett('lıi huıılaı·ın önüne gcr;ileeektiı·. Evvelce it
halıit ııınddPieı·i ü~Hiııde yaprlaıı i~tokları kötü 
s:ıt ışlnı·ln idare edeııle ı· lıtıgüııkü Devletin elin
<lrıı keıHlileı·iııi. ihtikfıı·rr olarıık yakalanmnk
tıın kul'tımııışlaı·Ra. hnııdan soma her halde 
lııııılııı·ııı üzerinde psaslı tedbirleı· alınacaktır. 

'füı·k ıııillrtiııin ve '!'iii'!;: ,-atııuıııııı kanım eııı

mrk için ı<lok yaptıklarına kendileri kani ola
rak ~alışaı·aklanııı üınit etnıMinler . ITerhalde 
gözleı-ini ııı;sııılaı·. Türk ın illeti Devletiyle; Par
tisiyl<', M<'clisiylt' lıiı·likt<> k<'ndileı·iniıı peşiıı

dPrlir n' üıPrinılediı·. 1'üı-l< milletiniıı kanını eın
ıııektr keıırlilcriııi ilelebet serbest bırııkııııya

caktıı·. 

.\ ı ·kadaşlııı·. istoklar üzerinde Hüküıııcttrn 

riralnrıındnıı hirisi de; hu istokları Anadolu
dııki esııııfn hi~ hiı· vası1a koyınıya!'llk aralarına 

rloğnıılan cloğrnyo. tevzi etmek in\kfı.nmı bul
ıııaktıı-. Bıı haldC' nıcvcut yükselmiş fiyatların 

oldukça iııeceğiııe kaııiiııı. !stanbul ve Mersin 
güııırüklerind(' mevcut olduğuıııı haber aldığı
ıııız bir çok malların tevzii doğnıdaıı doğruya 
ı>~ııafa. tevzü, şu elle veya hn elle tcvzi erlcrl!k 
iki ür: kat kiu· ilan'Rine iııılıfin hıı·nkmıyncak 

. ur·ette trvziini temin, ıneııılck ttcki fiyat yük
selişinin önüne biraz ıı:er;eceğine kaniim. Esa
ı<cn, ıııeıııh·ketinıir.de ihrueat ıııeınııu olduğu 

i~ in hudut lamııız üzel'inde bilhassa en up hu
dndunmzda muhafaza t dbirleı·iırıiz ve teşkilatı-

ıınz üzerinde sıkı takayyü<latla k~ak(,lılığa ma
ni olunacağma da Hükümetin alacağı tedbi:rler
den enıiııinı. Halkııı iıciJ ihtiyaçlarılll tenıin et
mek için Hükümetimizden ricam, her ka aha 
I'C şelıirueki halk pazarlannın devamlı olarak 
aı;ık kalmasma göstereceği itina hem fiyatlar 
üzerinde ııfızıınlığı heın de halkul ihtiyacını ko
lay temin etmesinde büyük iinıil olacaktır. 

Sözüıuü bitirirken sayuı Bıışvekiliınizden bir 
tek 1·ieada bulunııcağııu. O da beyannamelerin 
~onun ·ıa hepimizin hissiyatma ter·cünıan oldnk
lan ' l 'ürk(;ü lüğünıüz üzerinde biı· ükrııcık arze
ıleceğiııı. Bütün 1staubul 'dan gelen aı·kadaşla
ı·ııı , lıillıas~a bu sene r:ok şiki'ıyet ettikleri bir 
ıuevzu üzeı·iııdc şifakar bir tedbir alınalarım 
J;eıırlilerinden rica edeceğim. O da, arkadaşlar, 
Tüı·k ıııillt>ti bu Devleti kuı·an ve bu Devletin 
ıııiidııfaa külfetini gerek kan ve gerek mal iti
lıııı·iyle üzeı·inde taşıyan biı· millettir ve bu mil
Irlin hiı· de dili vardu·. Bazı unsıırlar pek ar
~ızca lıarekt>t (•derek 'l'üı·k ın illetinin diljoe h ür
ı net ctıniyorlaı·. Evlerinde istedikleri dille ko
ııuşabiliı·leı·. Fakat uuıuml yerlet·de arkııdaşlar, 
trıııııvıı:yıı biııiııiz, vııpnra biıuniz. şiıııendi:Cere 

lıiııiniz, veya bir gaziııo veya kalıveye giriniz 
Ol'flda ınüteıııadiyen konuşan in ·anlar, Türk va
tandaşıdır, fakat dili Tüd{(;e değildir. Ren nr
lıııclıışlıır, sııym Raşvekilimizin verdiği ve hl'pi
ınizin heyecan ve Jıa~asiyetiııe tercüman olaı·ak 
söylediği sözleı·deıı ilham alarak söylüyorum 
ki. ey \•atandaş cğH 1'üı·k vatandaşı isen 'l'ürk 
rliJine ~aygı gÖSter, hürmet et V karşındaki 

Tüı·klrri do rencide etmekte devanı etme ... 
(Rı·avo sesleı·i, alkışlar). 

İSMAİL SABUNClJ (Giresun) - .Arkadaş
laı·, llükiiıııetiıı beyaııııanıesi üzerinde ben de 
hiı· lm<; ~ö1. söylemek i<:in lıuzuruııuzn çıktıııı. 

Bc>niııı sözlerim dnha ziynde hcyıııınanıenin ik
ı i~nıli işleı·i ilgilendiren kısımlarma inhisar ed C· 

cektiı· . Esaseıı nınhtcrem Raşvekiliıııiziıı beyan· 
namesi lıal'ici siyasetinıizd n sonra en çok mem
leket in hiJhasssı buf{ürıkii iktisadi ın elelerine 
!<'ma.~ etmektedir· (lşitıniyonız scslet•i). Kendi
l<'ı·i lle ifadeleriııtle bu seyı·i takip ettiklerini 
vı> dalıili politikatlıı en millıiııı .ınevz1ı olarak 
iktiııadi ·eplıeyi ele aldıklaı·ıııı ifad buyurdular . 

.Arkada, lar; takdir buyUl'ursunıız ki, biz fii
l~ıı hnrhe l(irııı ıııiş olııınkla bernbcr harhe gi
t'C'Il uıilletleı· kadnr oııun ikti~nrli tesiı·i nltında

y ız. 11ugl1nkii harplerde Hükümet ıne uliyeti-



-860-
ni omuzlarda •taşımanm ne kadar ağır olduğunu 
takdir ediyorum. Zaın.arumızda bilhassa böyle 
eihanı;ıüııml bir harp başlar başlamaz beynelmi
Jel iktisncli münıı.sebat bir yıldırım darbesine uğ
ı·anHş gibi ani bir sad meye maruz kalmakta
clıı·. Bu vaziyet karşısında Hükümet m ın l eket 

ihtiyacını ı>v-veliı kendi kaynaklarından temiııe 
çalışınaktadıı·. Bugünün iht,iya<: telnkkileri ise 
orta çağm ıneml ketleri bir·birine kcı·vanla. bağ
ladığı rlevr·ede olduğu kadar basit değildir. O 
d!'virlerde her memleket kendi ihtiyacını velev 
ki Pl eınt>ğiyle de olsa dahilde temin tmek im
kanını ona göre tesis ve ayarlamış bulunurdu. 
Eski harpler son yirminci asrın mücadele] ri 
gihi bütün ·rlünya milletlerini müteessir Pden 
hiı· ridal manzarası arzetmediği için teeirleri 
di.' bugünkü kadar· ağır ve devamlı olamazdı. 

Hattil bir ~ok ahvaldı> harp muayyen iki ücı 

Devlet arasmda başlar, mücadele uzun da sür
se tesir şüıııulü bugüne nazaran çok dar ve 
nıahrlııt hir f\ahııva inhisnr eder idi. Bugiin isı> 
me•elı> bö.vlc değildiı·. 1\fuhterem Baı;ıvekilinıizin 
eli' he.nın htıvnrduklan gilıi harici si.,·a..~P1 .Ya
nında dahildeki iktisadi durum Hükümetlerin 
en önde el«' alııınJarı liiznngelen hir iş haline ~<'1-
ıniştir. 

Ben nükürnl'tin b yanatından şunu nnh.vo
rum. Riikürnet, iktisadi işleriıırizi, vatandıışları 
mümkün ıııer1eb a7. sarsacak hir şekilde i,,; 
a .,·arlarnayı a.vnı Y.Urııarıda memlckrt ınüdııfanı:ıı

nm istilzarn etti!H zann·etleri d gözönünde tu
tıırak vır1anr hn bildireden ıığlam çirkarmıığr, 

Yüksek 1\l!'clise kırrşr taahhüt etmektedir. 
Bu taahhüdün ycı·ine getiriJmcsindc şuurlu 

lıir ınill t olartık lıepimir.e düşen vazifelcı· vıu
dır. 

Arkııdıl{<lar, tııkdir bu.1·uruı-sunuz ki hıır·p 

lcrrll' Dc1·let \'a,dfcler·inin bir çoğu; ycr·ini bu 
lr<'dc f irı i.~tih&ıl ,.e tahakkukuna teı·k drr. Oüm
rüklt.>r fl'lf'P uğrar. imar işleri dur·ına."lı da yır

va;lnr. Hııliısa hir c:;ok Devlet işll'ri ~ünlük c;:ır 

lı ~rnulırrrııa inkilfıp der. Bunun yeriu • Dt>vlc
tiıı ana nıııkin si dııhildc iktisadi sırrsuıtıya 

nıiırıi olıırıtk ıedhiJ'IN·in iyi işlenıeı;i için ~alışır· . 

Bilhıııt~ıı huı;t!inkü hın-pl ı·dc iktisat işl ı·inin 

bir ~oğnrıun tırhakkuk ve temini f ·rclin kudreti 
f vkin ~ıkıu· ve her zamandmı ziyade Dcvll•t 
tava. ut ve ınüdohalı•lerinc yol açar. 

lşt • bu prenııipteıı teeerrüt imkiuu olını.van 
ıncmlck •timizd de biliyorswıuz ki, IIüküını>t 

haı·bin başmdanbcri bu vadi.de bir ~ok tcdbir 
alma:vjı düşünmüş ve Meclisten aldığı fevkalade 
saliihiyetlerle bugüne kadar memleketin harp 
ekonomiErini idare işlerinin ön plfıııında yürilt
mcğe çıılr.şnırştrr . 

Şimdi huzurunu1.da h!'yıınnnnıPsiııi oku~·ıırı 

Saracoğlu Hi.ikümPti de nrzcttiğim 1-!ihi dahili 
si.vasetinde iktisadi rephc~·e en hü~·iik önemi 
,·eııniş bulunmaktadır. 1\fuhtcı·em Ba5'·ekil hrı 

salında yapılmasını ifade bu.nıı·duklnrı i~lı· ri 

savmarlan evvel maksatlarınrıı kısaı·a CM ınll'
k~ti refaha kavuşturmak ) olduğunu sö~·ledilrr 
ve lıu hususta iktisat ilminin prensipleJ'iııj göz
önünde tutacaklarıııır iliive buyurdular. Pr·oğ

rıınılarını izah ederken , nıemlekett e istihşali müm
kün olanlaı'l!lı elde ctnıeğe ~alı~araklıırını, istih · 
sali nıliınkürı Q]nıı.vırııları dışarıdan alarllklarınr , 

ancak gıda, elbise ve ayakkabı ile siliıhı l<encliıııi 

zin yapmamız liızrrrı geldiğini ve ha.va1i olan lıu 

ihti.nı~la n menıleket istihsal edemer.se .ntlııııw r 

irııdelerin tesiri altmda kahıcağ\rııı ifadt· lıuyur

dular ve bu husus1ır hi~ bir ~·abancı irade bilpğ i 

rııizi hükenıi~·ecektir dediler . 

llakikııten ccıniy(•t balinde yaşayan iıısa nlıı 

rrn en başta g lcn bu ihtiya~larını yahancıyıı 

muhtaç olmadan kendi iç kaymıklarmdan tem in 
etmeleri basit bir ITükümct idaresinin dahi en 
ınış1a gelen yaz i E(ısidir. 

Toprak ve iklim lınkıııııııdan bu ana ihtiyaç
ları ternine ~ok müsait olan me nı leketiııı.izde kı

sıı zamanda bugünkü rıoksa.n kısmı tamamlarııa
suu Sara oğlu Hükümetinden bihakkrn bek
leriz. Esasen kendileri de bu ııoksanlara temas 
etmekte ve nasıl telüfi decekleı·ini söyleınekte

dirler. 

Yine ınuhtl•renı Bıı şvekil; iaşe rstn·abıııı ırıü

tesaviyen çekmek i<;in tl'dbir alıyoruz, bol im
kiııılar olursa berıı.bcı· i.stifAd edeceğiz, darlığı 

tin beraber çekereğiz dediJer. 

Mü. aadcleriyle bu ifad leri üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. Hüküm t memleketin ia c 
işlerini pl5nlaştmrken son bir senelik tatbikat
tn menılekrtin her tarafına ifade buyurduklan 
rstrı·abı rrıüııııvi olarak tak im edeoıeı.niştk 

Zaman zaman lıüyük şikiıy tler mevztıu olan bu 
iaşe işinde eliln lı nı n alınabilecek karar v 
t~dbiı·l r olduğu kanaatindeyim. Yeni ınabsuliin 
taksimini beklemiyee k kadar dar ve sıkışık du
rumda bulunan bölg lerimiz vardır. Vııit buyur-
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dukları müsavatın tatbikını istikbalin teminatı 
olarak kendilerindim beklerim. Büyük şehirle

ri'n günlük ihtiYacından kesilece~ beş on 'gram 
ile bu acil ihtiyaca hctnen cevap verileceği ka
naatindeyiln. 

Bnndan evvel memlekette hayat pahalılığına 
mani o1ma:k için lıert kararlar aldık Aradan 
zaman geçtikçe bu sert kararları yumuşatmak 
yoluna · gittik, daha ziyade iktisadi kaidelere 
riayete karıır vctdik, dediler. 

Şimdiye kadar beş on gün içinde alrndığını 
öğrendiğimiz en mühiln karar olarak çiftçiden 
ınuayyen bir miktarı satın aldıktan sonra mah
sulünün gerisinin serbest pazarda satışa arzrna 
müsaade edilecektir. Bu ve emsali karatların 
ıııalıiyet ve tatbik şeklini tamnmiyle bilmediğim 
için üzerinde uzunboylu dnrnuyacağrm. Ancak 
lıu vesile ile Hükümetten bir noktayı öğrenmeği 
faydal ı bulmaktayım: 

Senede anca,k beş altı aylık gıdnsın1 yetiştire

bi len miistahsillere de hn katarı tatbik edecek 
miyiz? Yahut idarenin sel~meti bakımından lıu

raları da büyük şehirl er gi'bi Devletin iaşcsi 
mesuliyeti altma k6yılp yine büyük şehirler gi
bi muntazaman giiıılük yiyeceklerini temin ede
cek miyiz' 

Gene bu münasebetle Hükümetin Milli korun
ma kanunu üzerinde de 'yumuşatrcr bir tasavvu
ru var mıdrr1 Her şeyden evvel yeni Hüküme
tin milli korunma tedbirlerinin ana hatlarında 
memleketin bilhassa nıüdafaa ve iktisadi sela
meti bakımından iktisadi kaidelere riayet vadi
nin alakadal'larca yanlış tefsirlere yok açmaması 
için bu işlerle ilgili 1•atandaşlarrn da bu yolda 
kendileril'ıe düşen memleket borcunu Hüküme
tin bu •vadini suiistimal etrrıiyecek şekila ifa et
meleri kaydiyle mukayYet olduğunu teba1iiz 
~ttirilmesini faydalı bulurum. Çünkü; çok hüs
nüniyet ve isabetle alınan bu kararların tatbi
kınon vatandaşa da düşen bir çok vazifeler 
vardır ki bunlar aynı hüsnüniyet ve samimiyet
I y.aptlmııdığı takdirele Hükümetin m1ıvafilık 
olmasına imkan yoktur. Bugün memlek tin 
lıa§tnda bulunan büyüklerine tam itimadtnı g-ös
termiş hııkiki Vl\tnndaşlarımı2ın bu işlerde de 
aYJU itimadı göstereeeğ'iııe emjn olmakla beraber 
ge~~ rbüyük harbin brraktığı fena bir intibıı 

nı>tlceııi şalisi m nf.aat <ıerqevesini ~ok dar bir 
zavjyeden gören mahdut bir zümrenin bu kötii 
ruhun tesiriyle ycır yer ı-e zaman zamatı yap-

ınnsr melhuz. mukavemetleri şiddetle cezalandn·
mak da bir vatan borcudur. 

İktisadi tedbirlere ve kaldelere riayetkar ka
lacakları viidini memleketin iktisadi selameti 
bakıromelan şükranla karşılamayı da ayrıca ve 
bıışlı başına bir borç bilirim. 

Gıda maddelerinde dÜşündüJsleri tedbir
leri ana hatları itibariyle isabetli bu1makta
yım. Yalnrz yağ meselesine tema.s ederken hatı
rıma g-elen bir tedbiH söylemekten kendimi 
ıılamryacağım . Devlet sermayesiyle alman yağ
lardan nebati yağlara bilhassa fazlaca chem
ıniyet vermenin yemeklik yağ ihtiyacının rııem 
lekette fazla tazyik yapmaması baKımrııdan h ir 
nazım rolü oynıyacağma kanaııtim vardJr. :Bu
gün memlekette senede belki be$ atlı nu1yon 
·kilo nebati yağ yapacak tesisatı haiz müessese
miz vardır. Buna iptidai vesait ile elde edilen
leri tasfi:ıre suretiyle istifade salıasma arzetme
yi de ilave ederseK: çok mühim bir yekUn 
tutar ve bu işi Devlet kontrolü ile yapabilece
ğiıni?.!' kaniim . Hükümetin bi.ı i şi tetkikını bil
hassa rica ederim. 

Knnıaş ihtiyacında pımıuklunun yünlıiden 
daha önde geldi~i kannntmdayım . Bugün piya
sadn. aş~ğı yukarı her keseye elverişli yünlü 
kumaş vardrr. Fakat pamuklu böyle değildir. 

Pamukin mes<'leRi m-mnlekettc btiğday kadar 
ıniihimdir. Esosen gıda maddelerinin palılılt
lığında en nıühinı amil de köylünün ihtiyacı 
olan pamuldunun fiyatı ile gıda maddelerinin 
haRmda gelen lmğday ffyatınrn harpten ev
velki fiyat nispetine g-öre tanzim ve nyarlmıa
nıaınasmclan doğmaktadır. 

'Ri ıd e; köylünün iht1yaeı gayet ba ittir. 
Gaz, tuz bir de giyeceği pamultludur. -'R1zim 
köylerimizin akserisinde bilhııssa Orta Ann
d oltı ve şarkta köylü % 90 pamultlu g-iyer. 
Ekseriyetin d1ş elbisesi de hemen pamukludıır. 

Onun içindir ki köylü ; so ttığı malm b il elini 
daima 1)\ınuılla ölçt'r. Eğer şimdlft' kadar bu 
davayr halledcbllseydik buınınkü Slkıntunız 
muhakkak olarak yiıhdan dıiha aşağıya dü: erdi. 
knı'ıantindcyim . 

nracoğhı HÜktimetinnen bu ihtiyacı vait 
bnynrclukları iktisadi koidelere uyarak esaslı 
lıir pllinln kökünden balletmc§ini ~e şimdiy 
ka<'lar tatbik edilen ııanayi pliinlarıı'ıda görülen 
kusurların da bu arada ıslahına billlos n eheın
miyE't verilmesini ri a derlın. 
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Hükümet beyannamesini okurken; memle

ketin ana işlerindrn olan mali ve zirai mesele
lere temas etmedi. Acaba bu hususta dü§ün
dükleri hiç bir ıslalıat tasavvuru yok mudur? 

tktisat işlerini konu~urken bu mevzua temas 
etmemelerini beyannarnede bir noksan olarak 
gördüğümden bu suııli soruyorum. Beşeriyetiıı 
ve bu arııda memleketimizin de harp yüzünden 
çektiği bu ıstırabın harb soması uzun sürnıeıne
sini teınenni baktınından bize memleketin 
müstakbel iktisadi uikunda ümit veren bir ışık 
göstermelerini muhterem Saracoğlu 'ndan bi lı ak
km ve şahsan beklediğim için bu suali sordwn. 

Her ne kadar Hükümetin bugün meşgul bu
lundu~ıı büyük meseleler kar~ısmda bunln r 
günlük işler gibi mühim göriilmiyebilirse de 
bitmesini tenıeııni ettiğimiz bugünkü harb so
nunu hazırlıklı kar ılamak yönünd n Hüküme
tin bu sahada ne düşündüğünü, ne yapmak 
istediğini bilmektc fayda nıiil.a.hnza ettiğim 

ic:in temas tıneden geçemedim. 
Türk, Tüı·k~ii ve da.ima Türkçü kalacnlbmızı 

mü,ideleyen muhterem Başvek:ile lnı köklü ve 
özlü imnnmdnn dolayı teşekkürü borç bilir ve 
memleket selametinin başlıca müeyyidesi olan 
iktisadi istilaJimizde de hu düsturu kayıtsız 

ve şartsı;r. tatlıik Pttiğini görmek isterim. 
ArkadMlaı·, son söz olarak Sarııco~lu 'nun 

şahsında istikbale emniyet] bakacıı1t hir Yarlık 
({Örı>nleı·derıim. Buııüne kadar ıılcfı~r vazife
lerde daima muvaffak bir imtihan ıreriren n ı·

kadıı.~ımızm bilhaRsa Ra~vekilli~in yük ek san
dalyıısında bir idare sembolü olınnsmı candan 
b ekieri m. 

Hulıtsa : Memleketimizin iktisadi istikbalin
den eminim. Bugiin bu istikbnl harici sivıı. et
toki nıevkiimizin sıığlamlıibna ba~hcln·. Ru a
hada ise gıırurumuz şükranla söylemek liizrmdn· 
ki başta Milli Şef'imizin yüksek ve kudretli ida
releri sayesinde dünynrun en !!'Tı.>ta eelilecek bir 
memleketi olarak gösterilıneğe layık hir poli
tikaya dayanmaktadır. Bütün bu tedbirlerimiz 
ve birliğimizle bu durumumuzu harb sonun:ı 

kadar ınuhnfnz:ı. edebildiğimiz takdirde i e vnta
nunrzın iktisadi vaziyeti muhakkak olarak bu 
gündeu dnhn çok yiiksek bir ıuevkie yükselccek
tiı· kıııınntiııdeyin Ba,nrılnr dileı·im (Alkrşlnr). 

NU1I.İ GÖKTEPE (Aydın) - Aziz arknda -
larıın, kıymetli Ra vek:ilimizin okuduğu bııynn
nnme ınünn ehetiyle bir ka~ öz öylı>ııwk iizı>re 

kürsüye, huzuı·uııuza çıkmış bulunuyorum. 
Üç seneye pek yakın bir zamandanberi bü

tün dünyayı kasıp kavuran herbin vatanrnıızt 

ihata ettiği halde içerıye girmemesi cüınlernizce 
şayanı şükrandır. Fak.ıt hariçte bulunan ikti
saıli tazyıknı hudutlarıu:uza girmesi dolayısiyle 
iktisadi şartlarm değişmesi ve bunun seneden 
seneye artması dolayısiyle hayat palıalılığr yük
selmiş ve masarifi istihsaliye de o nisbette yük
selmiştir. Bunu yakından tetkik eden Hüküme
t i miz, teşekküJünü mütaakrp, aldığı kararlarla 
çiftçiye, müstahsile ınasnrifi istihsaliyenin fev. 
kinde bir kar.anı; temin ka tiyle bütün çift~iyi 
ve lıattfı ınüstehlik sımfı dahi memnun ve ferah 
içinde bırııkmı§tır. 

~fuhtcrem Bıışvekilimiz beyanname inde 250 
bin ton buğday nçrğl olduğundan balıis buyur
dular. Bıı açığın çok derin ve ihtiyat:ı bir karar 
olaı·ak heyıınnameye geçirildiğini zannediyo
rum. Çünkü henüz tahmin edilmemiş yazlık mr
sır, akdaı·ı ve patates vardır. Bunların bu açı 

ğı kısmen tahlif eeleceği kanaatindeyim. Zey
tinyağı, yağlı tohıımlnr, bakliynt, pamuk gibi 
maddeler cl~ ince tetkikat neticesinde mümkün 
olan şekle girersıı ı:iftçiye ayrıca büyük sevinç 
Ye itimat telkin ed<>r. Çünkü bunlardan fazla 
nıilüarda depolarda mevcut ınal vardrr. Bunu 
da Hii.kümetimiz tabii b<>ndenizden daha iyi bi
lil'ler. 

Çiftçinin korktuğu arkadaşlar, çifttçiyi dü
şiindüren üç vaziyct vardır. Birisi istihsalini sa
tııcağı zaman müşteri bulnmaması; ikincisi istih
sal mevsiminde malını gayet ucuz fiyatla, ma
liyet fiyatiyle, hatta daha dun fiyatin sntmasr, 
ü<;üııcüsü de istihsal mevsiminde sattığı malı

nın bilahare fiyatının tereffü edişi. Çiftçiyi 
korku tan· budur arkadaşlar. 

HN· şeyi zamarnnda bilı>n ve ona göre ka
ı·arlar veren Hükümetiınizin, kati olarak bilirim 
ki, şimdi olduğu gibi bundan sonra da alacağı 
kararlarla bu gibi şeyler viikı olmryacnktrr. Çift
çiler de bıuıdıın emindir. Bu şerait altmda ar
kadaşlar. çiftçiler şimdiden hazırlanniağa baıı
laıruşlardır ve bu haber, Hükümetin kararla
rı, onları teşci etmemiştir, teşvik etmL~tir. 

imdiden hazrrlanaıı çiftçi, yeni sene geniş 
mikya ta ziraat yapabilmek için katiyen Hükü
m tten maddi ynrdnn beklemez. tlıtiyacı da 
yoktuı·. .<\ncak pulluk ve bıımın aksarnı ve za
nınnıııda, i ht i ,var ni~betinde Ol'ak maldnıısı te-
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min edilmesi ve genİ§ nehir vadilerinde gayet 
ınünbit toprakJanımı üzerinde feyezana mil.ni ol
mak için su işl eri, Nafia vekiiletine bağlı su iş

leri üzerinde almmakta ve alınmış olan tedbir
lere vaktü zamaniyle başlaması ve başanlınası, 

eylul nihayetine kadar ikmal edilmesi şarttır. 
Malumu illileridir ki, bu feyezan sahalarındaki 
ııe hir vadil erinin toprakları, nehlr vadisi olmı
yan, rii~ubattan müte§ekkil vaziyet ilc husule 
gelmiş topraklara nisbetle çok zengin ve çok fc
yizliuir. Bunun için bunların ihmal edilmiyece
ğine ve lıu setierin biranevvel yapılacağını Hü
kümetin gördüğüne kauüm ve alacağı tedbirler
le bunu da lıaşaracağına katiyen eminim. Bun
lar ikmal edildikten sonra bendeniz şahsen ka
ııiim ki, tesiratı havaiycye tabi bir meslek ol
duğu i~in ziraat, kati olarak bir şey söylenemez, 
Ancak mevsimler müsait gittiği takdirde 250 
bin ton açık mevzuubahis olınryacağı gibi belkide 
250 bin ton fazla buğday istihsal edeceğiz arka
daşlar. Çiftçiyi çalıştırmak, işletmek için daima 
kazanç temin etmek lazımdır. Bu, her şeyin 
fevkindedir, her tedbirin fevkindedir. Bunu da 
Hükümetimiz iyi anlamrş iyi bilmiş . ve zama
nmda tedbirlerini almıştır. Arzettiğim şeyler 

hakkında da seri ve kati tedbirlerini ve ka
rarlarını alacağına da kaniim. 

Beyannarnede topraksız köyler ve köysüz 
toprak olınryacaktır diyorlar. Bu da toprağı bu
lunmıyan çiftçilerin istikbali için büyük bir 
emniyet telkin etmektedir. Diğer taraftan için
de köy bulunınıyan ve mera halinde kullanılan 
geniş arazinin işletilmesi de teınin edil~cektir 
ki memlekete servet, millete kuvvet getirecek
tir. 

Bu münasebetle Türk çiftçisi namnın sayın 
Büyük Milli şefimize ve çok kıymetli Başveki 

Jimize ve arkadaşlarına şükranlarımı tam bir 
güven ve imanla arzederim. (Güzel, güzel bra-
vo sesleri). ' 

B.ElS - Efendim, daha başka arkadaş söz 
almıştır. Fakat kifayeti müzakere hakkında. 
takrirler de vardır (Müzakere kafi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere kifidir. Hükümetin hattı hareket 

ve siyasi noktai nazarını gösteren beyannamesi
Dm reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Çoruh 
.Ali Rıza Erem 

B.ElS - Diğeri de aynı mealdedir. 
Müı:akerenin kifayetini reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Müzakere -
nin kifayeti kabul edilmiştir. 

Başvekil, memleketin siyasetini izah eden be
yannamesinin sonunda, bu siyasetin Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine mazhar olup olmadığı
nın tezahüriinü istedi. Kura ile taayyün edecek 
intihap dairesinden başlanarak isimler okuna
ca.ktır. Riyaset kürsüsüııün önüne konan ku
tulara kanaatlerinizin ifadesi olan reylerinizi 
atmanızı rica. ederim. 

(İzmir da.irei intihabiyesinden b~lıyarak 
isimler oknndu n reyler toplandı) . 

B.ElS - Rey vermiyenler varsa 1\l.tfen ray
lerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: Hüküme-

tin itimat talebine (381) mebus rey vermiştir. 

Nısap vardır. Mevcudun ekseriyetiyle yani 
(381) rey ile Hükümete beyanı itimat edilmiş
tir. 

RABlH KAPLAN (Antalya.) - Mevcudun 
ekseriyetiyle değil, mevcudun ittifakiyle. 

B.ElS - Evet mevcudun ittüakiyle ve (381) 
reyle Hükümete beyanı itimat edilmiştir. (Bra.
vo sesleri sürekli alkışlar). 

BA.ŞVEK1L Ş'UKRU SARACOGLU (lmıir) 
- Arkadaşlar, ~ anda. kalbirnde canlanan bir 
mil.nayi açığa vurmak suretiyle teşekkür borcu
mu ödemek istiyoruın. Kalbirnde canlanan bu 
manaşudur : 

O mina bana diyor ki, Saracoğlu, bu millet 
seni besledi, büyüttü, okuttu, yetiştirdi ve bir 
çok işler vererek tecrübeli bir adam haline ge
tirdi. (Bravo sesleri, alkışlar) . Şimdi, bu borç
ları ödemek saası senindir. Şimdi ben de huzu
runuıda söz veriyorum: Arkadaşlarrrnrn yar
diınİyle bu omuzumda biriken borçları bütün 
me\'Cudiyetimle öderneğe çalışacağrm (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alloşlar). 
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:2 -rlafah.·o v.a.pwu.dıidiaeii ı:h~ 

Bagvelııiilett.p en~aki . .. e&kere: 1'6 I , 

T. B. M. M. Yüks~ .Rejsl~ğine 

llefıılı vaımru . Mdi~sinin ~u ~riı:ı ·en 
b\iYAA ~d adli • Bım.ir, • sıfa~iy.l~ Qene!!~p.nm,ay 
Başkanlığının tahkikata m~u eıtiği MlJli :M~- · 
dllf a wakijetl ~üst-c~lı&r taraiınfl~n 28 . V I . 
19~1 .ta,rJJıi.pde . ıwılş~ ta.!ıkjkıı,t neti~d~ . 
ıı , . ~, 19,41.. t'"'ihli .<re.ı:lıı4- ·illl saıahir. ts~ıik ka
rarı , veri~ ve hu1 husıwta.ki .dosyıı,~r · Qcn~- · 

kunnıı-y !}~lığına ~gön4eriln\i,şti. -lı~AşljJ.'ÜAİ

leyh 1\l.~çıı, yaP:J!a.n tetkjkat . .ııelicesjpde 
16. IX . ıl~41 tarihinde ~ınım.-bir teıık~~ile,. ıne
selede allikadıu· Milli Müdafıı.A • ve,ki~i ·.Ep~illlli\P' 

~b~u. SaffetrcArJ.kap. ije ~iiııakalq~ \l<'}ı:ili r Si
nob mebusu Cevq~t . Keciqı,lı;ıcedayı;J)ın•.da .tah
kikll.ta dah~I e!lilın9si lq~}lmı:ı B<ışy.ekalet& bi~i
rilmiş ve verilen cevapta, mesele. i,le- a,\B,It~ar 
diğer zevatın .ait o)duğu mahkemeye- tevdii , jJe 
mezJsilrr m,ubakemenltı c~re~nı eıu\!lSıpda yı:ıka
rıç4t. lsmi, geçen . iki vp,kilin- de.dB,yı,ıya dııhÜ , edil
mesi lnzı;mg~ld\ği 1)1,\raçına vasıl olıw,duğu tak
dirde' i~Mien muıwı,~ı,le yııpılml\k Üj':.~re me~e
nin bildirilmesi yazılmıştı. 

:ijilaharıı, Genelkurmay Ba.ş~ıı,ıı,Lığuıd~ 22.41. 
1941 taril\iıı.de a:!ınnn . bir' te~k~rede tenvir mak
sııdiy)e eski 'Milli 'Müdal'ıuı ve ' Mifqakalat '\telÇJ.
leriiı.in ifadelerine mi4:aeaat zar~reti Msıl ol
duğu · bildirifdiginden, mese1ıı ''Tüı:kiye ' 'B'ıiyük 

Millet Meclisi Reisliğine arzedilerek !terek e ki 
M\Hl '-Mudafaa tıkili -ErZinııan mE!btıını 'fet 
Atıkan ve "gcrek eski M:thiakalft,t v~lrliiJ ~inob 

mebUSıi' (!:J,_vdet Kerim,• 1ncedayı, Büyük Millet 
Meellsi , Riy.: eti vasrtasiyle tenvir maksadiyle 
yazr ı ile vakr olacak · mürncaata cevap verıneğe 

aınade old'nklaNlll bildirmişlerdi. 
.Ahiten.19, XII. 1941 tarihinde Genelkurmay 

Başl,anhğmdnn alman tezkerede, y;apı1ınış oltın 

tabkil(atın neticelencrek, hadisade alakalı görü
lenler ılıakkında fınıme •htılrnku davası &<}ıldığını 

ve ,ismi ~çen Iki z&trn da• diiv.aya dahil edilme
leri ı lazımsa da maımniyeti teşrJiyeleri dolaJISiY
le, ~<kanunen bnna imkan görületniyerek amiri 
adli sıfh.tiyi.e vazifesizlik kararı ittihaz edildiği 
bildoillilmiŞt olmakla, Büyük Millet Meclisi Da
hili -niznmııımıesin'in 1170 :nci · ınad'deiıme ~r&k 

tıilikiikat evrakiyle bu ı huııı: sta Bll~9iıkAIW ~le 
Genelkurnıay ınrasmdn oereyıul. lid\\n nmMbera
tın musad<lak- surlıtılerinin (l4ı) • dcıs)'a olMak 
yük ek m&kam1nrrna takdim edildi~i'() iia:ıt~ıı-

i Bıışv~l 

fDr. ı R.• &'y.dam 

' Bu tezkerenin <ıkı:ınmMtnı ıniitaakıp oeş kişi

lik bir encümen se~itıhlfve ®euJ11!!n tarafın'dan 
hazıtlırrtaıt' ve 2 . II . 1942 tari!$ · 34-ıviü ·'!ni
kada ait 'ia:Pttıı . s6ıi'una bağlı bul)lri~n · 9'0~numa
rah . mıtibata 2 .n .1942 tar}hlnde o~uri'd\.ıktan 
ve üzerln<ie n:ıu~ k~re cılteyan ettiftt~n so:nra 
Reisin «Blı'ıa~'nallı 'h Me~1is tahldkııtıııa liizum 
görÜ'lmeıı'liştin ·yO'l'frl'daki "te'yanatiyle mesele ka
panriuŞttr. r 



H - Saym üyelerin işleri 

ı. Sayın üyelerin intihap daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensup oldukları fırka ve encümenler ile bir kanunla bir karara 

verdikleri rayleri gösteren cetvel 

lşıwetlcı· : 

- Yol< drın~kt. ir . 

K Kalıni rlemrktir. 

+ Hryc iştirak Nlilmemiş olduğunu gösteriı·. 

t 1stııııhul lVlcclisindo de a7.ıı.lık edilm,iş olduğuna işarett i r. 

Bir hanenin yazı~IY. ve işaretsiz yani boş bırakılmış olması, o hane~'C ııit malilmat elde edilo
mediğiı1i gösterir. 
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l - ~ .- l ' Evli olub ~lma- lntihabdan eYVel aon memuri- Bazı kanun ve kararla.ra ver-
ı:> Men.mb olduğu Menaub old>:ığu Ne nkittenbe- dikleri reyler 

ll----·---~·_:_d __ · __ · ____ I------·--~~-- -------1------------1---~--~---I·---~--~---~----I·--B-il_~_·g·_i_~·-e_r: ___ ·~-·-·· ft_·· __ · __ ., ___ ~ __ --_'_--_· ___ , __ " __ -· __ ·~-~~-e~-·i-w-~ __ v_• __ ~---~--l-y-e_t_v_e_y_a_m_~ __ ıe_k--~e __ m_~_guli __ ·_y_~_i~: ·------------l------------11------------~~~~~--1--~~~~--ın a a.ıresı. Doğduğu yer ·~·ı:: uua -- ..,.......... .u.mı cugu· bulundug·u fn-ka eneiimeiı ri mebus oldufn (1942 Muvazenei (lc'ra Vekilieri 
ı:ı !l umumi~si) ka. Heyetine itimat 

nunu: ~'7 karar· 1310 

Ayvalık romtakası knmandanı. C. H. P. 1., I- VI Afyon Karahisar Ali Çetinkaya Afyon Karahisar Hl78 Harbiye Fransızca, Askerlik Evli, ı çocuk K K 

ı ~-
ll--------------ı--- -------~--ı----------il-------ı--------------------ı----------·l---------1---------~----------ı--------------------~---------ı----------l·----------1--------~l--------~ 

B 
+c Gal 'Ennenice, Rumca., B 

erç Türker .uıtan'bı:ıl ı870 ataSaray ve Fransızca. Ingiliz- ankacılık, ik-

Hamza Erkan !stanbul ı897 

Haydar Çerçel Afyon Karahisar ı89ı 

!zzet Akosman Afyon Karahisar ı897 

Robert Kolej ce, AlnUı.nca, İtal- tisat ve maliye 
ya nca, 1 spanyolca 

Cenevre Üniver
sitesi ve Paris 
Yüksek iktisat 

Miillriye 

Yüksek ticaret 

Fransızca 

Fransizca, 
Arabca 

Fransızca, 

Alnıanca 

lkti.s:ıt ve ban
kambk 

İktisat ve ter
biye 

Ticaret 

Evli, ı çocuk 

Evli, 4 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

Osmanlı bankası mütekait mü
dürü. 

Toprak malısulleri ofisi uınum 
miidürii. 

Erzuruıh maarif emini. 

Tüccar. 

Müstakil lktiııat 

C. H. P . İktisat 

C. H. P. Maliye 

C. H. P. İktisat 

V-VI K K 

VI K 

m-VI K K 

m-VI K K 

---·--~-------ı----------------ı----------ı-------ı-----------·--------il----------l-----------l---------~----------l--------------------1----------~---------~----------l----------ı---------~· 
~{ebrure Gönenç İstanbul ı900 Anıerikan koleji Fransızca, 

İngilizce 

Evli, 2 çocnk Mersin belediye reisi. C. H. P. Na:fui. V- VI K K 

---·-----------1-------------- ----------l-------l----------·l----------l-----------l·----------l-----------l----------l·-----------------------------~--------~-----------1----------·~--------~· 
Şevket Raşit Hatipoğlu Menemen ı898 

Halkab ziraat 
mektebi, Berlin 
ve Lei ozig üni. 

AJrtıanca, 

Fransızca 

İktisat ve ziraat Bir ka<: eseri Doktor, profesör Evli, 2 cocuk Umumi murakabe heyetinde aza. C. H. P. VI K K 
vardır versiteleri 

•ı~-=~----------1-------------------------l--------!---------- l------------1------~----ı·----------!-----------ı---------- ! --------------------ı-----------!-----------l----------~-----------ı----------ıl 
Tahabet (İç has- Ver ın te~his ve 

Dr. Hüsamettin Kural lbraw ı8·79 Tıbbiye Fransızca ve 
Alnuınca 

tahkları, Bakte- tedavisi. Emra-
riyuloji ) zı intani ve V . S. 

---·----~------ı----------------1------------l--------l-------~--ı-----------·l----------

Halid Bayrak İzmir 

Amasya Esad Uras Amasya 

ı892 Ha ı· bi :ve 

ı882 Mülkiye 
Fransızca, 

!ngilizce, 
·ıcıare 

Profesör Evli, 3 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

. 
Evli , 2 çocuk 

Sılılıat ve içtimai muııvrnet ve
kfıleti müsteşarı. 

Ticaret 

Rize mutasarrı fı . 

C. II. P. 
Mü.~takil 

C. H. P. 

C. H. P. 

S. !. Muavenct V- VI K K 

m-V K K 

Dahiliye II- VI K K 

----------------------------l----------ır------l----------1----------l·---------l·----------l----------ll----------·l--------------------ır-----~---l---------~----------l-----~--~----------41 ı' - lli=~ 

1 !sınai\ Hakkı Mumcu Ama ya 1879 İdare Evli, 2 çocuk .Amasya valisi. C. H. P. I, ll- VI K K 

1----·-------------·1--- -------------1~----------·:--------l------------1------------I-----------I------------I·-----------I------------I----------------------1------------II-----------4·-----------1---------_;-~~----------.~J 
:\ a riz Aktı n Amasya ı879 Rü~tiyo Bt'lrdiyrcilik Evli, 4 ı:ocuk Aınru yn helediye reisi. C. H. P. G. ve İıibisarlar n- VI K K 

::--~------------1-----------------l----------- ll--·-----l-----------l----------- l----------ı------------ı-----------·l---------~ı----------------------l-----------ı----------~ı----------~-------~---~---------~ 
Ankara Alımed Ulus Giresun ı897 

Aka Gündüz Seliıuik 184: 

.~·- - ~- .. 

Orta 

Kısmen harbiye 

- -

... una~'it makin<"
~ilik 

Fronsız'a :\Iıılıurrirlik ve 
halkçılık 

-

60 uan artık 
edebi eseri 

vat'(hr. 

Dul, 3 çocuk 

ı çocuk 

Hakimiyeti :;lfilliyc gnz..tl'Sinde 
u taha · ı. 

MıUıarrir. 

'---·-- - ·--'·~ ~.·- --~ .-__ -- -

C. II. P. 

. ll. P. 

---

İktisnt V- VI K K 

Di. Mu.hıı.~cbat IV- VI + 1 K 
1 

-·-. ' 
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,ırr~~~~~~~~~----~--~~~~~~~r[~-~- ~~~~~g~_~~~~~.~~~~~~~~~lr~--~~~- --~.~---~--~- -~---~----~----~~~~----------~~------~~--------~-~~~--~----~------~-~~--~------~--------~~~~~--~~ 
- Evli olub olma- Bazı kanun ve kararlara ver-

;g, ~ lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne nkittenbe- dikleri reyler 

İ "' Bildig"ı' diller İlı · Eae 1 · .., __ • • b 1 · dığı ve kaç ço- ı k uli · ,..,....,..,..,.,...-

~
--ln-t-ih-ab_d_a_ir_es_ı_· --ıı..:.. ____ s_m_i____ Dofduğıı yer A ~ Tabaili tısası r erı .L1.IIlJ rut e erı euğu bulunduğu yet veya mes e ve mcşg yetı fı:rka encümen ri mebus olduğu (1942 Muvazenei (tera VelıilJeri umuntiyesi) ka. Heyetine itimat 

• n unu: 4227 karar: 1310 

Ankaro Arif Baytm İstanbul 1875 

Belkis Baykan İstanbul 189!> 

Dr. Taptas İstanbul 1871 

Erktın harbiye 

Darülfünun ta
biiyo şubesi 

Tıp 

Fransızca, 

Alınanca 

Fransızca, 

Askerlik, Nafia 
işleri 

Maarif 

Doktor 

Dul, 2 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Evli , 3 çocuk 

Nafia vekfıl ti mü.~tr~arı. 

Ankara Kız lis('si tabiiye mual
limi. 

Etfal hastanesi şef dö servisi. 

C. II. P . 

C. H. P. 

Müstnkil 

Nafiıı 

Maarif 

S. 1. Muavenet 

V- VI K K 

VI K K 

V- VI K K 
40 dan fazla 
tıbbi eseri 
vardır. 

Fransızca, Al
manca, İngiliz

ce, Rumca 
l-----------------l----------------1-----------r-------1----------------------l-----------ı-----------~----------·l----------ı---------------------ı-----------l-----------ı-----------1-----------ı----------~ l 

Ekrem Ergun .Ankara 18!>0 

Eşref Demirel Akşehir 1883 

Faillı Rıfla Atay !stanbul 1893 

Fevzi Daldal Haymana 1883 

Hukuk 

İdndi 

Edebiyat fakül
tesi 

Mülkiye 

Almanca 

Fransızca, 

Almanca 

Fransızca, 

E~enice 

Hukuk 

Sanayi, makine, 
aliıtı haı·biye ve 

mühimmat 

Matbuat 

İdare. iktisat, 
maliye 

Bir çok eser 
sahibidir. 

Evli, 4 çocuk 

Evli 

Evli, 1 ~ocuk 

Evli, 5 çocuk 

Ankara Bel~diyc meclisi B.zasr. 

İmalatı harbiye Fi. ek fabrika
sında ııstnbaşr. 

Gazetecilik. 

İsparta Yalisi. 

C. II. P . 

C. H. P. 

C. II. P . 

C. II. P. 

Dahiliye VI K K 

Nnfia IV- VI K K 

Hariciye II- VI + K 

Dahiliye VI K K 

----------------l----------------1------------l-------•-----------ı-----------!-----------ı-----------!------------1-----------ı-----------------------ı-----------!---------------------l ___________ , __________ ~ 
İsmet lnönü !zmir 1884 

Muammer Eri.t Bursa 1897 

Mümtaz Okmen Ankara 1895 

IIarb Akademisi 

Üniversite Ri
yaziye şubesi 

Hukuk 

Almanca, 
Fransızca, 

İngilizce 

Fransızca, 

İngilizce 

Fransızca 

Reisicümhur 

Bankacılık 

Hukuk iş!ef·inde 

Fnhri müderris Evli, 3 ~oruk 

E\'li, 4 ~O<'Uk 

Evli, 2 ~O<'nk 

(1p~rıı dnrPdı• 1\falnt~·a nıeh

usu huluııuyorlardı. 

İş haııka~ı nnııını müdürü. 

.\\'ltk:ıL 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

I- VI + + 

İktisat V- VI K K 

Adli ye V- VI K 

ı--------------~ı-----------------ı----------ı---~~=r-----------ı-----------ı-----------ı------------ı------------ı----------ı---------------------ı-----------ı-----------ıı-----------1-----------'-----------l 

ll 
1 

Rifat Araz 

Yahya Galib Kargr 

Dr. Cemal Tunca 

Dr.Münir Soykam 

.Ankara 1878 

İstanbul 1874 

İstanbul 1885 

Balıkesir 1884 

Rüştiye 

Orta Arabca, Farsca 

Trbiye Fransızca, 

Tr bi ye h=-

Bankacılık ve 
hesap işleri 

Maliye 

Operatör 

Tabalı t Matbu 4 eser 

Evli, 8 ı:ocuk luılmrn Zil'lı:ıt. lıank:ısı müdürü. C. IT. P. M. II. Tetkikr III -·VI K K 

Evli, 2 çocuk Ankara val isi. C. II. P. Bütçe I- VI K K 

Evli, 4 çocuk • Tnbabet. C. II. P. IIariciyo III- VI K K 

Evli, 6 çocuk Antalyıt sıtma nıüc.ıdel 'nde . IT. P. S. t. Mnavenet VI + K 
doktor J 
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'r - - - - - - ~ ~ -
ı ' )§: Evli olup olma-

Bazı kanun ve kararlara ver-

ı ;?o :S llıti~a~ı dığı YC knç ~o- ln tihaptlan ('VVPl mı>nıuri-
1ı!cnsup olduğu l\1E>n up olduğu Ne vakittenbe- dikleri reyler 

ı 
J ntihap dairesi l sıııi Doğduğu yer ll mi rü theleri 

son 
rı mebus olduğu (1942 Muvazenci (İcra Vekilieri 2: '- Tııhsi li I:ıld i ğ i Lliller E ederi fırlta encümcn 

~ - wğu bul unduğn ::•·t ve~·a meslek ,.c m"~l(ııli:veti uınumiyesi ) ka- Heyetine itimat 
nun u: 4227 karar~ 1310 

Antalya Nurnan Aksoy 

ı 
lbradı 1890 Hukuk - - - - Evli, 5 ~()(·tık Avukat. C. II. P. A.dliyo IV-VI K K 

.. 

Nuı u Ilah Esıı d Sumcr hmir 1809 
Berlin yüksek ti- "' lınanca, lktisa t V<' b an-

Türk ckoı,onli-; 
İktisat dok toru Rvli, 1 çocuk Süın!'rlıaıık mmıın nıii<liirü. C. H . P. Büt~c VI K K 

t:aret ıneki ebi , Fransızca, ana usull~ri adın-
Frankfurt ün i- kar· ı lık da Almanca bir 

versitesi lıı giliz~e tez 
-

ı 

Rasih Kaplan Akseki 18 3 Caıniülezhcr Ambca t ı;t imaiyat ve - - EYii, 3 ~ocuk Antalya meclisi umumi azası. . li. P. Dahiliye I- VI K K 

hukuk 

ı 

1 

Tayfur Sölrnıen Gaziant~b 1892 Rü§tiye - Ziraat YC tica- - - Evli, 5 ~o ·uk Ilatay Devlet Reisi. C. II. P. Dahiliye V- VI + K 

ret 

Türkan Ors Üsküdar 1900 Üniversite F el- Fransızca F elsefe, içtima- - - Bekü.r 1\Iuallimlik. C. II. P. Maarıf V- VI K K 

' sefe şubesi iyat ve maarif 

Aydıll Adnan Menderes Aydın Hukuk İngilizce Evli, 1 çocuk Aydın C. H . P. VilaFt heyeti C. I-L P. V- VI 
, +, K 1899 Çiftçilik - - 1\1a1 iye 

' id .u· o ı: ı.k.i. 

Ag8.h Sırrı Lcvend Rodos 1894 Üııivers i tı• Etle- ]\[atbu 7 eser Evli, 1 çocuk 
!stiklaı lisesi müdürü, İstanbul 

C. H. P. VI + + Fransızca Euehiyııt. ma- - erkek lisesi edebiyat ıııuallimi, 
biyat faküHesi arif, pcuagoj i Eminönü halkevi reisi. 

Dr. Hulôsi Alataş Beyşehir 1 82 Tıp Fransızca Dahili - ~ Evli, 2 çocuk l\Tiitekait ıniralay, serbest hekim. C. H. P. - V- VI K K 

ı 

Dr. Mazhar Germen Aydın 1 7 Tıp Fransızca Tahahl·t - - Evli, 3 ~o~uk Dokloı·luk ve çiftçilik. C. H. P. - I- VI + K 

1 

Dr. Şakir Şt:ner Söke 1886 Tıbbiyc Fran 'JZCa Tababet - - Evli, 1 çocuk ökedc serbest t: ı lıi p. C. H. P. S. !. Muavenl!t VI K K 

- -
Nazmi Tepeoğlu .Aydın ] 8 7\fülkiye l~,ı·tı'nsızea Ticaret ve ik- - - Evli Ticaret ve Aydın Zirai satış ko- C. H. P. İktisat V- VI K K ı 

t isat operti fleı-i idar e mecl isi reisi. 

!i 
Nuri Göktepe Akselci 1889 Sel~ııik Ziraat - Ziraat ve hay- - - Evli, 5 çocult: "ınuınl meclis üyesi C. H. P . Ziraat V - VI K K ı 

mcktcbi va,ııcrlık 

' 
BalıkMir FaJırettin Tiritoglu Balıkesir 1893 Mülkiye Fransızca !dare, maliye - - Evli Bina temyiz komisyonu azası. C. H. P. - III, VI + K 1 

Feyzi Sözener Edremit 189-! İdadi Belediye 
1 - Yurduınuz için Evli, 3 ~ocuk Daimi encüınen U.zası 1•e Balı- C. H. P. Arzuhal VI K K ı - ve 2- Son ümit 

_, 

ı 
(Havran) idare 3 - Yılula n ocak kesir Halkevi Nisi. 

4 - Kurtuluş pi- ı 
- - yesieri 



lntihab dairesi 

Bolıkuir 

ls mi 

Gl. Kazım Özalp 

Hacim Çarıklı 

Hayrettiu Karan 

Hilmi Şererneıli 

tsmail Hakkı Uzwıçar · 

şıh 

Memed Demir 

Do(duiıı r•r 

ı----

Köprülü 1880 

u~ 1881 

Balıkesir 1890 

Balıkesir 1893 

İstanbul 1888 

Dürhaniye 1880 

[
--

TalWli 

Erkanı harbiye 

Miilkiyc 

!d adi 

Lise 

Edebiyat fa
killtesi 

Hususi 

Bildiği diller 

Fransızca 

Fransızca 

Az Fransız 
sırca, Alınanca, 

Fransızca 

ve Almanca 

lhtisaaı 

Askerlik 

İdare 

Gazetecilik 

Ticar t 

Milli tarih 

Ziraat ve ti
caret 

-370-

Eserleri 

Matbu eserleri 
vardır. 

Matbu eserleri 
vardır. 

Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-
-tL• dığı ve ka~ ~o-
.umı rütbeleri yet veya meslek ve meşguliycti 

cuğu bulunduğu 

Evli, 4 çocuk 

Evli , 4 <;ocuk 

Evli, 2 çocıık 

Evli , 3 ~ocuk 

Evli, 2 ı;ocuk 

Evli, 6 çocuk 

Kolordu komutanı. 

Eüdavendigar valisi. 

Balıkesirde çıkan gündelik (Türk 
dili) salıip ve başmuharriri. 

Balıkesir belediye reisi. 

C. H. P. Balıkesir merkez ilçe 
başkanr daimi encümen ii.zası. 

Maarifçi. 

Zcytinci lik ve ııbuııculuk. 

- --0--

Bazx kanun ve kararlara ver-
Mensub olduğu Mensub olduğu Ne nkittenbe- dikleri reyler 

frrka encümen ri mebus olduğu (1942 Muvazcnei (İcra Vekilieri 
umuıniyesi) ka. Heyetine itimnt 

nunu : 4227 karar: 1310 

C. II. P. T. Esasiye I- VI + K 

C. H . P. Maliye 1, I- VI K K 

C. E. P . Arzuhal ın - vr K K 

C. H. P. Di. i\1uhMebat VI K K 

C. IT. P. 1\{a&rif III - VI K K 

C. II. P. M. H. Trtkikı II- Vl + K 

~---------------ı----------------l-----------l-------ı-----------·ı----------~-----------·l-----------l·-----------ı-----------ı---------------------l·-----------ı-------·----1-----------l---------- -----------ı 
MuzaiJ'er Akpınar Rodos 1892 Eczacı mektebi Eczacılık Evli, 2 <;ocuk Bczacı. C. H. P. IV, VI + + 

ı--------------i--------------·ı----------ı-------:---------r---------ı--------~---------+---------ı---------+------------------ı----------t---------:----------:---------· ----------- · 

ı Osman Niyazi Burcu Gönen 1875 Hukuk Adli ye Evli, 5 çocuk 

Rahmi Selçuk Susurluk 1901 Çütçilik Evli, 4 ~ocuk 

İzmir İstinaf miiddeiumumillği 
b aşırı na vi ni. 

Balediye i\zası. 

C. H. P. 

C. E. P. 

Adli ye 

Zirasıt 

II- VI K K 

V- VI K K Lise (Yediye
kıı.dar) 

ı----------------ı----------------ı-----------~----~·----------ı-----------ı----------ı-----------ıı-----------1----------l·--------------------1-----------1----------1----------ı------------ 1---------- ı 
Y'ahyn S z:ıi Ur.ay IIıı-sova 1879 Mülkiye Az Fransızca İdare - -- E vli, -l c:ocuk Eskişdıi ı· vıılisi. C. II. P . Dahiliye VI 

Bı1ecik Or. 1\Iuhlis Suner Bilecik 

Kasım Gülek Adana 

Bmgöl L _ Feridun Fikri Düııiiruıcl 

. ~ -- ---- - -- , --
1 tıınb1ı! 

1887 

1905 

ı 92 

-

Tıbbiye 

Robert J( <ılej, Pa
ris F,iynsi j]jmler 
mektebi, Hukuk 
fakültesi , Coluın
biya üniversitesi, 
K embriç ve Ber
lin üniversiteleri 

Ihılnık ve Paris 
Hukuk fakü ltesi 

Ambca, Fnrsca 

Fransızca 

l nı.rilir.ec Fran
ıııu·ıı, Almnnea, 

Farsca 

F'ransızca 

K K 

Tıp EYli, 2 ~or ıık Ralıkhiı· sılılıat ıııüıliirii. C. H . P. S. 1. :llııa\·l'n c t IV. VI K K 

-----l-----------ı------------1-----------ı--------------- ------- ı----------1·-----------ı------------ı----------------------ı 

İktisat. maliye, 
ticaret ve ban

kacılık 

ll tık u k 

--

l\Iatbu 2 eser 

Teşkilatı E a
siye hakkında 

tez 

Bckiır 

Doktor Evli, 2 çocuk 

-

. \ıl aıı:ula <: iili'lı liıııitl't şirketi 

ıııiiılii ı ·ii . 

l\\'ukat. 

C. U. P. İktisat 

C. H. P. AdJiye 

YI K K 

II VT IC K 
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Bazı kanun ve ka.rarla.ra. ver. >bD 
Evli olup olma. Ne vakittenbe- dikleri reyler p 

İntihapdau evv~l son nıemuri- Mensup olduğu Mensup olduğu "',ı:: ri mebus olduğu lntihap dairesi İsmi Doğduğu yer 
)tı,o ...... 

İlmi rütbeleri 
dığı ve kaç ço-

yet veya meslek ve meşguliyeti fı.rka encümen (1942 Muvazenci (İcra Vekilieri o ... Tahsili lıl cliği diller İhtisası Eserleri ~.s ruğu bulunduğu umuıniyesi) ka. Heyetine itimat 
nunu: 4227 karar: 1810 

Bingöl Necmeddin Sahir Sılan Edirne 1896 Hukuk z Fransızca, Hukuk, idare, 
Muhtelif gazete - Evli, 3 çocuk Sümerbank idare meclisi ll.zası. U. H. P. - VI K K 

Almanca matbuat 
ve mecmualarda 

Avukat. 
ncşriyat 

Bitlis Süreyya Örgeevren Hındırğ' 1888 IIukuk - Hukukçu - - Evli, 4 çocuk Avukatlık. C. H. P. Adliye II, IV- VI K K 

1 1 
Tevfik Temelli :Mn.latya 1893 Orta 

1 
Evli , 3 çocuk Malatya belediye reisi. C. II. P. ')i. 1\fuhascbat VI K K - Ticaret - -

1 Bolu CcHU Sait Siren Adana Tak it işleri uınum ınüdürii. C. H. P. Bütçe VI K K ,. 1906 ::ITülkiye l"ransızca Maliye - - Evli, 2 çocuk 

Cemi! Özçağlar Bolu 1899 Üniversite fen 
Fransızca 'cbatat ve Nebatat. teşrih ve Porofcsör Evli, 2 çocuk Gazi terbiye enstitüsü tabü C. H. P. Di. Muhasebat VI K K 

fakültf'si Raya-
Maarif 

Fizyoloji, mikros. Agrege ilimler muallimi. 
tiye şubesi 1 kobik botanik 

Dr. Zihni Ülgen Bolu 1892 Tıbbiye 
Tıp - - Evli, 3 c;ocuk S. 1. Muavenct vekiileti ınüste- C. H. P. Bütçe VI K K - (Sinir muta-

hassısı) 
şar muavini. 

-
' Emin Yerlikaya VI K K Göynük 1894 JJisC - Oı·man. zi raat, ...... - Evli, 2 çocuk Vilayet daimi encünı ni fızası ve C. H. P. Di. Muhasebat 

ticaret Paı·ti idare heyeti reisi. 

ı l 
Fethi Okyar Pil'lepe 1880 Erkünr harbiye Fı·mısır.ca, A~lcP l'l i k \'{' 3 tl'rciiıne cu il- - Evli, 2 ~oruk Londra büyük elçisi. C. H. P. lfnl'iciye 1, 1, II, III -VI + + 

tn~ilizce diploııı:ı s i miş eser 

Hasan Cemil Çanıbel İstanbul 1879 Erkılnr har·biye .\ lıııanca, Fran- i\ ~kP I'l ik ve ın nt- Basılmış eser· - Evli, 4 çocuk Asker. C. H. P. Hariciye III· VI + K 
sızra, !ngilizce lıu ııt YC tarih leri vardır. 

Lutfi Gören Akçokoca 1888 Orta - JJalk~ ılık, ida- - - Evli, 4 çocuk Bolu umumi meclis azası ve C. H. P. Arzuhal VI K K 
l 't', ziraat halkevi reisi. 

Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşil Burdur 

1 

1892 Tıbbi ye Fransızca Tıp - ...... Evli Durdur '. If. P. llçe Jm~karu ve C. H. P. S. 1. .l\Iuavenet VI K K 
yurt dııimi encümen ilıa.sı. 

1brıılıiın cemi Dilmen Selanik 1889 Hukuk Fransızca 
Dil , tarilı. <"de- Edebiyat ,.e di-

Üniversitede Evli, 3 çocuk l\1aa.ı:if vekilieti umumi mü- C. H. P. Di. 1\Iulıasebaı V- VI K K 
bi:·at. lıulmh: ve le ait cseslcr: 

muallim fettişi. 
!!ıız<'trt•ilik vardır. 

ı 

1 

Memcd Sanlı Tefenni 1897 Rüştiye - ıiraa t w - ...... Evli, 5 çocuk Burdur meclisi umumi ve daimi C. H . P. Di. Muhasebnt VI K K 
çiftçilik encümen 8.zas.ı. 

Burıa .Atıf .Akgüç l'ıludanya 1900 İstanbul ve Ro-
Fransızca, Hukuk 

IIcniiz ba~ıl- Edi, 3 çocuk Adiiye müfettişi. C. H. P . Adiiye V- VI K K -ma IIukuk fa-
İtalyanca 

mıımış eserleri (M:üstakil), 
külteleri vardrr. --- - - - ~ -- ----

~~ ~ - - - --- -- ~ -- ~ - -
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Bazı kanun ve kararlara. ver -

·eıo Evli olub olma-
Cl 1ntihabdıın e,·vel ROn memnri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakitteıı be- dikleri reyler 
"'..cı dığı ve kaç ço-

!sm i 
)~·-

Bildiği diller Ihti.ııaaı Ellerleri 11mı rütbeleri yet veya mesll'k ve nıeşgu l iyeti tır ka encümen ri ruelıus olduğu (1 942 M uvazenei (lcra Vekilieri 
lntihab dairesi Doğduğu yer o ... Tabııili 

A!l cuğu bulunduğu umumiyesi) ka. Heyetine itimat 
nunu: 4227 karar: 1310 

Bur&a Dr. Galib Knhram&ll Korkudeli 1893 Tıbbi ye Fransızca Ic YC zührcvi - - :-:di. 3 <:<wııl, C. H. P .• \ntıılyn iclnı'l' heyeti c. n. P. ::.Jaliye n·- YI K K 

hastalıklıır reisi. 
-- - -----

Dr. Refik Giirnn ! stnnhul 1873 Tıp Fransızca Hıfzı ssıhha, beşe- Avı'Upada ncş- :M:üderris Edi, G ı;oı·ıık l ;,tanbul hıfzıssıhha mücs.~cscsi C. II. P. K 1. :\l naYıme t III- VI K K 
ri ve havvani bak-

rediimiş eser- müdürii ve Tıp fakiiltcsi lıakte-
teriyolo ii ve ~ari 

hastalıklar leri vardır . riyoloj i müdcrrisi. 
, 

Dr. Sııdi K onuk İstanbul 1894 Tıp Fransızca 
Operatör ve do- - EYli, 2 ~oc·ıık C. H. P. Vilayet başkanı. C. H. P. Bütçe V - VI K K 
ğuın ve kadın 

-
hastaWdurı 

Fatiıı Günndiren Kıbrıs 1873 Mülkiye Fransızca, İdare - - l~vl i , 7 çornk Şiirayi dcl'let azasr. C. H . P . Dahiliye IV- VI K K 

Arabca, Rumca 

Fazlı Güleç Mo! va 18!>1 Miükiye Fransızca, İdare - - F.vli, -! <;O<:Uk İzmir valisi. C. H . P. Bütçe VI K K 

Rumca (Müstakil) 

-------- --
Gl. Nııci Tmnz Seriice 1882 Erkanı harbiye Fransı zca Askerlik. - - Ev li, 3 <:<wıık .Jannıııııın ,:rl'nrl koıııııta ıılığıu- C. H. P. Milll Müdnfaa V- VI K K 

idare dnn rmddi kor!!rn<'ra l. 
-

Mnhittin Bnlın Pars Bursa 1885 Hukuk Fransızca Hukuk, ed<'hi- Muhtelif mecmu- - Evli Avukat C. H . P. Teş. E ·asiye I, V - VI + K 

yat alar ve Güneş 
doğarken . 

