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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden bazı kanun, 
nizarnname ve talimatnameler 
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.i - fi iiliiplıaıll ' fulimıtfllllllllsi 

B - Heyeti umumiyenin mesai huH\.sası 
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kurlar drı•om ıtfil•lııi11i a;islırir ı · ıfı · rl 
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'l'p~kili'itr Esıısi:·!' » » » 
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A. YUksak Meclisi doOrudan doGruya alakadısr eden 
baz• kanun, nizarnname ve talimatnısmelar 

ı. Teşkilatı Esasiye kanunu 

( Ut'-" llll Ctoridf' ift lll'Ş/J' ı•e illiıli : :!4 May1.'1 13.Jo - .V o. ; 1) 

No. 
491 

BİRİNCİ !'ASIL 

.A.hk&mı esasiye 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir cum
huriyettir. 

İkinci madde - (Mnaddel : 10 nisan 192b 
ve 5 şuLat 1937 No. 1222, 3115) - Türkiye Dev
lt•! i. ı·nnıhuı·i~·<'tı:i. nıilliyı•tt:i. lıalk<:ı. dl'\'let~i, 

JUik ve inkilnpç1dır. Resmi rHli tlirk~edir. Ma
karı·i Anknrn şehridiı·. 

Ugünoü madde - Hakimiyet bilAkaydüşart 
milletindir. 

Dördüncü madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümeuili 
olub millet narnma hakkT hakimiyeti istimal 
eder. 

Beşinci madde - Teşri salAhiyeti ve icra 
kudreti Büyük MilJet Meclisinde tecelli ve te
merküz eder. 

Altmcı madde 
hızzat istimal eder. 

Meclis, teşril salAhiyetini 

Yedinci madde - Mecli.-, icra salAhiyetini, 
kendi tarafından müntehalı Reisicumhur ve 
onun tayin edeceği bir İcra V e killeri Heyeti 
marifetile istimal eder. 

Meclis, Hükftmeti her vakit murakabe ve 
ısknt edebilir. 

Seki.sinoi madde - Hakkı kaza, millet na· 
mma, usulü ve kanunu dairesinde müatakil 
mehıt.kim tarafından istimal olunur. 

İKİNOt F ASIL 

Vuifei teşriiye 

Kabul taribi 
20 . IV .1340 

Doktmıncu madde - Türkiye Büyük Millet 
~lt'rlisi kannnıı ınah. nıııııHJ 1'1 tı·,·fikıııı nıillrt 

tınııl'ıııdan ınünlt•lıalı ınelmslardıııı ıııiitP:-wlddl

dir 1'']. 
Onunou madde - (~Inadllel : ll kıiııunuev. 

'"ı 1934 No. 2fi99) - Yiı·ıni iki ra~ıııı lıi1iı·ı·n 
kıHlın, Pı·krk hH 1'iiı·k. m<'lıııs ;;ı•ı:ııırl\ lıı.ı.ldmıı 
Jıııi:r.ılir ı~ .. ]. 

On birinci madde - (ı\IuatlJt'l: J 1 luiııuııu
e\'vt>L 1934 ı'o. 2599) - Otuz yn~ıııı hitiı·en ku
dm, el'kt>k her Türk, ınehu· set:ilelıilir ı••••ı. 

On ikinci madde - Eeııclıi lıizmeti resnıiye-

[ * ] - Mebııs setimi kwmmc (',.'120) 

[ •• ] - 906 mwwralı karM· : 
1 - l ntihab bitibde ref!ll'l'in eıı çoğunun bir zut 

ııhdesinde tnayyiin 11ahud milsavi ?'Cl/lerde çekilecek 
kanuni kuranın bir zat lllıdesinde tuluırriir etiipi an, 
o zatin mebuslıığunun mebdeini teşkil edc?·. 

S - Bir memu?·iyette i/ren malıus olanlar haJ.:Tmula 
TelllcilU.tı Eıvısiye k·anımımun yirmi iiçiincii 1•c yirmi 
seki..-inci maddeleri ahldimı ltl<timii.ttatbik olabilmrk 
yani mcmuriyet J.:abulii vesilesile ınebu11lağun sıtku
tttna hükmolunabilmek irin mcbus olon /m tnemurım 
kendi intihabına t'esmen ıttıla lutsıl ettikten sonra 
mı•muriyette deı•am etmek istedinine dair m~rriine PU• 
rihan ma.luma.t arzetmiş olması Ul.ı:ınıdn·. 

3 - Mebus intiha.b edilen bir zatin ııt.ebusluk tah
sisafına istihkal.:ı. Meclis e iltiluıkı ile mcşruttur. Yal
nız M cclisin lcm·arile müeyyed mazeret e miistcniden 
gelmcml'k /ilen iltiluılc addofunur. Mebus iııtilıab edii
diğine ?'esmen ıttıla lıA.sıl eden memur wızifede bulun
sım, mezun olsun bu tarihten soıwaki müddetıı aid 
memuriyet maaş ve tahsisatı fevkaladesini rılanuıe vB 
işten el çelctirilmiş, vektilet emrine alınmış, a~kta 
kal·nıış olsun yine btt miiddete aid maaş ve taluisatı 
/t'IJkal&leleri 'Oerilımıu. t6 vubat 19!7 

f • **] - Mebus sc~imi kmıımıı -Madde 7,8 

rn .. ] - Mt>lms seçimi kmıını1ı- Maddr .10, 11, li. 



sinde lmlunanlaı•, ınücuzatı t l'lıilıi) c \' P,V:ı siı·k:ı.l, 

sahtekarlık, dolandrrıcılık, emniyeti suiistimal, 
hileli iflas cürümlerindrn birile mahld\ıu olnnhır, 
nııılıcın·laı·, talıii~ · eti eeııehiye iıldia~mıcl:ı hnlııııı:ııı

lar, lınkuku nH'tieııiyedeıı ıskat eılilnıi~ olnıılaı·, 

tüı·k~c okuyup ya;ı;ınnk lıilnıiyenlrı· ııırhııs 1ııti

hııh olunamazlar [•]. 

On üçüncü madde- Biiyük Millet .i\Jeı·lisiııiıı 
iııtilınhı cliiı-t s!'nede hir kel'e ict·a oluııuı·. 

.\lüudcti hitı•n ııwh11slnl'llı tl'lo·ur iııt.i!ıab 

edilmeleı·i cniuliı·. 

Sabık Meclis 18.hik M!'clisin içtimaına kadar 
devam eder. 

Yeni intihabın ierasına imkAn görülmediği 
takdirde i~tinıa devt·ı•sinin lıir sene lt>nıdidi (·a
izclir. 

Ilc ı· mehus y:ı.lııız kcııılini intilı:ı h rrlıııı d ;ı i
renin değil, unnını milletin vekilidiı· . 

On dördüncü madde -- Büyük Millet Mec
lisi, her seıH' l<'şı·ini~uıni iptirlnsınılıı r·~ı ılın· et

.<ıiz toplnnır. 

Meclis, ıı;ı;asının memleket ılııhiliııtle, deyiı·, 

1cdkik ve mnrakabe \'azifelcrinin ihzıırı ve tr . 
ııeffiis ve istirıılııı t leri iıjin senNle n lt ı ıı \da n fa~
In t ıı li li faaliyet edemez. 

On beşinci madde - Kaıııtıı teklif 1'1 r ,, ,.ı, 

lıakkr :\tet·lis nınsına \ ' C lcı·a \'ekillcri JlC'yctiııe 

aiddiı· . 

On altmcı madde - t:Ninndılı·l : 10 nisıııı 

1!1~ . ~o. !:!:!:! ) Jl('lııı sl:ıı- Mrdise iltihal< ct-
tiklrı·iııdt• !;>ll ~t'kilılf' tıılılil' olııııııl'laı- r ... , : 

1 \·atan \ ' C ıııilletiıı sıınclet ve seli'ınıetine ve 
mi11Ptin lı ilir kııyılii!in ı-t hiı kim iyet iıı!' ıııu~ııyir 
biı· gaye tııkilı t'lıneycrcğiıııc ve üınhmiytt 

esnslnrına sıırlnkntten nynlmıyneağınıa ıınııııı

H\tın iizcrine siiz vcriı·iııı]. 

On yedinci madde - Ili~ bil' nıcbn!-1 ~Ic ·!is 
dalıiliııdcki ı·py ve miihlcıııııııflnıı 1·e hryıırıntııı
dan ve Meclistrki rcy ve ıniitnleasımıı ve heya
natının Mec:l is lıııı·icindr iı·ııcl \'C izlııınnılıııı dt~ -

r ] - M!'/111.~ .~q;imi /;auunu - Mrıdıle 10, 11, 12 
r ~* 1 - Ocil~tcii neı•n·niu ii('iincii lçthrvıı ilc tıeljinci 

Devrenin w, hı.ikad aiinlı>1'i, o ::rı·ııuın Latil niinii ola.n, 
cumoya ı•e {Jrşinci Deı•rf'lıi1ı i/;üıri lt;tinvıı bir pn::a1·a, 
cıltıııcı Dev1·eni1ı ikinci lçliı1ıtıı . .')e/u-ı· Ba11ramının bi
?'inci giinüne ı•e iiı;ii11cii lı;rimm iHe IJil' cııma/'leıdyf 
tesadii.f etnı;ş ve Meclis yine loplanmı.~tw. 

r •••ı - Trıhlil iı:iıı m• · f,u.~lltı intillrıp mazbatrısıııııı 
tusdil: erlilnti.~ nfııwm fli::ım !1ıl1111: (Y.. Jt:. CiU 21. 
,'javJiı o. J;j IX - IOJO). 

2 
layı ıııt•i!ııl dı•ğildiı·. f:erc·k iııtilıahıııuaıı c\'vel \ ' C 

geı·ek sonra aleyhine cüt·üm isııad olunan lıie 

ıncbusun maınunen isticvahı veya tevkifi [•] 
n·yalııııl ııınhakı·ııwsiııin iPı·n-;ı lfr.n~1i nmıımiyı'

ııiıı kaı·aı·ıııa nwnıı11nı· . 1'iııııi ı·iiı·ıııii nw~lıııfllııııı

ılnn nıüstc~ııııılıı·. Aıwak hn tııkılirclc ınnl<aıııı 

aidi MccJisi flcl'hal halıertlar c1ınckle miikel
lcftir. Dir nıcbmnın intilınhından C\'Vcl veya soıı
ı·a aleyhine Rnrlıı· olm n~ cezai h il' lıükmün in fıızı 
mebnshık müddetinin hitaııııııa kadaı· talikolu
ııııı· I .. J. Mrlnıslnk ınüdıl<'1i rsıııısıııılıı nıiinını 

ıt.ııııwn ı'ı' n•ynıı t'lıııt•z. 

On sekizinci madde- 1\lcbuslaı-ııı scııe\'i tah
siı-:af ltıı-ı kanunu malısus ile tayin olunnı·. 

On dokuzuncu madde - 'l'atil esnasında He
isicııınlıur V!'yn Meclis Heisi lüzum göril.ı·se .Mec
lisi içtimaa Javet edebileceği gibi azadan beşte 
lıiri Lıırııfmdnn taleb vnkn bulursa Meclis Reı,;i 
ılahi :\{pı•lisi ic:timua davet eder r•••]. 

Yirminci madde - .Meclis ıııüzakeratı aleııi
u it· ve harfiyen nc~ı·olunur. 

Fakat nizumnumei dahilide mlinderiç şeraile 
tr.vfikıın ;\[t•l'lis hafi ccbıcler rlahi akdcrlchilir 
vr lıtıfi t'clselcı· nıüzakerıı1ınrn ne~ri MeC'Iisiıı 

kar:ıı-ına ııwınıttın- r••••]. 
Yirmi ')irinci madde - ]ı[eclis, miiuıkcratı

ııı l«•nıli ııizııınnaıııei dahilisi ınncihincr iı·rn 

eder. 

Yirmi ikinci madde- Suııl I'C islizıılı 1·e 1\JP<' · 
lis tnlıkikııtr, '1\tt>clisiıı ci'ııııl!'i ımlulıiyctindcıı 
olııp ~!ddi tntbikı ııizııııınıtnıl'i dahili ile tayin 
olunnr. 

f"' l • Tel!rii moBııııiyeti /.·aldwıhı1ı bi?· mclms, 
11 unrrı H rı1f'f i ımıımıiue kıırm·ı rılımıırırla ıı ?ıuıhke?ıucr 
ltı • ltif olunobilir. J(arrıı·: Jf!RJ,. ' 

ry · ı - 2: • X/1-1.91,0 cin 1.-rıf>llf olunrtıı. Tt•!!ldlritı 
J·:.~lllliJJr EJ.ciimcnillill bir 111/rz!ıotasındrm: 

Nrfice: lıwat olroımı lıiı· Huçtnıı dolauı istenen 
lııl:ilirılın ncıTI' -~01110/U lıırtıkılmoııwa Meclix Timu
mi lfı' J/I' Iina l:arai' t'l!rilmi.~ olan bir nuıbusıııı y(lui 
])I'I'I'Cde dahi 1111'1111.4 SCCilnıi,q OliiW!iı /ıu/infle rl'l'l'itt' 
,., , ,·ilmi;~ o/ıuı lo/il: 1.-ıırrın iıilfwn'iııiin devıımı i.crıp 
l'rlrcr•fii~oe ı• e ı ' ı·ı·ell:i flc1'1'f' eıwaımıda ı•eı·ilmiş ta U k 
/,'(11'11 l'fıt r111t11 ne 1' l'f' -~01111 nr/rı (Lll('(( k IJC' Ili de ll ?!ıl' b w; 
ı<e çilwiye•ılr r hrtl;/anıltı l•emliliğimlcn 01'1adaıı krıllat
rtrk, lllki/ırılın lut:jhınuısı lll.zınıaeld1'ği!l(ı ı•l' şimdiue. 
/mr/o,. l•u uo'rlo N' l'ı>JJroı rdl'ıı mıuoneleııin derli l! lil'il
uu·.ıillı• mrılml '"'lınoıuırhifına l<m·nr ı•eriltli. 

[ " 1 - Mrclix, 18 il/; leqr·hı 1.11,0 (Musul meRelesi) 
r · -! .' Bı!lı'l JIJ ,]() (Milli l~''l'ft kıımwliııi,ı 1.-onw
m;·ı .~ ı) ,,, · ihll'i'iıulr. Reisic11111h11r lrıl'rı/nıdtııı i<·liı/((ıa, 
l• · l'l;n/fiılı rlrıı•rl ~· ılilnıişfi·r. 

t * ·• "1 - l)a/ı ili ni::tırıınrınırnirı 9.'1 nci 1ııaddeR'inin 
son J ıkrruJHut fmkımzl 



Yirmi Ü!]ii.ncü madde - Mclıushü. ilc- llü-
1; ılınet memuriycti bir zat ulıdcsinde içtima ede
ıııt·z. ı ı . 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
·Millet Meclisi heyeti umumiyesi her tcşrinisani 

i pt idusındu bi ı· sene için kendisine bir reis ve 
üç L'<'is vekili int ihab eder. 

Yirmi beşinci madde - lntihab devresinin 
hitammuan evvel Meclis aucJi mürcltcbinin ck
seriyeti mutlalcasile intihabat tecdid olunursa 
yeni i~tima eden Meclisin iutihab devresi ilk teıt· 

ri n isaniden başlar. 
'l'e~ı·inisnnidcn c\'\'cl val<i olan J <;tiıııa, Ft'Y

Iotliıılı• hil' l f:tima nd<lolunnr. 

Yirmi a.ltmcı madde - (Muaddcl : 10 nisan 
lf.l:.! ' l\u. 12j~ ) ı:ii.rük ~!illet i\lt>rliıü kunıııiııin 

ynzı, ta Iili, tc[:-ıiı·i, f silı n ilgmıı , DeYletlcl'le ıınt
kıın·lr. ııııuılıt• tl<' Yt' :mllı nl<ıli, lıııı·lı ilfıııı, ııım·n

zenci uınuıniyci ınaliye ve Devletin umum hesabı 
kati l<anunlnl'llıın tedldk Ye tasclikı, meskitkat 
darbı inhisar ve mali taahhüdü mutuammın 

mnkavclat ve imtiyazatın tasdik ve fes.hi, umu
mi ,.c hususi af ilanı, cezaların tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücnzatı kanuniyenin teeili, mnhke· 

["] - Uıı IIJ(L(/dcmn lıini ınii:akt·rcı<indl' « /Juı·ülfii
?ııoı ıniitlcn·iHlil.-lcd bnnrlnıı miistrııııııdır " mcalindr 
llllanbul mc!Jwıu :lfi Rıza ı•t• Sanıhan melıusıı Vu;.;ıf 
lll'ra}nıclan vcrilrıı fahrirlrr Hryeli ıınıımıiyrcc 
rctldcdilıııi~ti (2,J/lll/1:J~O - Ciltl i. Sauıfa 8;].5 : 
b' • .'li). Hulla l ::mir mcbusıı Scyid /ııı yü.:dım miistrı/i 
.~nuılımşln· (J,JW- ('i/d 11, Srıyı{u 195). 

- 87 nımıa1·alı le/si?· : 
. l n!.:arıı H~tkıık mc/;lcbiuiu rili lıir mrı<lc/; mrk/rlıi 

nlılıınıuıa ı•ı• ml'l:lebin clrı·:ı/rriuc mcuış deği/ iieı·cti lrık· 
ı·iı· ı•rrilrliğinr lli,ıncn bn mıuıllimliğiıı mclnı,slıtlcla iı:-
1 immnda hiç /li ı· nırıhzıw yoktur. 15 .,u lı al 1926 

- 111 wım.tınılı te/si?· : 
Büyiik M illt•t Mecliıti (t;;asııulıııı bil'iuc Hiilni

nıet /a?Yl{ımlan ft'l'fli Nlilf'n ?niWJIJIOII I'C 1/IIIPnklml lıir 
ı:; fl iilı'linıl'l lllt'lll111'ittelimll'lı ııdılol•ınrımn.z. 

J() şu lmt Jfl~'i 

- 18 uıuii(O'IIIı 1.-nrur : 
Riiuiil; Miliri Mı di.~i 11;ır.~wıu lif,. lwnui lı ir mı•

nwriuıti ıılıdc.~iıııl•· cuıı l'ıliJI ı · tıncmud lnı .~ lf.quı11m 
ffcyl'li lr r~tiJieniıı td;[i{ ı·rıtn ıniilttlta.~ı ii:rı·hır 
Biiuiil• lifil/ı 1 Mı· clis iurı' la/;aniir f'lliri/ını·:~iı~ı• /mı ·ar 
Vf'rildi . :i - 1'f - f;I.JO 

«Teşldltil ı Estuıiuuıiıı :2.1. maılr/r.,; ilr '"' lwror, 
lıt/ıiati ilı ltiil•iimııii:: kıı/uıışln·.ıı 

- ::ıs:: mı.mrwalı lrarı.w : 
1\Irdiııi tılifli nzıısuı<lom dava 1•t•kl1/ ı1 /i ilr iııligoı 

••drnl.er ı•cı?'lltL tl 1·/ıal mımintı l•art:ır ııcriltli. 18·11-19.'18 
« Ru harrır ~110 ıwnwı·rılı lmııunıın ~ 11rii mcıd<lcsi 

lltlll'ibincı o:; ııisrın 1340) tarihiıırleıı/wri maınıd'i'tıılıih 
rleiiildir ». 

- !.95 mımaralı karar : 
/ll eelisi Ali tızaaınm m.iitcalıhidlil.; 7Jil-7111Wlcırının. 

meııiııo karar verildi. t3 -ll· 1338 

3 
mclerden sauır olub katiyet kesbelmiş olan 
idam hükümlerinin iniazı [*] gibi vezaifi bisut 
kt•ndi ifa eder. 

Yirmi yedinci r.:ıadde- Bir mclıttsttn Yalana 
Jıiyaııet YC nıebusluğu znmımınt1n iı·tikalı töh
ıııetlel'iııdcn hiril<' ıııiitt<'lwııı olduğıııın Türkiye 
Hüyiik Millet ~11'rliıo.i lwyrti nnıuıııiyt•si ıız.ııyi 

111<'Yl'tıtl<'siııin s ii 1 ü~n ın ckseı·i)·et i ıirmıile kıı ı·:ır 

verilir· yııhucl on ikinci ınııdılcde ınii1Hlcri<: ccı·n
iıııdrn lıiı·ilc ın:ıhl,fını olur• \' <ı nı:ıhl\iınıi.nti l;;ı

ıryeı ıııuhkeıııc lıuliııi nlıı· u ıııt:ıuı:lnk sıfatı zııil 

ulu ı·. 

Yirmi sekizinci madde - lstifıı , eshnhı meş
rua uulayısil<' ıııahcuriyet, bilit nıczuııi)' <'t ve 
mazeret iki ay J\Ieelise ademi devıııu [UJ ve
yahllll ııH·ııımiyı•l lHtlnılii lıallc•ı·inıle melıusluk 

sn 1\ ı t. oJ nı·. 

Yirmi dokuzuncu madde- Ynkııi'J(lııJ,i ınml

ılt>leı· ınııcibiıH:c ıncbn. luk sıfatı zail ,·eya sııkıt 
ıılıın Yl'yııhııd Ycfııt Nlcıı ıııehnsuıı J !'ı·iııe lıiı· 

diğeri intihnlı olıııııır. 

Otuzuncu madde - lıiiyiiJ, Milltıt i\frl'lisi 
kNırli zn hıtııımır n• isi ıııa ı·ifrl i ll' t ıı m.i ııı \'e irla
re cd<'r. 

r•J - Şeyh Suid isvmıt miimısrl•clilr lun·l'l<al?. ~~~-
1.-c ri ye m ın takasındr• "C lİ nhanıda tc.~!• il olımaıı htik· 
!Ul ıruılıkrmf'/rriıııleıı Ilirineisi tcu·nfını/atı 1'CTilecd: 
öliim cl'zrılo nnııı M eelisi Ali re lcısılih rdilmrksi::iu in
{ rı~ ı. ı·c , ı nlwra l stikWl mahl.,rnuııiıırt> re1·ileccli llıı 
lmbil cP;:;uların i.~c Ml'cli.•i Alı'nin loııl'ibine ar;:;cdil
mrsi, .1- /1 -1!141 de tu/ılı /;(lfl'a?'tt nlıumış (Karar: 1 ı T) 
ı·r icltmı :wlahiuı•ti, 00- ll'- I.MJ ele mrzlnir muhl:c· 
ınrye de lt"jm'il olımmuştıo· (l\ann·: 136). 

i1.~ofju/ır, yıızılı 595 ıııoııam uc J1 nıa-rl 131,1 /a.rilı
li lmtııoı ilc bıı sulôlıiyet Divanı /ıarblc1·e de veril
mişii : 

4: /luli llflı·bdc ynlwd miiMllelıon ve miiçtcmiaıı is
uun ı•ııl.:uumlcı Httlıai lıarcl<ıit ı•c i.qyaııtlcıhi iclarci örfi-
1/l lllllllrtlmlanıuhı miilı•şc!.-l.:illıilıhnımı Diı:am hm·blcı·
ılPn ı;odır olan idam koı·cıı·lan, ordıı veya koloı·dıı rr
ıtalııul miiıJLaldl fırlm veya nıınılcii mii.stahl.:em kunwıı· 
r/nıılnrı tam/ıııdcın badetluııdik, Jalwl iufa;: olıuııw. > 

Maamu/ih, 111 eııcmeıı ı•alcası dolayısite ilr1n <Jlu
>ımı idarci öı·fiye ıııiiclılctince bıı kanun mcri olmamış 
ıır Diuanı lıarb tara/ıııdan hii/mwlııııaıı ölüm cezaları. 
Mı•clisi Aliııin ltı..9ılikına cn·zolunmıtı1Jl1ır (l(ara?·: 611 ), 

Hilıilırırı• bıı lramoı, 15 mayıs 1910 tarilıli ör/i 
idare (.18:12) kanmııt il('. ilga edilmiştir. 

- 28 4 sayılı 4: Tunceli ııiUiuctinhı idrırrııi ltuhlmı
dn Immlll > un :13 ncü. muddeııi : 

Idam hiilciimlcı·iııi,ı mli ı•e /,;ıwırıııılun tura/ırıdan 
leeile lii;:;ıım qÖ1'iilmcdiiii tcıkdirde üı{u::ı eın.?·olwııw. 

['".,1 - 1 stcıııbııl nwbwm Haydar ı:ı: Jl.lm·diıı mc
lıu.~ıı Ji.Jnlıittin Birncııin ııı.cbu.~lıı/;lm·ı GO:; vı: 1!.15 
ııayılı lmmrlcır uttıcibhıcc ıskat olıumııı~tıır. 



-4 
UÇONCtt FASIL 

Vazifei icraiye 

Otuz birinci madde - Türkiye Reisicuınbu

nı, !\üyük J\filtrt Mrclisi heyeti umumiyesi ta
rııfrııdaıı ve kentli uz::ısı ıneynnınclan bir intihab 
devl'l'si iı;in inlihap olunUl' [ 0

]. Vazifei riyaset 
yr·ııi Hı·isir·ııııılııınııı inlihabrnn kadar denım 

eder. 'l'ckı·ar inlilıab olunmak c::ı.izdir. 

Otuz ikinci madde - Rei~icuınlıur, De,•letiıı 

rrisidiı·. Du sıfııtln ınerasiuıi mahsusaıla .Meclise 
Ye liizuııı giiı·diil<r,e tc~ra \'ekilleri Heyetine riya

SPt eder. Reisiennılnır, Hiynscti Cumhur maka
nınıda bulnııılukc;ıı, ~Ieclis ınünaknı:ınt ve müza
kPralma i~l iı·ıık rrleınez \C rey veı·rıııc7.. 

Otuz iiçüncti madde- Reisieuro h ur, hastalık 

\'c nıcmlrlwt haricinde seyahat gibi bir sebeble 
,·cv.rıifini il'n cclcnıeı-: nyn vefat, istifa ve sair 
""heh ılolnyısil<' Cuınlııu·iyrt H.iyaseti inhila.l 
rdcı·sc J:ii~ iik ı\! illet ~h·clisi Heisi vt'kiıleten Re
isil'iiııılııır Hmifiııi ifa Nlrı·. 

Otuz dördüncü madde - Cumhur Hiyaseli
nııı iııhiliıliııılc ~lcclis rııiiçtenıi ise yeni Reisi

cıııııhuı·u derhal iııtihab eder. 
Mrclis rnür,tcmi ılcğilse rcis tnrafnıdnıı he· 

ın en ic:t iınnrı 1ltıYC! f'clilerek Rcisicumlnır int i bab 
Nliliı·. ~Ie('lisiıı iııtilıalı dcvt't'Si lıitaın lmlınuş 

veya iıılilıahalııı lrr·dirliııe karar Yeriimiş olursa 
HcisiC'ııııılını·ıı geleı·ek Meclis iııtilııılı eder. 

Otuz beşinci madde - lteisicuınhnr, 1\I.;clıs 

tnı·afmdcııı kabul olunan kıınunlaı·ı on gün z:ır

fıııı1n iWıı rılcı'. 

'l'ı·~kiltıtı ı•;sasi,,·ı· kaıııuııı ile lııitı;c Immıniarı 

nıüstesna olmak üzere ilfınını nnıv.tfık görmediği 

kanunlan bir clnha müzakere edilmek üzere es· 
bnbı ıııucilıt•silc lıiı·likte k~'ı.:ı on giin znrimdu 

l\fcclise indr eucr. 
MN•Iis, !iıczlt(ır kaıııınıı hıı defa ıla kabul 

cc.lcr!-ır, cııııııı iliinı Rcisinımlıur için mechuridiı·. 

Otuz altmcı madde- Reisicunıhur, her seııe 
teşrinisanide HiikCımetin geçen seneki fnaliyet.i

ne \'c o sene il tihaz e(lilmesi miinnRib görülen 
trdlıil'lrre ılnir bır nuhık irıırl edt'r veyahud 
Bıışvckilc krraat ettiı·ir. 

Otv.z vedinci madde - Reisieumnnr, eenchi 

1 l - fr'Hlrnlritlt fr:timuda, illtı/1(1(} ft'cdid JJlıwur 
( 1 Jiirdıincii. devre) 1 

Devletlerin nezdinıle Türk Cumhuriyetinin siyn
si mümessillerinin tayin ve ecnebi Devletlerin 
siyasi miimessillcrini knbul edcı·. 

Otuz seklııinci madde- (Muaddel: 10 nisan 
1928 No. 1222) - Rci.sieumhtll', iııtilıaln aluılıin
de ve Meclis hmmruııdn şıı stıt'(•tle yemin edeı· : 

rReisicumhur sriatile Cumhuriyetin kauun
larınn. ve hakimiyE:ti milliye esaslaı·ma riayet \'C 

bunları müdafaa, Türk ınilletiniıı saadetine sıı

.:hkane ve bütün kuvvetirole snrfı mesai, Ti1rk 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi keınııli 
şiddetle men, Türkiyenin ı;;an ve şerdini vikaye 

ve ilaya ve rl<'ruhde ettiğim vazifenin icabatma 
hasrınefis etmekten nyrılınayflcağımn namusum 
üıerine si.i;: veriı·inı). 

Otuz dokuzuncu madde- Rcisicuırıhurun ıs

dnr edeceği bilcümle ınnkarı·erat Başvekil ile 
v~'kili nidi taı·afmdan imza olunur. 

Krrkmcı madde - Ba~kuınandanlık Türkiyr 
Uüyük Millet Meclisinin şahsiycti maneYiyesindf' 
nıündemiç olub Reisicumhur tarnfmdıın temsil 
olunur. Kuvnyi harhiyenin emir ve kumanelası 
hn;:aı·dıı kanıımı nıahsus1ııııt tcdikaıı Erkanı Har. 

hi~·"i l'ııtıııniy(• ı·i.nısı•tiııı· q• s(•frnlc lı•ı·ıı Vrkil

lcl'i Heyetinin inhası üzcr·ine Reisicumhur tarıı· 

f'ıııılaıı llllShPrJİll'f'l'k Z!ltl1 tHc1i O)Ulllll" r•J. 
Kırk birinci madde- Reiı:ıicumhur, lıiyancti 

vntııniyc halinde llüyük Millet ~leclisiııe knr~ı 

nıesuldiir. Rcisicuınlıurun nıdnı· edeceği bileüm
Ic nıukaıT('rnt tan miltC\'clliıl rnesnliyet 3!) nrn 

tııııdılr nıııt•ilıiııcc nır1.ki'ır ıınıkaı·rcralı imza eden 

13aşvekil ile vekili aitline racillir. 

Reisicuıııhurun hususatı şnlısiycsindeıı dolayı 

ınt'suliyct.i liızıınw·Ldikll· iı-:lm Tc·~kilıltı Bsasiyc 

knnnnnnun mnsuniyeti teşriiyeyc tnnlluk eden 
1 i nei •nnddesi ınucihinec lıorcl{ct E'dilil'. 

Kırk ikinci madde - Rcisicuınhur, Hüktt· 
mı>lin inhnsı üzerine, daimi nutlfıliyet \'C'ya şey· 
huhat giui şııhsi sclıcbl<'rdım dolayı ınuayyeıı 

efraclrn eez:ı.larmı ıskat veya. tahfif edebilir. 
Reisicumhur, Biiyük ~!illet Merlisi tarafnıılaıı 

ilham edilert-k mnhkftm olıııı wkillcr ha·ltkınıhı 
bıı salahiyrti istimııl rdc·me:-.. 

Krrk üçüncü madde - Reisicwnhwnn tıı hı-ıi
satr kanunu ınn.lısus ile tıı.yin olurıul': 



Kırk dördüncü madde- r ~luaddcl : ı:1 şu

lıııt 1 !):li \"1' ::!!) ikinci tet;:rin J 9!]7 )i o. ;{1 1;) Y(' 

;::.n:.!) - Ba:;;,·ekil. Reisirunıhuı· canihimlcıı n: 
~ll'<·lis aznsı ıııe.nı.ıııııtl.an 1ayiıı olunuı·. 

Sııir vcldllcr Başvckil tarafmdnn Meclis aza

sı nı·ıısındtm intihab olunaı-ak heyeti umumiyesi 

R.cisiruıııhurnn tasdikilc Meclise arzolunur. 
Mrdis ıııii\:tcıııi değilse arz keyfiyeti l\fccüsin 

i(,:timaıuıı. tıı.lik oluınıı·. 

Hükfıınet hııttı hareket ve siyasi noldai Hfl

zıu·mı aMmi bie hafta zol'fnıdıı. Me(•lisc lıildiriı 

vr itinınd hı h• b cu cı·. 
Kırk beşiııei madde - \'ekillcı·, Başvekılin 

riymıcli n ltın ln ( l(·r ıı Yckillcri Heyeti ) ııi teş
kil cıJcı·. 

Kırk a.ltmcı madde - lcrıı V ekiLieri H eye ı i 
Rükfımctiıı uınunıi siyasetinden müşter<:kcıı me
su1düı·. 

\"ckillcru ıı her biri kendi ımlahiyeti tlnire
sindl.'id icrııııttnıı n· ırıniyelinin efa! ve mua
ıucli:tlıııda.n ve siyasetinin umumi istikaınetin

dcıı ın ünfel'itlcn uıcsuldüe. 

Kırk yedinci madde- ( Aluaddel : 13 ~;~ubat 
1!1:J7 ve ~n ikin 'L ü•Hı·iıı19!!7 - No. 3 tl 5 ve J!!72)
Yekilleı·iıı nı:dfc ,.c nıcsuliydlcri ııınhr-ıus lutının
In tııyiıı ohıııuı·. 

Kırk sekizinci madde- (,\lua,ltlcl : l:J .. ubat 
1937 ve j9 ikinci tcşein 1937 No. 3115 ve 3272)

Ydt~lctlerin teşkUi tı:ını, nıahsus lwnuıın tabi
dil' ı ı;oJ. 

Kırk dokuzuncu madde- (.Muaudd : J3 şu
b:ıL l!l:1i n: 2!1 ikiııci tcsriıı 1!137 - No. 3.15 ve 

3272) - Mezun ve her hangi bir sebelıle mnztn: 
olan bir vcl<ile İcra Vekilieri Heyeti uzasllldnn 
biı· diğcı·i nnwakkaten niyabet eder. Ancak .bir 

vckil biı· ı•ekftlctteıı fazlasına ııiyabet edemez. 

Ellinci madde - ı ı)Juıı.ddt'l : 1 J şulıat 1 n:rl 
vr :!!1 iki n(• i lc~l'iıı 1 !137 · Ko. 311!} ve ,•~7~) -
1cra Yrkillrl'inclcn birinin Divam Aliye se1·kine 
dair Türki)'C Biiyük Millet Meclisince vcl'ilcn 

loıı·aı· ı·cldlcttcn sukut.u dahi ıııutauınııııııulıı. 

Elli birinci madde - ldart dan n ihtiW· 
ları rüyet ve hal, Hiikt\m.etçe ihzar ve t...-di 
olunacak knnun JA)'ihaları ve imti7u muka..-ele 

L•] - 3117 ve 9~71 sayılı k(ltıtınlara btıkınızl 
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ve şartnameleri üzerine beyanı mütalea, gerek 
kendi kanwıu mah.susu ve gerek ka.vanini saire 
ile mua.yyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şt1rayi 
UcYlet ll'Şkil eılilı•f'rktir. ~fınıyi Dı·,· lctiıı rücsu• 
ve azası vazaifi mühimınede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tı!crübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yanından Büyük Millet Meclisince intihab olu· 
nur [•]. J~ J 1 

Elli ikinci madde - İcra V ekilieri Heyeti, ka· 
nunlarm suveri tatbikıyesini irae veyahud b
nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahklmı ce
didcyi ınuhte' i olnıtıınak n~ •. iırııyi lJeYlctiıı ıııı

zarx tedkikinden geçirilınek şartile, nizanıname 
ler tedvin eder. 

Nir.amnameler Reisicömhurun imza ve ili.nile 
mamulünbih olur. 

Niza.mnamelerin ka.vanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli Till'lkiye Bil)1ik 
Millet Meclisidir. 

DÖ:BJ>UNOUI'~ 

JCuvvei kalaiye 

Elli üçüncü madde- Mnlıkt'tııelı•ı·iıı tc~kil~tı, 

1·azil'' ,·ı· >ıuliılıiyetlL•ri lmııuııla nııw,vyentliı· [u) 

Elli dördüncü madde - HAkimler bilcibnle 
davalarm muhakemesiınde ve bilkımünde mÜita· 
kil ve her türlü müdahalA.ttan lzade olub ancak 
kanunun hükmüne tAbidir. 

Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Büytl.k 
ınill41t Meclisi ve tera V ekiileri Heyeti hi9 bir 
veçhile tebdil ve tafyir ve tehir n infazı ahkl
ıııııuı ıniimaııoat cd mez [•••]. 

ı:ıu befiııoi madae - HAkimler kanunen mu
ıı.yyen olan usul ve abval haricinde azlolnnl!1ftu

laı·. 

f tl - SOJ mımaral1 karor : 
Devlet ~ılraımıın Dnıı>i dnirı:si, 1.-u::ni l'a;:ijr uiirım 

mitiJtal.-il mahkeme .~ıfat tıc ııalfıhi1(ctile mücehhc;:;-
rii1·. ız nilımı 1984 

[ •"] - Tcmyiz ma/ıl..·ı mc.~i lmı111u mwı,'tı"ltl(lrı : 
4, :1'11, 4G9 (1,8}, 1,85, 89!,, 1221, 1681,, 2019, tUfO, 

2sı;,, !!769, sooa (2), soaz 
Asliye malılrtmıeleriııc airl kanım 11/Wut?'aları : 
!]67, 1848 (19), 2544 
469, 492, 894, 981, 371,7, 971,8 
Sı.ılh mahkemcle?·ine mütedair kanım ııımıaraları : 
H ni8an 13!9 (1086 - 581) 
469 (G), J,!lt, 981, 9748 

[• • ı - Jl/J6 ı>e 1187 ııımıaı·1ılı l.:amrlnru bakınız .' 



Elli altmoı madde - Hakimierin evaafı, hu
kuku, vezaifi, maaş ve muhassuatlan ve sureti 
ııasu ,.c azilleı-i kanumı ıuulısns ill~ ta~·in olu
nur [•]. 

Elli yedinci madde- Hakimler kanunen mu
ayycn veza.iften ba.,ka umumi ve busu.sl hiç bir 
vazife dcruhde edemezler. 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
kemat alenidir. 

Yalnız usulü ıııuhakemat kauuııu [••ı ınuci

lıirıec lıiı· ıııalıkı·ıncııiıı lıafiycıı c>t•reyunına mah
keıııc kanıt· Ycn•lıilir. 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkooıe 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum aör
düğü meşru vesaiti İstimalde serbesttir. 

Alt~mcı madde - Hiç bir maJıkeme va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davalan rüyet
ten imtina edemez. Vazife ve saHUıiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divam Ali 

Altmış birinci madde - (l\Iuaddcl : 13 şuuat 
ın:n w :!!l ikinı·i ıı·::ıl'in ın:n- ~o. :nı.ı, 3272)
Ynzifelerinderı rııi.iııbais lınsusatta Jcr·a Velüllcri 
ilc Şurayi devlet ve 'f'emyiz mahkemesi riiesa 
\ 'C azasını ve Ciiııılıııı·iycl Raı;ınıüddeiuuıumisiııi 
muhakcınc <.'!ın ek üzcı·e lıiı· ( Di\ ııııı Ali) leşkil 
olunur. 

Alt~ ild.nci madde - Divan.ı. Ali aıalığı 
için on biri Mahkemei temyiz. ouu Şftrayi tlev
let rüesa ve azası meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile 
yirmi bir zat intibab olunur. 

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

Altı:n14 üçüncü madde - Divaru Ali biT reia 
ve on dörd aza ile teşekkül ve eberiyfti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Mütebaki altı zat ledelica':> beyetin nokea
nmr ikma1 için ihtiyat aza vaziyetindedir. 

tşbu ihtiyat aza üçii Mahkemei temyiz, üçii 
Şurayi devletten müntehab aza arıunndan ol-

[•] - Hakmiler kamtrııt : 2556, 9206, .'1501. 
[ .. ) - Cezn rnuhnkeınrlrri usıl/ii 1.-(tmmu 11,12 

llub(k , ,, 1086 
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ınak üzere kura ile tefrik oluııurlar. 

Reisliğe ve reia vekilligine intihab olunan
lar bu kuraya dahil olmazl.ııı·. 

Alt~ dördtlnoü mad'.le - Divanı .!linin 
müd1eiumumiliği Başmüddeinmumillk tarafm
dan ifa olunur. 

Alt~ beşinci madde - Divnnı Aıınin ka
ı·arlan katidir. 

Altmış altmcx madde - DiYaıır Ali mevzu 
kanunlara teYfikan nıuhal{eıne icra ve hükilııı 

ita eder. 

Altmış yedinci madde - Dh aııı .Ali göl'iilcıı 
lüzum üzcı·ine Türkiye Büyük ~1illet Meclisi 

kararile teşkil olunur. 

BEŞ tN Ct F ASIL 

Türklerin hukuku ammesi 

Altmış sekizinci madde - H er 'l'ürk hüı· 

doğar, hür yaşar. Hürriyet., uaşkasıııa muzır 

olmayacak her türlü tasarrufta bulunma k tır. 
Hukuku tabiiyeden olan hürriyctin herkes i~in 

hndndu ba*knlımnın hudmlu hiiı·r·iyctidir. Du 
hudud aııcnk kanun nıarifet ile tesbit ve tayin 
edilir. 

Altmış dokuzuncu madde - 'Piirkler kamın 
nazarmda nıüsavi ve bilaistit;ıın karıuna ria

yetle ıni.i.kelle.ftirler. Heı- liirlü zümı· , srıııf, aile 
\''.! ferd imtiyazları mülgn Y<' nıcmnmhır·. 

Yetmişinci madde - Şahsi musuııiyel, vic
dan, tefekkül', kelam, neşir, seyahat, nkid, sayii
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir
ket hak ve hürı-iyetleri 'J'ürldel'in tabii huku
kundadtr. 

Yetmiş birinci madde - l'aıı, mal, ın:, mC's
hen her türlü taaı·ruzdan nınsımrlur. 

Yetmiş ikinci madde - Kaınuııeıı nıuayyen 

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

Yetmiş üçüncü madde - lşkeııce, eziyet, 
musadere ve angat·ya roemmtdur. 

Yetmiş dördüncü madde-:.. (Muaddel : 5 şu
hat 1937 No. 3115) - ınumi nıcnfaatlcr için 
lü;mıııu, usulüne göı·c anla:;;ıluıadık~a ve nıt\hsus 



l<aıuuılan ıııueilıiıwe dt'ğeı· pohaın peı:;iırvet'ilıne

Jikçe hi~ bir kimsenin malı istiınval ve mülkü 
is1imlak olunamaz [•J. 

Çiftçiyi topı·:ık ıuıhihi yupmak ve onnanln
ı·ı Devlet tarafLlıd~ın i<laı·e ~tn:ıek için islimli'ik 
olunacak u razi vt' orınaıılıı mı isi im Ink b<.'ddlrri ve 
hu bcdellrı·in tediyesi s.ıırcti, mahsns kanunlar
la tayin olunur. 

FevknHldc hallcr<le kannnn göre tahmil olu
nacak patıı ve mal ve çalışmaya dair ınükellefi
yetler müstesBn olınnk üzere hiç bir kimse hi~ 
lıiı· f<'dokfıriik yapınnğn zorlanamaz [ .. ]. 

Yetmiş beşinci madde - (1\1 u ad del : 5 şubat 
t!l:rı- ~n. :\tl:i) llic: lıiı· kimse ın{'nsnp olrluihı 
.felseü içtihad, din ve mezhebden dolayı mua
heze cdileıne?.. Asayiş ve umumi ınuaşeret adabı
na ve k:ıtıunltu· hükümlerine aykırı bulunmamak 
iiu•rc her t iirlü dini uyinler yapılması serbesttir. 

Yetmiş altıncı madde - Kanun ile muay
yen olan tlSııl \'e alı\•al haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzeri tııharri edilemez. 

Yetmiş yedinci madde.- Matbuat, kanunu 
dairesinde seı,besttir ve ncşredilme<lcn evvel tef
tiş, nnıayeııcyc t.U.bi cleğihlit·. 

Yetmiş sekizinci madde- Scferbeı·likte, iJa. 

l'ei örfiyc lıaliıı<le veyahud miiı~tevli emrazdau 
dolayr kanunen miiltcbaz tedabir icabatından 
olarak vıızeoilecek takyidat müstesna olmak 
üzere seyahat hiç bir suı·etle takyidata tfı.bi lu
t ulanın ı. 

Yetmiş dokuzuncu madde - Ukuthuı, sayü. 
amelin, temellük ve tnsıırru(un, içt.iınaatrn, cemi
yeLlerin ve şit·ketlm·in hndudıı hi.irriyeti kanun
lar ile musnrrahtır. 

Sekseninci madde - Hükfunetin nezaret ve 
murakabesi altmtla n kanun dairesinde her 
tiirlü tedrisııt serbesttir. 

Seksen birinci madde - Postnlara verilen 
evrak, mektublar ''e her nevi emanetler salahi-

[•] -
9!ı9 - Deı•lct clenıi1110lları istim.Mk kanıımı 

1007 - Bıı kanıout mii.zeyyel Tm nun 
3710 - Belediye istinıl4k kanunu 
;188 t - 111 illi Miidaf aa ihti'lNJ.Çları igin yapılacak 

istimilikler hak/cında kanun 
[ .. ] -
J'i'SO 111 illi korıı11ma kanunıı 
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yetlar müı:ılaıılık, mahl\eme lwrarı olmadıkça 

açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm mahremiyeti ihHil olnnamaı f•J 

Seksen ikinci madde - 1'ürkler gerek şahıs
ıarına gerek ınnnıeye ınüteallik olaı·ak kavanin 
ve nizamata nıulınlif göı·dükleri hususatta mer
ciine ve Tüt•kiye Büyük Millet Mecliı;;ine mün
feriden veya ınüçtemian ihbar ve şikii.yette bu
lunnbiliı· r··ı. l$ahsa aid olarak nıkuhulan müra
ı·ııııtııı ıwtiı·r~i ıniistNliyı· 1:ılır·iı·Pıı tı•lılii! olmıııııık 

mecburidir. 

Seksen üçüncü madde - Hiç kimse kanunen 
tabi olduğu mahkemeden hıı.şka bir mahkemeye 
celb ve sevkolunamaz. 

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

Bu esasa mugayir olarak Jıakiki veya hükıni 
şahıslar tarafından veya onlar naınma riisum, 

·a§ar ve snir tekalif alnıması meınnudur. 

Seksen beşinci madde - Vergiler nncnk bir 
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teaınülen cibnyet edilmekte olan rüsunı 

[•] !8 kd.nımıuıani 1938 tarih '1-'1' 3820 sayılı Resmi 
Gazetede çıkan Şfirayi devlet laı.rarı : 

Tcşkiltltı ER11..aiyr lcrınımımıın 81 nci mnddesiıulc 
malıremiyeti ihlal cılımmnayaca{jı zikredilen muhabe
mt, {erdle1·in hukulctma ve muamclatma taallillc eden 
meı•ada ve şıına bıtna i/şası caiz olmayan şahsi h'i.uru
su.ta mii.teu.llik olııı.a.l• lıizımnclib yoksa nsuyiş ve inzi
bata millcallik ve Hükı'hnetin müdahalesini miistelzim 
fevkaldde ahvalde dairci aideııinin keyfivetten ha
berdCIII' edilmeıti icab edcce,t;ine ve nitekirn ceza ltamı
nımım 235 nci maddesinde memu1·lardan bi1·i ııazife
sini yaptığı sırada memuriyeline mi.Ueallik olaral• ta
ldbat icrasını ınüstel.zim bi1· cürme vOkıf olub da aid 
olduğıı daireyi lıaberda1· et·nıehte ihmal ve terahi 
ederse bir sene milddetlo memuriveıten mahrumiyetle 
beraber ağır cezayı nakdi ile de cezalandwılacağı sa
rahaten mezkll.r ol?nasına ııe telgraf mtıhabere memıır
hwı da alclitlalr memur sınıf t•e idadına dahil bu
lımmala?-ıııa gö1·e bwnl.arın böyle bir emri kanuni üe 
mü.kellefiyetlerinde şek ve şübfıe olmadığını ve bı' 
babdaki (dairei aidesini haberdar etme/c) kaydi hig 
bir vakit de telgraf tnııhabemtının 1nah1·emiyetini ih
lal suretinda tclakl.:i edilmiyeceğinden bu 1ıassı ka
nımi. TeşkiUitı esrısiye hamoıınuı cısltt nınhalil dii.şme-
yeceği ciheile mulıabc?·e memıt1'ları suç delillerini ha
vi olduğuna kanaat ettilcleri telgrafnamıeleri Mi.i.ddei
unmmiliğe ihba?' ile miUcellef olmaları liJ.zınıgcleceği 
ve snç ttnsıwlannın mevcıtdiyetindcn şübho edilen 
telgrrı/namelere gelince; ceza lcammıınun Lahmil e~ 
fiği milkellefiyat muhcıbcrc 1ııcmıırlanna teveccüh 
edeceği ve aid olduğu mercie haber verme!' şeklinde 
tecelli eyleyeceği ttihetle ?ıııthabere memurlarının 1ı4-
sıl edecekleri karıaate göre Juırelcet etmeleri ı:aruri 
bulundnğu 6 - I- 1098 tarihinde ekseriyetle kabııl 
edildi. 

ı•~] - 1165 ıırıyılı krımr. 



ye lekulifirı kmıuııl:ırı t:ın:.r.inı ediliıweye kndıır 

kemakaıı cibuyete devam oluııahilir. 

Seksen altıncı madde - Hınb balinde veya 
lıal'bi ic:ıh rttirı>rck hiı· vaziyt•l hııılusuııdıı veya 

.isyuıı znhuı·uıı<.ln ,· eynlıtıtl vulaıı H Cüuılıuı·iyet 

nleylıinc ktı\'\'t'!li ve fili tc~cblıüKnt vul<nnnu mü
eyyi<.l, kntği e mara t göriiltlükte, lcrn Vekilieri 
Heyeti rnüddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere 
umumi veya ınevzii idııı·ei örfiye ilun edebilir 
ve keyfiyet hemen Meclisin tasdiknın arzolunur. 
Meclis idarei i)rfiyc müddetini, indelicab tezyid 
veya teııkis P.debilir. Meclis miiçtenıi değilse 

de ı· hal İf;l iıuaa tla vet olnııur. 

ldarei örfiyenin fazla tcınnuisi Meclisin ka
rarına mütevakkrftır. 

lıhn·l'i öı·ri~-~· şahıs \'P ikıınwtgulı nıasuniyctlc

riııin, matbuat, miirnsclilt, cem.iyct, ~irket hiiı·
riyetlerinin muvakkaten takyid veya talikı de
ıııekliı·. 

ldarei öl'fiye ınıntakasile bu ınıntaka dahilinde 
tnthik olııııneak alı kfı nı ve nı nameiiitın ııureti i c
rası ve harb lıa.linde <.lalıi ınnsuniyet ve hürriyet
]pı·in hu·zı tak~· id ,.r talikı kanıınin fpslıit olu-

nur r•J. 
Seksen yedinci madde- lbtidat lahsil bütün 

Türkleı· i4~İn mechuri, Devlet melttelılerinclP nırc
cnnidir. 

Seksen seklı:inci madde - 'rürkiye ahalisine 
din ve ırk f::ırkr olmnksıırıı v:ıtandnşlık ıtiharile 
(1'iirk) ıtlak olunur. 

'J'ürkiyede veya hari~te bir 'l'üı·k bııbnıım 
ıomllıüıırlen doğ-an veyahuıl ' l 'iiı·kiyNle miltl.'mek
kin hiı· ccııebi bnbnıun snlbi.iııden 'fürkiyede do
ğub dn nıcmll.'ket dalıilinde ikrımct Ye sinni ı-ii-:;

te vusulünde resmen Tüı·klüğü ihtiyar eden VEr 

yahud vatandaşlık lmnunu mu<'ihin<'e Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktüı-. 

'J'üı·klük sıfatı knımııcn nıunyyeıı olnn ahval
de izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Meva.ddı müteferrika 

Vı'layat 

Seknn dokuzuncu madde - Türkiye coğrafi 

L•] - Or/f idare kanıınıt No. :18!/t. 
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\'a:tiyet ve iktisadi ıııüıuııst.-bcl rıo k ta i ııazu ı·ıııJa rı 
vilii.yetlere, viliıyetler kazalara, kaznlar nuhiyele
re miinkasemdir ve nalıiyeler de kasaba ve lcöy
lerden terekküb l.'der. 

Doksa.nmcı madde - ViiU.yetlerle şelıiı-, ka· 
sul>n ve köyler Jıükıni şahsiyeti hniıdir. 

Doksan birinci madde - ViUi.yetler umuru 
~evsii mezuniyet ve tefrikr veznif eıını.w iizerine 
idare olunur. 

JJ enıuritı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiyeyi 
ha iz her '!'ürk ehliyet ve iısti hknkına göre Dev
let nıcınuriyetinde istilıdnm olunınilk hukkıııı 

haizdir. 

Doksan üçüncü madde - Biltl.mum meıııur
larrn evsafr, hukuku, vezaifi, maaş ve nın
hassasatı ve sureti nasb ve azilleri ve terfi ve 
terakkileri kan u mı mahsus [ • J ile muayyenrlir. 

Dokaan dördüncü madde - K~nuna muha
lif olan urourda amiı·e itaat memnrn mesuliyet
ten kurtarmn.ı. 

Um-uru maliye 

Doksan be§inci madde ...._ (Muaddel : 12 ka
nunuevvel 1931 No. 1893) - Muvazenei umu
nıiy·~ kanunn l ayihası ' 'e huııa bağlı hiitçeler \'c 
redv ller ilc mülhak lıütçeler Meclise mali yıl 

bıır:ıından en nz Ü<: ay evvel tnkrlim olnnuı·. 

Doksan altmcı madde - Devlet er~ıvalinden 
muvazene haricinde sarfiyat caiz değildir . 

Doksan yedinci madde - Muvazenei wm.ı

•ııiye kıınunuunn hükmü bh· seneye mııhsustur. 

Doksan sekizinci madde - Hesabı katği ka
nunu ıniiteallik olduğu sene bütc,:esinin devrei 
hesabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat ile 
yine o sene vuk:ubulan tediyatm hakiki mikdarı
m roübeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksima
tr muvazenei umumiye kanmıtına tamamile mü
tenazır olncaktn·. 

Doksan dokuzuncu madde- Jfl'tmhı kati ka
nununun lôyihası müteallik olduğu senenin so-



mınılnıı itihan>Jı ııilı<~yt.f ilwırı RP.ıırniıı l{'şrini 

saııiı-;iııiıı iptiıl:ısrııa kadar Hiiyiil\ ~!illet ~Iedi 

s i ııc lakdiııı ulıııııııak ıııcchnridil'. 

Yiiziincii madde - Hiiyiik hi illet ı\lf'clisıııe 

ıııı·ı·lıııl Ye J)c,·lctin l ' ilridııt \ ' e ııı:ısıı 'ı•ifntını 

kaııııHıı ıııulumsnnn tcvfiknn ııım:ıkalıc ilc ıııii 

kı · llı · ı' lıır l>i1 · :ıııı ~lııh:ııwlı:ıl ıııiiı·'ısı•-..liı· 1 1. 

Yüz hirinci nınrlde - l1i1:ıııı .\lıılııısı•lınt. ııııııı 

ıııi ıııııl:ılı:ıkııl lıry:ıııııuıııcsiııi, lnnlliık ettiği lıe 

ı;ıılır knt~i 1\aııuıııııııııı ~laliyceP Biiyiik ~lilll'l 

~lrr:;,.,iıw 1:ı],;ıliıııi tarilııııdeıı itilııırcıı ııihn~C't 

:ıli ı il)' l.ıu·l'ıııd.ı .\[r<'lio.;t• 1ııkdiııı PC!Pr [U]. 

'l'ı.~kilıilı EMtsiıJI /,l/1/1111111111 rtid : rıı•rılııl 

Yiiz ilı:inci ma.dde - hlııı Tı·-;-kil;ıtı ı·:snsi.' ı• 

1 1 · ~115! 1111 ma ra lı ka mr : 
/liı•ııııı Mllfıll,qflıatın. {ii::ıoıııuıt/11, lıir /.-ııı11111111t t.•f

,,,,.;ui U1·r/i,q ı·iyn.~elindr· u In/I'Iı rtmrk lml•kınıı 11111/ik 
o/ılll!f/1 //ı ' tlı'li rtlnunıiunıiu yirmi ikind i('limıımm 
l•i t' i ıı c i cr/.~cııi'ıHic loharriir ctıııh•lir. 

6 kıiuııııu~ımi 1927 

1 !!Uii • ll 1/lllfl/'oll/ /;i/1'11 1' .' 

/li ı' llll/ JJtl/trtllt'flftfl/1 ii{' fl/lfı/,• 1'1/JIIIrftt/'1 ii;:aiıır ' 
,J/, t•lu<ı;l ' r · ,·,·i/r'iıi/, ,•c/; knrrırf.ır. '"''•''!1/fCır hnı/i,..,ı·lırtle 
/llo'~llfi,ıJI ' t (f!lJillillo N ' Jlll(><ll~/1!/,/ıtl'/11 i::o/ı Sflll ' 11/Ü
f<ı/nir ıılmrtf:llln l•,·t~·krt f,i, · lllrtlıi.tıl ı/l':ıılnıtiJII ' I't!lin· 
1lııı, /ur ltıidiHılı ·rı mııks ııı' lonfmrık /11/ıii,/ir. Şrııwt. 
/li ıvınin /r."rii ıııamkrıh"11i l1 '11tin ı·r• lı slıil cıı~i-
fı ., ; ltrı t· i,.indı /;i huk ı' 1 ' solıiltiıJıllı ri lu ıı/11d ıunt 
1,, ı· lmuoi lıiı· i~·lilwl/a tı 'i Ul'lıl.- /ıl( rntwrlıır rlıı ti i!i1 r 
:1111111 11/(II'It:rlll ıılnuu: dr1 lıruılrır lırr/; /n o ılu ,1/ıc/isv 
/, ı · rnır/ar illiltn;:; ., .rlilıniş i.~ı ·, buıılunn l/lll.''lalur/ 
' 1 ~ 1 riıt• ' uuiltl'/m:: nlmrı."l h;•ı .~ılıi/t', IJ IIIII/tlllll/111 .~ 1ıt1 
mı sdı ' !l• mt•lllılll!ll' l•ulnwm Zlll'llri rıltlırfillllll low 
n l'ilmi;•lir. 

,J .~tıll /;(tıuw l!U 1 

[""" 1 - 7.. (', .!!1. ''. /f) ,J!I 8. H : ).'i 
ı-X/l-J9,i!JS .: : Y 

9 
),nnıııııuıHII tadılı :ıı:;ıı:~ıol:ıJ,j şı>rııite tiılıiılir: 

'I'ııılil teklifi .ı\!Pclis tı/nyi ıııiiret.fclıesin~'l la
ak:ıl lıir :-;ülihıü tarııfıııdnıı i111za olıııınıal;; şarttı r-. 

'raılilıit, aıı<'ak uuclli ıniiretıelıiıı ~iiJiiı-;nııı ck
' (' 1'1,1• ıi iıı:ısı ilı• l1:tlnıl ıılıııınlıiliı· ı ~ ı. 

l ~lnı ku ııunun ~ekli lJcv le1 in CiiııılıııriyPt . ol
duğıııı:ı dniı· olıııı lıil'iııci ıııaıldesiniıı tadili ve 
tıığyıri lıi(: bir sun·tk tcklif dnhi rtlilcuıc.,. 

Yiiz üçüncü. madde - '1\·:;;kilütı Esasiye kn
nuııııınııı hiı; lıiı· ııııı1ldeı-ıi, l•iç lıiı· st·hclı Ye lm
lıntH' ilı· ilıııınl ""~· a tııtil olunaıııa1.. llic; biı· ka
ıııııı '1'!'-:'kilnı ı J·;snsi,,·e k:ıııııınıııa ıuüııııfi olı:ııuaz. 

Yüz dördüncü madde - ı 29'1 ta ı·i lı li kanunu 
1•smd i lı• Ul\'\ ndılr ııııınıldrlPsl 

1337 tarihli Teşkilatı esasiye 
yelntr Ye tadiliitı ınülg-n1hl'. 

',. ~O k:ımmusaııi 
kam·nu ve müzey-

Yüz beşinci madde - Bu kaııuıı · taı·ilıi ııeş

l'iııdrıı itilııırcn ınrı·i~·ülieı·:ıdır. 

r ı - 7'rt olil /ı'kl if i Jlllf' lnll<ll lrınıfwriıtll rt'f ulrlll
l/111 -~ i.<,, l•u1w 11it ıım ::l•nl1111111 n tl• ' /;nnu/ııırw~ıHllı 
1 k .wriJII'iı 11/.ırllıtkn f;(ifirliı·. 

To ~ l:i lıit, E~<ıı ,<il/1' mwlılı lıriııi11 lrfıth·iııt• nrliııc (· , 
' ' "" ' " içi 11, t llflilr/1'1.-; ı ı.-lll 1'1' mr nmi111iıt ifrı,<ı lti~ıın 
r;r ,'itii 1Z . 

r\'il ı him 711 ııınıqm(l lı 'fsir, Hıı/n'imı ti11 t'l ,\'7 1111-

•n rı·ı1 1 1 lı.f.~ i ri dı (Jiı'll/11 Muhrısdınl ri[/1/.~l'fiuin /ıir 
lı · lot,.,~;"" ··iııt· ı:ıl.-unltlı•iı nilıi:;- Xl- / .7 ~11. :!,'·Xl 
/fl.i/1, .!7 XII· 1!1\0 1'1 ' Jtl-/11- /!ll~ taril.tı · ı·i111i• ıınlı 

, ·'· '·n· 111 . ·11/'nulrııı l'1rif1 · •ı lı·k iiu:-.•rfr ltrkridcr il• dı Tr·.~
loiloitı L',<Hsiunıiıı f1 f.~iri i"lnıilmişli1· ( 1.1 mnuı~ uır,ı dr 
1\ırlll/rj/lr ınrlıı11111 Rr'r'I'JI f'l'h'l'l''in /11 !111-ltUI'ı ı·• ~i;~< 
wl'lırnw Prwl 8irml'11 tanrfuıdrm ''l'ri/r., l11kririu /'l'ri• 
ıli .. 1'2.'0, -<t!Jtllr l\11nırtı rlri. lıvl;ıu'ız/), 

'/',,,),i/rili F:~<o.~i!lr /;rnr111111 ilr /uılillrriııiu 1/W;:oki' !'IIIUII ilıliı•ıt ı · ılnr ::alı1l <'"ridrlcrioiu /lırH ' , l'ilt n )JIIfi{rt 
11.11111111'111111'1 : 

n. rilt 

Tl 7 !.! .~1 : ~~.R7, tflo : ..!!J/,5tt; .1ı;,;, l..,.~, : \,,),,, ·"·r;:" :~'ai_, nno : n1o 
s UM : J,ı'9, :JJi'ı : /,;21), "'/() : 4-'IS, Hi/i : lıııi. ıis . : : ,,JO, JIIU:ı ; JI)},'.Z 

lll ff 10.4, 11!.\ 1 1
:; : J~t: 

n · ~fi, ~n 
:; .'JS, :JL lJi ,. 

~ ·' /•U1, S:! : R.1, ,\'5 : Sli, :.u; : ,.'*tb' 
\ . 1 ri ~. SR, .SS : 7!i. 7!1, ,qt 8~ 

;o /ti, ~' - ·' -· s.;') sa, s1· : ."iN 

.. -·· .. 



2. Mobus seçimi kanunn 

( Hr'8/lll rio:f'lr· ilf' 111'.~11· ı·r· ilri111: 1 i . ,\"ll. 1/1 /'!- ,ı ... ;O.fjl: .i:!.iS) 

N o. 
4320 

.. .... 

BİRİNCİ MADDE - Tiirki~·p t 'umhııı·iycti 
dalıiliıHlc• ıııt•lıııs seı:inıı riliı,\Pilcr itibnı·iylc ya
ınlıı·. J Lt·ı· 'iliıyl'l lıiı· sc~iııı dairesi n lıeı· nahi
·''t' lıiı· scı:iııı ı;;ıı lıe:-ıi itibar nluııuı·. 

İKİNCİ MADDE - Tiirl{iyt! ('uııılıuriyeti 

halkından her (-W 000) ııüfus ic;in lJiı· ıııl'lnıs sc

•:iliı-. T:iı· sPc:iııı dinı·ı·siııiıı niifusıı (40 000) den 
aşağı oh;a dahi bir ınclıus :sN;ın<'k lıaldudır. Ni.i
fıısu (-W 000) d(•n yulnın olan scı;iın rlniı·eleı·i 

iı:iıı aşağıJa g-östcrilcıı ıtıuamelc yapıhr: 

(:13 UOO) r kaılaı· biı·. (GG OOJ) dt\n (!1!J OUOJ c· 

kadııı· ild, (9G OOJ) ckıı ( 1:33 000) c karlaı· ür:. 
ı ı :ı;ı 001) de ı ı ( 1 iS 000 ı t• kada ı· diiı·t ıııclnıs 

sc~ i li ı·. 
Niit\ıs ıniklaı·ı yiikscldil<c:t· ıııelnıs sıı~·ısı lııı 

yulrl:ı arttırılır. 

Seçmenler defterinin tanziıni 

trÇtrNCtr MADDE - Tliı·ldy(' Hiiyiil< ~fillet 

)lt•clisi, Tt·ı;ıkiliıti Esasi,rt· kııııtıııu ilt> ınnayyt•ıı 

sc•c:iırı dt•\T('siııi ikıııal c•tıııiş nya aynı lmıınnıııı 
~G ııri ıııadcleı-ıin<• göre ı-;c~inı yenilcnıııc·siııt' ka
nu· \'('l'llliı;ı hulııııııyoı·sa kcyfi,nt nıılıili,n~ \'l'ki'ı

lt'tinec \'ilii:ı·ctleı·c tl'hliğ olnııur. 

DÖRDUNCU MADDE - Yalil<·ı·. sN;ııııt· 
lıaı;;laııtlığım ve vilüycl ıııeı·kt·zlcri dı• tlıılıil ol
ılıı~u haltir hcı· kaznda ıııcvent cl'kt•l< \'C kadın 

'l'iirl{ ııiifwnıııu lıavi hin~ı· esas deftcı·iııiıı taıızi

nı i ni irlan•lcl'i allındaki l<aymakaııı lal'lu ,. i In )'l'1 

ııH'I'I«·zindeki lıt•le<li,,·c rcisliğiııe ve vil;iyc1 ıııpı·

lu•lliııe lıağlı ıııılıiyc ve köyleı·c emir Ye tclıliğ

edcdeı·. 

Kaza l;;ayııınlwııılan da vilfıyPtiıı lııı Pıııı·iııi 

kazalaı·ı iı~iııclt>ki lwlPdi,r<'. ııahi~·p ,.,. kö,\'lc·ı·<· 

hildiı·il'lcr. 

BEŞİNC! MADDE - Hu ı·ıııiı· ·c IPiıliğlcı·i 
alaıı hcl(•tliyc idareleriyle köylPriıı ınulıtuı· n 
ilıtiyaı· Jll('(']islrri azaları, helrlc ve köyleı·iıulı• 

yerlrşıııiı;ı olaıı \'rya bu nıııksatla otnı·ınnkta lnı
hınaıı tııııuııı Nkı·k Ye kntlnı ııiUwmının <1ı'f1t•ı· . 

1\ıılııd t;ırilıi 

14 . XII . 1942 

lı•rıııi ı •ıı ı;ok ıııı ~iiıı iı:iııılı• laııziıııe ııl(•t·lıurdıır

laı·. J>et'tcı-l<·r iıı tanziıııi smısımla tı·du,· i 'e sc:
.) ahat gibi selwplcl'lc ıııuvakka1 ulaı·ak lıaşkıı ,\'l'l'· 
de lıuluııanlur. lıulunduklui'J } t•ı·lrriH ddi;il asıl 

ilmrııl'tguhlaı·Hırıı buluııtluğu yı•ı·leriıı esas ıki
Iı·ı·h•r·iıır ya1.ılırlar. 

nu ıleftel'leı·<lc; 

A) Adı; 

ı: ı ~uyHdı 

C) Baba adı; 
C)) Ana atlı; 
1 >) !Joğuııı yeri ; 
E) Doğulll tul'ihi; 
1·' ) lkaıııctgfıhııım lııılunclll /b ı tıwlwlle \ ' t' 

ııol<ıığ'ın :ıılı il e ııuınaı·ası; 
,J) :-;ec; i ın hakkını haiz ol np ulıııııtlı~ı; 
ll ı ~aıınt \'t' ın<·5gtıli~·<·l 't' ıııiiliıhıızııi; 

sii111ıılııd lıııluınıı·. 

ALTINCI MADDE - ~chiı· ,-ı· lwHalıalanlıı. 

ıııahallc ; Ye köylenlc kciy itihııı·iylt• taııziııı edi
lee •k olan Inı clcftcrlcı·, biı·i yeni tluğaıılınclıııı 2~ 
~·ıışıııa kudııı· olııııla,ı·ı (:!:Z ,va~ıııı lwııii z lıitirııtl'· 

111iı;ı olaıılaı· ılahi!) diğcı·i dt• 2~ ~·aşı nı bit iı·nıiş 
olanla ı·rhın başlıyara k daha yukarı ya~;~ ta hulmıan 
ııi.ifıısıı gö~-otı·ı·nwk üzere iki hölüııı ıılımık tıııı;~,iııı 

ı·diliı ·. 

ı\ ı-ıkel'i g'lll'llİıoııJıırla IIIÜCSS('lll'lt'r'İJJdeki Sll

lııı.) "'' ı•ı·at yt•kfıımnun ıw ı:~uı·ctle tesbit \'e ılcf

teı·lrı·p il;iyc oluııat•nğr Milli .Miidufaıı ve Dalı i

li.vı· 'Pl<iıhdlt•ı•i al'asnıda l<:ıı·a ı·laştıı'llır. 

Seçmenlik şartlan 

YEDİNC! MADDE - Biriıı•ei ve ikinci se•~-
ınen olabilwcl{ i<;in: 

] . Türk olmak; 
2. 32 yaşını bitirmiş olıııak; 
~3. Aıııme hiımıctlcrinrlcn ıneııetlilıııiş olma

mak; 
-L l\falıcur olmamak; 
G. Yabancı' tchnadaıı olduğu iılcli:ıımıdıı lnı 

lunmnş olmamak i 



6. Yahancı bir Devletin resmi hizmetinile 
bulunmamak; 

şarttır. 

SEKİZİNCİ MADDE - Silfih nltımlıı lınln
rıan cra!, jıındaı·malaı·,ımhayl:ı.r, poliı;;lcı-, l'l8kAri 

meııınr ve askeri hakimler ve askeri mektep 
1 alelıelt'ri hirinci ve ikinci seçmen olamazlar. • 

DOKUZUNCU MADDE - Bu kanunun 7 
nci ve 8 nci maddelerine göre birim•i ve ikinci 
seçmenlik hakkmı haiz olmıyanlarm hn duı·nm
lım beşinci maddede tarif edilen seçmenler def
lel'imlcki i. inılı.>rinin hizasma YC (Seçim hakkım 
haiz olup, olmadığı) ütunnna açık olarak işa
n't edilir. 

Mebusluğa seçilmiyecek olanlar 

ONUNCU MADDE -

l. Yabancı Df'Yl >t l'f'. nıi hizmf'tinde lmlu
nan]ar; 

2. Ağır hapis eezasiyl reya hırsızlık, sah
lckfı.rlı k, dolandırıcrlık, <'tnni~·eti suiist i
mal ve hileli iflils snc_:laı·rndan lıiriylt· ınnh
Jdim olanlar; 

~t MaheurJar; 
4. Y ııhaııeı t t>handıın olrluğu idiliasındn hn-

lunanlar; 
fl. Amme hiznıetlf'rindf'n nı<'nedilenlt'r: 
li . 'l'ürkçc okuyup yazmak hilıniy('n]pı·; 

7. :10 yaşını bitirmcnıiş olanlar; 
mel?ııs sec,:ilenıczlcı'. 

ON BİRİNCİ MADDE - Mnalliınler ıııiis: 
tt•sn:ı. olıııa.k üzeı·c nıerkcztlcn tnyin olunan ıınnım 
nıcnıuı·laı·la m,iiCtülel', hakimleı·, Cumlınriyet. 

nıüdıleiumnmileri, heledi~'C ı·eisleri se~iıne haş
Innmadan iki ay <'Vvel Ye ı:ıe<!imin yenilenmesi 
hnlintl<' y<'nilcnınenin ilanından itihnren iiç g-ihı 

i~inde istifa etmiş olmo.thlt~a memuriyet mahal
lerinin ic,:inde bulımduğıı sec~im dııireh•l'inclen 

111 elıns scçilemczler. 

Hunlımlan haşkıı: 

A) Knı·ıı , deniz, Ltn \' it . .in ııclınınn sm ı rtnmut 
mensup sulıayJal'ia ıısket'i ııırnıur ve ash<'ı·i lııl

kimlf'ı·dpn iı:ıl if n lıak1nnr lı n iz olıuıyımlar; 

1~ ) ı~tii'H ve l<'kaiit hakkı lnılunıutlııı·dıııı 
uııınıııı sN::ın iliınıııclaıı itih:ır rı ııilıa:vel oıı ~iiıı 

z;ır(ınılıt nsıılrn i st i fa \'C tt•kaii1liildNiııi tıılı•p 

l'tııtiyeıılı·ı· ılnhi nıelı'mı:uğn ı;ec_:ilemezleı·. Aksi 

11-
tııktlirılr lm seçinıl('t' yapılmamış sayılır. 

Aıwal~ anı sec,:iuılerinde, istifa ,. ya teka

ütlük lıakkıııı haiz ohııılardan ililn edilen. eı;inı 
g-üııüııd!'n t'\' \'l'l istifn Yeya tckaütlüğünü talap 
t>tnıiı:; n': a ı ı hı'r ıııPhmduğu e~.:ilehiürlclı·. D tın lar 
.nı k n l'lıla ki on g-ün kayılına lıağlı tlt'ğildil·leı'. 

ON İKİNCİ MADDE - Yed<'ksuhuyların 
losmi YC' ııınuıııi ııu•lnıs seı;iıni sınılarınua ge
ı·!'!< 1 n 1 i nı \'(' ııııııH'vra iı:in olsun, gcr('lcse lıaqı 
st>1H'Iıiyle olsun silıih altma ı:a.ğmlnıış \C orrlu
dn hizm<'t :ılmı~ hnfı uıııııulan nıt'!Jtts .-.eı:iıııle

rillc ın;iııi dcğildı·. 

Teftiş heyetleri 

ON ti'ÇÜNCtt MADDE - Dıı kanunuıı 5 l' tı 
li ıwı ııındtlclnı uyannea köy \'e mahalle i1ı

lnıri,rh• lınzıı·laıııın ıl<'ftcı-ler o küy \'eya ıııalıııl

lcı·iıt lıağ\ı buluııduld.an kaza ,. ya ,· ilıiyı~t nH•ı·

kezll·ı·iııdt>ki lıt'lı•d ıi ye ı·eı:ılikl<'rinc geluwğı~ 

hn~~lııdığı güııden iıibıuen Inı mcı·kczlt>nh•, \'i
lııyt•l ıı~t•ı·k('z kuımsiylı• ,·ilıiyt•lt> hağT.ı luızulıı

ı·ın lıiiyiikliigüıw giirl' itza:sı 4 ılt•ıı 10 u karlar 

ulıııııJ, üzeı·t• lıiı· tcfli:;ı h<') •ti lnınıluı·. )hı leftıış 

Jıeyl'li lıel('diyt> ı·eisiııi11 l'eisliğıi altmda olııınk 

iizt>ı·ı·, Yilı\yet nırı·kezleriuıle, viliıycl ılıı ıiıııi 

ı·ıwiinıl•ııi iızıısi.~ 1. t>, lw!t·ıliyc m eel isiıwe keıHli 

aı-alnı·ındun seı;iJeet>k iıznhıı·daıı \e kuzulaı·da 
ynlııız lıeleıJ.ıye ıııeclisiıı ·c, ımılarmdım seı:ile

t·Pk iızulııl'laı·daıı lt•t'(;'kküp cdcı·. !::iaycL kuznla
ı·nı lıiiyükliiğ-ü yüzünden daha lıiı· knc,; aıu aAm
lıH\Sllltı lüzuııı göı·ülürs bclcdiy m ctisı üza
lııı·ııtdıııı ıııiiııasip ıııiklal'ı tcflış beyetine nlınıı·. 

J\llt'ak f<.'·ih. iptal veya ıncdisi ieı;;kil >ıl -
<'t>k ıııiktnrd;ı ii.za ,.e yedek iiza knlıııalış olıııı.ık 

gilıi s\11'<'1 ltoı'';t' ııı '<'li~-üu tcş('kkülii ınüıııkii.ıı ul
ııııvaıı u•yn Imzanın y<'ni kuı·ulnıuş olması se
lı('i,ivlc lı<'lerli YI.' ruecLiıü se\; imi lıeniiz netit•t•-. ' 

ll'ııııı<'ıııiş huluııun yerlertl , bel >diye smıı·ı 

iı:intleki ıııııhalleler hııiılundau lıelcdjye iızalığı 

şııı · t lıll'lnı Jıııiı bulunaıılardıı.ıı c,;ağırılıwıı.k ik>i
ı;;rr zat lı<'lrıliyc ı·eisinin, Hya D lediyc kanu
ı nıııtı n HO ıwı maddt•si ne giiı·(' ıınshlo lnnnn re is 
HkiHııiıı ı·eisliği ııltmıla hdl'diye hiııasmda 
t ,ıp lu 11anı k ıll'nlanndaıı veya dılilarıdnn nüfıu; 

· ıııil;tnn ı.rözliııüıH' almarak yukaı·ııln giisteı·i

lpıı miktarda teftiş lıl'yeti fizası ı::e ·ilir. 

ON DÖRDUNCU MADDE ·- 'l'efti:; lıeyr1i. 
\' <•ı·i lt> n d dt ('J'F.ı>ı·iıı ka11una uygıın olup olıııaJı-



ğını n• iı:iıırk yıınlı:;; \'f' ff'~at hıılıınnp h-ıılnıı

ıııflılığrnı tdkik edf'ı·. 

n n t ,., kilclc:ı· ~ıı·asıııcla ı iizııııı ı.tiiı·iilürsc iru
lıE'ılE'nlPI' ~PtirilPı'Pk tnlıkiknt yıqıılır. Hn tc:t 
kiknt \'P tahkikat k~ıznmıı lıiiyüldii~iiııc• görı· 
lJcş ıtiiııriPtı ı-if• kiz g·üııP kııılar di'\ aııı Pıll'hilir. 

nıı ıııiiılılPt İPilldl' tf'ftif;l lıeyı•ti lwı· güıı tnplıııııı·. 

ON BEŞİNCİ MADDE - I .J. ııni maıldı•tlı· 
yn;r.rlı ıııiiılıletiıı lıitmeı;;iııdeıı sııııı·n teftiş lıc.r

etincc 1etkjk etlileıı ıldtt>ı'.t·nlr·ıı sPr.;iııı hakkını 

haiz hıılunıııılııı·ı ~iistl'rc·ıı lnsınıl;ınıı lıiı·c ı• t-ıtı-

1'1'1 i t:ıka~ılıp lıııııl;ırılan 1dt iı;; ltt'.\ pf i ıcıerkcziııt• 
nit olnıılııı· lliikiiıııPt \'t• IH•It•cliyP ıi~Liı·l'lt~ı·iııııı 

ıııiiıı:ısip ,\ ı·ı·IPJ'IIIP \'f' ht•rlcpsİJL giiı·ı·lıil,t•cpğ-j sair 
.rf'ı')(•rc Yr. <wı;iııı ı;;ıılwl<'t'inr ait olanlaı·ı ıla ~11-

lıPIPre lııl't'lu•z sıı.vrlan ııınlıHIIcl'clt•l<i ıııuıııııi yc•ı·

lr•ı·p ;ı sri rı·. 

J\ıı dPI'IPı·)pı·iıı asılrhğı (4l1ZPiı• lı11hıııaıı ypı·

lc•ı·ılc• f.!lll.l'ft• iiP \'1' lııılııııırır.nııı yı·ı·lı·ı·ıll' iiılı•t 

ıılnıı ':ısıt:ıl:ıı·la iliııı ıılııııııı·. JlPII'rliyı·, zÜl•ıtu 

\'c: kii,\· ıııtılıtar· \ v ilıt i.1·aı· lıtPr·li:.J.ı·riııı•ı•: lııı ıll't'

ıı·ı·l,.riıı. l,ııll!ıııltıkl:ıı·ı .' ı·rlc·ı·ı.lı• lıı·~ ~iiıı cısı! ı 

kıılıııoısı tPıııiıı ı•ıliliı · 

lll'f'ft·ı·lı·r· lıtı ıııiiddt·tiıı sıııı giiııi'ı ak~:ııııı 

s:ı:ıt 1~ ılt• lıPiı•cli~ P ı ılan ,l'l'I'IPrılı lııı iılarr \ı· 

st·ı;iııı ı;ııılıı•lt•ı·iıııll' ~u lll• ı·pisr.ı>ı·i, t:ıı·:ı fıııd:ııı kal

ılı ı· ıl ır·. 

· ~ ON ALTINCI MADDE- llı>t'tı·ı·leı·iıı ıısılı 

l<alılığı lıı·ı;; giiıı z:ırt'ııııla spı:ıııPıılı rııı ;~ıllaı·ı, 

lıii\İ_I't•f ll'ı·i ılı•l'tt·J'Iı•r·ı· ,\:11111~ ll'.1·a ııııikPI'I'l'l' ~a
zılıııı~ 1'1'.\':t lıiı: .n11.ılııınıııı~ '~'~ll ııdı .1·ıız~lıııaııı:ık 
l:'ı;~.ııııt:Piirkf'H y:ızılııııı:; ıılılıığuıı;ı ılıtir ilı•ı·i ı-;[i 

riil"•·ı•l; it iı·azlııı·. tı•l'tiı;; IH',\'1'( iııı·ı· ıliıılı·ııip lııı 

lıı•.\'1'1 k:ıraı·iylf' l:"ızııııgı' ı·ıı tashihlf'ı· yııpılır. 

Ddtı'ı·lı·ı·ııı kalılıı·ılıııasıııclıııı soııı·ıı it.inız iılcli 

:ısı ıliıılı·ıııııı·z. 'J'pft iı;; lıı•.' Pliıı<'e it iraz 1 iırit gii
ı·iilıııl'ıli~ıi takılit·ılı• ı·pj kararıııııı :-illi'Pli, itiı·az 

Pdı·ııı· ıı-..ıılı·ıı tı•I.Jii!; olıııııll'. Tt•l'!i~ lll'yc•t iııiıı 
l;:ıı·ııı ·ııı:ı !'!ll.\ olııııyunlnı·ııı, luu·ııı·ııı fl'lı~iğ-i 1a
ı·ihiııcll'll itilını c ·ıı iki giiıı zaı·t'ııııla ınııhııl11 us
li,lt' ınnlıiH'ııH·siıll'. lııılıuııHıy:ııı ,l'l'riPı·rlf' snlh 
lıi'ıkiıııiıw, t!'ftış lw.Hfi kfırariylc• l•iı·liktP ıııii

ı·ııı·nat la it iraz Ptıııeğc hakları ,·aı•ılıı·. B11 ıııiiıl

clı·t lı i tl iklı'll srmı·a itinız h:ıkkı kalııınz. Mah
);pıııP i1 iı·nz idılinlnrııu 1'11 eıık lwş giiıı znl't'ıııılıı 

kat 1 loıı·aı·ıı lwğlı11'. 

1\ıı vo clnlıa t'\'I'Plki ıııııılılrh•ı·ıiC' yazılı ıııiiıl

clPI'~et•in lwsnhıııclıı ı·p~ıııi 1atil giinl('ı·i sayılır. 

lt iı·nılaı· u; ın nınlıkrıııE'Ieı·P- ,·;"ıkı ıılıwal; ın U-

ı~-
ı-ar·ıınt~nr ,.,. lm lınp1a YPı·ilN•ı>k knl'nl'lnı· lıiı: 

hir lı:ıı·pa fnlıi tntulırıar.. 

Mebus V(' ikinci ser:men snyısınuı tesbiti ve ııe

ı:iuılerin nr yoldn. yaınJııcağı 

ON YEDİNC! MADDE - ' f ' uı·k ,·ataııclaı;ı
larııııl~ııı lııit iiıı t•l'lü·k 1 t' kıulııı ııüfuımnu havi 
ıılııp lıt·~ ,.,. :ı lt ııH·ı ıııadıll'lı•rılP ya;r.ılı lı ıliunun 

clt•l'tt•ılt•t·ııı tPI'ti~ hryPtiııc• \'Prilnıpsi 1nın.ıııı 

ıılıınl·:ı J.in;ınıl:ı ıııı·u·ıı1 ıııiJ'ıısıııı ıııild:ıı ·ı ımızh:ı 

tıı ilc · \ il:'ı.lı tı· lı~:ılıı·ilıı·. 1\iifiiıı k:ızalal'ııı ın:ız

lıııt:ıl:ıı·r ~ı·lıliktı·ıı sı>tll'n 1l'f'ti~ lıc•yc·ti l':ıliııill 

'"·'a \Pkiliııiıı ı-ı•islığ·i altııııla tı~plaııaı·ıık ikiıı

ı·ı llıııılılc ılı· :,!i ıst ı·ı·i lı·ıı '\lll'l'l \ \' ıı i ı. pet 1' g(iı·c• 

],aı; ıııl'lıııs ,'\f'ı: ıltı • ı •gi ni ııımdın t ıı ılı• t !'s lı it rıh~

ı·Pk l>nlıılıyı• \'l'k:ı lc •tiı11• hi;ıliı·iı·_ .\yııı ;~.ıııııaııdıı 

hy f'i .\ (' t ,. il iı .. \'1'1 ı.lıı lUJ i ıı ıl r ki l cft i~ lw.vı·ll t' ı· i ıl\' 
l.:t.lllıııloıı>~l:ıı· \ıısıtasi~·l" tPiıliğ \t' ga:.wfP ıılaıı 

) ı•ı·lc·ı·ılc• g:ızı•tı•l ı·ıl, nlıııı.\ aıı ,\"l'l'lı't'ılf' ıle itdf'f 
cı aıı 1 :ısıtalaı·la il:"ııı dili ı·. 

ON SEKİZİNCi MADDE- Tl'tiı:; lw_,·ı·t iııı·r 
k:ız:ı dalıilıııclP ikııH·ı sı•ı;ıııı•u sPc;inııııin c;:ılıııl; 

\ ı• kıılııylıkl:ı ~·a pılnlıilıııı•si iı.:ııı knzu ıııı·ı·lu·

zı.l lt· J.ii'>.l'lt·ı·iııdı· ııahıyc• 1Pı;;kilfıtL lııılunnıaılıı1ı 

'''.1:1 l11ılııııpla ııalıi.l<'ll'ı·ı u.ı'ııiı-: I'P ııiif'ıısc:n loı 

l:ılııılık lnılııııılıığ·ıı t:ıl;clinlc· ka;.ıı ll' ııalıı~c{ı·ı· 

ic:iııclı• ilıl i.\'ııc· giiı·iilclii~ii ıııiktııı·dn srı·iııı ı;;ııiH·

IPri .nıpılıılıilıı·. r:ıı lııkıliı·ı[p dı• scı;iııı ı;aılı('\(•ı·i 

ic:i ııılı • lıt·~ l'l' ıılt llll'l ınııılılc•lt·ı•p giiı•(> ~ nzılınış 

lııılıııı~ııı knılııı \ı' !'rkrk ııiil'ııs ıııildııı·ıwı \'!' 

l!l nı·u nı:ıılclı•ıll'ki ıııspl'tl' ~·iirl' luıc·nı · ikıllt'l 

sı·ı·ı-.ıı•11 spı•ılc•c·ı•ği IPt'ti~ IH·.I'Pfinc·P ııınzlınl:ı ilc• 
tı•slıil clilc·l'!'k sı•c:iııı ';'tılıı~.c·ı·i I'Pis\.ildPı·ı ilı• kıı:aı 

luı.nıı:ıluıııılıi<lııı·ııın lıilılil'ilil'. \ ',ilıı,n·l ııwı·kı·-

ziıııll' lııı lıilı,ı;i \ iliıyııt nı:ıkaıııııııı 1'\'l'İliı·. 

ON DOKUZUNCU MADDE- St•ı:iııı ı;;ulıı•si 

ılıılıiliıııll' l•ııhıııaıı kadııı 1 ı• t•rkıok ııid'11sııııdnıı 

lıı•ı· (· fO() ı kit;d i~.:iıı lı i ı•. ikinei S('l'llll'll S('t;ilit·. 
:\iit'ıı-, ınıkt:ıı·ı lnıııcl:ııı l'ııl'.lıı ıılılıığ-ıı tııkcliı ·ıl" 

l:ızLısı ic·iıı a~;~ıığ'ıclaki ~ilıi ııııınııırk ,\ıtpıliıı·: 

1 fi()() 1 ı· k :ı daı· lı ir, (li! ll) dt•ıı ( 1 00() 1 ı• l<nılıır 

ikı, ( 1001 ) ıl<•ıı (J.j.()ll) l' kıtılı1l' tic; \t' fazlası it;iıı 

l11ı ,\ıılıla ikiıwi srt:ıııPH st•ı;iliı·. 

YİRMİNCİ MADDE -- 'l'pft i~? lıPy<•f iıll'r, 
lıC'Iı·di~·ı· uı.;ıl 'P ~ Pdrk ~z:ılaı·dıııı \'ı•yn :! zıtlık 
\'asıf'laı·ını haiz haı·iı;fc•ıı J,iı·ı·ı· :wt M'c:iııı ı:;nlıı•

\pı·inc ı·ris ıılaı·ıık sPı;iliı•. ı-4<•ı;ıııı ~nlwsiıır rhılıil 

lıııhııınıı kii~·lt•ı-iıı ıııuhtnı·lııı·ı, IJcJPdı~' vat·ım 
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hı>lediyr rri~lrı•i ı;mhf' ~r~inı h<>~·rtini frf)kil eılrr·
lf'r. \'il:i~·rt 1 r kııza nırı·krzlrriııiıı hii,1-iik ol
nııısr doln~·ısiyh· ıı;,. k~ı.~ sı•ı:ıııı şnhı•ı-;i ilıdns 

l'dilıııi~·-;f', ]\ı•znlik fpfti~ lıryrıiıH•ı· hrlrdiyt•ııiıı 

a•,ıl ,.,, .' l'ıll'k :"ız:-ılaı·ıııdnn 1 Py:ı hnı·i~tl'n ıiznltl\ 

\ 'n ·ıfl nr·ım lı:ıi~. lwııışrlırilı>r ıırıısıııılnıı sN:ilrıı 

iiı;ı•ı• zni lıır ı:;ırlıl'lı•ı·iıı ı<N:iııı hP.n·llniııi 1••::-kiil 
ı·dı•ı•lf'ı' \'1' r·ı·ı:·dl'l'iııi kı•1ıdi aı·aln1·ıııdaıı sı•ı•PI'lrı·. . . 

YİRlVLİ BİR.İNC! MADDE- ı lı·ı · ""ı:iııı :-;;ıı
lıı•sı dalııliııdl• ıııt'\1'111 ,... st'c:ıııt lıııkkım lıııiz 

olnll l'l'kı•k ,.,. lwılıııl:nm ikiı:;Pı' ııii:o:lı:ı d .. t'lı·ı·i 
11'f1ıı;. lıı•,lt'lııll'l' laııziııı P!liı·ilip sı•ı;iııı :;;ıılwleri 

!'I'İsll'lıııı· \t ı·ilil'. l:ll ddtı•ı · lı'l·iıı siiı·,ıtlı· l'ııı..:'ı:ıi 

iı:iu tl'l'ti>; lıı' ,l ' l'Iİ knznlıırda k:t,l'llıakaıııl:ıı·daıı. 

1 ilı1,\ ·ı·1 ıııı•ı·kı·zl .. ı·iııd<' nılill'nlı ıı liızuııııı lwol;ır 

ki'dip istı•.l'l'lriliı. 1\:ı)ııı:ık:ıııı 1ı• l ' alilı•ı· rlııiı·ı•
lr·ı·iıı lıiiliiıı ıııı·ıııııı· ,.<' ıııiistnlıdı•ııılı·r·iııi Inı i:-;;lt' 
ı•nlrı:ılır ·ıılıilir·lı·ı. 1\iitiiıı ıııı•ıııırrl;ır 1:ıli ,,. kıı.' 

ııınluıııılıırııı lııı i~ı· daiı· I'IIIİI ' It•ı·ıııi İlil.l ' ll ıııt•ı·lıtıı·

dııı·lıır 

YİRMj İKİNCİ MADDE - 1 ti rı ı· ı ıııııdıl ı·ılı · 

·' ;ızılılı(•ı ii . ı•ı ·ı· ilıı·ıız 1 ;ı lu j,.,(• lıımlaı·ııı ııı:ılıl<•·· 

ıııı·ıt• fpfkikı iı:iıı tiı,1 iıı t'ılilı•ıı ıııiiılılı•liıı lıifıııco'-.İ 

liz<'ı·iııt• ı!Prlıııl sı•ı:iııı ~ııJw,.,iııılc• lll' kad:ıı· sı•ı:· 

1111'11 1·aı·~::ı l<'fli~ lıı'.I'Pfi tal':ıl'ıııılaıı o ııııld:ıl'ılıı 
iiZPI'IIIl' lıiı· lwı; j,_,iıoı ,\'lW.IiıH'11k kuıl;ıı• ııl';ık )tll
SH I ;ıfık lıı•.nız 1\:iğıtlııı· llill'.rı'lnıııp lı·rti~ IH',I'Pfi
ııiıı ıııiilıiiı·ii ilı• :ırkal;ırı ıııiilıiiı·lt'llt'l't•k sı:iııı :-;;ıı

lıı•si ı·ı•isı ıılaıı z:ıl:ı \' t'i'lliı·. 1\ııııd:ııı lı:ısl;:ı lııı 

:~.ııı ıı'l'ııı;; lıı·yı•ıiııc·ı· ~·ı1ptıı·mıı!:' \' ı· i,:iıH· ı·ı·r pu
ı-nl:ıl:ıı·ı ntılırıak iı;iıı iki kilrili l'r lıiri ıli/?f'ri

ıı<' ııyıııaz ilti ıınnhtnı-lı ıııuhi;Pın , .•. -:;ulwııiıı pu
ıml:ılnl'lııı nlıılıiliı · lıii~·iikliikiP ,.,, ii:t.ı•ı·i ııfııı•ık 

lıiı · l'ııı-1' ı,:iı·ı•lıılı·ı·PI; kııılaı· ıll'likli lıiı· snnılığ-ı ıla 

xı•ı:iııı yl'ı·iııt' lıl'l'alıı•ı·iııdı• ~('iitiiriiı·. ~;ıııılı~ııı 

nıııılıt;ırl:ıı·ıııdaıı lıirixi rrisfl', ıliğ·pı-j ılr ilzaılıııı 

lıil'iııılr lıulııı11ır . Liizııııı 1riiı·ülı·n ~'<'l'll'l'ılP ı·ı•ı:o:

ı,.ı·ı· ıııPI'kPzılrıı lıiı·t·ı· de lciıt ip \'Nil i ı·. 

YİRM! ÜÇÜNC'tt MADDE - ~ı·ı;iııı ~ıılıı·si 
ı·ı•i:-,; llll'llllll' JıııJıııııJıtgll ) 1'1'1' \l!l'lll!':J sııJıp SI'· 

,\) ll eı· giin ıw 1\ıııluı· sı·~ıııl'lıiıı t'l'.\" l'l'l'l't't'· 
ı:iııı l.ı•_yPti ıil'l'lı:ıl 1ııpl:ııı:mık: 

j!.' IILI ; 

11 ) 
(•o•giııi: • 

( ') ~n11ılıi:{rıı f.:ll'ilsiylı• lıaııl/,i kiiy \'(• sı•ııılll'r' 

Jııılkrrııll I'I',I'İnr 01'7.<'nill'ı'l'/~·ini: 

1 'ı '-\ı·ı:iıuiıı lınıı~l giiıı. s:ı:ıt k;ıı;ln lı:ı:;;lı~·ıı · 

l' :ı;-:. ıf ı' : 

D) Hı'l' g-iiıı lıarıı:ı.i snıı!P kaılııı· rr~·1pı·iıı k:ı
lıııl PıliJı•ı•ı·:~ini: 

kanıı·ln~tırıı·. 

}\ıı 1\:ıı·aı · sı••:İtll ~ulı~!siııi t ·,ı;;kil f'ıl("tı l\iiy)pı·

ıll' ııınlıtııı·laı·, 1aı·s:ı lwl .. diye t;ıı·nfıııılaıı lı:ılk:ı 

il:in ıılııııııı· . ..\l:ılııılli lliikiiıı~t•f tlain·lı·i d" lıu 

lıusıı-;ta kPnılilı•ı·iııı> li'ızınıgı·ll'ıı ,l':ıı·dııııt ~;ıpmıı

g:ı tıll'ı•lıııı·dııı·l:ıı·. Jqıza 1'<' ,·iliı~·ı·l ıııı·ı•kı•zi ıılmı 

:;>t•lı i ı· ,.,. kasalı:ıl;ı ı·ıl:ı lııı lıtısUi'iiH 1'1 k:ı1·ıı 1' n 1 t ı

ııa ıılı11ıık \'!' lıııll<:t iliın r>1ıııı•k fl'i'li~ lw.nliııin 
,. ;ı :1. i(, .... i ılır. 

Yİltlvü DÔ.R.DÜNCU MADDE ~ı·ı:iııı, lıı·ı· 
sı •;:ııı :;:ıılıı'siıııl ı· ıı~Tı a~ ı·ı ~ npılıı·. 1\ir· sıı:İııı ~;ili

lı .. ~ i ılı>t'tı·ı·ll'riııdı ka~ ıt lı lııtlııııaıı kiııısP ıliğı·ı· 

~ulıı•dı• ı·ı•y Yrı·ı•ııtl'Z. ltcylıoı·in kulııılii ,J,.,·nın ı ·l· 

t iı~ı ıniiıldı•tı:ı• sl'ı:ıın lınld\1 nl:ıııııı·ııı iı-;iııılrl'iııi 

hııvi ıl(•i'trrlı·r salıııı ılıı\·nrl:ııııııl.ı :ısılı lınluıı

ılıırıılııı·. 

YİRM:l BEŞİNCi MAPDE! - Tiıyiıı <'ılilı·u 
giiııılı· ı·ı:iıııı• hn~laıııı·kı•ıı ı·t·_,. ıııısııl:ılııı · ı ıı1ıl

ıııııılaıı iiııı·ı• sı·ı~iııı ı;;ııhı•si ı·t•isi. iıznlıırn Yf' suiı· 
1ı:ııt.ır lııılıııı;ııılıını ~ııııdıgııı lıııı;: olıltıı"'ıııın ı..tiis

fı·ıılil•lı·ıı 'iOIH'il. kilitJP.I'İ!' an:ıfılaı·JnrııııJ,ııı fti
ı·İııi kı•ııdisi nlıı·, ıli~rı·ini ılı• sl'o;iın ht·~ ı•liııılı•l;i 

ii.~:ıdıııı lıiı·iııı• \I'I'İI'. ı:uııdaıı ."lltıı·a s:ıııılıı!;ııı ıliiri 

lnmfıııılıııı sıı·ıııı !.!~'ı;iı·iliı•. dLiğ-iiııı ~·ı·ı·lı·ı·i ıııi'ı

lıiiı·il'ltiı·. 

YİR1V1İ ALTINCI MADDE - !-lnııdığııı ıııii
lıiıı·lt·ıııııı•siııılı·ıı ~ııııı·n, iiıH·t ılı•ıı l<'slıil ı·ılilı•ıı 

Jıl'ılğl':llll!l !!iiı·t•, ~l'l'IIH'Iıit•t·iıı ,1'1'.1 lı•ı·i k:ıJıtıJ ı ıli!· 
11111'. ~ı·ı;iııı yı'l'l lıt• !.!'1'1!'1_1 :-;ı•ı:ıııı•ııll'l'l' ıııiilıiiı·lii 

pıısıılıılaı· ıl:ığıtılıı '1' lnııılııı·a: 

.\) !-\ı•ı·iııı :-;;ıılıt•si iı;iıı ııı• lwılıır ildııı·i ı-wı:-

1111'11 l:lzııııs:ı 11 loıılaı· l\iırısı•ııi11 pıısıılııy:ı .1 izıJ:ı-

1\ ) Y.ı:t.ısı ıılıııı~·;ııılııı·ııı ı•ıııııi.l'l'f ı•ttil{lrı·i 

kiıııst•lpı·r .1 :ızdıı·alıilt'ı'Pldı•ı·i; 

(' ) ~:ıyı•t pıısulıııla ııınH,I'~'('H ıııil;tnı·ılıııı 

ziy:ııll' isiııı ~·azılıı· ,.,,_,·ıı ,\ııiilıı·rlıı·s:ı lııı pıı<.ıııln

ııııı lını:;rıııl:ııı lıa~lıynı·nl;. ~·,ılııız ist1•ııilı•ıı ııolı•ıl

drki isiml<ıı·in knlıııl Nlilip, fnzlmnııııı hiildim
si.iz ımyılacnğr ; 

(') f~ft•ııil rıı :ıılı•ıldl'ıı d:ılıa n% isiııı ~·ıızılıı~ı.':' 
yryo. ynzılıı•ılııııı;ı İkl' ynlııı:t. yazılı isiııılPriıı k:ılıul 

V<' luıyılıılnııııı·uğı; 

J) ) Pnsıılayn nyıti hıııı lıiı· ka ı; kı• ı ı• ~·:ı ı ıl· 

ııııı-;; ıst' lnııııııı lıiı· l'I:'Y suyıl:ll'ağı: 

B) Ht•y pııslılalııl'lıı:ı yuzılaıı isiıııll'l' ıılnııı-
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ııılll\ veya nıhlıiinıtiı pusııia~·tt y:ı:ı:ılıııış hıılnmıı·
ı-.a hı•saha kııtılnııyaeağı: 

f-' 1 l'usııl:tlııı·a iıııza \t',Vil nıiilıiil' lwıııılıııı -

):H·H~I; 

~i,~:lı• ıııılıılılır n· scı.;ıııı saluıınıı;ı H .~ rlııı·ak ~ :1:1.1-
lııı·ln da iliın Pıliliı·. 

Y!RM! YEDİNC! MADDE - ~"ı:iın hc,\·rt i
ıtt· ı.:-ı·lı·1ı lı ı •r sı•ı:ııH'lH' l<fıt ip tııl'lıf1ııılaıı kii.v n• 
ııınlıııllPsi, ıııl \'ı• soyadı sonıhı1·. ~<·ı;ıııt'll taıııtı 

lıııı;. lıiı Jdııtse ıılıluğn vı•.nl ııiifııs lıii\·i~Pt r·iiz
ıl:ltııııı giistı•ı·cliğ-ı tl•kdiı·ılı· sı•ı;iııı ılı>l'tı ·ı· iu<lPki 

ısıııi yaııııı:ı lıiı· ı;izgi r·ı·kilip pıısulnyı snıırlığ:ı 

alıı1asıııa izin \'f'l'iliı·. llı · ı· sı><;ııırıı kenrlı ı·ryiııı 

gdil'ip saııılığn taıııaklıı ıııiihı·lll'l'lıı·. Ili~ lıiı · ..,,._ 
IH'p vı• sm · t'!lı• lıaşkıtsıt1ııı ııamınıı 1'1'.\ ıııısıılıısr 

Hnııılığ'a ııtılnıaz. 

YİRMİ SEKİZİNCt MADDE - 1\ii,rlii sf'ı:· 
ıııt• ıılı•ı·i ıı si' ı; iııı sıı ndıld:ı.rı lını;;ıııdn 1 ii zıı msıız hı•k

ı .. ı ilıııl'tıı,.Jı-ı·i ic:in sPr;iııı 1wyP1 i t:ı1·a l'ııııl:ın gr•

n•lcl i 1 l'dlıiı·Jpı· n !ını!'. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE 
lıı1 ı,:-iıı1 1ı;iııdı• lııtıııiyPII sı•ı•11ıı ~ıılwh•l'ltldı· '-"t; i ııı 

lıı·.nl i ılıq!ılıııuzdnn iiııı·t' 'IHrıdığııı dı•l1ği iizı•l·t · 

ııı• lıil'iüıi(ıl koıını· \'e sııııdık diiı·t lıı1 · :ıl ' ııııla11 

siı·i1ıı ilı• lıağ'lnıııp g-en•k hu siı·iıııiıı ıliiğ'üııı yı·ı·

lı·ı·l 1" ~t'I'Pk kfıil,ıdııı uı:lnn i lı• :ıııalıtaı· ılrlik 

IPI'i spı;iıı ı lıl'.\' l'1i l:tl'afııııl:ııl ıııiilıiiı· ıııı11ıııı ilı· 

ıııiılıiiı·lı·ııiı ~aııdık, lıl'~' PI in knraı·i.\'lı• eıııiıı Yı· 

ıııiiıı:ısip hi ı· ,l'l't'ı• L.oııulaı·ıık ııııılıal'aza:mıa if iıııı 
olııııııı· \ ' 1' l'l ' lt•si ı.ı;iiıı sııııılıf!ııı ıııi'llıiiı·Jpı·ı lıı·)·ı•l

ı;r ıııııııyrııl' r-ılildiktı·ıt ~oııı·ıı ıtı·ılıp ~ iııı• Sf'ı:iıııı• 

lıaı;ılıııııl' 

OTUZUNCU MADDE - :.!:1 nı·ii ııı:ıılıll')" 

g'tin• tiıyiıı nlııııaıı scı:iııı l\Hııwıııııııı sıııın ı•ı · ıııı·

siylr nl'lıl< ı·"·' pııxıılaHı lcıhııl ıılııııııııı~·ı ıı. hii 
tiiıı ı-.ı•ı:iııt lıı•,rrti iızıısı lııızıı· ilu · ıı sııııdık :ıı : ılır 

"" alılıııı pusııl:ılnı· lıiı •r ı· lıiı·ı·l' SH)'llılıktaıı ~oıı

ı·;ı lı•kı·nl' snııılığ-a kııııuı· 1 ı• ( ~ı·ı·i11ı :;ııılıl'siııı· ~n 

kadaı· sı•ı:ııwıı gPiip, şıı l<nıl:ıl' pıısııl:ı ıı1ılınt>jlıı•) 

ıli.\' '' lırıııı·ıı lı i ı· kısa zalııl t utıılııı· . 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - ~~~ ııı 1 ıl\! ıı ı·ı· .1' 
yı•ı · rıılı•ı·in s:ıyıımıılıın 11.iyn.ılP ptıHııla zııhııı· ı~ı]Pı 

sc• raziası :ıçılıp okuııııııırlıın yakılıt·. l •'azlrı ]lll· 

ınıln ııli\nlnl' hn}dtınıia ~rl'ı>kli tnkilıat ,\ pılıı· . 

OTUZ İKİNOt MADDE - Rey pıısıılıılnl'ı · 
nın sayısı hilliki en sonra pusıılalarılıtl< i isim IP!' 

alfıılıc :;iı•usiylc büyük küğıllaı· Ü:t.eı·iııılc tıısıııt' 

olun nı· 'ı · I ın Psn:ıda :.!li ncı maılılı•ıh' )' Azılı hii 
kiiuıleı·e ılildoıt rılilir. 'l'asııife lıaı;;laıırlıkln ıını

ayyt>ıı zııııııın ı:ıl'fıııda ta;.nif t• ılilı•r•t>k kadaı· 

t'l',\ pıısııl:ısı sııııılıklıııı ı:ıkaı·ılıp 29 JH'Il ıııaılıll'

ıı i ıı fıi1·ii'ıtfı dail't'SitııJo tekl'll.l' UlÜ]ı[iı•lı•lliı•. J111 

sıın•llı• ıleY:ıııı ııluıınr:ık tıı.,ııil' ıııuaıııı•lı·ı-ı lıit -

1ili.lı•n sonl'n sı • r:im lıryPfi lııı·ııl 'ııııla l ı; ( Srı:ııılf' 

ı;;ıı kadm· sı·ı:ınrıı iı;;tiı·ıık l'tıniş vı• snııılık aı:ıl 

dığr zaııııııı z1ılını· Pdcıı şu knd:ıı· ı·ry pn~nlnsı 

ıırıı sayılıp tasııil'i ııı•tiet'siııdı· t'iliırı şıı kaılııı· \C 

filiııı şıı luıılaı · t ' l',\' nlınıı;ı 1 c tiiuı, fiJrııı ı•ksrl'i,YPI 

lwzıııııııı~ odııklııl'ıııı ) giistrrir hir nınl\lıııtıı ıaıı

ziın ıılıınııp ı-ol·~iııı l'ITalu 1 P s:ıııdıkla. lwnıhrl' 

teft.iş hı•yl'lı ı·ı·isliğiııe ,·ı·ı·iııH•k iizı>ı · ı• ıııcı·kı•z 

dt' n sP ı: i ııı ~u IH·:-~ıııe ı·c 1s o hı nı k giiııdeı·i 1 nı ış ola ıı 
zıı ı :ı lı!\ di uluııııı·. Bkscı·i.ret kazaıup ikiııei sı·c,: 

llH'n ııln ı ılam ııyı·ıc;ı seı~iııı lwyl'ti lnml'ındnn 

lıil'l'l' ıııazlıaln \ eı·iliı ·. nıııılaı· lııı ııııudaıtıılnı · ı 

\' iliiyl't \ ' ı·.vıı kıızıı uıerk<':tiPı·iııılrki ldl iş lıeyı•l i 
ı•ı•isliğiııı· g-iislpı·ip kııyılrıt iı•il'lı•1 '. 

. Bu snacla, ınehus ::ıeçiıııi için tı•ftiş lw~rtiııiıı 
bulluıdıığu ycı·tlc hnıı~i giin \ (l snnttc lmlunnın
larl Iüzımgcll'c<'ği ikiııl'i src~nıeıılrı·e tenlıih olıı

nuı·. ı. ı azbalaı-ıını kayJet ı irmek üzere gelmc
miş olnn il<iıtci seçmeuleı·r de hangi giin YO su
:ıllı· lı:ızıı· lııılı1ııııinl:ıı·ı li'ızıııı~t·lrı·l'i{i ılan • lıııt 

ıııelcl'lo ilıtııı· olumn'. 

OTUZ UÇUNOU MADDE - l\J'ebııs seçiıni 
i\:ill tııyin odilen gün vo snnttu bazıı· bulunncak 
ikiıwi sec:ıııenloro arkalun tcfti~ lıcyct.i nıühtıı·n 

ilı:ı uıiilıüı·lü rı>y pıısulııları dnğıtılıı·. lkiııci ııtot:
nıf'nleı ·ılPn heı· biı·i ınelnısluğa naııızetlikiN•i sc
~iıu ııııı.lınllintle asıluuş olan lmğıLiııı•]a iliııı 

l'ıl i Inı i~ ul:ııı zat.lı·ı·ıJpıı \ ilıi,\ t>L iı;iıı lll' kıtuar 

mcbwı seçilecek ise o kndıırınt kendi ın.ıslnsımı 
yaınr, yazı l>ilmiyen olursa heyetin toj> ln oldu
ğu ıııahalden c:ıloııaınak şıı.t'tiyle oralltı t>ıuııiyel 

ettiği bil'ine yuzdırabiliı·. Pusulaya vilayet. 
i~in sr~ileeek :ı.cleıluen fazla veya noksnn isinı 

yaıılrrsa 2ô ncı mıı.cle hükmü tatbik olunıır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - 'l'cftiş heyc
l i nin toplandığı oılada. masa üzerinde \c m·ta· 
smıln yalnız biı· pm;ula girebilecek kadar delik
li bir sanılık bulunur. Rey pusnlalat·ı atılmu

dan i.iııco sancltk açıbp, içi boş olduğu hazır 

olanlıll'u üsteı·ildikten sonra kilitlenir ve kilit 
i.izoriuo büyücek bir kağıt. konuhıp üzeri tefti~ 

heyetinin resmi ve mevcut. seçnıenlerdeu iiçti
nürı zali ıniibürleı·iylc mühürlenir. 
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O'l'UZ BEŞlNCt MADDE - SanJık kapa

nıp, ıuühürlendikteu soura ikiuci :sc~ıııclcr sını
siylu davet olmnıp, clleı·incJlü pu::;ulalıırı snn
J.ığuı i~ino ıılaı·lur. Atarken ellerinde biı· pu

sıılaclıın Iaıda olıııawaı>ına Jikkai olunur. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Kaza Juhiliııtle 
ikiııci ı:ıc~ıncn sc~ilenlerin onda ı:ıekizi scı_:im gü
ııüntlo rcylcl'ini kullanıntı;>-'la saııdık açılıp ıneiJus-
1 uğu rcr kazunanların isimlerini lı avi olarak vi
lüyct merlwzintleki teftiş heyetine gönderilccek 
ınazbataum tanzimine baı;;lamr. Şayet mua~

yen olan güııdo mevcut olanlar 1\azaııııı ikiıır•i 

scçuıenlcriuin mecmuuııuıı onda sekiziııtleıı az 
iso sandık a~,;ılmayıp ıleliğ i n üzerine bir ld\iığıt 
kunulu1ı teftiş heyetinin resmi ve mevcni ikinci 
·t·c,:ıneulenlcn üçünün zati mühürleriyle uıülıül'
leııiı·. Hazır lıuluıınn~an ikinci seç;uıcııleı· gc
linciyo kadar sandık eıniu bir yertlü :>aklanır. 

Oelwiycn ikinci seı;ıucnleı·c en Jmm zanıan<la 

gelmeleri için gün tayin ve IIükiiıu!Jt 1araüıı

daıı keııdilcriuh tebliğ olunur. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - ~l uayycn olıın 
günde tcl'ti~ heyeti tn.eafuıdaH sundığuı deliği 
açılır. UcJeu ikiuci seçıneıılcr rcy puslalarıuı 
sandığa atarlar. Du da vcl ten solll'a da g·clııı iye ı ı 
ikinci ı>cc,:ıncnlcl' lıeklcııwiycrck saııtlık a<,:ılıı·. 

Nall(ltk aı;ıldıktan sonı·a gelecek ıl<iııti seı;ıııen

ler aı·l ık rcyledııi kullaııawazhıı·. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - 'J'efii:-. lı ,,.l'l i
ı{iu huzurunda sandık açılmca ilk liıt<•u utılaı; pu
ı:ınlalar sayılır ve aynen birer, biı·el' okunup, ya
zıla.ıı isimler kaydoluııw·. Bir isim ııuımlala r
ı la LckcLTiü· ctLi'kçe isınin kaı·şısıııa işaret ohı

nm. Bu suretle ııusu.lalal'ıu hepsi okuııup )azıl
m..ısr bittikten ve 2ü ncı maddenin U, ~:, 
D, ~ fıkl'a.la.rt uazam almdıkum sonı·ıı. 

hcl' bir zatın kazandığı reylcJ.' toplauıp ıuaıbatası 

taııziın 'o te.ı:tiş heyeti larafıııdau imza cd il i ı·. 
Du uıazbalııılu rey kazauaıılanu isimleri vo Ira
zantlıklal'l rey miktarlan rakam ve yazı ile ya

zılır. Bundan başka kaza mıııııııa sc~ilen ikim·i 
:>e~uıeıılcı·iu llliktarı ilo buulaı·dan kaçının se
çiıno i~ li ı ·ak ottiği do ıuazbat.ııya i~arct oluunr. 
Bu ~ekilde huzu:lauacak nıazhataıııu lıir suı-l.lli 

teftiş heyetinde saklamp aı>ıl ııüxlıa ıla kaza 
kaymakamlığı vasıtasiyle vilayllt ıncrkczinJeki 
teftiş heyetine gönderilir. Vilayet merkezinuc

ki ı:,e~iın hakkında da bu suretle ı.nualllele olu-

nal'ak ıııazbatası tanziuı olunur. """ ' 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - h ıı:t.ıı teC
tiş hcyl'tleı·iııcc tanzim eılilip gönderilen mazbııta
laı· 1 aıııanı oluıını Yiliıyt't ıııı•rkcziııdeki ' l'eft i~ 

heyl'ti 'ııliııin rciı>liği altmda toplanıp scçilenlcdn 
isinıl!'ri ve kazandrklnrr rcylcr tesbit. olmıuı·. 
Bunlardan eıı ziyade rey alanların mebus ı>e

çil~lil{lrri nııızhatn ile te. bit olunur. Şayet hu 
src:imleı·ılen en az rcy alanın aldığı reyr ınüı>avi 
rey alıııış baş.ka biri ''ar a heyet lıuzumnda 

ıwolıll'lııtla kura ı,:ekilil'. l\[ebus se(!ih•nlen lıu 
Jı<':n•t taı·afındau imzah lıircr ınazbahı 'eı·iilr. 

Du mıızlıataların ayrH'a iınzalı ikişer ~\11' 1i Yi
Jnyclt;o Dahiliye nkuletine göııderlir. Veld'ilet. 

vilfı;ntlı•rılen gekn ımızl..ıatalı.ırm birer taııeı:;iıı i 

,\lı·ı·lisiıı ıwrlışıııılıı Hüyük l\li!ll.'l ~ftol'lisi Ilcüdi

ğiıw wl'ilıııck ÜZl'l'C Bıı.-;;vrkôll.'tO gönderir. 

KIRKINCI MADDE - ınuıni uıelnıs ·ct;i
ıııi <'O!ııasıııda biı· zat muhtelif vilayetlerdeıı mc
lnıs seı:ilir ·o b unlardan lıaugiısini tcı·dü ct 1 i ği 
keııdiı·dııdı•ıı soruhu·. Mebus olan zat hu soı·gu
) n sddz giiıı zal'fımla Ct'Yıtp vcnnı>ğc ııı!'e.lnır

clm. Hıt yüzden webm;lnı·ın sayısıııdan noksnn 
hiısıl ulıın \'ili'ıyrtte ~·eniden scc;im yapılır. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - ~cı;imiıı bitmc
sinden soı·na l~:ıızcı ve viliıyct. uıcrkl:'zlcl'indcki 

1 cfli~ heyet lcl'i, s!'~iıı1<' ait lleftcdcrlc sııir eYI'a
kr gclct'ck umumi se<;imc kadar saklunmuk üzere 
ııı iilıUı-lii h ir ı-;nııdık içinde bt•lcui~ c idınc ·i uc 

lt•sl i lll co erler. • :!! t . tl 

KIRK İKİNCİ MADDE - ' 1\,~kilütı gsıısi
yo kaııuııu hüküıulcriuo göre uıelıuı:;hık hakkı 

zail \ <•ya su kıt ohıu \'eyahu t 'efut eden uıclms
ltıl'll\ ytq· J eı·iııc diğerlerinin S<'t;ilıııesi iı;iıı keyfi

~ ct Dultiliye vekalctincc hnnluı'lu ıncinu-ı bu
luııduldan du~ ctlcro tebliğ oluııur. lkim~i sc<; 

ıııcııleı· rluvet olunnrak, bu fasıldaki esaslar tla
ircsiudu 'c<;iııı ıınuuuclooi ncticdenlliı·iliı•. 13u 
gibi anı. seı;iuılcı·e ba.şlaınadau e\ vol yapılaı·ak 

yoldaıual1a ikinci sc~mcnlerıll'u ]Jiı· lusnuııın 'l'
fat 'eya başka bir vilayet c ııa klctnıclcı·i wyıı 

sc<; im lı nk lannı kaybctmhelcri dolayıHi) lo :J(j ıı

ct macltlcclc yazılı msabm kaybuluuğu aııhışıln·
~n ilk iiııce açılan ikinci scçoıeul rin yeriııc ait 

LLtluıııluklan se~im şubclerint·e diğerlcı·i st·ı;i
lir. 

~u kaual' ki, ikinci sc~wculcriıı sayısı 36 ncı 
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tnnudedo yazılı onda ısekiz ıuısabııııu a:;>ağı:smcı 

1lüı;mıcuiği ıııüudcl~o yaplarak nra sc<,:iıııleı·inılc, 
nuııuui aeı;iındcki ikinci scçıucıılcl' yt>kimıııııı 

miis1 eıı.it, ıııı:ıap aralllllay ıl'• J'iilcıı ltlc\ cıtl ulaıı 

ikill<·i :scı.;mcııle~·iıı owla sekizi ile il<tilıı eclilir. 

N anızetlik ilanı 

KIRK t.tÇ'ONCU' MADDE- l:iı· \ıılundıı~ııı 
tıawıctliği kaza tel'tiı;; lıcyetlcı·iııiıı • cı;iııı salu
ıııuıJalti lıwlııı~·a ~'1l.zıluıak i~iu vilfıyp1 tPl'tiı;; lw

~·ı:ti ı·i,\·asdine: 

A) Vataııda~m siyasi ııuı·ti tn nı!' ı u dau ıs

ı ıı i ıı i ll lı i lilidl m esi; 
B) U iııt.ilıap Llail'c ·i ııe~;ınt•nlııriJI(lı:ıı 300 ki

~iniıı yaır.dı lıiı· vanıka ilo ıniinH'iı<ıt. ctıııclet'i; 

U) Naııız~tliğiııi iı;tiyt•ll vu St'l;inı l'lıliyc1ini 

luıix ulıııl valııııllu.-;.m bizzat istida ilc talep P!ııw
si; 
luziımlir. 

Seçim masrafları 

KlRK DÖRDü'NCt.t MADDE - '!'dt i ";o lıı·
Ytll lcı•iı){'c mcrk!'Z Ye mülluıkat tııki :-ıt•ı;iııı :;>tılıc

l<'rinu ıncmlll'cu giimlcı·ili'H z ·va 1 ın ıııı ki 1 qu.;!

taları iicrel.leri ilc haı·ı·H'ıl h k cı ı·ııı·mııııı•ı->i ıw giiı·" 
n~rilı·ı·t•k yevıııiyclcl'i \ ' O se1;ıııw ait :-ai ı· lıi\1 iiıı 

Jllll~l'll ı:Jıı ı• Illit tıllıi lll llVIlZl'ON]CJl Ve ı· i 1 i ı·. 

Seciın cezalıırı 

KIRK BEŞiNCİ MADDE - :-;;ıl ı! ı· .ıd '~~ 

'-o.' adı 1 ı· ı:;ıl'nl t.ı\,ııııı.·ıık '1·.' :ı k:ıııııııııı M'

ı;iııı lı:ıld\ıııdıııı ııı:ılınıııı ııldıığıııııı :-:ıklıyıı,.ıık 

J,ı•ııt!i:-;iııi :-;ı·ı:iıll ıldlt • ı ·i ıtı· ,\ :ıi'.clıranlaı· n·y:ılıttl 

:ıılıııı , , ı.ıı,l ~. ılııu l;:;ısı1 ilı: ıııiikı·ı·ı·ı•ı· kıı.' ıld 
tıı·tıılı•ı· lııı· ll,lılıııı lıiı· :-ı•ııo·~·ı· ];;ıdııı· lıııpi~ \ ' ı• oıı 

lir~ıd:ııı 1•11i liı·:ı,\·a k;ıdııl' :ıi!rl' p:ıı·a ıTt.:ısiyl1• 1'1'· 
;-::ıl :ı n .ı ıı·ıl ır 1 ıı ı · . 

KIRK AJ .. TINCI MADDE - ı.;,·"'lki ın:ııl
ılı•ılı · giislı·rilı•tı sııı·l·l lı•ı·lı• kPııdısiııi !'il'l;iıtı ılı•l'

lı•ı·ıııl' ka.nll'llirıııı~ oldıığıı lıııldl' \'ı·.va S!'l:iııı 
olı•fl ('I'İIIP 1\:ı,nllt lıuJıııtall di/41•1' lııı· ~>WI;tll!'llitı 
;ıd \'1' soıyadıııı \' ı• Ml'ııtıııı :-ııılı11' ıılaral\ lnl,ııı:ı

l'ilk yey:ı !·Wf;iııı lınkkr ıılııındığı lınld1· .nııılı!'ilıkl,ı 
iımıiııiıı 1lı•flı•ı·ı· l-l,C«::tl'ilıni:-ı lııılıtıııııusıııılnıı ka
sıtla istit':ı1lt' l'den•k ı·cr nt't'lıii'I' :ıltı :ı.rılıııı iki 

sl·ııı•,\'(' 1<1ıdıır lwpi:-. ve oıı liı·adntt yiiz liı·.ıra kn
dar ııg-ıl' paı·a I.'I!Zl!Siylu cı•!.alnııdınlı!'laı<, 

KlRK YEDİN01 MADDE - ~ıi \'1' aa uı•ii 
ıııııılılı·lı·rı· l.(iiı·ı· ı;ı•ı;ıııı•ııl •riıı 1'1',\'IPriııi .•:nzdırılı~ı 

kiııı:-ıl•lı·ı·, n·y pıısulıt!'illlll :-il'ı;ıııl'lllı·riıı söylı·dik

IPı·iıııkıı lımik:ı hiı· ~,ılı:-;ııı Hdıın ve Sll,\' adıııı .va
x:ıı•l:ıı·s:ı hiı· ıı~·dcııı allı uyıı knılııı· lııqıis \'(' oıı 

lirııdaıı ıdli lıt·a.nı kndaı· .ığıı· p:ıı·ıı C'I'Z'ii,vlc !'1'1.11-

l:ıııılırılıı·lar. 

:KIRK SEKİZİNCİ MADDE- .\11·lıw; 'ı·.vn 

il·inı·i · ('1'1111'11 olın:ık ~ıılıuı dıgt•ı· lıiı· ~ıılısı 1111,'

lıus , ''·''' j],iıwi sı•1:nıı•ıı sı·•:tiı·ıııck k:ı:-;tiylı• sı••·· 
ııı,.ıılı·ri lıı•ı· ııı• sıın•l IP ıılıtrs:ı ıılsıııı lwrkul:ııı 

\ ··~ ıı lııı suı·"tl\o ;,l•ı•rııı·~ ı· tı·:-ıvik iı,:iıı :-;('l;tm·ııiPI't' 

p:ıı·:ı. ı·~.' . ı '1' snir ıııt•ııl<ıtl vı• gııyı·iıııeıılwl ııı:ıl 
, , ı···ıılı·ı· \'ı·,\'H lıt'l'lıiiııu:i lıir sııı•ı•llı· ııwııl'nat (ı·

ıııııı \l'.1:r ,·:ıdı·dı•ıılı·ı· \l' Inı ıııııksallu \'ı•ı·ih•ıı 

ııı:ıllııı·ı \'1',\tt \':ıit \l'~:ı tı·ıııiıı ıılnıuııı mı•ııi'H;ıi

Jıı·: lc.ılınl l'ılı•ıılı·ı· ,.,,~:ı lıiı· 1\iıııı-ıı· lı;ıl\kwcl:ı ı· .. ~
\'l'rıııı·k \1',\ :ı vı'l·dil'lıtl'k ~·alıııt ,· ı·ı·ııı .. J\tı·ıı iııı

t iıı:ı iı;iıı, 1 lı vlı·l. ,·i lii~·l' t. lwlı·di,,·ı·, kii)· YP,\'ll 

lııııılııı·11ı lnırılıtklıırı l11•ı· tiirlii , ılııin· n·~· :ı ıııü

l'""''"''lı•ı·lı· s:ıiı· i'ımıı11• ıııii1•ssl'sl'll'l'İ ıın·ıııııriyl'! 
'l'~':ı ıtıii..;J;ılıılı·ınliii;i ,.,.,,·ıı lııı...;ıtsi 1ıi;r,ııwf v:ıit. 

\'ı' k.ılıııl l'dı•ıılror iki :1.\·ılnıı 1~ 11,\':1 kıııl:ıı· lı:ı

pis ,,. ,riiz lil'ntlaıı lıı·~ ,\ iiz liı·n.nı k:ııl:ıı· ıığıı· 
p,ıı·:ı ı•ı•z;ısi.' lı· ı·ı·;r.:ll:ıııılıı·ılıl'l:ıı· ,.,. lııı sııı;l.ırı 

i•lil'ı·tılı•r ıııı ııllıı· İ1'1'l1·1' ıııiiı•lılu•ılı·ıı \'1',\'lt ııtll

,·;ı\d·ıılı•ıı ıııı·lıılll'iYI'Ih·n ın:ılıı·ıııııi~·t'l lı•ı·iııı• lı ii k

ll" ılıııtlll', 

KIRK DOKUZtrnCU MADDE- H".'' saııılı
tlı~ıııı sala\11~1'1i lı:ı1·iı·iı"lı- .ı1:aıı. :-;ı•ı;iııı i~iııı• :ıit 
ıJt•l!l'l' \"(' I'I'SIIIl ( 1 \'l'ıtl, 1, 11'i'ti~ \'1',\'il ~tıJıı• SITilli 

lı1·~···11ı•rilll'f' ıısnliitıf' !!'111'1' 1:"1,\' iıı nlıı1ııııı ıııiiılıl1·l 
i1:indı· ·ıı·ıktıı ılıı'ı•nıl iliıııl:ıı·ı \'1' sı•ı·iııı ı'(' i ''"lkı·i
ııi ,,. l't',\ pııs1ılıılııı·ıııı ııl:ııı, l<np:ıı·ıı1ı pııı·ı:nlıy:ıtt 

1·p~·:ı •:alıııılnı· lıir sı·ııı•d1 ıı iiı: sı·ııı·~ ı· lc11l:ıı· lı:ı

pi-; ''" ·'iii. limıl:ııı lıiıı lir:ı~ .ı kıııl:ır :ı }i ı ı· p:ırn 

t·l'Ztı..;İ,\ il' ı·ı•zıılıııııfırt!ıı•];ıı•. 

ELLİNCİ MADDE - ı :ı•n·l\ zoı· ı,ıı1l:ltıııı:ıl' 

sıırı·ti~ lı•, ;.rı·ı·Pk ııı ... nıııriyı·ll1·ıı lllilhı·tıııı !'ltıı1•k 

,.,.~·:ı ·ıı lısıı1ı y:ıllltl :ıil1·siııi \'t'Y:t sı·ı·, · ı·tiııi z:ıı·ıı

r:ı ttğ1•ııtıı1ak lı·lıılidiylı• lıi1· :-ıı·ı:ıııı•ııi 1'1',\' \ ' 1'1'

tlll'klı·ıı \'iiZ gl'l'jl'f'tılt•l' 'l',\'fllıll1 1'(',\" \'l'l'llıl'ğ-1' tl'• 

lıııt• ı•ılı•ıılı·ı· ii1· :ı,\ıl:ııı iki !-11'11!'~ 1' l;:ııl:ıı· hnpis ,.,. 

<'Ili li!'ııılaıı lıP~ ~ib: liı·a.nı kııdar ağır ıı;ıı·;ı l'l'/.11-

si.'·lt• ı·ıoz:ılaıııltl'llıl'lııl'. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - \ :ıl.ııı lııılı,"·lı·ı· 
yayuruk \ı· iftinııla bıılıııı:ıı·ak qo s;ıiı· hile \1' ri<;-
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siseler yaparak ·eçim işlerini bozanlat· veya
hut hir veya daha ziyaile seçmeni rey kulinn
maktan vaz ~eçin~ıılcr yahut toplu ve korkuln
en ııarekctlel'lc tcft iş ve şulw seçim heyetlerinin 
iı:lerini ihlill cd€'ı·ek S<'<:İıniıı yapılınasına ve her 
şalısm serhetsı: rey veı·nı<'siıtf' engel olanlar üç 
aydan iki srneye l<adar hııpiı.; ve elli liradan beş 
yüz liı·ııya kannı· ağıı· pıını <'rzasiylc r·ezalaııdın
lıl'lar. 

ELLl İKİNCİ MADDE - Teftiş veya sc<:iııt 
şube heyctleriııe k :ı ı·~r se, im işlerine uıiini ol
nuık iı:iıı her ne sm·etle olursa olsun cebiı· ve 
şiddet Jmllmıaıılıır veya 'buna tcşebhüs Nleııleı· 

üç seneden lı<'ş st'llt':Ve ka1lnr ağrr hapis cezasiyle 
<'<'zalandınlrr. ( 'ii.ı'ünı h irden ziyade teftiş wya 
sr,çim şube heyetlerine karşı ier<ı olunınalt iiz<'ı·e 

evYE'lc•ı> lrrtip etlilıni~ n' ittifak ilc yııpılmıı: hu
lıııınrsıı failieri lırş seneden on bcı:ı seneye ltu-

1lar ağn· hapis rezasiyle cczalandınln·lar. 

ELLl UQUNCU MADDE - ~eçim işiııden 
doğan iimıuc hukuku davası seç:imin hittiği ta
rihten itihaı·eu altı ay içinde ac;ılmnılığı takdir
dt• takilllll ycıpılrı.ınaz. 

ELLl DÖDUNCU MADDE - lntilıabı we
hns:ı.n kanuni)'lc zcyil ve tadilleriui ihtiva eden 
:l~O. :1R!1, 1 07!l, 17fi0, 2598, 2631 sayılr kanunlıır 

knldıtılnıı:,ıtn•. 

ELLİ BEŞ1Nct MADDE - Bu kanun ne:ıri 
taı·ihinden nınlclı<'rclir. 

ELLİ ALTINCI MADDE - u kanuııun 
lıiikiiıııh•riııi icraya !cra cYldllcri Ilcycti me
tıınl'ıhıı·. 

16 Kanuuuovvel 1942 



3. Dahili nizarnname 

BtRtNOt BAB 

Meclisin teşekkillil 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimnmm bi· 
rinci inikadının ilk celsesinde, ds.imi reis inti
bab edilineeye kadar, azanın en ynşlısı muvak
katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten katiblik mn
kamrnda bulunurlar. 

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin eıı 

genç olduklarrn.m evvelden tedkila hususu, va
ıifelcri yeni Riyaset divanının intihabma kadar 
devam edecek olan, İdare ll.mirlerine aiddir. 

DeVTe, tecdidine karar verilmediği halde, 
dört seneden ibaret olan intihab müddetidir. 

İçtima, her teşrinisani iptidasmdan gelecek 
teşriniovvel nihayetine kadar dE~vam erlen Mec

lis senesidir. 
tnikad, Heyeti u.mumiyenin muayyen gün

lerde va.ki toplanışlardır. 

Celse, her inikadrn teneffüs tatilile inkitaa 
u~rayan 1asunlarmdan her biridir. 

tkinci madde- Muvakkat Riyasct Divanı
nın teşekkülünden sonra Teşkilatı esasiye kanu
nunun 16 ncı maddesi mucihince mebuslar in
tibab dairelerinin bece harfler; ınraıJile tablif 
ol unurlar. 

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

Sonradan Meclise iltibak eden mebuslar da 
ilk eelsed e bu rasimeyi ifa ederler [•]. 

ttçtincü madde - Tahlif merasimini müte
akib daimi Riyaset Divanı intihabı icra edilir. 

Dördüncü madde - Riyaset Divanrom VI\· 

zifesi bir İçtima içindir. 

Beşinci madde - Riyaset Divanı : 
1- Reis, 

[•] • Tahlif için,mebusun intihab rııazbatasınııı 
tasdik edılmiş olması Uizım gelmez (Z. C. Cild • tl. 
Sa:uıfa. - 1. 15 -IX -1180). 

2 - Üç reis vekili, 
3 • En az ikisi münavebe ile Beyeti umumi

yede hulunmıık iizE>rr nltt katib (Mtuıddel : 27 

nisan 1933), 
4 . Üç irlııre anıiriııdı>n roürekhhdir. 

Altnıcı madde- Riynscti divanı, giıli rey ve 

mutlak ekseriyetle intihııh r.clilir. 
Mutlak ekscriyet hasıl olmadığı tal,dirde ay

ni usule tcvfikan ikiııri defa intihııh icra edilir. 

Bunda da mutlak ekseriy(•t hasıl olmazsa en 
ziyade izafi ekseriyet l\azananlardan istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlar hııkkmdıı 

üçüncü defa rı>ye müracaat olunur. 
Bunda iznü eksı>riyet kafidir. 

Heylerde tesavi olnrsa kuraya müı-ncaat edi
lir. 

Yedinci madde - RPis, reis vekilleri, katib
ler, !dare nmirlı>ri için ayrı a.yrı reye müracaat 
olunur. 

R.ey varaltalarma reis için bir, reis vekilleri 
için üç, katibler için altı, idare amirleri için 
ü~ isim yazılır (Muaddel: 13 mart 1935). 

Sekizinci madde - Daimi Riyııset divanının 
intihabt aka bi nde Rt'isicünıhurnn intihabma 
başlanır. 

Reil'licümbur giıli t•ey vıı mutlak ekReriyetle 
intihab edilir. 

Bu intihabda. reylerin tasnifi için kura ile 
dokuz mebus tefrik ve reyler Hey~.ti umumiye 
sıı.lonunda açrkça tasnif olunur. 

İntihabm neticesini Meclis Reisi Heyeti umu
miyeyc bildirdikten sonra Reisicümhur intihab 
olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale 
dııvet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çrkıb Teşkila
tı esasiye kanununun 38 nci maddt>si mucibince 
yül{sek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine bırakır. 
O da inikada derhal nihayet verir [*]. 

[*1 · Cel8~11e niho:vct verilmektedir. IV. ve V. Dev· 
reler. 
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Dokuzuncu madde - İntihabı esnasında Re

iaicümhur hazır değilse, Meclis reisi intihabm 
neticesini heyete ve intihab olunan zata bildirir. 

Reisieümhur geldikte yukarıda zikredildiği 

veçhile yemin eder. 

Onuncu madde- Her lçtima iptidasmıla da
im! reis intihab edilineeye kadar ayni içtimaın 
aabık reis vekillerinden en yaşlısı muvakkaten 
Heyeti umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabtk katibler, k!tiblik maka
mmda muvakkaten bulunurlar. Muvakkat reis, 
yoklama yapar. 

Nısab varsa ve ReisicUmhur o gün nutkunu 
irad edecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve 
sene başr nutkunu irad eder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat 
reige bırakır. 

Bunu müteakib daimi Riyaset divanı intiba
lıatma başlallD'. 

On birinci madde - Reisicümhurun ııutku
uu Teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
ise hitabet kürsüsünden kıraat eder. 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa her 
İçtirnam bidayetinde ve Teşkilatı esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi mucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk 
gününden evvel vuku bulan Fevka18.de İçtimala
rın bidayetiııde icra olunur. 

İKİNOt BAB 

lntiha.b ma..zba.ta.lan 

On üçüncü madde- Daimi Riyaset Divanı
nın (ve icabmda Reiııicümhurun) intihabmdan 
aonra intihabları hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel nü
munesine muvafık olan mazbatalar reis tarafın
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işart 
rey ile tasdika iktiran eder 

On dördüncü madde - Meclis reisi intihab
ları hakkında şilrayet ve itiraz vuku bulan ve 
nümunesiue muvafık olmayan mazbataları He
yeti umunıiyece kura ile tefrik edilecek otuz 
azadan mürekkeb Mazlıatalarm tedkikı encü
menine havale eder. 

Bu encümen devre esnasında bir iş çrkmca 
toplanıp onu intac eder. 

On beşinci ma.dde - Encümen kura ile be-, 
şer azadan mürekkeb ihzari encümenlere ayrılır. 

Her ihzul'i encüınen gizli reyle bir reis ve 
bir ıle mazbata muharrirliğini ifa edecek kil.tib 
intihab eder. 

Tedkik encümeni reisi her ihzari encümenin 
tedkik edeceği ka.dar intihab mazbatalarrru kura 
Oe ayıı·n·. 

On a.ltmcı madde - lhzari encümen, Tedkik 
eııcümeni riyaseti vasrtaaile her türlü tedkikatm 
ic·rasına salahiyettardır. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatr ted
kik ve Hükfu.netin olanca tahkik vesaitine mü
ı·ııcaa t edebilir. 

'fedkikattan sonra keyfiyat reye arzolunur 
ve wueibince mazbatası tanzim edilerek Tedh"ik 
encümenine verilir. 

On yedinci madde - Tedkik encümeni resen 
veyahud thzari encümen mazbatalarmda göroü
ğü talil esbabı teikik edip müretteb aza ade
ilinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder 
Te tanzim edeceği mazbatayı Heyeti umumiyeye 
gönderir. 

On seliliinci madde - Mebusluğu tatil olu
nan zat lhzar1 encümende, Tedkik encümeninde 
ve Heyeti umumiyede kendini müdafaa etmek 
veyahud iliğer bir mebus vasrtasile ettirmek hak
krnı ha.izdir. 

Bu hak hiç bir suretle takyid edilemez. 

Müzakereden sonra Heyeti umumiye kararnu 
it.Lihaz eder. 

On dokuzuncu madde- Mazbataları tedkik 
edilen mebuslar kendi haklarındaki reve iştirak 
edemezler. 

Yirminci madde - !ntihabı tedkik oluuan 
bir ınebus mebusluktau istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihab 
mazbatasnun tedkik edilmesine mô.ni değildir. 

Yirmi birinci madde - Mazbatası Heyeti 
umumiyede reddedilen zatin yerine mebus inti
ha.bı için riyaset, aid olduğu makama tahrirat 
gönderir. 
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ttQUNOtt BAB 

Encümenler 

Yirmi ikinci madde - (Muaddel 7 Ni-
san 1!)27, 10 Sonteşl'in 1932 V<' 1:3 Mart 
1935) - Jfeı· ic:tiınaın başlangıcında vazife 
leri ertesi Içtimaa kadar devam etmek ve azası 
Heyeti umumiyece izafi reyle intihab olunmak 
üzere on yedi encümen teşkil olunur. 

.Meclis vazifelerile mütenazır encünıeuler : 

1 - Arzuhal encünıeni (25 aza, 2 muvazzaf 
kAtib); 

2 - Divam muhasebat encüuıeııi (20 aza, 1 
muvazzaf kati b) ; 

3- Meclis hesabiarının tedkikı encümeni (10 
aza, 1 muvazzaf kati b) ; 

4 - Meclis kütüpanesi enetimeni (f• aza, oun
lardan birini, Riyaset divaru, İdare amil'leri aı-a
sından ayırır. Hu eııcümene Kütüpane müdürü 
ıkatiblik eder); 

5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı mu
vazzaf kati b). 

Dahili nizarnname işleri bu encümene muhav
veldir. 

Bütün HükUı:net hizmetlerile mütenazır encü-

men: 

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

Umumi bütçe mazbatasımn yaZilması ve mü
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerio 
bütçe mazbatasmı yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
bab edebilir [•]. 

V ekaletlerle mü tenazır encümenler (Hece 

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

tib) j 

8 • Dahiliye encümeni (30 aza, bir muvazzaf 
kiltib) ; 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reia ve
kili de seçer. 

İskan işleri bu encümene muhavveldir. 

[•] - Bütçe encii:meninin muvazzaf memurlar kad
?·osu, (9656) numaralı karuınla 1 büro şefi, 1 şef mıw.,. 
vini, :ı memur olwrak tadil edilmiştir. 

9 - Gümrük ve inhiaarlar encümeni (20 aza, 
ı muvnzzaf katib) ; 

ıo - Hariciye encümeni (20 aza, ı muTnzzat 
k&tib): • 

ll - lktmad encümeni ( 30 aza, ı muvazzaf 
k&.tib) ; 

ı2 - Maarif encümeni (20 aıa, ı muvazzaf 
katib); 

13 - Maliye encümeni (20 aza, ı muvazzaf 
kil.tib); 

14 - Milli Müdafaa enetimeni (25 aza, 1 mu
vazzaf k&tib) ; 

15 - Nafia enetimeni (20 aza, 1 muvazzaf 
kitib) j 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
muhavveldir. 

16 - Sıhhat ve içtimai muavenet encüımeni 

(20 aza, 1 muvazzaf kati b) ; 
17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 

k&tib). 
Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunma

yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye urouruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menJerinde, bundan başka büUin Uyiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde milzakere olunur. 

Yirmi üoünoii madde - Enctlmen intihabla
rına medar olmak üzere mebuslarm tercümei
hal varakaJ.a.rmdan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösteril' bir cedvel Riy.aset canibinden tan
zim ile hastırılır ve azaya da~rtılrr ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Mebuslar, encümen azalıklarma namzedlikle
rini koya.bilirler. 

Na.mzedlerin isimlerini muhtevi cedvel de Ri
yasetı,:<' hastırılır ve nzaya dağıtılıı· ve ke:aılik 
levhaya talik olunur. 

Heyeti umumiyede encümen intihablan Jln
ca.k bu cedvellerin dağıtıLmamıdan dört gün sonrı 
bqlar. 

Yirmi dördüncü madde - Bir encilm.ende 
gizli celse ıı.kdini vekU veyahud encümenin il~te 
bir azası taleb edebilir. 

Gizli celsede eneümen azasmdan ve vekilier
den maadası bulunınazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin srr olarak mu
hafazası taahhüdünü tazammun eder: 

Yirmi be§inol madde - He~ti umumlye lG· 
zum görürse enctlmen azalarının adedini muvak· 
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katen arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
vakkat encümenler [•] teşkil eder. 

Bu kabil enciimenler kendilerine muhavvel 
işm intaema kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlere numara sırasm.da mu
kaddem olan encümenin reisi riy&ıet ve mazbata 
muharriri mazbata muharrirliği eder. 

Yirmi altmoı madde - Her encümen, kendi
ne gizli reyle bir reis, bir mazbatn muhaniri ve 
bir katib intihab eder. 

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

:M:uvazzaf Mtibler birden ziyade encümene kl
tiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddir. 
Encümen reisinin mazeret veyahud gaybube

tindc mazbata muharriri ona veldUet eder. Veyar 
hud ayrrca bir reis vekili intihab olunur. 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, ken
disine muhavvel 18.yiha veya teklifin diğer bir en
eiimene aid olduğu mütaleasmda bulunursa, ea
babı mucibe serdederek o encümene havalesini 
taleb etmek haklam haizdir. 

Yirmi sekizinci madde - Bir encümen ken
disine muhavvel Hlyiha veya. teklif veyahud alel
ıtlak bir mesele hakkmda mazbatasT sonra yine 
kendi tarafnıdnn yazılmak üzere ilıtida diğer bir 
encüınenin mütaleasmr alınağa lüzum görürse 
layiha veya teklifin o encümene lınvıılesini is
teyebilir. 

Kezalik bir encümen diğer bir enciimene mu
lınvvel Lir layiha veya teklif veyahud alelıtluk 
bir ınesele lıaldnnda nıütaleasıru lıeynn etıııek 

üzeı·e o layiha veya teklifin kendisine hııvah'si
ni üıteyebilir. 

Bu gibi ahvalde nlalmdnr olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis reisi icaLını icrıı 

ederek ertesi cıelsede lnından Heyeti umuroiyeye 
mah1mat verir. 

Şayed iki encümen arasmda ihtiluf çıkar::ıa 

[•) - Muvakl,at encii.meıt, her enciimınıden aza alın
mak suretile, Muhtelit eneütnen, iki veya daha ziyade 
cncii.m eniıı bi1·leşnıesile teşkil ohmıır (Z. C. Cild ı, S(t-
yıfu 59- 23/V/1931). . 

- Bi1· etıcü?ıwn kendis·ine m;u/w.ı • vel bır ışı.n 
tnltııtıklaıt veya ?nuhtelit bi?· enciimcnde tetkikini 
iııtiyebiHr (J.Jlı'.191,2. Z. C. S. C5 ı •e B.V/ . 191,2. 
z. c. s. 97 :98). 

keyfiyet reis tarafından Heyeti umuıniyt:y teb
liğ olunarak mesele orada müzakere He halle
dilir. 

Mütaleası sorulan encümen ma.zbatası, diğer 
uıazbatalar gibi basılır ve azaya da.ğrtılır. 

Yirmi dokuzuncu madde - Encümenler 
kendilerine muhavvel işlerin tedk.ikinden başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar [ •] . 

Otuzuncu madde - Encümenler Meclis bi
nalarmda ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanırlar. 

Otuz birinci madde - Encümen ruznameleri 
enciimenler ta.rafmdan tanzim ve bir gün evvel 
bütün vekiliere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsil Mec
lis reisi veyahud encümen reisi azayı husus! va
sıtalarla da toplayabilir. 

Otuz ikinci madde - Azadau en az üçte biri 
hazır buiunmadıkça encümenler iu.ikad edemez 
ve reye müracaat olunamaz. 

Otus üçüncü madde - Müstaeeliyeti Heyeti 
umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka 
muhavvel İıjlerin müzakeresine ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encümene iade olunmuş bir veyahud da
ha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müs
tesnadır. 

Muhnvvel evrak encüıneıı azasmdan l.ıeşi ta
rafından istendiği takdirde veyahud reisin ten
sibi üzerine encümence bastrrılrr. 

Otuz dördüncü me.dde - Her ncümenin 
müzakereleri bulasatan ı:aptediliı· . 

Şu kadar ki, encümen karar veı·irse harfiyen 
zabıt da tntulabilir. 

AziUliD isimleri zabıt ceridesinde tasrih ulu
nur. Bu zabtı aza. imzalar. 

Eucümen mazbatalarını reis, nıazbata muhar
riri ve katibden maada müzakerede hazır bu
lunmuş aza du imzalar. 

Eneümenler mazbatalarnu Meclis riyasetiue 
veri!:'. 

[•] - Encümeııler katııtıı teklif t·demt•;:ler (Z. C. 
Cild ı, Sayıfa !1 - 9/l/19!8). 

Faku.ı kendilerine verilen, mes"Ui bi1· te/sir tale
bini kanun şekline kot~abilirler (Z. C. Cild ı, Saı~ıfa 
118 : 131 • 18/1/1918). 
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Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya 

dağıttır ır. 

Bu suretle basılıb dağıtılınayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti umumiye, maıbatalarm, Resmi Oıı.zete 
ile neljrine de karar verebilir. 

Encümen uıazbataları Riyasete verildikct: ı·e · 
sen zabıt ceridesine ve ruznauıeye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu balıda aza taı·afından itiraz vuku bulursa 
bunun saiı· miitakere edilecek maddelere tt>rci
han Heyeti umumiyede halli lıi.zıllldır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada m u
saı-ralı bulunmnılrkca , tarafından iııızulannıış bir 
lllazlıata aleyhinde encüınen azalarmdan biri söz 
söyleyemez ve ıııı\zbatıı ınulıarririnden İstizahat

ta bulnnawaz. 

Otuz beşinci madde - Bir Iayiha veya tek
lifi, Heyeti umumiyet!e, başlıca aid olduğu elı

cümen müdafna eder. 
Diğer biı· veya ıl:ıha ziyaıle eıwümencle ayni 

layiha veya teklif hakkmda müzakere geçmiş 
ve mazbata da tanzim kılınmış ise o encümen
ler yalnız kendilerine airl olan maclde veya kı. 
sımları mürlafna Nll.'r)('r. 

Otuz altmcı madde - Eucümenlere muhav
vel bir Hiyi1ıa vnya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti uınumiyeye 
gönderilmek lazmıgeJir. 

Eğer encümen bu nıüddette nıiizıı.kereyi neti· 
celendireınezse esba hr mucihesini Heyeti umu 
miyeye hildirir. 

Aksi takelirde mezkl\r layiba veya teklifin 
doğrudan doğruya ruzna.meye alınnınsını Hü
kOmet veya snhibleri hıtemek hakkıını lıaizdirler. 

Bir eııcünıen tarafindan diğerine ınuhavvel 

mesele, on gün zarfında ba~arrlmıık ve kabil ol
mazsa esbaht nıucibesi bildirilmek muktn.zi
dir l ]. 

Otuz yedinci madde - Encüuıenlcr, keııdile. 
riıne muha.vvel lfLyiha veya teklifierin ilk önce 
Teşkilatı esasiye kanumınun metin ve ruhuna 
ınugayiı· olub olmadığını tedkik etmekle mükel
leftir. 

Bir lllyilıa v ya tekiiii Teşkilatı esasiye kanu-

[ • ] • Bir enciinıerı, kcndisi?ıe mulıauuel bir mese· 
leyi kabul ve·ya red şe/elinde katiyetle intaç etmek mev
kiimiedir (Z. C. Cild 8, Sa11ı!a lt :tB ve Cild 7, Sa
v•fa,:J: 6- 19/Il/l!J:JI VI S/lV/11131). 

nuna ınugayir gördükleri takdirde esbabı muci
besini tasrih ile maddelerin müzakeresine geç
meyip reddederler. 

Otuz sekizinci madde - Encümenler, bütün 
veka.letlerle Joğrudan doğı·uya muhabere ede
bilirler. 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 
ziyade daim~ encümene aza olamaz. 

Bütçe encümeııine mensub olanlar diğer bir 
encümene intihab edilemezler. 

Riyaset Divam azası encüruenlere intihab 
eclilemezler. 

Krrkıncı madde - Emcüınenler, veldller Vt 

uıutahassısları davet etmek salii.hiyetini haizdir. 
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayacağı takdirde 
namına söz söyleyecek menıurin rüesasından bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin salı..ibleri tekliflerinin 
tedkikına memur olan encümende hazır bulu~ 

nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlenıe mü
teJealarmm dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi ınevcucl değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen i~i intacla key. 

fiyeti mazbatasma derceder. 

Krrk birinci madde -ller mebns mensub ol
madığı bir encümen4n vesaikına ıttıla kesb ve 
celse gizli değilse müzakerelerine iştiı·ak edebi
lir. 

Şu kadaı· ki orada rey vel'emez. 
Bir encümen, azasmdan olmayan mt:busların 

lllÜ!aleasrııa müracaat edebilir. 

Krrk ikinci madde -Bi ı· devre içinde sabık 
bir encüw.enin tanzim ettiği mar.batayr, tekab
lıül eden yeni encümen müdafaa eder. 

Kn-k üçüncü madde - Encümenler meclisin 
tatili esnasında Heyeti urouroiye kararile muay
yen işlerin müzakeresi için toplnnabilirler. 

Kırk dördüncü madde - Mazbatast müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud encü
men naruma müdafaaya saHl.hiyettar mazbata 
muharriri veya bir aza encümenlere tahsis olu
nan masanın başmda bulunurlar. 

Nısab bulunmadığı takdirde, encüruerı nanu
na söz söyleyen zat yalnız maddenin encfuue. 
ne iadesinin teklif edebilir. 
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Kırk beşinci madde - M azeretsiz veya ha

bı>r vermeden mütevali dört inikaddn hazır hn
lunmayan encüımen azası encümen<.'e istifn rt
miş addolunabilir1er. 

Bu takdirde yenileri intiha b en ilm t' 1, ii zer~" 
keyfiyet. Meclis riyaset\nf'l bildirilir. 

Kırk altmoı madde - Bir encümende söz ke
silir, şahsiyatla uğraşılır ve intiznmı hoM<.'ıık 

ııümayişlerde hulunulm·sa encümen !'('isi ir n hın
rlıı celseyi tatil ('der ve keyfiyeti Me<'lis riyn-ıet.i
ııe bildirir. 

?lfeelis reisi bu gibi iııt.izıımı bozarı lııu el,et.
lerinrlen nolayı hakkmda şikAyet vuku bulan ıne 

hıısa ihtar Ce7,ası verir. 

Kırk yedinci madde - Encümenlerin giir
diikleri işler hakknıda. senede en az iki defa Fa
tihi umumi'lik tarafından bir rapor tan?.im ve 
Meclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastmlarak mebuslarn 
dıığıtılır Ye Resmi Gazete ile de neşrolmmr. 

Kırk sekizinci madde - Encümenlerin ev
rak ve vesaikı ile zabıtları, aid oldukları Uıyiha 
ve teklifler Heyeti umumiyenin kararma ikt.iran 
ettikten sonra, Meclisin evı•ak hazincsinrlc 
saldanır. 

Kil'k dokuzımcu madde - Divam mnhııRe

bat enci:imeni, mnıhasebei katiye kanuım liiyiha. 
sile dairelerin sarfiyat ve teahbüdatı hakkıncia 
her üç aydıı. biı· Divanı muhasebat tarafınoan 
tanzim olunacak raporları tedkik eder [•]. 

Tedkikatm neticesini gösteren mıızbHia lıası

larak ınebuslara dağıtılır. 
Bu mazbatalar Heyeti umum.iyef'e müzakere 

il o l<ıtL'ttl'l\ raptedilir L .. ] . 

f*l -Bu cncümeıı. diğer layi/ınfor lıcıkkındıı dıı m.ii
l.alea beyan elmek için hu lliyihcı.T.arm kendüıirıl' frv
diini isteyebilir (Z. C. Cildıı, Sayı/a15-1/Xl1/1997). 

[ **) -Bu mazbııtalcır, fe,wıiilnı, tevziimlcıı Ilir hcıf
lo. ıımıra ve bir drfa -müzakere olıınwr. FıkralM hak
kıııılrı ııöz isteyen olmazsa, heyeti umumi71esi rc71C ko
nur (Z. C. Cild 7, Sayıla S4-9/lV/19~S). 

- 1206 nunta?'alı karar : 
Ditvıııı muhasııbatm üç aylık mpoı·l.an iizerine 

M rclisçe verilebilecek lw.1·arla,., mıı.a.yycn htidiaelerde 
ınesıtliyet ta71inine vc 1/0lamlııklMın i=alosine m.ii.te
dair olmaktan btı§ka bi>· mahiyet t.ı'rZedenıiyeccğinden, 
bu luidisclcre maksur kalrıı'tık tabiidir. Şayet, Di
ı ırnıııı teşri·i. ıııııralmbeyi temin ve teskil v~ifcsi ha.
?'icindeki hak ve sal4hiyctleri hudıtdunu hor lı.angi 
bir içtihatla. tl§Mak bu raporf(zrda diğer gılna maru
zatı olmuş da bunlar haklcı.nda Meclisce kar11,rlar itti
Jırı.z edil?niş ise, bmılcvrın m.aslahat üzerine müttehaz 
obıtası luısebile, şü.muliinün zatı meseleye nıunlıasır 
k.alnıa.ın zıw·un oldıığuna kMM verilmiştir. 

8 Son Mnı'n ı 9H 

Eliınci madde- Meel is reiRi, Teşkilatı eı:~asi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şabrslarına, gerelt ammeye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri hususlarla lrir hakkın ihkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
Arzuhalleri ve bn .mahiyette telgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin Ar-
7.uha1 encümenine havale eder. 

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

Arzuhal eneümeni de höyle bir havaleyi İcra 
ec-lebilir. ArzuhRl sahibinı> bir ilmiihaber veri
lir r •ı. 

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

Elli ikinci madde - Arzuhallerin hir mebus 
vıısrtasile takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veri1: 
diğini şerh ile arzuhalin nltma inu:aınnr kor. 

Elli üçüncü m&dde- Encümen : 
1 - Bidayeten Hiih-fıın~te , Şilrııyi l>t>vlctc [**] 

'mahkemelere ve Divanı muJ1asebata verilmeleri ik
I iza eden arzuhalleri ai d olrluğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek rescn icranın son kararrna. itiraz ve
şikayet.i mutazammın evrakı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen cevııhl11rt ruznamesine id
hal; 

( • ı - Doiirtıda.n dnijnı.ya ııwlıl.·rmeye 1tid ve 11Wiı· 
kcmı:dcn sadır olacalc hiil,-,ıuı fôbi bir mf'l!de hakkın
da Arzuhal en.ciimrııi karar vcrrm«z (Karar - 311). 

- Milcadelci milli1!C1fe iştirak etmeyen mcmıırin 
ltakkmdaki 854 numaralı kanıınu?t ı nci maddesinde 
zikrolunan H eyet i nıahsıtsaca ittilıaa edilen. kararlar 
Arzuhal enciimırrıi ta.rnfındn.n tf'(lh·i/; t ır 1urkzrdilf'mrz 
(Karar - ~!if). 

- Encümen, nıcvcııd ahk·amın tadili mahlueti11de 
ltara,·lar ittihaz edemez (15- Xll-193S). 

- Encümen, Devlet şı(rf!Rt Drm•i dnirrfli kcırarla,
rmı bozanıaz (T{rırur • 803). 

- Askerler Meclise mürucaat cdemfzlcr (Kanun
~.UO). 

[ .. ) - 1011 rıımım·alı 1.-rırrır, b11 ıtoktcıyı teyid ot· 
m~ tir. 
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3 - Arzuhalin bir eucümene havalesi lazım 

~eldikte bu muameleyi ifa ; 
4 . Tayini muameleyP nınhal nlnınyıııı arzu

hallE-ri intac eder. 

Elli dördüncü madde ~ Af veya mücazalm 
1.ahfifi müstecliyatı nıahkfımlar veyahud bunla
rın akraba Hyıı ehib!Htsı tarafından Uıkdiın 

olunabi Ur. 

Buıılanıı ıııiizal•eı·esiııue Adiiye nkiliniıı 

veyahud g-iinden•c<'ği dcvair rüesasmdnn birinin 
huzuru şarttır. 

Uiistctliyn t na zara şay::w görülürse a t·zuhal 
bir inhıı knrımnn ıncı·hntan Adliye encümeninc 
gönderilir. 

Bu cııcümPn ic•nb edeı·se hir kanw1 teklifi ilc 
kcyfiy<>l i n <':n·t i lınıunıiyeyc aı·zeder [. J. 

Elli beşinci madde - 'l'e~kilaLı esasiye kaııu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibin
ce eşhasn taallfık eden hususlarda her arzuhalju 
neticesi hakkında sahibiııe tahriri cevab veril
mf'si mecburidir. 

Elli a.ltmcı madde - Meclise takdim edilen 
arzuhaller bakinnda lıcr lınfta encümene arzu
hallerin numarasını, sahib veya sahibierinin 
isim, şöhret, oturdukları yer YC arzuhallerinin 
huHismmıı \'e hu habcla ittihaz olunan karar ile 
esbabı nıucibesini miib<'yyin bir cedvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vckill<'re ve mebuslara 
rlağrtılrr. 

Elli yedinci madde - Her mebus cedveliıı 

uağıtrlınast g-üııiiııdcıı başlayarak bir ny içinde 
Al'zııhal cntiiııırniniıı bir a1·zuhııl hakkında vcr
uiği kai'Rl' )1(' olııı·sn olsun lnınun Heyeti umu
miyede lNlldk ve ıııiizııkerrsini istcychilir. 

Bu halde encümen, o arzıılınl için mazhatıı 
1ıım;iıu ve takelimine ııırchnl'fluı· [ '*]. 

Bu ınüdılet. gl'çtiktcn Ronra cncümen k:n·ar-

[•] - Trl:lif !liildimrtl cıı gelirse, af, ka;rrır şeklin
de çıhıınh·frultr. 

- Adliur rncii.mcni af/i kabul ııtmezsc kr1Jfiyeti 
lıir ma:bafa ile Arzuhal moiimcııiıtc bildirir (S -II-
19$7 ). 

[**) · Eııcımıcn l<ano·ının HeiJ(•ti Uınmniyedc mit
zakeresini istemiş olan zat:in artık mebıts ol·maması, 
mazbatanın l-l eyeti Umumiyede müzakeresine mani 
teşkil etmez (8- I -1940 - TeşkiUUı Esasive o1ıoiımeni 
mazbata&"ı - 4/1), 

larr katıyet kesbeder l *]. 

Elli sekizinci madde - Heyeti umumıyenin 
müzakeresine arzoluna n arzuhaller hakkında. 

r•J - 11 ,j}, nıunaralı kara,. : 
Dahili ni.ıamnamRnin 57 nci maddesinin RM! /tk

rası mucibinc;ı kat/iilllsen Arzu hal Pnciimeni mı ı kmTr.
ratının in/az tJdilmemnsi halind,. mebusların nizamnl1-
medeki usul 11olils mıırakabe vazilderini ya1ıaralc ka
mm hilf,:ilmlerinin tatbikını aramaları mümkün ve fa
bii olmasına göre tereddüde mahal bıralcmrıurıovlc bir 
ını.zuhta olan Dahili nizammameni1ı bu mcıcldcsi lıiik
müniln t~ı/sirintı mahal nörillmem~tir. 

11 fi5 mımarcılı lcarM : 
Dahili ni::amııamenin 57 noi maddesinde « 1 l cw mc

bu.~ c•'rlvrlin ciağı/ıldığı nilnden başlıyarak bir aıt 
iı:indr Arzuhal cncitmeninin verdiği kMon·ın Hcıteli 
Umumiyede tedldk uc miizcıf<r1·esini istoyehili1·. B11 
lwlcle enciimcıı o aı·:mhal için mazbata tanzim ve 
trıkdimiııo mccburdıtr » deniltnelcte olmasına göre her 
hangi bir husus luılclrında Aı·zuhal encilmcninin bir 
mıızbatu tanzim eylemesi diiicr encüm,enlerrlrlci ıısu«
lrl/ıi olmayılı mıcak cedvel halinde mebus re 1·eldl· 
lenı dağıtılrm kaı·arlrıra biı· nıebus tarafından itit·az 
ediltne&ine bağlı bir keyfiycttir. Binaenaleuh, /w,mıni 
miıddcL zarfında yapılan bıı iliraza karşı mazbata 
tanzimi Uizım ve zwruridiı·. Bir Devrenitı hita1nındn 
veya intihabın teedidi halinde sadcıco kanun toklif ve 
ld.yihaları.nın Tıiikümısilz kalac«ğı halekındaki Dahili 
Nizamnamenin 89 ncıt maddesinde şahsi httkııka dair 
Rarahat bıılıınmn:nta3ı bu maddenin mefhıımu muha
lifinden doğan ve Büyii.k Millet Meclisinin yirnıi se
nelik teamülii ilc kafilesen bir kaide olmasına göro 
lm nevi rnazlminlarm yeni Devre içinde miiznkere 
E•dilmesi lazımgelir. 

TPşkilcUı esasiye ka.mowmm 82 nci maddesine gö
re vatandaşlrırm gerek şalııslnrına ve ge1·ek. a.mmcye 
mii.lerıflil.; nlıın kavanin ve nizanıata nıııhalif nörriük
lı • l'i luıswı/ıırdn Biivii/c Millet Meclisine 1niinıcnal 1•e 
.~ildi.fJt'tllı bıılıomıaları. Tiirklerin anımo hıılcııkımn tn
rıfltck rdt>:ıı lırılrlarmdan lnılımmrıkhı sırf şalı.~l hu
lmka, miitcnl/ik olarak tmızim lcılınan bn ma.ıhatala7-ı 
hii/ciimd ıı ısTaıt etmiyen teamütün Teskilcltı Esasi
ucnin nıh ve pnmsibine do tamamile uygun olduğu 
unyrlaıulrıdw. Şıı hale göre Arzuhal enciimımi ka.rcı
ı·wcı melmslrır tarafından yapıla,n itiraz ancak maz
lnıfnm frırızimine saik olıtb lm nıazbcıta tanzim olun
dııktn.n ııonra Heyeti Umıımiyenin malı olacağı cihet
fp itim;; rdPn mrbusıın hıı intihab Devresinde mebus 
n/u/ı nlmıımwn ııc nıii.zakeredc lıaztr bıtlumıb bulım
ıııtırıır~o~ım.n mazbatamn Heyeti Umumiyede mii.zalu
resine hiç bir Bıt.retle mani teşkil etmiycceğine karar 
ııerilmi§tir (Cild : 1 - Srıfıfa : 11 ve Cild : O - Sa
yı/rı : 32, 3!5 : 38 ve Cilrl : 8 Sayıla : 18, 29). 

8 lcdnıınusaııi 1040 

1186 ııum.OJrall l•a;rar : 
Artvin hudıtd Iaburu döı·düncü böliilc komutanı 

ikrn 347 numaralı kanunun dördüncü maddesine teıı· 
fikan Le"aüde sevkedilen Yüzbaşı Memed Kamil Siisim 
halchnda Arzuhal enciimeni tarafından evvelce 
ml"'ı[i 7mı·nr ı•Prilrııiş ve m.ıwıaileyh bıımın üzerine 
mıthfelif men;ilP1'0 ?nii.racacıt etmiş ise de bu merci
ll'rdm frlıiıuı bir lcara;r istihsal edemediği ve Son ted· 
kik nu·ı·cii enciiıneninin aleyhinde verdiği kararcı iti
mzen lehm· Meclisi Aliye ?niih·aoaat eylediği ve bıt 
iMirlıısmm 3110 sayılı kanım mucibince Askeri tem
yiz mahkemesine d6'Vredildiği ve meseleyi bu suretle 
ele alan Askeri temyiz mahkemesinden lehinde bir 
liarar sddır olarak bu lcat·wrın lcatilcşmiş oldıığu an
la~ılmıştır. 

;lr;m/ml rıu·ii.meni kararlarının mahiyeti, bir wv 
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ir:ıh Nlrt'IH\ aiıl oldui{ıı vrl\il v<•ya g(iJHlı'l'N'r~i 

ııınııııı· dinlt•t11liklcn sulH'li rey<' ıııüı·ac:ıut. olıı

mır. 

Elli dokuzımcu madde - Vcldllr.r kendilcı·i
ıır giiııdcı·ilcn arzuhalleric ıırzulıa ller ür.rı·iııe ru
ı:ünıoncc ittilıaz oluııuh tebliğ eılilen ıııul<al't'e

r;ıf. hakkında. icı·a ettikleri 1ııkilıalı vı' l<endik
riııer. nıi.Hlchaz kartırları, nihayet iki nyrla cıı ·li
ııırııc lıildirirler. 

Altmı§mcı madde- Meclis l1rsnlıhırııuıı tetl
kikr enciiıııcni, Heyet.i uııııııniyef' k:1b•1l eılilcn 
1\feclix hütç;osilc nHwlıııtıı olaı~ hütc;Pirl'ilı tnthi
katrnn ııczııret <'tlcı·. 

Eııı•iiıııen tcılkikniııuıı ııcticcxini llt'yrH Hnm
nı iycyr hilfli1·ir [•]. 

Altmış birinci madde - Biitiin it.n eiHiı•lrı·i 

rıH·ihııcn cımihinılcn nı uı·ıı l\ıh iııti lıııh Nl il ı' ll h ir 
:ıxıı tnı·ııfııtdıın sıırftıın cvvr.l vi;-.c Nlilir; Hılilıııc
dil,ı:r mnlıasche lıiı,: lıir gı,ıııı l diyatln lıuluıı:ı

lltlli'l. 

Altmış ikinci madde- lıl:ıı·c ıiıııiı·]('ri fıı1·;ı
r1ı1oltııı fllflllllll r~yıt VC IIICVCllll dl'i'lf'l'll'l·i !'lii'Ü-

111Ptır Hrzolıınur·. 

l~IH'ÜJ11Cil, lllCYCıttl (,J .'iy:ıyl hizv.:ıf 1 pfj i:} YI' dPJ'-

1rı•)cl'i 1r·ılkik cdı•t•!'k ı·ııımı·tııltl llf·yt•li ıııııtııııi

. ;vr,re vcl'ir [U]. 

: ıır[wrlo. Mt •r(i;.; 11 z rıı<ı lurrı[111rl1111 ilil'll :: """" lıulmu
JIIııru lmliJII'I l.'rN/ırd1 · rı /; !11t ·diN /,omı· ı lıa/iıti ulurfl!/1 
]l•ılıili Ni::,rtlltllfi1/I.CIIill :.7 nri wntldn;ilt! losri/ı ı•c lr/4-
lıi/ ı•tlilnırk,. IJC/'(1/Wr ku;;ı:ı 11/tTcill'riudctt Nri•lu o/ını 
ilti ın lun 11 1 rbrlil ıw ta ii yirinr rlı• im/.:n ıı nlllıntlıiiı Tc.~
/,ifnh. Exfi.NiJir lrnıtiiiiiiJııın r.~ rırii. muddı·.~i Mtrilı /ıii/.;-
1/tii, ihttzr/NIIIdrw. bnlnndıriillodtt/ı . . ~ı,j f111 !tfıclisPyr h(i.s 
ı•r mıwlwmr olmul• ıizı · Ye ·ııtttlıl•ı · mr lıiilcıniüıiin iu/rı..-ı 
lrizım 1'1' Zlll'lll'l lwltuıılurlnnn l.'ttrtu· vcrifıııi::ıtir. 

.'11 maıtı,~ 11140 

1 ı st ın m w ı· ni ı Tuırur : 
,1.~1•rri h1/ilılil.'/rıı ıniilt • krıiıf lr[(fl/. : lk11iiziin /ı>

/,,,uıf 111111/Şl· lıcı./.-lwıtfoki /rı{t ·biuhı rr'r7diııi "o/ıl.~ o/mı 
11i.r'!IIL III•!fıli 1/lllllltıi!lr Twrıırı, lıiriıwi /diuun 11/./.'1 
.~ulırı/ Tfi.J.? aultrı·wn aiıl I'IIJıor ilzrriıit• lllrr·lisi Jl/i1·c 
il! i/11ı;; bu u u r~tlıı, ıı ll ~5 ıwmcımh J,·ıırwno. :1 11cii fı/;ra 
Hi/r ln.~l'ib flll!fll'l'ltluııt~ iıu• rif· lm 1.-rırardrın rm•el 'tlıll· 
ınıtilrlllıin Tlit't/ln mulıosrbnt ku·mrı olf7thinrı Askeri 
lrınıtiz mrıhl•cınr:ıinr dotıcı oçl1fiı ,ıc neticede me::Tciir 
IIIIITıl<rııınlcn irldirMwın ıııırid ofduri11na daiı· karar 
.;.~tümtl rulrrliifi tmluşılıııışl1r. A 11iıi mesl'lr fl(lk/•m
ı/n drıJın eııl't'L :ıfrılw olun mlllıl.-emr ili1ıııının tclıriil ı•r 
lrıiluir ı•r Ir/dr cdifrııittrcriji Tt•şkiililı Esru:iuc lawu
ıı"'""' .54 ııcii ııııırlrlı•>~inin ,qomlwti ikf1.zaHwıl11n olclu
iiuıırlun lı·[nn Ahuiiz httldmıdaJ.:i mnlll•rnıtı lmrrı1"'111ııı 
infnzı icııb rdecri}ine luıı·aı· ıJm·il·miştir. 

~1 mrı.uıs 19!,0 
r•J - Hcueti ımı.umiye bwuı S(f(lCC6 t111la hfrııtl 

Pder (10- .YI -1092). 
r,..] - Tieıteli mnımıiuc bımrı. ımdrcc ıllılrı. /ıl/sıl 

t>rf,.,. (10-Xl-193Z). 

Altmış iiçi.incii madde - r•~ıwiiııı 11, lırı· ~pnp. 

ıı iıı f{o ııııııclıı. g-N;rn sene hiil çcl.>iııiıı luı 1 ği lı rR!IIıl
ııı H eyPti uııııuııiyt•yc n ı·zı·tlcr [ •]. 

Altmış dördüncü madde -l\fc(·lis i11ikııcl Jıa
liııde iken cııciiınen 1ıeye1 i mccınuasilc, clf'ğil i krıı 
nlut·akıh intihah oluuan ııza, gününü ve sı~atiııi 
lıildirmcueıı ıııulıascl>e ve vczncyi tcJ'tjı) <·drı·. 

'l'cftişiu rıoticesi fillıal hiı· zahıt var:ık:ıf{ile 
tesbit olnnur. 

Bu teftiş seneıle altı defadan az olıtı1ııız. 

nu Sil'liıla btitün llllHIIllelat dıınluı•u)uı·. 
lcıılnııda ııeticctlcn lJ('ycli uıııuıııiyt~yc lııılırr 

Yer ilir. 

Altmış beşinci madde - Eııcüııwıı ıı;r.asııH1:ı 1ı 
nnırahılı olıııı znl latil v.aııınıılıırıııdn l>evlrt. ma
kııı· ı·ııııla lnıltmıır [••]. 

DÖRDUNCU BAB 

Kanun Ia.yihalan ve teklifleri, esba.bı 
mucibe mazbataları 

Altmış altıncı madde - HükUm.et taratmdan 
Meclise takdim olwıan kanun layiliaları bütün 
vekillerin iınzalarmt muhtevi olmak Ia.zımdır. 

Her kanun layihası kanunun icrasma memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
vcyn. ınülcaddid esbabı mucibe mazbatasile bir· 
likf c 1\feclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layilianın beyeti umu
ıniyesi, sonı·a. maddeleri hakkında ma.lumat ve· 
rilir. 

Esbabı mucibe mazbatasmda ilga veya ilave
si istenilen alıkamın nelerden ibaret olduğu ve 
tıcden değiştirilmelerine veya. ilavelerine lüzum 
görilldüğii tasrih edilmek mıeşruttur. 

Ma.zba.talar sarili ve miidellel vesikaları, ica
l.mıda ihsai malumatı ihtiva etmek lazımdır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri zımnmda 

r"l - Bn hcsrrbı. koli cnlr•rll('ri. !lfılh(mc/wi Omı~ 
·m.iyı; lmıwnmntn 127 nci mcı.ddı•ııiniıt 81111 fılı'l'tiNı ııwci
lıincr, Mccliııço ıttıla lmsuliinden sonra donnıdan rloif
ruyn /ırwıbı 11/Jtıtnıiyc idhal edilmek 1'~ı"rr Hrızinrur 
tJÖIItlt·?·ilir (Z. C. Cild s, Sn.mfa 11 : :3!1 -lV -19.~~ 1'f' 
Z. C. Cild R. Sam{rı !/0 : 1.~ - 1- 19:Jf;). 

rHl • 1/lı'9 1/Hmrırrt 1'1" 2.) /uı;;ii'rm /lU/i lllı'iftli /in
lı"'Wtn biri11ci maddesi (Munrlrlrl : 9 ınauıs 1 !1!8) : 

Hiiyii.k Millet Meclisi dahili nizmııuamesiuiu 111/ıııııı 
lırşüıci maddesi muf'ibillcc Meclis hrsnbla'l"''nw lrdlri/;i 
nıcihncni a::ıasından n~wrcıka/1e ııazi! e.~ini if n cdrcr.lc 
:ı:a/rı tııılıı·i yüz rlfi lira iicret1 h11z11r 1•rri/ir. 

Bu maddPnin lriikınii, 1 fc'<rinisrıni 1MJ7 lal'ihiotlnı 
bıt:Jluyıw iQtimrııı ı/rı şıwıildir: 
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rı.id olduğu encümen tarafından gösterilecek lii
zuın üzerine riyaset ea.nibinden Hükfunete iade 
olunur. 

Reis, gelen layihaları aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabıt caride
sine ve levhaya derceder. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse 
e&lse başmda söz alır. 

Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafm
dan verilen ~anun teklifleri bir veya daha ziya
de imzayı ihtiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazıl:ın:ış bir esbabı mu
cibe mazbatasile birHkte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

!;enıil i ı·ıııni cıl1ıııı~ 1111 idtliflel·i. u id old1ıki<Jn 
encümenler, sahibierine ikmal ettirmelt hakkını 
haizdir ler. 

Kanun teklifleri dahi kanun l!yihaları gibi 
relıı tarafından encümenlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkAmı vec11 üzere dermeyan edilmek la
zımdır. 

Altmı~ sekizinci madde- ( i\lunılclrl : ~t ~)a 

yıs 1932) - Hükfunet veya teklif sahlbi verilen 
kanun l&yiha veya tekliflerini ruznameye alın
madan evvel Heyeti umumiyeye malfunat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu layiha veya kanun tekliflerini 
diğer bir mebus ve yahud aid olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa mü.zakereye devam olu
nur. 

Bu Jayiha veya teklifler ruznameye alınmrş
larsa geri alınmaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi 18.zmıdır. 

Altmış dokuzuncu madde- Oet·ek inlihahıı 

tm tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenin 
sonuna ge1mesi sebebile Meclisin yenirlen inti
habı halinde sabrk Meclis tımıfmdaıı h nür. 
kabul edilmemiş, yahıırl yalruz birinci miiznkt>rrııi 
icra edilmiş olan, veya. reye konubda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa reye konması 
lazımgelen bütün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür [*]. 

Bu gibi vesa.ik llükumetin, yeni endiıııeııJc-

["'] - 8 -/-1940 - Teşkildtı Esasiye encilnıeni maz
bataB1 - 4/Z. 

- Madda 57 altındaki 1185 mımaralı kariJA·a bakınız/ 

rin veyahud on mebnsun talebi ii1.rrine R.iya~Pt. 

hmıfmdaıı t>nciimenlere verilir. 

Encümcnler bu vesailu ayııeıı vryn t:ulilrıı 

kabul ctlcbilir. 

BEŞtNCt BAB 

Mitataceliyet ve takdimen miizakere 

Yetmi~inci madde - Bir kauuıı lAyih:uıı vr
ya teklifi hakkında ya. takdim edilirl{cn, yııhud 
birinci müzakeresinden evvel Hükumet, teklif 
sahibi veya aid olclnğn enci.imPn ıııüstar('lllyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir layiha. veya teklifin yalnrr. bir drfa nıii

ıakeresile iktifa cililmesi iı;iıı feclisin kalıni 

edeceği esaslı bir sebeb olmadrkı:n müstnceliyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararnu islı~y eııler iealmııhı o 
kıımrnı geri alrnmıısını talrh rrlrbiliı·lrr . 

Yetmiş birinoi madde - l\lücılııceliyet karıı 

!'ının 1 alelJi yı ı karıdalfi maılde tle münıicriç şıı rt
l::ıı·l nınhtrvi ve tahriri olmak lazrmıirr . 

.M:üstaccliyrt lrklifi rciH fııı·rı fnıdıın reyP kıı -

narak müuıkı>ı•rsiı işnı·i l'n,vlr. knhnl veynlııırl 

rerldecl ilk 

Yetmiş ikınci ınadde l\liiııtnceliJ · el ine kıı 
nu· veı·ilen lıiyilııı \ r.,y;ı IP Idi Clrr yalııı:~; lıir ' drfn 
ıııüı:i.keı·e olıınıır. 

Yetmiş üçüncü madde - Müs la(·cliyel kAnı · 

nnııı ittilıaznu miiteakilı Hükumet. veya eıv•ii 

men tarafından tahriren vnku bulan bir talf:'b 

iiZPriue Meclis, islet'Se o layihn veya lı>klifin sa
ir işlere takdimen uıüza),m·esiıH' kıımr vcl'chilir. 

Yetmiş dijrdünci\ madde - Hiı· kıınıııı layı

lıası veya teldWnin t• uzııamcde hulunıın sa il' 
madrlelere takelimen ıuiizakPI'CSi istenılikl cu hı ı · 

ııtın eslınhı mucilıesi denııeyan enilmek laznu
dır. 

Takdirnan müzakcreyi yalnız Hükfunet veya 
bir encürnen taleb edebilir. 

Ru taleb, tahriri olmak şarttır. 

Yetmi~ beşinci madde -Bir kanun llyihası 
veya teklifinin yalnız hemen veyahud takdimen 
müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar mÜS· 
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taceliyet kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab eder. 

Yetmiş altmcı madde - Bir kanun l!yibnsr 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile ancak 
Hiikumet veyalnHl aid olduğu encümen tahriren 
teki if etle bilir. 

Yetmiş yedinci madde- Heyeti umumiyece 
ı·euuolnnan layiha ve teklifler ayni tçtimada biT 
dı:ıha Meclise takdim olunmaz. 

ALTINCI BAB 

Ruzname 

Yetmiş sekizinci madde - Ruzname şu su
retle tanzim olunur: 

1 - Riyaset Divanuuıı Heyeti umuıniyeye 

•ııaruzatı; 

2 - Sı.uilleı· ve islizahlar; 
3 - Tercihan nıüzakeresi kararlaşan madde

ler; 
4 - Haklarmda müstaceliyet kararı verilen 

maddeler; 
5 - lki defa müzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete gelmeleri srrasile ınüzake

reye konur. 
Şu ltadar ki, M eclis bu bab ta ayrıca bir ka

rar da ittihaz edebilir. 
Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bü

tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Yetmi' dokuzuncu madde - •rebrik, teşek
kür, takdiı·, tenıenni gibi hususları muhtevi 
aı·izalar ve telgrafnameler levhaya talik ve har
fiyen veyahud hulfi.satan veya sade zikredilmek 
ıını·etile zıtint c•erid.esine geı;er. 

Bunlara Riynset Divanı rui.inasib görürse 
M eclis ıınm ına cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzrnı tensib et
tiklerini inikadın başmda katiblerden birine 
okutur. 

YEDlNCİ BAB 

İnikadla.r 

Sdkseııinci uuıdde - Hilafıııu Mecliı:ıiıı kııı·at·ı 

olmadıkça, yahud resen veya Hükfu:net canibin
den Riyaset vasrtaaile davet vuku bulmadıkça 
Heyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
cumartesi, pazartesi, perşembe günleri inikad 
der [•]. 

Seksen birinci madde - Rei'l, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarsımdan bir ziyııJesi 
hazır bulunmadıkça müzakereye başlanauıaz. 

Nrsab hususmıda Riyaset Divanmen tered
tliiJ. hasıl olur, yahud azadan beşi şifahen veya 
tah ri ren ıusab bulunınadığnu beyan ederlerse 
~ oklauıa yapılır. 

Nısab yoksa Reis ıuüzakereye başlanınaya
<·ağnu söyleyerek veya bilalıare msab biisıl ola~ 
cağr muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
ı ik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takcirde, ertesi ini
kud için ınuayyen olan günde yine o ruzname 
ile toplamı-. 

Seksen ikinci madde - Yoklama, divan ka
tiblerinden birinin esami defterini yüksek sesle 
okuması ve azanm (Burada) demeleri suretile 
icrn olunur. 

•' 

Seksen üçüncü madde - Bir ıuebusun ruz
ıınnıe haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
1akdir ederek ona söz verir, 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir mebus is
mini kaydettirıneclen, yahud inikad esnasında re
isı en müsaade alruadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti umumiyeey 
hitab edilir. 

Bir uıebusuıı pek kısa bir müHibazası olursa 
H.eis ona bulunduğu yerdeıı söz söylerneğe izin 
\erir. 

Bu takdirde, o mebu.s ı•eise hitab eder. 
Ruzııamede bulunmayan maddeler hakkında 

kutibler söz kayJ.edemezler. 

Seksen beşinci madde - Söz, taleb vr l\ayiu 
sırasma göre verilir. 

Heyet isterse, ıniizakcn· olıııınıı ıııcselclerin 

lehinde, aleyhinde, hakluııclıı, münavebe ile söz 
ııöylemek tA.karı·ür eder. 

L •] - t739 sayılı tatil kaıwnu1ın nymak için, inikad 
günlm-i puzwı·teııi, \'ur;ıumba ı•e ı:ımıava çı.wrilmi11tir 
(lU 1nullıs lU6). 
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Reis söz alanlarm Isimlerini sırıısile Heyete 

lıildirir. 

J •:rwiiıııen ıı:uıının si}:~. iste~liklı•r·iıııle ı·eis vı~ya 

uraı.lı:ı1:ı rıınlı:u'l'iı·lt·ı·i :-ııı·ayıı 1i"ılıi dtığill~·r·dir·. 

Sııtı ı;iiz ıııt•lıuslarrııılıı· . 

Seksen altıncı madde - Bir· ıııPlıııs aldığı 

si iz sır·asLııı hi ı· a ı·kndıu:ıııı:ı vı•ı·Piıi ı ı ı·. 

~ıizüııii nı· knda::;ııııı bıı·:ılwıı uırhııs, Pnnıı ııii 

lıl'1 iııdt> ~iiz sii.rl~·rıırk lı:ıkkıııı lıai:t.cliı·. 

Seksen yedinci ma.dde - llrr· rııiizalceı·eııiıı 

lıu.~rıı~hııı soıııuı:ı k:ıdu•ı· lfüki\ıııd nuıııııııı. ıııiilıılı·~ı 

Lt>ynn ı tml'l{ iizpr·p Ha~;H' I'kil vryuhııılu ıı:ıtııll ıııii

talf'a serdiııe nıı·zım bi ı· \e kil \eya ltiriııı•i sııııf 

rlt!\ uiı· ı·ü~sasırıdan lıiı·i lmlnııur. 

finudan u aşka !Jiı· velca le te ai d lı iL' Ili} i Jıa Vl'

ya leklifin ııı.ü:t.akeresi sırasında o vekiliıı ve.va
lııııl o ııama gelen hiı·inci sınıf dcvaiı· 1·iiesusrıı
daıı lıiriııin M<•cliste lıuzııı·u ıııeşrnltıu· l ). 

Bııluıııııazlaı·sa ıııüzakı·ı·e hiı· defaya ıııuhsus 
cılıuak üzere geletek i ıı i lwdu 1 :d i k olııııur. 

Vekiller veyahutl llükfıınel ııuıııına giiııılt'ı · i

h•n lıiı·iııci derece ılcvoiı· riicsası eıı .. ümeıı l'eis \'e 
UJ/l.7.htıla muhınrirleriıtden evvel ve SII'UY:l 1 alı i 
olııınksızm söz isteyebilrler. 

Seksen sekizinci madde - 'ralıriı·i lıiı· ııııt

lcıııı ldir·sii iizcrinılt'lı ol<ııııırııısı nyalııııl lüı1 ilıe 

okıı1tuı·ulınnsı ı•nizdiı·. 

l<'al<:ıt okıııııa ıııiiddetı yıı·ıııı ılııl<ik:ıyı gP~~e

ıııP?.. 

Seksen dokuzuncu madde- Miizal<ı•ı·eye ıııa 

lıul ıılıııadığı, ı·ıı r. rı:ııııeyc \e):ıhuıl Inı ıı;zıırıına

uıe alıki'ıııırıırı r·i:1yclı• davet., tııkdiııı v,. tt•lıir 

ttıklit'Jeı·i as•l nıı~sel<'yc tcknıldiiııı edt>ı 

Hciyle lıiı· tt"ldif vıılw lııılııı·sa atıı·ak IPiılt' 

ve ıılt>.Yiı 1ıı ikiı;ıcı· ııı('lıwı • oıı lıe.~rr daldloulaıı 

fıızlu Miirmeınck Üıı>re - süz si.ij le.}<'lıilirlt>t'. 

N e lic•ed e re ye nı üı·a ı·ıın t !:h: ını gelirse ıueae
le işıui reyle halleılilir. 

Doksa.nmcı madde - RPis, mcsı·lel('r ıııiir.a

kPt'P Pcliliı· 'e 1·cye koııııı·l<flll lıılı ve ulc•ylıtc us
lu ı·eJ iııi i:t.lını· el ıııt•r.. 

Yalnız ıııı>Heleler ı•t•yı• lwıııılılııklıı ı·ryiııi Hı·ir·. 

r·ı KııbinP iıı lij'll l' illli:ı UHIIIIIIIJ'.~It, tıfuli.·ı, v··ni 
kulıiııeniıı luJt'l:l,llliiıtP kuıltır /, ıt,lllllillrltt mii~t•ıJ,,. ,-,.ıı i 
114 L~t-lıit ı!dt:r (fS 1 - 1 !Jj/1), 

Bu nıüzukereyc karışmak isterse reislik ıne~
kiini rl iğeı· bir re ise b mı lmrak h it n b et l{ürsünü

rıe ineı· ve n.ııcnk rnüuıkeı·eı]e lıuiHnaıı ıııatlıle 

veya ınesele re}<' iktiı·ıııı eltiklt•ıı ı;ıııım tekı·.ıl' 

ıııevl{iiııe ı,;ıkur. 

Fnkat lm ııir.aııııııuıwııi. ıı l.a1lıikı dolnyi:-ıil ... ~ii:t. 

siiylı·t'Sl' yııkat·Hlıdd frkm ıılıkiııııı ı·cor·ı•yaıı 1'1 nıı·z . 

~ii:t. isteyen k:'ıl ılılPI' elP lıtı ııslıle 1ılhiıliı·Jpı·. 

Doksan birinci m:.ı.dde - llt',Yl'l i uıııuuıiye 

de :-ıiiz kusıııek, ~alısiy:ıt la rı~nı. ıuak Vt' iııtizaıııı 

bıızaı·:ık ııiiıııayi~lt'rdt' lııılurıııı:ıl- \,atıyeıı ya~uk-

1 ır·. 

Doksan ikinci m:ı.dde - Sii:~. siiylt>yeıı nıelııı 

sıın sii~.ii aııı·ıd' lwııdisiııi lııı ııiztımıwıııı·ye ı·iıı · 

.1 ete vP xnıl<•dc da vet edeıı n· i~ tıı tufırıd:ııı lu•si 
ltı lı i ı i ı·. 

Iki Jc•fu ıuııl(•ılc ıJ:ı, · ettı•n soııı·:ı yine nııduıı 

lıaric ı-ıii:t. siiylı•ıııeğe ılevatıı eılı•ı·sc kt<ııdisiııiıı u 
ınııı.JJc lıul<lwıdu a) ııi iııikııl . 1u sö:t. siiyleıırt>l<lt>ll 

lııt'lll lltl iyefi I' CİH 1 nmfıııdan Jıeyetc ltıktif oJıtıllt 1'. 

Heyet, nıü11akcı·esiz işnri reyle l<ııraı· veriı·. 

Doksan iiçüncü madde - Biı· ıııelHıs Heyeli 
nnıurniyeıJe gnliz ve miistehceıı süzleı• isliıuııl 

cı.lerse rcis derlıııl o ınelıwm lisan ııezalıetiııe tlıı.

vet eder 
Bir mebus bu gibi elfazı ınıılılnvi IJir tllhiı·i 

Riyaset Mııkaınına verirse ı· e i ı-ı o t.u kı-i 1' i laslı i lı 
NlilınPk üzere inde eder. 

Doksan dördüncü madde - 1Iey<·ti ıııınııııi

ye miizakercleı·i giirültiiyii nıuı·ilı olııp t.a reis 
lınıın yntrştırnıağa ıııuvn ft'ıık ol:ııııazııa ayu~·a 

kalkar. 
Eğeı· gütiiiiii yiııe drvııııı etlenıe r.elı·wyi lfıtil 

Pıleceğini söyler. 

Yine intizaıııııı iadesi k;ılıil olıııazsıı lıiı· ~aat 
rni'ıtldı·1le n nı nın i m üzakı·r~·yi Lat i 1 <'eler. 

Biı· ımnt. g<)(;inrr c·elseyi nı:ar. 

J.t'ukal güdiitü yeııiıiPıı lııı.şlaı·su celsı•ye lıi
taın verib inikarlr lıaşka bir giiııe bırakır. 

Doksan beşinci madde - Znti lıııkkıııtla t:ı
nıTnz vnki olun veyahuıl ileriye siiı·rliiğü miilıı
lı•ıı hilıifıııda keııdisiııe biı· fikir isıııııl olııııun 
ırıı-lıus lıet 11aııııııı söz islcrııek lıakknıı lıııiztliı·. 

Dıı lıalue u melıus ne uıünııselıetle söz süylıı 
ııı~<ğ'c· ııırdmı·iyel lıisst•ttiğiııi lıt~yaıı Te lct>yriy~ 
li r·eis t:.ıkdiı· eder·. 

.H.eis buua uıtılıul olıııııılığını lıildiı·ilı uıebu tli 
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bunda rsrar ederse heyet 111tizakeresiz işaı·i reyle 
bu habda lıir kal'ar verir. 

Doksan altmcı madde - 'l'eşldliitr esı:ısiye 

kuıınııııııun yıı·ıııiııci ııınudesiııi11 ikiııei fılo·ası 

mtıf•ihinee ıııülıiın lıir maddedeıı dolayı l\lel'li:; 
tııiizrıkeı·elcriııiıı gizli tııluluuısuıı \'ckillet' vcyn
lıııtl oıı bt•ş ı~~t•lıus tıılırircn teldir et!PhilidN·. 

l~iiyle lıiı· tc•ldif nıkuuııdn ir~tinıa saloıııı s:ı 

nıilı•ı·dı·ıt ve İ<'alıındıı ııı<•nını· \'t' ıııiistahtleıııler

deıı talıliyı· olnııaı·nk gizli ı·ı•lse tı-idil' ed•.• ıı vı•y:ı 

,•tleıılı·l'itı eslı:ıl11 ııtiiıdlıelcı'iııi ıliıılı·dikft•ıı sulll':ı 

tı·klil'iıı lnılıul vt•.nt J'l'dıli i~iıı ıııii;~,ııhPn•ı.;iz iıml'i 

rı> ye ııı iimenal oltıınıı·. 
(lizi i ıııiirwheı·c il'ı·ıısıııı iR11'yPnlrrİıt isiııı],ı ·i 

zalııl ı·ı•ı·iılesiıııle ve ieahıııdıt Hı •sı 11i C::ı;.wlt·dı~ 

1 ası·ilı olııııuı·. 

Mii:aı keı·cıı in ~.{İ ıl i ir, ı·asııı:ı Jii;mnı ~iisll't'Ptı 

ıııf'NPir lıallolııııılııktmı soıı ı·ıı :ır:ık ıııiir.:ıl;c·n•j e 
gPc;ilınesi reis taı·afınllaıı ltf'~'ı•lp IPidil' ulıı11ıılı 

ı,;,. kaı·:ıı· il t ilınz {'clilir. 

Doksan yedinci madde- Clizl i c•<'l:wııiıı 7.:ılı

tıtıı divan kiıLilıleri tııtat'laı·. 

Fakat Meclis lwrac veı·it·8c ıııuvıızzaC kfıtilı

ler de tıılıfif oluuJukt.ıl'll soıını. Lu vnzifeyi gliı·e
lıi liı·leı·. 

Aza Ln znlntları görıııck Jınkkıın lınizuil'leı·. 

Doksan sekizinci madde- Bıı xulııHaı·m I<'V

IıiılillciPıı Hn11ı·a gi7.1i lıiı· Pelse nkteclil,.ı·rk sulıık 

zaıııl lıııi[Jf;ası oi<Uııuı·. :l.:tlııt lnıliisaımıııı ol<un
nıasıııt ıııii1eukilı Inı lıııliııo;ıı ve znhıt c<•ı·idı•si lıiı· 

zad'a koııarak Mıwliıüe hazır lıuluıınn reis ve ui
van lditibleı·i taı·afmdaıı Jillınl ınnnıla nıiilıiide

nerek Meclis evnık hnziııesiııe tevdi olnnuı·. 

U iz li z:ı bıtlıır <'ll :ı7. oıı seııe geçnıedeıı \'!'.\'11 

~lc•c·lis k:ıı·ııı·ı olıııııclnıı ıw~rf'dilcıııe7. lA' ı. 

SEKİZİNOİ BAB 

Kanunlarm ınüzakeresi 

Doksan dokuzuncu madde - Kııııun lııyilıa 

vı·yn teklifleri ancak iki müznkel'edeu soııı·n l\aL
ği sn t ·ı>i IP lwlıııl ı•ılilıııi:;ı nlııı· lu]. 

Yüziuıcü madde - tki .<lPfn ıuii:~.ııhf't'f' ha),_ 

[ ) '/'ı •x. /.-ifı)/1 T•;.~CI!IiJfl'llill '?O 111'i 1/l(ldıll'Hillill IWJL 

( II.'J'lt:/11/fl /ı(l k111'1Z f 
( ""' ) - }l.td lmlindt• kulıul u/t(lttt/1 ku111111/11'1 ı/11 ı•uı·ılır. 

km daki şera.it. vaı·iJat ve ın:ı.sariiııt bill çesi1e lı e
sa hı katği kanununa, munzam, 1evkalficle tabsi
sat ve lıü lı; e fa sıllarmda nıünıı kule tnleblel'iıı i 
ııınlı1ıwi kanun lilyilıal:ıruıu şıınıil dcğ·ildiı·. 

Huıılııı· .lınkkııııl:ı lıiı· ıııiizııl;t•re kiifidiı· [e]. 

Yüz birinci madde - Hil:'lfına Heyeti uıııtı· 

ıııiyeııiıı kaı·un oltıt:ıLltkı_:a hiç Lir lwuıın layilıu

sr veya tekliü lıustıl'ıp :li-:ayn dağıtıldıktun en 
ax l.ıl'k sckix suat ~H·ı·ıııedı>n ırıii:wket'e cdileııl!'ı. 

Yüı ikinci madde- Ilir lwııııııuıı ııdizul\t·ı·e 

sitlf' ııt:t:)lıtdıkta rı•is, cslıalıı nıııı·ihı· ıııazbatahı 

ı·ile Lııııddt•lcı· lwyet i ııınuıııiyesiniıı oktıııııwsııııı 

liizuuı olulı olınnchğ· ıııı heyefe soı·aı·. 

eıma liizmn gürdiiklı' ııyııeıı okuıım·. 

Yüz üçüncü madde - lınyilıa veya tekliiin 
,ın Li:r.ııkcı·eye başhmmasıuda reis, Heyeti umumi
ye lıııkkıııJa uıütalca beyan etmek isteyenlere 
si)z veriı'. 

M ev zun müzakere lehinde, a1eyh iııde ve lıak
krııcla söz istcyenlel'<len en az ikişer ıne!Jus iradr 
kelfuu etıııedeıı müxakercuin ldfayeti reye lmuıı.
nıuz. 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde si:iz isteyenler bulunursa i~1erin
clen yahıız birine ruhsat verilir. 

Onelan sonra işnrt reye müracaat olunur. 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mli
zal<ercRi hi lt ikten sonra maddelere geçHmesi re
konur. 

Reye iktiran etnıezse Hlyiha veya teklifiu 
reJdedilıniş olduğuııu reis tebliğ ecler. 

Yüz altmcı madde - lleinci müzakere lıirin 
ei nıiizakcı·ecleıı au en k beş gü ıı g1·çtikten sonra 
rnzıı:ıııı <>ye ~ 1 ınrr ı .. ]. 

Yüz yedinci madde - tkinci müza.keı·eJe Hl.
yilıa ve teklifin heyeti tııınıırıiye~i hakkınCia uıi.i-

[ J - 'l'ı;amı1lmı, !Jivanı 11111//lt.~ı ' lıııl ,·uıwrla n du 
/1ir defa miizaf.'ı•rı• ol1wnr. 

- 11 ', 11rii mwllinıin ilf/11 fı/:nım il ı · :ıs:: m· i lltttrl
rluıin ikiuri /lltraM/111. brıkımz! 

- Biri~~t•i miiZtıke1·cdr tamti lwl111l N/ilen bir 11wd , 
rTı niu lt /(rtır miizulrenııi hrılckuıda, ild1wi mibaltt'Hdf' 
tudilnomo ıı.tilobili?· (26-l'l-19W- S. 1.57: 161). 

ru ı Riı·/ıi!fil/11, il;iuri· mii=u!..t•rr·.~i ('lillfiSlllll(l, flı•lf
l'li nmwmiyı t·r·, tı.id olduğu l'nciimeııc değilde, mıwuk· 

/.'u( /ıj,· I ' IICitlllt lif' fıtll'lllı· (l[t1111fliiiJIHI, J{ı·ye/i IWillllli!Jii/Jl' 

td·l·crl' neldijjimlc JJ•'IIi lwı:<tun iki nıilzııh ı·cyr tfl/,j 111111· 
lur (.JI). X/1 , .ı!J~Q - Suufıı: :?"~0), 
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zakere cel'eyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin
dı- miizııkt• l't' r·ı • 1 ' ı •~ 1111 ı •flpr [ • ı . 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
ıııaılde mi.ileuddid mesele veya :fıkralarc)an mü
rekkeh ise lnııılarnı birbirinden tefrildle ayrı ay
~·ı reye kmımnlııı· ı teklif olunrluktn muktazası 

ifa olunur. 

Yüz dokuzuncu madde - Tıayilıa veya tek
Jifin katiyen kabulü ı·eye konroadarı evvel, iba
re ve usl C'ılı, yo hnrl teı·tib ve tensilc itibarile no k
sun veya iltilıııs oldnğn aza veya eııcümen tata
fıııdan ılrt' lliPynıı olunursa metin airl olduğu en
cüıneııe gitlPr. 

Bılilen t nshihleı·in ı•eye iktiı·uıı ellnNıi lll.zmı

<lıı-. 

Yü.z onuucu madde - T;a~ilııı veya tek1ifin 
uıa<lclelerı ilzerınrle müzakere bittikten som·a 
beyeli ııııınıııiyesi l1akknıda lehde ve aleyhde si:iz 
süylf'lıı tk istı• yprıJeı·rll'lı yııtııı1. lıiı ' l'l' ıııPiııı s ıı nılı 

Rııf l'l' l'ilir 1 ·· ı . 

Yüz on birinci madde -Bir· kaıııııııııı veya 
biiiçenin müzakeresi srrasmdn heı· nıPlıus Hii
ld'lrrıete veyıı lııııl nınzlınt:ı mnhnniı·iııP is1 N1iği 
sıınllı>ı'i ııornhilir. 

Rnııller, siizleı· Jıittiklrn sorıı·n, sıl'fl ile ı:ıoı·tı· 

lııı· . 

Yiiz on ikinci matlde - 'L't·ı;ıl< i ın ı ı "~usiyr> l<n
mınunuıı ~li ııeı ııınddesi ııııwibiııec tasdiklt•ı·i 

1\lrdisin nıiisn.aılesine nıülevııkkıf J,ulııııan Dev
letlerlf' ıııiiııaldd ruuaherle ve nıuknveleleı·iıı tıı.s

flil<ı lnldıiııi ınntaınmınm kuıııın Hiyilıalııı · ı 1\leC'· 
lise tal<ıliııı edilılilde o nııııdıeu<· , ııııılwvo • leııin ih
tivn. t' lli ğ- i ınaıltlPiel' l'eye koııunwz ve ıııC'Iinle · 

ı · i h:ı k kııııla taJiliit, tcldi f edilemt•x. 

f\iı · iıwi ıııiiza ki' l'f> sıı·asıııdu ıoınddl'ieı · hakkın

ıla vııkn hıılaellk il iı·nz Hiyihmıııı t•ıwiiıııı• ıı<' iııde 

ı:ıiıı i isi t• nıPk suı·et.inde olur. 

Bu iliı·ax, müzakereden sonı·n ııuzarr ıııiilulen
yn nlıııdığı tn.IHlirde enr.üıneııe lıııvnle nlııııuı·. 

f ' 1 - Ui1·iw·i '111iizuk1• ı·r ı · .~wıswda (Ji.,· mıulılnıi·ıı 
ta,y fl'klifi rrddetlihniş 'IIP maddi' krılıul Pdilmişht'n 
i/;irıı· i nw :t~kl'rt • rx uıı.~ ı111l11 o lllmld.-uin /ayui tı · k.,.nr 

tektil ulıwnbilir (7.. C. Cilıl u, 8cıuıfıı 64, 1•e rı - 19 
1141 1.4/ lll 11 !J .9:t ). 

( ~* J . kı' ıH/i.~illt' böulı: bir « 'l'lllıxcLiıt ı • t• rill'u tnclıu .q , 
vwi bi,. teklif vı.ıı>nmıu (Z. C. Cild u, Su.JJı/ı.ı : 75 -
f+/ 111/ J!l:1t). 

Encüınen, tedkik edilmek için kendisine mu
havvel teklirlerin heyeti mecmuası hakkmda bir 
mazLata tan?.im eder. 

Bn ırııı:dmta bastrrılıh azuyn ılağrtrlrı· . 

l~ııciiıııttı, ıunzhatasuıcla layilınııııı kalın!, le
lıir vt•yu ı·eılıliııe karar verir. 

'l'ehiı· kuı·aı· r, şu esbabı ıuııcilıeyi ihtiva eder· : 
« Meclis, mnnhede veyn mukavelenin fiHiıı 

ve filan ıuallıleleri ('l'ehiri oıucib matldeler ta
rııtunil~> yAzıltııalrılıı· ) lıukknıda JHikılıııetin na
zarı dikl<atiııi eelbederek tasJikı iı.; i ıı nıuktazi 

nıi.isaaı.lesini tdıir eder». 

Bıı ıııu:ılıeclP ve muknvelcleı· lıttkkınıla uJiis
ta~cliyet kumrı vcl'ilmişse eneüıııeıı ludil teklif
lcı · ine ılaiı· ulun mazbalasııu iliı·uza uğrauıayau 

nıucldeleı·iıı tııüzakeı·esi al<ahinıle Jlr.P·Ii ımıu

ıııiyeyc 1 aktliın etler. 

Yüz on üçüncü madde - 'l'ilı·kiye ilüyiik 
Millet Meclisinin kabulüne mualliik olaı·ak .Hü
ld\ınetçe akrlPllilen ınukaveleleı·le bunların tas 
ılil<ı talı>hini mutazarxınım kaııun layilıaları hak· 
kıııdıı 1lalıi geÇE'tı maddE>clelü tısnle riayet olunur. 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilltı esasi

ye kaııııııuuuıı 35 nci maddesinin ikinci fıkrusı 
ıııucilıinee H.eisiciimlıurun ilruuıu muvnfık gör
ıııeyip e.sbabı mucibesile lıirlilür. l.Jiı· Jaha ıniiza 

kcı·e tıdilmtık üzere on gün zarimda Meclise iade 
ettiği bir ltanwı, Heyeti wnwniyeye haber v&
rild.ikten sonra, aid olduğu encü.mene havale 
olunur. 

Encümen, Reisicüınhurun iade esbabı mucibe
sini de mütalea ettikten sonra o kanunun müza
J..eresini iade ve neticesinde mazbatasıru Heyetl 
umumiyeye takdim eder. 

. Iade olunan bir kanun, reye iktiran ~lme.ıniş 
laalettayin bir kanını 18.yih8Bl veya teklifi gibi 
Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı 

verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Yüz on beşinci maddı flir nutkun talik ve 

ilant teklifi aneaik onun caridesile neşrin-
den ve o nutkun taallı11 

- ~·ği madde kabule 
ikliı ·aıı t•ltikteıı SOIII'fl. l'PYE' kutıahiliı· l•J. 

[ * ] - .o\jııwı ilt: ilcl;ı kezn ... 
li- VJI - Jf:l,(). s. /]~ : U4. 
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DOKUZUNCU BAB 

Tadilnameler 

Yüz on a.ltmcı madde - Bir encümene mu
havvel kanun layiha veya teklifi hakkında bir 
veya bir kaç mebus tadil&t teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reiııe takdim 
ı•clı·ı·lı·ı- ı •]. 

Tadilnaınelerde bunların kanunun hangi mad
desiııo veyahud bütçenin hangi faslma aid bulun
duğu tasrih edil~elidir. 

Bn tadilnameler encümen mnzbata.sının zeylin
rle sahibierinin esbnbı mucibeyi havi muhtrraları 
ile birlikte bastırılarak haklarmda cncümenee itti
haz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir. 

Layihaıırn Heyeti umumiyede müzakeresi ea
uıı.sında o tadilatm srrası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

.Aıksi takdirde m~akeresinden vazgeQilir. 

Yüz on yedinci madde - Kanun l&yihası ve 
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra 
11rzolunAn yeni tadilnnmeler o Jayihanın tedkikr
ııa m em ur eıwümene vel'ilmek liizıındır. 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin rPrryanr sırasında takdim olunan 
fndilnameh~ı·in aid olduğu encümene havaleaini 
rnazbatsı rnuhardri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Yüz on dokuzuncu madde - 1 \iı-itll't ,,. ikiıı . 

ri ınüzakrrrııiıı ı~rı•eyaıır sırasrıııl:ı ftıluliııı olu
nan lanilnnnwlcı·in enriiıncıır lı:n :ı lrRi rııı·iiı.nrıı 

tıır:ıJnınan istenın<>ıliği Jıııldn laıliliitııı rl'!halıı 

ınnciheı:ıi r:;nhilıleri tnrAftııılnn ıııilı-ıııclt·ıı lı«>y:ııı 

olnmır. 

ll<inri ıııiizııkeı·r sınısııırlıı l.ııııa ~·nlıııı rııeii -
1ıırıı rp,·ah \'rrt>lıiliı·. 

Hıınıııı iiıcı·iıır l:ıdilıı:ııııPııiıı ıııızıır·ı ıııiilıılc:ı · 

~n alınıp almnınııHısııuı llr)cl~r ı,aı•ar vcı·iliı·. 

Nnx:ıı•ı ıııiitııka.ra alrıııı·sn cııcüıııeııc lıc" alı• 

ıılıınur 1 u J. EtH'Ünıen isll't'!-11' filltal J;alıul l'ılt•r . 

r 1 - Diriıwi mii.:akt l'l'llı IriYili /;ulwl t•dill'll bir 
nıaddnıiı• trh•ur ınıı.:ıııl.:ı>?·rıri haklmıda, il.-iııci mü:::a-
1.-crcdc tadihımııe uerilcbilir (ıG-Vl-19.1,0 - S.157 :161) 

[ .. ] - Erıcii?ncu, 11aı:arı miita/Nıya alıunu /(((li/lllı
me ile mııka.yued değildir (3101 mmuıralı lcamm -
ıs- ı -1987 J. 

Yiiz yirminci madde - 'T'Adilat t('klif ~>ıiPn· 
l!'r, laıiilnamolrrin haYale ohııırhı~u rnriinırnde 
fikiı·lerini heyarı etmek isterlerse ıniitnlenlaı·ıııın 
tl in 1 en m esi zaruridir. 

Yüz yirmi birinci madde- Ikinci uıüz.nkeı·e
rlr l'tıeiinıeno i:ıoe olunan ııındfleleı· lıaklundn sa
ir ınehııslnı· lıı mfrnrlnn cııcüııırııe ta dil tcklifleri 
veri lebilir. 

Yüz yirmi ikinci madde- 'l'adilııııınrleı· nsıl 

ıııııtldec.leu evvel reye konur. · 

Yiiz yirmi üçüncü madde- l\1ıırız.ııııı nıRddr

lı· ı· teklifi i~iıı de tndiln:ıınelcı· lı:ıkknıdnki nsnl 
tatbik olnııuı·. 

' ·.:· (.. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri · [*] 

Yüz yirmi dördüncii mıı.dde - Bir kıın•ıııuıı 

lefsil'i lıizını ~rlrlikte, Infsir fıılehini lıııvi rshııhı 
ııııu·ilıcli f<'ıd<rrr vcynlııııi tııkrir o k:uıunıı hi
ıltı)rfrıı ıııiixnkcı·c etmiş olan cııciinıeıı vryn ı>n· 

ı•iiıncıılrrc havnlc olunur. 
Şııy~·t o lnıııııını, hmııısl biı· rıwUnı<'n lrdkik 

ri ıııiş isr vcld\lrllı>ı·lcı ıııiilcııllzır cıırümrnlPrrl~n 

:wı :ılıııınak sıın'lilc on brş l\işiı'len ıniirrkk<:lı 

ııııl\:ıkl\nl lıiı· <'ıtriinıerı trşkil olıınnr. 

ı·:ın·iinıNı ıııaılı:ıtası Jll'yeli ıınııııniycyr RI'7.P · 

dilrı·ck fefsiı·i ıııut.azaınının fıha ıniizakrre E>di 
lir. 

J\srl karıııuıııı kalııılü için ııc goihi tıı:nıl vı> ck
SE'riyct. nrsnhı lA1.rm ise tcfsir f1kmsı <lR nyni 
usul ve IIIRnhıı tôhidir. 

1 ·ı · ::!92 llllllllll'nı·lı kw .tr 
JliPrım 11111/ıntırlırıtıu, liızımıımrln hır Jmıwnun tP{

Mrhı.i lllre/is riıtıtsrtiwfeıı lufrh rlmrk luıklmın mn 
li/t flldıınıı, Hrıtrli TTnı.ıoııiurnin. uinııi ikill(·i içtinm.ıııın 
lıiriud I'C'lnr:ıinılc lıı/.-uıTiir elmiştiı·. 

6 kiinımusuııi ınzr 

tlti9 nıwırırrılı /;rırurııı 8 nci maddesi : 
Tr/si-r lmrııl'!ıırımn malmb/ine şiimulü tabii isr de. 

ll'{sinlcn ı vvdki wwl ı•o alıldhııa tcv{ikmı icra ve 
iloıwl ııc alı11uı3ı l.:rıtcrlilmi.'1 ve cım·i vaki halini a.fmış 
olan mrımilc dr leşmili hızlinde tcftıir ilc az ral• ?lıilun
ııcbdfm· lalffd ?1111(11/ll'latın ueııirlcn tcdkilc 1}(' tariili 
ir11/ı rılilı lııwn i.qc nı.ıılml ıır imkôn olmaılıt7mdrın 158 
IIIWIIII'tıll lr/:ıir krunrından evvel tasfiyeye lci.bi /?'· 
tulmııli vıı müddcti hizmeti oıı beş seneden dım olmalt 
dolııyısilc ikrarııiyeııi verilerek altikıısı lcatcdilm~ olan 
mcmıırlarcı mezkiir te/sir lcararına istinaden iadei mu
hasebe suretilo telcııiid maa.şı tahsisi ucwı·i caizdir. 

:14 /,allltııUCUVCl 19Jl 
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't'rfı:ıiri ınıılar.aııııııııı fıkrnlnı· ~·rılıııı lıir ılıı

fa ı·ı·yı· ı,nıııııakla iktifı.ı. edilir 1 •ı. 

Yüz yirmi beşinci madde- 'l'Pfsiı·i ıııııtıız;ıııı

ıııın lall'ldı•r ve ıııııi'.htıfal:ıı· ı·ıH"iiııırıı \'1' Hryrli 
UIJillllli,Yct•r teı·cihnıt ıııÜ:t.ıtkt•t'l' nltıııııı·. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzaker:ı.tr 

Yuz yirmi altmcı madde- lliitı:c• ı·ıll'iiıııf'

ııiııııı IPılldk edeceği iı:-lcı· ~ıınlal'(lıı· : 
1 - J\h~l'lis ve ııırı·lnıbılı lıiitc;rsile ııııııır.;ıııı 

lahsiı,:ı lı lı:ı kk ında kıınnıı liıyilınları; 

~ . M u vai'.cııci nııı ıııtı iye kaıııııın ; 
;: - l\lu1ı1.ıııtı lıılt.sisııt, fcvknliirlr. lıılısisaı . ve 

(asıllal' :li'HSilllhl 11\llHakaJr. \;ılclıiııi Jıavi knnıın 
liıyilınln rı; 

·1- D<'\ IPI. \'nı·irlnlıııııı \'ı•y:ılııııl ıııııs;ıı·if:ılllıllı 

ııl'llırılııı:ısı H):ı Plisillilııırsiııi iıılııı: t•drPI'k hrı• 

ıır,· i l;aıııııı layilıa vr lrldirlcı·ı; 
fi - M ın ıızpııri nnııııııiyr ı,:ıılltııl:ırıııa vro 1 ııı•ii 

rıkr:ıdal\1 killllllll:ır:ı nılill'ıtllik lıiiliiıı ll'l'sit• ltı 

ldJinl'illiJl tel ki kı. 

Yüz yirmi yediııci li1ı\dde - l\-1 11\'ıtl'f'tıı·i 1111111 
ıı•i,\•' lcıııııııııııw tııa.llill\ Pılılı ııı:ıs:ırifiıı nı·llırrl · 
rn:ısı 1·rya l'lıriıl;ılııı rksiltilıııı·siııi ııııwilı ııl:ıı·ak 

l:ıdilıı:ııııı• I '<'Yfl ııııııı;r,:ıııı ııı:ııldrll't' ıııw:ık nlfıka

ılrıı· lıiilr;ryc ııid ıııazlı:ıl:ıııııı ılıığ'ılılrııas1ııı lııkilı 

Pdrıı .}Pdi gii1ı ;r,;ırfııııla 1t'klif tılilir. 

I J ınıtıııi Yı• ;wti m:ıı1~lııı·, l:ılısisal, giiııdı•lik 

\' ı• lı:ırc•JJ':ılıl:ınıı ;ırtlıı·ılııı:ısııı:ı, ıııt·ııııtl'iyı·l ilıd;ı

ı;rmı \'ry:ı lııııılıırnı ııırri l\ııııııııl:ırla rllllöi,I',Vı'r> 

olaıı lıııılıııllıın Jıarieiııılc lnsiiıır. d;ıiı· ıııcd,ııı, . 

ln1· l:ıı·:ıl'ıııılııtı 1adilııııı11c vı·~ · a lılilı;ı·ye ııııııızaııı 

ıııoıılılc Irklif 1'ıli1Ptllı'7.. 

llı·ı· il\i t'ıi\J·adtıl,i lıi'ı!,iiııılı•ı· lıil:ıl' :t'it1:ı \ ' ı•ı·ı .. :i· 
lı • ı· k:tıııııılnı·ııı:ı t:ılısiı;:ıl il:ı:.;11ır l:ı;,:ıııı1ıııııı t•ıl('ıı 

l,:ıııııııl:ını da :ı:ıı11ilılir. 

1 lu JıtıLı[ıJpıJı• ıııiiııılı~ı·i(: 1 H J\yida 1 Jl iiJ<fııııı~l \'C · 

y;ı Hiilr;t• cııdiıııcııi 1ıınıJ'nıdaıı k:ıhul rdilrıı \'royn 
elli iııızıt)l lıavi olaıı r ·klil'lı:ı·e !:ltıllıil drğijıliı·. 

ıııı troklil'lı•l' IHilı~e Plıdiıııeııiııc ltııv:ılı• olııııııı·. 

Yi.iz yirmi sekizinci ma.ddc - !ll HvazPııci 

f*J - /1ir lli[!iluı, rrıciimnıdnı llrJ!cli mnııwiyrye 
lı fııiı· şı·kliıırh 81'vlwlnntır.~ll. lr/Hir tltlıi, lıir defrı. miı:ıt
/.:<:ri ulwwr (ı;- XI -1!J:JJ. Z. C.l'il 18- :Sa.JJıfa. 55 :59). 

Illitil 111 i yı~ J,ıı ll 11 ll il ı· lı i lıi v :ı sıl :ı vı•ı·~i !rı· !w ll ıııı Jı.ı. 
ı·ııııı \ ' C 1alısisul ilasını iki 1za rtl iı·rıı kaııııııln .. 
ı·rı, nıridat \ 'Cya ııımmrife lnııllük ctııı<'.}'l'll Jıii · 

kiiııılf'l' dcn·c<lilcıııc7.. 

Bu kaııuııluı·m ıııüzal\eresi sıı·asııııla vııkıı 

lıttlaC'nk trkliflcı· :ırıroak ııırovınıd ııııııldrlrı·e tlııi:{ 

ı·ııılıuı doğ1·ııyıı. lnullül\ elııH•k ı:;:ntilc reye koııa 
lı ilir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - ~lııv:ızl'tıPi 

ıııııtııııiyr Jwııııınuın ıııcrlınl ceJ' elle· ı·, l\Tcıli.ı n ve 
kilile ıı.ifl olduğn vekil veya göndereceği birinci 
S ll tl f dr.vair l'ÜCsasından biri hazrr olduğ~l halde, 
fasıl fa.<ııl ınü:r.ıı.kere ve rey istihsal olunur. 

Yüz otuzuncu madde - Muvaıenei umumi
ye kanununa veyııhucl merbutatma hükmü bir 
:·wııı·ılı·ıı l'uzl;ı zaıııatın ~aıııil olnıı ııı:ııldclrr ılı ' l' 

rNliienwz. 

ON 1KtNC1 BAB 

Rcylerin istihsali 

Yüz otu.z biı·inci madde - Mijzakernye ıır

r.olıınalı mPselrlN' haldnnrlıı Mecliste üç surflt.la 
rey verilir: 

1 - lı;;ııı·i rcy (t~l luılılıl'llınk VPYII nynğn kRik
ıııaktır); 

2 • ı\ı;ık ı·ey ( (hcı·inılc ırırhıııılıtrın isimleri 
yn;.ılı vrrııknlal'llı knttıyn. atılması V<'yahud, ta
lrlı vllkttnndn ltahnl, ı·erl, ist.inkaf krlirnelerinin 
1rlfiffıır. cdilıncsiclir); 

3 - C:i1.li rey (İşarc1siz yuvnrlald:ırııı kutu
ya :ıtılmasıdır). 

Yüz otuz ikinci madde - l\fiizakerc sırasm 
ıla Lu ni:r.amnanıe ahkamma levfiltan harekete 
ılaveli ııı1ıtııuımnıın mcs Jr]prJc m bııslanlan hiri
ııiıı sii;. siiylrınl'klcn menine, tııkhilıiııcı Vf\yahıHl 

ınuvnldoıten Meclisten çıkarılmaııına dair hm:ıus
hıı·ıln iı:;nri ı·eye müracaat olunur. 

nu niznnmame mucibince a~rk veyahud gizli 
ı·pye müracaat z:ıruri olmayan hiit.iin hıısııslar

ıla iı:;<ıri rcy if'ltimal olunur. 

tşm·i rcy istimal halinele cvvela lehdc, son
ra sı l<'yh<le bulunanlarm reyine mürııcııııt edilir. 
Onclnıı sunra neti~ıc reis tarnfrnrlan lıeycte bil
ıliı·Hir. 
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Yüz otur: ügünoü madde - 1cra. Vekillerin

den biri hakkınila şikayete ve mebuslardan 
hirinin ithamma aid teklifierin kabnlü mevcud 
azanın ilçt-c iki akseriyetinin husnliine nıiHevak
krrtrr. 

Yüz otuz dördüncü madde---:- İşari reylcri re
islc kiitihler müıtefikan saymak ve takdir et
ınel<'le mükelle:Ct.irler. 

Binacnulcyh el kaldırmak suretile rey İstih
Ralinin neticesinde ittifak edemezler veyahud ek
seriyctiıı hu&ulündc şüpheye düşerler veya aza
•laıı hı• !;>i ayu~ıı kalkıh buıın iı>terlcı·se 1 •] 

ay:ı~n kııllwıı! k wnı Hi ne müracaat edilir. 
Buntla da ittifn k edemezler veyahud yine 

$Üphelcri bnki kalu·sa a~rk reye mUracaat olu
nur. 

Tlic: bir ınrlıns rey i -tihsal ohıııurkrıı söz söy
lrycıneı . 

Yüz otuz beşinci madde - Muvıızcnei nmıı

miyc Jwıınını l5yilımıilc vcı·~i ilıd:ıs veya ilgnsnlll 
Vt'ynlı 111l vt'r~ilcriu ıı rtl n•ı 1 nınımın Vt'pı rksiltil
nıcı;;iııc ,.c ınıwhNle vr nıukııYclclc>ı•iıı lm;dilnnn 
nıiitcnllik knmın lfıyilıaları hnldoıııla ıloğ'ı·nılnıı 

do~rtt,\'U :ıc:ık rryc miirarnat ol n nur [••]. 

Yiiz otuz altmcı mıı,dde - lli:ıl'i ı·c•,t' <' ıııiiı·:ı 

<'ıııtt zaı·uri olınnynn ı-:ıı.iı· lııısmılaı·dıı ıı• : ık I'~'.V 

v<>t·ilıııesi t:ıll"he ıniit.evııkkrftır. Ac:Tk ı·ey. hiı · ııH '-

1'1'h'tıiıı ilk re ye konma~mdn oıı lıc~ nH•lııı ı-: 1 :ı l' ll 
fııırlıııı talıriı·en lıılE>h olnmıhilir. 

Mesel c rey1' l<on111'krıı rris Y<.l ı,~ 1 \lılı•t ' ı ' \' ı-ı iilı 

lıc hasıl nlım.;:ı y:ıJıır?. ]){'~_! ıMhııs 11ifnltrıı :ıc: ıl, ı·c·.' 

1 ıı lrlıeılehilir . 

;\c;ık l'<'Y istrJ·rııi<'J'in isiınlı>ri Hı•ı·aııi Un :t. c• 1ı• 

ilt• ilfttı olmıuı·, 

Yliz otuz yedinci madde - Ac_:ı ı, ı·, · y ~~~ Kil

rı> lle ist.i!ısal oluııtu•: 

1hticl:.ı, ıııelıtıı-;lat·ııı clnHI in· ııııılı:-.11:-; • ; ııı~H·nk 
üı: du ldl• :ı ııı ii d d •1 le ~alınır. 

Ilc ı· mel.nıs üze ı· i nı le, iı-:ın i yıızılt lw) a;,, k ı,. 
mrzt 'c yeşil rcııkli, rey Yilnıkaları bııluııllr. 

11~?yıu~ vnraktı lotlnllü, l\11'11117.1 nacl i. ~ e~il 
iıd iııl,fı fı 11111tozaınmmdır. 

L "1 - Rı 1$ mrbusım fl.?/11/rıı Tmlfmuım ıln·Twl ı •alo-i 
ıılnuıllılır . . 11'!mltw .::amım ırcçliklrn snm·a Inma mcsağ 
vofctı~r (Z. C. Cild : ıs !1- V- 19.41. Saıda 4f). 

l''• ] - Mıwııknlı: t' t' ltıhııi::m/ı nııoı.zwnm. ı krmmtl ,_ 
n ile hesabı katği kammlarımn da açı/c 1'81/0 konulma
ltı 115 numaralı karm· ve teamtil iktıza~tmdandtr, 

Reye başlanwadnn evvel reis, roylerin neyi 
tazaromun edeceğini kısaca söyleyebilir. 

Reye ıniiracaattau evvel nıehuslar rcyleı·iııin 
gayet veciz bir surette esbabı muciheleriui ldir
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve n1cyhte 
yalnız birer zate ruhsat verebiHr. 

Sonra katibierden biri ınehusl:ırm int i lı u h 
dairelerine göt•c hece harfleri tertibi iizerine 
isimlerini okumağa başlar. 

Hangi Jıaı·!ten başlanacağı rcis tarafmdım 
çekilen kura ile taayyün eder. 

İsmi oknnan mchns hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rcy varakasmı bizzat atar. 

Biitiin isirolerin okunmasun miiteakih kırant 
esnasmda rcy vermemi. olanla~·rn isimleri lıir 

daha olnınur. 
Bu srrada Meclise gelm1ş olanlar varsa rey 

verrneğe davet edilir. 

Yı:ıhud: 
... 

1sıni olnınaıı nıehwılnr ayağa kalkarak (lnı
hııl), (red), (i~tiııkiU') keliınc1criıHlr11 Jıiriııi te
lilffuz i](' rt•ylcdni bi!Jil'irlcr. 

Bıı rey katiblcr tarafından ka.yderlilir ve 
zapla geçer. 

Ht',\ ler 1 nplıı ıı ııwn ı·~ is ımı:ı ıııl'l c niıı h it ti~ini 
s()ylcr. 

Runılan sonr:ı rey verilemcz. 
Rry lnıtnhırmr katihler açıp her birinin için

ılr lııı1un:ın vaı·almlorı sayarlar. 
lüstcnldfleriıı arlNli rey il?.cı·iııe tcı;;ir icrn 

riiiH~ ?.. 

Kaı·ııı· yalnrz 1rhr1P ve RleyhdC> bulıırınnlıırın 

mihtlal'Tlıa I!Öre t:ınyytin erler. 
Miisleııkiflrı·iıı vnı•nkıılnrı R1tdere nisııhıı 

rln h il olur. 
Katibierin istiJıs:ıl ettikTeri ııetice h<'r halde 

o rdsenc ta!siliitilc (Yani ıncvcuıl nı· .. nm ad<'rli, 
ııisah olup olnıaıltğı, lehde. nleylHle hulunaıılnl'ln 
ıniistrııkiMerin mil<clarr ve ibtul cı'Ulm1ş varnk
lar vAı·sa lmnlarrn n.rlerlill' ipttıll<'rinin sebebi 
tfısı·ih nlunmııl< smetilr) l'e1ı~ tarafmrlan 1\fN•li
:-ır hilılirilir. 

fııt11l olnnmuş \al'almlar, ınüstcnkii: rP.yı Rd 
rlc•rlilrrrl, , nnrak rıi~Hıha. irlhııl rclilir. 

Yüz otuz sekizinci madde- Açıl{ reyin tnt.
bik olunabileceği hususlarda azadan on l.ıeşi giz
li rey usulünün tatbikrnr isterlerse bunun icrasr 
heyet<:<' ıuiiıaheresi z , .l,ı;pı · i~· <>lle kıırAı·n ıııiltt'· 
vakkrftrr. 
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nizli rey isteyenlerin isimleri zabıt ceridesi 

ve icab ederse Resmi Gazele ile ilan olunuı·. 

Yüz otu dokuzuncu madde - Gizli rey, açık 
rey gibi istibsal olunur. 

Yalnız bu şrkta mebuslar, reisin solundaki 
kalibden lıiri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak 
alırlar. 

J3uıılarclan beyazı kabul, kırmrzısı da reddc 
il,lıHettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre 
kiirııii iizcrindelci rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

ller iki yuvarlak tatbik lmtusuna atılmış ise 
istinkaf manasmr ifade eder. 

Katibler rey kutusundtı. bulunnn yııvar1akları 
hir tepsiyc <löküb beyaztarla kırmızıları ayırır
lar ve nçık~a sayarlar. 

•rotbik kutusundaki yuvarlaklar da mura· 
kıı he için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi beyete bildirir. 

Yü! kn-kmcı madde - Bir kaç madıie ve la
yilın Y('Yfl teldif ha.kkındn açık rey istihsııli te
ıtılcliirl f'rterııfl varRluılıı.rın muhteliF kutularıı n.v 
ni uınıflııchı :ılılnınsı Slll'f'lile i(•t·ıı nlıııınlıiliı· . 

Yüz kırk birinci madde- Jtiı·ııı Yıılw hııltııa
dığı tnl,diı·ılf:', lııınf:'ınf:' laı ·nlıııcluıı lwtulıınn do
lnı:tınlııHıı;ı ımrrtilr elf' :ı~rk I'<'Y istilısııl oluııa

biliı·. 

Yüz kırk ikinci madde- l~iı· nınıhl<'ııiıı ııı:ıl< 
t"f'~ · c krıııınıısı ('('];;(' ıınınnın lJtrakılahiliı·. 

Yüz krrk üçüncü mll.dde- HPyt'li uınuıni~· 

n enı·iinıeıılcı·dı' im·u edileN•k iıılihnblar ~ıı ~~'· 

kil ılı• oltıı·: 

1\iiı·siiyf', n·yc ınıılııms olıııııl\ iLo~f't·c !Jir kntıı 
knıııır. 

lleı· ıııciHıs, lıt · ı·c hal'fleri smısilı· ismi okııll 

dukı:n ldiı·siiyc ı:clf:'rck IPıısilı ettiği zat vrya r.at 
lı·ı·iıı isiııılı• ı·iııi hnvi nıı·nknyr kııtll}a atar. 

llPisin ~l'kc •ı:t-ği knrn ilc tnayyün cılcıı iiı; llll' · 

hııs tar:ıfınrlan hn t'<'Y vnral<alrıı·ı fasııif olu
mır . 

!lruı-.aııııifl •riıı tnııziııı Nlcı·cldcl'i ıııııl'a:,sul (Ya
rıi ıı :uıııııı mikdnmıı, nisah olu h olıııatlığıııı [•], 
l'l'j \at•ak ıı lrırııııu adedini, ıniistrııkiflcl'i, iptal 
olumıınş Yııı·ııknlarr \' C buıılnı·ııı ııir.in iı>tal edii
diki ri.ııi ve rcy alaıı ıatlerin isimlerile aldrk-

ları ı·pyfol' nıiltdal'lııı güslt>ı·iı•) mnzbala rci fArıı. 

fıllllıı.ıı okııııınak sıırel ilr iııtilııılmı neticesi lı<> 

yl'te lıild i rilir (• J. 

Yiiz kırk dördüncü madde - Hül üıı ruüzn
k ı·ckr , üçte ild ckscı·iyct nıcşnıl. olıııııynıı hu
snı-ılnt'da, lınzır lmlıuıaıı nzaııın nnıthık ckseriyo
ti Ic k :ı rıı da:;ıı·. 

Ht•ylerılc tesavi oluı·sa ı·l'i::;iııki iki ımyılıı·. 

1Iııım·u ıııııktıızi aznııııı ıuevctllliyctiııi n •is 
ve kıit il.> ler ıııii~ıılıcdc ederler. 

Bir tıt(•scle reye lwınn·ken ıııeveull azanın 

adeelini talıkik lıusuımııda r~iı1 ve lcat ibler itti
ha ıl cll<>uıer.lcl'sc yoldaımL yapılrr. 

r ııııı h lınlunınatlTğından rcy istilısııli ıniim-

1\.lin olıııuzım miizakeı•e edil 'll ınadrlcııin kırr:ıı·ı 

eı·tcsi ı•ıılscye hırululıırul' ikinci clefa reye ntii 
rarıı:ı! olııııac:ığr ruznamcyc gcı,:irilir. 

Jkinci deCa rey v<>renlcrin nd('di ne olıırsıı 
olsnn nctic•e ıııutcherdir. 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti unıuıııiye 

<lc lıcr nındue kabul vcyıılnHll'cıldolıııırhıkı;ıı ka
ı ·nrııl nctircsi rcis tnrafındnu yıılııız « K:ılıııl 

olııııcl11 » vl'yıılıud «RerlılE>dilıli :. diye lıcyrte hil
dirilıııck Jiizmı gelir·. 

Yüz kırk altmcı madde - 'l'~>~kiliıt ı N;a"i.Yf' 

katıununun 102 nci maddesi mucibince mezkı\r 
kan ımıın tadili icab etlik te ı eltlifin M: eclis mü
rctteb azasının en az iiçte biri tarafından imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadilat, müretteb aza. adedinin ü9te iki ekie
riyclile kabul olunur. 

ON UQUNOU BAB 
Zabıtlar 

Yü kırk yedinci madde - Mecliste iki aa
bıt tutulur : 

1 • IIarfiycn zabrt - Bu zabıt, zabıL ecridesile 
vo icabında Resmi Gazete ile il8.n olunur. 

Bu zabtm, iliraz vukuunda, muterizin ilk cel
sedo söz alınası veya riyaseto göndereceği bir 
varakRnrn gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen 
<lerci suretilo taııhihi lazımdır. 

2 • Zabıt hnlasası - Bu hultsa, gelecek inikad 
günü zabrt coridesine dere ve levhaya talik olu
nur. 

r • ı . Nitıu]J yok.~u iııtihtlp .rtılec<'k içtinıno bını.
j.:ı/ ı1· (2:J ve 25 . Xl! . 1942), 
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Bu zabıt bullsasına aza tarafından itiraz varid 

olursa harfiyen zabta mürncaatın tashih ve o su
retle bir daha neşir ve talik olunur. 

Znbıt - hulusasmı reis ve iniltaddn bulunmuş 
olan iki katib iınzalar. 

Yüz kırk sekizinci madde - niı· l<:tinı:ı.ııı 
son irıilmdmın zabrt huHlsası kdtibler ta-rafından 
fillın.l tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tnshih, kıranti müteakib olmak Iazımgelir. 
Son inikadın haı·fiyen zabtının tashihi me

buslar tarafından verilecek varakanın ilk inti
şa-r etlt'cek Resmi Guete ile ilaru suretite olur. 

ON DORDUNOU BAB 

Suı:ı.l 

Yüz kırk dokuzuncu madde - Her ınebns 
Hükfunet nauıma Başvekile veyahud vekillere 
~itlllıl veya tnhriri sn11ller sorabilir. 

? üz ellinci madde - Sual, sarih ve mnayyen 
maddeler hakkında maH\mat isternekten ibare~ 
tir. 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riı·en, gerek ~ifalıen istenilen suıı.l mutlaka tah
rirch vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyıuıete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir, verilmez, zabrt ce

ridesine geçirir ve hir tezkere ile aid olduğu ve
kile bildirilir. 

Yüz elli ikinci madde- Suale tnhriri cevah 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen ıml.ııt ceridesiııin soınma dercedilir. 

Suale şifnhi cevab istenmiş ise, RiJiaset tez
keresinin vüsulündeu nihayet iki inikad soııra 

vı·ldl ona Meclis kiiı·süsünflen cevnb verir. 
Heis, cevalıdnn evvel snaii katibierden birine 

o\<ntur. 

Yüz elli üçüncü ma.dde - V e kil, sorulım su
ale umıııni ıııenfuat mülilhazasma mebni veya
huıl mııktnzi mnlttnuı.tın elde edilmesi için cevn.
hı munyyen bir müddel geciktireceğiııi - suni tah
J'iı·t ise tahrir<'n, şifuhl ise kilrsüden - beyan eder. 

Vekil, uınmni men.fant miilahnzasma nıebni 
;strı•s<>, snnle gizli ('ehırdc revnb verebilir. 

Vrkil, lHII'tlltuf sualc giiniinclen evvel ele t't>· 

\'alı veı·ınel< hakknn haizilir. 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ee
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
l<'akat, sua.li soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa daha ayni suali tekrar eclebilir. 

Yüz elli beşinci madde - :Mesul veldlin ce
'1ubmı rnüteakib yalnız sunli sorh.n mebu~ nıü

tnlca beyan etmek hakkını hnizdH.· [•]. 
Ancak bu mi\tnlen on beş dnkikaclan fı:u~la 

sfu·emez. 

Yüz elli altmoı ma.dde- Bi.H~e heyeti uınn
miyı>sinin ınüzalccresi sırasmtla veyahud bir ve
killetin bütçesi müzakere olunurken bir ın•
lımı sunller hakkındaki _usule tii.bi olmaksızın 

oııa dair istediği sualleri veldlden soralıilir v• 
li.iznm görelüğü i zn h atı taleb eder. 

ON BEŞiNOt BAB 

tatlı: ah 

... 

Yüz elli yedinci ma.dde - Bir maddenin Ba,. 
vckilden veyıı. vekilleı·den istizah oltmmasnu ıne
lmıılardan biri teklif ederse, istizah edilecek 
madde tasrih edilmek suretile reise bir takrir ve
rilmek ıazımgelir. 

Bu tıı.krir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonra kabul veya redeli hakkında müzakereaiz 
işari rcye müracaat olunur. 

Kendi indeıı İstizah vuku bulncak vekilin o 
gürl Meclise gelmesi veya ınaiyetinueki meruu
rin rüesasmdan birini göndermesi için İstizah 
olunncak maddenin tasrihile reis tarnfmdan o 
vckile dnvetnnme yazılır. 

Yüz elli sekizinci madde- Takrir sahibi, He
yı'ti nnınmiycce isti:ı:ahm günü tayin edilineeye 
kıt< lar 1 nkririni geri alabilir. 

[•] - 111 urdin mebusu Ir/an F'erid A l}Jayaıwı, C tim· 
lwriye/ [Jı:tzl'/eRi1tde çıkwı ba:ı ya.; ılıır· ltu/c/,-wdııki ııı<~ 
rı/ine cepuab l'C 'I'Prı Adl·iyr ı ıekili 111ulımucl f.Jsıul Roz-
1.-aı-ı/rlrm .~oıwn, bu ceı•u.btla şa/ıı;ı IIIPuzııflaltıı olan 
lllnıiln ınelııt.~ıı . Yımus Narliye llÖ:::: verilmişti?· (Z. C. 
C 'l•l ~o. Salitfa 5/'1- ii-l'l-1930). 

- /zmir ?!lt' /)I(Mt lllahmml Esnd Bo;:l;:l ·rdmı, iş ka-
11111111 lıahlmHlnlri sıw.liııe lktısad velcili 11/w~tnfcı Şe• 
r•f O:: l.1111 1·ı ·ı-ı.ıb l'frriil.-ttn -~Olll'ıt mezl.-ıir laviJıwım 
me ı•dıı bulıoıdıtüıı lh·Ltscıd encii meııi ma::l11ıla tnııluır• 
ıiri11t' ı;o;; ı • Pı•ilmiııtir (Z. '. ('illi 9, Suvıfrı l · • 
1-Vl-1931). _ _. 



Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri 
a.lmma.sı Heyeti umumiyenin müzakeresiz işari 
ı·eyle karar vermesine menuttur. 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafın
t.lı:ı.n geri alınan bir istizah t alo·irin i diğer WI;)

IJıı:ı ı ekıdıhül euebiliı·. 

Yii.z altmı:şmcı madde - Davet olunan vekil 
ınua,y ycu günıle bizzat, yalıud maiyetindeki de
va ir rüeıiasrndan lıiri vruuı.nsile Heyeti UJDiwni
yt!de izahat verir. 

Ondan sonra tekillin sahibi, Vt!yahud sahilı · 
leri müteaddid ise ilk imzası olan mebus önce ve 
sair mebuslar onu müteakib leh ve aleyhde söz 
söyleyebilirler. 

Yüz altmış birinci madde - V ekil tarafm
dan verilen izalııı.t ve mebuslar canibinden mu
kabeleten vuku bulan üadelcrden sonra hiç bir 
takriı· verilmezse reis ruznameye geçer. 

Yti.z altmış ikinci madde - !İstizahm kifayeti 
ilu ruznaıneye geçilmesi haJclanclaki ıakrir1cr di
ğı·rlerinc tukdiuıen rt~yc konur. 

Yüz altmış üçüncü madde - lt1ğeı· sadece ı·uz
rıurneyc geçilmc.'ii kabul olunmaısa esbabı muci
b~li takrll'lcre sıra gelir. 

Bunların bir cncümcne havalcleri kurarlaşlı
ı·ıluıuzı:ıa ipticla llü.kO.mcliıı tercih ettiği lakrir 

IA.ı;ık reye konur. 

Yüz ıl.ltmış .iördüncü madde - Esbabı muci
lıeli bir takrirc bir fıkra ilavesi hakkında vaki 
olac•ak ttıklifiıı mutlaka tu.kririıı reye konıııasıu 

llaıı evvı•l tanzim ve Heyeti tınıumiyeye nrzı 18.
zımdır. 

Yüz altmış beşinci madde - Encümenc nıu
havvel takı-irler hııklmHlalci encilmen mazbata
lnı·ı nliistacel mevaıl usnliiuu tevfikan müzakere 
edilir. 

J•:ıı~iiııH•ıı tıı:ı :dııı!ası rc•ddolııııclıığu t:ı l<diı·ılı' 
c·shnlıı trııınilıeli lııkl'it•ll'r HiyMwlr tııl<rliııılrt·i 

sıı•:ısilc~ nknn:ıı·nk rrye iktit·ntt Nlrr . 

Yliz o.ltmıı:; altmcr madde- Riı• istiz:ılııı, iıı 

ra edilef'eği güıı iizerinclen üı; in ik ad geı;l ikten 
veyahud ıuüclakel'csine h:u;landıkt:ııı sonı·n diğ<·r 

lıiı· istizah zanı ve ilhak cılileuıez. 
Hüt~e müznk('resiııe lı i e hi ı· i st i ın lı zn nı ve 

illıak ohın:ımaz. 
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Ytiz altmış yedinci madde - Bir istizttha di

ğerleri inzinıa.m ederse her istiza h ta leririnde 
ilk iın7.mu olan veyahud o bulunmadığı takdir
ılı~ iın:~.a ccleulerJen biı·i dinlenmNlikçe nıii:~.a

krı•l'ııiıı le i rnyPf.i i st euenH•Z. 

Yüz altmış sekizinci madde - M dwsla ı· isli 
zulıilı ıw!iı•nsi lll' tuuJl[ık edecek ı ıı hi l'lc•ı· vt·ı·t'· 

bilirler. 
Dıt tııkı•irJt•ı• ac;ık l'C,Y konm·. 
Oıı 1ıe!1 ıuebııs taı·afıııc.lıııı istf'nirsP g-i7.li ı·ı·ye 

elP ıuilı•:ıeııııt oluıttıı·. 

ON At.TINOI BAB 

Meclis tahkikatı. 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (MuadJel: 
1:3 lın:~.iran 1!)32) - Hi.ikfııuctin vaki olan bir is
ı i~alı vey:ıhud bütçenin müzakeresi sırasında ve
ya neticesinde veyahud resen Te~kilatı esasiye 
kannnnnun 4fi ıwr ınııdcll'siııiıı 1 nri ve 2 ııri fık

l'a lııı·ıııcla ıııiiııdflı·i~ H ii 1< it metin ııııııııui siy:ı:-ır1 i ll· 
dı~ıı \ ' ı• \• ı•l<ulctleı·in ifıı vı• iı·ı·usıııa ııwdıtıı· oldııl\

ları v;ıılfı·lt·ı·clı·ıı dolayr \' Pkilll'rdeıı lıiriııdcıı n
yalnııl Lı·ı · ıı Yeldllı•ı•i lTı•,vı·liıt~l<'ıt <>czai vı•yahıııl 
mali ııırımiİ.\'Cti nıüRtcl:ı:inı t'fa] vnkmuıdaıı lıa

hislc tahkikat icrnsı Lalı·lı olnıını·sa l'f'i:-ıc lıir tnk
tiı· [*] \'t-rilınE'k iki i:~.a ı•ılar. 

Uıı tnlcri .ı· rı•is lımıfıııdıııı ..Meclhıo ııı·;whıııııı·. 

\ltd<ııd:ıı vt>kil vryahwl vrkilleı· dt' 1\t'yfi. et lı•ıı 
)ı:thPt'ı]:u· t'diliı·. 

Yüz yetmi§inci madde- CMuuclılı•l : J;ı lııtıi 

ı· ı llt 1!1 : !~ ) Adli.) cee lıir i~iıı tııl<ilıi :-ııı·;ısıııdıt 
IPr:ı Vı•killeriıuleıı lıiı·iııiıı vazifı·sitıdeıı ıııiiııhnili 
hi ı· ltu~ııstnıı ılohıyr vaıirı' 1ınkl mmıdaıı veı·ilt>n 
lıir lcaı•at'la MN•Iisl' ıniiı·n<'unt vukn hııluı•sa llı•· 

yeli ltmtımiyc lnı lıususta Meelis tnhl<il<ıı!ıtıu ma
hal ohıp olmııılı~ını t:ıyiıı iı:iıı evvel C'tııiı·dt• lıeıs 
ki~ilik lıil' rnciitnPn tıuılcil eder \'C .MN•Iisl' lıu 
eıır.iiııırnhı mıı7.h:ıt:ı.Rr at'7.Pdilil'. 

Yüz yetmiş birinci madde- (Muaddel : ıa 
haziran 1932) - Alakadar vekil ve takriri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan eneflmen 
clin1endikten sonra takririn veya mazbatanın na.
znrc dikkate alınrb alınınamam hak:kmda Meclft 

1 •1 · FJııfd Ticıu·ct vekili Ali rrnıoıi me~elt'IJ{ 
Mrı·lis i A li1tl', !Jivanı mıılmsebat ımciimeııinit; /,i; 
mrı;lıatı.uıile ııı;ııkedilmi~tir (1tJ/111/J9tiJ), 



- S'T-
bilmi\zakere tşart reyle karamu verir. 

Alakadar vekil mebus değilse, Meclis bir müh
let tayini ile yulıuz yaztlı müdafaasmı alınağa 

karar verir. 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
H e yel i uıuuın.iye, tah ki kat i erası nı, ya Teşkilatı 
esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb 
M1ılıtclit enrümene veyahud beşten on beşe ka
rlar azndm1 l<'şekkül edecek husust bir tahkikat 
enciimenine hnvale eder. 

Yi.iz yetmiş üçtinoü madde - Tnhkikata me
ıuur olan enrt\nıen. Hiikftmetin bütün vesaitinden 
i~ ı i rudl3 vf' istrdi~i evrak ve vesaika, vazryet 
~Jer r•J. 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Heyeti ıımu
uıiye kararmda tahkikata memur encümenin ne 
'Uüddetle vazifesini bitireceği, icabmda haskıl 
ınahnlle gidib gitmeyeceği tesbit olunur. 

B 11 ı' ncü ın en vekilleri isticvab edebileceği gi
lıi hal'iı:tt'n herkesi şalıid Vf' elıli hibrc sıratile ılin
lr·ııı<~k snlfılıiyetiııi haizdir. 

Davt>t. olunan şahidierin icabetleri mecburi 
olııh hnklıı.rıııcJa usulü muluı.kemntı cezaiyeıle mcv
ın alıklım tatbik olunur. 

~üz yetmiş beşinci madde- Eğer btr lsllzab 

ooli<'esinde tllhkikat icra olnnuyorsa tahkikata 
ınemm E>n<·üıneniıı meseleyi intaç etmesine ka
<lar ayni ınadde hakkmdn tekrar tstızah tak.rll'l 
tfiJ'ilemez. 

Yüz yeımı, altmoı madde - Encümenin ni
lıai mazbatruıı cezai ve mali mesnliyeti mft!tel
ziıu ise, ta.hkikWt evrukı, T~kllitı esasiye k8l1U· 
mınun 67 nci maddesi wueibince Meclis kararile 
teşkil olunacak Divam Aliye, nihayet on beş gün 
iı~iıııle tevdi olunur. 

YUz yetmiş yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen malfunat edinmek isterse bir 
•rulıkikat encümeni te.şkil edilir veyAhud mevcud 
<'ııci1menlerden biri bu vazile ile milkellet olur. 

Rn kabtt tahkikatrn icrasınr aza veyahud en
ciiınen teklif edebilir. 

1 • 1 

1'1 • Eaki Balıril,uı ııekili lhsanw }'ucuz ·lle 
luwtız meııelesincle, TahkiTmr l'llcilmeni, lmzı e$1wsı 
teı>ki/ clahi etmiflil' (il1llhtt'lit ı-ııoiillldil ı:rıbtı: :U· 
1 - JJJI8), 

ON YEDINCİ BAB 
. . 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir ınelııısıın 
IN~rii nııısnniyctinin kFıldn·ılıııas1 iı,:iıı vuku hn
lat•ıık t nlelılcı·, mahkenwdcıı A•lliye vı,ldllrtiııe 
1 olıl iğ o lım m·. 

Aılliyc vehulcti, cslıalıı nnıcihcyi ııııılılevi hiı· 

tezkere ilc ıııezldlı· tıılcbi Bıı~veldlrl v:ıilıl:ı~iJe 
,\T eclis Riynset iııe gönd<ıriı•. 

Hei~. bu taleb i 'l'eşkilutr esııı-ıiye v<• Adiiye eıı
eiinıeııleriııtlcıı ıuiiı · ı•Jd,eh uıuhlelil lıir eııt'Üıııe 
ıır lınvnlt' <kı·. 

J<:nciinum reisi, lnll'lı ih.\ beş tızadnu ıııiiı · t'ld<.-lı 

biı· ihzıu·i eıw[iJııcn tl'fı·ik cdeı·. 

Hu ilıznl'i eııı•iiıııen, g-izli rc.vlr koııdiııe Liı· ı·ı• 

is ve lıiı· ıle ın:ızlınln mıılı:ıl'l'iı ·liğiııi i[:ı Pdı•c·ı·k 

k;ıt i lı iııt ilıab eıleı·. 

l<!ıwüıııeıı· lıiiliiıı evı·akı lı•tkik ~dilı u ınehıısıı 
liıılı·ı·. l~ııc·iiııırıı ~:ılıiıl diıılt•)'f'IIH'Z. 

Yiiz' yetmiş dokuzuucu madde'- llı zuı·l , . ~ 
lııııJıtı.Jit t.•ııcditllt'lıll'l' fıiı• ltli\SIIIIİ)'t>f in k.dd!I'IJ-
1111\Sl lı:ıJdwııln keııılilPriııe ııııılıa\' \ ' J'I t'l r:ıkr ı•n 

ı,:nk hiı• nyıln inine eılı>ı·ler. 

Yüz sekseninot ın:ı.dde -Bil' nıt•lıtlsll 'l'e~kilil
lı esuı:ılye lwıınnuııun 1:! ve 27 nd ııınılcleleı·iıııl~ 
ııwvzulıalıs olnn memııu fiillerden biri iımaı.l oln
nnı· ve 11ı:t.ııl'i eııı·üuıen tetkilwt ıı<•iices i ıııle !ın
na kıına:ıt lı:lsı1 ı•clpı·s l•:;ırii ıııııımııiyetiu ı·rfi 

lüııımuııu ılair miidcllel lıiı· ııııı1.hııtn tıınziııı \·e 
Ahıhlcllt ı•ııı·iiıııı•ııe t:ıl;ıliııı t•der. 

Bğeı· isıınu olıııııııı ıneuııııı fiil yulwl'lda :t.ik
ı·edil<• n ıııacldclcı·tle sıLyılan ııevilı·nlcn ılc~ıl:;e 

ilıuıl'i ı•ıw[iııı<'ıı f'ııkilıııt l't' ıııııltakı•nıı•ııiıı Dı•vıe 

ımnunn [• J tıılilo lı:ıkldnıla lıiı· ıııazlıatn tanzim 
\f' kı>t..ılik :\Jılııı · liı l'ııı·iiıııPııı• fııkcliııı ı•ıler. 

l\fnhlclit rııı·iiıııt•n, lm lmhpla ikinci lıir ktU'll't 
iltih:ıı t'clt'l'. 

[•] • Tf'.7killllı ERftsivı· Enciinıcııiııi1r, 11 .IV. 1!111 
ltıriltiıırl /m/ml olınmn /,il' nll(ızfıutn.~wm hiil.-iim fllt· 
J'(l:lt: 

N eliN: nit sebrlılıtl' lıiııaen isııtıt Olllııan lı ir I!LIÇ• 
trın dolıtyı iRtenen takibatın 1Jı• v·re sonm~ bıt·ukılmıı· 
ıUII(t Meclia Ummni Heyetince karar veı·ilmiş oluıı 
bir ;mebtısıtıı yPni Deı.n•fC/e dahi mebus seçilmiş olmttııı 
halım/e cuııdce ıı erilmiş olan talik J.:urnıı hıi/cmüniirt 
ılrıHıım. il'aı> l!dı:ceğine ve eı•vdld Dcııre eanasm@ ı•e
rilmiş talih· lrumrlar"'lltll Devı·e sonunda aıuyık ynıi· 
den mebus serilm iJJe11le1' hak/cm da l.eııdili}iıtdım ort (ı· 
da 11 kalkarak, tnkibalın lraş{iJması lôz-ımoı:ldiğine ı• e 
şını~iıte kacjur /,ıı yoldh ce·teyan edt'rL uwarrıdeııiıı. ıle· 
Vt~lırılm 1111!(: mcılıc..l bıılun111adığıııa karar verildı, 



O mebus isterse ihınri en<lümende, Muhtelit 
encüıuende ve Heyeti umumiyede kendini mü
ılafaa eder veyahud hir arknda.c;ırnn ettirir. 

JTeyeti nmumiye bu hususta kararmı verir. 

Yüz seksen birinci madde - .Masuııj~t.inin 

kaldll'llması için bir melım:ıun kendi talebi kafi 
gelıııc:r.. 

Yüz seksen ikinci madde - Riliifına lqırnr 

ulmaılıkça maımniyetin knldtl'ılma.sı hnkk.ında

ki ıııii zakrı·r :ıc:ıkf:a ı·cı·cy:ııı rd••ı· r J. 

ON SEKtztNot BAB 

İn..libati ce.zala.r 

Ytlı seksen üçüncü madde - Bn ııiıanııınınEt

ııi ı ı ııı u1ıafnzıun noktıismdan mehııı:ılnı-m uğ'm

yıtcakJnrt cezalar üç tiirliiclür: 
1 - Jhtar; 
2 - Takbilı; 

3 - Muvakkntcn Meı•litıtcıı çıkıırılwak. 

Yitı seksen dördüncü madde - llıtıtı· rP7.a-
ımıı ın üsteizim hın·eketleı· ~nnlardıı·: 

1 ~ Söz kesmek, 
2 - l:lükCınet.i hoznıuk, 

3 - ~alı:-ıiyatln. uğra~nıuk. 

Yüz seksen beşinci madde - lbtıır c~?.nsını 
tukuir ve iııfnz etmek hakkı Riyıı:-ıt'Lintliı·. 

Rir ıne}mg ihtat•a uğı·ndıldan soma ımıtavant 
gti~teı-ip kendini teLt·iye etmek isterse ona rnlı
ııaL verilir. 