Muırtafa Fehmi Gerçeker Karacabey 1869 Medrese Arabca, Ulumu şarkiye - - };•, li, 8 çoc·uk K ararabc~' ınül'tüsii. C. H. P. Arzuhal II -VI K K 

Farsca 
-

1 

Nevznd Ayas Seydişehir 1889 Dariilfünun Arabca, Farsca, F elsefe, maari f, Tercüme : Cocu- - Evli, 1 <;oruk Haydarpnı;;a lisl;;i fi lozofi ve C. H. P . Bütçe VI K K 
ğun ruhiyatı İn-

Fransızca, biraz içtima.iyat san skilesi hak- sosyoloji muıılliıni. 

Almanca landa yeni dene-
yişler, ve sair ya-

zı ve tezler 

Refet Canıtez Bursa 1880 Mülkiye Fransızca İdare - - Evli , 2 çocuk Adana valisi. C. H . P. - 1., II - VI K K 

Çonakkalt Atıf Kam~ Çanakkale 1882 Harbiye Biraz Fransızca Askerlik - - Evli, 5 çocuk İnhisarlar Kadıköy depo C. H. P. G. ve inh.isarlar 1., VI K K 
müdürü. 

A Tni Y ui:anı~ Ayaş 1893 ldadi, ÜÇ sene Fransızca Maarif - - Evli, 3 çocuk Maarif vckfıleti oı-tn. tedrisat C. H. P . Maarif VI K K 
Fransara Peda-
gaji ve nebatat 

uınum müdürü . 

tahsili -
Hilmi Ergeneli Uzunköprü 1887 Mülkiye İtnlyanca İdare - - Evli, 4 çocuk Birinci umumi müfettiş C. H . P . Dahiliye V- VI K K 

.J _., ... _. ; ... · ~~ 
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Evli olub olma- Ba.zr kanun ve kararlara ver-
~ !ntihabdan evvel 1on memuri- Mensub olduğu dikleri reyler ;g,d dığı ve kaç ço- Mensub olduğu Ne nkittenbe-

!ntihab daiı:esi !s mi Doiduğu yer o ... Tahaili Bildiği djller !htisası Eserleri nmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğa (1942 Muvazonci (İcra Vekillcri 
ı:ı.;ı mığu bulunduğu umumi yesi) ka. He)'etinc itimat 

nun u: 4227 karar: 1310 

Çanakkale Heşad Nuri Günteh:in Istanbul ı8!l2 Üniver ite cdc- Fransızra, Maıırif, 12 roman, 8 piyes, _.. Evli Ma.al'if velcillcti müfettişi. C. H. P. Mııaı-if VI K K 
lO cilt ilnıi', edebfi 

bi.vat şubesi matbuat tercüıne 

-

Rusulıi Bulayırlı Gelibolu ı88!l ll lülkiyc Fransızca, llesap işleri, ~ 

ınaliye 

_.. Evli, 1 çocuk Divanı mulıanebat nıuralobı. C. H. P. Di. 1\f ulıascbat VI K K 

Ziya Gevhcr Etili !stanbul ı8!l2 Hukuk Fransızca, 
1ıf atbuat, t.ica-

llfedı'niv(·ti ka- _.. Evli, 2 çocuk Gazetecilik. ve ticaret. C. H. P . III· VI 
ret ve maliye - K K 

tngilizcc, diıncnin zcvııli 

. 
' 

Çankın. Avni Doğan Yozgad ı892 Mülkiye Fransızca İdare - _.. Evli, 2 ~ocuk Kastamonu nlisi . C. H. P . - II- V, VI K K 

-

Dr. Akif Arkan Çankın ı889 'l'ıblıiye FranRızca, Trp - _.. Evli , 2 ~ocuk 'rııhip alhaylığından müsta.fi. C. B;. P . MilU lliüdafnıı. VI K K 
Biraz AJmanra 

- - ·-
Fa.zıl Naznıi Rükün ı 75 Edebiyat Ara hen. Far~ra, Hııktık ve di l, 

Yunan ve latin 
I f\llmk doktoru Evli A ukara Dil, taı·ih v<• coğrafya C. H. P. 

. 
Kandiye YC mitolojisi, Kadim Teş. Esasiye V- VI K K 

hukuk Eski ve "eni Yu-
ınanı·i f ve tarih Yunan ve Roma ve profesör fakültesinele eski Yıınan~a ve 

nanca. Lfitincc, tarihleri , Latin 
F'ransız~<ı, ltnl- dili grameri, Yu- r~n tincc pı-ofesörü. ' 
yanca , İngilizce nan dili g-rameri 

1 ve ilmi makulckr 
r---· 

Hüseyin Cahid Yalçııı !stanbul 1875 1\f.iilkiye Fransızca, Diplomasi ve - - Evli, 2 <;ocuk 1\f uhnrrir. C. H. P. Tcş. Rı~nsiyc · t, V- VI + + 
tt.ılynnca, 
lnıdlizrc 

i~tinıai~·aL 

--
Mustafa Abdüllıalik Yanya 1 88ı Miilkiye Fransızca, 

li'Iııli idıırl - - Evli, 2 çocuk lzınir va) isi. C. H. P. ~ II- VI K K 
Ren da 

tn~ilizce, 
Rum ra ----

ı Çomh. .\li Rıza Erem Suıdır..,.ı 188-1 Haı·rı ak:ıdt•misi Fr:ın~ızca. Acıkoı·l ik ve Kurtulu~ ve Kur- ~ Evli, 1 ~;ocuk Drvlt't Demiryoll arı um um C. H. P. Na.fia VI K K 
tuluş savaşı hak-

Alınaııra şinıcudi f('ı·~il ik landa yazı lar ıniidiirü. 

-
.! 

Asım Us Gürdes 188-l }(ülki~'e Fransı7.ca 
n:ızctl•,.il ik, ik-

~lulıt!'lif <:sl)rleri - Evli, ı ~octık Gazetecilik . C. H. P. Harici ye III- VI + + 
t.isnt, 1naliyc ve 

Yııı•lır. 
maarif 

Atıf Tüzün Arlıavi 1885 l\Iülkiye Fransızca İdat·e. maarif - - E\·Ji, .ı ~ocuk Şfıı·ayi de\'lcL lifttik iye ve C. H. P. Dahiliye I , III· VI K K t l\fıııı.rif dairesi Tcisi. 
' --

:\fazhar llfüfid Kansu Denizli ı 74 Mülkiye Fransızca 1darc ve - _.. Evli, 3 ı;ocuk Bitlis vali:- ı. C. H. P. M. n. Tetkiln I- VI K K 
mali~·e 

-
Çonım Or. Mustafa Cnııtekin Çorum ı878 Tıbbiye Fı·ıuışızrn Doktoı· - _.. Evli, 4 çocuk Afyon Karal ıis:ır ;; ,k eri lıııs- C. H. P. Kütüpane I- VI K K 1-• 

tıııı~~i focrta l-ı.ı i. 
' -

Eyüp Sabri Akgöl 1ıfanastır ı 76 Harbiye Fransızca .\skPılik - - Evli, 2 ~ocuk Ziraat. C. H. P. Milli l\lii daiaa. I, V-VI K K 

= = - -= 
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Evli olub olma-

Bazı kanun ve kararlara ver-
p 

lntihabdan evvel ııon memuri- Menaub olduğu Menaub olduğu Ne vakittenbe- dikleri reyler 'tl ,.cı 
dığı ve kaç ço-

lntihab dairesi ls mi Doğduğu 1•r ·~·s Tiliili Bildiği diller thtiauı !'.er leri İlm1 ritbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fı:rka encümen ri mebu.s olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri 
Q.., cuğu bulunduğu umumi yesi) ka. Heyetine itimat 

nunu: 4227 karar: 1310 

Çorum İsmail Kemal Alpsar lskilip 1874 Mülkiye Fransızca i dare, ziraat - - Evli, 2 çocuk Valilik. C. H. P. Dahiliye II- VI K + 

tsmet Eker Çorum 1877 Rii§tiye ve Farsca lifaliye - - Evli, 3 çocuk Evkaf müdürlüğü. C. H. P . Bütçe I- VI K K 
ma dr e 

Müni r Çağ:ıl l skilip 1874 Hukuk - Hukuk - - Evli , 4 çocıık Evkaf neza ı·eti müsteşarı ve C. H . P . Adiiye İ., II -VI K K 
avukatlık 

Nuri Kayaalp İstanbul 1875 Mülkiye Fransızca İdare, faliye - - Evli, 1 çocuk Şfırayi devlet az ası. C. H. P . Arzuhal VI K K 
Rtıkuk-ıı amme ....... . 

Süleyman Köstekçioğlu Çorum 1889 l dadi - Evkaf, ida ı·e - - Evli, 2 çocuk Çorum C. II. P. llyönkurul C. H. P . G. ve inlıisarlar VI K K 
üyesi. --

-
Şakir Baran Suııgurlu 1890 Ilukuk Fransızca Hukuk - - Evli, 3 çocuk Tenıyiz nınhkcnıesi raportörü. C. H. P. G. ve İnhisarl ar VI K K 

-
D•1tittt Dr. Harndi Berkman Denizli 1892 Tıp Fransızca Birinci ·ınıf - - Evli, 3 çocuk M cnıll'kC't hastanesi başdoktoru C. H . P . S. İ. Mmıvenet V- VI K K 

doktor, operatör ve operııtörii. 

Emin .Aslan Tokad Sarayköy 1893 Montplier Ziraat Fransızca Ziraat, bağcı- Matbuatta mün- - Evli , 3 c:oeıık DPnizli ıiraat mühendisi. C. H . P. Ziraat III- VI K K mektebi alisi ve 
lık vo hukuk teşir makaleleri (Müstakil) Ankara Hukuk . fakültesinden vardır. 

<Üplomalı -

Fahri .A.kçakoca Akça Denizli 1894 :Muallim rnek- - Ticaret Matbu 4 eseri - Evli, 4 çocuk Denizli . H. P. l1yönkurul C. H. P. G. ve inhisarlar VI K K 
te bi vardır üyesi. 1< 

Necib Ali Küçüka Denizli 1892 Hulruk Fransızca, Hulrok Kadın hukuku, - Evli, 2 çocuk Eşıne kazası müddeiumumisi. O. H. P . Teş. Esasiye II- VI K K 
İngilizce Çocuk hukuku 

-
Tahir Berkay Denizli 1887 

Darülfununun Biraz Araben Ticaret. ikti- Evli, 3 çocuk D<'nizli Şemsi teı·akki clebagat - - C. H. P. iktisat VI K K son sınıfına 

kadar 
sat, debagat ve ticuı·et şirketi müdürü. 

Yusuf Başkaya H onaz (Belevi) 1 79 Hukuktan eh- - Zil'llat, adiiye - - Evli, 6 !,:O<'tık Ziı·ıuıt, tieaı· t. C. H. P . Ziraat I- VI K K 
liye tn anıeli 

-
Diyarbaktr Cahil Çubukçu Diyarbak ır 1901 Lis 1ta1yıınc>ıı. ) Iatbnat - - Bekiir Diyarbakır ıı;azete;i salıibi ve C. H. P . G. ve inh isarlar n K K 

r 
yazı işl eri müdürü. 

_! - -~ -- -~. ---
1' . 
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1ntihap daires i ls mi Doğduğu yer l~i lıl ii?i rJ ill er 1 htisasr Esel'ler i I lim i <litbol"i 

-
' E':_li olu p olma- l Ne vakittenbe- Bazı kandikl~ v~ ka.rlarla.ra v er-

- fııtilıapdan o•wel son nıemu ri - l\ lensnp olduğu :.\Ir·nsup olduğu en rey er 
d ıgı ve ka~ ço- ·.·cl w,vıı nH•>< Iek ve ıııeşguliyet i fırka encümcn ri mebus olduğu (1942 llluvazenei Clera Vekil ieri Tahsil i 

ı 
~ıığu hnl ı •J> lıığ-u ı uınumiyesi) ka. Heyetine itimat 

:--------------------·l-----------·--------- ı----------1·-------------····------1·-------------ı-------------·l-------------- -------------l·--------------l·---------------------------l--------------l·-------------l·-------------l·--~n~u~n~u~: ~4~2~2~7 --· l-~k~ar~a~r~: ~1~3~1~0~ 
DiyarbakJr llr . lbralıim Tali Ön İstanbu l 

giiren 

Dr. Şükrü Emed lstıınım 1 

Tııı 

ı !)8 

Fraıısı zr·a, 

J n ırilizrc 

Doktorltı k, 
idare 

Edi, 2 ~ocuk 

Evli, 2 çocult 

Umumi nıii fetti ş G. H. P. ı rıı ı·iciye II, II[. V - YI K K 

Cerrııhpaşa hastanc,i sitıir ve C. II. P. YI K J( 

1----1--1--1--ı 
Ul. Kiıız ı nı Sevüktekin 1 't stanbnl 1877 

Tılıbi"e I' C 

Alıııan,l'a 

J[arlıiyc 

l•~ ı·ansı ı<· a, 

Alınanca 

Fr·an ..;;. ızca, 

~\l manca 

.\skcrlik Evli, 3 çocuk 

a kıl hastalıkları ınütclı nssı s ı ı 
1--1- 1-+-----11--1 

R ıu•i f rr ka koınııta rı r. C. II. P. Jl'filll l\lütlafaa lU - Vf K K 

~---------------ı-----------------ı-----------1 --------l-----------ı-----------ı-----------ı------- -----------·--l-----------ı----------------------· l-----------l-----------ı------------~-----------l---------~ 

Rü~tü Bcki t Kös1.enı·c 188~ E dm t ıncktclı i .\ nılıNI 

Veli Necdet Sünkitay l li~·:ı J'lıak ı r 18!H 

~-a 3 P kadnı· Fc.ıt'..;rn. 

Darli l f[inn n je- l<'r:ın,m·a. tn~i

oh•i i vr <"oğraf-ıli 1.~ r·, .\l nıımC'::t , 

ı-----------------ı----------------ı-----------ll-------ı-----------

Zeki Mcsud .Alııan _\ydın 138!1 1\lülki:vc vo Pa- F . ı • ı·an~ızra, 
ı · i s le ıılıiııın sı-

.\lnwıır1 

~-------------------I--------------------4-------------~---------·l-----v_as_·ivn 1 

Edinıe Or. F'atına lllcın ik SHI'ı·.ı,ıhofıı 1003 Tıp 

Evkaf 

Bııııkacık, 

idare 

Hııkıık , ulüııın 

siya~i ,~c ,~e iq. 
tinıaiyo 

l\fntlıu 2 eser, 
lı i r ~ok ımıkale 

l\ Tılt lııı atta. nıün

h·~i ı· ın:ık:ı Ir ler 
\·c hukuku düvcl 

~vii , 4 ~ocuk 

Müderris Bvli, 1 çocuk 

EYkııf u ııııı ın miidii ı·ii. C. II. P . Bü tç ur - vr + K 

Ziraat lımıkas ı ınc l'ft.,z müdür ü. 1 
C H P tktisat YI + K 

C. H. P. Ankara Y. U. Ankara • · • ı 

I-T-i c_:_:_·:_t_:_::_~: __ ~_:_:_:_:_~_ı~_~:_:_~-~-c-is-i.-1---(-~-İ_:_s~-· -l;_il-)---1----IT-a-ıı·_k_';ı_y_c,.-ııt-·I- ! ---I-I_l _-_'_'_l _ __ , _______ K _______ I---- KK 1 

f;ııı·dıa lı:-ı~l.ııııc.·i pol ikliııik ~efi . C. JT. P. R 1. , . V- VI K Dıılı i ll hasla
lıklar 

~---------------ı---------------~----------l--------l-----------l-----------l-----------l----------l-----------ı-----------l----------------------!-----------1-----------~----------·1----------l-----------~· 

Ziraat 

K İstanbııl Fuad Balkan 

J !lıU !, I- VI 

VI 

K 

K 

K 
Jı\, ılll.l. tckvio, 

ı 
t.ını:ıt Jf•·•·w :ıi!ac;l:ıı-ı, 1 

·ııs i 1 ~------------------l-------------------l·-------------l --------l-------------~-------------------------l-----~-~ı_r_ı l_ık ____ -------------l-----ı Stiıııı:ü ıııulın-
.\,kı dik - Edi, ~ çocuk Bcdeu terııiycsi gL•ncl direktör-

rc·zı·s i hakkında 
1887 

r.-ı; ı I'OI'll k Pnh~e ve zirııat. C. II. P. 

C. H. P . lifilli 1ı:Iüdafaa 
lüğü cslnim federasyonu reisi. 

hir ki lnp 
--ı-----------ı-----------ı--------------------l----------~---------1----------~----------~------~· 

Osmıın Şahinbaş Trabzon 1 8R Hııkıık l ı h re Ma nisa valisi . C. EI. P. VI + K .\ nılwı•. Fnm
{,'IZ~":ı. lıi l 'ili': TIII~· 

C':l \ '(' r~ .. rri_i(•( • 

~------------ı--------------l----------l------l----------l---------ı----------ı·---·------l----------ı---------ı-------------------ı---------·l----------ı---------l----------1---------~· 

Trabzon ı 18!11 tıl ııdi - Til'nı· .. t ı - - Evli T ı·abzou be l ediyı· reisi. 1--c_._rr_. _P_._+--1-k_tıı·-s-ut---I----VI-----+---K---· I----K----! 
1-----------------ı-----------------·l----------l-----l--------ı----------l-----------l-,l'crbiy~ye olair, Dı- _j 
~-------~-----ı-g~------l--&·_~ __ l_A __ h_nı_c_d __ A_y_k_a_ç ____ , ____ İ_s-ta_n_l_)l-U----I---J-8-84----I--t-~r_o_],_·_l_il;-ı-·e_t_lt-·s-I----F-ı-·r_ıı_•_ı l_r_a_. --l---ı-·: ı-le-l-ıi_y_~_t_,_· ı · __ , _v_a_ıı~çe~i-F~n~~~I , ~I-I-aı_·- ~---------------I ---E-~,_·l_i _4 __ ~_~~-·t-ık--·ı-----------l\-I-u_:ı_ll~iın __ . __________ I·----C-._II __ ._P __ . --- I----Ra---r-ic-i._v_e---I-----III-·----VI-----I-------K-------I K 

'!'emel Göksel 

S· ı·ı· tıı•.• il izı•r ııııı,·ıı·ı'( man sonu, Kıı·pın-. Pırııı•e..; po ı ı- tı, Şeytan rliyor ki, 
qııe moral('<'~ Tarih d•'rsleri , Fa-

' zıl :\hmet. • 

1 

--------------------I-F-e_t_lı_i_A __ ıt_a_y ___________ ,·. _____ E_I-az_ı_ğ----·I---1--9-0---I--A-li--ti_'·-ar_,_· t._ı_n_eı_, __ I----~-7.-F-·ı_·••_n_'_'z_.r_n_. _, ___ l_k_ı i_~·_·t_. _'_ın_ıı_-__ , _______ -_______ , _______ -_______ , ___ R_v_li_,_2 __ ı;o_c_u_k __ I ___ T_. _c_._z_r. _ir_a_a_t_b_a_n_k_~_~~--Jl_o_ıu __ ş_u---· I----C-- _ıı __ . _P_. ___ ._ _____ B_ü_t_~e-----ı-----V---__ v_r ____ .r-----~E-C------I K 1 ,- 1 ı>l 1 i f ııt.tilizrl' '""'•lık besi müdürü. ,- ___J 
ı 
L 

PuUt.l Ağralı K K ı 

_j l\Iidilli, ılğra 1879 :\lülki ~·c Evli, 1 ~ocuk Divanı muJıa.sebııt reisi. C. II. P . 

-- ---
ITI - TI 

-- ·- ·-
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Bazı kanun ve kararlara ver- ı >CD Evli olup olına-ı:: Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenbe- dikleri reyler 

'O .,o dığı ve kaç ço- lııtihapdan e vv d memuri-
lsmi Doğduğu yer 

)~ ·;:: Tahsili Bildiği diller llmi rütbeleri 
son 

fırka rı ınebus olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri lntihap dairesi ~!! 
ser er ı 

c.ıığu bulunduğu meslek ve nıeşguliyeti 
cnciimen 

:;~t veya umumiyesi) ka. Heyetine itimat 
nunu : 4227 karar : 1310 

Elaziğ Fuad Ziya Çiyiltepe So:fya 1 70 Erkilm harbiye Fransızca 
Askerlik, idareci. kıl Evli , 3 ı:oeuk Sigortacılık . C. H. P. IV, V-V I + + lik, demiryolu in- Muhaberatı a ...... 
şaat ve i şletme, V. S. Nafin 

sigortacılık 

Sabit Sağıroğlu Kemah . 1881 Husus i Biraz Aı·abca İdare, banka- ...... ...... Bvli, 5 cO<·uk Ziı·aııt bankası idare meclisi C. H . P . Ziı-aat II, VI + K 
ve Farsen c ılık, çiftçilik reisi. 

Erzinca" Abdülhak Fırat Erzinean 18 2 Harbiye ''e Fransızca Hukuk ve as- Htıkuk dersleri ...... Evli, 2 çocnk 1ıtilll Müdafaa vekiill'ti Muha- C. H. P. Adiiye II- VI K K 
hukuk k er lik kemat şubesi müdürü. 

' -
Aziz Samili ll ter Kuruçay 1877 .Erkfım harbiye Fransızca, Al- Askerlik ve şi- ...... ..... Evli, -l çoruk Samsun sahil demiryoll arı C. H. P. Nafia III- YI K K 

ınanca, Rusca ıncndifereiJ ik komiseri. 

İskender .A1'tun !stanbul 1890 Hukuk 2 nci ...... Hesap işleri ve ..... - Edi, 2 çocuk C. IT. P. Mnhasehecisi. C. H. P . ~ VI K + 
<,1111( helediyerilik 

Saffet .Ankan Erzincan 1888 Erkanı harbiye Fran JZrc, .\skcrlik - ...... Bekı1r ı Erkılnı harhi.vc kayıııııkamı. C. H. P. Hııriciye II- VI K K 

ı 
Almanca 

j Salih Başotaı: TP!dı·dağ ı 83 Yük s k ecza cr Fı·ımsrzca, E<:zacılık ve - Evli 
Emekli alba.y ve lııfzıssıhlıa mü-

C. H. P. İktisat VI K K - e. ·c~esintlr nıi.itdıa ·"ı~ ''rzarı ,.r 
m!:'ktehi Alnıanca ziraat H~·ni,\·;ıt ıııııfıa,ilıi . 

Erzurum Aziz Akyürck 

ı 
Trabzon 1882 Miilkiye Faransızca, Al- t dare vı> bel e- ~ ..... Evli, 3 ~oeıık lzmiı· heirdiye wi~i. C. H. P. Milli Müdafaa III- VI K K 

ı 1 
manca, İngilizce diyrcilik (Müstakil ) 

' 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer Şumuu 1878 Tıp Fı·ansı zca Doktor ...... ...... Evli ı-;ıhlıııt ,-c i ~tinıni ınıın\"rnet C. H. P. ~ ı rı, \'- n K K 
.. ''<'kalr•ti müsteşarı. 

J 

~ cı. ! stanbul 
Unter Graf Haie-

B\"li, :2 ~()('Ilk ınütt>kait ı Pertev Demirhan 1871 Erkfim lıarb"ıye Fransızca, Al- A~k('rlik ve ler, Japon harbin- - Tem~·iz fızalığnHlaıı C. H. P . Haı·iciye v-n K K 

~ 
ınanca, !ngilizce ili ol n ınasi 

den ahnan maddi ( Koı·g-eı1Pr>ıl 
ve manevi dersler, 
Meç manevralraı , -: tkinci ordunun 

~ · sonbahar manev-
~ ralan, askeri ve 

mülki bir çok ma-
kaleler. 

-
.; 

Cl. Zeki Soydemir el an ik ı 3 Erkilin lıarhiye Fran,sı zca, Askerlik ...... ~ BPkiıı· Ord n mü fcttişliı!i t'rkfını lı<ır- C. H. P . Oahiliye V -VI K K ; , 
Almanca lı iye reisi. 

ı 

Miinir Büsrev Göle Bayhurt 1 90 fülkiye Fransızca İdare Bdi, -l r;ocuk J ıılıisaı·laı· um u nı nı ii dür C. H. P. - - Dahiliye II, VI K K 

1 

INdO ı ~ 
muavini. 

! 1 

Dumlu Erzurum 180 Harbiye - Çift~ilik V - Evli, 3 ~ocnk F.rzuı-um lıd~cliye rc'isi. C. H. P. Di. :\IııhasC'bat II - I K K 1 

ı ziraat _j 
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ı ::> Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri- Bazı kanun ve kararlar& ver- 1 
>tıc 

1 ı:ı 
dığı ve kaç ço- yet veya meslfk ve meşguliyeti Merunıb olduğu Mensub old>:ığu Ne vakittenbe- dikleri reyler 

"='.s= 

1 

J ntihab dairesi ls mi Doğduğu yer Jt:ıo ·- Ta ha ili' Bildiği diller !htisası Eserleri !lmi rütbeleri fırka eneümen ri mebllS oldnfn (19<l2 !tluvazcn<>i (İcra Vekilieri o .... cuğu bulunduğu o~ umumi yesi) ka. Heyetine itimat 
nunu: -1227 karar: 1310 

1 Erzurum Nakiyc Elgün lstanlıul 1882 Kız mııallim - 7\fıııtı-if ı· lıcli'- - - Bckfır ı~wnlnıl umumi ınrı·lisi üyesi. c. II . P. Dnhiliyc V- VI K K 
111(• ktl'iıi di.l~dlik ( 1üı;takil) 

Salim Altuğ Erınrum 1 !J!l Il aı·IJiyc 
Fran rzca, 

Askerlik - Evli, 4 çoouk Üçüncü umumi ıniif ttişlik . H. P. VI + K biraz Rusca - -
köy bürosu ~efi . 

Şükrü Koçak Blfızığ ı 5 Erkanı harbiye Fransızca, A~kerlik ve - - Evli, 2 çoouk Tayyare cemiyeti reis muavini. C. H. P. - V- VI K K 
Rusca tayyarecilik 

Eskişehir Emin Sazak Sazıık köyü ı8 2 Medrese ve - Ziraa t ve İş tutumu ve mu. - Evli, 2 çocuk Ziraat ve ticaret. C. H. P . lkti at I- VI + K vaffakiyet yolJan 
husu i - ticaret (Henüz basılma-

ll • mıştır.) 
- --- --

1! 

lııtanınt Özdamar Bourıun 18i!J H ukuk Praıl'-ı:t.C'a, - - - Evli, 4 çocuk Avukat. C. H . P . (l. ve iıılıisıırlar K K 
Rum ca (Müstakil ) V- VI 

--- -

l zzet Arnkan Duhrııı a ] '8 Yüksek nı ii- Pı·ans ti'f'H l'\ n fia işl<:'ri, Il L'ın i ı·yolu in- ...... Evli, ı I}OCuk Devlet Demiryollan inşaat rei. i. C. II. P. 'afia I K K 
i' (;\Jecidiyc) lıcudix ııırktclıi dt·nıiryolları :aat kitabı ( f üstak:il) 

--· - -- -
Osman Işm Bskişehir ı88i Hiiştiyo - İdare - - Evll 4 çocuk Elcktı·ik şirketi ıııiidiirü . C. H. P . Nnfin V- VI + + 

-- -
ruııuf Ziya Özer .\]{,lağ madeni ı 70 J hı ku k F'nuısızea, llııkıık, tarih Usulii ın uhakenıatı 

l\Iiiderris Dul, 2 çocuk Dıu-ülfünun IIukuk taı-ih.i C. II. P . Teş. Esasiye IV- YI K K cezaiyC' nazariyatı, 

Parst•n, Arahen \'U Wl YunandaP. evvelki müderrisi . 
ı Türk mcdcniyeti --· 

~ 
Ga~iarı~eb Alımed .Aksu Pazaı-rtk ı ;; Orta - Hııkuk ve - - Evli, 6 çocuk Dava vekilliği, ·iftçilik. O. H. P. ll[nJiye VI + K ı 

tkııı ·l'l. i 
' 

Bekir Kaleli Akçadrığ Hukuk 1kt i sul ve Evli, 2 c;ocuk Emniyet saniliğr ,, nıkatı . C. H. P. I K K i 1!100 Biraz .\lıııaııcn, - - ...... -
Fran-.;ıJ.ea asl;pı·lik 

--

~ Dr. Abdurrahman Melek .~ntakya 1"96 Tılılıiye • \1 ınaıwa, Tahibi ik - - Evli, 3 çocuk Hatay ba v kili. C. H. P . Dahiliye VI K 
Fı-:ınsızca 

--· 

ll 
Dr. l\Iemed Ali Ağakay Girit ı 93 Tıbbiye Fransızca >"o Talııılıut Oil tctkiklerine Evli, 2 çocuk 'l'ürk dil kurumıınd:ı uzman. C. H. P . . 1. Mua ven!'t V- VI K K 

! -
' Ruını·a dair ncşriyat 

~ Meme d Şahin Gazianteb 187'1 Rü~tiyc ,.c - :.\Iaarif - ...... Evli , 6 çocuk Eytaın müdürü. C. H. P. rzuhal I- VI K 
lınsusi 

~ ~ Nuri Pazarbaşı Gazian te b Orta Arabea 
Ticaret, ınahsuHi.tı 

Bir tane tabe- Evli, 6 çoouk Meclisi umwnl :izası C. H. P. I K K 

! 
ı 5 umumi ye tüccar . 

ve sabun ve un dilmemiş eser 
fabrikatörü - İ t-
halat ve ihracat 

- - - -~ 
komisyoncusu .J , , ' 

-
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Bazı kanun ve kararlara. ver-. >lıO Evli olub olma-
"' lntihabdau evvel son memu.ri- Ne 'll'&kittenbe- dikleri reyler 
"',.ı:ı 

Mensub olduğu Mensub olduğu 
>ııo-- dığı ve kaç ço-

lntihab daireııi İsmi Doğduiu yer o ... Tahlili Bildiği diller Ihti.auı Eserleri nmı ntbeleri yet veya meslek ve meşguİiyeti tır ka e ncümen ri mebus olduğu (1942 MU\•azenci (İcra Veki lieri 
A!l cuğu bulunduğu umumi yesi) ka. Heyetin itimat 

Tıunu : 4227 karar: 1310 

ı Tiiı·k dili, cde-

1 

Gazia1aleb Omer Asım Akııoy azianteb 1899 Hukuk Fransızca, 
biyat, maa.rif, 

Jıfuhtelü 13 - Evli, 4 çocuk C. U. P. ve Halkevi reisi, avu- C. H. P . Adli ye Y - YI + K 

!ngilizce 
hukuk 

eseri vardır kat, lise edebiyat mualliıni . 

&ire.tW1t Dr. Hasan Vaıııf Som- İstanbul 1889 Tıp Fransızca, 
Laboratuar ve Laboratuvar ve Profesör Evli, 3 çocuk Diş tabalıeti mektebi umumi C. II. P . V - VI + K 
dalıili hastalık-

-
yürek AJmanca 

lolı niğe ait 18 eser emraz ve stomatoloji profe örü. 
lar mütchassrsı 

Filtret Atlı İstanbul 1896 Harbiye Askerlik ve çift- Evli, 2 çocnk Başvekô.Jet eski yavcl'i. c. n. P . Ziraat 
YI 

K K ı - - - ı . çilik ı . 
Gl. İhsan Sökmen Istanbul 1873 Erkaw harbiye 

l<'ı·ans ızca, Al-
kedik, idare 

Serencaını harp, ]~di , 2 ~ocnk İzmir vali i. C. H. P. Kütiipano II- YI K K 
nıanca, Ruscıı, Iranın ahvali as-

. Rumca 
YO diplomasi keriye ve siyasi-

yesi • 
lsmail Saburıca Şebirı Karahisar 1891 'l'icarct ve - l kti:-ıat . ticaret - - E,·li, 4 ~ocuk Ticaret. c. n. P. ll< tisat Il -YI K K 

hukuk ve hllk'1lk . 

Münir Akkaya Jstanbul 1871 Mülkiye F ı·ıınsızca, !dare - - E,·li, ~ ~o·uk Dahili,vc m üst •şan C. H. P. Rütı,:<' II-\'1 K K 

Rumcıı 

Nafi Atııf Kanım 'fckke 1890 i\fiilkiyo Fransızca Manrif Fenni terhive ta- - Evli, 3 ~ocuk Muari r vckfıleti ıniisteşarr. C. H. P. - lll - \'I + K 
ri hi ve bazı eser-

ler 
------· - - ----

Taliıt Onay Çanları Edebiyat şubesi Fransızca, Edebiyııt, tarih, 
Halk şiirlerinin 

Evli Duygu gazt•tcsi sahip C. H . P . :\Iaari r ır- vı K 
1888 şekil ve nev'i , Aşık - \'C . K . ~ertli, Çankırı şa- ı Amhca, Farsca maarif irieri ve bi r çok 

başmuha;riri. 

makaleler 
---

Gtıtll i~~ -;ne Oıırak Sakarya Erznruın 1876 Orta 
Hukuk. idare, - - Evli Erzurunı beleeliye reisi. C. H. P. Bütço !, V - VI K K - bch·di~'PI'ilik ve 

ticaret 

~ 
Edib Servet Tör Adapazan 1880 Erkarır harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 2 ~ocuk Balya Kanuıydın madenieri C. H. P . llariciye II- YI K K 

şirket i umuın müdürü. 

ı 
Hasan Fehmi Ataç Gümicyıne 1879 Hususi - tktisat ve ma- - - - - C. H. P. Milli Miidafaa I, I- VI + K 

liye 
ı 

ŞtTket Erdoğan Çerkeş 1883 Haı·biye Fransı1..ca İdare ve as- - - E,·li, 6 çocuk Muamclatı zatiye piyodc şubesi c. n. P. .Arzıılıııl III- n K K 

kerlik müdürü. 

Y u.sui Ziya Zarban Gümüşane 1877 Harbiye Fransızca Askerlik - - Evli Emekli albuy. c. n. P. Milli Müdnfıuı VI K K 

llal•kari lzzcı Ulvi Aykurd Eskişehir ı o nususi Fransızca 1\f ulııırrirl ik - - Evli, 3 çocuk Maarif vekllleti Kalemi malısus C. H. P. Maarif II- VI K K 

ve muallimlik müdürü. 
ı--

Hatay Abdallah Munalotlu Rayhaniye 1889 Orta Biraz Araben Çiftçilik - - Evli, 3 çocuk Hatay C. H. P. Genel ııekreteri. C. H. P. Arzuhal VI K K 
ı 
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l intiliab a,;,..; 

ı:ı Ba.zı kanun ve kararlara ver-
>tol Evli olub olma-c 
~:9 dığı ve kaç ço-

!ntihabdan evvel aon memuri- Mensnb olduğu Menııub oldufu N• Yakittenbe- dikleri reyler 

ls mi Dofduğu yer o .... Tahlili Bildiği diller !htisaSl Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus oldufn (1942 Muvazenei (le ra V eki Ileri 
A!! cuğn bulunduğu umumi yesi) ka. Heyetine itimo.t 

nunu: 4227 karar: 1310 

Ilatay .A.bdülgani Türlan en Anlakya 1882 Orta Biı·az .A.rahcıı. Çif.tçilik - -- Evli, 3 çocuk Hatay l\'[illet llf~t·lisi ı·eisi. C. H. P . Dahiliye VI K + 
1 

' 

Bekir Sıtln Kunt Antat-ya 1905 Hukuk - Ilukuk ve cde- 2 eser -- Evli, 2 çocuk Başmüddci umumi muavini. C. H. P . Adli ye VI K K 

1 
. b iyat 

1 Biraz .A.rabca Tenıyiz başmüddeiuımımi mua-
Hameli Selçuk hkend nın 1906 Tiukuk 

vo biraz Fran-
Jiukuk Makaleler -- Dul, 2 çocuk vini ve lskend('ı'Urı l'. ll . P . reisi 

C. H. P. - VI K K 

' 
sızca 

,.c liııtııy Millet M ~li'iinde ın ebu.~. -
ı Memed Tecirli Osmaniye 1883 Hus usi Biraz Araben Çütçilik - -- Evli, 5 <:ocuk Tiatuy C. H. P . Reisi. C. H. P. Ziraat VI + K -

-- . 
!çel 1893 Lise ve kısmen Ziraat ve ti- Evli, 4 <:ocuk lçel Meclisi ıııınııni ftZas ı . Ziraat 

Ahmed Ovacık vacık - - -- C. li. P . VI K K 

Yüksek ticarC't caret 

-
1 

! stanbul 1892 'frbbiyo Gözlerimizi ııa- İktisat 

~ 
Dr- Muhtar Berker Fransızca 'l'ab iblik - E,•Ji, 2 çocuk Göz nıütt>hassısr vr i\ft'rsin li- C . H. P. VI ır + 

(<löz müt.nhas- sıl koruyniını mnn şirketi idare mrı• lis i reisi. 

SISI adlı bir eser 

' -

!~min İnankur Silifke ı 74 :\[edrcsc Aı·ahca. Faı· ".('ıı. Maarif - - Evli, 6 <~ocuk Müd o fnai hukuk ıvis libri . C. H. P . Maarif İ, ll- VI K K 

----
Ferid Celfıl Güven Istıınbul 18!)4 Hukuk,. sa- f<'ı·ansız<>n Gazetecil ik - -- E,·li 'l' iiı·k sözü sahip ve l ınsnı ıılııırriri. C. H. P . -- m- VI + K 

nayii ncfisc 

1 ~ 
t , VI 

GL Cemal Mersinli ]\'[('!·sin 1873 Harp aktıd<•misi l•'raııs ızca. Al- Askerlik - - Evli, 3 ~ocuk Enıl'kli !l'l' ll ( ral. C. H . P. afia K K li maıtca, İngilizce 

-----

Turhan Cemal Beriker Adana 1892 1 dııdi, 2 snı ıf - Ticnl'(•l. ve - - Evli, 3 çocuk Achtn ·ı, Belcdi~-<' reisı w .n. C. H. P . Dahiliye VI + K [ 
hukuk Belcıli.vecilik P . Vilfı.vet hcyHi :1 :ısındo ıı . 

~ 

lsparlll Hüsnü Ozdamaı: 1875 M<"ilreso Ticııret ve Evli, 3 çocuk ~fürtü. C. H. P. Nafia I- VI K 
Isparta .A.rabca - - K 

ziraat 

Kemal Turan Isparta ı 96 llub:uk Frıı.ıısız<'a Uukıık, mat- Müteaddit ma- - Dul, 2 ~ocuk - ' C. H. P . - IV, V- VI K K 

buat \'C ticaret kaleleri vardır. 

Mükerrem Karaağaç Şarl-.-i Karağa<: 18 5 :\lülkiye - ~faliye - - Evli D ivanr muha..<;l'lı;ıt :lzıı~. C. H . P. Bütı;e ll-VI K K 

flemu O nlü tsparta 1892 1dadi Biraz Fr:ııı- Bnııkıırılık - -- Evli, 3 ~ocuk 1 ~porta , . H . P., Iı:ılktvi . n. P. Bütçe VI K K 

sızcıı. 
reiqi. 

ı -- - --~ -- -- ~- -~ -··-· . - --
-~ .-
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lııtihup dairesi ls mi Doğduğu yer 

lslanbul Abidin Davcr lstanbnl 
1 6 
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Bahriyc - - - c. H . P. Tcşkila.Lı esasiye 

Fransızca 
. 

tc bi 
: ı ---·--- --·------· -- ----------
ı ı Hıza l=;nl tuğ .Köst~nec 1875 :\ skeri cczacı - Eezıwı . tiearPl, - - H ek ar Ticaı·ct odası reisi Ye helediye c. H. P. s. l. 'Muavenct 

.-.,. K K ' J 

ıııek tcbi iktisat azast. 
~ ~-:· 

--··· -- --- - ·- - -- --- - --- -- -- - · 
ı . 

Tııhsiıı Co~ka n <.\'mi~<'Zt'k 18!JO I Inlkal. ı ziı·aat J~,nlll'H Z<'tl Ziı·na t. 
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Ir 
ı ~ ai!; Uaysnl Piucn 1886 Hııkuk F'nı n ~ ı;;r;ı J fıı k ıık \'C Rü tçe ve m u ha se- - l~v l i, 2 çvcuk Maliye V(•kfıh'ti m ii<tı'ŞII l'l. c. II. P. Büt~e V- \ ' J ı K K 

nı;ıli_,. (\ 
bei uınuıniyc ka-

!i. nununun izahı 

ı (-· 
ııdh bir eser 

-------------- -------· 

i ~ 1\azıııi Tol;er L tıı nhul . 1 75 Jfııı·biye ·ı~' J'3 1l~J7.(':l _ı\~kl' rlik, - - l>ııl Riva. va lisi. C. H. P. :ı·ı j Ili Jlliidafo:ı YI 1{ lt 
idnı·p 

-1 --· - -------- --------- ·--- -----
\jııı c ı · T ı ı ~cıoğ l u K ayNC I'i 1 7 ldadi - 'l'ir·an·t - - Hvli , 2 ';oenk Kayseri ilyönktmıl \'C daimi c. H . P. ]\[aliye VI K K ı 

~ 
- encüm <'n tlztısı. 

·' -- , ___ --

1 
He~ i o Ozsoy htıınhul ı88cl Yüksı:k ticaret - ı Iııkıık - - Evli, 4 ı:ocıık Şurııyi Dı•vlPt D cnYi dairesi C. H. P . Adl i~·o 1 II - VI K K 

\'l' lıııkuk reisi. 
- - · ·- --- ·i 

Sadettin Ser im Istanbul ı 8!l ) I ii Ikiye Fraıı~ızr·a lı! a r ·(· Ye - Evli, 2 ı:oeıık Denizhan k. c. H. P. Büt~c Y- n + + 1 

ikt!sııt ·-·---
Askeri fabrikalur 

Bakırköy lıarııL fal t~·ikııs ı ha~- c. n. P. ~n m l\1 ii ıla rı.ıa V - VI K K :Salih 'ruı·gay Bo.·mı ı 96 J>m·iil fiinun .\lıııaı wıı. l ·'nııı - 1\inıyıt \"(' mecmuasında harp - Bckfır 

kinı_,• ıı ~ıılı •si ·nzra. Ing-ilizce r•ı·~ııt'tlık gazlerine dair ter- kinwagPri . cümcler ,.e Kim-
ya ger ııa>.etcsi nde 

makaleler -- --------- -
Sıınt Ji ayı·i Üı·güblü Şam 1!103 H ukuk 

)'
1
l'Cl llSIZ(•(\ , In-

JTııkıık Evli, 1 ç?Cuk Anı kat. c. IL P. Biitı;e \ ' ( K K - -g-iJiz(·t•, h iraz . 
. \lııı;ınca ·-· -·- - ~-."=~ ·- -

, __ ·-- - - ·-, -
~ ·- _, -.- ·~·---<O- ., .. - -- -.... - ~~-- =- .- :--- ~---- -- -- ---· ----·----- - ---- --~-· 

. ..;:.~-----~ - -:·"-'-"-=""--- .•• ..,. ;ı.. - . ___..__ ,.~- ::r ,~ .. 1 
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ı )~ ' Jı:vli olup olma-
Bazı ka.nun ve kararlara ver-

! 
-ii ~ Mensup olduğu M.ensup olduğu Ne vakittenbe- dikleri reyler 

J ntihap dairesi lsmi Doğduğu yer ·~'C Tahsili Bildiği diller 
lhtisası 

Eserleri nılli rütbeleri 
dığı ve kaç ço- lııtihapdan evvel son memuri-

fırka cncümen rı mebus olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri 

~:; c:.ıığu bulundu~u ::•·t ,·eya mcsl k ve meşguliyeti umumi yesi) ka. Heyetine itimat 
nunu : 4227 karar: 1310 . 

KtrklGreli JJmhauettin Denker Kırldarcli 1884 Harp akademisi, - keı·lik \' C - - Boşanmış, .J. ~o- IIarp akademisinde ınuallim . C. H. P. Bütçe \I K K 

hukuk hukuk cuk 

Dr. Fuad Umay Kırklareli 1885 Tıp Fransızca Tababet 
Amerika'da 

Tüı·kl r ve gör- - Evli, 4 ~ocuk Bolu merk z tabibi. C. H . P . Teşkilatı esasiye I- VI + K 

diiklcri 

Harndi Kuleli Babaeski 1889 • Orta - Ziraat - - E,·Ji, 5 çocuk Vilayet mcrlis i umumi aza 'll . C. H. P. Maliye VI K K 

' . -
Şevket Odül I,ül lıurgaz ı ı= Hu~usi - ~'iftçi ve - - ' Evl,i, ~ ~O<'ıık Edirne müdeiLnmınıi muuvini. C. H. P. - II- VI + + 

hukuk 

ı J,ül lıurgaz Evli, 4 ÇO<'tık K K 
hiihtii Akın ı900 Orta. - Çiftçilik ve - - Llil burgıız C'. ll. P. Ba~kaıu C. H. P. Ziraat V - VI 

makine \'C umunıi ınrcJ is azasi. 

Ktrft1ı.tr Dr. llüseyin t.il.kü iğde ı !H· Tıbhiye Fransızca Tıp - - Evli, 3 ~ocuk Kiğdc Be l cdi~·c ve L'. H. P. C. H. P . s. ı. i\1uav<'nct VI K K 

reisi. 

ı 
llazim llörekçi Ankara ı 93 Kısmen yüksek Fransızca lif n ari r. idare - - Evli , 1 ı;ııcuk Aıık:ıra B(• I C'di~·(· yıızı işleri C. H . P . Di. Muhasehat JH . VI + + 

(İstanbul Yilksek 
muallim mektcbi) 

müdiirü. 
-

lzzet <hkan Kırşehir ı 8 
tdadi v jan- Hesap işleri }~vli, 3 ~()('tık fl ıılkcvi haskanı ve ilyönkurul C. H. P. Maliye VI K K 
darına subay - - ...... 

fi.za ı. 
nıektebi 

Memed Seyfeli Kırşehir 18 6 Orta ve hususi - 'I'iearct - - Evli , (i ~OI'ıık Kıl"~rhir C. TL P. B :ı ·kanı ve C. H . P. Maliye V- VI K K ı vi li\,vet dainıt cn<'limcn üyesi 

KOCIUU AJi Dikmen Batunı ı875 Darüş.~a.faka Fran ızca l\Iaıı.rü Tedrisatı iptida- - Bcküı· 1üesscRatı ilm iye müdür nıua- C. H. P . C. ve lnhisarlar İ , II - VI K 

~ iye kanunu layi- viııi . 
hasına karşı mil-

~ 

. ta tealar . 

< 

Dr. Fuad Sorağınan İstanbul 1879 k eri tıbbiye Fransızca Tıp - - "Evli , 1 ÇO<'Uk Sıhlıat w iı : tinıııi ınııııvenl.'i C. II. P . S. t. Muavenet VI K K 1 

vt'kfı l~t i lı' fti~ hc~·eti reisi. 
-
1brnhinı DıbJan Adamı ı 92 Yük· k ziraat Fransızca Ziraat ...... - Evli, J ~ocuk Kiitahyoda Süınerhıtnk Keramik C. II . P . Ziraat V- VI K K 

(Fransa'dıı) falırika.'rı irtihat nwnıııru . 

Jbnıhim Süreyya Yiğit İstanbul ıs o i\1ölkiye Frnnsıv-<>a İdare - - F.vl i, ~ ÇO<'Ilk l\[ııtasarrı f. C. H. P . Harici ye t, I- VI K K 

~ İbrahim Tolon Ereğli (Kara- 1880 Harl.ıiye Askerlik: 100 söz içinde - Ev 1 i, ı çO<'nk İstanbul bnlkevi miifetti i. C. H. P. Arzuhal II, III, VI + K ı 
deniz) ( J andal'Dla) meslek hizmeti ve 

ı 
' 

memurini zabıta 

ı ı Ir 
ll 
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ı r:ı Bazı kanun ve kararlara ver-

~ Evli olub olma-::s 
"'..cı dığı ve kaç ço-

!n tiliabdan eYTel IOD memuri- Menııub olduğu Menaub olduğu Ne nkittenbe- dikleri reyler 
'tıo ·-

lntihab dairesi ts mi Doğdu/ru yer o ... Tahaili Bildiği diller lhtiauı Eserler i 1lm1 riltbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br ka encümen ri mebus oldı,ığu (1942 Muvazen(.'i (İcra 
o .::ı cuğu bulunduğu 

Vekilieri 
umumiyesil k n.. Heyetine itimat 

nunu: 4227 karar: 1310 - Mü teka it piyufk k:ı,vmakumı, 

Kocaeli Kemalettin Ol pak ls tanbul 186 Harbiye Frıı.ns ı zca A.~kPrlik ve - - Evli , 2 çocuk C. H. P. - III- VI K K 
Balıkesir i;kiin ııı ı ntııka mü-

idare dürii. 

Orgl. A. s. Akbay1u- Istanbul 1872 Brkii.nı harbiye Fransızca, Askerlik Ye - - Evli Emekli orgcıırrnl. c. H. P. - V -VI + + 
ğan Almanca şimcnditerci lik 

Ragıb Akça !zmit 1887 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avnluıt. C. H. P. - II- VI + K 

1 ------- ---- ·----

Saliılı Yargı 1 tımbul ] 8!J !Iulruk - llukıık Nizarnatı zalııta - Bekii ı· 
Avukat, lsta nhııl Aılli .vc meslek 

C. IT. P. Adiiye lll- VI K 

ı 
K ı \' C poli mekt eplPri mıınllimi ve 

l s taııhut bcledi~·c ınerlisi aza sı. 
·-- - - ------------

; -
Ünye 

Yii ksl'k Halkalı 
Alman<'a Bağrılık. fen ni Bağcılık , mcy- Müderris Bckfıı· Ziı·aa t müdüri ıınıunı i s i. lktisat 

Konya Alımed Harndi Dikmen 18!13 ziraat ınektebi 
C. H. P . nı - vr K K 

\'O Alnıanya 'da 
cşeaı· ve uğaçlıırı 

--- -- -- - --------- - ----- ------
Ali Muzaffer Gökcr lstanbul 

Mülki.YC ve Pa-
l•'rH'fl(l17.C:t, Taı · ilı, ınaııl"if 

Matbu \·e !'HY-
Profesör Evl i E<lchiyat fııkültessi r~is c. II. P . Harieiy 1889 ris Ulumu siya- rinıatlıu eserlı>ı·i 

\'C IV- VI + K 

si.vo 
Alnıı•nru ve diplom as i 

vardır 
pı·ofesörii. 

---· ----
Seliini k 18!l!l 

Posta. tPIS<raf ve 
Fı·an.;:lz<·n ırııkıık Hukuk boşöliye Bekiir tznıir Cumhuriyet nıiiddeiıınıu- c. H . P . 

Ali Rıuı Tiirı !l l st>tnlıul ve Pa. - Bütçe V- V1 + K 
ri• Hukuk fakül- ve lisaniyesi miliği ba~rrnıa\"i ni . ( [ii..«takit) 

te l ~ ri - ------
Dr. Osmnıı !)c\·ki Utuda~ Buı·sıı 1R89 Tılılıiyc Frn n, ı zra \"~ t "PII l. rönt - Osın.anl> tabalıeti 1 - Evli, 2 çocuk l\ ı ,ıını nıütekıı. it biıı lı:ı~ı. V!'renı C. H. P . .. 1. l\lun v net V- VI K (( 

tarihi. fıfi asırlık 
g'(! l1 , tarih Türk tababeti, miiradPII' cemiyeti Eyü p di~pan-

BursB . IJiudağ SP r i lıaşlıt>k ı nıi. 1 

ve s;ti re 

- -------- - --· ---- - ---- --------

F'uad Gökbudak Konya Eı·eğlisi 1894 Hııkuk Franıı ızra, .\mlı- 1 fııkuk \"C - - Evli, 4 çocuk T iiı·kofi~tc- m "'1\·i r . c. II. P. Ad liye IT, IlT, Y- n lC K 

ra, Farsen iktisat 

------
Konya llııkuk ~'nuısı zca, ı rııkıık 

Bir t.cz \ "C ticıı-
Hukuk doktoru, Evli, 1 c;ocuk ITukuk dıx: · ıı1 i. Galip Gültekin 1900 \'C \ "C 

ret hukukunu 
C. H. P. Adiiye VI K K 

ls\· i ~re Almanca iktisat a it iki tercüme 
doçent 

-

Gl. Ali Fund Cebesoy l tanbul 188<! Harp ııkademi 'i ]i, ı·ansızca, A.~kt' rlik ve - - Bekiir Müteka.it general. C. H. P . - I, II, IV- VI K K 

Almanca diplomasi 

tzzet Erdal Konya 1887 Hukuk 
Hukuk, ticaret, - - Evli, 2 çocuk 'l'ücrar, eski il yönkurul üyesi. C. H. P. G. ve inhisarlar VI K K - maliye, ba nka-

cılık 

Kazını Giirel Nevş hir 1890 Hukuk - 1darc ve nafia ~ - Evli, 3 <;ocuk Konya belcdi~ · reisi. C. H. P. Maliye III - VI + K 

1\.üwn O kay j Q;~= ı 92 Mülkiye Fransız('a ~fauı·if, idare, - - Evli, 2 çocuk Giresun ldadisi mü ,iirü ve nın- C. H. P. 1ktisat II- VI K K 

ı 
nı aliye arif müdür n ııı d ni ._ı 

-~- '- - -~~ - -- - - - - -~ 
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- · ---- - ~ 

" Bazi kanun ve kararlara. ver-
ıtıt Evli olub olma-
::ı dikleri reyler 

"t:1..ı::: dığı kaç ço-
lntihabdan eVTel son memuri- Mensub o lduğu Mensub olduğu Ne Takittenbe-

lsmi 
)~·-

Tahlili B i ldiği dıller l htisası Elerteri D mi 
ve 

yet veya meslek ve meşguliyeti (1942 Muvazenei (lcra Vekilieri 
lntihab dairesi Doeduğu yer o ,_ rütbeleri br ka en cü men ri mebwı olduğu 

cı 5 cuğu bulunduğu umumi yesi) ka. Heyetine itimat . nunu: 4227 karar : 1310 

ı ı 
ı 

Konya Mustafa Ulusun Konya 1873 l\Icdı· s' Arabca Ticaret - - - :\ l ii<h·ı- ri~l i k nı ti~arct. C. H ., P. n. ve iııhi~al'lar II- VI + + 

ı -- --- ı 
1 

Naim Hazim On.at Konya 18 !J Medrese Anıhru . J.'ıı ı><eıı Ed lıiynt - - Evli, 3 ~ocuk :\Iüdcl'l'is, nıuııllinı. C. H. P. Adiiye II- \ ' I K K 

ı 
ı 

----- --
Konya :ı::rukuk Biraz Fr:ın.·ırzca Hukıık, ida ı·e 

Koıı:vıı Bl'i l' di ~·ı· f'pj..;j, ( ' . ır . l '. 
C. II. P. VI K 

:-;icvki Ergun 1 sn - - Dul, 2 çocuk 
ilyönkuı-ııl ii_,·r~i YC lııılk~vi 

Dahili:ve K 

il.zası. 

- ------ -
Tevfik Fikret Sılay J onya 1S90 Ilulrı:ık - Tiukuk - - E,·Ji , :> ~ocuk K n rantan t ,ıi ıwr n;ah lu•ııı rs i c. n. P. Tr~ ki Iii tr c~asi:ve II- YI K K 1 

ı 
U7.3Sl. 

1 

-- ·- - 1 

ı 
Vehbi Bilgin Konya ı9oı JJııkuk Almanca Hıık"Uk, ımıarif - - Evli , 1 ~oe ıık TPm,,~i?. ııııılıkı · ııu·'i lım,ıııiid<l t> i- C. H. P . i\1 illi :\liidn fna VI K [( 

ıınııını i mıtaYini. 

1 
ı ---- - -- --

ı· l1ülalıya Altıettin Tiridoğlıı Uşak 1903 Paris Üniversi-
Frıuısızca JJııktık Finan · ilmi, Htıkuk !isan- 1\ıı ·k l ıın• l i ır. J> . lı .'· fıı Inı n ıl C. H. P. Biit ~<' V- Yl + K ı tesi Hukuk fa-

Evli . 3 ~ocıık (' 

kültesi 
. .JezdPn tercüme i:vasi ba~knnı. 

-- --
ı 

Sesim Atalay Uşak ı 8!1 DarülnıuaiH- Fraıısızca, Taı·ih ve di1 
Öğüt, Bektaşilik 

Dııl .\fııaril' ıııiiı1üı·ii. c. H. P. !kti!l}Jt I- VI K K 
ve edebiyatı, Türk -

mini ftliye .A l'Hbca. Farsca büyükleri, Maraş 
tarihi, Co nk ve 

saire 

---
Dr. Ali Sühıı Pclilbaşı !stanbul ıs 7 Tıbbiyc !•'ran lZ<'a Tıp 

Çocuk hıfzı ssıh- g,·Ji, 1 c;O<·ıık _ l_li y ı· clalıili~· ı· hl'kinıi. polis c. H. P . S. 1. :\[ua\'cnet VI K K 
hası . Fransızca - - \"l\ 

1 

Türkce di l kı la- lıa~lıckinıi. 
vuzu ve diğer 

3 eser 

- ~ ----·-- - --- -----

nu eyin Rahmi Gürpı- ~tarıbul ] 64 :\Iii Ikiye l•'raıısızca Ed<'biyat 60 kaar - Bc·kiir Hımı:ını·ılık. c. II. P. - Y- VI + + 
Jlnl' 

' -• ---.. - -
Muhlis Erkmen Bur a ıS91 Halkalı ziraat Frmısızca ve Zootelmi ve süt- Zootekni, üt- Müderris Evli, 2 ~ocuk Zi r·..ınt nı üsteşan C. H. P. III- VI K K 

mektebi ve Al- .\lman ca cü lük çülük 

manya'da 

Mu tafa Bacak Uşak ıS76 Rü.ştiye - Sanayi ve - - E,·Ji, 6 ~o<·ıık \ 'ilii.n·t ını· ı·Ji,i ıımıııııi iızas ı . C. H . P . G. ve inhisarlar VI K K 

ti<'arct -
ı -- -
1 R eceb Poker htanbul ı 89" Harp akademisi Fransızca, k f'lik \'C lnkıl ap derslE-ri - Edi, ,; ~o!'ıık 'T'iirki~· l• Bii~·ük ~!illet :\h-c·li~i C. H. P. Teşkil a tı csa.~iye II- VI K K 

Almanca idare ba~kutibi. 

- - 1 

Sadri Ertem . Istanbul 1 9S Darütrünun cdC'- Fransızca i\hıhurrir Muhtelif 19 eser - - \fııthuııt Illillllll miidül'lüğü c. H. P. Dahili :ve VI K K ı 

1 
biyat ve fel fe 1\l\13\' illi . (l\ lüstakil) 

~ ~ 
şubesi _ ı 

- ---- - - -- - ·-



1 ntihap dairesi İsmi Doğduğu yeı· 

Kütahya \' ed it Uzgören tstıınlıul ] !16 

Malatya lk 1 lilı ııi Oylfı~ Seliinik 1881 

Enırullalı Bıırkan Del'llc J87S 

Tıı !tsi li 

Har hi ye 
(Kısmen) 

Trhhi~·e 

:Hiilkirr 

Bildiği diller 

Fransızca, Al
manca ve İngi

lizce 

FrallS'Izca, 
İtalyanca 

Fransız<·a , Al 
manca, Aralıra 

lhtisası 

Askerlik ,.c 
ipioruasi 

Doktorluk 

1-1 ııkuk \'l' <Iii 
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Eserleri llmi rütbeleri 

ı Askerliğe ait 
ı;ı. Osman Koptıı~el Erzincan 18H Jlııı·bi,,·c Fmnsızca Ask('l'lik k' lı . 

ıtap ve arı-

- -
Evli olup olma-
dığı ve ka~ ~o- lntihapdun cvvrl >ım ıncnıuri

c_uğn bulııııdıığu .'·et veya meslek ve nıcşguliyeti 

Dul, 2 ~ocuk 

Evli , 2 çocuk 

Evli , 3 ~ıx:uk 

Hıı~,·ckfılc>t hususi kalı•ııı mü
dürii. 

tıı·sa Silihiye miiıliiı·ü. 

Bıışn•kiilet muamı·l:'ıl ıınıum 

müdürü. n 

Mütekait ~l'nı · ı·;ıl. 

?o~cnsup olduğu 

fırka 

C. H. P. 

C. H. P. 

. H. P. 
(Müstakil) 

C. H. P . 

M.rnsup olduğu 
eneümen 

~r. ıı. •rctkikı 

Dahiliye 

l\1 illi lll ii du l'ıın 

- ı Ba.zı k.a.nun ve kararlara ver-
e vah-ittcnbe- dikleri reyler 

rı mebus olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri 
umumiyesi) ka- Heyetine itimat 

ııun u : 4227 karar: 1310 

V- VI K K 

II- VI K K 

V- VI K K 

v-n + K 

i 

~ 

1-----------I-~-J_a_h_ın_u_d_N_e_d_ıı_n_z_· ._a-bc-·ı-:--~-r-a-la_t_y_a __ ii-J-··8-83--I-J-T-'ı_ı·ı_) _a_k_a_d-l'm._is-i --1-·'-ra_ı_ı·-;ız-r-·ıı_,- --.\-ıı;-k-eı-·1-ik·-· ._lı;-ıı-·i_--IT-an_ı_a_m_i_i -L-cf_a_z_ü_ll-ı--------ı--E-· _'rl-i,_.J._ç_·ıx:_u_k-I·-----'K---a_y_ın_a_k_a_m_. ----I--C-. _H_. _P_. __ , ____ ~ ~-~~-1-i)-'C ---1---J-J ___ ,_·_ı --Ji----K----ı K 1 ' _ Alınaıwa ta vf· kadastro ( Basılıııaıııış ) _ı 

1 

~leıncu Şc\'kct Ozpa
zıırbaşı 

llfalat.va 18 3 

~-----------------I-M_i_h_ri __ P_~-t-.~-------II----B--u~--.---l.---18_9_5-l 

Müttalib Öker Sivas 1893 

Nasuhi Baydar !stanbul 189-! 

Osman Taneı · Malat.va 1896 

Vasıf Çmay Adapazarı 188-! 

Orta 

Amerikıın Kız 

kolej i 

Mülkiye 

Yi.iksrk tira ı·ct 

Orta 

Frnnaızca, 

İngilizce 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

Maarif 

ldare 

FA!ehiyat, ikti
sat, ticaret , 
IJıınkac ılık 

Askerlik 

Viiyanı Ramjdan 
tercüme, Anndo
lu'nun tarihi coğ-

rafyası 

Teli 1' ve tercü
mc suretiyle 20 

kadar rser 

Evli, 2 çocuk 

Malatya Tjcaret ve ,anayi odası 
reisi. 

Robert Kolejde lııgilizrc mu
allimi. 

Evli, 2 çocuk İdarei umumiyei viliıyel müdü-
rü ve Ankara vnli wki li 

Evli, 3 çocuk mus gazete.•i daimi nııılıarı·iri . 

Evli, 2 ı;ocuk Malatya C. H . P . Ha,kanı 

Evli, 1 çocuk füski.rat şirketi mo•ııııırin nıü-

C. H. P. Nafia 

C. H. P. Di. Muhascbat 

C. H. P. Bütçe 

C. H. P . M'aJiye 

C. H. P. G. ve lnlıiSIU'!ar 

. H. P. • "aCia 

VI K K 

V- VI K K 

III- I K K 

VI K K 

V- YI K K 

nı -VI K K 
ı 1'. 

Harbiye 
dürü. 

l r------------·4---------------ı----------ı------l-----------1·----------1·---------1----------ı----------ı----------ı--------~~---·---- ----·------ı----------l·----------~---------l---------~t, 
Ma?lisa Asım Tümer K ula 187 

Faik Kurdoğlu Kay eri 1892 

Hukuk 

Mülkive ve Brük
sel Üniversitesi 
(Siyasi ve ikti-

Hukuk 

!ktisat lktisada ait 
bazı eserler 

Evli, 2 çıx:uk 

Evli, 1 çocuk 

. H. P. Adiiye I K K 'j 
ı 

lktisat ''ckal~ti ınibt ·..:ı ··ı C. H. P . lııl i~'(' V- \ '1 K K Fransızca, 

İngilizce sadi lasmı) ' 
l r--------------ı--------------- ı-----------ı-------ı-----------:·-----------1-----------ı----------ı----------t----------ı--------------------ı-----------r---------- ı-----------ıı-----------ı----------' 

! 
_j 

Hikmet Bayur !stanbul 1 91 Gulatası.ırııy ve 

L 
orhonne 

Fransızca , 1 n
gilizce, Faı·sca 

Diplomasi, 
mruırif 

Yeni Türk De\'
lrtiniıı hari{·i 

siyasetı 

Evli Ri;va.'\eli 'umhur h ;'ılilıı •ıııı u

misi. 

--
C. R. P. Hıırici;v ı -n K K 

·-
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- - - -· " ' - - - c: - - - Bazı kanU:. ve kararlara v:-\1 
~ Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri- d'kl · ı "' ~len.sub olt:luğu 1\ien.sub old:ı:ığu Ne vakittenbe- ı erı rey er 

-

tntihnb dairesi Ismi Doğduğu yer ;g,::: Tahail.ı Bildiği diller tbtisası Eaerleri l1mi rütbeleri dığı ve kaç ço- yet veya mesltk ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu I-:(-19.,..4""'2,....,.,M:-u-v-a-zc_ıı_e.,..i -:--:'(i:-lc-r_a_V_,ek,_i_ll_e_r_i_ 
. ' ı:5 ~ cuğu bulunduğu umumiyesil kıı . Heyeli ne iti m:ıt 

'---------------------l---------------------l--------------1---------l·-------------l-------------l-------------l--------------l--------------1------------·l---------------------------l------------ --------------l--------------l-~n~u~n~u~: -4~2~2~7--l-~k~a~r~a~r:~ı~:ı ı~O~-' 
Mııııisa Jlüsnü Yaman Gördes 18!10 ~tiilki ,p• Pr~unsı ı<.'a. Idare, maarii , ik

ti sat, ziraat (Or
man ekonomisi ) 

EYli , 1 C:C){' llk 1 lrıııun tumını ıniid ürü . C. H. P. Ziraat VI + K 

ı ----------------1 ·------------------------- -------l---------------------- ı------------l-----------·l-----------11----------l----------------------ı-----------ı-----------l -----------ı-----------ı-----------~ · 

Kani K:ırııoxman Mınıi sa JSH Orta Rıımca Çit'tı;ilik 

1-------------ı-- ··-------- -------- 1-----
I Gız ıtn ı ·aıni Duru Üsküdaı · 1877 H arbiye Fransızca :.\fmu·i f '"" pc ~O kadar basıl -

d;ıg-o,ji ınış c.ıer 

Evli 

E \' li . 5 çO<·ıı k 

Ziraat. 

:ll :ııırir ,· ... kiılc ti -:ılilli ta li ııı ,.c 
İ P l'h İy tı ht·~· t'ti ii yf';;:i. 

C. H . P . 

C. H. P. 

Ziraat III - VI K 

:lfil\l Müa faa V- Vl K 

-·-- ---- ----- -------1------ ı-----------l--------l---------l -------- --------- ı-------ı--------------- l-------l·---------l--------1------! 

K • ·ıııın Orer t tım bo l Hukuk ITu kıık 

Osman Erçin Manisa 1880 El'k iı nı harbiye Fransızca Askerlik 

1 t .ı nlıııl ( ' ıtınlı ı ıı · i .nl nıiidılı• i 

ıınııınıi,i. 

Zirııııt. 

C. li . P. 

C. H. P . 

, \ r\ \ İ yp 

:--rafia 

\ ' - \'T K 

III- YI K 

K 

K 

K 

K 

l------------------1------------------ı------------11--------1------------ı------------ı ------------l-·-----------ı-----------· l----------- ı -------------------------ı------------ıl------------l------------ı----------------------

Refik lnce nliililli ı ss:; 

Rıdvan Nafiz Edg6.er Usturnmca 1891 Ilu.kuk 

l' ' r ·ans ı ~ca 

Fransızca 

Hu kuk 

Maarif Klic;iik 'I'üı·k ta
r ih i, Sivas şehri 

.\n ılw t. 

E"l i. 3 ~O('Il k 7\faari f \'Pki"tlpt i ıı ı ii sl p~urr. 

C. H. P. 

C. H . P. 
(l\:llis tak il ) 

'l'eşkil ütr c~ıı siyc 

1\fıın r · i f 

J , IV- VI 

YI 

+ K 

K K 

r l ~----------l·------------l----------l------1-------l------- -------1-------1-- ------ '------------- i------------- ---- ---1-------------------------- -·-·----- 1-----
Ya.,ar Ozey M~n isa 1889 Yüksek Almanca, 

Frn nsı zr tı 

------------------ı------- ----------- ı ------------ll--------ı----------·--1----------
lf 

Maraş Or. Jünıuli llııyizit l st anlnrl 1!10:l 'I' ılılıi,,·e Frans ı 7.Pn 

Zim.ı tr u nııımi ,vc Toprak l\fiidrrris 

----- ----------------- -----------
T ıp 

Ziraat miitt · l ı as"'hr. C. H . J'. Ziı·ant rr- n K K 

----------1--- ---·--------·- --- ------- -----------------ı --------------------

1 l•:,·li , ] •:oP ıtl: ·,ııt ılyıı ' ııı n :ı ııı i iı ·;Hl l' l •"<i \ iı · 

!: , 1(1 !Jj\·:, '!>c·•'i \· t• ll H J! <t•Yi l'l'i .... i. 
C. 11. 1' . ~ . 1. ) ! ua \"l ' tll' 1 ]( 

1 

- --------------ı--------1 ------ -------------- ------------ ----·- -------1------------- ll-----------1---------- --- -- ---- - --------1--- ----1--- ---.1-----------·- ----------- .. 
__ i 

1• 1\:ıı;;ııı l ~c:;;i•l Ta11ktı l Elhi.~tım ı 93 :.\ fiilki~-e 

1\fara~ 1 86 

A lınıtn('a, J.'ı ·ıııı

::-ura, Anıhra 

.ı\ rahc·a. F'ra n-
s ızcıı 

İdare 

-----1-------- 1-----------

ld a rf', ikt isat Gayrimatbu 
umumi coğrafya, 
Zabıta tarihi 

C. 1 r. P. ı \.- n + K 

- - ---------- 1---

E ,·Ji, ~ ı: nı·ıık .l l, ı·>ıı· L iııı .. ıı ~ ir!H·• ı ı11ıı11ıoı C. H . P . Biit<:<' ı· 
ı:·i i,l iiı·ii ,.,, 1 ı ıılkı·\' i h:ı~k :ın ı. ı 

K VI K 

---- -------- ı ----------------ı -----------1 --------ı----------ı-----------~---------r----------ı----------- ı-------- --------- ı----------- l-----------1-----------1---------·------------ ; 

.lleın cd Erten E lbista n 

ı l ll Ziyn Kny ran Andırın 

,, ----- ------
Mardin Dr. Rı;:u Lc,·E'rıl Girit 

-~--

1 86 Rii ş tiyo Ziraat ,.!' 
ticaret 

P.\·li.::! ı: twıık Z il'~ıtl, t i ı·ımt C. II. P . D i. Muh:ı. rhnl H - \"I + K : 

------1-----------1---- --1-------- --------11------- - - -------l-------------1-------l--------ı-------ı------.. -ı-------

ı !)4 

1 !13 

I du di 

Trp Fransızca A 1-
mnııca, Rumca 

Z i ı·aat 

Tahab t 

~ l aııı~ lll ll llll ıi nll' •· li s i ılaimi ı ıı 

rüı ıı <:n fl.aı~ ı . 

C. Il. 1'. 

Sı•.dıa n S ı t ıııa t•n: l itü. ii l ii \ırmı - C. IT. P . 
tın arı efi. 

Dahili.1·c vr + ı-

1 

v- n + K 

ı 
__ı 
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~ Bazı kıı.ııun ve ka.rarlara. ver- ı l >tıll Evli olub olma- dikleri reyler = lntihabdan evvel son memuri- Menaub olduğu Mennb olduğu Ne vakittenbe-"'A 
lntihab dairesi lsıı.ı i 

>tıll --
Thtiaaaı Omt rütbeleri 

dığı: n kaç ço-
yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka encümen ri mebus olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri Doğduğu yer o .. Tab. ili Bildiği diller Eııerleri O !i euğu bulunduğu umumiyesi) ka. l:Ieyetine itimat 

nunu : 4227 karar : 1310 

1 Mardin Edi b Ergin ls tanbul 1885 Hukuk Hukuk ve 
Kanun l arımız, - Evli, 2 çocuk Şüray i Devlet fızası. C. H . P . Dahiliye V - VI K K 

1 
- jandarmarun 

1 idare 1 adli vnzifa'fi 

1 ·' 
oı. Seyfi Düzgören !stanbul 1880 Harp akademisi Fransızca, Askerlik, güm- ~ - Evli, 3 çocuk Gümrük muhafaza genel ko- C. H. P. G. ve inlıisarlar VI K K 

az Rusea rük işleri mu tanı . 

Hasan Mencmencioğlu İstanbul 1891 Hukuk Fransı zca Hukuk, idare - - Evli, 3 çocuk Adli ye vekaleti mü teşarr. C. H. P. Adliye VI K K 

lrfan Ferid Alpaya İstanbul 1884 Topçu ıi arbi- Fransızca Askerlik ve - - Evli, 1 çocuk Avukat. C. H. P. - III - VI + K 
yesi ve hukuk hukuk 

~ 
fakültesi 

·--------- ---
Rıza Erten Mersin 18 7 Hıılkalr ziraat Fransı ?.ca Nebata1. ve em- Ziraute nit mü- Müderris Evli, 1 çocuk Ziraat nııııım müdii ı·ü . C. H. P. Bütçe II - VI K K 

ve Fransa 'da razı nebatiye tea d d it l!Seı·J er 

--·--
Muğla Cemal Karamuğla Muğla 1896 Yük-sek orman Biı·ıız li'raıısızca Omıaıır ılık , - - Evli, 2 çocuk C. H. P . ll yönkurıı lılu ve vil ıi- C. H . P. - VI + + 

mcktebi idaı·c ,\'Ct daimi oncihnrndc Ü7.a. 

Hüsnü Kitabcı Selfuıik 1886 Hukuk Fran~ızca Htıkuk ve ikti- - - Evli Tüccar. C. H. P. Bütçe IV - VI K K 
sat (Müstakil) 

- -
Orgeneral lzzeddiıı Ça Yanya 1882 Harr akademisi Fransızca ,, Al- Askerlik t st iki iı 1 hıı rhi - Evli, 4 çocuk Ordu mü fe tt işi. C. H. P. Teşkilatı esruıiye IT, VJ K K 
!ış lar manca, Rumca hatıra r 

ı Sadullah Güney İstanbul 1884 Erkanı harbye Fı-ııııs ı zca Askerlik, de- Bckilr lktLıat ,·ck~leti dl'ııiz ticaret C. H. P. :M.illi fiidııfa.a VI K K ~ -
1 niz işlcı·i miistcı;ı.ırı. 

'--· 
Yunus Nadi Fethiye 1880 Galatasaray ve Fransızca Hukuk \'C ikti- 31 mart ihtilaline - Evli, 4 ~ocuk Oazl• t ı·c·i lik ve ın ııhar ı · i ri ik. C. H. P . Teşkilatı esasiye t , I- VI + + 

kısmen hııkuk sat ve mıı t buııt 
dair bir ki tap, ' Zeplinle 41 saat 

_bavarla -

------ -. 
K Jlv, Hakkı Kılıcoğlu N iş 1872 Topçu harbiyesi - Askel'iik, din Batı! itikatlara - Evli, 7 çocuk (H ür fikiı· ) ~ahip ,.(. lııışnın- C. II. P . M. H . Tetkikı III - VI + 

ve i <;tin ı a iyat 
ilanı harp, Softa-

h:ı rriri . !ara son cevap 
ve saire ,- .. -

Şükrü Atııman Rados ı 2 ldadi Frıınsı1.ca i\fıı ı i~-l' \'e - - Evli, 2 f1ocuk Ziraat bankası sa loık ıınıum C. H . P . Bütçe V- '71 K K 
iktisııt müdürü. 

·-
Niğde Cavid Oral Adana 1904 Almanyada Yük. 

Almanca, Zirıuıt ve - - Evli, 2 ı;ocuk Seyhan . H . P. Idare heyrti ,.e C. H . P . - V- VT K K sek ziraat rnek- -

L teii ve Siyasi bil- Fransı1.ca gazelecil ik lwlcdi~-e ü~-.. -i. : 
gi er vUksek mek-

. 
. te bi 

- - - ~ ,- ---· ~- -
···:::. ~-= --,:--"""""'=·~- - .·- -~ -- -"' o-.·-~~~- •.: - ~- :-
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1 
F.vli olup olma-

Bazı kanun ve kararlara ver-

:ı lntihııpdıın pn·cl memuri- ::\[ı·nsup olduğu ?IJ~n~urı oldu~u Ne vakittcnLc- dikleri reyler 
"'.c aığı ve kaç ço-

son 

1 ı lntihap dmesi ls mi Doğuuğu yer 
,~·c Tah ili J :ılıliği diller 1htisası Eserleri ll mi rütbclcri :r~ ı \'C Yil ıncsh•k w meşguliycti fırka cnciiııırn ri mebus olauğu (1942 Muvıızenei ilcrn Vekilieri 

1 
~ 2 rı oğ-u bulnnduğu umumi yesi) ka. Heyetine itimat 

nunu: 4227 karar : ısı o 
- . 

Niğde Dr. Abı·avaya l\1armarnl ı l zmir ı880 'rrp Fransızca, Al- Tababet Mide hastalık- Müderris ıuua- Evli, 3 ~ocuk Doktorluk (Müstakil ) lifaliye \'- VI K K 

nıanca, Ruıuoa ları, makaleler vi ni 

Dr. Rasim Ferid Talay Trnblusgarp ı8 8 Tıp l~ransızca Tababet Makaleler Evli , 1 ~ocuk Ticaret. 
C. H. P. 

1ktisut IV- VI K K 
~ 

ı 
(Cerrahlık) 

ıui. 
Faik Soylu Niğde ıN Rüştiyc ve bu- Fransızca Maliye - ~ Bvli, ı çocuk l zıııir lkt't l'rdarı . C. H. P. llfııhıts<'hııt II - YI + +. 

sus i 

Halid Mengi Bor 1 + O ı· ta 
]\[al i)'<', hcl<'di- I•:vli, 7 ı;ocıık Bııh• tli~·ı· reisi. c. ır. P. Kııfin rr- n + K 

ı ! 
- ~ -

~· p, zil'aat ve 

1 
tic•ıu·ct 

1 
----

ı 1 la~oıııı 'J\•ı>cyı·aıı iğde Hıı ·ıı·i A ı·:diC'a, F'a['3('U , friaı·(' Basılnu ş ve ba- gvJi , :ı ı;oı-ıık ~;ski 1' m lızcın Ya l i-.ı i. C. II . P. Külüphanc n, n + - + 
li 1 6-l- -

l·'raıısızNı 
sılacak baz1 eser 

ı 

ha_,·tar ı 
ve terr.iinıeler 

1 

--- -------------- - -

i'ı:aim ı-;rem l iğdc J8fl+ \"üksek F,ranslZ<'D. Ba~·taı· \ 'C - - ı-;,· Ji , .j. ~(){'Ilk \'i i(ılt• ( 'ı ını lıuı· i ~· , t ee;,aıı cs i su- c. H. P. Arzuhal VI K K 

ve eczacı t"'t'Zfl(I J lıihi \ 'C lla lkl' ' ' i lııışkaııı ı 
Ordu .\hnıcd llıı;an Tokgöı lsianbul 1869 ]l[üJkiyc l •' rıınsızca 1'ica rl't, illti-

Jules V ernes den - l~v li, 3 ~ocuk Mııtlıaa('r, nıııhıııTir. t:ır·i ı ·. c:. H. P. 1\ütiiphan(' TV- VI + + 
18 ci lt tercüme, 

. \ lm ıınca. snt VI' nıathıtat 27 cilt tercüme . 
edebi roman, 45 
senelik Serveti fü . 
nun, Avrupada ne 
gördüm. Mııt\ıuat 

hatıraları . 

--- -- -

Ali Canib Yöntem Istanhul 1887 Ilukuk 1-'ran'lzl'n, 'Mııil rii'. <<l r lıi - - - Bek fır Maaı·il' velliilt•ti ıımum mü- c. H. P. i\[aııri f IV- VI K K 

Fnrscıı .nıt fl'lti~i. 

1 

Dr. Vehl>i Demir Bursa 18,5 Tıhhiyc l·'ı·amlızca Tııhubet - - l~vli, 2 ı;ocnk l kııizyolları ı ılıh a t işl c ı·i mü- c. Jr. P. - VI + K 

' rlürü . 

1 
-

Harndi Şarlan Rize ı893 Jlııkıık - IJukuk - - Evli, 3 <;O('Ilk .\nı kat. C. H . P. Arzuhal VI K K 

. 
l!amdi Yalınan Üııyc ı879 Darillmuallimi- - Maarif ~ - ı nuı, ı çocuk Bnı·sa nınıırif müdürü . C. H. P. Bütçe I- VI K K 

ni aliye 

Hüseyin Ekşi Meslldiye 1900 tdadi Ti<•aret Evli, 5 ı;ocuk C. H . P. O. ve inhisal'lar VI K 
K 

- ~ - Yilaye t duiıııi ı• ıwi.irrıcni iizası. 

Ismail Çı:nı:ış Ordu ı 72 Mülkiye Pransızcn Idare, zirua t - - Jo;,·Ji,-± ~oeuk Zonguldak kaynıakııını, fm- C. H . P . .ArzuJıal İ, II-VI K + 
lltk~ ılık. 

Selim Sım Tarcan Mora Yenişehir ıs N Mühendishane Fransızca Maarif Bir çok - Evli, 2 çocuk Maarif vekilieti başmüicttişi. C. H . P. Maarif V- VI + K 

1 

(Beden terbi- (92 tane) 

- --:=- ---- ,=-.......,_- yesi) - ,. ~· - ---
- - - - -
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Ba.zı kanun ve kararlara ver-Ir 
ı 

Tahlili Bildiği diller tlmt riltbeleri 

Evli olub olma- lntihabdan eTTel aon memuri- Menııub olduğu Menaub olduğu Ne nkittenbe- dikleri reyler 
dığı n ka~ ~ ı-,.,..,...,..,.....,.,-----,---;.------1 

yet veya meslek ve meşguliyeti brka eneümen ri mebnıı olduğu (194.2 Muvazenei (lcra Vekilieri Eserleri thtiııuı Intihab dııiresi Ismi Doğduiu yer euğu bulunduğu umwni~si) ka- Heyetine itimıı.t 
"unu: 4227 karar : ı :ı ı o 

Ri ı e Ali Zırh Rize ı888 IJulnık Hukuk, ti<·aret Evli, 3 çocuk '!'icaret. C. H. P. M. H. Tetldkı JI- VI K K 

ı----------11--------1------1 - ----1------1------1----- -------ı------1--- - ---------------1·------ ------ı------ı------ı------1 1 
Or. Saim Ali Dilemre tstıınbul ıS RO 'l'ıbbiye 

Fuad Sirmen I stanbul ı899 

F ı-:ı n ~u~ea, 
Almanca 

Ft'lln ızca, 
ttalynn~a 

lifarazi trşı·ih, 
arlli tı p 

Hukuk 

Ordinaryüs 

1ad i mücrimin Hukuk doktoru 
hakkmda tez 

Evli, 2 çocuk 

Bcknr 

Profesör. 

Ankara Cunıhuı-i~·et miiddei
umumisi. 

C. H. P. 

C. H. P. 
(M:üstakil) 

Adiiye 

Ikt isaL 

V -VI K K 

-VI K K fstaııul \ 'C Ro
ma hukuk fa

külte"i 
------·---------1 ------~·~-------ll------------l---------ı ---------------------- -------------l -----------·-l------------ l ·-----------l---~--------------------l------------·l-------------l---- ---~-------1-----------~ · 

Ilasan Cavid Ho pa ı878 O ı-ta Ticaret Evli, 7 çocuk Ticaret. C. H. P . Iktisat II-VI K K 

1· • -----------------I-----------------1------------l--------I------------
Kemaleni n Famü Bı·zurnm 1901 1 stıı.n bul Darül

munllinıi ni ve Pa
ri s UHhr.u slya-

------·------·1-------ı-------ı--------l------------·ı---------ı·---------ı-----------~----------ı--------~ı 
Fransızca Edebiyat , siyasi $ir vP. makalelc- - Bekiır .Aııadolu ajansı neşriyat ve O. H. P. Maljye VI K K 

ve içtimai ilimler, rini ihti va eden istihbarat müdürü. (Mus" •. ı...:ı) 
iktisat, matbuat bir kitq.p ı..wu 

siye mPktebi 
f----------ı-------------1 ----------- --------1-----------1-------ı------

Raif Dinç Erzurum lN J\[ekt<'lıi niivap Anıhc.ıı. Fnı·sca ll u ku k Evli, 4 <:ocuk C. H. P. Arzuhal t, I, II, V- V1 K + 

-----------------------------·-----------1-- ---- -----------I------------ı------·--·--l----------~------------l------------ l----------------------l------------l----------- 1------------l-----------·l-----------
Samlt.ı!l Amiral Fahri Engin tstanbııl ı 8 Balı ı ·i,vc ve İn

f.\'iltere 

In gi li zce, 
Al nınnca 

Bnlıriyt' vı• de- Bir çok maka-
niz ti~ar<>ti !eler 

Evli, 2 çocuk Dcııizbank ıııiişaviı·i. C. H. P. Milli llfüdafaa V- VI K K 

l r----------------ıı------------------ı------------1-------·i---------- ------------1------------ı-----------l------------ı---·--------·------------------------ı-------------ıı------------ı------------ı-----------~----------
Tiiisnü Çakır Ho pa 

Meliha Ulaş inob H)Ol 

lllemr:d Ali Yörüker Keşan 1 93 

Naşit Fırat Kemaliye ı 95 

Mülkiye 

Dariii füııun 
edcbi,l'at ştı

besinden 

Mülkiye 

Harbiye 

Fransızca 

F'ransazca, 
tıı gilizce 

Jı'ı·an.sızt'a 

::\[ali~·r ve idare 

F:dehi.vnt 

Bcledi.\'P<·ilik ve 
idare 

Askerlik ve 
~iftçi 

Evli, 3 ~ocuk tnlıisarla ı· uıııum müdürü . C. H. P. Teşkilatı esasiye V- VI K K 

Evli Sıını.sun lisesi d~hi~·aL mual· C. II. P. G. ve inhisarlar - V1 K K 
limi. 

Evli Ltanlıul ııınuıni meclisinde iıza. C. H. P . Bütçe V- VI K K 

Evli, ı ~ocuk Emekli subay ve Samsun halkevi C. H. P. Arzubal VI K K 
başkanı . 

:1 

r------------ı--------------~-------1------ l------l-------l-----·l---------l--------l-------l -------------------~---------ı---------~---------~----------ll--------~ 
Dul Kudüs konsclosu. C. H. P. Milli Müdafaa IV- VI K K 

Ruşeni Barkın H anya ı884 Harp :ı kadcmisi Fransızca, 

Farsca, Yunanca 
Diplomasi ve 

nskerl_ik ____ l-------------1------------1-------------1-----------------------~-------------l------------·l------------1·----------~1------------l 1; 
:Mülki ye Süleyman Necmi Selmen Bafra ın ldar<' Evli, 2 (,:ocuk Eski C'anik mPbusu. C. H. P. . ve i nh isarlıı r II, VI K K 

Biı·az Fnın

sızra 

l----------~--~----------------ı----------l-------l----------1----------l----------·l----------l----------l----------ı-------------------- ı-----------l----------l----------ı----------l ----------1 1 ' l ı 

Zülıtü Durukatı lznıir 1 Mülkiye Fransızca, 

Rum ca 

tdarc Evli, 3 ı;ocuk .Erzurum valisi. C. H. P. III- VI K K 
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Bazı kanun ve kararla.ra ver->!ıl 

Evli olub olma-::ı dikleri reyler 

ı 
'O ..cı 

dığı kaç ço-
lntihabdan en-el lO D memuri- Mensub olduğu Meosub olduğu Ne nkitteobe- ı )tııo .- ve 

fotibnb dairesi ls mi Doğduğu yer o .. Tahsili llıtisıısı Eeerleri h mi rütbeleri yet veya meslek n meşguliyeti frrka encümeo ri mebus olduğu (1942 Muvazenei (İ cra Vekilieri o !! cnğu bulunduğu umumi yesi) ka. Heyetine itimat 1 
nunu : 4227 karar: ısı o 

Bey ha" Ali Münif Yegenn <lana 174 i\lülki~·e Prııııs ızrıı, !dare - - Evli, 3 ~O<·ıık Adana beledi~·c reisi . C. H. P . 'J'P~kiJfıtı esasiye J, nr- vi K K 
ln~ilizc 

-
Onmar Arıko~lu Adıma l 88fl ll u-<usi Almanca Ticıırct ve - - Evli, 8 çoenk Zinıat, ticıırct. C. H. P. Ziraat I- VI K K 

ziraat 

Gl. !'inci Eldeniz Manas trr 187'l Hııl'lıiyc ve Al- Alnıaneıı, Ask<>rlik Endaht, Fenni es- - ]<;,·li , 1 ~oeuk Kolordu komutanı. C. H. P. ITıır i ~i.vc TTI -VI K K 
ıııanya'cla Fransrz<'a 

liha, Japon - Rus 
har bi, Sevk ve 
idare, Tapsara 

. -. 

1 

Hilmi Uran Bodrum lM milki:vc Frans ı zca, !daı·e - - El'li . 2 ~ocuk c. 11. r . Adııııa ııınıtakıısı mü- c. H. P . - 1, III - Y1 K K 
Rum ca fetti~i. 

------- --- ·- - -
llırah inı Mete Şebin Karahisar 1R76 ı f ııl'hiyc ~ Asskcl'l ik ve - - Evli, 7 Ç(){'tık ('H.vhnıı lwleui.n' ' '<' C. H. P. c. II. P. ,\1, 1 L Te tki In 1\' - VI K K 

irl11re başkanı. 

.. ·- - -

ı 
Salahattin Çam İstanbul ı 85 Galııtıı">rrray Fı·ıınsızca 1\•[ali.vc , hıın- - - Evli f ~ lıaıık ası unınrn müdürü. C. H. P. Büt~c VI K + . . lisesi • kacılık 

L- -
Sinan 'l'ekelic>tln zunköprü ] Bl Harhi_vc, h u- Fnmsrzca Askerlik, hukuk. - - !•:,·li , +~(){'Ilk Zoıı~ıııld a k nııntaka-;r iilı;ül e r \'e C. H. P. Jli Ili :ı l iidafıııı v:ı: K K 

ku k dııh il iye, jan- :ıyııı· miifett i ~i. 

ı 
darma -- -

;;cmsa lşcen İstanbul 1902 Fen fakültesi Prıın sı1.ca ]\[aa rif - - Dul. 2 ~(){'uk s('_\'lııııı \'ilfı.wt i nl(.'(•l isi ıınıuıııi c. ll. P. U. ve iıılıisarlar VI K K 
tabiiyat şubesi ftzasr. 

- --- -- -- .. -
'!'evfik Tarman İstanbul 189+ Yüksek Halkalı 

Almanca, Ziraat ekonomi-
Koopcrati fl cı·e 

1~\'li, :? ~o<·uk nıiidiirii. c. H. P. Ziı·a:ıt K 
Ziraat ve Al- ait basılmış bir - Ziri.lnt llllllllll V- VI K 

F'raıı.;ırzca si ve teşkiliitı 
manya'da eser 

BW Ali Rwı Eııen !brııdı 18 o Yüks<>k baytar Fransızca Baytarlık - - Evli , 3 Ç(){'tık Ziı·nııt vekfıl <> ti u ın um lııı.1· t.ar C. H. P. Ziı·aat V - VI K K 
mektebi müfettişi . !i 

- -
Naki Belnnen Yanya 1891 Halkalı yüksek 

Almanca, Fran- Ziraat ve ziraat 6 aded muhtelif Müderris Evli, 1 çocuk Zi raat vekAiı>ti müsteşarı. c. H. P . Ziraat V- VI K + Ziraat ve Al-
sızca, Rumca kimyasr kimya kitabı 

man ya 

lwssıını Şevket Dıığ İstuubnl 1875 , anayii ncfise - Maırri 1', r esim - - Evli , 2 ~ocuk f ııtanlıııl ](lll li;t'Si ı·('sim mu- c. H. P . Arzuhal V. VT K + 
(Yüksck) all imi. 

1 

--- -
1 ~efik Özdemir Kııhire 1 5 Camiiii zher A mlıeıı, lngi- 1'i<"ar('t, ziraat, 

r 
- g,.Ji , 3 l:o<·uk fn~.ııt mütNılıhidi - Mili~ ıılhayr. c. H. P. Zi rııııt. VI + K 

Ji zrı', Fransı7. a na fiıı işleri 
ı. - ------

( 
ı Bittub Cemal AJiş Bart m 1906 Orta J.'raınrzcn Matbnat - Evli , 1 ~O<'uk Bartın lıeledi~·e !'('isi. C. H. P. Arzuhal VI K K 

1 ı - •..__ - . 
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:ı 
Evli olu b olma- lntihabdan evvel memuri- ~ •~ kanun" Wula.-. v"- ı >00 son 

Ne vakittenb dikleri reyler :ı Yensub olduğu Mensub ol~1.1ğu ı "'..ı::ı dığı ve kaç yet veya mesltk ve meşguliyeti 1 ntiha b dairesi ls mi Doğduğu yer )eıo ..... Tahılili Bildiği diller Ihtiııası Ellerleri tlmi rütbeleri 
ço- m ka encüınen ri meb\13 oldu (1942 Muvazeııei (tera Vekilleri o ... 

cuğu bııltıııduğu o !l umumiyosi) ka. Heyetine itimat 
nun u: 4227 karar: 1310 

Si no b Cemi! Atay Ka~tnnıonu lR!l:! Jeladi F'rarısızca, ırııkuk ~ - g, li, 1 ı;c><·ıık Kast.<ııııoııu ıığn· ı·~ııı mahke- c. H. P . Adiiye VI K K 
ı Bimz Bl'lııeııiı•e m··i iizası. 

--------
C.u,·det Kerim lııcedayı Sinob 18H!'l H arp nkHcleııı i i Frarı.~ızca A,;hl'iik ,.,. Türk lstiklal har- ~ Bt•kfı ı· C. H. P. u .. ııcl yiiııt i ııı kıınılıı c. II. P. }[illi i\.Jüdafaa Y- YI K K 

lll>lıtı•if 
bi tarihi. Türk ls-

iiyv.-ıi. tiltlal mücadelesi 
konferansları 

1 

.. 

Hulusi Oruçoğlu Boyıılnıt ı sn-ı- li fıhi~-at - .Ziı-:ı ıı t \'l' tiı·uret - - ı-;,• li, -J. ı;orıık 'l'iı·aı·<'t \ 'C r. iraut. c. II. P. M. li. 'I'ctkikı . lV- \'1 K K 1 

-- - -- 1 

Yusnf Kemal Tcngir- Boyıılıat 187H 1 lu ku k ve Pa- F'raıısızca, llııkıık. iktisat Hukuk ve ulfı- 8\'li , ] ı:oeuk . \ nıkııt, iktisat ıwofcsiiı·ü . C. H. P. 1 ktisıı t 1, [- Vl + K ! 
1 -

1 

1 

şen k ri< Hukuk l'a- İngiliz('(• mu siyasiye dok-
kültesi to rtı, müdcl'l'is --------- --- ---·----------

ı 
SivM Abdurrahman Naci De- Divı-iği l ~·l!lO Yüksek mü- Fransızca, 7\lühcııılis ~ - E'·li , 5 ~oe ıık Inşaat nı li lep lılıitliği. c. H. P. Nafia VI + K 

ıniroğ lıeııdis Araben ( Inşaat ) (Müstııkjl ) 

ı--· ------
Atıf Esenbel ls tanbul 1 8!3 Haı·biyc F' l'llll~ız('a, Ask •ı-lik Y(_' Süvarİnin m ey. ~ Bckiiı· Yarış ve ıslah eneiiıııeni um u- c. H. P. Ziraat Yl K ıt 

ItuıııNı. zootekıı i dan muharebe- mi kô.tibi. sinde istihdam ı 
ad ı nda bir kitap 

--· ---
Gl. .A.kif Oztekin Er- De bre 1876 Harbiye - Askeı-lik, Türk - ~ B eka ı· Asker! temyiz mahkemesi llza- c. H . P. Arzuhal V- VI K + 
demgit dili lığından mütekait tümıreneral. 

ı -
Hikmet Işık Si va 18!)3 Lise ve mual- Fransızca ~lmıı-il' n: ~ ~ B,·Ji, S ~ocuk ivı~~ belediye' ii~·esi. C. H. P. Müfettiş V- VI +. K 

1 Jim mektehi lırl(•di~· "<'ilik 

~ ı· 
!smail M cm ed Uğur Ha.fik ı IJ~) lik - Zinıat ~ ~ Evli , 5 l;oruk 'ift~i. c. H. P. Zirnnt n·- vı K 

ı --· -------- ----------- ------ - - 1· - 1 
~fcı-gulıc (; ürlcyü.k Si,·as lH:l~ lW~tiy(• - - - - lJul :.\ lcrli~i nıııu ıi n• hl'iı•ıli.'· ,• c. H . P. Di. 1\Iuhascbat vr K K ı ı iızası. 
- ---- - ------

ı 

ı 
.\1 i ıaı ~lik ıli 131ccb ~e l :iııik l~7+ ldadi ve Ccııev- Fı·ansız•ln, - - ~ ~:vii. l ~ocuk - c. II. P. Dahiliye ı. v-n K K 

ı red c l'ı·ıı tııh~ili ltalyaııcn 
. 

ı- -- --- - -- ---- -- · ı . .\L·,·ını•ttin Sa dak İsparta !il!lO Li _,·ou daı-ülfü- F'ı-nıısızea, l ı:tinıai.vat \(' tınıi teı-lıiyei et- M:üdcrri.<ı Evli, 2 ı::ornk llınü lı'i.iıınıı i•,limai.nıt p ı·ni•- C. H. P. rrnrici_\'1' ı Il - \' ] + + ! nun n Alıııaııra ııı·ıtlıııat fal, it;tiınai~·at SÖl'Ü. ' J ---- ---~---
Rcnızi Çin er !stanbul 1876 Orta, h u ·usi ve F,raıuuıt·n :\1 al i~··· n· Pransızra ml'- - ~~,· li, 3 ~oruk lstıınhııl d(>ft . -ı,ltıı·ı. c. II. P. Büt~e I IT-\'T K K 

1 
Pari>te Ulumu si-
yasiye mektebi n- ikti ·ııt toıhı 
de maliye dersle- ; ri ne O ev anı 

--·--------- --- ------
Ş •mscıtin Günalt ay Kemaliye 1 l.:l: Darülmuallimiııi F'ransızca, ~lmırii ,-e Zulmetten n ura, M:lidcrris E di . -J. •:ıl<'nk l\ l iiılnı·i l ik. ' JL P. - ı. ır - '1 K K 

fılive ve Sorbon Hurafattıııı haki-

ı üniversitesinden Arahcıı, Fııı-ııca idaı·e kr.te ve daha bir j 
--- sertifikah çok 

~ -- -· - - --
, ___ 

--
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• ivas ı 6!1 

lstunhul 18 o 

Tahsil i 

Rüştiyc ı·c 

husıai 

Harp akad ·mi-;i 

Bilıli~ı dilleı· fhtisasr Eserleri 

Jdnrc 

l·'ı·ıınsızra Askeı·lik ve 
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l!ıııi rütbeleri 

Evli olup olma
aığı ve kaç ço
rı,ğıı bulunduğu 

B vli,, ~O<'Uk 

l~vli , -1 c;ocıık 

lr----1---1--1--11--1--ı-i-dorc - 1-- 1--1--
, Fnyık Öztruk Mallmı·rı 18 2 Mülkiye Fransızca fd 3 ı·e - - l~vli. 5 <,:O<'tık 

lntihapdan t:vvel son memuri
:;pf veyc meslek v~ meşguliyeti 

(,'ııtulcn ınıntnkıı komutan ı . 

1 l ıı h i 1 iy<· lı e.nı t i lt• l't i ş i ,1·e n mu nı 
ıniicliidi. 

\ ' iliiy<'t umumi 111('<·lisi ılzasr. 

){ı ·ıısup olduğu 

fırkn 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

lll cnsup olduğu 
eııcümen 

Arzuhal 

Dııhiliy~ 

U. ve iııhisıır l aı· 

N~ ,·ukittenbe
ri ıııcbus olduğu 

1 . n 

Tı-n 

ı . r. n 

VT 

Bazı kanun ve lmrtı.rlara ver
dikleri reyler 

(1942 Muvazenei 
umumiyesi) ka. 

nunu : 4227 

K 

+ 

+ 

K 

Clcra Vekilieri 
Heyetine itimat 

karar : ı:no 

K 

+ 

K Nnz~i Trak Mulkarıı 1 7 Oı·ta 1 - (.'ift~ilik, ti -

cııı·ct 

ı-----------l------- ------l-------l-------ı-----------------l----------l--------l---------l-------- l·-------------------l----------ı---------l·-------1---------~------~ 
H ak d 

.. , AJ ınan<"u. Frıın-&h.mi .Apak Babaeski ı 87 

Yahya Kemal Beyatlı klip 1884 

Tolcod Cemal Kovalı iird ı906 

arp IL em ı ı 

Orta ve Pariste 
uHlmu siyasiye 

!!'nktrhi <-iyesiyat 
şubesinde ve Sor
bonne darü lfünu
nu tarih şube-

sinde 

Orta 

~z .. a. lngilizr!', 
Rıısra 

Aelccrlik 

Rdeblvo tv 
tliplv; . ı;,;i 

Ticaret 

lO kadar askeri 
<!l"r sahihidir. 

24 şür ve 
L .y!f. 

Evli, -1 ~oruk 

Müderris 

E vli , 2 ~0<-uk 

(' . ll . P. Fmumi idıırc heyeti 
aza.~r. 

l\'füderris. 

Tokacl C. H . P. l\ferk<'Z ilçe 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

y. \ '1 + K 

llariciye II , TV - VI + K 

Maliye VI K K 
lııışkanı. 

r--------------r-------------~---- ------ı------1----------ı---------ı----------- t----------!----------l·---------1-------------~~---l----------ı---------- ----------l·----------~--------~ 
Galib Pekel O.ümülrine ı 90 

m. , ıtlu 'ke ı•larıik ] 77 

M:iilkiyc 

Topı;ıı harbiyesi 

l·'ransıı<•fl , 

llıılg:ırf•a 
l'clur<' 

Aıdn•rlik 

. 'iil'ıı~ ııınunı müdürü. C. H. P. Dahili ye V- VI + K 

~ ıwi fırlm komııtuııı. C. H. P. \.- YI K K 

r---------------l-----------------l----------ı-------l----------ı ----------ı-----------·~---------r----------ı-----------ı----------------------ı-----------1-----------ı----------- l----------- ı--·--------~ 
Hasip Ahmed Ayıuna V id in 

Muanuner Develi • ht· nhul 

ı 95 of.va üniversi- Bııl~arı· a. HtL~ -
teısi (Ped goji) ra, 1-'ransızca 

1\[ııa rif, 

Pedagojı 

16 eser Evli.:.! ı:oruk ı::ı ;:i ft•ılıi.n• pııstitiL•ü pl'dago.ii 
ll' ıliılaktika iiğ'rctıııeni. 

C. II. P . ~ta arif VI + + 

------------1------------ ı -----------~ 

1 97 ve diş ta babeti .\Jınanca, Maarif - - Dul , 1 ÇO<'Uk 'l'dwıl ,ıı·t;ı okul tcrhi.ı·c iiğı·et- C. H . P . A rıuha l \'I K K ı 
Fen fakültesi ı 

l·'rarı.-ıızeıı eli taha u!'ti nıcni. 

~--------------l---------------1-----------ı -------~---~~-b_~_i ___ j·---------l·----------·l-----------~---------i-----------l----------------------l----------ı ----------ı---------·- l-----------l--------~ 
1 

1 

Niiznn Po.roy R!'liinik 

ı 

l zrnjr 

184 

ı 8:2 

Hukuk YC Paris 
hukuk fakiilt 

Hukuk 

IIukuk .\ nıkat, ~luhtdit hnkı·m ınııh

kcnwl('ı·i Tiiı·k ıı.i:ını . 

C. II. P. 
(Müstnkil) 

ı faı·ieiye IV - YI + K 

1 Rcsai Erişken - Huk uk - - Evli. :.! \Ot'tık Avukat. C. ll. P. Teşkila tı susiye IV - \ ' I K 

1--------------~----------------l--------l·----·l---------l---------l-------l------~-----------l-----------1----------------l--------l-------l----------~-----l-------ı 
K 

ıtkı Atanç 1 93 Ziraııt, orman, 
Hu!nık (2 . ne) 

Ziraat, orn un, 

lıuknk. li a rct 
Evli, 2 çocuk Yapı·nk tütün ilıı·acat tüccal'l. C. H. P . 

-

Aclliy~ VI K K 

- - ---~ 



- 395-

' 1 

ı lt - ---- -
ı 

-
ı . -

)~ Evli olup olıııa-
Bazı kanun ve kararlara ver -

~~cıısup olduğu Me.nsup olduğu -e vakittenbe- dikleri reyler 

1 

"O -
llıti ·nsı dığı ve kaç ço- fntihapdan c vv ı•! memuri-

1 ntihap dairesi lsnıi Doğduğu yer ·~ 1:: Tahsil i Bilrli~i diller Umi rütbeleri 
son 

fırk:ı erıcürncn rı nıebus olduğu (1942 Muva:ıenei (tera Vekilieri 
'"' Eserleri 

c,uğu bulunduğu meslek nıe~;.:ul iyeti - ::et veya VI' umumiyesi) k&.. Heyetine itlmat 
nunu : 4227 karar : 1310 

Trabzon Daniş Eyiboğlu Trabzon 1893 Rü~ti,,·e -- TirarPI - - Jo:vli Ticııı·..ı. c. H. P. n. ve lnlı isarla ı · qr- Vl K K 

1 

' 
ra ik Ahmed 13arutcu 1'rai>zon 1894 Hukuk - Hukuk - - Bvli, 4 ~;ocuk Avukat ve Trabzon lıaı·o reisi. C. H. P . Adiiye VI K K 

Hal il Nihat Roztepe Trabzon 1 l! Orta ve Frerler Fransız a F.debi,vat Sihaını ilha.m, Ayi- - Bekür Düyuııu uınumiye komiserlik C. H. P. ~raari~ III- VI K K 
nei devran, MAhi- kalcıni ıııiidüriı . tap, Tartarin, de 

tarascon terelimesi 

nıınıdi 'Oiküıneıı .... erez 18R Hnkuk ve or- Fı·ansızca, Hukıık ve l [ayat ve - Evli,-! ~ocuk Gaz teei lik w ıııuallimlik. C. H. P. Maarif I- VI + K 
h on ltalyaıwıı nıatbuııt şc lwp 

Hımııı Saka 1'ı·abzoıı 1 85 
Mülkiye ve Ecol 

Fraıı ... ızea 1 ktisut Profe.<Öl' Evli , 2 ~ocuk la~u neza ı·cti lıl') L• ti tcftişi,r c. H . P. - 1, I - V1 + K 
des Sil•nces Po-

\•t\ -
litiquc 

mali .\·p ıııüdürü. 

- ı ~ı i tut A)'dın Aytlııı 189:; Mülıcmlis Ft'IUI$1ZI'11 ~fühPndis - - gvli , 4 ı;ocuk gl'Cğli - K araJere uı•miyolu C. H. P. Miifcttiş H, lfi, V- VI + + 
inşa ııt \ ' (' i~ll• tıııo· müdüı·ü. 

F ı 
ı 

----
Ha i ( J\ ı.ı ·aderıiz \';ıkfıkclıi ı· ı 95 IJ nk nk - H ukuk - - Bvli, 2 çocuk A\'U k ıı t. - IV - YI K K 

-
Salise Abanozoğlu Trabzon 

lllwıllinı m ek-
Biraz Fnın- i\f u ari r Evli , 2 çocuk Tralı1.oıı l ı: ku l,• kız mcktclıi c. U . P. Dahiliye vr +' K 

1 
J!>O.t tc bi 

- -
Sil(' ll ri~· azi.ve ıııua llimi . 

ı 

Sırrı oiıy Çt>ij!ll 1RH!l Mülkiye 1-'raıısızl'u. .\ l a li,,· ı· \ ' 1? - - E,·li, 3 ~;ocuk Maliye ıuıkit i~ leı·i ıniiılüı·ü . C:. H. l'. Biit~e \' - Vl + K 
Jtumra iktisııt 

1 -
' 

Şeı·if Bilg n Edirıır 1RHH !dau i - Ziı·na1 t - - Evli , 3 ı:ıx·uk 1-: li ı·ııc lıdcdiyo · ı·~ isi ve Pıırti c. n. P. Ziruııt n + K 
lıa şk ıı ııı. 

---
' 

Tv ne' li H aydur Rüştü Oktcııı ( :üınü~anc 1890 llııkıık - :\lııtlıuııt - - E,•Ji, 3 ı:ocuk l zıııiı·'de Annd ol u g-ıızctcsi sn- C. H. P . Di. fuhas<?hat ır- \I K K i 
hi p YC ba~ııı ıı lı arriri. 

- -

1 
ı Mi tat Yenel l zınir l 86 l fıılmk \'l' Paris ~'nı rt-\I 7.t'H llıtisu t - - Evli, 3 ~ocuk Jnlıisu ı· nııı ıı nı ıııiirlürü. c. n. P. Biit <::e VI K K 

ı lıtılmku 
1 --

ı ami Erkman Yaıı.nı 1883 ır :ıı·p akıı<IL-ın isi Frnnsızra, 
. \ skel'iik, haii'rı-

Evli Ziı·ıı:ıt C. H. P. Nufia V- VI K K; 
lık ,.c kuoperıı- - -

ı Rnını· :ı tifçilik 

ı : Urfa Ol. Alımed Yaz a n I'~Üp ı 72 Ali }'ı·nn.;ızt"a Baytur Evli, 3 ~ocuk Ba~·t a ı·, rııüttkaıt gencı·o\. c. II. P. Milli :\füdnfua V- I K K i - -
1" 

> ı 
·~ 

·~ . - - -·= .. 
"' 

::.. ~' ı· 
~_. ~; .~ '-"'"'- ...... ~ 
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ı p Bazı kanun ve kararlara. ver-
~ Evli olub olma-

Meosub olduğu Mensub olduğu Ne vakitteabe- dikleri reyler ..O .,c 
dığı ve kaç ço-

lntihabdan evvel !IOD memnri-
1 (İcra Vekilleri lntilıab dairesi lıııni )~·-

Bildiği diller tlıtiuaı .Enı-leri !lmı rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti trrka encümen ri ınebus olduğu (1942 Muvazenei Doğduğu yer o .. Tahaili umumiyesil ka. Heyetine itimat A!l cuğu bulunduğu 
nunu : 4227 karar : 1310 

Ur{ o Hüseyin Sami Coşar !stanbul 1893 .Lise ve huırusi li'raıwzca İktisat, maliye - . 
- Evli , 3 çocuk P a ris Türk ticar et ateşcsi . C. H. P. fktis.ıt VI + K 

MemedEmin Yurda İstanbul 1869 Mülkiye ve Edebiyat 
Türk sazı ve 

E ski Musul mebusu . C. H. P. - İ, II - VI K + -
daha bir çok - -

kul hukuk - eserleri vardır 

Razi Soyer İzmir 1881 Yüksek mühen- Fransızca Şiınendifer in- - - E vli, 1 çocuk Nafia vek iilcti demiryolla rı ve C. H. P. Nai'ia VI K K 
dis mektebi şaatr Jimanları inşaat da ireıSli r eisi. 

--- -
Refet ttıgen Urfa Darül fünun ri- Fransızca, Ri:vaz iyc ve 

İçtimai hasbihal 
E Yli , 5 ~ocuk C. H . P. Maarif Tl - VJ K K 1888 ve riyaziyata ait - lllaaı·if vckıll cti ilk tedriıı at 

yaziye kısım !nıri l izec maarif muhtelif eserler 
umum müdürü . 

--
.:erıcr Uluğ Diyarbakır ı 92 Mülkiye Fransı zca Beledi,1•c ve - - Evli, 1 ı,:ocuk Diyarbakı r helediye r eisi. C. H. P . ııfi ıı II- VI K K 

maarif 

-· -------- --
V o" 

. 
Van ldadi 

Fransızca, Kürd-
ldııı·e C. H. P . M. R. Tctkikı 1, I - VI + + - IIakkı Ungnn 18 2 

ce, Ernıeııice, - - E vli , 5 ~ocuk itli s mek1 np~u V<'ki Ji. 

. Araben 
- ---- - --

İbrahim .Arvu Başkale 188-l- I" ise Fransızca , Arab- İdare ve - gvli, 2 ~ocuk Mülki_vf kaymakamı . C. H. P. 1\taliye n -vı + + -
ca, Farsca zil'!lat 

-------1. -
Münih Boya Van 1871! Rüştiye ve Kürder. Ermc- Id are - - E vli, 6 ~O<'uk H akkari rıı utasarrı fı. C. H. P. Aı·zulı u l II - VI K K 

hususi nice 

' 

Yoıgod Ahmed Songul' Yozgad 189-l Yük">ek orman Fransızca Orman ' 'C - - !!:di, 2 ~oeuk Memur. C. H . P. Bii tçe IV- VI K K 

iktisat . 
Celiıl Arat İstanbul 18 5 H arb iye 

Frıııısı zcıı, 1tal-
Asker lik ve E vli , 1 çocuk C. H . P . ll! illi Mü da faa V - VI + K 

yan ~a. Almanca, - - Jlirar mnsl aluıtl(ü zart. 

Arabca dip lomasi 

--
Ekrem Pekel Tekirdıığ ıs 5 Eczacr mektebi Fransızca Erzacılrk - . Dul, 2 ~oeuk 'r<'ki rcl ıı ğ belediye ı·cisi. C. H . P . G. ve inhisarla r V-VJ K K -

- -
Salim Korkmaz Yozgud 1904 L ise - T icaret, i kt i Stı t, - E v[j , 5 çoeuk \'il ~)·c t ııımı nıi rne<• lis il1.a;;ı. C. H . P . Dahili)' YI K ıc -

ziraat . ,- - ----- ---
SUTJ lçöz Yozgııd 1879 Yedi senelik idadi J<'ran ızca tdare - - E vli , 3 ~oruk Oa ı·endc kııyınakam ı. C. H . P . Bütçe I - VI K K 

1 

ve Mülkiyeden eb-
liyctnameli 

-
Veled lzbudak Konya 1869 Medrese ve Azerice, Uygurca, 

Tiirk~üJük Türk dili ve ede- Müderris Evli, 3 c;:ocuk Teli-t V(J t ercüme heyeti azası . C. H . P. - II - VI +. K Kıpçakça, Türk. 
husıısi mence, Tatarca, Türk tarihi ve biyat ve dHe ait 

sair eserleri . Arapca, Farsca dil - . - -
f -
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ı 
. "' Bıw ka.ııun ve kararlara. ver- 1 >010 Evli olub olma-

::ı lntihabdan evvel son dikleri reyler 
~ ~ dığı n kaç ço-

memuri- Menaub olduğu Mensub olduğu Ne vakitteabo- 1 

ln tihnb da iresi Ismi Doğduğu yer o .. Tahlili Bildiği diller Thtila.sı Eaerleri Llm1 riitbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti trrka encümen ri mebUB olduğu (1942 Muvazenei (İcra Vekilieri 1 
o!Z cuğu bulunduğu umumiyesil ka. Heyetine itimat 

nuhu: 4227 karar: 1310 

Ziya Arkant !stanbul Li e, ı sene Belediye işleri Evli, 2 çocuk 
C. H. P . Genel sekı-eterlik bü-

C. IT. P. VI + K j 
Yoıgad 1897 - - - rosu lıaşkfıtibi V<' ,\nkara he 

-
hukuk lediyc ü.n•si. 

1 

Ii alil Türkmen i vas ı 3 Harbi~·e Fransızca Askerlik 1·c - - Evli, 3 çocuJ, Korn li mutnsarrıfı. C. H. P. C. IT. P. mum1 II· VI K K 
Zonguldak idaı·e idare IL fi.zası: 

-· 
ırasan Karabacak Zonguldak 1877 - Sanayi - - Evli, 4 ı:ocuk Mudeıı ha!!(;ın-ı ı~u. C. H. P. fkti3at IV. VI K K 

!lk (Madencilik ) 

--· 

/v 
ll azim Atıf Kuyucak Istanbul ı897 Hukuk ve Co- !ngilizce, Hukuk ve Matbu 5 e. er Profesör Evli 

l-H~·asa l lıil<.dl cr ın l<tı• lıiııde pro· 
C. H. P. Bi.i~e VI K K 

ı lu m bi yada Fransızca iktisat ve makal clı•r 
ft>s(iı· ve Koordinıı,_n•ıı umumi 

' 
kiltihi. 

----·- ------ - ---

lbrahiuı Eteın Bozkurt cferilıi ar 1883 Mülkiye Fransızca ! da rp ı·r ın :ı den - - E\"li Zoııınılılak ıımıııııi 111<'<'li ve . R. P . Dııhiliye VI K K 
ıl~ imi eneüm~n rızası. j 

ı--- ---·--- i 

Mustafa Bozma Ereğli ı 7 Rüşti~·e - Sanayi - - Evli, 4 ~ocuk :llaılrıı l;önı lir O<' :tk la rı lın .• - C. H. P. !ktisat VI K K 

ı 
(Madencilik) ı;nnışıı . .. 

Ri fat Vardar Köprülü 1878 Mülkiye Fransızca Idare, nı a li.r<' - - Evli, 4 çocuk Oı·Jıı Y:ıJ i,i. C. H. P. Dahiliye DI. VI K K 

ve maarif 

c--- --· 

!;iinasi Devrin D rama ı905 Istanbul St. Jean l<'rruısızca, Hukuk !ntişar etmiş ITuJrnk doktoru Bek~r Adli~·e wkiilrti h ııkıık işleri c. rr. P. Adli ye VI K K 
Kolleji, Hukuk, az İngilizce 5 eser ıımnm nıüclii ri.i . 
Paris edebiyat ve. 
Paris hukuk fa-
külteleri, Paris si· 
yasi ilimler mck· 

te bi ı 
Yusuf Ziya Ozençi Hırsova ı875 Balıriye !ngilizce Makine mÜ· - - Dul, 4 çocuk D nizbank idare nı rclisi azası. C. H. P. Maliye t, II, VI ıt K 

h endisi 

-

' . 
. 

. 

ı - ·- ·- -
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AFYON KARARİSAR Al?YON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Ali Çetinkayo, Berç Türker Hamza Erkan Ho,ydar Çerçel 

AFYON KARARİSAR AFYON KARAHiSAR AFYON KARARİSAR AGRI 
İzzet Akosnmn 

AGRI 
Halid Bayrak 

Mebrure Gönenç 

AMASYA 
Esat Uras 

Şevket Ro,~it Hatipoğ'lu Dr. Hüsamettin Kural 

AMASYA 
İsmail Hakkı Muınctı 

AMASYA 
Nafiz Aktın 



ANKARA 
Ahmed Ulus 

ANKARA 
Dr. Tapta.s 

ANKARA 
Fe~'zi Daldal 

ANKARA 
Aka Gündüz 

ANKARA 
Ekrem Ergun 

ANKARA 
İsmet İnönü 

ANKARA 
Arif Baytın 

ANKARA 
Eşref Demirel 

ANKARA 
Muammer Eri.ıı 

ANKARA 
Belkis Baykan 

ANKARA 
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ANKARA 
Rifat Araz 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 

ANTALYA 
Türkan örs 

ANKARA 
Yahya Galib Kargı 

ANTALYA 
Nurullah Esad Sumer 

AYDIN 
Adnan Menderes 
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ANTALYA 
Dr. Cemal Tunca 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Agiı h Sırrı Levend 

ANTALYA 
Dr. Münir Soykan 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Hulı1si Alataş 



AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 

Fahrettin Tiritoğlu 

BALIKESİR 

Hayrettin Kn.ran 

A~Di.N 

Dr. Şakir Şener 

BALIKESİR 

Feyzi Sözener 

BALIKESIR 
Hilmi Şererneıli 

AYDIN 
Nazmi Topcoğ-Iu 

BALIKESİR 

Gl. Kazım Özalp 

BALIKESIR 
İsmail Hakkı Uzunçn.rşılı 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 

Hacim Çanklı 

BALIKESİR 
Memed Demir 



BALIKE~'İR 
Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Süreyya Örgeevren 

BALIKEStr~ 

Osman Niyazi Burcu 

BİLECİK 

Kasım Giilek 

BİTLİS 

Tevfik Temelli 

BALIKESİR 

Rahmi Selçuk 

BİNGÖL 

BALIKESİR 

Yahya Sezai Uzay 

BİNGOL 
Feridun Fikri Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 
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BOLU 

Celal Sait Siren 
BOLU 

Cemi! Özçağlar 



BOLU 
Dr. Zihni Ülgen 

BOLU 
Li'ıtfi Gören 

BURSA 
Atıf Akgiiç 

BOLU 
Emin Yerlikaya 

BURDUR 

BOLU 
Fethi Okyar 

BURDUR 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt İbrahim Necmi Dilmen 

BURSA BURSA 
Dr. Galib Kahra.man Dr. Refik Giiran 

BOLU 
Hasan Cemi] Çambel 

BURDUR 
Meıned Sa.nlı 

BURSA 
Dr. Sa.di Konuk 



BURSA 
Fatin Güvendiren 

BURSA 
Mustafa Felımi Gerçel,er 

ÇANAKKALE 
Avni Yukaruç 

BURSA 
Fazlı Güleç 

BURSA 
Nevzad Ayas 

ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 

BURSA 
Gl. Naci Tınaz 

BURSA 
Refet Canıtez 

yANAKKALE 
Reşad Nuri Guntekin 

BURSA 
Muhittin Baba Pars 

ÇANAKKALE 
Atıf Kamçıl 

ÇANAKKALE 
Rusuhi BulaJlrlı 



ÇAlll"AKKALE 
Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI 
Hüseyin Cahid Yalçın 
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ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇANKIRI 
Avni Doğ·an 

ÇANKIRI 
M. Alıdülbalik Renda 

ÇORUH 
Mazhar Müfid Kansu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇANKIRI 
Fazı! Nazmi Rükün 

ÇORUH 
Asnn Us 

ÇORUM 
Eyüb Sabri Akgöl 



ÇORUM 
İsmtül Kemal Alpsar 

ÇORUM 
Süleyman Köstekçioğ·lu 

DENIZLi 
Fahri Akçakocn. Akç<L 

ÇORUM 
İsmet Eker 

ÇORUM 
Şakir Baran 

i.ı:t:Nl~LI 

Nccib Ali Küçükıı 

ÇORUM 
Münir Çağı! 

DENİZLİ 

Dr. Hameli Berkman 

DENİZLİ 

Tahir Berkay 

ÇORUM 
Nuri Kayat.;,J 

DENİZLİ 
Emin Aslan Tokad 

DENİZLİ 

Yusuf Başkaya 



DIY -~RBAKIR 
Cahit Çubukçu 

-;;.•.'!Ar.BAKIR 
IW~tü Bekit 

EDİRNE 

Faik Kaltakkıran 

i.JİY AP:I>AKiR 
Dr. İ. Tali Öngören 

i.> İ :i .'i.RBAKIR 
Veli Necdet Sünkitay 

EDİRNE 

Fua.d Balkan 

DlYARBAKIR 
Dr. Şükrü Emed 

Ul Y .:1.P BJI.KIR 
Zeki rllesud Alsan 

EDİRNE 

Osman Şahinbaş 

DİYARBAKIR 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

EDİRNE 

Dr. Fatma. Memik 

EDİRNE 

Temel Göksel 



ELAZIG 
Fazıl Ahmed Aykaç 

ELAZIG 
Sabit Sağnoğlu 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ELAZIG 
Fethi Altay 

ERZINCAN 
Abdülhak !o 'ır~.t 

ERZİNCAN 

Salih Başotaç 

ELAZIG 
Fuad Ağnlt 

ERZİNCAN 
Aziz Sanı.ih İlter 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ELAZIG 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

ERZİNCAN 

İskender Artun 

ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 



ERZURUM 
Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM 
Nakiye Elgün 

ESKİŞEHİR 

lstamat Özdamar 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ESKİŞEHİR 

lzzet Arnkan 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ESKİSEHİR 

Osman Işm 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

ESKİŞEHİR 

Yusuf Zıya Özer 



GAZIANTEB 
Ahmed Aksu 

GAZİANTEB 
Meıned Şahin 

GİRESUN 
Fikret Atlı 

GAZİANTEB 

Bekir Kaleli 

GAZİANTEB 

Nuri Pazarbaşı 

GİRESUN 

GL İhsan Sökmen 

GAZİANTEB GAZİANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek Dr. Memed Ali Ağakay 

GAZİANTEB 

Ömer Asmı Aksoy 

GIRESUN 
İsınail Sabuncu 

GİRESUN 
Dr. H. VRsıf Samyürek 

G!RESUl< 
Münir Akkaya 



GİRESUN 

Nafi Atuf Kansu 

GÜMÜŞANE 
Has:ın Fehmi Ataç 

HATAY 
Abdullah Mursaloğlu 

GİRESUN 
Talat Onay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

GUMÜŞANE 
Du;·~:k Sakarya 

GÜMÜŞANE 
Yusııf Ziya Zarbun 

HATAY 
Bekir Sıtkı Kunt 

GÜMÜŞANE 
Edib Servet Tör 

HAKKARİ 
İzzet Ulvi Aykurt 

HATAY 
Harndi Selçuk 



HATAY 
Memed Tecirli 

İÇEL 
Ferid Celal Güven 

İSPARTA 

Kemal Turan 

İÇEL 

Ahmed Ovacık 

i ÇEL 
Gl. Cemal Mersinlı 

İSPA:r··ı~~ 

Mükerrem Karaağ :• ~ 

I .,(!:.L 
Dr. Muhtar Berker 

İÇ~L 
Turhall Cemal Beriker 

ISPJ RTA 
Remzi Ünlü 

i ÇEL 
Emin lnankur 

İSi'ARTf. 
Hüsnü Ozdarnar 

·s'IAN.oUL 
Abidin Dnver 



:i:Sl'ANBUL 
A. Harndi DenizmPn 

İSTJ..NBUL 

Atıf B~yındır 

ıS·:':' : .NBUt 
G:ılilo Babtiyar Göker 

İSTANBUL ISTANBUL İS'TANBUL 

Ahmed Şükrü Esıııer Ali Kiı.m i Akyüz Ali Rrına Trtrhrtn 

İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL 
Dr. Refik Sayd rıın Dr. Tug-rı . H. Şinasi Erel F akibe Öynı.m 

iS'I'.ı-.NBUL iSTANBUL iS'I'ANBUL 
Gl. Kitzıııı Kambekir Gl. Refet Bele İbnılıint Alııettin Gövs:ı 



1STANBUL 
Sn.dcttin Uraz 

İZMİR 

Ben:\1 Arınmn 

İZMİR 

H:ısa.n Ali Yücel 

İSTANBUL 

Sn.lith Cimcoz 

İZMİR 
Celitl Bayar 

İZMİR 
Kamil Dursun 

İSTANBUL 

Şükrü Ali ö gel 

İZMİR 

Dr. Mustaf<ı Bengi.su 

İZMİR 

Mtt3nıud Esad Bozkıırd 

İSTA.NBUL 

Ziya Karanıursal 

İZMIR 

Halil Menteşe 

İZMİR 

Memed AJdenıir 



İZMİR 

Nazmi İlker 

İZ!IIİR 

Şehime Yunus 

KARS 
Fuad Köprülü 

I ZMIR 
Rahmi Köken 

İZMİR 

Şükrü Saracoğ·iu 

KARS 
Hüsrev Kızıldoğ·an 

1ZMİR 

Reı;ad Mimaroğ·lu 

KARS 
Esad Özoğ·u,; 

KARS 
Kalınıman Arıklı 

İZMİR 
Sadettin Epikmen 

KARS 
Etcm İzzet Benice 

KARı3 

ömer Küntay 



KARS 
Şer:ıfettin Kar:ıc:tn 

KASTAMONU 
Hacer Dicle 

KASTAMONU 

R:ıuf Orbay 

KARS 
Z~hni Orhon 

KASTAMONU 
Hilmi Çorıık 

KASTAMONU 
Rıza Saltug 

KASTAMONU 
Abidin Binlmy:ı 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KAS'i'AMONU KASTAMONU 
Muharrem Celal Bayar Nuri Tanıaç 

KASTAMONU KAYSERİ 
Tahsin Coşkan Ahnıcd Hilmi Kalaç 



KAYSERİ 

Faik Baysal 

KAYSERİ 
Sadettin Serim 

n.IRKLARELİ 

Dr. Fuad Uınay 

KAYS~:ıd 

Nazmi Toker 

KAYSERİ 
Salih Turgay 

KIRKLARELİ 

Harndi Kuleli 

KAYSERİ 

Ömer Taşcıoğ·lu 

KAYSERİ 

Fuat Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 

Şevket Ödül 

KAYSERİ 

Reşid Özey 

KIRKLARELİ 
Burhanettin Denker 

KIRKLARELI 
Zühtü Akın 



KIRŞEHİR 

Dr . Hüseyin Ülkü 

KOCAELİ 

Ali Dikmen 

KOCAELı 

Ibrıı.hiın Tolon 

KIRŞEHİR 
Hazim Börekçi 

KOCAELİ 

Dr. Fuad Sorağ·man 

KOCAELİ 

Kemalettin Olpak 

KIRŞEHİR KIRŞEHİR 

İzzet Özkan Memed Seyfeli 

KOCAELİ KOCAELİ 
İbmhim Dıblan İbrahim Süreyya Yiğ·i t 

KOCAELİ KOCAELİ 

Org. A. S. Akbaytug·an Ragrb Akca 
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KOCAELİ KONYA KONYA KONYA 
Salith Yargı Ahmed Harndi Dikmen Ali Muzaffer Göker Ali Rıza Türel 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
Dr. O. Şevki Uludağ Fund Gokbudak G:ılip Gültekin Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
!zzet Erdal Kazım Gürel Kazmı Okay Mustafa Ulusan 



KONYA 
Na.iın Haziın Onat 

KÜTAHYA 
Alaettin Tiridoğlu 

KÜTAHYA 
Muhlis Erlonen 

KONYA 
Şevki Erg·un 

KÜTAHYA 
Besiın Atalay 

KÜTAHY A 
Mustafa Bac:ı.k 

KONYA KONYA 
1'evCI< Fikret Sıl:ıy Vehbi Bilgin 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Dr. Ali Süh:ı DelillMsı H. Rahmi Gürpınar 

~UT HYA KUTAHYA 
Receb Peker Sıı.dri Erteın 



KÜTAHYA 
Vedit Uzgören 

r.iALATYA 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytaç 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabcı M. ı?evket Özpn.zarbaşı 

MALATYA 
Nasuhi Baydar 

MALATYA 
Osman Taner 

MALATYA 
Emrullah Barkan 

MALATYA 
Mihri Pektaş 

MALATYA 
Vasıf Çmay 

MALATYA 
Gl. Osman Koptag·eJ 

MALATYA. 
Muttalib Öker 

MANİSA 

Asım Tümer 



MANİSA 

Faik Kurdoğlu 

MANİSA 
Kaznn N am i Dur u 

MANlSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

MANISA 
Hikmet Bayur 

MANİSA 

Kenan Orer 

MANİSA 

Yaşar Özey 

MANISA 
Hüsnü Yaman 

MANİSA 

Osman Erçin 

MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 

MANİSA 
Kimi Karaosman 

MANİSA 

Refik İnce 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 



MARAŞ 

Mansur Bozduğ·an 

.N::ı:mı:v:w 
Edib Ergin 

MARDİN 

Rıza Erten 

MARAŞ 

MemedErten 

..----

lVIARA Ş 
Ziya Kayran 

MARDİN 
Dr. Rıza Levent 

MARDİN MARDİN MARDIN 
Gl. Seyfi Düzgören Hasan Menemencioğ'lu İrfan Ferid Alpaya 

MUGLA MUGLA MUGLA 
Cemal Karamuğla Hüsnü Kitabcı Org. İzzettin Çalışlar 



MUG LA 
Sadullah Güney 

NİGDE 
Cavid Oral 

NİGDJ:: 

Halid Mengi 

l'IIUGLA 
Yunus Nadi 

N1GDE 

MUŞ 

Hakkı Kılrcoğ"lu 

NIGDE 
Dr. Abmvaya IVfarınaralr Dr. Rnsinı Ferid Talay 

NiGDE 
Haııiııı Tepeyr:ın 

NİGDE 
Naiın Erenı 

MUŞ 

Şükrü Ataınan 

NİGDE 

Faik Soylu 

ORDU 
Alı med İhsan Tokgöz 



ORDU 
Ali Canib Yöntem 

ORDU 
Hüseyin Ekşi 

RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 

Ok.ıJü' 

Dr. Vehbi Demir 

ORDU 
lsm::ı.il Çamaş 

RİZE 
Fuad Sirmen 

ORDU 
Harndi Şa.rlan 

ORDU 
Selim Sırrı Tarcan 

RİZE 

Hasan Cavid 

ORDU 
H:~mdi Yairnan 

RİZE 
Ali Zrrh 

RİZE 

Kemalettin Kamu 



RIZE 
Raif Dinç 

SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 

SAMSUN 
Zühtü Durukan 

SAMSUN 
Aıniral Fahri Engin 

SAMSUN 
Naşit Fuat 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

SAMSUN 
Hüsnü Çakrr 

SAMSUN 
Ruşeni Barkın 

SEYHAN 
Damar Ankoğlu 

SAMSUN 
Meliha Ulaş 

SAMSUN 
Süleyman Necmi Selmen 

'
~ .. ·~ 

.. ·~~ 

~. ~ -: 

'
~.· .· . 