.Meıun tleğil iken söz HijyleJiğiııdeıı dulayı 

ihlar cezasuıa uğı·nyan ıuclms inilo1dııı V(~yalıu<l 
eelsenin sonunda süz alabilir. 

Bununla heralıeı· bu ruhsntrn, iııikadnı ve
yalıud celst>ııiıı ıııoııunduıı evvı>l verilmeRi rei:-ıin 

diru.Jediı·. 

Rds, ınehusun izalıntınr kUJi glirmt>Z!'It' ilıta

rr ipka eder. 
KALiLler hnnıı kaydeılerler. 

l3iı· melJtıs nyııi inikndda iki defa ilıtuı· cı•r.a
ııına ıığı•arso. keyfiyet znhıt huH'u>ıLsı·ııa deı•ı•ohı· 

rıtır. 

Yüz seksen a.ltmct madde- Bir inlknddıL iki 

l'l . Teş.rii masu.niyeti kaldırılun biı• mebıwlil 
lf•vkifi içüı ({eyeti ttwnııtmiveılen nyrıccı l(aı·ar !tl
millı icap tt me.. (R. li S' J. 

' 
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&fa ilıtar rezasma uğrayan bir mehusun o ~nİ
kadın sonıma kadar söz söylemekten menınuiye
tine, reisin teklifi Ü7.erine Meclis miir.akeresiı 
işari reyle karar verebilir. 

Yüz seksen yedinci madde - 'l'aklıilı l'ezıı.<ıı

ru miit;telzim olaıı hııJ'eİtet.let· ştmlartlır: 
1 -Ayni iııikadda iki k re ilitar ccM~ıııı giir

ui.iğii halde !mını müstclziın h{u·cketlt•rılcn var-
geçmemek, 

2 - Bir ay i~illılc iir, kPre ılıtar llr znsııı tı ıığ

rrımnk, 

3 • Mecliste bir gilriilliiyc st•lıeh ulııı:ık ve 
yahııtl Mcc·lisin işlel'ine işÜmkten imtiıııı. iı:iıı lıir 
ittifak nkdt•tııtl"i{c lfl"yeli uıııumiye<lt' ııç ılu~ıı V6 

ı.~"Ü.dütiilü bir suı•cLtc önoyok olmak, 
4 - Aı·l,ııclıışlttı·clnil lıir veya hir· knı:ırıı tıılıkir·, 

kavlerı tchdi<l etmek. 

YÜ% seksen seki.ıinoi madde Med iste rı 
.muvakkaten ~ıknrrlnınk cezasını miist<'lziııı lıa

rckct !rı· şunlıırclır: 
1 · 'l'ılldıilı rez:ı:,ıtıııı tlğrııılığı lı :ı ldt' huııu 

oı tislı·lıi ııı lıııı·eket 1 crı1Pn vnzgcı;ıucıne k, 

~ - J\yııi iuikauua üc; l;cı·c tnldıih l't'ımuna 

ııi{rn.ınak, Rt>iHieiimlıııı'ıı, Meclis Rt'i~iııi, 1\ll'clis 
ve Heyeti Hiiklııııcti tchtlid ve lahkiı· etıııek, 

:3 - Heyeti mntııııiye ıııiiıakrı·t•lrrinde htılkr 
cclH·1 ırııuınielelerc, tlalıit'i kıyaın ve i~yıınlara 
,.r~'nhnıl '1'.-ı;ıldliitı P.snsi.1·ı• lnmıırııı :ılıkiiıııııııı te
coaviize teşvik elnıck, 

4- Mec•li.'l lıin:ıtaı·ı I'C ııliiı:ıtcıııiliıtı ılalıiliıııle 
IIICillllU ftiı• riJj it·likttlt {'tmek . 

Yüz seksen dokuzuncu madde - 'l'ıd,Lilı ve 
ıııııvakknlcn Mccliııtcıı çtk:ıı-ılnıııl, C!l'Zal:ıı·ı ı·Pi 
ain tek 1 i fi iizeı•ine ll CYI'lı;tı 111 iizakeı'l''lİ:fo Vt• i ~:ta
ri reyle kararlıışi ırılıı·. 

AleylıiıHle böyle lıiı· r.er.n trldif Pılilrıı rıwhH
su ı ı lıizzıı.t veynlınıl al'lmdnı:ılnı·ınıla ı ı lt i ı-i vas ı ı :ı
ııile iznhat vı•rııwğe hakkı vardır. 

'l':ıldıilı ve mııvnld1ate.n Meı·listP.n ı~ılıu·ılııııık 
rt':r.ıılıırı 7./llHt l1tıli\sıısıııa der('Cfliliı·. 

Yüz doksaıınıct madde - Muvaldmleıı· !ll el'· 

listen çıknJ•ılınak ceıasrnn uğrayan hi ı· me b us, 
ruhımt nltp kiirsüye çıltaı·nk ıı~ık~a af dilerse, 
tekı·ar Meclise girmek hakkınt haiz olur . 

.M Ukerrirler bıı haktıın nıahı·uıııılul'luı·. 

Yüz dokııe.n birinci mıı.ddtı - M e •lif.ıten mn-
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vakkntı>ıt çıluıı·ıluıak ı·<·zasnıa uğrayan mclHıs 

hrmrn iı;tiıııa snluınıııJıuı ılıı;;anya çıkınıığ'a ınec
hın· \ 'C oııtlnıı ı;oıu·n bil' inikatlan üç inikada 
kndııı· iı;t iınıı saloHıına gil'lnekten ıııemnudur. 

nu cezaya ıığı·ayan ıııehus içtiıua salonunu 
trı·krtıııel\trıı iıııtinn cdel'se inikarl mnv:ıkkaten 
knp:ı tılı ı· Yr ı·ris o ınf'lmsıı salmıd:ı n <;ı kart ır . 

.• 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

Yii.ı doksa.n ikinci madde - Müracaati üze
rin<> rCii~ biı· ıııclınsıı SPidl'. günllik ıııcwniyC'L ve
rrhilir. 

Dalıa rıızla lllCl'.tUliydlct• i~iıı Mt•('liSill ıııüsa

nıll'Si nlınmak şarttır. 

Yüz doksan üçüncü m.n.dde - Sekiz ~iiııılcıı 

fnzlıı ınt.•ztllliyrt taleblrri ipt iıln Hiy:ısd rliva
ııınrıı totl<ik ohıııuı·. 

Yiiz doksıı.n dördlineli madde. - 1\ı•is, ıııc:r.u

ııiyct t;ılrlılrı·iııi lllrdi~c :ıı·t.odı·ı·lH·tı, lnuıl:ıı·ııı 

her biri hakkında Divanın mütale88TD.I da bil
dirir. 

Mrclis, miizakcresiz işın·i rcy ile karar verir. 

Yiiz doksan be,inci madde - Bir biri Rrdı
na üç inikadda yapılan yoklamalarda veyahud 
açık rcy istihsalinde bir mebusım Meclise devam 
etmediği tcbeyyün ederse o mebus izinsiz adde
dilir. 

:Mebm.nm gayuube.tini ınuhik gösteren husus
Jnı·ın tcdkik ve takdiri Riyaset Divanına aiddir. 

Oaybubet.i meşru bir mazeret'e müstenid olma
dığr aniaşılım mebusnn ismi Resmi Gazeteye dere 
ile ilan olunur. 

Bu hnS"tıc::ta.k"i şikAyetler Riyaset Divaruna ar
zcdilir. 

Yüz doksan altmcr madde - İzinsiz veya me
mrıiyet. ini geçiren mebuslarm geçirmiş oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtiina se
nuiııde iki a.ydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti uınumiyenin karanna va. 
bestedir. 

Y!RMJNOİBA.B 

Riyaset Divanmm vazifeleri 

Yüz doksan sekizinci madde- Riyaset Din
nının vazifeleri şunlardır : 

1 • Dahill hizmetler teşkilatı ve Meclis me
mur 'vo müstalıdemleri bakkmda Memurin kanu
nunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzi
bat komisyonu teşkili hakkında istişari olarak rey 
beyanı; 

2 - 1\lczuni,Yei işleri; 

3. 1\febuslardan isimleri Resmi Gazele ile izin
siz veyn nnmevcud kaydolnnan]arm şikayetle· 

rini dinlemek ve faaletmek; 

4 • Meclis bütçesinin tıınzimi; 
5. Dairenin tcbdilat, tamirat vo inşaatma dair 

kararlar ittihaz etmek. 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Riyaset Di
vanmın bir veyahud daha ziyade sıası bakkm
da münferiden deruhdo et.1iklcri işlerden dolayı 
vaki olacak itirazlar ve şikayetler az88l kamilen 
hazrr bulunduğu halde Divanc& müzakere oluna
rak mnktazi tedbirler kararlaştırıltr. 

tki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
rcylcrde tesavi olursa reisiı.\ci iki sayd.rr. 

İki yiiz birinci madde - Heyeti umumiyede 
vnld olae:ık rcy istihsalinde tasnif vazifesi ka
tihlcre aid olmalda berRber, mühim bir yanlr~
lrk oldnğu ittikan veya eelsenin bitmesinden son
ra anlaşıln'Sa Rcis, Riyaset Divıınmr toplamağa 
d:ıveLlc takib edilecek yolu kıırar]aştırır. 

tki yüz ikinci ma.dde - Heyeti unıunıiyode 

yapılan iııtihnblardan çrkan dahil\ niznınname 

ııH' ·clclcı·i Riynset Divanıncıı mih:n kere olunur. 

tki yüz üçüncü madde - Riyasetin vuife-
let·i ı;;uıı lardır: 

1 - Dışarıda Meclisin temsili; 

2 - Nizamname ahltamınrn tatbi~; 

3 - Müzakerelerin idaresi; 

4 • Zn.bıt caridesinin ve zabrt hulasasmm tan
zimine nezaret; 

5 - Bütün Meeüs momurlarmm Riyaset Di
' ıı rı ik i~;1 işa n·d<>ll sınıra tayiııleri Y<'YH I\[(.'JUtırill 
kanununa göre haklarmda muamele ilaıiı Te 

mi.istahdemlerinin idare a.m.irlerinin teldi:fi üze. 
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rine nasıb ve azilleri [•]; 

6 - Riyaset Di varuna riyaset; 
7 - Iıiyasct. Divanı kararlarnun tamamile 

i cra ve tatbikatını murakabe ve temin; 
8 - Encümeu ve kalemleri murakabe etmek. 

İki yiU dördüncü madde - Reis vekillerinin 
vnzifesi, mazeretinde veyahud gaybubetinde, re
isin makamma kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve sa lahiyetleriııi istimal etmektir. 

İki yiU be.uıci madde - Katibierin vazife
ll'ri şunlardır: 

1 - Müzakerelerin ıabtma nezaret etmek, za

bıt hulasasnu tashih etmek ve bunları imzala
mAk; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - lnikaddan evvel söz isteyenleri kaydet-

mek; 
4-- Yoklama yapmak; 
5 - Rayleri saymak ve sıralamak; 
G - Oiıli rrlselerrle zahıt tutmak. 

İki yi.iz altmor madde - telare ılmirlrriııin 
Yıızif leri şunlardır: 

1 - Meclis binalarile salonlarına, ınefruşnt 

H' mubleviynlına vr hütün eşyanın muhafaza
sııın iliııa cdib bıtıtlıırın muntn:mman de.fterlcri-
ııi tnt.ınnk; 

2 - Mernsiuıi nınhııuımyı 

4 - HnılPııır i<;-lcı·iıı(• 

!l - lıı r.i lınfA 

tcrtib ve idnre; 

!'i • lnr;nl'ifiıı lt>ı>viyPxiıır 

1
1 

r pzn n•f (•f nı cl<; 

li - Hi.vııs<•L diYnııııım rcyi alıııdıl,ınıı xPıı ı·n 

Tı>C'Iis hiit~:ı>sini faııxiııı ilc ) iııe Hi,\ ıısı>l diva 
tıın:ı vrrmı>l,; ; 

7 - Dnlmliyc vl.'rnkalan tevzi l'tmck. 

tki yüz yedinci madde- lclaı ·ı· ~ıııiı-Jpı•i ~r~~~·
lisin tatiline miisllflif xıırnıııılııı·cln ıııiiııuHlıt• ilc 
De\ Jel nı:ı],,ınıııclıı olueıırlar. 

tki yüz sekizinci madde ld<n·C' fııııiriPı-iniıı 
T:ı;.:ifı> Ye ııırımliyctlcri nıil~ter€'kfiı'. 

İki yüz.dokuzuncu madde- Siild'ııı ' 'C iıı1i. 
zn.uıın muhafazası, ıııüıakcı-l'leı·in aleııiy t "" 
ııcrbestisinin temini ve liir.um g-öriilılüktc iıır.ilıcıt. 
kuvYetilc askert ıuüfL-ezeııin istimali hususlann
da İdare am irieri reisi n icr:ı v:ısrtnl:ırı<1ıı·. 

[•] - Büyük Millet Meclisi tııl'ıtıuruınmn tı·:;ki14Lı, 
hakkutdoki 8551 nlUJief'Glı TMnuna bokıııı1/ 

İki yüz onuncu madde - lebuslar, ltiyas~t 
di vaııı ve idare hususlan lıaiJmHlH, Rı•ise 1 ah ı·iri 
vcynhuıl şifnhi sımller soı·al.ıilirlcr. 

İki yüz on birinci madde -1tlaı·c fiıııirlı~ı·i lıcr 
ldiııı ıı hıt);'tııdıı lııılt>t'lııriıw hiı· scııc 7.ıırfıııdnl<i 

icrnntl:ı.nnın hesabiarını vermekle mükelleftjrler. 

Y!RMt BİRİNCİ BAB 

lnzıba.t 

İki yüz on ikinci madde - Heis, Biiyiilt u. 
Jet Meelisi H.iynsrtiııc ınahıms koıınkta ntuı-tır. 

!ki yüz on üçüncü madde - Reis, Meclisıı. 

dahili ve harici cuıııiyeli hnldnndı~ lilimııı.relr·ıı 

tn kayyiiılıı tı i cra cLıMid t' mükelleftir. 
1 nzibat kuvvetile askeri muhafız miifrezesi an

cak reisin eoı.ir ve kumandası altındadır. 

tki y\iz on dördüncü madde- :MecJise silih h 
~irmek yasaktır. 

Iliren her kim olursa olsun Riyaset mnrife
t.ile M <'eli s binasmm dn~artsma çtkıırtıhr. 

İki yüz on beşinci madde-IIeyeti umuıniye 
anlonile enciiınen odalanna mebııslardnn, Mecl~ 
nıcıınıı· "'' ınüı.ilnhdemlcrinrlen, ITükum tten i~ 
ic,:iıı ı,tönd€'rilmiş nıemı.ırlardan ve Davet edilen 
miitrhnssıslnrdnn lmşkalarmm girmeleri ynsak
trr. 

Girenler reia veyahud idare Amirleri taraftn
(]an <lışnrıyn çıkartrhr. 

MeC'lis binnlnrınr görmPk istl'yen !!Pyircilere 
rcis ancak iş zaınanmdan hıışkn bir sııatf.e mii

snıHla edebilir. 

Iki yüz on altıncı madde- lı:e lil'l iııiluırlhı 

rııırıı r!Pnııııı ıniiıldPt.inı•(' ı>aınilrı·iıı ),pııdilrl'İIII' 

tahsis ulııııan ıııuhullcrcle lw~ı lt\;ıl< ııftll'lıırılaı·ı 
ve siil, ıit pf ııırlcri tlH'rhm•idir. 

~:ımilrr<leıı 1:ıın·ih V<'YII flılr.ıııi IH ıwihi ıııuhı

xıırııının ltavleıı YPya fileıı lıir hııı·cltette hıılıı· 

nanlar Manııı iıızılınlıııı nııılınf:ır.ıı.Pt nH'ııını· 

ula ıılnr hırafnı<hm rlerlı11l rlı~ııı·ı.va <,:tkurılır . 

TI<•yrfi mııuıniy<' ınfızııkt•rl'lcrini ihliıl cıleıı

leı· iı·alıııııl:ı IH•ıııcıı sal~.hiyt•ltar nı r(•io I<•Riiuı 

ohınndnr. 

İki yüz oıı yedinci madde - Mrdis tı inalarr 
,.P~·ııhııd ınüt?teınilfıtx dalıilinde uıclıtıslıırdan ba~

kfl biı· kimse bir cürüm irtikab erlrr~e. eğer o 
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cürüm müddeiumumiüğin resen takib ederneye
ceği fiillerden biri ise, Hiynset Makamı ıniieri
mi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm, t•esen müddeiumumilikı,:e takib 
olunacak fiillerden ise, Riynset Makamı ın1irri
mi adliyeye teslim erler. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai biı cürruü 
m eş hud irtikiı h edeı·ıse R iyaset 'Ma kanıt İdare 
amirleri vasıtnsilc müCT·inıin Meclis hinasT haı·i 
cine çıkmasım ınenPtlt> c•r), tedbirleri ittibaz ve 

müddeinnıumiyi davetle tııkibat icrıısr Iiizunııı 
nn kendisim~ telılii! ve miir.rimi ona. teslim edf'r. 

lrtikah olunan eiirüm, l'inai I'Ürmü meşhud
dan haşl\a ve fakııt eesen ıniiddeiumumlii!in tn
kibatını m üst elzim h ir fiil ise Hiyaı:ıet ra knnn 
İdare amirleri vasıtasile Hlztm ırl'leu ipticlfı.i hılı 
kil{atr iera Ye tahkikat evı·:ıl ıru Adliyeye tevdi 
eder. 

. .\dliye, cürmün teşrii masnniyctiıı refini 
ır alı ettireceğini ta k dir ederse Başvekii !et nsı
tasile ~ön dereceği ta lchnıımc Heyeti uıınııniyc
ye arzolunur. 

YlRMt İKİNOt BAB 

Meclisin dahili hUmetleri 

İki yüz on sekizinci madde- Me<'lisin rlahı 
li hizmetleri: 

ı - Ka.tihi uınuıniük; 
2 · Katihi ıımnıniliğe merhut encünıen katih

lerini de ihtiv eden Krınnnlar, Zabıt, Evr:ık ve 
Matbaa miiclürlük1<'ri . 

. 3 • İdare ilmil'leı·i;ıt> ııır.rbut 'Muhasebe ve 
Daıre müdürlükl<'ri ,~<' l\Tıılııısebeye ınülhak vPz
nedarlık r ·ı : 

4: .Eı~~?m;nterine mülhak Bütçe encümeni 
haşkııtıblıgı [ •] ve Kütüpane miidürlüifii tara
fııınan göriilür [• .. ]. 

~ yüz on dokuzuncu madde - Meclisin he
yet~ umumiyasile ispatı vücud etmeyeceği • me
rasımde Riyaset Divanı Meclis nanıma haZll' bu
lunur. 

Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde aza-

[•] - 3656 mımaralı kanu1ta göre mutemedl'k 
r··ı . 9fi56 mımaralı kanıma nör; şefi ı .... 

. . [•uJ . ~65fi n..ıımaralt kıınmıa me~but ~;;;ivel mu-
cıbınce M~>cltRtP. hır dA, Riuas~>te bal/lı H . li" lem ~ vardır. c u.~usı ~a-

nın adedi Meclis tarafından tayin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, kwtiblerden ve idare Amir
lerinden birer 1.at behemehal bu heyete dahil 
olur. 

tki yüz yirminci madde - V ekiller namma 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesaBı vek!letle
rinden her veya hud münhasıran bir iış için be. 
yanatta bulunmağa mezun olduklarına dair Ri
yasete hitaben tahrlriatı harnil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir. 

Reis gelen ıntin hangi vekA.let narnma söz 
söyleyeceğini heyete bildirir. 

Divanı muhasebat reiB ve reisi sanileri de 
ic:ı hmrln Meclise izahat verebilir. 

tıd yüz yirmi birinci madde - Riyaset Di
vanı tarafından tanzim olnn(lcak Türkiye Bürfik 
Mil1et Meclisi dahili idaresi talimatnamesi za
bıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur ve müstahdemlerinin vazife ve sureti 
tayin, terfi ve infisanerine müteallik kaideleri tes
bit. edecektir r•J. 

İki yüz yirmi ikinci madde - İcra hususları
mı dair Heyeti umumiyeye mebuslar tarafından 
tcıneııni takrirleri verilemez. 

YlltMt ttÇttNOtt BA.B 

K ii tüpane 

tki yüz yirmi Ugiinoü madde - Kütüpane en· 
cümeııi azasmdan biri bilhassa kütüpaneye neza-

ret eder. 
N ezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene 

basılarak azaya dağıtılı:r. 

tki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
encümenine katiblik eden kütpane müdürüntın 
encümende istişari reyi alınır. 

tki yüz yirmi be§inci madde- Kital>, gazete, 
mecmııa, harita ve saire intihabı encümene 

aiddir. 

[*] - Bii.yilk Millet MPclUıi ?nemurlarınuı fe§kilıHı 
lıakknıdalci 355! numaralı kan1tna bakınul 
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Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 

edebilirler. Bunhırm takdiri encümene aiddir. 

tki yü yirmi ıı.ltmcı madde - Müdür mev
cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve 
bundan mc:'sulür. 

Açık bulunduğu 

muavini behcmehal 
eder. 

saatlerde müdür veyalıuıi 
kütüpanede ispatt vücnd 

İki yüz yirmi yedinci madde- Kitabl:ırdıın 
hangilerinin kütüpaneden çıkarılmayacağı ve 
hangilerinin mebuslara iare erlilehilereği enrii
men tarafmdan tesbit olunur. 

Makbuz alrnmttdık~a hiç bit· kitab klitüpa 
nrden çıkmaz. 

Endimenler dile(likleri kitablaı·r tE>dkik Pt
rnek için alabilirlerse de t>ncüınf'n odalarından 

dışarıya çıkaramazlar. 

Mebuslara iare edilen kitabiarın en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitablan müdür 
tahriren ister. 

Bir haftada ilade edilmeyen kitabiarı me
buslar öderler. 

YİRMİ DÖR.DUNOU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

tki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise il
tihaklarr günü Katibi umumilik tarafrndan yeni 
azaya bir tercümeilıal varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihablarma medar olacak cedvel
lerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi 
güne kadar doldu'rulup l fttibi ummni.liğc iade 
olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eclf'r: 
1 . M:ebusun isimleri, aile ismi; 
2 · Buba ve anasının isimleri; 
3 - Doğduğu, otuı·duğu yt>r ve doğduğunun 

taribi; 

4 · Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser
leri, ilmi rütbeleri; 

5 · Meslek ve meşguliyetleri; 
6 - Ilarcrrahlara esas olmak Ü?.ere evli olup 

olmadığı, varsa çocuklarr. 

Tekrar intihab oltuıan mebuslar bu varakayı 
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki 
vukuatı varakala.rına zeyletmekle mükelleftirler. 

I3u vnraka ahva.lde vuku bulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei 
haline Jıemen kaydettirir ve dene sonunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

İki ym yirmi doku.suııcu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mıı.zbatalarmdan biri, kabul 
tarihinin iliivesile ve Meclisin büyük mühürile 
mühürlanerek o mehnı;a nrilir. 

İki yüz otuzuncu madde - Her mebmııı dev
renin sonuııda , mebus hnlnnduğn nıi.iddeti ve hıı 
müddet zarfmda aldığı tahsisat ile verdiği ver
gileri Ye tckaüd a.idn tr m i kclıırrnı gösterir bir 
mazbata verilir. 

tki yüz otuz birinci madde - Her mf'btısll 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazrlr, Meclis Reisi tarafındım imza-
lanmış bir hüviyet cüzdanr verilir. · 

Mebuslar Riyaset divanmen şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebıısluk alameti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet Meelisi) ibaresi hakkediimiş 
biı· madeni plakı mulıtevi bulunan krrmızı renk
te bir hamnil sonuna nsılr mineli bir ııy ve yıldız . 

drr. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAB 

Bu niza.mnameye ai d za bitlar 

İki yüz otuz ikinci madde - Bu nizarnname
nin tadil veya bir veyahud da hıı ziya d~ madde
sinin ilgası veya bu nizaınnameye bir veyahud 
daha ziyade madcle ilavesi hakkında vuku bu. 
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilutı .esasiye 
encümeninde tedkik ve ondan sonra kanunlarm 
müzakeresi usulüne tf'vfikle Mecliste müzakere 
,.e intııc edilir. 

Bu babda yalnız bir müzakere kafidir. 

Bu nizanıname ile lıundan sonra vukubnln 
cak tııdilatı, te~kilatı esasiye kannnunm1 35 nci 
maddesinde gösterilen şekilde il~n:ı tahi oeğil
dir. 

Bundan sonra vukubulnrak ladilıit Meclis
çe kabule iktiran eder etmez mı.ımulünbih olur. 
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İki yüz otuz üçüncü madde- Bu nizamnıı

ıneniıı tı>l'>~iri kaınmlaı·ın tefııiı·i usulüne tabioiı·. 

İki yüz otuz dördüncü madde - Sabık .M ,,_ 
lisi Mebusanm nizanuıaınei dahilisiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23. ll. 1338 tarih ve;~ . 
40, 48, 49, 66. 79, 83 numaralı karnrlarr mülgntlıı·. 

İki yüz otuz beşinci madde - Bu Jıizamna
nıE' kahuJi.1nden itiharı>n mer'idir. 

İki yüz otuz altmcı madde - Bu nizarnna
me 'I'iirkiyc Büyük Millet Meclisi tamfından icr::ı. 
olumu·. 

2 Mayıs 1927 

DahiU Ni;:mmıam ?niizakerelerini ilıtiı•tt erleu :m/nt l'l'7'idele7·inin Deıwe, cilt ı•e sayfa mınuınılrtrı: 
z.c. 

D. Cilt Sat~fa 

ll 10 
ll 20 
II so 
II 31 

II 92 
IV 8 
lV 9 
V 1 
VI 1 
VI S 
VI 6 
VI 8 

(363 : .'166) 
(96, 102, 110 : toı, ır,; : 699) 
(11 : 1:2, 89 ; f/1, 10~ : 105) 
(64, 243 : !69, 168 : 198, !JOI : !JU, 
.131 : 958) 
(4 : r) 
(Uf : 196) 
(189 : 144) 
(43 : 47) 
(12) 
(98, 998, 377) 
(s~. as : ss) 
(111, BD) 



4. Sayın üyelerin tahsisat ve tekaütlerine ait kanunlar 

Büyük Millet Meclisi aza.sınm tahsisa.t ve harcırabları hakkında kanun 

( Hesuıi Gazete ile Jlt!~ir ve ilıi ııı : ~1 - V 19~0 - Sayı : H99) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADlJE - Büyük Millet Meclisı 
azasuun senelik talıııisatı ( fi 000) liraılır [1]. 
Bu tahsisat her ay başmda beşer yüz lira ola
rak verilir. lçtima senesi esuasımhı iıı t.ittfl p t>ıli 
lenlerin talısisatr Meclise ilUhak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanların mu
bassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar he
sap eılilir . 

Vefat eden ınebuslann, 
senelik tahsisatın yarısı 

l'ilir [2] 

lmııuııi nıirasçılarma, 

tazminat olarak ve-

(1] Bu mikclıu-, 7 mart l!J.Jl tarih L'C 1757 lllillia

ralı kaww ilt! 4 200 li1•cıya /ım.zil ı·dilmiş ve 1847 nn
mu:rulı Twuunıw 2 rıd /tıaddt~siııin (H) fıkrası muci
birıce Imza/ll; ı • ııı·uisi,r/nı maa! tıl/ulmuiJ 'iso de t995 
wwıaralı ktıntuı ilu /111 i.~tisntı rıfrdilmi.•tir. 

L2] IJ - ll1 - 19;/fi lurih ve f!iO ,' tllıuw.ralı kcıwtıı: 

Olnı mclmsllll'll/ 168:1 sayıl-ı lmıwıı uıuoibiııre dul 
L!,. ye tim tıırıaı.mıa miiııtiılw.l. Cl ilr .~i P{ /'lltluırı ınii.snılf! 

/cn taJ.:giıı~ ctlilmelt iizcı·•· ldı· Hr·m ·lik lrıhHiHf.tilu.n laz
mittut ol«.rrıl• vuilit. 

rirmi YILIJIIII bitirPn l't' yı · çimi lnılmıtı lfll'lt/llıtlmı 

trmin edihıı kı::lrıl' tlulıi bu lu::minallrııl müstalı-al<hı 
muu.ş ılığı'l' .vlt1dlur gibi /ıi>ı111·dnr olurluı·. Milt.eueffn.
nııı ıııiistahakkı tıuwş kirn.~esi lllllanmrt~lftı lll! /azmi· 
ı mL kıı.ttıoıi ıni-rııııçılarıua vcriliı·. 

Bıı ta:mıinal, lıoı·ç için, lıuczetlilewl'z. 
Ktırar : GU!i 
Bi.iytik J't-lilll'l ill~clixi fi:u.qli/LII tolt••iıml ı • ı • hoı ·ci· 

?'Uitiaı·ııuı miitı•dair olnn 7 mart 1927 tarih ııe 1757 
nıunn.rıılı /,·auuıwu IJiriııri ·nuulcle11inin HOn fıkrasında 

(Vefat ctlen ml'bw;lorm lmnunl mimsçılarma senelik 
tııhııisatııı u•ıl'1xı tu.zminat nlarıık) v••rileceği mıuıa·t

nth ise de mvzkıit kaıumıuı t.iikiim ııe m.aksadına. gö
rl' ı•t/!Lt ,.dım mı:baHlctrm lııwıınt miraHcılan.na veri
lt-n ta.zmiı1atuı, ı•a.riHlere lflt)lt.ltın bır ya1·dım ?nahiyf'
tindr ulutı ı•e/rtl etmiş boltni(L/1 ml'lmsmı hakkı ta
allü k Pt 11W mr k ılouLyısilf, tı · rekeRiıtd•'n uddf'nilrn~YUI'

si i nil krırar ıwr il ırı~~tir. 
9 nüıaıı 19J2 

1757 lıtWıuralı kımııı11ı ek olım HI· VT- 19.1(1 t(lrih 

ı•• • ,JIJ511 11/WUII'ıt/ı law ll ll ltl/llt'll tt~ıt/i1 lfll ftrınıı[l/111.~1 tl 1': 
Biri,ıci ·nuulde - /:lüyiik Milli'! Meclisi ıt.:11suwı 

lKtNOt MADDE - 1452 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahRisata clıı şitmilrlir la]. 
tahsisatını ihtiva eden çek cc tcdiye emirlerine aid 
banka muameleleri ~999 nunw·mlı lw.nımun ı" ncü 
nuıddeııinde ['] yazılı iııti.~11a; hükiimle·re tabidir. 

lkinci madde - 1757 ?tuıııaı·alı kanundaki ylllık 
lu.hsiııat içiı. mali seııe bn~wda verileıı çı:k ve tediye 
t'llıirltti, ölü11ı veya umumt iııtihabın tecdidi halinde 
iıoıtirdlıt olmmıaz. An~.ık lmııla.r luıriciıulcki sellcpler
dt.f~ bi·rile mebuslul,t-an ııy?·ılanların vadelerinden 
önce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri Bü
yilk Millet Mcclisince, bıuıları ödeuen bankalara te
diye edilerek cıllikadurla rdan 111/dp ı·• ltıltııil t•di/ıuek 

iLzrn• Ma liye ve kiletine bildirilir. 

Ociincil ?lllıdıle - Bıı kanun neşri larih·inclen mu
t.:benlir. 

lJürdiinoii madde - B" kamuı hiikiimlerini Lerava 
IJIIJJıih Millı:t Meclisi meınu·rdu·r. 

[•] }' irmi dördü.ncü ın.atlde - Baııkalar, Devlet 
ı•e DruZ.et. 11uii.esıuJIII'leriyl1' olan I'I'Jitt. !iOO lirayı ge('111e
u•n mııameleleı· ile kote es/nw~ ıw fıL!ıviltlt vııya altın 
terhi?ti mukabilinde oçılw·rı/;~ krı·tlil,.r ile Zircıııt bfın

kasıuca ı•erilecck zir,ai kl'r•dilrr lınriç olma/' üzere, 
açacakları ticari kredi/u, vereceklel'i kefalet veya te
uıimırlar içiıı bımlu.n iı~fcyeıulen en son va:ıiyetini 

pÜste·I"I!IL ve me.~tıl fıcyef 1'1' llliilllı ' .~Hil/f'?'illill imzafttl'l
!lı fnşıyan Idr /ıf'.~ap I'IIZi!llli ixlemeiie ni.t·ı·burdm·lllr. 

l :ı] J 45i /Lanıu.rulı De u ll'/ memurlu·rı maaşatının 
tı Ph it! N· Lt orliiliine ıl11ir 1.-cwıınıt~ı. iiçii,ıcii. mndcleı<i : 

(1) .'muuırıılı cedı•rld~>ki maa~ usılla•nnın oıLU1L
rıı tlt•?·ecl'deki (st,9) ve dokw:ımcu, on biı·inci ue on 
i kinci rle·teudekilt"l' ( !,8) ve altıncı, yedinci, seki· 
zinci, orı üçilııcii, orı dördüncü. ve on beşinci derece
dl'f,·iler (.i) ı•ı• do nlü uc ii, bl':;ıinci, ı>t! on altıncı dcre
cwüldlır (3,2) ve oıı yedinci derecedeki (:J,S5) 
l'l' on 11t'ki'zinci dl'rt!cedı:ki (9,5) ·ve oıı dokuzuncu 
dt>1'ecctleki (9,75) ·ue biri1ıci, ikinci, üçiincil ve 
yi1•minri ıhrecrrlekiler de ( 4) emsalile da;rbedilib 
/ı(ı.ııılfcın IIU.Utş olm·ak uerilir. Btt mua.~lıır lekaüd 
aidatı, /w.;:uııç ııergisi ve mcıklı' verui ile kazang ver
(fiııi ınunza.m kesirierine ve maarif ve·rgisine tabi de
ğildir. Dcunga pulu ve memm·larııı yol ı•ergileri diğet 
nıülce/leflerde olduğu vibi ta/j.sil edilir. 
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ttçttNCtt MADDE - İnf ilıap clııiı·eleriııe 

ı.ı,i1lip gdrn Biiyük lillı• l fr<'liıü fıırı::;ınn her iç
tima soııı>si W' mrrkC'7.e ge1irdiklcri u.iJelerinc uc 
lıı'l' intihap denesi h:iı1 azinıet ve avdet luıtcira 

lu verilir ll]. Harcirah ve tekniit hesaplarmda 
( 125) lira esastır [2]. 

DÖRDUNCU MADDE- Nıst.ıbı ıniizakeı·e 
lwııunuıı aJtın<'ı ve sekizinci maddeletini nıu

addil 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı ka
muılu lıuna nıüzeyyel 13 nisan 1927 tınilı n • lOOt.i 

ınııııımılı kanun \'e yediııri mııdfll',\' i Jlluaddil 6 
ı cşrinil•vvel l~3 Hu·ih w :!72 ıınmn ı·a l' ı l\ıı nunlar 
nıiilgıırlıl'. 

BEŞİNCİ MADDE - ııu knllıtll 1 lıuıiı ·all 
1 !l:)o 1 nı-ilıindPn nı utı•lwrd it. 

ALTINCI MADDE - Bu knııuııun lıiikfuıı 
lı·e i Büyük ftlillt>l 1\Jec•lisi tımıfmcian icra olu
n u ı •. 

'19 mu~ ıs lH:Jil 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırablan hakkındaki 1757 numaralı kanuna ek kanun 

No. 
3050 

BİRİNCİ .MADDE- Büyük Millf't l\Terlisi 
nınsının tahsisatını ihtiva eden f;<'k \'(' ll'diye 
f'mil'lerine ait hanlca muameleleri 299!) nuınara.h 
kanunun 24 ncü maddesinde [3] yazılı istisnai 
hükümlere tabidir. 

İKİNCİ MADDE - ı 757 ııunıaralr kııııuııdaki 
yıllık tahsisat. içiuıual~ selle ı1aşında. verilen çek 
ve tediye emirleri, ölüm veya uınunıl intilıalmı 
tel'dieli halinele istirdat olunınaz . An<'ak hunlıı.ı · 

lınl'ieindeki sclırplm·d<'n hiı·iyle nıı>hıısluktan ay. 

Kabul tarihi 
12. VI. 1986 

ı· rlaıılnı-ın vadelerindf'n önce ödenmiş ç: k ve te
diye ernil'lerinin hedt-llcı·i Büyük -rırillPt 1\1ec
lisince. hwılan ödeyen bımkalara telliye edi! • 
rel> alakııdadlardan tnkip ve tahsil eclilmek üzere 
Maliye velull<'tine uilctiriti.r. 

UÇUNOU MADDE - Bu kanun neşt·i turi
h iı111en mu te berdi l'. 

DÖRDUNCU MADDE - nu 1Hı nun hüküm- • 
leriıı i il('rayıı Büyült Millet Meclisi ıueuınrdut· 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı hÜküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No. 3185 

BİRİNCİ MADDE - Biiyük Millet Mecli~l 
uzıısııut, devir ve aile haecıralıı tlıı cluhil olmak 

(1] Bn fıkro, 81115 ıtıı?IUil't.tlı knnmı i/1:1 ldğw;dil-

'ntişti-ı·. 

[2) 184V ıntnuıralı lHı1'CımJı lw ıııouma bu/1'1 

(3] • fı!)!/!1 IIU11UL/'Itlı fı'I/11111/W! ,.4 IICÜ 1/UuJ.dıJHi: 
Yirmi ılörcliincü madde - Rankalar, Devlet mü.E'~· 

seseleriyle olan vı;ya 500 lirayı gec;ıniyen muameleleı· 
ile koie , eshanı v • tahviUit veya altın terltini muka
bilinde nc;ılacak krı>diler ile Ziraat banksınca verile
C('k zirai kı·ediler hariç olmak üz.ere, ac;acaklaı·ı ticari 
kr"diler, verecekleri k falet veya teminatlar için 
lıunları isteyenden en son vaziyetini gösteren ve mesul 
lwyet ve mümessilleriııin imzalarını taşıyan lıir hP
sap vaziyeii isterneğe mecburduı·lnr, 

üze1· , geı·ek Alelade ve gerek Fevlcalılde fı:tima
lar ruüuasebetiyle gelme ve git ıne hal'cırabı ola
rak hel' İçtinıa senesi için bir teşrinisanide mak-
1.uan ve bir gfuıa tevlrifata talJi olmamak şartiy
Je biner lira verilir. 

lX.tNCt MADDE - 1613 sayılı kanunun 
üçüncii maddesinin birinci fı'krnsı mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE - 193() 1c,ıtiınıı seneftt 
haıX!ırahr bn kanunun meriyeti tarihinde talıak
kn k "i'P tediye edilir. Ane ale 1936 ınali yılı piit-



(:esiıııll•n Aleli'ul• 1f:tima ir;in \'t•ı·ilmi/5 olan gitmı~ 
ve g •lınc zat! Jıarcırahlar lıunuun teıızil oluııur. 

ttÇUNCtt MADDE - nn kanun ııeşri tal'i -
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hiıırlc11 muteberdir. 

DÖRDUNCU MADDE- Bn kanuntın hüküm
leri P.iiyük Millet Meclisi tarafınılan icra. olunur. 

Riya.set tahsisatı 

]:~!19 sPnr:-.i ı.ıoıı ı]öı ·t ayındım itibar 11, Ri~·a

sPt l:ıhsisııt ı . ııwhu<.ılttk ıııaha.<;~sıısaf ın dan lıaşka 
.. lll'i iic,:t>ı · ~iir. liı ·ıı ü1.erinden hülçrye vazolıı
ııuı·du . l!l:!i dı• lnı nıiklaı· «l\IP<'lis Ri;vuseli iiP 
Roı;t\ "kfılı•l tıılısisat laı·ı ııı·u:-lmua f(•naznr temini 
h:i11~ IRKO li msı J Ji\•anı Riya.o.;e1. azası lımninatı 

ınmlılPsiııtll'ıı nakl(•n , H 400 lim.}:L ibll\ğ rılilmiş

tiı·. 

lfi!lflsf'i l11hisfl/ı i/1 alli/msı fllnıı l123 uıwınrttlı 

/:11mr du n~a.iJıya drr1wlilmi.~tir: 

.\skı·ı·i \t' ıııiilki tekaiit ka.nuııuıınn 3!1 ıwi 

nııırldrsimlı • Hii,dik ~!illet )ft•rlisi R!'isliğinıl<' 
lmlnııaıılııl'ln lıilfiil v~>killik etmiş olanlara tekııiit 
müdd lini ilonal efııH•ıni~ olsalar hile birin<·i 
ller •ec iir. •ı• iıırlı·n tekailt nıaııı.jı tahsis olwıacağı 

mutlak olı\1'1ık ?.ikı·edilıııcsiylc iı:tima'i müHUınzn-

laı·a hinıH'll vn1.ıı lmınnıra ismi geı;Pıı r.atler hak
krnıla llll'slrkh•ri ıneıııuı·i~·l' t nlsnıı oTın:ısrn maaı:ı 

iı:iıı hil'iıwi ılPrec·l'nin \ ' t' hizmet noktasından da 
lıi :wırt ıııiidclPt i ı ır oluı·sıı olsun en ziyaıle yirmi 
Jıps !o;Plll'lik hi ı· kırll'min illizam NlHdiği anla~ lJ . 
ımıld ıı olmakla Jwnı lwr lınknlw n meC'hııri sigorl a 

ıwılıi.n·t imll' o lım tPkııiit ıııııaşla.ı·JJı ın kaııımu m • 
ı]pııi ıınır·ihiıwl' mintı-ıı;ılara intikali il<lizıı d~r

k(•ıı Yıt7.ıı kaıııınuu huım daha rlııı· hir ı;eı·ı:ı'\'e da.
hiliııP :ıluı ·nk lflH3 ııunıarıılı kaınmun .ı nci 
nınılıh•siııdı• sa,\'ılı ıııil'nsı;ılarn lıast'clnıiş bulun
ıııusıııu g-öı·e !tu kanunun 25 nri ıııal1dPsiııdc bnlı 

soluıuııı ınakaııJarda hnlunınu.~ olan zntların 

kendileri i<;in kahul efiitmiş olan hakkın 49 ne• 
· nıaddcıleki c·sasla ı.· du i resinde Jmnlamı ailrlerine 
fle intikali lıılıii olduğnna ve muhtacı lı'fsir hiro 
ııoktıı. lııtlnnın;ıclığıııa karı.ır verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divanı Riya.seti basma tazminat itasma dair kanun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ. MADDE - 1'üı·kiyc Büyük Milt t 

l\Jtıclisi l>ivallı Ri~·nscti ıhmıına lıer içlima senesi 

için lıiıı sekiz yüz liı·u tazııtiııa1. i ta olnnll!' [] ]. 

!KİNCİ MADDE - l~bn kıı.ııuıı ikiuei dev· 

n ·i iı:t iıııuiyeııiıt iic:iiıwü iı:t iııı:ı St'Uesiıı l~ıı iti
lıa ı·ı•ıı mt'l'iıliı•. 

ttÇUNCU MADDE - t~lıu kuııuıı H·iyiık 
.\lillt'l ~IN•Ii ·i tııı·nflıml:ın icı·a oluuuı·. 

27 :;.ulıa.l 1 Y')ıı 

Meclis hesaplarmm tetkikı encümeni azasmdan murakıp olan zata. ücreti huzur itasma. da.ir olan 
25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kıı.nunun ~irinoi maddesi 

Biiyük Mi11et Meclisi Dahili nizauınaınesinin :ı lt ıııı~ lıeı;ıiııri ııııtdıleı.i ıınwilıiuce t-fcliıı hesapla-

lll Nu lıı,;lllimıl, J.'JJJ lıiilresine mcu..;u kııvid mu-
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rmın tedkikı encümeni aza sm dan 1 af il esnasındA 

mui·akahe vazifesini ifa rdeeek olan za.ta şrhri 
ıııa.klunıı yiiz <•Ili liı•a Ül'l'\•tı lı11r.uı· Ycı·iliı· 111. 

2603 numaralı kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin birincı, ikin
ci ve iiçiincü ınaddı>lerinden \ t~L'ilıııekıu olıın IHiı
sisııtm 1934 mali yıh sonuna kadar olan hakiyesi 
clcfotrn Y rilir. Kczalil~ hu bütçenin biTinci fıı.s-

lmm diit'Lliitıt·ii ıuadcicsine konulup toplan veril
miş olau tazminatın işlm nıalt yılı sonıııııı kadar 
olan lmmn geri almma:r.. 

2638 numaralı kanunun 2 nci maddesi 

Bürük l\lillet Meclisi 1934 mali yılı biit~esi

ınekte olan tahsisııt. 2603 sayılı kaımnun lıe~ind 

n in lıiriııci faslımn beşiııri maddesinden veril
ıuaddcsindE>ki hükme göl'e verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin hakkinda kanun 

(Resmi Ceride ile neşir ve ilanı : 30 nınrt 1927 - Sayı : !iSO) 

Kanun No. 995 

BlRİNOİ MADDE - Uerek birinri Ye gerek 
ikinci' Büyük Millet Meclisinde aza lnıhınım 
a5ıker ve sivi l mütekaidin dahi memurin kanunu
nun yt>tıniş ü~üncti maddesi ahkanıındıın istifade 

[l) Bu knnun 12J8 ııuınam ·ı•e ll III(IJIIS 1.9ıl8 tari/ıli 

lmııım ill' /adil l'dilm.il}ti1·: 
Hiriııri mm/de - 25 lınzira,n. 1928 lll ri lı ı•r 1 Jfi9 

ııımwrrı/1 l.-rmım11n Idrinci maddesi bcn•cr;lıi ali tıırlil 

olllmıtıl>}lll'r : 

Bııuıik lllillet Mt•clixi dalıili 11iuımr.cııncırinin ult
mı>; bcşiııC'i mrı~/rlcsi 111ııcibincl' Meclis hcsrıplanıııu 

trlkikı cnciimeııi tizcuıwdon ııwı·cılwbe ı•rızifcsini ifcı 
~rleu~· zrılt• şc/ırı lfii.z elli Ura. ücı·cti hnzwr ııerili1·. 

Bn nuırldrııiıı hii/mıii 1 lı·şı·ini~wıui H/27 larilıiıulen 

haşlrıyrm içlimatı da şamilrlir. 

[2) 111 cmnrin lmnunıclllllt yefnı.itJ iiçiiııcii mcıddcsi: 
Mcbuslııktn (/l'{'ı'n ıııiiddı·t tclwiirle 11/tllump r•dilir 

·ııe mrlıusluk lrıhsiııatıııın a.alı olun on bin kıwuş lc
lmiide r.qns 1 utuln r. 1 :st e lm madde hiikmü bi rirır.i ı•ıı 
iki11ci Riiyiik Mi/Id Meclisi ı1zalarııuı rln şlimihtir. 

Mcl111s olmrızılan ı•ı•ı• l bulunduklan nıcrnuı'iyetler rfo

/(IJI!Siyle kesbi i.~tilth'al.- ctfikleri tek{l.iit m.(lıu;ıı ı11ilufıırı 

lıa lwd(li miiiernl'i, olanlam mcıııuı·iyet maaı:ıı üze
rirıclcn tahsis olumn·. 

324 nmıuı,·alı ka1·m· : 
Memıı1·in kanımıtnnn yct11ıiş ilı:üııcii mıtrldeııi mrı-

erlerler [ 2]. 

İKİNCİ MADDE - Bu knıınıııııı lıükınü, 
uıcmuriıı kanununun bih'\rnunı mali nı 'Vıtddı alı
kaıuııpu tatbil{ı larihiııtleıı ıını1<'h!'nlir 1 :q. 

ııiıtdı •ki <ı. On /Jin kuruş» ~·ouılinin, meımırini mii/1.-iye
uin telwiiı 11lttıl.liOfına ait 11 ııfjıltılo·ı J,/J:j luri/ıli lm

ııtmllıı. on ii<·iincii rıuıddcxiıulı•/;i «111 ik ta 1'1 m:<ttli şı•/ı
ri» Jwudi ın1wdili olıqı tc/.-aiil 1/lıllll;tll/lll, ou lıin /m.-
1'1/fj ıniklıtn. l'tı.~ali şcl1ri Nddcıli/t'/'t /; uun ,11rirc hl'.~ııp 

ı• c• tu/ıs is crlilrcegi, H eye li Ummııiyrnin 1!) nisrın 

1917 taı-ilıimlt mil na/dt elli ıtcclilld iı;t imıııuw IJirü,ci 
celsrxi 11dc lrılrnrril r ct m işi iı~. 

[3) .l.9J{ SC l!f'.~i 111.111'/IZO!Ci Illi W Ini !fe klllıtllt/11/IUl 

Ne/d;: 111' lf()kiiZIIIICU lll.afldeleri : 

Madde 8 - H mm·t. 19211 tarihli mnnurin /amttmt 
il!' ; lıu::irrw . . 1926 lııl'ihli onlu, balwiye ve jandrı.rm.rı 
z61ıitım 11v lllt'ınıwi11i lınltkmt/ald ltrı. ıııtıll<ll· mııli 1/IC

t•acldı ulılrrimı tcrl·rıceıı tatbik, uc her .~rııc hangi mml
drh•r nlıkrhmmrı inflıilmıa ilıtidar f•dilchilcceği mıııırı
;:rllci umımıiye lra111ııılarrile tayin olunur. 

!lfrıddr 9 - 18 11ıart 1!1:2f1 lnrilıli rncıııuriıı kanıt
twııım 20, 21, ;J;;, ü!J oc 72 nci I'C ( IJ - H) fıkraları 
miisfesııa olmale iizcrc 8.1, ııe 88 nci macldele?·iııderı ve 
7 hnzin·rı.ıt 1.?;Jf1 fn?'iltli ordu, lıo.fıriyr 1'1' ja.nrlrW/11(1; zn
bitrı,n 1'1' memıaini /ıqkkııırlnki fmıii(IIIIIL bi?·irıci mrıd-
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UQUNCU MADDE - l3n kanunuu hükruü- ıiii ieraya ilaliye \'ekili mcınurdut. 

21 nıa.rt Hl27 

99ô numaralı kanuna. miizeyyel kanun 

(ReRmi Ciazete ilc n<'şiı· ve ilfıııı : 2. VT. J!l:lo- Sayı; 1!')09) 

Kanun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart H127 tarih ve 
995 nnnıımılı kanun, hiiknıü Büyiik l\Tille-t 1\T<>r.
liRinin iir:iim·ii dr'VI'csiııdc nı iiıttehap fizaclaıı ııs

ker veRivil ıııiitekaitlere 1le şrınıilrlir. 

İKİNOt MADDE - Bu kanunun hiikmii 1 

hııw·an 1 n:-ıo tarihinden mntehcrdir. 

UQttNCtt MADDE- Bu ltıımm h\ikıııiinü ic
rıı,Hı. Maliye vekili memurdur. 

3 hazira n 1 !>aO 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - (~lucııldd · 
9 mart 1938) - Mcmuriyetiııin ilgıısı dohıyısıyle 

a.çıktıı. kalan ııH•murların, ilganın vuku lıulduğu 
ay ile anı ıniituakıp olaıı ııy zal'i'nıdn tıtaaşları 

tam ohu·ak ve hu müddclin lıitaınmclu lckmr· bi~-

mete tayiıı kılııııııaıııı::; ü;c)cr yeni ınenıuı·i:v<·tu 

tayinleı·iıw lHtdcıı·, fiili lıizınet ınüc:ldcti yedi senc-
ye kadar olaıılıll'n döı·tt<• bir, on beş seneye kadar 
olanlam ür,:tc bir, oH heı;ı seneden fa:~la ol:ııılnn. 

yar1m nislı<>t inde aı;ık maaşı verilir. 

dpsini11 ·nıı mu ri u koıutnuJıl/n 88 nri maddesine m.atn[ 
lıiikmil.r· ..!, .'1 ı•1· !J ııru mar/rlriPriııdcn maadcı biltimımı 

olıldiun 1/IJl xcnd muliurHi lwzirmı ve yalnız me
mıırin knııummıw ~6 nrı mnddr:ıi hiikıııihlii.n .19!7 sr
" ri mrı.liyr.~ i 1 t'l$1'ill i f'I!I'PT i pl irfıı Mllldrt n iliblti'C'Il lırı ş

In mr (Bu llutrlrlc 1201, 11111111l1'nlı lra.?IU/11111 biriııci ve 
1 ~5..! lllmtıtrnlı lat111Wirn oıı dokuzımrıı 11uuldrlrrilr 
kıMnel' !adil olıın111111$lıtr ). [•] 

l•] liOJ, Illiilli/I'a/ı l!J:ti ıwrıri m.aliyeııi m.ıııııı.zr

nrı ım111miyr ktt1111111111111l r1almıımcıı maddrsinc mü
Zl'UUel lrrmunuıı lıiri11ri ı•r ikinci maddeleri : 

Btrinci modrlr - 101&'7 ııcıwsi ınuıınzc11Pi 111111111ıi
yr km11tn111111// ılrıkıı.unru marldrııindrld (n, ll) fık
ralıırı mus/('8/ltı olmok IIZI'YIJ (81.) ibat'csi tayyoluu-
1/llt~lu r. 

lkin l'i maıldr · !Jirinfi mıuldenin hiilm~ii. 1927 8~-
nPi 11111liyesi ipi irlrıstıırlıw ilibnnm tn tb ik ol 11/Htf, 

\T <'!-ıl eki ıııNnH l'i)·et ol ::ın nıPiıuslH ,. ın il ılı h•ll··ri 
hiftikf<'ıı sonı'R ft>kraı· intihap cdjlm<'zltWI'I<' nıehus

ııı·,,ı;ııı P\VPiki ıııtımııl'i_vPtll'ı·iıw nazrı.ı-rıı lıo.ldıı · 

rınrhr ]ın ıııaılıiP latl•ik ııluııııı•. 

811 ııııttl<lı yr ai/ !Jil nılnıanıl1 karar .~nJilrdir: 

.\lt>ıııul'iıı kııınıııuıınıı 85 ııd nıaddcsiııiu soıı 

t'ık rnsındıı ~iiyh• yıır.rlldrr: 

1 "<·slı•ki ınrnıııri:n~ t. ohın nıehnslal' ıııiiddP! -

1 ',.'1:.! num.rrmh Drl'lct mrıJı.urliTrı 11uuışahmn lrv
lıil ı•ı· l• •ttrluhinl d{lir fmii//UII/1. oıı. r/(lkuzuncu muılılcNi: 

- IJ kiiı11rıwevve/. JJJ,5 ltu•ilıli tahsisıılı fevkal8.de 
k~tmrnamcııiuü~ ıııeımırlm·a miilrallik ofıfd1mı ııe mn.
nrif fr~l.-illitnuı dni1· 22 mm·t 19t6 tarihli lmuunıuı 
drılmz!lrll'll madrfnıiııin son fılrraıınutalci o1·trı lrdri
:ırıl mımllin~ll'riıır 11il l111kiim ilc• mezlc11r lrammım 
nililliCil mndrirsi 11ı: 18 wnrl 1926 /(lrihli mrmuriıı kn
liiOI/1111/ll 37 nci ınorirfrsin1n ııwrı~ ::aııımınrı mii.lcnllw 
luılmıu ı•r /111 lıiikmr miilcnnztr rıla1·rıf' diğrr kn:mın

lorıltl 111>1'1'11( lwkiiıııirl' ili' ınrmm·in fwıtt0/1/1111!1 uir. 
"'! lıil'i1wi maılllı•.~ i ııe uıtıaıı laınurııııımı 17 nci ve hli.
kim/1 ·r ktllll!lllflllln on. d(/ku::uııcn nuıddclerinin mnaş 
l'r 11111xi11tt11 mikl11rlm'1ua aif lıitl.:ilmlcri ııe ı:ı luı:::imu 
J.'l.n ltırihli flariciyc vekftlet·i memıırin lwnımıımm 

tlıJku~ııııcll rıuıdılnfinin 1~uıaş ve tahsisatma miilrf1.llil; 

hül.:mii ıot• bu fwnıına muhalif olan sair ahidim rnü.l
flllll?r. 
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)Pri lı it UktPn sm ını t l'krar intihı~p l'dılmczh·ı· 

i~e nıehnslııkt ıı ıı evvı>lki ıııeııı uriyct l~l'im· ııııuı· 

ı·aıı lıukltırıııdn lııı ınnddP tatlıik olıııını·). 

l •IH ~ayı lı lı·l':;ir fıkrası şııtlıır: 

(~ lc•ııııu·iıı kaııuııuJJıııt tııı·ilıi IH!Şt'iyl<· wezklu· 
kıınııııuJL 85 \l' H!l ıu·ıı ıuaıld(•leriniıı ıııevkii 

ııwri~·et e girdiği 1 htızi ı·a ıı 1!127 ta !'i h i ara~nıda- · 
ki miidtlcl iı,;iııdl' iııfisnl ı•dcıı ınmunrirı • ıııaw
liyct loınuıııı nlıl;i'ımımı tPvfikııu mııa:;; tnlısis 

oltıııttr). 

llu lı•fsiı·ılı·n ı-uııt:ıki :!0.1 ::;:ı.\ ılı t.d:sinlcı ~e: 

1 S."ı JH·i ıııııddPsiııiıı son l'ıknısı hiikıııii. flii,\·iik 
~lillt•l :\lı•ı•lisi biriıwi iutilıap tlı·vrı·~inıh·ıı 

lı•krııı· int ilıHp ı•ılilnıı'ıııi~ oluıı ııı<>lınslara da, 
iulilı ııp t'dilım•diklcri IHı·ilıll•ıı ;ı. ıhnrt'ıı, ... ~ıııil
dirl drııilıııcıklPdir. 

H i ı· i m• i tefsir ınukayyd ol:ırıık m<>mnrların 

aı,;ık maaı;ı vaziyctl<>ı·ini t:iyi11 ettiği, ildtıci td
siı· (lfıha geniş ıııiiıııı!'li~·Jp nwsll'ki nH·mıırlnk 

olup du ıııclın~ lııılııııaıılıınluıı tr.'lu;ıı· iıılih::ıp 

l'ılilıııiyeıılerı :ııt ise dr ikiw·i lL•fsit·c clayawı

rak ı·ski uıaznl ııwıııurlanıı tla höylt• lıiı· hak 
tıılt• p d ıııclt•ri va ı·i t ola<>ağı ııı ülfı lıazasiylu tcı f
siı· lall'p Ptlilıliği, f;ıluıt lıl'ııiiz lıiiyh; lıir talep 
dkı ulııınılıi:tı gibi 1 liYaııı ııınlıası•hııtı;u ılıı lıu işo 

miitı•:ıllik ı·c>ılılc·ılilıııiı;; hiı· ııııtııınPlt· Ini'VPnl lın

lnıııımılı~ı aıılıı~ılnıı~fıı·. 

1\.l',\ l'i,n·t lf'lldk olunılııki n: 

~iı lll'İ ıııathlrııio S~>ll fıknı~ı ııwlııı~lıını mıılı

sııs bir fıkı'ıı ıılcluitıt mrtnin samlıııtı \l' t>h 
son Iri'. iı· olıııı 20l mıınanılı lı•fsir l'tktaS1 ılıı 

.\ ııkıHıki ıııl'lııı: ıla,\ rıııanık Hiiyiik llı',\ ' L'It;P kıı

IHd lııt,\' ııı·ulııııı~ ııldııibıııa ~i>rt• lt>fsiı•lrı·irı bi
risi ıııcıııuri) l'l i i'uıll· dtiğ'i :!OJ ıııııııaı·ıılı ikinc,i 
tr•l'siı· tiP hmmsi lıi.ikıuii tu.~uhğı lı;iıı bu iki tef
ı:ıir anısmda bir müba~·euet de ıtijl'iilmediğindcn 

JH'k aı:ık olan 201 numaı•cılr fefsir fık:-n~ııını tL'k· 
rııı· tr•fsiı·irıı• liizııııı !.!'i>ı iilım·diğiııc knl':ıt' nı·il

mi~ıtir. 

T ka\\t kanunu 

Yirmi iiı~ilncii maılıhı - Hilfiil ~ ıı·ıııı lıı•ş 

sc>ıııı h i znıet . l'O<'ll mülki lııt•ııııı l'lıı ı· t ckıı ii t 
lınkkıııa malik olıır. Mrcıleki nıcımnı·İ,\'t•l olııl' 

nıelmlılnğn ·intihar rdilPnlrr nwlıııslııl' ıııiiıl 

clPii fiili lıizııwt acldnluııur. Jlııı·p ıııı•vkiiıırlı· 

\·;ıôff' il'rı 

'ı• i ht i.nıl 
rylP~ rrı Ye diiı,;mruıa f'~ir 

ıidıili olaı·ak ı·wfc ı ·lıl•rliğl' 

d Ü!;lt'll 

i~l iı·ıık 

l'tll'll IIIClllllli<.tl'lll 

i~! i nı k nıiirlflı•t lı•ri 

lıiznıelf' Vl' diğt•ı·i 

lı Lwwt nıilrhll'l iııP 

harıı, l':;art't ,.,, sı·~·ı·rlıP.r!iğ .. 
ilti luıt ~o~ııyılıınık lıir l,atı fiili 
telmiit maaşlnrıııııı lwsnlıııııta 

ııınımolunıır. 

7H~ ıııuııaralı J\Ipınııı·in kuııııııuııuıı ıııiL~ı•y,\ ı•l 

rııaddesi~·lt· kalıul Pdilı•n nıiiılılt>tlrı· d" ·' 11knrıki 
frlmı lıükıııiirıc 1 alıidir. 

~lı>unıı•iıı luııııııı11 ve di~Pr kaınııılııı·la ıııll · 

;ı~~ı·ıı ıııııılaka zamlan yirmi lı<>ş s<'n<',YI' ılaldl 

cılnınrrp Aıtı•ak tekaüt nıaaşlarıııın hrsuhıııdn 

lı iwH•! ıııüı:ltldiııt• ilhcı cıdilir. 

.\la;mliyet \'(•ya nı;ık maaşr almak surdiyll~ 

g-eı;iı·ih·ıı miiudl'liu ııısl'ı yalmz tekaüt maaşı-

ııııı lıı>o.;nlııııılıı itllı;ırı• <ılııııp dig"r ııı . fı llf'!-illlıa 

:ı lı ıı ımı z. 
ı. ı 

• e! ı 

.'//, Illi/lllinıli !.tn·,pın :,· '" 11 fıl.rrt.~lllıllflı: 

\ll'~ll:ki ' ııı .. ııuu i,,•·L ıılaıı , ... tı • kı·ııı· iııtilwr 

ı·dilıııi~ ı·ıı rııt'lııısl:ıı·ıı 'l'l'ilı·ı•Pk olaıı uı;ık ıua

:ı~lnı·ı ilı• kıııınıı, lııı Zl'\'<tlı ,.,.,.ı, lı-t> numsuıı ııl. 

ılııklııı·ı ıhıirt·~r. ırıııl \'C \'nziyı·ti ,_alnkalıınııa 
iı·ı•:ı cıtıııi!;i dPtıilı•hilip ıııı•lınslııktıın tcl<aüt olan
l:ını pylillt'l'; 1(18:1 ıııırn:ınılı 1'Pkaiit kantııın

ıııııı :!~! ll<'ii ııııulılı•siniıı ikiııı·i t'ıknısıııcla «;'\fcf;-
lı·ld mı•rıt~ıı·i~· ı•t olup ııı"lıııslnğn intilıııp rofli-
lı•ıı h• ri ı ı ıııl'lıııslııl\ ı ı ı iir!tlPI i i' i il i lıiınwf nfldn
lıııııır ılı•ııilııH•siııı• giirı• Inı ıııiidılı•liıı fiili hit.
ılll'f, il ilııır ı•dihııl'~i Y<• fıılısis ohııuırak tP]oı

iit ın:ıa~ıııa ııwlıusl11k lıılısis:ıtınııı ı•sııs it1ilııız 

olnnacağınııı salüünikir Memurin kamunuıun 
73 neii maddesinde tasrilı kılımnasr bunların 

tekalil mnaşlarmın umumi bi.it<!CYC\ ınııletmiş 



-ISO-
olmasma dalft.let eder. 

Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 
J\.tillet Meclisinin leessüsiiııdeıı itibaı·eıı Büyük 
Millet Meclisi Reisliğnde bulunanlar ve İcra 
Vekillel'i _Heyetine dal1il olupta bilfiil vekillik 
cluıiş olanlar, tekaüt müddetini ikmn.l etme
miş olsalaı· bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüt maaşı tahsis edilir. 

J liznıcti yirmi boş seneden fazla. olanlara 
keza birinci dereec üzerinden ahmet madde 
hiikıııiine tevfikan tckaüt maaşı verilir. Bun
lanlan un beşinci nııHlrlede yazılı zamlar& is
tiJıkakı olanların hu 1-amları me~kilr maddeye 
t.evfikan ayrıca hesap ve ilave edilir. 

ukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş 

olan zevattan elyevm mütekait olanlar hak
kındıı c~a hu madde ahkamı caridir. 1stik
lal harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük ccppbeye filen kumanda etmiş olanlar
dan 1ekaiit olmuş bulunanlarm almakta. ol
flu klar ı tekaüt tahsisatıarına ayda yüz elli 
lira zanınıoluouro o Bunlardan vekillik yapnuş 

olanlar iki ciheltcn talısisat olmayıp yalnız fazla 
olıı.ıı ciJıeLin tahsisatını alırlar. 

7.97 11 t(.maral1 karar : 

1683 sayılı askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Milr 
lP."t. Meclisinin teessiisüuden itiharcn Büyük 
1\rilleL l\ff'clisi Reisliğinde bulunanlar ve !cra 
Yt•killeri Heyetine rlsıhil olupta bilfiil vekillik 
etmiş olanlal:' t~kaüt müddetini iknıal etnıenıiş 

olsa lar hile kendilerine birinci derece iizerin
ılen tekalit maaşı tahsis edilir) diye mulıar

ıot'L' olan ilk :fıkrasındaki (BüyÜk Millet; Meclisi 
Tiei~liğinde bulunanlar) tabirinin, SL\rahati kar
ı:;rınnda ne ikinci reislerin. ne de reis vekilierinin 
Inı hiilmı\in şiimulii dahiline giremiyeceğine ka
rıı:r verilmiştir. 

092.'3 numaralı karar : 

Askeri ve mülki tekaiit loınıımmun 2!1 nci 
ınandesinde Büyük Millet Meclisi Reisliği11de 

bulnnauhıra hilfiil vekiUjk etmiş olanlara tc
kaüL müddetini ikmal etmemi" olsalar hile 
hiL·inci dcreec üzerinden tekaüt maaşı tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilmesiyle içtiroai 
~uii.Hihazalara binaen vazn kanunca ismi ~eçen 

zatlar hakkında meslekleri memuriyat olsun ol
masın maaş için birinci derecenin ve hizmet 
nokla.':lından da hiznıet müddeti ne olursa olsun 
en az yirmi beş sonelik bir kıdemin iltizam 
edildiği ıı.nlaşılma~~la olmakla beraber hukukaıı 
mecburi sigorta mahiyetinde olan teka.üt 
mao.şlaı·ının Kanunu medeni mueibince miraa
çılara intikali iktiza ederken vazn kanım bunu 
daha ilar bir çerçive dahiline alarak 1683 nu
maralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı 

minısçrlı:ı.ra hası·etmiş bulunmasına göre bu ka .. 
nunun 25 nci maddesinde bahsolunan makam
larda bulunmuş olan zllit.leıin kendileri iç.in 
kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu maddedeki 
e.<ıaslar dairesinde bunların aileledne de intikali 
tabii oluduğuna. ve ınulltacı tefsir bir uokıta hu
lwınıa<.lığma karar verilnıiştit·. 

'l'el·aii.t ka-nununa ek olanık ç1lu.m 2941 ?IU
'na.r<tlı l;;mmn da şöyledir : 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mü~
ki tekaüt kanununun 23 ncü maddesine nşa
ğıdııki fıkralar eklenmiştir : 

A - Mesleki meınuriyet olup mebusluğa seçi
leuleeılen gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
ınehnsluğu sırasında tekaüt miiddet,iıti cloldn
ı•ıtnhı.ı·a tahsis ohınacak tdmiit mo.aşmın hesa
hında (125) lira asli maaş esas t.ntuhıro Bunlnr
dsm mebus olnuızdan evvel veya m 'husluktım 
:ı.vl'Tldıktan sonra bulundukları memuriyct; dola
~·ıQiyle istihkak kesbct.tikleri teko.üt manı;n miktım 
hu haddi mütemıviz buluntmlanı momnriyctlNi 
mnaşr üzerinden tekni~t maa.5r tah is uhınur o 

B - :Mesleki mcmudyet olup tel<aiit müddeti
ni doldurmadau nıehmılnktan ayrılanlar tekrar 
memuriyete tayin olnnduklal'r t aık<lil'de Lakin
rında 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükrnii 
tatbik olunur ve rncmuı·iyete tayin olunmayan
ların kendHeı·i veya yetimleri l1aklarında hiz
met miiddctleritıe göre (125) lira asli maaş esas 
tut.nlarak yine mczk\tr kanunun hükümleri dai
resinde muamele yapıln·. 

fkinı•i madde -- Moolcki meınuı·iyet olup bi
rinci ve ikinc·i Büyiik l\lillrt. Met·li:ii rizalrkln.ı·ııı
ıla bulunıntı!o! olanlam - bili'ılıaro ıneınul'iy •t ka 
lın~ etmiş ohmn olınasuı - tabsis olunacak teka
iit ınaaşmın hesabmda (125) lil'a esas tutulur. 
Ancak bıınlımn bidn •i ınadqenin (A) fıkrasının 
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ııon hC'niH mııeihinre ıniiktrsı>p hııldııı·ı mnhftı?.· 

dur. 

Üı:üncii mndde - 788 sayılı 1\femurin kanu
ıııııınn 7:3 nc•ii m:ıdde. f kaldırılmıştır. 

1 >iiı·cliln<>ii mncldP - Mı-sleki memuriy<'t olnn 
rıwhııslıırıı V ı' ~· n hnnl:ırın ?1"1 iml<'rin<' hu kann-

nun n<.'şriııden evYPl tahsis edilmiş olan tekaüt 
maaşlıırının verilmesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
ın n teherclir. 

.AHıııcı madde Bu kanunun hükümlerhıi 
iel'ny:ı Jcı·a Vekilleri H<'y<'1.i mPmurdıır. 

......... _...::!~ .... • ·e---



5. Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 

Kiiliipttnt' ı . nciimrıni ı·n kiUiipmıe mrmt1tl'lrın 

BİRİNCİ MADDE - Jıiiyük 11illct ~lcı·liıü 
kiifiipıtnı-.<d, KiitiipatH' t•ııriinHmınııı idarrsincl<'· 
dir. Kütiipaıw nııınruıııı nrzaret. kitap, lıııı·itn, 

gazt•tp vı~ s:Liı·cyi intihnp YP kiitiipııne talıı:ıisııtı

ııı f fıyirı \'C alrl ı\~111 sart' l•lH'ÜllH'lll' ni1tiı·. 

İKİNCİ MADDE - 1 ütüpanr. ıneıırul'laı·ı, 
)Git ii pıınr miiılii ri·' Ic n nı avi ni olan lditii ra nP. vr 
ws:ıik ıınılıafrzıııılan ihnrrl tir. 

Kiitiipaııı• vrzaifi i ~in 6 ncı ınaildedc muluır
rrı· bir VPya ild müstıılw.ıı· iııtihrlnnı ohınııı·. 

UÇUNCU ·MADDE - lıılı iliıl nıkıııııııla l<ii
tüptıtıe ıniidiirii nwkfıtihi Ali.ve ııwzmılı11'! ımı

srlHlnn hilinılilıaıı tii.viıı olunuı·. 

Miisabalw iııılilıanı .ıı l[ınııın tııksiın vr şnahn-
1ıııılaıı VP tnk!'ıinw c~aıı ol:ıu IHIZilt'İyr. ve• teH

nıiiJ1P.rdt'ıt \'P kiitiipanP Vf\ filu·ist1eı·iıı ıısıılii 

tnnzinı vr ll't·tihiııdcıı \'P ıılt'\mn lııılmkiyc vı· ik
tisadiyP lıakkı ııılıı ıı ı:ıl i\ mıı Ir n nı u ıniyı·dı•ıı \'<! 

'l'ürkiyı! hHl{kınua maliıma t ı uıınıııı i.vı·ılı•ıı , ... 
'riirkiyf' kaııııııl:ıı•ı bakkııırla ııınliuıuıtı ıııiiı•nır.

lt, ilt> fı-ansız<:u kitalırllı·ıı iı'ı·ıı \'r. miitraddit 
li~an lıileıı tt>ı·cilı ediliı·. 

Bu iıntilıuıı talıı·iri · olnp Biiyiik Milh•t l\lı•ı· 

lisi l{~i~i 1 arafıııılwı lt·ıı~i p olnnaeak lı i ı· ı·eis 

vE-kili VI! lıiı· iılaı·p nwnııım ile Kütüpunr eııcü
nıf'ıı i t·pi-ıi ııılmı teşckkii 1 etlcc~>l< hryet tura fııı 
tlıııı il:ı·ıı ve iıııtilıanın yr.vın ve Rllt'l'ti iı•rn!'lr l fı-

1 i hi uıııuıni vnsıta~i.vlı· ilfııı oltınııı·. 

DÖRDUNCU MADDE - ~1üuiiı· ııııı:ıviııi . 
fı·uıısızcaclan terciiml'Yc mnktNlir ınekalibi ~.li-

ye veya lise ıııeznııları arasından Kütüpancı r.n
cümeni tarafından yapılacak imtihan ile bil
müsabaka tayin ve müteaddit lisan bilen ter
cih olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

J(ütii.pane vezaifi 

.BEŞİNOİ MADDE - Kütüpane vezai.fi ber-

vcçhi ftt.idir : 
1. h uyu d at, ter! ip ve te1'tiş: 

Bcşiıwi fnsılda beyan olnnan mıule tev!ikan 
lllC\'Cllf a~l\l'lll ffif'YrlldC', Jıc<•Ol Ve tasnif} ktlytı 

ılat vt' l'ilnistlcriniıı ynpı lmusr, numaxnlanacnk 
ve t•1 ilw1. yazr ve fısarııı l'ih ı+ıl e nazaran ta !'In i

fi ve ıısıtlii ıuüttclıaze veı,;hile hususi nuthallf'l'İ

ıw v;ız vr. tcl'lilıi vr. ııınayyrıı zıımaıtlaı·ila kii 
f ii pmwniıı tcftişi. 

2. l!ızaı·i nıunmeltıt: 

TP!Phhiiatı lı;;cl'iiye ic:iıı islt'nileu kauuıı, ui 
zaıııHaınp ve hunlarm zeyil ve tadilfi.tı vr mütc
l'<•ni l'sasafı ilnıiyt> Vf' kavanini mümasilei ecnc
hiyryi ve usa ı· vr. V<'saikr sn irryi cPm ve Uızın 
n 'l'üı-ki.\'P kıııııııılaı·rııııı kiitüpanrye mahsuo;; 
t'ilıt'iııti ııııııııııisiııi tnıızirıı vr alt'ıldı•vnnı kuıııııı 

lnı·ııı tp}wıltliil~f ve ilih·a t '" nıii7.:ıkPrıılıııı fa 
kip. 

~ M ı ın ıııt la t ı knlrııı i yP · 

K iii iipnnrye nlıııan ı>srı·lcrin ıwyil \'<' ııınlııı

ılini \f' yc•ııi <:ıkan PsPI'lrı·i tııkip ilc nlnım:ısı la
zıırıuı•l<~ıılNi Vf' ft>ı•dil nlıırı;ırnl' ahonf'lel'i Kiitii 
tııııw l·twiiıucııiıll~ öLl'Z Vf' t•~rıciiıııeıı lıtt'ııfmılıııı tı• 

ıln•·;!.i tııl<oı·!'iiı· rıle.rıleı· ile kütiipııııP,Vf' ait. rıırii 
ml'ııiıı ıliğ<>ı' ıııııknrı·ı>ı·:ıtı lıaldoııtln il':ıht>ıll'n nın~ 

.rııPlı>yi Ha ve iııtiH: \'P kiitiipaıı<'niıı nııılıalıerııt 

\'f' ldı_vıııl:ıtı kıılt'ıııi,ve vr <l:ıkfilogrnl'i<.ıini vr ldi 
tiipıııtf• i~tııthıtikl<'l'ini if•r·ıı ve kiiHpı·ıltıı·lıı olıı11 
hf'sııh:ıtı 1tn~'i1 vr !('ıliyı> Nlilrrı>lç nıehaliğin ımı 

:ııııelı•;;iııi ihıaı· ve lı<'yf'l.i itları>yP :ıı·ıı: vE' l'lWii
ıııı>ıılrı·dPıı nlmıın rserl<'ı·in iacleııi11i temin . 

4. Vc•sııik 'r ııeı:ıı·iyııfı 1 f'şriiyrniıı rrnı ve 
nıiibııd<'lt>si. 

Tiii~·iik Millet. i\feC'lisitH' nil zııhrt rN·iılelrri, 
rı-ıhnlıı mn,.ihr ınn?:hııtnlııı·r vr kınnın 18yilıalnl'ı 
V<' ıııiirı·l'rlıı1. biitr;elN·i vr ı-ıaire ilt' Hiikiiınr1iH 
rıP~ri~·at ı rrsıniyesiui Vf' gazeteleri (•cm ve lwllek 
siyonlarına llave ve ecııebi pn.rlltın('ntolal'iyle Bii 
yiik i\fi11Pt Mer.lisinin neşriyatıuı mübadelt! '1' 
mı'VPtıl vrsniknı kuyudutını taıızim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdiir, maddei sali
feele mezkur vezaifin heyeti umumiyesiyle mükcl
le!tlı Muavin i~bu vaıifede müdüre muııvenC't 
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c taHmatname Yet,:hil kuyudat ve iisarı tertıp 

ve t.aııziıu ve müdür tarafrndan irnc olunar·ak 
sııiı· lıidrıııııtı ifa ile nıuvazznftır. 

~liislahzn. kiit üpaneııin h idemalı dııhili.wsini 
vı• ııırvC'ııt ldtar \'ı> sairenin '" nliit '"" k1·ıız ıııııııı 
tııtlıir ve nnıhafazasını ve gazi'te "'' ı·is:ılt>lt•ı·iıı 

ilız:ll'lnr re kiitiiııııneyi :l(~lp knpanınk gihi snir 
lıi.lı•ınntr if:ı ryler. 

Kii.tiipıııwd" ıııiistahzll'll:ııı haı:;k:ı liizııııın ktt 
<lnı· lındrnıt• \:ll'!lıl'. Dıınlar kiitÜpalH' l\(~lk ikrıı 

VC' miitlül'iiıı nıalfıınat ve miisıııırlrsi olınaıl:ııı 

l;iiliipntıl' lıaı ·i ı·iııtl•·11ı•ı•lisiıı ıl ığr ı· hir lıi:: ıııl'ti .' ll' 
1 ll 1 zir rıl i lı•ııır;d!'l'. 

YEDİNCİ MADDE - Rii~· iik MiliPI ~ft·('li
:-ıiııiıı l.1lıı ,,. ı~·vzi olnn::ın rvrnl< YP VPstıikmdıııı 

lw~rr ııiishıısı vr• Me<"li:-ı nnıııı11ıı olnı·nl< l\il1ilıi 

ııııııınıilik ıııııl<:'ımınn 'eyıı g,· ı·nk k:ılt•minr ın•lrıı 

HıtİI' \'!'Silik Vf' fısnı•ıl:ın j\{j~pJ' niis]ınsl o]llİllln lllÜ

f;ıl;in.\'11 :ırznlıııırıınk VI' ihtiyat koltrksiyonl:ıı·nııı 
il:ı\1' <••lilınPk iizt•ı·ı· Kiltilıi tıınnıni taml'ıııdaıılüi

t ii p:ı tt<')'<' giiııılPı·ilir. 

Kiiliipaııı• ıııii.ıliil'ii lıPt' Sl'll!'. ld.iliipıtıH' luıl 

lı•],~iymııı yapılan \f' ~leı·lis ı·nzıınnH'Nine ılıılıil 

ıılııı·:ık lt·1·zi pılilcıı ıııa.tlnı:ıl:ıı·ııı ımın1ııınııı filıı·is

tiııi ~ ': ıp:ıl':ık l<iitiip:ını' filll'istiıw ıı·ylı ıı ilih·e 
ı•ılı·ı·. 

SEK!ZtNC! MADDE - 1\Tıti.ipntH· ıııiiıli'ıdi 

(•ı·ıı p}ı i p:ı ı·l iııııt•ıı ı ol ara ııı ii lı:ıdı · l den g;iııdı·ı·i 1 ı'tı ·k 

Hii.liik 1\{iliPI 1fN·lisi ıırıjriy:ıtının <'ins, nıiktın 

\ ' ı~ ıııalıHlli il'saliııi hid:ıyetrıı Kfitihi nıınııııi il<' 
fp~Jıif ve hnııl:ırı nın.tb:uHlan nlm·ıılt ıımlılıısıınl<•lı 

lı•ı·iıır iı·snl rdrr, Inı hnpt:ıki muhahl'ı·at dns?OSl 
l<ii ı ii paneye aittir. 

Eı·nE>hi pıırlnm<'ııtolal'nın grini!eı·ilerek i~lııı 
\'l'snilun p('ı·nkeıHlPleri ı·npt ve lenlH ve ıo;eı·ıHıtnl'
lı•ı·i fı·:ııısı:r.c:ıyo terr•ümc ve üıer]et'ine tııhl'ir 

o lıııını•. 

DOKUZUNCU MADDE - nilııııtlmlırlr HH
yiik MillE>t M eel isi ne gf'II'<'Pk Vf'sniln r<'nrhi?P 
lditüpo.ııeye teHlim ve küti.ip:ınede her mf'ınlekt>tr 
nınhsıts olnnlıı.rr ayrı defteı·e kaydedildikten ROtı 

r·u ıtyl'ICa 1 anzim eLliJenk fihris1 i o e küti.ipıı lll' 

fihristinin ' 'f'snila ecnebiyP kısmına ililvrten tn
bedHir. Bu vesaikten biri encümenler tnrafındıı.ıı 
1ıasbelliizum tercÜme ettirilmek istenilirse Kati 
hi umumilikçe icra ettirilir. 

ONUNOU MADDE - Kütüpane müdüı·ü 

.Riitüpııne encümeninde müzakere edilecek me-

':ıılılı ihza r Ye ldtabet vazifesini ita eder. 

ON BİRİNCİ MADDE - Her içiima şenesi 
hidn:; t~t inde küt iipaııe müdürü kütüpaued ki iisa
ı·r hireı· birer tet'ti~ eder, zayi olanlaı·ı ve sureti 
.ziyaı KiHilpa.nf' encümenine ıırz ve encüınrn ka
raı·iylc zayi nüslınl:ır yenielen işiira 'c ziyan::<!'· 
lıı·v olnnhll'rlnıı bt>dclleri tnhsil olunur. 

• ı 

ttÇUNCU F ASIL 

1\i/uplumı .~ıtrrfi işfim ı•t• lt•stlliilllii 

ON İKİNCİ MADDE - TGiti.ipaııe <'tlf'iiıııt>ııi 
l<:ıı·:ıı·ı olıuı1<lıuı 1\iil üp:nt<'yr ııııılısus t•st-ı· t'clp V ı! 

iı.ıt iı·ıısı ınl'ınnudnr. 

l~ndinıeıH•c alınınası 1 nl<nıTiit· eden ;'ısurııı 

:ıltıliısul kııı·ııı·ı tnnıiın olnnnı·. nu kıırm· nlıııa

ı•nk ıw_vlrı'in nıiifrcdııtmr Ye ınıılnm ise fi~·1ıtı ı.lıı 

ıınılı11'Yİ olur .• \ncak bundan ::;onı·a Kiitüpnne 
miioliiı·ü lııı kitnplnn ~ipariş edı•t• 'c hedt>lleı·i

ııiıı tr:-ıviye olunmasına miisnntle ic:iıı lıf'yt-fi iclıl-
1'<')'1' ınü rnrnat n lı:ıyidrn ıı lnl·lli{t i~1 irıı srııet

lt·ı·ini \'C,\'11 fııfııı·nlııı·ıııı ]pf Vt> ldtnpl:ırııı küfü
ıo:ııtt>,l ,. tPsliııı nlnııdıığ·ıııııt :;ot• !'lı ,.,. imza ı·ılı•ı·pk 

ııııılın..,dıp~·p itn f'ılı•r. 

Bil Slll'l'( lo• lıt'ılt•Ji lllllk:lllllell lıl'lllt'll f t'S\"irı• 
\'t'.l' ll iı ·sa 1 olun u ı·. Tı:ğı•ı· hcr\·e~lıi ıwşin p:ı m i ı·
s:tl \'l' !rtli~·ı·si iktiz:ı t•ılı•ı-sı' hu hnpta lıt!yeti 

itlııı·p ıııuhası·lw ıııiiılliri.iniiıı ıııuvafnkatiyll' meh
liığ\ ml'zkfıı·ıı wzıwıll'ıı ulıiı. \'C göml·ı·ilJik1eıı 

ı-ıonm hmık:ıı hıtı Yr.nı po:-ıl <ınPdPn ola<:ağı nııık

lıuzu nıuhnsPiıı•yl' vı•ı·ı•t·"k ınuv:ıld<nl Nı'lıNlini 

i:-ıt iı·dnt rtl er. l:;;t ira olunnıı \ ı•yıı hen i .vet l'll gr
lı•ıı e~eı·lı•ı· H•yn 1 i st rsi c·ııı•iinwıı ı·ı>isiıı · İl'uc 

olunur. 

ON UÇtlNCtt MADDE - Kütüıııııwy~ gı•ku 
lıı•ı· cseı· kırk RPki:r. saat ıal'fmcla kaydn. ve filı

riste g!'c:iri li r. Çok miktnı·ıiıı hiı·den gelen ki· 
1:ıp ,,. \"<''atilmı ı,ıı·k ı::t'ki7 ~nnt zarrın.lll ta.o:ıtıi~ 

ve laıyrlma lmşlnmmı<n lıiı'ınınıı·. 

bÖRDttNCÜ F ASIL 

, l /pı•arldt miileferril.'ıı 

ON DÖRDttNCtr MADDE - Büyük Millet 
M >clisi KüHi.panPsi eyyamı resmiyei tatiliyedeıı 
miJada her bün s:.ıbahlatı dokuz buçukt:ın al
şam beşe kadat· ve l\Ieclis devam ediyorsa eelse
nin hitamına kadar a~ıktır. .l\feclis Jllünakit 



iken Kütüpane enriimenince veya Heyeti 1da
rece takarrür ederse cuma günleri de kütüpa
ne küı;ıat olunur. Bu takdirde kütüpane mc
mnrin ve mü tahdemini münavebeten gelirler. 
'l'a ı il esnasında l\Ieclis memurlarının nevarnı 

hakkmda ittihaz <'dilen usul kütiipane memuri
ni lınkkında da caridir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - .Açık bulunduğu 
zamaıılal'(]a kütüpa.ncye mebuslardan muadası

n,iıı girmesi memııudur. Kitibi umumi her zn
ınan \ ' C Meclis memurları vazifeten girerler. 
- tı.ın u ı ıı.luıs.>.t uupuıJ n.ttq ı.t<>[.1.qRp uıC;M. :ıaı!.Pt<~A 

n.Şnpıo dnsuaı.ç: - 3:aav.w IONiıL'IY .NO 

caal üzerine llcyeii ldared n tahril-i nıüsu.adc 
alm:ık şaı-tiylc zevatı aire dahi kıraat salonun
do ınütaliı.a edebiliı·ler. Lakin bu müsaadenin 
i tası mü laliia edilecek Usu.r ve ,· esaikın Meclis 
küLüpan' ·iuden mfuı.da diğer küHipaıı<'lcrflc bu-
1ıınnıaıııasmu mütevakkırtu:. 

ON YEDİNCİ MADDE - Kıraat ı:ıaluııunJa 
ki t aıı i ·tey u zevat ki lup talebine malıı:ıwı pus
laya kitabın tünıuz ve uwnaı·ıısını ve ün va u ın ı 
ve: i\ i ı·iııc kendi ismini yazaı·ak ınenıuru ıuahı:ıu
ııwıa verir. Bu pwıla istenilen kilalım ycduc 
vazulunamk kitap U.ulajJlan ı;ıkaı·illr. bteııilen 
lı1·r eser i~:iıı ayı'ı plll!Lu yazılır. Kitap .iad sin
uc puı:ı1a. ua .sahibine veı:iliı·. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Mcbwıa.ıı kü-

Lüpuuc içiu mubayaruııııı ar.ıu ettikleri asarııı 
isiıni ·l'ini kıraat salonunda ınevzu dcflcl'e ka
yit v · zil'ini imza ed l'leı·. Kütüpane encünıe
ıı.inin ilk iı.;timaında tahsiı:ıatı nıevcude nazatı 

dikkate alınarak bu bapla bir lmı·ar ittihaz ve 
ııeiicesi muıılHısıra.n mezkür deftere ve talebin 
ziı·ine tahtir olunur. 

ON J)OKUZUNCU MADDE - Külüpane)'e 
gelen e::ıeı·lor sürati ıuünıküne ile tecliı. ve cil
din üzeı·iu l ·clis ~ ii tüpanesine ait uluuğu 

işaret cttiı-ilir. 

YlRMİNCt MADDE - K:.mı.at ııa.louunda 
eucüınen toplannıruıı ve yi.iksek s le mü.uaka~a 

cililmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatıl

nıııst nıcmnudur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Her intihap 
devresi iptidnsında kütiipane fihristi tabedil -
l'('k Ul(8_\'11 f<'VZl Ve her enci.iınene bir nüsh8Sl itn 
olunur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Kütüpaııe me
mur.in ve müı:ıtahU.emini y •di emanetlerine ınov

du ve kütüpıın •U.e mevcut asar ve levaını ve 
ı>:;yanın muhafazasiyle mükellef ve mcsuldürleı· 
ve her ~eyi ~edi yerine koymadan müfarakat 
eJ •nıezler. ..., 

Y1RMt UÇUNC11 MADDE - Müdür, vazi
fesini ifa ile berah r nıaiyetiniu de vazif deki 
ılevanıma ve Iditüpane mesaisinin tensip ve tau
zimiııc ve nezafel ve t.athirat:ınm teminine dik
kat. eder. ~laiyetiıUn mucibi Levbih ve nıüca

zat nhvuliııi \' • şayanı takdir ve tallif me. aiııi 
ni ııazarı itibare alınmak !<•ın nnüıiyle ll yeti 
Jılan~ye al'zeyler. .-1 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - ~lüU.ür, 

ltııstalık veya sair mazcı·eti nıakbulı>.ı:ıin' biııaeıı 

vtıi\ifesinc geleıuiyN·ek ~Jlur:sa lle;) eti ldareye ar
z ı nıaliımııl <'Ô '1' vc• nıuiyt>line bu gibi mazert>t
ll•ı·cJ •n dolayı ancak rı.yJa üç gün için izin n~

ı•obiliı·. Daha ziyade içiı.ı Heyeti idaı·enin mü
suadrı:ıi liizımdıt·. .tlilamüsaade devam etmiyeu-
1 •rin maaşınilan kısldycvm icuı cililmek üzeı-e 

miidüı·üıı HeyeLi idaı·cye heyanı keyfiyet ei-

--. 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - 1~1m nizamnn

na•nin tathiJoııa Külüpano encümeni ve Heyeli 

iılat·r ııezıu·ci \c liiznııı ötülecek tedabiı·i sai
re~ · i ittihaz dcl'leı·. 

. -. . •· 
\ - :BEŞİNOt F ASit '""' 

, 'ııreti tertip ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Iillı•t 
.\h·cdisi küt iipııne. i iı,:in eıımıen üç kayit tutulur: 

Ev,•eleıı, mevrude kaydi; 
Han iyen, lıurufu heca tertibiyle kayit; 
:-:ıalisl.'n, mevzu itibariyle kayit. 

YlRMt YEDiNOt MADDE - Mı>vruıl kay 
di deftcı·ı: beı-veı;hi zir t4llziın nlnnıır: 

. ~ 
1 
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Şekil : 1 

c 4) ı :. oc 1> Sureti tedarild '"d 4> Q) e ı "d 1>~ 

o ı ·~ :;ilil d z 1 ~ 
d ~ 115 i ~ 
,. 

~ 115 c 't:l ıı::t ı 1 S:S 115 
m , E-! ~ ~S):Jtııı z 

• ı. 
~ -., .. .. 

Q) 

. ~ .... 
~ 
40 m 

2 !.'i 13 l,"ı 'l 1,5 'l 
4 4 

t lk siit ııııdn ıwnri maliyı• ipt.idasınJa ( 1) 
tleıı hı~şlııımık ii"'ı't'H sıra numara~ı tahrir olnna
<·ııktıı·. ~eııcııiıı son iki rakamiyle srra. ımınarası 
kilahın nı'' nıdc numara ını teşkil !i'd r >e hem 
kitahın tınvan sayıfasma, hem uc h1uufu hcca 
kaydııın fıılıtir edilir. Mesela; kitnbın unvan sıı

yıfasıııılı.ı vcyahııt. kayit1e 12n,H2 mınıarası gö
l'iiliit· üw mezk(ıı· kitabıu l:.la2 s•ıwsind<' külüpa 
ue?t' ıd m dığı Y 133:J srnt•si nı 'Vl'lldc luıydma 
U5 nımwra.nı ıııiiracnat olundıığu lıalde ne su
ı·~tle lc•dnı·ik oluıHluğıı tal':;iliıtı gi.il'iilt't'cği an
laı;ıılrl'. 

lkinei siittında kitahın kiit.üıııınc>' P ıı;irrliği 
fııt•ih .'·ıız ıl ıı·. 

Üt:iiıll'ii stilınıtın ıımlılasaı·ıın nıi.il'llir, unnııt, 
bı;rııeı lah, ı.ıdt•rli <'ilt. nıulııılli talıı, sc•ııt>i lalıı 

~rıur.ılıı·. 

Mesdıl: Hefik .\JıınPtl, tııı-ilti uıııuınl. l stan
lınl 1::128 \'C?alıut .\ıa «:'ı r» tal'ihi usnıani, ikinci 
lrılı, c·ilt ~ • c l ·tuubul 1330. 

Dikknt l'dilmelidiı· Id, bir rscl'in kaç cilt
lc•ıı ilıaı·t't olut·sn olsnıı, yalnız hir nıevl'llrle mı

nın nısı olu ı· 'r fHkat aynr ııuınıım her bir cil uc 
yıızılıı·. ~fubııit H iı~ar YC resail i ııw,kute iı;iıı 

lı •ı · hiı· taın ı•ilde bir viil'lıt ııtınıaı·nsı vıızolnunı·. 

Döı·clilıl<'ii siitııııchı <'set• ka~; ·ilttrıı ilıııret \'e 
kııt: ıııiit•t•llet i sC' ikisin i n ndı•oi d<' tah rir olunur. 
Mı•s<>lil, sc•kiz t•ilt. olarıık t.clil' olnnaıı bir eser 
diil'l ıııüc·dlct ic:inde ise / 4 slii'C ti işaret ohmur. 

Br~iııc•i süt n nda kil n h ın mü eel Id olup ulına

uığı tnhrir edilit. Kitap nıüccllct ise ( ') terkim 

l 
4 

4) ,... "' 'i: >bı! ~ 

~ 
:..:ı g "' d ..0 

.cı 
,:j ... ] d ;a .... 

~ -~ "' ~ ~ m ;3 ::;ı 

1. 5 .'l 1.5 2 2 
4 

3,'1 

olnııuı·. Değil ise, tcr·lit ediliıwİ,\'t> katitır Riitıın 

hoı;ı kalıı· . 
• \ltmc·ı sütııııcln t'~cı·iıı sıtı·t>li IC'chıriki yıınlıT'. 

:\fii lınclt•h' - R, lıef!i~·c IT . iş1 ira Ntlrı•tiylc 

.'·t·ıı i iıw =- ~· 't' nı üst n md is · = 
Y0cliııri siituııdu fiyrıt nrşriıw \'e ){t'ki.;ı:iıwi sii-

lıııuln fiyatı hali~H ~·ani ınalolclnğn fiyı:ıi teı·kiın 

olıııını·. Dokuzuıwu süttuıda ldtaLııı mnıınnnu

na g-öı·c· smıta lahtir ohıııuı ·. 

YİRMİ SEKİZİNOİ MADDE - .'IIiil<cıTer 
tcdi~raftn hulnımıamal< üzere kıymeti leeliye 
cılıııımı rı:-ıııı·ııı fiyat ı haliğa siltımuna 'lirhlC' (. ') 
ha l'fi yazılır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - üz diz 
neşrolruıan a arın hitamma ve resaili mevkute
nin bir ciJdinin itnıamma. değin nsıl mcvrude 
defterleri Jıarieinue tutulacak muavin bir kayde 
ithal '<' c·iir.lcr a~·rr rafa konulur. Bn muavin 
kayit hurnfn heca. tertibi üzerine <lizilmiı;ı ve 
kHtsöı· denınunda. cemedilmiş li telerden iharct
tir. 

OTUZUNCU MADDE - Her bir ldtap ıuev
rude kayeline ithal olUllur olunmaz nıcvrude un
ınarasx unva.n sayilasına işar t edilir. 

_. ... ~- · 
ı 

. OTUZ BİRİNCİ MADDE- Rurufu lıcca 
tertibiyle tutulacak kayit. fiş üzerine uı;ulii at.iye 
ıhıiı·eı,ıinclo tanzim olunur. 

(1) Her bir eser 1/ 2 X 7 1 / 3 santüıı •tre 
ühaomda ihzar oltınacak kartlardan birine ve ki
.fayet etmediği takdirde yukarı köşeyc mütescl-
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silen ı;ıra ııuıııaı·ası vaz ile kafi ıııiktanlu l<aı·t 

iHh·esiylc eser i~in hir fi5 yapılır. 

(B) Kartın yalnız lı ir yüzfuıe yaz ıl ır. 
('r) .Muhtelif ıınvam havi ıniitt'ııılı.lil r·scr

lerdeu ınülc~ekkil uıecınualar ,.e cııısa.li için 
urumuuna malısus bir esas fiş tmıziıa oluııııcağı 
gibi ııluoauır içiıı hiı·er tali iir;; yapılır. 

(S) Esas fiı:;Ierde izaho.t verileceği gibi 1fı.li 

fişltm.le de esa.s .fişlet•e rnütıu:ant i~aı·cl iy le ıımb
lasa.nıu lHt~ il icı·u ulumıı·. 

OTUZ lKlNCt MADDE - li'işl ·r lıcrrcc;lıi 
ziı· ılıılciuı•ulur : 

(a) Birinci satırda müellifiıı h.mi j'l.l.:tJ.lJr, 
[sim ıniimkün olduğu kadar ki\lllilen lalıl'ir edi
lir. 

(b) Bir esct•iu uıüelli.flcri ıııii.leathlil ise lıi

rinci satıra ilk isim ve altındaki ıw.Ludıı ılığerleri 
yazıln'. .Mesela Necip Asım ve rcınct Arifiıı 

Osmıııılı tarilli esas kaı·ı.ta lıil'inci sa\ınlu .AsıLU 

Nccip ye ı.ıltrncla Al'if M emel. ve Utli h ir kar·! la: 

Arif Memet 

(Osmanlı tarihi : 1331) 

~ · Asım 'e ..iı·if Osuıanlı tnl'ilıiııe uıiira<'ttııl 

(c) 1ıiüııtababat1 ua~irin l:mıjylc l\ayılol U li lll'. 

nur. 
(ıl) ll\' an kiıuıileH talıJ'ir oluııur. 

(a) Müellifiu rüthcsi, eı:;k[Lii ve digı·r iısıın 

al'tili uuıtlaı·ııı ıııiit•lllJ'i oldıığnııa ılııiı· ilıal'l'leı· 

t H) yoluuur. 

(e) Kitahııı sayıra ııılı ! tli H Plıadr nihayı•tiıı 

de yazılır. Bir e' r müteaddit ı~ il tll•nlm ınüt e
~;~ekkil is • k~rtm ııilıayct indı• taelut edi li ı· ve lıeı• 

bir cilt. için ayı•ıı•a ı:;atıı· ifntz olunıır. Cillll't·iıı 

ayrı ayrı uıl\ ıııılaı·ı 'nı· ise 1111\ anlan ılalıi ııyı·ı 

a,Yrt gö~tel'ilir. 

.. " 

llıııi iktiMat 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 

Şekil : 1 

İktisat 

Vv.ğucr (AduH) 
!l Ci lt Liiiprizizıııııl ı tl!)~ı 

ı .Mukaddcırıc 
2 Vergiler 
3 '!'icaret ve zi mu t 
4 Sanayi 
5 1\faliyet 

1ki cilt bir arada teelü olunduğu halde lıalti.
da gösterildiği veçhile kavis ile irae olwıur. 

Bü· eserden müt.ca.dılit; uüslıalar olurila ya.J.. 
nız bir kart tanziııı o1unuı·. Bıı ııiislıalan tabıları 
\'eyahut ııeşil'leri ıuuhtclit iı:;c tabın adedi, ııa

ı-;.irleri ilimi ve tahlll senesi de gösteriliı•. Şu !{a
dar !ri, uıazıuurıu nüslı au ııüslıaya fıı.ı·klı iso, 
.) aııi tadilat icı-a edilerek yeniden telir oluııınnş 
iı:aı her Lir ııüsha i~in ayrı bit· fiş taııziın olunur. 

( f) Bsas kartında ute\Tudc ıııuııaraı:ıı ve uıı.ıv
wu tet'tibi iizerinc smıf \e l<rsım rünıuzu ilc ııu
ıııarasr vazolunur. 

Mevrudc uuwarrun v<ır iı:;c bu nunHı m dalı i 

toı·kim olunur. 
(g) Resaili mevkute, neı;ıriyatı teşriiyc, iisn

rı mulıita misillit muayycn ınuel}.ifi olınıyan ı>ı;c 

riu hurufu heca tertibi ııoktni ııazarıııdaıı ıııüd
lifiu yerine eserin unvtı.ıu geçer. 

(h) Eserin sayıfa adediyle ehadı gös!<•rilil'. 
l •:lıadr hen cı,:lıi zir tel'ldııı oluııur : 

Kitabın zuln·ı lcılelııııos:ılıa aııla~ılaeağı 'cı;lıi 

lc irtuaı 20 ı.;antiuıetreye kuJur olaıılar ı.;a

ğiı· -= ~.ve yinııideu yukarı ::ıo saııliınetre ka.dıu• 
vnsal = V, ve 30 dan fazla ulanlar kebir =- K 
1 P.sıniye ve bu rüuıuz fişte sayıfa arledınden ı;ou

ı·a kavis içine konulw·. 
(i) Hel' hir t•ildiıı iJl, ' '" ::.ou ~ııyıfıılıııı rlauı

galanıı·. Sayfa adc<.li yüzü ıııütccaviz l'ıltlcrin 
kunt nıühı·ü ilc !)U ncu sayfası dahi danıgala

nrı·. A1laslaı·, haı•itnlaı·, ve nı üt C'fcrı·i k resi ın lt'v
hulııı·ın hl't' biı·i kunı ıııülıüı· ilt' danıgıtlıınrı·. 

OTUZ UQttNOU MADDE - lı'iijiPt' ıııih·l
lif ismi leıtılıi,\ 1• lıurul'u hcı·a sıra:sıııda kaJ'llııra 

ııı.ıhsus gözlcı·olc hil'zoluııur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ lVIADDE - l\itaplarırt 
ııııılı!P\'i)alına ~ÜI't\ IH'I'\t·ı~lıi ziı· sııııfl:ırıı laksiııı 

,.,. lriza~rıııla hııluıınıı lıaı·flprlı\ lıaydolttııııı·: 

( ı) lJfıhiynt ( 

(:l) 'l'ıtl'ih ll 
( :1) ( 'oğı·al'ya. () 

( •1 ) 1 eııriyatı te~riiytı H. 
(."ı) llııkııku eıwsiyc s 
( (j) İlüiı:.al .\ 
(i) .\saı·t ııınlı it u ,.,, ı·ı·:-;uili rııcvkıılei 

Uıtl\lliiİ.) t' u 
(H) Kavanin K 
(!l) I ıisrı ııiyat L 

( 1 U) Asın·ı miitenevvin .M 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE- nunlııı·dıııı her 
sııul bervcçhi zir ·ıtısımlara aynlır ve kezalik 
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hnrflerle tarif olunur, olveçhile ki hirinei har( 
ınmft vo ikinci harf lmnm gösterir. 

( ı ) 

(2) 
(:l) 

.( 4) 

( 1 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(n) 

(1 

(2) 
(::\) 

(4) 

(1) 
(2) 
un 
(4) 
((i) 
(n) 

( J) 

(2) 
(3) 
(4) 

(fi) 

tıAuiYAT ( A) 

Asar ı mu h if a ve resıı.ili mev-
kut;e I. 
Tefsiı· 1. 
Hadi}! I. 
tlıni krhiın, hikmet, tasavvnf T. 

'!'A Rf ll (T) 

Asııı•r nınhit ;ı '" r!'snili mı>v
kute 
Tııı·ihi ıının1111 

'rarihi isHinı 
'rıwihi Osııınni 
Tevarihj husmdyr 
'Prrıı cilmil a hvııl 

(1()(}RAFY A (r) 

Aı:;arı rnııhita vr rr rıilı nıl?v 

H. 
H. 
H. 
Tl. 
H. 

knt.r r:. 
RP ya ha f, C:. 
f'oğra f~ R:Vi si~·asi vr ikt iı-;adi 
Afl;uı w• lııırifıı];.ır (J. 

.V/iJ,~lı'/1'.1TI TR8Rt1YE (R) 

Zııhıf rrrinl'lE>ri R. 
Knnnn l~yibalıırı R 
P.nrümen ımızhatalart R. 
RütçeN>r R. 
Mnlıinuıtr ihRııiye R. 
Nesı•i;t·ı:ıtı ırıiitrnevv]a. R. 

!TUJ((IKTT EFJA.qtYE (f{J 

Asarr m11hita Ye rrAııili mPv

kute S. 
Rulmkn esasiyPi nmumiyr R 
Hııkuku esasiyei hususiyP Ft 
Tlulmkn irlal'ei nmıımiy vo 

hususiyo :::1. 
Hııkulnı hryıırlıııilrl vr mu 

s. 

T 
F 
R 
A 

H 
u 
I 
K 
H 
~ 

(' 

H 

ı 

K 
T 
B 
s 
M 

rp 

lT 
H 

R 

(6) 

( 1 ) 

<2) 
(~) 

(4) 
(fi) 
(6) 

Siyasiyat. s. 

lKTlSAT (A) 

Asarı rnuhita ve reımili mev-
knte A. 
1ı:ı imaiyat A. 
lktisndiyat A. 
Ilmi mnli A. 
Bütçe A. 
fstatiı.;tik A. 

-. 

T 
c 
1{ 

[J 

B 
s 

·1.'\ .- lli'l l!T'T/ITA YE RESAILJ MErHVTEl 
f11flTM1YE (TT) 

Cl) 
(!,!) 

(~) 

!4) 

(1) 

(2) 
(3) 
( 4) 

(!1) 

(fı) 

(7) 

( ~ ) 

nn 
( 1 O) 
(ll) 

(1) 

(2) 

(~) 

(4) 

ıl) 

ı:.!) 

( :1) 
( 1) • 

Aııııı·ı nıulıitai umnmiyfl U. 
He~ııili nıevkulei nnııııııiy" lL 
Y t•,•ıni R"azetE'lE'r U. 
Tııkviın vr ı::alııaıı~t>h•ı· TT. 
Asıırı mnhita n rN;ııili ınrv 
ltutE' K. 
Kınranin ve nizamat K 
Prkıh ve şerhi K 
F'elı.;f'fE'i hnknld:n K 
'T'a.rihi hnlmk K. 
Hııknk Yr kıtYanini mN1Pni-
ye K. 
HukuK- ve kavanini rf'zniyr K 
llRıılii. mnhakematı lınkııkiyP 

' P tP~ kil i mehakim K . 
C"ezıı muhakemE' usulleri. K. 
Huk1ık ve kavanini tiraret K 
Kavıınini iktiııadiye K. 

•\o:;;ırT nınhitn YP I'E'Silili rnPV· 

kute TJ. 

T 
R 
G 
ı:; 

n 
z 
K 
F 

T 

n 

s 
M 
R 
L 

T 
ı:;ıırf ''P ııahh· ''e mantık 
Kamus ve lil~at 
F.ı'l~hiyat 

Tı. ~ 

L'URl Vt'!TENEYVIA (.ll) 

AHıırı ınil.tenf'vvill 
tnümıı 1 abiiyP 
"l.TlCımu riyaziye 
Asi t>ri ilimler 

h K 
h D 

ı 1 

1\J. 'M 
J\f. T 
M. lt 
~f. A 
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Şekil : 2 

S, R Stourm 
{ 

K H nO li 1 ~!),:t3 Büt<;r· fi nei t:ıbı. Paris, T1an1s kumpanyası 
SNH' 1905 - 608 (Vl 

~ . H. tifiH (A l ~45,:34 l\ •t,a ikiııci ııih;hı:ı, alt ını·ı tabı ı:J06 

s. R n06 (RJ 305,3fi Jüz;ı i1r:iinrii ııiish:ı , ?l'dinri tabı !lOfl 

OTUZ ALTINCI MADDE - Miitarıılrlit ııi'ıs

Jıalıırı lnn·i birrr rsrr nıes('la f-\toııı·nııın lıütı:Hsin

drıı iiı: ııüsha bulunur ise ayıu ınnrf Vt' hiı•iııei 

ni'ı-.h;ı~ ·n !-).B. 125 iı;ıarrti konnlnıuş isr ikım•i ııüs
haya R B. 125 «A• vr iiçüıwü ııihılıııytt :::;. B. 
•B• koıınlıır. 

~ekil : ~ 

OTUZ YED1NCt MADDE - Evkatı nmay
:n•nede neşrolnnaıı asar vr rrı·mili nwdmtr rı;·. 

vPia sını ııııınaı·ıısı n• lıaılrlıu sınıf Yı? kısmı nıi1 -

lı ,~·yi n t·iiıııu~.: '<' suımı l'SPrin hiriıwi cildindf'n 
itihaı·rn ınütesrlsilPn ;ıclı•tl(lı' komn. l\I srlii J\ler
lısı l\If'htısaıı zal nt eerifleleri nden hiriııci <'i Ldinı> 
1:1 R. Z - 1 vr ikiııri r•ildine 15 R. Z. - 2 ve ikin
ri cildin lıir ikiııri nii~hasr nır L'ie 15 R Z. • l\ 
ff'ı·kim oluııuı·. 

OTUZ SEK1Z1NCİ MADDE - Bcr miııvnli 
m:ıruz fişlPı' lasıtif nlıınduktan sonra. her biı· kı
smı ir.in bir takımı ı>lsinei şınkiyP, rliğPri elsiıwi 

garbiyeye mahsus iir,eı· liste tanzim olııııtu• . Lis
tı>lı>rin iJ3 X 1/2 santimetre badında vuı·ııkalar-

ci<ıll lı'ı;;kil n· bir klasör derumu1da hıfzolunur. 
List ••IPriu lı iri kebir \n ikincisi vasat vn 

iiı;üıwii~ii Rll;dr fıa<'lllİllcle olan asar içindir. 
Listelerin başmda bh·inei satırda şarkiye \ A· 

ya garbiyl' vr ikinf'i satırda smıf ve kısmı hiza
smda hacmi yazılu·. Lis1r, arzaıı dört süttuıa 
taksim olumu·. Birinci siilunda yukarıda srmf vo 
krsım riimuzu ve bnnıııı alf ınoa müteselsilen sıra 
numarasr, ikil1<'i ı:ıühuıda ıni.icllifin ismi, ki ta hı n 
unvam, mahııl ve tarilıi tabı, üç:üııcii sütunda 
adedi rilt w döı·clünrü siitııu ıla ıncvt·ntle nnınıı 
ı•ıısı .nıt.ılıdıı• . 

Şf'kil . ~ 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Me1.kur 
liı:ıtPlcrr srı·a nunıfl!'al'!ı v:ızı i~in ka id~i atiyeyfl 
ı·ia.;ret olunur: 

F:lsinı>i şarki,H: ile yazılan kitapların ha ·mi 
kelıir ise J elen başlar 99 za kadar rlevam ed r. 
\ ' ~sal i :-ıP 100 tleıı haşltH· 2-Hl l'.a karl Rı' devam 
Pder ve sagir iı::r 2n0 Jmı haşlar 4!1!l za karlar 
'levam ed m·. 

Şekil r 8 

Elsinei garbiye 
Kavanin, asan muhita ve 

resaili mevkute 

• 

K. T. 
643 

Pozener Kamusu kavariin 2 105,33 
Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE - Bıı listedf'n nıütelıaı-< 
sıl riimnı H' r>rkanı r:;(•ı·iıı hiivıyrtini tayin rclrı·. 

ı\[r!-;f']ıi ı;ı•kil•l" ~östrrilıııı kitabın işareti K. T. 
64~ nlat•aktır. 

IJistelerin ik ımı 1 iııde her bir PHrrin ı·ümu:.: 'c 
ı>rkanır vr Psere m::ıhsııs J'il:jin sağ IHılllifiiııdt• üııf 

rihetinrlc tahrir vr kPz<ılik o esPriıı ıınv;ını sıı 
yıfasına terkin olunur. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - Yuvarlak gli.isP 

kıiğıtlmrlun m anı tıl rtiket ilzPrine lfl Jli'L nıarl 

rlrık nw7kiır riiımız \C Prkam ·' azılanı k f'tikı>t 
kilalım ıalıı · ııı;ı yap1ştırılır . Uııcıni kehit· olon 
kifaphıı·ın etik<'ti yuloırırlu, vaı;at olaalar or 
tMla V<' ı:ıugir olanitır ::ılt.ta ilsıık olnnuı·. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Zahri eliketi is 
t.iap edcmi~·ecek radd<:'d<' dur ohm kita.ı.ılar;ı <'tl
ket sağ kah'ın zahrın:ı kııt·ip lıir nııılıııllindr ya.
pı~fmlır. 
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imK ttQUNCtt MADbE - Eser ka~ (•il t

ten ibaret. olıusn olımn, her bir cildin zahrına 

ayni ı·ümuY. ve numaı·uyı havi etiket yapıştll'llıı·. 

KlRK DÖRDttNCtt MADDE - S'mı fhıı·ı 
rniiuıltiin olduğu kadar ayı·ı ayn doluplı.ıı ·ılı:ı 

yerlPştil'ihıwk iizeı·e daltıplar ihtiyara göre lıık 

siııı ve smrfm ismi dolupların hariciue tel'kiıı 

olnmll'. 

KlRK BEŞİNCİ MADDE - Kitı:qılal' mıııı 
mi.v<>tle Hlt. taı·afhıı ·dun biliptidaı· sağdan sola 
PVVPlfl kehid ı·, hadl'hu \'as:ıthıı· ve nihayı•t ~a

ğirler di7.iliı·. 

Her biı' sınıfııı l(ısıınlı:tn uil'birimkn lc•l'ı·ik 

ı>dilir ve yenidt•ıı V<ll'i1 ola<'ıık k it nplıır konula
bilmek iizrı·r ıınılnrınılııki lıfıli Yt'l'l r hırııkıhr. 

KIRK ALTINCI MADDE- Atlaslıır, hıı

ı·itRlnı·. hüyiik rcsiınlrr ve fevlaıH\de hüyiik ki
taılaı· ait l)lcluihı ımıırın dolaplan altmda mPv
c·ıtl giir.lt'l· clı•ruıııııııJ koıınlur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - R~tflal'da PV

\' t·liı hn·p nlım:ııı , ı-~ııni~·pıı ınrl'kul olun, ı;ali~ n 
lıııt•ıtti lıii~·ii klüğüııdt•ıı vcyıı suiı· Pshaptaıı dolu
·"' nnW)')'Pl1 olıııı .n•ı·iıı ~:ı~·l'i lıir dolaptı.ı hulu
mın, l'ıılıüııı n·ı·ilı>u kitapltırm yel'iıH~ l<itup 
ııılıı •t ı;ıı>ldiıırlt' sfıflı• ht'~· ~~~ tıılıtudıııı iıııal oluıunı 

hiı· lt'vhu \'ılY. \'P iizeı-ine dt' kitahııı l'tikrti ko
ııtduı·. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE - Kıraı.ıt st~lo
ııunda mi.Hulan için ldtap talep olunduğu lıalde 

zi ı·tlf' ::;ekli ııınlıarrer })llSia ita olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

H.ümuz Vt! 

numarası 

M:üellifin 
ismi 

'I\ılihin isıııi \'<' nwlıulli ikııııw1 i 
'l'ııl'ihi : . . . . 

Kitabm unvaıu 

KIRK DOKUZUNU MADDE - J stüırP ic;in 
kitı.ıp 1ah•p nlmıılnğ-ıı lınllle şekli muhıtt·rcr pus
lu imza oluıHH·al;tıı· : 

Büyi.il{ Jltilll•l J\Tpelisi kii.ttlpuıwf!iııJeu 

l stiaı·c olunun kilap ·enetli 

Rümn~ ve nunınra 
Miiellifiıı ismi 
;\[üddı• l : 
lın71l : 

·- - -
Adet 

Tarihi ita Cilt Un van 

Ade d 
cil d 

J\fpşguliyf'1: 

l\1nhıılli ikıınıet .. 
'L'arihi : 

Millahazat 

ELLİNOİ MADDE - l art>si urzu olurum ki
tap bulunmadığı veyahut iade ohuıduğu halde 
ma.ddei sabıkadu heyan oluuan senet sahibi im
zaya iade ediliı·. 

ELLİ BtRtNCt MADDE -laı-e senedi bü
zmLluu <'\' Wl idare defteı·ine kaydolunur. 1\Iez
kfıı· cleftC'r zirdeki ı;ıekilde olacak:tıl': - -

Ta.ıilıi Kıymeti 

iade teclit MüM.hazat 
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ELLt lKtNOt MADDE - 'l'eclit için kütüpaneden müce1tide kitap verildiği halde zit·ıle şekli 

gösteı·iltn ıııüccllit defterine kuyrloluıııır. 

-

Sahibi imzanın ismi ve Eserin Adet Tarihi 
mahalli ikallleti unvaıu eilt No. iade 

. 

Unvan sütununda kitabın zaht·nıda hasıJacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücellidin hesalıı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

- -

Tarihi Müddet i 
iaı·e iare 

' 

ELLİ UQUNOU MADDE - .Aynı :;ıekihle tanzim olunacak pusla ıuiit'f'llit taı·aüııdaıı iıııza ulu
narak hıfzedilir. 

--ııCii1> tiJ '<&:ı---

.. 



B. · Heyeti Umumi yenin mesai hulasas1 

ı .... 

ı. Heyeti umumiyeııin açılması 

Altıncı Devrenin dördüncü !çtlınnı 
1 . XI . 1942 pazar günü saat 14 de Reisi 
cümhur !sm et İnönü 'n ün şiddetli va sürekli 
alln.!ilar arasında şereflendirdilcl.eri Başkan

lık kürsüsündq irat buyımluldnn ll '?ağriaki 

nutukla açılm~tır: 

1\i.iyük 1\lillet Meclisinin uıulıterı•ııı .Azmn! 

Al1ılH'ı intilıup de,ı ·Ndnin döı·diillcÜ h; tiıua 

yılııu u •ıyoı·uııı. fnlıtel'enı fıxayı ııı>Ygileı·lc SE' 

Ifıııılıll'lnı (Alkışlıll' )-. Bu st>llt', millet işleı-iııill 

Biiyük Me<•lis taı·afınclan yeni bir aziuı ve iraele 
ilP idorc t•dilıııı>siui gE>ı·ektiı·cn şaı·tlaı· içinı-le 

1oplanıuış lıulnHuyıır·uz. Eıı biiyük ııı i Ili felil ket
leı-i yent'rck bu ıneınleketiıı tarilıinJe yeı· tut
cuuı;ı olan BiiyüJ- .Millet MecJisinin, Jıcl' bakını

unu ve heı· zıtııııın olduğu gibi Millett' ııiiıııuıw 

ola •ak azimJi ve feı ·agat li çalı'şına ı , engüı faycla 
lal' \ ' C fpyizler g-el i recek t i ı· (Rravo s l'ı·dı>ı·i al 

kı~laı·). 

.\ ır.iz nrkaduşhıı·ım 1 

DLinyu lıarhi lıu yıl Jn kaıılı şe ldlleriyle ınl'ııı
ll'lwtleri yakıp yıkmakta tlevaıu etti. t$chil'ler 
v · c•eplıe grı·ilcrinin siHi.hsız halk yığınları, het· 
t:ı.nıJ'in, ateş i~iude kaldıüır. insanlık ülcli.iı · 
ınekl t'n haı;ıluı usnl ta nıınıyau bir aeıııo •ak is1 i
luımete gitlikçe clalııı ziyade :sap!Hıııııış lıııluııu ~ 

yoı·. Bu halleri iruıan olarak ve millet olarak 
ı; yı·ederkcu biiyük i tıı·ap duyuyoruz. (Bravo 
se<ıl(lı'i ) . Bii! ün k ür yi knıılamıı;ı olan horbin 
şiındiye kadar olan iakiı;ndı ııı.•ti ·esi olarak yer 
yiiziuıde bir tarafıu hakinıiyetiııe dayanon hir 
ııiyasei yapiBTlllll kalanuyacağı veya kurnlnuıı 

yacnğı anlaşılırıaya haşlam ıştrr Llenil lıilir (Bra
vo sesleri, şidıll'tli a lkıı;ı,lar). 

Milletlcrin, küc;ük büyük, hepsi iı;:in yer yii
zünclc istiklul Ye haysiyetle yaşamak im kum sn
bit olaraldu· (Bravo S(IS) ri, alldşlar). Biziın ıuil
letlerorası siyasette daiına esas pı·ensilıinıiz ul
ıııuş olan hu gayenin, n imınfsız ıııiicndelt>lf'r-

den ı-;oııı ·n olsuıı, loıhul t>ılihııesiııdeıı büyük se
\'itı<: dııyaı::ağıx (Bravo :sesleı·i ). 

Azix ıırl{ada .. lal'lm ! 

_.\f ulıuı·clıe t•ılcıı 1 eı · u ı·ıısıııdıı hi ı· uıılm;nıuıyı 
lı ugün iı,:iıı ümit c tt i ı· Cl' k hi ı; h ir ~ erll<• lı i ı; h ir 
delil yok tur ( \'azı k scsi ı· i ,ı. Üyl göı·üuiiyıH' ki, 
19-!3 yılı daha geniş ye daha. insafsız nıuhaı·ehe
lerl• ge~t>cektiı·. ( Ya7.ık :·wsiPI'i) . BLt. iiııüıııii:ztle

l<i sene tlahi, mili! siyasetimizin h:erde ,. · dı.,oı·
dıı lıerkes~e bilinen istikoııwtleı·iııi, ılüı :iiı-ıt 'c 
eiddi oluı·ııl' ınulınfazu t'ıkı·l'ğ'iz (Druvo SPsleı·i , 

u llo::dııı· ı. .Alı it !erimize, ittifaklarllU11.ıı V(l dust
lııkturı 'ıııızn sadık olaı·ak, \'(' lı('rhan,.i bir DeY
l<'tc kııı"'ı hil li \ ' C ı-;uklı fikirli olmuktuıı tlik
kntle sakıuaı·ak , miiH emniyet siyasetinıizi tu 
kip t>dN•eğiz ( Hrıwo sesleri , alkı~lm·). Büyük 
:\1 N·lis t akıl ir etle ı· In, gittikçe !jiitldet lenen düş

ınanirk ha vası i.,incle, heı gün hiı·az daha sinir
leııuıiı;ı taı·nfla ı · ort asrutla, t arnfsızlık politika sı 
yürütmek, Hükümet ic.;in çuk yomcu olmakta: 
clır (Doğru se.·lf>ri). Biz. lıcı· rleYiı>tlt' olnıı ıııüııa
«eh tll'iınizin mahiyctiııi u<:ık~n söyliyı•hilir lıir 

kai'Hkteı·d \'c ktı"' tte olduğııııııız i •iıı politika
ıııızı 1-!C'lt•ee],te rh• Nebatln takip t'lıııl'l,tı•ıı <:ekiıı 

ıııiyeceğiz (Beavo sesleri, nlkı~laı·). Hiyasetimiz
deki ı1ürüs1 lüğüu her tornJ'n nit faydnlnı·mııı , 

lıiitiiıı ımılıal'iplı•ı·ee tnkrliı· Pdilıliğiııi saıııyonız. 

Aı·kadaşlar 1 

c-teçen bit Hcne za.ı·imdaki ı;alışıııaluı·ıııuzııı 
Hetic<>lt>l'i dildwllı• iııt·el~ımıi.re cleğeı·. Bir ta-

. rartıuı ınillPI hayatnun ileı·lem ı:ıini v gcliııııııe

siııi, rlüuya harlıiniıı şaı·tlaı·r içinde hiç al\satrna
dan tleYıtın ettil'ılik . lfemlek<'tin inıan için lıt>ı' 

turai'tu <·. r~illi faydalı i~l<ıı·e uı·a vcrııwdik. Dı•
ıııiı·yollııt'ı, biiyük su i leri, her türlü yapwı ikh
sıvli faaliyet](lr. hakikatı•n ııH•ıııııuıı olıır·ıığııııiz 
birşekilde g•nişlemiştir. Mill 1in kültürık {,riizl'i 
saııa1lat'da vet lmik öğı't'liuıdc \'tıkit knybehııı•
dt'11 hnzıı·lıuuııaın i~in büyük pı·oı;-ı·;.uııl:ır kabul 



ettik. Bu pı·ogl'anılnl'ı zevkle ve ı:ııırsılrııaz sebatln 
takip eılcceğiz. Düyük Meclisin takdirine mazhaı· 
olacağına emin olduğum bit· büyük işimiı de, 
zirantimize hüyiik ınikyasta ve yeni bir gnyretl 
ehı>ınıniyet vcrilnıe idir. Her tüı-lü Devlet. mu
va ffakiyct leri ni n temeli olan ınaliyemiz isi' 
ağıt' \'u:d ft>leı·iııi ıueınnuıı ola<:uğııııız tııı·zda Lıa

~arrınya devanı etmiştir. 

Ziı·aat nıalı~ııllerinin fiyallal'lln makul biı· 

ı:ıurette aı·t t ımı ak haı·ekeli, Hükümetin isalıetli 

teşelıhüslcriııdcııdi ı·. Dünya pahalrlığnıın yükünü 
yalnız köylüıniizün . yükl nnıesini isternek biiyük 
haksızlıktıı· (Bı·n\'U ı:wsleri) J I em köylünün kal 
kınmasını temin ctıııek, b ıu onu hadd n aşırı 

fiyat hırsıııa luqJtlnıaktan kol'uınak Iuznndll' 
(Briı.vu .smıl l'i). 

Azi;.: nrkııtlıu~l:.ı.rını ı 

'l'iirkiye'de uıillet hayatınlll gidl>jiııdeki ~a

l,ışnuı. ve ilel'leınc ıııanzarası vatandaşhıı·uı ıneın
lekeL ve uıillet selameti i~in her fedakii.dığı ka
bul etmiş haHel'i, büyük ve kuvvetli Lir ıııHle
tiıı i~tetl ridir {tlravo Reslcri). Millet olımtk 
hakiki göl'iilıii~?ÜIHÜZ, hn gürl>üz v~ kuvvetli hal
dir. A11ı•ak Uiıyük ı\l ilh•L Me<·li:-ıiııiH eh('ttıtniyetlc 

dikkatini c lbetuıek hıteı·im ki, patindığı gün
Jenbel'i düuya harbiııe, uıeıııleketiuı iz eıı ziyade 
bugün yakla.~nıı!?tıı·. TT aki ki kuvvetleı·imizi sağ

lam vaziyetim izi bulandıı·ıp gölgelenili ı· en bir 
manevi telaş V • ıstil'ap haVUSl, hugiin vntanı
UUZlll ü;.:eriııd smektedir. Böyl halleı· lıiı· 

ın illeti hıı.st alı kı ı ve zaif göst ri ı· ler hastalıld ı 

millet bünyeleri hal'icı telılikcl 1'i süı·atle üzer
ı rine çckeı·I r. .Bu sebeple bir gün biluı 'uiği

miz bir Üif ikam<•tt l'll \'(~ hilmeı.liğimiz bahaııeleı· 

altmda vatuuıımzm taıı.rı·uzıı uıiiı·uz kalıııasr Hı 
tirnalini Biiyük Millet Meclisiııin ciddi olaı·ak 
gözönü nu c tutması i ca bedl'ı· ( Bra\ o sesleı·i). 

Aziz arkıı.daşlar ı 

ı)uuı'l:luz bir ticaret 1ıavaıu, lı akü SPiıepl rı·i 

t,;uk aşan biı· pahalılık belası, bugün vatanımızı 
ıstırap .içinde bulunduruyor. Ru halin unnmıi 
harpt n duğaıı, k ndi hususi ı;ıaı·tlaı·mıızla ilgili 
olan sebeplerini ve çarelcrinl 'uuıhmiy t Hü
küm ti Rizin yiiksek nazarlaı·ınıın ctı•afiylc seriıı 
u.ııla1ıwaktır. Eıııiniııı ki, 1illet ve uıenıleketiıı 
bayrına olan cıı isabetli tedl>il'l ri buhı •nksınız. 
nizilli g-iiı·di.iğ'iiıııiiz Pn ll'lılikeli lıııstıılık, iki sf'

uedenbeı·i, cemıy tirniz içilldt! Cuuıhuriyet Hü -

62 
künıetleı·ini ınu,·ıı..f!ak etmem k için estirilmiş 
olan zehiri i lıavadır (Doğru seslcl'i). Bu zaman
ıla hiç bir memlekette ağır mahzurları olDu
yun bi ı · teuhiı· tılıınnıı yoktm. Milletierin sı

kıııtılanı. maruz oluıalaı·ı çaı·esizdir. Bu devir
lt·ı·, lınrbc ~iı·ııı iş veya ~iı·ın ııı iı:ı ıııcmlekeileı·iıı 

Iri-; birisi için, cngiu kazançlarm bulunmaz fır
ı;atlurı değildirler. Istırahı azaltmak, millet ta.
Jıarnıuüliinü aı·ttırnınk, uıuhareh dışmda kalmak 
,. • nıuharebeye girilirse ş reile ve &el ilmetle çık
ıııak i~in tck çare, resmi vazife ı-ıahiplerine ve 
en. hal1mda Uumhuriyct 1 Hiküructinc candan 
yımlnn etmektir (Bı·a.vo sesleri, alkışlar). Bü
tün eksikleriyle beraber en iyi ııeticelcl', anıcak 
1 !ükümet. tedlıil'lerinin dikkatli olaı·nk yüı·ütül
uıesiyle elde cctile!Jilüleı·. Act ile haiıl'latnalıyız 

l<i milletin iaşe işleı·ini tanzim etm k yolunda 
('ırın hnı·iyet Hükümetlel'inin ::ıal'fettiklt'ri gay
r tl re, iki senedenberi, cemiyeLimiz taı·afından 
hiç yardım dilıul'miştir. !şte bugün ilk hallo
luna<~ak mesele, umumi itlruat havasıum iade 
t•dilııı sidir (Bı·avo seslel'i). Bulanık zama11ı, hir 
daha ele geçmez fırsat sayan eski batak~ı c,:iftlik 
ağasr, ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havnyt 
ticaret meta1 yapmaya ycl1 enen gözii doymuz 
VUI'guneu tüccar ve bütiin hu sıkmtılaı·ı politi
ka ihtirasları için büyük fmmt ·anaıı ve hangi 
yabanC't milletin hesn.bltla çalıştığı helli olmıyan 
lıir kaç pulitikaci, büyük bir milletin hiit iiıı lıa-' 
yntına küstah bil' sm•ette kunda.k koymnya ~a
lışınakladırlaı· (Bl'll.vo sesiPl'i, siiı·ekli alkrşlıır). 

Oç he~ yüz kişiyi g çıniyen hn imıanların vutııııa 
karşı fı.-,ilcar olan zararlarını gidermek yolu E'l
IH't t •~ vardır 

RAS1H KAPLAN (Antalya) - Biiyük Iillct 
.M eelisi ı·eçcte. i lazımdır. 

RE1StOUMHUR İSMET lNöNU (Devamla) 
- Devlet ve millete sövmek, ıııilletin nefsine 
ve Hükümetine giivenini zehirleınek iktidannı 
kimseye verınenıeliyiz (Bravo seslP.ri, alk ış lar). 
'ficaretiıı ve ikti!iu.di faaliy 1 lerin serbf'stliğini 

halıane ederek milleti soyınnk hakkııli hiç kim 
ı:; ye, hiç bit· ziinıı·cye tıınımama.lıyız (Bravo ses
ı ı-i, alloşlnı·). l!Jrslı politikacılat•ııı, millet iı·a
desi üstüıırle dahili ve harici bir ı-ıiyal'!eL yürüt
ıtıPiı•ı·iııı• tısl;ı lti iiı-;aıtdt> Pt ltı<'lılt:'liyiz ( flı·u \'U '('S

If>ri). 

Aziz arlcadaşlaı·nn ı 

Büyük vazife gi.inleı·i, Mill t Mecluıiııi11 bü-
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yüklüğünu tooessüm ettirmek için kıyu.ıetli fır

sııtlardır. Kahı·aınan ve kıymetli Oı·dum11zu ha
zır· bnlundurmauuz, bugün h r zamandan ziyaıh~ 
lüzımdı'ı·. V ıd und n istilısal i aı·tlıt'tı<•ak 1 cılbirlcr, 
asrl geııiı;ılik yollardır. Llaqı içiııe ginııiş ve 
millot selfLmetinin kaygwnına di.işlllÜ:;> gilıi her 
ro.ahruuıiycti göıc alacak, ve h ütün ııı illet (j kül
fet ve nimeLte birliğiuıizi ve lıeı·alwl'liğiıuizi güı

leriu öııi.inde canlandıracak zıumtnduyıı . Düylik 
l\l eclisiıı ve oııtlan feyi11li ziyalar gihi dağılı.ıı·uı, 

her \<ltımdaşın, Cunılını·iycl Tl iil{iiıııetiııe ynı · -

ıhın etmesi lazıuıdrr . Tanh1 e biiyük meseleler 
halletmiş hir milletin eYlatlal'lyız (Bravo sesleri ). 
Kendimize, milletimize gi.i\ eııiuıiz, her 'azi;vettc> 
en isahet li tcdlıirleı·i hulacağııııızn güv<•ııinı iz, 
lıt>l' llfll1Htıldctn rıızl;ı V<' lmvvetliılir (flnıvo Sf'H· 

leri, allnşla ı·) . 

Hiiyiik Millet. ~lct>liı;i, lıü~·iik milli ı neziyt•t .

lerimi~in en ktıY\!'tli dcliJlcı·iııi tıırilıimiıe biı· 

daha kaydf'ı1t• t•c•ktir (Rn11 o ı.:esl~ı·i ' · nyııkta 

ı;;i(ldetli '<' ı;iiı · cldi ıılluşlar ) . 

--.. Giill;iii'J > fiJ< G4ij;:li;;:ı.o--



2. Heyeti Umumiyenin akdettiği inikat ve eelselerin aded ve tarihi ile ne kadar 
devam ettiğini gösterir cetvel 

Altıncı Devrenin dördüncü İçtimaında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu
miyesi 1 sonteşrin 1942 den 15 ikinci kanun 
1943 tarihine kadar geçen müddet zarfmda 
29 İnikatta. 31 celse akdetnili}tir. Celseler l<ıi. 

İnikııt C'ebw ('clRı>nin cill8i Tftrilıi 

1 1 Açık 1. XI . 1942 
2 \:ı ~ 9. XI .1942 
3 2 » ll. Xl . 19 ı2 
4 ı ~ 13. Xl. 1942 
fi . 1 ) J(L Xl. 1942 
fl 1 ) ıs. :xr. 1942 
7 ı :. 20 .... · ı . 19-t.:..! 
8 ı :t 23. xr . 1942 
9 1 :. 25. XJ . I!H:! 

ı o ,. 27. xr . ın.ı:.! 
ll ı » ~0. Xl . ı !)4:! 

12 1 » 2.Xrl.l9J~ 

13 ı .. 4 ... /'Jl. ]!)42 

14 ı » 7 .XH .194:! 
15 1 .. !) . "' Jl . 194-2 
16 » u. xır. l!l42 
17 :$ 14 . XIT . 1 9.J:! 
18 » J 6 . x r r . 19-12 
19 » 33. xu. 194~ 
20 » 25. XII. 1942 
21 1 ~ 2 . XII. 1942 
<)C) ...... .. :m. XII .l!W~ 
23 1 » 4. I. 194:3 
24 1 » 6. J .1943 
25 » R. I . 1943 
26 ı » Ll . ı. 194:1 
27 1 » 13. T, 194:1 
28 ı • 14 . I. 1943 
29 .. Hi. I . 19·1:~ 

milen açıktır. 

~agrda.ki cetvelin tatkikinden anlaşıhı

Cftğl üzere Heyeti Umumiye ceman 50 sMt 26 

dakika inikat halinde bulunmuştur . 

.1\t• kaılaı· ıh•Yam rttiği 

Chill ii Ha.nt Dtıkikn 

Puzaı· ı 35 
Pa?.aı·t :;i o 44 
(1aı·şamha ı 10 

C mn n. 1 20 
Pazaı·teı;i o 04 
~:aı·şamha o 01 
C' u ın a o 3;, 
Pa:r.aı·f t\Si o ın 

Ç'aı·ı;oam ha . () 10 

Guuıa o o~ 

Pa?.arleı-ıi o 22 
('ıırşnıulıa ı lO 
Cnıııa o 25 
Pa.uı ı·t esi 1 o~ 

<,'<ıı·ı;mııılıa o 20 
Uunııı. 2 .ı;) 

Paıaı·tesi 3 17 
Çaı·ı;;aııılıa ı ~r1 

Ça r/ialll lı a 1 45 

Cmna 3 15 
Pazarlesi 1 o:~ 

Çarl$amlıa ı 05 

Pazartesi ::ı -~ ~) 

Çarşamba 3 58 
uma 4 00 

Pa:t.al'tesi 3 4fi 

Çaı·~aıuha 5 00 
P ı·şenıhe 4 ~ı 

Vuıua 1 08 



3. Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete muhtelif encümenlerden 
(178) mazba.ta gelnıiştir. Aşıığ'ldaki · cetvel 

bunların hul&salariyle muamele tarihlerini 
göstermektedir. 

Bu (178) mazba.tanın (154) i\ kıı.nnn, (13) ii 

karıı.r olarak, (3) il okunamk kabul olunmuş 
(3) ii eııciimenlere iade edilmiş, (4) ü okun
muş, (1) nin de Hükümete tevdüne kar8,r ve
rilnri~tir. 

.1 n ll .m E ('t'.ıll~'.vr,rı:r. 

Adiiye encümeninden gelen mnv.hııl.n.lnr 
, 

1. Arlli t'vı·ııkııı Posta, lt•lgı•af l't' lf•lrfon 
iclrm>ı;i vıısı1ıısiyle frlııiğ'iııe dııiı· olan :l~()() ı;ııyılı 

kııııııııa de kııııtııı liıyih•ısı hııkkıııılıı ( 1/~9:-l) :ıo. )\ı ı . l!l~:! l;ıı•ilıitırlf' 1:!17 ;-;;ı~ ılı k;ııııııı nl:ı
ı·,ıl\ luılıııl f'clilırı i~l ir. 

2. , \nıkııtlık kııııtıııuıııııı hıı:~,ı ıııııılolı•lt>ritıiıı 

olı•ğiıılit·ilııH•si hııldnıalıı kıınıııı lıilıihıısııııı ıl;ıiı· 

ı 1/71!1) t :ı. 1. 1!14:1 lıırihiııılP 1:1:1!1 sıırılr k:ııııııı nl:ı!'ıık 
ı, :ılıııl .. cl i ı ıııı~t ir. 

:ı. - nıınıl ' p;ıllaywı )tı:ıdılrlı· ı· , ı;il;ilı \'1' lı•

r .. rnı:ılı iıılıisıırr lı:ıl<kıııdn kıııııııı !it) ilı:ısııı:ı ıla

it· ( l j:lH7) 

.J. llnlıı ınPlıus11 fılıtfi Ciiiı·pıı'iıı, .\nıkatlık 

kııııııııııııuıı ııtll\llkkııt -4 ıwii ııııııltl<•siııiıı (.\) fık-

1,1 . 1. ın..ı:ı tıırihiııılr 1:11 1 s:ı ılı l<:ııııııı nl;ıral\ 

kahııl l'ılilıııi~t.ir . 

rasıııııı h•l'i;i ı·i lıııkkıııda takriritıl' ılııiı· (4/li..J) I.J. . XII. !!H~ lnrilıinılP ı:nK sn~·ılı l<:ıı·ııı· ola 
rak lwhııl l'dilıııi~eiı•. 

!i. - ı 't•;~n \'C' tl'ldft•Yh·ı·i ıııııtıııı miiıliiı·liiğii.

ııiiıı \'llllif'l' vt• teı;l<ilntı hııkluıııl:ıki :ı:loO s,ıyılı 

l<:ııııııı i lı• lııı kıınnıııı dı·ğiı;l iı·ı•ıı Hli7 sa.nlı l<ıı~ 

ııuııutı hn~ı ınndılrl(•ı·iııin ıH!i~tiı·ilıııı•siıw \'t' lın 

k:ııııınl;ır;ı bazı nıadıiC'IPt' l'ldeıııııı•siııı• ılııiı· loı-

111111 lıiyih:ısı lı.ıkkınıl:ı (1/l"H i ı 1:1. 1 I!JP tıırıhııırlc ~:l~ıR sıı~·ılı l~ıııınıı ıılnrnk 
l;ıılıııl t•dilıııi~l i ı·. 

li . - lı-pl'lH:i.\•aı·i ve fıl•lıi ıııüslnhır.nrlar hak
kındaki 1~6:! sayılı Jwııııııun Jıa,.ı ııııııldt•lrl'iııiıı 

laJiliıl<' vr hu kununa lmzı lıiildiııılı·ı· ilfn·eısim· 

tlııiı· kınııııı Jilyiha:,ıı lıakkmrlu ( 1 /(i~H ) -1. l. Hl-l:l 1urilıiml<• ı :-ı+, sıı~·rh kıııııııı ol:mıl kH· 
lml cılilnıio;tir. 

7. lzıtıit <•rr.MYinde ıııahptı.'> lliisl',Yiıt A\ ııi 
l 1 :ıı·ıııaksı:ı; il<~ .,al<ir 'l'amloğıııw~ 'ıııı •·ı·;~,ılıırıııııı 
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ıı F.fr Juı kkmclıı kanım lilyihnsma ifııiı• (1 /R63) 

H. - {aliye vekiLieti Başhukuk nıü~avirliği
niıı v~ Mııhakemat uınunı rııiirliirliiği.inün vHzi
felcrine, Oevl('t. davalaı·ırnn takibi usullerine ve 
ın!'rkez ve vilaydleı· kadroı-nında hazı drğişiklik 

ler yapılıııasrnıı ıiaiı· 'lomnn JiJyihıısı hııkkınrla 

30. Xl . J942 tıırıhindc 4309 sayılı kanun ohı

rak kabul edilıniştir. 

(l/ Ol} 8 .1.1!:14:3 tarihjude 435:; sayılı kaıınıı olanı k ka
hul eflilınif-)1 iı·. 

9. - Mebus seçimi haldmııla kanun lôyihasr

na dair (1/864) 

10.- Saferde ve hazaı:aa lıilılmum askeri şa
hıslann hukuk davalarının görülme tarziyle kira 
haklarının korunmasl hakkmna kanun Htywasuıa 
dair (1/498) 

ll.- T~km ve su bücüınlarma karışı korunma 
hakkında kanım layiliasma dair ( 1 /61~ 

12.- Ticaret ve sanayi odataı·ı, Ticaret hor
saları ve Esnaf odalarr teşkili haklall(la kannn 

l8.yihasına dair (1/890) 

13. - 'l'unçeli vilayetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha uza
tılınasına dair kanun ıt~yihası hnkkmıla (1/889) 

14. :x!II. 1942 tariJıillde 4320 sayılt kanun olamk 
kahul edilmiştir. 

30 . XI . 1942 htrihhıde 4308 sayılı kıınun o]aı ·ak 

kabul edilm.iştir. 

14 . I . 1943 tarihinde i373 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilnıL~th-. 

1 l . I . l943 tarihinde 43fıfi ı:ıayıh luıtllın ola r:ıl 
kabul edilmi~ir. 

16. JIDI. 1942 tarihinde 43aO ı;cıyılı luıııuu olaı<ık 

kabul edilnı~tir. 

Arzuhal encümeninden gelen ma.zbatalar 

1. - Bingöl mebusu Feridıuı .F'ikri Düş,fuısı>J 
ile Zonguldak mebusl Rifat Vardar'm, Arzulıal 
encümeninin 3 . VIII . 1942 larihli. Haftalık ka
rar cetv,elindeki 4358 sayılı kaı·arm mum.i He
yette mitzakere ine dair takriri hakkında. (4/ 59) 

2.- İstanbul mebusu Ziya Karamursal'm, 
Arzuhal encümeninin 20 . x.ı . 1940 tarihli Haf 
talık karar cetvelindeiri 2264 sayılı kararın Umu
mi lleyette müzalı.:eresine dair tahiri hakknıda 
{4/29) 

3. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nu.n, 
Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1942 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 3885 sayılı kal'al'Uı Umu
mi Heyette müzakeresine dair 4/57 ve Arzuhal 
encümeninin 3 . VIII . 1942 tarihli Haftalık ka
rar cetvelindeki 4281 ve 4292 saydı karaı·larrıı 

4 . Xli . 1942 tadhinde Dahiliye enetim niıw . 

14. XII. 1942 tarihinele 1319 saJJiı karal' olarak 
kahtıl edilmiştir. 
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Umumi Heyette müzakeresine dair 4/60 sayılı 
takrirJeri Jıakkında 

4. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu 'nun. 
Aı·zulıal encümeninin 2 . XII . 1942 tarihli Haf
tn;lık karar cetvelindeki 4402 sayılı kararının 

Umum1 Hıeyette miizakeresine dair takriri hak
kında (4/67) 

Bu husustairi muzhata 14 . I . 1943 tarihinde l\o
bul edilm1ştir . 

Bu husmtaki mazbatıı 14 . I . 1943 tarihinde ı.a . 

bul edilırı,i~ tir. 

Bütçe encümeninden g·elen mazbatalar 

1. - Ankara Elektrik ve havagaz1 ve Adana 
Elektnik müesseselerüıin idare ve işletmeleri 
lıııkkıııdıı kıuııııı lôyiı·asııııı tlair (V615) 

i. - Askı>ı · i ııı mnu mıııtakulaı· hakkındaki 
1110 sayılı kanuna ek kanun lil.y"ihllısnıa dair 
(1/ 858) 

:ı. ~ Ask d ve mülki tekai.it kanuııwıım 

ikinci maddesinıiıı değiştirilmesine dalı• olan 
H066 sn yılı kanumııı ta :tili hakkmda kanun lii
yilıasına dair {l/89G) 

4. - Baml , patlayll•ı ınaddeleı•, silalı ve te-. 
Jel'l'uatı iulıisı:ırı lıakkmdw ka.nwı layiliasma 
dair (1/587) 

i'l. - Hed n leı-biyesi uınmn mildürlüğü 1942 
mali yılı hütı:esincle değ~ikllilt yapılıuaım111 dair 
\(uııtuı lıiyilıası haklundı.ı (1/915) 

(i. - 1942 mali yılı Muvazenei unıuutiye ka
ııuııuna lıağh (A) iı;ıaeetli. cetvelde dcği~ldlik 
yapılması lı al< k nı da kıtnun . lay i h ma dair 
(l/912) 

7. - 19.J.2 ıııali yılı .Muvıı.zeJtei unıuliye ka
nıuıuna hağh (.A) i11atetlli twtvelde değiş.i.k.IAk 
yapılınası ha.kkmna l/925, 194~ mali yılı Mu
v.azcıwi uıııuıniye kammuna bağlı (D) cetvelin
de değişiklik yapılınası hakkında 1/926, 1942 
mali yılr MuvıuıenAi tııtllLııtiye kanununa bağlı 
(A) iı;ıa. ı· t.li Pet "eltle ıl ğişikllik yapılması hak
kmdu 1/9~8 linyılı l aııtm Hlyilıalarr ile 1dare 
tleyet.inin, .Ui.iyük Millet Mellrisi 1942 mail yılı 

ın . 'll . 1942 tarihinele 4325 s~yılı kanun ola
ı·ıı k k alnı ı ei! ilm iştiı·. 

20 . :Xl . 19+2 tarihinde Mi lll :ıvı üdafaa en cü
ın en.ine. 

15 . 1 . 1943 tarihinde 4380 sayılı kanun olarak 
kahul edilrrüştir. 

1+ . J . Hl43 tarihinde 4374 sayıh kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı : : : 1 . 1943 tarilıincle 4360 :.-4ayı1ı ka1ıu11 oltwak 
lw bul edHnıişt i ı·. 

13 . I . 't943 tal'ih.iııde 4363 sayrlı kaıımı ola.l'ak 
kııhul Nlilmiştir. 
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lıütı;r.,.iııde ıll'ği:~ildil< yapılnıasnıa tlaiı· '2/Tfı sa· 
yı~ı hııııııı leldifi haklanda 

H. - 1 !J.-1.'2 w ali yılı ırıuvazt~ııı·i uıııumiyc ku
nuıınua lıağlı .\ 'c ı: l'dvpllrı·iııJı• clf'ği!iiklil< 

yapılması hakluneta k.ınuıı tnyihaımıa claiı

( 1 j!HHi) 

9. - <'eza ve tevkifevleri uıuıun ınüdüı·lüO.ü
ııün vuıdf • ' • 1l'i;ikil:i1ı hakkıııdııki 3f>OO ı-ınyılı 

kaııuıı ilc hu kaııuııu tlPği!}Liı·eıı 4-077 saydı kıı

ııurınn lıa7.ı ıııacld<•l •ı-iııin ılt•ğişt irilııı<'siıw VP lı u 
l<aııııııl:ı ı· :ı ha7.ı ııı:ıt.ldt>lcı· cl<leıııııesi ııı· dıı i ı· kn-

l!i . 1 . 191:: lıwilıiııclc ..ı:~H'l sayılı kıtııun oln.ı·ak 

kulıni t•clilıııi~tir. 

~H. X ll . ı~ııı lııı·ilıiııde ..J.a..ı:; sııyılı kıııııııı oltı

ı·ıık kabul et..lilmiş1k 

ıııııı Jüyilınsı lmkloıula ( ljtl-531) 1:1 . !. l!l·l:l luı·ilıiııclt• 43fi8 sayılı kııııuıı ularak 
kalıul Pdilıııi~tiı•. 

10. - Devlet. demiryollıınııırı ilıtiya(•ı olaıı 

nıulıııı•l'ik vt• ıııiilchar1·ik t•ılcvatıtı sipati.'ji i~iıı 

tııalılıiiclal y:ıpılmnsıııu dııit· ol,lJl :ıı.J7 ve ;j;~Hl 

sa,vılı lwııuıılunltı clt•ği:;ıiklik yapılması hakkıııda 

kııııuıı l[ıyilıasmo d::ıiı· ( 1/91 ) 15. 1 I!H:ı lııı·ilıiııdt· -1:3~-l snyılı kanuıı olarak 
l•ıılıııl l'clilıııişt i ı·. 

1 J. - 1> •vl t Drmiı·yollııı·ı ve Jimanları iı:ılct

ıııc• unıuırı nıüılüı·lüğü l!l.J.2 mali yılı htilc~esiııd' 

dl•ği~iklik yapıintası lıakkırıda kııll\tll lüyihasııut 

ılııiı· ( 1/907) 4:. L 1!1-1:1 l:ıı·ilıiııclP .J;J-1!-J sayılı kııııuıı ulaı·ıık k:.ı

lıııl cdilıııiııtir . 

12. -- Drvlet lJ nıiı·yollnrı Ye liıııanları i~l<'t

ııw unıuın ınütlüı·lliğü ıııcn11ır \' • ırıiistalıcl•ırıll'ri
ııin Ül'rt•lll·ı·iııı! dait· olan 2H47 sayılr lomtınuu 

lı:ızı nıaılılel •rini cl•ğit-:liı·en 3J'ia sayılı kıuıuııa 

lıiı· ıııtıvııld<tıl ıııadde (•ldcıııııcsiue clait· k:ıııun 
liıyih:ısı hıdd<ında (J/8Hj) 1:1. 1. IHJ:l laı·ilıindtı .ı:_l;ıli ımyılı lttıııuıı ol:ıı·ak 

kıı lıtıl t•dilııı iııtir. 

1:3. - J)evl•t clrnizyolları işll•lnıe nınuııı 

ıııüdüı·liiğü 1!14-2 ınali yılı lıütı;esimle Jeği~ildik 

yapılıııasııııı dııiı· kaııua lfıyihası lıakkında 

{ lj!>HJ) 

14. - De\ \cl Havayolları nıuuın tnüclürlüğii 
] 9•l2 ıııııli yılı lıüt~csiııtle deği:ıiklik ya pıJııı:ısı 

lıakkıııcla t /899 ve llevlel Ha.vııyollıu·r uıııuıu 

rrıüdüt•liiğü lfl-l<! malı yıli l.ıiitçt.>siııde müuakul · 
yapılın:ıı;ına dail' 1j90H sayılı lmmın lfıyihalarr 
lınkkıııdıı. 

16. - Devlet Kons tvatnval'ı tiyatro, oıı ra 
vu hıılPt şnb 1 riulcn mc1.ım olııııla.ra rlhiı; veril
Illl'Si Juı.kluııua knııun luyilıru mn dair (1/882) 

ı:1. ı. IH·I::! lıu·ilıiııch• 4-~Hll suyılı knıınn ulnı·ı.ık 

kııhul eclılıııhıtir 

~3. Xll. Hl42 lııı·ihiııde .ı:J:lG sayılı kaın.ıu ularak 

kabul cılilnı i~l ir. 

2::1 .• ., If. l!l-12 tnı·ilıinıle 433U sayılı kanun olarale 
kabul edilmiştir. 
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16. - Devlet linıauluı·ı i~l tmo uımım ınüdüı·

lüğii. l!l42 mali yılı· bütçosino ınunznm talımsat 

Vl·ı·ilın<'sino dair 1taııun layihasr haldnndu. (1/90!)) 

17. - Devlet memurları aylıklarnun 1 <''lı it 
vo tealdülün dair kanuna bağlı ( 1) ı;ayılı l'l.'t \'C

lin 1\Iaı.ırif l'rkilliği kısmmtla değişiklik yapılına

sına vo C'umhur başkanlığı Ji'ilil.rınonik orkestrası 
teşkiltıL ve od;:<'stra mensuplurnun t di ve tee
;r.iy<'lcı·i lıakkınlluki 3045 sı.ıyıh kanunun 12 nci 
ıııııdtlesiniıı değişlil'ilıncsin dair lomuıı lıi.vilı:ısı 

hakkırıda (1/!ll!J) 

1 . -Devlet ııwnmı·ları nylıklaı•nıın tı·vlıit ,.,. 
t.-utlülüııo daiı• olan 36G6 ı;;a.yılı kanunun 7 lll~j 

ıııaddcsiııin tcfsiri Jıııkkıııda Hıişvekulct !t•zkerc

t-ıino duir (3/527) 

1!>. - Devlet memurları aylıldarııu11 ll•vlıit. 

vo teııdüliina daiı• ul:ııı :365ti ve 31-\ ' sayılı kn
ııuıılal'a l.ıağh cctv ll ı·in 1\l::ı::ırH vt>killiği lmı

ııımdu değişiklik yapılınnsr 36!l4, 3 ~9, +H-2 say ıh 

kannnhı.ı•a bağh kadroların değiştirihnc:i 1·c 
:3656 sayılr kunuınnı ~6 ıwı nın<ldl't-lim· lıiı· fıkl'a 

C'klı•nmesi Imiekında kaııun liiyihmmıa dııir 

( 1/8 3) 

~0. - Povkaladc ilıtiyn·lııı· it;in ıtilli :'liüllal'a:ı 
wldlliğiıırc ym·da solnılıwak nımlddeı·iıı n·ı·ı.d 

ınual'lıkları lıııkkına knııuıı lfıyiha,.,ıııu dair 

~:i. XII. 1942 Uıl'ihinde 4342. ayılı k:ıııun ularıık 
kabul adilmiştir. 

1.4 . I . 1!1+3 tn.l'ihiııde 436!:! sayıl ı 1 aııtuı oluı·ııJt 

kabul edilmiştir. 

7 . Xlii . 1!:J4:l Lu.ıihind" 1317 ımyılı karın cılumk 
knbul edilmiştir. 

13 . I . J94.3 tarihinde 43()5 suyılı kauuıı oluı·ak 

knbnl E'dilıııi!jtir. 

(1/8~7) ~~.XII . lH-1~ larilıiııJlı 1!1-W say ılıluııııııı olıınık 
kabul edilmi. fir. 

21. - Oedikli crlıaşlurm ıııaaşlıırınm tı•vlıit 

vo teu.dülün dair olnn 3779 sayılı k:ınııııa ek l\IL
mın li1,yihusı hakkında (1/SGH) 

22. - H.ıı·il·iyl' vekiıl<•li l<·~kiliıtı hakldııdaki 

:::nt sııyılı l<ıııııııııı bağ'lı !i ııııııını·:ılı ı·(•t \'(•liıı ıll·

ğ'i .<:ıliı·ilııırsiıw ılııiı· kııııuıı liiyiluısı h:ıkkıııllıt 

( 1/HfiH) 

2:l. - Hava smıft llH'llstıpLn·nııı vrrilect>k 
zıınılıır l't' tıızıninler hakkıııdııki kmınmın LO, 
12 ve 14 ıwii tnııdu<'lerini cll:'ği~tiren kanun Jlı, 

yihıtsınn rlııir ( 1/8 4) 

24. - llıızilı<' ilc lstıuılıııl Ih·lcıdiyl•sinin hil' 
lwııın ul:ıcııklnı·ıııın knr·ıhkh oluı·alı. ibı·u \ '<' lt'l'· 

H. XII. 1942 tıwilıinde -!~21 rınyılı lcaıııın oluı·ak 
kabul edilmiştir. 

fi. 1. 194:: fııı·ihiııcll' .J;J[ı t sayılı luıııuıı olarıık 

knlıııl edilmiştir. 

2:l. ~· ır . W4~ t :ıı·iJıim'IP •t3;{-t sn~·ılı kaıııııı ulıı

ı·nk kabul edilmi-ıtiı·. 
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kini Jıııkkınılıı kanuu lrıyilıasınn clııiı· (1/~110) 

~:i . - Tlurlnt Ye snhiller srlıh:ıf uınnm uıü

cliil'liij!i.i 19 ~2 nıııli yıl biitc~t•siııciP cleğişildik ya
pılııınsıııa dnir knntm lıi~ ihm;ı h:ıkkıııclıı ( 1/900) 

::!fl. - llııclut ve snhill('l· sılılınl wıııını ınü
diil'liiğ-ii 1!14~ ırı:ıli yılı lıiih:rsiııclc• dPği~iklik ya-

1~. I. 194~ tııı·ihitırle 43G(l snyrlı knnun olurak 
kalın! rdilrni!jf il'. 

:!:J . ~' 1 ı . J9.ı2 tnrilıindP -t:{:H sayılı kııı11ııı cıln

ı·al< knhııl l'llilıniştiı·. 

pılması lıııkkınıln kıııınıı liiyihıısnı:ı rlııiı· ( 1/916) 1:1. 1. l!l.J.:ı t:ıı:ilıiııde 4:Jill sııyrlr k:ııııııı ulaPak 
kalıul edilıııi!1tiı· . 

3i. - ld:ıı·e Hc•yt>tiııiıı, J>ivarıı rııuh:ıschıtt 
HI ı~ !Jı:ılı yılı hiitc:c ·iııuc· ıııüıı:ıl<:ılP yupılıuası 

ııa daiı· ~ Iili, Riya~wti r uııılıur l!H:.! ııı:ıli yılı IJiit 
ı;ı·si ııcl P clc·ı:ri~i k lik yapılın:ısnııt c 1 ıı i ı· 2/liR n nü
yiil.; ~lıllt·l 1leelir;i 1942 rnali yılı lıiilc•rl':iıırle rlP
i2ii'Jiklik yoıptlııııısı lıald\lııtln 2/70 sn_yılı kaııun 

ll'ldil'lc'l·itıc• clııiı· 

~H. :J:,!;{.J Vt' ~4H7 Hll) ılı k:ııııııılııı·ıı Pk kn· 

ll . X l l . 1 !!4:.! t ııri lıiııılr 1:ilfj sayılı kıııııııı ola . 
l':lk k:ıhııl Nlilnıi!lt~ı·. 

ııun ırıyilıası Jı:ıkkıııdn ( 1/H!'Il) ır; .• ·ı 1 . 1!l.ı!.! fııl'ilıiHti~> 4:l21i suyıJı k:ıınııı ulll
ı·ııl' kaiJIIL c•diluıi~tit·. 

:.!!t. - 1 llwk11l iiğı·pt ıııı·ıılr·ri rı iıı luıd ı·ulııwıa, 
lı11s11si idaı•l'lc>ı·dı>ıı ulnı·ııldarııın. ıııl''\kPıı hNlc·I
IP.t'iııc•. lpı·j'i, t:ıltif 1·e c<·ıınluııılıt·ılııııılnı·ıtııı \'1' )ııı 

iiğ'l·C'IIIIC'Iıfı•J' iı;iıı fp~]<j( ı•ıliJı•c•(')\ s:ığfıJ< \'1' ic;ti " 
ıııııi ynı·dıııı :-ı:tıırlığı il1· .nıpı s.ıııılıi!;ııııı ılnil' k:ı-

ıııırı lfı.vilııısı lı:ıldnıııln ( 1/~Rfi) ı:~. 1 . Hl4-:{ faı·ilıiııdr .ı.:ıfi7 s:ı,vılı kıııııııı olııı·nk 

kalnıl !·dilıııi':llir. 

:ıo lıılıisuı·lar ıııınırn rııiidiiı·liiğii J!lJ~ 
ııı:ılı ~ılı lıii1c;ı•siıııl" rlP~i!jiklik yıq.ılırııısına ılııiı· 

karınıı ltıJ·ilııısı hakkında (1JH17) 

~ 1. - lıılıisııl'laı· \lnıtıııı ıııiidiiı·liiğü ıııiitcda

\'il s<·ı·nıayl•siniıı fi:J 000 000 liı·ııyn 1:ıl<aı·ılnıa~r 

ltıılduııcln kıtııuıı Jilyihasınn. ılniı· ( 1/R79J 

:;:,!, - lıthisıu·laı· uıııuııı ıuiicliil'liiğii tııkaiif 
'ııtuılığı lıakkıııclaki :!fl21 sııyılı kaıııınun hazı 

ıııııclclcJ.Pı·iııiıı clc>i:-i!;\1 iı·ilıııı•ı,jiııe nı lıu kanuna lıu

zı ııııııltl<•l<>t· eklP.ııııwsiıw dnit- kııııuıı liıyihnsL 

lıaklwıcla (1(if<1) 

:ı:ı. - lstildul lıarhi nıiılinll<'ı·iııP vpı·ilerPk 
pa nı ıııii!;iı rat ı lınkl<ıııda knııuıı li'ıyihaı;ıııa dnir 
( ı;ı-<:.18) 

a-t. .Jıırıılı:ıı·ııın pı·at knnuınınnn ~24H sa)'1L 
kn.ııııııla ılPğiı;d il'ill'tı H m·ii ınaıldı·siııiıı tadili 
lıakkıııda kanun layilııısııırı claiı· ( 1/!)0.i) 

1 :J . 1 . 1 !lt:: tııı·ilıiııılt' ·l:j():! ı-;ııyılı kaıııııı olunde 
k n lıır: rdilmiştir. 

i. XI I . JCIJ~ laı,ilıiııılc -l:JI:l sayılı kıtııluı uluı·uk 

l<ııhul t•dilıııi~1iı·. 

14 . I . 1!11:1 faı·ilıinclc ~;l(j!) sayılr kumııı 1 l' 

ı:ı:w sayılı kaı·:u·.olaı·ıık kıılıul eılilıııiştiı·. 

7 . X l f . 1.11~ taı·ilıinclı> ..ı:lı~ ı.:ııyılı knıııııı olo-
ı·ıık kalıııl ('dilmiş1iı·. 

ll r . 1!11:1 tuı·ilıinde ~:Ho sayılı kııuuıı rAJ.arnk 
kabul ed.ilmi.ştiı· 



3fl. T\ıwnnı~ Yt'ı·ııisi Jonınnııııa 

biı· madde {'ldt>ıııııt>~inf' dair kııııuıı 

hHklnııdıı ( 1/!lOH) 
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ı ını vakkaf 
lfı:ııihsıst 

:ıli. J\1aaşu1ııı frvlıit n .• !Padiilii lıald•nı-

dııki 1 H>~ q• 1-1-89 sıı.nlı kııınnılıu·u ıııii~eyycl 

luuııııııııı :.! ııci nıadılı'siniıı ıleğiştiı•ilıııt•siııc dair 

+ . l . 1!).~:; 1ıırilıindr ..ı:{l)f) ~ııyılı l<nımıı olıırıık 

kıılıııl rdilıııiı;ıt i ı·. 

kııınırı liı,rilııısı lıııldmıdu ( 1/HHR) (i . ı . ıu..ı:3 1aı·ihinıiı> ı:1;)2 ı·aıyıAı kıııııııı ıılarıık 

· " kıı hııl rdilınş· tiı· . . . 
:n. - :ııaaı:; kaııııııuıııı rııiixe,\·,n·l .J.Iül ~a.nlr 

l<ıııııııııı t'k kntıttlt lfı,\·ilıa~ına dair ( 1/~22) 7 . XII . ı:ı · t:.! Hıı·ilıinılt• .ı:11 l ~ıırılı kaıııın tıla 

nık ].;nlıııl erlilıııiştir. 

:ıH. ı\Jalatyıı nıelnı~ıı ~lnlımud :\ı,diııı 

Zalwı'nııı, .\skt'l'i Yt' ııtiilki fl'kııiit kuııııııuııwı 

:ın nr•ıı ııuırldesiıw hiı · i'ıı·ııknı ilıi · ı·siııı• tlııir luı 

111111 fpl(!ifi JıaJdnıırJa (:.!j:l:!) ;{(). Xfl l!l-13 [aı·ıhinılf~ 4:)l(i ı-:;ıyılı knııtın ııltı · 

r;ık l\alıııl edil111iştiı•. 

:Hl. ;\l;ıl:ılyıı ım·lm~ıı l\lıılııııucl N 'diııı 
Zıılwı H iki arkcıda::;ıııııı, inlıi~ıır lıt>yiyelPı'i iic:1t> 
hirl(·ı·iııin lııtl'P llli'ıliılll'l'itw \ ' t ' ı;;ı•hit )'Pii1ı1lroı·iıw 

lıılıı.is "' IP\'~i i lınkkındııki ı..ı. '!'ı :-.nyılı luııııı 

111111 ılönlüııl'i\ ııııııhlıosiıu• lıiı· l'ıkı·a l•ldt'ıııııNıiıw 
<lııiı· loıııuıı lpkliJ'i lıııklwıılıı (:.!jlit.) J."ı. ı. ırn:ı IHl'ihiıııl<' -ı:ıtn sn,,·ılı IHlllllll ulıı 

ı·nk kalıttl l'ılilıııiştir. 

40. 1\l;ıliyı• Yt'kiılt•ti Hııı;ılıııkttl< ıııiiı;w\· irli · 

ğ-iııiıı 'ı· ~ l ıılıal<t•ıııııl ıııııııııı ıııiiıliirlii~iiııiiıı Yil.· 

xifplpJ·iıır, f>PVIPI d{ıntiHI ' Illlll lnkilıi tıı.;ull.-ı·iılf• 

. \ ' 1" ııwı·k!'l'. \ı · \ilA) !'111'1' luıılı·ıısnııtln hıı~ı d{'ği 

::ıildiklf'l' yı-qıılııı;ı~IJIII dııiı · k<ııııııı l iıy i lı:ı:-;ı lıı-ık

kıı\rl:ı ( lj~O 1) 

ll . MPIIttıriıı kııııuıııınıtn 1 ııeit madd •siıır 

lıir t'ıkı·ıı t>llı•ıııııı>si lı:ıld\ıııılıı lwııttıı liı ?ihıısı 

ll;t diıiı· (lj:-ı~l 

.J:.!. h l ı·ıııuı· ' ' t' ıııiist;ılıdPııılı·ı·ı· \ pı ·i lı 't l'l' 
re,· kcıliıdl' Xlilll lıııkkııııl:ıki ..ı. ıiH :-.ııyıll loınıuııı 

H l . IH+~ l:ırilıinrlı> •1:'\:l:: s~~· ılı kınııııı olıı 

rnk kahııl c>ılilmi::ıtir. 

1:-'ı . 1 . 1!11:1 larilıiııdt> ..ı:17!l ,o;;ıyılı lwnıııı nlıı 

rııl\ kıılıııl ı·ılilıniı;ılir . 

ı·k k;ııııııı liı,vilıtısıtı:ı dair ( l jR!l:!J l!i . X ll . 1!11:! lıı1·ilıinrlı• ı:ı:.n .-ııtyılı !<:tıııııı ııJa 
ı·:ık k:ılıııl t•dilıııi:;;tiı·. 

ı: ı. ,\lı·ıııııı· 't· 111 iiı-:1 :ı hdı•ııılı· ı·r \' t•ı·ılrı•el< 

l'evkaltııh• ~:ıııı lıııkkıııılaki 117H sayılı kııııuının 
n llf'll ıııaılrlı•xiılill xıımııııı lıil' fıkı•ı:ı ı•l\h•Jllll(:~iıır 

tlaiı· kaııuıı Jiıyilıaı;ı hal<kııııl;ı ( ı;Rn) 

. ~ı. ı\J IIi bJüd~;~fıı;l , . ,.J,;ilı·li lfll:! ınııli ,vılı 

lıütı;('!-iİil<' fPYkalfulc tııhsi~ııı \' ı•rilıııesiuc dair 
':!~R ~ııyılı kanuua l'k kanıın ınyihası hakkında 

( 1/893) 

2:; . X I I . ın 1~ tııı · ilıiııdP -t:ı : ı:! sayılı loııttııı nl;ı 

rak ltıılıni rodilıııi~ti1 : . 

J l . XJ l . 1!14~ latihi11d -!:117 ~ayılı kunıııı nin ~ 

ı·ak kulıııl rdiluıiştir. 



-72 
o 4!1° - ·Mnhaı·ifl ynhıınc1 ordıt ıneıısnpların

clan Türkiye'ye iJtiı·a ccleıılcı· hııkkıııduki 4 JO.t 
ı;ao\'llı lwııuuun .J. uı:ii ıııadt!t•siııin dt•ğiı;.l iı·ilıııe

:-.iıll· d:ıiı· ı,ııııım lüyihası hakkıtLdu ( ljl:l5:!) 

460 - rdu mensııplı.ı.rına hir cr tnyııu veril
mesi lıakkw.daki 4105 sayıh ku.uwıun 1 nci mad
dooiniu tcfı:ıil'ine dair Divaru muhasebnt l'iyu
·eti lczkcrcsi lıakkrnuu (3/4.79) 

470 - Ordu mensuplarİyle EmııiycL iı;ılcJ'i 

unıuın ıniidürlüğü vo Gümrük ıuulıalaza ve ıııu
aıııelıı ımufı kauroJanuda ~alışunJam hir ·r cr la 
yıııl vcı•ihutsi lınkkıuda kuınm lfı) ibu:sıua tluir 

(J/903) 

! . - Ormun koruma tc.~kiJat kanuıııuııuı 
;{ol!JO ı;;ı~· ı 1 ı ka u u ula dcğir;;tiıi 1 n H ucii wa<ldeıü
ııiıı 4~ :J sııyılt kııuunln rlı•ğiı;ıLiril •n (B) fıkra

Stillll tadili lıakkırıda kanun lftyihusııııı. dair 
(l/904) 

4!1. - Orman unnun müdürlüğü 1942 wal1 
yıh lıüt~ı,sindo değişkik yapılması hakkımla ka
nun lfıyhiasııu~ duit· (1/!JlO) 

50. - Urman ıımum nıüuürliiğü J!H:3 mali 
) ıle hülı; · iııdo değişiklik ~·apılnw.sı Lııkkıııda ka
ıııtıı liıyilıasuıa dair (1/!.127) 

r:;2.- Puslu, telgraf ve iclefon LUlllWl nıiidiir 

liigi.i. tc~-;.ldliLlrua duhil olau ve v;niJ'c i ·a.bı olarak 
lıayvan Lodıu-ilu ınccl.mdyctiucl bulıına.ıı süva.ri 
m ii v zzil ı·o yem lJ~dcll veti Inı si hukknıılıı ka: 
ınm liıyiha ·uıa dair (1/837) 

Gl. - Po 'la, tclgrui ve t •1 ıfon umum ruü
ıliirlügü l!H2 mali yılı uiit~esino mmızam tulısisul 

J ı . ' ll . 1!1-tı lnı·ilıirııl<· .ı:~~~ sıı,rılı Jqınıın olı.ı 

nık Jwbnl t>dilm işi ir·. 

15 o I o 1943 tarihide 1327 sayılı karar ohmık 
kıı.bnl rlilmiı;ıtiro 

14 o I . 1043 lal'ihlncle 4:367 sayılı kıınun ola.rak 
lnıhııl cclilmiştir. 

H o I o 19<13 lnı·ihiııılo 1l:l7l ı:ınyrlı knnnn olıınık 

kal ml crlilnıiştir. 

8 o I o 1 H43 tarilıiııdc 4aGJ: sayılı kuııım (lla.ı·ak 

kabul cıllimjştiro 

Ir> o 1 o 1!)43 tarihinde 43 3 sayılı kıııııın olıırıık 

Inı bnl <'dil miştir. 

23 o XII o 1942 tıı.t'ihind€ 4:333 ::ıayılı knuun ulal'lıl>: 
kahtıl c lilmi~tir. 

\Crilıııcsi lıakkıııda kanun lfı.yilıusıııatlııir (1/U IJ ) 25 o 'II 0194ı tııl'ihiud !3-la sayılı kanmı olarak 
kalmt ctWmi~tiı·o 

5:3° - Ruıııeli oouıil'yollat·r i~letıne ıı it.aıını.a
m ·ının zıya vu hasar lazminatma mütcallik 
hadleı·inin ta(Wiue dair oJan 3259 sayılı kauuna 
l'l\ knnıuı layiltasr lıakkmda (1/782) 

G-t - Sulı<ıy yiiksck mülımıdis, a.'lkel'i yük
sek mühendis ve ask 1'i ınühcııniı;lcl' vcı·ilccek 
i h tısa:-ı üeı· li hakkınıla kıı nun llıyilıaımıa daiı· 

(1/ RO) 

25 o XII o 1942 ta.l'ihiııde 43 1 sayılı kanun ola.ı·ak 

kabul cdilm~tiro 

2:3 o XI I o 1942 tıı.ı·ihiııd 4.3:35 sayılı' kıı ınm olara k 
Jmbul dilmişt.ir. 
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55. - Şeker istiblak vergisille dair 1718 ve 

3107 sayılı kanunlara. ek kanun layihaF.-r ha k
kında (1/914) 

56.- Ta~kın ve su hücumlarma karşı lwrun
ma hakkında kanun layihasma dair (1/613) 

57. - Ticaı·et veki\.lctiude kurulan 1aşe müs

teşarlığı t.el$ldlat kadrosunun tasdikı hakkı'nda 
3/343, 'l'icaret vckalctinde kurulan !aşe mü. te
şarlığı teşkilıi. t. lmdl'oımnda. yapılan değişikliğin 

tasdikina dair 3/425 ve 'l'iearet vekaletindc lnu-u
lan laşe müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan 
değişikliğin tasdilonn dair 3/473 sayılı Başveka
lct tezkcı·clcı·i hakkıncia 

58. - Vakıfla.ı· uıınını mildihlüğü 1942 ma li 
yılı bütc.:esine ~ 500 liı·ıı fevkalade tnhsisat veril
mesine dair 1/901 ve Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 mali yılı bütçesine 134 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 1/902 sayılı kanun 
Jayibalarma. dair 

15. I. 1943 tarihinde 4385 sayılı kanuu olarak 
kabul edilmiştir. 

·ı.ı. I. 1943 tarilıiude 4373 sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

1-l • 1 . 11)43 tariltinôe 4372 sayılr kanıuı olaral 
loı hul e lilnıiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 4338 sayılı kHnıtıı olarak 
kRbul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden gelen .ma.zbatala.r 

1. - Ankara Elektrik ve Rava.gazı ve Ada
na Elektrik müesseselerinin idare ve işletilmc 

leri Jıaklmıda. kanım Jiiyihasına dair (1/615) 

2. - Baı·ut, patlayım maddeler, silah vo te· 
ferrnatı iııhisa.rı' lıaklmıda kanun lii.yihasına dair 
(1/587) 

3. - Belediye smıdarı içinde işliyen muay
yen tarUeli nakil vaı>üalariyle elektrik, hava
gazı ve telefon ücretlerine belediye hissesi zanı
nıı hakkında kanun layihasma. dair (1/921) 

4.- Bingöl mebusu ~'cridun Fikı·i Düşünsel 
ile Zonguldak mebusu Rifat Vardar'm, Aı·znha.l 
encümeninin 3. VII. 1942 tarilıli Ifıı.ftalık karar 
cetvelindeki 4.358 sayılı kararin Umumi IIeye1t.e 
uıüza.kercsiuc dair takı·id hakltında ( 4/59) 

5. - Hazine ilo tı>tanlml Belediyesinin bir 
kısmı ala.ıcaklarmın karşılıklı olarak ihra ve ter
kini hakkında kanun lfı.yihasına. dair (1/810) 

16 .• ·ıı. 1942 1arihinde 4325 sayılı kanun olarak 
kabul erlilmiştiı·. 

14. I . 194:.3 taı.·ilı1nlle 4374 saydı kanun olarak 
kabul edihniştiı·. 

14. I .1943 tarihinde 4:375 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata G . 1 . 104a tarihinde lot
bul dilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4365 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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ll. - İlkokul öğretnıeıılerinin karlmlaı·nHt, hu

ımsi idarclcı·c.lcn alacaklarına, mcslten bedelleri
n •, 1N•fi, 1altif ve •ezalan<lmlnıalanıa ve bu öğ

retınrnlct• ic;in t şl<il edilecek sağlık ve içtimai 
yaclıııı ı-ıanı1ıi~ı ile yapı sandr~ma. nair kamuı lil 
yihıısı lınkloncla (1/RR6) 

7. - .Tandaı-nıa El'at kanununun 4248 sayılı 
kamuıla cleğiştirilen 14 ndi maıldcsiıı i n 1 aı 1 ili 

ı;~ . r . 19-i:l tarihinele 4357 sayılı 
]ça hul Nlilmişt.iı•. 

kaııurı oJarnk 

hakkında kanun lnyiluısına 1laiı· (1/!IO:l) 14 . 1. 194!3 tarihinde 4370 sayılı' kanun olarak 
kabul eclilmiı;tir. 

R. Jandal'llıa. ımbaylığıııc.laıı ıuütt!kait yüı-

haşı v üsteğıneni ı·jn kaza jaııdaruın koınutan

lıklarıncla mütckaiden istilıdnııı Pelilc · Ideri ha Ir
kındaki 3922 sayılı kamııı hükıııiiniin uzatılıııa 

sına daiı· kamuı Jfıyihası hakkınrh~ ( I/H87) 

!l l\lelms s~·r:iııı i lıakkıııtlıı kııııuıı lıiyihu-

sııı:ı duiı· ( 1 /~6-J. ) 

1 O. Mcıııul'in kanunuının 4 ne ii maddcı-ıiıw 
biı· fıkı-a cldcıuııcsi hakkıııdn kanun layihıısınn 

dair· ( 1/ :>Kl ) 

1 1. th·Llu ıncııMıplariyh• l~mııiyı•t işlt>ı-i 

ıınıuııı ıııiidiirliiğ-ii \"r Oiiıııl'iik ıııııhafaza n ımı

;ıııu•lı • ı;ınıfı kıtdı·ol;ıı·ııı<ln ı;alı~aıılıını lıiı·cı· eı · ta
~ ıııı H't·ilınrsi lınkkıııd;ı katıını ];iyihıısıııa rlair 
{ l j !lO!I) 

12. - 'fa::ikııı vt• su lıiieuııılamın kar~ı ko
ı·ıııııııa ha kloııtla luıınııı liıyilıaımıa ıla il' ( 1/ 61 ~ ) 

l:i.- 'l'unct.Ji viiHyetiniıı illuı•ı•si hııklontl:.ıld 

jH, -l sıı~·ılı kaıııın lıiiküıııl •ı·iııin iki yıl (la ha 
uzıılılnıasııııı <l:ıiı· kaııun Hiyihnsı haklmıllıı 

( l j KH9 l 

14 . Zoııg;ıtldıık mchusu Rifat Ya1·tlar'ın. 

,viı · ııı i doku"' ~·nıının g-iı·diklt•ri lıaldr nıaiyt>( ın -
ııuırlıığn lıııldcıın l\aylıı•t ıııcım• lcı·i icıı hl'dı•ıı yiik
ı·wk ıııPI<Iı•p ıııcznıılnı•ı lıakkınrla luıınııı tcklifitı(' 

tt;ıiı· 0Vi2 ) 

28 . xn . 194:2 tarihinde 4344 snyılı kıımm olarak 
kahul t>rlilıniştir. 

1-l. Xll . HlJ2 tıtl'ilıimll• 4320 sııyılı lwıııın ola
ı·al\ luılıııl eılilıııi~tir . 

Hi . 1. IH4:J taı·ihindc 4379 sııyılı kannn olarıık 

loı hul ı • tlilııı iştir . 

1 ~. r. I!H:~ tııı·iltiııch• ı:~tii ıw~ · ılı kıııııııı olarıık 

kahul l'ılilnıi~tiı· . 

l-l . r. 194:3 taı-ihiıtıll' -t37:3 s;ıyılı kanun olarak 
k ;ı h ni di lıuiştiı· . 

Hi . Xl 1 . 1942 tal"ilıiııdc !:~30 ~ayli ı kalinn olıı

r:ık luıhul rdilıııi~tir . 

111 . XII. I!H:t lurihiu Ir .ı:ı:ı9 Kayılı kaıınıı uluı·al< 
kalHıt cdilmi~tir_ 
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Divam muhasebat encümeninden gelen mazbatıılar 

i. - Rirind kilnun 1941 :Şubat, 1H42 aylıı 

ı-ma ait raporün sunuldnğuııa dair Divam ııın

lınsebııt riynsetj tr?.kt'rcsi hakluııdn (3/484)) 

2. - lnhisaı·laı· Utullln müclüı·lüğü 1!)39 mn
li YTiımı ait hililnçomm gönderilcliğine daiı· 

Daşveknlt't tezlH•ı·esiyle lnhisaı·lnı· unuını mü
clürlüğü 1 9 :~9 mali yi: ı lıcsn hı katisjne ait muta
bakat heyanıuınu•siıtin sunulduğuna dair Divn
nr ın ulıasebat ı·iyaseti trzkeerı:ıi ve ln hiı:ıı·al ıı ı· 
nınımı ıniidüı·lüjHi 193!) nınll yılı kati hesabı 
hakkındA kl\lnın lfı~rihasına clniı· (::l/~05 ,50r> , 

1/ 619) 

3. - lznıir Rıhlıııı şil'keti ınm·akknt itlar<'
sin<' ait kati he.•aıhııı tasrlikr hald· mılıı kanun 

2. XII . 1!)4~ lııı · ihiııde 13Ui sayılr kaı·ar o•n
ı ·n k kahul t>ililıniştiı ·. 

l-1 . Xll . lfl-12 tarihinde .ı.::ı23 :ayılı kanun olıı-
ı ·ak kalıni edilmiştir. 

lny:ihasıııu dair (Jja-I:H) 2 . Xll . l!l-!~ tarihinde 4310 soyılı knnnn olıı 

ı·ak knbnl edilmjştir. 
4. - 01'ınaıı uı.ıunı nıi.idüı·lüğü l!li:19 mali 

yılı hcsnhı katisiM ait mutabakat heyanname
sinin sunuldllğuna clair Divanı uıuhast>bat t'iytı

yaset.i tezk<'l'Csiyle Oı ·nwn unıum miidiil'liiğii 

1939 mall yılı hl'o;;ııhr knti._i hnkkında kııııuıı Hi
yiluısına daiı· (:!jfi09, l/6Gfi) 

5.- Posta, trlgı·af ve teleton nmum miidiiı·
lüğü 19:39 ma\1 yılı hesabı katisine ait nmtahıı
luıl beyannamesinin sunulduğuna dair Divaıu 

nı nhasebat l'lyascti tezkeı·esiyle Posta, telgl'n.:t 

Vt>. telefoıı unııım müdüı·Hiğü 19~9 mali yılı he
sabı katisi hakkıncia kanun layihasına druiı · 

(3/510, 1/873) 

G. - Vakıflo.L' Ltıınun müdüı+üğünütl 19:~9 

mali yılı hcımhr katiı;ıine nit. mutabakat beyan
ııaınesiııin sunulduğunn tlait Divaıu mubaııebıı.t 
riyaseti tezkeresiyle Vakıflar umtım ınü<lüı·lüğü 
1939 mali yıl ı kati hesabı haldnnda kanuıı layi~ 
hnsmn daiı· (:3j492. 1/00 ) 

7. - Yalova luı.pliC'nlm·ı işll'tın<' idaı·e · iııin 

1940 mali yılına ııit billlnı;onun snnuldLığunn 

dııir Divaıu muhnxebut ı · iyns<'li tezk<'ı·csi halt 
kında (aj52l ) 

ll . XII . 1942 tarihinde 4318 soyılı kanun o!a
rn k ka bul edilmiştir. 

11 . xrr t9-ı~ tııı·ihindl' 4:319 sayılı knnun ·ola 

ı·ak kalml edilnti~ti1• . 

9 . Xl 1 . 1942 tarihitıde 4:314 ~ayılı kanun ol:ı.
ı·nk knhul e<lilnıiş,tir. 

Hi . XJT . 19-!2 tnı·ilıinde 43:3J saylfiı kanun ola
ı·ak kulml cdilnıi.~tir . 
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GÜı:nrtik ve İnhisarlar encümeninden g·elen ına.zbatalar 

ı. - Rnrut, patlaywı maddel('ı·, silah ve t('· 
ferı·ua1 ı in Irisarı hakkında kanun liiyihnsm:ı 

ılaiı· (1/fi87) 14 . 1. 1943 1arihindr 4:374 Rayılı kanun olurak 
kabul edilmişi i ı·. 

'.2. ~ l•'evkalfıde ilıı.iyııçlar için Milli Miiıln
fıın wkiiJiğin('e ynı·da sokulacak m:ıddelrrin vrr
~i muaflıkları hakkında knııurı liiyih.ı<ıııııı d:ıiı· 

(1/H97) 

:.ı. lııhisarlıır unnuıı miicliirlüğü tekaüt san-
ılığı hakkındaki 2921 ı-ınyılt kıınıınnn bazT ımıd-

1leleriııiıı ıleğişlirilruesine ve lnı kanuna hnzr 
ırıarldcler ekleıııneı:ıine dair kanun liiyihası lıak

londa (1 /781) 
4. - Malatya tnf'bıw L 1\lıılımıııl Nrdiın Zn h

cı \'e iki arkarla~ınırı, inhisnr beyiyeleri Uc;te 
hirlc•riııin hı.ıı·p miilCdleri vr ~elıit yetimlrl'h 
tahsis \'C Lrvzii lıakkınclaki 14 ;) snyrlt kann
nun ddL·düııcii ınaddrsill(' biı· frha eklenm<'~iıw 
dair knnuıı ıek}iu hakkında (2/64) 

2a. Xff. 1942 t:ırihinoe 4:140 Sfl~'111 k:ımın oln
rak ın-iıaflıklnı•r kabul erlilnıi~tir. 

14. r. 1943 tarininde -ta69 snyılı kanun ve 1326 
sayrlı karar olarak lwlıııl Nlilıni~tiı·. 

15. J . 1943 tarihinele 4381 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

llarioiye encüm.enind.en gelen ma.ıbatala.r 

1. - Ha.riciye vekAleti teşkilfitaı hakkında

ki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin 
değiŞtirilmMine dair kanun lô.yihaın hakkmcla 
(1/898) 

2. - Mu.harip yabancı oı·du ınemıuplaL·uıdan 
rl'ürkiyeye iltica edenler hakkmdaki 4104; ~ayr1ı 
kanunun 4 n ü maddesinin değiştil'ilruesine dail' 
kanun laayibas1 hakkında (1/852) 

3. - Roınanya 'dan almacak bandajlar hak
kında Türkiye ile Romanya arasmda nota tea
tisi suı·etiyle yapılan Aıılaşmanm tasdiluna dair 
kanun 18.yiha.sı hakkmda (1/860) 

4. - Romanya'dan satın alınacak madeııi 

yağlar ilc vazelitı ve parafin ıı:ın ynpılnn 
.Anlaşmanın tasdilona dair kanun IA.yihnın hak

kında (1/861) 

6 • I . 1943 tarhinde 4:15 J sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. :x;ıı. 1942 tarihinele 4322 sayılı kanun olaı·alc 
kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4376 sayılı kamm ol~ak 
kabul edilmişti\', 

14 . I . 1943 t arihinde 4377 sayılı knınuı olarak 
kabul edilmlı#tir, 
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5. - Türkiye ile Almanya arasmda Tico.ı·i 

mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın tasdilona dair kauun lil.yilıa
Sl hakkında (1/855) 

6. - Türkiye ile Almanya arasında Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 illttewin 1941 
tarihli Anlaşmarun (I A) numaralı listesinde 
mezlctlr 55 milyonluk kontenjana zamimeten 
Almanya Hükümeti tarafından a1ehrin ihracma 
müsaade edilmesi ve mukabilinde Ayru Anlaş

ma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk 
mallarını gösterir 1 numaralı liı:;teıleki afyon 
kontenjanınm arttırılması hakkmda 1 eati o In
nan notalarn tasdilona dair kanun layihası hak-
kinda (1/874) · 

-
7. - Türkiye- Macaristan T1caı· t Alılaşmn -

sına merbut A listesinde yazılı barsak ve alll
yant kontenjanlarının tezyidi hakkında teati olu
nan notalarm tasdikina dair kanun lô.yihnsı lıak 

kinda (1/856) 

14 . XıTI . 1942 tarihinde 4324 sayılı kanuıı ola
kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4378 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 . Xlli . 1942 tarihinde 4315 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

İktisat enot1meninden gelen ma.zbatala.r 

J. - Romanya'dan almacak handa.jlar bak
kında Türkiye ile Romanya arasında nota tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikına dail' 
kanun layihasx hakkında (1/860) 

2. - Romanya'dan satm nhnncak madeni 
yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan Anlaş

ınanın tasdiluna dair knun lU.yibn ı hn.kkmdn 

14. I. 1943 tarihinde 4376 sayılı kanmı olar-ak 
kabul edilmiştir. 

(1/861) 14. I .1943 tarihinde 4377 ııayılı' knıııııı ıılaı·nk 

kab u 1 edi lmiştiı•. 

3. - Şeker istihlAk vergisine dair 1718 ve 
3107 sayrlt kanunlara ek kanun lfiyihası hakkm
da (1/914) 

4. - Ticaret ve sanayi odalaı·ı, Ticaret borsa
ları ve Esnaf odaları 1 eş k ili hakkında kanun li\.
yihasına dair (1/890) 

5. - Türkiye ile Almanya arasmda Ticari 
ıniibadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 ta-

15. I. 1943 tarihinde 43 6 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll . I. 1943 tarihinde 4355 eayıh luumn olarak 
kabul edilmiştir. 
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rihJi Anlaşmanın tas(likina rlait· kaının layiliası 

hnkkııulıı (ljR55) 

6. - 'füı·kiy ile Al111anya nra.'ında Ticari 
ınübadclelerin tanzimine rlair fl ilkteşl'in 1941 tıı

ı·ihli .Anlıışnın.nın (I A) nunıaı·alt Hstcsimle ıncz

kut· fl5 milyonluk kontenjann. znınimeten Alman
ya Jliiküoıeti tarafından atebı·in iiH·acııHı mü
saarl~ Nlilıııt•si n' mı.tkahilinrl aynı Aninşma 

ınucilıinr·c Alnıanya'ya ihraG olunrucak 'l'üı·k 

mallarını gös1 riı· J numaralı listedeki afyon 
kontenjanının al'ttırilması hakkmda tea1 i olunan 
notalaı·ın tasdikına dait· kanm1 lılyihn<ır hakkıncln 
(1/ 74) 

7. Tiirkiyc - Mn.cari ·tan Tiı·uı· t Anlaş-
ınasma merhut (A) liste inde yazılı barr:ıak \' 
amyaul kcıııtcııjanlal'lnın tczyicli lıakkmdn teaıi 
olunan notnlıll'ln tasdiküıa dair kanun luyihnsı 

hakkında (1/ 56) 

H . .LrlL. 194~ tnrihindc 4R~4 snyılı knmın olarak 
kabul Nlilmiştir. 

H. 1 . J!l-!3 tarihinele 4378 sayılı knnnn olarak 
kahul edilmiştir. 

9. Xll . 1942 taı-ihinılc 4315 snyılt kanun olnı·nk 
kabul dilmiştir. 

Maarif encümeninden gelen ma.zb::ı.talar 

1. t:'VIC't lwııs<'t'\'atuvtıı·ı tiyıH ı•o, op ı·ıı 

ve hıılPt i;!tılı :rri ııdl•tı nıcznn olanlııı·ıı Plhise ve
ı•ilıııl'si hakkında kannh lô,vilıasııın dniı· (1/8 2) 

:.!. - J>l'vlı•t nıf'ıııuı•ln.ıı aylıklnı·mın tcvhit 
vı• lrııdiiliiııl' dair kaınma bnğlr (l) sayılı cei
\eo1in )l:ıııril' nkilliği kısmın la değişiklik yn
pılmnsııııı ('ıuıılıtıı· ı.aı;ıkaııhğı f1'ilfınnımik m·
k stı·a. ı l<'şkiliıt \ ' 1' orkl'strn:·n mewmplaı•ııun 

t rfi V<' trı·ziyı•lrı·i hnklmıdaki ;~Q..j.!) sayılı ka
ımnun 12 ıwi ııııulılt.•siııitt ıleğiştiı·ilınesıinc <'lair 
kanun liıyilınst hakknıda ( 1/91!1) 

::. - Drv\t•t ı1ı ıntnlnı·ı aylıldnı·ıtun tf'\' hil 
v • tc:ırlülüıı<' dair olaıı :31i5(:i ve !J!-<88 sayrlı kn.
ıınıı lıırn hıığlı eehelleı·in 1Innı·if vekilliği los
mında ri i!;işiklik yapılması 3fin.ı, ~lR29, 4142 sa
yılı ktınuıı htı·a bal:;ı\Jı ka lı·ohwııı de ~i~titilrn ı-ı i 
ve :1n:lô sııyılı kanunun 26 ll('t maddesine hir 
fıkı·a eklcıuııcsi hakkında kn.ııun lıiyihasıu:ı 

2!} .• ·rr. 194~ tarihinde 4339 sayılı kaıuuı ola
ı·nk knhul Nlilnıi.,tir. 

1-l . l . 1913 taı·ih i nd~> 43fl8 sayılı 1-n.ımn olarak 
kıılnıl eılilmiı;ı11ı·. 

tlair ( l /883) 1:3 . l • 19..J.:3 tal'ilıinde 43ü5 yılı kaıımı ıjlnı·ak 

kabul edilıniştv·. 
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-L - tllwkul öğrctııırnlcı•iniıı kadrolnrma, 

lıusu.-;i idaı·dm·c1cn alaealdal'llıa, ıncsk('tı lı<'(h•l

l<'rinc, tel'i;i, taltif ve cczalandınlıııalanna n 
lnı öğı·etıııl'ııler h:in tcşl,il •ılilc<•ek ıuiğlıl< YC 

ir,tiınai yımlıın sandığı ile yapı ı-ıaudığına ılaiı

kanıuı lay;ihıısr lıaklmırlcı l ı /tiH(i) ı;ı . 1 . ın..ı:ı ta .. ihindc .ı:3!'i7 ı>a.nh knııun olunıl< 
kaiJul cdilmştir. 

Maliye encünıeninden gelen mazbatalar 

1. - ,\ııkam gJektı·ik ve Jıa,· ag-ıızı \1' ,\cl:ı

ıı:ı l•;lı•ldrik ıııiit~sscsl'lı•ı·iniıı idaı·l' YI' i~letilııı -
lı·l'i lı :ıkldııılıı lwınııı l;iyihıısınıı duiı· (1/(il:'i ) 1() . XJI. 19-1~ t:Hihind(• 4!12:-i sayılı l<ııııuıı olıı

ı·al' kahul erlilmi~lir. 

:!. - IJal'ıtf, pallıı~H·t ıııaddclrı·, silılh YI' tc

l't·ı·ı·ıwtı iıılıisaı·ı luıkkııııln kamııı li'ıyihıısınıı lhı-

ıı· ( l/:i87) 14. 1. 1943 tarihinıle -!:374 sayılr lnıının olaml< 
kalıni t•uilıni~t ir. 

:1. - ~'py]odiiılt• ilıtiyıu:lar it;in Milli mii
daJ';ıa v killi~itH·t• yurdn sokula ·ak ıııaılılrlcl'iıı 

Yı•rıci ıun:ıt'lıklnn 

dniı· ( 1/~97) 
lıal<kııııla knnuıı lıi.vihusıııa 

4. - Hazille ih~ 1sf anhul Hel edi~ esinin hir 
k ısı ın n lıw:ı ld:ıı·ıııııı luwşrlıklr ol arn k ihı·n Yl' ll't' -

2:l. Xl [. 1 !J-t! f aı·ilıiıırll' 4:3-tU sa~·ılı kaıııtn nlıınıl< 
l•ulıul nclilııılşt i ı·. 

kiııi lıııl<kındıı lwnun lfıyilı;ısına ılaiı· ( 1/ HIO ) ı : ı . 1. l!).f;J taı·ilıiııılr ~36fi sayılı k:ııııın ol:ırnk 

ka lıul edi lı ı ı işi i ı•. 

:i. - lııhis:ırlur uııınnı ıııütlüdüğ-ü tekniit s;ııı

dığ'ı lıakkıııdııki 2921 sayılı kanuıınıı hıızı tıııııl 

delrı·iııiıı tl<'j:(i-:ıtit-ilıııt.•sinl' vt• hn kııııuıın lıazı 

nıaddcl •ı· t'kh•ııJtH'ıÜne dair kanıııı l;iyilııısı hllk-
kıııdn ( lj7Rl) ı.~. ı. HJ+a tnrilıiıt<lr .J.!369 sa,vılı kaınııı .w 1~2fi 

sayılı ltıırııı· olnrrık kalıul <•ılilıııi~t iı· . 

H. - lst ;ınhul ındııısu %i~·a Knı·ııııııır:-.ııl 'ın, 

.\!'zııluıl t'll<'Üillt'llin 20. X l . 19+0 tarihli ll rıf

talık karaı· eetvdindeld 2264 Iiliyılı kıtl'Hl'lll 

lmnııı1 HeyPttr müzakl•ı·<•siıır chıiı· takı-iri hak-
kıııtl:ı (+/29) 1+. Xll .19-t~ tııı·ihindP 131!l sayılr karıır ulııı·al\ 

ka h11l t'rlilmişf ir. 

7. - J\1ııaş l\nnuıınııa müzryycl 4161 sa)rılı 

kaınıııa 1'1~ knınııı lfiyihasıııu dair (l/ 32) 7. X ll . 1942 tııl'ihincle -1:31l :;;ıyıh kaının ola
rak kıılıul t'rlilnıi~tjr 

. - l\Lalntyıı ttll'htısu ı\falıınud Nrdiın 7-ııb

r·ı 'ııııı, ,\ skt'l't ''<' mülki tekaiit knıınıııınnn R9 
ııcıı madfll•siıw 'bit· fılna ilnY<'sin<' daiı· l<nııun 
l!'klifi hıılduııclıı (2/;~2) ;m. XII . 1942 tıırihiııcl(' .ı;,ı . L(i sıı~ılı k:ııııın ola-

l'al< lwbnl edilıui~tir. 
• 
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9. - 1\Ialafyn. uı hwm .Malııııud f'dim Zııb 

rr v iki arkadaşınm, inlıisııı· lıt>yi)· (']t"ı·i ü~tc• 

bil'lerhıiu harp ınalulleriııc ve şehit yetimlerino 
tah::.is \ ' C t vzii hakkındaki 1-185 sayılı kanıt

nun dördüncü nıaddcsinc bir fıkra ekt'nınesinc 
lluir lt:ııınıı lc·ldifi lıakkıııda (2/ü4) lfi . I . 194 ~1 tarihinıle 4~81 sayılı kanun oln

l'ıık l uhnl e<lilıııiştir. 

10. - .Maliye vekiil ti Başhukuk nıi.i::;:ı\· iı·

liğiııiıı 1c· ;'ılııhahııı:ıl ıınıuıu ıııiidiirliiğiiııiin v ıı 

ıifcll'I'İt1<', DL•Vll't ilfıvalarıııın takibi usullerin<· 
' ' e ııı->l'ltt•z 1•n vilfıyetl r kadı·osunda har.ı ıiHği 

::;ikliklt•ı· yapılıııasıııa d:ıiı· knnun lfiyihası lıa){ -

lunda ( ı /R01 ) H . 1 . HI-!:{ taı·ıbinde 4:Jıl~ sayılı kanıın ola 
nı k kıılnıl ('(lihniştir . 

ll. l\lc•ıınıı·in kaııwıuııun 4. ucü maddeRi -
ne hiı· fıkı·a t'ldt•nnırsi hakkınrlcı IHıııun Hiyihıı -

sma d.ıiı· (1/fl81) l:i . 1 . 1!)4:~ tarihinde 437!) snyılı knıııııı cıl:ı 

nık kabul edilnıiştiı·. 

12. - Şekeı· istihliık v ı·ğ isine dair l718 ve 

:ı 107 ııayılı kaınnılara ek kınnın liiyilııı ın lıak-
kın(la (lj914) 15 . 1 . 1943 tarihinde .ı.;~ iJ sayılı kamın ola

nık ltabul <'dilnıiştir. 

13. - Taşkın ve su hiicunılarınıı karşı ko
runma lıaldun(la luııııııı Hl.yihasma dııir (ljtH:J) J..J. . ı . I!J-l::l tarihinde . 4373 say1lı kanıııı ohı 

rak ka bıtl odihııiştir. 

Meclis hesapla~ ıetldkı oncümeninden gelen maJıbatalar 

l. - Büyük Millı>t Mcclüıi 1942 yılı şnhat \1' 

mart aylaı•ı h<>~mbr hakk,nda (fJ/51) ı ı . Xl . ı 91:! t ııı·ilıiurle okımmuştnı·. 

2. - liüyük ~lillet Meclisi 1942 yılı nisan 
vtı ıııayııı aylaı·r hcsuhı hakkmda mtırakıplık 

ı·nıwı·ııııa <lniı· (:i/G~,G-1-) 

:t- Büyiik Milh·t J\leelisi L!l4~ ıııai yılı ha 
ziı·ıın ve tcnınımı; ayarı hf'saht hakkınna (5/57) 

4. Düyiik Millet Meclisi ve nıüı;tcınil~tı 
il Milli sııı-ııylnı· ve köşk('rrl ki n~;~ya hakkında 

(:l/53) 

5. - Biiyük ~(illet .Mccliı:ıi, Riyaseti cunıbm 
ve Divaııı ıııuhasrlıat 1941 ıuall yıh hesalıı ka
tileri lıakkıılila (5jG6) 

• 

Ili Xl . lH ı :.ı taı·ilıiıırl<' nkıınnıu~;~tuı·. 

ll X If . l!I.J.ı t aı·ilıiııde> uknıunnşttır. 

11 . ' I . l!l.J~ tarihinde> okuıunuştnr. 

1 fıı ziııc Lıesalıt nnıtllliıı:ıınc idhal edilmek üzeı-c 
1 lükihuetı• trvıliinc 14. Xll. 1942 tarihinde ka
nıı· VNilıııi~til' . 
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Milli Müda.fAA enciim ninden gelen ma.ı;batala.r 

1. - Askeri meınnu ınıntakalar hakkındaki 
1110 sayılı ks\Unmı ek kanun layihasıııa nair 
(1/858) 20 . XI . 1942 tarıhınde eıı cüıııene iade edihniş t i ı·. 

2. - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin rkğiştiı-ilmesine dair olan 
3066 sayılı kımunun tadili hakkında kanun layi
basma da i ı· ( ı; 96) Hi . 1 . 194:3 tari hiıı<le -!380 sn}'llı k :ı nun olara]\ 

k:ıbnl eılilnıiştir . 

3. - Barut, patlayıcı maddeler , silah ve tc
fel'l·uatı iııhiı;M'r hakkmrlıı kıınun 1ayihaı:ıııHı dair 
(1/587) ı.ı . l . J943 larihimle 4.37-l Huyılı kanun olarak 

kabul edilmiştir . 

4. - Fevkaladc ihtiyaçlar için ~Ulli ~lüda
faa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin ver
gi mnaflıklaı·r hakkında kanun liiyilıa sına tlaiı · 
(l/897) 23 . XII . 194:2 tar i luııde 43-!0 sa~rı l ı k:ınnn olarak 

5. - Gedikli erbaşlal'llı maaşlannın tevhit Ye 
teadülüne dair olan 3779 snyı'h knıınııa ek kanun 
layibası bakkmda (1/ 69) 

6. - Hava snufı mensuplaı·ınn verilecek zam
lar ve taznıiııler hakkındaki kanunun 10, 12 "" 
14 ncü maddcleriııi dcğiştiı·eıı kımnn liı~ ilwsıııa 

dair (1/884) 

kabul edilmiştil'. 

ı t . XII . 1942 tal'i inde 4-321 :;ayılı kııııun olımık 
kalml edilmiştiı·. 

2:~ . Xll . 1942 t aı· ihinde 433-! sıı~ ılı k ımnn o l ımık 

lwlınl rllilmişiir. 

7. - ,Jaı11laı·nıa. Enıt IHtııuııuııuıı 4248 sayılı 
kanunla. (leğiştiri le n H ndi maddesinin tan ll i 
hakkrmla knnıın lityilııtsınn dııir (1/ 905 ) Ll . l . J!)t :; ıarilıindt> 4~70 sayllı ltEınuıı nl ıınık 

loılnıl en ilmişi ir. 

8 . ..J.. ,Jaudarıuıı sııbııyhğmdan mütekait yüz
başı ve üstt>ğıııenl<·ı·iıı kaza jandarma komutan
lıklarmda ınütckaidcn iı;tihdaın edilecekleri hak
kındaki 3922 sayılı ı,aıınn hükıııi.iniin uzatılnıa 
:mıa daiı· kanun layiha · ı hakkında (1/ 87 ) 

9. ~ .M:alatya me bmm Mahmut N edinı Za h
cı 'nın, Asker1 v mülki tekaüt. kanununun 39 nrıı 
maddesine bir fıJn-a ilavcsiıı dair kaınuı tddi 
fi hakkuıda (2/32) 

10. - .l\Jalatya ıııebu · u Mahınnd Nedim Zab
ci ve ild al'kadaşnun, inlıisar beyiyeleri liçtc
birlerinin harp ınahillcl'ine ve şehit yet i ml ri ne 
tabJSis v tcvzii hakkmdaki 1485 !>ayılı kanu
mm dördüncü maddesine bir fıkra eklenmeı:ıinc 
dair kanun teklifi Jıakkmda (2/64) 

28 . XII. 194i.l tarihinde 4344 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilnıiş1ir . 

:~n . xn . 1942 tı:ı .rihinde 4346 sayılı kmnın olal'ıık 
kııhııl edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarilıinlle 43 1 · ayılı l<anuu olarak 
kabul edilnıiştiı·. 
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11. - ?v.lluharıp yabancı ordu mensupların

dan Türkiye 'ye iltica edenle ı· hakkındaki 4104 
sayılı kanuntm 4 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair lmnun layiliası hakkında (1/852) 

12. - ?vlemurin kanununun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun la~ihasına. 
dair (1/581) 

14 . Xlll . 1942 tarihinde 4322 sayılı kanun olarak 
h.alıul edilmiştir. 

15 . 1 . 1943 tarihinde. 4379 sayılı kanun olanı k 
kabul edilmiştir. 

13. - Ordu mensuplarına lıir er tayınr Yeri)- • 
mesi hakkındaki 4105 sayılı kanumuı 1 nci ınad

de.sinin tefsirino dair Divam nınlıa.Rchııt riyo~C'ti 

tczkcı·esi hakkında (3/479) 15 . 1 . 1943 tarihinde 1327 sııyılı kal'at· ol:Jral< 
kabul erlilmiştir . 

14. - Ordu mensuplarİyle Emniyet işleri 
unıum müdürlüğü ve Gümrük ıuuhafaza n' ıııua 

mele sınıfı kadroların na ı,:alışa n la ra bi ı·eı· rr ta
yını verilmesi hakkında kanun layiıihasıııa. nair 
(1/903) 14 . I . 1943 tarihinde 4:367 sıı:plı kanun olartık 

kabul edilmiştir. 

ı ;ı . - Oı·nı:ı n konuııa tcşkila t kanununun 
:14-!)0 -;ayılt ı,aııuııla ıleğiştil'ilen 14 ncü madde
ı; iniu 42H :~ sııyılı karımıla drğiştiııilen (B ) fıkra
sının tatl.il i Jı:ıklmıılıı kaınuı layihasın11 dair 
( 1/ 90 ı ı 

16. - S\pfrı·ı v hazarrla lıiliınmııı ııskrı·i r;-a
hı .; lıırııı lınkıık d~h·alarıııııı g-örii.lıııc taı·ziyle 

l(iı·a haldaı·mın lwrumnası hakkında kamm lii 
~·i ha'lına dıdı · ( 1/ 498) 

17. - :-luba~· yüksek mühenclıs, askeri yiik
sek m il heneli s 'e a'lkeri nıülıt• ııdisleı·c 'crilet•ck 
ihtiı.as ücı·cl i hakkrnda kanun layihııı-ııııa da.ir 

H . l . 1!'14:--l tnı·ıhinılc ı~nı sayılı kanun olarıık 
lHı hul tl i lıııişli r. 

: ın . ,· r . ın-ı:.ı laı·ihiııdc ..ı::mR ı;a,\'1.ı l,ıınuıı ulıı

ı· ıı k l<ıılıul rclihıı ıi~t i ı·. 

( l /8c 0) ~:i . A~ll . l!H3 tıırihintl ı : ı : ı :ı ~>ayılı kımıın olu 

ı ·ak kabııl edilnıiştıiı · . 

Na.füı. cncümeninden gelen nıazba.ta.lar 

1. Adl ı I'Yt'akm l'oslu, td:gra r ve 1 ı roıı 

i dııı · rs i va~ıtıısiylı· t<•ld. igiııc dair olaıı a!ifiO sııyılı 
J,nııuııa l'k kanun liıyihaı-;ı hakkıııdıı ( 1/ 8l.lC> J ::o . XIJ . 194:! tnrihiwlt• n17 sayılt kanını ıılcı 

rıık luıhul eılilnıiı;ıtiı·. 

:!. - ~\ııkanı El<•l<trik ve lnwagazı ve .ı.\dnnn 
Elckt ri k JllÜ >ssı:selct·iııin itlııı·c ve i~lct ilıııt.J:eı·i 

lıakkııırl::ı kaııuıı liıyilıasııııı clııir ( 1/filfı) Hi . XII . 194ı taııilumle .ı:::.!:J ~u . .,h ku.nıııı olıı. 

rak kulınl ediluıiıjLit. 
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:1. - Belec1iye sınıı·larr ir,inde işliyen ınnar

-yen tal'ifelıi nakil vasıtalal'iylle elektrik, lun n
gazı ve f ~lefon ü creflerine helediye lıissesi zam
mı hfll<kmda kanun liiyihasıtıa da ir ( 1/ 921 ) 

4. - DPvl t demj1·yollaı•umı iiıtiylwr oluıı 
muhal'l'ik ve ınütebalTik Nlf'vat ın Ni pa ı-işi i çıin 
taahhüdat yapılmasına dair olan 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarda değ~kLik yApılması hakkm
da kanun liiyihasına daiı· (1/918) 

5. - Oevlet demiryolları ve limanları i~:Pt
me umum müdürlüğü memur ve müstahdc:-mle
rinin ücretlerine dair olnıı 2R47 snyılr kanuntın 
bazı maddelerini değişti~·en 3173 sayılı lunnma 
bir muvaklı:at ımıJılı> eklı>nınes.ine dair kanun 
layihası hakkında (1/8 5) 

H. - ~lemııı· \'C miüıfahdcm.l.ere verilecek 
te\'kalade zam hakkmdaki 417 snyılı kanunıuı 

9 neu maddesinhı sonuna bir fıkra eklennıcsine 
dair kanun lii.yihası hakkmda (1/872) 

7. - PoRta, lelgraf \'C telefon uıuum müdüı·
lüğü teıtldlatrna rfnlıil olan ve ya~ife icabı ola
ı·ak hayvan tednı·iki mecburiy tinde bulunan 
Rüvari ıııüvezzilhe yem bedeli verıilm hak
kında kanun l8~'ilıasına ılair t l /8:37 ) 

.S. Romanya 'dım almacak bandajlar 
hakkmJa Ti.il'kiye ile Ro!'fla nya arasmda no ta 
teatisi suretiylP yapılfin Anla~nıatun tasdıkma 

da.il' kaııuıı lıiyilıaRr hakkında ( t / B60 ) 

9. - Rtım(')İ clemil'yollan işlet.ıne nizaın

nam~airıiıı zıyıı yr lıaııar tazrninatına mütaallik 
haılleriıı ladiliıH' dair olan 3259 sayılı kanuna 

H . I 19-!3 taı·ilıiııcle ..t:Ji5 say1lr kmınıı olnı·ak 
knhul ei!ilmiştiı•, 

J fı . I . 19-1:{ 1arilıinde 4384 sayılı k~tnun olarak 
knlıtıl edilmiştiı• . 

ıa . 19..J.3 tarihiııde 4356 sayilı kanun olarak 
kalıtü edilmiştir. 

23 . Xll . 19-!2 tarihinde 4332 ayı]ı ltanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 4333 sayılı kanun ola

rak kabul edihniştar . 

14. ı . 1943 tıırihindı> 4376 sayılı kuntııı olarak 
kııbııl t>dilmi~tir . 

ek knmın lilyihnıst lıııkkmda (1 / 782 ) 2fi. XII. 1942 tarihinde 4341 sayılı kaıınıı ola
rak l<ahul edilmiştir . 

10. - Tl'~km ve su hücumlarına kar~ı korun-
llllL JuıkkrıHla kanun layihasrnn unir (1/613) 14. I .1943 ta.rihiuı.lt> 4373 sayılı kanun olarak 

kabıli edilmiştir . 

Sıbha.t ve içtimal mua.v~net encümenindeu gelen ma..zbata.lar 

l. :_ lsp('nı:iym·i VI' tıblıi mihıtııhıarlar hak· 
kındaki L21i~ sayılı k:ımııınu bazı maddelPrinin 
tadiline ve bn konuna bazı hükümler ilavesine 



tlııiı· l«ııımı ı :t yilın~ı Jıııİckınd:ı ( ı ;G2HJ 

2. - Mıııfitya ınrlııısu 1\hılııııud Nt>ılirıı Zıılı

e ı 'ıı ı ıı . .\skeı·i ,. ıııüllci t ekıı üt lwnunuıntn :39 
ıH·U ıııııuılf's iııP bir fıkrıı iliivesiıır dnil' knınm 

84-
~ . 1 . ı fWl lııl'ihinil<' 434 sayılr k:ınnıı olnı·nk 

kalıuL rlilnıiijtir . 

tl' l lif i lıakkıml:ı (2; 32 ) ,JO XII . HH2 tarihiııdc .ı:HG sayılı kaıııııı olıı
ı·ıık ıutlıul t>dilıııiştir . 

Teşkilatı Esasiye encüıneninden gelen ma.zbatıı. 

1. - .:-ııelnı s seı;iuı i lmkkıııJn k:ıııuıı layilıll· 

ı;ırıu ıla ir ( l / 864) ı 4 . XU . 1942 tarihinde 4:120 u yı !ı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

Ztro.a.t enoümeninden gelen ma.zba.tala.r 

l. - Oı·man koruma teşkilat kanununun 
3490 sayrlı kanunla değiştirilen H nei.i maddesi
nin 4283 sayılı kanunla. ueğiştiriletı (B) fıkra

sının tadili hakkında kanun layihasma dair 
(1/904) 14 . I . 1943 tarihinde 4371 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

B. J,fUHTELIP VE JIUVAKTLlT ENOtJM'HNLER 

Adiiye ve Dahiliye encfunenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazba.ta.la.r 

1. - Devlet şurası Birinci daire l'clsliğine 
:;eçim yapılması hakkında Başvekalet tczkeresi· 
ne uair (3/532) 

2. - Devlet şurası lkinci dait·e reisliği il 
iki azalığa s ı;iın yapılması hakkında Başveki

let tezkeı·esne doir (3/533) 

3. - Devlet şurası İkinci daire reisliğiue 
seçim yapılması hakkında Başvekalet tezkeresi 
ne dair (3/533) 

2il. Xli . 1942 tıı.l'ihinde 1:-120 snyılı kıırnı· olarale 
kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 1321 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . X!II . 1942 tarihinde 1322 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilatı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden ıelen ma.zbatalo.r 

ı. - Kars mebusu Etem 1zzet Benice'niıı, 
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teşri! masımİyetinin kaldırılınıısı hnl{kınria P.nş

vekalf't tezkt-resine nair (3/ 462) 

2. - Muğla rucbUBU Yunus Nadi 'nin teşrii 

masuniyetinin ka.ld11·ılması hakkmda Başyekft 
let tezlceresine daiı· (3/508) 

4 . XU . 1942 tarihinde 1316 sayılı luıı·at· olarak 
kabtıl edilmiştir. 

13 . I . 1943 taı·ilıinde 1324 sayılı kal'ar olarak 
kabul edilmiştir. 

Bütçe, Divanı muhaseba.t ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen<ien gelen 
mazbata 

1. - Divam muhasebatta açık bulunan aza
lığa bir zatin seçilmesine dair Divanı muhase
!Ja.L l'iyaseti tezkeresi hakkında (3/ 536 ) 4 . I . 1943 tarihinde 1323 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Ad.liye, Bütçe, İktisat ve Maliye encüıaanlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muvakkat encü
menden gelen ma.zba.tala.r 

1. - Umumi mülhak ve hususi büt<;elerle be
lediye bütı;elerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alımlara para
sız giyim eşyası verilmesi hakkında kanun liı.yi 

hasına dair (1/ 876) 

2. - Varlık vcrgiı>i hakkında kanun liiyihns ı 

1111 dair ( 1/877) 

::\.- Yerli neba1i mahsulleri ve pı · iuayı Hi~it' 

ve tasfiye etmek suretiyle yağ istilısııl edeıı snıai 
müesseselerden muanıele vergisinin ayn!'n alııı 

masl hnldnnda 3 43, 40!0 \ ' C .J.290 snyılr ktınnıı 

lara ek kanun layihasma dair ( 1/ 878) 

ı : ı . Xl . t9..ı.2 1ııı' İhiıulr .ı :ıOfi sayılılmıınn nl:ırnlc 

kabul edilmjştir. 

1 l . XI . 1942 tarih ini! E' 4305 say1h' kanun olarak 
kahtıl edilmiştir. 

]3 . XI 1942 tnrihiııdc <1 :307 ııyılı kaıınıı olaı·nk 

kahul edilmiştir . 

.A.dliye, Bütç~. İktisat ve Maliye encünıenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muva.kkat encümen
den gelen ma.zba.ta 

1. - '!'ürk pnı·aı:ıı kıyınetiııi koıııma haldun
daki kanun hükümlerinin değiştirilmeııinP dniı· 

kanun layihası hakkında (1/894) 16 . .XIJ . 1942 tarihinde 4328 say1'lı kamııı ol:ırak 
kabul edilmiştir. 
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ı1titçe, Da.biliye, Gümrük ve inhisıı.rlar, Maliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mü

rekkep Muvakkat encümenden gelen ma.zbata 

1.- Tokad, Çorum ve Dalıkesir vilayetleı·in
deki depremden müteessir olan mıntakalarda za
rar gör >nl<'t'e yapılaıcak yat'Clnn hakkmda knmın 
layihasına uair (1/924) 15 . ı . 1943 tarihinde 4386 sayı lt kanun olarak 

kabul edilmiştir 

..... 

4. Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun ve kararlB~r 

Heyeti umumiye dördüncü İçıima zar
fında 1!2 kanun ile 15 karar kabul etmiştir. 

Buula.rın numa.ral.a.rı ile tıı.rilılerl ve başlıkları 
aşağ·ıdaki cetvelde göstetil~tb·: 

Kanunlar 

.No. Sel'levha Tarih 

-!305 \'ı11·lık Ycıı·g-isi hakkında kanun 11. XI . 1942 
43(1l) lJrvlett:e parıunz \'erilecek ııiyim eşyası lıakkm<la kıımııı 1~ .• ·ı 194~ 

·1307 l\elıali mah uiJeri V ' pl'inayi tilsir veyatıu;fi~··· cul'n -.ınııi müesseselPrden 
nınanıelP \Pl'gisinin aynrn alınması hakkında kantın 1:3 . XI . lflo.l2 

..ı:mı-ı Srfpı ·lırdikte r('ya fcvkalHde hallerde askrl'i şalııslaı·a :ıit hukuk davalal'iyh• 
it•ra lakipll'l'iııdr yapılacak ıınıamf'lelPl' hnkkındn kııııun aO. Xl . l!H2 

•130!1 lznıif f'C:wrvindC' mahpus HüsE>yin ;\vni P:ırnı:ık~ı7. ilı• Şakir 'l'andoğımııı 
ı·Pznlııı·mm a[fl lıakkıııda kaııuıı 30. Xl . 1942 

1310 lzıııir rıhlıın ı;ı-il'kcti muvukkat idarPsiniıı 11 .ı. 1!1!1:!: Hi. HI. HI:N tul'ilıinc 
kurlaı·ki ıııücldrtP nit kati hE>.sabının ta<Klikı hakkında kanun 2. Xll. Hi4~ 

.. :n J .Maıı~ kamıııuua ek 4161 Rayılı kanunun hıııı ııuıt.ldı·lrriui değiştiı·ı•ıı ku-

4314 

llllll 

t~ı iklfıl harbi nıiı.lullcrinP verile •ek para miikiıJ'ut ı hakkınıla katıtın 

lnhisttrlur uınuın müclül'liiğii miitPdavil ">eı•mayrsinirı 63 000 000 
çıka l'rlması lıakkmda kanun 
\'akıflaı· nnıuın ıntidiiı·lüğiinün 1H3H mali ydt lıı>t-ıahı ka.lı kanunu 

lıı·a.yıt 

43Hi 'rürki.yr - Macarisıtan 'I'il·aret Anlaşmo~nııı ıııeı·lnıt A listt•sindr ya.7..ıh bar
snk ve nınyaııt konü•njanl:ırınnı tı>zyidi hıı.kknıda 'l'ilı·k v .Macat· Hükü-

7. Xll.1942 
7. XII .1942 

7. XII. 1942 
9. XII .1942 

ıııt>l IPl'i ~rnsınıla. teuti edilen mektuplarm tasıliknın d n i 1' kanun ~~ . XII . 1942 
4~~11i 1 !'14~ ınal i ~·ılı Muvazcnri um um] ye kaıınıınıın ho gl ı bu1ı flaiı· • hütc: leı-inrle 

tleğişildik rapılmasma dair kanun ll. XII . 1942 
43 t i ~Iilli müdafna vekiileli 19-12 mal\ yılı biitç('ı:ıiııe fevkaliide tııhsisat veril 
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ınt•sinc daiı· 4:!:! ' SU,I'rlt l<ı.nıunıı t•l< kanun ll. xıı. HH2 
·l:H8 Oı·ıııım nıııııııı ıııiiJüJ'Iüğiinlirı 19:1!) ıııull :· ılı hesalu kı.ıti kaııımıı J L. )..IJ. 1942 
..ı.:nn Poshı. 1'dgraf '"" 'T't'ltol'oıı ıınıuııı ıııildür·liiğiiııiiıı ın;ın ııı;ıli :·ıJr hc::;altı ka1ı 

kannun ll .... -n. 1!14::! 
4320 l\lebu~ seı:iıni kaıııuııı J-t. XIT . l!l-12 
4321 Oedikli erba~lcıı·ın ın;ııışlaı·rnın tevhit 1 l' te:ırliiliiııı' ıla ir ::l77fl sa;nlı k:ı-

Huııa. ek i<aıııın ı-ı.. Xli . lll 12 
4332 Muhal'ip yabanci oı·du ıııensuplanııdan 'l'iirkiye'yt• iltica edcnlf'l· lıııkkrıı-

daki 4104 sayılı kannnun 1 acliUıw 1lair kanun l-l . X1J . 194.:! 
4:j2:i 1 ııhisarlar un ı un) müdürlüğünün 19!5U nı ali yılı hesabı kati kanunu t "' . X ll . HI 12 
!~3-ı 'T'üı·kiye ile Ahmıny•ı ~na. mda 'J'icaı·i nıiihadclcleı·in tanzimine dair 9 ilkteı;;-

l'iu 1941 tarihli AJıla~maya ('k Anlaşmanın tıısclilmuı fluiı· kanun 14 ... ~ll 194~ 

t:t,ı;; ..,\nkara Elektrik 1·c Hıwagai\ı vı· .\rlıııı;ı ı·lrktrik ıııü :sr-~Nwlt•riniu idare ve iş. 
letilmcl<'ri lınkkıııda kantın 16 . XII. l!H2 

H~G 1933 ve 1934 'l'üı·k bor~hırı taJı,·i lll!l'itıin ödı•ııııH•si iı,:iıı nltlaşınalıır :vapı-

la,bilmcsine dair kanun 16. XII. 1943 
-l:J27 Memur Vl' ıniista.hdcmlrı·c noı·ikeck fevkalhdf' uını lıakkıııdaki 4178 saşılı 

kaınma ek kanun 16 Xll . 191~ 

4~28 'J'ürk paı·a:sı kıymetini korıııuıı lıaklnııılııki knımıı lıükilııılcı·ini d ğiştirPn ka-
nun 16. :xıı. 194:! 

4329 Dahiliye ıneıııurlaı·r kanummıuı 2 nci ve :ı JH'ii ırııııld1'l(•riııı dcği~tiren 4089 
sayılı kanuntın 1 nri ınaodı>sinP ek lw.mın 16. XII. l!H~ 

4:330 'l'tmeeli vilayetinin iclal'csi hakkıııdaki 281:\-l ııııııııırıılı lwnnn hükümleri-
nin iki yıl daha uzatılınasııuı <lnir kanun 16. XII. 1942 

43~1 Yıılova. kaphenlun il?letnı<' idaı'l':)iaiıı l!'l40 nıali ~·ı lı hilfınçosııunn tıısni-

kma dair kanun 16 . XII . 1 !)42 

4:~:1~ M<'nıur v nıüstahdemlet'c vcrilert.'k feYkaal~Lde zanı 1uıkkıntlaki 4178 sayılr 
l<anuınm 9 ııcu maddesine hiı· fıha (')denmesi ne dair kııntm ::!!3. ~~ır. 1942 

4333 Pot;ta, Telgı·af ve 1elefoıı nıııııın ıııiirliil'lüğü sihari ruüveıziledne hayYan 
yem bedeli verillU'esi ha kk ında kaıııın 23. XII. 1942 

43::l·İ Hava smıfı ın en mplaı·ıııa veı·ilecek zaınl;ıı· ve taznı iolcı• hıı.kkıHdalri 348fı sa-
yılı kanunun 10, 12 ve 14 ıwü madflel<•ı·iııiıı. Lleğiştirilnıesi hakkında kanun 23 ~ H. 1942 

rl3;) Snhay yiikııek nrlilıendi , ;ıskerl ~·üksek miill<'JJdis ve askeri ınühcnrli. ler·o 
verilecE'k ihtiAas ücı•<•ti hakkııırla kamın 23. XII .1942 

4336 Devlet hııvayoJiarı' ıımum ıuürliil'liiğii l!l-1~ uıuli yılr hiitı:Nıiııtle 1l<>ğişiklik 
yapılınasına daiı· kamın 23. XII. 1042 

1~:17 Hudut ve sahiller sıhhat 1lllınm nıüdül'lü~ii ın:ı2 ıııali yılı hiitı:(•sinde deği-
:;ıildik ;rapılıııasına dair kanun 23, XII. 1942 

4338 Vakıflar umum nıiidi.irlüğü 1942 ma1i yılt bü1(!t'siıw mun.zam \'e I vakade 
tahsisa.t verilmesine dair kanuıı 23. Xlii . 1942 

433!) Devlet Konscrvatııvarmm 'l'iyatro, Opera ve Ba 1 tşubclcil'lld('n mezun olan-

lara giyim eşyası verilmesi hakkrnda kantın 23 . XJI . l!J42 
43,!0 Fevkalc1.de ihtiyu<,:lııı· iı;in Mi! H l\füdıı (ııa vekilliğince 

maddelerin vergi muafhklaı·ı lıakkında kanun 

yııı•tla 

4341 Devlet Demiryolları na.k.liyatmclaki zıya vo hasarların tazmin sut·ctlerinc 
23. -:n .1942 

dair 3~59 sayılı kanuna ek kanım 25 . X:Il . 1942 
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4342 Devlet limanları işlctıuc uumm müdürlüğü 1942 mali yılı hütçe, ine mım • 
zanı ve :fevkalade tahsi at konolmasma dair kanun 25 . X1I . 1942 

4343 Posta, t lgraf v telefon nnıum miif1i.hlüğii 1942 nıali yıJı bütı;esine muıı · 
zam ve fcvkalade tahsi at konulması hakkında kannn 25. XII. l!l-!2 

434-ı Jandal'llıa subaylığından uıütekait yüzbaşı ve üstcğnıenlerin kaza jandar· 
ma koınutanlıklarında. mütekaiden istihrlam edileeelderi hakkındaki 3922 
sayılr kanuu hükmünün uzatılınmmıa dııir kanw1 28 . ).../ı I . 1 !14:3 

4345 1942 mali yılı nıuvazeııei uıııuıniy' kanununa hnğlı A, R, D ve B cetvelle-
rinde değişiklik yapılmasına daiı· kanıııt 2 . XLI . 191 ~ 

4346 Askeri ve mülki lelmiit l<anuuumın 3!1 lH~u ıHod \et;iııin d. ğiştiı·ilmeııiııe 
dair kanun 30 . XU . 19~ ~ 

4347 Ailli evı·akııı posta, telgraf ve telefon irlal'esi nısrtasiylo tebliğine daiı• 

olan 3560 ayılr kanuna ek kanun 

43-:1-8 tspcnçiyari Y(' tıbbi ınüstahzarlar kıııınıınnnn hazı ruaddelel'inin değiş.tiril
me i ve aynı 1tanuna hazı lıüküm.lcı· rklcnnıesi hakkında kantın 

4349 Devlet demiryollal'ı ve limı.ınlaı·ı işl ·tnıc um um miidürliiğü 1942 mali yılr 
bütçesinde değişiklik yapılmasmıı daiı· kanun 

4350 Kazan~ vergisi kanununa nıuvakkat bit' madde f'!deıııncsiue dair kAntın 

4351 Hariciyo vekhleti t ı:kiliit kaımııuncı ha;;.lı :J ::ıuyılı ret-velin değiştirilmesi 

30 . ~ 7IJ . ] 9-12 

4. .1943 

4. I . 1943 
4. I .1943 

hakkında kanun 6. I . 1943 
4352 

4353 

4351 

Ma.a~atm tevhit ve leatlülüıı ıhür kauunlal'a miizeyyel 1843 ı>ayılr kanunun 
ikinci madd sinin birinci Jıhasıııın 1 adi li lıakkllHla kanun 

Mf! liye vckaleti Başhukuk müşııvirliğiniıı va mıılıakerML uınuın müdürlii· 
ğiinün vazi:feler.ine, Devlet rlılvalaı·mm tAldhi uı:ıullerine ve nıeı·kez ve vi· 
liıyeller karlı·olarmda bazı değişikliklıoı· yapılnuısına dair kanun 

Orman uınnuı müdiirliiğii 1942 mali ~·ılı lıiitı;P>~iııdu fll'ğişiklik yapılınası

na dair kamıu 
Tit'lll'l'( 'ı· saııayi odaları 'e tıc•nı·ı>t hor~;ılun l\ııntıııu 

U~.:\ lı·t deıııiı-yollan ve limanhırı i~lctıııc l ' ıııııııı ıııiiJüdüğü ıııcıum· vr nıüı,. 
tnlıılı•ıııl ·r·inin Üt'retleriııe dııir olan 28-1:7 sayılr l\ılliLUHill ba;Gı ınııdd 1 rini 

6. . 1943 

. 1943 

8. ı . 194:1 
11. 1 . J!),t:; 

ıkgişt ir·cıı ~173 sayılı kanuna bir ıuunıkkııt ıııııdılı• <'klenmesiuc dair kımuıı ı:~. 1 . I!J ı :ı 

...t:JGi llusıısi idarelerden uıaa~ alan ilk okul iiğı•ctııwıılı•rinin kadrolal'llıa, terfi, 
taltif ve cezalandmlnıolarıııa ve bu öğretıııenll.'ı' için teşkil erlilecek sağlık 
ve içtiıuai Yardıın ı-ıanclığı ilc Yapı sandığ·ıııa ve ö~ı·ctmcnlcrin alacaklım-
na clait• kantın 13. I . 1943 

4358 

.J.35!l 

4:1fiO 

·136 ı 

43(;2 

C'ezu vc• lr\·kifr\·lrri l'nıııırı nıiidiiı•liiğüııiin 1l'ı;;flil;rt vıı ''ıızifrlcı·i hakkında 
kantut 
Anıl<atlık knnnınııııııı h;ı;r.ı ıııııdılekı·iııiıı tadili haldmııla kıııııın 

RPılrıı ll'l'hiyPsi l i ıııııııı ıııiidiiı·liiğü l912 tilali yılı hiitı:rsirırl de~i:;;ildik ya. 
pılıııasnw dair ltaınm 

Hııılut \ (' sahillııı· Hılılıııl Uırıuııı ıuiidiiı·Jiiğ'i~ 1 !J~~ ııı;ıli yıl biit~c•xinrl rl<'ği
~·ildik yaprlmaıuna ılaiı· kanun 

Jıılıisnı·luı· t:ıııuııı ıııiidiiı·lüğii J94~ ınıılı ,vılı lıiitı;<•xiııdc• değişiklik yapılnıa
ıııııa dail' kaııun 

19-!:! ıııııli rılı .ı\luvnıeııci umumiye luııınıııına hıığlı ( ) iı?aretli cetvelde 

ı ;l . 

UL 

l!L 

18. 

13. 

. 194:; 

. 1943 

. ı f) ı :~ 

. 1 H.ı:ı 
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değiı:;iklik ,vaprlııııısı lıııl\luııtla luınuıı 1!1. I . Jnı :1 

-l ~lli+ Dcvll•l lh•nizyollnn işh't111<' mu m ıııiiıliiı·lüğ'ii 1 0..ı2 mali yı h hülı;l'Siııılc 

d{•ğişiklik yapılıı!USt lıakkınıla l<atıun ] ;J . . HI 1:1 

.J:ıı;;, lh'vlt!1 11\CH\lll'ları ııylıldarıııııı t . vlıit n 14'11ClüHiıw dııiı· O!lll au;:ıG ve :lt-~HR 

ımyılı knııuıılaı·ııı Maııri 1' , · ekilliği lnswıııdn clPğ'işiklik .vnpılııııısr , :ımı..ı. 

;J7J 1, attW . .ı. 1 12 sayılı l<ırııuıılıını bnğlı kııdı·olıırııı rlı•l'riştirilıııesi lıııltluııtl;ı 

katilllL l :1. . 1 !ll!{ 

..t :{llfl ll ııziuı• ilc lstmılntl hı•lı•cliyt•sinin lıir kıı<ıııt ıılac·aldnnıım karşılıl\lı cılıınık 
ihı·ası lıııkkııııla kaııun 1:-1. . lll ı:: 

.J~fl7 Oı·tlu ıııt>rısuplaı·ı ilto Rı11ııiyc•t lıııııııı ıııiidiil'lüğii. ,· ı• Oiiıııriik ınıılıııfnzıı vı· 

ııııııııııcll' sııufı l<ııdrolıınnılıı r;nlıı;ıaııl:ıı·a lıiı·t·ı· ı~ r 1a~·ıın vt•ı·iluıt•si lııık -

k md ıı l<n rı nıt 

•PH18 Oı·vlt•l ıııeıııuı·l:nı oyhldal'ltıııı 1Pvlıit ,.P lt.>aıliiliiıır ılair cılan :JCiGfi suyılı 

kıınnn:ı hıığ-lı ( ı ) sayılı ı·ı·twliıı l\laııı·i r nkillif!i kısnııııcl;ı vr 30clfl sayılı 

.ll . 1 !1 ı ; ; 

kamuıda clP~işiklik ynpılmcısıııu dniı· l<ııııuıı 1~ . ını:} 

l!'ln!l lnhiHaı·lnı· ıııınını ıııürliiıl:üğü lcluli:il sııııdılb kannııuııun lınlf.ı ınııddl•h•ı inin 
tlcğiştiri l ıııesinc ve lm knnmıa hıır.ı ıııaıldelrı· eklı'ııııırsiııl• rlııiı· loııııııı 11 . 

4!170 .Jaııdanna el'ta kaımııııııuıı 42~R sııyılı kaıınııhı dt•ğiştiı·ilı•ıı 14 neii ııırııl -

ılt•siııiıı cleğiştirilnıe~i lınkkrııda kanım ll. 

•l:l71 Orıııaıı konunu 1N~kiliıl kııııııııımuıı 42~-1:1 sııyrlı kıırıuıılıı dı•ği~:diı·lrıı 1 ~ ııı•ii 

tııa(l(lesiııiıı (H) CıkrıısHııtt clı•ğiştirilıııt•sj lıııklmıdıı knıınıı H· 

..ı:n:? l\ l illi lwı·nııınıı kaııuıııııııııı \'l'ı·ıliği sal:'l hi~·eiP lıiwıPil tr·ı ·a Yı•killı•ri lll'y-

·1:17:1 

·1:17·1 

''1i lou·un ile tatbik nıPvkiiıı · lwınılan iııı;w te:;;kilfılmııı kahııl vı· 1asdi-
kıııtı ılıı ir k<1ıuın ll . 
'l'aşkııı sııllara ,.,, sıt lıaı;kııılnı · ııııı 1 Hl'l$1 knrıııııını kııııı111n 1 ~ . 

Hıınıt vP ımtlııyıt'r ın;ıddrlı•ı ·, sililh Vt' lı•fı'ITllillı iıılıis:ırı lı:1ld\ııııl:ı loııııtıı I.J. . 

1 :17rı f:ı•lPcli.vn vergi vı• ı·Miınlrı·i kanıııııııııı. ı•k l<aıııın 11. 

ı:nı; Hoıııaııya'clan ıılıııııcak lıımdajlaı· lıakkıncl:ı 'l'üı·kiyr ile Honııııı)n aı ·as11ıclıı 

ııotu 1Pa.lisi xııı·eti,vle ynpılaıı anlaşmanın tasılikııııı. daiı· kanıuı ı..ı . 

..ı:ı77 

I!H!l 

. ı !l ı ~: 

. ı !J .ı:; 

. ı!) ı:1 

. ı !l l • 

. 1 !l l :: 

l: oıııaııyu 'daıı sıılm alıııa ·ıık ıı ı aılcni ya.ğlıll' ilı• vnzl'liıı ve paı·afiuiıı 1:! ilk
kiiııuıı IH.ı ı 1uı·ihli 'l'ii ı ·kiye - Hoıııanyıı 'l'ieaı·PI uıılaşıııaısına bağlı (~\ ) lis
fc.-;indı• yaz-lı \ıil(•ümlc 'l'iirk ınalları ile tnkııs eılilclıilıııesi iı:iıı 'L'ürki.~· " 

ile Roıııaııya aı·ıısııHia yapılun aıılıışmaııııı tasdikı hakkıuda kuııuu H . ı . ın~ :~ 

4 :mı 

.ı:mo 

'l'iiı·kiyc ilt• Alıııııııya araı>ın(la 'l'icıu1 ınülıııdt'lclt•ı·in 1aııziıııinc dail' ~ilk-
1eı;ırüı L9..U tu.ı·ihli .Aıtlıışmaıuıı (1 ) ııuııuıı·alı listesinele .razılr 55 000- 000 
liı·alrk lwııleıt,jaıHı .J.f">O 000 liı ·a ktj' llll~liıulc 22~ı0 kilo ıılepı·iu ilfiHsiıte ıııu 

luıhil .\ lıııııııyu 'ya ihnıı; oluıınnık .\ l'yoıı koııtl'ııjaıııııın cia ona giiı·c· ııı·ttı
ı·ılıııııst lınkkıııdn teat.i eclil1'll notıılııı·ııı lasıliln hakkırıda kııııuıı 

Maaş kaııuınına ele kanun 

skcı·l vı• ıııiilki lckaüt ımınınunun ikinci ımıtlılr:sinin ıleğiştirilrucsi hak
kındaki 30HG sayılı knnunuu iki u ci nı iiçUncü Jıknılamnn 1 arlil ine d ait' 

kanun 
4381 !nlı.isarla.r h('.yiyelcı·i üc,;tP- hil'leı·inin harp uıiılt'ıllt•l'iıw v' şclıit yetiın]pı·ıııl' 

tevzii haklruıuaki H 5 ı;ı1yılı lmmuıun clöl'ıliiııcii nıaclclcı;ine biı· J:ıl ı•n •k-
lenınesine da.ir kanun 

ı ı . ı . l !1 i:{ 

15 . 1. ıvJ:ı 

1G. I. J!H:~ 

IG.I.l!ll:J 



-90 
No. Serlevha 

43 2 1942 malı yılı muvazenei uınunıiye kamwıına hAğlı (A) v<· (B) işantli (•Pt· 

vellel'(le dt>~işik!;ik yapılına.sıııa ılaiı· kamın 

4383 Orman umunı nıürliiı·Jiiğii 1942 mali' yılr bütı,:e kır ııuıııııın bağlr ( A) iı;;ıı

J'etli cetvelde değişiklik yaprlıııası hakkında kaımıı 

4384 Devlet. rlemiryollarmın ihtiyat.a ıılan ruuhaı·ı·ik 

siparşi için taahhüdf girişilmeRine rlait· olan 
nunlarfla rleğişildik yapı1ıııııı:ıına dair kanun 

v • tHÜiehatTik Pılevatın 

!~247 ·ve !~31!1 sıı,vılı kıı-

43Ril ekf>r' ve gilikoz is1ihl~k vcı·gi~d hııkkınd.ıı,ki :1101 so,rılı l<ıııı11nıı Pk 
kanun 

438(i Tokad, l~'orıtm \'f' BnlıkPsir \'İl~ydlcrindeki yE't' :-s:ınııııtı.sıııdaıı uıiitı·~ssir 

olan nııntııkalarrla zaı•nJ' görl'nleı·e yapılacal< ynı·rlıııı nııkltınflıı kıınıın 

Kararlar 

1 ::J14 Altı viliıyetle i)[ıu edılıııiı;ı olııu örfi idarenin alt.ı ay flaha nzatrlması hak-

Tarih 

15 o 1 o 1943 

1 f). 1 . Ul43 

ı fi o ı o ı !l4~ 

111 . 1 • 1 H l::l 

ır,. r . 191 !3 

kında 2 . ... Tl . ı 9-J:~ 

1315 Birinci kamnı 1941 : Şı1hat. 1942 aylarına ait Divmıı mııhasehııl. ı·<ıporıınıı 

dair 
1316 Kars !1}ebusu Etem 1zzet BPniı•e 1 nin trşı-i masuniy,•fi lıakknıda 

1317 Devlet memurlarr aylıklaı'lllm 1 t•vlı it \'t> tea.oilliiııe dair olsnı 36fit1 sa.yılr 

kanunun 7 nci madd sinin tı~rsirine ınahal olmarlığı hakkmrl.a 
1318 Avukatlık kanununuıı ınuvtıkkHl tlörılünı•ü ımıdrleııi J\ fıknısıııın tefsiriue 

ma.hal olıuarlığı hakkında 
1319 Van nıah k em esi eski piyıırlf' ııı ii haı;ıi ri !s ın~ i 1 J<~ı·in 1 l'kaiit ilo-aıuiyrtıi lııı k

kında 
t:~:W Devlet ş(ıı·ası Hiı·iıwi dııiı·ı· ı· .. iı;liğıiıll' !:\aliılwttin Oflııhu.';ILOğlu'ınıu sPt;ilıliği 

hakkında 

1321 Devlet şiu·aııt azahJdarına iki zatin Sf'çildikleı·i hakkrnrl a 

2. xaı . t!-J • .ı:i 

:J . XII. UH2 

7. XH. 1942 

14 . xıı . ın-ı~ 

ıto. ll. 1942 

2:-ı . ~n . uı.ı2 
23. XH. 1!>42 

1322 Devlet şılı·aı:ıı İkinci daire n:isUğine lla~ım 'föı•egürı 'fın seı;ilui"'i lıakkıı;ıla 25 . .. r ll . l ~4-~ 
1323 Divaru muha ·ebat azalığma Abdullah Ali Hemen 'in seçileliğine dair 

1324 Muğla mebusu Yunus N adi 'nin teşri! ma-;uniyeti lıukkınrlıı 

1325 
1326 

1327 

13:!8 

'l'ürkiye Büyük Millet Meclisi intihabının .venilt>ıınıt'sinl' ılail' 

tnhisarlaı· umum mürlül'lüğii Tekaüt sand.Jğr hakkmdaki 2921 sayılı kanu
nun 1 ve 6 ncı maddelerinin t fsidne mahal olmadığına dair 
Ordu men~uplarma hir er tayını vel'ilmeııi hııkkmrlııki ·110fi sayılı kanu
nun bil'iııci maddesinin tcfsiriıı<' ınalıul olınaıhğına. dair 

Büyük Millet Meclisinin tatiline dair 

4. o J943 

ll o o 1943 

ll. o 19~:~ 

ı ı l o .1943 

T5 . l . 1943 

!5. 1 o 19•13 



5. Seçimler 

Dördüncü tçtima zarfmda sayın üyeler 
ınuıı.nıelatma nit intihaplardıuı b3Jlka 

23 . XU . 1942 de Devlet şftrasr Birinci 
daire reisliği ile iki azalık için seçim yapri
DUŞ ve Devlet şfrrasr Birinci daire reisliğine 
Devlet şura.sı Beşinci daire reisi Sa.Wıaddin 
OdablliŞIOğlu ve azalıklara Ankara Maarif mü
dürü Rasim Arsan ve Münakalat veki.leti 

Hukuk müşaviri Raşit Qelebioğl~ 

25 . XII . 1942 de Devlet şiirası İkinci 
daire reisliğine Devlet şilrası azasmdan Ha
zım. Türegün, 

4 . I . 1942 de Divanı Muhasebat a.z~ 
lığına Divanı muhasebat Başmuralopla.nn

dan Abdullah Ali Hemen, 
Seçil~lerdir. 

---~-

6. Heyeti umutniyenin kapanması 

14 . I . 1948 lnikadm.ın birinci celsesitıde, 
Bilecik mebusu Memduh Şevket Esendal 
ve iki arkadaşı tarafından verilen : 

«Büyük Millet Meclisi intihabınm yeni
lenmesine karar veri1nıesini teklif eyleriz». 

Şeklindeki takrir kabul edilmiş ve 
15 . I . 1943 de Trabzon mebusu Hasan 
Saka ve lstıınbul mebusu Ali Rana Tarhan 'm: 

«Dünkü iniltatta intihabm yeDilerunasi
ne karar vermiş olan Büyük Millet Meclisi
nin ruznamesinde mmakere edilecek mühiın 

bir madde kalmamış olmak itibariyle martuı 
8 nci pazartesi günü gelecek Meclisin Fev
kalade İçtinıama başlamak üzere inikada 
son verilmesini teklif eyleriz». 

Zeminindeld ta.krirlerinin kabulünü mü
teakıp Reis A, Renda. 'nnı a.şn.ğıda.ki hi tabesiyle 

Altmcı devrenin son dördüncü İçtimaı saat 
15, 08 de kapa.niDIJ}tır : 

«Aziz aı·kada.şlaı·1m·; M eclis seçim inin yeııi
leıunesiue dair dün, inikada son verilmesine dair 
de ı;ıiındi vermiş olduğunuz kararlarla Büyük 
.Millet 1vfoolisinin VI ncı Devresi hngiin sona eri
yor. Bu iııtihap devresinde, her içtima senesinde 
roisliğe seçmek suretiyle hakkımda göstermiş 
olduğuımz büyük ve yüksek tevecci~h ve itinıaduı 
gtizel hatirasını daima minnet ve şükranla an
ıııa.ktan hali kalnuyacağımdan eıniıı olmanızı 

hassat en rica edeı• ve cümlenize ayı·ı, ayrı teşek
ldirleriıni sunarnn. Sevgili arkadaşlarım, buğün 
s~leri uğmlarken hepinize ayrt, ayrı candan 
saygı ve sevgilerimi sunarak candan başarı ve 
sağlık diler ve kabul buyUl'duğuı1uz kararlar 
mucibince 194-3 martnım sellizinci pazarte i gü
nü toplımmak üzere Büyük Millet Meclisinin Al
tmci intihap devresinin son inikflfl ım knpatJyo
rnm:. (Riiı·ekli alkışlaT). 

.. ..... .. 



1- Umumi Heyetin mesaisini lıulasatan gösteren cedvel 

Encümenler 

~ınll encümtmlcr 

Adliyt Bucfuuenı 

A l'Ztılıal ~ 

Hüt4wtı ~ 

Ualıiliye -. 
LJivaru muJHt.sdııı.i :. 

Uünırük ve lulıittıu ·lııı· -. 
llariciyı: :. 
ll< t i~ıı t 
Maarif :. 

1 

Maliye -. 
1\lı•c•lis lıcsulıl;ıı·ıııııı tetkilu • 

1 ı\tillı l\lüdat'aıı. » 
NafiıL 

~ıJıJııı.L Vt: Jc,:. IJJUiiVt:Otıt :t 

'l'e.,kilatı ~a::ıiye » 
Zıl'aat » 

MuLtelit ve muvn.kkat encümtınler 

ı ı Adli.vt• \'(' I>ıılıili_yı• t>ııciiıııt~ıılcı·iııdc•n ııtii 
n·kkı•p Mıılıff•lit cııeiill1('11 

, Adlıyr 'ı· ' l 'l'::;kililtı gsn~iyc : eııı·iiırıeııleı · in 

ıkn ırıüı· .. kkf.p Mıılıtelit Pııt'iiırıcn 

l \ii1ı;r. 1 ıh· nllı ırıulınsPhat ve ,\ltıliyt' ı•ııl'ii 

ırıı:ııJpı·iııdf•ıı ıııüı·rkkrıı .\lıılıfl'lit rıwiinıPıı 

' ~luvakknt eı1cümen 
~Iuvakkat eneüınen 
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C. Riyaset Oivan1nın mesai hutAsa 

Heis (' ((ll lı· /1'1 Jlnsta,fa, AlHliillwhk Rnrrlo 
Hr•i.-; ı•r• /,· i/ i . l ,ljrlt il 1) r . .~.11 a.:lw1· U rm f'll 

>> » H u rsrt ilf'/l'l Cautfez 
» )) 8iı•a..., Şl'nı.-:eltiu Oiiııalitt.'J 

ldart' A mu·i .!,rj n ll al id Bayrak 
>> )) ( 

1 
((ll lı ' ll'/ . ll'ni Do,r/rm 

» )\ J/ (/ J'(/ i ll 1 rf o 11 /11(' /'id .llpfl,l/11 
ı,· til ijl : u i ll,tjiil V 1' ('1/1 NI d i ll 8aliiı · Sı/1111 

» Oa: i o lllt•h BtıkiJ· 1\o/di 
» : ll o/ "ll ll(/ lll di 8 ,,, ç ll/,· 
» : /..; Jlfl ri(/ 1\ t' 11w 1 Tu m 11 

» K/) ll .'JO Y rhlıi Uil.IJilı 
» : 1\ iifllh,ljll l r t•d il (T zyii J'( ' ll· 

1 . XI . 1942 tarihinde seçilmiş olan Riyu.set 
Divanr Dördüncü İçtima esu:ı.srnda (2} defa 
topl:ı.nmı§ ve (12) ka.mr ittihaz eylemiştir. Bu 

bapta tan.ziuı oluruıu cetvel aşıı.ğ'Iyıı. dereoluu
muştur: 

Km·ar 
No. Jnikat. t:ırihi V erilen k ımıı·lı11'ın lı u lasnsr 

J t:J 18 XJ Hl..J.~ Kütüplıaıw eneüıııcııi ilzıılığma Idare Hey('fiıHlf'ıı Çankırı ınehmnı Avııi 

114 18 .Xl HN~ 

li G 18 Xl 1H4.2 

ll li IH • , r Hl4.~ 

l17 IH .'1 1!}4:! 

ll H ı ~ J' l IH-!2 

tın IH Xl IH4.~ 

J20 18 Xl 1942 

121 J4 . XII. 1942 
J22 14 . XII. 1942 

123 14 . XII. 1942 
124: t4 . .xn. 194.2 

Doğnn 'm ıw~illliğ-iııt• ll ai 1' 

aynı iiycl<'ı·rleıı 8:> zat n izin verilm 'Si 1ınkkında 

!llf'mnı• in im~ihııl koınisyolltl11llll lh•iR .V ltili Dursa lliP]lltStl n .(•fcl Uuuıteı'iıı 
başkanlığında lclnı •e )f(.'yc>ti ile Ki\tihi nıuınit.IPH tı·~e l<kül elıııeı;i hııkknı<lıı 

Mcrlis nı·susm:ı. ilfıw rdilcn mnlı:ıllin clnvnrla ttthlUüi işiııiıı p:ızaı:hklu yuplı

rrlmaı:ıt i~,;iıı ltlnı'l' Jlı,\diıw salfıhiyı•t Yeı·ildiğine dııiı· 
l•'lol'y:ı'dııki lwyıız 1\i)ı:;k ilo polis k:ırHkuluııun lwlı·ıli.n·dı·tt s:ıtııı alınarak 

Milll saı·ııylı11·a rlı•vı · iıw c! ail' 
Milli !'>Hl'nyltır ıııüstrılıdeıııiııindcn öHi hekçi llsman 'ın Kızı l~miıı c l~rgi ıı 'i ıı 

nakrl1 yın'tlıın tal<'hiıliıı kabul olnnmndığnı:ı dair 
.MC'C'Iis inıihııl loıdı·osuııdan tekaüdo sevkolunan ıurımıl'lııı•uı ilo·aıui,vı• lıLh-JI· 

lerinin knhul oluunıadığınn dair 
.Milli ı:ıaı•aylarda buhuıaıı c.,ya ve nıcfruşattan kıı-ılıın w işe y:ı. mıııa.z lıak 

gelenlcı·in kayıtlarmm tc•rkini haklanda 
Sayın üyelerrleu 8 zata iziu verilmesi hakimıda 
Dolmt:ı b:ı.lıı:c sar:ı.yındıı mcH'ut. ii!; aynanın H iyaset i l'ııınlmı · ldi~kiiıJiı 

cteVl'ine ctair. 
Muhnfız böli.iğü komutamna m:ıhsus binek atı için :ıl~rr inşn.•mıa ı1air 
Oiv:ım Mnhıısehııt idaı·l• vı· hesap işleri müdüı·ü M edi Ji ut 'n verilmekte olaıı 
30 lirn ücretin 40 li rn.yn. çık:ı.rılm::ısı hnkkmda 



.J ni al ya. 
Bal1kesiJ' 
Biu.r;ö! 
Ritli.ı.ı 
J111 J'S(( 

!Jrui-;li 
N rz i· H Nt n 
(/a~iruıl cb 
/!ol n.IJ 
J\ (/ J'S 

KrtslaJ/1111111 

Ç.. Encümanlsrin mesai hulasasJ 

1. Daimi eııcüınenler 

ADL1YE ENOUMENJ: 

Reis 
M. M. 
Ka. 

. . 
: 
: 

('or11111 
Z rm gulda k 
1\on.IJa 

.V tilliflll A /,·so Jf 
( hwı au. N i ymı i B 11 re u 
}t'r•rid 11 il ]t'i/,·ri [) ii.-;ii usr•l 
8 ÜI'C!J/JO, 0 l',f/l'f' lll'f/1 

. ı h/ ,j k.<; ii~· 
lhı/lrlor f/ii11ıır• J ' 
Jl bdii/lwJ.· Fırat 
O 111 tr ... l.c; 1,111 , tlnw .IJ 
Rrıkir Sılk1 Kuul 
h'l t'JII 1: :f'/ Ur• u ir•r• 
. ıf, idill Rili!. f1.1JI/ 

J/ ii n ir ('{(,t/ll 
8inttsi Deıı;·in 
rJ ol ip rtiil tek in 

1\aJJM'ri Heşid Özso/1 
KoNteli 8(1/tih Yru·g·t 
Kornrli 8ublıi ,tr/ cl 
K o 11 ya. F' u wl (/ii lı· b 11 rl n lı' 
1\ou.tJff Naim lfa zi111 011al 
ılfouisa ~ l sun 71

iilllf'l' 

Maui.wı Kenn·n Oru 
Ri-::e !Jr . .ı;:aim Ali J)i/r•nu·r• 
8 in ol1 ( 'rım il A 1 a .11 
'l'okod 8 i//,·, .1/ all(' 
'!'J'It/J::ou f?rri/,· , 1 h111('(1 Horult•/1 

· Encümen, 50 (17 liı.yih:ı., 2 teldif, 27 tezkere, 4 tn.krir) i~iıı (12) ni iutaç elimiş ve geriye kalan 
(24) i~ enetimende kalmıştır. Diğ·er (14) iş ise Dahih Niznınnameııin G9 ncu nıaddesi mucibince 
hiilciimsi.iz sayılmıştır. 

1/, 1 

ı ı:w 

Tl u 1 itsası 

\'ollaı·ıl:ı st•.ni .. r,·riıı t:ttı;.iıııi IL' yullı.ırııı nıulıal'ala · 
sı n ııı t Plltiııi lıakkııı<la 

I l:ı\'a SP~Tisı•l'l'l' loıııııtıll l:i~ · ilııısr 

ı ;:ıg.ı ' 'a ııgııı vr saiı· ıwlıcplrrl1• ıııııhltt'L11C l'f> Aılliy<' ılaire

l•·ı in<lP zr,.·ıın Hğrny:ııı dns,,:ılnr h:ıldundıı .\'ıtpıl:wnk 

ıııııaıııt•lrlcl't' d:ıiı· 

Jj ..J.!JH ~~·l'ı•ı·tlı• VI' h:.z:ır<lıt lıiliııııuııı ııskrd ı;ıalıı~lııı·ııı lıtıkıık 

d~1':ılarııuıı giil'iilıııı· tnrzi.1 lı· kiı·a lmkl:tt'ının knt'Ull· 
ması lıakkrndıı .. -

llnhili ' izaııınaıııC'ııin IHJ llt·n maddi'
si ıııtwi hill('(' hiikümsüz kn.lııı ışt ıı· . 