. ·· 

SEYHAN 
Gl. Na.ci Eldeniz 



SEYHAN 
Hilmi Uran 

SEYHAN 
Şernsa lşcen 

S11RD 
Ressam Şevket Dağ· 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

StlRD 
Şefik Özdemir 

SEYHAN 
Salıihattin çam 

SİİRD 
Ali Rrza Esen 

SİNOB 
Cemal Aliş 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğ·lu 

SİİRD 
Naki Bekmen 

SİNOB 
Ccmil Atay 



SİNOB SiNOB SİNOE SIVAS 
Cevdet Kerim İncedayı Hulüsi Orucoğ·lu Yusuf Kemal Tengirşenk A. Neci Demirağ 

SİVAS SİVAS SIVAS SIVAS 
Atıf Esenbel Gl. A. t'ztekin Erdemgil Hikmet Işık t srnail Meıned Uğur 

SlV AS SİV .L.~ SİVAS S1V AS 
Mergube Gürleyük Mitat Şükrü Bld:ı Necmettin Badak Remzi Çiner 



SIVAS 
Şemsett:n Günaltay 

'l'EKİRDAG 

Nazmi Trak 

TOKAD 
Galib Pekel 

::iiVAS 
Ziya Başara 

'l'EKİRDAG 

Rahmi Apak 

TOK AD 
Gl. Sıtkı Üke 

1'EKIRDI~G 

Cemil Uybadın 

TEKIRDAG 
Yahya Kemal Beyatlı 

TOK AD 
Hasip Ahmed Aytuna 

'l'EKİRDil.U 

Fayık Öztrak 

... -.--,p;~ ·: '. . 

.;... ... ' .. ~' '· ~··' 

.• r'j! 

rr 
TOK AD 

Cemal Kovalı 

TOKAD 
Muammer Develi 



TOK AD TOKAD 
Naznn Poroy Resai Erişken 

TRABZON TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu Halil Nihad Boztepe 

TRABZON TRABZON 
Mitat Aydın Raif Karadeniz 

TOKAD 
Srtkı Atanç 

TRABZON 
Harndi Ülkümen 

TRABZON 
Salise Abanozoğlu 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

TRABZON 
Hasan Saka 

TRABZON 
Sırrr Day 



TRABZON 
Şerif Bilgen 

URFA 
Gl. Ahmed Yazgan 

URFA 
Refet ttıgen 

TUNCELİ TUNCELİ 

Haydar Rfuıtü Öktem Mitat Yenel 

URFA URFA 
Hüseyin Sami Coşar MemedEmin Yurdakul 

URFA VAN 
Şeref Uluğ H~,kkı Uugan 

TUNCELİ 

Sami Erkman 

URFA 
Razi Soyer 

VAN 
İbrahim Arvas 



VAN 
Milnib Boya 

YüZGAD 
Salim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

YüZGAD 
Ahmed Sungur 

YOZGAn 
Sırrı l çöz 

ZONGULDAK 
Hasan Kamb:ıca!; 

YüZGAD 
CelaJ Arat 

YüZGAD 
Veled İzbudak 

ZONGULDAK 
Hazım Atrf KuyucaK 

YüZGAD 
Ekrem Pekel 

YüZGAD 
Ziya Arkant 

ZONGULDAK 
br:ı.him Etem Bozkurt 



ZONGULDAK 
Mustafa Bozm;ı 

ZONGULDA~ 

Rifat Vardar 
ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

ZONGUJ"DAK 
Yusuf Ziya Özeıı çi 



3. Sayın üyelerin soyadianna göre tasnifleri 

A 

Abanozoğlu (Salise) Trabzon 
Ağakay (Dr. Memed Ali) Ga.zianteb 
Ağralı (Fuad) EIB.zı.ğ 

Akbaytuğan (Or. Gl. Ali Said ) Kocaeli 
Akça (Ragıb) Kocaeli 
Akçakoea Akça (Fahri) Denizli 
1\kgöl (Eyüb Sabri) Çorum · 
. \.lı.güç ( Atıf) Bursa 
.'\J ın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Giresun 
Ak osman (İz1.et) Afyon Karahisar 
Akpınar · Muzaffer) Balıkesi r 

Aksoy ( Nuınan) Antalya 
Aksoy (Ömer Asım) Gazianteb 
Aksu (Ahmed) Gazianteb ı4':0 

Aldın fNafiz) Amasya 
,\kyürek (Aziz) Erzurum 
Ak;..iiz (,\li Klinıi) İstanbul 
.' lııtaş (Dr. Hulfuıi) Aydın 

Aldemir (Memed) İzmir 
Aliş (Cemal) Si no b 
Alpaya (frfan Ferid) Mardin 
Alpsar ( İsmail Kemal) Çorum 
Alsan (Zeki Me~ud) Diyarbalor 

Altay (Fethi) Elazığ 

Altuğ (Salim) Erzurum 
Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Arat (CeliU) Yozgad 
Araz (Rifat) Ankara 
Arıkan (Saffet) Erzincan 
Arıklı (Kahraman) . Kars 
Ankoğlu (Damar) Seyhan 
Anınan "(Benal) İzmir 
Arkan (Dr. Akif) Çankın 

Arkant (Ziya} Yozgnd 
Aruka.n (İ zzet) Eskişehir 

Artun (İskender) Erzincan 
Arvas (lbrahim) Van 
Aslan (Dr. Tevfik) Kastamonu 
Ataç ( lla.cıan Fehrni ) Gümüşane 

Atalay (Besim) Kiltah ya 

Atııman 
. . ( Şükril) Muş 



J\tanç 
Atay 
Atay 
Atlı 

Ay as 
Aydın 

Ay kaç 
,\~·kurd 

\ytuna 

Ra cak 
Bnlkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 

Barutcu 
Başııra 

Başkaya 

Rıışotaç 

Bayar 
Bayar 
Baydar 
Bayizit 
Bayındır 

Baykan 
Bayrak 
Baysal 

Boytın 

Bayur 
Bekit 
Bekmen 
Bel c 
Bengisu 
Benice 
B.eriker 
Berkay 

Berker 
B rkman 
Beyatlı 

Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Bleda 
Boya 
Bozdopn 
Bozkurd 
}3ozkurd 

( Sıtkı) 

!Cemi!) 
(Falib Rı:f.kr) 

(Fikret) 
(Nevzad) 
(Mi tat) 
( Fazıl Ahmed) 
(İ_zzet lnvi) 
(Hasip Ahmedr) 

B 

(Mustafa) 
(Fuad) 
(Şakir) 

(Emrullah) 
( Ruşeni) 

(Faik Ahmed) 
(Ziya) 
(Yusuf) 
(Salih) 
!Celal) 
(Muharrem Celiı1) 

INosuhi) 
(Dr. Kemal.lı~ 
(Atıf) 

(Belkis) 
(Halid) 
{Faik) 

(Arif) 
(Hikmet) 
(Rüştü) 

(Naki) 
(Gl. Refet) 
(Dı-. Mustafa ) 
(Etem tzzet) 
(Turhan Çenuılı) 
{Tahir) 

(Dı-. Muhtar) 
(Dr. Hamdi) 
(Yahya Kemal) 
(Şerif) 

(Vehbi) 
(Abidin) 
(Mi tat Şülaıii} 

(Münih) 
(Mansur) 
(İbrahim Etem) 

.._(Mahmud Esad) 

Tokad 
Sinob 
Alııkar 

Giresun 
Bursa 
Trabzon 
Elazığ 

Hakkarl 
Tokad 

Kütahya 
Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Si va~ 
Denizli 
Erzincan 
İzmir 
Kastomonu 
Malatya 
Maraş 

İstanbul 
Ankara 
Ağ n 
Kayseri 

Ankara 
Manisa 
Diyarbakır 

Siird 
Istanbul 
İzmir 
Kars 
İçel 
Denizli 

İçel 
Denizli 
Tekirdağ 

Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Sivas 
Van 
:P.taraş 

Zonguldak 
İzmir 
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Bozma (Mustafa) Zonguldak 
Boztepe (Halil Nihad) Trabzon 
Börekçi (Hazi m) Kırşehir 

Rulayırlı (Rusuhi) Çanakkale 
Burcu (Osman Niyazi) Balıkesir 

o 
Camtez (Refet) Bursa 
Cantekin (Dr. Mustafa; Çorum 
Cavid (Hasan) Rize 
Cebesoy (Gl. Ali Fuad~ Konya 
Cimcoz (Salah) ls tanbul 
Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 
f'oşkan (Tahsin) ıKastaınonu 

Q 

Çağ ıl (Müuii') Çorum 
Çakır (Hüsnü) Samsun 
Çalışlar (Orgeneral tzzeddin) Muğla 
Çam (Salahattin) Seyhan 
Çamaş ( İsmail) Ordu 
Çambel (Hasan Cem~ Bolu 
Çarı kb (Hacim) Balıkesir 

Çe reel (Haydar) Afyon Karahisar 
Çetinkaya (Ali) Afyon Karahisar 
Çın ay ( Vasıf) Malatya 
Çin er ~(Reınzi) Sivas 
Qiyiltepe XFuad Ziya) Elazığ 

Çoruk ·-(Hilmi) Kastamonu 
Çubukçu (Cahid) Diyarbakır 

D 

Dağ (Ressam Şevket) Sürd 
Daldal (Fevzi) Ankara 
Da ver (Abidin) İstanbul 

Day " ( Sırrı) Trabzon 
Demir (Memed) Balıkesir 

Demir (Dr. Vehbi) Ordu 

Demiraf (Abdurrahmıuı N-aei ) Sivas 
Demirel ( Eşref) Ankara 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzurum 
Denk er (Rurhanettin) Kırklareli 

Denizmen ( Aluıuıd Bamdi) !stanbul 

Delilbaşı (Dr. Ali S~) Kütahya 
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Develi (Muammer) Tokad 
Devrin (Şinasi) Zonguldak 
Dicle (Hacer) Kastamonu 
Dikmen (Ahmed Hamd.i) Konya 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dilemre (Dr. Saiın Ali) Rize 
Dilmen ( İbrahim Necm.i) Burdur 
Ding (Raif) Rize 
Dı b lan ( İbrahim) Kocaeli 
Doğan (Avni) Çankırı 

Dumltı (Nafiz) Erzurum 
Duru (Kii.zim Nami) Manisa 
Dursun (KAmil) İzmir 
D urukan (Zühtü) Samsun 
Düşünsel (Feridun Fikri) Bingöl 
Düzgören (Gel. Seyfi) Mardin 

E 

};dgüer (Rıdvan Nafiz) Manisa 
Eker (İsmet) Çorum 
Ekşi (Hüseyin) Ordu 
Eldeniz (Gl. Naci) Seyhan 
El gün (Nakiye) Erzurum 
~~med (Dr. Şükrü) Diyarbakır 

Engin (Amiral Fahri) amsun 
Epik~en (Sadettin) İzmir 

Erçin (Osman) Manisa 
Erdal ( İ zzet) Konya 
l~rdemgil (GL Akif Oztekin) Sivas 
B rdoğan (Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğamiral Hak- İstanbul 
kı Şina.-ıi) 

Erem (Naim) Niğde 

Er em (Ali Rıza) Çoruh 
Ergeneli (HHıni) Çanakkale 
Ergin (Edi b) Mardin 
E rgun (Ekrem) Ankara 
E rgun ( Şevki) Konya 
Eriş (Muammer) Atıkara 

Erişken (Resai) Tokad 

Erkan (Hamza) -11 Afyon Karahisar 
Brkman (Sami) Tunceli 
Erkmen (Mublitı) Kütahya 
Ertem (Sadri) Kütahya 
Erten (Memed) Maraş 

Erten (Rıza) Mardin 
Esıner (Ahmed Şiiltrü) !stanbul 
Esen (Ali Rıza) Siird 
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Esenbel (Atıf) Sivu 
Etill (Ziya Gevher) Çanakkale 
Eyiboğlu (Danit) Trabzon 

p 

Fırat (Abdülhak) Erzincan 
l!'ırat ·:= (Naşid) Samsun 

,. 

G 

Gerçeker (Mustafa Fehmi) Buna 
Germen (Dr. Mazhar) AY, dm 
Gökbüdııt (Fuad) Konya 
Göker (Ali Muzaffer) Konya 
Gök er (Galib Bahtiyar) İstanbul 
Göksel (Temel) Edirne 
Göle (Münir Hüsrev) El'ZU1'1llll 
Göktepe (Nuri) Aydın 

Göneng · (Mebrure) Afyon Karahisar 
Gören (L1ltfi) Bolu 
Gövsa (İbrahim AIA.ettin) lstanbul 
Gül89 (Fazlı) Buna 
Gül ek . ( Kasım) Bileoilı: 

Gültekin . Galip Kon;r.a 
Günalta7, (Şemsettin) Sivu 
GündÜl (Aka) Ankara 
Güney - '(Sadull&h) :Mufla 
Güntekin (Reşad Nuri) ÇanakkAle 
Gilran (Dr. Rftfilt) Buna 
Gürel ·' I < K&.zım) Konya 
Gürlayilk (Mergube) Sivu 
Gürpınar (Hil.seyin Rahmi) Kiltab.ya 
Güven (Ferid f'.eW) İçel 
Güvendiren (Fatin) Buna 

B 

Hatipoğlu (Şevket Jlafit) Afyon Karalıiaar 

ı 

Içöa (Sım) Yozgad 
nk er (Nuınf) 1mıir 
nıer ' (Azi s Saıı:ıih) Erzincan 
tnanltur (Emin) İçel 



-~-
İnce Refik Manisa 
tncedayi ( Cevde* K-eÇ) Sinob 
lnönü (İsmet) Ankara 
İz budak (Veled) Yoz_gad 

I 

Işık , (Hikmet) Sivas 
~ (Osman) Eskişehir -· 

K 

Kahraman (Dr. Galih). Bursa 
Kalall (Ahmed~~ Kayseri 
Kaleli (Bekiır) Gazianteb 
Kaltakkıran (Fai~ Edirne 
Kamçı! (Atıf) Çanakale 
K;am~ (KemıLleWu} Rize 
Kansu (Mazhar Miifi~~ Çornh 
Ka~ '(Nafi At~ Giresun 
Kaplan (Rasih) AntalY,a 
Karaağag (Mü~ı:rem) İsparta 
Karabacak (Hasan) Zonguldak 
Karabelıir (Gl. Kiımn) İstanbul 
Karacan (Şerafettin) Kars 
Karadeniz (Raif) Trabzon 
Karaınursal (Ziya) !stanbul 
Karamutla (Cemal) Muğla 

Ka ran (Hayre~ Balıkesir 

Karaosman (Kani) M.anisa 
Kargı (Yahya Galü~ Ankara 
Kayaalp (Nuri) Çorum 
Kayran (Ziyıd Maraş 

Kitabcı (Hüsniijs Mutla 
Kılıcoflu (Hakkı) M~ 
Kızıldolan (Hüsrev) Kars 
Koçak ~(Şükrü) Erzurum 
Konuk (Dr. Se.cii} Bursa 
Kop ta~ (Gl. 0817lan) MillatY,a 
Ko u.& (Salim) Yozgad 
Ko vali (Cemal) Tokad 
Köken "(Rahmi) İzmir 
Köprliltl (Fuad) Kars 
Köstekçioflu (Süleyman) Çorum 
Kuleli (Ham di) Kırlareli 

Kunt (Bekir Sıt~ Hatay; 
Kural .(Dr. Atn 
Knrdoflu • (Faik) Manisa 
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Kuyucak (Hazım At1!) Denizli 
Küçük& (Necib Ali) Zonguldak 
Küntay (Ömer) Kara 

L 

Levend (Ag!h ' Sırrı) Aydın 

Levend (Dr. Rıza) Mardin ·-.\1• 

If 

Marmaralı (Dr. Abravaya) Niğde 

Melek (Dr. Abdurrahltııl.n) Gazianteb 
Me mik (Dr. Fatma) Edirne 
Menemencioğlu '(Hasan) Mardin 
Mendereli · (Adnan) Aydın 

Mengi (Halid) Niğde 

1\fenteşe (Halil) İzmir 

Mersinli (Gl. Cemal) İçel 
Mete ( lbrahiııt} Seyhan 
Mimaroğlu (Reşad) İzmir 
Mumeu ( İsmail Hakkı ) Amasya 
Mursaloğlu (Abdullah) Hatay 

N 
''1' 

,, 
N adi (Yunus) Muğla .. , 

; -
o 

O kay (Kazım ) Konya 
Okyar (F ethi ) Bolu 
Ol pak (Kemalettin) Kocaeli 
On at (Naim Hazı.m) Konya 
Onay (Talat) Giresun 
Oral ( «la.Vid~ Niğde ı· 

Orbay :ı. .. (Rauf) Kastamonu 
Orer (Kenan ) J\fanisa 
Orhan (Zihni) Kars 
Oruçoğlu ( Hulfuıi ) .. Sin o b 
Ovacık (Ahmed) l çel 
Oytaç (Dr. Hilmi) Malatya 

... 
.. ~~j ;, . J 
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Ödül {Şevket) Kırklareli 

Ögel {Şükrü Ali, İstanbul 
Öker {Muttalib) Malatya 
Ökmen {Mümtaz) Ankara 
Öktem {Haydar Rüştü) Tunceli 
Öngören {Dr. İbrahim Tali) Diyarbakır 

Örgeevren (Süreyya) Bitlis 
Öra (Türkan) Antalya 
Öymen (Fakihe) İstanbul 
Özalp (Gl. K8zım) Balıkesir 

Özçağlar (Cem il) Bolu 
Özdamar (Hüsnü) ls pa rta 
Özdamar (lstamat) Eskişehir 

Özdemir (Şefik) Siird 
Özkan (İzzet) K ınıehir 
Özen çi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
Öezer (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Öz ey (Yaşar) Manisa 
Özoğuz (Esad) Kars 
Öz pazarbaşı (Memed Şevket) Malatya 
Ö1.'10y (Reşid) Kayseri 
Öz trak (Faik) Tekirdağ 

p 

Pars (Muhittin Baba) Bursa 
Pazarbaşı (Nuri) Gazian te b 
Pekel (Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) Tokad 
Peker (Receb) Kütahya 
.Pektaş (Mihri) Malatya 
Poroy (N &$n) Tokad 

B 

Ren da (Mustafa A.bdülhalik) Çankırı 

'Rükün (Fazı! Nazmi) Çanları 

s 
abuneu (İsmail) Giresun 

Sadak (Necmettin) Sivas 
Safıroilu (Sabit) Elbığ 

Saka (Hasan) Trabzon 
Sakarya (Durak) Güm~e 



Saltuğ 
Sanlı 

Saracoğlu 

Saydam 
Sazak 
Selmen 
Selçuk 
Selçuk 
Seri m 
Sevük;tekin 

Seyfeli 
S iren 
Sirmen 
S ılan 
Sı lay 
So m yürek 
Sorağınan 

Soydemir 
So yer 

Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sö km en 
Sözener 

um er 
Sun er 
Sungur 
Sünkitay 

Şahin 

Şahinbaş 

Şarlan 

Şener 

., !'remetli 

Talay 
1'aınaç 

Taner 
Tankut 
'raptas 
Tarcan 
Tarhan 
1'srman 
Ta.,cıoğlu 

- 4.09 

(Rıza) 

(Memed) 
(Şükrü) 

(Dr. Refik) 
(Emin) 
(Süleyman Necmi ) 
(Rahmi) 
( Hamdi l 
(Sadettin) 
(nt. Kiazım ) 

(Memed) 
(Celal Sait ) 
(Fuad) 
(Necmeddin Sahir) 
(Tevfik Fikret) 
(Dr. Hasan Vıışıf) 
(Dr. Fuad) 
(Ul. Zeki) 
(Razi ) 

(Or. Münir) 
(Faik) 
(Gl. thsan) 
(.Tayfur) 
(Fevzi) 
( ' urullah Esad) 
(Dr. Mulılis) 

(Ahmed) 
(Veli Necdet.) 

(l\lemed) 
(Osman ) 
(Ramdi) 
(Dr. Şakir ) 

(Hilmi ) 

'1' 

(Dr. Rasim Ferid ) 
(Nuri ) 
(Osman ) 
( Hasaıı Reşid ) 

(Dr.) 
( lim ırn) 

(Ali Rann) 
(Tevfik) 
(Ömer) 

Kastamonu 
Burdur 
İzmir 
!stanbul 
EskiŞehir 

Samsun 
Bahkcsir 
Hatay 
Kayseri 
Diyarbakır 

Kırşehir 

Bolu 
Rize 
Bingöl 
Konya 
Oircsun 
Kocaeli 
Erzurum 
Urfa 

Antalya 
Niğde 

Giresun 
Antalya 
Balıkesir 

Antalya 
Bilecik 
Yozgad 
Diyarbak'ır 

Oaziaııteh 

Edirnl' 
Ordu 
Aydın 

Bnlık ı<ir 

Niğde 

Kastamonu 
Malatya 
Mara 
.\nkarıı 

Ordu 
Istanbul 
Seyhan 
Kayaeri 
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Tccirli (Memed) Hatay .. : 
(Sinan) Sc~· han Tekelioğlu 

Temelll (Tevfik) Bitlis 
Tengirşen k ' ' (Yusuf Kemal) Sinob 
'l'cpeyran (Hnzim) Niğde 

Tiridoğlu (Aliiettin) Kütahya 
Tiritoğlu (Fahrettin) Balıkesir 

Tm az (Gl. nci) Bursa 
Tok ad (Emin Aslan) Denizli 
Toker (N azmi) Kayseri 
Topçoğlu (N azmi) Aydın 

Tokgöz (Ahmed İhsan) Ordu 
Tolon (İbrahim) Kocaeli 
Tör (Edib Servet) Gümüşane 

Trak .. (N azmi}' Tekirdağ 

'I' u nca (Dr. Çemal) Antalya 
•ruran 

.. 
. (Kemal) !~pa rta 

Turgay (Salih) Kayseri 
Tuzer (Dr. Ahmed Fikri) .Erzurum 
Tümer (Asım) Manisa 
Türel (Ali Rıza) Konya 
Türker (Berç) Afyon Kurahisar 
Türkmen 

... 
(Abdülgani) ~. Hatay 

Türkmen 
~ . (Halil) Zonguldak 

'l'üzün ( Atıf) Çoruh 

... 
~ - u 

ğur (İsmail Memed) Si va.~ 

ma., (Meliha) .., Ramsun 
lnudağ (Dr. Osman~Şevki) Konya 
lnuğ , (Şeref) Urfa 

.ı{ 
rı us .. iAJımed) Ankara 

musan ... ' (Mustafa) 
··.;· 

Konya !"·· ' 
.. .. 

m ay (Dr. Fund) Kırklareli . ' 
Ungan 

'l 
(Hakkı) Van ·1• 

U ı-an (Hilmi) eyhan 
Tlras (Esad) Amasya 
Urıır. ( ndetti n) fstıınbul 
Us (Asım) Qo ruh 
l Jybadın 

-; ... .~ (Cemil) . . Tekirdağ 
~ .. ,~· 

[Jzay . (Yahya ezai) Balıkesir .... 
111.gören ··: (Vedit) Kütahya 
Uzunçarşılı 

.!.ij 
(fımıuil Haklq) .• Balıkesir ,,r 

~ ' .:.~·. 

·,~ 
tt •-""~· 

'ı .. ... ::.:"!· 

Ük e 
{'ru.,."\ 

-, (Gl. Sıtkı) 
.. ..!it:!. ' 

!''!c·.:· .. Tok nd ; -



-411 

Ülgen ( Or. Zilıııi ) Bolu 
Ülgen (Refct) Urfa 
Ülkü ( Dr . .Hüseyin) _ Kırşehir. 

Ülküıaen (Ham di) Trabzon 
Ünlü (Remzi) İsparta 
Ürgüblil (Suad Hayri) Kayseri 

~ ··Y! '.ı" ' 

V 

Vardar (Rifat) Zonguldak 
. 

y 

Yalçm (Hüseyin Cahit) Çankırı 

Yalman (Hamdi) Ordu 
Yaman (llüsnü) Manisa 
Yargı · (Sal!h) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Alımed) Urfa 
Yeğena (Ali Münif) Seyhan 
Yenel (M;itat) Tunçeli 
Yerlikaya (Emin) Bolu 
Yeşilyurt (Dr. Ahmet Rnhi) Burdur 
Yiğit (İbrahim Süreyya) Kocaeli 
Yöntem . (Ali Canib) Ordu 
Yörülı:er (Memed Ali) Samsun 
Ynkaruo (Avni) Çanakkale 
Yunus (Şehime) İzmir .. :· 
Yurdakul (Memed Emin) Urfa 
Yücel (Hasan .Ali) İzmir 

z 
Zabcı (Mahmud Nedim) Malatya 
Zarbun (Yusuf Ziya) Gümüşane 
Zrrh (Ali) Rize ..,..---· ·; 

.. 



4. Sa.yın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

Hüse~·in Rahmi Gürpınar Kütahya 

Kemalettin Olpak Kocaeli 

Mustafa Felımi Gerçeker Bursa 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ahmed İhsan Tokgöz Ordu 

1864 doğumlular 

Hazim Tepeyran 

1868 doğurnlııla·r 

1869 doğumlulaı· 

Zj,ya Başara 
Memed Emin Yurdakul 
Veled tzbudak 

1870 doğumlular 

Berç Türker 
Nafiz Aktm 
Faik Kaltakkıran 

Afyon K. 
Ama.~ya 

Edirne 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Ynsuf Ziya Özer 

Dr. Taptas 
GL Pertev Demirhan 
?tfünir Akkaya 

Ankara 
Erztu'Um 
Giresun 

Orgeneml Ali Said Akbaytuğan !Kocaeli 
Hakkı Kılıçoğlu Muş 

İsmail Çam114 Ordu 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökmen 

Yahya Galib Kargı 
İsmail Kemal Alpsar 

Bursa 
Bursa 
Giresun 

Ankara 
Çorum 

1871 doğuııılıılar 

Ali Kiiıni Akyüz 
Süleyman ecmi Selmen 

1872 doğumlular 

(:ll. Alımed Y azgan 
Uünib Boya 

187 3 doğumlular 

Ol. Cemal .Mersinli 
tlya Karaınursal 
Mustafa Ulusan 

187 4 doğumlular 

Münir Çağı! 
Mazhar Müfid Kansu 

Niğde 

Sivas 
Urfa 
Yozgad 

Elazığ 

Eskişehir 

İstanbul 
Samsun 

Urfa 
Van 

İçel 

İstanbul 
Konya 

Çorum 
Çoruh 



Emin İnankur 
Halil Menteoe 
Gl. Osman Koptagel 
Kani Karaosman 
Faik Soylu 

Arit Baytın 
Osman Niyazi Burcu 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Nuri Kayaalp 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Hüsnü Özdamar 

Eyüb Sabri A.kgöl 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
Mustafa Bacak 

İsmet Eker 
Gl. luazım Sevüktekin 
Aziz Samili nter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 

Ali Çetinkaya 
Rifat Araz 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Kiimil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 

Dr. Hüsamettin Kural 
İsmail Hakkı Mumcu 
Yahya Sezai Uzay 
Ha an Cemi! Çambel 
Dr. Fuad Sorağınan 
Harndi Yalman 

İçel 
İzmir 
Mialatya 
Manisa 
Niğde 

-'ıs-
Selim Sırrı Tarcan 
Raif Din9 
Ali Miinif Y eğena 
M'itat Şükrü Bleda 

187S doğumlular 

Ankara 
Balıkesir 

Çankırı 

Çankırı 

Çorum 
Diyarbakır 

İsparta 

Esad Ozoiu 
Rıza Saltut 
Nazmi Toker 
Ali Dikmen 
Gl Naci Eldeniz 
Ressam Şevket Dağ 
Yusuf Ziya. Ozençi 

1876 doğumlular 

Çorum 
Gümüşane 

ls tanbul 
Kütahya 

İbrahim Mete 
Gl. A.kif Oztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

1877 doğumlular 

Çorum 
Diyar\ıakır 

Err.,incan 
Gaziantep 
Gümüşane 

Salalı Cimcoz 
Kazım Nami Duru 
Gl. Sıtkı tik.e 
Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 

Afyon K. Emrullah Barkan 
Ankara 
Çorum 
Erzurum 
İzmir 
İzmir 

Atrı 
Amasya 
Balıkesir 

Bolu 
Kocaeli 
Ordu 

Asım Tümer 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 do#Umlular 

Yusuf Başkaya 
l•'uad Atralı 
İııtamat Ozdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Sırrı lçöz 

Ordu 
R" • ıs_e 
Seyh~ 

Sivas 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Seyhan 
Sijrd 
Zonguldak 

Seyhan 
Sivas 
Sivas 

İstanbul 
)ı{anisa 

T9kad 
Z9,Dguldak 

Malatya 
Manisa 
Rize 
Sinob 
Zop.guldak 

Denizli 
El&.zığ 

Bakişehir 
Gümü.pne 
Yozga:d 



Gl. Kaz~ 'Özalp 
Mlemed D~mir 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 
lzzet Ulvi .Aykurd 
Dr. Mustafa Bengisu 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Hacim Çarıklı 
Mjustaf'a Abdülhalik Renda 
Sabit Sğıroğlu 

Galib Bahtiyar Göker 
Dr. Refik Saydam 

Esad Uras 
Dr. Hultlsi Alataş 
Gl. Naci Tmaz 
Atıf Kamçıl 

Rüştü Bekit 
A.bdülbak Fırat 
A.ziz Akyürek 
N akiy~ El gÜn 

Emin Sazak 
Abdülgani Türkmen 
Ali Rana. Tarhan 

Eşref Demirel 
F vzi Daldal 
Hasili Kaplan 
Ra li h Başotao 

O 1. Zeki Soydemir 
., ev ket Erdoğan 
Meıned Tecirli 

Aka Gündüz 
tsrnet İnönü 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Erzurum 

-41, -
1880 doğumlular 

İbrahim Tolon 
Osman Erçin 
Gl. Seyii Düzgören 
Yunus Nadi 
Dr. Abravaya Marmaralı 

Gümüşane Dr. Saim Ali Dileınre 
Hakkari 
!zmir 
Kocaeli 

Balıkesir 

Çankırı 

Elazığ 

!stanbul 
!stanbul 

Amasya 
Ay dm 
Bursa 

.Ali Rıza Esen 
Cemil U~badm 

1881 doğumlular 

Gl. Refet Bele 
Rahmi Köken 
Rauf Orbay 

Dr. Hilmi Oytaç 
Razi Soyer 

188/J dol7ıımlular 

Gl. Kazım Karabekir 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 

Çanakkale Orgeneral İzzettin Çalışlar 
Diyarbakır Şükrü Ataman 
Erzincan Şenısetiin Günaltay 
Erzurum Fayık Öztrak 
Erzurum Resai Erişken 
Eskişehir Halil Nihad Boztepe 
Hatay Hakkı Ungaıı 

!stanbul 

1883 doğumlular 

Ankara Atıf Bayındır 

Ankara Zihni Orhon 
Antalya l't!ahmud Nedim Zabcı 
Erzincan Memed Şevket Özpazarbaşı 

Erzurum Sami Erkman 
GümiişaiJe Ha,J.il. Türkmen 
Hatay lbrahim Etem Bozkurt 

1 84 doğumlular 

Ankara 
Anlmra 

Dr. Müniı· ykam 
Ali Rııza Ert'ın 

.• ! 

Kocaeli 
Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Rize 
Sürd 
Tekirdağ 

!stanbul 
!zmir 
Kastamonu 

Malatya 
Urfa 

!stanbul 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

MUŞ" 

Sivas 
Tekirdağ 

To ka d 
Trabzon 
Van 

!stanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 

Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Antalya 
Çorub 



-,15-
.Asım Us Çoruh Sadullah Güney Muğla. 
Fazıl Ahmed Aykaç EliiZJğ Halid Mengi Niğde 
Cel8.1 Bayar !zmir Ruşeni Barkın Samstın 
Hfuırev Kızıldoğan Kars Hilmi Uran Seyhan 
Reşid Özsoy Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ 
Bürhanettin DcııJ,eı" Kırklareli Nazım Poroy Tokad 
Vasıf Çınay :.\[alatya İbrahim Arvas Van 
İrfan Ferid Alpa~·a :If ard in 

1885 doğumltılar 

Dr. Cemal Tunca Antalya Refik İnce M:aniaa. 
Muhittin Baha Pars Bursa. Edib Ergin Mardin 
Atıf Tüzün Çoruh Dr. Vehbi Demir Ordu 
Şükrü Koçak Erzurum Saluhattin Çam Seyhan 
Ahmed Aksu Gazianteb Şef ik Özdemir Siird . 
Nuri Pazarbaşı Oazianteb Atıf Esenbel Sivas 
Mükerrem Karaağaç !sparta Hasan Saka Trabzon 
Dr. Fuad Umay Kırklareli elal Arat Yo:tgad 
Şevket Ödül Kırklareli Ekrem Pekel Yozgad 

1886 doı7-ı!-mlıılar . .. . 
Dr. Şakir Şener Aydın .. Mansttr Bozdoğan Maraş 

Abidin daver fstanbul Memed Erten Mara\~ 
"-

Şükrü Ali Ögel i stanbul Hüsnü Kitabcr Muğla 

Faik Baysal layseri Mitat Yenel Tunceli 
Memed Seyfeli Kırşehir 

1887 doğumltılar 

Dr. Mazhar Germen Aydın Rııgıb Akça Kocaeli ': 

Dr. Muhlis Sumer Bilecik tzzet Erdal Konya 
Hilmi Ergeneli Çanakkale Dr. Ali Sülıa Delilbaıt,ı KütahY.a 
Tahir Berkay Denizli Hıza Erten Mardin 
Fuad Balkan Edirne !'li Canib Yöntem Ordu 
Osman Işın Eskişehir azmi Trak Tekirdağ 

Şükrü Saracoğlu tzmir Rahmi Apak 'l'ekirdağ 

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu :IIustafa Bozma Zongııldak 

Ömer Ta.o;ıcıoğlu Kayseri · 
, 

... 
1888 doğumltılaf 

Nazmi Topcoğlu Aydın • affet Arıkan Erzincan 
İsmail Hakkı Uzunça.rşrl.ı Balıkesir tzzet Arukan Esldşehir 

Süreyya Örgeevren Bitlis •raıat Ouay Giresun 
Lutfi Gören -Bolu Ömer Küııtay Karıı. · . . 
Osman Şahinb~ Edirne Abidin Binkaya Kastamonu· ... 



Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalııç 
İzzct Özkan 

Receb Peker 
Kenan Orer 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 
Nevzad .Ayaa 
Rusuhi Bulayırlı 
Dr . .Akif .Arkan 
Süleyman Köstekçloğlu 

Zeki Mesud Al.san 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Abdullah MuTSaloğlu 
İbrahim Ala ttin Gövsıı 
Muharrem !Celal Bayar 

Ekrem Ergun 
Nurnan Aksoy 
Hayı-ettin Karıı.n 

Şııkir Bııra'n 

Fethi Altay 
İskender A rtun 
Münir Hüsrev Göle 

afi Atuf Kansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 

Haydar Çerçel 
Fazlı Güleç 

Veli Necdet ünkitay 
Temel Köksel 
İsmail Sabuneu 
Muhlis Erkmen 

Halid Bayrak 
Tayfur ökmen 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Kütahya 
Manisa 
Niğde 

-ü8 -
Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 
Zühtii Durukan 

Harndi Ül.kmeh 
Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

1889 dcğumlular 

Sadettin Serim 
liamdi Kuleli 

Aydm 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankın 

Çorum 
Diyarbakır 

Giresun 
Hatay 
!stanbul 
Kastamonu 

Salih Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Naim Hatiim Onat 

Şevki Ergutı 

Ya\'llr Özey 
Daınar Ankoğlu 

Sırı:'ı Day 

1890 doğumlular 

.Ankal'll 
Antalya 
Balıkesir 

Çorum 

Elazığ 

Erzincan 
Brzurum 
Oiresun 
!zmir 
Kars 

Tahsin Coşkan 
Kazım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 

Hüseyin Ekşi 
Abdurrahman Naci Demirnğ 

cemettin Sadak 
Galib Pekel 
Haydar Rüştü Öktem 

1891 lloğumlular 

Afyon K. 
Bursa 

Diyarbakır 

Edirne 
Giresun 
Kütahya 

Hilonet Bayur 
Rıdvan afiz Edgüer 

Ha.-ron Menemencioğlu 
inan Tekelioğlu 

Naki Bekmen 

189.2 dcğumlular 

Ağrı 

Antalya 
Muzaffer .Akpınal' 
Feridun Fikri D~ünsel 

Rize 
Samsun 
Samsun 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

Kayseri 
Kırklareli 

Kooaeli 
Konya 
Konya 
Konya 

Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 

Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
'l'uneeli 

Manisa 
Manisa 

Mardin 
Seyhan 
Siird 

Balıkesir 

Bingöl 



Dı· . Ziluı..i Ülgen 
Dr. Alımed Ruhi Yeşilyurd 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Ocvber Etili 
Avni Doğan 
Dr. Uarndi Berkman 

Necih Ali Küçükıı 
Dı·. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
H rııız i Ünlü 

Jo'nlih Rtikı Atay 
l•'alm:ttin 'l'iı·itoğlu 

J !ilmi ~E'l't.>ınetli 

Tevfik 'l'emelli 
Dr. Gnlib Kahraman 
.Avni Yukııruç 

J~m in Aslan Tokad 
8ıı. li nı Altuğ 

f)ıo, MPnıed Ali Ağn~n~ 
J\ h nı ed < nıcık 

Ahııı cıl :)ükrü Esnıeı· 

Aıı;ılh Sırrı Levenıi 

J.'ryzi ~özeneı· 

Bıniıı Yerlikaya 
DI' . Hııdi Konuk 

Fah ı · i _.\Jtçakoı·;ı Ak~a 

l·'c rid <.:eliü Güven 
~ndettin Uraz 
Hııılettin Epikmen 
nr. lliiseyin Ülkü 
• ·asııhi Raydar 

l\l'linıta?. Ökmen 
1\fihri Pektaş 
ı ıı, id Fırat 
lsnıııil Mt>nıed ğ'ur 

Bolu 
nuı·cluı· 

Çnnııkkal e 

\.'nnakkalf' 
Çankırı 

Deıı..izli 

Denizli 
tçel 
fçel 
tsparta 

417 -
Mahmud Esad Bozkurd 
Ş!'ı·nfettin Karacan 
Nuı·i Taıııaç 

lbrııhim Dılılan 

Fuarl. Gökbudak 
Kiizıın Okay 

Faik Km·doğl,u 

I lüsni.l Çakır 
t-mil .Atay 

Ş<>ı·ef Uluğ 

1893 doğuml'Ulaı· 

Aııloım 

Balıkesir· 

Balıkesir 

Bit lis 
U ursa 
Çanakkal e 

D<'nizli 
l~ ı·zuruın 

ı lnzian t<'b 
t ~cl 
I Htıınhııl 

Kııhrnuıan Arıklı 

llıııiın Börekçi 
Alımed IInnıdi Dikmen 
"luttali b Öker 
Hasan Reşid Tankurt 
Dr. Riza Levent 

ı farndi Şıırlan 

Rıtkı Atanç 
Daniş Eyiboğlu 

J fü~{');n Sn nı i f'oşar 

1894 doğııml'Uwr 

,\ydın 

Bıılık(•si ı · 

Rıılu 

nıırsıı 

Denizli 
lçrl 
tstarıbul 
tznıir 
Kıı·şelıir 

;\lnlnty:ı 

Ankara 
Malatya 
Hıım. ım 

~i1·as 

.ll i ~·a Kayran 
Nııiııı Ereın 

ı\!ı>med Ali Yörühr 
'l'l'l' fik 'l'ıırmıı.n 

C'e,·det Kcı1ın lncPdıı:vı 
ı lulusi Oruçoğlu 
)f erguhe ,fu·lt>yük 
Paik Alımed Bnrııtı,:u 

Alımeri Sıuıgur 

1895 doğuınltılat-

Ha~ih Ahıııeıl .Aytunıı 

)litat .Aydın 
Hnif Kııraflrni z 

1zmir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya, 
Kon>::n 
l\fanisn 
~ amsun 

Si no h 
Cı· Ca 

Kars 
Kırşehir 

Konya 
J\1ıılatyıı 

Mara~ 

Mardin 

Ordu 
Tok ad 
Trah7•'ll 

rfa 

}lııı·aş 

\'iğd4' 

Samsun 
~Pylııın 

. inob 
Hi no b 

i vas 
Trabzon 
Yozga(l 

Tokad 
Trııbzon 

'l'rı~bzrn 



Ncemeddin Sahir Sılan 
Dr. Abdurrahman Melek 
Fikret Atlı 
Kemal '!'uran 

Hınza Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Munmmer Eriş 
Meme! Sarılı 

Şevket Raşit Hatipoğlu 

Dr. Şükrü ~ıned 
Şehiıne Yun ıs 

Belkis Baykan 
Nur-uUah Esad Sumer 
Adnan Menderes 
Ceınil Ozçağlar 

M brure .Oönenç 
Türkan örs 
AtıfAkgüç 

Bekir Kaleli 

Rahm i e1lçuk 
a.lıid Çubukçu 

Vahbi Bilgin . 

Hacer Die) 

- 618 -
1896 cloğumlular 

Bingöl 
Oazianteb 
Giresun 
tsparta 

Salih Turgay 
Vedit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 

Afyon K, 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
nurdur 

Hasan Ali Yücel 
Muamnıer Develi 
ZiyaArkan 
Ilazim Atıf Kuyu'!nk 

1898 doğumlular 

Afyon K. 
~ya~·biL~tr 
lzrqir 

Sadri Erteın 
Jiikmet Işık 

1899 doğumlular 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bolu 

Ömer Asım Aksoy 
Ali Rızıı Türel 
Fund Sirmen 

1900 doğumlular 

Afyon K. 
Antalya 
Buna 
Gazionte b 

Fakihe Öymen 
Me.ıned Aldemir 
Zühtü Akm 
Galip Gültekin 

1901 doğumlular 

Balıkesir 

Diyarbakı~ 

Konya 

Kemalettin Knınıl 
M;elihlı, Ulnş 

1902 doğumlular 

Kastanıonu ::;iemsa Işcen 

Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Muğla 

İzınir 
Tok ad 
Yozgad 
Zonguldak 

Kütahya 
Siv.as 

Gnzianteb 
Konya 
Rize 

İstanbul 
İzınir 
Kırktareli 

Konya 

Rize 
Samsun 

Seyhan 
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1903 db6utnlular 

Dr. Fatmn Memik Bdirn<ı Suad Hayri Ürgüblü 
Bcnal Arıman !zmir Alaettin Tiridoğlu 
Etem lzzet Benice Kars Dr. Kemali Bayizit 

1904 doğumlular 

Cavid Oral Niğde Salim Korkmaz 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

' 
,. 

1905 doğurıılular 

Kasım Gülek Biiecik Şinasi Devrin 
Bekir Sıtkı Kunt Hatay 

1906 doğunılulaı· 

Celiıl Sait" Siiıen Bol n Cemal Aliş 
Harndi Se1Çuk Hatıty Cemal Kovalı 

5. Saym üyelerin neşetlerine göre tasnifleri 

Ahmed Harndi Denizmen 
Rauf Orbay 

Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 

!stnnbul 
Kastamonu 

iğde 

Siird 

Muammer D veU' (ve üniversite) Tokad· 

Bahri ye 

Amiral Fahri Engin (ve lngil-
• terede) 

Yusui Ziya Özelıçi 

Baytar 

(;ll. Ahmed Yazgan 

Ecole libro deş .r~nce politiqucs• et ıırımıl~e 

Fazı! hmed A'Ykaç Eliıztf 

K/iy~ ri 
Kütahya 
Maraıı 

Yozgad 

Zonguldak 

~mo b 
rdıl:ııd 

,amsUn 
Zong'uMak" 

rf n 



Muzıı!feı· Akpınar 

Salih B~otaç 
Nuri Tamaç (ve üniversite) 

Rüştü Bekit 

Arif Baytın 
Gl. 1 ·met İnönü 
Gl. Kiizım Ozalp 
Fethi Okyar 
Hruıan Coınil ambel 
Gl. uci Tınaz 
Ali Rıza Rrcm 
Fund Zi,,•a Çiyiltepe 
Aziz Sarnih İlter 

.. Saffet Arıkan 
Gl. Peı·tev Demirhan 
Gl. Z ki oydcmir 
Şükı-ii Koçak 
Ol. İlısan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kiizun Karabekir 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
A.ka Gündüz (kısmen) 

.Atıf Kamçıl 

Eyüb Sabı·i Akgöl 
Gl. Kiaz:rın Sevüktekin 
Fuad Balkan 
.A.hdülhak Fırat (ve hukuk) 
N afiz Durolu 
Salim .A.ltujf 
Şevket Erdojfan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Fikret Atlı 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 
Nazıni Toker 
tbı·ahim Tolon (jandarma) 
Kt'nu1lettin Olpak 

:Balıkesir 

.Erzincan 
Kastamonu 

Diyarbakır 

- üO -
EU<JOi 

Rıza Saltuğ 

Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 

Evkaf 

Kastamonu 
Niğde 

Yozgad 

H ar b akademisi 

Au.kara 
Ankara 
Balıke ir 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Elazığ 

Erzincan 
Erıdncan 

Erzurum 
Erzurum 
Erzunım 

flircsun 
Gümüşane 

İçel 
!stanbul 

.Afyon K. 

.Ağrı 

.Ankara 
Çanakkale· 
Çorum 
Diyarbakır 

Eclirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 

Gümüşane 

Giresun 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocneli 

Gl. Refet Bele 
Şükrü Ali Ogel 
Şerafettin Karacan 
Burhanettin Denker 
Orgeneral Ali Said .A.kbaytuğan 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 

Osman Erçin 
GL Seyfi Düzgören 

Orgeneral lzzedclin Çalışlar 
Sadullah Qüney 
Ruşeni Barkin 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
aıni Erkman 

HMbi11.6 

Vedit zgör u (kısmen) 

Ul. Osman Koptagel 
Vnsıf Çınay 

İstanbul 
!stanbul 
Kars 
Kirklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
~alatya 

Manisa 
Marelin 

.Muğla 

Muğla 

Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tunceli 

Kütahya 
Malatya. 
Malatya 

Kazun N ami Duru Manisa 
İ:rfan Ferid Alpaya (ve hukuk) Marelin 
11aklu Kılıcoğlu Muş 

elim Sırrı 'l'arcan 
NB{Iit Fırat 

Gl. Naci Eldeniz 
ya'da) 
lbrahim Mete 

(ve Alman-

Sinan Tekelioğlu (v hukuk) 
Atrf Esenbel 

Gl. A.kif Oztelrin Erdemgil 
Ul ılkı ke 
"Celıil Arat 
Halil Türkmen 

Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 

Sivas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 



Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Nurnan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Kasım Gülek (Paris, Coluınbia, 
Londra, Kembriç, Berlin üni
versiteleri) 
F eridun Pikri Düşünsel (ve 
Paris'te) 
N ecmeddin S ahir Sılan 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
AtıfAkgüç (ve Roma'da) 
Muhittin Baha Pars 
Ziya Gevher Etili 
Fazıl Nazmi Rükün (ve Atina) 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad (ve ziraat) 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (ehliyetnameli) 
Osman Şahinbaş 
Abdilihak Fırat (ve harbiye) 
İskender Artun (ikinci sınıfa 
kadar) 
Istamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kal li 
Öıv.er Asım Aksoy 
İsmail abuncu (ve ticaı·et) 

B<'kir Srtlu Kunt 
Ramdi lçuk 
Ferid Celiil Güven (ve sauayii 
nefise) 
Turba Cemal Beriker (iki se
ne ve idadi) 
Kemal Turan 
Galip Jlalıtiynr Göker 
İbrahim Alaedilin Gövsa (ve 
Ceılt'vı•e üniversitesi pedagoji) 
Salih Cimcoz 
Halil Mjenteşe (ve Paris'de) 
Mahmud Esad Bozkurd (ve İs· 
viçre'de) 
Rahmi Köken 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

'Ankara 
Ankara 
Antalya 
Ay dm 
Balıkesir 

Bilecik 

Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzincan 

Erzincan 
Eskişebir 

Eskişehlr 

Gazianteb 
Gazian te b 

Giresun 
Hatay 
Hatay 

!çel 

!çel 
İsparta 
Istanbul 

Istanbul 
Istanbul 
!zmir 

!zmir 
!zmir 
Kara 
Karıı 
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Hukuk 

Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celal Bayar 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy (ve yüksek ticaret) 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Salalı Yargı 

Ali Rrza Tiirel (ve Paris'de) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gülteki (ve lsviçre'de) 
Kazım Giirel 
!zzet Erdal 
Şevki Ergiin 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgi 
Alaettin Tiridoğlu (ve Paris'de) 
Asım Tümer 
Kenan Orer 
Refik !nce 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
KollY,a 
Kütahya 
Manisa 
1ıfanisa 

Manisa 
Rıdvan Nafiz Edgüer Manisa 
Hasan Menemencioğlu Mardin 
Edib Ergin Mardin 
lrfan Ferid Alpaya (ve harbiye)Mardin 
Hüsnü Kitabeı Muğla 

Yunus Nadi (kısmen) Muğln 

Ali Canib YiŞntem Ordu 
l!amdi Şarlan Ordu 
Ali Zrrh Rize 
Fuad Sil'Illen (ve Roma) Rize 
!:;inan Tekelioğlu (ve harbiye) Seyhan 
Yusuf Kemal Tengirşenk (ve 
Paris'de) 
azım Poroy (ve Paris'de) 

Resai Erişken 
'ıtla Atanç (ve ziraat) 

Paik Alımed Barutçu 

Si no b 
Tok ad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 

Hamdi Ülkiimen (ve Sorbonne) Trabzon 
Hait Karadeniz 
Jlaydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel (ve Paris'de) 
l\femed Emin Yurdakul (ve 

Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 

mülkiye) Ur!a 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgad 
ll.azim Attf Kuyucak (ve üni
versite) 
Şinasi Devrin (ve kollejde ve 
Paris'de) 

Zonguldak 

Zonguldak 



Memed Demir 
Faik Kaltakkıraiı (ve ı:üştiye) 

Sabit Sağıroğlu 
Emin Sazak (ve medrese) 
Memed Şahin (ve rüştiye) 
Hasan Fehmi Ataç 
tzzet Ulvi Aykurd 
Memed Tecirli 

Ziya Kararnursal (ve rüştiye) 
Celil Bayar 
Kilmil Dursun (ve lise) 
E ad Özoğuz 
Kahraman Arıklı (ve orta) 

Eşref Demirel 

Fcyzi Sözener 

Ilayrettin Karan 
Avni Yukaıııç (Üç sene Fran-
sa'da) 

üleyman Kö tekçioğlu 

Temel Göksel 

Turhan Cemal' Beriker (ve iki 
s n hukuk) 

Remzi Ünlü 
Ömı>r Taşçıoğlu 

tsrnail Memt'd Uğur 

lzzet Ö1.kıın ve (id adi) 

Borç Türker (ve Gnl tasal'lly) 
Mcbıııre Gönenç 
Mihri Pekta$ 

- ~ -
Hwıuri tahsil görenler 

Balıkesir 

Edirne 
Elazığ 

Eskişehir 

Gazian te b 
Gümüşane 

Hakkari 
Hatay 

!stanbul 
İzmir 
!zmir 
Kars 
Kars 

Şevket Ödül 
Memed Seyfeli (ve orta) 

Faik Soylu (ve rüştiye) 

Hazim Tepeyran 

Damar Arıkoğlu 

Remzi Çiner (ve orta ve Pa
ris'de ulfunu siynsiye rnekte
binde maliye dersledi) 

Ziya Başara (ve rilştiye) 

Hüseyin Sami Coşar (ve lise) 
Mlünib Boya (ve rüştiye) 

Veled lzbudak (ve medrese) 

loodi tahsili görenler 

Ankara !zzet Özkan (ve jandarma su-

Balıkesir bay mektebi) 

Balıkesir Şükrü Ataman (ve Paris'te) 
Ziya Kayran 

Ça.na.kkale 
Hüseyin Ekşi 
CemilAtay 

Çorum Mitat Şükrü Bleda (ve Cenev-
Edirne re'de fen tahsili) 

Şerif Bilgen 
!çel Hakkı Ungan 
İsparta Sırrı İçöz (ve mülkiyeden ehli-
Kayserı yetnameli) 

llk tahS'il görenler 

i vas Hasan Karahacilk 

Jandarma subay nı.ckttbi 

Kırşehir 

Kellejik okuyanlar 

Şinasi Devri n ( v ' hukuk ve Pn-

Kırklareli 

Kırşehir 

Niğde 

Niğde 

Seyhan 

Sivas 

~i vas 
Urfa 
Van 

Yozgad 

Kırşehir 

Muş 

Maraş 

Ordu 
Sin o b 

Sivas 

Trabzon 
Van 

Yozgad 

Zonguldak 

Afyon K. 
.Afyon K. 
Malntyn 

ris'te) Zonguldak 



Hilmi Şeremetli 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) 
Emin Yerlikaya 
Ahmed Ovacık (kısmen yüksek 
ticaret) 
.Ali Kiimi A.kyüz (Darüşşafaka) 

Abidin Daver (ve sanayii nefi-
se S. 2) 
Kamil Dursun (ve hususi) 
.Ali Dikmen (Darüşşafaka) 

Rasih Kaplan (Camiülezher) 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

İsmet Eker (ve rüştiye) 
Emin Sazak (ve hususi) 
Emin İnankur 

Fahri Akçakoca Akça 
Nakiye Elgün 
Hasan Ali Yücel (ve üniversite) 
Hacer Dicle 

Hazim Börekçi (kısmen yiiksek) 
Besim Atalay (yüksek) 

İzzet Arukan 
Sadettin Epikmen (Macaristan) 
Abdurra.bman Naci Demirağ 

Haydar Çel'Çel 
Esad Uras 
!smail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Nazmi Topcoğlu 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıldı 
Yahya etai Uzay 
Celal Sait Sit-en 
Fatin Güvendiren 

-~-
Lise tahsili görenler 

Balıkesir Salahattm Çaın 
Balıkesir Hikmet Işık (ve muallim rnek-
Bolu te bi) 

Hüseyin Sami Coşar ( ve bu-
İçel susi) 
Istanbul İbrahim Arvas 

Salim Korkmaz 

İstanbul Ziya Arkant (ve bir sene lıu-
İzmir kuk) 
Kocaeli 

Medrese tahsili görenler 

Antalya 
Bursa 

Çorum 
Eskişebir 

İçel 

Hüsnü Özdamar 
Mustafa illusan 
Naim Hazim Onat 
Şefik Öbdemir (Camiülezher) 
Veled lzbudak (ve hususi) 

iJf uallim tııektebi 

Denizli Harndi Yalınan (yüksek) 
Erzurum Hikmet Işık ve (lise) 
!zmir Şemsettin Günaltay (yüksek) 
Kastamonu Kemalettin Ka mü (ve Paris 
Kırşehir ulümu siyasiye M.) 
Kütahya Salise Abanozoğlu 

Mühendis mektebi 

Eskişehir 

İzmir 
Sivas 

Afyon K. 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
BU1'9a 

l\Iitat Aydın 
Hazi Soyel' 

Mülkiye 

Fazlı Güleç 
Refet Canrtez 
HiJmj Ergeneli 
ııusuhi Bulayırh 

Avni Doğan 
ffüs yin Oahid al çın 
1\Iusta!a Abdülhalik Rcndıı 

ım Us 
Aııf Tüzün 
Mazhnr MUfid Kanau 

Seyhan 

Sivııs 

Urfa 
Van 
Yozgad 

Yozgad 

İsparta 
Konya 

Konya 
Sürd 
Yozgad 

Ordu 
Sivas 
Sivas 

Rize 
Trabzon 

Trabzon 
Urfa 

Bursa 
Bursa 

annk'knle 
Çanakkale 
Çankırı 

an kıl'! 
Çankırı 

Çorub 
o ruh 

Çoruh 



lsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Zeki Mesud Alsan (ve Paris'te) 
Fund Ağralı 
Aziz Akyürek 
Münir Büsrev Göl 
Müı>ir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Mükerrem Karaağaç 
Atıf Bayındır 

Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saracoğlu (ve Cenevre) 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Sadettin Serim 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Muzaffer Göker (ve Pa.
ris'te) 
Kazım Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Emrullah Bıll'kan 
Muttalib Öker 
Faik Kurdoğlu (ve Brüksel 
Üniversitesi) 

Raü Dinç 

Ahmed Cemal Ka ramuğla 

Alımed Ulus 
Yahya Oalib Kargı 
'l'evfik Temelli 
Lutfi Göı•en 

ahid Çubukçu 
Alımed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Durak akarya 
Abdullah :Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
• ıı.dettin Uraz 
)leuıed Aldemir 
Kahraman Al'ıklı (ve hususi) 
Harndi Kuleli 

Çomın 

Çorum 
Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kayseri 

Kayseri 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
1\'Ta!atya 

Manisa 

424 -
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 

Mansur Bozdoğan 
Ahmed İhsan Tokgöz 

lsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 

Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necnıi Selmen 

Zülıtü Durukan 
Ali Münü Yegena 

Hilmi Uran 
Fayık Öztrak 

Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Paris'te) 

Sırrı Day 
Memed Emin Yurdakul (ve hu
kuk) 
Şeref Uluğ 

Sırrı İçöz ( ehliyetnruneli ve ida
di) 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 

Niivap nıektebi 

Rize 

Onnan mektebi (Yüksek) 

Muğla Ahmed Sungur 

Orla taJın1 görenler 

Ankara Zühtü Aknı 
Ankara Me med yfcli (ve hususi) 
Bitlis )femed Şevket Ö7.pazarbıı~ 
Bolu o~ıııan 'L'ancr 
Diyarbakır Ki111i Karaosman 
Gazianteb Halid Mengi 
Gaziantcb nıı.· ıın avid 

Oünıüşan<> emal Aliş 
Hatay Bem ı i ,iner (ve hu usi ve Pa-
Hatay ı·is'te uluıı1u siyıuıiyc mektebin. 
İstanbul tl~ maliye clE>rslerin~ dt>vaııı) 
İ ımı ir • raıııni Tl'ak 
Kars IJıılil ihad Boztepe 
Ktrklareli f'emal Kovalı 

~\[an isa 
Maraş 

Maraş 

Ordu 

Ordu 
Samsun 

Samsun 
Samsun 

Samsun 
Seyhan 

Seyhan 
Tekirdağ 

Tokad 
Trabzon 

Trabıon 

Urfa 
Urfa 

Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Yozgad 

KırkiarE'li 

Kırşehir 

Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 

Rize 

Sinob 

Sivas 
Tekirdağ 

Tl'abzon 
Tokı;ıd 



Ali Rana Taııban (Almanya ve 

Nafiz Aktın 
Rifta Araz 
Tayfur Sökm.en 
Memed Sanh 
İsmet Eker (ve med~e) 

Faik Kaltakkıron (ve lıususi) 
Osman İşın 
Mcmed Şahin (ve lıususi) 
Ziya Kararnursal (ve bususi) 
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Postp., telgraf (Yüks~k) 

Belçika) 

Rüşdiye tahsiZi görenler 

.Amasya 
Ankara 
AJı..ta)ş:a 
Butdur 
Çorum 

Edirne 
Eskişehir 

Gazianteb 
İstanbul 

~tafaBacak 

MemedErten 
Faik Soylu (ve hWJUSi) 

Mebrure Gür1~yük 

Ziya Ba~ (ve hus~i) 

Daniş Eyib~lu 

Münih Boya (ve h:!UIJ?Si) 

Mustafa ~ZIDI!-

San,ayii -M/ise 

Ferid CeJ.fil Güven (ve hukuk) İçel ReıASQill Şevket Dağ 

Abidin Daver (Sm:ıf 2 ve li~e) !sta.ı,ıbul 

Ticaı·et nıektebi (Yüksek -) 

İzzet Akosman (İsviçre'de) 
Nurullah Esad Sumer (Berlin'
de Frankfurt) 
F ethi Altay 
lsmail Salıuncu (ve hukuk) 

Dr. Hüsamottin Kurııl 
Dr. T~ptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. IIullısi Alataş 

Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Mnhlis ~1ıner 
Dr. Zihni iÜlgen 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Gıılib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sad.i Konuk 
Dr. Alrif Arkan 
Dr. Mustafa antekin 
Dr. IIamdi B rkınıın 

Dr. İbrahim Tali Öngören 

Afyon K. 

Antalya 
ElAZ1ğ 

Giresun 

AÇı 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Ayduı 

Bilecik 
Bolu 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankın 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 

Ahmed Ov.~~Ik , (kısmen ve lise) 
Etenı lzı;e,t B\IJ1İ9e 
Reşid Öuıoy (ye hukuk) 

1asuhi Baydar 

2\.P. 