Ilulıili nizanınamcniıt (i!) ıwn ınadd<•

;;i muı•ihitH!t> hiiknıiiz kıılııııştır. 

l>ıı lı ili 1 izanııınııı ııiıı mı Jll'\1 nınıld{1• 

ıü mneilıiıı<.'e lıiiki.inısiiz ka lımştrr. 

!JO . -'1 . l9..J.2 tuı·ihiııılL· 4308 sayılı 

kanun olarak kabııl edilmiştir. 



No. 

1/ i>:?l 

J/ !187 . 
1 71 fı 

1/7iH1 

1 HIH 

1, Hı-\ t 

-95.,..-
lfulılsası 

~ltılıke>ıuPh·rlt~ idari ıııakanı \1 C ıııeı· •Her arasıııua 

t'l'Z<ı işlerinden maada hmnıxlıırdn vazife . iht iliit'lıı 
rının h<illi lıukkııHla 

,\di i ınalıln•nwl\'t' IP~kilıil ı lıııklowln 

Bıırıı t I' C pat Juyıt•ı nıııtlr!rlrr, ~il ii h vr tt•Fel'l'iiat ı in lı i
sım lıakkında 

A1·ıılwtlık loııııınıınıııı lııızı ııı;ı lrlrlrdnin df'i~i:;;tiı·il 

ını •"i haldtın•la 

Adli ~iı•il IHınunıı liı~· ıh:ısı 

Nalıi~· p ıııiidiirJpı·iııin iııtilı;ılı vı• isfihd;ım ıı"ııllı• 

ı·iııf' thı it• 

lwıit l'!"Zcıf'\· iııdf' ıııahpliN lliisı ·.' iıı .\vni Puı·ııııtksı7. 
i lı • ~aldı · T:ıııdoğııııı~ 'ıııı ı•pz;ıl:ımıın :ıl'l'i lı;ıkkıııda 

~ll'lıııs Nl't;inıi lıakkıııd:ı 

1 't>za ,.,. f.f'vkifrvlt>ri Fnıııın miidiil'lii~tii.Jıiin vnzı 

zil'ı· vı• tr•:;;kilfıtı hal<kıııılal\i :{fıOO o;ıı~'Tlı \wııuıı ilt• 
Inı ka11nıııı ılP~iı:;l irı>ıı -1077 sa,vılı lwınınuıı lııızı 

ıııaılılı•lı·ı·iııin ılei?iı;d iı·ilnıı•siııı> \ ' 4' hıı kıııııııılaı · :ı lıazı 

ıııadrlt'll'ı' l'ldl'lınırsinr ıhıir 

TıııH·Pii 1 iliı~ · l'f iııi11 iı1arı ·..,j lıııkkıııdcıld 2ıi8-J sıı;vılı 

kıııııııı lıiikiimlrl'iuiıı iki yıl ılıılııı ıızııtılıııasınıı ıl:ıiı· 

1 / R!JO 'l'i~ · n ı·ı·t \ f' s<ııı::ı,\· i udıılııı · ı, 'l'i .. :ıı·pt lıoı·ı-;;ı la 1'1 VI' l~s 

nııt' mlnlnı·ı IPşkili lıald\lndıı 

l /~!l!i Arlli evrakm poı.;tn . telıınıf vr fl'lrroıı iılıırrsi Y:ı 

ı-~ıtasiyle tebliğine of!it· olaıı :3!ifl0 sayıh kıııııııııı c·k 

nuhili Nizanııu11ııtmin 69 neu nı<1ıhle

si ııııwihiuce hiikiiınsüz kıtlnıı~tır. 

Dalıili Nizıııtlllllllll'lliıı mı ll<'U nıaddı•
si ıııttt'ilıiıH·ı· lıiildinısiiv. ı,ulııııştır . 

ll . I . l!l.J : ı tııı·ilıiııd~· 4!374 sııyılı 

k:nııııı ohınık lwhnl Niilıni';'fiı· . 

1:~ . ı ın-t-:1 tıırihiııtlı• ı:}~!l sayılr 

lnıııuıı olıırak kııhııl rdilınişl i ı·. 

n:ılıili Nizrıııınııııwııiıı li!) ııı•u 1\IHflrlr
ı-; i ııııwihinı·ı• lıiikiimı-ıiit. lo:ılmışt ır 

l>ıılııli Niıuınıuııııt>ııiıı li!l ıır·n ıııaıhlr 

si ıııııı•ihiııı·t• lıiildiııısiiz kalımşt ır . 

Dahili ' iz.aııwauıetıiıı fil-1 111'11 rııııılı'lr. 

si ıııııı•ilıiııı•ı• lıiil<iiııısiiz lotlıııış1ır. 

:ıo . Xl . 1!1!:.? tuı·ilıitırlı• -1!{(1!1 sııyılı 

ltıınılll ohmık kahııl l'tlilıni~tir 

l 1 . XIT . JH-J:! tarilıiııılP 4:J:W ı;;ı yılı 

kıııı u ıı ola rak lwlml Nl i 1 ın işi ir. 

., 

l :1 . 1 l!H:i ta ı · i h i ıHlr 1:158 ı;ıı :-•ılı 

kıııınıı nlcmık kaltııl rrlilıniştir. 

Ili - XII . 1!14:.? tııı·ilıiıHk ı:~ :{O Sll ,\' ılı 

loınıııı olıırıık kahlll rdilnıiştiı· . 

ı 1 . J 1 !1~:1 1 <tt•ilı inılr .ı~;.,!) ı;ay ı h 
k:ırııııı nl:ırtık luıhııl Nlilnıiştir. 

l<anun layihaın :m . Xl ı . 1!1~:.! tnı · ihiıull' ı3..J7 ı-;ayrlı 

kanıuı olanık kalıul ı·llilıııiı;;tir. 

TEKLIFLER 

2/ !i2 tzıııiı· (Malıınııd Esad Bnzkmf) - Meınm·in kanıınıı 
nun .J. ııci.i ıııtulclf' inin (Z) fılu·asııuıı tadiliıır vı· 

!) ıı •i maddesinin (ll) fıkra uııı hil' hükiiın Pkleıııne-

sine dair l>alıili Nizawnuuıeniıt ()9 ncu ıuaurle
si Hnwihiııee 'hiikümsiiz luılnıı:;ıtrr. 
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No. Rıılasası Muamelesi 

2/fi~l ~Lıııi sı ı 1 l •'ııi k Kuı·rloi:tltı ) - ,\lcııi sat ı~ saluıılaı·ı l>ahili 
Jıa !\ltında si ıııııı·ihinco lıükümsüz kalmıljlf rı· . 

:1,' 1 Ili 

'1' I·~ZKE'REl, BR 

C Iriılilll kHII11111lllllll :J-14.+ '4li,Vllı hiiiiiiiUl\ ;) tll'i ıııud 

rJpsiy{ıı JıııJjJ eoiJC"ll 127 IIC!İ lllıtddt.ısiııiıı SOII fıJo-ai-ir -

11111 h• l'ııiı ·i hakkıuda Daşvekalct lczktwesi. 

0/ 14~ ~ark llll'llatıkı dahilinde mıılıfıı.ı; zürma ft•,·zi c-ılilt'('ek 

<1ı·ıızi~·r· dail' olan li)();) ısayılı kanunıııııı ı;;iinıulü sıılıa 

xrııın 1fıyini hakkında Başvekalct fczkeı·psi . 

~!1!1 lJ~IPdiyo kanununun Hi nci mııclclcsiııiıı tı•l'siri lwl; . 

:! !1 . Xl ı ı !l 1 !2 hıı· i lı i ıı ri n 1 k t i sat e ı 

r·ii ııır·ıı iıw. 

nıılıili Niı:~<ııııııtıın •11iıı G9 ııı•tı uıadrl • 
-,j ııııwilıiııec Jıiikiiııı~ii;r. kulıııı~tJL·. 

l"rııla Başvckalot te:r.l<orcsi. l>ııh i li l\'"izHitllllJLII<'IIİil mı ncıı matldu
si ııırwilıiıll'ı~ lıiikiiııısiiı lwlıııı~Lıt'. 

:ı;::ati 'l'eşkilütı Esasiye kanununun G7 ıı ·i uııırlflesiııiıı ,\s
J,c·ı ·i adli hakimlerJe Temyiz ınahk<'ınesi nıiiddPiıııııll 

ıııi \'t' ııııta\· iıılc•riııı· dı· ~ii11ııılii olup ohunılıihllıll 1f'f-
siı·i hakknıcla Daşvrkitlrt. teıt.c·ı·•·si :.!:1 . XII . l!IJ:! tarilıiıırl llükıiınel 

laı·al'ıı11l;ın g-eri alıııııııştır. 

:;; ı ili 1\ııldaıı'ıti Ccıiit mabaJlcsindcıı 'I err.iııg.ııll;ırııııl;ııı 
,\lıı~tııf:ıojilıı ~lııstııl'ıı ıliğ-ı•ı · ııdı l,'ıınıı;: 'l'ı•ı·zini! lıı \t' 
ll:ı y lıınııır. köyüıııll'll lfı:r.ımğlıı ~fııı-;tııl'ıı 'l'ııııı·ııy'ırı 

iiliiııı ı·pz;ısııırı ı:ııqılıı · ılııı:ılnn Jıakkıııdıı Haı;:vı · kiılı-1 

f t•:r.kt'l'l'~i . 

:lj·l77 1\ı.J],il 'iıı ~~·ıı köyiinılı·n IIHsnıııığ'lıı Alıııtl't .\llwsnıl< 

1'1' ~iı·un 'ııı .\ ,iiA'tf<•ı-sıın ki;,viiıııll'll l:~,zc•lojilıı ('plil 
ıli i! l'l' aılı' ı\hıliilt·Piil \'ı·ııl'llıkoi>-lıt 'ıııııı iiliiııı ı·ı•,-. ıı.-;ıııa 

l•:ııı·iiıııı • ıırlı•clir. 

ı:ıırpl ırılın:ıl;ll'l lıııldmırlıı nıı~\ f'll<fıll'f ff'IZkP.rl'si. J •~ JH'lllllendedir. 

:ıj 1 7ı:\ ~lıılııl,\11 'ııııı Tt•t·dr• ldi.diııiiıı l~c·şadiyı• ınıılıallPsiııılc • ıı 

.\lioj!lıı ı\ li Işık lı 'ııııı ölüııı C'!'Uısııın ı~ıırplmltıınsr 

lıııkluııdn nıışnknl(ı t lrr.keı·rsi. l~lll'iirııı •ıırlt·dit•. 
!-l/PH 1'ul'hat'ın Çivril köyilnrlen llaıtıza Pı•krııez'in öliinı 

ı•p:r.;ısııııı ı:ııı·ptı'ı ·ılııı aiiı lıııldnııılıı lhı şnk~l<'f 1<'zl<ı•ı·csi Eıwiiııwııdı•diı'. 

::l/4. n ;\clıynmHn'ııı Ram~nl ıınlıi.vC'~in' lwğlı Bir·iman l<ii
yj]rH11'11 :\fiiı-;lim Kahynn;!ln ('flf'nk 'Mı>m<'t l'olal 'ın . 

iiliiın ı•ı•uı~ıııa ı~;ıl'ptıı·ılnıa~r h:ıkkrndıı Bu!:ivrknlPt tP7.· 
l{(•t'NÜ 

;!11R7 Gaziaıı1Plı'in Ripkr köyiiııden RPfişoğln şölın·tli 
Hnrı;;it.'oğlıı 1snıai1 ll ewı•i 'nin iiltim rruHaıuı. ı:ıırplll'll 

]o; tl!' ii ıtwnrlı·d i ı·. 

ıtnısr lıııkloııcla DaşvPki'tl.-t tt-ıl<en'iii Eıu·iiııwıııleılir . 

::l/ 4H8 nu:.~ittıttelı 'in Dostancı mahallrsiıırl<' mııl~inı 1\ ıı · ı·ıı · 
oğln ı;;<Hıı·et li ,\ safoğlu kunıluı·n lıoya•·ısı Kc•yfrt 
Bulut 'ıın ölüm ı·Pzn.'lnıa C:flt'plmlnıaqr hakkı)J(la Baı;;-
nkfıl~t lezl<e resi l~ııriimımderlir. 

thralıinıoğln Kulu 'n n n öliiın cezasına ı:aı·ptrrılması 
Jıal{kmfla BaşvcldllC't t zkeresi Eucü.mcndedir. 
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No. HulA.sası 

3/ 190 Kilis'in Yeni mahnllcsindt'll l'emedoğlu .Küçük Iln
lil Kardağ'ın öliim ceznsııııı ~nrplırılnııı ı lıakl<ınd;ı 

Muamelesi 

Bnı;ıv~k~ılet tczkere:si L·;ıırüınendedir. 

3/~!ll Namköy kazasuıın Köpı-iibm;ıı köyünden :Munıtloğlıı 
lhrulıhu Aktaı;; 'ın ölüıu cczasııııı çurptırılmasr lınk-
kıuda Baı;;vek;ıJet tczkeı·esi . l~ıı<'iiıncııdetlir . 

3/ I!JS Aıııusya'uın 'J'ele köyü .Meıııetpı.uşıı uıalıaUooiııdrn 
olup Boğaz köyiiııde ot nmn A1Jc1ullahoğlu Ahcliiı;sıı 

ıııet Senıeu 'in ölüm <>e:r.ıısııııı ı.:ııı•ptıı·ı lması lıaldnmla 
Baş,•ekalct tezkcreısi l!;ncüıuendedir. 

3/ 4 !)!l 1T t·y~t i ııııı hsusalcuı•a a:-;ked nispet1ed kc:silnıi'? olup
ta 352i say1h A1 kanununa tevfikan haklarııhlal<i 

hl•yet i ıııah ·usa karnr]arr l'efcdilrui bulunan subay 
'u askeı·i memurlarm tekaüt maaşlarınili verilip 
verilıuiyeı•(•ğinin h•fsirt•n halline flail' RnşHh:iih•t 
tezkeresi nahili Nizamııanıt•niıı 69 ııcn ıııaıldc· 

~i uıttcilıinrc lıüldimsüz kalmıştır. 

3! 50i 1\iitahya'mn Sm·a.\· ınahnllesimlen İbrahimoğlu Ha· 
lil İbrahim diğer adı Ali İbrahim 'in ölüm cezasma 
ı : arpttrılınasr haklanda BaşYekôJet tezkeresi J~ıwünıemledir. 

3/ fiın Bey~ehir 'in Selki köyünden ihrahimoğlu İsmail di-
ğer adı eyit Ali Harmankaya 'n ın ölüm cı •zusrıı:ı 

ı;arplırrlnıası hakkınd~ı Başvckulet tezkere i gııcliıııewlHlir. 
3/!117 Kaş kazasının Yeni köyiindt'ıı İhrahinıoğlu :Mtıslafn 

gğfiho.\'UU'uıı öliinı rr:r,ıısnHı <:arptmlnıası lıakkm<la 
13nşvekalet lezkeresi Bnriinll'ndedir. 

3/ 5 ı !1 '!'n(\ mı kaza sı Reı;ıatli,n· u a lı i_rcsiııin Pu qnm i kö,,·ii ll· 
ılt>n :\ll'hioğln Ai!ıt Baraıı'm ölüm tPzıı sııHı <: aı ·ptırı\ . 

masr lı akkında Başvekfilrt tczkercsi ı •;ııeii ıııt• Jll.ll·tli ı·. 

~/fı~ ı Bu fra 'ıını Kapukı:ıya kö~·iiıH~Pıı Hasano~tu H üse.,·in 
lhkaragöz 'ün ölüm (•eznımıa \!H ı·ııt ınlma>.ır lııılduııd;ı 
Rıı~vcltfılet. tezkereiri Encüınendedir. 

o • 

lıiilPhıırgaz 'm ('dıiliye köyünden Yu. ufoğlu Ha~iıl 
DPnıir ' in ölüm <>t•zasrnu c:al'p1ınlnıa ·ı Jnıkkı1H1ıı Raı;ı-

vı:>kalct tezkeresi l~ıı\'iiııH·ıır1<·ı1ir. 

:lj !1:Z:l }frııemcn 'in n elvacı kö:dindı• ıı Haliloğlu 1\hılınmt 

Uyanık'ın ölüm rı>zmımo c;nrptırılmmu hııkknıılıı 
Ba:;;vddllet tezkeı·csi J·:ıwiinıt·ııılı•ılir . 

~/!128 fHl nen tümen 9. ılağ. P. A. krtıı <;avuşlarınilıın 11lalı 
nını1oğlu TaU p Çelik 'in ölüm rezası na <;arptıı·ılııııı;;ı 

lıııldon<h\ Başvekalct tezkeı·csi Eııı•ilnıcııdcdit. 

3/:l~J7 'l'urgutlu 'ııun Alunetli lıaltiyesinin Ka ı·a kö~riiııdPıı 
Fhmalındoğln frmcd !sn Ölmez'in öliinı <'<'zasımı 
<:~ll'plırılmasr hakkmda Ba,c;ıveknlei tezkoresi P.ıwiiııwııdeıl ir. 

3/ 5 .. 1:1 Uerze'niıı Yakuplu köyünrleıı Dua<'ıoğnllaıındı.nı Os
manoğlu 1\Iustafıı. Erdoğan 'm ölüm ecza. ıııa ı: :ı l'pt ı -

rılnıa ı baldonda Başvekalet. tezkercsi 8ııcümeudcdir. 
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::ljfl..J.2 lliç'in l~hülhiııcli köyünden lJaıııdioğln Ziyııı•tıiıı 

Altay ile Aşkalo'ııiıı Gölveren k<iyündun Meıneuoğlu 
:\Tn a Yiıznn Akmcı 'nıu öliim cezasrna ~nrptmlııııı· 

lun hakkmcla BaşvekôiUet tczkeresi ]';ııciinıeııd 11lir. 

4/ 1 ;, Rize (.B'tıatl 'imıcıı) - .Arzulıal eııcüımıııiııiu 1:1 
1 V . 1940 tarihli Haftalık kaı·uı• cetvcliu.dc!ki 1 1 fi!) 

ı-;ıı_vılt karaı·ın Unıunı1 H ·y~tle uıüzakcresiuc da i ı· 

4,'·1 :ı Erzi ııcan ( ~affr•t ~\rıl<aıı) - Arımhal eııcünıcııini ıı 

2;) . VI . 1941 1aı·ihli Haftalık karar cetvelindel<i 
~!llil ·uyılı karann Uınurui llcycttc nıüzakeresiıH' 

gııcüınend •dir. 

ııo dair ı ·~ ııı·üuı •m.lr.dir. 

·J1 ti:l Yozgad ( 'ını lr;öz ) - 1 lözlükı;ülük ha),kındaki :J!):)S 

sayılı kam.ımuı nıun~kkaL ikiıı<'i uıacldcsiııdı•Jd (lı i ı· 
tiearcthaııe açmak) kaydınııı tcf~·ıirine dair Dalıili Nizauıııa.u.ıcnitı 69 ıu·n uıadde-

si nııwihiıH'c lıüküın:siiz kulınıı,;tır. 

4/ (H: Boltt (Lfıtfi nören) - Avukatlık kuıımıunun nlU\'IIl\· 

k:ıt clördiiıwii nııHlclc ·i ... \ fıkru~ıııın tc:fsiri hakkında H . ~·u . 104~ lurilıinclc 13Hl :sayılı 
l<ıırnr olarak kuhul cdilıni~tir. 

.İI/1(/S]jO, 

• t ulı'rım 
Ualtlı·r'sir 
Bul tt 
U!II'.'IU 

('o rwnı 
( / a.:ia 111 t;b 
1/ofo,lJ 
1 :.ıl/ i/' 
1\ {J('((d i 

ARZUHAL ENOttMENt 

He is 
Jl. 'JI. 
K li. 

: 1Jnlılı:dJI:H:1· 
: O rclıı 
: Samsnn 

lla,IJITtlin 1\.nmn 
Jlumdi Şarlrm 
Xuşit !/tml 

!smail Hakki Munu·u Xiifde 
Ol .. Vilwl ..:!111/nuş Ordu 
/t'c!fZ,: ı'"ı'üzellr' r Hi :r· 
Lıltfi Oörpu Siird 
Jlu.':ilafa. Pf'luni rlf'rçekrw Si11ri!J 
Xul'i 1\a/faa.l.p Sivas 
.llen1rd 8ohiu J)ioas 
J lJ d 1( ll rt h ıl! 11 nw 1 o,r/lu 'P okr((l 
!Jr. lfii sr'yiu lfulki ('tl/'fl Van 
1 bntl1im Tolo11 

V o i 111 ]!) re111 
!s111ail Orwıns 

> ' 
Hai/ !Jillf· 
Rr•ssrf.IJ/ 8r~ııkc/, /)a,r{ 
( 'tll/fll .Aliş 
Ol . .. ı. rJztFkill l!Jrdnll.r;il 
Zi;Ja Başanı 
.lftlfll/111/f'l' Dr· ı•r li 
J/ iiuib Boya 

Encümen, 6 (5 takrir, 1 muhtelif evrak) ~in (4) nii intaç etmiş ve g·eriye kalan (2) i~ encü 
111 en de ·kalını§tır. 
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372 15 ağhstos 1942 tarihinde encümende lıulmıan arzulıallcr. 
324 15 ağustos 1942 tarihinden 31 birinci teşri n 1942 tarihine kadar encümene gelen arzuna ller. 

696 I ikinciteşrin 1942 tnl'ihinde enellinende lmlunan arzııhaller. 
6 579 I ikinciteşrin 1942 tarihinden 15 ikinıciki\nun 1 !Wl tnı·ilıinP kadar encii mr ne ıtelt>ıı nı·zn

haller. 

7 275 
152 

7 427 

Vekillctlerdcn gelen arzuhaller. 

2 Enciimenlerden gelen nrzuhaller. 

7 429 
fl ~37 VekMe11f'ro göııdedlen ıırzulıo.ller. 

\.-':_._ 

o 992 
4 Enciiıne1ılcre gönderilen arzuhallcr. 

\.-

o 988 
77 Kıwırn hıı.ğlanan rtrzuhalJcr. 

O !) ll Encüıncııı1e bulunan ımmhaller. 

1 ikinci tesrin 1942 tarihinde encümende bulunan evrak 
' 

J o. Tiul ttsası 

'r.AKR!RLER 

4/ 57 Seyhan (Sinan 'l'ekelioğlu) - Arzuhal encüm.eninin 
fi . VI . 1942 tarihli haftalık luırar retvelinôeki 388G 
sayılı kııraı•m Umutn! Hey<'ttc müzakeı·eı;ine dair. 

4 /i"ı!l Diugöl (f<'eı·1ılun l<'ikrj Diişünsel v z~nıgııldıık RiJ'nf 
Vardın) - Arzulın.l eucümeninitı. 3 . V111 . 19+2 tn· 
rihli haftalık kal'ar cetvelindeki 43fi8 sayılı l<atnı·ıu 

1\fnnmelrsi 

Du Jıu,'HN1tıki lllM.hata 1J . İ , l!J-1 :1 
tnl'ihiııdt> kııbııl t'l~ilıniı;ıtiı·. 

Umumi Hoyettr müzakeresine dnir. + . X!T . l94~ tnrilıind' Dıılıiliyc 
1'11rÜ ın rn i ne. 

4/ liO fipyhaıı (.inan 'Pekelioğlu) . Aı·zuhııl rııf'iiııırııiniıı 

~ . Vf1T . i942 larihli ha.f1a!Jk J<ı:~J<ıl.l' ('P1 \'elindeki 
42R1 vı ' 4~!!2 Rn~· ılt kararlıırın 

v.akeresiııo dair. 
mnıni HP~· eUc mil· 

4/ H2 1 l1 uluııl ( C~alih Pekcl) - A1·znhnl ı• ııc·Hınrııiııin fı . \'l . 
1942 taı·ih Ye 57 sayilı lıııf1nlık kar·nı· ı•ı•tl'rliııdl"ld 

::l l!l ı:;ayrlı knı·ru·tıı Unınıııl IIcy(•ttP nıiit.:ıkcı·ı•Kiı~t· 

Hıı lıııxuslaki mazbala 14 . J . 1 ()ci:J 
Lıı• ihinde knhnl etlilmiştiı·. 

tlair. l~ıwiiıııeııdı·ıliı. 



100-
No. nuıa.sa.sı 

4j ll7 Reyhan (Sinan Tekclioğlu) ·- Arzuhal en(lünıenının 
2 . Xll . 1942 tarihli haftalık karar cE>tvelinrleki 4.ı02 
. Ayılı karann Umum1 TTeyettf' miizakP.rE>ııinf" rlııiı· 

MUI11'l'Ji)[J11i' J~V RA 1\. 

:ıjl Rıısiın \sıtn ile Murtazn knptnıı ıııllı:ıı·ıııtlaki il'i ymrl-

Muamelesi 

nn hwmstııld ınnzlı<Jtıı 1·1 . ı . ı !)13 
t ıtrihindo kahul e(li1mi~ti ı· . 

ılaı;;a ,, · ı olan nıııtöt• lınldcınrla Arımhal Pnriiııwni 1-:ıı<'iimeıultoılil' . 

m az b atası. 

.lu/ al yu 
Bolıı 
Bnrsa 
H1trfoia 
D i.IJfll'lW k 1 /' 

Rlfizığ 
(/i J'P.'i!IW 

ls pa 1'1 a 
!.ı.: f)(f ri a 
lstnnbul 
fst a ulml 
(( (( J'S 

J\ rt y. eri 
K oysati 
/\. 1 rl.-1 ro· el i 

BttTQE ENOf.tMENt 

RP is 
Rs. V. 
,li. lif. 
f -" \n. 

: 

: 

( 1ornnı 
Kosfrlll/01111 
.1/ u ,rJ! 11 
h: 1 rmlml 

.X u r u ll ah JiJ ~:m d Su 111 a 
/Jr. Zihni Ol.rJPıl 
lh'. 1'ı'adi Konuk 

·N eu:::od A /JflS 

U iişf ii B Pk it 
Frthi ~1lfa.IJ 
ılliinir .. tklw,ljrt. 
.11 ii /,·r I'I'Pm K rr mnl/rı~· 
llr' m~i trnlü 
lsmrril flalı'lı· t 1~l!ı·lıtr' ll 
Sadtilili TJroz 
e(' ı'(( t ]) ll rs ll ll o,r/111 
Paik Brı.ysal 
Srtdf'tl in 8PI'illl 
Budlfuırtfill nfıil,·,, r 

1 811/·et M lı· cr 
'flo h.~ i u C m; k rm 
lliisuii Kiinbf'l 
/t'o1,· il! r' () JJ m f'.il 

Ko11,11rt 
K ii fo/i !JU 
J/ (I,J'OS 

.lfrtrrl;·/1 
Jlnş 
Ord n 
~C...'rr li/Nil n 
St llltan 
8 i 11 n lı 
Siııo.<~ 

'l'ukor/ 
'{'lll/ l'd i . 
Vo:wu/. 
V o :',tt ad 
ZnllfJII1rfrrk 

. 111 R1zr1 'Piirel 
A 111t·fl i 11 T i ri d o,ijl11 
Jl!rm.'lilr Bozdolja11 
R1:za, liJrle11 
8iilı'rii Alamrn1 
lfalll di ralmali 
.lft111rrl Ali l'üriikf'r 
8 rtl M/(( f ti 11 (' a 111 

(lf'.ı•flr/ J\Ni·/11 fJI(•f'da.IJt 
Hrlllti (in<' l' 
Jlalirl .Vrt::llli 1\f'.'Wiir 
)fifof r<'Nf'l . 
.ı lt m rd R 11 ll .rJ 11,. 

•
1
1/TI ff'ij-:; 

l~'111 iı1 fl}rişiruil 

Encümen, 115 (90 layiha, 8 teklif, 13 tezkere, 3 tıı.krir, 1 muhtelif evrak) uım (G4) nü inta.ç 
etmiş ve geriye kalan işlerden (2) si encümende kalmış, (49) u dıı. Dahili Nizamnamenin GO ııcıl 
maddesi mucibince hülrii.msiiz sayılm.ıştır . 

lıAYİHAiıAH 

1/ 10:1 Hazineni u taksitic su ttığı hülii n guyriıııeıılwl IPr i ıı 

at ış lw(lelleı·iııin tahslli Fıtn·et i lınkkınc1aki. 352-+ :-~ay1lı 

knmtıı:ı c>k kıınutı l:iyilıusı Dalıili Nizaıuıınmcnin (l9 tıcn ınadıle-

si wucibiuce hi.iki.hnsüz lcalınıştıl'. 



No. 

l / 1 ~1 

J /~20 

- ioi-
Hulasası 

Dahili:><' n•kfılrt i nwı·kez lrşkiHHx w y:ıır.ifrlı•ri hıık

krıııl:ıki loınıınıııı tıııliliıw tlnil' 0l'ıııı 2fi:Jl s:ı~·ılı kıı
ıııııııın .J lll'ii nıadılPsiııiıı ch•ği::\1 irilnwsinP \'<' ~1R-I 

sn~·ııı katılilla lıağlr t'l'l Vl'ldl' tl<•ğiı:;iklik ~·ııpılnınsnw 

ılair 

1 1 l'Y1'1 i malısıısn<·ıı ni~JH.'( i nskt'ri~·~·leri lmtecHldiği hal
ılı• l<c•ndiJPı·iıır· 1c•lıli~aı. yapılmnınıılt yüzüıHlc'ıı ıra :ı:i-

lll' ih• aliıkulnt'ı kcsilmi.nnl!'ı·ilı ll•lmiit runn.ı;ılanıı a 

Muamelesi 

lhılıilr r:uuıııınmenin H!J ıwn ma<lılc-
si ımwihiıH·e lıüldiınsiiz l<alııııştır. 

clııiı· l>nlıili NizaııııınıncHiu li!J ıH'll uınclrle-
,. si mıı·ilıi11ce hiiltÜıııNÜZ luılınış1rı· . 

1 ,'2~0 Oı·ııı;ıu k:ırıtııııııııııı lı:ızı ıııııclclc•luı·iııiıı ı1Pğiş1 irilııırsi 

Jıakkrııda Dahili 'izmıııııııııeııin üU ııcn ınaJJe-
ı.ıi ıuu<'ibiııer hi.ildimsüz kn.lnı ış tır. 

1 ·~ı;n ı ),•y]d dc•uiY.~·ollnrı iı;;ll'tnı mıııııııı1 ıniidiiı·liiğii IPşl<i-

ıııı k:ı<ll'tllaı·ııııı nıiilnnllil\ knmııı 1:1~· ihnsı Dnhili Niz:ıııııt:'\IJH!Iliıı GO neu madclc
:o{İ ıııncihiıw hiikiiırısüz J,nhım~1n·. 

ı lPvlP1 liıııaıılnı·ı i~lolıııP uırınnı ıniirliiı·llii!;ii lt•:;ıkiltıl 

kadı·olnl'llı:ı miilanllik kn111111 ltı.rilıası Dahili ·iznıuıuımelliıı ıiH ııc•tı ııwcld<'· 
şj 111 \l(•ilıi ı ıN' hükiinısii:r. ko lıııış1 ıı·. 

11:.!9!1. Dahiliyı• ICkıilPliııia vilıi.n•tlı•ı·ıiPki il·~kili'i!. l'l' \'!lt.i

l't•!Pı·i lı:ıld{lndıı 

1/1 lH l>P\'lı•l ılc•nıil'.' oll:ıı·ı \'P liııı:ııılı1ı·ı unıuııı1 ithıı·ı•siniıı 

!ı•şkiliil 1<' \ıır.ifl'lf'ı·iıw ılnir olnıı 10~2 sn~·ılı lwnııınıı1 

lıazı rııaılıklı·ı·iııiıı ilg:ı \ '<' 1:ıılili lıaldmıcln 

ı ;: ı.ı~ l>nl el ınrnını·laı·r ;ı~· lıldııl'ıııııı IC'\'hit \'<' tı>adiiliiıw 

dair ol:ııı :l(i:i() sn~·ılı knıınıın l'k kıııııın liiyih:ı~ı 

ı ; :nı Zlı-ıınl ımııılliıııltoı·iıır. :t.iı·ıınl miieııdele ba:;;ll'knix.l'el\ 
1 r lekııis~·rııleı•iıw, p:ıııuıl\ kontml ve zry1iıı hnlnut 

Dalıili ~iznıııtuıtıtt•ııiıı (i\l ııc:H ıııııdde

.· i ıınwilıinN' hiikiiımıii:t. knlııııştır. 

ll:ılıil] • izaııııııııııeııiıı ıın ııcu uııııld<•· 

si ııııwilıilll'l' hiikiiııısiiz 1<Hlııırşt.ıı·. 

Dalıili ~izoııııwııwnın lifl ncu ııınılıiP
si ıııuı•i)ıiıı('(' lıiil.üııısiiz bJwı~tıı·. 

ıııPııınrhmıın h n~·, :nı ~·<'nt lıc'de\i v<.>rilmes-i hak.knıdn nıılıili , •ızınıınıı nwııltı ()9 uc•u nH1<1dl'
.si ıuııc~ilıi llt'C h ül•üııısiiz ka lmıştrr. 

ı ;:nn t lPvh·t ılı'lnıl':nıllnı·ı \'r liııııııılaı·ı mnnnıt iılaı·c•:·dııiıı 
(('ı;;kil:'it 1'<' lıtzif<'ll'l'ine ıhıit· ıo..ı.~ sııyıb kınHuHııı 1ıı

ılili hııkl,ııHl:ıki 14, 3 nunuınılt kununun h:ı:t.ı ınud

ıiPlPl'iııi l11lHHlcli1 17 .j Sll,\'1\J l<lllllll\1111 bhiııı·i 11JHıl· 
ılı•siııin dd1i~1 i ı·iııııt•'{ill · duiı· . 

t j:1~ l!) DevJc•l lılı'llllll'larl a;drkl:trtlllll 1 C\•hit VI' (eadüli.iıll! 
dair 3ôfı6 sıt,\1lr kıınnna buğlı (1) numantlı cetvelin 
Ziran 1 VC'kôlef i kısııuııda drğişildik :nıpıJması hak-

1 lıılı ıil't 'i.zuııııınuwnin fi9 11cu nıacldc

ı-ıi ıuıwihinre hiiküınsiiz kalııuştLı· . 

kmd.n l>:ıkih 1 izuııınauıcnın GH ııcu maJoc
si lllllC'ilıiıır lıiikiiıııfiÜZ kalııııştır. 

tO:! 'l'lr::mt \'l'l,ô\eti ttışkilCıt ve -vazirnkl'ine dair 3611 
~:ı,•ı lı kumunın 17 nei Jnuddesiııin clcğiştirihnesiııc 
vo. Devlet mcmıırlal'ı a.ylıklarnım lcYhit ve tendiliii 



No. 
102-

Hula.sası 

hakkındaki 3ti:J!i ı>ayılı kanuna iki ııındde ekleıııu<>· 

ııiııe dait• 

Muamelesi 

IJnlı i li ~iMınnaıııeııin (}9 ncu maudc
ı-;i ıımciliiuee lıiikiiıasiir. lmlııııı;ıtu·. 

1/· IO:I ,\ııkal'a'Ja inşa cdilet~ek ccncbi Dcvlt>llcı· ııcf:ll'et 

lıanelcı·i vo konsloslnk hiııalan i~in ecrıelıi ıııeııılt· 

keUcruen getirilmitil ve getirilecek olan her tii.rlü in
~a malzemesinin günn·ük resminden ıııunfiyet i vtı 

lmıılaı·a ait uinalarm mütekalıiilyet şnı·liylc lııııı 

hHç vo rcsiıulerılcn is1isnasr lıakkıncln. Ilahıili Nizanınamenin 69 ncu ını:ı.due
si ınucilıince hükünısiiz kalmıştır. 

1/·ll i 'ı üksek D ıü1. ı icaret nıcktchi teşkilôtı hakkında Dahili Nizaııııuııneııin 69 ncu uıadde
si ııını•ilıiıın• lıiik.iinısiiz knlnıış1ıl'. 

l /4 fıl Uüuıriik vo iııJıiı:ıudaı· vekuleti leşl{iltıt ve vazift'lcı· i 

lıaklwıdnki 28:.:!:i ı;ayılı k:ınımn ek kanım lfl.yilıaı-ıı JJuhıll Nizauıuameniu 69 ucu ma(1dc
si ıııtıı~ilıiıwc hiiküııısü:r. loılınıı;ıtıl', 

J ;..ı li !i Kııcluxtı·o kanıımı lil.yihası DnlLill Ni7.tı.tnıınıucııiıı G!) ne u maclclc
si ıııttcihiıır.e Jıükiiırısü:t. kıı.lrıı ıı;ıtır. 

1/ 4!10 JJavn taıııTuzl:ırnıa kaı·~ı lmı·ıuırııa k:unıııuHıı Pk kn -

Jj GJ 1 

nnn layihast DHiıili ~izaıııııaııı(•tiiu rm ıu·n uındd!'
si 1ı1 uı•ilıi uı•c lıükiiıııı;ii:t. ku lnııştıı·. 

llnıı nınden Jıımlııluı·ıum dıı:-arı c•ıluu ·ılıııııımırn yıı. 

ı;ak edilmesi ve satına.lııııımır lıakkıııclaki ~2P.·l ıı ıı y ılı 

lmnnnnn dcğiştiı·ilnıesine dair nuhili Nizıuıınııuıenin G9 nem nıııddc
xi rnıwihiıwP lıiikiiıusüz kulııll!jlll'. 

1, :iliO ı)ııı·k lıahlııı·ı ve kilimieri ile rııısnliuiıı (sc•ı·lıf'sl. ıııo -

1/ Gl'il 

Lj5H7 

l j (i ı :1 

J ;r;aı 

hnl) rejimine tnhi 1ntulnıaı-ıı lınkl<ttıdıı l>ahili Nizaıııuuıueııin blJ ucu ıuaudc
si ınıu·.ilıiıa·c büküııısiiz kalırnştır. 

>\l,cm ıı ı· i u kanııııııtnuı 4 lH'Ü ııı adJcsiııc lı i ı· t'ılu·a cl• · 
lcmriesi hakkında 

Uıın.ıL \C patlayıcı maılılı·lt't', Hiliıh ve ic'fc•ı·ı ·iial ı in
lı iıuırı haltkrndıı 

'J'n~lon ve su hiicmııılarma .kuı·ı;ıı lwnıııııııı lı n k k ında 

iS!), 1715, ~871 vo 3530 sayılı kaıntnların lıar.ı ıııacl

delel'i hükümlerinin değiştirilnıP.si haklm1da 

1 :-ı . J . 1043 üı.rihinJc 4:$79 sayılı 

kaııun olaı·ak knhuJI edilmiştir. 

H . ı . l!l.J.:-l tınihiııclc 4:374 ııııyılı 
kıınıın ulaı·nk lwlnıJI ı•clilıııiı;ıtiı·. 

1 1 . l . HH:ı turilıiııJc 4:173 Rayılı 

louı ı ın olaı·ıık kul>Uil e(lilın işi i ı·. 

1 >ahil i 1'-liıa.umanumiıı 69 ncu maddc
:-;i ıınıc·ilıinf'e lıi1küınsiir. kalmıştır. 

l j li!l7 'l'opl'ak ınnlısulleri cıfisi knnunııııtııı lıazı nıacldt• lc • l'i -

nin tlC\ğiştirilmesi hakkınclu Dal~ılt 1 izanınaıucııin mı ncu madcle
ı-ıi ıııııcihincc lıiikümsüz ltıılnuştır. 

l / li7:t Aı·t.tırına, eksillıııc ve ihale kıımınnnuu fi7 tH:i ııınıl -

drsino bir :fıkra il5vooinc dair 1 hı hüi Niznınnıınıt>nin 1)9 ııcu madde. 
Ni ınucihiııee lıükiiınRiiz ka1nııştır. 

1/ ll7fi nümriikleı· enınnetcm yntıı'Tlan 1)1\l'fllıı ı·ııı ıııüı·ııı · u 

zamanı hakkında l>:ıhilt Nizamua.ıııenhı 6'9 ııeu mncldu. 
r - . .. Kı mucihiHcr lıüküımıüz kalınışlır . 



No. 

ljfiRO 

1/7111 

-103 -
HıılasfıHı 

Tnpnlmıın kıunııııı layilı:ı r 

Hı!lcni.vdrr bnııkaRr hakkıııılald 2301 numnnılı kn
nnımn !) uci ıııathlcHinin ( A) fıkra ının n ği~tiril 
ıııcsirıe ve· hn kanuna ruııvakkııl hiı· marl.le i!i\\·p·i
nc dair 

l/7:"10 H<ılııy'ııı illıakı ılola:rısiyle açıkta kıılım teltaiirlr 

Muamelesi 

Dahili İ/'.aınnaınrııin 6'9 ııcu ıııııdclt'
si nınrihiner hüki1nıHÜZ lmlııır~m. 

Dalıili Tjzııuııınmeni ıı G'!l ııcu ıuu.ilıl('
si ıınwi lı ince lıüld'ımı-;(iz kalmıı;ıtn·. 

ı abi nırııını·lıırıı el'ilreek tazminnf lıal:;lnndu :ıJ . Xl I . 1!1~2 lal'ihinılc :Maliye mı 
eiiıııen iıw. 

1 j7:H) Bi lıimuııı askeri nıi'ıliıllc>rin tt>rfihine ait !)!) 1 sn yılı 
l<ımunıın ll ıwi ııınrldesino hağlr eıııl'az ec!Yclhıiıı 

5 nci deı•rce nıfı11tliyrt1Pı·i tınısma hiı· fıkra illıvı·si 

lıuldnnrla I>ıılıili 1'\izıııııııaııteuin (ll) ııctı ınadı'Ic 

si ın\H·ilıiı~t'l' hiikünısüz kalnnştn·. 

1/ 741 Çuk ı:t~~'uklıı lıtıkiııı]pı•p Hl'ilecck .\a ı ·ılun paralat·ily. 
lt• ikmıııiyc haldmttlaki ~2fi3 sayılı loınumın hazı 

ıııadılell't·iııin ıldri~tirilıııesine ilair 

Jj7A l lııhiı;al'laı· mıınııı ıııüdiiı·lii~ii 'l'ekaiit santlığı hak
kınclald 2921 sıı~·ılı kaııuıınn bazı ınndflelcriııin dt·· 
ğ-iştirilnıesine ' 'e lın kıınun:ı bazi ıııaclrlPler eldt'H
ııı cA ine dsıh· 

· ı j7R2 Hıııueli rlc:>ınir, ollnı·ı i~lcfınt• niznıııuaınesinin zıya Vt' 

hasar 1cızıııiııatııın ıııiitt•ııllik lınclleı·iııiıı taılilinc clair 
ıılnıı !12!'i!l ı-ıııyılı loııınııa l'l< loınuıı 15yihıısı 

1 '7% DP\ h·t ıneıııurlnı ı :ıylıldııı·ıııııı te,·hit 'e leaıliilü. 

lıa 1\lcıııtl;ı ki ~6!)H ~ayı lı kımının <'k :JHHR sayılr kaııu

ııa hağli <'l'h diıı lhılıiliyt' wldil!'ti Jnsııırıııhı tleği-

(hı h ili \ izaıımaıııcııiıı mı tıt'\1 ıııııdtlr

si ınıtt•ihinl'l' hiiküınsi'ız J,ıılnır~f ıı· . 

l-l . 1 . UH:J ı aribinele t369 ıuı,rıh 
kanun vr. 1H2ö sayılı 1{nnır olarak 
J"ılıııl Ptlilm i~1 i ı·. 

j5 . _" ll . l\H-2 tal'ihiııde .,t:Hl ::ıayılr 

Jwnun ulııı·nk ltnlnın t'ılilıniştir. 

şil<lik yt•ınlııı:ısıııa ılniı· L>alıili Xizııııııııııııeııin Cı9 w·.ıı ıııaclılt'· 
si ıııur·ilıilll'C lıilldiııısilz luılnıış1 rı·. 

1 j.'~O 1 J\la liye nıkiilt•f i naı;;lıtıl\ tıl\ ıniit;;ıı.Yirliğitıin Yı' ~fıl

hakl'ınat. uıııuııı ıııürlürlüğüııün ,· ıızifelcriıll', Dnlrl 
ıliı\'alaı·ıııııı tfıldlıi 1L"tıllcriıır ve uıt•rkl'Z \'l' dl~yt•1· 
kı· lw•lı·osıııı•1ıı lınzr ıll'/:('iı;;ikliklcr ~rnpıluıasımı claiı· ~ . 1 . ın-ı:J tııl'ilıinıle -!853 sayılı 

luı ıııııı nlanıl< kııhul etlilnıiştiı·. 

1/80!1 Vakıf ııırııılın sıılaı·iylı• ııı·ıııan Ye zcy1inliklerin 
işlı•l ilıııN<i lıakhıııılaki :1n ı:~ :-<a.' ılı lwııuııa Pk ku mı ır 
ı il :vi lı ıw 

l>ulıili iz.ntııııaıııl'ııiıı t:i!l ucıı nıaılıiP-

si ıııtl<·ilıiııec• lıiikünısiiz kalııııştn·. 

1/810 Huziıı<> il<' 1stıııılıul TIPlı•ıliyL•siniıı hir kısıııı nlıwıık-
larınin karşılrldı olarak ihra w terkini hakl"ııılıı 1:1 . I . 1!l4:J tarihinele 1366 sayrlı 

luıınııı ıılııı·ak knhnl c:>dilnıişt.ir. 

l / R111 Devlc>t ıııennulal'I aylılıtt'llllll 1ovlıit ve tt>ııcliili.'ılıt• 
tlair olan 3656 sayılı kaınuıa bağlı bir sayılı cetvc-



No. 

1/S l!l 

1! t~:fi 

1 /~·10 

J ~ ~ 1 

1 / ~i!l 

1/ 8 () 

- 104: -
Hulôsası M ua uı e lesi 

-~------------

lin i\liiııakaliit nkiılcti kıı,ıııınılu tl<'ğiliıklik ~· ıııııl · 

ıııııst lıukkmda Dalıili ~i7.uuıııııml'!ıiıı GO w·n ıııadıle
:-ıi ıııuı·ihiııı·ı· hiildiııısiir. l<ıılımştıı·. 

l>ı'lıiimllı gerııilt•rirıclc n uvı·ılıutlıırındıı nıiislnlıılı·ııı 

dt'niz pN·soueliıw s!'ferd(', ıııarıcYaı· \ ' t' lu1lıiloıtlııı·ılıı 

\ ' PriiC'f't'k laızır gıılıı haldunrln ı >ıılıiıi Ni:t.tlllıtıaıııeniıı mı nt\1 ııııvlrtc
ııi llltll'ilıiıwc lıiikHmsiiz kıılınışlrr. 

J'lııliy .. vt>J,rıı .. ti lı•:ıldlıit l ' t• vıızii't'IPri hııkkıııdnki 

~!)!J(j sıı,\'l[r kınııııııı ı·k kı11ıtııı liiyihıı~ı llnlıili ' izuııııııııııt•ııiıı 69 ıwll maıJılc

~ i ııın<'ilıiıı('(• lıüküınsüz kalmıştır. 

l>ı~ ' let liııuııılan iı;;kfıııe uıııııııı ıııiiıliiı·lüğii t(·:;;ki hi-
t ııw ait l<aımıı layilıası 1 >:ılı ili Nizauıııaıııeııin ü9 ııcu ınadde

~ i ıııtı(·ihinr<' hüküınsüz l<alnuı;1ır. 

Yiliıyet ıl·ı · iılııt·esi kaıııwuıııııı !18 uei maılıh•siııiıı 

:-ıo11 fıkraısının drği:-;lil'ilıııı•si haklnmla lhılıil! 1\'izaıııuaıııc11in G9 ıımt matlde
si ııını.:ilıiıH't> lıiikiiınsliı. kıılıııı~tır. 

l'us1a, tel~ı· at' \'1' 1elpfoıı ıımnııı ıuüdüdüğii trı-;kiJfı . 

t ıııa dahil olan ve vazi re it· n hı olaı·ak hayvan trda . 
ı · iki ıııedıuriyc1iııdo lıulıııııııı siinu·i ıııih czzilc·ı·c ~ · t·ııı 

ıı<'<il'li VPri ı ıııt'ı;i hcıkkınrla 

l:sıildfıl lıarlıi ıııiılitllc>riıı~> \' ı• r· i lı•ı.:f'k paru ıııiik[ıl'alı 

hakl\ın\la 

.\;;keı·i. I$1Jföı· \e :-aııatkürıanı ,·erill'<:.ek iieı·ct \'!' YP\'· 

ıııiyt'll'r' lıakkııııltıl<i 127:..! Hayılı loıııııuııtt ildııc·i ııınd · 

ılı •.-.i ııi ıı dı• ği ı; tiı·ilıııı·>dtıe tlniı· 

l>ı•1 lt>l J [avHyol lıın uumııı ıniidiirliiğii 'l'e';!ldi'ıt ku ını 

ıııtııılrı deği~iklik ~· apılıııaımıu dair rıl rııı :1H:..!2 sHyılı 

:!!l . XII . l~l-1:..! tarihinde .ı::ı::ı3 ı;ayılı 

l<nıııtıı olarıık kabul etlilmiştir. 

7 . XJ J . ı !l.ı~ 1 ıı.ı·iltiııdt• J;j l2 sııyılı 

l.;.aıııııı olarak kahnl 'dilıni~tiı· . 

Dıılıili ~i~~ıııııınıııı-ııiıı (iH m·ıı ıııııılılı·· 
ı-.i ıııwihiıl<'r lıilkiiıııı-;iiı kalnııı;;tır. 

lomııııa f'k kıı.ııun lfıyilıaM :.! ;'ı . ~· ı . 1!1-l:.! taı·ihittdP 11ükiiıncl 
t:ırDfıııılaıı gt•ri nlrııııııştır . 

ı\l:ıılıııı·ip ,\ 'ııh:ııwı ordu ıııı·ııstıplnnııııılu 'l 'iiı·l<i;H ' .v<! 

ittieıı eılt'nll'l' haldondaki 110-+ sayılı luıııııııttıı 1 ıı"ii 
ma dılt>si ıı i n ıl<'/:1;iı;ıt i ı • i lnırsi rw ılıı ir 

ll<•dildi ı · ı·lıaşlaı·ııı ıııaıı~lıu·ıııııı f(•vlıit ,.,. tı•ıııliiliiııı• 

ll . Xll . lfH2 tarihinde ·132:.! susılı 
knıtuıı olarak kııhnl l~dilıniş1 .ir. 

ıl:ıir o\ıııı :H7H sn)· ılr l \ nıııııııı pk kaıııtıı l:i,\· i]ıa-.ı 1 ~ . XII . HI-tl laı· ihiııdt' 4:1~1 sııyılı 
lwıııııı ıılıu•ıı k lwlnıl Pılilııı iı;itir. 

~lt•ıııuı· ve ıııi\ı-;talıılrıııh•ı r Y<·l'ilrı·d< t't·Ykıı\ i'ıdı · ~nııı 

hnkkıııclnki -tl7~ l-layıtı kaııuıııın 9 ıwıı ııındrlcsiııiıı 
S01111111\ biı• fı)( ı·a PkfemııN;İn nair 

lıılıisııı·lııı· uıııuııı ıııiidürlüğü müteıln,· il spı · ıııııyt>ı-•İ · 
nin (j;{ 000 noo !imya ı:ıl\ıtl'llııııısı lıııl<krıırlfl 

Hubay yükıwk müheııtlliı, uskeı·i yüksek ınüheııüi:s l ' c 

:z:ı . X ll . 1 !l 12 t :ıı · i lı i ııdr 1:3:\~ ı>H yıılı 
lwıııın nlcıı·ak kıılıııl ediltıtiı7tir. 

7 . Xll . JHi2 tarihinde ±:31:~ sayılı 

lwıııın olarnk kalıni ı•dilıniştir. 



No. 

JjRHl 

VR82 

H ulasaRı 

aı;kcl'i wüJıt•ndiKlı·ı·c VN'il<•<·ı•l{ 

k ında 

-10&-

ilıtisaıı iiereti hak-

CE'ZH ve tevldft•vlı•ı·i uıuıuıı tniiıliiı·liiğüııün vıızifı• ve 
teşkilatı hakkındald 3fi00 sayılı kaııun ilc Inı kıırınmı 
değiı;;liren 4077 sııyılı kanunun hazı ııHıdılt•lel'inin tlr
ğiştirilnıesine ve hn kanunlanı lııızı nıadıklı•ı· eklrıı

ıut>siuo dah 

Drvld. konservni nvn n n nı tiyn.lı'o, Ol)l'l'll ,.,. luılrt şıı

h ~INiııılrıı tnmmıı olcııılııra f!lhise Yerilııwsi lııılduıııln 

Orvlrf nıeııı\ll'lııı·ı ııylıl{lanniıı fcvhit '"" trııdiiliiııı• 

c~air olan :3(lfi{i ve :ıHRR ~a.vılı kıınnnhmı lııığlı r.-fvpl . 
lrı•iıı Maal'iP vekilliği kısıllıuıla ıld'H.,iklik ynpılırııısr. 

3fi91. 8R29, 4142 savılı kanunlara lıağ'lı kıırlı·nlnnrı 

ılı•ğişt.iı·ilınesi ' 'e :1()!ifl sııyılı kımnııuıı ~G ın·ı ıııııılrle

siıır hiı· fıha ekiPnınesi hllkknıcla 

1/RR-l- Ttıwa sınıfı nıcnsnıılıırınn veı·il<'C•ı•k r.sınılaı• vr ta:ı:

mhıler hakknınaki ksımınıın 10, 12 vt• H ıırii ııı:ııldr

h•rini do~i~tireıı kıııınn layılını-ı 

1/RRfi nevlot Dmııiryollt\.1'1 V(' limmı11'1'1 işletınıı uınınn mil
rliirlüğii meınnr ve ıniistalıdt'tıılerinin ii.ı•ı·t•flt•ı·ille 

dair olan 2847 ı;ayılr kamınnn hnzı nınrlrl<•lt'rini <1<'
ğişfir<>n ::l17::J snyılı' kanunıı. lıir muvnkl\tlt ıııııılıl.• 

rklenııır!'linr dair 

1JR8!i Ilkokul iiğrctıııf'ıılı•ı·iııiıı knnrcılarnın, hmmsi iılnı· lrr

ılen alncnklıırınn, nırsk<'n lwıll'll<'ı·inr. trrfi, f:ıltif "'' 
r·czalsındırılınnlarmn vr lm ö~r·elmenler için 1f'şkil 

('(lilN•rk ı:ı:ı.ğlık vr i<}tinıai ynrrlıııı . aıırbitı ile yapı 
!'lflll<h!ıına dair 

1jR>{ . hınşnhıı 1Hlıi1 vr trııtliilii lıııl<kınrlııki 14!i2 Y<' 14-öll 
Nayı1ı knmuıl:ırn ıııi.iz<',,'.\'er 'knıııııııın 2 ıwi nıaclılt•si
nin dcğişlirilnwıiıu• ılair 

1/801 22:14 >e 2·ı87 sn~·rlr kıııınnlurn rk kanun lnyilınsı 

1/R!l2 '?ıfmııııı· ''~' nıiistHhrlcınh•ı·ı· veı·ilct•ek fcvl,aliın zam 
lıal<kınrla ld .ı 17 sayrlı kammıı rk kınnın liiyilııısı 

1/893 1\filli Mütla.faa vekiilcti 19-l-2 nıali yılı hiitçesiue f'ev
kalildc talısisat vcl'ilııwsine dair ~228 sayılı knnnna 
ek kanun 18-)rjhast 

~:1 . XJJ . J9-i3 ladlıillfle 4:):{5 :sııyrlı 

kanuıı olaı·ıık Jwh11l ctlilıııişliı·. 

J;) . 1!)-t-:~ laril~ııde 4358 Rfl~·ıh 

katımı olal'ak lqılJııl rdilıniştil'. 

:_!;, . XII . 1HJ.~ tııı·ihiıHlc t:laH sı1yıh 
lottııııı olHı·ıık halıtti l'dilıııi:;ıtir. 

ı ;; . 1 . 1!l 1:1 t;ıl'ilı i ntlE' t::ı6;; Rnyılı 

knnı111 olnnıJ, kııhıtl t·clilıuiştiı·. 

~ :1 . XII . 1~1 ~2 lııl'lhiııriP 4:1:11 sn~· ılı 

Joııınn olınııl\ lmlıııl t•clilıııi~fiı·. 

1~ . T . 194::ı tıırihinılr 1:1!Jli sayılı 
loınıııı olnnıl< kııhnl rılilmiştir. 

ı :ı . r . 19-l0 tııı·ilıinclt• -1!"l:i7 sııyılı 

l<uıııııı olunık kalnıl t•ılilmiştiı·. 

(i . [ . 19!3 (HI'ihinılı• .J-;{:)2 Rll,\'llı 

kıııı11ıı olarak l<ıılıul ı•tlihniı;ıtir . 

lfi . Xl! . Hl42 tıırihinde 4:~26 sııyılı 

l<n ıınıı ularak ka lıul cdilmi~tir. 

t!i. XII . !!H:! tıırihiııclo ı:tn sııyılı 

kıııııın olarak kahııl Nlilıııiştiı·. 

ll . XII . 19..J.2 tal'ihimlc .ı:{Ji ı-:ı~·ılı 

kmnın olal'ıık kıı.bııl edilnıiıJf. iı·. 



No. 

1/ 9ô 

1/897 

-108-
Hulasasr 

Aı-ık ri ve mülki 1'el<aüt kanunuının ikinci marld • 
ı,ıinin değiştir:ilruesiıı dair olan a06fi sayılı kanunun 
tadili hakkında 

Fl'vkaJacle ihtiyaçlar için Milli Müda:faa vekilliğince 
yı.1ı·da sol<ulacak uıaclclclerin vergi muafilkları hak· 
km da 

• 
1/ 98 Jlaı·iı·i,re vekalcti teı;;kilat ı hakkındaki 3:312 .·ayılı 

kan n mı bağlı fi n unını·alr r<'f v<'lin değişti ı· il nwı;i ı w 

Muamelesi 

1fi . . r . I!H~' lal'ilıiııdo 1380 sayılı 

kınımı olı:ır:ık l<ahnl l'dilıniştiı-. 

2:-l . XJJ . 1942 tarihinrl<' 4340 s;ıyılı 

knnnıı olal'ak lıaıbnl edilmiştiı· . 

rlaiı· fi . J . 194~ tarihinde 4351 sayılı 

loıııttıı ohtt·nk lmlııtl cıliluıistir. 
' . 

1/8!1!) 

l/!lOO 

1/901 

l>ı•vlt>t. Juıvaynlları ıımum müdtirlüğü 1942 mali yılı 

lıiliı;esimle rlcğişiklik .vnpılnınsı hnkkıııda 

HuuuL ve salıillN' sılılıal uıııııın nıüdüı·Jüıtü 1942 
ıııali rılr lıütı;t•sinıle ıh•ği~iklik rapılınası lıııkkınıla 

Vakıflar nıııuııı ıııüdiiı·liiğii l!J.J.2 malı yılı hiitı~esiııc 

~:ı . xu . l942 ıa .. ilıiııd•· ıaaı; ı:ıoJlh 

kaınııı olıınık lwhtıl Nlilmiştiı·. 

:?::ı. xır. 1942 taı·ihiııdt~ -i:J:37 sayıh 
l<ııııttn ularak kabul f'rlilıııi~tiı·. 

. 
:l5 000 liı·a revkalade talısisat vel'ilmcsiıı dair ~:3 . XH . Hl ız taı·ihindc 4.338 sayılı 

• • · kaııuıı olarak kalıni edilmiştir. 

1/!10~ \'ııkırlıır ıınıuın ınlidiir·lü~ü l!l.J.~ mali yılı biit~;t'siııc 

l:H 000 liı·ıı ıınııızanı tıılısisut v ı·ilnwsi lıakkınclıı 

~/flO::I Urdu mc•nsuplal'i.vlf' Jı~ınııiyPf. i~lııt•i ıııııııııı ıııiidiiı·

lüğii. VI.' CHimriik muhafaza ve mnııınele 1:1ınıfı kadro· 
ı~ıı·111da ~alışnnhıı·n hiı·er 1'1' tıı.vım vel'ilmt>si lıHk · 

kmdıı 

ı;no ~ Onnıııı kmıınırı '"~kil:il kanıınnıııııı 3l!lO ~ıı.rılı kıı · 
nıınlıı flp(tiştiı·ilPıı H rwii ııııırlde~inin 4ı~:~ Rayılı 

n . Xl L . 1942 latihind~ 4:3:1R sayılı 
kantın la h irieşi iJilcrck kabıli edhl· 
miştiı·. 

1·1 . 1 . l!)t:) ıarıhind<' 1!1117 sııyılı 

k:ııııııı olııı·ııl, lnıl111l rılilmiı;ıtiı·. 

kmıuııla ıHU~Iirill'ıı (H) l'ıknısııını ıadili lıııkkıııdıı J i . 1 . l!J-1:1 fEıı·ibindc 4371 sayılı 
kaıııuı oluruk lwlml <'dilnıi~tir. 

1/!lOfi ,Jurııl;ırıııa l'l'ıtl kanıınıııııııı 1:!-lH sıı,rılı kcııııııılıı dr·
ği:;;tirih•ıı 11 ıwii nındılı·siııiıı tı:ıdili hakkıııdıı 

. 1/ !IOti 1 :J.J:~ mali yılı i\ lti\ a1.ı•ııı· i ııııııııııiyc !w n ıııııııııı hıı~l ı 
«.b n dl-. ı·Pt ypJlpı·iııı!P <ll'ğiı;ıiklik ,rııpılııuı<ır httk· 
km da 

1 !l07 Tlr\lt'l (lı·nıiı·yollıın v<· liıııaıılııı·r i~lt'lın' ımının rnii.
ılüı·lüğii 1!)-t~ lll B ]j rı lı lıiif \:l:HİIIdC d('ğişiklil\ .~ a!Jll• 

ması hakkında 

1/!!08 Devlet lıavuyolları uıuuııı müdül'lüğü 1942 mu.li yılı 

11 . 1 !H3 fınilıiııflc ı:no sayılı 
kuıııııı ulaı·nk lwhııl rrlilnıiştiı· . 

2K . XLI . 1942 taı·ihiıı1l<' 4345 ve 
1 . T . ıM:3 tarihinde 43fi0 ı:ıayılı ka
ıınıı olnrn.k luıhnl fldi1miş1ir. 

..ı . 1 . 19.J.!1 lıll'ihiıul 4349 sayılı 

knntıu olarak kahul edilmiştir. 



No. 

'. 

l j HO!J 

1/ 910 

'ıj !lll 

l j tll~ 

-107-
Bulasası 

lıiit~C'siııdt• ınünaknle ~·apılnııı. ınn. dair 

TlrvlPl liınnıılını iı:;ll'tnıP unının ıııiiuiirlüğii l!l-!2 nınl1 
,\'llt hütı:Psine mıınznııı tnhsisııt veı·ilınrsinr duir 

O ı ınan un ının ıııiicliiı•liiğii 1 !1-!2 ııııtli yılı bi.it~ı~ iııJe 

u i!;i~ildik yapılınası h;ıkkında 

l'osUı, ll·lg·ı · ul' \'c tch•fıııı ıuııum ıııilJitrli.iğü 1!1-J.:! nı:ı 

li yılı lıiilc;l'siıtt' ııınmmın tahsisat \' l'rilnıesi lıııklnnrla 

1 !J42 ınal i yı b hıvaz(lııei uınuın.iye kauuıınııa bağlı 

(A) işare1li ce1vPhle değişiklik yapılma.<ıı hakkında 

1/91a Devlet mC'nımlaı·ı nylıklarınnı tevhit ve ft'a~üliiııı• 

daiı· knnuııa huğlı (1) sayılr cetvelin Maarif vekilii
ği kısmında değişiklik yapılmasına ve Cumhur Raş
ı,a ıılığı filfırıııoni k orkestraı'U teşkilalı ve Mkestra 
mensnpltıı·ınm tC'rfi ve ft><'ziyf'leı·i Jıakkmdııki :10-J.iı 

sııyılı lmmımm 12 ııei maddesinin deği.ştiı·iluıf'siııc 

clair 

l ; !H·l 

L/915 

1/ 91() 

1/ !:117 

1/ !!18 

1/ 919 

:)okeı· iııtihlak veı·gıımıc dtıir 17 JH, 3107 sayılı lw · 
nmılııra ek Jaınun Hiyjhnst 

Ueılen t eı·hiyrı;i uınuıH mücliil'liiğü 1942 nı alt ~'ılı 

hiitçcsinda dı>ğişiklik yapılmasına dair 

Hutlut ve stıhiller sıhha.1 unıum müdüı·liiğU 1942 ma
li yrh hütçefliııde rleğişiklik yapılmas1 akkında 

Lnhisaı·lar \lllintU müdürlüğü 1942 mali yılı uütçesin· 
de değişiklik yapılması hakkında 

1 kv !ct dı•nıiryolla ı·ııtlll. i lı ti~rarı olan mulınt•rik ve mÜ· 
te h ani k ecleva1ın ıüıııu·iı;ıi için 1 aahhüdat yapılma· 
ıııııa (}ait• olan :l2.t7 vn 3319 sayılı kanunlarda dt>ği
şiklik yııprlmtıNI haklnncla 

11<'vl<'l clenizyollnn işi Pt ıııü ummıt nıiidii.ı·li1ğii J fl.t~ 
nınl'i yıh hi11ı!esiııCle değişiklik yapılmaı:ıınn rln.ir 

miştir. 

Muamelesi 

1942 tarihinde 4336 sn.yılı 

birleştirilerek kabul eclill-

~fi . ~?I J • 19 J 2 tarihinde 4342 sayılı 
kanun ulm·ak kahul edilmiştir. 

ö . I . 1943 lat'ihiutle 4354 -sayili 
knımıı olaı·ak kabu1 ı:>dilmiştir. 

~5 . Xll . 194ı tar·ihin.de 4343 sayılr 
kanun olar nk ka bul t>dilıniştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4363 sayılı 

knnım olarak kabul edilnıiştir. 

1-1- . I J 9·l3 tarihiuel >!368 sayılı 

kunıııı olaı•nk knlıul edilıııiştir. 

l:J . l . 1943 tnri,lıintle 43 5 sayılr 
knıınıı olarak kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1943 tnrilılndc 4360 sayılı 
kanun olaı·nk k:ı.hul edilmiştir'. 

1 :~ • I . HJ4!l tat·ihlndc 4361 sayılı 

kuuuıı olaı·ak kabul ı>ililmiştir. 

lv . 1 . 1943 tul'ihlntle 4:362 ısa s ılı 
kanun olarak kabul euilmiştir. 

15 . 1 . 1943 taı·ihinde 4384 sayrlt 
kanun olarak kabul rlilmiştiı·. 

l:J .. T . Hl-i:1 tuı·ilıindC' .ı;t()..ı. sayılı 

kamı11 ohu•ak kııbnl eılilınişt.iı·. 

1/ 92ri 1942 mali j•ılı l\htvnz<'ııei uınuııı iye komnıuıı:ı hağl ı 
( A) iştıt'etli <'etvl'ldo değişiklik yı:ı:pılmnı:ıı luıkkındn l5 . 1 . 1H43 lnrilıiwle 4382 ı.ıtı.yılı 

kamııı olarnk kabul cdilınişHr. 

1/926 1942 malt yılı uıuvı:ızcnci mnunıiyc kanumma bağlı 
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(D) eel vcliude deği~iklik yapı lırınsı lı ak kınıla 

1/!1~7 Oı·ıııau muum ınü liit"lüğü 19-l~ ıııall yılı lıüt~esiııde 

Muamelesi 

1 ;, : l . t9,1:3 tarihinde 4882 sayılı 

kıuıuıı In. lıirlı•şt irileı·ek kahul edll
nıiş1 i ı·. 

<l<'ği.!;liklik yarıılnıası lıakl<nıda ı;, . r . 19.J.3 taı·ihiııde 438:3 sayılı 

l<ıı n nı ı olu ı· al< kıı.hııl Nl ihnişUı·. 
1; H2l3 

:l/ll'i 

J94:l ıııali yılı nıuvazenei umuıniye kanununa huğlı 
(A) iı;ı;u· ·tli cetveltlo ıl •ği~iklik yapılınası hal< kınıla 

'I' I•~KLİF'LBH. 

J)pııizli ( l~ıııitı Asiarı Tok:Hl) - Yüksek ziraat ı;ıiırası 

kurulması hakkwılu 

\'ozı,ı:ııcl (Hıı·ı·ı lı~iiz) - lick~rlıu· VPt·gisi lı:ıldnıııla 

2/'2l:l ldarP Jlp~·cti - Divaıu nmltascbat lH-10 ımıll yılı 1ıüt-

ı G . [ ın.ı::J tnı·ihindP 4!l82 sn yılı 
loıınıııla hirlcı;ıliı·ilel'ck kabul edil
ll iı;;iir. 

Dn.hili 1 i:t.ıı.ııınnnwniıı 69 ncu madde
si ımwihince hiikiimsüı. kalınıştıl'. 

Un h i l'i Nizaıımaııwıtiıt 69 tH'U madde
si ıııu<•ilıinec hükümsüz knlmtştır. 

ı;ı•siııclt• df•ğiı;ıiklik ~ ııpılııı:ı!>iı Jıııklmıda JJulıili rizaıuıınıııcııiıı 6H ıwu ıııaJtle
..,; ınncilıince hükiiımıiiz kalınıl;{tıı· . 

~ / ti-l ~lalatya (Mahmud J".oediın Zniıcı VP iki arkadu~ı) - In
hisur lı<•riyı>IPt'i iiı;te lıii'!Pt'İnin lıaı·p tnalfılll't'İlH' V\' 

~"h it yl'liıııleı·i Hi' 1alısis \'t' kvzi i lıtıldunuaki 1 .ı8rı ıw
yılı kuıııııuııı .ı ıwü nıııılıll'siıw lıil' fıln·a ddt•rın~t•siı~t• 

dııir 

:!/ tili ld:ıı ·ı· llt•yı·li- l>ivaııı ıııulınsPiıat. J!ll:.! ıııali yılı lıiil

ı;t·ı-.i lif lı• llllill:t Jtalt• } ll)lllııt:ıSIIIll ıl n j ı· 

'!./ u 

2j7G 

ld:ıı·p JJı•p•ti - Hiy:ı:->l'licıııııluıl' l!Hı ıııult yılı lıiilı;e

sinde ıleğiı;ıiklik yııpılıııusıııa claiı· 

ldaı· .. lll'y •tl- Biiyiik Jillt:t :\feı·lisi ]!l-12 ıııull yılı 

hiilı:ı·siııdı• dl'(i;iı;ıild ik yıqJılııı:ısı Jıaldtımln 

ldıu· • lle.vcti Uü,viik fılillı·f .\lı·ı·lisi l!l 12 ııı:ıli ,vılr 
lıiitı· ·sinde Jı·ğ,i~ildilc yapılması lıakkıtıtlll 

3/!ll HiKol'l.ıı şirkPtleı·iııirı ~igııı'ltl tııtıaııınh•lcL'İ lıat'irindı• 
kul:ıll ııııınııH·lı·ll'nlı·ıı aldıldaı·ı pnr:ılal'ln nnwnıe!u 

\'t'l'gisiıı • lalıi olup olıııadığıııııı l<!f!:iil'i lıaldwıda 
ilu~\·ckiıl >l ll'zkım~ııi 

~- .., .... -

J fı . J • I!Na taı·ilıiııde .ı;~Hl snylllı 

kıııımı ulımı.k kııhul edilnıişt.ir. 

ll . Xlf . 1!1 · ~~ t:ıı·ihiıııll' ı:ııı.; sayılı 
lmııun ulımık kalıul l'ılilıııist .i ı·. . . 
ll . XIJ . 1!1-1·2 taı·ihinılı> -ı:w; sayılı 

l< rmnıı hı biL·l eşt il'ile!·ck kahul Jil
ııı i !ili ı·. 

ll .• :11 . 1!)~2 t!Ll'ilıiıııl• .t:Hti ımyıh 
kuııunl:.ı lıil'lı•ı:;til'il 1'€'k kabul edil· 
ltl iı;ıti 1'. 

lG . 1 I!H:l tal'ihinde ı:!R2 sayılı 

luwuııla bil'lı•ı;ıtiı·ilt•ı· •k kabul edil
ııı işl ir. 

l>alıili Ni:tn.ıııııamenin G9 ııcu motlıl -
.'lı ınucibince hüküm~üz ){ııluuştır. 
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·- ----- -------
"\ sk!'1·i \'t' mülki !t•kaiit kıınıın11ıınıı :!Oil sayıh ku-
ııuııln tcıuil elli!Pıı ila neii ııııııldesiııin lt>ı'-ıiri Jıul,-

lwıdıı Başw~k51C't tnzkrnsi lh1lıill . izo.ııııınmc>Hiıı ti9 ıwu nındeli'
si ırıtlt'ihiıwe lıi.ikiimsüz kaJııııştıı· 

:ı;~or, ,:\slwri ' 'l' mülki lPlwiit kııııuıııı1ıtı11 -!:! m·i ınaıltlesi

ııiıı H n• l' l'ıkmlnı·ınııı ıdsi1·i lıukkınıla l)ivanı mu
lıası•lııı ı l'iynseıi t ezlH•n•si 

::. :ıo~ 

~ost> \'t' kiipı·i.ilı•1· kııııtıtıııııtııı !l nı·u lıHHlde!';illtle ) H
z11ı ınıw l'i~·ı•tlt•ı· nwyanıııdııld (Siliih ült1ııdald oı·Ju 

,. ' .iııııılul'ltıa efn.ıtlı) tühil'iniıı lel'si1·i lınldunda Bu~

nkiı 1<'1 ı ezkeresi 

.Ask<'ı·1 e('zıl kumımıının Hl ııei ıııuddesine tevfikıııı 

<'('l'.nlııılil1ı·ılnu askeı·1 ıjulıısln.ı·n :ıit ııınlıkfımiy tl<'l'ltı 

'l'<'kn li t l<n nunuııu11 :>:3 ve .Askel'i et•za kanuınuıuıı 

:ıo 1H'Il ıı1nctde\ı•riııdPki (Sahtı•küı·lık) tilbil'itıill şü-

1ııtıliiıH• clnhil olup ll'lmüt ınuo.şı tahsis edilip t•dil
ıııi~ı·ı·ı·~inin tefsiı·iııı• dııiı· 1\ıı ~\l•kiilet tezl,reresi 

:ı.wo I'Hı~ · 1lr loııınıııııı 4 1ıeü ıııatldr:-.i ınnYacelı<'sindc 

'l'liı·ki.ve f'nnılıul'iyııt i Ziı·aıı t lıtıııkası knmuıiylc ih
dns Pdilıııif;! ulnn kı·ı•dilı•ı· Yiih:-.ı'lt ııiızıııı lı<'yeti "'' 
idıu·H koıııitPsiııiıı miilgoıı ulup ıı.lıııııdığııırıı t >l'sh·i 

Dahili Nizıımnaın<'niıı (;9 n ·n nıı:ıdıle
si ıntwihi1we lıiiküınsiiz loılnnştır. 

l>alıili Nizawııaııwuiıı mı ııcu ıııı:uldc

"i ıııueilıilll'l' hiil<iiıııı-;iiz kıılHuşt ır . 

))ah ili - 'it::lll11JUillt'llİll mı lll'll ııııı.Jd\!

si ıııtll·ıbiıw<' hiiküııısiiı luılıııı~tıı·. 

lıaklunıl:ı Dnşvt'kfı.IC't teıkeı·csi Dahili Nizaııııııttııt•ııiıı ti9 ııcu ııwtld •
;.;i ıııueilıinı•e hükiiınsiiz kıılm1ştıı·. 

:3/ 479 

'l'iı·:u·ı•l '"ki'ılı•tiııdı• l\ll1'ttl:ın lıışP 1ııiisiC'şa1 · lığı le-:;ki· 
li1t kntll'lls\111\ltı t:ısdilu lı:ı.kkıııdn 1 \aş\ ı•killet tı•z

l<ı't'esi 

'l'iı·ıın•t \'t•l<i'ılpt inde> kunılaıı 

kiliil kadnılaı·nıdıı yapılnıı 

dn.i ı· 1\nı;n dt.fılet t ezkcı·esi 

laşe ıııiish•şarlığı t<'~
ıl('ğ işi ki iğiıı 1 as dik ı un. 

ı\skı•l'i l' l' ııtiilki ll'kaiit lwııuııunuıı ·Hi ııcı Hınıidesi-
1ıin lt• 1':-.il'i hıı l,kmda 1 \w;vt>kiılr1 1 ezh('l'l'~İ 

'l'icın·ct vekt'ılllct in ele kurul au hşe ınüst ~:ırlı~1 IIH'l'· 
l<ez kadrosunda yapıinn <leği.,ikliğiıı tasclikııı:ı. ıl:\ir 
.Bnşvt•ldct tezlteresi 

Oı·dn meııımplıLı·nuı hi ı· t:'r 1 aynı ı v<·ı·il ıııf'si lı:ı k kın· 
daki 4.J0!) sn.yılı kaıınnıııı hiı·im•i ınnddPııiuiıı tf•l'si

rin dnit· Divı:ı.ııı muhascbnt t'iyuseti t<'zlwtt•si 

-,. 

14 . l . 19-t::J tııı·ihiııd' ı:{7~ sayıll 

kHnıııı olarak knhul t>dilmiştir. 

ı~ . 1 • 1!-J-I:l tıı1•ihirıde 4:372 sayılr 

ı,aııuııla hiı·leı;;ıiı·il ·ı·l'k lw.hul t!,tlil
ııı iş li ı·. 

llnlı .i li 'iznınıunneniıı 69 n •u madde
si ıınwihinc•· lıiil•iiıusüz knl1uı~tıı·. 

14 . 1 . Hl-l-:3 lurilıiıHl<' ~:l72 )ojn.yılr 

lmn\mln lıil'lcştit'il •ı· k kabul eılil-
111 iştir. 

·, 

!."ı . 1 . 19-Jj tuı·ilıiııdc l:.12i sayılı 

kuruı· olıll'ıık kalıul ellilıo.iştiı·. 
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Dı>Ylet meınuı·lart aylıklarrom levhit ve tt>adiiliine 
tlııir olan 3()56 sayılı kanııııtııı 7 nci uıııddt•siııin ll'f-
sil'i lınkknırlıı. llnşvekalet tezkereı:ıi 7 .• 'ır . l!J·I~ taı·ilıiııclt• 1:317 :-ınyılr 

kaı·aı· ıılaı·nk lwlml c•ılilmişiiı'. 

:ıFı!J-1, M~iclıi ı• ve zıınıl'i ~;chrpleı· dolayısiyle tak i ıı V<' tnh
siliııt- inıkiın göı•iilenıiyt>ıı bcJI'<;Iuı·ııı terkinine (lnir 
Haşvelcı*ı}et tezkpı· si Eıwiinıcndl.'d ir. 

4/l!J 

'J'>\ ıcn.ı ruıım 

'l'ı·uhzcııı (Sıı·ı·ı Day) - Kıu·ıuuuı·snl llfi.kimi ~nh Nt•c 
yellin Canıdaı·oğlu'nun teknüL muaınelesi balduııda 
JJivaııı ıııulıaschat RiyasC'li müt al asiyle Divnnı tlllt

hast'bat encürneni mazbatasıııııı ikiııc•i ülnoaınmn ycni
ılen telkilo hakkmrla 

1\J au isa (Refik 1 u 'C) - Dev lt>t m muı·lan aylıklannııı 
ievhit ve teadülüne daiı· 3li56 !ltl.yılr kaııunnı~ nuıvıılc

l<al ikinc·i ınacldeııinin ( A) fıkrasında yazılı (1\J ali ve 
sıııai ııı üessese) N·) i haresi rı in f efsiı·i hakkmdn 

4/G2 Bolu ( L1ıtfi Oörcn) - Drvlet memurlan nylıldnnnın 
t{'vh it ve teadüliine fla i ı· olan 1..J.52 sayı lı lauıunnn 

H nc•ı nıallrlesiııin 2 nrci fıkrasının tel$iri hnklmııln 

.MUrT'rELİl•' BVUAK 

5j5G K:iııuııuevv<•l 1941 Şubat J9..J.2 ııylurına ait Divımı 
ıııuhıı.sl'bat rupunınun hi ı·iıu·i fılnn.sr hakkıııcla Di-

gııcünı cıırlccl i ı·. 

Dnhill Nizanınaıncııiıı G9 ııcu madclc
si mıırihince hükümsüz kalmıştıı·. 

Dalıili Niznııııınııwniıı (i!l ııı·n nınllele

si ınlH'ihiııtl' hükünısüz kalııııştıı· . 

\:uıı ınuhasebat ıı·üıneni ınnzhntası Dahili' Nizamıııtıııenin ()!) ncu madde
si nıucihincP hüld.inıxiiz luıhnıştıı·. 
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DAHİL!YE ENCttM Nt 

rı r is : 
lls. l'. 

'1' ('k i}'( 1 rıJJ 
('()/'ll h. 

( 
1 rm il fl.'fbadı'/1 

• t f 1 f 'P ii z ii n 
.lf. Jl/. . 
/\_ (l. 

Zoll.fJUlclak 
.V ir/dt 

i.: m li i 111 R 1 r· 111 B o::: l.-11 ri 
(

10I'itl Om/ 

• Ankam. ı••ı 
A 11.lın1'fı 
A 111 al/fa 
Anlal,ıJrı 
Bal1·lı'esi·r 
Blti'Sa 

( ! nna k ka 7 r. 
c o J'l(/JI, [.] . 
J~la.zı.iJ 
E ı ·zu rnnı 
PJ rz" ,. m n 
Oado!lff'b 
fl af o.y 

RJ,·rr111 }1]''!1" n 
Ji' ,, ıı~z i Dal da 1 
Nrısi/i Ka fllrlll 
'l'a.,IJ/11,. 8ükn/(' JI 
Jr"h.llo 8r::oi Uzn.11 
Polin O ii ı•rndirr11 
ll il 111 i N I'.IJf' 11 rli 
!smail Krma1 Alpso.r 
,0...,

1abil Sa,ij1m,r/lu 
f/7. Zf'ki No.IJdl'mir 
ıYoki,llf.' Elf!iin 
, 1 7)(/ If r ml1111 rm ,1/ 1!7 r• /,· 
J lulii l.l/flll i 1' ii rln11 r• 11 

/ -:: ı11ir 
K cM·s 
1\.onya 
{\ iita.l! yrı. 
Jlalal.lfcı 
-tVaJnf,IJn 
.ı [ (l.t' (l.~ 
.lfarrlin 
Si1'(J,S 
Toknd 
'!'ro lr:on 
Yo~f;nd 
Znl1,rj/(ldak 

.1/ fJII r·rl . Jfdc111 it 
/IJ.wul O :o,</ n z 
,'jt•l'ki Er.t;nn 
S nd ri E dem 
7~ m r11lf n h Bo J'lm11 
J[uft ol ip (jj,.f'r 
Zi.ıto J\o,.lfiWI 
/<:rli/J Hl'ffi?l 
Jfilot 8ii7.-rii Jllrdrt 
(/n/ i b Pr·lu•l 
Srtlisr J lHnwzo.r/lu 
Solilli Korlnl/fr:: 
Rifrtl Frtrdoı· 

Encümen, 23 (11 layiha., 8 teklif, ı tezkere, 3 ta.krir) işin (13) nü inta.ç etmiş ve geriye kala.n 
(10) iş Dahili Nizamnıı.menin (69) ncn maddesi mucibince hükiimsüz kalmıştır. 

No. nıılaıı ı:ısı 

lıAY1HALAH 

1/. 8l fpmııı·iıı kamıınt11ıuı nı·ii nı;ıılılc>sinP hir fıkrn Pk 
Jpıınwsi lı<J kkıntlıı 

1/ U l!) Arıl{anı El eki ı·ik "" lı;" ; ı ~n z r ,.1' Arl:ınıı l~lekf r i k 

l:l . 1 . f!}.t:i t:ırihinıle ..ı::ı7n ıuıyı1ı 

loımın nlıırıık kuhul edilmiştir. 

ıni.iı>ssı•cıelt• ı·iııiıı irhtı 'l' n~ iı;.lı>tilın f'lt•ri lıııkkınrla lH . XII . 1!1-+2 tarilıinıle 4::1211 Sflyıh 
kıı ıtııll olara k kahul rdilnı işt i r . 

1/ 611) fr:ı "'' iı:;c:i lı ı ılrıı:ı fPt;;kilrıtı lwı·ıılııııısı lırıkkıııdıı 3 . XJJ . 1942 tal'ihiııdı> lHikii.ııwf 
t ;ıı-ıı J'ıııdu ıı O'eı·i al ının ış tn·. 

l / RH4 ı\ll'lıııs sl'ı : iwi lı<ıldo11dıı 1-J. ... ·n . lfl-t! 1al'ilıinde -l ~~~O sııyılı 

luınnn olrıl'ıtl\ ltıılıııl cclilıniı;ıtiı·. 

Jj 87J J\lı • ııtlll'itı \\:lllllllllllil Pk k:tllllll Jn,\ iJı;ısı l)ııhiJi Hi lr. Ull1111UJ1{'1liıı ()9 IIC!ll lllıtUdt>· 
si nıneibinec hiildinmüz 1uı1nnştrr . 

1/ 8 (} Jllwlm( ijğı ·dmeıılPriııiıı katlnılımıııı . hnsıı-.;i idorP· 
l e rclrıı alul.'aklanııa , lllt'Skt• ıı lwılrllcrirw, ft·ı·ri, taltir· 
'c ce~alaııdıı· ılıııalıırııın vı• lııı (iğl'(• lnwnll'l' i(:iıı ft':;;k.l 

l•ı re/atı, 23 . Xl . 1.912 lttrihilldc Umıwıl 1/cyıiL fii' ZI (lilıııi.,tir . 
( 0 •J Yrfnlı, 4 . I . 1913 fnrilıindc fhııımıi llr-yctc arzcdilmişfir. 
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edilecek Sağlık ve i~tiruni yıı l'rlını ıuı ıırlığı ile Yapı 
saııdığ'wa dnil' 

I/ 8R7 .Jundııı·ına snlıa,dıitıııcl;ıu miitı•lwit Yiizbuı;ır n üsteğ

nıc•ıılerirı lw.uı .iaıularııw koıııııtaıılıklınıııuıı miitcka 
idı•n istilıdaııı Pılileı·ckl<'ı·i lıukkııırlırki :1!1~~ sayılı ka
ıııııı lıiikııcüııiirı ıızat ılınasına ıla ir 

J/ 880 

1 !)0!3 

1/ !)05 

Tııııı ·l'li vilfı,ntirıiıı idaı·<'si lı;ıldwıılııki :!8R~ sayılı 

kmııııı hiikiiııılı·ı·iııiıı iki yıl ılıılın m;ııf ılıuıısınıı dııir 

Ordıı ııwıısııplııl'i ,,·l c• J•}ınııi.n • t iı;;Jı.ı·i \tıııııııı ıııü lür ~ 

liığii \(' (:iiıııl'iik ıınılı:ıl'n:r.:ı ,.r nıııaııll'lı· ımııfı kad 
ı · ol:ıı·ıııılıı ı:alı snııl:ır:ı lıirer 1'1' layıııı VI'J'i!nıı>si hnl< 
kıııdıı 

• J ;ıııclaı·ııı:ı rı·ııt karııınıııııın 4~ IR sayılı lwııuıılıı rlı ·

ğiı-tiı·ilıoıı ı..ı. ıır·iı mııdılesiııin hırlili lwklmıda 

131'1t>cli) ·l~ ııııı1l'laı·ı iı~i nrl' iı;;lryı·ıı nıua.vyı·ıı tal'il'l'li 
ııakil vıısıt:ıla ı·iyl ı• ,.J,.kt ı·ik, havnı.nızı vı· t 'll' fon üc
ı ·diPriıw lıc•lı•di.'·p lıissı •l c•ri 7.;11111111 lı;ıkkıııfll'l 

Tl~KT ,1 f•'f,E H. 

2/1 t Or ·ııit.l i ( F,ıııiıı Aslilll Tnk;ıcl ) - 'l'opmk vr topı·ağı 

Muamelrsi 

] ;s . T . ]!) ~:J tarilıiııdc· .t3ri7 sııyılı 

k:ıııım olıırn 1< kah u 1 rclilm i.,t.ir. 

ı . xn . 19 ~2 tarihinde 4~44 sııyılr. 
kıııııın olarak knlml rdilmLştiı·. 

1H . XLI . 1~H::! faı·ihindt> 4!~!30 ıwyılı 

knıııııı nll\l'fıl< loıhııl rılilınişlil' . 

14 . r . J91=l tnrihindr ·13fi7 sayılı 

kaıınll olaı·:ık kalml edilmiştir . 

14 . I . 194;1 tıırilıin<lt~ 4370 sııy1lı 

knının nlarııl< kııhul edilmiştir·. 

14 . 1 . IH4:: tınihin1lc• 4:~7f'ı sayılt 

knıııııı nlnnıl< kıılrııl Nlilıııiştir. 

i~l1·f nH' lıakkmılıı Dalıili Nizaıuuanıcniıı ()fl ııcu ınarlde 

•'~i ın ncibiner lı iiküınsii z kal ııuşt ır . 
2/ 16 Dc•ııir.lı (l~ıııiıı ,\ slıııı 'l'okıııl) - Zirnat od:ılnrr !.eş-

kiJi lıııkkıııdu Dahi11 Nizıııııııamcııiıı fl9 ıH·ıı mandc· 
si ınuc>ihiıwc hiikiiın.s iil'. kıı 1 ınıı;.t ıı· . 

2j:W J ıl'klaı·cli (lk fc'tıatl nıay) · J;) yaşını bitirmiş 

~ocukların sinema, tiyatro, damı ı;alonn v haı• gibi 

yerlere kııhnl f•dilıneııırleı·i haklunıla Uahill Nizaıııııaıneuin fi9 neu madde
, i mucibin<'e hiikiinısi\z kalmıştır. 

:!fr•O ~laııiı-a (Rd'ik lıll'!' ) - Hazı ııy arllu.ı·ıııın deği!;!tiı·il-
IIH':si lıaklnııcla DahiH Nizaııııınıııt•niıı li!) ııı·u tHl ılclı:ı

si unıciblnı·<· hiil<ii.ıııı-;ihl kalnıu~tır. 
:!/li 1 'l'ol<aıl ((l~tlilı l'ı·lwl ) . Köy kuntınıımı ek kanun 

tcldifi Dahili ·İimmııanıcniu 69 ııc·lt mu.duc
si ıııu<'ihiııeP hüküınsiiz kaluııştıl'. 

2/71 nolıı (Lıiıtfi Oi)nll) ~ J\ki11rı·iııi Mcdrııi hııutı:l 

iı-;t inat Pt t irıneıııelorhırlPn suı:lu e\'lilcrin cvlcnınclı·

riııin l'l' hnnlaı·rlıııı rloğan ı;ot~nklaı·la ınekhım kalan 
lıiitün nıtandaşların tes~illel'ine ve bu tt•scillcrr mi.i
tenlli'k lıaı·~ . resim \ 't.' rc>zalarflan muaf tııtulmalarma 

rlııir Da lı ili izaınnanwıı.i ıı ()!) IH'U madde
ıs i ıııucibiııı~c hükilmsii.z kalmıştır. 
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No. Hnlasası Muamelesi 

2/7'2. ıoııgnldal· (Rifat Vardar) - 29 yaşına girdikleri 
halde nıaiyet nıemuduğu ·ıuıkkım knybetıueıneleri 
icalıııdeıı yükselt nıektcp mmmuJaı·ı Jınkkımla lu .. ·11 . ın.ı:! tarihinılt> 4::329 :sayJi ı 

ı,anıııı nlanık kalıtıl !'rlilnıiştiı·. 

2/7:J Bohı (Lfılfi Uön·n ve T onya Dı·. Osınan Şe\ ki Ulu
dağ) - lstaubul Şchl'eınancti ve belediyesinin zahi1ai 
lıclctli.rC' lıizınl'tini ila etleu ıııemul'laruıın t' \' \ 'plc·e 

iicı·E'tle gL'c;en lıiztıı(•t müddctleı·iniıı <le tekaüt liildC'ı·i 
lıesalJınrhı :-;ayılınasma ilah· l fı . 1 . I!H:J laı · ilıiııtlt• Maliye en 

<'iiııı (.'ll i llt' . 

'l'EZKERI'1 

3j 6r1 .raııdıH'luamn nıiilki ödevlcı·i ar:ıımıdıı huluııaıı lmzı 

işleri yapaı·keıı iı;ılerliği snc;hll'l1an dolayı haklarında 
f<'nnıl'in muhalH•mat. kanununa g(iı·c taldhut yapılıp 

yapılanırya<'ağnun tef·irina Llair Başvekiilc1. tczkt•n•si l>ıılıili .\li zıJnnıHııH·ıı : rı li!l ııt·tı ıuııılde 
si nnwibiıwc lıüld.i.ıııı;iiz k:ılııııştır. 

4/5!) Dingöl (F t'iduıı }'ikt-i Düşünı:;el ve Zongııldnk Hi
fat Vaı·rlar) - Arzııhal ('UCÜllJt>niııin 3. vnr. 19-12 
tııı·ilıli haftalık kanll' cefvcliııtleki 4:358 sıı.vılı kııra-

rın tTmuuı! He~ctfe miizakcı·rsine tlair Hu lıusu~Uıl<i ıııazbuln (j • J . 19· ı :,1 

taı·ilıiıı,le luıhnl erlilıuiştir. 

4/ 61l Biııg-iil (Tı\·ridnıı Fikri Diişi.iıısel ) - 'l'ııpu htıııuını-

ııun 6 m• ı ıııatldC'siniu t!'tSh·iıı rlaiı· Da h ili Nizuuınanıeııiıı 6!:J uuu ıııachl<> 
~i ınıtt·ihiııc•c hiikitwsüz l<alııll!1fır. 

niııgöl (Fı>ı·idun Fikt-i Diişünsd) - lskfin luımınuıııı 
ek 3GG7 sayılr kanuntın 3 ncü ma•ld~~siuin :~ rwii l'ık . 

rnımnn t cfsiı·ine rlait· l>ııbili Nizmııııaıncrıiıı ti9 llllll ınadıl •
s i ıııııeilıiııe~·. Jıiikllnısi~ kalm1ştır. 
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DİVANI MUHASEBAT ENOUlVJJilNt 

N1:ğde 
( 'cın a./dwl c 
Ka.sta,m onu. 

~Fa.ik Soyltı 
Rusahi Bu1a·!J1·'1'h 
Nnri 'l'amag 

A ulı·w ·rı 

Baltke. ir 
H itlis 
Uu'm 

A /,·a G ii 11 d iiz 
Jl il111i Sr•J'f'lllf'fli 
T (' 1' f i lı- • 'l 'r· m d 1 i 
f'r11;i! Oua,rJiar 
/'J/Jtl/1 l ·r·rlif,·rt/lff. 

Er~i11caıı ı 'afiltii ll in BrdPJII 
f.o;;t.aubuT 07. Heff't Brle 
Ku·, ehir H azilll Börrkç:i 
M a,/~tf'/}n Jfiliri P ekla.ş 

IJ n/ n 
HuJ·dnr 
B o rdwr 

1 h m h i ı u .V el' 111 i 1J i/nı r· 11 

Me111e.d Ha11lı 

J[ rıraş Jb 111 <'d E dt' 11 

Siııas J[rT.IJitbo Giit·le/fiik 
'l'nnreli ffamlar Hii~tii Okfl'lll 

Encüınen, 37 (1 layiha, 21 tezkere işin (12) sini intaç etmiş ve geriye kalan (25) iş Dahili 
Nizam.namenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

l / 5HH 

1/ üOH 

l; Gl9 

l j iUll 

l / 771 

1; 833 

Hul8sııst 

LAYİRALAR 

Iıııtiı· Rdıtıııı şirketi ıııu,·al<knt idur •sine aiL kı:ı11 

hesabm tasdiki hakkında 

ı9:~!l ınııli ~· ılı lfaziıı hPııHbı katisj hal<kımla 

Vııloflaı· nnıuın müdiiı·liiğ-ü lBHH ınali yılr kati lıı>

saht hnklnndıı. 

tt~.lıisadar uııwın ıuüıli:irli.iğü 1939 mali yılı kati he· 
. ahı haklunıla 

Orıııan unıunı ınüıltirlüğii 1939 mali yılı hesabı ku
lisi haldnnd;ı 

Hud nt Ye llft hi llt>r sılıhat um u ın tuürliid üğü 1940 ın a

li yılı lıcsabr hukkmdu 

l>t>vll'f 1Ianırollım uıuu1tı miicHil'li.iğü J!l40 mali yı. 

lı lmwln kat.isi ltakkmJa 

Yakıüaı· tunmn ıuihliirlüğii HJ-!0 mali yılı hesobı lw 
tisi hakkmda 

ln hisaı•lar um u nı ınüdfu·lüğü 1040 ıııo li yılı l<a1i \ı e
sabı hakkınıla 

funnıelesi 

2 . xn . 1!).1~ 1arihimlc 4310 sayılı 
loııııııı olııı·ak kalml edilmişt ir. 

Dahili Niımnıııaıııcııin 6!1 ııııu ınutlıl -
~i ıııucilıiıwe lıükliııılıiir. kıılıınşlıı•. 

!! . XII . ı !H2 ı arilıinıle .t-:314 :-;ayth 
lwıııııı ıılııı·ıık l<ıtlıul ediJuıiştiı·. 

1 + . X ll . JI).J:! tu ı·ihindt! -~328 :-;ayı lı 

kaınııı olaı·n), l<ııbttl l'tlilıııiştiı· . 

ı ı .. xn. J!l..(.:! ttmihiııdc -ı.:H H snyılı 

kaııuıı olaı·ıık kalıni edilırıiH,1ir. 

Dahili Nizaıııııaıncnin ü!J ııcu matlde
N i mu ei bin\' C h iild.imsiiı. kn.l m ışi ır. 

nuhili iınıımaıııcıı.iıı ön ııeu ıııı11ld 
si ınucihinrc ltükiiınsüz kalıuıştıt·. 

T>ahili iımııınaıııen.iıı 6!) ııcu nıaüde-

:-;i nıu<'i hin<•e lı ii k iimsiiı ktı hıııştrr. 

Dahili 1izuıııuamtmiıı 6!) ncu ınadtlc
si mucilıin ·e hüküınsüz ktı.lilll~tu·. 
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No. IIulasası M:uame1esi 

J/853 Orınan umum miidiirlüği.i J940 mali yrlı knti he:sıı-

bt hakkında lJalı ili Niza mnamenıin 69 n cu madde
Ni mıwil>ince hi.iküınsüır. kalmıştır. 

1/ HW"i 1940 mali yılı hesabı kntisi lın.l< kındıı ll n h ili Tizaııınameniıı 69 n cu madde
si ıtı\l(•ilıiııce lıiikiinısiiır. kalmıı;ıtrı·. 

1/~fi7 

l/8fı "' 

Devlet demiı·yolları ve limanları işl tme uııının ııtü 

<liirliiğü 19-ı.O mali yı.lı hesabr katisi lıakkıntlıı 

Devlet D nizyollaı·ı işletme nmuın uıiidürlüğii 19:39 
nıall yılt hesabı katisi lıakkında 

1/ 7;1 Posta, lt•lgı·aJ' ve l<'l<'fou umuııı nıiiılüı·liiğ-i119:~!l rıın -

1l . X Tl . l!l.ı.2 1 ari lı i rırle 4:119 ımyılı 
kıımın ohıı·ak kabul eililınlştir. 

Dahili Nizanuıamenin 69 ncu nındd 
si ııııH·ihitıC'C hiikiiııısüz kalmıştır. 

H yılr lıE'saln kıı 1 i~i lınklm1dn Dahi 11 Niznmnanıen in 6!1 n cu madde
si ıııneihincl' hiikiiınsüz kal mışt ıl'. 

1/ R7!i Devlet cleniır.yollatı işlettııe uııı\1111 miiJürltiğü Hl40 
lllali yılı h<'Hahr kııtisi Jıakluııdıı Dalıili Niz:ımnııınenin tın ıı<•u ına<lıle

ııi ımırihince hiikiimı-ıüz kalımştn·. 

1 / !l2:l BPden 1 Ct'hiycsi nıınıu1 müdiirliiğiinüu 1940 uınli yı-
Jr hesabr kat\ kanunu Hiyihasr O altili Nizaıunanı tı in 69 ııcıı nındil · ,. 

\,, si nınrihince hiikümsiiz kalnııştıı·. 

:ı;48 Mali?<' \'Pk~lrl i l ıı:17 ~· ılı U~'ni.nıt smı lwuıhınm gön-
dl'l'ildiği lıııkkıııtlıı Buşvt>kı11Pt ll•zkrı·t'si Dahili Nizanıtıaıneııin tifl ncu mncl(lC· 

si mtl<'ihincc hiikümsiiz kalmıştır . . 

::l; r.n C:ünı l'iik ın u ha fıızıı geıwl komutmılık 'Vl' teşkilatının 

1!l:i5 V<' 1!t36 yıllanıııı ait n.\~i.vnl knti hesap cet
wllcriııiıı g-öııderildiğf luıkkınıla Gümrük ve .inhi
Hfll'lnl' vt•kfılt•1 i lrıdwı·c~i 

3/HO Ctiiıııı·ük ıınıhni'ııza ~Nwl komutanlık ve tN,ıldlut ı

ıırıı l !);~7 yılına a i1 a,,·ııiyHt kati he ap cetvelleri n in 
giindt't·ildiği hakkında Oümrük ve inhisıll'lın vekfı-

Dahili Nizamtıatneniıt 69 neu madde
si ın ıırihince hükiinısüı lmhnış1n•. 

IPti tl'Zkr ı·rsi I>A hi li Nizaınıuı.ıııcnin 69 ııeu madde
si ıuncibinC'e hi.ikiiınsih knlımştır. 

3/fı7 

3/ HS 

1\luliye veld'ıldi 19a4 yılı ıı,rniyat kat.i lıeı;alıının 
gönrlel'ilıliğine dıür l\Iııliye wkillı-t i tl'zkcrcsi 

1\fıLliye vrkiileti 1!13!) yılı ayııiynt kati hesalıınm 

giindeı·ildiğine dair Mnliyc Ycklilrti 1ezkcresi 

3/136 Oüıııl'iik V<' iııhisorlar vekulctinin 1934 yılına ait 
ı:ıyııiyııL kati hesap cetvellerinin gönderildiği hak-

Onllili Nizamnnmcııin 69 ncu marlde
si nınC'ibince lıükümsiiı kaılnn tır. 

Dnhili Niznnınameniıı 69 ncn madde
Nı mucihiııce hü.kümsüz kalmış1ıı·. 

kııırlH CHiıııl'iik ve• inhisarlnı- ' 'C'kiiiPti tl'zkercsi Dalıili Ni7.aınnnmenin ()9 ncu madde· 
si nıuc•ihinre lıükilııısüz kalmış1ır. 

::J/19-1- CJiiınrük ııınhnl'ur.ıı g<'nel komutnıılığınrn 1938 )·ılmu 
nit n~ ni~'ll 1 ku t i hes up cı•t vrllrl'in in göndt'ı•ildiği 
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hakkında ni.iınt"iik \'!' irıhistıl'lat· \'Pkitlı>ti fezkel'eSi 

M\lamelesi 

Dahıili Nizamnnınenin G9 ncu madde· 
si mncibinec hükümsüz knlnııljtır. 

-3 .' 201:! Uiiıııı·ük \'!! iulıisnl'lat• \'ekııleti 1D3G mali yılı ayniyat 
son lıl'sabının günderilcliği hakkıııdn !lümı·iik w in-

V30 ı 

lıis:ı r·lnı· \'«'ki'iiP1 i 1Pzkı•ı·ı•si Dııh.ili Ni:wınıınıneııiıı G9 ncu nııı.ddr
:-;i ıı11wilıinr><' Jıiildiıııı-ıür. knlıınştn'. 

ı\-l:ıli.n \' l'kiıll'li 1!l:{l'\ ııı:ıli .nlr nyniyııL k:ıti lw:-ınlı ·

ııııı !(iiııdl'l'ilıliğ-i lı:ıkkırııla nıı~n·kıllı•l tezkl'l't'l';i 

Wiml'iik ve iıılıis:ıl'lııı· rı•k;"ılı•l inin 1!l3ti ınali yılı ny
ııiynt knt! lır;ınlımııı g·iiıııll·ı · ilıliği lıukkınrla Baı;ıvP

Id) lı•! tc~~;krl'rsi 

l>ıdıili Nizıtıtııınıııt•ııiıı Ml ııcu matlde
si nıııcihiıwP hiild.iım~ü:-: kalmıştır. 

Dahili Niıaıunatııeııiıı rm ıum madde
ı-:i mur.ihiııeP lıiikiimsüz luılnuştır. 

a;~;,;ı (lüıııriik muhafaza ~l·ıt\'1 koıntıUınhğınııı 193fJ mall 
yılı npıiyııt kati lwsa p ı•pl\·l'llı•rinin gönd<wildiği 

lınkkrnda Bıı.~vPldllet. lc>zhrı•si Dalıili Niz:ırrıt1ıuneııiıı fHJ rıeu manne
si mncihiıwc hükiiııısii:-: kalmı!#tİr. 

3/ 39G , a riı.ı VI' ku ll• i i 1!139 ıııali yılı ay ııi.nıt lıesahı katisi-

3/484 

3/192 

3/500 

3/!'iO:ı 

3/509 

nin giinuerildiğine rlaiı· Başvd<i.ılet tezkoresi Dahili Nizanınam ııin G9 ncu madde

si. mncihinee hükümsüz kalmıştır. 
lnlıisarlar unınnı ıııi.iclüt'iiiğü 1030 yılına ait lıilnnc:o- · 
nnıı gönderilcliğine dair Raşvek81et tezkeresi 

Birinci kiuıun 1941 : Şııhat 1942 aylarına ait ı·apoı·un 
stuıuluuğuna dair Di' :~ı u ıınılını-:rlıa l riyaset i 1 e7.
koresi 

Y:ıkıl'lııı· ttıııtuıı ıııücliiı·liiğ-iiııiiıı J!l :~!J ıııuli yılr lıesıılıı 

katisine ait mutahaltal hcyannaıııesinin sunıılrhığnna 
ılniı· Divanı mulınl'lı>hat ı·iynsPti t zkeresi 

Münaknlat \'ekuılct.i 1!l:1fl mali yılı aytıiyn.t lıesn.hr 

kııtiı::riniıt ıı:öııclcrilclii'ri lıııkkmcln Ha~\·ekftlf't 1P:-:keresi 

lıılıiı.ıarlııı· nııınııı ıııücliiı·liiğii 1!'139 mnli yıh lıes:ıln kn
Lisi ne ıı.i 1. ımıf ahakat )ıpynnnaınesin in sıınıılrl nğı.ııın 

dniı· Di\'anı ııııılııı~wlı31 ı·iyas(•ti tezkeı·(.'si 

Ül'llıau nmunı miidürlüğii 1939 m all yılı heHn uı kat i
sine ni1 ıı~ntahııkat hcyııınıamcRiirin ~mutıldnğıııııı. tlaiı· 

Dh·anı ınuhasebat J'iyn!-!P1i 1f'7.k!'1'!'si 

14 . xıı . 19+2 taı·ihinrle ...t32:! sayılı 
luıHnııla bideştirilerek kabul eclıiJ.

mi~tir. 

2 . XII . HJ42 larihinc1r 1316 sayılı 
kııı·ııı· ohwalt kabul Nlilıııiş1iı·. 

!-l . XTT . 1942 taı·.iJıiııde 431-1 sayılı 

lwuunlu lıiı·leştirilcı·('k kabul ediıl

miı;ıtiı·. 

Dahili iznıtııınmcııin fi9 ncu mailele
si nıuı•ilıiıwe · hiikiiınsüz kalmL~trr. 

ı ..ı. • ).."11 . 1942 IMi lı i nt le 4323 tınyılı 

kuıtunlıı hiı·leştiı·iler('k kahnl c<Ul
nıiştir. 

11 . XII . J 9+2 tarihinele +318 sayılı 
knmıııla lıiı·leştirilcrek lmhul edill
ıniş1ir. 

• ., 



No. 

H;510 

3j524 

- 11'1 
IIu1ô.snsr 

f'osi.a, i.elgrat ve telefon um um mi.i.dii.rlüğü 1 93!} mıı 11 
yılr hesabı katjsine ait nıntahakat heyanna~ueııiniıı 
stımıllduğuna dair DiYanı ınuhasebat riya~eti tt>z
keresi 

Yalova ltaplwalsm i şlrfıne idaı ·rsinin 1940 nınli yılmn 
nit hililuçonun sunnlıluğnıın <lııiı · Dh· nııı ınnhasehn.t 

riyd!ıeti tezkeresi 

Muamelesi 

ll . XTT . J 9-.l2 tarihinile 4::ı19 sayılı 
luı. nu n la hiı·leşt iı·il ı·ek kabul edil
ıııiştiı · . 

16 . XLI . J9.J2 taı·ilıinde .ı3 :~1 sayılı 

kaıınn olarak kıılıııl edilmi.,! ir·. 

:J l:iH 19~9 mıı li yılı hrsnhr ka1 iı-;iıır ni 1 ıııul abnkut lıeyan

nnnıesinin sunuliluğnnn c!fıiı· J)ivımı nınlıns bat riyn-
ı:ıeti tezkereı:ıi Dalıili Nizauınaıuerıin 69 tıcu madde

si ıınwihince hilküınsüz kalmıştır. 

Amasya 
r, analrluıle 
Cornm 
İJl'nizli 
Nskişf'hir 
1\or·aeli 
Konya 
J[ rtl at yrı 

GtlMRttK VE İNHİSARl..AR ENOUMENİ 

I? ('/~.ı; 
J[. ili. 
1\(i. 

: ılJa,rd(n 
ftJ rzwnt ·m 

: l ·l (J. !fll(l./1, 

.V af iz ~lld IJI 

. ltı/ J\aııır;ı7 
,ı..,• ii 1 t .11 Jlln il K ösf t.fı'{' iofjlll 
]11((]/l ·i A l,·rn!.-nNı . \ /,·(' (1 

\ > 

ht a 111 at (J -cd n 111 or 
Ali J)ilmıeu 
1 zzet liJrdal 
Os m n 11 Ta 11 r>r 

Ol. Srufi Düzgöreli 
Jl ii m>r 1 li is rev Göl e 
Ş em sn 1 ŞCP-11 

Jl[ amş ll u :Jan Reşid Tan k1f~ 
Snmsım ,'-ı'abihn (i(jf,·!,·iil 
Srımsun Siiley111a11 X ecmi ,'ı' t•lmcu 
Seyhan .. lluud 1\.nlsi Tercı· 
'fPlı'i1·drığ .Va zıui 'Prak 
Trabzon Dau iş J!Jyibo,tjl 11 

Y oz{Jatl El,· rc111 Pt· kd 

Enciimen, 4 (3 lQ.yiha. 1 teklif) işi int:ıç etmiştir. 

1/ 5R7 

1/ 7Rl 

13anıl, pnllnywı ııı ııtlılı•lıı• , ı:ıillıh vr tei'Pı·ı·tın1ı inlıiı,ıaı·ı 

hııkkırııln 

lnlıiı-ıııı · l:ır 11nıııııı ııılidiil'lüğü 'T'ckni.it sanuığı hıılclmı
clnki 2!)21 soyılı kanunun l1nzı nııltldelrl'inin değişti

rilmr<ıiıır ' ' <' hıı lammıa hnzı ııııınrlı•lı' l' rklenmrsinr 
dair 

t-l . T . 1943 taı·ihindc 4374 . ayı lı 
kıınun olarak kabul etlilmişth·. 

14 . r , 1943 tari h inde .ı 369 sayfı r 
kanun ve 1326 sayYlı karar olarnl~ 
kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 8!17 

2 / ()..j, 

119-

--------------- ·----
Fevkalilde ihtiyac:lar ic;in :Milli Müdal'aa vekilliğinrr 
yında oıokubwrık madıll'IPı·in n·r~ı nınnflıklnrt hnk
lnnda 

TBKLlF 

?lli~l:ıt~·:ı {)[ahmutl Nt•dim Zalıeı vr iki aı·kadaşı) -
lıılıisar ht•,\·iyrleri iiı:te hirlerinin harp millfıllt•rin{' 

\'l' ~Phit yl'1iınlprhır tahsis ve lrYzii hakkındaki l..J.R!i 
s<ıyrlr kuıııııııııı -t ıırü nıaclclesiııe hiı• fıkra Pld ıınw 

si nr ılair 

·- . - ~- - llARİCİYE ENCt.lMENt 

Muame1esi 

2:l . Xn . 1942 tarihiıırle 4340 Raytlı 
knııuıı olnı·nlt kııhııl cdllmiştir. 

• 

lS . 1 . 194-R tarihinil 4381 s:ıyrlı 

kanılll ol:ırnk l•a.hnl edilmiş1 .ir. 

Reis J{onya Atı: ıliuzaffer (j{jJ,·r' '' 

A nkrtnt 
Antalya 
Boln 
Bolu 
( fornh 
biyarbnktı' 
D i1Jrt dJa kır 
liJln.zı,if 
Erz ıu·um 

Jf. l'rf. : 'l'oka,d Nazım P01·oy 
Ktı. : Gii,miişmw Ed-ı"JJ 8fJ·1ıet Tôı· 

if'a,fi/ı Rıfkı Atau Istanbul 1lhmf!d 8iilı:rii. EsmN 
Dr. Uemal Tunrrı lstrınbnl ,ı..,'nHJlı Cfmcoz' 
flr,f.hi Okynr lznıir lfrtlil Meufl' fC 
1/ttsau ( 'rmil ('rnnbf'l Kocaeli lbrrrhi111 Si;relf.IJa ) 'i,tjil 
, Lı;tm l .o; ıllam'sa llikmrt Ba·J/111' 
J),·, lbmhim '!'ali Ou.r;t)reuSeyhrvn f/7. Nar·i Eldeıu'z 
X f'!n' ili e .•w l A l ~n 11 8 i-u a.ı:ı N(' ('lll ('tt i u 8 o ri ak 
/l'a:,i/ .lhmrd Aykflç J'rlı'i?·da.,ij l rah,tja T\emal Be.IJal/1 
(/ 1. [> 1' ri e ·ıı D f' 111 i·rllflll 

Encümen, hıwale edilen (8) layilianın (6) sını intaç etmiş ve g·eriye kalan (2) iş Dnhilt Ni
zamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalnu.ştır. 

IJAYliTAIJAH 

l/ 22:l Türkiye · Poloııy:ı arasında imza edilen Ticaret Aıı-

hışmasiylo mmızam protokolün ta. diln hakkında . Dahili Nizamnaınenin 69 ncu madde
I'li ımıcihincc hükümsüz kalmıştn·. 

1; -lO Cl'llC\'1'0 'ıle lG teşri n iııı.ı ıı i 1937 tarihiıu1c imzıı Nli \ . 

miş olan Tcdhi:;ıc,:iliğin önleme vo cezahuıdtı'llımıstntı 
ıııütı ·Jair mulmvelo ilo hiı· bcynclmilrl rrza nıahkt•· 
ıııcsi ihdıı-ır hakkındaki nıulmvrlo ve nihai scıwclirı 
t astlikmn d n ir Dıı lı ili Niıamnmncnin G9 n cu madde

si m1wilıinee lıükihnsüz kalımştu·, 
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No. Hulasosı 

l / 8ti0 Honıanya'dan ulıııaeak lıandıı.jlat· lıukkımla Türki.\ ı• 
ile Romanya ara:-;ıııda nota tcntisi :-;n .ı·clirlr ,nıpılmı 

.ı\ ıılıışııııının ta.-.;dikıım ıl ni!' 

1/ 861 Romanyı~'dan saım alınacak uuulı•ııi yağlar ile vtLZl'· 

lin ve parafiıı i~iıı yapıılan Anlaşmaıuu tası.likııııı 

dair 

l1874 ·'l'iirki.rc ilc• .Almanya nra:mıda tit'ari ıııübadeleriıı 

l / 898 

tıııızinıine dair 9 ilkteşrin 1941 tnrihli Aıılaşmaııııı 

( rı\ ) nıunaı·ulr listooüıde ıuezln\ı· f)f) milyonluk I<Uil · 
1 Nıjnua zmuimcl en Almanya. Il ükütllct i tarııfıııtlan 

;Jiehirin ilıı·a •ına müsaade eelilmesi n · mukabilinde 
ayni Anlaşma nıucibincc Alnıanya 'ya ihl'nc_; oluna
ı• ak 'l'üı·k ını.dlarııııı gösterir 1 nurnaralı liı·dcdeki 

afyon lwntenjaıunm arttıı·ılıııası hakkncla trati olu
nan nutaJarıu tasdiiuıın dair 

Haı·iciyc vcl<tılcti teşkilatı 

lwnuna hağlı 5 m.ıınııralı 

dair 

lıakkııulaki :J:H~ ı;ayılı 

ret \'el in değiştirihııe.-.;iıw 

1 / !l:!O Roınaıı.va 'dau 70 vugoıı ve 3270 vuril alınması ,.c he
<ldll'l'İııin l<rsıııcıı ıını~ıyyen ınıtllaı· vo kısmen rlı> ll'.\' 

olııı·ak ödcnnı~i huRusmıcla yopılan Anla~ııınrıııı 

fıısdikıııa daü· 

I ; !J~~ Uaz.ı Lıwi~re nıaımil ınalhıl'llıın ıııuııyyeıı ba:t.ı 'l'üı·k 
ıııallari,vle mübac1eleı:ıini 1 anziın ın n ksııdiyle i ın r.ıı 

Muamelesi 

1-1 . r . 1!l4:1 tarihiuno 437G sayılı 

lwıııııt ulııl':ık knhnl eflilıııiştir . 

11 . 1 . 1948 tarilıiııtlc 4377 :ayılı 
kıııııın olaı·ak kahnl edilıHişLir, 

14 . I . 1913 tarihinde 4378 sayılı 

kaıınu olarak kabul ecliJıniştjr. 

li . r . J!)J:ı tarihinde 4351 ı;ayılı 

J(anun olurak kabul ediluıişt.ir. 

1:1 . 1 . 194:1 1nrilıiıHll' 1Jdisı.ı.t. · cu
c · üıneııinc. 

ı•t1ilcn ıwotokolün tasdikma da ir J :~ . l . 1943 tıı ı · i lı iııdc İktü;at en
eiiırıcııiııc. 
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İKTİSAT ENCttMENt 

Re i::; 
J[. 1Jf. 
1\ (f. 

: 
U i rcs·u n 
Rize 
Rilr•f'ik 

i·"''' nil So b u ıuı u 
Fuar! Sü··men 
1\a,\i/111 GiUel1, 

f.'ifUIIUIIl 
hmi1· 

.ı lilllf' rl 11(/llldi /)('lli .:lllf ' /1 
Br·nul Arı111a11 

Aflln" 1\. 
,lfJ!OII K. 
,İ[JIOII f\.. 
. 1 u/m m 
. t H d lll 
Ot 11 iz/ i 

lkrç 'J'iirkl:'l' 
!Truu : o liJrkan 
h-:d A lı-O.<!Hifl/1 
.ır /lff.lll lll,.,. }i) riş 

Y ((':;m i To pto,r/1 u 
Tahir Bt'rka/j 

J\ f1 /'S 

1\rtsl(f/1/UIIII 

Knii,IJU 

1\.oll,l/fl 

/\.nh rr1111 o 11 A ,.tl,· ll 
JlnliarJ'CI/1 ( 1f'lr11 iJfi.IJtll ' 

Ali m rrl IT rnn r7 i ]) ik 111 r·n 
K ri.::: un Olı'a.lf 

JJi !JO rba In r 
I!Jdinw 
Jiirz i 11 ca 11 

liJ8/,· işr• J1 ir 
Oa.zia 11f r•l, 
f r·rl 
!.~ta 11 Tml 

V'r,li Nr•f'dcf 8ii1ıldfa/J 
'l'e111rl Giiln~rl 
Srtlih Basof.tu· 
Ewi11 Sr;·wk· 
"X11ri Poıar7Jo .. ' 
DI' . • Vnhfar Br•J·kr1· 
'ı h id ili naı•m· 

!\iii rth!)rt 
Jfrt11iscı 
.Vi/} d n 
Ui?-r 
Sin oh 
Urfa 
Y n 1/.ffl'l r7 ak 

Besilll Alalay 
F'oil,· Ku.nlo,if71t 
Dr. Rasim /!'('}'id ?'alay 
Tfn.ı.;a. n raııid 

r 1( suf J( ('1/} ol '1' (' 1/,fji np· u/,· 
lfiisf'J/ill Sami rn.,o'· 
Jlasan l\araba('((l,· 

Enciinıeu, 20 (18 layiha, 1 teklif, 1 tezkere) i~5u (12) sini inta.ç etmiş ve geriye kalan (S) iş 

Dahilt Nizamna.menin 69 ncu maddesi rnucibince h\ikürnsüz ka.lın~ır. 

No. Uula~asr 

T_jA ıl IT,\ L.\R 

1/ !l 1 )lt• nı lı • kl'l h· n (•tkaC'ak \'('~ a memll•ketı· ız i ı·cı·1·k ü n ·t
nır. \' Hsrtalıırının yasak cdilnıcsiııc ve ;vaf.iaklarııı :nı 

lıanı·ı mrnılekl'llrrin yııımk mıı<ldelcı · i~·k nıııhııt\('11'

siılt' ılaiı· 

1/607 'L'iirki~·r - Yuı.roslnvyn. arasında 2 ağnsto:ı l!J40 la
l'ilıiııdt> iınza cdilrn Ticııı·i yıı·otokoliiıı tal'lrlilo lıuk-

1\l ua ıue 1 es i 
------------------------

Dııhili Nizamnnınenin 69 ıwu ıııııtldı•

si mucibince hülüimsiiz kıı.lnuştH· . 

kında Dah.Hi Nizaıuuamcuin 69 ıı•u madde
Hi mucibince 1ıükümsilz kaltuJştır. 

l 1705 Oiimı·i1k katıunu la.yihııs ı 11 . I . 1943 tarihinde Maliye rıı

<'Ümeniıır. 

1/ 70ô Hrı~k hankast w J [alk sandıklarr hakkmdaki 22R4 
sayılı karıunun hazı nıaciflelcrinin rlE'ğiştirilrnesine 

dııir Dalııili Nizam.namcnin 69 ncn ma(lde

1/753 Oiiıııt·ük tarifesi kanunu lilyilıası 

1/803 Jı'<'''kıt!Dde kazanç vergisi kanunu layilıası 

si ıuucibince hükümsüz !<almıştır. 

Dalıili Nizamnameııin 69 ucu mllidde
si ınucibince hükümsüz kalnuşt.rr. 
H . XII . 1942 tarihinde IIükümet 
1 arafından geri alınmıştır. 



No. 

1/ 845 

1/H!ifi 

1/ Hiifl 

] / HG 1 

l/81Hi 

1 S70 

ı H!IO 

l j !ll ·l 

l t ~1':.!() 

- 121 -
Bulasası 

Su ıııııhsulleri hakkında 

'rürkiye i Ir A ı mu ııya n nı~ııulıı til' u ri ıniihtı <lt•ll'leri n 
lıwzimiııc du i ı· !l illdı•şriıı 1!141 i arihli Aıılııı;;ııııı.' H l'k 
Aıılıı~;<ıııamıı lascH!wııı dııit• 

'l'iirkiyı~ • 1\Tuı•ıH·btnıı 'l'iı·ııı·c·l Aıı\ıışnıusıua ıııcrlınt 

• \ ıislcsiııık yaıılr lıuı ·sak 'c aıııymıt . koııteıı.iaıı\a 

nnııı ll'Zyidi lwkkııırhı ll·ali ulıııuın ııutıılarıu lııscli 

]{ınıı clıı ir 

Hoııııınru 'duıı ııl!ııııı·ak lıuııdııjlar hakkıuda 'l'iirki~·ı• 

ilı• Hnırıaıı,\ ' U amsıııılıı ııotıı !Pııtisi :-;urrti~·lr ,vfqıılıııı 

, \ nlaşmanın twıdiluıırı chıiı· 

H nııııı ıı~ · u '<lan ~at ııı alııını·ıı k nı aden i )· ağlar ilc va
zl'liıı \'P pıınıfin iı; iıı ~· npılıııı .\ıılaşııımıın tııstlikııın 

Muamelesi 

7 . XII . 1942 tarihinde Maliye en
diınPnine. 

ı ı . ~-ll . HH2 taı·ihirııl~ ıa24 sn ~· ılı 

lwııurı olıırıık lnıhnl edilıni~tir. 

!1 . .. rır . 1942· tarihinde 1315 sayılı 

loınıın olıınık kahnl t>oilnıiı;ıt.ir. 

14 . 1 . Hl43 tarihinde ·l376 sayilı 

kııının olarak kabul cdilmiştJr. 

ıluiı· ı.ı . r . ın-ı.:~ tarihinde 4:n7 sıı~rılı 

1\fııııın olarıık knhnl t>ılilıııişt.ir·. 

lfl-!2 mali ,vrlr MuvazPııri uınumiyc kaumınnuıı 2!) 
lll'LI ınaılrlcııiııtlf' d~·ği~:dklik yapılma-ıı YP ı;ıeker ve ~li
Jwzdaıı ulman istilıliık nı·g-isiııin uı·ttırılıuıtsııııı ılair 

oluıı -+~25 sayılı kııııuııuıı lıazı ınıHhlelPriııiıı kıılrlınl-

ıtııısı Jı;ıklwı<ltı .ı . X ll . 1 HJ~ tarihinıle l [i.ikiimcl 
laı·ıı l'llH1aıı gt>ri alııımı~111'. 

ı:iiıııriik tal'il'ı • kaııııııuıııı lınğ-lı ithnliit ıııııııınl lrıı·ifl' 

>~inin :no ııd ııullııırn:,tııııı ılıoği~tiı · ilml'siııl' ı1nir 

'l'iiı·l<i.Vl' ilt .\ lıııaııya aı·rısıııcla tiı·ari ıtıülımh·ll'h·ı·iıı 

lıııızinıiııc ılair 9 ilkt!'~ı·iıı HJ..J.L t;ırihli Aııltıı-:ıııııııııı 

( 1 .\ ) ıııııııııı·nlı li ı·d l'ııiıııh• ııırzld'ır 5G milyonluk lum 
ll'n,iaıııı zaıııinH>lı•ıı .Alıııııııyıı llüküuırti tarafuıılıııı 

tıl!'lıriıı ihnu:uıa mi.iı;naılı· Nlilıııeı;i ve nnıknlıilind" 

; ı~·ııı ,\ ıılıışııın ıınwihiı11·e . \ lııwııya'ya ilırnt: olmıa . 

ı•nk ' l'iil'k ıuallnnııı g-iisll•ı·iı· 1 ınınınral ı liHh•dPki :ıl'

yuıı koıılt•ııjnıııııııı ı.ıı·ttıı·ılınası hakkıııda 1ı•ııti ulu
ıınıı not:ılarııt tasılikıııa ılııiı· 

' l ' iı·ııı·d \'1' :-wıı:ıyi ııdnı;ın, tiı·nı·pt lıoı·sııln, ı·ı vı• c·sıı:ıf 

nıl:ıl;ın \ı·ı;kili lııılü;ııııla 

~.· •• kı•ı: istilılıik \' Pı·gisiııe ılaiı· 171~ \'ı' :1101 ı·m; ı.k kıı

ıııınlnı·a t>k knıııııı lılyilı:ısı 

H.ııınnıı~ a 'tluıı 70 \ ' ilgoıı 'ı· :J270 \ ' lll'il n luıınası Ye 
hedt>lleriıı.iıı l<ı. ıııett ıuıı<ı ,\ ,\ ı•ıı mal hı 1' kısnH'll tlt> TJl';' 
ıılarn k ödeımıesi lnısnsuntlıı yapılan ).nla§ınruım tas-

Ila h; li i\ izamuu ıncııiıı ml lH'U ıııaJık

sı ııınc:ilıiıwe lıiil<üıusüz knlııız.ı;;tn·. 

ll . T . Ul:l:1 tııı-ilıiıııh• 4:37 sayılı 

kaıııııı olaı·ak lwlntl · Pdilıni~tir. 

ll . J Hl-ı,:1 tadhiııtlt> -!::155 sayı h 
kıınıın olarak kabı1l edilmiştir. 

J:1 . 1 . JD43 larihindı· 1385 sayılı 
ltıunm ol ara k kabul euilmişt.ir. 
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No. Hulasası 

rlikına dair 

1 l!l~:l Baı.ı lsYiı:ı·r nıaıııul ııın1lunııııı nınayycn haı.ı 'l'iirk 
mallaı·iylt• ıuiilıadPicxiııi tııııziııı ıımksıı<liyle iııı:r.ıı ecli-

:Muamelesi 

na h ili Nizaıııuaıneuin 69 ncn nındıic
ı-ıi ınueihinc<' hiildimsiiz knlmı~tıı·. 

lı'ıı ımıt~ılwliiıı tııx1likuıa <lflit· DahiJl Niza.ınnanıcnin ü!l ll('ll waddn
si uıııı:ilıiBec lıüküııuıüz lcalmrştır. 

~ı·ylııııı (~inan Tekclıuğlıı ) - lik ve ıwnelik ınııa.rc
ıwlı•ri l>cdı•l t:ırafnıdcın iı:ra !'dilen ölı;U ve taı-tı 

laı·ılaıı :ılnwcak l'iisum lwkkmda 

'1'EZ1illHI~ 

:!/ l-l li Oı·tııu 11 kaınuıu ımı ı :~·.l-44 sayılı lwııuınm 5 uc i madılı· 

xiylc tadil edilen 127 ıwi ıııatldt•siııin son frkı·asıııııı 

ll'fsiJ'i Jıııkkındp na~vekuJet tez\\('l'l'Si 

. . , 
M.A ARİF ENOUMENİ 

• 
l>uhili Nizaıııııaııı njıı (i9 ııcu marldP-
~i ııııwilıim·e lıükünısUz kalınıştu· . 

ı :l . ı . 1 !J4~ taı·ihiııtle .Milli Müda
frıu cııcüweHiııe . 

H ci.-; 
.JJ. Jl!. 
1\. (J. 

.ll w ı i:w 
· lslaiiiJiıl 

Iz m ir 

Ntdı•ft, JI Xt~fi.?. l!Jd.lfii<·r 
1/Jral!iiJI .1fô1 ll i u Uiit•stl 
8rhi111e Yunus 

.l11kara 
.:1 11trılyn 
H"lı kesü· 
('tlllftkkrıle 
(Juııakkale 
('tuwkkahı 
(/i ı·ps un 
ll ak/di ri 
t ~·rl 

Bt'lki:-: Boykrnı i:·dmıbul 
rjl ii rftfin 0 I'S j ZJII.l 1' 

!sm rt il Jf a 1,·/,· ·ı U.-:u.11 rf1, J'-~ ll If{ a.rs 
A uni Vuknruç ()1'(/u. 

Rcşnd X11t·i fiiitıiclı'ilt On/11 
Zi.IJn Oeıılter l!Jfili 'l'ra/J.zon 
'1' af li 1 O n ny 'f ro In: n 11 

J.:zrf Ului A,ljlı·ll"d Urfcı 
Rm i n f liffiılı'lı r 

~ili lülm i Alt'.tJiiz 
Naz111i 1/ker 
P' u ad Kij prülii 
.1/i ('anib Yiinf.l'lll 
Seliıli 81ı'l'ı Tan·a11 
!{alil ..Vii! al Boz! r~po 
Tlflllldi (flkiilllf' lı 
R rf d tllgMı 

Encümen, 6, (6 layiha, 1 teklif) işin (5) ni intaç etmiş vo geriye kalan (1) i~ DA.bili Nizıımlll\
menin 6!) ncu maddesi mucibinco hükümsüz kalm~tır. 

lıAY1HALAH 

J ;:w < 'ı)ttıiyeth•r kaııuııuııuıı 3H ıwi ınaddcsiııc iki fıkr11 ili\-
wı;i lwklnııdıı. ll . XI . 1942 tarihinıle Jrtiki.iıııct 

tıH·afıurla.n gtll'i alınmıştır. 
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No. Hulasrun 

----- ---- ------
ı j RR2 Devlet konscrva lu varının tiyatro, opera ve bnlPt 

~uhelerinden mPımn olıınlnrn elbise YPrilml'si hak
krnda 

ı ;ı:ı~:1 lhı vl<'t mcmurl:nı aylıklarının 1nhit ve tradülüıır 
d.ıir rılıın 36fi6 vr ~RRR sayılr lmnuıılıırn bağlı celvrl
lPrin "Mnnl'if vPkilliği kısmınon değişiklik ·yapılma~ı. 

3()94, 3829, 41-+2 sııyılı kanuni ımı hnğlı kndroln rm 

de~i~l . iı·ilmrı:ıi Y<' ::\656 snyılı kınıuıntn 26 ıwı nıııd 

rlrı:ıin<' hir frkra eklPıımesi hnkkında. 

1 /~Hfi 11kııkııl öğı•ptmPıılrrinin knrlrrılıırrıın, htısıısi iclaı· Jpı·
flen al:ıcııklarıtııı, mPskPn hrd<>llPtirıe, terfi, fıılfif \(' 
ct'znlnnılıı·ılmahınna ve bu liğı·etınenlıw it~iıı tııı-ıkil 

ecliler<'k Rnğlık ' ' <' iı:tinıai ~rarflım snııchğı, il" ynpı 
snndığınn ılııiı· 

J j !lt :3 DrYld ıııcorınll'laı· aylıld ıll'lnın le\ hif vr lNHliilüııc 

rlııiı· kııııtıllıt hn!11r ( 1) s:ıyılı eef\'Piin Muııı·if Yt' killiğ i 

losınıııılıı !ll'ğişiklik ynı1ılmasrııa ve C'unılım Bn~

lcaıılıılı F'lilı·nırınik orltl''4tı · ıısı tcııldlfıtı w orkı•:-dı · :ı 

nı<'ıı~ııpl:ıı · ıııın f<'ı·fi \'P tcı•:r.iy l<'ı·i lınkloıul:ıki :ıo.ı;, 
sayı h kıııınrııın 12 rwi in:ıtlılrsiniıı dt ği~t il'ilınrsiıır 

. ~funmclesi 

2:1 . - 'l1 . 19-1:2 tat'İhinde 4339 snyılı 
kı\nun ularak kabul erlilmiştiı·. 

13 . 1 . L943 lal'ihincle 4:36!) ı::ayılı 

l<ıı nı ın olaralt k n Inı l Nlilmişiir. 

13 . ı . HH:{ tııı·ihimle 43fi7 ı:ıay1lı 

knıııın olnı·alı: knhnl eıliluıiştiı·. 

flıtil' ı.ı . 1 . 1!ı-ı : ı tnı·ihincle 4:Hi8 ~nyılı 

k:ıınırı nl:ıı ·ak knhnl Nli\nıişlir. 

2/ 7-l 1\ıııı.nı ( Dt'. Osnıan Şrvki lllııı1ıığ ) - ~·oenklıll'lrı sl'y
ı• c•clı>PPl<lı>ri filim \' 1' piyı>slrl'r vr ı1 .ıns s:ılonl:ıı·i.\• lp 

lı:ıl'laı·n git•nıi\'c>reldc>rine dair Dahili Niıaııınnııı nin (i!) tH·u nuıdı]p. 

"i nnıeihince hiikiiınsiiz knlımştıı·. 



A,IJrl.ın 

Rc.is 
JJ. J.lf. 

Krl. 
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MALİYE ENCttMENt 

: lstanbu.l 
: Jl lÜ aty rı 

'l'okrul 

Alı/ Bayındt:r 
Xwwhi Baydar 
( 

1emol 1\.oııolt 

1\..u·.~r·hir /e;?;cl Ozkrw 
B alt ke::;i 1' 

Bu1·sa 

Oaziaulr·b 
l zm i1· 
Krt..;tamonu 
Kaysm·i 
1\1rl.·lareli 

. ı rlua.n J.llenderes 
1/nf'im (jartklı 
/), ·. Ualib 1\oltrrflllfl/1 
, l h 111 c tl A law, 
1\.ii lll il fllt 1'8 /(ll 

lfffr'r'l' Dicle 
Omf'l' TaşÇIOfflll 
1 f fiiU d i /{/.tl ('[J; 

1\u·şthir .U Flll('(t Reyft'li 
K 011 if ct 1\r/,:tJIII Gii1·d 
Jlalolyrı Jfo./ınutd Nctlı:ın Zahr·1 
.Vi,c/rlf~ /Ji'. i l bmuoya .ı.llnrnwmlı 
R i:rı f\ l'Hi al eli i 11 I\ rnn f( 

Von llı,·o ltim. A rvra:: 
Zon,tJUld"k }·1/sll[ Ziya Oz<'ll('i 

Encümen, 31 (19 layiha, 5 teklif, 4 tezkere, 1 takrir, 2 muhtelif evrak) işin (9) unu iııtn.ç etmiş 
ve geriye kalan (22) iş Dabilı Nizamnamcnin G!> ncu maddesi mucibiuce hükümsüz kalmıştır. 

No. Hultı.ııası 
- -- . --------·- - - -

!JAYlllALA R 

ı;ıo:; lp('khiic(•ln;iliği işleri, ipeklıii(•eği lohnııııı yrli'iliril -
tııcsi. ıntın,vP.ıır VP. sat .ılııımn lınkkrııdıı Dalıili ı\'izııııırıuııırııiıı (i!) ıunı ıuııdtle

ı;.ı:ın Rrkçil<'r hakkınon 

1j4!'ifi Releıliye İstinıliik kmınııuıııın 9 ııcn mncldesiııiıı t:ı
ılili vr 18 nl'!i maclrlPı:ıinr hir frkı·n eldcımıı·si hak-

xi ııııırilıiıwP lıüldimsiiz knlmrştıı·. 

f>alıili Nizunıııaıueniıı G!J rırıı matlde
xi ııııwilıiıwı• lıiikiiımıiiz kalımı:ıtıı·. 

kında Dahili t-. izıı ııııuını!'IIİ n (j!J ll('ll ııııııl<lc

xi ımırihin~P hiildiıııı:ıihı. knlmrşlıı·. 

Bina ve arazi vergileri tndilat. komisyonlanııııı icn • 
hrrlen ımıhallerde rnuvazzar olaı·ak teşkili hakkında Dahili 'izaııınamenin 69 .li<:U mnılde

si nıncihiner lıiikiiııısüz kalmrştll'. 

lF•!itl .;:11'1< halıları ve kilinıleriyle emsalinin (Srı·hest 

ınnhal) ı·ejimine tnhi tufulmaşn hakkıncia 7 . XIJ . 194ı 1udlıimlo Bi.iLçc eu
cüıneninf'. 

1 jG80 !şçi Rigortaları idaı·esi tc~~kil5.tr hal{ kın d n 

1/6l6 Arazi vergisi kaınınuuun 2 nci maddeiline hit· fıkı-o. 

Dahili Nizmnnaıneııiıı 60 ncu matlde
si nıılC'.ibiııee hüklimsüz kalnuştıı·. 

cklenmesine dair Dahili Nizımınaı::nenin 69 nctı maddc
xi mııribince lıükümsüz kalmıştır. 

1/fi27 Devletçe yapılmış ve yaınla.r.ak olan snlanıa işleı·iıı-

rlen alınarak lirret]ere dair Dahili Ni1.aııınaıuenin 69 ııcu ma.dde
ı-;i nıucihitıce h il kiimsii1. kalmıştn·. 

1/li~R Hayvanlar veı·gisi kanununtın 3~ ıwii maılclesiıw bir 
fıkra eldenmesine dait· Dahili Nizanınıuncniıı 69 ncu nıadde

si mucibince hiikümsüz kalmıştır. 
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No. Bulasası • 

~- ----

ı ;70G Oiimriil;; kanunu layi1ıası 

ı / 730 ı ı nt ay 'm ilhakı dolayısiyle nçrkta kalan t eknürlt' tu bi 

n-Iuamelesi 

Dııhili • T izamnaını>nin 69 ncu madrle
ı-;i ııınrihince hükilmı:;iiı knlını,tır. 

ınrınıırlarn yerilcrrk t aznıinnt ha Jdonılıı ı >cı h ili l\'i:r.unıııaınruiıı ti~ ııt·u ııımldl-'

xi ı11ucilıirwo lıüki.iııısiiz kalmıştır. 

lj79.ı !-laıınyiJe kullamliın ipt.idni ııııııldelerle nıalcine. ııltıt. 
\e ec.levat ve bunların yedek ve- !ecrlit parçalnrınıu 

giiııııük resiınieri lınkkındn. TiükiimetçP ittilııız nlıı 

nan kanırluruı lnsllilonn dair olıın :n..ıı; sayılt lw-
ııııııa rk l{annn JılyilıaRı ı )~ılıiıi Xtz:ııııııaıııı•ııin 11!1 ıwtı ııı:ııldc • 

si ıınwihitWI' lıiikiiııı~iiz lwlıınştıı·. 

ı ;so ı ı\ı alı ye vckiılet i Hıı~lıukuk ıııiiş:ıvit'liğ-iııin '<' lılulıa

kı•nınL uınum ıuiiıliirlüğiiııiin vı.ızifeleı·ine , Devlet. 
rliıvalannııı takibi wmllerinc ve meı·kez ve vi-luynt.let· 
k:ıılı·cıRmHln hıu11 ıld!:i~ikliklcl' ) aprlıııa~ıııa <lııiı · 

ı;~ıo Hıı:t.iıw ilc lst:ınhul ı h·lccliycsiuiıt lıit· kı.sıııı nluı•aldn-

~ . I . 10+:1 lıu·ilıiııciP t:ı:ı:3 su,, · ıl.ı 
kıuııııı ol ımı k l<nlnıl l'dilıııiı;djı · . 

ı·ınııı kııı·şdıklı olurak ihı·a ve terkini hnldmıclu ı:: . 1 . ıo..ı:ı tnl'ilıiııdl' 131iti ı-ıa,vılı 
knıııııı olaı·ıık lculnıl <'ılilnıi~t.iı·. 

ı jR22 :\fnnı;ı kamımmıı ıııiir.<'yycl ·l1<.i1 sn,rılı lwnıııın Pk !w-
ının lilyihaı:;t 7 , ;{ ı I . ı!)~~ taı·ilıiııdc ' 4:H 1 sııyılr 

loııııııı ıılnı·ıık ltnlnıl Nlilıııi~tir . 

1/ X·I:.! .Jiittl'ıı ~ıı.rı·i lifl(lt'deıı ıııllınul ı;ııvııl \e sıu·gıhk loılı:ı 
lıt•zl<'l'l" 1ntbik oluıı:wnk güıııı·iik tnı·ifc ııuıııaııısı 

hakkında ı >ııhili ~ızıınıııaııwtıiıı mı J1t'\l ıııııcltlı'
~i ııııwihiuı·e hükiiııısür. l<nluıı~lır. 

1 / ~ l~ı ~~~ ııı:ıhsııllı'l·i lııılduıHln llnlıili t\iznınnurncnin ()9 ııc\1 madıl•
r--i ıınwilııııt·t• hiikiiııtsüz kal!ıırı:ılır. 

· ı ; H!li ı•'ı · d;ahiclı · ilıti ,\ııc: lııı • ic;iıı :'111\li .\liiıhıl'ntı \'l'l<illiğ i ııı•ı• 

yurda sokulııı·ıık ııı:ıılılı • ll'ı · iıı 'l'l'~t ıııııurlıklnn lı :ık · 

kııııln 

. ı ;n ı~ ~ı·kı•r1 istilıl~ık wı·gisiııı• ılııiı · 1718 w :1107 s:ıyılı kıı -

ı .. • J" . .. 

:.!:1 . XıT . Hl-i~ tnı·ilıiıH1<' ı::.ıo Rn,\'ılt 

ksııınıı ol:ıı·ıık kahnl crJilmiş1il'. 

ıınıılnl'll rk kııııuıı lfi~· ilıo~ı Hi . I . 19-ta tarihinde 438!) R:ıyılt 
knınııı nlıll·ak knlnıl eclilıul~iiı·. 

'1' L~Klı t 1•'1, !<! R 

~ı:ıl:ııy~t ( ~rıılııııuıl ı·ıliııı ZalH'ı) - Askeı·i \c ıııiilld 

tt'lwül lnııııı~tıuııın 3!1 ncu maddesjne bir fıkra pft
ll'nıneRine clıı ir 

:.v~+ J ılaı·r Heyet i - Div11ııı ınııhasrhnı. ka.nnntııııııı 7:1 ııı•ii 
nınıldı•c:ıiııiıı ltıclililH' daiı· 

2. ~ı:l 'l'oknıl -( ~ıl kı • \t ııııı: ) - llnziıı<' :wnk:ı 11 ıirıııdn g'P~ı·n 

•·JI-

:10 . XTI . 1 !H2 taıihiııde 4346 sıı.yıh 
knnun olnrnk knhul f'rlilm.iştir. 

Dııhill Nizamnaınenin (ifl ncıı mMldt•· 
si ııııırihini'P hiikiinıRib: knlnııştır. 

ıııiiclıle1leriıı lc!kniitliiğr nınlı'>11P rılHuırsi h:ıldmııln DH!ıili ~izanmamenin 69 ncu mnflde· 
si ınucihince hükümsüz kalmıştır. 
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H u! asası 

2/11+ Malatya (Mahmud Nedim Zalıcı ve iki arkada~ıı) -
lnhisar beyiyeleri iiçte birlerinin harp malfıllerinn 
re şehit yetimlerıne tahsis ve t~vıii hakkındaki H85 
ı,ıııyılı kannnnn 4 ıwü maddesine bir fıkl'a eklenmesi-

Muamelesi 

ne clail' • lG . 1 . HH:l lı.~r.ilıinde ı!~Hl sayılı 
kaııuu olaı·nk kııhul ı•tlilmiştiı·. 

:!. n Bolu (Lütfi CHit'<'ll ve Konya lk Osman Şevki Ulu
da~) - lstanhııl şehremaneti ve helediyesinin ıabılni 
lıı'lı>diyo hizmrtini i ru t>den nı nıurlarmın cvvcl(•e iic
ı·cllP geçen hizmet. nıiidd.t>Lil'rinin tle tekaiitliiklııri hc-
ıml.ııııda sa)ılııı~ına dail.' lh\hili Niimıııııaıneıtin li!l ııcu ııınıldtı· 

sı nıucibiııce hükiimsüz kalıınş1 ıı·. 

:ı; l!li ı•:) lıil : ıkiHc1lcşı·in Hla!) u.yluı·ına u it raporun stt
nuldıığuna thıiı· llivı.ıııı ıııulı:.ı.!iı!lı:tl ı·iya!lct i Lczkeresi 

(a ncü J'ıkı-n) nuhili Nizaınııaııu.·ııin ü9 nem ıııadde

ı-;ı ıııueilıincc hiiküııısüz kalııu~tn·. 

:Jj~:l:! Hil'illt\ikfıllluı J!ı:l:l : ~uLuL J!liO tıylaı•ııı:ı ııit. ı·npu

!'1111 suıııılthığııııa ıluir l>iuıııı ınnlııuıdı:ıt. riytı~wli 

tcr.kıoı·l'~i trı llCi t'ıkt'il) ı lahili Niıaıııııaıııcııin mı ıwn ıuııtldP
si llliH'iJıiııı•ıı JıiikÜıııSÜ7. knlıııtlj'fll'. 

:ı;:wo ı: üııı riüt tuı·iftı kumuı u mı ılt•ğiştiren 31 mayıs 1 !)38 
tarihli kanuna eldPııoıı 22GG su.yılc kanunun 1 uel 
ıııa(ldı•Hiıtin tel'siı·i hakkında Baı;ıvckııh~l tezkrresi 

Divaııı ıııuhusclınt. raporlaı·ı üıel'iııc 1.\eclisi Atıcc 

ittihaz ulunıın ~14. sayıJı kartu·ın 7 nci fıkra:H hük
münüıı halen ınr•ı· 'i ol np olmarlığının tcfsiri lıakkrn-

J)flhilı .Nizıınıııaıııcniıı nn uı,m machle

si ıııucilliıwc lı i.ikümsüz lcalııuşl ır. 

dn Bnşvekfılel tezkeı·P.si l>alıih tl.izııııınaııwııln GO ıwtL ıııadde-

. ' 'r.AKRlH. 

lı;taulıul (Ziya Kaı·aııılll'~nl) - Arzu La! encüıııeıunitı 

~O . X l . 194.0 tarihli Haflalıl< karur ı•etvelintlP.ki 
ı2li4 ımyılr kararın lfıunmi JTeyette ıııiizıık ·ı·Pııiıw 

d n ir 

1\ll.JHT.EIJİF BVRA I\ 

fi/11 Kazauç veı·gı:st luıuununuu 8 nci ııwddeııitıi tuılil 

eılcn 3258 ı,ıayılr katıunun 5 nci ınuclılet->hıiıı 1 t)('i 

f1krasımn tefsirine l1air Divnm ınuhaselıut t•ıı<·iiııll'ııi 

si ıııuı·ibiııt·c lıiikümsiiz kalıuışt.ıı·. 

H . . .XII . IH42 lat·ıhlıı<le 1319 sayıOı 
karar olııı·ak kahul edilmiştiı·. 

ıuazbatas Dıı h ili Nizıuuııaıııeuin 69 u •u matld~
Ni ıınwihincc hiiltiim.süz ltalnıtşlır. 
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No. HultısMı Muamelesi 

rı ':111 Zirai işlt>rık, hnğeıhk Ye bahçıvanlrkta çalışaıılann 
l;a:wııı:. hnlll'an ve muvazene vergilerinde mcvrut 
lıiikiinı lrı'P göro m nafi_yetleıi haldonCia Divıı ııı 111 ıı
Jıııı:ırlıat. pıwiiınl'ni mn?.bıılf\HT Dalıili NiznıunaıııC'ııin IHl ııt•n ınıırlrlc

si llltH'ilıiıl<'l' hiildiıHRÜt Juılıııwt ll' , 

MECLİS HESAPLARININ TETK1KI ENCÜMENİ 

Uf·is : ( '(J/'/1 h , Jfw:hr11· J/ iıfid J\aus11 
JI. lıf. H ize .\li Z ·trh . ~ ., 
.lfnraki]J .l11kara Ri[af Ara: : 
Kfi. : (oru 111 8ol.-ir Ba:ran 

.ı //!Ol/ 1\, TT o J!d (ll' (' ('1'(('7 111'? /1 1'11111 Xofi: n"ndu 
J okrrro. Ahn1t'd Ulus () rdu Trii.w,l}in ftJkşi 
Rrr11lıc.'iir J[('IJI ('d n rm ir ,...,'inob lfulif.çi () tu~·n,,/1 u · ... 

ı, 

ı 

Enciinıcn, 1 kineitc~rin 1942 1arihinrlı>ıı ı;, iki11ci kilmın 1943 tarihine kadar 6 defa 1oplanııral< 
Hii~'iik ;\lilll'l i\ll•<·lisi 1!14:.! ·'ılı ııi~nıı : lt"ııııııuz ıı~· ları ll<'sııbı hııltlunda 2, Büyük Millet Meclisi ve 
nıi.iı;ıt nıiHUı ile MHli saraylar ve köşlderdeki <'Şya hakkında 1 ve Büyi1k 1\fillet. Meclisi, Riyaseti 
Cnmhm ve Divanr mulıaselıat 1941 nuıli )'llı hesabı katileri hal<ltıni:la da 3 ki eemaıı 6 mazbatayı 
Yilksek Reiııli~e sunm.uştur. 

Bunlardan hesabı katt lıaklnnılaki ınazbataların Hazine hesabı umumisine ithal edilmek üzere 
Hükümete tevdiine kıu·m· Hl'ilmi~ ve rliJ!cr :l nıazlıııtıı dn Hırıuıııi lrl'yı•tiıı ııınlı!Plif 1aı·ihli inikullıı· 

rııHln oln.mmnştur. 

('o 11 la r 1· 
('or11 nı 

MECLİS K'U'TttPHANESt ENOUMENt 

; Uins1111 

.1 1 • 11 i /)o ,ri rw 
nr. Jfllslafa ronlrltill 

(/f.l/i'irl/1 Siilı'/1/PII 

X i,</ rif' 
'r (lı' i ,.cia(/ 

ll a:1111 tJU ',I/I'f/11 

fo'oilı' O:t ml,· 

Bııciiweıı , 1 ildnciteı;ırin 1942 htl'ilıiııcleıı 15 ikiucikauuu 194:1 tul'ilıine knrlıır · ~ tlcfıı 1oplıınanıl\ 

almacak kitaplarltı eliğer işler hakkm(la karaı·lar 'erıniştir. 
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MlLL! MU'DAF AA ENOUMEN1 

.. ·: - " tt Rrı.i.., 
.1[. Jl. 
{(r(. 

lJ i lf w lm k,,. 
: 'flr•l,·irdo,r/ 

Ol. Krrzu11 s,.ııiikf t·kiu 
U o lt 111 i . ..1 pak 

: Hrzillt'mi 8ti ki' ii 8 ii/,'///(' 1/.'·:ti (' 1' 

.ı ,tl rı 
B/{ /'S(f 

K o r,r;l. K t' 111 rtl ])o ,rj rili 
(/ 1. X ru·i rr 1/l(fZ 

KO,ijS('J''i 

1\"ifSf' ri 
('rruk1n 
Çonun 
Edirıtr 

fiJ I'Zili"U m 
ri ii 111 ii .~ml r 
(/li lll ;;,c;, //(1 

ft ·el ' 

f) r. A k1'f .1 rka 11 

H.IJiili Saliri A l.·.qiil 
Puod Ballı'ru1 
. ı :iz A lı·lJii 'rek 
81 Pkf'l fiJrdnrJrw 
r11:w/ Zi.IJ" ZarlJ/111 
7fr'[il.' K oralfrm 
Siiiilı'rii Ali nrJr'l 

/( iifffh /f(( 

.lfalofyrt 1*1 

.lfa n isr1 

.lfu,ijla 
SriiliSilli 

8f',llliffll 

Na:mi 'l'okrr 
s (( 1 ,., '!' /( I'.IJ0/1 
rn. Aş ir All ı 
Ol. Osma11 Knpfa,qrf 
Krl:un Xami narll 
~"ı'lltlnfloh Oiinry 
U '' ·~r' lli Bm·k1n 
Sin1111 7'rl.-rlio,ij711 

/.~1 (1 n bul 
TT rfrr (17 . . 1/1111 f'rf Y OZf!O ll 

Encümen, 15 (12 layiha., 2 teldü, 1 tezkere) işin (10) nu intaç etmiş ve geriye kalan (5) iş 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsiiz kalmıqtu. 

No. Hnlnsası 

l;A Yil lAh\ H 

1 / ~!1 Enıiı·lıt·ı· n s1•vis "''l~>l'i lıııklmıılııld 1fi00 sa,,· ılı ku -

nıııııı rk kaıııııı Hiyilııısı 11ıılıili :\ir.ııııınaıııı•ııiıı GIJ ıwıı ıııatl ı]ı· 

-. i ııııwilıiııı•t• lıiiküııısiil'. kıılıııışt rı·. 

1/ !l~ ~lulıaı·ip :nıhaııı·ı nı ·tlıı ııtt ! ll~Hplnı · ındıııı 'l'iiı•fd.n•'.vı• 

iltiı·ıı !'fl<mlı•ı·lıakkrıHlald 410+ Mı,, ·ılı Jq'\ııınınıı f ııf'i1 
ınıH'lclNıinin (ll'i!iş1irilmcdnr. ılııiı· 

I/ B!'i8 Askrl'i tıı(•tnıın mııılakalın· hıtldnnılııl<i 1110 sııyılı kıı 

lllli1H <•k lmnnn HiyiJHısı 

1'/ Mfi!) flcclikli rı·lıaı;ılaı·rrı ııınıışlamıııı ft>Ylıif \ ' !' fc•aıliiliinı' 

1..{ . Xlr . l!l•l:! (at·İfıindc 4:l:_!~ Sıt,\'111 

kııııuıı ohıı• ııl< kıılınl rdihııi~tir. 

l>ıılıili Niza11ıııaını•niıı H!l ııen ıııntlılı• · 
ı-;i ıııııı·ilıim·ı• lıükiimsüz kalııııı;ıhı·. 

ı1air olaıı ~779 Rtıyılı l<fl11111HI ek luııınn Hlyilınsı ı~ . xıı . 1!1-!2 lnl'ilıiwln -l:;J~I HUyılı 

knrıııtı ıı]nnık kıılıııl <•rlilıııiştiı·. 

1 /~ O Rııhay .riiln;rk ıııiilH•nılis. nsl<H1 yiil<srk ıııiilıtoıı flis vr 
askr.ı·ııniilıPııılislı· ı·ı• v<•ı · ilı•rck ihtısııs iic•ı·1• fi lıaldnıı,hı . ~:ı . Xlf . l!l12 luı·ilıiwlı• -t:J:~Ii sn.rılr 

l<ıı n nıı olıını ], l<a hul rıl ilııı iı;;t i ı· . 

l / H84 Uavıı sıml'ı ııı!'ıısuplııı·ııı<ı 'ı•ı · ilr<'<'k r.aııılaı· \ ' l ' fazmin 
lPr hıılcltınılııki kaıınıııın 10. 12 vr H ııı·ii nıHılılPlrı·iııi 

fleğiştirrn kunım lNyihıısr 

l/887 .Jandnt'T\18 snlmylıjtınrlnıı ıııiltrkait yiizhnşı ve üste~-

:.!:l . XII . l!l4~ taı·ilıindt• ~a:ıı sııyıh 

l< ııtııııı olaı·ak knlınl rılilıniştiı·. 

[•]"Vefatı 30. XI. 1912 tarihiııdc Unwıni /Jrytle ltrzvdılmi~tir. 



No. 

1/R!H1 

1/ R97 

-129-

mıııılı•riıı l<ılim j:ıntlaı·ımı lwnıııfa,ıılıklııl'ımla ıniitclm

iılı•n istilıdıım Nlilcr.cklrri lıal<kmituki !1H22 sııyılı 

kanun lıi.il<nıiiııiin nzahlnıasına dair 

J\xkcı·i ve ıııülki trknüt kamııımınıı il<in(•i nı:ı.nılesiııin 

<1E>ğiş1irilıııcısjne dair olıw :301Hl sayılr lcıııınnnn 1nclili 
lı:ıkkmda • 

1i'1•vlmlrıdc ihtiyaçlar ic:iıı '1\>t'ilı li 1\lii(l:ıfna vc•killii};iııı•r 

ynnlıı ~oknlnrak ınaılrlclt•rin 'rrgi nnuıflıl<ları Jııık

kmda 

2H . X ll . tH 12 lıırihindn {~J.+ sn yılı 
)qımın olnı·a k lw.lınl ı••liLHiştir. 

1!1 . I . l!l.J!1 lıırihinılc 4~~0 x:ı:nlı 
)\ıııııın olarak knhnl !••lilrniş1.ir . 

2:{ . Xlf . 1!)4-~ Uıı·ihinılr 4!1W Rıırılı 

kıınnn nl:ınıl< lwlnıl f"ılilnıi~tir. 

ı ;rıo:l Or·tlu ıııcwmpln ı·ı ilc Bm niyet i~ll'ıi um mn nriiıliil'liiğ-ii 
ve Gümrük mnhnfaz:ı n mııanı~>l<' sımfi lnırlrolaı·ınılu 

ı ;no.ı 

1/ !HHi 

2/ !l 

r,ahşanl:ı.ı·a hiı·cr· rr 1nynu vel'ilınrsi hnkl\ında H . T . 1!l4~ tııı·ihiııılt• ı : ın7 sııy~lr 

knıııııı nhıl'lık kahııl c•lilnıiş1it. 

Oı·ııııın korıınııı. 1Pşkiliit k:ınmııımın !lHJO ı:::ı.yılr ka
nunln ı-l<'ğ'i~t irilPn 14 ne· ii nıtırlcl('xiııin 428:1 ı::ayılı' lnı

nnnhı ılrğişfirilPn (B) fıknıxının tRtlili Jıaklwıdıı 

• Tnnclanıuı 'F:rat ltmınııııının ~248 soyılı kanunla ılc

ğiı;ıf iı·ilt•n 14 ndi ıııı-ıılılesiııiıı lıHlili Jınklnııcltı 

ni.,· ıırh<ıkıı· ( Cil. Krızıııı Nt>\'iildddıı v<' ı•;nmrnııı ~iik 

rii Kuı:nk) - ~ıılıay' \'C' askt'l·i 111{'1l1lll ' lııı·ııı 1ı •l<aiiılii 

ic:in l'iifh~ 'n xııırflııı'ııırı ~öı · p 1iıyiıı olnıı~ın yaşlaı· ı 

lıild.irt•ıı :107!! xııyılı l<nıınııa lıiı· ııııııldı· PkJı·ıııııc·~iııc • 

d:~ ir 

ll , T . 1!1 ~;) 1ıırihiıııll' 4:17 J sayılr • 
kııınııı olm·ıık kıılıııl Prlilıııiştir . 

J t . ı . ın-ı:~ ınrihindP 4::70 sayılı 

kıınnn olımık kıılml cılilmiştir. · 

. 
J>ıılıili Nit.ıııııtııınwııiıı fi!1 ıwn nı:ırlrll' 

si ıııııc·ihiıwf• lıiikiiııısiiı. knlıuışl ıı·. 

2/ rl1 'l'oknıl (Hıtlo At.aıı~) - 'l'{'l<ııil< nluıllıır ıııı•ııııılıll'lııııı 

:vı4G 

ye<leksltlıny olahilııırleı·ine dııir Dalıili NiMınnnnıt•Jiiıı li!l ıwn ııırııJ,]p . 
:-;i ıınwibiıwP hii.küııısiiz knlıınşt ıı :-

'T'EZKERPl 

Oı·ııınn l<ll1ıtınunun 3444 ıoıayılı Junınııun !i ıwi maci 
drsiylc t:wil Pdilen 127 ııe1 mıırlclı·siniıı ıwn Cıkrası 

um trtHiri hakkmua Ba\•vckfilet lezkcrcsi Dnhili izuıunaıııt>nin ll9 Ul'll ımıclrlP

si ıınwilıirtt't' hül<iimsüz luıJnıışt tl' . 



-130-

NAFİA ENCU'MENt 

'Rf'IS 

J/. M. 
Ka. 

• /iJ ı·zi'll(:rın 
: /1Jsk1'şehir 
: 8-ivw~ 

Azi.z Samih 171rr 
I zzet A 7'ıt.ka,n 
11. Nrwt Dr>.t'lli'l'af7 

Afyon K. 
Afyon K. 
A 11 lw r rı 
Ankam 
Çoruh 
D1'lfa'rbak1 r 
FJ.skişehi'r 
!sprt'tfrı 

Ali Çf'l i u kaya. 
M ebru rP. riöurnr; 
J rif Baytın 
Eş1·ef Demirrl 
A li Rıza E rrrıı 
rallif rubu kru 

~ ' 

()sm n.n J .~ıu 
Hiisnl;. Özifamwr 

l zm1'r 
Jf nlalJ;n 
Mal af yrı 
ılfrmisa 
.V if) dr 
'I' u nr·eli 
TTrfn 
Urfa. 

Sadff 1 iu f!JpikmPn 
M. 8mıkrf O:jmJnrlmşı. 
TT aı:n f ('mn'!/ 
O.smau J§r~·in 
Hrılid ]If f'll,lli 
8n111i Erkmrm 
Rn:zi SoyPr 
8errf TJTu.ff 

Encümen, 10 (9 layiha, ı teklif) işin (7) sini intag etmiş ve geriye kalan (3) iş Dalıili Niza.mna
menin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalml!jtır. 

No. 

1/286 

1/ 442 

1 / (1]5 

1/ R60 

l / 872 

1/88f) 

Hulasası 

h~ Y1TTATJAR 

İstanbul 'ila ,VC'niilı>ıı .va pt ırılarak atiliye binasr ir,iıı 
grlf'f•f'l< sf'ıwlı-ı·p ~N:ic·i taııhlıiil icras1 hakkınna 

İş lmzalarr, mesleki haslıı hkhır vr ımalık sigoı'tu lıı rı 
hııkkınna 

Ankara Elektrık v; havugazı ·ve Adana Elektrik mii 
c seselerinin _iclare ve işlctilmelrri lınkk:rndn 

Romanya 'dan alınatak hnnrlııjlaı· hakkında 'riiı·kiyt> 

ilr Romanya arasınd;ı nota lrııtisi ımn'ti;dr yapılnıı 

Anla:;ımanın 1asdikıııa ilaiı· 

I t>mtıı· ve ıııüstalıdrmlrre vrri le(· ek fevkaladr zaııı 

haklundaki 4-178 sayılr l<aıııınun fl neu nınrlilrsiniıı 

sımuna hir fıha cklPnınesiıır tlııiı· 

Devlet demiryolları ve Jiıııanları. işletme uıııuın nıü
düı·Hiğii memur VI' nıiistahrlenılerinin ücretlerine da
il· olan ~847 sayılı kanuıınn hazt maddelerini değişti
ren 3173 sııyrlı kanuna bit· ınuv:ıkkat marlrle ekien
mesine dair 

1/895 Adli evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıta.. 

Muamelesi 

OH lı ili NizaınıınıuPııiıı fi!l ııı·ıı nıarlrlP · 

si llllll'ilıiıw(• lıiildinısü:t. kıılımı;ıt rı· . 

Dlllıili NiuıııııuııııPtıiıı n9 lll'li madrle 
si ııııwihi11c·l' hiikiiınsii:r. knlnııştrl' . 

t6 . Xll . 1912 !arihiıırl i:i2fı :o;ayrlı 

kaHtın ohıt'ak kalınl crlilmiştiı· . 

14 . 1 . l!JJ;) tnı'ihinilr 4376 sayılı 

l<ıı ıı nıı n lımı k k n lml ed ilm iı;ıt i ı·. 

2!l . xrr . 1942 taı·ilıindc 4a:~2 sayılı 
kaınııı olaı·ak kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1 !J el~ tarihinde 4356 sayılı 
kannn olarak kabtti edilmiştir. 



No. 

1/ !l18 

ı;~ı~ l 

-131-
Bulasası 

ııiyle tebliğine dnir olnn 
mın layihıısı 

3fil.i0 sayılr knnnnıı ek ka-

J >ı·vlet u ı> m i ı·yolln rrtı ııı i h 1 iyue ı olan umlını·rik w 
miil<>lıaı·rik Nl<'va1nı ~ipaı·ii'ji i~in 1aalıhüdat yapılma

Hııııı ı.hıiı· olıııı 3:3-17 ve 33Hl sayılr kanunlarda deği
~;~iklik ynprlııınsı hnl<kındıı 

Bl'letliyP sıtııl'ln ı· ı i~i.wle i:;ıllyeıı ınuayyen tarifeli 
uakil vasıtııları ilr• elektrik, havagazı ve telefon üc
retlerine lıelerliye h issPlel'i zanımı lıakkıudu 

'l'EKLlF' 

RNI<işelıiı· (iızt'l Al'lıkan) - l;losc ve köpı·üler kanunu
mm haz ı nındclcleriııi t ııdil eden 1882 sayılı kanunun 
lıazı nıaıhlclcı-iııJc tlrği~iklik yapılması haklanda 

Muamelesi 

30. XII. Hl42 taı•ihinde 4347 sa

yılı kıumn olarak kabul edilm)ştir. 

15 . I . 1943 taı·ihinde 4384 sayılı 
kanun olarak ka bul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4375 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

.. " ' 

Dalıili Niza.mnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

SIHHAT VE İQTİMAİ MUAVENET ENCttMENt 

Re·is 
J\1. Af. 
K ii. 

: Af}trı 
Kütahya 

: Erli1·ne 

Dr. Hüsamettı'n Ku1·al 
Dr. Ah SüJıa Delilbaşı 
JJr. Frt.tmrı Menıik 

Anka1·a 
Aydın 
Bilecik 
B 11 rdwr 
Bnrsa 
BuYsa 
n em'zli 

Dr. 1'aptas 
Dv. Şakir Şenet 
Dr. 1l! uJıUs S ·uner 
!h. A. Ruh·i Yeşil•.tJUifl 
V r. ıl!. Talat Him er 
JJr. Refik (;Ji;ran 
lJr. fla111di Bel'kiilan 
/)r. 8iikrü /fJmed 

!zmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastanıonu 
K·t rşehi1· 
Kocaeli 
Konya 
Maraş 

Reşad Mimaroğl·u 
D1·. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik A ,çla.11 
R t.zn Saltu.ğ 
Dr. Hüseyin tJllcü 
Dr. Fund Somğnıau 
Dr. Osma.u Şeııh UludaJj 
Dr. Kemali Bay·izit D iycwba.k·ıt 

Gazianteb /Jr. Aft'JJ1{'(l Ali Ağakay 

Enciimen 2 (1layiha, 1 teklif) işi intaç etmiştir. 

1/629 

LAYİRA 

1spençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındakj 1262 
sayılı kanunun bazr maddelerinin tadiline ve bu ak
nnna hazı hükümler ilavesine dair 4 . r . 1943 tarihinde 4348 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



132 -
N n. llulnsa.cıı Muamele.•<i 

'fEh.'T.~IF 

''/'h) ~ •L ... ı\lalat .nı. ( M:ıhıııut Nı•diııı Zıı.llC'ı ) - Askeı·i ve ıııiilki 

'l'!'loıül kaıınıınıııııı :J!) ııı•u ııındclf'siııe lıiı · fıkl'ıt ilfıve

:-ıitıı• dair :m . Xll . J9..J2 laı · ilıindc 4:J.H'i sayılı 
kaıııuı nlaı·ak kulml l'ılilnıiı;tiı·. 

~ 1111.-aNı 
Bolı/.'n;ir 
n ll n;rı, 
( 'flllktrz 
( 'onkın 

/IJsk işl' ll i J' 

(:ii lll ii .~ rJ ll(~ 
1 s/ riJII.JII l 
1 : mi?· 

~'EŞKlLA'I'I ESASlYE ENCUMEN1 

H r• is : 1\ o Jl,,l/fı 
JI .. M. : İ .o; /ttnbul 
Jüt : 'l'okrul 

J/ ii lll fo z () lı'lll Pn 

rJ/. 1\ii-:: un Ozalp 
Jfuhillin Bolto. Par:-~ 
Fa zt l N aznn: R ii k ii 11 

ll ii sr'11i11 ( 'o li id )' ol~·uı 
1"11-"it.f Ziyo Ozrr 
flosrw Jt'f'lnm· Alo~· 
O/. K fizwı Kwu bf'f,· ir 
Orlt71 Bn,1;rı·1' 

'J't • ııfi!.: /l' i/u·d S1/o/f 
Ziyn Krtl'ftiUlll'.'.:rtl 

ll f' :mi [!; r iş lt l~ Jı 

1 zmir Jlnh111 nr Jii.ı:uıd Bo zkurrl 
Kırldflrf'li 1J1·. fi'!Uul Tl'JI/0/f 

I\ ii 1 alı !Jfb Jf 11 li 1 Ü; J!J rk111 en 
Jfrflliso, Rf'.jü,· Inr·e 
Mn,f]/a. Ol'f}l. ftzf'rlrlin Çali:jlnr 
ıl! tl,_r/1 a. r u u11 .'\ N ad i 
Snııuwn 1/ii .~ Jiii Çu./nr 
8 t' !Jiwn . ll i i1f ii ll if J" r'!l'' 11tL 

Encümen, 2 (1 layiha, 1 teklif) İJ1in (1) ni intaç etmiş ve gedye ku.l:m (1) iş Dahili Ni2n.nına

. menin 60 ncn maddesi mucibince hüküm.süz kalmıştır. 

LAYI HA 

1/XIj 1 ı\lı• lm s sı>ı;i ıııi lıakkııtfla 

'l'A 1\RIR 

•1/~li Maııixa ( Hı·fil, lııı·ı•) - lTav:ı tıwıTtı:l.l:ırına lmt•ş r pnsif 
koı·ııııtıı:ıya nıiit<'daiı· rıi ır.aııımıınt> ııin 22 ve 98 w•i 
ıııac1ılc•IPı ·inP hazı hükiiınJıq· t>l<ll'ıtıııesi h::ı.klonılaki 

niz:unııntııt>niH kannrıa ıııng-:ıyiı· oldıığıımı dııiı· 

/. 

14 . xrı . J !142 lıı.l'ihinıle 4:320 :-ınyrh 

luı ı ı uıı ol ıli'lı k loılıuıl eıli lıııişt ir. 

l>:ılıili NizaııııınıııE'ııin 69 ıwu m:ıdıle· 
si mlwihince l1üldinısüır. l<tı.lnırştıı· . 



A .tfrhn 
Balll.'esir 
DPuizli 
IJPJdzti 
Rd inw 
UiNsll n 
1/rıtny 
/çfl 
K o.rs 
K 1 rkl a n·l i 

-ıaa
ZİRAAT ENCttMENt 

Re is 
Jf. Af. 
K ri. 

: 1:111 ir 

Nnn: llöktepe. 
R a.lwı i S d(' 11 k 
/IJ111 i u As la 11 '/'ok o d 
Y ,,...;uf Bflş!Nt.l/ft 
/f'a i k 1\ all u k lı'! m u 
Filn·,·t A th 
J/ e 111 ('({ '1' f.f'i rh 
1 İ /tiill'fl 0/'lJf'lk 

O 111 er 1\. ii ul O .If 
z ii" 1 ii .1/f/JI 

Nflluui 1\ökr' ll 
V rışru· Ou·y 
'f'f'l'}"ik 'J'tll'lllfiU 

1\ot•ur•/i 1 iJJ·ahin1 /)1/J/((11 

ıllauistt lfii .. wii Vrlil/1111 
AfaniMt Ktlni l\rtnwsn1a11 
,'ı't' ,ljluw /Ja/1/rtl'. lrlko,i}/1( 
,ı...'iil'rl . 1 li Tl1::rt Nst' ll 
Siirt/ Yuki Rr•/,·111r·u 
,ı...' iil'rl l]rfll.· Ozdrm ir 
Siı as Ah[ /IJ.W'IIhf'l 
Siı•a .ı.: !sol(( il M t ~ i//(' tl 1/lf'"' 
'l'mlr:on 8Nij' Bilyfll 

Enciimen, lınvn.le edilen bir layihn.yı intaç etmiştir. 

No. 

ı j!HJ ı 

Uu J as as ı 

LAYillA 

o,.ırııuı lwı·ııııın if'şl{ili'i! knnıınınnm 3490 ı:ıayıh kn
ınııı lıı clrğişLil'ilen H ıwii nuı<l<lesini u 4283 ı·myı·ı ı loı 

ıımıln rleğiştirjJen (B) rılmlsıııııı taılili hııkkıml:t 14 . T . HH~ lıu·ilıiııdP 4:,71 sn.\111 

katHill n lanı k kulıni clilmiş1 ir. 

2. Muhtelit ve Muvaklmt encümeııler 

[Adhye ve Dahiliye tıncümenlerindeıı mürekkep Muhlelit encünıen] 

Encüm.ene hnvale edilen (3) tezkereden (2) si intaç edilmiş ve geriye kalan (1) tezkere encü
ınende kalm1J1tır. 

lıal.)' tl l~tbiiyt•tiııc gil'cliğiııdı•ıı dulnyı Koııya ht ikl~l 
ıuulıkeuıesi karariyiL mH11 huJu1 dı:;ıwa ~;ıkınıJau 

·.. ·. 



No. 

-134-
Huli.<ıa ı 

Suad Rcmzi'nin Türk vatandnşlığma kalıulünün mu
vai'ık ulnp olııııyarnğma ilair bir kamı- veı·ilmcsi 

Muamelesi 

hakkında Başvf'kiilet tP.zkercsi l•:ıwiiııırıukdiı· . 

: ırı :J~ neviPI ~(ıe:ısı' Biriııci flaiı·e rcisliğin<' ıw~inı yapılnııısı 

hıı k kııHla Başvekfı]ct te?.k('l'C!Ü ~;~ . _. "ll . 1942 tarihinde 1~~0 sayrh 
knı·nı· olaı·tık lwhııl t•ılilıııiı;ıtiı·. 

n vll't f:hlrıısı lkiııri clııir•e reislii{i il(' iki tlztılığn se
~ iııı yapılıııası lıuklcıııdn Baı;wektLlı•t tezkPresi :!:: . XII . 194:.\ tııı-ihiııde 1:.:21 ve 

ı;; . Xl ı . 194:! tıu·.ihinuP 1~2~ sayılı 

lt~ıı ·ar ulu.rn 1< kabul N.liluıiştiı·. 

[Adliye, Dahiliye ve Milli Müdafa.a. encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encüınene havale edilen takrir Dahi h Nizanın n.ınenin 69 ucu maddesi muoibince hüküınsüz kal
mr~ tır . 

'I'AKRilt 

..J ; ..J 7 .\lııııisa (Ht>fik JıH'<') - liiı- Jwıııııı lllt'<'lnllltııu lııı·:ı

kıpta yalmz bir maddenin veya lüıum görülrn bnzr 
ııııırldı>letin m er 'i:vet m<'vkiinP Jconulmasıııa lwnurıi · 
ve htılmki iınkiın lınlnnıııı lıulumaclrğııııtı tefı-~ir 

.. 

yoluyla lıalli lıııkkrmla Dııhili Nizaımuuıwrıin ()9 ııcu ınıı.dJe

ı:ıi ıııueibince Jıüküuısilz kulıur~lıı·. 

[Adliye ve Teşkilatı Esasiye encüınenlerinden mürekkep Mu.htelit encümen] 

Encümen, ha.vale edilen (3) tezkerenin (2 sini intaç etmiş ve g·eriye kalan (1) te.zkere encü
m.ende kalmıştır. 

:3/ ..Jii:! 1\ııı·s ıııı•lmsu Etı•m lzzcf lleııito'nin tl'~ı·ii. ıııiısnııi -
yrtiniıı kulclırılıııası hakkıııdn Haşvekah•L tı•zhı·p~o~i 4 .• "1(. JH<t::ı tııl'ilıinde 1316 sayılı 

km·ııı· olarak kıılnıl eclilıni~til'. 

[\.CIC'ıll'li nı<'lııısu Ali nikııwıı'iıı fp~ı·it nııı.sııniyPtiııin 

J\alclıı·rlııııısı lı :ı kkıııtla Haı;" ekalf'f U•ıdcrrPRi 

ı\luğla ıııPiıwm \'ııııus N :ı eli 'ııiıı ı cşril ıııııstıııiyı•1 iııiıı 

kulllınlınıısı hnld, n•ıla l~:t!',l\ t•l<i'ilct lf'zkert>si 

B nı· ii rı ı ı•ndt'il ir·, 

1:1 . 1 . Hı..ı:: fuı · ihiiıclı• L:J:!..J ıınyılı 

ka mr olarak kalıni ediinı işi it·. 
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[Bütçe, Divıını muhıı.sebat ve Maliye encüınenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encüm.ene havale edilen tezkere intaç edilm.iıı,tir. 

No. Hıtliısıısı .Muamelesi 

TEZKERI~ :" .• ~· ; 7 ' ' ' ' 
~/!53fj Divarıı muluıselıaUa ac;ık huluııan ilxalığa lıir zatııı 

S<'çilnırsine rlair Divııııı ın11hmıelıat ı·iynseti lczl<t•ı·C'si ..ı . l . 1!l-t.3 hıl'ihincle 1:12:3 sııyılı 

kııl'nl' nhınık kalml ctlilnıiştiı·. 

[Muval&a.t enciimen] 

(Adliye, Biilc.;l', Duhiliyc, Iktisat , 1\Iaaı·i( ve M:ıli,re pıwiinıeııll'riıııJı•ıı ~>N:ill'tı :1 ı•ı· ii,vedeu uıiiı· ·klu•p) 

. lf!full K. 

. ı fwm K. 
• lu k a.rrr. 
. '"k (/.1'{(, 

.\1/frti,IJ((. 
Rin.qiif 
( 'rt u nklm7 c 
{) r· nizf i 

llPis 
M. "Al. 
J\rt 

K o .lf M ' ri 
JfrtJJisrt 
Uilr'r·ik 

1 Z'i: f'l ,.:ll:'oi-intnıı 
8rl'kf'l Hoşiri ll rıl itWffllt 
fJf'lkis Ro!f/mu 
Ff·t•.: i /)n/rlal 
X 11 r 111/ nh /1J.w/(f S ll lll cr 
' ''('l'irlu11 P'ik,.; n;;.~;; ıuıf'l 
Ziya Gf• tılwr Rr' l ili 
To hi r N f' rf,· fl.l/ 

n,·s.irl OzsOII , <J 

/11aik 1\.nrrlo,iflll 
T\aı;tlll· Gii/('/ı' 

( / n.:.ia.Jildi 
Ist nnb u l 
11-1/ rw IJII 7 
1\ (/('((( ''i 

.ır(/ 1 (( 1 ,1/fl· 
) r n ~.fj{f rl 
X 011 !f/1 7 d rd,· 

~ l h111 rrl Ak sn 
. tl i 1\ ô m i A k ll ii z 
,ı....1 odf'!liıı Um:: 
Sohilt ro r!fi 
Jfafuııud Nr·di111 Zo!J('I 
S ni i 111 {(or/,· 11/fl.? 

n if, r r n nt,,. 

Enoümene havaleedilen (2) layiha Dalıili Nizanı:namenin 69 net\ maddesi mucibince hükümsüz 
kalm.ıştır. 

J / 7711 Kiiı:ük sa nıı tl ar lwınıım layihasr 

l j,777 Snııuyi l<anuııu }iıyilııı · ı 

Dalıili iznınmııııt•ııiıı ô9 ncu maılda
si uıtıcihiııl'e hükiirı.ı.<ıüz kalınrştw. 

Dalıili Nizaınnamcuiu 69 ttcu nıııcldc
si m uc ibi nce Jıükiinıı;üz kalmıştır. 
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[Muv:ı.kkııt enciimcn] 

(,\ılliyı·, l~iilı:ı•. ll<fiı-;nf ' ' 1' ~lııliyı' Pllt'iiıııı•ıılc•ı·iııdf'tı St•ı:ilPn !'i 1'1' ii,yı•tlrtı nıiil't'kl\rp) 

Rr·is 
M. M. 
/\ii. 

Co/'li 111 

ZollfJiı/rlak 

1 s 111 1'1 11/ı'f'r 
Si11nsi Dl' urin 

· lslrtlllJIIl j,., lll ((il ll(/ k k 1 ( 7k lll ('JI 

: l 1 !fiJ ll !\. 
.lufalt;a 
IJ i ll,fjiil 
IJ11nw 
r/irnuw 
/ . ..;/)((rf (1, 

f\ fl JJSI'I'i 
1\ ay.'ir ri 
Komrli 

r: :rf • tl,·us/J/(11/ 
Xuru/loh /~sol ,'ı' tllllf' r 

fr'trid1111 /1'i/n·i TJii şiiiJ~>rl 
nr. (/((lif/ 1\ahJ'(I/1/(//J 
r 811/flil ''nlnt //('/( 
ıll ii /,.,, ,.,.,.m 1\nl'riOfJff(' 
/1'oij' !Jo/f.o.;nl 
Onır· r 'f'a.~t'10ff{n 
,'-ı'flhih 1' fll',f/1 

1\ ())) /Jfl 

.l/alal,ljrt 
ılf a 11 is n 
Ri ~r. 
Hi:r, 
'r olm d 
7' 1 '(/ {J :o ll 
1T rf"' 

Enr.iiın('nP bıı.vıı.lc edilım (~) layihıı. int.aç ediJnıişf.ir . 

N n. 

J,.\YirTALAR. 

1 Sifl { 'ıııtlıııi, 111iillı:1k '1' lı11sıısi lıiilı:ı•IPrlı• lıelı•di~·r lıiit 

ı·ı·lı·riııdı·ıı \ı' :ıı;:;n sı1~ ılı kııııuna talıi nıüı•ss<•sr· ,.,, 

IP~t'kldillı•ı·ılc•ıı H,\ lık ıılaıılan1 JHII'ıısız :!İyim ı·ı;ı~ ası 

Oali;1 fiiilf f'lı·iu 
J/oh m nd N r•di111 Xabf'l 
lı~ail.· Kuı·do,rJiu 
F',al Sı:rmen 
l\ n 1/ o 1 f'l 1 i·11 1\ o m ft. 
0fJ.mal K oıınlı 
F'aik .ı hm et- Bnrl(/r·ll 
/fiiM•!Ji'll 8ami Ooşo.ı· 

M uaıneleı:ıi 

\l'l'ilıııı·si lı;ıld\llıılıı 1:1 . Xl l!l~2 fa1·ilıiııık 1 ~10(] ı-;ayılı 

• kııı1ıııı ola1·ak kalıı~l Nlilıniı;;tiı·. 

1 Sii \" ııl'lık \ 'ı· rgi ,-;i lıaldcııııl;ı ll , XI . 19+2 1aı·ihiıırln J:W5 sayılr 
lwnıııı olııı·a.k kalıı~l ctlilıııiı;ıtir. 

I / >'7R YPı·li ııPiıııri nıulısullı·ı ·i vı• priııııyı lusir vı· tasJ'i_vr 
ı•lmek sllt'l'l i~· h• .''ll~ isi ilısal l'dPn sıııtıi nıiies:,ws••ler

ılrn ııııw llll'l1• \' l'l'g-ı>ııııııı u.vnl'n alrıını:ısı hıı.kkmdu 

:lK-l:3 , .fO-lO \'t' ..J:.!!IO :-myılı kıınnnlunı ek lwııun li\.
~ · ihııı-;ı I:J . XT . JR+2 tm·ilıindc 4307 sayılı 

k:ıının olıırnl< knhufl c lilmiştir. 



.t[yon K. 
. ı 11/ı'((/t'(l, 

A ni al.;~tn 
.1nla7yrr 
.1 ydiH n,., r· ('ilı: 

13 ifl i .s 
Erzii/COII 
/Ç.-.:/ı · i:-;elıiı 
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[Muvakkat encümen] 

ll rı is 
.V. M. 
!\((. 

'1'11 J/('f'li 

: 1'okrul 
Ist ruı u n 1 

Bt rç 'l' i; r ka 
JI11a 111111 {'/' E rls 
.V lll// ((ll • 1/,· NO .tt' 
.Yifrnllolı Esat F·illlllf' l' 

. 1 rf liflll .lfr· ııdr• rr . .., 
1\.({S/111 Uiilr.lı' 

8 ii rt 'JI.If"' (j 1'.'1'''' '' rr·11 
.1 bd iii llflk Pt ml 
8 lll i 11 , ..... ,~ 11 u ılı 

.Jiifaf Yru<'7 
lfrtlid Xo:111i Kflslnir 
1 s 111 o il ll rt !.-[n t' f inn t'll 

1:-:pn rtrr 
/\ (f .'{ 1 (/,/ll () ll /( 

Koy . ..,rri 
/\oto d,: 
1\11".~('], it' 
.11 rtl ol !Jn 
.lf" u iso 
Ri:r• 

JJ iikt'/' /'(' 111 L\ttl'flfl,(jff(' 
llar('r /)icfr• 
0111rr Tfl.~r·ın,t/111 
Slljllii . lrfcl 
1:-:l'f O:!.'o11 
.lloluıu/(1 .Yuli111 Xfflltl 

E\.rllfl/1 Orr·r 
ft'11ol ,l..,' irlllfl/1 

Encümene havale edilen layihıı intı~ç edUmiştir. 

No. Ir uliisıısı 

ı u\ Y llL\ 

• l /l:'!l-1- 'l'iirk ınıı·asr kı~·nwtiııi lwrıııııa lıakkındııki knııtııı 

lıiikiiıııl!'riııiıı tlı·ği~lit·ilııı<'-;iııı• rlııir Ili . XII . Illi:! 1rıı·ilıiıldP [:1:,!. sayılı 

loııııııı nlıınıl\ lHıhı~l t•ılilıııi~tir. 

[Muvıı.kka.t encümen] 

( Hiitr;r•. I>ıılıili,, • r•, lliinırül< vt· iııhiıwı·lnı·, l\Iııli.n• \ ' t' Nıı riıı ı•llı·iiıııı•ıılf'riııılt•ıı ı;pc_:ilı•ıı :ı r·ı · ii,\ l'dl'ıı 
ıııli ('(•l; hp ) 

• In/,· o nı 
lJ ah k esir 
c 0/'l(,IJ/ 

f/(l.zia.nf<'J> 
1\ a !JS ı·i 
.lfala/,ya 

Nr• i.ı.; 

.II. Jl. 
K/i. 

: Si11op 
'l'olwrl 
n o lll 

( 'tı•rlf'l 1\.r ri111 lllf't• tfo,l/1 

o"' i 1' p ('/, ·t·l 
f)r. Ziluıi ('ltJr' /1 

. .J rif BrtJfllll Jlulflf,yn 
l'ah,lfU ıı...'r • wi F:fl// 8t.tJIWn 
S ii 1 r• J/111 (f/1 1\ iisl f'!,·f'io,</1 11 Si ı•os 
Dr . • ı [Jdll rralu11rt11 Jltlf'k '/'olaul 
O 111 l' r To.~r'lo,t/lıı 'l'vkru7 
X a.ı.;ulti Ba.IJda r Frfa, 

() s 111 an 1' ruı c r 
. ı lun('{ K11tsi 'l'ccP.l' 
~ 1. Xoti Demiru,i} 
('f'lllal 1\.oı•olt 
lfnlid .Yaz111i Kt.~111ir 
ı';ert'[ C?u.tJ 

Encümene havale edilen layib;ı,· int:ıç edilmiştir. 
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No. Hulasası Mullmelesi 

1/9::!4 

LAYl.J-lA 
'l'okHd, ~·onıın Vf' ilalıkesir vilayetlcrindeki tlenrem
lcrdcn ınüteessiı· olan nuntakalarda zal'llr gör •nlere 
yapılacak yardmı hakkında. 15 . 1 . 1943 taı·ilıiıtclc 4386 sayılı 

lcıııtıın olııı·ak kahull odilnıiştiı·. 

3. Encümenlerin toplanma sayısını göösteren cetvel 

Encümenler 
Toplanma 

sayısı E ncümenler 
Toplan ıııa 

sayısı 

.Adliye 
Arzuhııl 

Biit~e 

Dahiliye 
Divaru ınulıaseba~ 

Gümrük ve inhi ·adaı· 
IIariciye 

lktisat cncü.rnımi 
~[aarii 

eııcümcnİ 

:. 
» 
:t 

> 
:t 

) 

• 
• 

Daimi encii.menler 

38 Maliye en iimeııi 

10 Ml'C'lis li. 'l'rtkikı :. 
31 l\l(•<·lis kütüplıııııcsi » 
17 l\ti Ili l\tüdtıraa :P 

15 Nat'ia. :t 

Sıhlwt ve iı;t i mu i nma ''en ct. ) 

4 Teşkilfitr Esasiye > 
ıa Zil'Hat. • 
8 

Muhtelit ve muvaJclca.t encümenler 

Adliy ve Ilahiliye Ptıcümenlerindrıı 

mür kkcp 1\lu.htclil. ctwümen 
Adlirr. Dahiliye ve Milli Müdafaa en
C'ilınPnlı'l·indcn mürekkep Muhtelit. eıı

I'Ümen 

Atli iye ve 'reşkila t ı F.. asi~·c mwtim<>n
lc!'indrn nıiiı·<>kkep .Muhfrlit rnciimrıı 

Biitc:E>, Divanı muhasehat. ve Maliye •n
eüıııcn l<'riııdı•n ıııÜt·ckkıop M nh tclit en
·iiıncn 

~ruvakkat c'lll'timPn (Adliyc, Bütçe, Da
bi li,Vt', Lk tisat. .Mruı ri r ve 1\taliyo f'tt· 

l'iiınenlcl'iııd •n ·cc;ilc•ıı 3 •r liyeden ınü

nıkkep) 

1 

o 

2 

ı 

o 

l\1uvırkkHt 1•ııcümcıı ( Aılliye, Bütı;r, 

Iktisat V<' J\tafiy<• rn<'iiıneıılcriud<'n ~H'· 
ı; il n 5 er üyE'den mürekkep) 
Muvakkat. enr·ümen (Adliyı>, BiH •e, 
Jktisat. nı )Luliyr E>ııciinıruleı·indcn sc
<:i lı•n fi et üyeden nrürekkcp) 
Muvakkat cıwümrıı (Bül c, DahHiyc, 
flünıı·ilk ve iııhiııal'lar, Maliye ve Na
fiu eucüm •n leı·ind n seçilen :.ı cr üyc
ıll'ıt nıüı·•kkep) 

lO 
6 
4 

12 
8 
8 
4 
3 

4 

2 

ı 



4. Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

,.!C 
~ 

ı 

Cil lll ı:; 

f; ] ~:3:0 ... _ 

""' 
Q) - Q) ı:;~:~ 

;... Cil ;... ;e "O .~ Q> El rtl Cil ;... - Q) :-;ı 
';i Q) !ll ....... - Q) ı::,_. zco ·aı ,s; 

9 4l ;.. Cil ı:: s.! ,.Q .... ..... c ::ı <:.l' ~ı:: Q)~~ 
E ncümenler ·~. ::;;; .!ı' J2 '§ .!ı' Cil :;:ı ı:: ;a ·e -o :E !i 

~ .... .,.., 
cc<: Q) cı: 

:::=: 
Q) 

ı:: ı::- ~s18.: ...:ı 8 ı E-t E-t ~ ...... ~~ 

Daimi encümenler: 
Adli ye Encünı ıli 17 2 27 4 o 50 12 24 14 
Arzuhal ,. o o Ö' 5 1 6 4 2 o 
Bütço » 90 8 13 3 ı 115 64- 2 49 
Dahiliy » ll 8 ı 3 o 23 ı3 o lO 
Divnıu nınhasehat » 16 o 21 o o 37 12 o 25 
Oüıurlik ve inhisaı·lnı· » 3 1 o o o 4 4 o o 
Hariciye , 8 o o o o 8 G o 2 

Iktisat » ]8 ı ı o o 20 12 o 8 

tan.l'il » 5 1 o o o 6 5 o ı 

[aliye » 19 5 4. ı 2 31 9 o 22 

ı\f eli~ hesaplarıuın tetkikı » o o o o o o o o -0 
1eclis kiitiipanE>ııi » o o o o o o o o o 

Milli Müdnfaa » 12 2 ı o o 15 JO o 5 
Na:fia » 9 ı o o o ı o 7 o 3 
Hıhhnt ve içtiınni munven('1 » . ı ı o o o 2 2 o o 
'1' şkili\tr Esn. iye » ı ı o o o 2 ı o ı 

Ziraat » ı o o o o ı ı o o 
Muhtelit ve Muvakkat encümenler • 

Adtiye ve Dahiliy neümenleı·iuden 

nıüı·ekkep ~1uhtelit encüınen o o 3 o o 3 2 ı o 
d üye, nhiliy V Milli lüdafna 

<'ll<' ii nı e u 1 el'iııd e rı nı ü ı·ekkı>Jl M u lıtE>lit 
encüıııen o o o ı o l o o ı 

Adiiye ve 'l'('l1ki l:Hı &oıasiyc cucünwıı-

l<·l'ind n nıüı·ekkep :\1uhtelit enci.iınen o o 3 o o 3 2 ı o 
Hütı:e, Oivaııı ınuhasehııt ve Maliy 
t•ııcünı nleı·iııden nıiirekkt'J) MnhlE>lit. 
e ncümen o o 1 o o 1 ı o o 
1ııvakkal .ııciimen 2 o o o o 2 o o 2 

Muvnkkat Nı•ümen 3 o o o o 3 3 o o 
Muvakkıı.t eHcliın n ı o o o o ı 1 o o 
Mnvakknt cııcümcıı ı o o o o 1 ı o o 

Yekiln 218 31 75 17 4 345 172 30 143 .. 



D. lnzibat komisyonu mesai hulasasa 

Dördüncü Içtıima. zarfmda, Reis vekili 
Refet Canıtez'in reisliği altmda !dare Amir
leri (Ağrı Halid Bayrak, Çanlari Avni Du
ğan, Mardin İrfan Ferit Alpaya) ile Katibi 

umumi Veysel Genya 'dan mürekkep olan 
!nzibat komisyonunu alakadar edecek bir hil.
dise çıkmam:rştır. 

·--

• Umumi evrak muamet•ta 

1Jiirdii11cii 1ı.;timr& 11:iwft• llrl'lisi .itiyc 

Gl 
10 
11 
9 
... , 

JU 
lU J[J8 

Ldyiluı 

'l'eklif 
1'ezkeı·e 

1'akrir 
Jlıtlıülif evrak 
.llütcut vı•i /ıımwılıı, ait l'l•ntl · 

ıb·z ulıal 

• 
/U 7.19 E url/k gcluıi~lir: Rnciimrnlı • ı· ııc kalr-mlf'l' w·o .wıtla !Jıtptlıtll llllt'ttlf·lt'r btt yel:fwrlmı Jıari~· lit'. 

1. Layihalar 

Dördüncü 1çtima. içinde Meclisi Aliye 
(64) layihıı. gelmiş olup bunlardan (54) ii re
sen vey:ı. birle§tirilerek kanun olarak kabul 
ediliniş, (1) i Hükümet tarafından geri alm
nuş ve müteba.ki (9) layiha ise Dahili Nizam
namenin 69 ncu maddesi muoibince hüküm.süz 
kalın1Jjtll'. 

tt çüncü İçtimada.n devrolunan ( 46) layi
hadan (15) i kanun olarak kabul edilmiş, 
(2) si Hükümet tarafmda.n geri alını:n.Iş ve 
ll'liÜtebaki (29) liı.yiha ise Dahili Nizarnname
nin 69 ucu maddesi mucibince hükümsüz kal
mıştır. 

llcinci lçtimadan devrolunan (27) liıyihıır 

dan (9) u kanun olarak kabul edilııWı, (1) i 
Hükümet tarafından geri almm1Jj ve müte. 
baki (17) layiha ise Dahili Nizamnamenin 
69 ncu maddesi mucibince hükünıJ~üz kal· 
mı.ştır. 

Birinci lçtimada.n devroluna.n (21) layi
hadan (1) i ka.nun olarak kabul edilmiş, (1) i 
Hükümet tarafından geri alınmış ve müteba
ıp (19) J.ayiha. ise Daıhill Nizamnamenin 69 
ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Fevka.Hi.de lçtmada.n devrolunan (10) la
yihaya. gelince; hepsi; Dahili Nizam.namenin 
69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kal
nııştır, 
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A. Dördüncü tçtirna. içinde gelen 11i.yihalo.r 

No. Bulasası 

1j8Gfl 1940 mn li yıJı' hesabı katisi ha kkuıda 

lj8Gü ] 942 mali yılı ınuvazenei umuıniye kauumımııı 2U ııt·n 
maddesinde değişiklik yapılınıun ve şekN· ve glikuz
t1an alıuan istihliik veı·gisinin aı·ttırılmaswıı daiı· 

olan 4225 sayılı kanunun hazı ınandel l'iııin knldll'11-

Muamelesi 

Dahili Nizaımıaınenin 69 ucu llJLI<ldl•
si uıtH·ilıiıı ·c hiikümsüz kaQııııştıı•. 

ıua 'ı lıaklunda ~ . ~·ıı . 1!>42 ünihintle llfıldiıııt't. 

tnı·:ı.fıııılnıı gN·i alıııııııı;ıtıı ·. 

ljl:{U7 Devlet Denıiı-yullari ve limanları işletme uııı uııı ı u ü
lüı·lüğü 1!)40 ınal ı yılı lıesahı lcnti. i lıakkında. 

l /8U Devlet Deuizyollan işletnıe uıııuın ıııiicliirliiğii J!Jafl 

lhılıil'i t\izaıuııameniıı ü9 netı ınncltl '· 
si wııcilıiw·p lıüküııısüz kull ııııı;ıtır . 

mali yılı hesabı katisi hakkmda 1 In lı ili izıuuutıın('tıiıı ()H ıı ·tı ııuıciJe

si ııım•ilıiııcı> lıükiiııısüz luı1:mı~1ıı-. 

1/I:W!I 

ı;ıno 

ljt{71 

U 'llikli . d>aşların ıuaaşl.armm tevhit vr tcııdiilünc 
ıluh· ulaıı 377H sayılı kanuna k kanun Jayihas1 

Ui.inırük taı·ife kaınumna bağlı ithalat mııunıi tnrifc
~inin 370 uci nuııını·n ·ı·nın ·tleğiştiı·HıııeHinı• dııiı· 

J\-lemıu·in kannnıuın k kaııun lıiyilıası 

1j8n M eııım ve 111 iistıı hclemleı·e veı·ilerel{ fev kıı Iii <le Y.ııııı 

hnkkın<lnki 4J7H ~fıyılı kanunun \) ııcıı ınnıldeııiııiu 

ııoıııuın hir fıkm ekll'nmesiııe ıla\ı-

l /H7:1 Post~ı. 1.rlgrııf ve tel<'fon uınuıu ıııüdiiı · lüğii ı!-J:Hı ırıııll 

l-l . .XII . l!l-1~ !nl'ilıiııJ • .ı:~~~ s:ıyılı 
kııııtıu olnmk JuıLul eılilıuiştiı·. 

l>ıılıili t\izauınaın uiıı (i9 ll'll ınndd -
si ınıH·ilıiııl' lıüküwsüz kanııııştu·. 

Dah ili NiY.aıuııa.ııırııiu mı llCll madde
si mnı·ilıiıtl·e lıiiki.inısüz kııll Hııı;;t 11'1 

j;j . XII . J!)J:! 1aı·ilıiııcle 4:J;Ji sayılı 

kaııuıı olıımk kuhul cılilıııi~lil'. 

yılı lıcsalıı katisi hakknıda ll . XII . l!I..J-2 tııı·ihind" -ı:H!-1 sayılı 
kanun ulıtı ·nk k:\bul edilmişik 

lı/874 'l'ütkiye ile Alınanya aı·asullln 'fictwi mi.ilıatld lN·in 
tanzimine dair 9 ilki eşrin 1941 tnı•ih li AnlaşnıanıH 

(l A) Jntnuıralı Hst siııcie mezkfu· 55 ınilyonlıık 
ltont ujana zaınime1 ıı Aluııınyıı Tfü küm('\ i 1 a
rafrnclan atehriu ilımcınn ıuiisııı.ıcle edilnırsi ve 
ınukahilinde ayui .Anlnşııın ııınc·ihince ~\ lıııaııyn 'yıı 
ihı·af: olnııııcak Tüı·k ıuulhıı·nıı gcistL'ı·ir T ıııınınnıh 
]i:{tNl ki al'yon kon1t>ııjaııımn ınt1m1ııını;ı hılkkmdıı 
teıı.ti ulunan ııtıtııılıu·m tasdikmıı. dair 

Dt'\'lı•t l>t•nizyollnı·ı işlelıııe ımının miiclül'lüğii 19-tO 
ııın li yılı h('Nıthı kat isi haldnncln 

ı;ımı l ıııuıııl, ıııülhıık ve hnsnı.i hiit<:ı>lı,de hı•lı•diyı• lıiif<:(' · 
lNinciPn ve !~65!-1 sayılı kaıınıın tnhi uıiiess(.'s ve 1(.' 
~ekküJlel'den ııylık alııulnı·ıı pı:mısız giyiıu eşyası ve-

1-1- . 1 . I!H:1 tarilıiııdf .j.;JiH snyılı 

kannıı ulnı·nk knhnl eclilıuiş1il'. 

' izııııınııınrniıı il9 lıl'll ınnılcll•

si llltll·ihiııı•<' hiikümsiiz kııll ıuı,tıl' . 



, 

-142-
No. Rulnsası 

tilııtPsi lıakkrnda 

1/H77 Ynrhk vergisi lıakkında 

l j~i8 Yerli tH•bnti mahsulleı·i ve ııı·inayı· Huür ve tast'iye ct
ııwk l'llll"Ctiyle yağ istihıml eden sınai ınü sseselcı·den 
muamele vcı·gi ·inin aynen alınınası hakkmda :J84:J, 

Muamelesi 

1:-1 .... ·1 . 19-i2 taı·ihiııde 4306 ~ayrlı 
kaıınn olatak kahnl edilmiştir. 
11 . ~ 1 . 1942 taı·ihiııde 4:305 • ayıh 
kaıınıı olımık kııhnl P<lilıııiı;ıt il'. 

-!040 V<' .J290 sayılr ){antınlanı ek kanun lftyilıası ı :ı . Xl . HH2 taı·ihincle 4307 snrılr 

kııutııı olıımk knhul (•dilıııiştiı·. 

I/H79 lıılıisıll'lar ıınıuııı ıııüdiidüğii llliitedınil scı·ıııny(•siııiıı 
fj!l 000 ()()(} Jiı·aya 1;1kaı•Lllllfifıl JınkkıncJa t . Xl( . 1942 1ııt·ihiıH11.' 4:Jl3 sayılı 

kaııuıı ıılnı·ak lmhtıl ı•ılilıııiştiı·. 

IJR O i4ulıay yüksek mühendis, askeı·i yüksPk mülıeııdis ve 
tti-ikeri miilıendislrı·c Vl'rile<•ek ihtisııs üeı·eti lıakkmclu 

1/HH 1 ('ozn ve tı vkifevll'r·i nııınuı ıııüdül'lüğüııüıı vnıi 1'1' ve 
tı>~ki~iitr lıakkınılaki :3500 sayıli ımıımı il<' hu kııııııııu 
c!Pğiştit·l.'tı 4077 sayılı kanuınnı hnzı mnddı•ll.'ı·iniıı 

ılı•li~t il'ilıııt•sine n hıı kııııunlnı·a bazı ııınddı•Jpı· ı· k· 
lt•ııtııN·.iııı> dair 

l jH~~ 

1/ HH:: 

J jHH-l 

lln· lı•t J\otıst>ı·v:ıtııv:ıı·ııııtı tiy:ıtı·ıı, ıııwı·:ı vı• h:ılc·t ~ll

bt•lt•ı·iııdt•ıı ıııt•wıı nl:ııılıını Pllıisl.' vrı·ilnı!'si lıııkkııHh 

1 )p\'JPt ıııı•ıııuı·l:ıı·ı nylıldıınııııı lf'vhitl v<• te:ıdüliiııt• 

ılniı· nlıııı :~IlGli ,.,. :ıKHH snyılı k.LII\ıtılnrn lııı~lı ı•t't· 

\t•llı·ı·in ~l:ıııı·il' 1rkilliği lmmııııdn ıl('!'{i~iklik yııpıJ. 

ııınsı, :HW 1, :lHiH, 414~ srtyılı kıı.ııunlnı·ıı hağlı kadı·o 

l;ıı·ııı ı]{'ğ-iııtiı·ilııı<'si \t' Hfi;)fi sayılı l<ıınunun :W ııı·ı 

ııı :ıtld ı•si lll' h i ı· fılo·.ı Pldt•ııııı t•si lı n k k ı tıd u 

Jl:ı va sııııfı ıııPtısnplııı·ıııa Vt•ı·iiPı·l'k zaırıl:ıı· \'1' t.ız

ıııiıılrı· lı:ıklnııdııki kııııuııuıı 10, 12 \1' H ııı•ii ıt~ıHl

ılı·ll'l'itıi ılPğ-i!'!f iı·<•ıı l;.ııııııı liiylhıısı 

1 >-R~ı 111'1 lı·f ılı•ıııiı·.vollaı·ı ,.,. liııı:ıııl:ıı·ı iı;l<'llllt' uıııuııı ıııii

dlil'!ii~ii ıııt>ıııtıı· Vf' ıııüstıılıılt'lrılt•ı·inin ürrrflt•t·iııl' ıla 
il' ol:ııı :1H47 s:ıyılı knınıııun lıazı ııındılelf'ı•iııı ıleğiıj 

t iı·en :1 17 :~ sııyılı l<aınııın hi ı· ıınıvnk k nt ııı:ırlılP ı•k

lı•ıııııNıirw dniı· 

1/HHfi ilkokul ii~ı·rtıııtıııl<•ı·iniıı kndrolııı·ınn, hw.nısi idaı't'· 
lı·ı·ılı•ll nlnı·nldıırııı:ı, rııPskl'n lırıll•llt•ı •i nP , !l'l'i'i, tııltil' 

vı• ı•rz:ıl:ıtHlıı·ılıııal:ıı·ııııı n• !ın ö~rrtmenleı· ic;in tı>ıı· 
kil l'clilı•t•Pk sağlık vı• iı:tiııı:ıi )':'ll'dmı snı11lti5;ı ile yıı-

JH sııııılığ'ııı:ı ıl:ıiı· 

1/~~H Ju~tJ,mnu ımbnylı~wJıııı ıııi.itckaitl • iizbııı:ıı \C üıstcğ-

:1:ı .• ır. 194~ t:ıı·ihlııdl.' .t:J:J:i Nayılr 
kııınııı nluı·nk kıılıul ı'llilıııi~til' . 

ı :{ . ı . tn..ı.:J tınilıiudı' .ı :ırıR Hayılı 

k:ııııııı oluı·ak knhııl f'ılilnıiı;ıt i ı·. 

:!:3. XII . HI~~ lnı·ilıiııtlı• -t:ı:~!l snyıJı 

l<ıııııw olal'n.k 1 nlnıl eılilnıir-;:tiı·. 

ı:ı . l. J9-!;{ lıı.ı·ihinde 4:J6fi snyılı 

kıııııııı ulnı·nk kalıul cdilıniştiı·. 

~:1. Xlf. 1!11~ taı · ilıiııılc• ·l~l:H ııayılr 

k:ıuıııı ul:ımk kalıni ı•dilıııiı::til'. 

ı~ı . ı . 194!1 tal'ilıiııılı• ..ı.:lfiö snyıh 

katnın ol n m k kıı h ni e tl i 1 nı iı:;ti ı· . 

ı:J . 1 . 19l:J tnl'ilıiııdı• .J%7 littJllı 

ltnııun olaı·nk luılıııl cclilıniştiı·. 



No. 

menterin kaza jaııdarına lwmutuııhklnrındıı ıııütt•kııi
d 11 istihclam Nlilt• •eklı ı·i lıııkkıııdaki 3922 sayılı kn
ıuııı hüknıüniin ıııntılnın~ına daiı· 

l/8H l\J;ıa~ııtııı t(•vhid ve tı·ııdiilii haldunılııki 14f>ı vı• 14HH 
~ııyı)ı l<ıınuıılunı nıii:t.cyyı•l lwııınıılll 2 nl'i nıadrlPNi-

MuıınıelMı 

3H . XII . H142 tarihinde 4:144 ~ayılı 
kanım ohıı·al\ kıtbul eılilıııi~tir. 

rıiıı ılq~·il'!tiı·ilnırsiıw tlaiı· () . 1 . 1!1 ı ~ tnı·ihinıle -t:l!12 su yılı 

· 1/fl89 Tm terfi vilayl.'tiniıı idaı-t•si h;ı kkımlnki 2884- . :ı yılı 
lmıııııı hiilo11iiııüıı iki yıl ılıılın uzııtılmasnııı ılnir 

:ı.l/890 

1/891 

~~ 92 

'T'iı•aret. v ısaııııyi orlaları, 'l'iı·nl'el lıorsalnı·ı e mı

nar odaları teşkili hakkınrlıı 

22:1-ı. ve 24H7 sayılı knnunlııı·ıı ı'k knııun hiyilıası 

M ('nıııı· vt• ıuiist alıtlPııı h• ı· ı~ verilt•ı•ck .fevkalade za ın 
haldontlııki 4J7H sayılı lwıınıı;ı Pk lmıınn lftyilıasr 

1/H9:{ !illi Ii.i<laı'ıııı ve1Hileti 1942 ııHıli yılı h~it~eısiııc 

l /f\95 

t<•vkulüdt• tahsi:sat. verilnıt•siıw dııiı· 422 sııyılı luı

ııııııa t•k kamııı lfıyihıısı 

'l'iiı-1 puı-asr l<ıyıııefiui konıma lııtkluııdııld luuıun 
hiiküutlcı·iniu d ğiştirilme. in dair 

Acil\ evrakm posta, lt•lg-ı•af Vl' tt'lt~fon idaı-eısi va~ı-

1 asiyle tc h liğine ı1ıı i ı· olaıı :l5GO sııyı lı l<aııuıuı ek 
kıınnn H1yihası 

lj/R9li Aıskt•ı·i v miill<i t<•lnıüt l<ııııııııumıu iltiııci ruarlrlı•si

nin deği~tirilnıeı:ıiııc ılair oları 3066 sııyılı lnwnııuıı 

tadi li hıı.kkmtla. 

I/R97 fi'(1vkcliıcle ihtiya~lııı- l(;ın .Mi!Ji Miiılııfııu vl'killiğ-lıı
ı·E> yunlıı ~ıkııluc•uk ıııaılıl •ll'ı·iıı vcr~i muuCiıldaı·ı 

kııınuı ol n nı], kalıul eılilın işfiı·. 

ııı . xrı . 1!1+::! tuı-ihiıtıic .ı:1:3o sııyılt 

kaıımı olaı·ak kalıni l'ılilıııh:ıtiı·. 

ll . 1 . 19-!:l taı·ihiıııle 4;{:1:i sayıh 

lotmııı olanıl< lmhııll <•dilnıiı;;tıı· . 

Hi . XII . 1!143 ttıı·ihinılt· .ı:~zn ımyılı 

knıınıı nlımık lwlıf'ı~ Nlilmiştir. 

Ili .• r ll . m-ı~ t ll ri lı in ılı· ~::~7 s:ıyıh 

l\ıııı11ıı ııl:ıı·al; kıılııl'l ı•ılilıııiı:ıtiı·. 

ll . X ll . J !H2 tnriltiııdı· 43J 7 ısııyı h 
lwıııı ıı olaı•n k ku h u~ <·dil nı işt.i r. 

lG . XIT . l!lH tal'ilıintlt• ..ı:t~ ımyılı 

knııttıt ulaı·ak kahtil edilrııiştiı·. 

:ıo . Xl 1 . UH:! tnı·ihiııılt' -t.:l47. sayılı 
knıın11 nlıınık loılml rdilıııi~lir. 

l:l. l. 1!)4:1 hıı·ihiıulı• ı:JHO sayılr 

l;nıııııı olarııle kıılııı~ ı>ılilııti!1fiı·. 

Jıaklouılıı. :.!:~ . ~· ıı . 1!l4:! taı·ilıiııdt• 4:340 ı;ayılı 
ko ıııın ol n rak loıln~ t•dilnı1şt ir. 

Jj H Jfnl'il'iyt• H'kı1ll'li tı•şkilıHı hukkmdal<i :J:H~ suyılı 
kunuııa ha.r.ıı 5 nnııuıı·alı •ptvelin rlcğit?1irilmt•siııc 

J/HOO 

nair H . ı . J!H:ı tııı·i lı iTHl(• 4:1.11 Htı .n lı 
kanun ulamk kalnı~ edilıııi~tir. 

Devlet. Uııvayollaı· ı rıııuııı ınüdib·lüğü 194:! ınnli 
yllı hülı;csiru1t> değişiltlik yapılması hakkında :.!:l . XII . ın-ı~ tııı·ihiıııll• ı:l:Ui !o\ayılı 

lwıııııı oltı]'ıtk kıtbul t•dilıııiştir. 

Huduel ve alıiller sıhhat nn.mı nıütlü.rlüğü 1942 
mo li yılı lıütç sinde değişiklik yapılına ma dair :.!:1 . Xl ı . J 9-t.:! ta ı-i lı iııd 43~l7 ı-ıayılı 

kuınuı ularnk luıhu dilmit?lk 



N n. 

1 ;rıııı 

1 / !10:! 

1. 

11 mı:: 

l j !lll 1 

1/ !IOfi 

lj!lfli 

144 
TTula~n:<~~ MuAmr.leııi 

,~ıtkıflnr nıııuııı ıııiidiiı·liiğii l!ll~ ınali yılı lıütı:ı·siıır. 

:l:i 000 lira fHkalıiılc• ınhsisat nı·ilıMsine ıhıiı· :!:l . XIT . 19-t:ı tnl'ilıiılılı• ı:3:l ı;nyıh 

kamııı ıilııı·ak knh11l t•clilıııiştiı·. 
Vııkrflaı· lllllltın nıiiılür·liii:?ii 1!H:! ıııılli yılı hütı;t'siıır 

1:lf ono linr lllllll:t.lllll talısısnt \'t•ı·ilıırrsi lınklırııdn 

ı ır·dıı ıııPıt~nplnı·i.dt• Eıııııi~·c·f i .. IPri uıııunı ııriiıliiı·Hiğ'ii 
yı· ı.diıı11'iik ııııılııırıızn Y<' ıtıııııııH•lt' srıııfı loulı·ıılnı·ıııılıı 

ı:nlı!;iıııılal'lı hirı•ı· ı·ı· t;ıyıııı ,·ı·ı·ilıııc•si fıakknııln 

01·nııııı koı·ııııın Tı·:o,;kiliıt kııınııımltıll :ann !-la;vılı ka
mlıl1ıı df'/!i!;lfirilt'ıı ll ııı·ii ıııııılılı•siııiıı l2H::! sııyılı kıı 

ııııııln ılP~iı;ıt iı·ilPıt ( ll ) f1knısıııııı bıriili lınklmıdıı 

. fııııd:ıı·ıı1ıı\;1·ııt loıııııı1ıııııııı cf:!clH snyılı kaıııınlıı ılcoğ'iı;ı · 
ti1·ilrıı 14 tlt'ii ıııııılılt·siııiıı taılili hnl;.kıııılıı 

1!14:! 111ııli yılı ılıii\'!IZI' Iıl'i 1111111ıııiyı• l<aııuıııırın lıHj!h 

:!:J . , "IT . 194:! lıırilıiııılı• ı :ı:1H su_vılı 

kıııııııılıı lıil'lı•ı;ıtiı·ilı·ı·t•k kahlll cılil

ıııiı;;t i ı·. 

1 ~ . 1 . ın 1:1 tıırilıinılr ı :1fı7 sn.\·ıl1 

loıııuıı ul;ıı·ak l<nlnıl ı·ılilıııiı;ıliı·. 

ll . 1 . I!H.3 lııı·ihiıı1lt• ı :l7 1 ı-ınyılı 

l<ı11ıı1n ı1lııi'HI< kuhııl f'llilıı1i~tir . 

14 . ı . 1nı:{ tııı·ihiııılr ı:no sıı~·ılı 

knıııuı nlnı·nk knhııl ı·dilıııi~tiı·. 

L\ \'1' ı n l'l'l\'ı•llı·r·iıııll' ılı•i{işildik ,VII]II~lll:tSı hnklwııln :!~ . Xl r . l!l,J.:! 1urihiııılt· ı :1.ı:1 V(' 

•1 . 1 . I!J.ı !l larihiııılı• ı :::10 snyılı 

loırıuıı olnı·ıık kalıni ı•ılilıııi~tiı·. 

r ,,., · lı•! 1 )ı•tııir·yollnı·ı \'(' liııııııılıırı i~l<·t ııw llllllilli ıııii 

ıliil·liiğii 1!1-t:.! ınııli yılı Jıiifı;ı•SJıH]t' ılı•ğ'iı:;iJ<JiJ< ~·ııpll 

llliiSI lınkkıııılu · ~ • 1 • ı!lı :ı llll'ilıiılllı· ı :un sayılr 

l<ıııınıı nlnnık knlml l'dilıııiştiı·. 

IJ !HI. l>ı•\ 11'1 1111\'H,VII·IIıın 1111111111 ıııiiıliiı·liij!ii 1!1 ~2 ınııli ,\'ılı 

1)!10!1 

ı ; !1111 

1/ !111 

1 /!ll:! 

Jj !J ı:: 

hill '~'"iıııll' ıııiiııııkııl,. ~· ııpılınıı. 11111 ılııiı· 

l>ı•dı·f lilııllıılıll'l i~l<•tııır. llllllilli ıııiiıliil'lii~ii l!l42 ıııııli 
yılı hiitı:ı·siııl' ıııuıızaııı tulısisııl \'P t ' ilıııl'siııl' ılııiı· 

01'1111lıı lltlıtllıı ıııiiıHirlii~ii Hl-1:! ınııli yılı lıiilt;t':-ıinıll' 

ılı·i!i!;liklil' ~ apılııııısı lınkkıııılu 

l'ıısln . tı·lı.ırnf n fph•l'on 111ııttıı1 miiıliil'liii!ii lfll:.! ıııııli 

yılı hiitı;ı·siııı· ııııııızaııı tah'iisıı1 H'l'ilıııı·si hnkkıııılıı 

1!142 ıııuJi yılı lllll\'llZt•ııı•i 11111\ltııi,Yt' l<llllliiiUllll lııığlı 

(ı\ ) işıır·ı•fli 1'1'1\'l'lıll• ıl<·ği:;.ildik yııpılııın'<r hnkkıı11ln 

J ll'\'l •1 ıııı•ıııu1·lan uylıklıırıııırı lt'\'hit. ve lt•ıtılüliiıı<• 

ılııir knnuıw lıağlı { 1) sayılı c• tvcliu ".\[nnı·it' vckilli
~i k1~ııııııılıı ılı·ği~iklik ynpılıııosma ,. • •uııılıurbaş· 

kıııılığı filôl'lıınnik ork stı·a!<!r tr.şkiHHı ve orkc tl'a 
ıııı•nsııplımııırı 1ı•1·l'i vı· t c•eziyı•lı~l'İ hııklw11laki :~o l:l 

:,!:1 .. · ıı . 1!11:! tıırihiııılı • 4;1:16 snyıllı 

knııııı1lıı lıil'lt•ı;ıtil·ilı•n•k kıılıııl t•dıl

ınişt ir. 

2:; . XH Hl-t2 1nı·ihiııılı· ı:n~ sayılı 

l<n ını rı ninrak kahul !'dilıııiı,ıt i ı·. 

' . ı . ıo..ı:ı taı·ihiıııll' cı:ı:l~ ı-ınyılı 

kııııı11ı olal'llk l\nhııl ı•ılilıııi~t i ı·. 

:!:i .• · ıı . 1!1~2 tnrihiltılt• .ı:ı.ı:l ı:.ııyılr 

knıııııı nlnı·ak kııhul ı·dilnıi. tiı·. 

1:1 . 1 . I!H:l tııl'ilıiııclt• 1 :11ı:l sııyılı 

1< a ııı 111 ııl n J'H k k n h u 1 f'd ilm iş 1 i ı·. 



No. 

lj!ll1 

J / !Jl:l 

1/ !1 Hi 

1/ 917 

Jj !liR 

ı;nın 

-145 
II uliisasr Muamel~si 

--------
ı;ayılı lwmuımı 12 ııti madılcsi11in dt,;-;.iştiı·ilııwı-;iııe 

tlaiı· 1 ı . ı . uı.ı:l 1Hı·ihiııdt• ·l:HiR sıı~·ılı 
kııııttıı olanık kıılıul ı·dilıııi~tiı·. 

:)l'l<t't' istihlfık vı•rgısınc dair 171' H :1107 s.ıyılr 

luı nuıı lal'ıı ek kanun liiyiltusr 

llı•deıı ıPrhiyesi lTıııttııı miiıliiı·lii~ü 1!ltj ınııli yılı 

lıii1ı:esiıu1c ıleğişildik yııprlııımmıa. uair 

1lttclıııl Vl' sahilleı· sıhha1 l'ııınııı miitlüı·lüğü 1!.11~ 

ıııali yılı hütı:esinde ıkğişikıik yapılııınsı JnıldmHlıı 

lnhisaı·ıaı· rıııuıu ıııüıliirliij!ii l!l-!2 ınııli yılı lıütı:r
ı-;iııclı• dPğişildik y~tpılııınsnııı ıhıir 

Dı•,• le1 DPıııiryolını·mın ihliyıwr olıııı mııhal'l·ik ve 
ıııütt.•lıııı·ı·ik ı•ılt•vatın sipal'iı:;i iı:iıı taulılıiiclııt ,\'11· 

pılıııasın<\ ılait· olun :ı~-+7 \!' :ı:;ıg sayılı kaınıııh11·ılıı 

tldtişiklik yaprlııınsı hakl{ıııcla 

Dc•vlı•t l>ı•ıtiY.yollan işlı•lııtl' [ 1 ıııwıı ıııiiıliirliiğii l!H!! 
ınııli ytıı lıiitı,:esiııclt• ı1eğ'işikıil< yııpılıı1;ıslllH dair 

ı:; . ı . 19<l:J tııı·ilıiıııll' .J:;H:i ı-;nytlı 

k altılll olııl'a k l<n lnıl l'ılilıı1 it?liı·. 

ı:ı . r . HI~:: taı·ihiııdı· .ı ::raı sııyılı 

katillll olıınık kııhııı eılilıni~tiı·. 

l :l . ı . ıııı:{ tııı·ilıiııdl' . ı ::rı ı ı-;;ı~·ılı 

kıııı11ıı ııloı·nk ıuılıul ediııııi~tiı·. 

ı :ı . ı . tn..J:{ tarilıiıHlı· .ı:w~ s:ı,rr!T 

l<ııtlllli ıılnı·al\ l;ıılıııl l'ılilıı~i:-ılil'. 

ı.·, . ı ı !1 ı : ; 1 ııı·ilıirıılı· ı :ı~ ı sııyılı 

killlllll ol:ır:ık I<Hhtll ı•ılil1ııi'illt'. 

ı:ı . ı . Hll:l tıu·ilıiııılı· ı :ıı; ı sn,\ıl1 

lwn11n olnnıl< kalıııl ı·dilılliııtir. 

1/!l20 Hoıııan.vıı 'ılan 70 Vlll.{otı vı• :tnn Ynl'il alınıı1ıısı 'e 
lırdPilel'inin kısıııeıı nıun;vyı•ıı ıtlnllnı· kısıııeıı ılr Tı<•y 

ıılıınık (irleıımesi hnsusıımln ynpılan Aıılıı~uıa11tıı lııs-

1 ;n :.ı: ı 

1 /!l2 · ~ 

1 /92~1 

1/926 

ı\ikınu t1ııir l>ıılıili 'iz:ınııııınıPniıı !i!l ııc·n ııı;ııldr 
si ııııtl'ilıiıtrl' lıiillliııısii:t. lw'!ııııı;;lır. 

fh•lP ıliyı• sınırinn iı:iııdı· i~lı•ypn ınm'y~·rıı lınifrli 

ııııl< i ı \ ıısı1a lııriylr f'lrıd ı· ik, lıtı nıgıızr w t t>ldoıı iiı·-

rl'tlı•ı·iııı• lwlc•ıliyı• hiı-;sı•leı·i r.ıın11ııı hnl<l\ltıılıı tt . ı . ın~ :ı tarilıiıııll' ı:n:ı sayılı 
kıınıııı ıılnı·ııl; kııııııl l'rlilıı1hlir·. 

1\ıı:t.ı lsYiı;ı·ı· maııııYI mnllnrıııııı ınn:ı.v:n•ıı lın:t.ı Tiiı·k 

nııı llnı·iylr ııınlııııiPll'si1ıi lıııız.iııı ıııal<sadi,rlr iıııY.n l'cli
lı•ıı pnı1ııknliiıı tnsılilww clıı ir 

l~ı·ılı-ıı ft'rlıiyı·si ttııııwı ıııiiıliil'!ilğüuiiu ın ın rıııııi yılı 

lırsıılıı knti kııııııntt liıyihası 

1'okııcl, l.'onını \'1' nalıkl'siı · vilii~nllednılı·\;i ılı•pl'l'll\· 
ılı•ıı ıııiilt•l•ssiı· ulan ınıııtakıılıll'ıla y,ııı·nr g-iiı·ı•ıılt'ı·p ,\'H· 

pılut·nk ,rnnlıııı haldnııılıı 

IH~~ mali yılı )Juvıız.t•tt (.i nıııttıııi.n- kanıınıuıcı lııığh 
(,\ ) i~uı·etli t't'l\t.>ldc· tll'ğ-i:iklik yııpılııınsı lınlduıııla 

19-:1.2 uıali yılı :\lttv:ızrıtci uııınıni~e kamıııııııa lıağlı 

Dıılıili izanıllllllll'llitı li!) 111'11 tıııırlıl(•· 

si ıııttı'ilıiıH·(• hiildi1ıısii7. kıı:nırş(. lt'. 

ı alıili Niz;ıııtttıllıtl'ııiıı !i!l ııı·u ıııaılıle
si llltll'ilıim·e lıüldiı11siir. kalııııı;;t ır. 

1 :-ı . 1 . Hl-l:l lal'ilıinılı· l ~ll'fi sn~·ılı 

knııun olal'Hk luıhııl t'dilıııi~?lir·. 

ı.;. ı. ı!Jı:1 tnı·ihinık ı :;ı-ı~ snjtlı 

lHıııııu ulnmk l<ahııl l'dilıı1iştir. 



No. 

1/H~7 

l/92H 

-148-
Rulasası 

(D) ı: tveliıul<' drğiııiklik yapılnı;usı lıakkındH 

1 

Oı·ttııın ııttıuııı ıııiiıliil'lü<Pü 1942 nıııli yılı hütı;csiııılt• 
ı 

ılt>ği ·iklik ycıpılmıısı hakkınıla 

1H4~ mali ytlı Muvaırnri unıuıııiy kanununa bağlı 
( A) i~arctli cct vclrlc dcğü:iklik yapılınas ı hakkıııdıı 

Muamelesi 

ı:; . 1 . 1"943 tııı·ihimh• 4:{R2 8tıyJlr 

lnınıııılıı hil'lrı:;t iı·ih·ı·t>k l<alml Nlil
nıiı;ıt ir. 

1:! . 1 . 1!1-l-:J tııı·ihiıulc ı:lH:l ı-ıııyılı 

kmııın olarak lmhlll cdilnıiştiı·. 

ı:ı . 1 . 19-1::3 taı·ihinde 4382 tuıyrlı 

kaııuııla hil'leştirilcrek l<ahul 'dil
uıiştiı·. 

B. Uçüncü lçtimadan devrolunan layihala.r 

1/700 Hudut ve sahiller sıhhat Uruuru müdürlüğü 1!)40 
lllali yılı kati ht>sahı hakkında l>tılıiU 'izaıuııııııırııiıı fi!J ıwu lllatldı•

si ıınıcibiıwe hiikümsii:t. kahıııştn·. 

1/705 Hiiıııı·ük kaııuııu IRyihaın 

1/706 Halk lıtı.nka::>ı ve halk san dı k ları hak km ıla ki 22H1 
ımyılı ~anunun bazı matldelerinin 
dair 

riPğiştiri 1 m esi ı u.· 

1/710 Belediyeler bankası bakkıııilaki 2~01 numaralı ka 
nunun beşinci maddesiruu (A) bkrAı-ımm değiştiı·il· 
me<ıine ve bu kanuna muvnkkııt hir madde 1lii.ve!-lin<' 

nalıili Ni:t.ıtlllllHilH'tıiıı 6!1 11<'11 ııındclr 

ı~i mıH'ilıiıın lıiikiiııısii:t. lHılııııı;;tıı·. 

1 >cı h ili Nizaııııııııııcniıı H!l ıwıt IIHtfl("lt~

...,j mıı<·ihiıw<• hiiküııısiiz ka.lıııı~tır. 

da.ir Halııli 'lojıumıııımırııin fi!l nrıı nıııclclc 
ı-;j tHIWilıiııı·c· hiikiiııısii:t. kahıır::;t ıı ·. 

1/71fi A,,ıkat.hk kannnunnn lıazı ınarldclcJ"iniıı dl'ğiştiril

mrsi lıaklnmla 

1/780 Jfatıı y'uı ilhal<ı dolayısiylr a~ıkta kaltuı trkaiidc 

ı:ı . 1 ını :: tıu·ilıiııdt· ı:~5!l :-ıııyıl1 

kıııı11ıı oluı·ııl< lmlıııl cdilıııiı:ıtiı·. 

tı hi ıneıınıl'lııl'a verilt-cek taznıinul hakkında Dahili Ni:~.aıııııaıııı·ıdn 6!J ncn wuıldr
si llllll'ihiıw<• lıühüııısüt. lculııııştrr. 

JV735 Aılli si ·il kanunu liıyilıası nuhili ~iztllltııalıı ııiıı l:i!l n<'u ınadd<'

si nııwilJiııl' • hiikiinısüz l<alııııştır. 

1j7:19 Biliunuııı aı:ıkel'i ıııiilüllcı·iıı lerfilıinc ait. r,;, ı sayılı 

kanumm ll ut~ı utaJ.desiue bağlı turaz c tveliııiıı 
beşinci derece uıalw iye tl eri arasına bir fıkTa ilavesi 
hakkmda Dahili Nizanuıaııı •ııin 69 m·u madde· 

Ni ııııll'ihiıwc lıüküıııı-ıiiz knluııştır. 

ljj741 ~'ok çocuklu hakiuılere verilecek yardıııı purala
riyi • ikramiye hakkındaki 3253 sayılı kanunun bazı 
nıadueleriııiıı değiştirilmesi ne dair Dahili Ni:t.aınııauıenin 69 n •u mıı.ıld · 

·i ınucibiuce hüküuısüz kalmıştır. 
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1 

.No. HuHi.sası 

1/743 Nnhiye teşkil ve idaresi hakkrnda 

1/744 Nahiye uıiiclül'lerinin intihap ve istihdam usullerine 

Muamelesi 

Dahili Nizamuamenin 69 ncu madde
si nn1cihiıwe hüküınsiiz kalınıştn·. 

dair Dahil'i Nizaınnanwnin G9 ncu madde. 

Jj753 Oünı dik taı·iJ'esi kınmını luyihusı 

l/7il 

Jj 771i 

l j 77'i 

Devlet havnyollnı·ı tııunm miidüı·liiğü J940 nınli yılı 

ht'Sııhı lwtisi hııkkında kınıun l[tyihası 

J\Uc,:iilt sııııail ı ıı· k:ııınıın liıyihııljı 

~ııuayi kıınıınn HJyilıaHı 

l / itll lııhisarlm· unınııı nıüdiiı•liiğU lekaüt . tuıdığı Jıakluıı 
dnki 2921 sayılı kıı.numın bazı maddelet'inin tleğişti
riJınesiıw \ 'C hu kanuna. bazı matideler ldenmesine 

si mucıihince lıül<ümsiiz kalmıştır. 

Dahili Nizanııınınenin 69 ncu madde
si mudhiıH'e hükiinısilz kalmıştır. 

Dıılıili Nizııuuıaıneııiu 119 ncu mtıdue
si ınneibince hükümsüz kalmıştır. 

Dnhili Nizaınnamenin 69 ncu madde
ısi nıuclbince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili Nizam11amenin 69 ncu madde
ı:ıi mucibince,hükümsüz kalmıştır. 

oaiı· 14 . J . 1943 taı·ihinde 4:'l69 ayılı 

lwııun olarak kabul erl!lmiştir. 

1} 782 Rumeli Dcıııiı·yoll:ll'l işletıne nizaııuıaıııe:siııin zıytı \' ' 
hastır tnımıiıuıtmu ıniiteaJlik ha<lleriıı tacliliııı> duiı· 

olan :32fHJ :sııyılı loıııuıuı tık Juııımı Jf~yilıusı 

lj7!J:l :-4ııııuyid kullauılıın iptidııi ıııaddelPı'll' ınııkitut alıiı 

veı etiev::ıL ve lnuılıırnı yPd ek ve tı-cdit par~ı:ı lal'uıı.n 

gümrük re iıııleı·i hakknıda Hükiimetçe ittihaz olu
nan lml'al'laı·ııı tasdik mu dair olan 3746 . aJllı ka
nuna ek kauun Jil.yiha. ı 

1/796 .Devlet nıemm·latl aylıkJat·mın Levhid ve tendülii hak
kmdaki 3ö56 :sayılı kantma ek 38 8 sayılı kanuna 
hağh cetvelin Dııhiliye YE'In1leti kısmmda değişiklik 
yapılnıasıım dııiı· 

l / HOI Mııliy veld\.li'ti na[?lıttkul< ıııiiı)ııvlrliğiniıı ,•r Muhıı 
lwııııl. tııııum ıııiirlii!'liiğiiııiin vıızif(•leı·ine, Drvlt•f da 
vıılıu·uıııı lalülıi usulleı•iııc \ ' C nıt>ı•l<ez ve vilfıy(•tlrı· 

~5 . X II . J 942 tarihinde 4341 sayılı -
kamın olarak kı:ıbtıl ed1im~tir. 

Dahili Niuırmıameııin 69 ncu madde
ıst mucihinee hiikiim:siiz kalm1ştır. 

Dahili Nizamııamenin 69 ııcu madde
~i ıırucihiııe hiikiiınsüz kaln11ştn·. 

kac.lı·wmnda bıtzı dcği.~ikliklC>ı' ynpıinıasmn dair • . 1 . 194:1 taı·hiıırl 4353 sayılr 
kanun olarak kahul edlluUştir. 

1/805 F~vlwlfulc kazanç \' •rırgisi kanunu ltıyihaı:ıı 

J j RO!l Vakıl' lllcmhıı sulıtt·iylc ot•ınan ve zeyt.inülderin işle
tilmesi hııkkımhıki ::I!H3 Hayılı kanuna ok k:ınnn lf~

yi hllHl 

1/RIO Hıı?.inr ilc İHlanlıııl hrl(•diyl'sinin lıit• kısmı alacnklu 
l'ıtıuı lmı·~ı!tklı olurak jbl'ti ve terkini hakkında 

~ . Xfl . l 942 tarihi nd Hükümet 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu mailde
si ıınwihin('(• hükiimııüz klllmıştır. 

~~· 
13 . l . J 943 tarihinde 4366 sayı h 
kanun ola ı· n k kah u! cd N mi., tir. 



No. 

ı ;. ' ı ..ı 

1/ H Ili 

1/ HI!I 

-148-
İTulli ası 

·--------------
Yakıl1ııı· Illillllll ıııüdiiı·lüğ'ü 19-10 ıııall yılı lıPsıılıı 

kıı1 İ!Ü hakkında 

1>1~\·lı~t. ıııcıııuı·lan aylıklaı·ııını jp,·Jıit n• tt>aıliiliiıH· 

da i ı· n lan am;ı; sayıJı knıınııa lııı~lı ] sayılı ('('(vdin 
Müııııkaliıt \' kftlt'ti kısııııııcln dt•ğiı;ıildik yapılınıısı 

lıııkloııda 

J)pııizııltı gf•ıuilPı'İııı\ı• ve avı•ı lıotlnrıtHla ıııiislalı

dı·ııl clt'IIİZ Jll'l'KillWliuı• ~wfııı•dı', lllfllH'\' I'll \P tatiıİ· 

Munmelesi 

' . 

Dahili 'izaınnıııııcın iıı fi'9 ıwu nHıtldf'~ 
si ıınwilıiıw(> hüküııısiiz knlınıştp·. 

1 >u lı ili • izanıııaıııPııiıı !i9 ııctı ıııaclde

si ınııı·ilıiııet• hül<iiııısüz kalııııştıı· 

Jwt L:ırda \r>ı·ılpı·~>k lıuzıı· gıda lwkkıııtl:ı l>ıılıill . 'iz:ııı ırııuııt~ııiıı li9 ıwıı nındele

sı ııııı,•ilıiııee hiiküınsüz ka lıııı~111·. 

Maa:j kııııuııuııa ıııii:wyyı!l 4 Ili 1 Stl) ılı kıııııııııı l'l< ka 
ıııııt liıyihası i . XII . J942 tııı·ilıiııılC' ..ı:n1 s:ıyılı 

kanun ulımık kalınl cıdilııtiı;;tiı·. 

1/ri:!I ~lııli,vP vı•l<iılı•ti l<'şkiliif \ ' l' vazifı•lt•ı·i lıalduııdıtki 

lj H:J-! 

~!J!.l(j sayılı kaıınıın <>k kıııııııı l}ıyilınsl l>:ılıili , 'izıtııııuuııcııin 69 ıwu madıle
si ıtllwilıiııc•l• lıüküııısüz kıılııııştn·. 

l>e\ IPI liıııaıılal'l işll'lıııe Ullllllıt ınücliiı·liiğii l!'şl<iliıtı

ıuı ait kaınııı ltiyilıası 

lıılıisarlıH' ıııınıııı ıııiicliil'lilğii 1!1-tO ıııali yrlı kııti lıı·· 

:-~alı( lıakkıtııla 

\'iliıyc·lleı· iılaı·!•si kaıuııııııııııı GH ıwi mttdılrsiııiıı ı-ıoıı 

fıl\t'HSIIIııı ıl!'j~iştiı·illtıl'Sj JıukJuıııJtL 

Pıısln . tı·lgı·ııf \'C' 1!'1Pfoıı unıuııı ıııüdiiı·lii~ü tr~l<ilıı · 

t111a dahil olıııı vc· vazife ieıılıı oluı·ıılc ha.v,· nıı lt•clıı 
ı·ilci ııı!•c·lıııı·iyl' tiııdt> lıtılıııınıı siivııri ıııııvc•1.ZİIPL't' YPIII 

l>ı1lıili 'izauıııanıenin fi9 IH'tL ıııadılc· 

si ııııwilıiıwc lıüküııısÜ:l kahıuştrr. 

l>ıılıili Nizıuııııoıııt>ııin ~~~ m·ıı ırınelele 

si ıııueilıiııel' hüküıtısi.iz lcnltıııştır. 

1 >:ılı ili Nir.auııııııı11•ııiıı G9 ııc·u maıldc

~i ııttwilıiıwl' hiildiııısii1. kııluııştu· . 

ı~~~ıteli v<'rilnıl'si lıakkıııda 2::. xır. t!H~ ıııı·ilıiııdP .ı:ı:~:.ı snyılı 
luıııtın ulnı·ak kıılıul Nlilnıi~tiı·. 

lstikli'ıl lıaı·lıi ıııltliıllı•ı·iııı· nı·ilN·ı•k pam ıııükiıf'tıtı 

lıa kkJıuln 7 .• ·rı . 1 !l4~ taı·ihiııdı• 4:11~ sayılı 

katıllll olaı·ak kalıni ı•dilıııi~1iı· . 

1/ H·HI . ..:\skı'ı ·i ~oför \'f' toıııııııtl<fıl'iıını vcı·ilN•ı·k iic·ı·pt n yı•v
ıııiyt·lt•ı· lıııkkıııdnl<i l~i:! ~myılı kaııuıııııı ikiııı·i ıııaıl 
dt•siııiıt clı•i!:i!il il·ilııH•siıw dııiı· l>alıil'ı NizııııııHuııeniıı üH m•u ıunthle

ı-ıi ııtliC'ilıiııce hiilüiııısüz knlııııı;ıtıt·. 

,I/ H4l 

l jH4~ 

J)p, Id ll avayollan ıııııtıııı ıııiiıliiı·lüğ-ii t<'ı;;kill\t l<aııtı· 
ınıııciıı clf'ğiı;;iklik yapılııııtsııw ılaiı· cılnıı :1H~~ sııyrlı 
kı-ıııutıa ek kı.ı.mın liiyihasr :!!ı . Xl . Hl-ti lıtl'ilıiııdr llükiiıııet 

1ıınıl'ıııdıın j!f't·i ıt\l ııııııı~tıı · . 

. Jiittı•n j!ıtpi lif!Prdı·n ıııaıınıl (:uval VI' snı·gılık kalııt 
Jıpr.]Pl'O tatbik ıılllllllC'llk ~iiınf'iik lat•ift• lllllllllt'llS! 
lınkkllldıt. Dalıili NiY.aııııııuııı>ııiıı fHJ ııı•tt wııdJe

si ııııwihiııcP lıükiiııısüz knluuı:ıl u·. 



No. 

1/ H52 

ı /H:i:l 

-149-
Bulasası 

Sn ıııııhı>ull ri hakkında 

l\Ju hnrip ynhu ne ı ord. u nıf'nsuplıırrııdıı n 'rüı·k ir 'ye 
ilti('fl <•dl'ııl<•r hakkıııd:ıki 4104 sayılı kaııı.ırnııı ..ı ııı·ii 

ıııııddt·~iıı iıı df'ğişt iı·i ltnl.'siıı{• ıüı i ı· 

( lı·ınan nııınııı ınüılül'liiğü lfl40 ıııııli yılı knti lıes:ıhı 

haldmııla 

'I'üı·kiyı• i lı• .\lııınııyıı ımıxıııda tieal'i ıııiih:ıılı • lt•Jpı · iıı 

tamdıııiıw d:ıiı· ~~ ill<lt•l)ı·iıı 1!141 t:ıl'ilıli ı\ııla~ıııııııııı 

t ;ı xd i k ı na tl a ir 

'l'iiı·k i yf' - M ıwaı·isl n n 'l'iı·nrPI ,\ ıı l nı:ıınıısr na ın <'!'Inı t 

.\ listt•siııdt• ynıılı hııı·salt VI' nınyunl kı1ntrııjıııılııı · ı 

ııın ll'r.~· iıli lınkkımlu tt•nt i olunan ııotıılnı · ııı tasdikııııı 

dııiı· 

, \sltPı·i ıııPııııııı mıııt.ıknlnı· h:ıkkıııdnki 11 1(} sayılı kıı 

ııuıııı ı• ]{ 1 amııı lilyilınsı 

M namelesi 

Dahili 1\i r.aııııınıııl'niıı fı!l nı·u madde
si ııınrilıiııt•(• lıiikiiııısi.ir. lwlııııştıı·. 

ı ..ı . ~· n . 1!"142 tııı · ilıiııclf' ..ı : ı~3 sııyılı 

l<ııının olııı·nk kahııl edilıııişt i ı ·. 

Unlı ·i ll ' i ~: ııııı ıınııı t•ııiıı Ci!l ıwu nı ad d!' 
si ııın <'i h i ııı· t• lıiildiııısii1. l<ıılıııı:;ıtıı· 

14 . xır . t!ı -ı~ t:ırilıiııılı· .ı :t!ı sli~'llı 

ka tnm ıılılt'uk kulıul edi lıııi~t ir. 

n . XII . lfl ·l~ 1ııı · ihiııdP -t:Jt~ı :.nyılı 

kıııııııı olnr:ık l<ıılnıl c•dilıııi~tiı·. 

1 lahili . ' iımııııııııııl•ll i ll li!l 111'1\ ıııadılı• 

si ıınwilıiııc·c• lıiil<liııısiiz l<~ılıııı::;tıı ·. 

1,, liO l<oıııaıı,vııılıııı ıılıııııı·ıık lıııııclnjlııı· lıııkkııı.Ja 'l'üı·kiyı• 
il1• Boıııııııyıı aı·:ısıııclu ıwt 1ı IPnlisi sııı·l'li~ 1' ya]lılaıı 

ı ;Hiiı 

1/Hlll 

Jj ..j.!)(l 

1/ H>H 

J ;,rı ı L 

.\ıılıı~ııııııfııı tıısdilwııı dııiı· 14 . 1 . 1!1-!:3 tnı ·ilıiııık .4::7tj ı-;ııyılı 
kaınııı ıılaı·nk lwlıul Pdilıııi:jtiı·. 

Hoıııanya 'clıııı sııl ııı ıılınıwak ıııııtlı•ııi yıı ğ l,ıı· ili' Yıı l. c' · 
liıı '' ~' J)aı·ııfin iı; in yııpılıııı Aııla~ııııınm tıısılikııı ıı dııiı· 1-t . 1 . ın-ı : : tııl'ilıiııclt• ı :r47 sn) ılı 

loııııııı ulurak lwlıul c•dilıııiştiı·. 

lwıit l'ı'i\111'\ iııc1c• ıııalıktıııı Hüsl'yiıı ,\, ııi P:ıı · ııııılo·.ıl. 

i\P !)ııki1· 'l'ımdojlnıu)J'uıı n•i\alaı·ıııııı affı h;ıkkıııtla :ıo . Xl . l!l-U tııı·ilıiıııll• .J;JO!I suyılı 
kı\llllll ol n ı · ak knlıtıl t•dilıııişt i ı ·. 

ı\ll'htıs sN~iıııi lıakkıııılıı H . Xll . 19+~ tııı·ilıiııt!ı• .J-:3:!0 sııyılı 
kaııuıı ıılnı·uk ku\ıııl rdilmiştil' . 

C. İkinci tçtimadnn devrolunan ıayibnhu· 

Hııva taııı•t•Ui\lıırına kıır~ı lwrunmıı lwıııınuııa Pk kıı 

mm lilyihnsı 

, 'rf'ı•ı·dl' \'{' lHli.Ul'1ln. bi luınmıı askeri ~:ı hısln ı·ııı lı n 
Jnık ıJfıyalaı·ının göl'ülıııC' taı·r.iyl~· hnı lınklnı·ıııııı 

){()nuıınası hakkında 

Jlaz1 ııııtılC'II hurılııJnrrnrn ılışııı·ı (!Jkaı·ı)ııınsııılll yıl 

ak ct.lilm' j ve satuuılııuııası lınkkmuuki ;J~~.J · u., · ılı 

Onlıili Xi Y-ıınııııuııPıtiıı G!l IH'll ııınılıl '· 
si ııllwilıiıwe lıüküııısiiz knlııııştıı·. 

:10 . Xl . 1942 lıu·ilıiıHll' -180 ' sııyılı 

luııuııı uluı·ak kalıul t•d i lıııişlil' . 



No. 

1/5:21 

Jj!)~li 

160-
Hulasası 

kanunun dcğiştit'ilmesin< da i ı· 

li'Lahi<Pnıclel'lo irlaı·i tııakaın v mcı·cileı' nı•asnırla 

••c•r.a işlc•rin !en maacla hn~:ıuslarda vazife i ht ili\ fJan
nın halii hakkında 

A•lli ııııdıl<eıııcleı· l<'şkiliıtı lıaklwıda 

lj 5ii:J Jlinn ve sıı·nzi vm·gil<'ı·i tarliluL koınisyoıılarulln i<"a}l 
cdt•n ıııııhıLIINLlc ınll\'ıt.ZzaJ' ulaı·ak tcşkili hakimırin 

J/GliO ~;ıı·L lıalılııl'l ve kiliuılt'ı·i il<' <'ııısnliııiıı (~<'ı·hest ıııa

Jınl) rejiuıiııu lubi tutulıııası hııltkıııda 

h;c:i sigııdatnı·ı idııı·esi t('~kiliıtı lınkloııda 

J ;rı~ ı Menıuı·in kaııuuuoıııl 4 IH·Ü ıııııddcsiıw bir fıkı·n rk-

Muamelesi 

Ih hill izamnamenin 6!) ncu madde
si ıııııcihiııcc hüküııısüz kalmıştlr. 

Dahili izauıııaıııenin 69 n •u ıııııdde
si mucHıiııc hükümsüz Lmlmı.ştıı·. 

Dahi li Nizalllnamenin öU n cu matlut'
si ıııtt('ihince hiiküıusiiz l\alıntşLır. 

Dahili ·izaınnaıııcnin ü9 ncu ıuatld •
si ıııut•ihin •e hiil<iimsüz lmlırıı~tır. 

DuhHi. .N izauı nan ı eıı in ti9 ııcu ıııaJJe

si ıııuc•. ihiıw • hiikiiııısüz kalıuıştH·. 

Dahili Nizaııııı:ıııı ııiu ü9 ıwu ıııa.dde 
si rııııcibincc lıükibmıüz knlınış1.ır. 

lNuııt•si lıakkıudn lG . 1 . 19+3 tal'ilıiıtde 4379 · sıı.yııllı 
k n nııu uJ ıı.ttd· ku lı u L tıdi lmi~tiı·. 

1/5~1 Uanıt, pu.Uııyıcı ıııaıleıllt•ı·, ı;ilfılı ,.c t . deı·ı·iiıüı iııhi-

san hakkııu.lu 14 . 1 . HJ4;J taı·ihiml· 4374 sayılı 
kanun ulıı.l'ak luıbul cdilıııişlir. 

J ;' flHH JH:I!l mali yılı llazinl' lıt>.>iahı kııtisi lı:ıldoııda Dalıili Nizımıııameııüı ü9 ucu ııındcto
~i uıncilıiııec hülüimRiiz l<alıı;ıştu·. 

~jti07 'l'iiı·kiyt! - Yugoslnvyıı arasmıla ~ u.ğusloK 19-J.O tn
rihiıırle iıur.a cdiiPn 'l'ic·ııri pı·otolwlüıı laııdikı hak 
lwıtlı~ 

l/008 

ı1 ın:ı 

ljü15 

Yai<ıflat· uıııuı.u ııı iitlüt'l üğü 19:!9 mn li yılı kııti he

sabı hakkında 

'l'a.. kın ve ~ıl hücuııılatıun kıu·şı konuının hakkıntin 

Aııkııra El ktrik ve havagazt ve A lauıı l~lcldı·ik 

Uıılıill Nizanıtııllll('llill mı llCll!lladdc
ııi ıııucibiu c lıliküııuıür. kahuı~tıı:. 

'9 . XLI . 194i taı·iJıinde 4:H4: sayıh 
kanwı ulaı·alt kalıul cuilwjştir. 

1-t . ı . 1!).1.:3 t,arihiııde 4373 sayılı 

ltauuu olarak kabul cdiımişliı·. 

ıııüesscseleı·iııin i daı· ve işl<'tilnıeleri lıakkıııüa ı(; • XJ 1 .J 942 tn. ı· i h imi c 4:32[, su yılı 
k:ınuıı ol:lmk knhııl dilııı.iştiı·. 

J /li 1 {j Aı·azi vergisj kıumuuııwı iJdıı ·i ııınıld si ı w h ir rıkı·u 
ddt•nnıesinc dair 

l j t)J!) lnhisııl'laı· tımuııı tııiicliiı·lüğii 19:~!) mali yılı kati hC'-

Dalıili Niznınııaıııeniıı (\!) llC\l ınaılıll'

si nıucihiuce hüküm:süz kuluırştrr. 

snhı hııkkınd..ı H . XlJ . 1942 tııı·ihinde 4:323 sayrh 
kanun olaı·ak kabul cclilıni~tit. 

ı ;n:n 

l/ö2H 

l>ı;vlrlı,:r yıqıılııuli ve y:ıpılııeak olun suluııın işlı•tiıı

d<'n nlıııııhık iicı·ctlrı· clail' 

lla yvaııl:ıı· vrı·g-iHi lwıııınıııııııı :l:~ ııı•il. ıııaclılt•siıw lıiı· 

J'ıkl'!ı tddPıııııPsiııc cl.ıir 

Dahili Nizamna.ın nin ()f) ıwu ıııaddc

.si ıııtwibiııcc hükümsür. kalnııştn'. 

D11hili ~iznuııııııııcıtiıı llD ucu madde
si ı:uncibinc • hük,üını:ıü;.: kalmı~lır. 



N' n 

l/li:!9 

ı /!i: ı ı 

l/!i:l7 

1/li~;, 

1/ fl7:l 

l j 6ili 

ı /1)~0 

. -

1/:.!lill 

l/31i:! 

-1&1-
Hulı\Mı~ı 

İspt•ııı;iynı·i 1ılıhi ıııiislnhz:ıı·lur hakknıdnki 1262 
s:ı:\'ılı kıınnnıııı lı:ııı ınıırlıl<'l<'l'inin t:ıfliliıll' vr lm kıı-

ınııııı ha;:r hiikiiııılrr ili\n:-ıin<' uair ı . 1 . 19-t:ı tııı·ilıiıııle ı:ll. snyılı 

li:ııııuıı olnrııl\ knlıul ı·d~lmiı;ıtiı·. 

7H!l. 171ri. 2Ri1 \'1' :Jri:lO sayılı kıııınıılııl'lıı hıııı ıııaıhh·
lı•ri hiildiııılc•ı·iııiıı ilrğ-i~lil·ihm•si lıııl<kıııılıı 

Tı•ı>r·ıık ııııılısullı•ı·i ofisi knıııııınıııııı hıııı ıııııılılı•lrri
nin dı•ğ-i~tirilnll'si lwkkınılıı 

h H' i~ı:i hıılııw IP:-ıkiliitı kıınıhıı:ısı haklonna 

Oı·ııııın tınılinı rııiidiiı·lii~ii t9:l!) nıııll yılı lırs:ıhı ],,ıtisi 

h ;ı k luııılıı 

Al'ftıı·ııı:ı, r•l•sıltııtr ,.,. ilı:ılP kıııııııııııınıı rl7 ııı·ı ıııııılıiP-

l>ııhili Nizuıııııliıııı•niıı li!l ıwu ımıdrlı>

si ıınwilıi1ıı•ı• hiildiııısür. loılııııştır. 

Dahili 1\iMıııııaıııcııin li!l ııı•ıt uıııılılc

si ınıteilıim·<' lı ii künısiiz kıı hnışt ıı·. 

~ .. ·ı r . ını:! ıııı·ihiıııı~ lliikiiıııt>t 

lııl'lıfıııılaıı ~ı·ı·i alıııııııı:-tıı·. 

ll . XIT . 1!113 lnl'ilıiııdı· ı:ıı~ sııyrlı 

k:ııııııı ola !'H lt lmhııl ı•diolmi~l i1·. · 

siııP hiı· fıhn ilrıvrsittr dııiı· Dalıili r\'i;:aııııııııııı•ııiıı li!l ıwn ıııııdıl<' 

si ıııııı•ihi~t·P hiildiınsiiz lwlııııı;;t ı ı·. 

Uiiıııl'iild!•r·ı• r·ııııııwtı·ır y;ıt ıı·ılıı11 pıırnlnrııı ıııiirııı·n · 

znııınııı h;ıld<ııııla 1 >ııhili ı 'i;ı;ııınııııııH·ııiıı li!l lll'li lllllılclr
si ııllll'llıiııeı• lıiikiinısiiz knlmıı:;tıı·. 

Tııpıılaııı:ı kııınıını liıyilıası J)alıili iZilllllli\Jll('llill 69 IH'll lliUil· 

ıli'si nııwihitw<~ Jıiikiiııısiiı kalırıı.,lır . 

O. Rırincı lçt.iıııa.dn.n dcvroluıınn layıbahır 

nı•,· Jı.t Drniz~·oll;nı iı:;lı•tıılf• ııııımıı ıııiicliiı·Hi~ii IP~kı 

lfıt kııılmlıınıın ıııiilc•ııllil< louıım l:iyihas1 

llnlı•f liııııınlıın iı:ılrtıııc• 1111111111 ıııiiıliirlii~ii ft•ı;d<il:it 

k nı lı·ol :ı ı· ı n n. nı ii 1 c· n ll i k lot tııııı 1 il yi ha.- r 

Dıılırli ~ ı:t.ıırıırı;ııııt•ııiıı li!l ııc·ıı nıııılılP -
• 

si ıınll'ilıiııı•ı• hiildiııısii;ı; lwlıııı~l1r. 

Dııhili Ni;~.ıııırtııııııı·ııiıı 119 lll'li mucldc
_,j ııııwihiıwı• lıiildiıırsii;ı; knlııır~tıı·. 