Dr. Şüki'ü Emed (ve Almanya) 
Dr. Faw Meınik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr .• Icmed Ali Ağakay 
DY. Hasan Vası:f Soınyiirek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. R.efik Saydam 
Dr. Tuğamiral Haklo Şinasi 

Erel (v Almaya'da) 
Dr. Mustafa Bengiau 
Dr. Tevfik Alsan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağınan 
Dr. O man Şeviri Uludağ 
Dr. üha Dclilbqı 

Jstanbul 

Kütahya 

Maraş 

Niğde 

Sivas 

Sivas 
' T.rıtlJzon 

V~n 

gq~ 

Sürd 

İçel 
K;ars 
Kayseri 
Mıji~tya 

Diyarbakır 

E~e 
Erzurum 
Gıı.ıianteb 

Gazianteb 
Giresun 
İçel 
fstanbul 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kınıebir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 



Dr. Hilmi OytAç 
Dr. Kemali Bayizit 
J) ı·. R.ıza Lcven t 
Dr. Alıravaya Mannaralı 

Hamza Erkan (Cenevre üni
versitesi) 

Belkis Baykan (Tabüye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 

Muammer Eriş (Riyaziye) 
Nurullalı Esad Sumer (Frank
fort üniversitesi ve ticaret) 
Türkan Ors (Felsefe) 
Agil.lı Sırrı Jıevend (Edebiyat) 
!smail Hakkı Uzunçarşılı (Ede
biyat) 
Kasım Gülek (Paris, Colombia, 
Londra, Keınbriç, Berlin üniver
siteleri - Hukuk) 
Cemil Ozçağlar (Fen fakültesi 
Hayatiye şubesi) 
Nevzad Ayas 
Reı,;ıad Nuri Güntekin (Edebiyat) 
Tahir Berkay (Kısmen) 
Veli Necdet Sünkitay (Jeoloji 
ve coğrafya) 
Talôt Onay (Edebiyat) 
Ahmed Şükrii Esmer (New
York - Kolombia üniversitesin
den) 
Fakibe Öymen (Coğrafya) 

Ş vket Raşit Ilatipoğlu (Hal
kab ve Almanya'da) 
Emin Aslan Tokad (Monte
pcllier ve hukuk) 
Nuri Köktepe ( eliinik) 
Tahsin Çoşkan (llalkalı) 

lbralıim Dıblan (ve Fransada) 
Ahmed Ramdi Dikmen (ve Al
manya'da) 
Muhlis Erkmen (ve Almanya' 

Malatya 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Afyon K. 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 

Diyarbakır 

Giresun 

!stanbul 
İstanbul 
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Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre (ve Ce
nevre) 

tinivernte 

.l:brahim Alaettin Gö\'\Sa (Cenev
re ve hukuk) 
BenalArıman (Sorbon üniver-
~itesi) 1 \lll ·· ! : , 
Hasan Ali Yücel (ve yüksek mu
allim mektebi Edebiyat Ş.) 
Nazmi İlker (Lozan üniversi
tesi) 
Şehime Yunus 
Nuri Ta.ınaç (Kimya şubesi ve 
eczacı:) 

Salih Turgay (Kimya) 
Sadri Ertem (Edebiyat ve fel
sefe) 
Hikmet Bayur (Sorbon üniver
sitesi) 
Meliha Ulaş (Edebiyat) 
Şernsa lşcen (Fen) 
Hulusi Orucoğlu {nah.iyat) 
Necmettin Sadak (Lion üni
versitesi) 
Yahya Kemal Beyatlı (Sorbon) 
Hasib Ahmed Aytunoa (Sofya) 

. Muammer Develi (Fen ve dişçi) 
Refet Ülgen (Riyaziye) 
Hazim Atıf Kuyucak (Kolom
bia ve hukuk) 

Z-iraat mektebi 

Aiyon K. 

Ay dm 
Denizli 
Kastanıonu 

Kocaeli 

Konya 

da) 
Yaşar Özey (vo Almanya'da) 
Rıza Erten (ve Fransa'da) 
Cavid Oral (Almanya'da ve 
siyasi bilgiler yüksek mektebi) 

Tevfik Tarman (ve Almanya' 
da) 
Naki Bekman (Halkalı ve Al
manya) 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) 

Niğde 

Ordu 

Rize 

İstanbul 

lzınir 

lzınir 
İzmir 

Kastanıonu 

Kayseri 

Kütahya 

Maııjsa 

Sanısun 

Seyhan 
Sin o b 

Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
Tok ad 
Urfa 

Zonguldak 

~ütahya 
Manisa 
Mardin 

Niğde 

Seyhan 

Sürd 
Tok ad 



6. Sayın üyelerin bildikleri · yabancı dillere göre taanifi 

Almanca (77) 

Berç 'fürker Afyon K. 
!zzet Akosman Afyon K. 
Şevket Raşit Hatipoğlu Afyon K. 
Dr. Rusarnettin Kural Ağn 

Arif Baytın Ankara 
Dr. Taptas Ankara 
Eşref Demirel Ankara 
Falih Rıfkı Atay Ankara 
İsmet İnönü Ankara 
Dr. Münir Soykam Antalya 
Nurullah Esat Sumer .\ntalya 
Hilmi Şeremetli BalıkP.sir 

Kasım Gülek !:~ike ik 
Ncemeddin Sahir Sılan (Az) Bingöl 
Hasan Cemi! Çambel Bolu 
Nevzad .!ş8Jl ll u ı-sa 
Dr. Akif Arkan Çankırı 

Ali Rıza Erem Diyarbakır 

Dr. Şükrü Emed Çoruh 
Gl. Kiazım Sevüktekin Diyar1-oakır 

Veli Necdet Sünkitay Diyarbakır 

Zeki Mesut Alsan Diyarbakır 

Aziz Samih nter Erzincan 
Saffet Arıkan Erzincan 
Salih Başotaç Erzincan 
Aziz Akyürek Erzurum . 
Gl. Pertev Demirhan Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir Erzurum 
Rekir Kaleli Gaziantcb 

Dr. Abdurrahman Melek Gazian te b 
Dr. Hasan Vasrf Somyürek Giresun 
Gl. İhsan Sökmen Ciresuıı 

Gl. Cemal Mersinli İçel 

Ali Rana Tarhan İstanbul 

Atıf Baymdır !stanl:ml 
Dr. Refik Saydam ls tanbul 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbu~ 
Galib Bahtiyar 

Yahya Galib Gargı 
R8Jlih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 

İstanbul 

Ankara 
Antsıl ya 
Ay dm 

GL Kazım Karabekir 
GL Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Ziya Karaınursal 
Nazmi İlker 
Hacer Dicle 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüplü 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Harndi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
F.mrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Yaşar Özey 
ilasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Orgeneral 1zzeddin Çalışlar 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Alımed İhsan Tokgöz 
JTamdi Yalınan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Aıııiral Fahri Engin 
narnar Arıkoğlu 
Il . Naci Eldeniz 

Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muamrner Develi 
Celal Arat 
Hiisıı.mettin Okan 

.A rcıpça ( 4()) 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 

lijtanbul 
!stanbul 
İş tanbul 
!stanbul 
tzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kon yu 
Konyn 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

Mardir, 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
rdu 

Rize 
::saııısuıı 

Seylını. 

Reyhıın 

eyhaı. 

Sürd 
Sivas 
Tekirdıığ 

Tok ad 
Yoıgad 

Zonguldak 

Ha lıkesir 
Balıkesir 

U ursa 



- '28 -
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa Fund Gökbudak Konya 
Nevzad Ay88 'Bi:ırtııi Mtis!&:tıı. bıusan K'onya 
Fazıl Nazmi Rükün Çankırı N aim Hazim Onat Konya 
Tahir Berkay Denizli Besim Atalay Kütahya 
Rüştü Bekit Diyarbakır 1llmrıll1ah Barkan :VIalııtya 

Osman Şahinbaş Edirne Hasan Reşid Tankut Maraş 

Sabit Sa~o~lu :Pmız-i~ Mansur Bozdoğan Maraş 

Yusu:f Ziya Öier Eski ehir H azi m Tep~yriıtı Nigdt! 

Nuri PazArllAşı Ga~ifıhteö JTamdi Yalman Ord'u 

Talat OnAy C-tll'ıi;tln Raif Dinç lt ize 
Abdullah Muilııi.İoğlu .l:Iatay Şefik Özdemir Siird 
Abdülğıani 1'ilrkıhen Ilatay Abdürrabıiılın Naei Demirağ Sivas 
Hameli Sel~k Hatıty Şemsettin Gunoaltay Sinııı 

M emed Teeit'li İİı\t'ay Hakkı Uugan \?"an 
Emin İnankUr tqe\ İbrabjm .ArV88 Van 
Hüsnü Ozdamar tııpa ·ta Celfıl Arat Yozgad 
Fund Köpriilü R:ıirs V ele d İzlıudak Yııı~g'a.d 

Azerice (1) 

V el ed lzbmial Yozgtıd 

BulgJrca (2) 

Oalib Pekel Tokad Hasip Ahmed Aytuna 'l'oknd 

E rrrıenice ( 6) 

Berç Türker AfY'ôn K. Cemil .!Hay Sinııb 

Esad Ur88 .A aıfya Hakkı Ungaiı Hııl 

Fevzi Daldal Ankark Münih Boya ,: 1\11 

Fllf'sca (26) 

Yahya Galib Kargı Ankara Pııad Köprülü Kars 
İsmail Hakkı Uzunça11ılı Balıkesir F'uad Gökbudak Konya 
Yahya Sezai Uzay Balikesir Naim Iiazim Onat Konya 
Kasım Gülek BÜeeeik Besiın Atalay Kütahya 
Mustafa Feh:ılli Gerçeker Bursa lJikınet Bayur J\,{anisa 
N evzad Ay88 Bursa Razim Tepeyran i~ae 
Fasıl Nazmi Rükün Çanku·ı Ali Canib Yöntem Ordu 
İsmet Eker Çorum Raif Dmç 'Rize 
Veli Necdet Sünkitay . Diyar'ııakn· Ruşeni Barkin Samsun 
Sabit Sağıroğlu 1tlazıg Şemsettin Günaltay ı vas 
Yusuf .Ziya ö'zer EııkişelJr Hakkı Ungan Van 
Talat Onay Giresun lbralıinı .Arv88 Van 
Emin İnankur tı:ııl V el ed İzbudak Yozgad 

~rtJn.mca (292) 

Ali Çetinka)'a Afyo'n K. Hawza Erkan AfYon l T. 
Der" Türkor J fyıın L Huydar Çe çtı Atyon K. 



İzıet Akoenı.an 
Şevket ~t Hatipo#lu 
Mebrure GÖnenıı 
Dr. Husanı.et.tin Kural 
Esad Ura8 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Fnlih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet !nönu 
Mııammer Eriş 
Dr. Cemal TUnca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sumer 
Türkan Ötıı 
Agah Srrn Levend 
Dr. Hulftsi Alatıış 
Dı·. Mazhat Ger'ınen 
lk Şakir Şener 
Naznıi Topoojtlu 
Gl. Kiizım Ozalp 
Tiııciın Çanklı 
Hilmi Şerernetil 
fsmail IJakkı U!u.nçarşılı 
Yahya Seııai Uzay 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gdlek 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Salıir Sılan (Az) 
Celal ai Siren 
Cemi! Ozçaflar 
Pethi Okyat 
ITasan Cemil Çambel 
Dr. Abm d Ruhi Yeşilyurd 
nırnhim Neeml Dilmen 
Atıf Akgii!) 
Dr. Galib Jtabt'am.an 
Dr. Refik Gitran 
Dr. Sadi 'B:oııuk 
Fatin Güvendiren 
Fazh Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Ba'hlL Pa.nı 
Nevzad Ayas 
Refet Canıtez 
Atıf Kamçıl 

vni Yukartıç 
Hilmi Ergeııelf 

Afyon K. 
A:fy6n lt 
Afyon K. 
Ağrr 

An1.M)'a 
Ankarıı. 

.Ankara 
Anka'ra 
Anltar& 
Ankara 
Ankara 
Anlrara 
Ankara 
Antııl;ya 

Antıı.lya 
Antalyıl. 

Antı\\ ya 
Aydı:n 

Aydlfl 
Aydın 

Aydlil. 
Ay6n\. 
Rıılık Ir 
Tialık Ir 
nalık ir 
fiallkfJIJir 
Billık it 

Bileellt 
Bile<ıik 

BitııtiJl 

Binglll 
&lu 
Bolu 
Bolu 

Bursa 
Rursa 
Btı 

Bu 
Ra~ 

l3um 
Bursa 

lı nakltil le 
Çarıakhle 

Akbt 

---Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Btllayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazıni Rükün 
Hüseyin ahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Ali Rıza Erem 
.Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar ·Müfid Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
İslll1lil Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Dr. Harndi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necip Ali Kiiçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazrın Sevüktekin 
Veli Necdet ünkitay 
Zeki Mesud Alrıan 

Dr. Fatma Meınilı: 

Faik Katakkiran 
Oııman Şahi'nbıış 

Fazı! Ahıne(I Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Fııad AğTalr 

Fııad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Snmih nter 
Saffet Arıkan 

alih BaşotA~ 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tnzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altu~ 
Şükrü Koçalt 
1stamat Özdamar 
!zzet Arııkan 
Yusuf Ziya O«er 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. M tn d Ali Ağakay 
Ömer Mıım boy 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Qaııkırr 

Çankıt•ı 

()aıık:ırı 

Çankın 

Oankırı 
Çoı'\lli 

o ruh 
O'l'Uh 

i)orulı 

Çorum 
Çoruın 

oru ın 
orum 

Çorum 
Di.>nizli 
Deıtizli 

Deniili 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diya-rbakır 

O iyarbakır 

Edi nt 
Bilim 
Edirne 
Elilt:l~ 
ı:thı~ 
Elfu\ı 

El azı~ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erıııı•uııı 

Enunım 

Erzurum 
Erznrum 
Erzurum 
Enuruın 

Erzurum 
Es:ldş hir 
Esk:işehir 

kişehlr 

Ouian h 
OaıiAnteb 

Gazia 
.ııziam 'lı 



- ~ -
Dr. Hasan Vası1 Somyürek Giresun Tahsin Coşkan Kootamonu 
G 1. İhsan Sökmen Giresun Ahmed Hilmi Kalaç · Kayscİ·i 
Münir Akkaya Giresun Faik Baysal Kayseri 
Nafi Atu.f Kansu Giresun Nazmi Toker Kayseri 
Talat Onay Giı·esun Sadettin Serim Kayseri 
Edib Servet Tör Gümüşane Salih Turgay Kayseri 
Şevket Erdoğan Gümüşane Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane Dr. Fuad Umay Kırklareli 

Uarndi Selçuk Hatay Dr. Hüseyin Ülfü Kırşehir 

İzzet tnvi Aykurd Hakkari I:lazim Börekçi Kn·şehir 

I)r. Muhtar Berker İçel Ali Dikmen Kocaeli 
Ferid Celal Güven İçel Dr. Fuad Sorağınan Kocaeli 
Gl. Cemal Mersinll İçel İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Kemal Turan lı.parta İbrahim Dıblan Kocaeli 
Remzi Ünlü İsparta İbrahim Tolon Kocaeli 
Abidin Daver İstanbul Kemalettin Olpak Kocaeli 
Ahmed Şükrü Esmer !stanbul Orgeneral Ali Said Akbaytuğan h ocaeli 
Ali Kô.mi Akyüz ls tanbul Ali Muzaffer Göker Konya 
Ali Rana Tarhan İstanbul Ali Rıza Türel Konya 
Atıf Bayındır İstanbul Dr. Osman Şevki tnudağ Konya 
Dr. Refik Saydam İstanbul Fuad Gökbudak Kcınya 
Dr. Tnğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul Galip Gültekin Konya 
Fakibe Öymen İstanbul Gl. Ali Fuad Cebesoy Koııyn 
Oalib Bahtiyar Göker İstanbul K!izım Okay Konya 
Gl. Kazım Karabekir ls tanbul Şevki Ergün Konya 
Gl. Refet Bele İstanbul Altıettin Tiridoğlu Kütahya 
İbrahim Alaettin Gövsa İstanbul Dr. Ali Sülıa Dfll ı 1 lıaşı Kütahya 
~ıılôh Cimcoz İstanbul Besim Atalay Kütahya 
Şükrü Ali Ögel İş tanbul Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Ziya Karaınursal İstanbul Muhlis Erkmen Kütahya 
Benal Anınan İzmir Receb Peker Kütahya 

eliil Bayar İzmir Sadri Ertem Kütahya 
Dr. Mustafa Bengisu !zınir Vedit Uzgören Kütahya 
Hnlil Menteşe İzmir Dr. Hilmi Oytaç Malatya 
Ilasan Ali Yücel İzmir Emrullah Barkan · Malatya 
Kamil Dursun !zmir Gl. Osman Koptagel Malatya 
Mahmud Esad Bozkurd İzmir Mahmud Nedim Zabcı Malatya 
Memed Aldemir !zmir Mihri Pektaş Malatya 
Nnzmi nker İzmir Muttalib Öker Malatya 
Reşad Mimaro~lu İzmir N asuhi Baydar Malatya 
Şehime Yunus İzmir Va.sıf Çınay Malatya 
Şükrü Sameoğlu İzmir Faik Kurdoğlu Manisa 
Esad Ozo~ Kars IDkmet Bayur Manisa 
Etem !zzet Benice Kars Hüsnü Yaman Manisa 
Fun.d Köprfllil Kars KAzım Naıni Duru Ma ni so. 
Hii.srev Ktzıldoğa.n Kars Osman Erçin l\fanisa 
~erafettin Karacan Kars Refik İnce Ianisa 
Dr. Tevfik Aslan KaBtamonu Ridvan Nafiz Edgüer )!anisa 
Nuri Tamııc.ı Kıı.ııtamonu Yaşıır Özey Manisa 
Rauf Orbay Kastarnonu Dr. Kı>mali Bayizit i\fııraş 



-"1-
Hasan Raşid Tankut :M: ar aş Cemal .Alif. Si no b 
Mansur Bozdoğan Maraş Cenıil Atay (Az) Sinob 
Dr. Rıza Levent Mardin Cevdet Kerim İncedayı Sinob 
Gl. Seyfi Düzgören ~far din Yusuf Kemal 'l'engirşenk Sinob 
Hasan Menemencioğlu Mardin Abdurrahman Nacl Dem.irağ Sivas 
İrfan I<'erid Alpaya Mardin Atıf Esenbel Sivas 
Riza Erten Mardin Hikmet J4ık Sivas 
Cemal Karamuğla Muğla Mitat Şükrü Bleda Sivas 
Hüsnü Kitabcı Muğla N cemettin Sadak· Sivas 
Orgeneral lzzeddin Çalışlar Muğla Remzi Çiner Sivas 
Sadullah Güney Muğla Şemsettin Günalta,; Sivas 
Yunus Nadi Muğla Cemil Uybadm Tekirdağ 

Şükrü Ataman Muş· Fayık Uztrak Tekirdağ 

Cavid Oral Niğde Rahmi Apak T~kirdnğ 

Dr. Abravaya ·Marmaralı Niğde Yahya Kemal Beyath Tekirdağ 

Dr. Rasim Ferid Talay Niğde Cemal Kovalı Tok ad 
Faik Soylu Niğde Galib Pekel Tokad 
Hazim Tepeyran Niğde Hasib Alımed Aytuna To ka d 
Naim Erem Niğde Muammer Develi To ka d 
Ahmed llısan Tokgöz Ordu Nazım Poroy Tokad 

Ali Canib Yöntem Ordu Halil Nihad Boztepe '!'rabzon 
Dr. Vehbi Demir Ordu Harndi Ülkümen 'frabzon 
İsınail Çamaş Ordu Hasan Saka Trabzon 
Selim Sırrı Tarcan Ordu Mitat Aydm '!'rabzon 
Dı·. Saim Ali Dilemre Rize Salise Abanozoğlu 'rrabzon 

Fuıı.d Sirmen Rize Sırrı Day '!'rabzon 

Kemalettin Kamu Rize Mitat Yenel Tunceli 

llüsnü Çalar Samsun Sami Erkman '1\ınceli 

Meliha illaş Samsun Gl. Alımed Yazgan Urfa 

Memed Ali Yörüker Samsun Hiisrev Sami Cof&l' Urfa 

Ruşeni Barkın amsun Razi Soyer Urfa 

Süleyman Necmi Selmen Samsun Refet Ulgen Urfa 

Zühtü Durukan . Samsun Şeref IDuğ Urfa 

Ali M ün if Y egene. Seyhan Hakkı Ungan Van 

Gl. Naci Eldeniz Seyhan İbrahim Arvaa Van 

Iliimi Uran Seyhan Ahmed Sungur Yozgad 

Snlahıı.ttin Çam S yhan CeUU Arat Yozgad 

Sinan Tekelioğlu Seyhan Ekrem Pekel Yozgad 

Şernsa lşcen eyhan Sırrı !çöz Yozgad 

Tevfik Tarman Seyhan llalil Tükmen Zonguldak 
Hazim Atıf kuyucak Zonguldak 

Ali Rrza Esen Siird İbrahim Etem Bozkurd Zonguldak 
Naki Bekmen Siird Rifat vardar Zonguldak 
Şefik Özdemir Siird Şinasi Devrin Zonguldak 

Güroüu (1) 

Osman Şahinbq Edirne 



Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
M:ebrur J Gönen~ 
Esad Uras 
Dr. Taptas 
lsmet İnönü 
·:M:uaınmer E iş 
Nuruliah Esat Sumer 
Adnan Menderes 
Kasım Gülek 
Fethi Okyar 
Ha an Cemil Çambel 

.. 

Fıızıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahi.d Yalçm 
Mustafa Abdülhıılik Renda 

N ecib Ali Küçüka 
Dr. !bralıim Tııli Öngören 
Veli Necdet ü."l.k:itay 
Zeki Mesud .AJaan 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi .AJtay (.Az.) 
Aziz .A.lcyiirek 
Gl. Pertev Demirhan 
Ömer Asım Aksoy 

Afyon 'K:. 
Afyon K. 
Afyon K. 
.Amasya 
Ankan 
.Ankan 
Ankara 
Antalya 
Aydln 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Çıınlruı 

\)ıı.nkırı 

!)nnkırı 

Deıüzli 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyrbnkır 

Etazrğ 

Elazrğ 

Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 

--l~iu6 (49) 

Gl. Cemal Mel'llinli 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Ranoa Tarhan 
Atıf Bayındır 

Ziya Karammaal 
Rauf Orbay 
Salih Turgay 

Suat Hayri lirgüplü 
Vedit Uzgören 
Mihri Pektaş 
Faik KurdotJ.u 
Hikmet Bayur 
Amiral Fah.ri Engin 
Meliha Ulaş 
Ali Münif Yefena 
Şefik Özdemir 
Yusuf Kemal Tcngi11enk 
Rahmi .A.pak 
Refet thge~t 
Hazim Atıf K:ııyucak 
Şinasi Dewin 
Yusuf Ziya ~nçi 

tspanyolca (1) 

Beıı firker Afyon K. 

Berç Türke.r 
Atrf Akgüç 
Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nezmi Rükün 
Hüseyin Cahld Y alçm 
Cahid Çulınkçu 

Hakkı Ungan 

Ltal11anca (12} 

Afyon K. 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çalikm 
Diyarbakır 

Van 

Dr. Mustafa Bengi.m 
Dr. mı.i o,ıt&g 
Fuad Simıu 
Mi tat Şü.lıl'li Bdeda 
Hamdi 1ılikilun 
Celal .A..ıat 

Ktwıkça (1) 

Tozgad 

Kiirlçe (2) 

l'l:ünib Boya 

Latif&U (1) 

Fazıl N azmi Rükün Çanlurı 

ke1 
İstanbul 
!ııtaubul 
lBtanbul 
ıliıtanbul 
İstanbul 
.latanbnl 
Kaatamonn 
Ka;1Seri 

Kayseri 
Kütahya 
Malıı.ty6 

Manisa 
-Mflll.isa 
&.msun 
SaiilSUl) 
ey~ 

tlürd 
Si.n.ab 
'l'.ekirdai 
U.rfa 
Zoııguldak 

~guldak 

Zongulda.k 

Van 



Berç Türker 
Dr. Taptas 
Fııtin Güvendiren 
Fazlı Oüleç 
Fııııl Nazmi Rükün 
1\fustııfa Alıdülhali k Rcııcln 
htaınat Özdamar 
Dr. Meıned Ali Ağakay 
(ll. İlısan Sökmen 
Miinir Akkaya 
Denıı l Arıman 

~{cnıcd Aldemir 

Osman Şahinbaş 
Aziz Samilı İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. lhsan Sökmen 
, 1. Kiizım Karabekir 

adettin Epikmen 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bııı·sa 

Bıı:·su 

Çankırı 

Çankın 

Bıskişelıi ı· 

Gaziantab 
Giresun 
Oiresun 
l zınir 
Izıııir 

Edirne 
'Erzinrnn 
Erziııcan 

Erzincan 
<1ircsun 
!ıstanbul 

Veled İzbudak 

-4.31-
Macarca (1) 

!zmir 

Rıımca (23) 

Kani Karaosman 
Dı·. H.ıza Levent 
Orgeneral İzzeddin Çalışl ar 
Dı·. Abravaya Marmaralı 
H.uşcui Barkın 

Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
N ak i Bekınen 
:\.trt Esenbel 
. ırrı Day 
aıui Erkman 

Rusça. (11) 

Şükrü Ali Ögel 
Kahraman Arıklı 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rahmi Apak 
Hasip Ahmed Aytuna 

Tatarca (1) 

rozıı-ad. 

Türkmence (1} 

Veled İzbudak Y'oı:gad 

Uygurca (1) 

Veled lzbudak Yozgad 

Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Saın.smı 

flanısun 

St-yhıın 

::-ı ii nl 

i vas 
Tmb7.!ln 
'l'unccli 

lıstanlml 

Kars 
~lardin 

'l'<'kiı·iluğ 

1'okad 



7. Sayın üyelerin ihtisaslanna gö1:e tasni.fi 

Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Nurnan .Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
AtıfAkgüç 

Muhittin Baba Pabı 
Far.u Nazmi Rükün 
Münir Çağd 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
Abdülhak Fırat 
!stamat Özelarnar 
Yu,~uf Ziya Özer 
Ahmed .Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer ASım Aksoy 
!smail Sabuncu 

Drak Sakarya 
Bekir Sıtkı Kunt 
Harndi Selçuk 
Kemal Turan 
Atıf Bayındır 

Halil 1\{enteşe 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
R şad 1\fimaroğlu 
Şükrü Sarıı.coğlu 

ÖmcrKüntay 
Abidin Binkaya 
Failt Baysal 
Reşid Özsoy 
Suat Hayri Ürgühlii 
Bürhancttin Denkor 
Şevket Ödül 
Ragıp Akça 

• 

Adliye ve Hukuk (78) 

Ankara 
Ankara l ı: 

Antalya 
Antalya (ve i~timaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Bal'ıkesir 

Bingöl 
Bingöl (ve idare ve ınatbuat) 

Bitlis 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbua·~ ) 

Bursa 
Bul'Sa (ve edebiyat) 
Çanlan (ve dil ve maarif ve tarih) 
Çorunı 

Çorunı (ve idare ve maliye) 
Ço-nım 

Den:izli (ve ziraat) 
Dettizli 
Denizli (ve ziraat) 

.. 

Diyarbakır (ve ulfun:ıı içtimaiye ve siyruıiye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Esk4ıehir 

Eskişehi~.> (ve tarih v~ dil) 
Gazianteb (ve ziraat) 
Gaziaııteb (ve askedik ve iktisat) 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Oiı·esun (ve ticaret ve iktisat) 

Gümüşane (ve idare ve belediyerilik, ticaret) 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
!sparta (ve matbuat ve ticaret) 
! sto.nbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktisat) 
fZln.ir (v hesap işleri w idare) 
İzmir (ve iktisııt) 

Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kukla.reli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 



Salah Yargı 
Ali Rızıı Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
lzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Al;:ıettin Tiridoğlu 

Eınrullah Barkan 
Asını Tümer 
Kenan Orer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
lrran Ferid Alpaya 
Hüıınü Kitabcı 

Yunus Nadi 

Harndi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 
Sinan Tekelioğlu 
CemilAtay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

'azım Poroy; 
Rcsai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmed Barutcu 
Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Hazim Atıf Kuyncak 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Arif Baytın 
İsmet İnönü 
Ol. Kiizıın Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Gernil Çaoıbel 
Gl. Naci Tınaz 
Atıf Kamçı! 

Ali Rıza Erem 
Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Kiazım SeVÜktekin 
l!lıad. Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

-!!&-
Kocaeli 
Ko eya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisad) 
Konya. (<ve bankacılık ve maliye ve ,ticaret) 
Konya (ve idare) 
Xonya 
Konya (ve maa.ııif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
.Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (.ve ida.ıe) 
Maı·din (ve ııskerlik) 
Muğla (\<e iktisat) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 

Ordu 
Rize (ve ticar.et) 
Rize 
Rize 
Seyhan (ve askerlik ve idare ve jandarnıa) 
ınob 

Sinoh (ve iktisat 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
'!'rabzon (ve nıııtbuat) 
Trabzon 
Zonguldak (ve iktisat) 
Zonguldak 

AskerUk (66) 

Afyon KarahiS&r 
Ağn 

Ankara (ve nafia) 
.bnklll'll 
Balıkesir 

Bolu (ve diplomasi) 
Bolu {ve nmtbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve 'mendüercllik) 
Çorum 
Diyarbakır 

Edirne 
Eli~ı.ğ (ve idare ve .,imendüercilik ve sigortacılık)_ 

• 





ıtkı Atan~ 
Sam i Erkınan 
Celal Arat 
Halil 'rürkmen 

Ahmed Harndi Denizmen 
Hau:f Orbay 
Aıniral Fahri Engin 

Yusuf Ziya Ozençi 

Berç Türker 
Hnmza Erkan 
Muammer Eriş 

Rifat Araz 
Nunılialı Esat Sumer 
Kasım Gülek 
V eli N ecd et Sünkitay 

Fetlli Altay 
Sabit Sağ!l'oğlu 
Iıemzi Ünlü 
Celal Bayar 
lzzct Erdal 
Nasuhi Baydar 
Salahattin Ç&lll 

Naim Erem 
Ali Iııza Esen 
Gl. Ahmed Y azgan 

Mebrure Gönenç 
Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
Isk nder Artun 
Aziz Altyürek 
Nakiye Elgün 
Durak . akarya 
Turhan Cemal Beriker 

--~-
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraıı.t) 
'!'unceli (ve :kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (il) 

İstanbul (ve ticaret) • 
KastamÔmı 
Samsun (ve deniz işleri) 

Zonguldak (makine mühendisliği) 

Bankacılık (14) 

Afyon Karahisar (ve iktisat ve maHye) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 

Ankara (ve hesap işleri) 
~ntalya (ve iktisat) 

' 
1 Bilecik (ve iktisat ve maliye ve ticaret) 

Diyarbakır (ve idare) 

Elazığ (ve iktisat) 
Elli.zrğ (ve çütçilik ve idare) 
İsparta 
İzmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (edebiyat ve iktisat ve ticaret) 
Seyhan (ve maliye) 

Baytar (9) 

Niğde (ve eczacı) 
Siird 
Urfa 

Belediyccilik (15) 

Myon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve Idare) 
Enincan (ve hesall işleri) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 

.. 

Oömüşllllı' (V<' idnr , hukuk \'e ticaret) 
İçel (ve ticaret) 



• 

Galib Bahtiyar Göker 
BenalArıman 

Halid Mengi 
Memet Ali Yörüker 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Şeref Uluğ 

Ziya Arkant 

Fakihe Öymen 

Şevket Raşit HatipQğlu 

Tayfor Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Memed Demir • 
Rahmi Selçuk 

Emin Yerlikaya 
Lı1t.fi Gören 
Memet Sanlı 
İsmail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
'B'aik Kaltakkıran 

Sabit Sağıroğlu 
Salih Başotaç 
Nafiz Dumlu 

EminSazak 
Ahmed .Akııu 
.b'ikret Atlı 
Abdullah Marsaloğlu 
Abdiligani Türkmen 
Mıemed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Halil Menteşe 
l\1ahın.ud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Kalıraman Arıklı 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Kuleli 

Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

• 

!stanbul 1(ve .iktisat ve maa.rif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
N,iğde (ve m&liye, ziraat YC ticaret) 
SatxıBun (>ve idare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve .maarif) 
Yozgad 

İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve ziraat ( 56 t 
Afyon .Karahisar (ve iktisat} 
.Antalya (ve ıticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
A.Ydm (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 

Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Buraur 
Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Edirne 

Elazığ (ve bankacılık ve idare) 
Erzincan (ve eczacılık) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Guianteb (ve hukuk) 
Giresun (ve .&&kerlik) 

Hatay; 
Ra tay 
Hatay, 
lçel ~ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve lıukuk) 
lzmir 
Ka~ (ve ticaret) 
Kastamona 
.Kırklareli 

Kırklareli (ve hUkuk) 
Kıl'kl. reli (ve makine) .-



')' · 

İbrahim Dıblan 
Alımed Harndi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 

Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
MemedErten 
Ziya Kayran 
Rıza Erten 
Cavid Oı·al 

Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Naşit Fırat 

Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 
Naki Berkınen 
Şefik Özdemir 
J lultlsi Oru~oğlu 

İsmail Memet Uğur 
Nazıni Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkınan 
İbrahim Arvu 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadullah Güney 
Amiral Fahri Engin 

lbrahim Neemi Dilmen 
Fazıl Nazmi Rükün 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım .Aksoy 

Hasan .Ali Yücel 
Naiın Ha1.iın Onat 
Besim At&lay 
Eınnıllah Barkan 
Gl. Akif Öztek:in Erdem gil 
V el ed İz budak 

---Kocaeli' (?.iMati um'tl.llliye) 
Konya ( bnğcılık ve ağııc;ç ılık ) 

Kiita.hya. (zootekni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktiaat ve maarif, orman 
ekonomisi) 
Manila 
Manisa (z iraati nıııuıııiye ) 

Maraş, (ve ticaret) 
Ma.raş 
ıVJ~rdio (nchat. h ııstıılıklaı• ı ) 

Niğde (ve matbuat) 

Niğde (ve belediyecilik ve tiearet ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
~<') haıı (ziraat fkonoıııisi ve teşkilatı) 

Siird(zirııat ve ziraat kimyası 
~iiı·rl ( na.fiıı işleri ve ticare t ) 
Sinob (ve ticaret) 
Sivas 

• 

Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ticaret) 
Tunçeli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve iktisat ve ticııı·et) 

DBbG(J.at (1) 

Denizli (ve iktisat ve ticaret) 

Denia t,Utri (Z) 

Muğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dil (11) 

Burdur (ve tarih ve htıkuk ve matbuat) 
Çankırı (ve hukuk ve maarif ve tarih) 
Eskişehir (vı> tıırilı ve hukuk) ve maarif) 
Onı:ianırb (ve tabab t) 
Oıızi nııtc.b (ve luıkuk ve cd biyn1 

Iwıir (ve cd biyat ve maarif) 
:Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 

rvas (ve- askerlik) 
Yor.gad (ve Türk t-arihi ve TürkciU!lk) 



Hakkı Kılıco#lu 

Flethi Okyar 
Hüseyin Cahlıt Yalçm 
Gl. Peııtev Demirhan 
Gl. l1ısan Solmıen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Etem !zzet Benice 

Ali Muzaffer Göker 
qı. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 

Hikmet Bayur 
Rıışeni Barkın 

Yahya Kemal Beyatlı 
Celal Arat 

. · :yı 

i 

Muammer Develi 

Muzaffer .Akpınar 
Salih Başataç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Erem 
Ekrem Pekel 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
.Agfi.h Srrn Levend 
Hayrettin Karan 
Neomeddin Sahir Stlan 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Muhittin Bıı.ha Pars 
Reşad Nuri Güntelcin 
Ziya Gevher Etill 

-~
Dm (1) 

Mıış (ve içtimaiyat Te askerlik) 

Diplomasi (13) 

Bolu (ve BBkerlik) 
Çankın (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Erzurum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve matbuat) 
Knrs (n• ı:rıathuat) 

Konya (ve tarih ve maarif) 
Konya (ve askeıılik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgad (ve askerlik) 

Dişçı"lik (1) 

Tokıı.d (ve ma.arif) 

EczaciM (6} 

Balıkesir 

Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastnınonu (ve ticaret \'e iktisat ) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Edebiyat ve matbuat ( 4'!) 

.Ankara (ve halkçrlık) 

.Ankara 

.Aydm (ve ınaari:f ve pedagoji) 
Balıkesir 

Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve h uktılı::) 
Çanakkale fve mAArif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 



Hüseyin Cahid Yalçın 

Asım Us 
Cahit Çubukçu 
Fazı! Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talat Onay 
!zzet illvi Aykurd 

Bekir Srtkı Kunt 
Ferid Celal Güven 
Kemal Turan 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
1brahim Alaettin Gövsa 
Salalı Cimcoz 
Benal Arıman 
Hasarı .Ali Yücel 
Etem !zzet Benice 
l'lıııd Köprülü 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
raim Hazim Onat 

Hüseyin Rahmi Oiirpınaı· 

adri Ertem 
N asuJıi Baydar 
Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Alımed İlısan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Kemalettin Kamft 
l\Iclihıı Ulaş 

Cf'nıal Aliş 

Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nilıad Boztepe 

Harndi Ülkümen 
Haydar Rüştü Öktem 
)femed Emin Yurdakul 

üleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bckit 

Türkan örs 
'cvzııd .Ayas 

,·_ 
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Çanlorı (ve diplomasi ve içtimaiyat) 

\'o r·ııh (ve mali,ve ve iktisat ve maarif) 
Diyarbakır 

Elazığ (ve maarif) 
Oazianteb (ve dil ve hukuk ve maa if) 
Qiresun (ve :tarih ve maarü) 
Hakkiri (ve maarü) 

Hatay (ve hukuk) 
!çel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 
!stanbul (ve maarü) 
İstanbul (ve diploi"lasi) 
!stanbul (ve ma>ırif) 
İstanbul 
İzmir (ve beleJiyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve maarü) 
Kars (ve diplomasi) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 

Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve ikti at) · ' . · 
Niğde (ve ziraat) 
OL·du (ve ticaret ve iktisnt) t; ~ 
Ordu (ve maarü) :v.::.: 
Riz (ve içtimaiyat ve iktisat) 
. amsun (ve maari.f) 
Sinob 

Sivas (ve içtimaiyat) 
Telcirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 

Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa 

Evl.-af (2) 

Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Fel~efe (2) 

Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Bursa (ve maarif ve içtirnaiyat) · 

.. 
~!V'';' .. 



O 1. Seyfi Düzgören 

Aka Gündüz 
Lutfi Gören 

Muhmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rusuhi Bulayırlı 

İskender Artun 
Reşad Mimaroğlu 

İzzet Özkan 

Rasih Kapla.ıı 
Türkan Ore 
Nevzad .Ayaa 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud .Alsan 
Ali KWni A1ı:yüa 

Gl. KAzını Karabekir 
Benal Arıman 
Hakkı Kılıcoğlu 

Kemalettin Kamil. 
Necmettin Sadak 

E d Uru 
İsınail Bakla Mumcu 

-442-
Gi~nu-iik işleri (1) 

Mardin (ve askerlik) 

r 
HalJ;,çılık (2) 

At.ıkara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve ziraat) 

Harita (1) 

Malatya (ve kadastro ve askerlik) 

Hayvancılık ( 1) 

Aydın (ve ziraat) 

11 esap i,çleri ( 5) 

Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 

Erzincan (ve belediye) 
!zmir (ve amme hukuku ve idare) . 
Kırşehir 

lçtinıaiyat (11) 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 

Çankırı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbakır (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 

İstanbul (ve askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Riz (ve edebiyat ve iktisat ve matbuat) 

iva.s (ve matbuat) 

!dare (77} 

Amasya 
Amasya ' ı 



Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Ncemeddin Sabir Sılan 
Lı1tfi Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlr Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Rcfet Camtez 
Hilmi Ergeneli 

Mustafa Abdülhalik Renda 
Avni Doğan 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Süleyman Köstekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıı·oğlu 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işm 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Dm·ak Sa kaı·ya 
Şevket Erdoğan 

Atıf Bayındır 

Ziya Karaınursal 
Reşad Mimaroğlu 

Esad Özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Naznıi Toker 
Sadettin Serim 
Hazim Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kazım Gürel 

Kilı:ım Okay 
Şevki Ergun 
Iuttalib Öker 

Hü nü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 

- 4.49 -
Ankara (ve iktisat ve raaliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl (ve hukuk ve matbuat) 
Bolu (ve halkl)ılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çankırı 

Çoruh (ve maarif) 
Çoruh (ve maliye) 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve trp) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 
Elii.zlğ (ve askerlik, demiryolu, sigortacrlrk) 
Elazığ (ve bankadık ve çiftçilik)' 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk belediyccilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir (ve hesap işleri ve limme hukuku) 

Kars 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisat) 
Kırşehir (ve maarif) 

Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafia) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve iktisat ve maarit ve ziraat) 
Maraş 



Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 
Hasan Meneınencioğlu 

'emal Karamuğla 
Hazim Tepeyran 
!smail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Mcmed Ali Yöriiker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Dnrukan 
Ali Münif Yeğena 
llilroi Uran 
Jbrnhinı Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Ş ms . ttin Günaltay 
Ziya Başara 
Ueınil Uybadın 

Fayık Öztrak 
Calib Pekel 
Jfakkı Ungan 
lbrahim Arvas 
Münih Boya 
Sırrı lçöz . 
Halil Türkmen 
Ihrahim Eteın Bozku~t 
H ifa t Vardar 

·~ .t 

' · \ 

.. ~ ' . 
Bcrı,ı 'l'ürkcr 
Hamza Erkan 
flaydıır Çerçel 
.'ovk:et Raşit B;atiboğln 
Fevzi Daldal 
' urullah Esad ~uın er 
Nazmi Topcoğlu 
Ka mı Gülek 
.Asım Us 
'J'ahir Berkay 
Fethi Altay 
F'uad Ağralı 
Bekiı· Kaleli 
hmail Sabnneu 

· Hasan Fehmi Ataç 
Oalib Bahtiyar Göker '· 
Ziya Karumnrsal 
Kamil Dursun 
Rnhmi Ko1ren 
ıı<Mtln Epikmen 

Maraş (ve iktisat) 
· ]I.I~rdin (ve hukuk) 

M{l-l:din (ve hulçuk) 
·Muğla (ve oırman) 
Niğde 

Ordu . (ve ziraat) 
Sanısuıı (ve maliye) 
Sanısun (ve belediye) 
Samsun 
Samaun 
Seyhan 
Seyhan .. , 

_eyhan (ve asker·lik) . 

!. 

Seyhan (ve aske.rlik ve hukuk '\c juııd ı ı n ıı ıı ) 
Sivas (ve nıaarif) 
Sivas 
Tekirdağ (ve qskerlik) 
Tekirdağ 

• Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 

~ Zongı.ıldnk (ve maliye ve nınnrif) 

t/; ti~ııt ( 13) 

•, 

1 • 

Afyon Karahisar (ve bnııkaoılık ve maliye) 
1\.fy:on. Karalıisnr (ve bankacılık) 
Al;yon Ka.rahisaı· (ve maarif) 
.Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
An tn !ya ( \' e bımkarılılt) 

Aydın (ve ticaret) . 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 

· <,;oruh (ve maliye ve maarif ve ınatbuat) 
Denizli (ve debngat ve ticaret) 
Blibıığ (Ye bankacılık) 
Elazığ (ve maliye) 
Gnzianteb (ve hukuk ve askerlik) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Oümüşıme (ve maliye) 
İstanbııl (ve belediyceiljk ve maarif) 
İstanbul (ve maliye ve idare) . 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve ınıtkin müJ:endisi) 



Şükrü Saracoğlu 
Muharrem Celal Bayar 
Rıza Sııltu~ 

Sadettin Serim 
Galip Gültekin 

ıısuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdo~an 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Kemalettin Kamil 
Yusuf Kemal Tengif§enk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Srrrr Day 
Mitat Yenel 
Hüseyin Sami co.,ar 
Ahmed Sungur 

Salim Korkmaz 
Hazim Atıf Kuyucak 

lbrahim Tolon 
Sinan Tekelioğlu 

Mnhmud Nedim Zaboı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

anıi Erkınan 

Haydar Çerçel 
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İzmir (ve hukuk)· 
Kastarnonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kaştıımonu (ve eczacı ve ticaret) 
l{ay~eri. (ve idare) 
Konya (v~ hukuk) •• 
Malatya (ve ban)mcrlık ve edebiyat ve tic!lll!tj) . • 
Manisa • 
M1uıisıı (ve idare ve maarif ve...ııi.r.~U~:tf 
Ma.raş (ve idııre) 
Muğla (ve .hukuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 

Qrdu (ve ticaret ve matbuııt) 
Rize (ve edııbi;ıcat ve içtimaiyat) 
S\nob (ve hukuk) 
Sivas (ve maliye) 

'!'rabzon (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve. maliye) , 
Yoıgad (ve orman) 

Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zonguldak {ve hukuk) 

J andanna( 2) 

Kocaeli (ve askerlik) 

' ., 
: 

Seyhan (ve askerliJ- ve hııkuk ve idııl'e ) 

Kadrı.~tro (1) 

Mal~tya (ve harita ,·e a.qkerlik) 

Kimya (2) 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kııys.eri. 

,• ,, 

Kooperatifçilik (1) 

. ' •--J!J~ 
Tunceli (ve bıığçılık ve askerlik) :1. 

Maarif (55) 

fyo Karahisar (ve iktisat) 



Belkis Baykan 
Türkan örs 
.Agah Sırrı Levend 
!smail Hakkı UzunÇarşili 
Cemil Özçağlar 
N evzad .Ayas 
.A vni Y ukarug 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazı! Nazmi Rükün 
.Asım Us 
.Atrf Tüzün 
F~zıl .Ahmed .Aykaç 
N akiye Elgün 

M:ehmed Şahin 
Ömer .Asım .Aksoy 
N afi .A tuf Kansu 
Talat Onay 
lz,ıet Ulvi .Aykurd 
Emin İnankur 

_ı\bidin Daver 
Fakibe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
m. Kazım Karabekir 
İbrahim Alaettin Gövııa 
Hasan Ali Yücel 
Nıızmi llker 
Şehinıe Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazim Börekçi 
.Ali Dikmen 
.Ali Muzaffer Göker 
Kazım Okay 
Vehbi Rilgin 
Mihri PektaiJ 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kazım Nanü Dnru 
Rıdvan Nafiz Edgfter 
.Ali Cani~ Yöntem 
Harndi Yalınan 
Selim Sım Tarcan 
Melihıı Ulaş 

Şcrn.sa İşcen 
Ressam Şevket Daf 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hasib Ahmed Ayıuna 
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' .Ankara -
.Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
.Aydm (ve edebiyat ve pedııgoji) 
Balıkesir (ve tarih) 
Bolu (ve nebatat) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankın (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktisat). 
Çoruh (ve idare) 
ElaZığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 

Gaziauteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkari (ve matbuat) 
İçel · 

İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisat) 
!stanbul (ve askerlik ve içtimaiyat) 
İstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
!zmir 
!zmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 

r: 

Konya (ve maliye ve idare) , ,: . . . . • 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samının 

Samsun (ve edebiyat) 
Siird (ve resim) 
Sivas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 

, .. 



Muammer Develi 
Salise Abonozoğlu 
Refet thgen 
Şeref illuğ 

Rifat Vardar 

Ahmed ınus 
Zühtü Akın 

Berç Türker 
Fevzi Daldal 
Yahya Galip Kaı·gı 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 
Celll.l Sait Siren 
Rüsuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asrm Us 
Mazhar Müfid Kansu 
hmet Eker 

Nuri Kayaalp 
Fuad Ağralr 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 

Ziya Kararnursal 
lGimil Dursun 
H'ılmi Çoruk 
F aik Baysal 
!zzet Erdal 
Kazım Okay 
Şükrü Ataman 

F aik Soylu 
IIalid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Sal5.hattin Çam 
Remzi Çiner 

Hasan Saka 
Sırn Day 
Hüseyin Sami Coşar 
Ri.fat Vardar 
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Tokad (ve diş tababeti) 
Trabzon 
Urfa ('ve riyaziye) 
Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makina (2) 

Ankara (ve aanayi) 
Kırklareli ~ve çiftçilik) 

'Maliye (32) 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisat) 
Ankara (ve idare ve iktisat) 
Ankara 
Balrkcsir (ve idare) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Bolu 

Çanakkale (ve hesab itleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve tieareı) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve uıatbuat, iktisat ve uıaarif) 
Çoruh (ve idare) 
Çorum 

Çonnn (ve idare ve hukuku amme) 
Elazığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 

İstanbul (ve iktisat ve idare) 
. lzmir (ve iktisat) 

· Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ye hukuk) 

· konya (ve hukuk ve bankacılik ve ticaret) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Muş (ve iktisat) 
Niğde 

Niğde (ve belediyeeilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (:ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 
Sivas 

Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Urfa {ve iktisat) 
Zonguldak (ve idare ve ıııaaıil) 



!zzet Arukan 
adettin Epikınen 

.Abdurrahman Naııi.iDemJrllfl · · 
i\fitat .Aydın 
Razi Soyer 

Arif Baytın 
!zzet .Aru.kan 
Kfizım Gürel 
Şefik Özdemir 
Raıi(Soytr : .. . 

' .. 
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JİGhendisler (5) 

Eskişehir (ve nafia ve şimcndifercilik) 
:ızmi·r (ve makine mühendjsi ve iktiSat) 
Si va& 
Trabzon 
Urfa (ve nafia) 

Nafia m 
Ankara (ve askerlik) 
Eski§ehir (ve mühendislik ve §imendifercilik) 
Konya (ve idare) 

iird (ve ticaret ve ziraat) 
Ur:fa (ve nı\.fia) 

i · · Nebatat (1) 
l;, 

C mil Özçağlar 

Emin Yerlikaya 
emal Karamuğla 
ıt.k:ı .Atanç 

.Ahmed Sungur 

.Agfıh Sırrı Levend 

.Ali Kami .A..kyü.z 

Kazmı,. :to{ami. Dunı 
Hasip Ahmet A.ytuna . 

Bolu (ve maarif) 

Ornıancılık ( 4) 

Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji ( 4) 

Aydın (ve edebiyat ve maarif) 
Istanbul (ve içtimaiyat) 

Manisa (ve maarit) 
Tokad (ve maarif) 

Posta, telyral v~ tele/mı (1) 

Ali Rana Tarhan ... İstanbul 

Resim (1) 

Re ın Şevket Dağ 
~ . '"" ~t·r 

Sürd (ve maarit) 



Refet ütııen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 

Mııharrem Celal Bayar 
.\lııs t ıı ı'a 1 :u<·a k 
Ilasan Karabacak 

lbrahim Eteın Bozkurd 
.\ltı>.tıı ra nıızıııa 

1-'ıınd Ziya Çiyiltepe 

:llustafa f!'ehmi Gerçeker 
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Riua:ive (1) 

Urfa. (ve maarif) 

Sanayi (7) 

Ankara. (ve makine) 
Ankara 

Kastamonu (ve dokunıacılık ve iktisııt ve ticnr~t) 
!\ütahya ( 1"1' ı i<·ur~t) 

Zonguldak (ıııacleııcilik) 

Zoıtf,\'Ulduk (ıııııden ve idııı'(•) 

ZoııA'uldıık (l\18dcııcilik) 

Sirtortacılık ( 1) 

Elazığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 

• 'fırk ilimleri (1) 

Bursa 

Şimendif ereilik ( 5) 

Ali Rıza Erem Çoruh (ve askerlik) 
Fuad Ziya Çiyiltepe Elazığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Aziz Samih nter Erzincan ve askerlik) 
fzzet Arukan Eskişehir (ve nafia ve mühendislik) 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğaıı Kocaeli (ve askerlik) 

Dı·. IIusamcttin Kural 
lk Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
lk M ünir Soykam 
Dı·. Ifulusi Alataş 
Dı·. 1\fazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dı·. Muhlis Suner 
Dr. Zihni ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Ur. Ualib Kalıraman 
[)ı·. Refik Oüran 

'i' abiplik (to) 

Ağri 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

AY,dın 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 



Dı·. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Dr. Fatma Memik 

Bursa 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Diyarbakır 

Edirne 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum 
Dr. Abdürrabman Melek Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay Gazianteb (ve dil) 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek Giresun 
Dr. Mluhtar Berker lçel (göz hastalıkları) 
Dr. Refik aydaın !stanbul 
Dr. Tuğaıniral Hakkı ŞiJıasi Ere tstaubul 
Dr. Hüseyin Hulki Cura İzmir 
Dr. Hayrullah Diker Kastamonu 
Dr. Mustafa Bengisu ! zmir 
Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 
Dr. Fuad Umay Kırklareli 

Dr. Hüseyin thkü Kırşelıil' 
Dr. Fuad Sorağınan 
Dr.. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Sülıa Delilbaıp 
Dr. Tiilıni Oytaç 
Dr. Kema.li Bayizit 

Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Dr. Vehbi Demir 
Dr. aim Ali Dilemre 

İsmail Hakkı Uzungarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Rükün 
Yusuf Ziya Özer 
Talat Onay 
Fuad Köprülü 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besiın Atalay 

eled lzbudak 

Şükrü Koçak 

Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Mar~ 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
Rize 

Tarih (11) 

Balıkesir (ve milli tarih ve maarif) 
Bolu (ve askerlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Gire un (ve edebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiplik) 
Kütahya (ve dil) 
Y'ozgad (ve Türk taribi ve dil) 

Tayyarecilik (1) 

Erzurum (ve askerlik) 

... 



!zzet Ak06Ill&D. 
Tayfur Sökmen 
Nazmi Topçuoğlu 
Hilmi Şererneili 
Memed Demir 
Kasım Gülek 
Tevfik Temelli 
Emin yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akcakoca Akça 
'!'ahir Berka7 
Temel Göksel 
EminSazak 
Nuri Pazarbqı 
l smail Sabuncu 
Dumk Sakarya 
Alımed Ovacık 

Turhan Cemal Beriker 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Alımed Hamdi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman .Arıklı 
Muharrem Celiil Bayar 
Rıza Saltuğ 

Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 

lzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mmıtafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarbaşı 

asuhi Baydar 
Osman Taner 

~emed Erten 
Halid Mengi 
Ahmed 1h.san Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zrrh 
Hasan Cavid 
Damar Arıkoğlu 
Şefik Özdemir 
BulfuJi Omeoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Srtk1 .Atanç 
Daniş Eyboğlu 

Şerif Bilgen 
Şalim Kqrkmaz 
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'I' icaret ( 48) 

.Afyon Karahisar 

.Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktisat) 
Balıkesir 

Balıkesir (ve ziraat) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve maliye) 
Bitlis 
Bolu (ve Qrman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbuat ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktisat ve dabagat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Gazian te b 
Gi resun (ve hukuk ve iktisat) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyecilik) 
İçel (ve ziraat) 
İçel (ve belediyecilik) 
tsparta (ve ziraat) 
İsparta (v3 hukuk ve nıatbuat) 
İstanbul (ve bahriye) 
!stanbul 

,Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kastamonu (ve eezacı ve iktisat) 
Kayseri 
Kırşehir 

Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Konya 
]{ütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve iktisat) 
Malatya 

Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (ve iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafia işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçillk) 
Tokad 
Tokad (ve hukuk ve orman \"e ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yo:.:~ac.l ( v iktisat ve ziraat) 



Tiirkçiiliik {1) 

Veled İzbudak Yozgad (ve tarih ve dil ) 

Zoot elmi (1) 

Atıf Esenbel Sivas (ve aaker lik) 

--•ıes>e-<l!e.~--

8. Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Ali etinkaya 
lsnıet İnönü 
Yahya Oalib Kıırgr 
Rasih Kaplan 
Dr . .Mazhar Germen 
Ol. Kazun Özalp 
Hacim Çarıldı 
Mustafa Fchmi Gerçeker 
Mnztuıı- 1\'[üfid Kan. u 
Dr. Mnstfa antekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkırıın 
Emin Sazak 
Mcmcd Şahin 
lfasım l~eJımi Ataç 
Hüsnü Özclanıaı· 
Dr. Hl'fik 'uydaııı 

Bsucl l 'rıı. 
1\ııfi:r. .'\ ktııı 

Falih lııfkı Atay 
lcnıcd l>emir 

O ınan Niya1.i Bııreu 
ıı f t C'aıııteı 
Avni Doğan 
M usta i u AbdülJıalik Ren da 
hmnil Kemal Alpsar 
.Mliııir aiıl 

BiTinci Devredenbed meb1.ts olo.nlar (35} 

Afyon K. C'clltl Bayar 
Ankara 'i\[ahmud Esad Bozkurt 
Ankara Esad Özoğu7. 

ntalya Ahmed Hilmi Kalaç 
Aydın Dr. Fund Umay 
Bahkesir lhralıim Süreyya Yiğit 
Bahk sir B<>siın Atalay 
Buı-sa Yunus Nadi 

Jiamdi Yalınan 
orum Damar Artkoğlu 
orum Yusuf Kemal Tengirşenk 

Denizli Ziya Başara 
Edirne Payrk Öztrak 
Eskişehir Uarndi Ülkümen 
Oaziaııteb Hasan Saka 
C:ünıüşan llaldu Ungan 
1. purta Sırı1 lçöz 
1 truıbul 

Ikinci Devreel nbcri nıcbıts olanlar {56} 

Amasya 'ccib AJj Kü~üka 
Amusya Fuad Ağrıılı 
Ankara Abdülhıık Fırat 

Ha.lıkeşir .'aff ~ Arıknu 
Balıkesi ı· Nııfiz Duınlu 

Rııı'!ln ll. ltısan Sökmen 
. :ınkJrr h mail ah uncu 

~ı ünir .d.k.kaya. 
orum Tııtat nay 

Çorum Edi lı cı·vct Tör 

İzmir 
!zmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 

Or·dn 
s~,vhan 

, iııob 
ı::; i vas 
Tekirdağ 

Tı·abzoıı 

Trabzon 
Van 
Yoıgııd 

Deni:r.li 
I~lfızığ 

Eı-~ineaıı 

Erzincan 
' Rrzuruııı 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
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hze1 l1 d .A .dnıı-t l-Jfıkkfıri Mahmud edim Zıı.bcı 
Emin lııankuı · k el Ya.şar Özey 
Mükerrem Karaağaç !sparta ~lemed Erten 
.AJmıed Harndi Dcniznıcıı !stanbul Rıza Erten 
Dr. 'l'uğamiral Haldcr Şinasi Er l tstanbul Faik Soylu 
Ziya Kaı·amursal 
Kfımil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükl'ü Sameoğlu 

Şevket Ödül 
Ali Dikmen 
Ragıp Akça 
Kil.zım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Receb l'cker 
Dı·. Iliimi Oytaç 

n a,,·dar. Ç~rçel 
1 zz<'t Akosman 
Halid Bıı.vrak 
h1nııil Ilnkkı Mumcu 
Rifııt Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Jlııp·ettin !\:aran 
1sınail Hakkı · ımn~arşılt 

Ilasan Comi.l 'amhcl 
Dr. Refik Oüı·au 
Ziya Ocvher Etili 
Asım Us 
Rnıin Aslııtı 'l'okad 
GL Kiazıın c\·üktekin 
Z ki l\lesud Alsan 
]•'azıl Alımed Aykaç 
Aziz Saınih Hter 
Aziz AkyüJ'ek 
Dı·. Ahmed Fikri Tuzer 

afi ~-\tu.f Kansu 
Şevket Erdoğan 

Pcrid elfıl Güven 
Ali Rana Tarlıaıı 

Akn (lüudüz 
Eşref Demirel 

Istanbul Halid Mengi 
!zmir t smail Çamaş 
İzmir Ali Zırh 
İzmir Ilasan Cavid 
Kırk.Jaı·eli Şemsettin Günaltay 
Kocaeli C'ı>mil U,vbıı.dın 

Kocaeli Hu~·dar Rüştü Öktem 
Konya Mcmed Emin Yuı·dakul 
Konya Rcfct Ülgen 
Konya thralıim Arvas 
Konya Münih Boya 
Kütahya Vcl d lzbudak 
Malatya Halil Türkmen 

ll çiincii. Devredeııbeı·i m ebus ol<ınlcw ( 46) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
An1al~·ıı. 

Balıkesir 

Ballkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Ç'oruh 
Denizli 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

El~zığ 

F.rziııcar. 