1/:!llR ('ı•ıııiyl'lh•ı· kııııtlltllıtıllt :H-l ıwi ıırııılılt-o.;flu• iki l'ıluıı 

1/ :.!!)!) 

iliın•si lrııklwıtlıı ll . Xl . l!lt.! tnı·ilıiııılı• lliildiııll'l 
tnı·ni'IIHlan ~ı·ri a'lının1ı;;tır. 

lslııııhııl 'ıl n y<'ııiıleıı ynpılıı~·nk Aılli~·r lıiıını.ıı iı;iıı 
~elı•ı•el\ ı-.rııı• 1 pı·ı· :.:ı·ı:iı•i 1 ıın lı h ii t i!'ı·nsı lıııld;:ıııı hı 

Dahili) C' Hldll<-tiııitı viliı.ntlı•ı·clı•ki 1<'~1\il:il vı• YH7.1-

. . ' 
1 >alı ıli '\ir.ııııııııırıH'Iliıı li!l ııı·11 ıuıırlflr 

si ıırıwilıittı·p hiildiııısüz knltıu~l ır. 

rı•lcı·i lı:tkkııHla 1 hı h ili . iUlllliHIIIII'Iıitı li!) lll'li IIHU)ılt•· 
:-.i lllltf'ilıiıwı• lıiildiııı~iiz loılıııı~l rı·. 

n"' ](•1 Dcmi1·yollaı·ı "" linınnlııl'( mımıni iılsm•sitıiıı 
tıoı;;kilill v nzııiritı<' ıl:ıiı· cılıııı 10-1~ sayılr loııııımııı 
hnzı nınflıl •1cl'iııiıı ilg-a H lnılili lıakkınıln I>ahili Ni;ı;ntııtHıtııt•nitı li!l tıcu ıuaclrlc

si ıııııeihiıH't' hi.ikiiııısiiz kalınl§tıl'. 

1/3!-l n vlcL uıcınurları aylıklnı·ının tc\'lıit ve tt'noülüııc · 



152-
No. Hıılasası 

dair ıılan :3()5(} sayılı kaıttıwt t•k 

1/!HH lr.miı- Hılılıtıt şiı·kı•li ıııııvııld<rıl idtır<'sirll' ait lolli lw-

Muamelesi 

Dahili Nizaııııııum•ııiıı (j!) til'li nııulfle

xı nıtlt'ilıiıın• lıüküıllı;ii:r. lwlııııııtır. 

xıılım ıa~dikı lıakkmdu ~ . ~·ır . 1!1-~2 tıırihiııde 4!110 :myılı 

lwınııı nlnnık lwlıul ed~:ıııiştiı·. 

· ı ;:n ı 

ı;:mı 

f /~!l!l 

ı ; ~o~ 

ı 1 ı o: ı 

l'.iı·uııt ıııuıılliııılt•ı·iııt•, :r.iı·Hnf ıııiiı•nılelt• lııış ft•loıixi.vı•n 

\'t' lt•loıisi,\'«'nh·riıH• , pıııııııl< kontml YP ll<'ytin bı:ıl<ılıı 

ttı<'ıııul'lamla lıııyvnıı ,vt•ııı IH'ıh•li veı·ilıııı•si haklwıdu 

I>t>vlı•f lJPıııir~·n llaı·ı \ ' t• liıııuııları nıııuıni iılat'Psiııiıı 

ft>ı,;ldliıt H' ''ıı:r.ifcleriıw ılııiı · 10-t.! sııyılı kııııuıııııı In

ılili h :ı kkınrlaki 1 Htl snııııı nı lı knnıııııııı lıar.ı nıatldt•· 

l<•ı·iııi ıtıtwıldil lifH snyılı l<ıuııııuırı biriııı·i ıııadılt'si 

ııiıı rll'Kiştiı·ilınt•:;iııı• clniı· 

Yang-ııı ,·ı· :;ni ı· sclwplı·rlı• ııı:ılıl<c•ııu• vı· Adli, ·ı• dairt·· 
lc·ı·i ııclı· r.iyıııı ıt~ı·r,\'1.1 rı clmıynlıu· !ın kk ııııhı yapı la~· ak 
rı ı ıııı ııH·h·lcı·ı· rlu i•· 

1)(•\'fl'f !ll('ITllll'f<trı H_\"ltkfnt'lllfll (pvlıif \ <' ft'IHJiiJÜitl' 

ılai1· : ı6:1H sayılı kıııııııııı lııı.ğlı hir nnmııral1 n•tn•liıı 

Ziı·ııa.t vcknlt'ti kısııııı1da ılrğişildik ynpılnıa:;r lııık-

1( ııııla 

'l'iı•ıtf·ı·t \'rl<fılı•ti tı•ı:;l<iliıt vı• nızitı•h•riıw dair ~(il!'i Hll· 

~·ılı lnııımııın 17 ıwi tıııııldrı-;iııiıı ılrğiştirilmrsiıtf' 'Tr 
Dr\'l f'f tııPnnıı-lal'! aylıldııı·ııtııt [pv]til \ 1' fNıdiilii lııık 

kıııdııl\i :~rı:ıı; ~ııyılı k1111111111 il i ıııadılt• <'klı•ıııucsiıır 

'lıı i,. 

,\rıloır ·H 'rlıı irışıı l'dtlı • ı·ı·k ı•ı•nf'lıi l>r•' lı•tlı·r st·l'an•flın

ıwlc•ı·i ' '<' kıııısolosluk lıiııııları ic:i11 l'f•twlıi nıeıııl<>kl•l 

lrnlf>ıı I!P1iı·ilıııiş ve g'<'l iı·ilt•ec•k olıııı he· ı· tiil'lii iıışı1 

ııııılıwnıpsiniıı gümriik l'l'S111İtirlrıı ıımafiy(lfi ye lıun -

1111'11 nil lıinahm'n ıııiit<'kıılıiliyl't ı:;ıu·tiylr lııızı lıaı·r: V(• 

;.Psinılel'ılen istisnn!ir lınkkmcla 

1/UIH C'rtı!'Hf''ıll' 1rı tpşı·iııisııııi 19 !~71arihiıııl" inıza t'ılilıııiş 

olıın tt"tlıişc;iliğiıı ötılrınr H' <'f'Zalaaııılıı·1lıııasıııa mütr
ıhıil' lllttkıt\' 1'1<' ili' hiı· hı•yıırlıııil<'l cto:r.ıı ıııalıkeıııı•si ilı

ıl:ısı hnklmıılaki ıııııkıı,· rl<' ve ııilıai. eıwcliıı tasdikma 
dair 

Dıılıili Tizaıııııaıııt•ııiıı Ci9 ıınt madde
si ıııtt('ilJirH·t• lıiil\iiıııı;üz kııluıışlıt·. 

f>nlıili Niuıırınnlııt•niıı li!l 11<'11 ınıırlrle 

:;i nıııc·ilıiıll'c lıüküııısiiı kıılııı1~1rı•. 

J>ıılıili N'ir.anımıHırııiıı li!) ıırıı ınııcide 

si ııııır-ilıiııı·t~ lıültÜill!iÜl. k:ılllll!ifıt·. 

Dahili 1'\izıınııııınıt•ııiıı ti!l ıwn nıadclc
:;i ıııtwihiıwı• hi.ikiiınsiil. knlnıışl n·. 

Dalıili 1\"iuıııııııınH•nın li!l 1ıc•n ııuHlı1 -
:;i nıueibillı'l' lıiikit1ıısü:r. lwlııuşfıt . 

1 lahili Nir.n11111nnırııin 6!1 n en ıııııılrle

ı.ıi nııwilıirtt't' JıiikülıtSÜY. ktılııırştn·. 

1 hı h ili Ni:r.nııııwıııt•ııiıı 6!) ıı<·u ına<ld '· 
si ıııul'ihiıH·<' lıükiiııısiil. kulnııı;;tır. 

ı lahili Niznıııtıaııı nin mı IH'll marl(le
si ıııueilıiıwt• lıüküıı1sür. kulnırştıe. 

Dahili Nizanınam ııiıı 6!1 1ıı•u ıııadde

si 1ımcibiucc hüküınsü:r. kalnuştrr. 
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Iş lwzaları, ıııosicki hasfalıld~tı· \ ' <' aııulık !lig-uı·tıılan 
hakkinda 

!liiınl'iik ve inlıisnı·lııl' vpkfıh•ti trşkililt \ ' l' vnzi['eıerı 

hnlduııcluki ~825 sayılr loııııııw rk 

11Pltoıli.vt• i::ıtinılnk kıııııııııııııııı n ııc·ıı nı;ıclclPsiııiH tııdili 
vr lK ıwi ıııaclılrsinr hil' fıkı·ıı ekl(•nmrsi lıakkııırla 

T\ııua.stro kıınnıın lfı?ilıası 

l>ıılıili 1\iımııııwıııl'ııiıı fi!lııc•n nıaılılP· 

si ıııııeihim·c· lıiil,Uııısüı lwlnııştıı·. 

lhılıili t\i?.Hnımıııırıtiıı li!lııc·ıı ııııırlck

si ıııw·ihiııc•p lıüki1ııısliz loılııııı;;tıı·. 

l>ııhili 1'\izuınnaınt>niıı li!l lll'li ıııaılrlc

"i ıııııc•ihiıwe lıükiiıııı>Ü7. lnılııııştır. 

Dalıili Nizmnııııınt'nin 11H uc·n ıııııılıle

si ıııııc-ilıiıu·e lıiikiiııısiiı lmlııııı;;tıı·. 

E. Fevkala.de İçtimadmı devrolıman layihaltır 

1/ 4!l EnıirhPı \ ' C' ıwyi~ t•ı•lt•ı·i lıaldoııılaki l!iOO ı:-ıııyılı kıı 

lllliH\ ı•k lutınm liıyihasr Dalıili 'i1.uıııııııııırııiıı (i!l nf'tı ııınclclt'
~i ıınwilıiııt•t• lıükiicıısii11 knlnııı;;tıı·. 

ıjR.J. Yollaı·da .scyı·üı>eft•rin tanzi111i ·\t' yollanıı ıııtıhufıı· 

uısnıııı temini hakkında 

l/9 ı l\[cııılt•kt•ttt•ll c;ıkıH•uk vcyn nıc·ııılcl\Ptc• giı·l'<'rk ün•f 
ıııtı vıısrlalnı·ııım yu,o.;Hk pr]ilnıt•ı-ıiıw Vt\ .nısnldnr-ın .nı . 

huıwı . nıemlckf'l 1 eı·in .''asak ııııuldt•le ı·irll' 111 ii h;ıılc•lc·'>i · 

11 to:1 

no dair I 

1la7.iıwııin tal<~it lt• ı-.ııtt ıii;ı lıiitiin ga~·riıııt•ııkııllt·l'in 

ı;rıtış lwclı•llt·ı·iııin tahsil ı,;ııı·ptj hakkıılah:i :~;>:!ı sn,rı 

lı l.uııınııa rk kanun lfı.'•Üıası 

Dahili NizcınııHnııt•ııiıı !i!J llt'ıt ınnrlclı•

si ııııtcilıiııec• hiikiinısiiz luılıııtşttı·. 

1 >nlılli Niznuınıuııcııiıı li!.l ıır-11 ınaclclc• 

si ııı w i lıiıwr h ii lüiııı:-;iiz kah u ışi ır. 

lhılıili l'lizaııııııımt•ııiıı (i!) ıwıı ınafldc· 
si ııın<'ilıinee hiildiıııNiiz Juılıııışfır. 

ı;wrı 1 pı•ldıöet•kı:iliği işleri, iwkhiit·ı•ği tolınııın yl'l işi iril· 
ıııt•si, ııımıyeno vo sattlııuıı-;ı hnkkııırla [)ulıili izaıııııanıPııiıı !i!J nem ınııdtlr. 

si ıınıeihiııf•(' lıiilliiııısiiz knlımştır. 

l /1:-10 

1 1 :ll 

l/~20 

I hı va ı·wy riiseft'l' ka nu nı ı Hıyilrmn 

Duhiliyc \'t>kfılc•ti ıııt•rkt•7. lt>şkilıil Yt' \:tziCrlrt·ı hıık· 
kındaki luıııttııtııt lııc1iliıw clıtil' olan 2:1:11 ı,;ııyıJı ha 
ıınımn -1: neü maclrlesiııin ıiPğişt irilııH•siıır \C :1 \KI 

1-1ayılı kaııttııa lıağlı ·etn·lde dt•ği~ildik yaııılınnsııııı 

dair· 

Iftoyet i nıahsusa<'A nisllt·ti ıtrilH•ı·iyt•leri Juılt·dilcli~i 
Jıaltk kcwlil•rine h•blig;ıt yııpılıııauııık yüziindc·n 
Ji!uzine ile alukalan kesilnıiyenlel'in tdwüt maaşla-
ı·ına tlair 

Dalıili !';i?.ıııııııııııı •niıı rHl nt·u madde
si ııııwilıiııec hüki.iııısüz kaluııştır. 

Dahili izanııuııııPntıı Ci!) ııc•ıı macldc· 
sı ıııtwilıint:c lıi.ikiim · ü:.ı kalnııı;;lır. 

Dahili Nizaınıuım nin ü!) ıwıt ınaıltle
:;i ıııncilıinee h ük iiıu 'Üz kaluııı;;lı~·· 
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l./22:3 '!'ürkiye - Poluuya arasmda iınzıı eelilen ticaret an-
Jnşıııasiylo ıınııızıtııı pı·utokoliin tasdikı hakkında Dnlıili J\'izııııııııııııtııitı 6!) tıen nıtıddC'

sİ mıwihiııec hiildiııısiiz kıılnuştır. 

l t :HO Oı·ıııan kaııunııııuıı hıızr matlılt!lt•riniH cğiştiı·ilıııesi 

hal< kınıla 

2. Teklifler 

Dalıili 1'\iuııııııuıııı•ııitı fi!-1 tıeu ımıdıh• 

si mııeihiıı(~C hiikUıusüz ka.luıı~t u·. 

Dördüncü İçtima içinde verilen (10 tek
liften (5) i resen veya birleştirilerek kanun 
olarak kabul edilmiş ve ( 5) ide Dahili Nizam
uannenin 69 ncu maddesi mucibince hiikümsü.z 
kalmıştır. 

İlkinci 1çtimadan devrolunan (6) tekliften 
(1) i kanun olarak kabul edilmiŞ_ ve (4) ü de 
Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi muci
bince hlikümsüz kalmıştır. 

Uçüncü İçtimadan devrolunan (6) teklif
ten (1) i kanun olarak krubul edilmiş ve (5) i 
de Dahili Nizamuannenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (4) teklif 
ile Fevkalade İçtimadan devrolunan (1) tek
lif Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi mu
cibince hi.ikümsüz kalmJ.§tır. 

A. Dördüncü İçtima içinde verilen teklifler 

~/66 İCiare lteyeti - DiYrıtıı nııtlııısı•hııl 19-l~ ınııli yılı lıiil

r:rsinılc ıniiıı:ıkalı • y:ıpılıııasııııı dniı· 

~/67 Eııkiı;wlıiı· ( lzıt•l Antkıllı 1 - Şusa ve l<öpl'iilııı· loıııtı 
ııtııınn lıaıı nıııılrlelcı·iııi ı adil vılı•n 1882 !IH,)o ılı luııın -

ı J • XIJ . l!l ı~ tal'iltiııclı' <J;JJ(i suyılı 
kaııuıı ulıırııJ, kalıul eılillmi~1 ir. 

ııtııı h:ı;~,ı ınııılıh•ll•ı·inılt• dd~·i~i kli kyııpılııııısı lıııkkııııl.ı Dalıili :-.iizuıııııııııH•tıin liB ııı·ıı ınudclı• 

si ııııwilıiııı·ı· hiikiiııısilz kfl Inı rştır . 

2/68 Jıhtı·c Tleyt>li - Riyıııw1i ('uııılını· lfll3 uıali yıh lıillı:t• 

siııılc flrğişi Idi k yapı lnıasıııa na i ı· 

2/G9 l\laııisn ( Paik Kımlnğln) - Alcui sa1rş salonlan 

1 J . Xl 1 . 1$!42 1ıırihinıle ı:JJ6 ı-;ııyılı 

knıı'ııııla lıiı·leş1iı·ilcı·rk knlıul etHl
lll i~tir. 

hakkında L>Hiıilt Nizaınnanıcııiıı 69 ncn ıtHıtldc
si ıııucilıiıırc hüküııısüz kalııııştıı·. 

2/70 İdare Heyeti - Düyük Millet Meclisi 1942 mali yılı 
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lıi.il~t>sinclr ıleğişiklik ynpılınmn lınkkında 

2/ 71 rının ( Lfı1 ri <1öı ·<'n ) - Aki11rı·iııi l\lctlrni knmmn isti
ıuı ı <'1 t iı ·ııH'ııwlt' ı'iııdrıı sm: lu rvlilrı·iıı <'vlrıınıelrı · inin 

l' l' hııııln,.dıın doğan ı.;oı•uklaı·lıı ııwktnııı. l{n]:ııı hiiliiıı 

1 ataııılıı ş lıı ı ·ın 1tısrillrı·iııc \'<' Inı l<'st•illeı·e ıııiitt>nllik 

Muamelesi 

11 . X ll 1942 taı·ihinfle +31 6 sayılı 
lwııııııla lıirlf'ı;ı1 iı·ileı·ek kalıul edil
ıni~1 i ı· . 

lıııı · ı : . ) ' Psiııı \ (' f'f' ZII):ıı ·ılnıı ııııt:l r 1 ıı1ıılınıılarııııı daiı· ılıılıili Ni li. I111111Ullll'lliıı 69 ncn ınarlde
~i ıııw•ilıiııN' hiil<iimsüz kalmıştır. 

2/iı %tıtıg-ıtlıl:ık (Ri l'al \ ' oı ·clnı· ) Yiı · ıııi dol-ıı1. ynı;ıııııı g-ir
dikll'ı·i lı:ılde ıııaiyt>l ııı!'ıııuı ·luğıı lınldmıı knylıf'l ıııc-

ıııt>ll'ri it·alıt'drıı yüksPk ıııeldep ııırzıııılaı·ı lı:ıldwHln Ili .. .:ıı . lll4~ ıınihiıule .ı:32H sayılr 
kaınııı olarak k:ılml <'ılillmiştir. 

2j7: ı Rulıı (f;\ıtl'i tlöı · ('Jl Vl' Konya nı·. Osmıııı :)Pvki lTln
ılağ ) - istanbul Ş<'hı ·muuıcli V<' helt> ıliycısiniıı znlıitııi. 
lıPI<·diye hizııwliııi ifa !'tlen ııı<'ıııtıı·lnrınııı r1 1el(•e 
i.ic · ı · c•t lt• gl' I:Cil hiı.tııl't ıııiidıl<'l )pı·iııiıı t]p 1rkaiilliildPı· i 

lırsn hıııdıı. sıı,vı lııınsıııa ıla it• f):ı lı i li 1 iı.aıııııııııH'rı in 69 uc n ın:ıdfl<'
si ııııı('ihiıwt' hiildiııısilz kalrııı~tıı·. 

:!/ 7..f Knııyn ( Dı·. Osııınıı ~I'Yki Judııi{) - ('orHLdarııı sey
ı·rdeı~<'kleı · i t'linı \'(' piy<'sl<'t'<' YI' ılııııs saloıılaı·iylc lınr

lnı·n ~~:il'ıııiyt>c•Pldt>dııl• rhıir 

3/ l:i ldnl'r lleyri i - nüyiik J\1 ille( ~!('ı•lisi 1942 nın li ~'lh 

hi.itc:l'siııılP flcğiı;ıildik ynpılııı:ısııın ılaiı· 

Dalıili N'iınınnıııııeııin 119 ncn maddc
ı;i nııH·ilıinPC' hüküııısi.iı kalmıştıt. 

ı:-ı . l . 19-+:1 taı•ihiııdc 4:3 2 sııytlı 

knıınıılıı hiı·leştiı·ileı·ek kalınl edil

ııı i~t il'. 

B. Üçüncü İçıimadan devrolunan teklifler 

2Fı0 J\lnııis11 (RPfik ltwı' ) • Da.zı ay nıllııı·mın cl<'ğişliril

nıcsi lıaltkındıı 

'l'uk:ul ( ~ıtkı Alnııç ) - 'l't>]oıik ulnıllıın 

yedt'ksıı hay ola lı i 1 ıııPII'l'ill<' ıla ir 
ı ı ı ez u ıı la ı · ıı ıııı 

2/ S2 lııııiı· (l\lııhıııuı Esı:ı.d Dozkıırıl) - Mcnınl'i.n ltaınlllU · 
ının 4 ndi nın.ı.ldcsiııin (%) fıkı-asınııı tnılilinc ye:-; ııci 
ııuıddrsiniıı (Jl ). frhnsrıın hiı· hiikliın ·E'klt'll1nc'Sinc 
tl n i ı· 

'l'nk:ıcl {Hıtl<J .\tnıH:) - llnzitlP ınukntlığmcla geçen 

Uıılıili 1\:iı.:ıınııuın nin ô9 ıwn ınnddc
:-;i ıııııı·ilıinre Jıiikiiııısüz lwlınışııı·. 

L>ıılıili 1'\iııımıınıııc•ııiıı G!l ıt<'ll ııındıle

si ıııııt·ihinı'l' hiiküınsüz ka lııııı;ıt ır . 

Dahili Niznnmam<'ııin 69 ııcu manıle
si ıııııı·ihi11c·c hiiküınsüz kıılıııı~1U'. 

ıııüdıiPLicı·in tekaütlüğe mahsup eriilmesi hnkkınıl:ı Dnlıili Niııımıınııı<'niıı 69 ıwn ııındflr
si ıııuribiuf•e lıükiiınsi.lı kalıııı~tıl'. 

2/ Hl 'PuluHl ( llalih Peke]) - Kö~ knııııııunıı Pk kmıun 
teldi fi Dahili Nizımınnıııeııin 69 n<m madde

si nnırihinre hükiimsüz kalmıştır. 
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Malatya (Mnhmnd Nedim Zahcc ve iki nekadaşı) -
İnbiı;aı· heyiy(•)eı·i üçte hiı·lrı·iuin lııırp nıillıillerinc 

ve ı;ehii yetiml~ne tahsis n trvıii hakkınflaki 14R!i 
sayılı lmınınnıı 4 m•ii ııınrlılf'ııiııc lıiı· fılu·n c•Jd('ltllıe. i
ne dair 

M namelesi 

ı:ı . ı . l!W1 tnı·ihiıHlc .J.aRJ sayılı 

kııııuııla lı i ı·h•şt iı·ilc:ıı-Pk kıılm 1 eıJ il 
ıuiı?ti ı · , 

C. tkinci lçtimadnn deVJ•olunan teklifler 

2/~S lılaı ·e Heyeti - Divnıır nıııhaı:ıelınt 1940 ııınll yılı ; ·- ·, ·· ; ~ · · .. : ·' 

hütı;rııinrle değişiklik yapılması lıııkkmcla nalıili iıaııınıınıı>nin li9 nrn machle
si ıııntilıiıwe hiikiiııısii:~. Joılııııştw. 

~; :tı Malatya (Mahnınt. Nl.'<liın ZulH'r) · - Askeri ve ıniilki 
'J'c·kaiit'. kaıtuuuııtın 39 ııru ınuflrlesine hiı· fıl<nı il!i-
Vl~sine uair :10 . -'Tl . 1fl4:2 tıu·iJıinde 4:34(3 Ryııılı 

kaııuıı nlııı·nk kalıni l.'ılilııtişt iı·. 

:!j :lt lılar(' llryrti - Uivııın ıııuhasehat kanununun 73 u •ii ~, 

:!j 41i 

ıııadtlcısiiün tntlil~c dair Dalıili Niıııııınaııwniıı fi!l ııcu ınacldc
sı ıınu·ihinı·ı> hüküııısih l<nlııııştıt·. 

Kıı·kl:.ıı·t> li (lk Fuacl ıııay) - Oıılıt>Ş ynşrnı \ıitir

ıııeıııiı;ı c:ocnklal'ın ııinımıa, liynfl'fı, clans snlonu ve 
lınl' gilıi yHrlrr • kuhul eclilıııı>nıcleri hııkkınlla 

~t·ylııııı (Rinıın 'Prk<>linğlu) - llk ve senelik nnınyl'
rırlc•ı·i Dı>\lf't t :ı 1'11 fıııclnn ic·ı·ıı rı li l('n ölf:ii ve 1 nrt ı
lnı · ılıııı ıılrrııu·nk ı·üsuııı hakkınon 

1 lahili . 'iznııınaıııcıııiıı G!l tH'II nındıle

ııi ıııııeilıiıı<·(' lıiildiııı!'Üz lcnlııııştıı·. 

l>ıılıili l\'izıııııııaııwııiıı !W lll'li ıııuılc.lt.• 

si ıııııı·ilıitwl' lıiildiımıii:~. lo.ıliıııışlıı·. 

D. Birinci tçtimadnn devrolumı.n teklifi ı· 

.. 
~/H Urııi:~.li (Eıııiıı Aslan 'l'ol<nıl) - 'l'opml< V<' lıqH·Il~ı 

i~lc•tıııe lıald<ındn. l>nlıili Niznııııııuııeııiıı fi!) ıwn ııınılılC'~ 
ı-i uııtl'ilıiıwr lıiikiinısiiz kn~nııştıı·. 

2j1fl Dı>ııizli (Eıı1in Aıılnıı 'l'oloıcl) - Yiiksrk 7ıirııa1 Şlll'ttXt 
kuı·ıılıııaı;ı lınl<kmda 

:!/lfi l>t'tıizli (1~nıiH ı\ı-ılnn Toloııl) • Zirant oclalo1·ı t •ı;;l<ill 

T>alıili 'i:anııııaııı('nin ()!) ıı u mıııldc
ı<i ıııtwilıince lıiiküııısii:~. k1rllmıştır. 

hakkıtıda D:ılıili i?::ıııınaıııeııin 69 111.'11 ııınclde

ı ' 

ı<i nntc•ilıiıı<'e lıükünısii:~. lcaJ.mışt a·. 

llıılıiJi Niznııınnnıt'tıin Gll ıwu ıııHclılL•

si ıııncilıiııt•t• lıiiklitıısiiz kıı!lımştıı·. 
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E. FevkaJ.3.de Içti.madan devrolunan teklif 

No. Hulasası Muamelesi 

2j 5 Diynı ·hnl<ır ( lll. Kiıı.zıııı ScYiiktckiıı ve l•:ı·zuı·nııı 

~ükrü Ku~;n k) - H n hııy \' <' nskt>ı·l ııı emm·larııı t el<a
üdü iı;in rütbe ve slllıflm·lnn göı·e lfıyin olunan yıış
lııı·ı hilılit·l)n 3079 sayılı kıınuıııı lıiı· JutH1ıle eklrıııııc

sine dair Unlıili Xi ıwııııınıııcııiJJ li9 ııı.•u ııuıılde
si ııııtl' i lıiıwP lıiikiiııısü:t. kııhıııı;ıtıı ·. 

- - · 

3. Te.ıkereler 

Dördüncü tçtima içinde Meclisi Aliye 
(41) tezkere gelın.iş olup bunlardan (4) ü 
resen veya birleştirilerek kanun, (6) sı ka
rar olarak, {2) si okunarak kabul e~, 
(15) i okunmuştur. Mütebaki (13) tezkere 
encü.ınenlerde ve (1) tezkere de Dahili Ni
za.mna.menin 69 ncu madd~si m,ucibince hü
küı:ruıüz kalınıştır. 

Uçüncü tçtimada.n devrolunan (21) tez
kerenin(4) ü resen veya birleştirilerek ka
nun ve (3) ü de karar olarak kabul edilmiş
tir. Mütebaki (ll) tezkere encümenlerde ve 
3 tezkere de Dahili niza.m.ruı.m.enin 69 ncu 

mn.desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci İçtiınadan devrolunan (10) tez
kerenin (1) i birleştirilerek kanun olarak ka
bul edilmiş ve (1) i de Hükümet tarafından 
geri alınmıştır. Mütebaki (8) tezkere Do.hi
li Nizamnamenin 69 ncu m,addesi m,ucibince 
hüküınsüz ka.lnuştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan" (8) tezke
re Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi mu
cibince hüküınsüz kalmıştır. 

Fevka.lade !çtimadan devrolunan (11) 
tezkereye gelince; bunlardan (1) i enetimen
de ve (10) u da Dahili Niza.m.namenin 69 ncu 
maddesi mucibince hükünısüz kalmıştır. · 

A. Dördüncü içtima içinde gelen tezkereler 

3Jii01i 

lııhisaı·l:ıı· munı ıııüdürliiğü l!l:~!l ıııall yılı hr~nhı.
kntisiıı ait ınutnbııknt bryıınnnıncsiııin smıulduğu
mı dnir Divaın ınııhnsehaı Riyns •ti teıl<eı·esi 

1\ot•ıH·li ııwhnsn Ali Diknırn'in t('şrii uııısuııiy<>tiııiıı 
luıldmlıuası hnkkıııda Buşvı•kiılc1 lt•zkeı·ı•ı-;i 

3/507 Kütahya 'uıu :::!amy ıııalıull ·i nd 'll 1rmıhiıııoğ]ullo.lil 

H .• ·rı. 19-t~ tııı · ihimlt> .ı:ı~:: sııyılı 

knııııııla lıit·lcştiı·ilrrt•k kalıul edil
ııı iı;ıt il'. 

.\ılliyr w• 'l'Pşl<iliHı Esnsiyr t•ıwii

ıııl'tılrl'iııd('ıı ıııün·klwp )lıılıtr·lit ı•ıı 

ı·iiıııı·ıııiPılir . 



No. 

: ı;s ı ı 

-159-
IInHisnsr 

llmılıiııı diğı>ı ' nılı Ali lllıili'nin ölüm ı•ezıısıııa ı;ııı·p . 

lll'llımtsı hakkıııdıı BaşVPl{fılf'i. tezkeresi 
~luğlıı ıııelımnı Yıınus Xaıli 'ııiu te~l'ii nıaxuni,\·etiııin 

knldll'llııınxı hakkıtula nm,nekfılct tt:>zkcrrsi 

( lı·ııııııı Lıımııı ıııüılüı·liiğii ın:l9 ıııall yılı Jwsnlıı ka
t ixiııt• :ı it ıııutalıakııt ht•yaıınarııesiııilı xuııııldul{uııa 

d ı ı j ı · 1 )ıı \11111 lll ııJıur;eJıaf H.iyıH-il'l i lPZkl't'PSi 

Postıı , l<'lgl'nf V(' telefon Fııınııı ıuüılül'liiğü 19:19 
ııı:ıll yılı }ıpsıılıı kntisiıw nit ıınılalıakal lı<'.Vıtıııı:ııııP 

siııiıı suııııldıığııııa 1lııiı · J>iynııı .\llılınsı•hl\1 Riyuıwti 

1 eıkert:>ıii 

8ı·zuı·uııı ıııPiııısu r<' Uıılı il iye ve k il i Dr. ı\ lıırıPt Fi hi 
'l'tıZI'l'.'iıı Vl'l'at Plıııiş oldıığnnn daiı· HaŞ\' <'ktıiPI trz-

Mnnmelrsi 

ı:{ . 1 . Hı.ı:~ taı·ihiııdr ı !12-! sııyılı 

knı·nı· ıılaı·nk kalıul rdillıııiı;ıtiı·. 

ı ı. xıı lfl·l3 tı~ı·ilıiııılt• -rm< sııyılı 

kııııurılıı lıir·le~t iı · iiPl 'Pk l,:ıbnl ı•ılil 

ıııi-:ıliı · . 

ll . XII . 194-2 tnı·ihiııılr ..ı.:mı soyılı 

kaıııııılıı lıir·l<>ı:;tiril{'ı 'f'k l<ıılıul eelil
nı i~t i ı·, 

·t<eı·rsi 11 Xl l!l-l~ tuı·ihiııdr olnıııııınştııl'. 

:ı;sı~ ~1alat:vn ınrlnısu [h'. llilıııi Oytac; 'nı V<'i'ııt Plıııiş 
oldıtğıııuı clnir Haşveklıll't tC'zltrt·eı:~i ll . Xl l!l-1-2 lııı·ihiııdı' ııkıırııııuştııı·. 

:ı;;)ı : ı <ıiiıııÜ!;mııe ıııelımm Dııı·ıık :-\akaı ·yn'nııı \' f'l'ıd f•!ıııiı;ı 

ulılııı!ııııa ılaiı· I~II);!Vrkiıl<'l tPzkt•ı·esi ıı . Xl 19~:! taı·ilıiıııll' ııluıııııııııj!ıu·. 

;Jj314 U alı i liye \'C ki ı i i kl!ıı Vf' t'tıt ı•dc•ıı r~ı·zuntırı nıehmnı 

Dı•. lııııt•l l•'i kı·i ·ruzeı· 'i ıı yerine Kütahya ıııt:>lıııım 

HN·elı PPker'iıı tiıyiıı Nlilıııiş ıılduj{uıııı dair Dnş-

:ı;:> ı;; 

' }/""''ı u .J ı.. 

'ekitlt•l. tczk<•resi 
( 'rııııyPtlı, ı · loııınıııınıın :)H ııei ıııaılılt•siııP iki t'ıkı·ıı 

ili'J\' Psiııe daiı· olıııı kaııuıı lft)'' ihasıııın geı · i v<•ı·ilıııl'si 

lıaldoıııla na~vckitlet tcılceı·ı•si 

i'•~".Y);I<'hiı·'iıı ı4ı·ll<i kiiyiiııı]!'ıı lhı · ahinıcığhı lsııınil tli 
j!cı· aılı :-:cyiL .\li IJm·ıııııııkt~y:ı 'ııın öliiııı c•rznsrııa 

ll . X 1 . Hı-1~ tal'ilıiııılr ııknıııınışhır. 

11 . Xl . 19.ı2 taı·ihiııılc okuıııııtış \ ' C 

ıııt•zklll' iiıyilııı llükiiııll•lc iıHl• t?ılil

ııı işt i ı·. 

l;al'jıtıi'Ilıııası lıakkııııla H:t);!Vt•külct tczkerrxi .\ıl li) 1' l'tll·iiıııı·ııiııılı•ıliı·. 

1\ns kazıısıııın \'"C'ııi kiiyündeıı llıı·nlıiıııoğlıı .1\fııstıı J':ı . . 
~~~ğ'l'ilıoyun.'un öli.iıu t•ezasııın ı;aı·ptınlmnsı lıııkkııııla 

Bnşv<'kftl t tezkercsi .\ııliy(• <'lll'Üııırııiııılc•ılir. 
:-\ayııı üyclel'ıh•n lıazıl:ıı·ııHt iıiıı \' erilııwsi lıaldmıılıı 
11iiyiik Millet 1\lrt:lisi Hiyıuwti tPzkcı·l'!;i :W . Xl . 1!14~ taı·ilıiııdr kalıul ı•ılil

ıııiı;ıt il'. 

'l'ııh·nıı kazası Heı;;aıliyP ıııılıiyesiııin Pihgaııis köyün
den i\IPhiıığlu ,\ğıt Haraıı'ııı öliirıı c•ezıısııın ı;ııı·ııtll'll

ıııası lıakluııılıt Baı;;\'PioilPt tezkpı·t·si 

('ıınıırı ıııPlıııxu lxıııail 1\ı•ıııal "\ lpsııı·'ıll \' ı•l'ııt 1'( ıııiı;; 
ıılılıığııııa ıla i ı· Haı;ıv •l<i'ılı•t 1 c•zkroı·esi 

Uafl'a'ııııı Kapukuyu 1 öyltuıleıı llns:.ıııuğlıı. Hii.t•yiıı 

t lll '. 

Xl . I!J~~ tnı · ilıiııılı• o ktmıııuı;ı-

r 
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No. 1ıfıw ml' lesi 

---·----· -~-- -----------
l>zl<ar~ göz 'ibı öllim eezası ıııı t;ıı qıt mlıııaısı lıakkııırl11 

Daı;ıvcld\let tezkcı·rsi "\dl iy<• ı·ıwüııı<•ııitıılnliı· .• 
<l;r:,·)') 
t1 ' j;./~ 1Jülelıurgaz'm ('ı•lıilirt• l<iiyüııılcıı Yusufoğlu Raşil 

Demiı-'in ölüııı <'!'zasrıııı ı;aqılıı·ılıııa~ı lıııkkiJHhı Haş-
veklılct. tl'zkeı·<'si ,\dli y<! <'Jıf'iiııı!'ııiıııh•diı·. 

::l/!52:1 Mı•ııem<'ll 'in 1 lelvaıeı köyüııdeıı ll aliloğ-lu Mahııınt 

Fyıını k 'ın ölii111 c•t•znsınn ı:ıı.ı·pt ll'llınasi lııı kkıııılıı H n :;ı-
veldllet tez],eı·eı,ıi 

:1/52+ Yaltwa kaplH•ıılal'ı işl<'lıne irlaı·<':-ıiııiıı ın.:ıo ınııl'i yılımı 

ait hilftııı:oııun ımıınl<lnğunn dair Divaııı mulıaı-ıelıa1 

, \ dl iyl' t•ıwii ııwn iıııl<·ıl i ı ·. 

H.iyasrti t<'zl;:cr<'si Ili . Xl 1 . l!l-!2 tuilıiıule .:1;1:31 sn~'llı 

kıınnıı ninrak kahııl rdilıııi~tiı·. 

D<'Vl<'l lfııva yolln ı·ı ıınııtın nıiiıliiı·liiğü 'l'rşkiltı! kıııııı

unııılıı rl<'ğişildik .\'Hpılınııı-ının. ihıil' ıılıııı :lR22 Rtıyılı 

l<antııııı ek luıınm llıyihıısıııın g{'ı·i \' l•t·ilııwı-:i hnldmıcln 
nıışvpk1\lr1 f(•zh•ı·rsi 

:ı;G2fi 1\Tıılııtyıı ıııC'lıu~ıı (ll. 011ınıııı Krıptnıı;t• l 'in \'<'f<ıt l'tliğ-inc 

2:-i . XT . l!H2 tarihinılr olnmnnış vc 
ıııı·zktıı• lıiyilıa ITiikiimt'te iarlr etlil
ıııi:-ıtir. 

ılııiı· nH~\'l'l{;j]pt IC'zkrn•ıii ;1!) . Xl . J~)J~ tıırilıiııılc• olnıııııııış

t lll" . 

J)(•\"lpt l11('111lii"IHI"I ll) Jıklal"llllli (pv]ıit \"1' ftarliiliiııt• 

dnir nlıın :·Hifı!l stı.vılı kaıııımın 7 ıwi m:ıtlrlcsiııin trf
:·dı·i lıakkıııılıı HnşvPkıllı•t f<•zkcn'si 

:1/ri~R (i!l ıwn 1üıııen !) ılağ· P . A. Kıtıı ı~ıwnşlaruırlan 1\lP
ııırılnğln 'l'ı-ılip ( 1 ı•lil{ 'in iilüııı c•<•zasııın c;ııı·ptırılııınsı 

7 . Xll . I!H:! laı·ilıiııflC' 1:117 snyılı 

karar ola ı-ni< lmhul cdi\nıiş1 ir. 

lıakkııııla Hn~VC'ki\lct l<•zkNesi ,\ı1Ji ,Yt' eııı•iitlll'lli ııdc •ıliı·. 

~/r12fl Altr yjJ1l~ı·ttr ilfırı <•ılilnıiş ıılıııı örfi iclal'rııiıı ııltı ay 

3/5~1 

ılıılın ıızııtılınıısmn clııiı· nıı.ş\'t•l<i\11'1 1!'zkt•rı ·si 

lı:;'' <' işc:i lııılııııı trşl;ilrıtı ı,ııı·ıılııın:-ıı lHıkloııılaki loı
ıııın lftyilınsıııııı g-rı·i vt•ı·ilınrsiıw ılııir Tiıı:;t' t•lnilc1 
tezlt<'l'<'Si 

1!1.f2 mali yılı ~i m•azcııl'i uıııunıi,,-e kaınıınıııun :!!) ıı

<'1\ ımıdıl<'siııılı~ değ·iı·dldik nıı)ılııııııu vr sekrı· '"" g-li-
• ~ • 1 • 

kozılıııı alman istilılfık wı·gisiııin arttıı·ılnııı:-ıııHı rlııiı 
olm~ .J.22rl ıs<ı~·rh kanunun lınzr ııınılckh·riniu lwlılml
ına.-;r hakkrnclnld lwnuu llıyilıasrnın geri n·l'ilıııesinr 

du ir Bıışvckult't tczkcresi 

Dc\'leL şiu·asr Hiı·in<"i ılı.ıin> ı·cisliğiıu> S<'ı:iııı yapıl
ması hakkınıla Daşv<'l<ulct trzk<•ı·csi 

3j5:.l3 Dcvlt't şiu·asr 1kiııci daiı·c r<'iısliği ilo iki uzıılığıı 

~ . XII . l!JU t:nilıiııılı• 1:ıt-t. snyılı 

],;ınır ol;ınıl< luılıııl cıli~ıui::ıtir. 

~ . XII . 1!1~~ farıhiııılr olmııınuş 'P 

mczl<lıı· lı1.~·ilıa Hükiiıuete iudc cclil
ıniş1 ir. 

-~ . Xll . 19-tJ ta ı·ilıinde oknıınıuş ve 
ınczkfıı· lıl~·iha Ilüküınetc iade edil
miştir. 

:!;~ . XTT . 1 !142 taı·ihimle 1320 sayılı 
kaı·aı· olaı·al\ kabul edi3ıuiştir. 



· No. 

1· 

160 -
TT tıliisnı.ır 

~liiı·hir 1'\' Y.Hrıtri :-wiH'ph·r ıloluyısiylp takip 'ı· tnh

siliııtı iıııl<5ıı 1-(ÜI'iilc•ıııi,Yl'tt lwrı:laı·ın lt·ı · l<iniru· ılııir· 

llaşvekfılet. 1 !'r.kı•r<•si 

Fı•' kal:\dı• kııznrıı: n·ı·g-iı·ıi lıaldoııdald kıııııııı liıyi

lıasıııın geri V!'rilıuı•si huldoJlfla Bıışveknlet tı·zkPı·ı•si 

Dinıııı ıuıılını·wlıııttıı nı;ık lınlıııınn iı;~,ıılığn lıir ;~,aliıı 

ıı(•c;iluwsiııt• ıluiı· JJinıııı muhıtsPlıal. ı • i,vııs •li ft•zlwt't'si 

Ttll'gıttlu'ıııtn ,\lııııPtli ıııılıiyNıiııin Kanı ldiyüııılcıı 

:-laı · ralı a 1. oğlu Mc•ııll'f ba Otıııe7. 'i ıı iilüın C'CllılSillll 
ı:aqı1ınlnıııxı ' lıaklı:ıııda llaş,· ek~ll't tt•zkt•rcsi 

1-\ııyııı iiyı • lı•rılı·u lıazılııı ·nHı izin V!'l'ilıııt'si Jıakkıııclıı 

Büyük ~Dillet :Mec·li:ü Riyascti tezkcre:ü 

:11 !'ı:ın Tı·~ kiliıt ı ı•;sm-ıiyP kaıııınıımın :l7 ıH'i ıııııdılı•siııiıı ııs-

:;, ;-. ı() 

ktol'l Hılli lıfıkiııılı·ı ·hı h•wyiz ıııahk<•ıııt•si ıııüddriuııın · 

ıni vu ınucıviıılc·ı·iıw ılı • ::;iimnlil olııp olınad.ığ'ııun ki'· 

siı·i lıakkıııılaki 1ı•zl<t'l't• nirı geri \' t•ı·ilııırsiıH· ılaiı· 

)la~Hl<~ll't tezl\l:~ ı·ı•si 

J•;lfızıjl; ıııı•lnısn l•' ııad ıiya <) iyillt• pe'JJiıı 'efııf ı•tti:!;i 

nrı rlnir Ha~\ l'k~l"t lPZI<l'l'('Ki 

lleı·7.o'ııin <ıYkuphı kii,llilldl'ıı l>wwıoil;ııllarrııd;ııı Os· 
ıııaııoğlu )lııstafıı. Enluğan'ııı öliim c·ı•znsıııa t;ıırp -

Mnanıelesi 

ı:1 . Xl ı 1942 ta ı· i h iııilc ı :321 ve 
~:-ı . X l 1 . l!l42 lrıı·ilıindı• 1:~22 sııy1lı 

luı ı·ıı ı· u hı ı •a k kıı hul ed ~lııı işt i ı·. 

I Hifı;" Pnı·iiıtteııiıııleıliı· . 

!1 . X IJ . 19-~2 tarilıiııde olnınıınış Yn 
ııwzkiıı· liı,vihıı lli.ild.iml•1 iade ediJ 
ıni~ti ı·. 

·1 . 1 . HH:l 1 arilıiıırlc L:t2:{ sn yılı 
kaı ·nı· ulıınıl< kalml eıli"ıııiş1ir. 

Adli,\'(' enriiuı('nindedir. 

ı ı'i . X LI . l!H2 taı·ihiwlc l<Hlml •dil
ıııiı:ıtir. 

~;j . XJf . l!H2 1arilıiııılt- nkunwnş 

\'(' mezk(u· tezlwrc lliikiiıut'te iaıle 
edilınişl.iı·. 

~H . X JI . ltll2 tarihiııtll' olmuıııtı§ · 

tıır. 

tll'lltııııı;ı lıcıl<kııııla llaşvckiılt'f. lı•zkı•resi .Aıtliyr cıtcüıuc1ıinıledir . 

: ~;~,.ı~ Ili ı: ' i n glıiillıiııtli köyünden ll mııdioğlıı Ziyal'll i ı ı 
Altay ilı· Aşluıle'ııin Uülvcrcn l•öyiindcn Menıcıloğlıı 
Musa lGızıııı ,\kırıcıııııı iiliiın eeza:mıa ı;aqıtu'ılııııı

lııı· ı hakkııda 1 \nşvt' kiılet. tl'zkeı·cxi 

: ı;rı.ı:: Ank<tl'(l ıııelınsu mo'('JII l~l'A'1111 1 lll1 Vt'i'ııt l'lliğiııı : 

daiı· lhıı;;,· ek~ıl~·t. tl'zkeı·ı·si 

:l j !i u ın:Hı ıııııli ylr hı•xııhı kııtixiıH· ait ıııntıı.lıakııt iıl'yaıı 

mımcsinis suııulıluğuna claiı · Divıııu ınlllıast'hal Hi

.nıst'l i ll':t.ken·si 

:)/:J-tG llı·ıln ıııclıusu Ahıuı•t fhıwn 'l'ukgöz'üıı vdat ı•lt iği. 
11u da i ı · lJ!IŞ\' t' kfılet tezker<'t'i 

,\dliyı~ rıtcümenind<'tlir . 

4 . 1 . 1H~3 tm1hintle okumnn11lUl'. 

U cı h ili Nizanı nıınıt•ııin (i9 n cu ınadd<i~ 
sı uıtwihinrc hüki.inı ·üz kabuıştır. 

tl . 1 . J!)43 tarihinde oktmnıuŞ,tur. 
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B. U'çüncü lçtinıadan devrolunan tezkereler 

No. HuHl.sı:ısı Muamelesi 

!'lj40rl lnhisa.rlnı· nınuru müdürlüğü 19~9 yılııııı. nit bilfııı~o -
snnnn g(-inrterili!iğinc clııiı· Başvck31e1 tezkereı-ıi 14 . X ll . 1 !l-1~ t:ı,.ilıiııt!P -+!12!'! sayıh 

kııııuıı olıntıl< kıılnıl. C'ılilıııiştir. 

3j 42G 'Picıı.ret. vcku.let·indc kurulan Jaşe müstcşaı·lı~ı teşkilı1t 
kadroımuda yapılan cleğişikliğin 1asilikı'ıııı. ılair Baş

VPkftlt•1 h•z]\eı•esi hakkında. 

Kars ınelnı.cın TMeın lzzct Benice'nin l<':;;ı·i'i ıımsnııiyc
t.iniu knldırılıııaRı haldmııla Raşvekalet iczkcı·<·si 

3j 4fi7 Askel'l' Y<' ıniUki 'l'oloıiit kııumnınıııı •W ıwı ıınıddesi-

1+ . 1 . 19--l!'l lal'iltiııde ..J37::l ı:ıııyılJ 

lwnnıı ulnı·ıık kıılıul t1dilıııi:;;tiı·. 

~ . XJI . ını~ faı·ihiııdc J:lLIJ sayılı 

l<nı·nı· nlnı ·nk knlnıl eıHinıiş1.iı•. 

ııiu. tefsiri h:ıkkrn.ıa Haş\'ekulet tczkeresi J>:ılıili Ni zıuuıııııııeııin fHl ııru moJdc

sı nııwilıiıwr lıüküıusii:;. luıOımı:;tu·. 

:.l/ -173 'l'iNı.ı·ct vt•k5.lct inde kurulan lnl>C uıihıteşaı1rğı ııwı-l,ez 
l<adl'osımcla yapılan doğiıjikliğiıı taJıdikma dı.ıir .13nş

vckalet tezlu·resi 

:~j-17(} 1\ulc.lıı.n 'ın ('l'tlil. nınlıalksiııdcıı 'l'el'zioğnllal'nHlatı 

MW:ılaftıoğlu J\JustaJ.a diğer adı Ç::ı.V1:JJ1 Terzioğlu ve 
Haylamaz köyünelen Jfizrı·oğlu 1\-hıstafa Tunçay'ın 

ölüıu c<•znsuuı çaı·ııhrılma1ııt•ı JıakkııHlıt R:ışveldHet 

ı..ı . ı . t94:J ltn·ilıiııılC\ 4::$73 sayılı 
knınııılıı lıiı·leşl iı·ileı·t>k kulınl rılil

nıiştir. 

tezkeresi ,\dliyı> ctH'ÜIIIt'Uiııılcılil' . 

:J/4.77 1\clkit.'itı Şrıı kiiyünıi<•n llllso.uoğlu Ahml'ıl AI!Jay
ı ·ak \' ı> Şiı·aıı'ııı Aı,wğı tı•ı·ısun l<öyiinılcn lzzcloğlu 
Celil diğN· nılı Alıdülcı:>lil Vonı:>ıllkoğlu 'ııuıı öliiııı ı·e 

zasnın ~H rptıı·ılıualıll't h ::ı k lutHln HaFcl<il.let 1 czkeı·cs i ,\,~ ~ i yı • t•ııciiııı<'nim1edir. 

3j478 Mnlatya'mn ' l'eeı1e köyünün Reşatliye ınahallesiıı

rlen. Alioğlu Ali lşı'klt 'ımı öliiııı e<•zıısnuı çnqıtmlııı:ısı 
hakkıııda Bnşvckalct Lezkercsi .~ıllliy(' en ·ünıeniudediı·. 

3/ 479 Oı·du ııırnNuplarma hir eı· tayını \'et·ilıııcsi haklonı1aki 

4105 snyıh kanunun hiı·iııci maddesinin tefsiı·ine dair 
Divııııı nıuhnsehn1 Hiynseti tezkercsi 

:_tj -!Hl ·•rurluıl'm Çinil köyünrlrn Uekiroğhı Hnnıza Ph.
nıe?.'in öliiııı c•ezııın'ıın ı.:aı·ptıı·ılınası hakkınıla Başve-

15 . L . 19-!3 tnı·ihindc 1327 sayılı 

karar olnl'u k kıı btıl ı•tlihııiştiı· . 

kfı lot. t ezlceı · rsi \lll iye <>neümeniıuledi ı ·. 

~~/J-8-t 13iı·inci kfıınnı ın.n : Şubat 1942 aylarnın nit. raponuı 
sunuldnbrıınn dait· Divnm ınuhnsebat. riyııııı>ti tez-

kere-si 

3/ 486 AJıyaınnn 'ın Saınım1 mnhıı.lleı->ine bağlı Diriman kö
yünden Müslim lGihyaoğlu Çocuk ı.fenıet Polat.'ın 
ölüm ı't'ZMnıın çaı·p1ırı1ınası hnld.onda Başvek~Jı>t tez-

2 . xrr . ]942 tarihinele ı:n5 sayılr 
knı·nı· olarak kahtıl edilmiştir. 

ketesi ALt!i_ye encüıueııindedir. 



No. 

3/4Ri 

3j4R9 

3/490 

3/491 

3/-192 

, 

3/!9!) 

n;:ıoo 

3j2!19 
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Hulasası 

Hazianteb'in Sipke köyünden Refişoğln Şöhretli Jtur
şiıloğlu İsmail Dcveci 'nin ölüm ct>ıasma c;arptll'llma. 
sı hakkı'nda Raşvekiilet tezkel'esi 
Oazian1eh 'in Dostımcı mahallesinde muk im Kırcaoğlu 
şöhrctli Asafoğlu kunclunı. boyacısı I eyfo Bulut'un 
i)]Ünı rezasmA C:tıt•ptrl'ılınası hak]oncla Tiaşvekftlf't teı
kcresi 
1 hı· n hi nı oğlu Kıılu 'ııuıı ölüm r 1.11. ııın c;arptn·ılması 
hakkıncıa Raşvekfdet te1.keusi 
Kilis'in yeni nHıhallt>sincl<'n Memcdoğlu Kü~iik Halil 
Karadağ'ı'n ölüm reza.cıına çarptırılması hakkında 

naşvekalet tezkeresi 
Snrnyköy kazasmın Köprübaşı köyünden Muradoğlu 
JhraJıim Aktaş'ın ölüm C<'7.ıtsma ~ntptmlması lıaldon
da Bnşvekfilf't 1ezkPT·esi 
Valnflnı· uıııuın mü(Hirlüğiinün 19:19 mali yılr hrsa hı 
k nt i sine ait mutnhakat heyannam<'sinin snnulc'hığnna 
tlniı· Divanr nmhıısrhnt Riyasrti tezkf'l'esi 

Aııınııyn'nm 'Pelrköyü MPnıNlpnşa nı::ılınllesinc1<'n nlnr> 
Boğaz köyiinde otuı·ıın Abchıllalıoğlu Ahdii<ısanıet Se
me'nin ölüm eezasınıı. ~arptırılması hakkm<ln Bnşve-

Muameiesi 

Aclliye <'n cilmen indedir. 

Ariliye encümenindeclir. 

Aılliyc C'ncümeniıırlcdil·. 

Arliiye rncünwniJıdedir. 

A.dliye c•neünwııinllerlit·. 

9 . XII . 1942 hu·ih i n ıl<> 4314 sayıılı 
knnunlıı lıirleştiı ileı·ek kabul ed il
ın i.şt il·. 

knlct tezlteresi Aılliyc el1Ciiınenindedir. 

Heyeti ınııhsusalnı·c::ı askeri nispctlcri kesilmiş oluptıı 
:J527 sayılı Af lmnnnnııa tevfikan hııklarınilaki RP-
Jeti nınhsm~ıı kaı•aı·laı·ı reft'dilnıiş hnhın::ın sullay 
ve ask<'r1 m<'mtwlarm tckıı.iit nıaaşln1·mın verilip ve-
rihrıiye<'rğinin fefsit·rn Jıa]]jnp ılait· flaşvel{a]et tez
kf'l'CSl 

Miinnknlilt veklıleti 1!):19 nı::ıll yılı nyniynt lıesnhı lco
tisiııiıı göııclı>t•ilrliği lınlcldnrla Dıış,·rldilet tezkeresi 

nalıill Niill\1\lllfltıH•tıiıı 60 ncu madde
si nınrihitH'e hiikümsiiz luıflmrştn·. 

Dalı i H izaıııııanıen in 6!) n cu madde
si mncihince hük\iınsüz kalmıştır. 

O. İkinci İçtimadan devrolunan tezkereler 

Ask ri Ceza kanumumn 81 tıci tnaddesine tevfiktın 
cczalan(lu·ılıuı nskert şahıslara nit malı kuıuiyetlerhı 
'l'el{nüt. kanununun G3 ncü ve Askc1'1 Ceza kumınu
ıınn 30 ncu ınaddelel'itıdeld (Sahtekarlık) tııbiı·inin 
şümuliine dahil olup tcknüt mıuı.şı tahsis edilip edi
Jeıııiycecğiııin tcfsirine dail' BaşvekR.let tezkeresi 

Delcıliye kanununun 15 nci mad lesiııin tef.<ıiri hak
kıncla Daşveka.let tezkrresi 

Dahili Nizanııınmenin 69 ncn madde
ı;i mucihiıwe hükiiınsü:t. kalmıştn·. 

Dahil1 Ni7.amname11in 69 ncu ıuııdcle
i nıucihince Jliikiinısüz kalmıştır. 
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No. Hulasasr 

3/300 Giiuıı·ük tarifc kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli kanuna ekl nen 2256 sayılı kannnım birinci 

1\{uamelcsi 

ınaddesiııiu tefsiri hakkında Dahili 1 izaıunalneniıı 6!) ııcu mııılde
si mneihince lıiikiimı;üz luılmıı;ıtıı·. 

3/301 

3/::102 

3/327 

Güılll'ük ve iıı.hi:-mrlar vel,alctinin 1936 ınali yılı 

ayniyat kati hesabının göııclerildiği hakkında Daş
vokiilet tezlteresi 

3460 sayılı kuııuıınn 4 ncii maddesi ınuvaeelıesi11dc 
Tüı·kiyc 'umhuriyet i Ziraat bııulmın kannun lle i h
das t>dilıniş olan kr dilcr Yüksek Naznn heyeti ve 
idaı·o lwınitesiııi11 nıi.ilga olup olnıadığnnıı tefsiri 
lıakkınclıı na~wckfılct 1ezlu•rrsi 

Divanı muluı.sehat rapoı·hm üzerine 'tıleelisi Alire 
ittihaz ohuıan 14 sayılı kararnı 7 nci fln·ıı.sı hük

nı iinüıı halen m cr 'i olup olnıadrğının tcf~iri hak
kında BaşvckUlct tezkeresi 

3j:J36 'I'eşkilfıtr esasiye kanununun. 57 nci nıneldesinin 
Askt'ri adli hakimlerle Temyiz ınahlceuıesi müddei
umnıııi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığr-

Dalıili :'\izaııımımcnin 69 ııcn ıııaddc

sı ımtcihince hükünısüz kalıuıştır. 

J lahili Ni;r,aınunıncniıı fi!'l llt'll ınudrlt•· 

si ıııu<'ilıiııc' lıüldiınsüz kııluııştıı-. 

l)a lı ili N i zam nanı('ıı in (l!J uı·u ma ;lde
si ııtut'ilıiıu:t> hii.kiiııısüz lwlıuıı;;tıı·. 

m,n tcf~ıiı·i hııklmıda Daşvekruet tezkoresi 2;) . .Xlf . Hl4:.! tarilıim1e [!ükümet 

3/:143 Ticaret vekaletinde kurulan laşc müsteşarlığı teşki
liıt l<ıHlı-osnnuu tns(likılıakknllla Bıışveldilet lt•zkerrsi 

laı·nfınduıı gPri alımnı~1n·. 

1 1 . l . Hı+3 tarihilllle ~:ın ~ayılı 

kanunla lıirlcştirilcrek kalnıl edil

ıııi:;ıtir. 

!l/355 Gümrük ınnlıııfnzıı Genel koınntaıılığmın 19~9 maH 
Ylh nyııiyat l~ati hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Başvekalet tezkeresi Dahili Niıanıııııtıı('lliu fı!) ucu madde

si ıııııeilıiucc lıüld.iıusiiz lmlmıştır. 

3/395 Nafia veki\lcti ] 939 mali yılı ayııiyo.t hesabı katisi-
nin gönderilcliğine dair Başvekalet tezkeresi Dalıili t izuınnauıeııin G9 ııcıı uıaddc· 

si unıcibince hüküım;üz kalmıştıı·. 

3/194 

3/ 197 

D. Birinci 1çtimada.n devroluna.n tezkereler 

Güınrii.k muhafaza genel komulaııhğwın ] 938 yılnıa 
ait a;yniyat kati hesap cetvolleı·inin göııclerildiği 
haldmıcıa CHiııı ı·ük vo inhisal'laı· vt'ld\leti tezkere ·i 

Eyliıl : 1eşriııisaui 1939 aylat·ma ait mporuıı sunnl· 
duğn hakkında Divanı ıııuhasebat Riyaseti tczkercsi 

( 3 ncü fıkra) 

Dnhili 'izamnameııiıı fı!) ucu madde
si ıııueihince hül<ünıı;üz kalmıştır. 

Dalüli Nizaııınameııin G9 ncu madde
sı mu •ibince hiikümsüz kalmıştır. 
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TlııJHRIJS! 

. \ı·duoı·i \'l' nıiilld fl:'lwii1 kmıunuınııı 2071 sayılı kıı 

nıınla. tıırlil Nlilcn !i;J tı<'ii ııııırlılPsiııiıı lefsiı·i lıııltkııı 

.l\1ııaıneleai 

ıl<l nııı:nki'ıl<.>t frık('I'{'Si lhılıili Niznııınanıenin ()!} IlC'li nıadclc

.,j ıııueilıiııer lıiildinısiiz ka.lınıştıı·. 

A:-ıkf'ı·i ve mülki lı·kuiit kanıııııııııın t2 n<'i maddeRi 
ııiıı n 1 e <' fıkl'alaı·ııırn trfı.;iri hnkknıda Divam mu 
lıas~lıat ri.1·;ısrti ff'ıkrı·Nıi 

:~ ~~~~ <:üuıl'iik ,., inlııısarlar nl< iılcli 1!J : { . ı ıııuli yılı ayııi 

yat ı.;on lıı•snbıııııı I{Ötıdı·ı · ilıliÇd lıakkııııla fHiını·ült 1'1' 
inlıiı-;al'lar \l'k i'dcti I<'Zkt'l'l'si 

Uiriııı·ikiııııuı t!J:{!l : ';lllltııt lı:! ın a.~· lıınıın ait ı·ıırııı

rııu ımııulflıığııııu dail' Di1· ııııı ııııılıa~-iı·bıı1 Hi.vaspf ı 

1 czJq•ı·ı·si ( iı ııı·i t'ıkrn ) 

.\fııJi.H• 1'(']\ljjpfj J'l;jH ıttııli yılı <tyııi_vaf Jnıti ]H'SH)II 

11111 giindı·ı·i !ıli i! i lı u k krıııla f\aı:;1 t•ld [pf 1 t~ zkt•n•ı-;i 

~OH(' \ t• l\iiprii[(•]' 1\allllllllllllll !} 111 ' \1 ntl.lılılı • sitıılı• ~i\ 

;;ıh ıııııafiypflrı· ınryaııınclaki ( Sil:ilı alfırtılakı nf'du 
n jıııı<larnıa pfnıılı ) llıhiriııiıı lı·I'Hiri lıtı.kkmılıı 1\a~

\l'kiıl(•t 1 eıkı'l'f'Ri 

ılıılı ıli N[zıtrnllH111('11 lll f\f) n cu manrlc
:-.i ııııı ·ihiıl!'e lıül<iiıusiiz l\almı~tır. 

lhılıilı :\ir.anınııııH•nin 1)!} ıırnmaıldr

sı ıııwılı i ııı·e lıiilüiııısii:ı. loılıııış111' . 

1 Jıılıilı :\iv.:nıınııı rH•ıı i n li!) ıwu nıa.clrlc

Hi ıııtwilıiıwı· lıül<i'ımı-;liı kalınıı;.tu· . 

Dıılıili J\'ii:nınııııııwııiıı li!! IH'll uııııld<'

si llliJI'ilıiıJf'!' lıiii<ÜIJISiiı l<ıılnıı~;tfll'. 

lhılıili Nizanıııanıeııiıı li!J ıwıı ıııadık

si ıııttı·ilıiııı:c hiiküuısiiz kalmı~tır. 

E. Fcvltaliı.de lçtimadn.n devrolunan tezkereler 

:1/ l2 

:1jli0 

ltııly;ı lalıii~ ·l'lin!' girıliğ-iııılı·ıı ılola~· ı 1 oııya (::;tiklill 
ııııılıkPnırsi luıml'iylı• ıuilli lıttdut dışına (;t1oı.rılnıı 
8ııaı1 Reııızi 'niıı 'f'üı·k valandıı.ı;ılığına luılıuHiııiiıı ımı

''afık olıııı nlııııyaca~ıno. ılniı· bir· l<aral' Yrrilınrsi hal;; 
kınıla Ba.~vf'l<lilrf 1ı•r.l<ı • rPsi 

\\Ta liye yp]\iılı · t i /!1:!7 yılr ayniyat. RPll ]ıpı-;ııhıııııı g-üıı 

rl(>l'ilrliği lw k h ııulıı Bn~HI<u lc•l 1 <.>zkcr ::>i 

rli.inıl'iik mııhafnuı gl'ııcl konıntnnlık H ft•ı:;kilalını'ıı 
][):35 ve J93ti yıllal'llıa nil. ıı~ '1ıiyal kati lwsııp cc•l 

nlleriııin g-iiııılt•ı·ilıliği lınkkııııln flilıııl'ii.k w iıılıisaı· . 
lııı· I'<Jl\~Jrti feıl<I'I'I.'Si 

flüıııı·iik ııııtlınfaz:ı ~rııPI lwınnloıılık Y<' tı•şkil:ifıııııı 
l!l~7 yılına nit ııyııi)at kafi lH•sap ı·Phclleriııiıı 

~önılcl'iltliği hakl{[nrla Oiiıııl'iik 1e iıılıi:,:aı·hır wkftlı•li 
trzkeresi 

. \ılli~ f' ı·1• Dalıili_ye rtlf•iiııırnlt>rinrlt'n 
ıııiiı·E>l<IH•p l\1 nlıt <•lif c•ıwiiııH•nıiE>rlir. 

1 Julıl'i Ni z:ııııııanıt•niıı (iU ııı•u ınaılılc

si ıınıri bi ııce lıiil<ii ııısi.iı kaluıışt ır. 

lhıhil:i Nizıııuııaıııcııiıı mı ıwıt uıucldcı

ı-;i ııııwilıiııc<' hiil<iiıııı-;ii;: kulııııştıı·. 

1 >ıılıi 1 i ı. ' iıaıııuaıııı• ıı i ıı GH ncu ıualldı.ı
sı mucilıiııı·l' lıülüiııısüı l<ııluıışt,ır. 



No. 
165 -

Hulasası 

.Jı:ııırlııl'nıamn ıniilki öıl<'vlrri ıırasınfla lıuhıııan hıızı 

işiPri ynpnı·k<:'ıı işlrcliifi sm:lal'flaıı ılolııyı hııklnrı'ııılıı 

l\feınw·in nınluıl<ı•ıııııl knnıııııınıı göre takilınl yapılıp 
~·npılmıyarağınııı 11'fsiı·iıw dııir· Hnş\t•ki\lt•f 1eıken•si 

i\laliyr Vl'ld\]('fi f!ll1 yılı ayııiyııf luıti hcsıılıııiııı 1-{ÖII 

drl'ildiğiıw dııir :Mııliyf' wl\fıll'ti fp:d<cı·rsi 

~l<ıliyı• 'ı·k~lcti H.l3:i yılı a,nıi.' ııt kati lırsıılıımıı p:Öıı
cl!'ı·ildi~iıııı dııir 1\fali,\ r vt>ldill'li ll'zkNC'si 

!-\igılf'hı şiı•kpfJı•riııiıı sigorfıı ııııııııııı•lf'lf'ı'i lıaricinılr 

kıılıın uıııunıclrlcrrh•ıı alılıldnı·ı pııl'!ılcınıı mnanıı·lı• 
, - ,q•gisiıw IHhi olup ıılınnılığ-ırıııı ll'fHiı·i lıaklnntln Daş 
,.l'knlı>t. 1 czl<en·si 

ı:iiıııriil< \1' iıılıisaı·lııt· \' l'lo11etiııiıı 1!1:34 yılnın nit ııy

ııi~·nt kati IH•snp t't'lvt•llt•ı·iııiıı ~ÖıHlı·ı·ilıliğ'i hakkıııılıı 
Oüııu·iik 't' iııhisurl;ıı· Hkiılcti f<.'zkt•ı·esi 

Orıııaıı louıurııırııırı :H+~ sııyılı kıı.ıııımm 5 lH•i ıııaılılt•

sislc fııılil edilı•n J27 rwi mııılrh•siniıı son frkı·ıı~ıııııı 

l<•fsiı·j Jı:ıldoııdıı Daı;ırrJ\fıJ(•f ~('Z(•J\rt•t•si 

::ı;H8 ı-;:11r·k mcııatıkı ılıılıiliudı• ııııılıftıı: :~.iiı·ı·aıı tcvzi Pdil<.'

ı·rk ııt'llziyP rlııir nlnıı 1:10f'ı sa~ ı1ı knnıııııııı şüıııulii 

Dıılı~:i 1\izıınınmııenin fı9 ncıı marlde
si ııııwiltiıırt• lıiildiııısüz kalınışi ır . . 
I>ahi :i .'\izıııııııııtıı('nin mı ıwıı nıadılı• 

si ıııııc·ihiıwe lıiikiiııı:-;iiz kıılıuı:;ılır. 

nıılü.i Ni;uınııııııurııin (i!) 111'11 Illaelde
si ıınwilıiııcc lıiildiııısüz lmlınıı;ıt ;,., 

ı )alı İ'ı l ;'\ it.unınuııı t•ıı iıı mı m· u tıındtlo
si ııııt<"ilıiııcc lıiiküııısil1. kalmtıiLır. 

1 )ııJı1:i r\'iuırııll/lllH'liİll fi!) llt'U llilldue

si ıınwilıitıt'l' lıiildiııısiiil knlnııı;ılır. 

Lhılıi :i l'\iuınıııaııH•ııin ım ncn nınelde
si lıi.iküuısüz lw!tııışt ır . 

salııısıııııı lı'\~·ini lınl<l<ırıcla llıı::;n·l<ıılc ·l lc·zhn•ı;i IJıılıi~i Nızıııııııuıııı>rıiıı GH ııı·ıı ıııadrlP

si ııııH•ilıincc lıükiiııısüz kulnıı~t ır. 

4. Takrirler 

Dördüncü İçtimıı. içinde (9) takrir veril
~ olup bunlardan (3) ü karar olarak, (1) i 
hakkındaki m.a.zbata. okunarak kabul edil
miş, (1) i okunmuş, (1) i enoiimende kalmış 
ve (3) ü de Dahili Nizamn.ameuin 6ü ncu mad
desi mucibince hükümsü.z kalnuştır. 

Uçüncü İçtimadan devrolttnan (5) ta.k
rirden (3) ü hakkındaki mazbata kabul edil
nıiş ve (2) si de Da.h.ili Niza.mnamenin 69 ncu 
maddesi m.ucibince hükiinı.sü.z kalmıştır. 

İkinci İçtiınadan devrolunan (3) takrir
den (1) i karar olarak kabul edilmiş, (1) i 
Encümende kalnuş ve (1) i de Dahili Nizam
namenin 69 ncu maddesi mucibince hüküm
s\iz kalmıştır. 

Birinci İçtimadan devorlunan (3) tak
drden (2) si enciimendc lmlmış ve (1) i ele 
Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi muci. 
binco hiikünisiiz kalm.ıJ?tır. 
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A. Dördüncü tçtima içinde verilen takrirler 

No. 

4/62 

llulasasr 

Tokad (Galip Pckcl) - Anmlıal eııcünıeninin 5 . V I . 
1942 ttırih ve Fı7 sayılı haftalık kaı·ıll' ('etvclimleki 
:IH19 sayılı l<ııı•fu·ııı Pımınıi Jfeyettc nıüzakeı·esiııe 

Muamelesi 

da ir Aı·:.mlıal cucümeniııdediı•. 

Yozıı:ncl (~ıl'l'ı İı;öz) - (lözli.ikr:ülük hakkıııılnki :w:>H 
snyılr kanuının ınuvnl<l{at 2 nri ınadtlt•s iııılcki ( lıiı· 
tio<·uı·ethane ııı;mak) kaydının tefsiı·inc rlaiı· 

4/64 Dolu (l .. Cıtfi Gör!'n) - Avukııtlık knnıuııınun ıınn·ak-

l>nlıili Nizuııııuınıt•niu 69 ncu ııııı.clcl(' 

si nı tıcibince hükünı.·üz kalııırşt ıı·. 

k;ıl clördiincü maddetıi A fıkrasmın tdxiı·i hnldoııdıı ı-ı . Xlf . 19-1:2 tarihinde 1:11 ' sn~ılı 
lw 1'8 r ola ı·a k ka bul <•d il nı işt i ı·. 

-l:j6!l Hiıııı;öl ( f•'criılun Fikri Di.iJ1ÜHscl) - 'l'apn l<amınıı

mııı 6 nrr ııınflcleAiııin trfsirinc dair 

1/66 Diııgöl Wt.·ri(lmı Filni Düşünsel) - lı-ıkau l<aııuııu
na ek 81167 sayılı luıııuıınıı :J ııeü matld€'~inin :ı ııcii 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu )llııclcJc. 
si ınn~ibiıwc hükümsüz knlıııış1 ıı·. 

fıhasrnm tefsirine claiı· Dahili izaııınnnıcııiıı 69 ncu ıuatltle
ı;i mucihincc lıüküınsüz kalmıştır. 

4 ,67 Seyhan ( ~inan Tclwlioğfn) - Arzuhal encüıııcnlniıı 

2 . XU . 1942 tal'ilıli haftairk kaı·ar cetvelinneki 
440~ sayılı kaı·arııı lfmumi lleyettc ıııii7.al((•ı·rsine 

dııir 

l\lı · ldn-l'di ıı>ı·. Fnat ıuay) - 15 yaşmı hitimıcıııi~;~ 

ı;oeuld:ıı·ırı siıı •ma, tiyatro, dans saloııu ve lıar gibi 
yt•ı·lrn~ kalın\ cililnı ıııclcı·i hakkındaki kıımııı tck
lifiııin gcl'i vcl'ilıuesiııe clair 

Oilccik (l\fcındnh Şevket Esendal ve iki nı ·kllclaşı ) -
'l'ürkiy Büyük l\lillct 1\lecliı:ıi iııtilıabının yl'ııilı·ıı

uıesi hakkında 

4/ 70 Tı·abzon (l1asan Saka ve lstanhul Ali Raııa 'T'nı·. 

nu lınıml'talü Arzuhal t•ııeiiıııcni 

mul.hataı-ıı 14 . I . 1943 tarihinde ka
lıııl etlilmiştiı·. 

, 

.:J. . 1 . 1943 tarihinde okunnıuş ve 
nıezkür teklif Konya mehusu Dr. 
Osııııın Şevki lindağ tarafından tc-
1\H lıhiil edilmiştir. 

l4 . 1 . 1943 tal'ihindc 1325 sayfu 
kanıt olıırak ltabul edllnıi~tir. 

han) - ll üyük Millet 1leclisiııin tatiline dair 1!) . T . 1943 tarihindt• 132 sayılı 

kal'al' olaı·ak kıtbul edilmiştir. 

B. Uçüncü İçtiın.a.dan devrolunan ta.krirler 

4/47 ).fanisa (Hefik !nce) -Bir kanun ınecmmın lmakıpta 
hir ıııaddeuin veya lüzttın görülen bazı ıııad leleı·iniıı 
mer'iyet mevkiine kumılınasma kanuni ve intkuki 
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imkan bulunup bnlnnınadığmın tefsir yoluyla halli 
hak1nndn Dıılıill Nizamnnıneniıı 69 ııctı madde.. 

si mııcibiucc hükütruıuz kalnnş1 ır. 
4/ 52 Bolu (Li11ii O ören) - Dev Jet nıemnrlaı·ı aylıkları'nın 

tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kammun 
6 ncı maddesinin 2 nci f1kra. ınrn tefsiri hnl kmda lJahill Nizamııamcııin 69 ncu :madde

si mnrihincc hüküm.sü7. Juılmrştu-. 
4j :i7 Seyhan (Sinan Tek('lioğln) - Aı·?.ıılıal enc:üıncninin 

G. VJ. 1942 taı · ihli hnf1nlık kaı·nı· t•ct,· cliıHl<>ki :3R~5 

sayı.lı kın·arın Umumı Ifeycttl' müzakeresine daiı· 

4/.39 Binğöl (Feridun Fikri Düşünsel ,-e Zonguldak Rifnt 
Vardar) - Arzuhal encümeninin 3. Yili. 1942 tl.arihli 
haftalık karar cetvelindeki 4358 sayıli ltarnrm Umu
mi Hoyette müzakeresine dair 

4/60 Seyhan (Sinan Teke1ioğlu) - Arzuhal encumeıunın 

3. VIII. 1942 tarihli haftalık kamr cetvelindeki 4~81 
ve 4292 sayılı lwı·arlatın Unmınl Ileyelte ınü?.akere. 
sine daü· 

Bu husnstaki Aı·zubal 

ııınzbatası H . 1 . 1943 
kabul edilmiştir . 

cııcüıueui 

tarihinde 

Bu husu. taki Dahiliye enetimeni 
ınazhntası. 6 . 1 . 19-l:J tnrihinde ]{a
hu'l edilm.iştir. 

Btı 1ınsu -taki Aı·zuhn!l 
uıazbatası 14 . I . 1!143 
knlıul edilmiştir. 

encümcni 
taı·ihinde 

C. İkinci İçtimada.n devrolunan ta.krirler 

4j 2G Manisa (Refik İnce ) 1 - TTnvn taaı ·rıızlonna karşı pasif 
korunmaya nıüteilniı· nizanımımenin 22 ve ns nci 
maddeleeine hazr hüldiml<:'r eklenmesi hakkındaki ni
zımın::ınıenin lmııuna ınngnyil' ol1luğmın dair 

4/ 20 İstanbul (Ziya Knramtn-snl ) - Arzuhal encümeninin 
20. XT. 1940 tarihli Jıaftnlık lwrar cetvPiindeki 2264 
sayılı kaı·nrm muın1 JTeyettc müzakerl'sine i!nir 

4/ 43 Erzincan (Saffet Anknu) - Arzuhal encümeninhı 
25 . VI. J 9-l1 tarihli haftalık knt•nr ıcetvelindeki 2915 
• ayı lı kornı·ın Umuııı1 TI~>yettc ınüzakeı·esine da h· 

Dahili Nizıu:nnnmenjn 69 neu madde
si ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . xn . 1942 f:ıı·ilıiııtl(' 1319 sayılı 

k n ı·nr olaı·a k kahul t>ılilıu iş1 ir·. 

A1l1lye t'll<'Ümenh1decliı· . 

D. lUrinci İçıimadan devrolunan takrirler 

'VJO Trabzon (Sım Day) - Knl'attıursal I-Tilkiıni Nuh Nec
yettin Camdaroğlunun tekai.it munmt>lesi hakkında 
Divanı mn1ıosebat Riyııseti ınütnliin ı ile Divıını mu-
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lııı.sebat encümeııi ınazhıı.tııxrıırn 2 n~i fıkrasınm yrni 
dı>n fE>1lcik1 hakkında • Bii1ı : P PıtdiııırııiııdPıliı · 

4j 1fi H ize ( l•'ıuırl Sil'llıcn ) - Arıııhnl l'tH'iimcninin l!l . 1 \ r. 
1 !)40 tnı·ihli lıafl ıı lık lutı-n ı · c•rl\·(']indeki ll 5!l sn~·ılı 

k:u·nı·ıtı Unıurnl Jlryrll<> ıııiizııkerrsine dııiı· .\rili .' P Ptıı•iiı~trııinıl('diı· . 

·l/19 i\rnııisn (Refik tnrf' ) - ])pv]<'l nıeııını ·lnı·ı aylıklnı·ıııın 

fi'Yiıil Yf' 1enr1iilüne clair :lG5fi xııyılı loırnııınn nım•nk 

kal il<in1·i ııııHlılr.<.inin (ı\) fıl<rnsııı(lll yazılı DT :ıli \ r 
sıııui nıiif'SfWSPirr ) ibaresinin ll'l\ıiı · i hakkı'nda 1 >ah il i i\ iznııııınıııeııiıı li!l ıH' ll nınılıle

si ııııw i lıiııı ' t' lıiiküıııxiiz kıılnııştır . 

5. Muhtelif evrak 

Bu sene (7) tane muhtelif evrak g·e~

tir. Bunlardan (6) i okunm.uş, (1) nin Hükü
mete tevdiine karar veri.lıniş ve (1) i de Dahi
H Nizıı.m.na.menin 69 ncu m.addesi mucibince 
hüküı:nsüz ka.lnu§tır. 

hill Ni.zamnamenin 69 ncu maddesi mucibin
ce hükürnsüz kalm.rs ve Fevkalade lotimadan ' ~ 

devrolunan (2) işten (1) i Encümende ve 
(1) i de Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hüküm.süz kalDUlJtir. 

tkinci içtimadan devrolıman (1) iş Da-

A. Dördünnü içtima içindo gelen muhtelif evrak 

Gj5l Büyük Millet. Mccüsi 1942 yılı ~ulın.t ve ııınrt ııyları 

hcımlır hakkımlıı M eel i:. JJexaplannııı 'l'ctkilti enı·ii 

rueni mnzbntmu 
5j52 

fi/53 

5j5.ı 

ujGG 

Büyük Millet ~Jrc•lisl 1942 yılı nisan ve rıınyıs ay
ları hesabı hakkmı]n. Mlll':ıkıplik raporu 

Biiyük Millet Meclisi ve müşfenıilfılı ile .Milli sarııy 
lar ve kfi~klenlcki C~?Yfl. lınkkmrla .Meclis hcsnlıln-
rınm ıc•tkiki encünıcni ıuıızbat.aAı 

Büyiik Mill t Meclisi 19+2 yılı ılisım ve mayıs ny
laı·ı hesnin hakkındaki Mnrnkıplik rn]Hıı·ının <lniı· 

Mcı•lis lıcsaplarmm tetkiki cnrüıııcııi nuızhatnsı 

Kanunuevvel 194 ı : şubat 1942 aylMınn n. it Divn.nı 
ımıhasebat nıpoı·unun 1 nı•i fılcrast ha.kknHl:ı Hi vnııı 

nı u lınseha t cncümeni mn.zbatnsı 

5-j5li Büyük Millet Meclisi,· Riymıeticumlıuı· 'ı• Divam 

ll . xr . 1!14~ lnrihilldr okllllllll1!;'1tıı·. 

lfi . Xl HH:! tarihinde okıııuıınştnr . 

11. Xl. 191 2 lnrihiude (lkmııııuştm·. 

-
lfi . • ' 1 . 194:! luı · iJıiıırlt• uktlllllllH;ittU'. 

Dahili 0.'iznuıııuuıcniıı H!l ıwn madde
si lllll<'ihiııec lıi.iküm.süz knlınışt ır . 
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mulıasehat 1941 mali yılı hesabı katileri hakkında 
Mccli. hcııaplarmm tetkiki encümeni mazba.ta ı 

5j67 Büyük Millet Meclisi 1942 yılı haziran ve tenınnız 
Ayları heı:;abr hakkında Meclis lıesaplarmın 1e1kiki 
encümoni ınazba1asr 

MuamE>lesi 

Hazine hesabı unnımisim~ ithal ctlil 
mck üzere Hükümet teYdiiııe 14 . 
xn . 1942 tarihinde knrıır verj}. 
lll işt i(', 

11 ... · ı T . 1942 tarihindE' okttniDuştn . r 

B. tkinci lgtima.da.n deVTolunan muhtelif evrak 

5j36 Zirai işlerde, bağcılık Ye hahçıvanlıkta çalışanların · ı 

kazanç, bulıran Yn nıuvazene veı•gilednden ıue,•cut 

hiil{ümlere göı·e ıııııafiyetleı'i hakkında. Dinını ııııı-

hoscba.t encümeni mazbatası Dahili •izaıunaıııcnin 69 lH'II ınadrle
~i umcibincc hüküUlliÜZ kalııııştır. 

C. Fovka.l8.de tçt4ına.dan devroluna.n muhtelif evrak 

njl Rasim Asım ile M.urlaza 1 aptıın adlarınr1n iki yunl
daşa ait olan motör hakkında. Aı·zulıal cncümrni 
mnzhnta::n 

5/11 Kuzaııc.: Yrrgisi kaıtuııııııuıı 8 nci ıııaddesiııi tadil 
eden 325 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nri 
ftkrasrıırıı tefııirinc clAir Divıını muhaseba1. rıwüıııcııi 
mnzhııt:ısı 

.\ r7.Hlw 1 encümeuinrlcdir. 

ııatıili !\ızanınameuin 69 ncu madde · 
s i m uc i hiuce hükürruıüz ka I mıştır. 



6. Mütenevvi hususata ait evrak 

Dördüncü. lçtıima içinde mütenevvi hu
susata. ait (50) tane evrak gelmiş olup bun
lıı.rdan (4) ü Evrak kalemine, (33) ü İdare 

Heyetine, (13) ü de Matbaaya havale edil
miştir. 

Kıı~ıt 

... Tn. 

;,ni ~lııtlıan ııılidüı·liiğii 

;J(i~ Mııhıııı miidiiı·lüi.{ii 

ll ıılfısasr ı\ lıııı m cl esi 

lıı1Pr'1ip ınııkiııriPt't ır:ırı yaptıı-ılan lrl;ıı-ro llı·.'·"tiııP. 
lıııuıı;:azr mııslıığ-n ilı· 1;ııııiı· 1'11iı·ilı•ıı 

lıiı· ıııusluğa ait iki tnnr fatıır'nıırıı 
~ı; ıı ıli' ri hl iğ- i tl<' da i ı• 

( 'ıli ir;iıı llizııııılıı lmltııııııı lıt•zlrı·dı·ıı ldrıı·ı· 1 lı •:\'l•t iıw. 
ı-ntııı nlıımuısı lıııldoııılıı 

:ıfifl \ 'nl,ıflıır ıınıııııı ıııiidiiı-lüğün- 1\onıııin tııl'<·ıııua>~ıııııı 1:ı ıwü eilılin- :\l;ıtlın;ı nıiiılii!'liiğiiıll' 

den 

:-mı ~!at han ıııiiılürliiğiiııdı·rı 

:iii .\111111'if' \'(•kiiltl ııtıll'll 

;ı/2 )lut lııııı ıııiiıliirliiğiiııden 

~-., 
.)/.) 

.'ii ı 

~~ı ı 1 lı atı ııı ii ıl ii rliiğ'ii nılı•rı 

J>inıııı ııııılıaı-.ı·lı;ıl HPi~:iğ'iıı-

ılcn 

DaşH'l{ftltıt Xeşı·ı~· at ınüılül'lli 

ğünden 

:>711 Anka ı·a Ya li liğind<•ıı 

;,77 )la!lıHn ıııiiılüı-lii~iindr.n 

il7~J C'. H. 1'. U. lGı 1 i pl iğiıııl~n 

:)80 .Malhaa ınüdüı-lüğüııdeıı 

dc•ıı l.'i tııııı• ı,:iiııdı•ı·ilııH·si lıakloııdıı 

~lfıtlınnııııı sıırfctıiği ı4;Pktı·ik "' lın- ldııı·ı· llt·~·C'Iiıw. 
va:.razıııu ait l'n1nmlaı·ııı g-(iııdel'il-
dıj!inr dair 
. \ııl,ar:ı SPı'ı.ı;iı•\·iııdP 1f'ı;.lıiı Pclilrıt fd:ıı·ı· llı•,\<'1iıw . 
ı•ıwrl<'l'den ıııiiııasip ı.tiiı·üiN·I'klt•ı·dpıı 

~nt ııı alınınası hııkkııııla 

'lı !ılı i ı·r:za i lı 1 ı,nıı~Jarıııııı t rııı i ı ı i ııe· J dare• ll e·,,·l'! ıııc:. 

ıla ir 
~lutlıııa iı;iıı lorln siyı• s<ıtııı alınınıısı 

lııı kkıııılıı 

.1\ınrıııiıı ııWl'JHUıısıiııll ~:; ıı!'(i eiJdiıı
dı·ıı ıoo laıw g-iiıHlt·rilııl!"·;iıw ılniı· 

Kanın iıı ıncı·ııııımıi,d<· Znlııt eı·ı·icll'lıo· 

ı· ini ıı hnzılarındu ıı lwı;;cı· 1 ıı tH' gi'ııu lı·· 

ı·ilıııcsi hakkında 

J ıl;ı 1'1' Jlı •,\'('1 i ll •• 

.\lııl lı;ı;ı ıııiidiiı·liıgiiııı•. 

~ltı! lııı:ı ıııiiı!iiı·liiğiiııı• 

Yt•sııiti nakliyr iç;iıı alıııııuık lı('lll.İıı lılaı·ı· ltl'~·c> tiıH·. 

ınaldıw) ağr ~i hi nka!'- yal;ı1laıı ala -
l'aklaı· için fotuA'nıflı lıiı·ı·r ıuııtenıef 

vNıilwsı taşınıalan lıııkkııııla 

Bi ı- teuekı' girPs yağı ilr :ıo ktı11l siıı- lıiarı· He •,\ ı'liııı•. 
f.(C'I' yağı satın a1ınıııası hakkmıla 

Kanıııiıı lll('Cuınasıııın :.!:3 ııc·ii c·ilıliıt- ~rnılıan ıııiiıliiı·liiğiiııe. 

ılrn G 1nJH' g-öndcrilıue.'-li hakkınıhı 

Rrisi (\ıııılıuı· lı-mwt lıti}ııii 'ııtiıı inıt ı-;\l·rık knlt-ıııiııı•. 
<'ttikleı·i nnfnktaıı ..!,() 1aiiL' g-üııdı·ı-il-

ıliği hakkınrlu 

~ilı.t·i frı-ı;aı-.ıııılnıı 10 tane ya]ıfınlmıısı lılııı·p IIe ·:-ı !'!iıtt•. 

hakkında · 



Kayıt 

No. N~ı·cılen gt•lıliği 

:itll HiyasP1 i t\ııııhnı· lJıııttııti K:l-
1 ipliğ'iııılen 

:Jt\.1- <'.If .P. Kfıtilıi l'uıuıniliğlndrn 

GH:ı 'l'tiı·k J1asııı hiı·l i ği ı·rsııı i il:iıı

lar ı;;ırkPtindPıı 

;,1'\IJ \'nkıfl:ıı· ıuııııııı ıııiidi'tı·lü~ü 

~~~~ ?IT utlııı:ı :\1 i'ıılii ı· i iiğ'iiııdı•n 

;-,:-;s lo.;innlınl- Yaı·ılıııı <~<'vt'tıll'l· ('('

ıııiyrtindcn 

!ii·I!J ,\nkara - 'l aı·ılım Hl'Vt•ıtlcı· ı•e

uı iye1i Reisliğiııılcn 

!"ıUO Hüıuerbnıık llııının ıııi.idiirlü-

ğ-ünden 

.:-ılll lstuıılınl - Yııı·tlıııı !.t'Veııleı· l'e-

ıııi,\ P\ i HPislii!;intlell 

-171-

Ilnliisnsr 

Dirinci devı·rye ait. y~ııideıı hastırıl
ıııış olaıı zahıtlııı·ılıııı g-öııcl(•ı·ilıııı>si 

lıakkıııdn 

Knnwiıı lllN'tııttasmııı 2:1 ıırü ı·ilıliıı

dt'n 15 tnııe göllllcı·ilıııpsi hakkında 

H esi m n• 1 l!'ykPl ıııüzesinin Utılına-

ba.h<:c saı·fı.yııııhı ki hareket köı;:künc 

ıınlcledilnı!'si lıakknıda 

Kııvaııin ınet·ıııunşınııı 2a neii cilılin
dPıı RO taıw giiııılc>ı·iJıııt'~i haldmıda. 

Y npılnenk jlô ıılıH·ııı şiı·k('tc ı;öncleı·i l
ııı esi nP ıl n ir 

\'ııkıfl:ll' tlel'gisiııiıı :! ııei sn.nsnıllan 

:ı7 tanr göndeı·ilıliği haklonJa 
.Jfntlıaaııın snı·fettiği Plektril{ Ye ho
\llg'll?.ııı:ı :ıit. raturularm göuderildiği-
11(' da ir 

ı n.t:l seııcsi ı ııkviınlcı·indeu 50 tane 
göwlrrilcliğiııe dair 

194:3 senesi 1akvinıh>riııtlt•ıı sntm alnı
nıası hakkında 

Bnlırıaç kitabmdnıı bir tane göndc
ı·iluıesi haklunda. 

~ntııı nlınııcak HJ4:~ senesi takviuıle

l'itw ait iki tane fnlurnnın gönderil
ıliğ·inı> dair 

.\fuaınelesi 

~1 <tt h aa rnüdüdiiğü ııt•. 

:\lııllıaH mi.itliirlüğüııc. 

ltlat't' Heyetine. 

:\tııtlıau nıüJürlüğiinc. 

E\'l'nk lwlt•ıııim'. 

ldı.ır<' llt>yetine. 

J dart• ll eyet iıw. 

i\Int b aa ıniidiiı·liiğiiUl'. 

ldaı·l~ Hcyctiııe . 

3!1:! lstıtnlnıl - Y L'l'li ııınllıu· ıııı1.a- ~li Ili ·nmylaı· ıııihlüı·lüği.iııt> trsliıu lJure Heyetine. 
zııı·ı l\f ii. 

;-,(J;ı illatim n ıııiidüı·liiğii ııılı•ıı 

!"ıH l :\lııtlınn ıııücHüliiğündt'tt 

i'>9rı llnvıı nıiidnra:ı Koııuıtnıılığın 

dan. 

~ı!Hi Dil, 'l'nrilı Yl' l'uğı·n l'ya faki.U-
1 esi th•luuı 1 ığmılan 

• 

!iH7 Rcsıni ililnlar şirketiııtll'n. 

:,9:-; \lııtlı:ııı flıiidiüliiğiiııdt.•ıı 

etlih'n emtia h<'dt'liwleıı fe,·kif etlih•ıı 
,-eı·giy<' ıı.it nw klınzia rm hi ı·eı· ~mı· et
lt>ı·ilıi n g-öndeı·ilınesinr dair 
Hazı levıızıııuıı ~ııtm alııııt~:ısmn llttir ld:ıı·e li<'~·ctinc. 

M:ıthaa ıııiieellit nıtıll\ iııleriıııleu Pik- .Jfııthuu müdüdiiğiine. 

ı·rt Ro)~llıt'rıı bit· giiııliik Y<'Yıııiyesi-

ııin k<'silmesinc dnir 
Ynngın sö111lürııı<' aletlei·iniıı ic;intleki ltlııı·t· H eyetine. 
k imycYi llln<l<leleı·inin dt'ğ işi i ril nı e-

si ne rlnh'. 
()i ı. 'J'aı•ih Ye C 'oğrıı fyıı fn kül! esinden lllnı·e Heyetiue. 
sl'ldz toldıeııirı Meclis Kiitüplıauesin-
den istifadel ri için lllÜsande t>dilıll<'· 

. ine ılnir. 
He:mıi ilUıılıır içiıı yilzdo elli 7.tını ko- ltl::mı Heyetiııe. 

nnlduğı1 lıaldmıdn. 

ıon l<ilu uııtiıııu\an sııtııı rılrıııııusııın ldare Ueyetine. 

<..lnlı· 



ayıt 

No. Nereden geldiği 

599 ~lnthna mücliirliiğünden 

liUO .Mııtlııw rııüdtirlüğünden 

f:iOl Mntlıııa nıüdüı·lüğ{incleıı 

172-

Hulasası Muamelesi 

Dı>ınirsev att>lycsine yaptnrlan işlf're İdare Heyetine. 
uit fatmanm gönderildiği hakkmdn 
.Matbaa müstahcl('nıiııi için 35 takını 1dnre lleyetine. 
iş elbisesi yaptll'llmnımıa dair 
Bölge Sanat okuluna yaptırılan di- tdare Heyetine. 
kiş ın n kinnsııuı ıı it taınir,ıt he deli Pıı-

lıu·ası gönderildiği hakkında 

(i02 l stnııbul Muhukeıııat ıııi_iılül'lü Kavnniu mecmuasının 22 vi' 2:3 ııı·ii l\fatlııw miitliirlüfüne. 
ğiin<lı>ıı cilellerinden ikişel' tnnP göndcı·ilınl'-

li U:~ !-\ürııı'r han k Uııı u ın u ı iidül'lü

~üıulen 

(i(J-1 :ı rw velüı letiııuen 

liUfı Bu!jvekıllet N eşriyat lü. 

606 Bursa \·aliliğinJerı 

li07 Matbaa tlliidiidiiğündmı 

tiO~ .\lutlıua ıııüılül'lüğüııd ıı 

li09 .\fn11ı:ıa rııiiıliiı·lüğüntlPıı 

sin(' d :ı i ı· 
Kavnniıı liH'ı·ınnasıııın 23 ııcii cildin- ~latlınn müdürlüğüne. 
den bir luııc gönderilmesine dair 
nııyıııdırlık dcı·gisindcn ueş yüz tane Evl'ak kulcmine. 
!!iiııd<'ı·ildiği hakkıııda 

lhi:-ıtmnn 23 ııcii. dllliııJeıı 50 laııc l~vt·ak kalemine. 
g·öndel'ildiğiııe dair 
Olü Oünriişa11e mebuım Dm·nk Rn- Idare Heyetine. 
kaı·yaııııı IN·lıi~ v • tı>kfin pal'asın-

clnıı lıakıy(' kalıııı ~8:3 lira 94 kuru-
!-it111 hanıı;i hesaha inde Nlile •eğine 
dair 

Mnllıaııııııı saı·fettiği elektrik ve ha- ldore Heyetine. 
vagaunıı. ait fııt uralatın gönderildi-
ği nP ıluir 

L' lus ınathnasmda ııntılık gıızetl' ldi- ldat•e Ileyctiııe . 
i!ıdrıHlıın 4000 ltilo alınmasına dair 

fatLaa müstahdeminin fazlıL mesai- İdare ITeyetine. 
!Pı·iıw ait iit•t'('t tutarlurının istihlmk 
sahiplerine lediye Jilmeı:;in dait 

610 Alaettin Kıral ıııüeRs('i)eı:ıind('n. Mücsseseye ya.ptmlan bir tane kı'lişe "Matbaa nıiidürlüğüne. 

hedelinin tasviyesine dair . 
• Gl ı Sıhlııuı.l. vekaletind n. Kavanin mecmuasının 23 ncü clldin- Malhıuı mildürlüğünc. 

den 12 tane gönderilmesine dair. 

G l2 Münııkalat veka.letinden. 1943 senesi Meclisi bütçesine poı:;tu luarc Heyetine. 
telgrıı:f ücreti olarak 903 lil'8. 3 kuruş 
1nlısisat konulmasına dair. 

613 Anl~arn Valiliğiudeu. 19-!3 senesi yol parası tahakkuk cet- ldure Heyetine. 
velierinin doldurulnıasıua dair. 

() 14 Matbaa MiiJürlüğünuen. Matbaanın sadettiği elektrik ve hıı- lnaı·e Heyetine. 
vagazına ait fatur·alar gönderildiğiue 
dair. 

GUi Matbıuı Müdürlüğünden. .... ' Raslu makinalarında yaptrrılan ta~- ldaı·e Heyetine. 
rata ait fattu·a]arı'n göuderiltliğine 

616 Mathan Müdür1üğündcıı. 
dair. 
Bir elektro motorun satın alınmasına ldıne llcyetine. 
dair. 



7. Arzuhaller 

I. At-zuhal Encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

Dördüncü lçtiına. zarfmda Meclis Riya
setinden Arzuhal Encümenine havn.le olunan 
arzuhallerin sayısı (10558) dir. 

Bunlarda.n (10206) sı Varlık vergisinden 
şik.Ryeti muta.za.m:mm olup (9778) i Maliye 

.Afyonka.ı·ah i sar 1!:1 
... \.uııısyn 5 
Ankara 158 
Antulya 97 
A\Ydıu -H 
Balıkesir ll 

Bilecik 4 
Bolu 19 
Burdur 3 
Bursa 205 
Çanakkale 28 
Çıınkın 14 

Çoruh 5 

Çoruuı 14 
D('nizli ın 

Diyn.rbnkır 16 
J~dirnc 2 fı 

JWhığ 1 
F.ı·zincaıı 7 
Erzurum JO 
Bskiş<'hir 3 
Gaziant h 20 
Hiresun n 
Uüınüşnııe 11 
Hatay 72 
İ c,: el 55 
lspartn. 26 
lstı:ınlnıl 8169 

Diğer (352) arzuhalden (236) ·st vwlet
lere, (S) ü encümenlere gönderilmiş. (118) ü de 

velcl.letine gönderil~, ( 428) i Enetimende 
ka.lnııştır. 

Bu arzuhallerin vilayetler itibariyle sa
yısını gösteren bir cetvel aşağıya konulmuş

tur: 

! zmit· ::$65 
Kars 6 
Kastıımonn 20 
Jüıyseı·i 23 
Kıı·klnrf'li 15 
Kocneli 96 
Koııya 125 
Kütahya 22 
l\Jalnt.ya 19 
Manisa 51 
Maraş 17 
.. \fanlin 13 
Muğla 19 
Niğde 22 
Ordu 61 
Ranı . un 20 
.'eyhan 112 

Riıwp 

~ivns :34 

'l'ekirdağ 6 
'l'okad Hl 
'l'r·ahzon 9 
Urfa 13 
Van 4 
Yozgacl 14 
Zonğuldak 29 

ı o ~or; 

kamrıı. rn.ptedilmiştir. Knrn.rlar 61 . G4 sayılı 

baıftaJrk karar cetvellerinde rnünderiçtir. 



Kayit 
~o. 

Aı•;~,nlHıl sahibinin 
isiııı \'e :ııll'ı'si 

Uiilnı·Pıt - Aı:;lwlt> : ~\ğ

\'t•ı·e>ıı l<iiyiiııdP ıuııht al' 

BPkir Yılıııaz. 

1'14 --< 

Ar:mlıal lıuliısusı 

Ek nı Pk \'e tnlıtıııı i !ıl i_vııı;laı·ı lıakkrıı
daki ılil('kiPı·iııin 11nzaı·ı itilıara alm
ııııısııın claiı·. 

1T uaınrlc!'li 
-----~---

,\rlliyr c·:ııl. ~liiı·ld<iliııin IPkaiif ııııuııııetesiJJin ılii- ~1 \1. nkfılrtiııc. 

,\ltıııı N. :\o. 1 .\nıkat. zPitilıııPsi IL 
.. \ziz nahını . 

. rn:ı;.-ıoı; OiihPı·ı·ıı - ~\~kalı> : (!ift- .\ı·a~:i \'l't·ilıııı·sj lınkkıııda. 

lik kii,\•Üııcle ~<'\ krt. ~1'11-

SI'~. 

1 > ~ılıil i~·ı· ''"ldl letiııe . 

o.iiilij::iiJIH {;ıılııt:ı - ls1ıınhnl : AflFı- Kiı•a lırı]p]]pı·iııin yiil<sc•ltilıııesi hn1<· fı:ııc·Üı ıwndPcliı ·. 

lınııı r.ıalıilıi 1\c•ıııalPitin kıııda. 

,\In soy. 

4Tiij:i0l!l Kanıkiiso 't'. C. Z. ' l'ıılısil ılıınıııınıııııı trslıitiıııı dn.ir. 
1\aııkıısı kıHıpeı·ııtiflı'l' 
lwnlı•nliil·ii, As. Pus. Nn 
~.i~ll Teğııı1•n Tnl~it Bı·ı•ıı

rloı·. 

1•: ı w ii ı ı ıc•ııılt•ıl i ı·. 

· lii l.ij:ıii:!(J .\ııkaı·n . }~sl<i Rıhlınl. Td<niilliik lınl<lwun \'eı·ilnıcsine flııiı·. Eıır·iiııwıH1c•cliı· 

ıııc>ıınıı·u l~skişehiı · otr. 
linclr Ai{ah ~\tnlıiiPlı. 

-liiBFıO~l Fatih . lxtnıılnıl : TTıısan :l-ll ~Pylı .'nit is,\ aııı kısıııi sefl'rlıf'l'lik l •:ıwüııı,nclecliı· . 

ffalifn nıahallt>si Mııtr· r.aıııııımın \'('f'ilıııesirıe ılniı·. 

ııı!'l sııloık Nu. 2H M. l'r· 
111 i ı yı ı ıl ft'llll. 

•1/HO 130:!!2 Eı·zııı·ııııı Jlımıtpıışıı. tstiıııl~ik c>diiN·rk al'nzilrı·ine ııınkıılıil ~la:ıı·if Yl'kiiletiıw. 

·1 iR 1 j:iO:!:ı 

ııınlınlJıosi l)pı•p (':Hlılrsi 

. ~o. 10 Tflliıt 1\il:ıpı:ı \'C' 

k~mlPşlrri. 

llc>ldııılııııı : (' . ~liiıldri · 

ııııııııııisi Ziy:ı ı\ı·clııhaıı. 

4 'iH~j:ill:.! 1 :::-;;, a:-. . 1 >i ı, il it n!;' ıııalıa 1-

lı•:-:iııılı• ~ı. ttl. ~:ıc•i.l ı> 

f>iktll!'tıil'l '. 

' ıne\'t'llt <'ııınıli ıııl'l nıkrıl<'ll tnı•lnl:ıl' 

\'l'l'i 1 nı esi llfl cl n il• . 

tstiııılıik t'clilı•n tıır·l;ılııı·nı:ı inlcıliı· 

ı·ılilı>ıı :ı~. kı.'·ıııL·tiıı lınılıli lfıyıluıın 

ilılılğ·rıııı d;ıil'. 

E~iııiıı ı:; .1·ıl lıizıııt·l iııı• ııııtkıılıil ik

ı·ııııı iyPsiııiıı 'r•ı•ilııır·siııı• ıl:ı i ı·. 

()n lı il i,vı' \'C'kfıll'l ine. 

· litı:: ;iiO:.!:l 'l'aYşıııılı: J);ı iı·l' !alı- 'l'l'kııii11iik lıııkluı·ıııılaıı islii'nciPiı·ı·i-· .\lııli.n' ,·ekfiiPtilll', 
silılaı·ı. BlıııııPt Vıll'al \'l' ııiıı l<'tııiıı iııı• ılnil' . · 
,\ı·. 

liS ı. ·;,():!!i nı•yuğlln lst:ınlnıl 

'Pnıı!4altı 1\ilı•zikc:i S. '\ıı . 

!!Ili. 1 ln,\'t'i flmııaı·at. 

-IIHfıj:'"ıO:!i l:'ntilı - lstiıııhııJ : Allıır 

,\r·7.lllıall Pll!'iiıııc•ııiııin lınldwıcla ıııüt
tc·lııız :.!!1 . xı . ııı:m lnı·ilı \'1' :ı.ı:: 

:\ıı. lı kıırıınıı:ı tinız. 

• \J:tlıkı •ııı!' tnı·afıııclaıı nğluııun lı:ıı :i ı· 

ıııalıullPsi Kıır•clut N. \To altına nlıııııııısı lıııkkıııcl:ıki kumnll 

·17~7 ;.;o:ıo 

li . Haı.rılıc· Alqdiıı. 

Hıı~t·lıı·i : ( 'p\'ir.li kii_riill
ıiP. llıı·ııhiı ıı Yalışı. 

Knstnııırııııı : C'czac•,·inck 
<'el al Çet iıı. 

ı·Pfiııc· daiı·. 

Kazalııı·ıııdnld aılli tı·şkiiA!In.ıı şikA

Y~'1C ılıı.ir. 

-! . \' . Hl 1:.! taı·ilı \'P · ~:iO:! No lı aı·

lulıaıJiııL• c•ktiı·. 

l~ıwii ııwı ı ı lı•d i ı·. 

E ı H' ii ıııı·ıH ll' ı 1 i ı· . 

Atli i~·e nldllcUnc. 

E ne ii ı ııPmleLÜr. 



Kayit. 
:'\ (). 

Arınhal sahıhinin 
j,c;im \'1' nnı-csi 

,\ııtal<)'ll : :\Iurıır. 

~i .'-1 !1 ;.o:~:2 ~iıııav. Tı·ıwı·ik ~tı:ılıallı• 

sinılP Willii < ;ijl(•n. 

· li!ıo;;ı ıı:ı:ı l ·~ ~·iip - lstaıılllıl : .\l:ıliyı · 
l;ılısil 0. lıılısil fp)ı)iğ. ~lı-. 

Fııad 1 \iiyührl!iiıı. 
17!11 ,,·ııı:q .\Jilıls : Hısaı·lı;ı:-ııııınlı:ıllı• 

siııılP .\li ~ııııgıır Y<' ,\r . 
1/!J:..! ,·,o:;;. lzınit · 1\ııı-ıılıa~ ııı;ılınllı·si 

\n. 7 Y nsuf 1\iisı•. 

11!1-i .ıo::ı; 1\iilnlıyn : \'il:ı.\l'l iıları· 

lıP.nl i hiriııı·i kiıtılıi :\!us-
ı n r,, 11 i ı !!i. 

175-

..-\rııılınl lınlaı:;nsı .i\Ju::ımelesi 

ı;ı. lll . lfl-l:.! tar·ih w -t:lHI :\ıı. !1 Tiı·ıırPI Hki"ıl!'linc. 

;ınmlıııliııl' ı ktiı·. 

t :n.niıııt>ııkullı•riııiıı kira lıedı·llı•r·iııin 1 >ııhili~· ~~ yp);iı!Pfiıı<'. 

llaziıH•t•ı• \'l'l'ilıııı·siııi \'t' tnsfiyıosiniıı 

t ı>ııı irıir11• dair. 

~lı•ıııııri.' l'L !ıizııwt ı ırıiiılılı-tiııiıı lı~lıi -

1 iıw ı1:ıir. 

Zı ·.' 1 i ı ı~ ;ığıııdaıı ıııııaıııp]p \'ı•ı•gisi ıılııı

ııııııııasııı;ı daiı·. 

.\lı •ıııııı ı ııııııtııl<a ic;iııılı· lıııhııı:ııı 1:ıı·. 

lasıııııı isi iıııliıkiııi 'ı• ı·hııH' sıııı • ıııii

sıw ılı• l'd i lım'sİ lıaUmıda. 

1\.;ıılrcı ıırilll>.l ıılıııı ~~~ liı·:ı İİZ<'I'İIIdl'll 

lıl:ll\~111111 \ l'l·İlıııl'SllH' ılniı·. 

.\Lı li.',. \ t'!oilı•l i rı ı• . 

EıH·iiııwrrdı•ıl i ı·. 

E ııı· ii ıırl'JHkı 1 ir 

Erıt"iirııl'rıılt>ılir. 

17!1 lt~ıiJ:li l·:lıo')kirt. ~lah:ıllı· nıü ) Pl"liııı: 1 1lııı· l'~,\ '1 1~111111 tıt•ıız fi,,· ntlıı lktis:ıl n·k~lı•liıw. 
ıtH•ssili Hız:ı \'ı' Ar. 

li!l:"ı /:ı n:ıK l\iğı : t\•znc•\inılıo lllise

.\·iıı ('i hıı ıı~i ı·. 

-li!Hi .io:ın :J'oluııl: t-\iilı•.' ınıılı llıısri

rıl(lıı , \lı ,\n•ı. 

li!l7 l :'ıO · IO ' '<'f:ı- lstıınhul I\ıınwıl ar 
<'acltlcısi :\o. ı:1.ı .\IHltıı•-

1'11 h ııı a ı ı O zı·ii. 

lı•\ ziiııiıı tt•ıııiııiııı• ılniı·. 
~lıılıkiıtııiyl'! ı•c•zıısıııııı :ıl'fııııı d;ıiı•. 

lhı~dn~· HI"/Hjl rr•ııı;ı-.ı i~ i ll c•\"İiıt• Y:"ıkl 

ııl:ırı fpı•ın· iizdl'ır ı;;ikıi_\·Pt. 

Kiiıııiiı· ilıtiya<·ıııııı IPıui11iıır dniı· . 

1\ııı·ar·n ı·ııJı!rrlilııJiı;;tiı·. 

J•:ııdiıııı'la1ed ir. 

lkt isal 'ddill'lırw . 

•li!lh ."ıOl 1 Eski:;;ı·lıir - DC'YII't De· \lnlıl;lııııi:ı ·t ı·ı·z:ısıııııı 1"\'fiıw ılııır . .\ıli ı.' ı• vı·krılc•l Illi' . 

ıııiı·yııllıu·ı ('ı·ı· atPl.H~i 

fpr•ri.ilı<' ıııııl<iııis1i .\h
ıııPt 1\ııhnyiğit. 

l7~1'l :ıOI~ T:mnıs- Konıfakı kiiyiiıı- l!i \' . HHl tarih \l' :nin ııııınnı·ıılr tıulıili." · ,.l'kiıll'liıll'. 

ıle Trvfik Yılılmııı. :ır·zıılıaliııı· c•ktiı·. 
P·\\10 /:ıo ı : ı Arıknı·n · 'l'üı·ki,v<' ötrlirı

rlr l~ırıPkli bclı•ırıli :-ılisari 

;\'ii:dıa~ı>.ı Y. Zı,vn 11it;t>ı·. 

M101 .ıOI-1 1\ı•yıığlıı- lsfaıılnıi Knl
nğlıı sol<ak ~o. 1 ~alıı·i 
l'ıııı ::;nıııgııl. 

4R02j."ı0l:l ,\ı·tl\·iıı- ( 'PZlll'Yİilrll' ·'h•-

111('ıl Okumuş. 

·l~O;ı;;ıO~(i <~nziaııtrlı- ;:-ı ııei piynı1r 

ılnğ ala:n 1 ıwi inlnır 2 
nri höliik erl!'r·iııılt•ıı ( \'
mil llhan. 

.f~O 1 1:-ıo..ıi ~aımmıı- C'eznniııdı• Ha

sim Özı;i~ek. 
l~llfı /:101:-1 1\ncliı·li : llnrdııllık kö

,Yi\ııık lür·iuı Cnpar. 

:\lıılıııll(•l"ıılı ııııııııııiyı•ı1rki alrwııl>ları- hM:ıı ·;ı r;ıpll'ılilıııiştir•. 

ımı tt·cli,\·r~iııiıı tt'ıııiııitıl' clair. 

lslwıı snl'ı·li,·lc• tHiısis f'rlilcıı ı·mla· l\HI'nı·:ı ı·apll'dilmi~tiı'. 

lwı J laziııe~; ni1 1111-iıllıit-isrsinııı n>-
ı·ilııwsiııin frıııiııinr ılaiı· 
~r ulıakrmelı>ı·iıı in hi ran ı'\ wl iCl':ıs1 Ad 1 i yP n1di1 cıt i ıır. 
ilc• talılivı-IC'riıH' ılair. 
ElıevPyı;iııiıı lıwlııt dışııı·ı rrlilııırııır- 1 >ıılıili~·r wl,fılt•tiııc. 
kı·imı Llair. 

'l:ılıl,iııııiyı•l <'!'ZRSllllll :ıffm:ı rlair. .\ılli,,·l' n•kfıiPIİıH· . 

JJ~kiıııclerı ı;ıikiı,relıiıı!' dair. .\dli,n· ,·ekiiktiııe. 



Kııyit 
No. 

Arruhsl eahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hula~&Sı Muameletıi 

4ROG/fiO.tfl hmiı· : tkinı•i Taslıı:eş- BY kirnlıt.nnıı zaın yapılmasr hak- Encümcndedir. 
mc 958 ıwü H. No. 22. lonrla. 
Esnrl Haı·:H·oğln. 

..J, 07/:iO:'ıO Hoğaziı;i - Istanbul : Sa-
11y(•t· Dilek • '. No. 2. 111-
ı·ııhiııı Balhuy. 

480Rj!"ı(l;-ıl lstıuıhul : Biiı·iiıncük R 
~·o. 21. Dcl'ehoyu Saı1-

ycı·. 7.cli h n Söğüt. 

4RO!l/:iO:i2 

4810j:'ıO.j:l 

4Hllj."iO:i l 

4812/:i0:-15 

:-4iııcılı : ( 'l'zacYinılt•. Di-
liıvcı· Turhan. 
Sa fmıı huln : Doğan k ii-
;vii m k Isınail Özen. 
J Iii Yan : nululıa~ı kü-
yürıde . .M 111'111 Aslıııı Vt~ 

Ar. 

t!afrunholıt 

köyünde. 
Aı•. 

nnğclııtlı 

Kanıil ('on v<~ 

?\] iiııusiıı lıir iştf' ~:ıılışııııısııttn t mı-

ni ne dair. 

Ölen kızmdaıı kcııdisinc E'ytıııu ına
aşı hağlanınasmıı rlair. 

Encümendedir. 

Encüıuendedi ı·. 

26 . l . 1942 tıu·ilı n 4077 No. lr ar- Eııciiınendediı·. 

zuhal.iııc cktil'. 
Ru ha~laı·ıHm hulnıbaıJat'llıa. yaptık- Encümenderlir. 
la ı· ı 1 a hıuiııde isalıet. olınadığına dair. 

Kaymakamdan şikayet. Daliliiye ''ol,iildine. 

Ruhnşı 1aı·nfıııılau yapılan fazla zn
h i n• ta hminiııin düzeltilmesine ıl.a.ir . 

Encümendedir. 

l813/:i0illi ı;.;anı~nn < 'czaevinr1t'. M n hkfıııı iyct. <'l'Z!tsının n Cfıne dair. J<:ııciinıendedir. 

IHI 1/!10;)7 

Halil Yeı;;ilyftrL 

,\ l<ıwld : ı\skt•l'lil< şııhı> 

Heh;i Emekli yüzlıaşı. 

Kasım Oallolıt~. 

Tekaüt; nıaaşıııııt ıwşiıı 

ha 1< kıntla. 

veı-iJmcsi gııcüıııondediı·. 

1RI:i 1 ~ın;,x ('tınıııı : l,'iı·iş mahallesi Ke~il n ~tt'lıit ııwaşııuıı iııılctcn lah- Eneünıendedir. 

1Hl8j :JC)(j 1. 

-!Rl9jfı0fi2 

Hıılıin . sisi veya nal<di yu.rrtıııı yapılınası 
lıaklmula . 

li iiN:ik : Elmabalıçe ı,ö . 

ylindc. ~aııayi llfuwan. 

l~t·d~li : llulgııtlu köyü 
ııı uhla 1'1 ığwd aıı 
Meı·siıı : Mt'sudiyc ma· 
lıallt•siııılc .Mentc(l Bti-
lukltt ve ıır. 

fzwir : Farşıynka Cad. 
1770 - ev N o. 236 l•'cl'i i 
Çok er. 

.Jaııdunııııyıı alıunıaı-;ınııı Lenıinino 
dair. 

Kilyltıı·i ili isıı. liııdcki askeri dnral\l:ııı 
istifarl lcı·iııiıı tmıiniııc tlair 
M. M. Vekiilt>ti lamfındıııı isliıuliık 

cdil<•n arazisi lıııkloııdaki dileğniıı 

ııazal'l itibare ıılmuıası hakkıııda. 

l icuz <'knıek V<'si lut sı verilmesine 
dair. 

Eııı·ümendedir. 

MUııa.kahH vckalctine. 

Eucüınendedir. 

Dalıiliye vek8letin . 

4820/!1063 lıamsun : 'czaeviıııh• 17 . XT . 1942 tari h ve fıOfıfi nnıııara- Eucümcndedir. 
lı n ı·zulııı line ektir. Halil Yeşilyurt .. 

4821/::i0fi4 Bulanerk : Dfwa vekili AYıtkatirk nıhsatnıımrı-;iııin verilme- Karara. raptcdilmiştir . 
Pehwi 1\ktan. Ni hakkında. 

4 22/ :iOG5 ~inolı : Dol3taucılı köyün- Riil'flüklel'i arazid' vuli tarafından Eııciinıendedir. 
rlo Ramazan Sönmez. ekimden ııırncfliltlikleriııılcn şikayet. 

4823/!'1066 Ankııı·a : rooperatif aı·- Teluı.ütUik nıuanıcle~iııin düzeltile- Karara raptcdilmiştir . 
arkası Ali Nazıni apart. ı·ck terfibinin tcmiııine dair. 
Kat. 12. No. 2 Emekli 



Kayit. 
No. 

Arzuha.l sahibinin 
isim Vl' adrt>ıri 

Yarbay llüsaıuettiu Er 
türk. 
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Arzuhal hul!saaı IuamelPsi 

ıs~H/5067 fHilliik ınahnllN'Iinde A 9 . V . 1942 tarih \'C l!'iR!l mınııırıılı Fınr.iimeııdedir. 

raıı. ~o . No. 11 Habı·i Pa ı· - ıı.ı·zuhaline eki i ı· 

4825jfi06t! 

4826/5069 

la k 

Ankara : l:lus ıneydaıu 
Oska mağazası Oıııuan 
rliyle Zekeriya Bodm. 

Kiilahya : ı\.-;kl"l'iik şube

siıırle kayiLli No. ~26/6 
idare meuıurn harp ıJHi 
ICılü. Tevfik Karaman. 

Ağr1 viliıyeti .iall<lıırıuıı knınıılanlı

ğında inşa ettiği karakol lıiualarr be
delinden geri kalan alacağının fe
diyesinin ~enıinine dair. 

~97 sayılr kan11ıırian istıfaıh,sinin tP
mini ile ikranıiyesiniıı Yf'ı•ilnwsi hak
kında 

lJR h i liye v kaletin e. 

Encümendedir. 

48~7jfı070 Hilnııı : AhıuNl Dııyl'nnı Subaı;;ı tar:dmdan yapılaıı t;ılııuinin Tirıırrf YrıkaiE\tinP. 

4R28 ~071 

4829/5072 

4830jfl073 

va a.r. J'azlalığından , uç Jmlrlıklarındnn şi 

kay et. 

l\lardin : Ceııup demiı·yo 

ht memur Ye müstahdeın 
leri namrna. katar şefi ~ü

leyman Ezer vt> ar. 

Anka.ra: Atatüı·k bulvan 
Okmeu Ap. No. 4 B. Fik
ri Alpı'nar. 

Tlırn - Erzurnnı : Puluı· 

köyünde Agfılı Şahincı· 

ve Ax. 

taşelerinin temini rlileğiııc tla i ı·. 

Askeri Tewyiz {ııahkeınesıne ııçtığ1 
idari davanın görül hilmesi için ka 
ral' vcrilınesiııe dair. 

Köy enstitüsü it:in i~tiıııli'ıki istı•nilen 

arazi lıakkmdaki dilekleı·iniıı ııazarı 

itiba ı· e alınmasına d n ir 

Tiraret ':ekH leHnı>. 

Enriimendedir. 

Enr.üınendı>rlir. 

4831/5074 Eskişehir : Bağlar caddc- Eşinin borcundım ötüı·ü L>ivanı mu- ~Iali,,·e Yekaletinc. 
si Tura sokak No. 1 Vo - hasebat ilaroma lf'Yfikan Pytaın maa-
hide Solaş. şındnn kesilen paranın ln,silıneınesine 

dair. 

4832/5075 İstanbul Halıcıoğlu - 13. II .1 942 taı·ilı vo :~7R1 mımaralı Euciimencledir. 

Kumbaracı' cad. No. 80 arzuhaline aketir. 
Nurettin Özkan. 

4833/5076 Çorlu : Trakya askerlik 29 . V. 1942 tarih ve 4578 numaralı Enctiınendedir. 

mıntaka komutanlığı VIT arzuhaline ektir. 
şubede muamele meınuı·u 
!smail Ergeç. 

48::l4j5077 Emirdağ : Davulga kö
yünde Ali Of 

4835/5078 Edremit : Şekerci Fahri 
Ersem. 

4836/5079 İstanbul Cağaloğlu -
Şeref sokak No. 24 Ragıb 
Tanju. 

4274 sayılı kanuna tevfikan istimisk 
edilen tarlasının istimllikindf'n sar

rmazar edilme 'in dair 

Verilen nıahkumiyet kararının affr 

hakkında. 

Verilen mahkfuniyet karaı·mın af
ir ile tekrar ordu hizmetine almnıası 

hakkında 

~Iaarif vekaletine. 

Enciiıneııderlır. 

Encümeııdedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

----- - ----·------
48~7 /5080 Tokad : eza evinde Os

man Pekdemir. 

178 -

Arzuhal huliısaı;ı 1\Iuamelesi 

l\l ahkuruiyetlerinin devann miidde- Adli ye vek1Uetine. 
tince açlık ve scfaleLtcn l<nrtarılınala-

ı·ı hakkında. 

4838/5081 Tokaıi : ezaevinde Ha- Mahkı1miyl:'tleriııin clevanıı müddetiu- gııı:ünıt>ıı<.lerlir. 

cı Yılmaz. dı• a~lık ve sefalettcn kurtaı·ılm:ı.ları 
hakkında. 

4839/5082 Seferibisar : Çolak lbra 
himbey mahallesinde Ha
lil Durmazer. 

+840/5083 Fatsa : Durolupmar ma
hallesinde Ali "Togııl. 

~e h it ni leleriııe veı·ilen tütün ik- Encfuncudcdiı·. 
raıniycııinden kendisine de veril-
m esine clair. 

Eenebi ınemlekeLten getirdiği pa- l!:nriim!'ndeclir. 
ınukltt mensucat içi n i l<illici defa iste-
nilen altı bin lira riisuınnn almına-
ıııası haklunda. 

4811/ 5085 Kayseri : Tavukçu ma- Kuys<•J'i 'do isleiinnun teminine veya- Eıwilnırnucrlir. 

hallesind V ahiele Gfik- hut. ıııeııtleketi olan han 'a. gitmesine 
men. 

-1S·l~/i108fi Bartm : f'ezaevinde Nn
ri Tunç. 

.ıı:ı.ı:~j:l087 Beyoğlu - lstanbul : Mın
taka tahsilat müdürlüğü 
birinci miirueyyizi Remzi 
Ozdeyen. 

4814/5088 Deşiktaş - İstanbul : Yıl
dıır. caddesi No. ll Şa
(Uye Derman. 

484;jj:i08fl Konya : Şcrafett.in ca
mii kıırşısı Devlet mahal
lesi No. L Emekli piyade 
yıırba.yı llii ı·cv Amln·. 

4846/:!0fll Çanakkale : IIastane ha
yın Hasanpaşa So. No. 
242 Halir c Döneriı;ılt>k. 

·1847/5092 Kadıköy-lstanbul :Yel

ıleğirmcni 12 nci okul ilk 
iiğrctiın miifettişi İ. Şcv
ld Çek 

ir.in nı·ilmesine dair. 
20 . V . 1942 1 ari h -:re 4fi3!) numaralı 
ııı·znlıaline ektir . 

Arznhal cncünıeniııin ha.klunda itti
lıaz ettiği 345!) ve :1944 nuınaralı kH
raı·ınfı itiraz. 

Kt•silen eyta.ııı maaşuıın yeniden tah-
l-4isino dair. 

Allmylığa terfii ha.kkmdaki dilt>ğiniu 
ııar.an iıibnrn rılınması lıa.kkında. 

l~şinin aııkcı·liktcın teı·hisine rla.ir. 

Şı•lıiı· clalıiliuı.lc uzak mesaiuye gitti
ğiudtı haı·cıralı kauuııuııa tevfilwıı 
ynı·ıuı y<'v tıı iye vcı·ilnıcsiııc daiı·. 

ı.;neümendedir. 

gııcünıendeclir . 

Encünıendrdir. 

1·~ ı ı c· iiıı ır n ı ll'• 1 ir. 

J~ ıwümrnı lrd ir. 

.l\Irı;JL·i f w•kôl tinc. 

48-ı /50!1~1 Znııgııldıık : Arnele bir- J\lüteı·akiuı ırııHtı:ılaı·ıııın vetilmesi Eııı•iinıcndedir . 

liği irlarc memuru ~~mek 1Hıkkınrla. 

li hiıı bııı:ır. Tahsin Av dan. 
1RI!l jfill!l.ı Siiı·ııwıw: IJıısıu;i uınlıaıw ~o. lll . l!ll~ larilı \'e ·!:!!i~ı ııııııuıı•uh f<;udinı JHl dir. 

lıe ııwıııııı·ıı Kfııuil Gii- :ıı·zulıııliue ektir. 

lcncı· . 

• I R:iljf>O!lfı Ank:ıra: Kt'ı~iüı·cıı No . 38 .ı~lnlıkuıııi~· <'f eezıısıııııı affm;ı ılııir. Adiiye vek!l.let.ine. 

Ahmet ('cı·ik 
·~~fı2/fı097 Tokurl: Ali Ayre 20. rı ı . 1942 tııl'ilı vo !50:39 ı ıı. ııı·w- gııeümendcrur. 

,1!.-'<ıl': haline ektir. 

~HG:J/::109 · Ç'altlmın : Ziya kii~rüudcn 1 lw nıı•f <' memuı· edileu karrlc.<:ıin in Dahiliye vckaletine. 



Kayit 
No. 

4854/!1099 

4Rfifij5100 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

hudut bölüğünde posta 
No. 2356 Ahmet Çelebi. 

Aııııdolnhisne : 1stiklal 
purn ınıvarisi Körfı>ı C'd. 
No. 32 Nail Uml. 

Ankııı·n: M .. M. Yt>kulı>ti 

mnthncıHı piyade biıılıa~ı 

Y. :E ema.l Pnhw. 

1'1U-

Anuhul hulisası Muamelesi 

serbest hn•ııkılmnsr hakkında. 

Drvlet ınemul'l:ınıııı verilecek gıda EneümendP.diı·. 

nııırlrlf'lrl'iııdrn is1ifac1rlı>riıw lail·. 

~ashıııııı dtizf>ltilııwı-ıi lınkkıııdıı. l\nı·nrn ıaptedilmiştir. 

48!lüj510l Zongnldal• : Oııteınnnız l•;mliikiııin tapu ıını:ııtı!'lesiııin tliizı>l - Artliye vekiiletine. 
mıılınllf'si nisuıı soluı~r tilmcsioe dait•. 
No. :10 Ahrllilkııdiı· T<>l1•i -
oğhı. 

4~fi7jf)J0:! Ynı~·ı11l: ~~~. 7 ıliikkiiııdıı Niif1ıs ıniioill'iinrlen şikfıyet. Dııhiliye vekliletine. 
arınhalei Mrlııııı>d Üzalp 

4RfıRj!i iO!l Ynıı : ;\ skrl'l f'nıekliler Oclnıı liı•drli l:ılısisafıııd:ııı istifnclı>~i- Bncüıııeııdediı·. 