Erzurunı 

Erzurum 
Gir un 
Oiiınüşanc 

t~el 
lsta.nbul 

Ta h sin Çoşkan 
Rt"şid Özsoy 
H azim Börekçİ 
Kemalettin Olpak 
~alah Yargı 

J\lımed Haındi Dikmen 
1 iizım Gürel 
l\lııblis Erkmen 
l\Tuttalip Öker 
Yasıf Çmay 
Kimi Ka:raosnıan 
Osman Erçin 
lrt:ııu Ferid Alpaya 
Hakkı Kılıco~lu 
Zühtii Durukan 
AH Müııif Yeğena 
n. "'aci Eldeniz 

llilıni ran 
1 cemettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş l~yiboğln 

Halil ~ihad Bozt pe 
Rii:at Vardar 

Dördü1ı cii Deıwedmıberi ınebıı..s olanlar {30) 

Ankara 
Ankara 

:\iuııııı.n Aksoy 
Adııun Mendres 

Malatya 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Rir.e 
Sivas 
Tekirdağ 

'!'unceli 
Uıia 

Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
1\Iaı:din 
1\f u., 
Samsun 
Seyhan 

eyhan 
Seyhan 

i vas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

.Antalya 
Aydın 



br. Galib Kahrıımım 
Fatin Güvendiren 
Fuad Ziya iyiltcpc 
Yusuf Ziya Özer 
Kemal Turan 

adettin Ura.z 
• alah Cimcoz 
Halil Ment~c 
adettİn Epilonen 

Ömer Günt.ay 
Ali Muzaffer Oökeı· 
Hikmet Bayuı· 
Hasan Reşit Tankut 

Bere Türker 
Mebrure Gönenç 
Dr. IIüsamcttin Kural 
Alımed Ulus 
Adi Baytın 
Dr. Taptns 
'fuammer Eriş 

Mümtaz Ökmen 
Tayfm ökmen 
Türkim Örs 
Dr. Hulu~i Alataş 
Nazmi Topcoğlu 

uri 11öktepe 
Raluııi S l<:Uk 
1brahim ecmi Dilmen 
AtıfAkgüç 

Dr. adi Konuk 
m. nci Tınaz 
Hilmi l'lrgeneli 

Fazı] azmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Fatnın lifemik 
Fethi Alta)• 
Gl. Pertev Demirhan 
Ol. Zeki Soydemir 
Nııkiye Elgün 
Şiikrü K~ak 
İstnmai Öır,damnr 
Osman Işın 
B kir Kaloli 
Dr. M~mcd Ali Ağakoy 
Oıner Asım Aksoy 

Duı'Sll 

Bursa 
Elamğ 

E~kişehir 

Isparta 
!stanbul 
ls tanbul 
lzmir 
lzıniı· 
Karıı 

Konya 
.i\Lanisa 
Uaraş 

~ 

Hüsnü Kitabci 
Dr. Rasim Fcrid Talay 
Alımed lhsan Tokgöz 
Ali anib Yönt ın 
Ruş ni Barkın 
lbrahim Mete 
UuJQsi Oruçoğlu 
Isınail Memed Uğur 
Niı:r.ıın Por9y 
Resai Erişken 
llaif Karadeniz 
Ahmed Snngur 
Ha~arı Karabacak 

Beşinci Veılf"edwberi 1ııebııs ulanüw (92) 

.Aiyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydm 
Balıkesir 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 

Çıı.nlarr 

Denizli 
Bdirne 
Eliizığ 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurııın 

Eskişebir 

Eskişehir 

Oaziııntcb 

Onziantl'b 
Gaziantob 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 

Fnkihe Öymen 
Şükrü Ali Ogel 
Benal Arıman 
Hasan Ali Yücel 
Re.~ad Mimaroğlu 

Fuad Köprülü 
nr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Faik Baysal 
Sadettin Seriın 

alih Turgay 
Zühtü Akın 
Memed eyi'eli 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali aid Akba:_ı,"tuğıın 
Ali Rıza Türel 

Dr. ~ınıın Şevki t ludağ 
Alae~rin Tiridoğlu 

Hüse~Tju Rahmi Güı"Jlınar 
V edi d zgören 
hınrullah Barkan 
Gl. Osman Koptngel 
Mihri Pekta. 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kazım Nami nuru 
K•naıı Orer 
Dr. Rı7.a Lev nd 
l·;Jih Ergin 

Sııtlullah Güney 

Muğla 
Niğde 

Ordu 
Ordu 
S nınsım 
Seylıan 

Sin o b 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
!stanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 

Konya 
Kütahya 
Kütalıya 

Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
!uila 
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Sükrü Ataman Muş Ressam Şevket Dağ Siird 
Cavid Oral Niğde Cevdet Kerim 1 n ecdayı Si no h 
Dr. Abravaya Marmaralı Niğde Hikmet Işık ivııs 

Selim Sırrı Tarean Ordu Gl. Akif Öztekin Erdemgil Sivaıı 

Dr. Saim Ali Dilemrc Rize Mitat Şükrü Bleda Sivas 
Fnad Sirmen Rize Rahmi Apak Tekirdağ 

Anıiral Fahri Engin Samsun Oalib Pekel Tokad 
Hüsnü Çakır Sanı s mı n ı. S ıtkı Ükc Tokad 
Meliha Ulaş Samsun Sırrı Day Trabzon 
Menıed Ali Yörüker Samsun f'lnnıi Erkman Tunceli 
Tevfik Tarman Sc.vlıan 111. Ahmed Yar.gan Urfa 
Ali Rıza Esen Riird Ccl fıl Arat Yozgad 
Naki Bekmen Siird ı •: kı-eın Pekel Yozgad 

Altınc ı Devredenberi rnebns olumlaı· (135) 

Hamza Erkan Afyon K. Şakir Baraıı Çorıım 
Şevket Raşil Hatipoğlu Afyon K. l"ahı·i Ak~akoca Ak a Deni r.li 
Belkis Baykan Ankara Tahir Berkay Denizli 
Ekrem Ergun Ankııı·a f;alıjd Çubuk<:u Diyarbakır 
J<'~vzi Daldal Ar.kaı·a Dı·. Şükrü Emed Diyarbakır 

Dr. Münir Soykum A ntal.ra Veli ecdet Sünkitıı.'- Diyarbakır 

Nurıılluh Esnd Sümı•r Arıtalya Fund Balkan Eilirne 
Agı11ı Sırrı T,evend Aydın o,mıın Salıinbaş Edirne 
Dı·. Şakir Şen er Aydın '!'emel Göksel Edirne 
Feyzi Sözener Balıkesir lskcnder Artun Erzincan 
Hilmi Şeı·eınetli Balıkesir Salih Başataç Erzinc.an 
Yah .vıı Sczai Uza.v Balıkesir ' ıılim AJtuğ Erzurum 
Dr. 1\fulılis Suner Bilecik t zıet Arııkan Eskişehir 
Kıısım Gülek Bilecik Ahnwrl Aksu f;azianteb 
N<>cmeddin Sııhir Sılan Bingöl Dı·. Alıdurrahnıan Melek Gaziantı>h 
Tevfik Temelli Bitlis :\T nı·i Pazarbaşı Gaıian1eh 
Cri8J !=:ait Sircn B61u Fikr<:>t Atlı Giresun 
Cemi! Öııı;ağlıır Bolu Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane 
Dr. Zihııi Ülgen Bolu A hdnllah Muı'Silloğlıı Hatay 
F:min Yorlika:vıı Bolu Ahrlülgani Türlrnıen Hatay 
TAltfi Oören Bolu Brkir Sıtkı Kunt H n tay 
Dr. Abmeel Ruhi Ye.şil:vurt Burdur Raındi Scl~uk Ra tay 
:\femcd Sanlı Burdur :1\f('nırit Tecirli Rııta)' 
l<'aılı Oiilc<ı Bıırsa Alım rıl Ovacık tç~l 
Nc:wznd Ayaı< Bursa 1) •. J\fnhtor BcrkH !ç~l 
Atıf Kıımçıl Çanakkalr nı . f't>mııl :\f!'l'8inli t el 
Anıi Yukllruç Gaııakkale 'l'ıırhan l'cmnl R<'rikrr 1<} 1 
Reşait Nm·i Oüntt>kin Çanakkal Re>nııı\ tlnlü lspıırtn 
Ru.~nhi Bulıı;vırlı Çanakkal Ahiilin DııvC'r tatsınbul 
Dr. Akif Arkan Çankrrr hın(•(l Şükı-ii Esmer !ııtanhul 
Ali Rıza Ert'm (' ortılı ..\li Kfımi A kyüı !stanbul 
:\Turi Ka~·aalp Çorum (talilJ Bııhli.vaı· Uökcr Istanbul 

iileyman Köstekçioğlu Çorum :\l tııı ·ll Aldeıııiı· İzmir 



azmi İlker 
Şchime Yunus 
Etem lzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karaean 
Zihru Orhon 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Muharrem Celal Bayar 
Rıza Saltui 

azmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 

nat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Harndi Kuleli 
Dr. Hüseyin Ülkü 
t?.zct Özkan 

Dr. Fund Sorağınan 
İbrahim Tolon 
Galip Gütekin 
!zzet Erdal 
Şevki Ergım 

Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacllk 
Sadri Ertem 
Mcmed Şevket Özpazarbaşı 
Na uhi Baydar 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Dr. Kemııli Bayizit 
1\fansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 
Gl. Seyfi Düzgören 

İzmir 
İzmir 

Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kiitahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
l'ıfaraş 

.M:araş 

·Maraş 

:\Iardin 
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ilasan Monemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
;>\aim Erem 
Dr. V hbi Demir 
Harndi Şarlan 
Tlüsryin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşid Fırat 

Raifılıati in Çam 
~inun Tekelioğlu 

Şrmsa lşeen 
Şı>fik Özdemir 
Cemal Aliş 
Gernil Atay 

Abdurrahman Naci Drmirağ 
Atıf Esenbel 
fer~ube Gürleyük 

N~zmi Trak 
C'rmal Kovalı 
Tlasih Alımı-d A:vtuna 
l\fuammer Develi 
ı:!ıtkı Atanç 

Faik Alımed Barutcu 
~nli!i Abanoıoğlu 

Şcri E Bilgen 
1\fitat Yenel 
Hü. eyin Sami Coşar 
Ra7.i Soyer 

Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

TTaı:im l•tı:f Kuyucak 

tlırnlıim F.trm Bor.kurt 

)'[uııtıı.fa Bozma 

Şina i Devrin 

Mardin 
Muğla 

Niğde 

Ordu 
Oı·ılu 

Ordu 
Rize 
Ramsun 
Sc.vhan 
~e.vlııııı 

~l'yhan 

Siird 
Sin oh 
Si no b 
Sivas 
Sivas 
Riv~~ 

'l'rkirclıığ 

'l'oknrl 
'l'okıırl 

'l'okarl 
'l'olwd 

'l'rnhr.on 
Trabzon 
Trabzon 
'l'unreli 
Urfa 
Urfa 

Yoz~ac1 

Yozf!'ad 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldıık 

Zonguldak 

Jlıılıtelif DPt·relerde m.cbusluk rtıııi,• n/(nı/nr (.11) 

Fıılınttiıı 'l'itirtoğln Balıkcııiı· 3.6 Münir Rüsrcv Göle Erzurum 2,6 
i'ıfuzuffeı· A.h.'l> ın ar Bıılıkcsir 4,6 Dıırnk Sakarya Giirniişıına l ,!i.G 
l<'crirlıın Fikri Düşiin~el Bin.-röl ~.6 İbrahim .A.Iftettin Gövı:ı::ı İstanbul :ı ,6 

ürcyyn Ör~t'evr n Bitlis 2,fi,6 Ol. Kazım Kaı-abekiı· tstanbul 1.2,5.6 
Ft>thi Okyar Bolu 1,2.3.5,6 Ol . Rcfet Bl'lc !stanbul 1.2.5.6 
Mııltittin Buha Parıı Bm. n 1,5,6 Dr. l\Iu~tafa Ben~i~u t?.miı• 1,5.6 
Atı! Tüziin Çoruh 1,3.4,5.6 ITlisrev Kıı:ıldoğnn Kars 1.5.6 

E.I'Üb abri Akgöl Çonım 1,.1,6 Zihııi Orhon Kars 
Dr. !brah inı 'l'a li Öngören Diyarbakır 2,3,5,6 Rauf Orbny Kastıııııonu 1,2,6 
nu, tu n kit Diyııı•bııkır 3,fi.6 Fuııd Oökhııdıık Konya 2.3,5,6 

abit ağıroğlu Elruağ 2,5 Gl. Ali Fuad cıbe~y Konya 1,2,4,5,6 



Refik İnce 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hazim 'l'epeyran 

_ Raif Dinç 
Süleyman Necmi Selmen 

Ali Çetinkaya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Hacim Çarıklı 
Hüseyin ahid Çalçın 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet. Eker 
Münir Çağıl 
Mıızhar Müfid Kansu 

Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin !nanh·ur 
Atıf Bayındır. 

Galib Balıtiyar Göker 
Snliilı Ciıııcoz 

Cclftl Bayar 
Ffıılil Menteşe 

Şükı·ü Saracoğlu 

Zihni Orhon 
Rauf Orbay 

Manisa 
Muğla 

Niğde 

Rize 
Samsun 
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1,4,5,6 Yahya Kemal Beyatlı 

2,6 Mitat Aydın 
2,6 Şeref Uluğ 

1,2,5,6 Yu.Sı.ıi Ziya Özcnçi 
2,6 

1 stanbul M eclisiıule azalık etnıiş olanlar (98) 

Af\on K. Fcth.i Okyar · 
Amasya Refet Canıtez 
Balıkesir Atıf. Kamçıl 

Çankırı Alı.ıned Hilmi Kalaç 
Çorıını Al.i Dikmen 
Çonıın !brahim Siireyya Yiğit 
Çorımı Yunus Nadi 
Çoruh l~mail Çamaş 

Ediı·ne Ali Müuif Yeğena 
Gümüşane Hilmi Uran 
İçel Yusuf Ziya Teııgirşenk 
İstanbul Mitat Şükrü Bleda 
l stanlml ~msettin Giinaltay 
!stanbul l~ayık Öztrnk 
!zmir Hasan Saka 
İzmir Memed Emin Yurdakul 
İzmir Hakkı Ungan 
Ka ı-s Raif Dinç 
Kastamonu Yusuf Ziya Özençi 

Tekirdağ 

Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Bolu 
Bursa 
Çanakkal-e 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 

Ordu 

Seyhan 
Seyhan 
Sin o b 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Trabzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 

9. İnhilM eden mebusluklar ve bu yedere yeniden seçilenler 

2)4,5,6 
2,3,5,6 

2,6 
2,6 

Altıncı Devrenin Uçüncü Içtimat .zar. 
fmda 3 istifa. ve 14 ü ölüm suretiyle olmak 

üzere cem.an 17 mebusluk inhilSJ etmiştir. 

Bııı·sa 

Erzincan 
Kastnınonu 

Ankar.a. 
Denizli 
Erzincan 
İçel 
Lı tanbul 

A - Istila edeııleı· 

I<'azlı Güleç 
Saffet Arıkan 
Rauf Orbay 

B - Ölenler 

Yahya Galib Ka.rgı 
cib Ali Küçüka 

İskender Artun 
Gl. Cemal Mersinli 
Dr. Refik Saydam 

16. ın . 1942 
3. VIII. 1942 

16. m .1942 

6. IV .19+2 
12. XI .1941 

7 . VIII . 1942 
12. XI .1941 

a. vm .1942 
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İstanbul Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi· Erel 12. XI . 1942 
İzmir Dr. Mustafa Bengisu 18. III .1942 
Kars Hüsrev Kızıldoğan 6. IV .1942 
Kocaeli Kemalettin Olpak 19. II .1942 
Kütahya Mustafa Bacak 18. III .1942 
Samsun Melilıa maş 3. VIII. 1942 
Seyhan lbrahim Mete 13. li . 1942 
Tokad GL Srtkı-Üke 12. Xl .1941 
Zonguldak Mustafa Bozma 18. III .1942 

O -Seçilenler 

İkinci lçtirnada inhil§.l et~ olan Ağrı, 
Bilecik, Denizli, Manisa. ve Mardin mebusluk. 
lan ile üçüncü lçtimada. münhal kalan yuka-

rıda yazılı mebusluklara yeniden seçilenler 
ile bunla.rm intihap mazbata.larmm tasdik ta. 
rihlerl a.şağıda gösterilmiştir : 

Ağrı Korgeneral Kemal Doğan 7. XI .1941 
Ankara GL Nihat Anılmış 8. VI .1942 
Bilecik ·Memduh Şevket Esendal 7. XI .1941 
Bursa Dr. M. Taliit Simer 8. VI . 1942 
Denizli Dr. Bebçet Uz 7 . XI . 1941 
Denizli Haydar Günver 16. III . 1942 
Erı:incan Snfiyüttin Erdem 12 . VIII . 1942 
Erzincan Şükrü Sökmensüer 12 . VIII . 1942 
tçel Refik Koraltan 1.6. m .1942 
!stanbul !smail Hakkı Ülkmen 16. III .1942 
İstanbul Nurnan l\1enemencioğlu 12 . VIII . 1942 
İzmir Dr. Hüseyin Hulki Cura 12 . VI . 1942 
Kars Cevat Dursunoğlu 12. VI .1942 
Kastamonu Dr. Hayrullab Diker 12 . VI . 1942 
Kocaeli Supbi Artel 8. VI .1942 
Kütahya GL Aşir Atlı 12 . VI .1942 
Manisa Korgeneral Ali Rıza Artunkal 7 . XI . 1941 
Mardin Halid Onaran 7 . Xl .1941 
Samsun Sabiha Gökçül 12 . vnr . 1942 

eyhan Ahmed Kutsi Tecer 12. VI . 1942 
Tok ad Halid Nazİni Keşm.ir 16. III . 1942 
Zonguldak Emin Erişirgil 19 . VI .1942 

ıg. vın. 1~ tarihinde vetat eden Er
ımrum mebusu Dr. Ahmed Fikri Twıer, 

~1 . X . 194a · taribinde V&fat eden Gü.ı.nii§a.ne 
ınebusu Durak Sakaeyıı., 5 . X . 1942 tıuihinde 

vefat eden Malatya. mebusu I>r. Hilmi Oy
taç 'm ölürnlerl . yaz tatilinde vukubulın~ ol
duğundan Heyeti Umumiyeye tebliğ edileme
mi§ ve yerleri ıı.gık kıı.Inu_ştır. 



I> - / i( iiudi l çiinııtiltt stı:ilrulll'in nsim !'1 lt· ı·ciinıli lwl/rri 

Korgeneral Kemal Doğ·an 

AG-RI 

J,'>j!) d;ı i\kiip 'lp d·ığlllll ~l lll'. 
Topı;ıı ll<tı·lıi.nsiııdı·ıı ıııı· z ıııı 
dıır . ~ \ skt•l·likl<· il 1 lıs;ısı 1':11' 
ılıı·. J•: l'li . :.! ı;ıwuklııdur. 1-:ııu • k -

li l ;o ı·gı · ııı · l·;ıldll', 

Dr. M. Talat Simer 
BURSA 

-- -~· lii!J:! ılı• Biil''<l' ıl:ı tloğmu~llll '. 
. \ skı•1·l 1 ıl ı lı i 1 ı • tll'ıı ııwz ııı1ıllll' . 
l·'1 · :ııısızı·a 1·;ı. ,.,;k 11'1 ıı· . ll :ı l':ı 1 i 
kiltl,\'il 1'1'. ~l;ıl:ıl '.l'l'lo.ii tlı• i.lıll
~;ısı lill'dıı·. J.: 1·li. :i ı;ıwiildii
dııı·. ( '. IJ. 1'. ( :1' 11!' 1 S('k!'(•lt' l'-

lik lı;ı~k:ll i lı i idi. 

Gl. Nihat Anılmıs 
ANKARA . 

1;-.; j' ,"'\ dı · l •'ililw'dı• du:~· ııııı~lııı·. 

l l:ırlı · ı k:ıdı · rlli ., iııılı · ıı llll' ~ llll · 
ıl ur. l •' ı ·:ıı ı ... ı ;. (';t.' ; ı \ı· lıil':ı ;. d :ı 
. \lııı;ıııı·.ı ,l : t liıl;ıl'lıı· . . \ skl'l'lik 
l ı • ilı 1 1,;ıs1 , · ;ıı·d1r. 1·: , li . 1 
ı:ıwııklııtl~ıı·. l ·: ııH · kli koı·~· · ııı· -

raldil'. 

Dr. Behçet Uz 
DENİZLİ 

1 ii!l:l d,• 1\iilcl;m 'ıb1 tloğııııı~

l\1 1'. 'l'lhhil'l·tll'n nıı•zuıulu1· . 
Fl'<lii"I Z<' il.' ' '~ ve :ız lı q.rilizf'~\\. l' 
,· iıl;ıl'lll'. l 'tll' llk haslalll<lal'l 
, · ,•lıı ·l nl in•;·il i kl ı• ihtısası 1'<11'
ıl ıı·. l·:,·li.' :: ı;tll'ııkludııı·. l z rı1i1· 

lh· lı•di~· ı• rı•isi idi . 

Memduh Sevket Esendal 
BİLECİK 

p.;:- :ı dı· l sl:ııılıııl' ıl ;ı ıloığıııııs-
1111 '. ll ıı s ıı ' i l:ıhsil giiı·rı1ii~lii;·. 
l •,; ıı · ..... ı·;l, l ·'r:llısız<·a \\' l:ıı s<·;ı, · ;ı 

l'ilkıl'fll'. l lipltırıı:ı s iıll' il1lıs;I S I 
11 ll 'ıill' . ı ·:, li. :ı t'tH'tdd!ld!lt'. 

1\ iılıil !Iii.' ii k l ·:iı;isi idi . 

Haydar Günver 
DENİZLİ 

ı x:-.ı dı· lstıınlılll'cla doğınuş
t lll'. ll ukuk f'ııkiilll'sindı•ıı lll l'
zıııulur. 1lıı:ıl'il'tı· ihl1';ısı 1'11 1'
c] lr. El'li , :ı ı·ııı · uldudııı ·. ll ;ıs
n·k:ill'l nıiislı:~n 1· lllliHI' ini i·l ·i. 



Safiyüttin Erdem 
ERZİNCAN 

1!)(1() do• . \l ıt~l'hi r ' dı• doıibl(ll~
lııı· . ld adiıkıı ıı"•z uııılur . ) l ;ı 
;ı ı ·ifl<' ihtısası l'il l'ılır . Evlidir. 
• \ J;ı,t'h i ı· ıııPrkı•z oku 1 u lı;ı~öğ-

l'l' IJılt'ni idi . 

İsmail Hakkı Ülkmen 
İSTANBUL 

ı uo ı d ' l stıııılıul 'da doğıııu~
l\11'. ?\[iilki.n•d!'ıı nıezundııı·. 
J.'nııısı z!'ıını 1· ıikıf'tır. )fıılil'l' 
d <• ihtısııs'ı l'ıtı·dıı·. Edi, 2 ~o
\'uldudur. :\lııli~·<' ,· .. kiill'ti l<' l-

kik lı• ·., · .. ti n•i ·i idi . 
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Şükrü Sökmensüer 
ERZİNCAN 

1:-.!l 1 dı· (\Idip·,,. doğ-ıııu~lıır . 
ll :ı dı . ıknı Jı. ıııisi ııd ı·ıı ııtı·zııı ı 
ıluı ·. l •' ı ·: ııısı z<·ıo ya 1 · :ikıft11'. .\ s
kıo ı·li k. iclııı·• · 1'<' iki isatl:ı ilılı 
s:ı" l ' ;ırdır . I·:,· Ii. :ı ~of·uklu-

dıır. l :ı~c ıııiisll'~:tl'l idi. 

Nurnan Menemencioğlu 
İSTANBUL 

I 1'19:! ık Bağda d 'da doğıını~
tur. Jlukııkt:ın ııH•z uııılııı·. 
l •' ı·aıısı z<·:t .l 'a v;ik ı flıı·. i)iplo
ınıısid .. i h lıs;ısı nın! ır. BPki'ıı·

dır. llari r i,,·<' l'd;iılt>ti Kıltibi 
lllilliilli i idi. 

Refik Komltan 
İÇEL 

I HH!l da l> i,'l'iğ'i ' dl' doğııııı~ 
luı·. ll ukuk l';ıki il tı-siıı dı ·ıı ııtt ·
z uııdur . ı ; i ı ·: ı z Fı ·;ıı ı sız<·a n• 

. \ lııı:ııHııyıı , · iıkıfl ır . llulw k "' 
id;ırı•dt' ilılt.'<ilst l'il nlır. 1-:l'li , 
-1 ~onı kluduı· . Bııı ·sıı I'U iisi iıli. 

Dr. Hüseyin Hulki Cura 
İZMİR 

ı.~~n dt· l z ıııiı ·'tk doğıım~lur. 
'l 'ıhhi.n• ıll'n nwzundur. l•'ı·;ı ıı
~ızt·a~· :ı , ·[ıkıl'ltı ' . Doklo ı · 

Jııl;lıt ihtıs:ısı Yanlır. !·: v-
Ii . 3 ~Of'ukluılıır. l zıııiı· 
llll'lllleket lı:ı,ıaıtt•si kulak, 
bunııı I'C hoğ:ıt. hasl:ılıklan 

ınütchnssısı idi. 



Cevat Dursunoğ·lu 

KARS 

1 S!):! dıo E r zll t'\1111 'd:ı dnğ·ııı ıı:;;

lııı·. .\ lııı;ııı_, . , "da i<'l'l sd<' Lı

Idi ltı·si ııdı·ıı ıııı·zııııd ııı· .. \ 1 ın:ııı
ı · :ı , · ı· l ·'nlıısızı·;ı\' /1 Yiık1rtıı·. 
\ !:ı;ıı·il'f~ı i ht ISiiSI • \ ' :l!'dıı·. l•: v
Ji, :ı ı·ıwııklııdııı·. ~l aa r ir ,·e
J;fıl\'1 i '1\·t rı i~ Jır~· ı·t i rl'i :;i idi. 

Gl. Aşir Atlı 
KÜTAHYA 

p;s ı de Kili~'dc dug-ııııı~tıır. 
1 la ı·h ·1knılrnı isinılrn ııwzıııı

dııı· .. \ ,kı·rlil;tp ilıtısnsı Y<ll'

dır. E1·li, !{ ~ocuıd11rlur. 
Eınl'ldi ~cıırntlclir. 

-461 -

Dr. Hayrullah Diker 
KASTAMONU 

J H/.'ı dı· l st:ıııhııl 'da dıığ·ıııııs
lııı·. ' J'ıJıJıiyl'dt• ıı llı\'ZIItıdH;', 
l ·'r;ııısızı· ;ıy;ı \":ll; ı rı ı ı·. ı )ııktııı·

lul;t;ı ilıtıs;ısı , · ardıı·. llııl . 2 
<;<ll'llk ltıdııı· . ( ' ııivl'ı·silı•< lı- pi'O
fı·sıi ı· \"\' . \ dli tıp i~l<'ri ıııii-

~ıılıcdı·lıııııl' tıılıilıi idi. 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
MANİSA 

ı sı-:ı dt· l ·'ilihı·'dt• d .. ğıııu~tuı·. 
ı l<1rh akmh•ıııisiııd,• ıı ıııı• r.uıı

lıır . Oı·l:ı \ ' l' nrt:ı.\":ı ya kın dr•
ı·ı·•·••ılı• ı -'rıııısızcıı. Bulgarı·a ,.<' 
Rusl'a,· :ı 1' iık1ftır .. \ skt-l"iikl<' 
ilıtıs:ı~r \"111'(111'. ı-;l"l i. :ı <;n· 
eukl11dur. ı-;nıı•kli koqı:ı·ııl'ral-

dır. 

Suphi Artel 
KOCAELİ 

ı sııı- dt• l st:ı ıılıul 'da doğ-ıııu~ -
1 ur. 1 ı ukuktaıı ııwzıı ııdur . J\ d
lh·.,·dP \"(' idnı·tıd(\ iht ı sns ı vaı·

.ı; ı ·. ı -;,·li, :~ <;o('ltkludur. l staıı
lıul uıııı1tı1 i lll<'<'iisi t•ıwiiııwıı i 

daiıni f1zası idi . 

Halid Onaran 
MARDİN 

JHHI ılı • lzıııir'ılt• <lıığuııı~tur. 
ll ıı:;u•;İ tahsil görmüştür. 
l •' ı ·ansızra,·:ı l'iıkıfl ıı·. lılnrl'dc 
i hi ısasr ,. ;mırr·. ı -; vii, :ı <;ur·nk
ludur. l zıııiı· \'ali ııııı:l\• ini idi. 



Sabiha Gökçiil 
SAMSUN 

1!100 .ı, . Hıırg;ıııııı'd;ı <loi!;ııııı~

lıır. Yliks<·k d;ıriilııııı:ılliıııııt

l;ııı llii'ZliiHlllr. J •: d,•hi.l·;ıl la iJı
lıs;ısı 1·a rdır. B!'i;iirdır. Errn
kiil· kız lis<•si ıııiidiiı·ii I"C c<lc-

. lıiyııt öğretmeni idi. 
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Ahmet Kutsi Tecer 
SEYHAN 

1 !lll 1 .ı,. 1\ iidiis 'i •• doi(ıııu ~luı·. 
ll alblı z ir;ı;ıl ,.,. yiiksek ıııu 

nllinı ııwl;t. • plt•ı·iııdı • ıı n• J) ;ı. 

riil fiiıııııı ft•lsl'fc sııhl'siııdı•ıı 
ıııe zıı ııdııı ·. Fı·ansı zt;i ll"il n· lıi
ı·az 1 ııı:ıilizı·ı· .1·c ,.;'ıkır"ı ı ı ·. l·:<lt•
l ıiy;ıt , fpJs('fC \'(' h;ılk lıilgi~iıı

ı l t• ilıt";ısı l';ll'(lır. El"l i, 1 c:o
r·ıılduılu r . Maari f vekilieti 
'l 'ııl i nı I'C lf'rlıiyc lıryctindc 

aza idi. 

Emin Erişirgil 
ZONGULDAK 

1~!)1 ıl<• lslmılıul"da rloğııııı~
tuı·. )fiilki.Hdl'n nıpzuııduı·. 
~\ls.l· olllji l"l' 1\•lsl'fı•dı• i hi ısıısı 
1·ardır. l·:l" li . .ı ı;ocukludur. 

~iyas;ıl bilgiler okıılu ıııiidiirii 
,.,. Dil , taı·ih fnkiiltrsi tlı•k;ıı ı 

l"rldli idi . 

Halid Nazmi Keşmir 
TO KAD 

1 H! ll ılı· l lıı·:ııli 'd t• ıloi(ııııı~lııı·. 
.\1 iiJJ; j \"l•ıJı • ıı IIII'Z IIIIıillr. J.'l"illl · 
sızı·a ·~~· lııgili z ı·r lı i lir . ~l a 
liyı• 1·r iktis;ıtta ilılısası ,·;ıı·

ılıı·. l 'ı·ofpsiiı·ıliiı·. 1-;,·Ji. 1 ı:o

I'Ukluılııı·. 'l'iı·aı · ı ·l \"l'krılo·t i 
lll ii'! · ·~;ıı·ı i ıl i. 



10. İzinler 

ttçüncü lçtima zarfmda a§&ğıda gösteri. llll§lardxr : 
len üyeler, Umumi Heyet ka.ııı.riyle izin al-

Afyon K. Berç Türker 20 gün mazeretine .binaen 13. IV .19.,1.2 
Ankara Aka Gündüz ı '5 ay hastalığma » 28. I .1942 
Ankara Yahya Galib Kargı 2 ay » » 28. I .1912 
Antalya Tayfur Sökmen 1,5 ay » » s. V .1942 
Balıkesir Hacim Çarıldı 15 gün mazeretine » 7. XI .19·U 
Balıkesir Memed Demir 2 ay hastalığına ,. 28. I .194.2 
Bolu Fetlıi Okyar 2 ay » ,. 7. XI .1941 
Bolu Fethi Okyar 2 ay » » 28. I .1942 
Bolu Fethi Okyar 2 ay » » 13. IV .1942 
Bursa Dr. Galib Kahraman 20 gün mazeretine » 8. V .194:2 

anakkale .Atü Kamçı] ı ay hastalrğma » 28. ı .19·12 
Çorum Şakir Baran ı ay » ,. 13. IV .19-:J.2 

Denizli Bchçet Uz 2 ay mazeretine • 7 . XI .19-U 
Diyarbakır Dr. Şükrü Emed 10 gün » ,. 28. I .19.J.2 
Edirne Fuad Balkan 20 gün ) ,. 13. IV .1942 
Elazığ Fazıl Ahmed Aykaç 40 gi1n hastalığına » 28. I .1942 
Elazığ Fnad Ziya Çiyiltepe 2 ay » ,. 28. I .19.J.2 

Elazığ Fund Ziya Çiyiltepe 2 ay » ) 13. IV .1942 
Elazığ 8abit Sağıroğlu 2 ay » » 8. V .1942 
Erzincan t kender Artun 2 ay » ,. 28. I .1912 
Eskişehir 1stamat Özdamar 15 gün ) » 28. I .ı942 

Eskişelıir fstamat Özdamar 1 ay ,. > 13. IV .1942 
Giresun m. lhsnn Sökmen 20 gün » » 28. I . 1942 

Hatay Abdullah Mursaloğlu ı ay mazeretine ) 28. I .1942 
Hatay A lıduJlah Mursaloğlu 1 ay » ) 13. IV .19.J.2 
Hatay Abdülgani Türkmen ı ay ) ) 13. IV .19·12 
Hatay Memed Tecirli 10 gün hastalığına » 28. I .1!l.J.2 
Hatay M:enıed Tecirli 1,5 ay » » 13. IV .1942 
İçel Alımed Ovacık 15 güıı mazeretine » 8. V . 1942 
İstanbul ~aliilı Cimcoz 2 ay hastalığına » 7. XI .1941 
İstanbul Saliih Cimcoz 2 ay ) » 28. I .1942 
İstanbul a lah Cimcoz 2 ay » ) ı3. IV . 1942 
!zmir Benal Armıan ı ay ) ) 28. I .1942 

!zmir Halil 1\fenteşe 1,5 ay » » 13. IV .194~ 

İzmir .., chime Yunus 2 ay mazeretine ) 12. VIII. 194.2 
İzmir Şehime Yunus 2 ay ) » 13. IV .1942 
Kars Ömer Küntay 1,5 ay ) ) 13. IV .1942 

Kastamonu Hacer Dicle 2 ay hastalığına » 8. ·v .1942 
Kastamonu Hacer Dicle ı ay ) ,. ı3. IV .1942 
Kastamonu Hilmi Çoruk 1 ay ) ,. 28. I .1942 
Kastamonu Muhanem Celal Bayar ı5 gün mazeretine » 13. IV . ı942 
Kayseri ad ettin er im 2 ay hastnlıfına ) 7. XI . 1041 

Kayseri • adettin Serim 2 ay ) ,. 28 . I .1942 



Kayseri 
Kırşehir 

Kirşehir 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Malatya 
Maraş 

Maraş 

Maraş 

Maraş 

Mu., 
~ru., 

Muş 

Niğde 

iğde 

:'>riğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Siird 

in o b 
in o b 
i vas 

Trabzon 
Trabzon 

rfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 

Urfa 
Van 
Vnn 
Vnn 
Yan 
Van 

4G4 -
. adettin Serim 
Hazi m Börekçi 
Hazim Börekçi 
Haziın Börekçi 
.!! cmalettin ()!pak 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 

Ahmed Harndi Dikmen 
Kiizıın Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Rıdvan Jnfiz Edgüer 
l\Iuttalib Öker 
Mcıned Erten 
Memed Erten 
Ziya Kayran 
Ziya Kayran 
Hakkı Kılıcoğlu 

Hakkı Kılıcoğln 

Hakkı Kılıcoğlu 

Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ahmed 1hsan Tokgöz 
Ali anib Yöntem 
Meliha Ulaş 
Re anı Şevket Dağ 

C'emal Aliş 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hameli Ülkümen 
. l'ri f Bilgen 
Hüseyin Sami Coşar 
ı\fcıııed Emin Yurdakul 
1\[emed Eroin Yurdakul 
Razi Soyer 
Razi Soyer 

2 ay hastalığına 
ı,5 ay :t 

2 ay :t 

ı ay » 
2 ay » 
2 ay » 
2 ay » 
2 ay » 
2 ay :t 

2 ay :o 
ı2 gün :t 

2 ay ::t 

2 ay :t 

2 ay :t 

2 ay :t 

3 hafta mazeretine 
ı,5 ay hastalığına 
ı,5 ay ::t 

ı,5 ay :t 

ı,5 ay » 
ı5 gün mazeretine 
15 gün hastalığına 

2 ay :. 
2 ay :t 

2 ay :t 

ı 

2 
2 
2 
2 

20 
20 
2 

ı 

ı 

ı 

ay mazeretine 
ay hastalığına 
ay :t 

ay :t 

ay :t 

gün :t 

gün mazeretine 
ay hastalığına 
ay mazeretine 
ay :t 

ay hastalığına 
1 ay :t 

ı ,5 ay :t 

2 ay :t 

2 ay :t 

2 ay :t 

2 ay :t 

2 ay :t 

1 ay mazeretine 
2 ay hastalığına 
2 ny :t 

2 oy :t 

2 ay » 

eref Uluğ 
Hııkla Ungan 
Tinkkr Ungan 
Hakkı Ungan 
thı·ahim Arvas 
Milııib Bo~ ı ay mazeretine 

--•-•>•-<•----

bi no en 
:t 

:t 

::t 

:t 

::t 

::t 

:t 

:t 

ıa . IV .ı942 
28. I . ı942 
13. IV .ı9-l2 

ı2 . VIII . ı9-l2 
7. XI .1941 

28. I . 1942 
7 . XI . 1941 

28. I .ı942 

13. IV .ı942 

28. I .ı942 

28. I . 19-!2 
7. XI .ı9·11 

28. I . 1942 
ı3. IV . 1942 
13. lV . 1942 
8. V .ı942 

8. V . ı942 

28. I .ı942 

28. I .ı942 

8. V . 1942 
28. I . 19-~2 

12. VIII . 1942 
7. XI .1941 

28. I . 19-!2 
ı3. IV .ı942 

13 IV .1942 
8. V . 19-!2 

28. I . 1942 
7 . XI . 19U 
ı3 . IV .1942 
13. IV .ı942 

28. I . ı942 

7. XI . 19-J.l 
ı3 . IV . 1942 
7. XI . 19H 

28. I . ı942 
28. I . 19-!2 
8. V . 19-12 

13. IV . 1942 
28. I .ı!J42 

8. V . 1942 
28. I .ı942 

n. IV .ı94:! 

28. I . 19-!2 
7. XI .19U 

28. I . 19-12 
13. IV .194~ 

8. V .1!>42 
28. I . 19-!2 



ll. Teşrii masuniyet 

ttçüncü !çtimp. zarfmda te§rii ma.suniyet
lerinin kaldinlması bahis mevzuu olan zat-

lar hakkında tatbik olunan muameleler aşa
ğıdıı. gösterilmiştir: 

Ankara 

I çel 

To~ad 

Denizli 

İstanbul 

Kat'S 
Urfa 

Van 

Ahmed Ulus 

A - lkirıci lçtimadarı kalarılar 

Türk parası kıymetini ko
ruma kanununa muhalif 
hareket 

Turhan Cemal Beri- Y olsnz sarfiyat ve saire 
kor 

Hasip Alımed Ay
tuna 

Tah ri fat 

Takibat icrasınm Devre sonuna 
bırokılma. ına 14 . I . 1942 tari
lı i nd karar verilmiştir. 
Takibat icrasmıu Devre sonuna 
lımıkilmasına 14 . I . 1942 tari
hinde karar verilmiştir. 
Mumaileyhe isnadolunan suç 
Teşkillitr Esasiye kanununun 12 
nci maddesinde sayılan mevad
dıın görülmekle teşrii masuniye
tinin kaldırılmasına 23 . I . 194~ 
tarillinde karar verilmiş ve hak
kında meni muhakemc kararı ve
rildiğini mübeyyin tezkere 1 . IV. 
19-!2 de okunmuştur. 

B - Vçürıcü lçtim 'l osna.nnda gelenler 

Dr. Behçet Uz 

Galip Bahtiyar Gö
ker 

Etcm !zzet Benice 
Refet Ülgen 

lbrahim Arvas 

M:cmuriyetine ait vazifeyi Takibat icrasının Devre sonuna 
suiistimal bıralalmasına 20 . V . 1942 tari

hinde karar verilmiştir. 
Vazifesini ihmal Takibat icrasının Devre sonuna 

bırakılmosma 14 . I . 1942 tari
hinde karar verilmiştir. 

Hukuku amme Encümcndedir. 
Emniyeti suiistimal, evrak Mumaileyhe isnadolunan suç, 
üzeı·inde tahrif yolu ile Teşkilatı Esasiye kanununun 12 
~ohtcldirlrk nci maddesinde soydan suçlardan 

• ' görüldüğü nden teşrii masuniyeti-
ııjn kadırrlmosına 23 . I . 1942 ta-
l'ilıindo karar verilmiştir. 

1\iilli korunma kanununa Takibat icrasınuı Devre sonuna 
aykırı hareket hırakılmasına 20 . V . 1942 tari

hinde karar verilmiştir . 

... ·--llöilllöil>e < c;;ı;;;:a---- · ~· .. 

12. Sayın üyeler tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

Bu içtima. zarfmda ve 26 . VUI . 1942 ta.
rihlnde Çıı.nkırı mebusu Hüseyin Cahit Yalçın, 
İstanbul mebusu Abidin Da.ver ve !stanbul 
mebusu Ahmed Şükrü Esmer İngiltere Hükü
metinin daveti üzerine İngiltere'ye gitmişler
dir. Mezkiir Hükümetin misa!iri olarak orada. 

bir ayı müteca.viz bir müddet tetkika.tta. bu
lunduktan sonra. aynı mak.sıı.tla. Amerika'y:ı. da. 
seyahat etmişlerdir. 

Bunun haricinde bir vazife tahıı.ddüs et
memiştir. 

....... , --.. ııe->et<ee.---~ .. . 



1 • Partiler 

Büyük Mecliste siyasi taıwmv olarak 
ötedenberi yalıuz Cumhuriyet Halk Partisi 
vıı.rdır. Bu partinin aza. miktan 404 dür 

aynca bu Partinin Müstakil grupu 21 azaya 
ma.liktir. Geri kalan 4 mebus müstakildir. 

A - Cumhuriyet Halk Partisi 

1. - Umumi idare heyeti 

Cumhuriyet Halk Partisinin umumi idıı.re heyeti a.şağıdaki zatlerden teşekkül eder : 

Memduh Şevket Esendal Bile<ıik mebusu (Gen! sekreter) 
Kılsım Gülek Bilecik ,. 
Dr. Zihni tllgen Bolu » 
.Ali Rıza Erem Çorum ,. 
F ethi .Altay Elazığ ,. 
GL Zeki Soydemir Erzurum ,. 
!smail Sabuncu Giresun ,. 
Nafi Atuf Kansu Giresun ,. 
Şevket Erdoğan Gümüşane » 
Salah Cimcoz !stanbul » 
Şükrü Ali Ögel İstanbul » 
Cevnt Durnunoğlu Kars » 
Ali Rl?.a Türel Konya » 
'rcvfüı: Pikret Sılay Konya » 
Ra.cıan ReRit Tıınkut llaraş > 
Hawrli Yalman Ü'rdu > 
H. Türkmen Zonguldak l> 



Bölge merkezi 

1 Kırklareli 

2 Kocaeli 
3 Bilecik 
4 Balıkesir 

5 İzmir 
6 Kütahya 
7 Afyon 
8 Aydın 

9 Denizli 
10 İsparta 
ll Konya 
12 Kastamonu 
13 Niğde 

14 JLrşelıir 

15 Ankara 
16 Sinob 
17 İçel 
18 Amasya 
19 Sivas 
20 Gazianteb 
21 Maraş 

22 Giresun 
23 Çorulı 

24 Er1.uruın 

25 Eı-zincan 

26 Elazığ 

27 llitlis 
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2. - C. ll. P. Teftiş bölgeleri ve nıiifettişleri 

Bölge müfettişinin adı 

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ 

Kocaeli - Bolu 
Bursa - Bilecik 
Çanakkale - Balıkesir 

İzmir 

Kütahya - Manisa 
Eskişehir - Afyon 
Muğla - Aydın 
Buı·dur - Denizli 
Antalya - İsparta 

Konya 
Zonguldak - Kastamonu 
Kaysed - Niğde 

Y ozgad - Kırşehir 

Ankara - Çankın 
amsun - Sinob 

::;eyhan - İçel 
Anınsya - Çorum 
'ivas - Tokad 

Oa?.ianteb - Hatay 
Malatya - Maraş 

'!,'rabzon - Giresun - Ordu 
Çoruh - Rize 
Erzurum - Kars 
Erzincan - Gümüşane 

Bingöl , Elazığ, Diyarbakır, 

::\fardin, Tunceli, Urfa 
Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, 

Van, Siird 

Bölgeye dahil olan vilayetler 

Rağıp Akça 
Celal Sait Siren 
Zülıtü Durnkan 
Turhan Ceıruıl Beriker 
Galib Balıtiyar Göker 
Dr. H. V. Somyürek 
Celiil Arat 
Dr. Rıza Levent 
ZiyaArkan 
Osman Şahinbaş 
Şevket Ödül 
Şerefettin Karacan 
Agah Sırrı Levent 
Hilmi Çoruk 
Esat Uras 
Hikmet Işık 
Halit Onaran 
Salim Altuğ-

Zihni Orhon 
F. Tiritoğlu 
Mitat _ Aydın 

A. Hilmi Kalaç 
Cemal Karamuğla 
Dr. Vehbi Demir 
Muzaffer Akpmar 
Dr. Münir Soykam 

Hasip Ahmed Aytuna 

3 . . Parti Grupu 

İntihap dairesi 

Kocaeli 
Bolu 
Samsun 
İçel 
İstanbul 
Giresun 
~ozg:ad 
Mardin 
Yozgad 
Edirne 
Kırklareli 

Kars 
Aydın 

Kastamonu 
Anıasya 

Sivas 
Mardin 
Erzurum 
Kars 
Balıkesir 
Trabzon 
Kayseri 
Muğla 

Ordu 
Balıkesir 

Antalya 

Tokad 

a.) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Gnıpu İda.re Heyeti aııağıda isimleri yasılı zatlerden 

müteşekkildir: 

Hilmi Uran eyhan Reisvekill 

Hasan Saka Trabzon ~ 

Adnan Menderes Aydın Kô.tip 

Feridun Fikri Düşünsel .Bingöl ~ 

Damal' Arıkoğlu eyhan Veznedar 

Rasih Kaplan Antalya Aza 
D"r. Sa di Konuk Bul'88 ,. 
Atıf Tützün Çoruh ,. 
fsmet Eker Çol'UID ~ 

Emin lnankur İç_ el ı> 

Rahmi Köken tzmir »: 
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b) Parti Grupu'nun faa.liyeti lıa.klımda aııağıdakl. tebliğler matbuatta intitıa.r etm1ftir 

1. - C. H. P. Meclis Orupu Umumi Heyeti 
(ll . XI . 1941) salı günü saat 15 te Reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran 'm Reisliğinde top-
landı : · 

Ru.zname mucibince Parti Haysiyet divanı 
seçimi yapılarak tasnif sonunda Dr. Mustafa 
Cantekin (Çorum), İsmail Kemal Alpsar (Ço
rum), Dr. İbrahim Tali Öngören (Diyarbakır), 
Ali Rana Tarhan (İstanbul), Ziya Karaınursal 
(İstanbul), Receb Peker (Kütahya) ve Gl. Naci 
Eldeniz (Seyhan) m seçildikleri anlaşılmış ve 

2. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (18 . XI . 1941) saat 15 te Reis Vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde 

toplandı : 
eelsenin açılmasını mütaakıp .geçen toplan

tıya ait zabıt bulasası okunarak tasvip edilmif 
ve Milli korunma kanununda yapılacak deği-

3.- C. li. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (?5. XI. 1941) saat 15 te Reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka 'nın reisliğinde 

toplandı: 

4. - C. H. Partisi Meclis Grupu Umumi He
yeti bugün (2. XII .1941) saat 15 te reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran 'm reisliğinde top
landı : 

eelsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantı
ya ait zabıt lıulasası okundu. 

Ruznaınede, nakil vasıtalarında kullanılacak 
mayi mabrukun daha idareli bir surette kulla
nılmasmı tenıine yarar Hükümetçe ne gibi ted
birler düşünüldüğü ve ittihaz edildiği hakkında
ki sual tahiri ile tren kazalarında zarar gören 

Riyasetçe seçim sonu, Heyete tebliğ edilmiştir. 
BQDu mütaakıp kürsüye gelen Hariciye ve

kili Şükrü Saracoğlu dünya siyasi durumunu 
ve bu meyanda bizi uzaktan, yakından alaka
dar eden badiseleri tafsilen izah etmiş ve söz 
alan mütaaddit hatiplerin temas ettikleri mev
zulara Hariciye vekili ile birlikte alakah Milli 
Müdafaa, Ticaret ve İktisat vekilleri de cevap
lar vermişlerdir. 

Ruznamede başka madde olmadığı için saa. 
19.35 te toplantıya son verilmiştir. 

şiklikleri müzakere etmek üzere Partice teşkil 
olunacak komisyona se~ilecek aza için Grup 
idare Heyetine salabiyet verilmesi hususundaki 
Riyasetin teklifi · kabul edilmiş ve ruznamede 
başka madde olmadığından toplantıya son ve
rilmiştir. 

eelsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantı
ya ait zabıt bulasası okunarak kabul edildi ve 
ruznamede müzakere edilecek bir madde olmadı

ğından -içtimaa son verildi. 

vatandaşiara ne şekilde tazminat verilegelmekte 
olduğunu Hükümetten soran, diğer bir suni tak
riı-i vardı. 

Takrirlerin okunmasını mütaakıp kürsüye 
gelen alakadar Milli Müdafaa, Ticaret, İktisat, 
Ziraat ve Münnkalat vekilieri kendi saHibiyetle
rini ilgiliyen hususlara cevap vermek suretiyle 
Grup Umumi Heyetini tenvir etmişlerdir. 

Ruznamede başka madde olmadığından saat 
17.05 de toplantıya son verilmiştir. 
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5. - 0. R. P. Meclis Orupu· Umumi Heyeti 

bugün (9 . XU . 1941) saat 15 te Re is vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sa.ka'nnı rı-isliğinrlc 

toplandı : 

6. - C. H. P. Meclis Onıpu Umumi Heyeti 
hııglin (16. :X U. 1941 ) saat 15 te Re is vekili 
Sevhan mebusıı Hilmi Uran'ın reisliğinde top
landı : 

Ruznaıııede ilk madde olarak lifilli Jwnınma 
kanununun H, 55 ve 65 nci maddelerinin değiş
tirilmı>si hakkındaki kantın projesine dair daha 
evvel teHkil edilmi~ hulunan Parti Komisyo~u 
nun nıazbatası vardı. 

Celsenin nçılmasmı ve geçen toplantıya ait 
za bıt hulfisasıııııı okıınınıısını miitııakıp Komis-

7. - C. H. P. Ueclis Orupu muın.l Heyeti 
huır·in (~3 . XTI . 1941) saat 15 tc Rc.isvekili 
'l'rahr.on nıcbusu Hasan Saka'nııı Rcisl iğinde 

toplandı. 

C'elscnin ıt~ılınasım ınütaakıp ge<:en Umumi 
Heyet toplantısnıa ait zabıt huliisası okunarak 
ta.~v i p edi ldikt<'n sonra kürsüye gelen Hariciye 
vekili Şükrü Snmcoğltı son heyanatındnnberi ge
~eıı altı hafta :uırfında m<'mleketin harici siya
seti.vlc ilgili olarak cereyan eden belli ba.~lı dün
ya hadisatı Jwkkmda iki saat süren izahatta bu
lundu ve bu izııhat, hiç bir isti?.ah ve suale mev
zu olmadan tıısvip !.'dildi. 

. - C. Il. P. :Meclis Oıııpu 'munıi Heyeti 
(6 . I . 1!}42 ) Sah günü saat 15 te Reisvckili 
• 'eyhıın mcbıısu U ilmi Urıın ın Reisliğindc top
landı : 

'else açıldllttan ve geçen toplaııt ı~':t ait r.a
lııt lıüliı..'lllı;t kundııkt au soımı kürsüye g11len 
llfüııakalut vekili, son lıaftıılar zarfında hiiküm 
süı·mckte olun şiddetli soğuklar yüzünden kara 
ve deniz vasrtalunnın miiruz kaldıkları müşkül
lcri ve bu meyanda hiiclis olan kazalıırla onlara 

• Celseniıı açılmasım mütaakıp geçen toplantı
ya ait zabıt hulasası okunarak kabul edildi ve 
ruzııamede müzakere edilecek bir madde olmadı
ğından içtimaa son verildi. 

yon mazbatasr müzakeı·eye mcvzu ittihaz edil
miş ve söz alan bir çok hatipieric ilgili vekillerin 
beyanatından soııra mazbata_ ile birlikte madde
lerde tesbit edilmiş bulunan esaslar; Reislikçe 
Umumi Heyetin reyiııe arzolunmuş ve bu esas
ların aynen ve ittifakla kabul edildiği anlaşıl
mıştır. 

Vaktin gecikmesine binaen ruznamede bulu
nan diğer maddeler gelecek toplantıya bırakıla
ra k saat 19 d n içtimaa son verilmiştir. 

R~am.ediı mevcut Manisa mebusu Refik 
!n ec 'nin, tren kazııla rtında ölenlerin ailelerine 
ve yaralananlara taznıinat verilmesi ve bu k87..a
ların sebepleri hakkındaki sual takririne 1r1ün~ 
kaliit vekili; Bursa nıebusu Nevznd Ayas'm Ce
za hukuku etrafındaki sual takririne .Adliye ve 
~[aarif vekilleri ve E l iızığ mebusu abit Sağıroğ
lu 'nun, 1940 dühullü yedeksubaylar hakkındaki 
sııa.l takririne de Milli Müdafaa vekili tarafın

dan CC'vaplar verilmiş ve bu mevzulardan bazı
laı·ı üzerinde SÖ?. ı~öyliycn hatiplerin mütalaaları 
dinlenilikten sonra saat lll,20 de toplantıya son 
,·erildi. 

karşı alınan tedbirleri iımh v Grup mumi 
Heyetini umumi nakil if,\leri üzerinde tcnvir et
miştir . 

Bundan sonra ıııznıınıeyc g çilcrek Bursa 
ınPlıusu eV"uıd Ayas 1ın, ilk öğretim öğretmen
lcı·inin tedalıülde kııl.mlış aluc.aklnrı bııkkında Hü· 
kümctc:e ne diişünüldüğünü Manrif · vokilind n 
sorun takriri okunmuştur. Bu hususta izahat ve
ren Maarif vek.ilini mütaakıp takrir sahibi ile 
hirliktr söı nlnn hatipler dinlrnmiş ve bu mev-
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zuun teşkil edilecek bir parti komisyonunda in-• 
celoıım i halckmdaki Hükümetin de iştirak et-

9. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (13. I .1942) saat 15 te Reis Vekili 
'!'rabzon mebnsu Hasan Saka'nın reisliğinde 

toplandı. 

Cel!ıenin açılmasını mutaakıp Başvekil Dı\ 

Refik Saydam ilk defa söz alarak, Refah vapuru 
hadisesinin şimdiye kadar geçen tahkikat safha
larını lıülfisa ettikten sonra takibat amiri sıfa
tiyle Genel Kurınay Başkanlığının, son tahki
kat neticesinde bu işin o zaman vekil bulunan 

' iki mebusun dahi istievabına lüzum hasıl oldu
ğunu kazai bir karar şeklinde, bildirmiş bulun
duğunu izah ederek Refah vapuru hadisesi üze
rinde Büyük Millet Meclisi Dahili nizamuarnesi 
hükümlerine göre gereken muamelatın ifası için 
tahkikat evrakmın Büyük Millet Meclisi Reisli
ğine tevdi edileceğini bildirdikten sonra geçen 
toplantıya ait zabrt hülasası okundu. 

10. - C. H. P. Meclis Gıııpu Umumi Heyeti 
(20 . I. 19<!2) salı günü saat 15 te Reisvekili Sey
han nıebusu Hilmi Uran 'm reisliğinde toplandı. 

. Celse açıJd.ık-ıan ve geçen toplantının zabıt 

hülfisası okunduktan sonra kürııüye gelen Başve
kil Dr. Refik aydaın, görülen lüzum üzerine 
şeker satışı hakkında Hükümetçe alman tedbir
den Grup Umumi Heyetini haberdar etmiştir. 

Başvekilin beyanatma nazaran, bugünden iti
baren 'atışı durduııılan toz ve kesme şekerin fi
yatlarına bazı zamlar yapılmıştır. Yapılan bu 
fiyat yükseltilmesiyle birlikte kasa ve çuvalla 
şeker satışr da yasakannuştır. Pancar istihsa
liyle meşgul olan çiftçimizi bu vcsile ilc fayda
landu·mağı da mütalaa eden Hükümetin şeker 
pancıarının kilosunu nuntakasma göre 100 para, 
110 para ve 3 kuruşa iblağ ettiği anlaşılmıştır. 

Hükümetin ş kor üzerinde aldığr tedbir cümlesin
don biı·i olarak mal'i vaziyeti yüksek olmıyan 
halkın küı;ük ç ·uklaı-ıııa. çok ucuz lıeuclle §eker 
veı-ilıncsini temin edee ği de öğreni.lmiştiı·. Baş

v kilin Grup muıni Heyetince iyi karşılannn bu 
beyanatım mutaalup rumarneye geçilerek Milli 

tiği takrir Urııp Umumi Heyetince kabul edil()
rek celseye nihayet verilmiştir. 

Bunu mutaakıp mznameye geçilerek Hari
ciye vekili Şükrü Saracoğlu 'nun son üç hafta 
zarfmda ceryan eden Dünya hadiseleri üzerinde
ki izahatı dinlendi ve bu izahat Umumi Heyetin 
tasvibine iktiran ederek ruznamenin diğer mad
delerine geçildi. 

Bu mcya.nda Van mebusu İbrahim Arvas'ın, 
otobü.s işletme işleriyle meşğgul belediyeler hak
kındaki takririne Dahiliye vekili Fayık Öz
trak ve İstanbul mebusu Gl. Kazım Karabekir 'in, 
kışın soğuk gi.i.n lcrinde tren yolcularının ıstırap ve 
tehlikeden korunması için alınması lilzrmgclen 
bazı acil 'tedbirler hakkındaki takririne de Mü
nalw.Hl.t vekili Amiral Fahri Engin tarafından 
cevaplar verildi ve bu nıevzular üzerinde söz alan 
bir çok hatiplerin mütalfıaları dinlenerek toplan
tıya son verildi. 

koııınma kanununun Hükümetçe tadili istenilen 
maddeleri üzerinde çalışarak bu bapta bir proje 
hazırlanmış olan Parti Grupu Komisyonu mazba
tıı..;;nıın müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin birer birer okıınınan.ını mutaakıp 
gerek projede ve gerek csbabı nıucibe mazbata
suıdaki esaslar Reislikçe kül halinde Umumi He
yetin reyiııe arzedilmiş ve bu esaslarm ittifakla 
kabul edildiği anlaşılınrştrr. 

Bundan sonra Eskişehir nıebusı.ı Emin a.za
k'm, vaktiyle kaldırılmııı olan şelıiı· ve kasaba 
ıuuhtarları ile idare meclisi müntahap azası hak
kın{)a Dahiliye vekilinden rnütalil.a soran ve 
ruznameye dahil olan takı·iri okunmuştur. Takrir 
sahibinin ve daha söz alan bazı hatiplerin ınü

talil.alarına cevap veren Dahiliye vekilinin de 
diııleumesiııden sonra bu mevZlıuıı, teşkil edile
cek bh· Parti kom.i yonunda incelinmesini tek
lif eden ve Dahiliye vekilince de muvafık göriilen 
takrir Umumi Heyetçe kabul edilmiş ve ruzııa-

mede başka madde olmadığından cclseye son ' 'e
rilıniştir. 
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Jl.- C. H. P. Meclis Grupn Umumi Heyeti 
27 . I . 1!)42 salı günü saat 15 tc Reisvekili Trab
zon mclıusu Hasıın Saka 'n m Rcisliğinde top
landı: 

Geben in açılmasım mütaak!ıp geçen toplan
tr~·a nit zabıt hulfısası okunduktan sonra memur 
vı~ ın üsia lıcl emlcrc verilecek fevkalfıde zam hak
kındaki kanun lii:vihasıııııı müzakeresine geçilıııi.ş 
ve bu lıumısia söz alan hatiplerin mütalaaları 
dinlcndikten sonra kanun l ayilıasmın esas pren
siple ı·i hıızı dı•ğiı:;ikliklerle kabul olunmuştur. 

12. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün ( l7 . III . 1 !l4:.l) saat 15 te Rcisvekili Trab-
7.0n ın el.ıusu Hasan Sak~ 'mn Reisliğindc top
l andı : 

Cclscııin açılınasıııı nıütaakıp ge~eıı toplan
tı~· ıı ait 1.alııt lıuliisası okunduktan sonra Büyük 
Millet l'Mclisinin faali.>ciine fasıla verdiğinden-

13. - '. II. P. ~leclis Urupu Umumi Heyeti 
bugün (24 . lll . l!H2 ) de Reisvcki li Seyhan 
ınebusıı Hilmi l ran ' ın Reisliğinde toplandı. 

H. - C. Jl. P. Meclis (lrupu Umumi Heyeti 
bugün (31 .lll. 1942) saat 15 te Reis vekili 
'}'rabzon mebusu Hasan Saka 'mn reisliğincle 

loplıındı: 

Gelsenin a\: ılınasmı ıııütaııkıp kürsüye gelen 
Ticaret vekili Mümtıız Okmen, memleketin bu
günldi iaşc durumuna mütaallik ikti~adi ve ti
cari işler hakkında Umumi Heyete mufııssal iza
hal verdi. Bu izahatın ihtiva ettiği muhtelif 

ıs. - C. R. P. Meclis .rupu Uınunıi Heyeti 
bugün (7. JV . 1942) saat 15 te Rclıı vekili ey
lınıı mebusu Hilmi Uran'ın reiııliğindc toplandı: 

Celsenin a~ılma.sını ve geçen tı;ıplantıya ait 

Ruznamenin diğer maddelerini teşkil eden 
İstanbul ınehusu Gl. JGizııın Karab kir'in, yaban
m matbuat bülteninde 1stiklal hadıimi:r.e daiı· 

bal'lı tercüme yazıla r· haklnndaki takririne Baş

vekil Dr. Refik Saydam taratmdan cevap veril
miş ve Eskişehir ınebusu l~miıı Sa:r.ak'ın , lstan
buJ şehir t: iyatro~unda sahneye konaıı bir piyeso 
dair tııkri rin e ele Maarif vekili tarafından veı·i

Jen ccvaplıı bu mevzu ü:r.crindc söz alan hııtiplc

dıı nıiitalaalaıı dinienel ikten sonra saat 18,30 da 
toplaııtı~'a son Yerilmiştir . 

beri geçen al tiı hafta içinde bizi alfıkalandiTan 

si:vaıai. hadiseler ve vfıkıalar hakkında Hariciye 
vekiü Şükrü Sara.coğlu iki saat süren izahatta 
bulundu. Bu izahata temas eden mevzular üze
rinde söz alan lıatipleı·c icabeden cevaplar veril
dikten sonra saat 17,30 da topl ımtıyıı son veı·ildi. 

Huzııamcde müzakere edi lecek bu· madde ol
madığı için gc~en toplantıya ait zabtl huüisası 

okunduktan sonra ccl~c~·c nihayet verilui. 

mevzular üzerine söz olan hatiplerden lrıtzılaı·ı
mn beyanatma vekil tarafından vodlen cevap
lar dinlendikten sonrıı kür. üye ııoleu Da§vekil 
T>r. Refik ııydanı, muıul Heyetin bngüııkü mü
zııkerelerini bulasa ederek bazı inşe meseleleri 
hakkında kısaca beynnııtta bulunınuş ve hn he
yanat Umumi Reyetçe tasvip olunarııl{ ~nat 

20.30 da eel. e;ve nihayet veri!mi,tir, 

zıtbıt lıuliısasuun okuuuıa ı m nıütaakıp k ··ı·ı,ii
ye !{el n Ziraat vekili 1ıTuhlUı Erkınen, ~en nin 
ıımuıni zirant durumunu ve günün zirai ihtiyaç
lariyle bu bıı.lmndıı,n alınan tedbirl ri '1z1m ı;ıın-
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dıyn izuh etmi~ ve bu ınevzu üzerinde söz alan 
mütaaddit hatiplere konunun mahiyetine göre 
Ziraat ve Ticaret vekilleriyle Başvekil tarafın
dım c vaplar verilmiştir. 

Bundan sonra ruznaın enin diğer maddelerine 
geçi ler k nıektep talebesi arasında siıtara i~mP

nin ne der ceye kadar müteammim buluııduğn
ııu Maarif ''ekilinden soran Bursıı mebusu Nev-

16. - G. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün ( 14. . IV . 1942) saat 15 te Reis vekili 
Trabzon ınchusu Hasan Saka 'nın reisliğinde 

toplandı: 

Ruzname ; Hariciye vekilinin beyanatı ve ilk 
okul öğretmenlerinin husu.si idarelerden alucak
larr hakkrııdıı. tetkÜderde bulunmak üzere teş
kil edilmiş olan Parti Komisyonunun raporun
dan mürckkepti. 

Ccls nin açılmasını miitaakip geçen toplantı
ımı zabıt hnliisası oh-undttktan sonra k ür ·üye 
gelen Hariciye vekili ükrii Saracoğhı. son dört 
hafta iqinde Türkiye Cumhuriyetini ilı!'ilendiren 
horiri hôdi. c ve meselel('r üzerinde iki saat de-

17. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bu gün (21 . IV . 1942) saat 15 te Reisvekili 
Seyhan mebusu Ffilmi Uran'm reisliğinde top
landı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantıya ait ıa
bıt bulasası okunduktan sonra kürsüye gelen 
İktisat vekili Sırrı Day, Grup umumi Heyetini 
kendi veka.Ietine taalliik eden tekmil işler üze
rinde tenvir için yünlü, pamuklu, deri, selilöz 
demir, ~eker müesseselerinin bugünkü durum-

18. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (28 . IV . 1942) saat 15 te Reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka 'nm Reisliğinde 
toplandı: 

elsenin açılmasım ve geçen toplantıya ait 
ıı;abıt bu!A n ınm okunmasmı mütnakıp ruzna-

znd Aya 'm takririne Maarif vekili ve Antalya 
mendereğinin inşası hakkında Hükümetin ne 
düşündüğünü soı·an Antalya mebusu Rnsih Kap
lan 'ın takririne de Münaknlat veki li tarafından 
cevaplar verilmiş ve ruınamedc başka madde 
kalmadrğındıın saat 20,35 de toplantıya son ve
rilmiştir. 

vam eden i,zahat ve beyanatta bulundu ve bu 
izahatı ınütaalup Umttmi Heyetin sürekli alkış
ları arasında kürsüden indi. 

Bunu mütaakıp ruznaınenin ikinci maddesi
nin müzakeresine geçiterek bu ınevzu üzet·inde 
söz alan hatiplerin mütalaa ve beyanları ito Da
lıitiye vekilinin cevabı dinlenerek bu hususta ha
zırlruıau mazbatanm esas prensipleri Umumi 
Heyetçe tasvip edildikten sonra hususi idarele
rio deruhde ettikleri hizmetleri karşılamaları 

i in yeni g-elir kaynaklart arnRtırmnk- maksa 
diyle Partice bir komisyon teşkil edilmesi hak
kındaki trklif kabul edilerek saat 17.40 da eelsc
yP son YerildL 

ları ve verimleri. hakkında beyanatta bulun
muş ve Zonguldak kömür havzası başta ol
mak üzere mütaaddit Maderı işletmelerimize 
dair de ueni~ izahat veı·ıniştir. 

Bu mevzular üzerinde söz alan ve sual so
ran baıı batipiere tekrar İktisat vekili ile Baş
vekil Dr. Refik Saydam tarafından tatmin edi
ci cevaplar verilmiş ve ruznamede başka mad
de olmadığından saat 18,30 da toplantıya son 
verilmiştir. 

meye geçilerek Konya mebusu Dr. Osman Şev
ki Uludağ'ın Ebedi Şef Atatürk için yapılacak 
olan .Anıt - kabir hakkında neşrolunan Jüri ra
poruna dair takririne Başvekil Dr. Refik Say
dam tarafmdan verilen cevap Umumi Heyetin 
müttefikan tasvibiyle karşılandı 



Ruznamenin diğer maddelerini teşkil eden 
Manisa mebusu Refik lnce'nin, askerliğe müte
allik kanun liıyihalarınm Askeri şfuııdan geçi
rilip geçirilmediğine dair olan takririne Milli 
Müdafaa vekili ve Kayseri lnebusu Snat Hay
ri Ürgüblü 'n ün, vapur in.şaa.tıınızı temin ede-

1!>. - C'. If. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (5 . V . 1 9.ı2 ) saat 15 te Reis vekili Sey
han ıııcbu~u Hilmi Urıın 'ın Reisliğindc toplandr. 

Ccls<'nin açılmasını ve geçen toplantıı zaptı

nın okunmasım ınütaakıp ruznameye geçildi. 
Ruznaın<'dc, Seyhan vilayetinin Osmaniye kaza
smda ~eltik ekiminin umumi sıhhat kanununu ih
l iı l ettiğine nıııhallinden yapılan şikfıyetlerle 

ıttıla hıisıl ettiideri beyaniyle Sıhhat ve içtimai 
muaYcnct ve Ziraat vekilierinin keyfiyeti izah 
ctınrlcrini İst i yen ,.e Bingöl mebusu Feridun 
Fikı·i Dü~ünsel ile iki arkada.şı tarııfından veril
mi~ buluııun tahir \·ardlı. Takrir okunduktan 
sonra kürsüye gelen Ziraat ve Sıhhat ve içtimai 
nıuavcnct wkill ri bu şikfıyetin Hükümete de 
~·apıl<lığını w mahallinde yaptırdıkları esaslı 

tııhkikat sonunda bu st>ne için Osmaniye kazasr 

20.- C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (8. V .1942) saat 17 de Reis vekili Sey
han nı ebu u Hilm.i Uran 'ın reisliğinde fcvkalade 
olarak toplanmıştır. 

('else açıldıktan ve geçen toplantıya ait zabıt 
lnıliisası olnıııdul<tan sonra, Hükümetçe halka 
Yerilmekte olan günlük ekmek miktarı üzerinde 
dündenberi alınan kararın mucip sebepleri hak
kında Grup Umumi Heyetini Hükümetin tenvir 
etmek istediği ve bugünkü !evkalade toplantmm 
mevznu bu olduğu Riyaset tarafından Heyete 
bildirildi. 

Söz alarak kürsüye gelen Ticaret vekili 
Mümtaz Ökmen, 1941 sene i hububat mahsulü
nün elverişli olmanıası sebebiyle Hükümetçe 
daha eylı11 ayında ekmeğin karne ile verilmesi 
tedbirinin alındığını ve geçirdiğimiz şiddetli 

kı' ayları içinde de iaşe işinin sekteye uğrarna
mnsına dikkat edildiltini ve bugüne kadar SOO 

cek çalışma ve programa dair takririne de Mü
nakalat vekili tarafından verilen cevaptarla 
fıu mevznlar üzerinde söz alan hatiplerin mü
talaaları dinlendikten soııra saat 17 de toplan
tıya son verildi. 

dahilinde çeltik zü-aııtini mene karar verdiklerini 
bildirmişlerdir. 

Söz alan bir çok hatipler umumi mahiyette 
çeltik ziraatının sıhhat üzerine yapmakta olduğu 
kötü tesirleri belirterek bu ~iraatm çok daha 
esaslı ka)•ıtlar altında yapılınasını mümkün kıla
cak bir layilianın biranevvel Büyük Millet Mec
lisine getirilmesiili istemişlerdir. 

Hatiplerin beyanatma cevap veren Ziraat 
vekili Mulıl is Erknıcn, böyle bir layihanm çok 
esaslı ineelemeler sonunda Sılıhat ve içtimai mu
avenct vckaJctiyle tam bir mutabakat halinde 
tanzim edilmiş bulunduğunu ve bu günlerde 
Yekiller Heyetine arzedileceğini Grup Umumi 
Ileyctine bildirmiş ve ruznamede ba.şka madde 
olmadığından saat 16,45 tc toplantıya son ve
rilmiştir. 

gram üzerinden halka ekmek verildiğini izah et
tikten sonra yeni mahsule yaklaşmakta bulun
duğumuz şu günlerde her ihtimale karşr gerek 
ordu ve gerek halk ihtiyacı için ihtiyatlı bulun
mayı lüzumlu gördüklerini ve böyle bir stok 
teminini münıkiin kılmak üzere yevmiye ekmek 
miktarının bir gün 300 ve onu takibeden günde 
de 150 gram üzerinden verilmesine karar ver
diklerini ve bu Hükümet kararından rup Umu
mi Heyetini haberdar etmeyi lüzumlu teliikici 
ettiklerini bildirmiştir. 

Ticaret vekilinden sonra söz alan bir çolç ha
tipler Hükümetin, yeni mahsulün idrak edeceği 
şu günl rde böyle bir ihtiyat tedbiri alınmasmı 
aureti mutlakada tasvip etmişlerdir. 

Bu aradıı bnzr hatipler önümüzdeki hububat 
mahsulüniin Rükümetçe hnlktatı ne ~nretll' ~~~ 

tın nlınacnğınııı izalımı istemiqJer vı> o dı · 
bir kaç büyük şehir halkının iaşcııini temin ede-
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'~elt -ıliikfal'aa '· hUbubat · siitnli' irldrktiın sonva yaı•ak Hifküinetin iaşc edeceğini, yeni mahsu-
'l1ıiist&1ısi1 yedinde kalacak iuahsnlün ın em leket- lün me~lıul olan verimini ve memleket ınüdafn-
r - serbesf bn•akılması muvııfık olı\cağı yoh.ımla nsılliil şimdiden bilinrniyecek ihtiyaçlarını güz-
nlü ·a1ulilar' serdetrnişlerdir. önlinde bulundurma k m ecburiyetinde olan H U-

Hatiplerin beyanatından sonra 'küvsü"yo ge- kümctin rnüstııhsilo ihtiyııcı fevkinde bırakıla-

len Başkvekil Dr. Refik Saydam, yeni hububat CAk mahsul üzerinden memleketle serheRt ti-
ıııahsulünün ııınbayııası hakkında icabeden tek- l!nret yaptırılmasnu doğnı bnlmadığmı ve Gnıp 
mil kararlarm Hükümetçe alındığını ve sa-tm- · . Umumi Heyetinin, bu Hükümet hareketi hak-
alma teşkilatının yer yer yııpılmakta olduğunu kmda noktııi nazarmın bildirilmesini istemiştir. 
söyledikten sonra, müstııhsilin kendisine ve Başvekilin bu talebi Riyasetçe Heyetin tasvi-
.t kmil ailesi efı·adiyle hayv8Jllarrna bir sene bine arzedilmiş ve Grup Umumi Heyetinin, Hü-
için yet r miktarda hasılatı vo bu meyanda to- kiimetin bu hareket ve satnı alma tedbirlet"ini 
hortıhı(fıl bmıkıldıktan somıı üst tıırafınm tasvip ettiği a.nla!ŞllmtştiT . 

Frıikihıto~- ırıı.tın ıı.lmacağmı ve hububat müs- "Rnznam ele başka madde olmadığından saat 
tiı'hııili ı lmryııhlnrlıı istibsali kendisine kati gel- 20.20· de toplantıya son verilmiştir. 
iniiyece~i«arı:laşrlac:.ık olanlan tesadüfe bırakmı-

.:,.ıe. ıt.. .7:"''. ..... If (,''l.f' 

'1 t • 

. ,. 21: .- c, H .. I'. Meclis Grupu Umumi heyeti rak rııznnıııenin diğ'er maddesine g<'ç ilmiştir . 

bugün (12 . V _ 1942) saat 15 te Reis vekili Bu maddede Kayseri mebıısu Suat Hayri 
tl'rabzon melmsu J.lasıın Saka'nın reisliğinde top- Ürgüblü 'nüıı, milli emlak ile mü bad il ve gayri-
landi: ıııübadil işlerine dair Maliye ve kaletine ıtevcih 
ır: :Celsenin • .ac;llnıasını ve geçen toplantıyn ait ı>tıniş olduğu sual takriri vardı. Takririn okun-

· Z'aliıt "h\fla"Sa"Smltl okunmasını mütaak.ıp kürsüye masını rnüteakıp söz alan Maliye vekilinin bu 
gı>len Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu, son haf- ınevzu üzeı·inde ki izahatından sonra ruznamede 
talar içinde bizi uzaktan yakından alakalandı- müzııkere edilecek bıışka madde olın arl ı ğındnn 

ran siyasi hôdiseler hakkında beyanatta but-!Jhı:rın~·~-ıosmaat 17, 15 te toplantıya son verilmiştir. 
muş ve bu izahat Umumi heyetçe tasvib oluna-

22. - C. H. P. Meclis -Grupu Umumi Heyeti 
hugüıı (29 . V . 1942) saat ll de Reis vekili 
Trabzon nıebusu Hasan Saka'nın reisliğiııde 

toplandı: 

Ce senin a~ılmasmı ve gec:en toplantıya nit 
zabrt hulllsa mm okunmasını ınü.taak1p kürsüye 
gelen Hnı1ciye vekiJj Şi.ikrii Saracoğlu, son izn-

23. -O. ll. P . l\Ieolis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (2 . VI . 1942) saat 15 te Reis vekili 

eyban rrıebnsu Hilmi Uran 'ın reisliğinde top
landı: . 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı · zııbtı 

hııtındanberi ge~en günl er içinde rnemleketinıizi 
ilgilendh· n siyasi hndiseler hakkında beya
natta bulmımuş ve bu mevzıılarıı temııs eden 
suallere cevap verdikten sonra i zahatı unınnıl 

TTevot~e t asvip olunarak saııt 12,10 da toplan
tıya son verilmiştir. 

okunduktan soma nıznıımeye geçildi. Ruznaıne
de BursA ınebiısu Nevzad Ayas tarafından ve
rilmiş bir takrir vardr. Bu takrirde son zaman
larda memleket iÇinde ayrılmıı davalarının ve 
ayrılma vııkalahnın dikkati çekecek derecede 
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arttığının göriilınekte olduğu ileriye sürülınekte 
ve bunun sebepleriyle bu hale miini olacak ka
nuni bir tedbir düşünülüp düşünilimediği Ad
liye vekilinden sorulmakta idi. Takı-irin okun
masını mütaakıp Adliye vekili Ilasan Menemen
cioğlu kürsüye gelerrk boşanma vakalarma en 
çok sebep teşkil eden hallerin veluiletçe tetkik 
ve tespit olunduğunu ve Üniversitemizin salii-

24. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heye
ti bu gün (16 . VI . 1942) saat 15 te Reisveki
li Seyhan mebusu IIilıni Uran'ın Reisliğiude 

toplandı: 

Celse açılınca geçen toplantının zabıt hu
lasası okunmuş ve ruznameye geçilmiştir. 

Ruznamede Hariciye vekilinin Grup Umumi 

25. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heye
ti bugün (18 . VI . ı942) Reisvekili Trabzon 
mebusu Hasan Saka 'nın Reisliğinde öğleden 

evvel ve öğleden sonra olmak üzere iki deia 
toplarmuş ve fevkaliide kazanç vergisi kanunu 
layihasrnı tetkik eden Parti Komisyonu mazba
tasını müzakere etmiştir. 

Komisyon mazbatasmda, Avrupa'da harbin 
başlamasiyle memleketimiı;de de baş gösteren 
fevkalade ahval dolayısiyle büyük kazançların 
kolayca teminine geniş imkanlar hfısıl olduğu 

kabul ve bunların bir fevkaliide vergiye tabi tu
tulmalannın vergi teklifincieki adalet esasları
na uygun olduğu tebarüz ettirilınekte idi 

Hüküınetçe hazırlanacak fevkaliıde kazanç 
vergisi kanunu liiyihasının prensipleri, mazba-

26.- C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (4. VIII. ı942 ) saat 15 te Rei vekili 
'rrahzon mebusu Hasan Saka 'n ın reisliğinde 

toplandı: 

Celsenin a<: ılınasını ve geçen toplantıya ait 
zabıt lıuHisasınıu okunmasım mütaakıp sürekli 
ıılkışlar arasmda kürsüye gelen Başvekil Şükrü 
Saracoğhı, evvelil. mulıarip gruplarla olan mü-

hiyetli rnakamlarınıp. mutalaal .arı da alındıktan 
sanra bu vailide lüzum görülecek kanuni ted
birler de dahil olmak üzere vekaletçe icabına 
tevessül edileceğini bildirmiştir. N ok ta i nazar-.IA]! 
kürsüye gelerek şifaben de izah eden tıı;krir 

salıibi ile iliğer hatiplerin aym menu etrafın
daki mütalaaları ilinleudikte.n sonra saat L7,20 
de toplantıya son verilıniştir. 

Heyetine vereceği izahat vardı. Bu maksat!& 
kürsüye gelen Hariciye vekili Şükrü Saracoğ-· 

lu, son haftaların bizi uzaktan yakından ilgi
lendiren siyasi bildiseleri uzerinde Grup uniu
mi Heyetini tenvir etmiş ve iki saate yakın bir" 
zaman süren bu izahatı mütaakıp Riyasetçe· 
toplantıya son verilmiştir. 

tada bilhassa şu dört esasta ifade edilmiştir: 
1. Vergi, ı . I . 1940 tarihinden itibaren 

elde edilmiş ve fevkalade ahvalin devamı müd
detince elde edilecek olan fevkaliide kazanç
lardan alınacaktır. 

2. On bin lirayı geçınİyen senelik safi ka
zançlar bu vergiden hariç tutulacaktır. 

3. On bin liranın üstüne çıkan kazançla
rm vergiye tabi tutulabilmesi için bu kazanem 
aynı zamanda sermaytnin yüzde on beşini de 
geçmiş bulunmaS1 aranacaktır, 

4. ı . I . 1940 tarihinden itibaren bir sene
de iki defadan fazla bina ve arsa alıp satnıış 
veya bina yaptırıp satmış olanlar da alım ve 
satım kıyınetleri arasınd,aki fark üzerinden 
vergiyo tabi tutulacaktır. 

na ·ebatımıza ve bizi uzaktaıı yakından ilgilen
diren siyasi hadisel re dair kısıı izahatta bu
lunduktan sonra teşkil etmiş olduı;;'ll Hükümetin 
beyannamesini okumuştuı'. 

Bu mevzu üzerine söz alan 13 lıatibin takdir 
yollu beyanatım mütııııkıp Hükümetin oeyıın
namesi müttefikall tasvip edilerek snat ı8.15 te 
toplantıya son verilmiştir. 
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27.- C. H. P. Meclis G~pu Umumi Heyeti 

bugün (ll. Vlll. 1942) saat 15 te Reis vekili 
Sey)ıan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde top
landı: 

Celse a~ıldıktau ve geçen toplantı zabıt hu
liısıısı okunduktan sonra ruznameye geçilmiştir. 

Ruznamede, Eskişehir mebusu Emin Sazak 
tn ı·afından verilip vilayet ve kaza idare meclis
lcrinıieki müntahap aza ile şehir ve kasabalarda
ki muhtarlıklarm ihyası talebine dair olan tak
ririn tetkikı için daha evvel teşkil edilmiş bulu
nan Parti Komisyonunun Grup Umumi Heyeti
ne hitaben hazırlamış bulunduğu mazbata vardı. 

Bu mazbatada, müntahap idare meclisi il.za
lıklarmm ihyasına komisyon taraftar görünme
mektc ve fakat şehir ve kasabalarda kaldırılmış 
bulunan muhtarlıklardan açık kalan bir vazife 

boşluğunun mevcudiyetine işaret edilerek hal
kın ihtiyacı bakımından bu boşluğun herhangi 
bir teşekkülle dotdurulması doğru olacağı ifade 
edilmekte idi. 

Kürsüye gelen Dahiliye vekili Dr. F'ikri 'fu
zer, bazı ihtirazi kayıtlar dermeyaniyle birlikte 
komisyonun noktai nazarma iştirak ettiğini ve 
bu bapta bir layiha tanıimi vazifesi ile komis
yon mazbatası vekalete tevdi edilecek oluı·sa şe
hir ve kasabalardaki muhtarlıklardan kalan va
zife boşluğunu dolduracak bir layilianın Meclise 
takdim edileceğini bildirmiştir. 

Grup Umumi Heyeti, Dahiliye vekilinin bc
yaııatınr tamamen tasvip etmiş ve ruznaınede 
başka madde olmadığı için toplantıya son veril
miştir. 

----4 .... ~ ..... __ __ 

B - Cumhuriyet Halk Paırtisi Müstalril Grupu 

1. O. H. P. Müsta.kil Grupunun İdare Heyeti ile 8ııalannın isimleri aşağıya ya.zılmı.ştır: 

. 1' Rana Tarhan !stanbul mebusu Reis velciti 
Ali Riza Türel Konya > İdare Heyeti azası 
Itüsnü Kitabcı Muğla » :. , > 
Fııad Sirmen Rize » :. , > 

Rüsamettin Kural Ağrı :ıı 

Atıi Akgüç Bursa > 
CeUll Sait Siı·en Bolu > 
Zeki Mesut Alsan Diyarbakır :ıı 

Emin Aslan Tokad Denizli » 

Aziz Akyü.rek Erzurum » 

ıı.kiye Elgün , > 
!zzet Arukan Eskişehir » 
Ahmed Şükı·ü Esmer İstanbul :ıı 

Ziya Kararnursal > » 

Şehime Yunus İzmir :. 
adri Ertem Kütahya :ıı 

Emıııllah Barkan Malatya > 
Rıdvan Nafiz Edgüer Manisa :ıı 

FCenıalettin lranıft Rize :t 

Abdurrahman Naci Demirağ Sivas » 
Nazım Poroy Tokad :t 
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· 2. Gnıpun faaliyeti ha.kkında. matbuatta şu tebliğler int~ar etm:iııtir 

Cumhuriyet Halk P artisi Müstıı.k:il Grupu 
Umumi Heyeti, 31 . X . Hl41 eıuna günü, Reis 
vekili !stanbul mebu~u Ali Rana Tarhan'ın reiS>
liği altmda toplanmış ve bu içtima sene. i için 

Müstakil Grup !dare Heyeti azalığına : Konya 
mebnsu Ali Riza Türe], Muğla ııı.ebı.ı,su Hüımü 

Kitabeı ve Rize m<'busu Fuad Sirmcn'i seçmiştir. 

S. Gnıp naınıııa Mecliste Reis vekili İstanbul mebUBU A.li Rana Tarhan ta.ra.fmd.an muhtelif 
vesilelerle yapılmış olan beyanat şunlardır : 

A) 1942 mali yılı Muvazenei umumiye :ıaı.. 
nunu münasebetiyle (25 . V . 1942) : 

Sayın arkndıışlıı.r, yüksek tasvihin ize sunulun 
adi masrııflar ~·ekı'inunun bu yılıındaki 84 lrusur 
milyon lira far.la olfluğuna ve bilhassa cncümen 
talıminiyl <' bnni'lıın 10 milyon fazla varidatın hü
~oi.ik kııımı gene fıdi masraflara ayrılarak ancak 
bir kısrnmnı hor· itfnsma tııhsis edil<liğinc ba
kınca, hiit~e-n in haurlanmasmda ve incelenme
si nde lı arp zıımunıına ııygun bir tasarnıf zihni
yetinin tanı:ımi~· le h5kim olabildi ğini kabule im', 
kfın yoktur. 

l\fasraf fa:r.lasının büyük bir kıısmı hayat pa
hulılığıııdnn ileri geldiği tebariiz ettirilmektedir. 
Bu esas nı eRel eyi şimdil ik bırakarak, yeni teş
kilat hakkındaki göriişümüzü arzedeyim : 

Ynpılan ,.<' .vııpılmak istenen yeni teşkila
tın bir kısmı zaruri ol abiliı·. Fakat, bu fevkali\dc 
zanuıncla .vapılan L<'şkilutın masrafı çoğalttuğı nis
pclte kadro!aıı kuvvetlendireceği tahmin edile
mez. İ yi lUl'>!tl'lar bulmak zol'luğu yüzünden, hem 
bu gün ün i ~l\'ti ehliyetli ellere tevdi· edilemiyt'
reği, hem de nıuhtcrcnı Başvelcilimizin (kcıniyct 

yerine kryiirct) vai dleriııin yerine getirilmesi 
gittikı:e daha güçl cşeceği, cndi.5esini <.luymaktuyız. 

111:ünhallere yoni tayin yapmamak; mevcut 
kadrolardan tasarruf ederek artııcak memurlan 
yeni işleı·de kullanmak; askere alına i~inde, cep
he kadar mülıim crphe gerisi işlerini · sarsına
ınak; iaııe işlerinde, resıni olmayan teşekküller
den lizaıııi i tifode etmek; bıı günün işlerini te
min i ı; in bn{lvurulncak tcdbirlerdendir. 

Devlet kadro!~ n bahsinde Orupumuzun chem
ıniyet 11C' rdiği malüro olan ü retilieri maıışlı yap
mak meselesinin bugünkü safhası hakkında 
Büyük Meclisi tenvir buyurmalarmı bu ınüna
sebetle muhterem Başvelrilimizden rica. cderlz. 

Paranın kıymetini koruma hususunda Ilü
kümetim.izin hassas bulunduğu Eneümen maz-

matasında da kaydedilruektediı· . Çok yel'inde 
olan bu hassasiyetin artmasına zaruret vardır. 

Geçen sene bütçe müzakeresi münnsebetiyle 
Devlet mubayaalarınm kıı.bil olduğu kadar bir
leştirilmesini, mütavassıtlarm mümkün olduğu 
kaadr azaltılmasını ve wubayaa ve t.esellüııı iş

lerinin müessir bir kontrola tabi tutulruasrm, 
temenni etmişti.k. 

Eneümen mazbatasmdan öğreniyoruz ki, el 
konan madelerin satın alma ve dağıtdıualarıruıı 
bir elden idaresine başlanmı$U'. Satınn.lma 

ve tesellüm işlerinde clalıa şümullü tedbirler 
alırup alıııınadığının beyauım sayın Uükiinı <'ti-' 
mizden rica ediyoruz. 

Geçen yrlki temennileri.ınizden biri de şu 
idi : 

Eşya fiyatlannda yükselmenin, içtimai ve 
iktisadi mahzurlaradn başka, bütçe ruuvazeue
sinde yaptığı nıo.klls tesiri de gözönünde tuta
rak bunu önlemek için bütün tedbirlerin kül 
halinde, biri birini tamamlayıcı şekilde alın

ması, 

Pahalılık artmakta devam etmektediı- ve 
ınemlekette mevcut hayati ihtiyaç maddelerin
den bazılarnun tedarikiııdeki güçlük ıııtı 

rap vermektedir. 
Harp ekonomisi icaplarınm tatbik etmek 

üzere alınmakta olan tedbirler ayrı ayrı kıy

ınet ifade etmekle beraber, bunlar mevcut bir 
esas plll.run unsurlarını teşkil etmedikleri için, 
beklenen tesiri her vakit temin etmcmelı:tedir
ler. 

Uzun süren bir harbin ekonomi sahasında 

ortaya çıkardığı türlü ve karışık m ·el !erin 
halli ancak - bütün iktisadi faaliyet saha.larına. 
şAmil, ahenkli, insicamlı, birbirlerini tam.a.rn.Ja
yıcı tedbirler manzumesini ihtiva eden - bir 
harp ekonomisi plAnının tesbiti ve tatbiki ile 
kabil olacağına kaniiz. Bu planın gerek yapılı-



şındıı., gerek tatbikmdıı., Devlei kadtolıırı · dışm
daki ihtısas erbabının fikirlerinden ve iŞ birli
~inden en geniş sul'ette istii'ırdeye taraftanz. 

Bu temeruıiierde buiunuı·ken, bilhıtssa bu
giinii.n şartları içinde, tatbilon tavsiyeden çok 
giiç olduğunu hiliyoı ·ıız. Hükümete bütün kuvve
timiıle .vııı·dım etmek azınindeyiz. Bütün vatan
<laşlıı ra düşen de budur; ~ünkü, hiç bir tedbirin -
ne kadar isab tli olursa obrun - vatandaşlarm 

:feı'agı:itli "v sicak mii?.ah l'etirfe -<lil~lmıhta!Ja, 
tam ıııu1•affıı k olmasına imkan yoktur. 

İnsanların ölüm dirim kavg11$ında boğıı.zlaı;r 

nıakbı buh~tıduğu ~u v.aınnndıı., du:rrumin ievkal
iı.dc ağırlığııım tıım kb.vrayttralt, hıı.fifletilmesi 

lıi<: kimsenin olin<ln olmayan 1stmplarıı 'bllerek 
ka!laıılıeağız. Hi!} bir vatıındıı..,~ aç '\'e çıplak bı~ 
rakınıyarak w fakat bundan fazla,Snir .da bekle
miyerek ve ası ı kuvveti · imammızdan al_ıı,rak, 1)8f
lar.ı ı<ıltıştıracnğız, silith eld , dipdi'ri dayonncağız. 

,.ı 

B) Bn.ı,wekil 'Şükrü ·Saracoğlu :nUJ;L ~yase. 

tinde teşekkül eden !cra V ekiDeri ;Heyetin.ln iç 
ve dıJi siyaseti hakkında beya.na.tı münasebetiy
le (5 . vm . 1942) : 

'l'iirkiye Cıımburiye>tinin yeni Hükliınotlni, 
Ra.;vekili muhterem Şi.IJl:'i-ii '"Sıtia&ıfru'tluh 

. 1'-ük.~k şahsiytO't inde Orupumuz adttl'ıı ' hiı'rıhetle 
selilmlarkcn, ~-ul't borcunu hayatı pahasma· öde
miş lmlun:ın Cl eğerli selefle'ri büyük ·Vataııperver 
lk Refik ~ayduırt'rda gıpta ile ~Hederii'ıı. 

:\Iuhh·l'~nı lll'kadıı.şlar, büıiilt ' aliilfu ile dlrlle
diğimiz lıtO'yanatın dış p litika' b hsinde dul.uıağa 
liizuın yokt\i r. 'BaşvckilimTzin '1Jtlatdahbeti 'mu
vaffııkiy tli işleyi~isi bulunduğu bu siyııset/~lk, 
düriist, müspet si.i·asettir. 

Dahili siyııiıct ol:tt·ıık b 'Y'ı\rriıttn, ' günün · 1'fıı. .. 
yıı.ti nıescle li olan uıııi$ ı i.inc 'talısis edil.miş 'Ol
masını <;•ık yerinde buluyoruz. !iı:ri B'iikümet, 
ıstrııp mev.r.üu oliın rtıc. lelct hakkında <~ıııruğı 
kımu·laııı ac;tk bi r ·usa n la bildiriyor i-'e aln1s:cltk 
netice! . r , gcil'c icabedcı e yeni fttdblrler a.MI!a.
ğnıı da ilim~ diYor. 

Mulıtc'ı·e11t ar1iiı.lıaŞ1ar, biz harp ·dı.'loLhda ~l
makla beraber harp ekonomisinin içindeyiz. Bu 
'\iattlın· altında 'mut1ıık bir serbestlik sistemi taı

'bikma 'rlc irtıkl\'tı ne de cevaz v~rdır. !ktisadi ha
.vnt Miltt nrlidaPaanm dayandığı başbca ıtem.el-
1lerClı!!ı. 'biridir. Bu 'hayatı, milletin ve yu:rdun 
selameti icaplarına göre tanzim etmek her Hü
kümetin en esaslı vazifelerinden biridir. 

Yeni Hüküm etin beyanatından nnladığııruz, 

l'rt«ınılek ti:rruzdb ·en ·iji ınetice ııeetik -usulleri 
tatbirt!lıder6k, .ııu vaııffe)ti ~~~ıpmak azmnıne ol
duğudur. 

Muhtereııı arkadaşlar, 111abdut ve muııyyen 
gelirli vatandS.Şliıra ayni.y~tlıı. yardmı etmek 
esasının beyanatta yer almış olmasma çok meın 

nuh o1Cııik . 'Bu yardımda verilecek eşyanm nev 'i 
ve miktarı ve ·~ğıtma usulü üzerinde durmağı 
znit buluruz. -:Esası kabul eden H'ültfunet, en 
zait bıiluruz . "Esası kabul cdcu IIiikiimct rıı 
isabetli şek'ıl de bulw·. Muhter~m arkadaşinr, 
mlistehllkin küçüğünü düşünen Hükümet, eıı 
büyük müsteh'ı.ik.i de, Devlet mubayaalarıııı Ye 

tesirlerini de, elbette gözönünde tutar Cüınhıı
riyetin :M:allye işlerini de tedvir etmiş bulunan 
yeni Başvekiliınizin Türk parası kıymetinin ve 
mali muvazenesinin en esaslı koruyuculaı·mtl an 
olmasım beklemek de hakk10ıızdl r . 

Muliterem arkadaşlar, en kü~ük memuruna 
kadar H'ukümet teşkilatr a ı·asnıda, bilgiye ve 
yapıcılığa dayanan, iş birliğinin teminine mu
vaffak olmaları başlıca temennilcrinıi:r. arasın

dadır. Bütün bu işlerde Başvekil röliiııün iis
tiin elıcmmiyetini müd:rik olduğumuz için, kım

dile.ı·i te teı·ruata boğulup l>lınalnıadan, başka bir 
işi üzerine almadau

1 
selameti fikirle, bütün kuv

vet v-e kudretlerini büyük vazitelerine vermele
rini • temennide fayda görüyoruz. 

?ıfuhteııem ar.kadaşlar, Sayın DaşvekWnıiz 

beyanlarını ina.ula bi tirdi) r. Beu de, kend ı

leı·ine ve Hükümetlerine inandığı.mızı ve itimat 
ettiğimizi ve candan muv.af:fakiyetler cUlediği
ıniZi söylemekle sözlerime nihayet veriyorum. 

4. Grup nanıma Mecliste • İdare -Heyetinden )ıise ı'lllebusu Fuad Sirmen ta.ra!mdruı, Milli 
korunma ka.nununuıı bam maddelerin'in dqi.ştirf,ıneabıe 'dair olaıı kanun müııasebetiyle (19 
xn .ıM2): 

Mkıı.da.ıılar, şiı:ndi vet-d.itfniz bir ltarat>la 
mii.zakereııille geçmiş oldti~tıınuz' lılilli korn:mna 
kanununun bazı maddelerini tad:il ~den lfiyihıı 

hakkında Miiatalcil• Gııup- adına-- söz .. almış• bulu
nuyorum. 

Liiyiba, •Mil.l.i• liorunınıı. k JlUJtll.l.UIUun Hiikü-



- 479 -
mete vermiş olduğu geniş sa.lahiyetten bazıla
rının tatbikatta süratli ve semereli neticeler 
vermesini temin için lüzumlu görülen bazı ted
birler, usuller, müeyyidelere taalliik etmı>kte

dir. Mucip sebeplerden ve Hükümetin encü
mende verdiği izahlardan anladığımız ve bu
gün ~~~inde bulwıduğumuz şartlara göre bu rçni 
salahiyet\cr ''e nıüeyyidelerle Hükümetin takvi
ye edilmesine ve Hükümetin bu salfıhiyctlcrl e 

teçhiz eelilmesi liizumuna Grup~muz ıla k~ni "liıl

lunınakfa ve bu sebeple lfıyihanın kabulünü rica 
etmektedir. (Bmvo sesleri, teşekkür ~qerjz ~~~ 

leri ). Yalnrz geçen sene Milli Koıwıma kanunu
mı bazı i ltıve l er ~·apılırken de söylediğimiz gibi, 
bu \'Osi lc ile Grupumuz Hükiimetin dikkat nı:ı

;.ııı·ıııa h:vr.ı ı.:<ir·i.işledııi \ 'C düşüncel erin i arıetme
ği kendisine bir ,·azife bilmektc ve buııda fayda 
ı:rörnıekt!'dir. 

Arl<uda~l:ıı , i~; l ndc hulunduğuınuz va?.iyet 
~;,]didi ı· ,.c h u günkü ınüııki.il atın yarın daha zi
yudc· aı·tınıı.~ırııı cla intizar etmek lazımdır. Hü
kiimctimiz hu müşküli\tı önliyebilınck için, httpi-

ınızıu de bildiği gibi , hü.vük gayret.lcr sariet
melrte ve faaliyet gösteıınclrtedir. Aneale bu 
ınüşküliitın ~·enilme7. bir şekil almaması ı çın 

behcmehal harp ekonom isinin icaplanna uyula
rak istihsalden istihliıkc kadar bilumum iktisadi 
faaliyetlerde HiRf em li, proğrıım\ı ve hareketli 
PeyJet ınüdahale ·ine lüzuın olduğu kanaatind -
y[7.. Hadisel rin tazyikı altında almıııı münforit 
ve gecikmiş tedbirlel'lc bu günkü fevkalilde halin 
qo~ı.ndu~H müş~j\1 n esclcl e ı· hallodi l eınez. Bugün 
hallun ve ordunun za ruri i htiyaçlaıını knı:ıııla

nııık v Ujl]ll rı temin etmek için bu ihti,va~laı·a 
ce\·ap tc~il edecek olan maddclcıiu istihsalinde, 
itlı alindt', nakilleri nd \'C bıııılıt;~ ij istek VÜCt de 
gııtirilınc. İlıele ve en ııihpyc\ ~ev:c:i vo istihliıklamı

dc yokdiğerini tamamluyıcr ye 1npınlckctiıı büııyc

sinc uygun ve a~'Tlı zamanda ihtirnc;larm dere

cesiyle mütenasip tedbi der alınınasma ihtiyaç 

ve zamret olduğnıı.rı inmıuyor ve Hükümeliıniı~

clen bunu tem in etmesini ric,a cdiroruz. Maıuza

lımız bundan ibarettir·. 

--.. -->•<·----
C - Müstakjll~r 

o i ~ ·ı..· -

Bü~·ük Millet Meclisinde 4 ınüstakil mebuıı vardır: 

Bere; T'i.irkcr 
Dr. Taptas 

Afyon Karahisar 
.Ankara 

Bu zatlcı·deıı yalnız Be11: Türker, 1942 yılı 
müvazenei unıuıniycsine, Buğdayı koruma 
karşılığı vergisinin lıaldınlmasına, iD Yleı :ikti
sadi teşekküUeı·i tekaüt sandığına, gürnı-ük ve inhi
sarlar vckiıleti bütçcsine, köy okullan '"" eı:ısti
tl!'leri • tc.~ilntına v(' Milli konmnıa kanununun ta-

lstamat Özdaınar ·ı~skişelıir 
Dr. Alıravaya Marnıarıılı iğdc 

diline dair olan kı:ı.nuııların ve mücbir ve zaıııri 
sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline ınahal ve 
inıkfın alıruy.aıı borç hakkındaki nıazbata ilc· R -
ialı vapuru hadisesine dair beş lcişilik cncümen 
>mıı74.ıl'tllqUWl .ntüzake~leri ·~sıı:)Widfi "z alatak 
ba7.1 mütaliıalarda bulı nrnııştur. 

~-.. -->-•-<·----



J- Bütçe 

F . M. Milhassasatm nev 'i 

Birinci kısım - Güzlerde müşterek mı1Jıas asal 

ı Tahıılaat 

1 Riyaset tahsisatı 
2 .Aza tahsisatı 

Birinci bap - Tahsisat, harcirah 

3 Divanx Riyaset azası tazm.inatı 
[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince yapılır]. 

4 Muvakkat tazminat 
[Toptan verilebilir.] 

5 Murakıp huzur ücreti 

2 Harcırah 

ı .Aza harcırahı 

Fasıl yekilnu 

2 Beynelınilel Parlamentolar lttihadına iştirak edecek olan murahhaslar 
harcırahı 

3 Beynelmilel ParHlmentolar Türk Grnp11nnn müteferrik masrafları 
[Bu para Grup reisinin emrine verilir. ]! 

J'aaıl yekilnu 

Birinci bap yekfuıu 

tkinci bap - Mnaş, ücret, tahsisat 

8 1'ttaa§ ve ii78 sayılı kanuıuı. göre verilecek ııamlar 
ı !Memurlar maıı.p 
2 .Açık maaşı 

3 Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten verilir.] 

J'asıl yekfuıu 

ı688 aarw kanunuıı li8 noi maddesi mucibince verllecek tokati\ ikramiyeai 

Lira 

9 272 
2 067 240 

24 010 

513 600 

2 001 

2 sı6 123 

429 000 

ı 

1700 

430 70ı 

3 046 824 

202 288 
ı 015 
2 400 

205 703 

ı 
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F. M. Muluısııasatın nev 'i 

5 treret 
ı Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

6 l'ı'Duva.kkat tazmina.t 

Üçüncü bap - Masraf 

7 Mefruşa.t 

8 Leva.zı.m 

ı Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

9 Muhtelif masrafla.r 
ı Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrab 

l'aaıl yeldbıu 

İkinci bap yek1inu 

l'uıl yeldbıu 

3 Bahçeler daimi masr~fları ve .muvakkat arnele ücreti · 

ıo • Milli sara.yla.r m.&lll"&fı 
ı Umumi masraflar 

ll 

2 Tenvir, merasim ve fevkalade masraflar 
3 Saraylarm tamir ve bo~a mas:~_fı · 

~ . . i. 
Riyaset otomobili masra.tıan 

ı İşletme 
2 Tamir 

,_!, • • ~ • • 1 

J'asd yeldlnu 

l'asıl yeldlnu 

Lira ' 

26 008 
195 040 

221 048 

452 672 

5 000 
10 000 
ıa ooo 
3500 

sı 500 

30 000 
2500 

55 000 

ff1 600 

98 000 
28800 
35 000 

161 800 

5 000 
2 000 

7000 
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F . . }f. 

12 Mütenevvi m.lllr'&f1ar 
: 1 Defterler ve matbu evrak 

2 Melbusat 
.-3 • ..Sigorta 

Faaıl yeltUnu 

-ıs· ·-: Daimi memuriyat ~~ıra.b.ı 

•1.-4 

15 

16 

19 

23 

• Muva.kka.t memuriyat ·ha.rcıra.b.ı 

Resmi telefon tesis ve mük&}eme ~rafı 

ttcretli muha.bere ve mük&leme bedeli 

Posta ve telgraf ücreti 

3385 sayılı kanun mucibince yapı:Iaca.k tedavi, yol ve saire maara.flan 

Üçüncü bap yekünu 

Birinci kısmı yekıinu 

Birinci bııp - Daimi masraflar 

Matbaa işletme maııra.fı 

Kütüphane maııra.fı 1.,.. 
' ı 

Beynelmilel Pa.rlim.entolar lttihadına iştita'k 1itıııesi 

Posta, Tetgriı.l i:iiemurlanna verilecek fazla mesai yevmiyeai 

Birinci ~ap yekıinu 

İkinci bap - Mu vakkaı masraflar 

ın..aa.ı ve tauıirat r ~ ı · ı 

M S090 sayılı kanıma müııteniden yeni yapilacak Mecli8 binaamın inşaat maa-

Lira 

2500 
8 000 
1700 

12 200 
--------

1500 

s 660 

soo ,. 

676 

2 600 

== 
314 526 

3 814 022 

21 000 

6 000 

1700 

756 

29 456 

65 000 



F. M. 

25 

26 

27 

28 

29 
so 
sı 

-W-
Muhassasatın tm ne'i 

ra.fları ve istim.lalı: bedeli 
Tesisa.t ve deınirba9 

İkinci bap yekfuıu 

tJç.Üncü kısım - Müteferrik masraflar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçlan 

Geçm:iş y1lla.ra ait ta.hsilıatsız borglar 

Lira 

200 000 
4000 

269 000 

298 ~6 

ı 000 

ı 000 

Üçüncü kısım yekftnu 7 224 

.... Vördüncü.kmm.- Mecli& Muha/1Z kıtasi 

M-. 
Muvaıkkat tazmiDat 
Uınıımi masraf1a.r 

---·-->~---....... -

ı4 756 
1894 
&ı · OOO 

77 150 

1.0 020 



K - Memurlar ve müstahdemler 

1 - Büyük Millet Meclisi memurlan ile müstahdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler · 

A. - Biiyük Millet Meclisi menııırlarının t~şkilô.tı hakkında kanım (3552 - 7 . I . 1939) [•] 
2 .I. 1939 

B1R1N01 1\fAODE - Büyük Millet Meclisi 
memurlarının derece, adet ve nev'i merbut cet
velde gösterilmitir. Bu cetvelde yazılı memuri
yetlcrden herhangi birinde daha ~ağı dereceden 
m~h memur tayin ve istihdaım olunabilir. · 

1K!NC1 ;ı1ADDE - Büyük Millet Meclisinin 
büt.ün memuı·ları bağlı oldukları İdare amirleri
nin veya Umumi kôtibin inhıısı ve Makaıru Ri
yasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük 1ı:fillet Mecli
sinde bir memuriyete tôyin olunmak için Memu
rin kanunu mucibince memuriyete girrneğe mah
sus şıırtarı haiz olduktan başka IIJjağıda yazılı 

evsıüa da sahip olınak lfızuııdır: 

A) Umumi katipliğe, yüksek tahsil görmüş 
olmak ve enar. on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış bulunmak; 

B) Kanunlar, Zabıt ve Evrak kaleınleri.mü
dür ve müdür muıı.viıılikl rine, Daire müdürlü
ğiine, BütC}e ~ncümeni biirosu şefliğine ve mua
vinliğine ve aleltımum Kanuıılar kalemi ile Bütçe 
encümeni bürosu memıırluklarma yüksek tahsil 
görmüş olmak ve Kantınlar kalemi müdür ve mu
avinliği ile diğer mcmurluklarına ve Bütçe en
cümeni biirosuna alınacak olanlar için yapacak
lım vazifenin icabettireceği malumatı haiz olup 
olmadıkları ~ılnıak üzere icra olunacak im
tilıanda muvaffakiyet ka?.allJllJJi olınak; 

C) 1\luhas be müdür ve müdür muavinliği
ne yüksek talısil görmüş ve Matbaa müdürlüğü-

ne enaz liseden mezun olmak ve kendi meslekleri 
içinden yetişmiş buluıımak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyetler 
haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memuriyet
lerine derecelerine göre lise veya orta mektep 
tahsili görmüş bulunanlar da tfıyin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek tahsil görenler 
tfılip olursa tercih olunur. 

E) Münhn.l vukuunda keyfiyct gazete ile 
ilan olunur. Herhangi bir mamuriyete aynı ev
safta bulunan bir kaç kişi tôlip olursa aralarnı

da tahriri müsabaka inıtiham yapılır. 1\fütead
dit talipler arasında yiiksek tahsil görenler, lise 
mezunlarınn, lise mezunları da orta ıncktep ınc
zunlarınn ve müsavi şartları haiz olanlar arasın
da ecnebi lisanı bilenler ve ecuebi lisanı bilenler 
arasmda da birden ziyade lisan bilenler tercih 
olunur. 

DÖROt'NCÜ :M...~DDE - Büyük Millet Mec
lisi memurlan Devletin diğer hizmet ve mcmu
riyetlerine derccelel'iyle veya terfian nakil ve ta
yin olunabilir. 

BEŞiNCİ 1\'lADDE - Büyük Millet Meclisi 
memurlarından ( lnzibat memurları hariç) terfi 
sıraları geldiği halde merbut kadro cetvelinde 
yazılı bulunan mafevk dereeelerin biı·inde açık 

mcınuriyet bulunmamasmdan dolayı terfi ct
tirilemiyen ve terfie lfıyık oldukları fımirle

rince tasdik edilenlerden yüksek tahsil görmüş 
olanlar için üç ve diğerleri için dört sene bir de-

[•] Bu kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri ahkamı, 3656 sayılı cDevlet memurları aylıklanııı?ı tev· 
hil ve teadilliine dair kanun» uıı 26 11e1 maddesi ile mahfm tutulmuştur. 
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rcccdc kalmış bulunanlara bir ocı·cce nınfcvk 

maa.-:u verilir. Bu nınarnele bir mrıııur hakkın
da bir ddnrlaıı fazla tatbik edilcmi~·ecri:(i gibi 
hu slll'ctl k(•ndilcrine lıir dcreec mnfcvk ma
ıı~ı ~·~ı·i l(•ııl!'r ıııiiıılınl vukuu ilc bulunduğu me
ıııuı·i.vt't flPıwt'siıı iıı iistiindr bir mcımu·i.''l't o tu
yiıı olııııdııklıın 1ukılirde hu ııwıııuri,vctin kl(le

•mi lıu ti\yiıı tnrilıinden bıı.ş.lar. Bu suretle ma
fcyk r1l•ıwc rnmb~l verilen rncıııurhwdıuı t<•kııüt 

ltaklmıa nınlik olıınlara 1683 sayılı kanuııuıı lıü
küıııleri daiı·esim1c bu ınaf~Yk mını.~ ü~t·ı·indcn 

tckaüt mııa.~ı tahsis olııııur. 

. \1 /l' l:\C ' I i\! ... ~ Dim - :ll1cclis iıızibat m mur
lıırınd ıııı bulııııduğu derC'ccdc dört scm• kaldığı 
Jıal•lc ıııııf'r·' k t1ı·ı·eccyc terfi cocıniyculerc Mec
liste ıııiistıılıı1ı• ııı lnılunduklan miidd<·t~c ıılnınkta 

oliluklııı·ı nına~ cııısnl hfı,şılı ile lıir deı·ece yukarı 
ınıı.a.~ cınsııli hasılı arasındaki fark ücı·et olarak 
asıl mııa~lanna zııminıeten verilir. Ancak bu mu
ıınıclc lıcr memur i~in bir defa tatbik olunur. 

YEOI:-\< '1 ;\L\DDE- Stcnoğı·aflar, her dört 
l!l'llNI\' lıiı· t~rl'i cttirilir. Bu suretle terfi ettiri-

lcnlcr hi~ bir za.mnn 1452 sayılı Devlet nıc
mul'lan nıaaşııtrııın tevhit ve teadülü lıaklı:mdnki 
kanunla tesbit edilen sekizinci dereecden yukarı 

ge~cmezlcr . 

SEK1Zl.NCI 1\JADDJ•: - McınurJann vazüe 
ve ~nlfıhiyctlcı·i Riyasct DiYaUlllca tanzim ve tes
ıı it olunur. 

DOKUZU r U 111ADJ>B - 2512 ve 3ı58 nu
maralı kanunlur kııldınlııııştır. 

1\fllVAI I A'l' 1\JADDE - Bu kanunun neş
J"i ta rihiııdc Büyük Millet Meclisinde bulunan 
ıncınul'ların nıüktcscp lıııklım nıııhfuzdur. 

ONUNCU 1\IAODI!.:- Bu ltıınun ne.~ri tari
lıiııden muteberdir. 

ON BİRİNCİ MADDE - Bu knnun Jıüküm
l c ı·i Büyük lifillet Meclisi lleisi tarafmda.n icra 
olun tır. 

4 kii.nunusani ı939 

CETVEL [1] 

D. Memuriyetin uev'i Ad ed Maaş D. Memuriyetin -ne~'i Aded Ms.ıış 

2 Katibi umumi ı ı25 Zabıt !>alemi 

II ususi kalem 5 Mildür ı 80 

5 Müdür ı 80 6 , m nınrini ı 70 

ll Birinci sınıf katip 30 
8 Şef 2 50 

ı ' tO Birinci =f stcnoğmf 8 85 
K anunlar kalemi ll tkinci sınıf stenoğraf ı2 30 

5 M ii dür ı 80 Evrak lwleıııi 6 :. muavini ı 70 
ı 70 

8 Şef 50 
6 l.\füdüı· 

2 
ı 60 

Riyasct Divanı katibi 50 
7 :. mwı.vin.i 

ı 
J2 })oııya memuru ı 25 lO Sicil memuru 1 35 12 J kinci .lllln.ıf kAti p 2 .25 

10 Hazinci evrak memuru ı 35 
lO Kıı.vanin ve nınhabere memurları 2 35 

13 Üçüncü sınıf kiltip ı 20 

ll Biriuci sı.ıııi kii~ip 5 30 M mbacı ıı~üdiirliiği~ 
.12 İltinci ııınıf kiltip 5 25 6 [üdiil' ı 70 

[1] Kanu1111 bağlı esas cetvel 3656 &ayılı kaııımtın 25 nci maddesiyle il(Ja ediler el• yerine 1itı 
cetvel ikarııe olumnuştur, 
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D .. llfemuriyetin nev'i Ad ed Maaıı D. Memuriyetin nev 'i Ad ed Maa§ 

7 Başınusahlıih ı 60 12 1ıdnci sınrf memur 2 25 
9 l\fusahlıilı 3 40 

ı1 » muavini 2 30 1nzıbrıt ııır,rıı1ırlan 
10 l duı·(.' nıenıtn·u ı 35 

JO Bıışkoıııist•r ı 35 
Mııhascbe ıııiiıWt·liiğii ll Komiscr ı 30 

5 Müdür ı 80 
ı2 » muavini ı 25 

6 muavini ı 70 ı o Sivil komiscr ı 35 
» 

8 1\Ioamelfıt şe fi ı 50 ll » » ı 30 

8 Ticsap şefi ı 50 12 » » ınıım·ini ] 25 

8 Mutemet ı 50 13 Polis menıuı·u 22 20 

10 Dosya ınuhabcre memuru ı 35 
ll Muhasebe katibi ı 30 Eütçe enciimeııi 

Daire miidiirliiğii 
5 Şef ı 80 
6 » muavini ı 70 

5 Müdür ı 80 7 :M' emur ı 60 
9 Ambar ve levazını memum ı 40 9 Memur ı 40 
ll Ayniyat memuru ı 30 ll Katip daktilo ı 30 
ll Birinci sınıf kiltip ı 30 
i2 1ıdnci suuf kiitip ı 25 J( iitiipane nıiidiirliiğü 

Po ta, telgı·af nıiidii·rıiiğü 
6 ll'l:üdür ı 70 
7 » muavini ı 60 

7 Müdür ı 60 11 llirinci smıf katip ı 30 
ll Birinci smıf memur ı 30 ı2 Ka tip ı 25 

: B ; Büyiik Millet llleelisi ıııcnıurin ııe ıııiistahdeıııiııine ait yarclıııı sandığı talimatmınıesi [ı] 

Büyük ~lillet Meclisi kadrosuna dnhil bulu
nan memurin ve mü. tabdemine atide zik.rolunan 
şerait dairesinde muavcncttc bulunmak üzere 
bir yardım sandığ ı teşkil edilmi.cıtir: 

MADDE 1. - Yardım sandığının sermayei 
iptidaiycsi ı929 enesi Meclisi A..li bütçesinin 2 
nci fııslına mevzu 2 500 liradır. Bu paradan işbu 
talimatname daiı•esindc Meclis ınemurin ve müs
talıdcmine viikı olacak ik.razattan almacak sene
vi :>iizde on iki faizle scrınıı.ycye zaınmolunur. 

'MADDE 2. - Jı[cbaliği mezk(ıre ancak birin
ci maddede zikrohmnn Meclisi Ali memurin ve 
müstalıdeıninine ikraz olunur. Bunlarm ha
ricinde herhangi bir sureUe bir şah.şa veya bir 

mahalle ikrazat yapılamaz. 

:!\1ADDE 3.- 1ıcraz vadesi azami dört aydır. 
Bu müddet hi<: bir suretle tezyit edilemez. 

[cmul'larıı. bir nıaıı:$ ve müstahdcmlerc de şehri 
ücretlerinin rusündnn fazla ikraz yapılamaz. 

Ikraz olunan mebaliğ dört ıniisavi taksitte istifa 
olunur. 

Il\DDE 4. - Sandıkt~n ödünç para. alan 
velevki üçüncü maddedeki haddi azıım dair sinde 
ik-raz etmemiş olsa dahi aldığı mebaliği ödeme
den ikinci defa istikraz edemez. 

1\IA.DDE 5. - Pıı.ra ikrazmda m!'ınuı·iui mev
cudeııin istikraz edecekleri nıcbaliğin yekfınu 

sandık mevcuduna nazaran şayet üçüncü madde-

' ' 
[ı] Bu .tandık, 19 , IV: • 1930 tarilıind• teşkil edilmiştir. 
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do zikrolunan miktarlardan daha az ikrazatı is
tilzam eylediği takdirde müsavatı huku.lciyeyi te
min maksadiyle kezalik üçüncü maddedeki mik
tarlardan fazla olmamak şartiyle ikrazat mik
tarları komisyonca tayin olunur. Üçüncü mad
dede beyan olunan azami had sanılık mevcudu
nun ki.fayetiyle mukayyettir. Sandığın idare 
heyeti indelicap ikraz talepleri miktaı·ında ten
zilat yapabilir. 

MlA.DDE 6. - Veznedaı·, ikraz senetlerinin 
üzerinde reisle ınuhasibin imzasın ı havi tcdiye 
işareti olmadıkça para veremez. 

MADDE 7. - İk:razat memurinden iki za
tın leefaletiyle yapılır. Şayet borçlu memur Mec
listen infikfık etmiş olduğn takdirde mütebaki 
deyin kefillerinden lahsil olunur. Kofiller hiç 
Jıiı- Hlli"Pffı• Jıııııa itii'IIZ hııkkıııa lll !ıiik değiJdiı· . 

MADDE 8.- İkrazatta buluuan ların ııylığı 
bir ımılıkerne tarafındıın mııhcuz veyıılıut Mec
lis veznesine eski borcundan naşi kısmen kesil
mektc dahi olsa Yaı·dım sandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tcvkifi lazımgelen taksitlerin 
ınahcıız miktadar haricinde ve başkaca kat ve 
tevkif olııııuı·. lkraz senedimleki hor\:lıııııııı \ 'C 

kefillcı · in imr.asr, bu husustaki taahhüdü tazam-

mun eder. Bundan dolayı da kefil ve medyun
lnr bir gfuıa itiraz dermeyan edemezler. 

:ıvrADDE D. - Sandığın idare ve nıuanı liitı 

ıııemurin arasında İdare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkep bir komisyon tarafından 
tedvir edilir. Bunlardan biri reis, bi r i muhasip 
birj veznedarlık vaxifesini ifa eder. Bu koıııis
yomm müddeti iki senedir. Ancak lıer sene ni
san iptidasmda sandığın vaziycti maliyesini 
nıüboyyin bir biliinço tanzim ile idare ilmiri he
yeti no verilir. 

Sandık işlerinin ve hesapl annın muııtazıı.m 

YO bu talimat dairesinele coreyan edip etmed i ği

ni Meclis idare limiL·i heı· zaman tetkik ve nı ıı 

rıı.kabo eder. 

MADDE 10. - Her ay maaş veri leceği ıa

ınan :sandık muhıı.sipliği tarafından M;cclis mu
hasebesine verilecek liste mucibince borcu o lan 
memm· ve müstalıclcmlerin maaş ve ücrcll ·rin
den borçlarına ait taksitler kesilerek sandık 

ve:ıııı-siııo teslim olunur. 

MADDE ll. - Riyaset Divanmca kulJUl edi
len bu talimatnamenin ahkaım Büyük Millet 
Meclisi ldare .Anuı:lori tarafından takip Ye icra 
ed i 1 ecektir. 

E - ıll1 rlis 7ıizmetirı e yeniden cılıııaccık lwıleıu !'/1 rin tcıbi ulacakları şartta.1· hakkında tcılinıo. tımıııc 

1. - l\feclis hizmetine girecek olaoların yıı..5-
ları (30) dan yukarı olmıyacak ve askerliklerini 
yapınlş olduklarına dair terhis tezkerosi ibraz 
edeceklerdir. 

2. Polisço yapılııcak tahkikattan ahlak sa
hibi oldukları vo !uç bir ma.lıkılmiyctleri bulun
ın.ndığı anlaşılmış olacaktır. 

3. Hadernelik hizmetini yapabilecek bir ka
biliyetto bulundukları: ve sılılıatleri tam olılLLğu 
lifeclis doktoru tarafından verilccek raporla 1 t's
bit olunacak ve noksan uzvn bultınuııyacaktır. 
Boylari (1,65) den aşağı olnuyacaktır. 

4. Okumak ve yazmak bilecokleı· ve lisaulıı
rında rekakct bulunmıyacaktır. 

Okuma, yazma kabiliyatleri lı ir tahriri inı1 i
han ile aıılaşılacaktn·. 

Bu şartlan haiz olmıyanlar Meclis Jıizıııetiııe 
kabul olunmazlar. 

5. Muayyen olan sin haddi (55) yaştıı· : 

Bu yaşı dolduranlarm hizmetlerine devam 
edip edemiyecckleri ldare Heyetinin takdirine 
bağlıdır. 

6. Yeniden hizmete alınacaklardan yukArı

ki maddelerde yazılı şartların hepsini cami ol
dukları anluşıldıktan sonra kayit ve kabul edil
meden evvel (55) yaşım doldurduktan sonra 
hizmetlerinden affolunacaklnrm.ı daha hizmete 
girerken kabul etmi' oldukları ve çıkarken hiç 
bir tazminat talep etmiyecekleriııe llair bir ta
ahhütname alınacaktır. 

7. liizmetlednin devam ettiği nıüddct~e alı
valinde tebeddül görenler ve hi7.ınetl riııdeıı is
tifade kabil oluuyanlar biliıkaydii~ıırt işten çı

knnlırlar. 

8. J\lüstalıdeminin umumi vo grup halinde 
hayat sigortalan yaptlacıı.ktır. I1adeıncler de bu 
sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. igoı·ta 

şoraiti meyanında. takarrür edecek prim her ay 
ücretlerinden ltesilecektir. 
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Hademeliğe girmek için verilecek talepname 

Adı: : . 
Soy adı 

lif em !ek eti 
Doğum tın·ih.i : . 
.Aııkıı.rada 'ki ·· ~dt'{!Si : 

ı Evveleti bulttılduğu vazife : 

Bilgisi . . . . . 
Boyu : . . . . . . Metro . . 
SUdeti : . . . . . . Kilogı·am 

Sıhhat !'aporu tarlhi : 
Dektorun adı : 
Polis raporu : Tarihi . 

daire 

! ________ ! 

antinı 

Numarası 

Ntıııııır·ası 

Bu kağıt veril cek Jll'1.uhale· .iliştJ.ıilee1!ktiı·. 

_.,,..., --.. -•>e<•----+ .. 



2 - Memurlar ["'] 

Yilksek Heeliete ll6 memur ,·ardır. Bunların aylık nııı~ı 16 857 vc nı~~krn tazmiııatı da 2 160 linı ki , ceman 19 017 Jiı-:ı tııtnıaktnrlır. 

Evli olup 
Meıııuriyeti 

T"killt Şimdiki 
derecesi derecesi İsmi 

Do~um 
tarihi Tahsili 

Bildiği 

!isa nlar 
Memuriyl'l c 

dühulü Mecl :sc dühıılü Son terfi tarihi Maa~ tutarı lta mikdarı olmadı~ı 
Çoeu1ı. 

adedı 

Katibi umumi . . . 2 (125) 2 Veyael Genya ı888 Harbiye ve 
kısmen Erkanı-

Fransızca 

ve biraz 
harbiye • . . . . almanca 

2 Ka. s ani 1905 27 ağustos 

_ ! >ı: Huaual k&lem 

Rusmıi kalem müdürü . . . 5 (80) ii 

:. :. 1. S. Kiitip . ll (30) 1 L 

Kanunlar kalemi müdürü . 5 (80) 

» :. :. Mu. 6 (70) 

» :. Şef. . . . . 8 (50) 

:. :. Şef . . . . . 8 (50) 

» :. D. R. Kiitibi 8 (50) 

» ,. Muha. M. 10 (35) 

:. :. Sicil M . .. ıo (35) 

» :. Kanunlar M. 10 (35) 

:. » Mahzen M. ıo (35) 

:. » 1. S. KAtib ll (SO) 

» ,. ,. ..... ll (30) 

» ,. :. ... . . ll (30) 

:. ,. :. .... ll (30) 

,. :. ,. .... ll (30) 

,. ,. 2. s. Katib ı2 (25) 

,. .... ı2 (25) 

,. .... ı2 (25) 

:. . ... ı2 (25) 

,. .... ı2 (25) 

4 (90) 

r.; ( O) 

7 (60) 

7 (60) 

7 (60) 

9 (40) 

9 (40) 

ı o 
lO 

ıo (35) 

ıo (35) 

10 (35) 

ll 

ll 

ll (30) 

ll (30) 

12 

13 (20) 

ıs (20) 

frfan Karasar 1907 Mülkiye . . . . . ~·ı·ansızca 9 ağustos 19:10 R lııızinııı 

Reşad Özarda . . . . . 1909 Lise . . . . . . . . Ingilizce 27 nisan 1935 30 mıut 

Iulllllar kalemi 

Rifat Gürsoy ..... . 

Refet Sezen . . . . • . . 

Alımed li'uad 'l'an ... 

Fehmi Güngen . . . • . 

Ali Kiper .....••• 

Cemal Başkırt . . • . • 

Burhan Tüfekçioğlu . 

Enver !sen ... ... . 

Şahab Tuza ...... . 

Harndi Nemutlu ... . 

Hidayet Arman ... . 

Salahattin Altmtaş .. 

Şükrü Efem . ... •. 

Baba Kutan .••••. 

Abdürrahim Cansu . • 

Mahmud Ergenekon . 

Hayı·ettin Bozkurd 

eeati Taşbaş . . . . . 

Hüseyin Ekinci . . .. 

ı894 

ı90ı 

ı892 

ı904 

ı904 

1901 

ı898 

1902 

ı9oı 

189ı 

1904 

ı908 

ı909 

ı903 

ı902 

ı906 

ı916 

1921 

ı922 

Hukuk .... . •. 

Lise : ll ..... 

Lise .•.•.••• 

Lise ......• 

Hukuk :ı ... . 
J.Jise 10 ... . . . 

Harbiye ..... . 

Orta ...• ..•. 

Lise : 7 . .. .. . 

Darülmuallimin 

Sultan! : 7 .... 

Ankara ziraat .. 

Hukuk ..... . 

ldadi : 5 .... . 

Yüksek iktısad 

Hukuk ...... . 

Lise ..... . . 

Lise ....... . 

18 ağusto~ 191~ li T. sııııi 

4 mart 1 !llS -t ağustos 

27 şubat 1911 8 nisan 

ı8 T. sani 192·1 

22 eylül ı !J:!4 

4 ağustos 1923 

mart 1916 

ll Ka. evvel 1916 

ll T. sani 1925 

25 Ka. evvel 1912 

ll temmuz 1923 

1 haziran 1927 

31 Ka. sani 193 

18 KiL eVYcl 

ııımt 

4 ağustos 

26 nisan 

18 T. sııni 

28 nınrt 

1 t mayıs 

-! mayıs 

1 haziran 

31 Ka. sani 

1 T. aani 

28 ağustos 

30 T. sani 

ıo mayıs 

1930 ı şubat 

1!1:!9 ~o T 

30 KiL CV\'t' l 

20 şubat 

1937 !10 T. Hani 

1938 29 mayıs 

1939 20 şubat 

19-H 20 şubat 

l!J2:l 1 temmuz 

193!1 S hnzirn ıı 

1939 T. sımi 

1!J~4 1 haziran 

Hl23 1 şubat 

1921 l şubat 

1924 1 şuhnt 

1!):16 l temmuz 

192~ 1 şubat 

193::! 1 şubat 

1922 ll mayıs 

1925 1 mayıs 

1920 11 mayıs 

1930 1 mayıs 

1927 1 n.isaıı 

193 1 mayıı. 

1 '110 1 haziran 

. \' ... 

l:.!J1 1 nıayuı 

1938 ı haziran 

ı941 20 şubat 

I94ı 20 şubat 

1934 613 25 

1939 31 5 

1942 116 76 

1940 

1939 

1939 

ı939 

194ı 

ı939 

ı939 

1939 

ı941 

1939 

ı941 

1938 

ı941 

1940 

1941 

194ı 

1941 

:!fj2 '16 

3J 58 

217 23 

217 23 

217 23 

153 24 

153 24 

134 56 

134 56 

134 :i6 

134 36 
134 56 

116 76 
116 76 

.J.J.V tV 

104 90 

87 74 

87 74 

461 04 

245 53 

97 Ol 

278 33 

245 53 

ı70 73 

170 73 

170 73 

123 83 

123 83 

lll Ol 

lll Ol 

1"11 Ol 

lll Ol 

lll Ol 

97 01 

97 Ol 

87 69 

76 90 

76 90 

-------
Evli ... . . 2 

Dul 

Bvli. . . . 4 

,. . . . ı 
» . ..ı 

Evli 

.. 2 

.. ı 

. . 3 

.. 2 

,. ........ 6 

Bekilr 

Evli . 

" .. 
• .... L 

]!]vii 

Bckll.r 

.... . .. ·s 



Mcmuriyeti 
Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

ZuJnt ltııleıııi ıniiılürii . . . . 5 ( O) 

:. » » Mu. . . 6 (70) 

Şef. . . . . . . 8 (50) 

»o o o o o o o o (50) 

» J. '. M nıur . 10 (35) 

» o o o o o ıo (35) 

.. o o o 10 (35) 

» .. . ıo (35) 

.. o o o 10 (35) 

,. ... ıo U{fi) 

» o o o ] o (35) 

,. o o o o o 10 (35) 

2. S. Memur . ll (30) 

.. o ll (30) 

, o ll (30) 

,. 11 (30) 

• ll (iJO) 

,. ıı po) 
» ll (::iO) 

» ll (:lO) 

.,. ll (:-!0) 

.. o o ll (30) 
» o o o o o ll (30) 

» o o o o o ll (30) 

Evrak. lıalcnıi ınütlilı·ii . . 6 (70) 

» » 1\Tu ... 7 (GO) 

;o Dosya M. . .. 12 (25) 

» 2. s. l{fıtip o o o ] 2 (25) 

» ,. o o o o o ı2 (25) 

• • o o o o o 13 (20) 

4 (90) 
5 (80) 

7 (60) 
7 (60) 
9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 

9 (40~ 

!) (40) 

!) '(40) 

10 

10 

10 (3!'i) 

ıo (33) 
10 (35) 

10 !:);i) 

10 ('Jii) 

10 (8!i) 

ıo (33J 
ı o (35) 

lO (3:i) 

Jl 

ll 

5 (• O) 

6 (70) 

11 (30) 

ll (30) 

12 

lsmi 

ZP.ki Üğrctnıcnoğlu . 

Ccvnd Dıını 

1 la li! Ülgen 

S. ()ıını· .... 

Arif Yt•ldet . . 

Ahmed Yaı·u l 

Vccilı Işı k .... 

;iakiı·llııA'uııay .. 

fsrııail (hgül ..... . 

Nuiın Okay ...... . 

Kii.müran 'l'lizgiray . 

Ata Paıııiıo . o . o 

Necdet Lllııtuıı . 

Necıni Eııcr 

Nuri .\.vaşlı 

llÜ§tÜ ]o;\'1' ll .. . 

Süleynı>ııı De ın ir 

Fil<rl'l 'l'aıııl .. 

M us tn f:ı Üll\'L'l' .• . 

Kiizıııı \urday ... . 

Mustufa Katıoğlu .. . 

iluıd .\ktlunı .... . 

~{uımffı·ı· 1\fü~ircıılıl:-

oğlu ......... . 

l~clııııi J>emiNılp .. 

M:emcd Kalecik o •• 

•Nihnd 'l'rrncay o • o •• 

, aualıuttin Kııı•:ıoğlu . 

Doğum 

tarihi 

1892 

1893 

1 96 
1901 
190:3 

Hl08 

1909 
1901 

ı906 

1899 

1~08 

1903 
1006 
1910 

1908 

1908 

1912 

1908 

]!)09 

1907 

1911 

ı915 

1899 

1898 

1902 

1904 

1908 

Tnlısili 

Dariilfiinün . o 

lstnıılıul dııı·ül

nınnllimini . .. 

,\ııkıırn ziı·aat . 

],ise ....... . 

7 senelik iclııtli . 

Ticaret lisesi . o o 

Hukuk .... o. 
Sultani : 6 ... . 

Anitara sanayi . 

Anknra ziraat -l 

Sanayi son sınıf 

ldııdi : 4 o o o o 

Ticaret lisesi .. 

Kastamonu zi-

rnnt ....... . 

!cra meslek .. 

Ankara sanayi . 

Hukuk .... . . 

lst:ıııhııl sıııınyı 

Tie:ıı·ct list•si . 

Orta ..... . 

Maliye ıııektchi . 

Ticaret lisesi ... 

Lis~ : ıo 

Aıılt:ıı·a s;ıııayi . 

Dnrii~ı;o:ı f:ı krı : 5 

Lise : 9 ..... 

- 49(; -

Bildiği 

1 iıartlar 
Memuriyete 

dühıılii l\Iccli~c rllihıılii Son terfi tarihi 

Zabıt kalemi 

Arapea 27 eylıll 

10 eylul 

1911 

J91fi 

7 huzirıın 

7 hnzirnn 

23 ağustos 

5 eylıll 

23 T. suni 

ı 9 ı -ı 6 lı ıı~irıııı 

J 9:W 16 eyliıl 

1922 1 O ı;ı.ğust().!o 

28 şubat 1929 28 şubat 

30 T. Evvel 1928 28 şulınt 

3 haziran 

27 mart 

ll may.ıs 

28 şubat 

]!l17 27 mart 

1926 2R şubat 

1 ~llll 28 Kfı. ev,·cl 

]929 28 şulıat 

10 ağustos 1!!23 10 ağustos 

25 T. evvel ı ncı o 25 T. evVt' ı 

ı KIL ııan i 19:!R :29 '1'. san i 

25 '1'. evvel ı !ı:ıcı 

25 T. evvel ı n:ıo 

23 Ka. sani ı~ı:ııı 

20 T sani J!ı:ıı 

ı T .. evvel Hl2G 

19 temmuz J 513:! 

15 T. evvel 19:.!9 

23 Ka. evvel ı ~ıaH 

Ili '1'. Raııi 

:!2 KA. ~aııi 

:!:i '1'. saıı i 

23 •r. snni 

:lU ııisnn 

2f! •'!'. sani 

:!:J Kfı. CY\' ('1 

Jlvrak kalemi 

ıs T. sani 

7 haziran 

3 temmuz 

18 T. evvel 

28 şubat 

191!) 7 'f. Silll l 

1920 7 har.,ir<1ıı 

1 !120 1 l ın ayıs 

1925 ıs •r. evvel 

1931 28 ~ubat 

1920 
1920 

19:.!0 

1920 

1923 

1929 

1929 

1926 
1929 
1!1:!7 

1929 
1923 

]930 
1930 

l şubat 

ı ~ubat 

ı mart 

. , "' . 

1 l ıl. nııi 

1 şubat 

ı şubat 

ı şubat 

1 mart 

1 şubat 

ı KiL Hııııi 

1 Kıi . sııni 

şu hat 

şubat 

şu hat 

ıg:ıo ~u bat. 

uı:.ıo şuhaı 

1930 1 ~ıhııt 

19:11 ~ubat 

ıu :ıı ı şııhnt 

1932 1 ~ubat 

193H 28 "1'. sani 

lf):J8 2,.'J J{:i. e\"Y 1 

1921 

1920 

1920 

)925 

1931 

şııhrıt 

şuhnt 

~ubat 

1 şubııt 

ı baziran 

1939 

1939 

ı940 

1938 

193!) 

1939 

1939 

1940 

ı910 

ı938 

193~ 

1939 
1939 

1939 

ı039 

ıg:~g 

1!l3!J 

19::!9 

19:39 
1939 

193H 

ın~ 

1939 

1989 
ı939 

1939 

1938 

Manş tutan lta mikdan 

362 86 
:HS 5 

217 2:3 

217 2:3 

J53 24 

15:3 24 

l!'i3 24 

1 :i8 2·l 

153 24 
134. 56 

ı :ı4 56 

ı :ı.~ GG 

ı :ı4 !i6 

ı :ı-ı ri6 

Ili-! 5!i 

ı:.ı.ı rııi 

ı:ı.ı :36 

ı:u :s6 
134 56 
134 !'i6 

116 76 

116 76 

255 ~:ı 

IJG 7G 

116 76 

l04 90 

27H 33 
2~5 53 

170 73 

170 7:3 

123 83 

123 R3 

123 83 

123 83 

123 R3 
lll Ol 

ııı Ol 

ll 1 Ol 

ll 1 Ol 

lll Ol 

ın oı 

lll Ol 

1 J 1 Ol 

lll Ol 

lll OL 

lll Ol 

97 Ol 

97 Ol 

2°15 53 

197 ·19 

97 Ol 

97 Ol 

7 69 

Ji)vli olup 
olmadı~ı 

l~vli .. 

o' 

Çocnılı: 

adedi 

o o o .2 

o o o 4 

o o o o 1 

.. 00 3 

o o 4 

o o 3 

o o • o o ı 

o o o o o o 1 

o o o .' 2 

" ..... 00 o 2 
» o o o o o o ı 

Bekiıı· 

» 

'Fh-li ......... l 

&kar 

Evli ......... 3 

.4 

.2 

Dul o - o o o o o ı 



ltt.oJ_,.-.ı 

, .. ~ 1 .... 

(. ( tf,f} 
·•r .... Teşkili~ Şimdiki 
•· " derecesi derecesi 

----- ..... -- ....... __ --·-

Matbıııı müuürü . . 6 (70) 

» Başmusahhihi . . . 7 (60) 

» Musahhihi . . . . . . 9 ( 40) 

> > . . . . . . . • 9 (40) 

> > • . . . . • • . 9 (40) 

> :. muavini .. ll (30) 

> » :. .... ll (30) 

> ldm·e M ....... 10 (35) 

Muhasebe müdürü .... 5 (80) 

> muavini . . . 6 (70) 

ınut.enıcdi . . . . . 8 (50) 

şefi .. ....... 8 (50) 

> ..... .... 8 (50) 

Dosya ve Mn. M. ıo (35) 

Katibi ... . ... ll (30) 

7 

7 

8 (50) 

ı3 (20) 

ı4 (ı5) 

ll 

13 (20) 

10 (40) 

4 (90) 

5 (80) 

7 (60) 

7 (60) 

7 (60) 

ll (30) 

12 (25) 

lsrui 

Muhlis Kanak 

Fuad Postacı ..... . 

Mııstafa Sami Öktem . 

Şerif Akın ........ . 

Rukiye İlken . . . . . . 

Yusuf Bakır . . . . . . 

Hüsnü Şendu~ ..•.. 

Mazlum Bulak 

Fazıl Kansu . . . . . • 

A. Kaplan .. .... . 

Rauf Görkem . . . . 

Cemal Göktürk . . . . . 

Adil Çakın. 

Ferid İsen ...... . 

Doğum 

tarihi 

1894 

1899 

1916 

1922 

1907 

1915 

1891 

1889 

1886 

1887 

ı888 

1883 

1892 

1909 

- 4!)1 

Taluili 
Bildiği 

Usanlar 
Memuriye ll' 

dühulü McC'l i~e dülıulü Son torfi tal'ilıi 

Matbaa müdürlüğü 

Hukuk . ... . 10 eylUl 1914 2 Kıt sani 

Orta ...... . . 28 nisan ı9 ı 5 ı8 T. sani 

Lise ....... . 30 nisan 1941 30 nisan 

Orta .... ... . 10 eylUl l!l+t 10 eylUl 

Orta ..•. . .. . 22 T. evvel 1926 22 T. evvel 

Lise ..... . . . 30 nisan 19+1 30 n isa n 

İdadi 1 . .... . 5 eylUl 191!l 12 mayıs 

Muhasebe müdürlüğü 

7 senelik idadi ve 
Maliye meslek 

Darülfünun . . . 

5 senelik idadi . 

Bağdad darülmu- Arabca 
allimini . . . . . . ve farsca 

Rüştiye . . . . . ..... . 

Harbiye .. .. . 

İdadi ...... . 

17 mayıs 

25 mayıs 

1 temmuı 

15 T. evvel 

ı eylul 

ı ağustos 

30 T. sani 

Daire müdürlüğü 

1 !108 ıs şubat 

1 !ll (i 22 Kiı. sa ni 

lDOK 5 haziran 

191 :ı 1 temmuz 

J !IO!J 19 temmuz 

Hl13 23 T. evvel 

1 !l:1ti 27 mayıs 

1931 19 hiı·iıırikanuıı 1941 

1925 1 şubat 1939 

1940 30 nisan 1941 

1941 10 eylul 1941 

l 926 1 şubat 1 93~) 

1940 30 nisan 1941 

1926 ı haziran 1938 

1928 

19:.!3 

192!) 

192 ~ 

1924 

UJ39 
1941 

1 şubat 

1 şubat 

J. şubat 

1 tenunuz 

ı temmuz 

1 T. evvel 

1 haziran 

193!J 

193!) 
193!) 

]!)41 

l!J41 

1!l39 

l!J41 

Maaş tutarı İ ta mik da rı 

183 39 

87 74 
75 65 

116 76 

Si 74 
153 2+ 

362 6 

3Hl :it! 

217 23 

2!7 :ı:-ı 

217 23 

ı 16 76 

104 90 

197 49 

147 70 

76 20 

62 07 

!l7 Ol 
76 90 

128 83 

1!7 33 

245 53 

170 73 

ı 70 7:ı 

170 73 

97 Ol 
87 69 

Daire müdürü . . . . . . . . 5 (80) 4 (90) Rüştü Argun . . . . . . ı888 Darülfünun Fransızca, ı5 Ka. evvel 190!l ı2 haziran l!J33 1 şubat 1939 362 6 278 33 

> Md. lüğü ambar ve L. M. 9 (40) 

> :o .\yn i .nıt l\J. .. J1 (30 ) 

> :t ı. ·. kfıtip ... ll (30) 

> :0 2. s. > ,• .. 12 (25) 

Posta müdürü . . . . . 7 (60) 

> ı. s. H. ......... ll (30) 

> 2. S. K. . . . . . . . . . 12 (U) 

] ı 
.ll 

9 

13 (20) 

7 

10 (85) 

ll (80) 

Faik Y azrcıoğlu 

Münir Ak.l>oç . . 
Refik İnan ... 

Saim Baykan . . . . . . 

Osman .Meltem 

Sabih Çelebi .... 

Refik Çakırgöz . . . . 

1888 

1905 

1905 

1902 

1 99 
1901 

1900 

Rüştiye .. . 

Lise :D .... . . 

Lise . ... ... . 

Ül'ta ... .... . 

Yüksek P. T. M. 
Hukuk : 2 ... . 

l{üştiye .. , .. . 

almanca 

12 Ka. evvel 191:3 

21 mayıs ı !13~ 

1 mart 19!!6 

ı eylUl 1930 

Posta ve telgraf 

7 T. evvel 
31 T. evvel 

4 şubat 

ı 91 
192!1 

1915 

ı2 Ka. sani 

17 mayıs 

18 şubat 

5 eylUl 

20 Ka. evvel 

1 T. sani 

15 mart 

ı929 

1934 

1939 

1941 

1934 

ı925 

ı925 

ı şubat 

ı haziran 

1 T evvel 

1 T. evvel 

1 şubat 

ı §ubat 

ı şubat 

193!1 

1940 

ı!l-tl 

ı941 

1939 
]939 

ı939 

153 24 

116 76 

ll6 76 

104 90 

217 23 
134 5G 

116 76 

123 3 

97 Ol 
97 Ol 
87 69 

170 73 

123 83 

97 oı 

tvli olup 
olmadığı 

Evli 

Çocuk 
adeıli 

» . . ..•.... J 

Bek}ır 

Evli ......... 1 

Dul 

Bekar 

Evli 

Dul .. .. 3 

Evli . ' • 7 
Dul 

l~vli . 

» . " • ' •••• •• t) 

Bekiır 

Evli .. ... ... . 3 

Bekiir 

Bvli 

Evli ......... 2 

Be kar 

Evli 



l o• , 

P osta 2. S. M ...... , .. 12 (25) ll (30) 

» 3. S. M. . . . . . ... 12 (25) 12 

» ,. ........... 12 (25) 14 (15) 

12 .. .. ... . . ... .. 12 (25) 

Ba,komiaer . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Koıniser . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

muavini ..... . ...... 12 

S. Başkomiser . . . . . . . . . • . . . . . lO 

S. Komiser . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

S. Koıniser mulı.Tini . . . . . . . . . . . 12 

P olis ro. ı . 13 

» 

» 

» 

» 

» 
lt 

2 

8 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

ı o 
ll 

12 
ıa 

ı4 

15 

ll> 
i7 

18 
ı9 

20 
21 
22 

. 13 

. 13 

. 13 

...... 13 

... . . ... ... 13 

............ 13 
.. . ... 13 
... . .. 13 
. .... . 13 

.. . ........ 13 
..... .. .. 13 

.. . . ........ 13 

........ -.... ı3 

............ 13 

. . . . . . . . . . . . 13 

. .. . 13 

........ 13 

.. ...... 13 

........ 13 

. . . . . . . . . . . . 13 

... ..... . . .. ı3 1 

ı~wı 

1::\ilal Toprak . 

H. Naci Güvener 

lzzet Pehlivan .. 

Mustafa Çalar . . ... 

Bahattin Akaltrn 

larıhı 

1902 

1902 
1322 
ı899 

1892 

'!'ahsili 

Darülhilafeti ali-
ye .. - .. .. 

Rüşt.iye : 2 

Sultani: 6 .. 

» ...... . 

teladi 3 ..... . 

1\ t>ınal Oral . . . . . . . 1907 Rüştiye ..... . 

Ak il Erduran . . . 

M. Kemal Sezer . . 

A. Harndi Polater . 

Brıver Eker .... . 

iyazi Oral .... . 

M. Tevfik Baş~ .. 

Hüseyin Kalyoncu 

Ali R.ıza Çakırer 

Alımed Özkaya 

Neşct. Ö?.kazan<; 

Tazmi Eı·giin .. 

A. Hıza Alta.ş .. .. 

ııifal Özer . . . . . . 

13eki ı· Kesebir ... . 

l'ahsiıı Kozan .... . 

Liitfi Yazı'eroğlu .. . 

Rüstem Baş ...... . 

İsmail Baykan .... . 

RuşenAtıJ.k .. 

Abdürralunan Hasde-

mir . .. ..... : . . : 

Mehmed Cengiz . . .. 

İbrahim Mutlu . . . . . 

Ahmed Suri ..... . 

Cemıılettiıı Yüeeleı· . 
Ali Asianta.ş • . . . . . 

1901 
1903 

1890 
1909 

1902 
1906 
1915 

1896 

1909 

1898 

1900 

1902 
1901 

1909 
HMl 

1900 
ı 99 

1904 

1900 
1896 

1902 
1904 
1909 
1907 
1904 

» ..... 

.... . .. 
) ...... . . 

Orta ...... . 

Rüştiye .' .... . .... - ..... 
İlk 

RiL1tiye ... . 

lik . . ..... . 

) ...... . . 
Rüştiye 

» . .. 

» ....... . . 

llk ....... 
Rüştiye 

lik ...... . . 
:t .. . ..•..• 

.. . ... .. ... 
K. Zahit ınektebi 

tlk 

--' '492-

'.' 
lisaıılar 

.M~ınuriyete 

. dühulü 
~;If~Ju 

:.: ı. Meclise . ~lnılü Son terfi tarihi 

27 mayıs 

31 T. evvel 

1 KiL evvel 

29 şubat 

1926 30 eylfıl 

1931 31 T. evvel 

J 925 28 ~ubat 
1928 20 temmuz 

tıı.ib&t memurlan 

. ...... 
> 

i •••• ; . 

27 haziran 

25 şubat 
28 şubat 
26 eylUl 

7 şubat 

30 T. sani 

6 t emmuz 

14 'r. sani 

6 mart 

ll 'r. sani 

21 temmuz 

24 T. evvel 

1918 24 nisan 

1932 2-l nisan 

1926 26 eylul 

1925 7 nisan 

1910 4 şubat 

1YS3 28 tıisıın 

1929 SO temınu1. 

ı9~G 15 şubat 
19!39 ii şubat 
1924 n ·eyli\1 .· 

• 1 ~ ·' 

1934 31 Ka. evvel 

1925 ~ll tcııınıuz 

3 Ka. sani 1921i ll haziran 

31 KIL eVYel 1929 20 ağustos 

19 haziran 192-! 1-l nı:ıl't 

16 nisan 

19 'f. evvel 

2 eylUl 

1 T. snn.i 

4 eylCıl 

5 mart 

1 mart 

31 haziran 

3ı ağustos 

30 T. sani 

30 haziran 
31 mart 

1936 27 teııımuz 

19:!3 30 temmuz 

1921i 14 'I'. saıı i 

J !J21 1 'İ'. sııni 

Hl:2!1 4 I ıi. suni 

1928 29 eyllı.l 

192-l 25 şuhat, 

19:10 19 '!' . C\'1' ('[ 

1930 26 haziran 

19:13 19 '1'. cvv~l 

1 !ı:J(j l l şubat 

1930 26 haziran 

1929 ı T. evvel 

1931 1 eylUl 

194~ · 28- ştıbat 

1932 1 eylUl 

1942 

1942 
1938 

1941 

1919 

1937 

1942 
1'931' 

1942 
J933 
1916 
1942 

i9~ 

19S4 
1927 
1942 
1942 
1929 
1927 
19:n 
1939 

1925 

1937 
1934 
1937 

1942 
ı934 

5 ağustos 

28 temmuz 

5 ağustos 
1 eylul 

1 ' cj'IÔl 

ı<~·l fı l 

<' .l'lfıl 

1 ey lıJl 

·1 eylfıl 

t'ylıll 

1 eylül 

eylül 

1 eylUl 

1939 

1939 
-1942 
1939 

1942 
1942 

1942 
1937 

1937 

' j937 

1937 

1937 
1937 

1937 

ı937 

1931 

ı937 

116 76 

104 90 
75 65 

104 90 

134 56 

104 90 
134 56 

116 76 
ıo4 90 
104 90 

87 74 

ıa4 90 

87 74 
104 90 
104 90 

87 74 
104 90 

104 90 

104 90 

87 74 
87 74 

104 90 

104 90 
]Q-l 90 

87 74 

104 90 

104 90 

104 90 
104 90 

7 74 
J04 90 

97 Ol 

87 69 
62 07 
87 69 

111 Ol 

87 69 
lll Ol 

97 Ol 

87 69 
:87. 69 

76 90 

87 69 

76 90 

&7 69 

87 69 

'76 90 

87 69 
87 69 
87 69 

76 90 

76 90 
87 69 

7 69 
87 69 
76 90 
7 69 

- 87 69 

87 69 
87 69 
76 90 
87 69 

iiYl.i olup 

o~,a<If~ı 

Evli .. 

) .. 

Evli 

Coouk 
adedi 

.. .. 2 

. .. . 3 

..• . 4 

... 2 

.•.. 2 

Dul ..... .... ı 

Evli. .... ı 
.ı 

. ... . . . . ' ... 5 

:. .... ... . .. 2 

,. ..... : . . . 3 

) 

» ....... . .. 2 

) ... ı 
,. _, . , . 3 

» . . . . 5 

» . ~ .. ı 

,. .... 5 

) . ~ .. 2 

,. .... 3 

) ...... 3 

lt •••••••• • 4 



Büt~c 

:. 

» 
» 
» 

Memuriyeti 
TefkilAt Şimdiki 

derecesi derecesi 

eııcünıcııi hüro şefi . 5 (80) 5 
:. » Muavini 6 (70) G 

» memuru 7 (60) 
» :0 ..... 9 (40) ı o (35 ) 
» » ..... illi. (30) 

Kütüphane müdürü. 6 (70) 5 (80) 

» ;> muavini 7 (60) 6 (70l 
» » ı. s. 14tip ll (30) ll 

» » 2. . k:Mip . 12 (25) 12 

!sm i 

Harndi .Aksan . . .. . 

Ali isınail Ko§cr .... 

Niyazi Ağırnaslı . . . . 

Nelıil Erni<buhad 

Saiın 'l'ayyar . .. . . 
Şofik EPgun .. 

Oı·lııın Kiıınil Arinın 

Doğum 

tarihi 

ı882 

ı894 

HJlO 

18&8 

ı882 

1903 

19'1 

Tahsil i 

r"ise ....... 

Harbiye ve hu-
kuk .. • o • ••• 

Hukuk ••• o . 

Mülkiye. .. 

Hendcsci mülkiye 

(;alatmıaııay : 2 . 

t :ı.Jutusııva~· li~csi 

-493 

Bildiğ~ 

li sanlar 
Memuriyete 

dulıülii 

Bütçe enotlmeni bürosu 

Fransızca 22 mart 190 
Fransızca ı T. saıı.i 191 :3 

Fransızca 25 '1' . enel 1!13+ 

Kütüphane 

li'ı:ansızoa 8 şubat ı908 

uabca 

Fı.:ansızca 13 !Hı . cvvC'I l90Ji 

..... . . 5 ır. ııvvel lfH!!i 

:Ji!Tımııızca, lC:l ~ubatı 1940 

Meclise dulıulü 

17 Ka. sn ni 19<!3 
•l T. !!Oni 1934 

25 ır. evvel 1934 

22 ınnı·t 1!)2:; 

22 maı·t 192:ı 

ı c~• l fıl 1929 
13 şllhat ıH40 

Son terfi t;ıl'ilıi 

lO nisan 1942 
lO nisan 1942 

ı mayıs 193!) 

şııbat ı !J:j!J 

ş u hat. J!J:l!J 

ı ştıhat 1!-!<!IJ 
13 şubut 1940 

EY li olup 
Maaş tutarı lta mikdarı olmadığı 

318 ;,s 24!:; 53 Evli . 

2fi;j 23 197 4!J » . . 

13+ :56 lll o .ı nekiıı· 

:3 ! :)8 !245 5:3 B vii 

2.'i(j 2a 1.97 +9 » 
))(j 76 97 ·o ı » 

104 90 ı<'! G!l Bekiır 

. ' . 

Çoeuk 
adedi 

.ı 

2 

a 



•• 1 

V ariffiili !sm i 

Doktor ....•••••.•• İrfan Aker ... . .. . 

Kütüphane müstahnrı .. . Yakub Bengu ....... . 

Bina tamirat memuru Muharrem Kurç ... •... 

Şef dııktilo . . .... . .. Behice Öztükeı . 

Daktilo .. 

,. ... 
.. Firdevs Altaş .. 

. . Mediha Başak .. 

» . . . . . . . . . . . . • Makbule Kadıil . . 

Ba,hııdeme . . .... ... . Abbas Hilmi Dinçer . ... . 

» Mu. . . ..... Abdülkadir Özbek . 
» Mu. . . . . . . . ·Mehmed Çengel 

Haderne S. ı ... . . .... Receb Cantekin ..... . 

:t ... M. Rıza sunter 

. . . . .. Kadir Unat ..... . .. . 

:t :t ••• .. Memed Nuri Kubuıı . . . . . 

» •........ Tahsin Bombatepe . .... . 

» » ........ . Necib Karabacak ... . .. . 

fJııdeme S. 2 ......... Süleyman Suzan ...... . 

» » .....•.• Abbas Özdemir ....... .. 

» ••....•. Memed Ali Altay . . . . . . . 

» . . • . . . . . . !izet Bayrak . . . . . • . . 

» . . . . • . . . . Yaşar Özkanlı . . . . . . . • 

» . . . . . . . . . Yahya Düzyurd . . . . . . . 

» . .... . ... Xrif Bat . ... .. ..... . 
» ......... It Avni Öneren .. ... . . . 

ı 

3 - Müstahdemler 

Yüksek Mecliste ıo6 mü.ttahdem çalı9ır. Bunlann aylık ücret miktarı lS 420 lirayı bulur. 

Doğum 

tarihi Tahsili Meclise dühulü Son terfi tarihi 

.. 

Ücret lta 
tutarı mikdarı 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

ı882 Berlin tıbbiyesinden (Almanca 30 teşrinisani .... 1938 ~62 6 278 33 Evli .. . ı [1] 

1891 

1882 

1897 

ve Fransızca) ........ •.• 
!lk . ............ . . . . 

Okur yazar . . ... .. .... . 

Üsküdar Kız sanayi mektebi ve 
Maarif vekaleti daktilo kursu 
mezunu .. . . . ........ . 

1 şubat . . . 1928 

7 'l'. sani . . . . . . . 1941 

9 şubat ....... ı929 

1 eylfıı . 

7 '1'. sani . 

ı hHıiran 

ı93:J 110 62 

1941 ı :l4 35 

19:3R ll9 35 

1912 Ticaret mektebi S. : 3 . . . . . 1 '1'. snni ... .. . 192 ı » 193':3 107 49 

ı9 :1~ 107 49 ı917 Lise S. : 6 (Steno şahadetna- ı 3 KiL ~vvcı .... l!:laO 1 ıt 

mesi vardır) ........... . 
1909 Kız muallim mektebi S. : 2 ı lıazir·an . ..... 1931 ı » 193S 107 ~9 

1896 

1891 
ı90l 

ı879 

1888 

1894 

1898 

ıS94 

ıss6 

1872 

ıS99 

ı894 

ı893 

ı904 

ı897 

ı888 

1876 

(Steno şnhadetnamesi vardır) 

Okur yazar ........... . 

» 

:t 

:t :t 

.. 

:t 

.. 
» 

ı T. evvel ...... ı927 

ı6 Ka. evvel ..... ı930 
6 Kiı. evvel .... l 927 

23 ııisart . . . . . ı920 

28 mart . . . . . . .. ı922 

ı eylul . . ... ı923 

15 T. sanİ ...... 1926 

l haziran .... .. ı928 

4 T. evvel . . ..... ı935 

4 .. ı935 
6 K ii. evvel . . . . . . J 94ı 

1 Ka. sııni . . . . . . . ı933 

ı temmuz 

fi nisan .. 

(i 

() 

. ı933 

]!)38 

. ıD38 

... ... ı938 

3 temmuz .. . .. . ı923 !l Kıi. evvel . ... .. .l940 

ll eylul .. . .... . 1923 ı lıazir·an . . ... .. J 927 

1 mayıs ....... ı925 6 » ... . . . .. . 1929 

ı » . ...... 1925 13 şubat ........ ı930 

ı mart .... . . . 1926 

ı eylul . . . . . ... 1926 

ı .. . ...... ı927 

ı mayıs . . . . . . . ı929 

15 mart . . . . . . . 1930 

29 eylUl . . . . . ... 193ı 

2ı nisan . . . . . . . . . ı930 

ı haziran . . . . . . . ı928 

8 şubat . . . . . . . . ı933 

ı temmuz ....... ı933 

70 

65 
65 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

!ı O 
rıo 

rıo 

50 

!i O 
50 

50 

50 

91 3] 

ı09 97 

96 77 

87 44 
.87 44 

87 44 

68 77 

64 ll 
64 ll 

62 55 

62 55 

62 55 

62 55 

62 55 

62 55 

52 ı2 

52 12 

52 J2 

52 12 

52 12 

52 ı2 

52 12 
52 12 

» 

» 

. 2 [1] 

. . . . . 4 [J ı 

.. . .. . 2' 

ı 

Dekar . ' 

Evli . . . . . 4 

» ... 3 
» ..... .. 4 

.. ... . .. . 3 

:t ••••. • .• ı 

» .. 3 

. 2 
:t 

. 5 

Dul 

Evli . ..... . 2 

» ....... 2 

» .... . . . 4 

:t 

:t ..• .••• 5 

:t ••••••• 3 

[1) 3888 numaralı kanun mııcibin.ce daimi iicretli mBmıır 



Vaı:ifesi 

Hııclı>nıe K 2. 

İsmi 

Yusuf Kocaoğlu . 

.. 1brahim Nemutlu 

.. lzzet Karhan . . . . 

:. » ... .. ..•• Yusuf Tekincan ... . 

:. :. ... ... lbrahiJu Sadık Morova .. . 

• .Ahr'led Yüksek ... 

.. ~hıned Özbek . . . . . . . .. 

.. Yusni Rıza Şeker .... 

.. Hasan Güvenç . . . . . . . . 

........ Hüseyin Dilsiz . .... .. . 

:. :. 

Haderne S. 3 .. 

:. .. 
» » . 

.. Abdül Çatlak .. 

, . Şükrü Öztürk .. 

. lsıııail Yeniın . 

. Nuri Kayserilioğlu .. 

. Ömer Gökbaş ..... 

. . . M. Eşref Üstiin . . . . 

. , , Muhittin Karagümüş .. 

.. Osman Keskinbalta 

, . Memed Özdemir . 

.. Satrlrnış Görgü . .. 

. .... Davud Balkansoy . 

.. Ali Huliisi Yunıuk ... . 

. . •. Memed Arslan .... . 

.... Abdullah Okur .. . 

... •..•• Kemal Iradiroğlu ...... . 

Had<>me S. 4. 

:. :. 

1 

. ~\ ı · if Özkıın 

. Alımed Can .... . . 

. Mustafa Ak kım ... · . 

azif Özkan (Askeı·) 

. F~tına ~:ohaııoğln .. . 

1 [üsrıiye Haycaıı ..... . 

ecıııi 1'nııdoğan ( Askcı·) 

~iyazi Güler· . ... 

. Ziya Ünal . 

:. . .. . .. ... Murat Akiz 

:. . . . . . . Ha ·an Çayır 

:. :. . . . . . .•• l:;labnn Duı·na ... . . 

Dalı~<> ınutchassısı ..... Adolphe Tleroiıı .. . 

boğum 
tarihi 

1!)0ı 

1896 

1904 

1884 

1914 

1902 
1906 
1898 

1900 

1912 
1905 

1904 

J90!ı 

1905 

1909 
1906 

1910 
1905 
1910 

19!1 
1876 

1880 

1914 

1913 

1909 

ı !lı-ı 

1913 

19Jl 

1914 

1899 
1901 

Hll!ı 

1917 

1916 

1914 

1913 
1917 

1~ 7 

Tahsil i 

Okur yazar 

:. » 

:. 

» 

» 

» 

» 

Buı . n Fil'erıpı· Yı• Fmnsacla 
Anje Bah~n·aıı tatbikat ıııckte. 
binden mezun .. .. ...... . 

Meclise dühulü 

13 mayıs . . . 19:30 

ı haziran .. 1930 

15 şubat . . .... ı931 

. ı KiL. san i . . . . . 1932 

ı Kil.. san i . . . ... J 933 

ı haziran . . . . • • ı933 

ı eylı11 . .•.•••• 1933 

27 şubat ....... 1934 

~on teı·fi tnı·ihi 

1 temnıu7. . . . 

1 Pylı'\1 .... . 

l • '1'. Rani .. . 

~· T. c•l'\'el .. 

1 lııızi mn 

10 l',, · liıl . 

:!6 Kiı. snrıi . .• 

. ı2 mart .... ... ı934 21 mart . . 

ı haziran ... ... ı934 -ı ağustos 

1 » •. 1934 H » 

ı :. 
ı eylfıl 

ı3 mayıs 

.. 1934 2 ı Kıl. cn•cl .. 

. ...• 1942 1 ey lul ..... 

•. ı936 6 ki'ınuııuevvel 

ı haziran .... .. 1936 ağustos . 

ı :; hazinın . J9!Hi 10 'l'. evvel. 

10 eylı11 .•....• . 1936 10 •r. evvel . 

26 Ka. evvel .. ... 1936 ı o T. f'n·et . 

. 19:33 

193:3 

193-l 

. 1935 

. 1!136 

1936 

1936 

1!137 

l!l38 

1938 
]938 

1938 

. ı942 

ı94ı 

. 1942 

. 1942 

. 1942 

1942 

ı eylı11 •.••.•• 1937 .10 T. enel . . ...•. ı942 

4 T. evvel . . . . . 1937 10 1'. evvel . 1942 

17 mart . . . . . . . ı925 ı lıazir·an . . 1936 

:31 mart.. . . . 193;i ıo eyliıl . . . . 1936 

4 ağ-ustos . . . ı938 lO 'l'. evvel . . 1942 

28 . T. sani ....... 19:38 10 'l' . evvel . . 1942 

~8 ,şubat ..... . . 1939 10 '1'. evvel ....... ı942 

ı teşrinisani . ... 1941 lO T. evvel . . 1942 

19 kanunuevvel ... 1941 10 T. evvel ....... 1942 

5 haziran ... .' .' . 1940 

ıo eylul ...... . . 1940 

4 eylul ......•. 1937 

1 haziran ...... 1940 

9 kanunuevvel . 

18 ağustos .. . 

ı8 ağustos. .. . 

9 teşrinievvel 

9 teşrinievvel 

31 teşrinievvel 

. 1940 

. 1942 

. 1942 

.. 1942 

.. '1942 

.. 1942 

18 ağustos ...... 1930 

Öcret İta .lllvli olup 
olmadıği 

Çocuk 
adedi tutarı m i kdarı 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

40 

40 

40 

40 

.• 40 
40 

40 

40 

40 

40 

250 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 

fı2 12 

G2 12 

fı:l 12 

52 12 

5:! 12 

1)2 12 

52 12 
5:.! 12 

5:! 12 

52 12 

52 12 

G2 12 

fi:! 12 

52 12 
52 12 

52 12 

46 !ll 

46 91 

46 91 
46 !)1 

46 91 

4!i 91 

46 91 

41 70 

41 70 

Evli 

Bckiir 

Evli 

.3 
... 5 

.ı 

.5 

» ... 7 

Bekiiı· 

Evli. . 4 

» . . . .•.. ı 

:t . .. 4 

, 
.. ı 
.. 4 

Evli. . . 2 

» . .. 3 

Bekar 

Evli.. . 4 

Be kar 

Evli . .. .... ı 

:t • 4 
:t .• ı 

41 70 Dul 

4ı 70 Dul 

.2 

. ı 
41 70 Bekar 

.ıı 70 Evli 

41 70 » . .2 
4 ı 70 

41 70 

41 70 

• 210 92 

Bek8.r 

Evli.. , . 2 

» .. . . 3 

Evli . . . ı 

... __ ... - ... .. 



\tazifesı 

llııhçıvaıı ... 

» 

İsmi 
- - ----------

. Osnıan Al<nz ... 

Etı•m Güı·çiçek . 

i\fcnwrl Çağırkan . 

,. . ....... . .. Mcıııed Acar .. 

Daimi anıele . . . . . Murad Bizelen .. 

.• A. Ali Koç ......... . 

. . Hasan Zor ......... . 

.. Halil Ekizşık ........ . 

.• . .... ;vı:enıcrl A ko~ lu ..•.... 

.. . . .... . M. Ali Yavan . . . .... . 

.. • ...... Ri fıı t Ortıııı .... . . . . . 

. . . . . . . . . ) r eınctl Özkan . . . . . . 

A li Atıılay . .... . . . 
Şoför . llakkr ,\ ktürk . 

» . ı\! cııı~cl U ı: n ıwı· . 

» . . ........ . ... i\frıncd Artan 

Motosildctçi . 

Tclcfoncıı . 

Kalorifcrci ... 
:. · 

ı\rakinist 

l~lektrik~i 

Marangoz ... 

Doktor ya rdımcısı 

Ilasan .-\ taol ........ . 

Mesru ı · Özcan . . . . . ... . 

!Jas:ııı Üııgöı· . . . . . • . 

. H;ı nırl i Acnt· .. . 

. lbı·ahinı Aı·taıı ... . 

. Necati ÖzC'k . . .. . 

. llayraın l·~rnslan . 

. Asıın Erıız 

... Ali Ünal ...... . 

Doğum 
tarihi 

1S72 

JS72 

JS76 

1900 

1S!l!) 

1S9S 

1900 

1903 

1S70 

ı916 

18R8 

1 !)fl 

ı915 

1905 

1904 

1909 

1910 

1SS4 

1899 

1908 

1910 

1912 

1903 

1S77 

1914 

Tahsili 

Okur yazar ..... . . . 

Okur yazar ........... . 

Okur yazar 

» 

> 

» » ... . ....... . 

» » .•......•..• 

» 2 •••••••••• •• 

, 
» 

l\Leclise dühulü 

hazinın . 1927 

'l'. ('\"l"t' l 19;{:~ 

HJ:{(J 1 

Son terfi taı·ihi 

lınzirıııı . 19:1H 

. J!J38 

. 193<1 12 ııis ıııı . . 

ı :ı ııın .vın ı9:W 1 » ... ....... 1936 

ı Jııızirn ıı . . . 1910 18 

1 Mayıs ... .. .. 1932 ıs 

1 haziı·ıııı . 

11 rnnrı .. 
. ] 930 ıs 

. J934 ıs 

J lınzirıııı . . . .. 19:30 

G 'l'eşriııisaııi . ... 19:33 

23 mayıs ........ ı939 

l nğııst(l~ . . . ... Hl40 

ı nisan ........ 1941 

» ... 

:. . . 
» .. 

,. .. 

1!1-ı l 

19-ll 

l!l-+1 

1941 

J3 1\ıi. sııııi .... . ı9:~o 12 » ....... 1940 

ıs , ı 936 ı:! » . . . . . . . 1940 

12 mart . . . . . . . 1937 17 haziran . ........ 1942 

-+ Kıi. ,.,·,·cl . Hıaıı 16 temmuz ....... 1!1-tl 

1 ıığuHtm .. 

J '1'. ('\"\ " ('ı • 

20 ııiHaıı 

23 cylı'ıl 

7 nisan 

26 Ktı. <'n' e 1 

ı lıııziı·ıııı .. 

-! ağustos . ... 

. ]Çl:./8 

ı930 J haziran . . 1!136 

ı !l:~o ı haziran 19a6 

1938 12 hazi ı-ıııı . . .... 1 !140 

1942 12 Jıar.iran ..•. . .. 1940 

ı 93:~ 12 ,. 

ı927 12 ~ 

1 93S ı 7 haziran . . . 

1940 

1940 

1942 

Matbaa 

Ücrcıt ±ta 
tutarı mikdare 

100 

ıoo 

60 

GO 
45 

45 

45 

45 

~ 

40 

40 

40 

40 

120 

100 
90 

70 

50 

65 

65 

60 

75 

95 
110 

70 

ıoı 76 

ıoı 76 

G5 3ı 

65 3ı 

49 50 

49 50 

49 50 

49 50 

44 00 
44 00 

44 00 

44 00 
44 00 

115 24 

9G 77 

S7 44 
6S 77 

52 ı2 

64 ll 

64 ll 

62 15 

73 45 

92 ll 

ıoı 76 

68 77 

Sermürettib ......... Ahmed Yaşar Akyay . . . . 1893 Rüştiye ... ..••• . • , • • . . ı nisan . . . 19:1~ 1 haziran . 1942 183 76 142 69 
» Muavini ..... Hasan olgun ..... 

1. S. Opel'"atör . . ... İsınail Hakkı Teber . , , , 

.... Ahnıed Nacl Dizici ... . 
:. .... İsınail Hakkı Süslüay .. . 

2. R. , ... Kemalettin Kök . . . • .• 

» » ......... Hüsnü Ynrdu§en ...... . 

l. S. tüı·ettib . . . . . . . 1 brahim Gökmen . . . . . 

2. s. . . . . . . İbrahim Halil Sezen .... . 

. . . . . . Ahmed .Mumcu ....... . 

» . . . . . . Seyyid Ahmed Sev .. . . . . 

. . . . . . M. ecuıettiu Basmaııoğlu . 

1S99 

1902 

18!JS 

1913 

1907 

HJ09 

1S95 

1890 
ı903 

ı900 

ı910 

Sanat mektebi . . • • • . • . . . ı2 eylül. , . . . . ı!l20 

Rüştiye . . . . . • . . . . . . . . ı eyhil . . . . . . , . ı923 

Riiştiye .. ... , • • . • • . . . 8 T. sani . , ..... ı923 

İlk . . . . . • . . • . . . . . . . . 14 'f. enel ...... 1925 

Rüştiye .... . .' ...•.•..• 

lik ( Alnıanca ) • . . . . . . . . . 

Orta ..... .......•... 

Orta ....•...•..•.•.. 

lik ..... ..... . .•••.. 

llk ................ . 
Rüştiye .. 

• · , · •••• o o •• 

1 Jıııziı·aıı . .• ... 1923 

ı mart . . . . . . .. 1!!25 

19 mayıs .. ...... 1921 

ll •r. evvel ...... 1925 

1 nisan .. . .... 192ii 

ı T. snni . ... .. 1921 

ı kilnuııusaııi ... 1942 

ı 

ı 

ı 

1 

ı 

1 

ı 

ı 

ı 

» 

) 

.. . . ı942 

1942 

1942 

.. 1942 

1942 

1942 

1942 

194.2 

19-+2 

...• . . l!l-t:! 

1942 

149 9ı 119 48 

119 35 96 77 

119 35 96 77 

121 23 97 39 

107 49 87 44 

ı07 49 87 44 

ıoı 50 S2 73 
95 ô2 7S ll 

95 62 78 ll 

95 62 78 ll 

95 62 78 ll 

Evİi olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

... 4 Evli 

Dul 

Evli 

.... ı 
. . ... ı 

» 

Bekfıı· 

Evli 

» 

» . 
) . 
:. ' 

». 

:.. 

» . 

:. . 
:. . 
,._ 

» 
, 

2 

. . 2 

. . 5 

. . G 

. . 3 

.3 

.1 

. ı 

.2 

.2 

.2 
. . 3 

.. 3 

.ı 

. . 3 
: . 3 

.2 

.4 

. ı 

. 3 

. 3 

... 3 

... 2 

.. 2 

.. ı 



Vazifeııi lami 

Serınakiııist • . ... . ... HüReyin Sakarya 

:. Muavini . . . . . Osman Evinsay .. 

Makiııist .......... Nizarnettin Yılmaz . .. . . . 

:. ... .... · . . • Ahmed Şükrü Kır ... . 

,. mua~ni . . . .. Halil Şen . . . . . . . . . . . 

:. :. ....... Nurettin Akçay . . . . . . . 

Motörcü ve elektrikçi . . . Ali Cangar ......... . 

B~~Jmücellid . . . . . . . . . Mcmet Şükrü Öner . . . . .. 

Mücellid ........ . .. Ali Fuad Güç . . . . . . . . . 

muavini ...... İdris Erden . 

:. • •...... (Münhal) 
:. ,. ....... ( ,. ) 

:. ,. ........ J<'eridun Fikret Boysan . 

1\ııloriferci .. ........ Mustafa Bakır .. • .. ... 

DoA"um 
tarihi 

1903 

1901 

19ıo 

1911 

1902 

1929 

1905 

1907 

1910 

1907 

-497-

Tnhsili 

Rüştiye .. 

Rüştiye . ...... .. . 

tlk: .... .. . . .... . 
!lk .... . ...... . 
llk ................. . 
Ilk 

tık. 

Meclise döhulü 

21 ağustos . . . . . . 1920 

3 temmuz . . . . . . 1920 

ll nisan . . . . . ı924 

ı haziran . . 1927 

ı haziran . . . . . . 1932 

5 ağustos . . . . . ı942 

ı5 mart . . . . . . . . ı935 

Rüştiye . . . . . . . . . . . . . . . 15 temmuz . . . . . . 1925 

Sanat okulu 2. . . . . . . . . . . 12 ağustos .. . ... 1!>29 

lik . . . . . . . . . . . . . . . . 9 nisan ...... 1942 

Son terfi tarihi 

1 haziran . . ... ı942 
ı ,. . ı942 

ı :. .... 1942 

ı :. .. ı942 

ı ,. . ]942 

J2 ağuRtos .. . . . 1942 

1 haziran . ı942 

ı ,. .... ı942 

1 haziran ..... ı939 

9 nisan .. .... ... ı942 

1926 Orta: 3 . . . . . . . . . . . . . . 13 nisan 

1896 İlk . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9 T. sani .... 

1942 15 nisan 

1926 1 haziran 

.. . 1942 

.... ı937 

A · ı942 mali yılı bütçesinde matbaanın tertip, baskı ve cild kısımlarmda vazife unvaniariyle müstahdemler ücretlerinde değişiklikler . yapılnıışttr . 
B · ı. XI .ı94ı · 31. X .ı942 zarfmda nıüstahdeınler arasinda da aşağıdaki değişiklikler olmu~tur: 
1. Tertip kısınmda, S. ı. Operatörlerden Tayyıp Ger~ ek ihtiyat olarak silah altınrla hulunurhn 7. Xfl. 1941 de hastanede vefat etmiştir. 

Ücret !ta Evli olup Çocuk 
tutarı m.ilı:darı olmadığı adedi 

ı38 44 110 63 Evli .2 

ı26 96 ıoı 76 :. . .3 

95 62 78 ll Bekir 

95 62 78 ll Evli .ı 

60 42 52 ı2 ,. .. .2 

60 42 52 ı2 Bekfir 

ı26 96 ıoı 76 Evli .. 6 

ı38 44 110 63 ,. . .2 

95 62 78 ll > 
72 5ı 62 55 >. ...... 2 

80 

70 

42 30 36 .49 Bekir , 

77 82 64 11 Evli .... 3 

2. Baskı kısmında, makinecilerden Ahmed Şadan Ayan 8. 1\' . 1942 de istifa etmiş ve 24. XII. ı94ı de işe giren 1\lemed eliimi Yclgar'ın da ll. VJI. 1942 de devanısızlığıııdan ili~iği kesilmiştir . 

3. Ci ld kı mında , ınü.cellitlerden Cafer Can 31. Ili .1942 dr nıuvaz1.af olıı.ı·ak, Rıza Zereıı 16 . VI .ı941 de ihtiyat olarak ve İlırahim Reft't e\iik ı4 . IV .1942 dr jandnı·ma ularak ::.'ilah a!t1'ııa 
alınmışlardır. Hasan Kayserili ı7. VIII. ı942· ele askeri ın atlıaıı.ya iııtisaıı etm işti r·. Bu ar·ada 14. JV. 1942 de işe giren Abrlullnh Sııııdnl 1 :; . VI . ı942 dr ınuvaffukıy'Ctsizliğindt-ıı ilişiği k<'Ril· 
ın i~ ve bunun rerine 16. VI. 1942 de işe başlıyan Ahm ed Z~ki Aı·ıkan 30. X. 1942 de istifa etmişti ı·. (Du kısımda bu suretle iki muavinlik açık kalnııı;ıtır). 

-···-



4 - Milli saraylar müdürlüğü 

1 t eşrinisani 1942 tarihinde Milli saraylar müdürlüğüne merbut ücretli memur ve müstahdeınlerin 
vazife, isim ve ücret miktarlariyle aldıkları ücretten tevkifat çıktiktan sonra ellerine geçen miktar

ları gösterir cetveldir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhlt ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna dahil bulunan ücretli 
memurlar 

Vui!e .Adı ve soyadı 

Müdür ...... . Sezai Sel ek . . . . . . .. . . . 
Kontrol memuru ve ayııiyat muhasibi . . . . . . Rasim Şumnu . . . . . . . . . 
Başkatip ve mutemet ... . .. . .... . .... . . Naci Erişkin . . . 
Mimar ..............•••..•••... Mazhar Altan . . . . . . .. 
Doktor ...................... . . Salil.hattin Yak al . ..... 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru . . .. . Hüseyin Erduru . . . . . 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru . M. Yaşar .... . . . . . . . 
Ayııiyat kil.tibi ... . Mustafa Olcay ........ 
Kiltip ...... . . Cemil Bekem ..... .. . .. . . . . 
Levazrm memuru .. . İsmail Uysen . . . . . . .. . . . 

O. Cetveline dahı1 ıııiistahdenıler 

Malzemei tefrişiye depocusu . 
Ayııiyat memuru ••. 

Elektrik depocusu . ................ . 
Muhafaza memuru .. 
Elektrikçi .....•.•..••••••••• 

» refikı 

Mefruşat marangozu . 

Malzernci inşaiye depocusu 
Dülger .. 

» 
Doğramacr 

Kurşun cu 
Tenekeci . . 
Su yolcu 
Garaj bademesi 

» > 
Yorgancı 

Bekçibaşı. 

Raşit Naza 
İhsan Şemsi Berzin . . . 
Kemal Alkaya 
Zeki Çelik 
Kadri Yücayaltınk . . . . 
Reeeb Duygulu 
Ali Eruz 
Rauf Tuney .. 
Mehmet thkiiınen 
Halit Uslu 
Mustafa Şenyener 

İsmail Çalyak . . 
I füseyin Türkay . . .... . 
Mlehmet lneada . . . . . . . 
Yusuf Karaoğlu 
Memet Öztürk 

Ali Hüseyin Demirean . . . 
İrfan Göral . . . . 
Recep Taşpınar . . . . . . 
Babaettin .Acar .. 
Mustafa Etem Göne7 . . 

Tevkİ

fattan 
sonra ita 

Aylık ıııiktarr 

ücret Lira K . 

350 
140 
135 
150 

66,66 
85 
70 
75 
75 
60 

60 
50 
55 
65 
65 
60 
90 
50 
65 
60 
65 
65 
65 
35 
40 
40 

35 
80 
60 
55 
55 

254 31 
106 ~5 

103 26 
114 31 

49 78 
66 23 
55 02 
58 76 
58 76 
47 56 

47 56 
40 09 
43 83 
51 29 
51 29 
47 56 
69 95 
40 09 
51 29 
47 56 
51 29 
51 29 
51 29 
28 90 
32 62 
32 62 
28 90 
62 49 
47 66 
43 83 
43 83 



Vazife 

Bekçi ...... . 

:t ' •· . 

:t 

' :t 

Bekçi .. 
:t . 

• 1 •••••••••• : ••••••• •• 
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.Adı ve soyadı 

Ali Fettah Uzun . ... 
Seyit Ahmet Demir . . . . . . . . 
M!ustafa Halil Aydaıı ...... . . 

Esad Ali Özegaıı . . . . . . . . . . 
Mustafa Osman Akyel . . . . . . . 
Mustafa Halil Baydar . . . . . . . 
Süleyman Gülbeyaz . . . . . . . . . 
R !brahim Bilgi . . . . . . . . 
Riiat Tabu ........ ..... . 
Nuh Günneç ............. . 
Ahmed Mustafa Turan ... . 
Mustafa Hüseyin Özdemir . . . . . 
Sadık Doğan . . . . . . . . . . . . 
Mustafa Çavuş Gülşen ...... . 
Ömer Çavuş Değirınenci ..... . 
Rüsteın Yaman . . . . . . . . . . . 
Mehmet Osman 'fop . . . . . . . . 
Snillhattin Durul . . . . . . . . . . 
Mehmet Ali Şeren . . . . . . . . 
Alırnet Seyit Ali Akçay ..... . 
Mustafa Hasan Kabadurmuş .. . 
Hüsnü Ömer Açat . . . . . . . .. 
Necip Mehmet Kocaaslan .... . 
Ziya Danış ........... . 

Osman Mlernet Gürsu . . . . . . . 
Mlehmet Alunet Ataoğlu .... . . 
Mehmet Mustafa Garip 
Sami Kızıltuğ . . . . . . . . . . 
Mluhsin U yar . . . . . . . . . . . 
Seyit Recep Doğan . . . . . . . . 
Fazı! Aykutlu ..... .. .... . 
Mustafa Etem Arkon 
Recep Dereli . . . . . . . . . . . . 
Şakir Karaer . .......... . 
Harndi Nazif Yıldız . . . . . . . . 

Faruk Mehmet Kaptan . . . . . . 
Osman Mehmet Kaptan ... .. . . 
Ahmet Hüseyin Seven . . . . . . . . 
Harnit Ml~hmet Erbaylar .... . . 
Mlehmet Esat Yıkılmaz .. .... . 
ITasan Mehmet Çelik ....... . 
U1ltfi Ahmet Gültepe . . . . . . . 

t)aban Şirin . . . . . . . . . . . . . 
tsrnail lfehmet Saygılı ...... . 
Galip Rıza Özdil ......... . 

revki
fattan 

sonra ita 
Aylık miktan 
ücret Lira K . 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4.0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
:3!) 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
8~ 

36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
2 90 
28 90 
28 90 
28 90 
2Ş 90 
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Vazife 

Kapıcı .. .......... ............ . 

:» ••• ••.. • •• • ••••••••••••••• 
:. .................. . ...... . 

Bahçrvanba§ı 

:. ,. 
Bahçıvan 

:» 

,. 
Bahçrvaıı ,. 

,. 
:. 

» 
:. 

• 

Adı ve soyadı 

Tevki· 
futtaıı 

sonra ita 
Aylık miktarı 

ücret Lira K. 

· Ahınet Atıf Ellialtı .. 
Halil Mustafa Şı>mııek .... ... . 
Nuri Savaş ... .... . ..... . 
Alıınet Ha ·an Aşkan . 
İsmail Yusuf Yarımdağ . . . 
Hikmet Tezel . . . . . . . . . . . . 
Kemal Kemal Yılmaz . . . . . . 
Ömer Çavuş Gümüş . . . 
Musa Kazaneıei 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
45 
40 

Şevki Yürüsün . . . . . . . 35 
İbrahim Karakuş . . . . . 35 
Hakkı Özbek . . . . . . . . 60 
Etcm Neher . . . . . . . 50 
Zeybek Mlernet Tokgöz 50 
Hüseyin Kayma . . . . . 40 
Ahmet Tırpan . . . . . . . . . . . . 40 
Satılımş Aklnış . . . . . . . . . 40 
Hüseyin Kesim . . 35 
H. Mehmet Ali Dinç . . . . . . . . . 35 
Ahmet Muharrem Ergin . . . . . 35 
Halil Hasan Alankaya . . 35 
Necip Hüseyin Şişınan . . . . . . . ::15 
linsan Ahmet Ül'gün 35 
lfasan Sait Çel hi . . . . . . . . . . 35 
Halil Emin Üner . . . . . . . . 35 
Mustafa Halil Akbaş . . . . . . . 35 
Mustafa Ali Kesim . 35 
Bekir tsa A.kgül . . . . . . . 35 
Ahmet Vahit İnce 35 
Muhtar Kosa . . . . . . . . . . . . 35 
Selim Akasya . . . . .. . . . . . . . . . 35 
Genç Arif Uluocak . . . . . 35 
Süleyman Aydoğan . 35 
İbrahim Ömer Tohumluk. . . . . . 35 
Harndi Yalnıp Yeşilçay . . . . . . . 35 
Alıınet Ali Önal . . . . . 35 

Muharrem Şakir Akrncr . 35 
Ahmet İbrahim Sakarya . 7 • . 35 
Mustafa İsmail Ark . . . . . . 35 
Hüseyin Hasan Köle . . . . . . . . 35 
Kazım İsmail Gür . . 35 
Lutfi İbrahim Kargacı . . . . 35 
Mehmet İbrahim Kıı.rgacı . . . . . 35 
Raşit Oğuz . . . . . . . . . . . . . . 35 
Hüsnü Özyurt . . . . . . . . . . . . 35 

28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
36 36 
32 62 
28 90 
28 90 
50 04 
42 16 
42 16 
34 28 
34 28 
34 28 
30 34 
30 34 
30 ~4 

30 3-l 
::ıo 34 
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 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 :ı.ı 

30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
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Vazife 

Koloriferci 

Şoför' ·· . . ... . .. .... .. .............. . 

reıefoneu .. . 
» , 
» 

Sofracıbn~r . . . 
Sofracı . . .. . .. ... ... . 

Cilacı . ....... . 

Kayıkhane bekçisi . . . . 
Boyacı .. . 
Saatçi .. .. .. . ... . 

Rençber ............. . 
Dokumahane hesap memuru . . . . . ... .. . 
Kumaş dokumacısı . . . . . . . . . . . . . . . . , 

> 
Daktilo 

, 
» 

Tevki · 

fattan 
sonra iıt. 

Adı ve soyadı 
Aylık miktarı 

ücret Lira K. 

!smail Arcan . ... . . 
Salih Saka . .. . .... . 
Kadri Ark ... . ...... . . . 
Ziya Akkuş .. . 

Hayati Koral . . . . . . . 
lbrabiın Olcay ... ... . . 
Mehmet Hüseyin Yıldıran . 

80 
50 
45 
60 

55 
55 
50 

Nurett.in Aygen . . . . . . . . 45 
Remzi Güvem . . . . . . . . . . . . 75 
Abdullah Caylaz . . . . . . . 50 
Rıza Şen . . . . . . . . . . . . 50 
Osman Ahmet Erzincan ..... ... 50 

Andon Bron . . . . . . . . . . 45 

Memet Ali Kestane . . . . . . . . . . 40 
Kemal Uysal . . . . . . . . . . . . . 55 
Tevfik Saner . . . . . . . . . . ·. . 40 

Kamil Yusuf Karaoğlu . . . . . . . . 30 
Fevzi Nagaşgenç . . . . . . . . . . 85 
Cemal Yaman . . . . . . . .. . . . . 60 
Aziz Çakır . .... . ... . .. . . . 
Alaettin Canlı . . . . . . . . . . 
Macide Emreın . . . . . . . . . . . 

50 
50 
50 

62 4!! 
40 09 
36 36 
47 56 

43 83 
43 83 
40 09 
36 36 
58 76 
40 O!l 
40 O!l 
40 09 

36 36 

32 62 
43 8:ı 

32 62 

25 02 
66 23 
47 56 
40 09 
40 09 
40 09 

--.. -->•<·-----



L. Matbaanm mesai hul8sas1 

1 . XI . 1941 : 31 . X . 1942 

l . - TERTIP DAlRESt : 

1. Zabıt ccridesi ( İnikat ı. 8ı) 

2. Zabıt ci lt fihristieri (Cilt 2ı : 27) (1) 

3. Kanunlar mecmuası (Cilt 23) 
4. Ruznameler 
5. Sabık zabıt bullsaları ve gelen evrak 
6. Ruzname matbuaları (Numaralı layihalar) 

Sıra No. ı : 242 [2] 

7. Ruzname matbuaları (Numaralı Hiyihalardan 
ikinci defa basılanlar) ek Jayihalar : 
No. 4, ll, 79.I, 79. II, 79. III, 79. IV, 79. V, 
97, 99, ı02, ııo, ıı7, ı28, ı50. I, 150. II, 
ı89 ve ı94,263 [3] 

[ 1) Zabıt cilt fihristieri 
Cı'lt No. Sayfa adedi 

21 
22 
23 
24 
25 

12 
16 
18 
22 
24 

Sayfa 
adedi 

ı 688 

ı32 

ı ı74 

8ı 

8ı 

3 072 

84 

Cı'lt No. 

26 
!J7 

Baskı 

adedi 

800 Meclis 
ı 000 Başvekalet 

800 Meclis 
ı 000 Başvekalet 

ı 300 
500 
800 

ı 350 Meclis 
ı 030 Başvelrolet 

ı 350 Meclis 
ı 030 Başvekalet 

Sayfa adedi 

26 
14 

13!J 

Baskı 

yeki\nu 

ı 350 400 
ı 688 000 

ıo5 600 
ı32 000 

ı 526 200 
40 500 
64 800 

4 147 200 
3 ı64 ı60 

110 700 
84 460 

[2] Hesa bı kati raporlarını ıııuhtevi olanlardan 100 ve üçer aylık raporları ihtiva edenlerden de 
150 tcıııe ayrıca Divaııı mııha-~ebat içim bas'llmaktadw. (Layiha No. 8, 45, 46, 59, 103, 104, 105, 184, 
202, 203). 

[3] 1 kinci defa basılan numaralı ek layihalar: 
Ek lô.yiha No. Sayfa adedi Ek lô.yiha No. Sayfa adedi 

4 2 102 2 
11 4 110 6 
79 ( I. nci) 84 117 2 
79 ( Il. nci) 2 128 2 
79 (lll. ncü) 2 150 ( I . nci) 2 
79 (IV. ncü) ll 150 (ll. nci) 4 
79 ( V. nci) 4 189ve 194 8 
97 !J 263 (*) 4 
99 !J 

84 
(*) Devre : VI - lçtiıııa : 2 ye ait No. 263 esas layı1ıaya ek olarak basılmışttr. 
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Sayfa Baskı Baskı 

adedi adedi yekftnu 

8. Eneümenler için baBilan layilialar (Numara-
BIZ (1) 460 100 Vasati 46 000 

9. Teşkilatı esaaiye ve Dahili nizanıname 
(1. XI. 1942) 160 500 80 000 

10: ·Encümenlerin mesaisi hakkında Unıunıl Kfı-
tiplik raporları Devre : VI, 1 : III. 108 500 54 000 

ll. Haftalık karar eetveli 47 : 60 624 400 249 600 
ı2. Devre : VI, lçtima : 2. Yıllığı 562 500 281 000 
13. Devre : VI, lçtima : 2. Zabrt umumi fihristi 114 500 57 000 
14. Devre : I, 1çtima : I. Zabıtları (Cilt : 4) 560 ı 000 560 000 
ı5. Devre : I, İçıima : I. Zab~tlan (Cilt : 5) 472 ı 000 472 000 
ı6. Kanunlar mecmuası (Cilt : 3) 443 ı 000 443 000 
ı7. Kanunlar mecmuası (Cilt : 2) 572 ı 000 572 000 
18. İktisadi teşekküllerin U. Heyet zaptı ve mer-

bu tları ( 1940 yılı) (Cilt : 3) ı74 500 87 000 
ı9. Kızılay raporu ve U. Meelisi zaptı 80 500 40 000 
20. Muhtelif işler : (Eneümen karar kfığrtları , 

devam cetveli, listeler, isim defteri, takvim, 
album, ilıtısas cetveli, takrirlikler, defterler, 
bordro ve emsali muhasebe işleri, Grup işleri, 
Bütçe encümeni işleri ve saire) 74ı 500 Vasati 370 500 
Bu daire ll 380 sayfa iş tertip etmiştir. 

Il. - TABI DAJ.RESl: 

Beber forma, 16 sayfa hesabiyle 710 tam formalık (Ve 8 sayfa besabiyle de ı 420 formalık) iş 

almış, ve baskı adedine göre 15 726 120 baslo irıi yapmıştır. Muhtelif iş olarak ayrıca : 

Baskı adedi Cilt 

25 500 552 Dubuliye varakalarr D : VI, ! : 3. 
50 000 1 000 Ziyaretçi varakalan 
6ı 000 Zabrt müsveddelikleri 
12 150 Tezkere ve müsveddelik başlıkları, zarf (Kalemlere) 

Kağıtlan kalem ve encümenlerden verilmek su rctiyle basılan: 

Baskı adedi 

350 500 
95 000 

145 000 

Tezkerelik, makbuz, mazbatalık, duhuliye, çekler, kame ve saire 
Çift ve tek mektupluk kağıt (Azaya mahsus) 
Mektupluk zarf (Aza ya nıahsns ) 

[1] Encümenler için basılan numara.sız Uiyihalar: 
Snyfaaayısı:- (40, 2, 4, 4, 8, 14, 10, 18, 8, 2. 24, 4, 10, 14, 66, 8, 8, 2, 10, 4, ı8, 8, 26, 54, 18, 20, 
36, 6, ıo, 4- yek:Un 460). 
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lll. - ClLT DA1RES1: 

A) _ Formıı katlama ve toplama ve tel dikiş işleri : 
(1 420 fonnalık) 

B ) Telli telsiz ve kapak işleri: 
145 800 Zabıt ceridesi (81 inikat) Baskrya göre 
ı2 600 Zabıt cilt fihristieri (7 cilt) » > 

575 960 Numaralı liiyihalar (242 tane) » > 
1 300 Kanunlar mecmuası (Cilt : 23) 
1 000 Kanunlar mecmuası (Cilt : 2) 
1 000 Kanunlar mecmuası (Cilt : 3) 
ı 000 Devre : I, lçtiıruı. : 1 zabıtları (Cilt : 4) 
ı 000 Devre : I, lçtima : ı zabıtları (Cilt : 5) 

500 Teşkilatı esasiye (ı. XI .1942) 
500 Yıllık D : VI, 1 : 2. 
500 D : VI, 1 : 2. Umumi fihrist 

'! '·' 

.. 
4 850 Muhtelif işler (Umumi Katiplik raporu, haftalık karar, isim defteri, bordro ve saire) 

650 U. Bütçe ı942 
500 İktisadi teşekküllere ait raporlar ve U. Heyet zaptı (Cilt : 3) 

C) Blok işleri: 

1 594 Müsveddelik, makbuzlar, Grup işleri, devam cetvcli ve saire 
450 Cilt (ıOO yapraklı) küçük ve büyük takrirlik) 
524 » ( 50 » ) duhuliye varak1l.ları 

1 150 :t ( 50 :. ) ziyaretçi varakalan 
452 Karne (ı : 452) duhuliye 
500 Rey karnesi . 
450 Tahsisat çekleri 
125 Biriç. ı80 intizar 

Ç) Cilt işleri: 
700 Albüm D : VI, t : 3 (1. III. ı942 ) ( Manı]{en ve bezli) 
16 AJbüın (Karton) (Marukenli, made11i rnptiyeli ve kordonlu) 

2ı.ı Kitap cilt işleri (Meşiııli, bezli) 
500 Takvim 1942 
57 Defter işleri (Bezli 27, meşinli 30) 
18 Hüviyet vıırakası (D : VI, t : 3) (ı .ı rrlıırÜke~Ji, 4 bazli) 

D) Do~'Ya işleri : 
6 Sumen 

60 Mukavva dosya (Mcşinli) 
E ) 'l'aınir işleri: 

32 Defter, sumen 