ııdıııa Ahrlnl'l'ııhıııan Bo- nin tl'ınirıin<' flııir. 

ya. 
4R!i9j!'dü-l , :ıııısuıı : ('P7.:ırvinrlP Şrv- ,\lıılı~\lınıiyı'l ı·rz:ısııım nffrıı:ı ılııiı·. Adliy v<'knletine. 

ket Bşikı>r. 

4.H!iO /!i lOG l süınhııl: Knı;:ımpıı~ıı - 'f':ıı.ıııiıııı1 \'r~·a ıııilll\liyrt nıııaşr tah- Encümendedir. 

4R61 /5106 

4Rfi~/fil07 

4863/5108 

48R4j!il10 

486.'ljfil1l 

·<li:WG/5112 

Yrıhyıı Kiihy:ı - Ytığhane :-ıi"ıiıw cl.ıir 

sokak ro. 24 Asltın Gii-
v.in. 

Fat.ilı - lstaııhnJ : Pl'v 
zipaşıı c·ııtldrsi llalt · •ıraı· 

8. Nn. ll Bıııı>kli Yar-
hııy . Aııni Akkaya 

l zmiı· : Devlet linınnlnrı 
i~btnw U. Mü. Iıı>va:~lln 

nH'll1llt·ıı. T~min Ktıynnk. 

Kn·ıkhnıı : Cnmn:t. In. 
lası köyiindeıı. Raşit 11-
lınn. 

'J'okad : UcJigen köyihı
den. H. Kaplan ve A 1'. 

Aııkara : Necatibey ırıa·' 
hall ,gi n ket K No. 1 O. 
Biikı·ii 8eııscn. 

Halıl<<>siı· : E1ğc malıal

lesi Yücrl~el' R. No. 24. 
frrıi t 1sk('t. 

T rkaiit I'Otıa~~>mın 1nm olaı·ak v~l'i l 

ı,ıesı H. 

' l' ııımı inal~nt·Hun lıiı·u ııevvel \'eı·ilm~ 

:9iıı iıı h•nı inine ılaiı ·. 

lfndudu uıilll hnt·ieine ı;ıkarrlmıı-

ması H. 

Arazilerin ın tapuya raplt Juıkkmcla . 

.~080 Mayı]r ı,anunnn birinci iuadd~ 
sinin 0. fıkı·ıısmdnki. yal} haddinin 
yüks~ltilmesi n. 
Dokuınıwt oltlıığuıı(lnıı iplik vetilm -
si H. 

4867j5ııa lımit· : Onzi oı•1nokul Mıııışıııa zaJıt yıqıJ!ıııası hakkmda. 

4868/5114 

taı·. ilı coi:"l·a(va öğt·et· 
m<'ııi . n. gıtkı Eı·tllp. 

A nlmı·n : Avukat 1bra
b.im .Akman vekili Adli-

:füv lddli mütckait yüzbaşt 1Jmıhiın 
.\.kınan'm t<lknüt ınanşı nıutlul.ıunım 

Encümendedir. 

lliünakal!t v kAletine. 

Dahiliye veldlletine. 

bo h il iye vekaletine. 

Encüınendedir. 

Encilmetıdı.>di ı·. 

EIH:Ünwudcdir. 

EncümendedİI'. 
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ye Cıı.J. Allan S. No. ı. verilmesi hakkında. 
Aziı Bııhan. 

4869/51Hi Buı·ı-;a : Kız öğretmen 21 . XI . 1942 tarih \'C 416R No. h EncUmendediı•. 
okul n tabiiye öğretmeni. aı·zulıa line eklil'. 
0. Sıtkı Ercti. 

487.0/5lllj Havza : Kamlık köyün· 
Ul'tı. Ra!! im Çakar. 

487aj5119 Çorum : Hacı Yusuf ma
hallesi Şefika Çeven. 

4875/5121 Kars : Lise matematik 
öğretmeni Reşat Erkan. 

4876/5122 Maden : Halendir kö
yünden Bekir Sekmcn. 

4877/6123 Bursa : Adiiye icra ınıı
hasibi mesulü Mahmud 
Nedim Y alçm. 

4879jG12G Bursa : Namazgah cad. 
Babazakir mahal. Dere
başı So. No. 20 :Meıned 

Bildirimli 
4880j512G Araç : lksife köyünde 

Yruıut Boslancı ve ar. 
4881/5126 [zmir : Esir hanıtlda 

tüccaı·da.n Hazını Arditi. 

4882/5128 Samsun : Orman Çevir
ğe müdür ve başmühen

diı:ı Hulfi..qi Unay. 
4883/5129 {~elibohı : Müteahhit KU.

zını. Kemalli. 
4~84j!'ı l:m Akyıızı- AJapazaı·ı : Kn 

zuluk Aziziye köyünde. 
l!~azlt Solgazi. 

'l'üt'k ( 'rza kıı.ııuııu lıaklmıJaki dile- Adliye vekiiletine. 
ğın nazarı itibaı·e alınarak mahkOm 
PdiJ me nı esi ne da i ı· . 

Şehit anası olduğundan ikramiye ve- Eneünıcndedir. 

rilmesi hakkmda. 
Başka hit· nıahalle nakledilmesine Enc·iimcndedir. 
dair. 

'l'asarnrt haklar·mın tannunası ve gncümendedir. 
teırıyiz kararının bozulmasına dair. 
'l'aı·ilı dersinden imtihanının icı·ası F.neilnıcndedir. 

ic;in Maarif vekaleti tarafından nıü-
ıınade eelilmesi hakkında. 
~ı alfıliyet maaşı tahsisine dair. gııl'tinıondedir. 

'L'ohuınluk ve yemeklik vel'ilınesinin 'ricaret vekaletine 
teminine dAir. 
Dantela için güınrüğe yatmlan para
smm ianesine dair. 

\razitei memudyetini suiistimalden 
mütevelU1. v·erilen cezanın tetkildne 
dair. 
'layiııut. ıııatlubunun M. M. Veldlle
tince verilmesine dair. 
1 Iideıııa1r vataniye teı·tibinden mtl.
liıliyel maaşı tahsisine dair. 

Eneürnendedir. 

l •}ııı: i.inıeııdedir. 

Eıwiimenuedir. 

ı.; ııı•ümendedir. 

4885/5131 Çorum : Merkrz isklin Nııt'oka olarak nıaa~ından sebepsiz .,~rıcihnend dir. 
memuııı Harun Re~it Ü- ke ·ilNı paı·aıun iadesine dair. 
ııüver. 

4 fi/5132 Gemük : Ül'man mesul A ı; ık ıııa.aşlan hakkında arzuhal en- Eıırüm~.>ndediı·. 

muhasip katibi Süleymn.n cürucnince lttihaz olunan 4161 nu-
Caymaz. maralı karara itiraz. 

-!M 7/5133 Paugaltr - Istanbul : Ha- Malıkurniyet cezasınm af veya t eci· Adliye vekaletine. 
mam Zafer sokak Sima line dair. 

4888/5134 

apartırnan No. 12 Ohuıı

nes Ütüciyan. 
Diyaı·bakır : Hamioğnl 

larından N abi. 
'ni.vııı·hıı.kır MecliBi mnnm.l intihabo.
tındo.lci yolsuzluğun düzeltilmesine 

nair. 

Dnhiliye vcklletine. 

4892/5139 Bursa : Tekmesçit mabal- Muhtacı rnuavenet olduğundan yar- En •ümendedir. 
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lesi Cumhuriyet cad. No. dım yapılmasını istiyor. 
296 A. Saip Akgöl. 

4893j fil40 Gebze : Sultan Orhan M nh kfmıiyf't cezasıııı'n affına uair. 
mahallesi No. 5 Şahai> 
Balkan. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

4894/5141 Uşak : Karaağaç mahal- Kaymakamdau şikayet. Dahiliye vekôJetine. 
lesinde Mustafa TfuıJü . 

48!:15/514~ Tarııus : Orta okul Tüı·k- <>l'la okullaı·dan bit·iıı nıüdiir olma- Eıwürueııdedir. 
çe öğretmeni Ahmed Ol - ımnn teminine dair. 
kay. 

4891ljfiH:1 Nazilli : Sultanhisar ııa

hiyesinde Akif Şahin . 

4H97 j 5144 Ulus- Zniranbolu : Eld ş 

köyünde Mustafa · Oznn. 

4898j f.iH5 Akseki : Askerlik şub si 

başkanı Emekli önyii z
hru;ı Kasım Dalkıhç. 

Yaı·isi huhıucluğu gayrimenkule 
ııtiidahalenin rueni hakkındaki beş 

maddelik dileği hakkmda bir karar 
ittihazına dair. 

Nahiy<' müdüründen şikôyeti hakkın

da. 
19 . n . 1940 tarihinden itibaren 140 
lira iicret verilmesi hnkkmdn. 

gnl'ii ıııenıledh. 

Dahiliye v kfiletine. 

l'iıırümende<li r. 

4902/G H9 ~üveydiye - Antakya 17 . IV . 1942 tn ri h ve 4381 No. lt Ticaret vek8.letiut!. 
Levşiye köyünde. Mıu·uf ııı·:mlıaliııe ektiı·. 
Hoca. 

4903/11 150 Ve?)irköprii : Zeki Ak- :JO . 1\' . 1942 tarih ve 4439 No. lı Enciimendedir. 
ba.ycan. arzuhaline ekür. 

490-t/[ıE'd Beyoğlu Harualhaşı ~üı·gün cezasıı1m affwu dair. ~ncümendedir. 
Kordela S. Yenidünya 

apartmaıu No. 8. Niluı . 

bet Nihabetyan . 

49115j51fı:.! U bze : Muallinı ki.iyü ' l ' nlıııkkLık eelcil U aylık .idari ücret Encümendedir. 
öğretmeni. Menıduh 'l'nı· ınatlubunuıı verilmesine dair. 
han. 

490Gj5 Jfı:1 elibohı : lcra me.ıınu·n. lıiı· ılt•ı·N't' tcl'fiiııin teminine dair. 
BeclreUıiıı Özgülen. 

4908/5Hi5 lsto.nbul : Cezaeviutle. 
Cağaloğlu - Çift snray
lıır• bahçesi karşısı No. JR. 
Ahmet Naciir Uök aıı. 

4909j5l5ô Kırıkhan : Kurtuluş ma
hallesi. CelM M rdol. 

4910/5157 Mudanya Muradiye 
ınahnllesi Alay S . No. 2ti . 
Rnhmj Düligil. 

·1!l19/ !i 1117 (!,jr sun : Oazipaşn ma 
hnllesincle marangoz ı:;ii

leyınan Yılmaz ~iyle . 
Ayşe Hekim. 

Malıkftı.uiyet cezasının affına. dair. 

Haı·p ınaliılii olduğutıclan uııuış tah 

~isine dair. 
M Ulıllen teknüt cdil ın esine tlail' . 

E~· tnııı -ı:ındığruda.n ıı.ldıklıil'l pa.l'a
nııı l'niziniu ahnmıımnsmıı. duiı·. 

Adliy~ Vl•kiildhıe. 

Adli) t l!:tı . H. ne. 

Erwiimendedir. 

Eııcümcmledir. 

\fuliye v kaletine. 
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4!l20/filfıll hlfızığ : ~Taarif miicliir'Ü. Krclem zamını hakkrııclaki D~.>vlet I<Jıwiimendedir. 

49~1/fiiG~ 

Naşit Sanca. ı;cıra~ı kararının infıı.:>.ının 1rıniniılr 

nair·. 
B<'yoğlu: G ııeı 

.t\ ss eo np:ıı-tnı nııı 

Jiil Vn~ino. 

uııiı·e 

o. +/1 
1\fahküıniyc•t r·c•7.ııı.ıının nf vrya tN·i-
1 hıP dair·. 

Adli yP \'f'ldiletine. 

49~~;fıHi9 nı•yoı'i;ltı: {j 11('1 ıl:ıiı·e .Mahkfınıiyf'1 (•f'll,l\Nilllll ni' vı•ya tcei- Aclli,Vı! V kfdetine. 
AssPo np:ntmnnı o. 4/1 liıHı dniı·. 

Aııtıı:ııı. 

492! /fi lil F'ııtih - Tstıı.nlıul: Sarıgii - ltıılf•i ıııeııım·iyl'li dilf'ğ'iııe dnir. 
zrl ı·ıırldNıi No. 42 lhRan 
('Pt in. 

Eııcünwnded i ı·. 

49~fı/~ 1Tl llarlıııı : Maliye rlairNd Yııkaı:ıık 7.ııımııııııl:ııı istil'nıl<':-ıiııin tr - Rıwümendetlil'. 

odııı•ısı Alınıcı Rnygın Vf' ıııiniııe dair. 

.J9~H/•i 1 iri 

4929/:i 17fi 

Ar . 
1\ıııı k: Aşağı mnlı:ıllPi!l' 

llnkkr Dünme7.. 
lwı i ı·: K Pm n Jp.ışn f'ıı.d-

MüiCıl oltluğuudaıı l:ılep edilen yol 
\'Hp;isinin refinr dair. 
20 . V.1942 tlll·itı V(' 4!i40 llilıı. :ıı·-

Da lı il iye vekfiletiııe. 

Eııcünwndt>tliı· 

dt>"i Yılılı:ı: otı>lincle ınft - zııhnline ektiı·. 

li'il 'l':ılip Deı·Pii 

·HJ:31J/f>177 nııı·sa: ,\sl\rı·i pmıtn Nn. i. X. 194-2 t:ıı·ilı vı· · 1~1:!9 Nıı aı·znlı:ı- Erıcüınendediı· 

19!11 . 2Hi P. A. tlii'Pkçisi line cktir. 
N ıı C iz Y n lnı ıuı. 

4931/fıl7K Erzurnnı: Oürcü kap1s1 
meyvıı halinde ko:m isyorı 

<·u 1 sh nk· \'1' Ar. 

11elrdiye tnr:ıl'ııı<lnıı tiı·nı·cttcıı mr- Dahiliye vekô.letine. 
nııd ilrliğinrn ~i kii,vf'f. 

4932/fi 179 lzınit : 1-Ttıııaslrl' göc;rııen- MfLIGii.vet uı:nı~r tahsisine dair. Enl'ümendedir. 
ler ınahallrsi No. :39 Rıfnt 

Ktl'İII,V. 

.. 

4U~l3 , rı ı. O lııt ımlıııl B ·~iklaş : l>ı• 'l'l'kalit ınııa::ıınm lezyiıliııe llair. Miiııakalat vekalcti tıe. 

rcboyıı meşı·uhat sokıık. 

No. 1H Ziya Ozgürel. 
4934/fill:-11 tstanhul - Beşiktn~: Ha.y- 21 . Xl HH:! tnı·ilı Ye GOifl o. In gttt'ilmcndediı•. 

ı·ettin iskrlesi No. 2:1. Ra- nı·zııhalino Pl<tiı·. 

~ıp Tanju. 

4:{35/ 51 2 1stanbul : 
• f.Ql\aren ri 

Cağaloğlu Eı·lik ırıuıı.mclesinln ı·f'fi ili' rınekli 
Ko. 2 Ba- ı,ıuhııy tan.ınnıasrııa dair . 

1~ ı ı rilınctı dcdir. 

hnttlll fşkmtaran . 
4!J;jG 1 5 18:~ Istanbul : Askeri posta. 2 ... iY . 194~ tal'ilı ve 4.U9 No . lu Eııcümendedh•. 

49411 :\Hl~ 

4947; 5194 

No. 1762 komu1nnlrğr 4 arzuhaline cktir. 

~uued sınıf 7 muamele 
memuru M. Kemal Rül 
lıülan. 

Osmanl'fk: Sadık \ 'C Aı·. 

Aııkaı·a : Öztürk mahal 
lesi Altıok Sok. No. 14-. 
T . Alpa.y. 

1\;lalıkfııniyl'f <·ezııl-n.rının tr(·ilinc dair Bıwürneııdediı·. 

40 !} t;ayıh kanunun birinci madde- Encümcndedir. 
sinin yaş haddinin tnılil t·dilmcsinu 

dair 
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494 /5 195 ,f{anısun : DrYgcı·i~ kö
yünde İsınail Heı;;il;:tt•JW. 
YO kaı·deşleri. 

4949/5196 1 tanbul : İzmit 'in Pa
mukova ııalıiyesinin Tur
ğutin köyünden cczacvin
ıncvkuf Tuı·gnt Mete. 

49:10/:11!)7 Beyoğlu- istanbul : Tak
sim - Taliınhauo Cellat. 
apal'tınan No. 6 IIalidc 
Pişkin. 

J9:lljfil98 Bartın 1\Talfı.l emekli 
ön yüzbaşı Soyfcttin A 1-
ath. 

49~ı:!/:l 1 !)9 fskrııderun : Ömer ('ey

det Türlmıenilli. 
·HW0/5:!07 ('rylıan Nuh ve ortağr. 

4%1 /520 Bi 1 reik 1suıetpaşa ma
hallesi Hüseyin Kutlay. 

49112/S20!l Eı·ziıH'ıtll : Mt'clisi uınu
ıııi ftzaımıdan Hatice Al
tunt.erim. 

HHi~/!i210 Aııkaı·a : D:ıhili)'c vrl,n

lrt i Nüfus U. U. 1 nci 
şnhr Şl'fi 1\f. li'ikri Yıl

maz. 
HHifi/:12 1:! Htıngııl'lu 

nıahnll<' ·inde 
nngilı. 

Fevzipaşn 

Seyfullah 

·HWH/:l~ l:l Anluıı·a : l\fcsudiyc ote
linn Milis hiıılıaşr Ayş<' 

Altmtaş. 

4!lR8j!i2~:l .Meı·sin : Bahc:c mahalle
si Ro~uk su rı1<ldcsi Nn. 
169 hınııil Eskidl'm ir. 

4989/fi3:1fi Da,vlıuri : Rarı~ık ){öyüıı 

ne Kaflir Diııç ve .Ar. 

·l900jS ... :l7 Rayhıu·1 : 1 :ı la vc•rk kö
yii ınuhtarı Ali. 

4-!l!ll/G2~B nolu : Notl'ı· katibi Ah
med Yıldmm. 

1992j5~:ifl Üııyc : Dava Yckili ~l(a.ll 

uıut. Şahinhaş. 

183 -

A rwlıt.ıl lıulasası 

Yiı·nıi yılclnn lı .ri isl;:fın ıııuaıııeleı,;i 

ııt>t ic•clt•uıll<'diğind•~n nı üsrbhi pl ,,.i -
ııiıı lt•<?iyesi ilo iı;kiinııım tl'ıııiııinC' 

clai . 
1\r ;ı h kiıııı i yeL c~zaısının affiııo rtftir. 

' l'iyntronıluğuu inl<işafı için bu teşek-

1\lil ııırıısnlıla.rımlnn fazla vergi alın
ı ıuıııınsı Jıa kkmda. 

\'ııtııııi lıiznı<•t tcıtihin1lcn tahsis edi 
len on lira ınaaşnı.a zam yapılması 
hakkında. 

1 . VJ . 1942 taı·ilı ve 4589 ıııııııarah 
ru·znhalinc ektir. 
Çc•ltikleri iı:iıı fazla tarlıedileıı nrgi

ııia alııuunnıtısmn. dair. 
lsk[m suretiyle ev ve lıtığ vcrilnırsi 

llt' daiı· 

l '<•ıız (iy:ıtla ekıııcl' H' erzal· temini 
dilcğine daiı·. 

~laııı;;ıııın l<'7.yirli clileğine dair. 

l\Jalir<'<'tı verilen para cezası hukkmcln 
mahkemece b ract ettirildiğilldcıı, re

fina dair. 
2!1 . L r • 1942 tarih vo 492fi ımınaralı 
ııı'imlınlin(l ek1ir. 

Mfılılliyct ııı;ınşı 1:ıh&.isiııf' Jair. 

Ol'isr nlaıı zalıiro hor<,:larım vel'(likle
ri hnlıle teluar ııı.lıire isteıliklrriııdcıı 

ı:ıikiıyet. 

()fisr nl:ın zahir horçlnrını vcrdikle-
ı·i halele t('kror znhire istedikleı:indı>n 

şikayet. 
cuz ekmek ve zalıire vrrilm~ine 

dair. 
A ~ukıı.tlık ruhsntnn.nıcsi v rilıncsiııe 

chıir, 

luamelesi 

Eııc-iinwu~cdir. 

Eıll'Ümcıln nir. 

~~:ı ı i~·p nka lt'! iıw. 

E ıwiinwııı1rn ir. 

E ııriinırıırlerlır. 

t·:nc·ii ııu·urlrılir. 

E ıwiiıııeu ıle• li r. 

g ı w ii Illi'li ileeli r. 

Eıwii ııwıı• lrıli ı·. 

Eıwünıcnded1r. 

Tienrrt Yeltalet ine. 

Tıeıı rrt \'ekaletine. 

Eıwiiın nt1cdir. 
r 

1 ·~ ı ı e ii nıı•ı1<lrrl i 1'. 
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:'i038/!'l285 Piraziz - BulaıllCak : Eren - flayrimenkulüne eşha. tarafından va- Dahiliye vekaletine. 
köy'üııde Hasan Kiliııo lu olan fıızali müdahalenin menine 
ve Ar. daiı• . • 

5039/f>:!H(i () anakkale : I cmalpaşa Eylıım nıaaşının iadeten tahsisine Eıwüınendedir 

5040/:i~/ 

5042/ !J2H!) 

f>(H:l/ !'1290 

mahallesi Evkaf . No. dair. 
48 Fevziyo Okay. 

lfadımköy : As. Poı;ta No. 
8()6 7 llCİ m. Piyade Ost . 
1eğmı>ni İhsan Ünesen. 
Baybm·t : Naneli köyünrlA 
;\[ecit Baıia.k ve Ar. 

~- Kurahisar : Kmık kö
yii ilkokulu başöğret nı e
ni Fahrctlin Aylekin . 
Çoı·um : Ceza evinde ınah 

k(1mlar narnma O alip {ln -

liitürk. 

Yiir.haşılığıı tf\rfiina dııir 

Ofise ait za1ıire borçlarını verdikleri 
halde yeııidm tazyik edildiklerinden 
şikayet. 

Maaşlarının ıınull.a?.anıan verilmesine 
dair. 

( 'ı>ıa laı·ının afFına dair. 

Enı>üıuendM.i r. 

Tıra ret. vekalrtine. 

l\·1 aa rif ''eka lot ineı . 

Encümendedir. 

5045/52!)2 ('oı"1uu ~ Hacı Recep ma- Tel<ıiJifi haı·biye olaı·alc verdiği m,.. Endimendedir. 
hallrsi ı\li Riza Cetitağa . lın bedelinin tasviyesine dair. 

!'ıOHijrl:W:j Uşak : Kan\ağa~ ınalıal - Ka.vnınkııııırlan şikuyc1. Eıwiinwndedir. 
lt•;;iıırl . Mııstara Yiinlü. 

rıo . .n f;"ı:!!'l ~ ,\ı.ıl<cl'i posta No. f>65 
H ıwi srnıf ınuaın<'i<' ın<'

ı ı ıııı · ıı. .\kir Kü~iikaslıı..ıı. 
ıO I R/:i :!fl :-ı s il i n ·i · l)ı·ytik köyiin

d<' ii~n· tıııt>n. Zıı.hil Yıl

•lıı . 

!'lM!lFı:.!!.IG Kili s : lt~aplı I\i.itah ııııı 
lıallı•sinılc Mnstafıı Oök-

'l.'cl'fiinin tı•ıııiııi \f',nı tckuilrlE> ı:ırv 

)\ine dniı·. 

Sılılıi ıluruınıı ıııı1.aı·ı itiha.ı·n aOına 
ı·ak ıııii.ııu-;ip hiı· oluJia ıınkline dair. 

('ilıı>ti a~kcriyt•t·(• iş~al .clilf'n lottan
tası i~iıı 1!100 lira taııııinııt vcr~lnıc-

türk. sine da.iı- . 

J<;nriimendedir. 

E ncümendedi r. 

Enciimended ir. 

fiO:'iO/ :i:!!l7 N(• vş(•hir : rvşchir bıın- P.knırl<lik hıılııılıııl 'ı·rilıııesin<' rlaiı· . 'J<~ıırünıeudcdir. 

kası ıııuhasip muavini . 

1\fcıuE>d llktiirk. 
IWi:r.ığ : Nailbı•y malıal 

lesinde No. 28 . .Meoıed 
Erzan. 

:-JO~ı2/52!l9 O~ata - !stanbul : Jta\-
,varhaıu No. 77. Aı·istidi 
Yctik. 

!10:-ı:V:J:-JOO Islahiye : Aakeri po.sta 
Xo. 33~:!. Dahı·i tab 'Y· 

l\IAifıli.nt nıaıışt tnh!'lı"lylf' 

ııin lrnıinine clail'. 
terfi h i-

~:Hl5 sayılı koıınımn !l n•ü maddesi
rıiJL 1~ No. lı frkı-asınıian istifade
~inin tem i ııiyh• lcazıııı•: Wl'gisinncn 
mnafiyetiııc daiı·. 

~H . rn . 1!l ·ı~ lnı · ilı \'(' ~~!) !'i No. lı 

aı·zuhalinl' ektir. 

l'~tı rii mt~ndt-di r . 

1\faliyl' vrıknleiine. 

Enoiimendedir. 

50;)4 / :1!101 Oiı·esun Pehnıi Aktan. 29 . VII . 1942 tarih ve 4740 No. Eııcümcndedir. 

lu arzulıaliıw cl<tiı· . 

fı055j!i : 3():{ Tnıbıoıı : Mu~ka .Mck~i- İskan muııııı<'lf'lt·ı · iııiıı ilmıuliylc top- S1hhat v İç. Mu. V. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

186 -

Arzuhal hulasası 

lo köyündfl 1\lcıncd Öıt.- rak vrı•i\nıeı-;ine daiı· 
tiirk. ve ar. 

50;)6/r1~{04: Riveı·ek: f'cıt.arvinde Av 1\fııhkiınıi,,• l'f ı•rznsnır11 affrna dair. 
ııi Ercan. 

:'i0fı7/5~0[ı llil'csmı : 1-'t.•lımi .Aktnn )\lııı•nk ili\ıuınm inf;ı;r.nııı ılaiı• 

eşi l\Icliha Aktan. 
5058/ 5:306 Enmnııu : ~iif'us katibi 13iı· derece terfiinin trıııi11iıır dair. 

Bchçct rünn:v. 
:l059; 5a07 Acıpayıını : C'cza.eviııuc Hu.t>usi af dil<'ğ_i ııc dair. 

Ali Iüıya 

1\!uarnelesi 

Aıllıye vekalet.ine. 

:\la 1 i yP vekılletine. 

.\ılliyo Yekaletine. 

Dnhiliye Yekaletine. 

r)ı42/51!l0 Dıı.ylnıl't : Rorgu köyü Ofise olan hor<:lanıı.ı öt1ı•dildt•ı·i hal- 'Pir.nrd , eli:alelinc. 
nıuhtan :-;aJih nnş ve ııı·. de yeniuru zııhiı·ı· \ ' ('I'Jllt'k iı:iıı luz-

:v'ik <'tiilcliklerinc tlniı·. 

5_i:l/ fı<l9l .Mutlw·ııu Kunya 'nın Eşiııin aı-;krrliktcn trl'lıi:-;ine ılıı i r . ~~ ı\1. rı>kalı:ıline. 

3244/54:92 

l{araman kıızasıııcla 11 

jandarma eri Abit Öz . 

kan'ın eşi Aliye Ö7.kıın . 

Simav: M nıct Adıya

man. 
Duı·sıı : 13üyii k Busııı-luh 

köy\inde Sülcynı ::ıı . .\y 
lHl. 

'T' onıl: Yt> lnu·rleı-;i rı:;nııf-

1 n n Hıılt''tsi Olm yer. 
F.ı·ı•i!'li : Ereğ-li kiinıiirlcri 

i~)t'II\INIİ ı,!Üllii'Ül< !'cn'i
Kinılı! Radeft i n Kıral. 
. i ksı11· : ('r7..ı H i nde ı\ lı 

ıhıllııh Kaı·ıwıı ve Ar. 

ıniikell !iycli hal,kwd,ıki dilelle
tiııin nazarı itihıır<' ııhnmıumıu tlaiı· . 

lskün ııııııınırlesiniıı ıliizeltilnwsiıH' 
d ;ı i ı• . 

Ycr·lim:ıll:ır p:ı7.oıı·ıııılıı cışya vroı·ilnıc 

ı;inr dniı·. 

iO ~·nşında olıhıi!tt iı;iıı :ılıııııkla oldu
ıluğu ücrcttcıı k:ızıııu; ' 'l' rg-isi kPsil
ııırıncsiıw oaiı· . 

)[nhkiınıiy<'1 ı•ı·zalill'llllll ar nr:ı tr
(•iliııc ilııir. 

lkt bat \'t'kıiletinl'. 

Iktisat vckôletinP. 

;\lali:n~ vrk81etine. 
gnrilmendedir. 

53G4/56 12 .\ ııfpkyn : ('t•zarv1nde 8akiyr. kalıuı ııııılıkiııııi~· l·l ı·l'l.ıısıııııı ı\rlli~·e vek8letiııe. 
ınc\·kııf Hüseyin Pekıııez. affma dair. 

5365/5613 Balıkesir : Nnfiada Vııh- Münasip hir memuriyt•fp liı) ini hak· Eıwümendedir. 
hi Başko. kmda. 

5~6fij5til!l Eskişehir :Yıldız ötelin
de nyas <>liylE' Erneidi 
pilot ~edildi haşc:ııvuı;ı 

Yahya Uçar. 
:1367/5615 Niksar : Meklep mahalle

si Tufan Yılmaz <>şi F'a1-
ma Yılmaz. 

n~68/5616 En·abarl : I ıllıkbahir kö
yii Yalı mahallesi İbra
him eşi Safiye Turan. 

5370/5618 'l'ukatl : ffil'izdıığı köyün
den cezaevinde mahkum 
Hidayct Kanyar ve Aı·. 

Malfılen tekııiit nıaaı;ıı tRhsis rrlilme

sine rlaiı·. 

Y Cl' ne]H'enıinoen mÜ1 eeSSİl' oldukla.· 
ı·mnan mahkum olan eşinin bir müd
rle1. içiıı tahliye inin teminine dair. 
10 seneliği defaten vet·ilE'n eJtanı ma
aşmın yeniden tahsisine dair. 

Yer depreminden nıütees ir oldukla
rından oğlunun mabkılmjyet l~rza.st
uın a ffmı isi i yoda ı~ 

Adlıye vekaletine. 

~~ncümt>ndedir 

.Adliye vekaletine. 



Kayit. 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adrı>si 

186 -

Arzuhal bulasas ı l\IuameleRi 

5427j567G Bursa : Çekirge r.arldesi Tckaüt ınaaşından kesilmesi istenilen l\f. M. vekaletinc. 
Ül'man ınektebi yanında zanıınııı iııtiı·da1 edilmemesine dair. 
No. 4J . Emekli süvaı·i 

yarbayı Nami Ersü. 

0572/ 9824 ls tanlıul : Cağaloğlu Sel Yedek subay hakkının verilmesi hak· M. M. vekaletine. 
vili rnesçit sokak No. ı unda 
Kemal. 

9997/ 10251 Bolu : l\1. Ziya. Yıılide lıagındakı Maarif sanatoryo- Maarif vekaletinc. 

9998/ 10252 Senirkent. : 1 snıail Bil 

gi~ Kcmalakça vc Ar. 

9999/ 10254 Trabzon : 1çl<ale camii 
iınamr l\fııstafa Akpınar. 

10000/ 10255 Niksar : Hocaahmed 
mahallesinde No. 40 

Hüseyin Ercan. 
10001 / 1025fi Akşehü· :. Kaymakam

lık tahrirat katibi eliy 
le Haındi Mat'tonaltı . 

10002/ 10357 Erhani~'c : İkinci ha
n istih l-am taburu er.-
leri İsim yoktur. 

uıunun teshininc dıı.if·. 

Belediye reisi, Parti rciı-ıi ve kaıli 

kıt~'ııuıluımı taı·afıııtlaıı döğiHtliiP;iin
di ·P :;'il\ii yPI. 
Aya.kka.hT nı elbiselik ı~unıaş Yerilnı e

ııi haklmıda. 

Yardım edilmesiıle ıla. iı· 

Hidema.tr vataniye tertibiııdcıı YC'ya 

başka bir suı·etle nıaaı;ı talıl'lisiyk t cı·

tihinin teminine dair. 
Askcı-1ikfen terhislerine dair. 

Duh iliye vekBletine. 

D iyanct ıı~ lı-ri lls. 

J~ ıı cünH'ııdrdi r . 

Y.: n ı• il m e n d edir. 

M. l\I vf'kaletine. 

10003/ 10258 As. Po. No. 487 emir İstimiiık edilen arazisi hakkmdaki na.hiliyı- vekaletine. 
subay ı Ila! it Ziyıı Eı·sc- rlileğinin naııırı it iba.rc alrnmas ınıı 

ver. dair. 
10004/10259 Bar tm : Gelihey kö- Ücı·etli iı;ı ruükeUefi~.in<.len nıua.fi - 1 ki isat. nkıilet.ine. 

10005/ 10260 

10006/ 10261 

ı 0007/ 1.0262 

j 0008/1 02fi:~ 

10009/ 10264 

10010/ 1026!1 

yiindo lbrahiıu Çelebi. yctiıte dair. 
Ualyıı : , \nıl~ :ıt O. Nu 
ri Tord un ı. 

Inegöl : Nuri Turgul 
Cd. No. 3 Tuı·gut C'an
mamaş. 

Bitlis: Emekli öğret 

ıııcn ra <•i Enıan . 

Dolu : Büyük cami mıı

Jıallı>si Rayhoca sokak 
No. ~9 ıciını Taşınan. 
Kenıa h · İlkokul baş
öğretmen vekili Sa br i 
eliyle Hatice Gökçe
ınen . 

.KII'Ikhan -Hatay : Kut·
tulnıj ınaluıllesi No. 4 
A ,·aclis K ucnoğlaıı . 

Hakimlik ve ceMevi müdürlüğüııdt> 

geçen hizmet miidd tiniıı naıaı·ı iti 

bare a.lmmasma. dah·. 
Belediye tarafıııdan yaptmlaıı l<ııl 

uırım iı;iu kcndilcl'illdcıı pam alın 

ınamasına dair. 

Vuziff'ye ,ılıııııırısmrn IPıniııi dilı>ği 

ne dair. 
Hazineec tarl,ısma ,• iJkı miidahal~

nin rc.J:ine dair. 

J\Jaıı&ııun tezyicline dair 

Adiiye Yokaleti lle vilayet aı·Hısmdıı 
zayi ola ndosyıınm buldurulmasııuı 

dair~ 

• \Jli,rf' vckatetinP-. 

lhılıili~· e Yeklllet.ina 

Encümendedir. 

Ziraat. vek8let.inc. 

Eneümendedi r. 

Adiiye vekatctiıır. 



Kııyit 
No. 

Arzuha1 sahibinin 
isim ve adı"Cı:ıi 

10011/10266 Sa.mstın: Cezaevinde 
Rüştü Giiven. 

10012/10267 Olti : Konsor na hiyesi 
tahrirat katibi Enver 
Selçuk. 

181-

Arzuhal lınlasası Muamel&ıi 

--------------------------
Verilen malıkfımi~'et kararmda hata- Adiiye vekaletine. 
yi adlt olduğ~mdaıı yrnidrn tetkikiyle 
teliiiisine dair. 

24. Xl . 1942 tnl'ilı ve 3tı28 No. ar- Dahiliyt: vt!k8.letine. 
zuhaliııe ektir. 

J0001H/ 102tiH Maraş : Muhasebe mü- 29. 9. 1941 t al' ilı "" :~662 No nrzuha- Eneümendedir. 
dürii Amil Yılmaz. line ektil'. 

10014/10269 Aksaray : K. Gergi ma- Askel'Cle ikPıı ke"ill'rı maaşnun ve- Dahiliye vekilletine. 
hallesinde No. 5 İslAm ı•ilınesine doir. 
Penol. 

10015/10270 ~nvı:ıııt : Aı:ıktn kalan 
mnbuşrrlardan Ali Yıl
maz. 

1 OOHi/1 0271 VPzirköpı·ii : Zek·i Ak
baycan. 

10017/10272 Erzurum : Cezaevinde 
Zeki Oguz. 

10018/10273 Snsırlılc : 5 nci Tümen 
cezaevinde Tl}evkuf teğ
lJ!CU Pelımi Erçeken. 

10019/10274 1stnnhul : Küçük he
bek bostan aralık so
kak No. 9 Vitali Me-
şnlan vekili Nazmi On-

alan. 
10020/ 10275 Sivas : P . T. T. Mu

vakkat memuru Rıfkı 

Özatamtürk. 

eniden mübnşil'liğe alınınasma dAir. Adliye vek8.1etine. · 

:30. lV . 1942 t:wih ve 4439 No. ar
halin~ t~ktir. 

Yiye<'ek zorlnğunda hnlundnkların
ılttn şikayetine dair. 
Mtı.hkumiyet cezasının affına dair. 

Adliye vek8.1etine. 

Adiiye vekaletine. 

Adiiye vek8letine. 

Müekkili.nlıı Ti.irk vatandaşlığma ka- D.alıiliye vekaletine. 
bulüne dair. 

'l'ekaiit ııınaşı tahsisine dair. Münakalat vekaletine. 

l002ljJ0276 TavM : Kııılca bölük Sümerbank iabriko.larındıt.tı ııuıl ala- lktisat vek8.letine. 
ruı.hiyesinde Mustafa hilmesiuin teminine dair. 

Boyacr. 
10022/10277 Koc•n.eli : Tahsilat ka- Kocaeli deflel'uaı·lığı tabsil !iCfi Fa- Maliye vek9Jetine. 

tibi Ahmed Çakım ve zıl . .Mılıçı'nın Devlet alacağım menia-
ar. atı şabsiye mukabilinde miirul'uza-

ınann uğratıp terkin etmekte olduğu-

lU\ daiı•: 

10023/10278 Olı·csun Osmaniytı 't'ası.ı.rtui haJckına vaki müdabalenin Adiiye vekaletine. 

mahallesinde Cemal Bi- refine dair. 
]en. 

10024/ JU279 lsıuetpıı.şa - Malatya : A'lkPr oğl uımn eezasmm aftu1a daiı·. Eııciimendedir. 
E . Ahmed At.eş. 

1002fıj i02HO 'l'ııxşıııılı Kunıı:ny 'l'nı·hedilcıı kaznııt; \'ergisinin 1\lm- Maliye vekaletine. 
ltöyiinden Memed Sii- mo.ınasınıı. tlait·. 
mer ve ar. 

10026/10281 Kayseri : Koıniser mü- Eı:ıki memurlarm teı•fihlı:ıin teminine Encümended.ir. 



Kayit 
No. 

10027/10:282 

lOU28/1028B 

1UU29/ 10284 

100::30/10285 

1U031/1028ö 

1003U102R7 

10033/1028 

ıooa..ı:;ıo2t~9 

10035/10290 

lUU:36j10~91 

Aı·zulıal sahibinüı 
isim ve adresi 

tekaidi . Emin Zilli ve 
Ar. 
Eyüp . İ:,ıtanbul : bef-
1erdar Arkıı S. Nu. 5. 
::la Lri Soran. 
Sivas : Ziııciı·li nıiıw.

ı·e nıalıallesindr No. 29. 
Nuri Mekişli. 
Kütahya : Cezıwv.inclı' 

Alımed Öznıeıı . 

Çanakkale : Yalı eıııl · 

d esi Aşçı llıra lıiııı evin
ele . .l<.,atma Sönmez. 

lzmir : Karşıyaka Ke
malpa.ş.a cad. Y ıldJZ 
o1 ellııde. 'l'a.lip Deı·elıi. 

Amasya : Sofu ler ma
hallesinde No. :1- H:~ . 

Salcip Uürrnen. 

Kırıkhan : Lut.fü Kılıç 
oğlu yanında Fevzi 
Knrtarel. 

. Antalya : Osmaniye ca

mii inıa.mr Mustafa Ye
şilgül. 

Üdemiş : Tekke mahal
lesinde Memed Kaı·aeı·
ken. 

lzmir : Karşıyaka Se
limiye sokak No. 56 
Eski Kayseri nı ebusu 
Sabit eşi S mi ha ~~~hi t. 

188 -

Arzuhal hu1asası 

rlaiı·. 

Sümeı·hanlc tal'a fmdan imtihnııa kıı
bui1ünün 1eıninlne dıüı·. 

l\1uamele8i 

lkli~:~at vekuletine. 

laı;ıe vr ibatesiiıiıı rrıemtll'ltn· g-ibi UNlz Ticaret vekô.letine. 
l'iyul lu 1emini11e rlnir. 

'l'i.il'lc vatnııdaı;ılığına kabulüne rla i ı· . 

l•~ı;ıiniıı a:skel'likten tel'hisinin teıııiıı,i

ııc dtı.il'. 

Mululiyet mnaşmm tahsisinP. dfliı· . 

Neri ı·e1.ıumıııı kaldmhrıaıu ve yı:ır
dıııı r<lilmf'siııe da i ı·. 

· ı >nhili.v"' vekaletine. 

M. 1\f. vekaletine. 

Rııc'Ülnt•ıtdedi ı·. 

Bneümeudedir. 

fıayı·i luı. tıllııl lıiı· vaziyette avukatlık Adiiye vekil.letine. 
yapau Hatay 1dan Mesut Fani 'ııak-
hakkında tahkikat icı·asiyle avukat-
lıktAn menine dair. 

Pal'asız ayakkabı ve elbiselik kumaş- Diyıınet İş . Reisliğine . 
ların biı·an evvel tevziatma daiı·. 

Hazine emvalinden aı·azi verilmesiııe Sıhhut \'P. le:. Mu. V. 
dair. 

Kcnuisiııiu ve ~ooukJaı-ı:nııı iaşeleı·.i- Dnhiliye vekaletine. 
nin teminine dair. 

ı 0037/10292 ;.'vf anisa : Akliye ''e asa- K ad ro ııııuı~ıııın ·verilıne-ı:ıi hakkında. Rneümeııtledir·. 

ıo275/I05ao 

11232/11487 

biye hastanesi idaı·e 

memw·u Halit Atıımeı·. 
Geyve : Hususi muha
sebe varidat tahakkuk 
memum .Adil Subıı.şı. 

Yuıgntl : ezaevinde 
nıahlnun Mustafa ~;r
doğan ve Ar. 

l~718/129'i2 Y ulu va: Yalova \ nzusı 
Çınarcık nahiyesinde 
Hulusi Özer. 

Yekalet ettiği G<inen Ziraat muallim
liğin(lcki 5 ay 23 güııe ait ikamet yev
miyesiyle haraırahrmn veriloıediğin

fl.cn şikayet. 

A~ri c.eztt evlerinden biı•inf' nakille
ı·inin tAmini hakkında. 

Dahiliye vcka.letine. 

Adiiye velculetine. 

. \skı·ı·i ınakamlnrcn işgal edildiği sı- M. M. vekaletine. 
mda yanmış olan evi için tazminat 

\'erilıu~si. 



Kayit 
No. 

12987/1324-l-

Arı:uhnl sahibinin 
isilll ve nd resi 

Pm::ırba~ı: Huımsi mu
lınsebe kut.ibi Cemil 
1\ ktuğ. 

ıag -

Aı·:r.uhal hulasilsı' 

Yeni kadroya konon 25 
lirn farkı mn:ışın ödenıne. ine dair. 

1~9HH/ 1:324!1 ('onun : 'iriş nınlıalle - Ynı•dıııı e<.liluwsine daiı•. 

sinde Ro.hiıı. 
129R9 / 1 :t.!4G 

ı ~990/ 1 : ı!.!-! 7 

Iuğlıı : 'l'nhı·intl l{uti
hi Ali Özgür. 
l • 'nt.ilı - Istanbul : llii-

20 lira kadro nıanşnnn verilmesine 

claiı· . 

,\ı ·. l~rı . 3 t\9 No . kımı.ı·ıııu itiı·nz edi-
sambey mahallesi ser- yur 
dar sokak No. 2 A . Rı -

za ._'umer. 

1299l j la2.Jb İslaııbnl : l' ıucdııtlt• 
Taı·ık Kasideci. 

12992/1 :~24-9 Bayburt: Eteın Ozlii 
ve Ar. 

,\1 :ı lıııı ôııı iyl' t t•ezasının yeniden tetki 
l<iıı<> dııir . 

1 iı·ıı ht•ıl llı>riniıı artt.ırılıııasmn dair . 

1\tıuımel si 

l>nhi}.iye vek6Jetine. 

Eııeiimendedir. 

ı ıahiliy~ veku1eline. 

,\L. :M \ ekô.lctine. 

Eueümeııdedir. 

illıırünıerıdedil·. 

ı ~99:J; 1:.1~50 Karadeniz . Ereğlisi 

Ilkokul öğretmı>ni Y :ı 
zrviran köyiimle .\ J i 
.!<'e h mi Bo lrı. 

lcl:trl' iieı · l>tlt>riniıı tesl'iyeliiııiıı teııd- Maudf vekiiletine. 

niııe dn ir . 

12994/ 132fi 1 'l'okn.d : G('c:eıı köyiin - \ ı·ıııilt>l'iutleıı sn r;ı k:mıın larıunı te- Hıhlıııt ve t ~· ~{n V. 

.12~Wf>/Ja252 . 
129!lfi/ 1 !'l25:l 

12997/ 13254 

ıle • ıılih rocııt PP Vt' minine dair. 

Ar. 
Çııl : Zahrt katibi Züh

t.ü Ekmekçi . . 
Samsun : Cezaevinde 
Mestım Ortaç. 
Beyşehir : Evsat ma

hall sinden Rifat Ugur. 

1:ık m:ıaşlaı·mm vı>l'ilmesine dair. 

iıfahkfııııiyl't t•ezmmun nffmn dair. 

Kardeşi Nuri ğtır hudut haricine 
ı:ıkarılflığından geı·i ahnma ınm t -

ıııiniue daiı·. 

llin<'iiınrndrrliı·. 

dli,\'O vPknlı>tine. 

Eııcüıncndediı·. 

ı:n9!ljJ:145fı Oenılik : Bahmt otel Rüthl'siııin iadesi ile tekı·aı· askel'c Bııriitnl'udeıliı·. 
o. ı katibi Sadık Ye- nlımııast lıakkmda. 

ı 37~11/14011 

1 ~7R1 / Ho.J.fı 

13182/ 1-1-047 

U7R!3/ l.JOfi0 

tiş. 

('ol'um : Alembeyli kö
yünden Şakir Arat. 
Kahta : Anut muhtul'r. 
Abdullah Şihahbalıa . 

'I'okad ~ezaeviııd<' 

mevkuf. Alli Raşnı·ıı. 

Anluu·a : Itfaiye mey
daru güı·eşı:iler S. Tu . 
4. e)jm<' Balkı . 

Silvan : fes i malıal 

ır-.. ünue. Jzzet Aziz. 
l lanbul Kadıköy 

Rasiınpnşa wabalP. t>si 
Sarayarkası cad. Nu. 
Büseyin Sarı. 

01'11lllllrlan ıığaç kesıııelc:'l'illl' mnni 
olııııcln~ Lınılnn şikayet. 

. Jıındanııa knmntıınındnn şikayet. 

ruralrtle tahliyesine dair. 

rrekniit mnnşı bağlanmasına dair . 

22 . JX . 19-1~ tarih ve 4907 u. h 
nnmhaliıı ektil'. 
A~kcı· ail<'l<'rine yapılan _ ynı·dmıııı 
k ndilerine d yapılması hakkUJdu 

Ziı·ııııf vel>alrtiııı> . 

fJalıili,vı> \'rkul<'tine . 

Eıı<·iiuıendedir 

R ıı riiııı rntled i?. 

lhıhiliyc vekatctiue. 



Kayit 
No. 

ı :l7 6/ 14051 

Aı·zuhal salıibinin 
isim ve adresi 

Jskilip : l\falmüdiiı·ii . 

l\femed Aykul. 

190-

.Arıuh al h ulal'lası 

~fnaşından lıaczin kaldırılması ve 
borcunun aCiı hakkında 

Muamelesi 

Bııeiim('ndcdi r. 

1:1787/ HO!i!! Yozgarl : leı·kez ka.- Kanuni mesafeden uzak olan köylü- Ziı·aat vek8.letir.ıe . 
zMına lıağh Q.içekli lc·re oı ·man ı·ııhsntiy ,si vcı·ilınemes1 

kt4ll~>ı· köyü . 1 h tiyaı· hakkında 

h~>yeti . 

l37~FI/HOfı : ı YozgıHl : J\f rı· kez ktt 
zaımı:ı hağl ı Ortaköy 
lht.iyar heyeti . 

ı :nH9/ HO!i-! Denizli Kaplani al' 
camıii imam ve hatibi . 
, iilı>yınan Kamman. 

ı:~891ij1411i0 Baı'tnı : Tnna m::ı.hal

lesinrlc. THiseyin Kay
pak. 

14337j l4fi02 <'eyhan : Dokumacı 

.Ahmet Çalışkan. 
1433 / 14603 Erzincan Trabzon 

1\ıııınıı i ıııı>sni'Pdı>ıı ııı.u.k olan küylii Ziı•aııt vt-killetine. 
lıı~ ; kıııa unııaıı nılısat i yesi vel'ilme-
si hakkında 
lluılı>nıf'i hayı·at ınua ş lı\l'lıım tczyidi- Uiyanet 1~ . Reisliğine. 
ne daiı·. 

Iş uıükdllefiy.-tıiııdPn isliıma e tillllesi Encümendedir. 
lı akkında 

lktisıı.t vekaleLi tıırafınclan iplik ve- IJtfiqaf vekfiletiue . 
ı·i!Jııesi. hakkında. 

Heyeti VekiJe<'e ikamett> memur eclil- Fıncümerıdedir 
ı• addesi Rıza Topuz d i ği Erzincan 'dan diğer mahallere 

otPlinde Rizeli .Ali Ka- gitmesine müsaade edilmesine dair·. 

14:1:19/ 14604 

J4340/14fiOn 

1434 1/ 14606 

radağ. 

Bel diye azasındnn Ak
kaya ve arkadaşları. 

Brzincan : Ahmet Öz-
turan ve ar. 

Katlıköy - 1stunbul 
Kuşdili Teleion cad . 
No. 1:37 N. Kemal Dil
man. 

Vıı.li üı.rafmdan yapılan gayri k.anurıi Dtıhiliye v killetine. 
muameleden şikil.yet. 

Mütekait, dul ve yetimlerl' pahalı- Eneümt>ndedir 
lık zammr elbisl' ve ayakkabı veril -
nıeı'lini istiyorlar. 
Oz I of istiyor. Adiiye vekAletirııe. 

1434:.!/ Hij07 Arlaıın : In. Baş. Müd. Fı•m1 eknıek ve gıda maddeleri ve- fHimrü.k ve fn. V. 
yaprak tütün balam. L· iiınesiııi istiyorlar. 

evinde müstahdem iş~i -

ler nanıma Nuri Kuı·-

tul. 
14:1ii.3/ 141308 lskenderun : Akdeniz N üfmı hi:iviy i ı•üztlııııııı ııı vel'ilmesi - l>nlı il iyt' vekıı 1 line. 

lokantasmdn Kemal A- ni istiyor. 
ıma. 

14:i4.J j H609 ~iverek : Imam Münir 
Parlak. 

14!l4:ij l-!Ul0 Hmııu : Hm~a ı• r7.n 

Pvinde Memet Çeki~ . 

l4:l·Hi/ 14611 Bursa : Hnlk ~czaneRi 

Kasım Vazgan. 
14iH7/ 14Gl:! Ortaokul Türkçe öğ

retmeni T. Fikret Al 
tuner. 

lla.tlPırıeı lıayrııl a ıueccanen elbisP.- Diyanet İş . Reisliğine. 
lik kumaş verilmesini istiyor. 
(hel Af istiyor. l<~tı'iimeudedir. 

Sıhhiyı\ \'rktLlı>ti Bursıı. vıılisi ve ~ıh 

lıiye miidüriinnt>n ~ikity t. 
Va lidı>n ~ikR.yet. 

. .. ,, 

Sıhhat ve Jç. Mu. '1. 

Dahiliye vek!letine. 



Kayit. 
.No. 

14349/ 14614 

Arzuhal sahıbinin 
isim ve adı·esi 

Istanbul : Eıııirgiııı jJl,. 

okul karşısı No. 22 Ön
yüzbaşı Seyfi lükr. 

Karaııı:ın : lhı·:ıhim Pii 
mı k. 

H~fi0/1461fi Bnlıı . tilmnhk koyiin 
de Kemal Şen . 

ı~ :l~ıl / 1 lf ifli f\lnlatyıı : RinE>ınA ı-a ri 

No. 17 Berlı·i~·c Yiiriik
o~ln. 

1 ı:; ~ı::!/ I ·Hi17 f;~sl işPhiı· : Nııfıa ~ıt iı: 

leri ambar memur" 
Nnri Akrne.ı. 

1435:3/ 11618 <,ı ııyP\Iliııı : Oemit·iler 
l{öyiinde Hüseyin E 
sen. 

191 -

Annhal hnlasası 

--------- ---

Nilıııuıu' nlaı·ak ~ôııneı·ilrlıği ağdıı te. 
ıtrkrl~c~riııi c:alaıı şehcltrııiıı D. D . yol
lnrıudıuı nı-a:;ıt tl'JiuıııHı lı n kkında . 

·' 1 ;'ıl iıl i,1 et clcı·cı•ı•si ııc gi~rc ıııaıı~ ve
ı·ilnwsiııı· ılaiı·. 

.\sl<ı·ı·d<' lmlıııt:ı ıı P~iııin rnıı;ali nı i il
Iii frrlıis t>ıliiJnrsiıtr n;ıir . 

. \ılı·siııiıı Yııg-oııl:ıYyıırla terkPttiği 

rııılHk n ııı·;ı?,iyr. ıııiiteııllik gı>ki . rhir 
1 t' Kmırll<lıtıı gııyı·inll'nl{ııl ''eı·ilıııı>si 

Jıaklonıla.. 

tfi miikrllefiyrtiııP tnlıi tutıılnıııııı.ı . ı 

hııkkıutla. 

Muamelesi 

Endinı<'ndC'dir. 

Miinakalat vl'kalet.ine. 

:\l . .M. vrkaletinr.. 

Sıhlıııt w lç. l\ln V . 

H!lfi4/ 14GJ!) Erciş : 1ldut•i J:ıııdnr- 'rı•ı·hisiııin temini dil•ğine dair. ..U. ·'1. Yekalt'hlH' . 

ma olml ~nnılm 7 RI 
Uılom snbııyr Yt'rlflk 
teğmen Rifat. K\mt 
ınan. 

143fiıl/J4fl20 Nazilli 'l'ıırnn mıı.hııllr - ''·'ılı n ı•rzacviııur ın ılı'ki'ını oğlu Arlli_,.l' \"('Kal!.'tinr. 

si Sak:ıryıı rnd. No. ll'\ Muı·ııdııı 1\aziUi t•rza .. ,·i ııe ııııkli ltıık-

M em et Bh·gi. kıııd;ı. 

H:lr1G/14fl!:!1 tzmir: P<'~l<'nıalı·ılııı· ~l'lıit oğltnıdan ılllHII) lalıı:;i~iııt• d<tiı ·. Eıwüıııı>ıırkdir. 

C:uknrJınn No. 2/ti 
Nnsrel Alkoı:lal' rliylP 
fh ı:ı:ın fHirgenı>ri. 

J .ı :l:'i7/ 1 Hi~2 lı:ıtaııhul : KannathaiH' 1\ı7.1ll111 l(':Yil ıne"nni olnl'nk Kauılilli Endimendediı· · 
köyü 'l'abya <~ad . No. liscsiııt• alııımıısına daiı·. 

143:1 '/14623 

143~ı9/H6~H 

ı-ı:Wl / 1 Ui2G 

31. TTiiS!IÜ Ahşlı . 

Sa ııısun : 1 !l 
malıall~ı:;.i t sci 
s. No. fl Ralih 
.rmt. 

ın ayıs 

:r.a(h• 
y şii-

Sarusuıı . Cezur' ııırlr . 

,\f nsl afıı Prl'(:iıı 

fjiılt•li - 1 ·tııııhııl : ~u 
ir lüı~nıcl .'. Nu. 21. 
l •' ıı il\ Ozturga. 

Scytlişelur : Aluylaı· 

ıııahıılllesi :Mektep ha 
demesi. l\Icmod Uııcy. 

n. T>. YuD:ııı·ıııdaki lıizm •tiııiu fer
Itini kııydine ı.laiı- Ycı·ih•H ıiııziboti 
kararııı yeniden totkik olunınası 

hakkında . 

Jhısnsi af iHfiyııı·. 

,\l illi ı;aı·;ı)lal'dıı c;cıhı;ıaıı ve orada 
,-azife başında. ölcıı koca~mııı hiz
ııı!'l i nazan itibara alınarak uıaaş 
bağlanınası hakkında. 

Maaş tahsisi hakkında. 

JlüıııılwiM vokall'tine. 

\dli~· r YekalPtiue. 

Eııdiıncııdcdi ı·. 

Eıwiiıııı·ndetli t· . 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinın 
isim ve arlresi 

192-

Arzuhal bulasası .Muamelesi 

H3G.ıj t4fi:.!7 ('orum : Y<'ııiyol ı\1. 2:! XIJ . 1!)4... taı·ilı H :'i:1Q2 sayılı Enriimrmlrrliı·. 

Hıırırcc p H. No. ı\. ııı•:t.nhaliıw l'l(tiı· . 

Rrza Ceı·it. 
14601/J..ISGfi H:ırıkanıış: Cezaevinde Hnsusi af istiyor. ,\dli~·e vrkıiletinr. 

Jiazal Ejdar. 
14602/1-18fi7 Bur·sa : Adaköy ihti- Hitııı·nf hir aı·a1.i tt'vzi komisyonu Dahili)·o vckniPlinP. 

yııe heyeti vekili lsınail g-iiıırlcrilıııcsi haklmıda. 
Yıldırım. 

Hli03jllHijH Yirarışchiı· : Uhıcamı Jliıkiıııdcıı şikayrt, diyor. 
nınhal lesi Ma h m nt Çe-
lebi. 

Hncüınendcdir. 

H604/ IIH6!l lsl<t•ıırlenın : Yeniı:ıchir _;\fil]j rınl~lw ııit. nlnıl otuı·dnğu evin Sıhhat vr k ~(n \". 
mahallesi Funın sokak- kE:'nılisine Yeı·ilnıesiıı<' flaiı·. 

ta kiiin No. IH Hcflı·i 

1'iiı·ken. 

J t60G/ 14H70 A vanos : Muluı iirlüı·ii Hnsusi af istiyor. 
linmit Parıltı . 

Adl iye vekaleti~~· 

1 ıôOfi/H 71 Siııob : Yeııi ıııalııılle 

No. 24 Ali Atalay. 
l3i ı· ı>Pııcl ik iluaııııye v h ir Üı>t deı·e- Bncüıncııdcdir. 

l't' 111aaş verilmesine dair. • 
H GOl 1 liH72 'fHlwd : l\feydnn ma- On ııüfus Hileısiıı • yctceck karlar ara 1-iılılıat vr li;. "tu. V. 

IHıllesi Köpriihaşı Ncı. zı veı·ilmcı:ıiııo dair. 

24 M:eıncrl ve Kiiınil 

Akyüz. 
11fi0R/l~R73 ~imnk tspimlir yiik llfıkjut ve .innılnmı:ı. lwınutanıudan Dahiliye vekalcline. 

köyü Fnjk ITalil Bildir. şiknyet. 

J lf)O!) 1 f~ll ;\lıılatrn : Oinıg-il köyü .faııdnı·ııw knıııııtıuııııclaıı ı;ikftyet. 

1Hllfi; IIH7:i 
OsııHtıl Oıhck \'(' aı·. 

lwıiı· : 1\onınv:ı :·ıııhıı
şı ııokuk o. 71 Hnlih 
f'anfez. 

1\1 illi Pmliik<' ııit cılaıı hi ı· "'·in kcnrli
sino vel'iJmcııino rlaiı·. 

n:ıhiliyc vckaletinc. 

:ı ı :ı 1 iyn vekilidin c·. 

llfıll / ll871i lwıir : P. 'f . '1'. llınıun ?ıliiı·ıtı·u r.ııııınıın ıığraııııı;ı lwrt•ıııın ııııı- l~ıwiimf'ndedir. 

t11üdürliiğü oda(•tlıırın- knhil kesilc·ıt pıırnlal'llı IC'l(ı·ııı· kC'ıuli-

Hli1:? / 11 H77 

Hnl:l/ 1 ~R7H 

1 Hi 1 l / Hfl7!l 

clan ('ıı fe ı· Hulrlıı ıı . siııo Yrl'ilıııl•siııc ıla ir. 
('l'rl' ";l : Yıılnk köyii 
Ali ~cııı~iil. 

tstnnlnıl : 
Y Pniçcı·ileı· 
fı7. Ahmet 

IS&r. 

('ııı·şı l<a pı 
ı:Hl. No. 

Dııiııı Bn-

Hivas : Divı·ik loıuısı 

nüftı~> ktıtihi AlHliir -
ı·ahnıan Yetkin. 

Zirııaftı ı•h eriı;li lıiı .1 ı·ı·ı· iskiııı rodil 

ıııt·leı·iııo ılaiı·. 

Arzuhal rııt'iiıııı·ııiııiıt ,.c Uevlct ı;;fı

rasııım karaı·ım rliıılcmi. rn Vııl rf
l:ıı· iıhıı · t>Si hıı kkııHlfl. 

flı•dikli cılnı·ak 

t i nin tel\ n ii t 
edilmesi. 

r:ıılı:;ıl ığı orriu Jıızmc 
ıııi'ıılılctiıw ııııılnmp 

Bnriimrııclerli r. 

L•; ııeiinıeıuletli r. 

~I. l\1. vekalctine. 

14Gifi/ H8RO F.rım·um: Tanada ııın- Oğlıındıın ş(•hit ıııııa~ıııın tıılu;isiui 111. M. vcki\lct.ine. 
lıallrsi orta meydan so- istiyor. 
kak Nu. 5. Azize Oöı·-

men. 

1461fi l •l8R1 Anka nı : l~uıniyct . .Md. HusUBi af istiyor. M. M. vek81et.ino. 



Kayit 
No. 

.I..JI1J7j14RH:! 

1461 /HI'IH~ 

ı :::ıooıı; ı 5272 

1ii007j l527a 

lfiOOtl/15274 

1;)009/ 1;):!7;; 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

şnho 4 de komiser ınu 
avıın Hadi Saydııın 

t>liyk Arif Özal 

j\ııka.ı·<ı : f't·ı.n(·viııdc 

birinci koğ'uştıı . Ali 
Deıııiı·nlp . 

ı\ııl<am : l ' lııs 

rlnrıı Bııııknlar 

Jll('y

eaddc· 
xinrl(' hcııı.iıwi .. Mi.iıuin 
/fiili H!. 

lstaııhııl : 1 )sıııan Nt>n . . 
Hasan Du \ ' ll rr.r, Ah 
ııırd ll~r.tııı Nilivı·i Jw. 
ZaNI 1•\>f (' Idi~ ii N o. ·1 ri . 
llı:ı.kln Kaval<lı. 

Konur : C. ll. P. Baş

kanı. Tnl'lıtııı K O(~a

maıı. 

Bm·ısa : ( 'ezac,eindc. 
R ı;ıit Kcmnli. 
Toı·balı : Deıııiı·t•i köy. 
IJıtiyaı· heyeti. 
lstanlml : Jlayclaı·paş<ı 
Rıhtnn cad. No. 3. Ili-
da.yct ~i!'iıı. 

193 -

.A ı·zulıa 1 lı ııl ıisası 

llwııısi af isti~rır . 

Sa h ibi buhuıdıığıı lı attı lı i t'!IJLen•eiJ 
~ ·a ist illi al n-ycı i st i l'adt•s i ıw ~l'rbcs t 

lııı·ııkılıııusmıı clair. 

lhr : gal'iı;taıı ıııulııwiı·i olduldaı·moan 

kPndilcl'ine :ı:iı ·Hnl ic;iıt al'ıızi veı·il 

ıııc•siıır duiı·. 

~H h i~·c uıerkeziııin Su la k köyünden 
alnıaı·ak tekraı· .AgHylı köyüne nak
linr dair. 
IJ usıısi ııf t;ıiPiıi lınkkmd<ı. 

Aı·<ııi vcrilıııel'li Jıaldnnda . 

1iifus trzkrı·rsine ııı:ıkel'lil;- ounınnı 

ll\lll yazılınası luıkkında 

.Mnameleııi 

Adli:va Yf:'kRlet.ine. 

Dahiliye vekaletiue. 

Rılıha.t ve Jç. lu. V. 

Dahiliye vekıi.letine. 

Adiiye v~k8.J.etine. 

Sıhhat ve lç. l\Iu. V . 

M. !ıl. vekalet.ino. 

l.JOHJ; 13:!7n Istanbul : D. J>cııizyul - fh~clikli <;a.Ynşlııkta gc<;cu ıuüLldetin ~[. M. vekaletino. 
lan lş . L. Md. Zat iş- tekaütliiğüııdc lıNwp . edihııl'si lıak-
l<· ı·i ı;;ubl•siııdc. Adil Ün- kıuda 

gören. 

15011/ t:'i:!77 J·;rzıınıııı : ~iJiılı fabri - Ewsalltıı•i gıbi trrhısıııi istiyor. 
kası harp sanayii eri. 
11Jrulıinı Mnlka~. 

ı. I. vekaletine. 

l5012/ 152iR hmit : Askrı·l poota l:skaıı ınuamolcsiııin uüzcltilıncsine Sthhat VO k nıu. V. 
1762 1\f. Ali Onur. dair. 

1 :-ı o 1:11 ı ;j279 Atlapazaı·ı: Acı El ın a
lık köyü nıulı1arr ve 
:ır. lsmi olnmaınadr. 

Köylcı·i ·ivanııdaki ueğinncıı arkı 

taşmak ·ıu·etiyle ekili aı·aziyi batak
lık yaptığmdan arkın kapatılması 

Dahiliye vokalotin . 

l:JOH/ 1 3280 

1."i015; 1G2HI 

15016/ 1521:!:..! 

lıakkmda. 

Ayancık : Fayrıı köyü Tm: vcrilnıesiııi istıyoı·la.r. Hiimrük ve lu. V. 
J~slHl A~ı k göz ve Ar. 

Za fı·anbolu : Askt>ı·i Başc.;anış ı·üilıt•sindcki tt~lıdillin kal- Enciiuıcnllrrlir. 

poHta 505 !ıluh . Tk. Gu. dmlmıı.sr ile harl'ltl knnı.uıuıın hı bi 
r. 9J3- 1717 Eyup 'l'a- tnlulup Dcvl•l nı mudurı nıisillfı mu-
nay. am •le görınekliği lıaklmıda . 

Hı.ı vuı. _ Sam ·un : Ar- Da""' ,·elciJ li ği ytıpuıak i~iıı izin ve- Atlliye vek8.letine. 
r.ııhalcı Nnrottin Tekel'. rilm si hııkkmdil. 



Ka.rit 
.~o. 

ı ~ı018/152~4 

ı ::iOHlj ı :1285 

ırıo~O/ l:l2~1i 

ırıoıı ;1;;2~7 

ı :-ı023/ ] ;)388 

194 

.\rzuhal sahibinin 
isim vr acire, i Arzuhal lmlusnsı Muamelesi 

l ı.,t;ınhuı : Kulrli askt'- ı rııkkındııki asktoı·i tı•ıııyiz nıahkenw- M. 1\T. vekfılt>fiıw . 

ı-i liıw llıtı<ııııı•h• ııı<•1ıııı - sı kaı-aı-iyll' yiil,~t>k kaı·ıuııanıc) o 
Zı•ki fı·ğaıı . ııınhnlii: ularak Dinını ıııuhasf'batı;n 

wı-iıt>n gayı·i fıcliııııw kaı-nnn reeleli 
ilıı lıirlıi!'i a.l'ıdı sıra Hl~l"llil kaldığı 

ıııağrlu,.iyctleı·iıı ık iı.nlı·si Ye telafi 
si lıııld; ııııla 

Konya f'czarvin<lc 
l'ıf cm cd Güngör. 

..ı\sanos : Malıuüdii ı·ii 
eşi Hııtir Pırıltı. 

Muğla : Köyt•eğiz ka 
zası Ül'taen nalıiyesinr 

tııbi Kaı·aı;nlı l<öyii 
~faPit Gümüş. 

Sıııııs11n . C'cilaeviıırh• 

MNıtan 01'1aı; . 

grmeıııık : Orta. ıııa

hal Hatice Kırnaz n 
tıl'. 

ıl . X . 194-~ t:ıl'ilı n · 1964 ıınıuaralr 
i:-;t iriaya cktir . 

ı J IISW·ıi tıf İRtiyor. 

l skfırııııın lt~ıııiııi .rııhut ıııeıııleketi 
olan V:ın.':ı gitmesinr izin ,·erilnwsi 
lıııldnnda. 

,\J ıılıkfııııı,vctinin nffıııa rlair. 

Dolmııııı tcı.g-ıilır HrilıııeHi lıııklmıda . 

~ıwümcndcdi r. 

.\ dliye vckıiletine. 

1~ nı· ii ın e ıı ıl ı•d ir. 

.\di i.n' \'l' kıi !et iıır . 

1 kt isa\ Vl'kıilct.inc. 

1502:3/ 1528!.1 Baku·köy - !stanbul : .\ı·azi Ycriluıcı:ıi lıaklmıJa. Sılılıtıt 'ı· Ir;. Mn. \ '. 
Osmaniye ma ballesi 
Ramazan ~ııloğlu. 

l:i0~-1/1:1290 Kmkhan Hata.y : Hatay ,• iliıyd\ rlahilindc iskanma l~ıı<·iinH·ııdNlir . 

ı ıo~G/ ı :-.2n2 

1 :)027/ ı ;)~!tj 

ı :l02!l 1 ı :i:.l!l.""ı 

ı ;-,o; ı o ; ı fl2!11i 

Kilırnt ıııııhalJc.-ıi Kilı- tlniı· . 

rithauedc ııınkiın B eki ı· 
Kurtoğlu ve ar. 

'!'i nı bolu : Dauışma n 
köyü Dilıli Yılmaz. 

11ilccil< : lsıııl'lpııı_ııı ııııı 

hallt•si flülsüııı Karn 
la ı· . 

l\lii.lerakiın alacuğınm veı·ilmesi lıııl< 

knıda. 

1\iııı:-;esiı kaldığ'ıııtlıııı 1\,ıı·ı-.ta oltmııı 

kızkıırıh·~iııiıı ynrıııın 1-\itıne:-;iıw iziıı 

\' l't•ilınesi hukl<ıuda. 

~1. .\l. Yckiılctiııe . 

ı·; ııı· ii nit •ıı t lı•ı li r. 

Kılılı:ıt no l ı: . ) [u. \". lzıııir : fiazilcı· mahal

lesi Haıııı sukak Xo . 
5/7 Sait !şçi. 
Suııg-uı·lıı: ('czllrviıırlc 

Aşit· Öğuı;. 

Yl•ril(• ıı ıııalıkiınıiyt-1 l<anırıııdn isıı- Adliyo velullctinc. 
lıct oluuırlığım1an cezanın refi lı::ık-

Sıuıı.tul'ln . f't•z;ıt•Yiııdı· 

Hnsnıı H aliloğlıı. 

Maııi:-;a . \wı rartular 
ınalıallı•si ikiııei sokak 

f'Yi yıkılıın.~ arsa iı;iıı

dc Lehih{• llerlcr. 

1< ını hı. 
\ ' ı•ı·ilı•ıı ııınlıkiııniyl't knı·ıırııııla isa 
IH·I ulııınılı~ıııdnıı t!t•ı.ııııııı ı·ı.fi hak
kında. 

Belc(liyo larafmdan yık ılaıı f•viııill 
yula dahil olan kı:mııııııı istiıııJ;!ki 

hak k ında. 

,\ ıli i~· e n~kaletiııc. 

DalıiliyP vekiiletiııe . 

1:10:31 / 15~97 ~cı'İk: Il asım Konyaı· l.'ı·ltik lıııkkıııdHki ıliklcklccinin ıı;ı- ZirAat n.'l<ülbtlne. 
ve arkııdaıjı. ilıırr itihııı·l'. alınuıası haklunda. 



Kıı.yit 
No. 

Aı·zuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası }!uanıelesi 

l!lml2j 15298 Şirna1c : MenH•t Arknn . Kanuıısuz olnı·ıık jnndarmn binbaşısı Dabiliyt' vrkalı>tint' . 

tarafmıl:ın tı>vkif erlilcliklerindt'n ı-ıi -

HiO:~Vl G29ÇI Şiı•nıık : lsnınil ~om vf' 
arkadaşı . 

kayet. 
» 

l!l0:14/ 1:i:300 Niksaı· : C'C' ZM\' İ. Ha- Cer.nlnrının tph,ri hnkkırırlo. 

smı (}zsoy vc• Ar. 

Diyaı·hnkrı · : 'ııfa eo
mii malın'llı>. inde Aziz-
oğulları •. No. 21. :M. 
Akkaya. 

'rt'kaüt nııın:-ı ıııııı dPt'C't'f' üzcı·inrleu 

tnh . isim• clniı ·. 

150:.i6j l 5302 Erliı ·ııc• : Eıuııiyf't ıııii · Polis ıııvslekiııcleıı lıuk"!IZ olnı·nk çı 

l{al'ılclığ'mdaıı ı :~ maddelik clilt>ğjnin 

ı ;)() ~17 1 ı fi:lO:: 

1 G I 10/ J.>:J7G 

ı !i lll 1 1.):177 

di.irlüğ'ünılP snııt' 4 
ınHameliit ın<· ıııııı·n . ' t'· nn:t.ııı·ı itihoru nlınııınsııııı daiı·. 

Pib Eğ'itnwn . 

1 lrkinıhaıı : Kncaö:t.ii 
köyü. Ymmf Avras. 
Anl,ıırn : Ozken nın 
hn.llesi Eğribucak ~. 

No. Hl. <lülkünı Yüksel. 
Drıı i:t.l i : 'ro. vas kaza
sma bağlı kızıicabo-
luk '1n iplik dokunıu 

tezgiıhcıla.rı namma. 
Ahmet Ya.ğcı ve Ar. 

<His lıissNıi nlııı·nk isten~l f'n pnı·nnııı 

intlesi JJ. 
~atııı aldığı evin üst kıı tın m inuı.r 
dairesine~ yı kılmak istenildiğinden 

şikô.Y,et. 

::leyyıı ı· kazanç mükdl lefiyetinf' tabi 
1utuldnkhırmuan şikuyet. 

Dıı h il i.rt• vPl<lllııtiııc . 

....\dli;"~·e \' rkfiletilıt'. 

.JL ::\L vekfıletine . 

Bnriimendf'dir. 

'l'icar t vt'kllletine. 

Dahiliye vc>kaletiııe. 

Ikti at velciiletine. 

15!1211 ;):JIH Baı·tın : Df'ıniı ·cileı· mn- Df'ğiı·nıenimlo ~nlıştıı•clığı ı~c;ının iş İktisat vekaletine. 
halll'simlo tüccar lıl u . nıükcllefiyct in o tfi hi tn t nl maması 

1.lnn Kıi.ı· vo ıu ·. hakkında 

ı :·ıı ı :l 1 ı:ı : mı Hııı·ırn : Al'funcla kü
yündo AhıııcL \nınaıı . 

1!il14 l:i:lHO Dal'tm : .Akc; a M\•sc;it 
köyünde !':\t•vld (h. 

t~ ıııiikellefiyPt iıw 

hnkkıncla 

1r:; ıııiikdll'fi?< t iııc 

lı ıı k lnmla 

t alı i t ıılıılııı:ıııtıı'-11 

tu hi tııtulııııııııası 

1fı:31G; J:i!i!:l :; Sinop : Yeni ınahııl - Manşnıuı ııı·1111'llmMH lınkkınclıı. 

led<ı mi.i.tckait Hıeaz 
uı·kast subaylarınJan 

Iliiseyin ~anal . 

Iktisat vekaletinc. 

lkti:ıat vf' kale line. 

EMümend dir. 

1G:3 Li 1 1 558·1 Yuzgad : Bı ğazl iynn HrlNliyo ini ihahındo. yaptlnn yolımı- Dahiliye vekiletine. 

kaznın Çayır ~cylıi na- yıılsu71nktan şikayet. 

l rı: ı 19f l 5f>Hti 

15320/ 15587 

h iyC'si l'eliU Akdağ vo 

aı·. 

Huı-ı;a : l:ling·cr knııı 

pnny:ısı ıııoınuı·lnı ·ıtl 

clıın 'l'ohsin Aynta. 

Ha ı · tnı : Orta mahalle
d<• mnlcim Avni Çelebi. 
Am~ : lksife köyünde 

Aziz kebeli. 

!-\uiistiınnlindC'n uolayı malıinim nl 
duğıı tıız,ıniıwt ııı kaldıl'ılıuası hnk -

kıııda 

lş mu kcllc.fiyrt i uc tı1 hi tut ulnı nınası 

hn.kkında 
Malfıl oldnğunclnn. nrnzi verilmesi 

hakkında. 

-· " ., .., .., 1 1 
Eneiinıeudedir. 

fktisnt vekıilt'tine . 

Eucümendedir. 



Kayit 
No. 

J532lj15588 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı'f'si 

Niğde : Fırdık köyÜ 
mahallesinden Abdul
lah Çalık. 
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Arımhal hulô.sası Muamelesi 

Yiyeçek yıırJıını yapılmasına dair. Ticaret vekô.letine. 

15322/15589 Denizli Kiremitçi Oğlundan bağlannn şehit rrıaa.şınnt M. M. vekaletine. 
mahallesinde D&rıver- tezyidi hakkında. 
di sokağı Hüseyin Öz-
dil. 

15323}15590 Havza : Kamlrk kö- 1 fususi af istiyor. 
yünde Rasım Sakaı-. 

Encümendedir. 

Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin hıiııı 

ve adresi Aı·zuhal bul tı.sası 

ll. Bütçe encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

5135 Aşkale : P. T. T. Müvezzii Mahrukat bedeli vel'ilmesine daiı· . 

10253 Ankara · Alırnet Dikmen. Rr tayın zammı verilmesine dair. 

ın. Idare Heyetino ha.va.le. edilen a.rzuha.ller 

574J 
13241 

Ankara : lbra.hiıu Mete. Muhasebe müdül'liiğündeki miinhale t!yinine dair. 
Ankara : Emir Halim Eı·gün . Ankara mebusu ölü Ekrem F.rgün'üıi senelik tahsisatiyla 

ikro.miyesinin verilmesine dair. 

IV. Kanunlar kalemine ha.vale edilen arzuhaller 

fı029 Osküflaı· : Haxıı ıı (.!u nı~ . 
5084 Ankara : Ali Barlas. 
5090 lzmit : Ziya Sarıgüzey. 
510R Kadıköy : Melahat Tevfik. 

132~ D nizli : Jsmnil 'ruran. 

L~~243 Anknı·ıı : Emin Halim. 

14601 Ayaııc·ı k : f:lırııyıp n ilgi h :ı ı ı. 

L5229 lstanhul : Halil KotA. 
15443 Ayancık : Şuayıp Bilgibnıı. 

1stiklfi1 ruadalynsma ait. yeni bit· beralm verilmesine dai'l·. 
;\lcbuslukla geçen müddetin tevsikine dair. 
lMtikHH ınadıılyaı>ı verilmesine dair . 
. Meclhıt ça1ışt.ığı miirldf:'1e ait hir hizmet vt>sikMı verilmesine 

,.; dair. 

ıa . XTT . l!l42 tarih ve 3n3 nuınarnlr arzuhaline ilişik vesi
kanın verilmesine dair. 
Aııkııı·a nıebusu ölii Ekrem Ergun 'un hizmet. müddetinin 
tevsiktyle viı.rislerine ın::ıaş tahsisine dair. 
'l'ukdirnarrıe i1e ialtifine dair. 
Millga Ayıı.ıı Mccılisiııdeki memııl'iyetiııin tevsikınc dail'. 
Milli nıücacleledeki hizmt>tine ait olnp knyhPHiği vesikanın 

.n·ıı iıh•ıı verilmesi hakkında. 



F. Sualler ve istizahiar 

ı. Sualler 

Dördüncü İçtlına zıı.rfmda suıı.l tevcih olunmamr11tll'. 

2. İstizahlar 

Dördüncü lçt.ima zarfmda iat.Ua.h yapılma.m.r.,tır. 



. G. lcra Vekilieri Heyeti 

1 xı . Hl-l2 laı·ihiuılt• lı•t'll \'t>killcı·i TTt>yc•li ııı;;ıığ'ıda i~iıııll't'i ,\<IZJII Zl'\':t\laıı leşelekül etmişti: 

Roşvckil .ljiikrii Saraco,ijln 1'zm ir 
~trlti.IJ'' r(~ kiti 
na" il i yp » 

Jf Oiiftll JJ CJifllll'llCio.if/11 

RetP.p Prlı'l'l' [1] 
J.ll (ll' d i ll 
1\.iiloliya 
TmlJ.eon 
l.r::t a J/ 1w 7 
T ralr~o 11 

f ZJ/1 i 1' 

Uii111riilı ı•e lu. » Ha if K a.ra d e 11 iz 
1/arir·iy'' » 
lkl~at » 

.Y 11 lll an J[ r 11 f' Hil' llcioğl u 
81.rr1 Day 

JJa.arif » 
Jfaliyr » 

ll rts{flı Ali Y iil'f'l 
l~'uad A.r7ı·alı /!Jl a.zı .i) 

Jf {(ll i,<;(/ 

Sams1111 
/(Ol/ Jjrt 

Jfi711 Jfiidnfaa » 
ıli iinalwlnt. » 
Nafut » 
81hhol ı·r· !~·· J/11. » 

AU Rıza Arfunkal 
. l m i ml li' rı ll n· JiJ·n .fJ i n 
Ali Ji'ııarl rPbr.·oy 
Dr. Hulusi Alatas A !Jduı 

n eui:li Tir·arrıt » JJ 1·. Be1u;et Uz · 
Ziraat >> ·':ıy e !'ket R a.~it TT nt ipntJlu A f?JOII J; . 

Başvekil Şükrü Saracoğ·lu, memleketin 
iktisadi işleri ve almacak tedbirler brukkında 

REtS - :\lnı·lisc st>vhdilcıı kamın layilıa
luı·r hnl<lolltl:ı Ba~1·rkil izahal wı·ı>reklil' . 

~özü R;ı ı;n-<'ld lt • \ ' Cl' i,I'O ı·tıııı. 

BAŞVEKİL ŞUKRU SARACOOLU (İzmir) 
A rk:ıclıışla r, ınüsaaılt•ll izlP lı rııwn i~r ~i ı·i;~·o

rum. 
Hizlt•ı· Aııknnı'ılaıı <ı)Tılıı·l<cn, lıt•ı· 1aı·afta VP 

Jıcı· mulclıı lı i 1' kqııı·lı lııışlml ı. F'iyıı t kıpn1ısr. 

Bu kıpıt'lı, claı· hir zaman ic;inde, yilrüyüşf' 

irıkılıip ı·tti \ ' t' hıı .\'ilJ·liyüş ~ok süntllc lıir koşu

~· a Y • lıil' ku~n~ıııaya tahnnül !'ll i ve hilyl<'cr fi
~·ııtlııı· nldı, ,d.irüılii. O~·lrsiııe yürii<li.i ki, her sıı
bah ynlağııulıın kıılkıııı h<'r vatandaş, <'!;li il , 
do':!tu iiP kounşıu·ıık ve g-Hz<'le1Nı1e okuytırak, ye

ni fiyııt artışlıll'l ile karş1 kn1·şıya lmlıyor ve 

krıHU Jcı.ııdi<ıirıc SOI'11,\'0l'clu: 

1! . XI . 1942 tarihli iniıkatta aşağ1daki beya
n:ı.tta bulunmuştur: 

Nı' 1'{ Yl' g-idiynı·nz t 
Di~rı· lıir kısım hnlk ta, lf üküınc1in lıiı: l)iı• 

~l',\' ,\'ıtpnııııiığonıı vr '{e~·iı·<'i kııldığnıı giirrı·ek '{11-

ı·n.'·m·: 

rı iikiinırt ıırı·t•tle! 

:\ilıa~·L't lııızılm·ı cla, Hükiimrt.i şu vrya hu 
iktisnl mezlıt•lıinc maledcrrk, hnılisrlel'i kendi 
nk ı llıll'lıırn izah n r:H lrşryordn. 

Jfcı· ı;;t·~'Üt •n t'\' Wl, hıı smı ıııülal~ayıı cı>vııp 

\'l'l'('('('ğiııı. 

Biz, lll' uchıın • 'mit 'iıi llılehc~i. ne ıl Karl 
)fa!'ks 'm c:rr·ağıyı:z. H iz sarlerr içtinıai diru, halk
•;ılık \'C iklhwdi nırzhchi 1 evletr,ilik olan, siyasi 
lıir frı·kıınm <:Orııklanyız ( Aikışlnr, bravo ses
\eri ) . 

Biıd \'e i~fpı·iıııizi yakıııduıı takip ccleıılcı·, hi-

111 Dr. F'ilr1·i 'l '1tUr'i1ı vcj'rıtiyTc Dahiliye ııekilliğillf li. l ' /11 . J!J 1:.! trıri/lindı~ Hl'ccb l'eker td

JJi'lt ulilmi~ ı·t lıf!Jill lnkucsi Fnııımi Ilı•yıllc 11. XI. 1942 fnrihinch okıuwıuşlttr. 
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ziııı t'ıt·ka pro~rammn ıw kııdar h:ığlı olduğumu

zn tınlamakla zorluk ı:Pkıın•zlc·r. Esast•ıı, işe lıııı;;

larkt>ıı, nıl'rıılPkdiıııiziıı Pll lıiiyiik rıınh~ulü ulmı. 

lıulnılınf rı• piı·in..; hakkındaki kıınırlaı·ınıızla pa

ıııuğıı fi~·aı 1l•:-ılıit ı •clrn ,· ı· .diıw \'P yapağrya ı>l 

ko~·aıı kanı.ı·laı·ınıı?., biziııı lıııııgi ·' ulıın yul(·nsu 

olduğwnuzu kiı fi deı·l!ı•cdı• ı.rii~lı•ı·ın işi i. 

J:t'iyallunıı baş ıliiuı.lüriieii lıir siirnllt• ıll'tıııu~ı 

iizı•ı·iııc, :-ıonıluıı, Hükünırf lll'l'l'dt• 1 sualiıw kııı·ı:;ı 

da, lliikiiınc1in her an iş haşmda olduğuııu. şiıııdi 

Yeı·rı·t•ğ'iııı izalıat n• alııınkta ııldnğunıuz k:mıl'lcır 
güstcrcccktiı·. 

,\ı·kuda~hu·; 

Dııı:ri.iıt ıııcııılcketiıniz, ınulıarip tledetlrl'lı• la
ıııaıııl'n t;t·nilmiş bit· halclcdir. lşleı-inıiztlt• H ka
ı·a ı-ları ın ızdıı., bu haki katı gözden ka<;ırırsak. \ ' t'· 

rec·c•ğiıııiz lıükünılcnlc ve alacağımız tetllıiı-lt•ı·dp 
biiyük hatalam düşel'iz. D.ilnıeliyiz ki, bugün 
dördüncü yaşıııı yaşııyaıı had>, yoşlaııtlıkı.;a fe
ııalıklal'llu ölt'iisüz aı·1ıran ıııuzıı· hiı· ıııahlttktur. 

Bugün için lıarb ılışı olan lıl'r' ıııcmlrk 'l, lıaı:ı
lıca ü~ hı1l'b tehlikesi karı;ıısıııdadıı·. llnınm hi
riııcisinde, Jıarbin ıueuılekete katiyycn girnuyo
ceğiııe inanılıı· Ye onu gör • hn.Zlrlıksız lıir halde 
bnltınuhu·. [kincisi, menıleket c;ueuklıı.n ııı·af.tın
fhıl{i kuvveti l(•şkil eden hil'lik ı,:üziHiir v • bu 

,\'nldmı haricin iştihası lwbarıı·. Oc:iiıwüsii ıle. 
Jıaı·lı d!', ıliğer \'adıldar ~ilıi, A'l'lll; ill:cıı ılaha 

akıllı H lıcsııplı hnreket ettiği halde. yıışlnn

dıkı:a okıbuz n hesap · ız işler yıtpaı·ak lıöyleet• 

t•inu·ııııln huluıııın hıu·lı 1lışı tleYlct ic;inılaluı teh
likeli olur. 

Bugün haruiıı hulunduğumcıult•lu•tlcı·d . nd.i-
1euındi.n-n artan feuttlı'ldıu·w bir kısmı du, lıu
clnllaı•ıHnzı ge~cı·ek memlek timize ~'eni yeni sı
k ıııt ı lar getiriyoı·. Ilıırlı uuıdı k~ıı. dadrldanım-

7.111, sıkmtılarıuuzııı ı,:oğalacağıııı tahii görmrk, 

owı göre daiıııa hazırlıklı bulnıııtııık, tedbirl ral
ıııak Hizmı<lıı-. 

Bugiiıı. ıııenılckctinıizin ku1lnııma~a mecbur 
ol<luğn ıııulıi'Uırıiyt~tl ı·, başka ıneıııl ketlerinkin • 

ııazaı·aıı yuk dcuec·ek kalhu· n:;:dıı·. H ün gcçf ikçc, 

yt•ııi yPııi h•dhiı·lt>ı·le ka.qnlaşıııak ıııc:cbtıl'i)'t'l i 
' hnluııdıığ'ıımt, dainııı göziiııiiııdu bnlundunuak ve 
lnııılunı kutlaıııııak için lıazıı·lııııınak, her Ya1aıı

peıTeriıı borcuuur. 

Arkadaşlar; 

liaı·hin ilk ~'ll ını ; a.t. ~cık ı·ıt hat ge•;il'flil<. ı:i.iı ı-

kü. ıııcııtlcketinıiz ambarlamıda itııalat ~e ınra
<·<ı f lllltfJaı·ı 11LC\'Cl11 olduğu içiıı, Jwı·haııgi uarlık 

,.e mahı·unıiyl't. krndini his· •ttiı·{;'ICek lıir Jeı·ecc
yc nll'lııad ı. IJu yı lııı en hü>·ük daı·hesi, 'fürk 
hü1t;csiııiıı iizerinılp görüııtlii. Çüııkii, ı-;ulhuınu. 

zu koı·nııııı k ' 'e ktntarıııalt İl; in, kuskucıı bir Türk 
oı-dnsııııu dt'rhal silah altuıa ahıtağ'a 'c sil ii lı ul
tmıla tutıııağa ıııecbm· olduk. 

11arbin ikin('i Ye bilhassa ii~:iiııl'ii yrlııııla, yer 
yrr ılııl'lıkhu· lıis<ıoluııdu. (,'iiııkü. lını·h dolayr
siylt• ıııııl ithali 1:nk zoı·laştığı gibi. ııwınleket 

c;ukfaı·ıııııı sili'ıh altınrio tutulıııası. lıiı· taı·ı~ftnn 

i sf ilılı1ki c:oğaltırkrn. rliğeı· ta ı·aft a ıı i~t i hı,; u li 
azaltııuığa haşlaılı. Işte lıaşlll'ıı Inı ı.elwpfcrden 
nı·tııınğ-a haı;ılıyan fiyntlarln Yl' hu ~·i.izılt'n nynk
lııııaıı ihtikfıı·Jn ııı(it·ndrlP Plıııclt Yazifesini duyıııı 
Hl'fik Hıı~·daııı 1 !ükümeti fizsının lıirlrı;cn lmu
a11aı·iyle kaı·al'lar aldı. Piyatlaı·lıı. ıııulıfckiı·lc>rh· 

ın iiı·udelryc haı;ıladr ... 
. .\lıııaıı ıııiiı•ııdrle karaL"hıı-ı, yenilerini r1iınt 

t•f1i. YPııi kaa~:aı· da, ılahıı sılo. ,]alın ·eı·t kaı·aı·

lııı·ı zııı·ııı·i J·ılrlı \l' lıii_ylr1•t•, lmnıı·rlnn kaı·am g-t'
f:ilt•ı· .. Jc ıııı·ıııh•kt•l clalıiliııdt' hiı· ı·ok nıallaı·n d 
knıııılııııığu katlar ill'ı'i girlildi. nu k:ıı·aı·laı·. heı·

lH•:-;iıı ht·l~:ediği matlup rH'fiı·e.vi \'l'l'lltt'di .• \z hiı· 
znııınıı i•:iııdc. ııt~•ınlrkd ılalıiliııılt', ı•t•sıııi fiyııt

lıu·la lııızı ıııııllııı·ı lıulınak iııık~ıısız lıir lıalr 

!!ı•ldi \ ' t' ııınııll'kt'! ılalıiliııdı•. lwslwc·ıı lıiı· kaı·ıı 

1ı:tzuı· ~·t•ı·11'~1i. l\u lt•\'ha kaı·~ısıııcln. lwpiıniz, 

1'\'\ t>li'ı kPııdi kt•ıHiimiı~t'. snııı·ıı dıı lıiı·lıiı·inıizr 
sııı•ııııığ'ıı lıaşfnılı k. Ac·alı;.ı lııı lHıı·ııı·lıı ı \'!',va h it: 
cleğ-icıse. lnııılııı·clıııı hazrlaı·ı nfııııııııııııı;, cılsnyıb 

daha iyi olıııaz ıııı idi! 

\ r·adtııı •·ol< gec;rıll'cleıı lıiikiiın 't'ı·rııl'ğ-l' lıaı;;-
1ııı1ık Jlu Jıiikıııt• ı;iiı·e, lnı lwı-ııı·lnı· :ılııııııasaytlı 

clıılıa iyi cllıH•al<t .. 
l ,·ır Inı <·t•ı·t•.nlııın Yt' lm loıııaıı1 iıı dolaştrğ1 

\'t' ı·aıılııııdıi{ı g-iinlt•nlt•, ~ıınwcıfı;l11 hükümeli 

iktidur ııı!'\'kiiıH' ~t>lıli n gt>lir gt>lıııez de, e,·_ . .. .. 
vt'IN• alınıııı~ ulnıı sıkı kuı·arlnı·ııı hazı/:anııı ip-
ka od('l't'k. lıii,rük lıiı· kısııııııı uı-tndıııı 1\ıtldınlı. 

ıliğl·ı· hiı· kı..,ııııııı da d('ğ-iştirıli Yt• tatlıikı ılalıa 

lwfııy \!' dahH ı:nk iıııkiııı dahiliıııll' güı·ülı•ıı 
~·t·ni lwı·nı·lın· aldı. 

1 'ııııınlc .diıı ,.,, yapıık hakk~ııdaki lwı·udnı·ı 
alıııaktıı g•t•t·ikıııt•dik nu ıııalıımllcı·iıı tek ahcıı;t 
llükiiıııı•1 ııldıığ-ıı iı;in. lwı·al'l;ıı·ııııız.ı ~·iiı·ütcce

ginıi?.t· t•ıııiıı uiJuk. Ke:t.ıılrk, paıwaı-ııı tPk alı
ı·ısı n' ı:;ckcriıı tek satr!'ısı olduğuıııuz iı:iıı. htm
l;ıı· lıaklmıdH fi~ut kaı·ıııl. ıın alıııııktıı ,.e hmı-
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larr tatbika geçmektc gerilouerlil<, resmi vf' lın

stt'!i fabı·ikaları hirlcştin• ıı. ,viiıılii n pamnkl1ı 

kuıwışlııı· h:ıldunılaki kımıı·lan ııılhafnıa ct
ıııt>ld<• kıılınadık, hıınl:ıı·ın ııı·ııı-ıııw. d{'l'i f:ılwi 

knlarıııı da ilf1vP Pttik. 

fl'inın nııı h:ı~lıı·ıı ;.{ıdıısr oltııflk itiltııı·iyı1 ı· , 

IJI<'IIıff'kt•l iıııi;r.iıı ('ll Jıii.\"iik llll'ı>l'icı.ıiııi lt•şkiJ ı•th• ıı 

huhulıııt lınldoııda. ?t ~;, kııı·ııı·ıııı ıtlılık \1' lııı 

l<anıı·ı nl1rl<ı·ıı . ııi:H·<tı!ıın 17. ~t 2!"ı, h·ı·l<·. hcııı o ı· · 

ıhıııııı;r,ıııı \' ı• lıii,dik Şt>lıirlt•riıııiziıı iAşesini rııı 

ııi;vı·l altııııı alıııak \'t' la•m de tanY.im sa.tn;ılar·ı 

yapmıı 1\ lıusnsla r · ~nılıı kfı fi rlrnx~<'UC lnl\'vctll 
olııı·aı!ıııııY. kııııaııti lıi'ıkiıııdi . Kt•zalik piı·iııç 

h:ıkkııııla ılıı, 11,\· rıl kıırıaatlc , •. a~1ıı istikıııııellt • 
l<aı·ıı1 · ldılc 

.\rkdaı:;lıır: 

( l ii !'ii \tii'SIIIIll/. k i, TJ Ü kiinH'I j tn i ?.i n, ht•ı·haıı f.!j 

hir lmı·aı·ı cılıı·hıı. üstünde t • ıı ı:ok dtıı·duğu, 

('ll ı;o l< lın .sıısi.ntlt• lclkil< dlii:ri ı•ilıf'ot. almacak 
l<aı·adanıı iıdil olnıası n• latlıik kalıiliyetini 

haiz bıılıııuııasıdır. 

Tekraa.ı· ediyorum, biı hn yoldıı, fiyat kon
II'IJ:ii kıır·ııl'ları ıılırkcn c;ıık ıııühiııı lıi1· keyfiyeti , 

clııiıııu g-ii~iiııiiııdı> tııttıık ve huııclan sonı·a da 
ılniııın g-iir.ii1ıiiııdc lmluııtlııruı·ağrz. O k<'yfiyel 
dt•. lııı kıınırlnı·daıı doğaıı yüki.iıı, miist hlik ve 

miist:ılısillt'l 'dt•ıı lt• ı ·<'kkiip eden nılııııılaşlal' a.L'a
sııııla ;·ıılıliuıt' lııksi ııı•l'r. Bugüıw kadar, uıaal

<'St•t', ılii1 ir.li dii,· i;~.sir.. lakaslr, takas.'lız, rııemle

l<E'l<' g~ll'rı itlı:ıbit lıtallal'lnm fi.vatlıu·ı üıcrindc lıfı-

kiııı olaıııadık. 1\ı•zalik , hiıı hi ı· ı;eşit yollada yapı 

lan alış vpı·işlı•ı·dc. ıntıhtckirler ve n1rguncuJaı· tn

ı·al'ıııılaıı yıımtılıııı ~ ' ÜI<ı-ıt~l< fiya"l ai'Tiı da önüm• 
g ı;rıııt•d i k. lıiiylt·ı·t·. fi.ntt lmraı·la ı· ını ızm yükil
ııü, chılw y,iyuılc ı;ftı:iyt• yükletnıcğc de1·aıt1 ri 

tik. Bu yolda ıle\'anı etseydik, yalruz luıksızltl{ 

ları yığm halin(' gctirıııiı;ı olmakla kalıııryarak, 
i tilısalin azalmasr gibi, büyük hiı· tehlike ilc (le 

kaı·ı;ıı kaı·şıya kalııııı,ı olaı•aklık. 

Onun i<:in, bıınılaıı soıu·a ıla, ft•ı·lcmcdeıı J.Hl· 
m l<auınan ıııiiı-ıtchliklcriu, alııı tcr1Hiu yaı·at

tığı nıalısullcre ıııühaliı.ğaya luıpılrnaksıırıt, clc

ğrr (i) at nı·ıııt>lt•ı·i inıl{fınııu <laiına yaşalınaya 

<:alışacağır. ( Hı·anı t-teıt:eri). 

OtcdcnlH!l'i bir ı;ok yazıcılıu ·ııııız, köylüııüll 
dertlerini ıızoltıııuk iı:in yaı:-Jlar, şül'leı· yazarlar

ılı . Uıııılar· <;ok yerinde yazılardı. ıariptir, köy
lüniiıı bir boytlaıı öbür boya yüzünün güJdüğii 
bugünlerde, kalemi ·ı·den, bu sevince iştirak 

eden hir kı• lime diişmecli. Bilıuclıyiz ki, vatan

daş sad<·c şiiı· nıcvzmı olauıaz ve vataııd~, şi

irden ziyade hak a1·nı· . 

guııılan soıu·u ıla, alınacak kaı·adıu·da, en 
t:ok arayacuğ-ıııııı eihet, bu kararların tatbik ve 
.dildi tuksiııı kabiliyeti olacak1ı'r. Çünkii, höylr 

ulıııayan kaı·al'lıırm, siiı·atle cinaya iııkıliıp edc

ı·cğine ve hatta, fenalık ynı·atacağımı şüplıo 

yoktu!'. 

Biz Int defa, tatbik kabiliyeti olı:uı H yiikii 

iıı,liliıııc taksinı eden karadarı arJdık. Bundan 
soııra da lıöyle yapacağız. Çünkü, maksuda an

eak bu yoldan vaı·acağıınıza kan.iiz. Nitel<im, 
lııı~üııe l{adıu· ald1ğımız ve ıııu1ıafaza. et t iğiıuiz 

lmmdaı·rn lıiı,: birinde, tatbik noktıısındaıı hir 

lmsnı· olıııaıuıştı'r. Hububat ve pi1•in~teki yüzd(' · 
leı·i tahsil etmekteyiz. Diğer sahalarda da, tara
fııınzdan tayin olunan .fiyatlarrla, bir Jcğişiklik 

olma.mı!jtır. Bu böyle olmakla beraber, hedefi
mizin diğer cephesini teşkil eden, ıncınlekette 

normal ve mütedil fiyata kavuşmak ümidi ta
hakkuk etmemiştir. ('ünkü, her ş ye rağmen, 

lııı.r;ılıca gldanuz olan hububat fiyatları aldı yü

rüdü. J fuhubatla beraber veya onu tııkiben di
ğer gıda nıad~l lel'i revkalade pahalılaştı. O Im
daı· Id, lıtıgüıı bunlarııı bir çoğu, dünkü kara 
par.ar fiyatlanııı' bile geı·ide bırakmış bulnnuyoı·. 

Daha ziyade, hububat, tercyağı ve ct gibi gı

tla matldel 1'i fiyatlarmda görülen ölçüsüz a.ı·tır;ı 

ta, ötedcnu ri ınuhtekirler naınmı verdiğimiz sı

nıfın tesiı·i yoktur veya yok denecek kadar az
tlır, çünkü fiyatlar artarken, hububat, faıııamcu 

köiliiniiıı elinde bulunduğu gibi, diğer gıda ve 
huyvan ıuaddeleriuiu de köylünün elinde 1ken 
pa ha lıluı;ım rı;ı olduğu görülüyordu. 

Eğcı·, bu tarzdaki fiyat yü.kselıııelcı·i, uıalnıl 
den<' •ek l>iı· had dahilinde kalmış olımydi, bunu 
hoş görnıek, h 'lk1 tl mümkün olacaktr. (i1nkii, 

a) ı lüküwct u ilc, resıru fiyatları ile böylo 
hiı· yol tutmu,, bıllunuyordu; 

h) u yoldan, çok düşük ol au köy Hi hayat 
sr,·iycsiııin biraz l<alkmuıası, yüreklerimizi fe
l'tlhlandıı·neağı katlar, Partimizin halltçılık 1·e 
J>c,rlett;ilik pl'ensibine de uygwı düşecekti. Fa
kat maalesef, fiyatlar böyle makul biı· hadd~ 

dul'ıııadı . biHıkis baş döndürücü bir süratle aldı 
yüı·iidü ,. malıdut gelirleri ile kendilerine g1da 

tedar·i k NI en nıilyonJaı-ca şehirli, bir ıstu·ap UÇll· 

ı·unı ulll\ doğr·u sürü.klenmeğe başladı, 
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Aleltl.mum gıda fiyatlamun artmasmda baş

lıca ılınil olan, buğday Ye hububat fiyatlamıın, 
hu ölçüı;iiz yükselişindeki mcsttliycti, yalmz l<öy
lüye yüldetmck bittabı doğru değildiı·. 

llubuhatm % 25 şini, köylüden, o giin için 
iyi sayıları bir fiyatta Hükihnet namma topla
ınağa karaı· vC'rcliğiıniz güıılerde, ı;ıehirleriınizin 

hububat. i ht iyaçlarııu giinü giinüno ve ha.1t.a sa
ati Naatiııc zoı· ycti.ştiııyor·duk ve ambarlarımız
da hiç bir stok ruc\·ı·nt tlcğ'ildi. Bu vaziyet, gözö
nünrle chıı·uı·ken, alaeağıınız '% 25 let·in aınha.rla 
ı·ımıza girmf'sini temin için, bu % 2fl leri ödt•
yincı>y<' kııdar, lıer ı:eşit lınbııbat alış verişini 

yasak etmektc tereddüt t'hnedik. Bn yasak, şe
hirlere hubuhııtın iıuııeı;iıır ve fı'ı•ınl:ll'm Imden
nıeRine ınani olmakla kalmadı % 25 lerle birik
tirrneğe haşladığıuuz hububat mcveuduııun, ~e

hir ihtiyaçlan için. erimrğe başladığını gördülc 
O kadar ki, aldığımız haberler, bizzat buğrlay sa
lı iplerinin bile daha ucuz olduğu için, çarşıdan 
alma k t ı> d ari ki n r çalrştıkla.rı'n ı bize öğretti. 

Orudumuz ve kara günlerimiz için. hazırla
makta olduğumuz stukla.:ı·m, yaz ortasınd11. eri
rneğe haşlanıası, bizi telaşe rliişürdii, ıııeseleyi 
bir kere dnlıu trtkik !'ttik. Alaıcağımızı almadau, 
hububat alıı,ı veriı,ıiııi ı:ıerhesL ilan etmekte yiııe 
tehlike göreliilc Stuklanıııızı eritmeyen ve şerur

lere ekmek lııılnn hir r:ıu·e aradık. Bu ç:areyi, be
lediyeleri uıuvakkateıı işe sokmalda bn.labilece
ğimizi ümit ttil<. Brlrtli;releı•e verdiğimiz lıu 

vazifenin başaı·ılahilin('si içiıı, onlara yer yer kre

diler aı;tmlı k YC' aym ?.amanda muayyen tarih
lerde kenclilel'iııc lınbuhat veı·ıniycceğimizi bil
dirdile Bu~~tlaıı suımı, yüıl rce belediye, buğday 
nmbaı·ı sayılan yrı·leı·c Jıiicıım etti. Heı·kesin ka
faemda, ltf'ııdi ı;ıHin·i ic:in bir yıllık hir Rtok ryap
maktan ba~ka Jıjr l<uygı ıııcvcut değildi ve böy
lcre her yerde bir fiyat yarı~ı ba~ıı.dı ''~' hiq bir 
fiyat, bunJarı yaı·ışt an vaz geçiı·enıedi. B n ,vol
dau, hubul>ııt fiyatlaı•t ve omutla. heraber diğ<~r 
~ıda ııuıddel t•i fiyatları gittikçe aı·tarak, bugün
kü m ii bala ğalı raddelere süratle erişti. Aıı lnşıld ı 
ki, ihtikar, tiiccal'lann iııhisan alt ıııd11 değilrlir. 

nu. işin bil' (' •phesidi!'· 

lkin ci <'t>pheı'ii de, bizim bu işte, t.icarrt ka lJi
liyeti olmayan ve karüzaı·arla alakası bulunma
yan belediyelerin, bu işi beceremiyccekleıini, el'· 

velinden görmemiş olınamızdır. Fakat işin biı· 

üçiincü cepheRi vardır ki, o da, bu salıada göste
rilen gayretl<•ı· w faaliyetlerin, her şeye rağmen 

bizi büyük ·\'e müspet bir neticeye yaklaştırma
sıdır, 1:üııkii, lıugüıı elimizde, hi!:hir vakit malik 
ulmadrğımız bir hububat stoku ıncvcnltnr ve hu 
:.ayC'dt• ;yakın ve hüyiik korknlar zail olmuş lm-
1 nu m aktııdır. 

.\rknlla~lar, 

Bazı ıııPmlpJ,rtlerde, dokuz göbel{ dedesini sa
.''ııbilı•ıı adamlara asil derlermiş Bizim milletimiz 
lliitiiıı taııh lıo.' nııca, höyl<' lıiı· a!~alet tauımadı. 

Biıiııı ttmdığımız :ısalet ruhi asaJettir ki, o da, 
lıiz1·, ·'apt ıgııııız işlerin iyHiklerinin, elcsikleriniıı, 
ı·e~ııı· .. tlı~. nı:ık n temiz bir yürekle ortııya dökül
nı,...;iııi ··nırrilPı·. Alktşlar) Onun için, hngünkü 
l'iy nt l;.ı ı·rl;ı ki ıııe~ıı J i;rette, Hiikümetin hisse i bu
lnııduğıınn söykrl{en duyduğum ıstırabın yaıu 

l•nı;;ııııl:ı, lııısıısi hir haz hissediyor Ye bu sözleri
ıııi ıııilli :ısalrt loıidelerimize nygnn göreceğinizi 
iiıııit edi.rorıım. ( Bı·ayo seslr.ri). 

f{ııla ııındrlelerindeki pahalılığın istihsali te,
'ik rdici bir iriliği oldnğu da inkiir edilemf'z. 
Bili.'·ornz ld tahditler muvakkat tedbirlerdir ve 
bu bııhı·ıını sHğlam ,.e kati olarak aıırak istihsali 
arttırınakla yrıırbiliriz. Bugünki.i mübalağalı fi
yatlıır kil~'liimüzii topı·ağa bağlamış ve böylece 
l•ii.vliiıııiiz hu ı;eııe her yıldan daha fazla bir 
gayı·l'tlP rkiın faaliyetine devam etmekte bulun
nıııı:;tıır. fli1. hıı f:ıııliy<'te muhtaç köyliilere 30 hin 
t ıııı · ı n lı um 'l't'ırıı·k ~ııı·etiylr iştirak ettik. 

Bıındaıı lııı~?lw her sene nıuntazam aı·tan DeY
lı•l zt•riy at ı, lı u ~(·tıe, daha geniş bir adım atarak 
gcı:""ıı ~ı·ıwsr ıııızamn yüzde .'riize yakın nispc!te 
bir 1 ı•zayül ka~·drtlt•cektir. 

Bıı ınünasPiıl'tlı· fabrika ve madenleriınizde 
ı·ıılı~ıııı i":-ı:ilı>riıniziıı ml'mlekettr ~-ıırntlrğnnrz P"'Pl'

lı-ı·llı· lıii~ iii' lıissPlı·ri ulduğnnıı dıı söylemeliyim. 
.\ıl• ıl lı· ri 'ı· ı•lıenııııi~'ı>tleri ııüıı gı>~l ik(,;E' c:oğalan 

'l'lil'k i~(:iiPı·iııiıı illtrs::ı~laruırrı ın·ttınlrnasr, sıhhi, 

iı:tiınııi dııı·uınlımııııı r1i1zeıılenıılt'si IlUkiimetinizi 
c:ok y<ıkınclıııı ilıdlrıırliren ınülıiııı hiı· ııırnııclnr. 

Iş Jwnııııu ilı· i::; hayııtına ınüdahııl<' Ptrııi; olan 
('u nı h ııı·i:v<'t II ükiime1i lı n kıınun u11 iıoH pların ı 

tııınnııılnnıak h;in her giin chıha dikkatli \'1' daha 
~n.nC'Ili olıwnktıı· . 

lJıırp yıllarıııııı l'atan c;oı:ıtklarındım bl.'kle
di~i [cdakiı.rlığı en i~·i aıılıyaıı, memurlarmuz 
ulııın~tur. Dii..' ük nwhn1miyetlere katlanarak ça
lışan lm ki llt• iı;iıtllc çok iyi ı:alışanlar olduğu 

·~ilıi l't'IIH ı,:alıı;ııııalaı· da varuu·. İyileri 'Qliikiifat
lıııı drrııınk n· frnııları cezalandırmak için da-
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ho rlikktıtli n> clah:ı lıas."a" olıH.:a~t7. (1""3ravo SP~

lcri). 
Dı·Yil'f Pli~ k .' apılun lıl'lltin, liıslik. •:iıııt!n

tn, dı·ıııiı· fl'ndııtı t'!ntl"rııcla ~iıJ..ı oldn/hı sö,,·le
ıwıı stıii-;timalkri lll'rtarat' rtıııt>k it.;iıı atakalı vr
k<ill't lr·ı·in dikknt ı .. ri Inı 111!'\'ZU üıwrindc tuplaıı 

ıı u;;t ı ı·. , 
_.\ l'!tadaşla r. 

~\rzclliğiııı ~ilıi, lıillıassa gıda l'i:ntl:ırıııııı 

hiç bi ı· iilı;ü~·~ · -;r~mı)·ıııı lıir şrkildı· al rp ·' iiı·iinıl'

si, salıit YP ııwlırlııt hiı· iratla ~"ı;İIIl'll ıııil.nııı

laı·r·a Yllf<ındaı;.ı, lıiı· ıo;t ll'ilJl ııı:ııı·ııtıııı ilr• karı:;ı 

karşıya bıraktı. Bu manzanı ilt' kıırı;ııla~an llii
ktimctimiz, bütün dikkatini, htı ıııu~tarip kül
lo etrafında toplanıağa karar Ycı·eı·el;;, bir r;ok 
içtimıılar akch•Lti .-e meRe!Pnin lıiit iiıı safhal;ımıı. 

lınftalar<'a. süren hir tetkika tabi tuttu. 

Bizi Jıaftalarca üzcriıırle çıılrşınağa ın •clıııı

eden mevzu, hE>d{esi iJ1gal edc·ıı pıılıalılık bilhas
sa gıda maddelerindeki pahalılık m<'vzuu olmnı;>

tur. 

Bu mevzu konuşnlurken, daha ill< auınıJa. 

posta - telgraf, tren ücretlcı-iııiıı, ku.nıaş, iplik 
ve saire gibi, DeYlct nıüe eselcı·i nuıwulfı.tuım 

ucuzluğuuun, diğer yedi ve ithatiH mallaruııu 
pahalılığı ilc biiyük bir tcuı.t 1 eşkil elmckt ol
duğunu gördiik. Ye kendi kencliuıize sonluk; 
acaba Devlet müessesel ri nıaımılfıl twn fiyat la
rm ı ıunumi fiyatlara iııtibak etiirmek mi ica]J
eder, yoksa bunlan, tccziyelerindcld suiistimal 
şayıalarma ve cesim f 'yat farkJarıua rağmen, 

ucuz tutmakta devam etmek mi uaha iyidir. 
Bu suale, bu müesseseleri zararla işler bir 

halden ~ıkarmak §artiyle ve bazı zaruri istisna
lardan katı nazar ucuzlukta devam cevalııııı 

verdik. 'l'evzideki suiistimallerin ele, zamaula, 
çalışmalda azalacağına inandık 

Halkın ve tüccarııı elinde lıu.lunau, · alelllu
sus gıda maddeleri pahalılığmıı. gt>lince, lıunuıı

la her şeyelen evvel mücadele etmenin lüzıı

ınuna. kani oltluk. Fakat onuıı için kuvvet.lcri

ınizi herhangi geniş bir sahada israf etmck
tense, onları daha ziyade, bu pahalılığın kur

banlarının bulunduğu saha etrafında tahşit cd('· 
rek çalışmanın daha faydalJ olarağı ve seri ııe-

tieeler vel'eceği lmnaatiııe. vasıl olduk. 
Esasen, Hükümet ucyaıınamesini huzurunur.

da. okurken, bu balıse teıııas etmiş « bizim çek-

mekte olcluğuruuz darlık, bu unnunı ve biiyük 

1 tırabm kü~ük bir parçasıdır ve bunun çoğal
ması ihtimali yok değildir. Böyle olduğu tak
dirde, bu yültü mütesaviyen ~ekmek YC ı.;ekf ir
mek ic:in, hiiliin tedbirleri almakta lmımr f'fnıc
nH•ğfl çalışacağız » demiştim. 

Aynı beyannamenin diğer hiı· yerintiP de 
« zengin ve pnı·ıı lı adarolar için bir mesel e ıııcv
<'Ut rlcğildiı·. Köylü ve çiftçi bu malların sarle
ce satıcılarırlır. aruele ve esnaf yevmiyelerini 
ve i§leriııi yem ~ artiara daha O\ vetden int i bak 
otLirmişl<'ı·dir » diyerek, böylece !)evlet yardr
ınııuıı. daı· ve sabit gclil'li sahaya ve insanlanı 
tevcih edilnıcsi lilzııngclıliğini anlatıııı)jtlllı. T:ıı 

rlefıı. ıla, halktan olsun, meınurclaıı olsun, daı· Ye 
sabit. gdiı·li ailelc•ı·i pahalılık yilltiiııdt>n müııı

kiin olduğu kadar· knrtaı·uıak lilzımdıı·, lwı·ıu· 1·e 
l<anaatma bir kere daha vnrJık. lleıııcu, hemen 
kamil •u ı;;chirlcnl<' ot uran b n lı al k tabakaımıı, 
hu d ·fa tla.Iıu. yakından tt>tkik ettik. flördük 
ki, 'l'ürkiyc'de. nüfusu 011 bini tecavüz euerı ŞP· 
hirlerimizu oturan insaulaı·ın yel<itıın ı G60 000 
kiş.idiı-. Bundan, lzınir, lslanbul H Ankara 'tla 
o tura u h ir milyou insam düş cek olursa ı,, 
1 660 000 kişi klamaktadır. Dıııuı, uorınal aı·-

1ış payı i][ıYO clincc, l 800 000 cılt•l'. r~skişehiı·. 

Aydın, Manisa, Sivas, Saınımu Ko11ya gibi şchiL·
lt•ı·d . olumu bu lıalluu, hcı• lıaldC' Üt_:IC' ikisinin 
hnbııbai veya diğer ziı·arıt i~l<'ı·iyl<' nıPşg-ul \'('
ya başkaca. yarclıın tlışı oltluğu ıınıhakkaktır. 

~1.1 Jıalde, 80 küsur şchiı·de olman L 800 OUO 
kişitlen, yalnız 600 000 ni ynnlıwa ıııuhtu~ clc

mcktir. 
On bind n az nüfuslu şelıil'lcriıı ziraı sıınaı;ı 

daha ileridir. Onun ic;in, hura laı·da. otuı-anla
rm yartlıına muhtaç o lım larınnı yl•kfmu 3 - ± 
yüz bini geçemez. 

Ankaı·a, !stanbul, lzıııiı· şelıiı·lcriuu g liuc': 
istatistiklere görtı, bir ıuilyoııdıuı az olan bu üc: 
şehrin rıüfmıtuıa. bir ııl'twa payı iJfıy' edilerek, 
yekunu J 100 000 olarak kabul ve bunun, 
500 000 ini yı.mlımdan UJÜSlağııi aueltil< Vt' 

höyleco ya ı·dını edilmesi lfıznugeleu vatandaş
larm yeküııu küt<ük şehirlerde 400 000, ortalıır
da 600 000, üç büyük şehirinüzde de 600 000 ola

ı·ak ceınan 1 600 000 tahmin etmek suı·tıtiylP 

Jıer JıaJdc lınkikatin cinırında lıiı· nıknnı kabul 
ri miş olduğumuza inandı k. 

Şimdi en ınühiın iş pahııJılrktnıı e1ı ı,:ul< ıııuz
taı·ip olan lnı. lJir lmc;nk nıil~'oıııitııı fuzla nlılll 

halltın tesbiti idi. İlk nazaı·tln, lıize p k zoı· gö-



ı·üneu bu iş istikametinde çalışıı-keıi, ınüşalıede 
ettiğimiz bazı kolaylıklar, bi ... irn ce aret:.ınizi aı·t 
tn·dı. 

Mıı.l{sadınuz biiyük küçük şehirlerde otııran 

da.r ve sabit gelirli olanlarını bulmak ve tesbit 
etmekti. Resmi istatistikleri tetkik ederken gör
dük ki, um.um.l bütçeden maaş ve ücret alarak 
geçinen insanlarm adedi, 110 000 dir. Bunlal'r, 
karı ve çocuklariyle beraber 500 000 olarıtl< 
kabul etti. Yetim, dul ve mi:itekaitleı·iıı yekfuıu
nu da 60 000 bulduk ve bunlarm çoğu, tek uü
fustan ibaret olduğu için, oularr da 100 000 uln
rak kabul ettik. Bundan sonra mahalU itlnı·o
lerle belediyelel'iu, Devlet iktisadi teşekkül

lerinin ve müllınk büt~elerin ücretli veya 
maaşlı olaı·ak istihdam ettikleri meınurlatın ye
ktlnunu arndık ve bunların 140 000 olduğu
nu gördük. Buıılaı·ı da, karı ve çocuklan ile 
beraber 700 000 olarak kabul eyledik. Döy
lece, ceman 1 600 000 olarak kabul ettiğimiz, 

dar ve sabit iı·atlı nüfustın 1 300 000 inin, ko
layca tesbit edilmiş olduğunu gördük. Geriy(' 
hiç bir maaş ve ücretle alukası olmıyan 3 - 4 
yüz bin kişi kalıyordu. Bnnların, merkezcJen tPs
biti mümkün olmadığı ic;in biran evvelde tesbit. 
edilmeleri icap t1iği için kaymakamlardan 
\'C belediye reislerinden, oturcluk1nrr ~ehirlerde
ki dar ve sabit iratlı insanlardan, ekinek ve gıda 
tedarikine kuvYetleri yelişıniyen vatanclaşlaı·ın 

adedierinin tesbit · edilerek bildirilınesiııi iste
dik. Böylece, bir taraftaı~ bunları yapar ve dar 
ve sabit gelirli vatandaşıara yardım sahasım 

~izeı·kcll, diğer turıı rtaıı , bn vatanılaşlam llllfltl 

v ne kadar ,rıırdıııı cd d ı i le('eğiın i7.i araştrmıayıı 

haşla<lık . Ueı·ek bu yarilrıııları lemin ve gerek 
iktisadi Inı h l'H nı karşı lıııııa k kin, ihıtünde, hireı· 

knraı·a viisıl olfluğ'unnız llll'\'zular ı;ıonlnı·clıı· : 

ı . Elbiselik !w nın .. ve ay:ı:kknlıı: 

~ . Hıılmhat; 

:t 13u l~n ı· ; 

4. Piriıı<;: 

5. Yağ ; 

6. Şeker ; 

7. Knmıış; 

8. I ömüı·; 

H. Vnı·lık \' eı·gisi. 
ı . _ :mlıisı' lik kııııııış w· n.wıklmbı : 

ınunu ınnvıızeıır , ıııüllıak bütç:eler, Jıususi 

id rı l'<' vp hd diyeterlu İktisadi Devlet teşekkül· 
lt• riııdeu tutarı 1-!0 ]ira~·a kud~u· maaş veya üc
ret ıılıınlnı·n hPın kendileri .hem de karılarr için 
lıir .. ı· kııt elhisrlik kumaş, bundan yukarı maaş 
ıılanlaru du y:ılııız kı'ııılileri iı:in birer kat elbi
selik knm:ış vetmek istiyoruz. Bundan maada 
y~lıuz uınnıııi nınvazcnc ve müliıak bütçeleı•den 
alıhkluı·ı ııuuıı;; ve ücı·et tutaı-lnrı 75 liradan a.z 
nluıı JııPınurlııı·u a.nıl'a !Jiı•cr uyakkahı vermek 
ı ı iy1·i iıııh·~· iz. Ueı· 'k kınnaşlar, geı·ek u.rnkkabıla
ı · ı pa ı·ııstz ola m k \~erileccktir. B n eşyalar süratle 
lıazıı·lıııınıaktudır . Tevzi ve tnksiıu için talimatı 

cl :ı .nı p ılın rştır . 

.\ynkkabı trvzüıtr iki a~' sotll'II haşlayncıtk 

vr srnC'si iı;inılt' ikmal edilecektiı·. Kumaş tevzi
a\Ttıa ~diııee : Erkek kumaşlarmm kanunusani
ı ll' t c vziiııe hıışlaııacak ve tevziat üç ayda hitam 
lııılıwııktıı·. Karlııı kuınaşlarının tevziatma ke
uılik kaınııınsıınide lmşlanacak lm da sekiz ay 
ic:indr Jıitam bıılııeltlctrı·. Bu tE>vziııtın ller üçün
dı' L:ıııiı·, f stıııılnıJ n' Ankara Ş<~lıiı·leı·i sona bıra
kılıırııktır. Bn iş j~in hnztrlaıııın krumıı lilyihası 

ıhı J\fpr]isr vrrilnıiştiı• . 

2. - Hububat: 

( :c~;('ıı hulıamı soıı ve ra.ım ilk günleri büyük 
! ıulınhııt srkrntH;r içinde gc~iyordıı. Ünümüzele
ki ~·ılııı lırılnıhnt srkmtrlnrmı hir den'eeye kadar 
iiııliy(• hilııwk iı: iıı ınnM lif istiluımetlel'dt> Gnhş

mağıı h11şlndık . 

a ) lnu·iliz l "l' Aııteı·ilotlılıntl:.ın hul.ıtlıat is1('
dik. 

lı ) 1 l tı ri~IPıı ı eılnı·ik edilecek Inı bnbnı içi u 
nukil nıstttılııı·ı urııdrk. 

(_' ) s;., ~fı lau·arını aldık. 

a ı 1 ng"iliz ,.r Aııwı·ika sefil'leri tarafında tt 

vadt'd ilen 13 ı;;cı· hi n tnııl nk lınğdaylar getlı·ilip 

tPsliııı t>clildi. Bımdan maııda İngili?.'IE-r UJTl'Tca 
7 SOO tıııı aı-ptı, ,·aJettiler. Bnnuıı 5 nı•ısnıdaıı 

razlasr bugün bize teslim edilmiş bir baldedir. 
Anı('rikıt, veı·diği 15 bin tondau ayl'ı olarak, 6 
lıiıı loıı lm~dayı !al'e ka ınınun n t edikan Am e
ı-ilm 'da emrimi:ı:e ha.zrr tntnyor. Bir vapurumuz 
hugün1Cl'll hn huğlluy1 alınağa gidecek Bu is

tiltaınetteki tngiliz ve Anıe1·ikı:ı yıırdımmm de-
Yaın rı1rl'eğ1ni ümit ediyoruz. 

h) Nakil \'n~ttn~ı tedtn•iki 1<;iu h r turui'tt 
l>irJeıı lwl} Ytınlıık. Portekiz limanlarmdaki 
.ı.\.Jınım vapurlnrmı satın almağA te;:ıebbüsümüz 



nıulı telif safhalar geçirdikten sonra Portekiz 
Hükümetinin muvnialtati istilıı:.tıl edilmediği 

içiıı ı:nıkui etti. 1sveç 'ten vııpur te dariki konuş
ıualıtrıııuz de\'nm rdip gitmektedir . Bn konu~

rualarm ıııü:-:p(•l lıir neticeye veracağma emin ol 
mak ıaiiınkiiıı giiı-iinıııüyor. Aını>rika 'daki Pann
ma bandıralı vap ı ıı-laı·ın satm ı:ılınınasr teşeb

büsü lle lwnür. katı saflıııy:ı giı·ınemi§tir. Fakat. 
bütün bunlaı·a ınnkahil I!'raıısn ile muluu•iple
ı·iu ıuıtluuıutı altmda yapllatı bazı ]1-.ı·ausu~ va
pm·lurınm t.ıu·uüııııızdım kiral.ıııın:ısı müzakere
leri kati vr müspet bü· nrtirrye ''ıtrma.k istida 
dım göstermiştir. Fakat lı eııiiz kuli Ye müspet 
neticeye varılnıış değildir. Mııule1:1ef son hadise
lerin bu işhnize zarar vermesi i h timali r,:oktuı·. 

Şayet nınvaffıık olımıHk hemen memleketteki 
buğday stokunu beslcmeye ı:ıılışııcıığız. B11 

böyle olmakla heraber yıırdıuıl:ıı·ın yapılnuıma
::ıını ve vııpnrlıı.rm temin edilmemesini gözönünde 
bulundnrnıal' ve sarfiy:ıtr on» göre tanzim et
mek her halrlP ihtiyatlı ve lıı>~nplı bir hareket

tir. 
c) % ~5 lı>r hulıubat hakkmda % 25 kaı·a 

rını alırken bu yüzden elimize geçecek bububatla 
hem orduyu, helll büyük şehirleri, Jıem dı> darlık 
mmtıı.kalıı.ı·mı doyurduktan 1:1oru•a her yerde 
tanzim şartlarr yapa bilmek için elimize kafi hu 
bubat geç«C'reğini iimit ediyorıluk. Çünkü iı.ıtıı

tistikler. Türkiye huhubatmr 7 - 8 milyon ton 
obırak gösteriyor ve hiz de bn hesaptan elimizP 
hiç değilse bir huçuk milyon ton lnıhubo.t. geçi 
receğimizi ünıit elliyorduk. HalhuJti evdeki pa
zar ı,:ar~ıya uymadı ve net i<• e de gördiik ki , ~ ift 
çile ri n Hükümete borçlandığı ı·ıı ka ın 600 bin 
tonu zor tutuyor. Bu iki ı·nkaııı arasındııki 
fark , sadece istitistik ı·akamlııeıııııı ıııübnliiğıılı 

tesbit eılilmiş olınnsındııu neşet etmiyordu. DA 
ha ziyade yinr çiftçileı·den inlihap edilen flnbıı
şılarının -pek tahii olarak ~i:ftçiyi korumak :ıı·zu
laı·rndan ileri geliyordn. Benim duydu ldarıuı 

dan, gördüklıwimneıı edindiğim kanaate u;örc, 
bti borçlaııdırınu işi telaHil ma.hsnl itibariyle 
% 3 veya o/o rJ tığn· o/fl lO veya % 15 mııtedil, 
iist tarafı da tıım ıımen hafif olarak teslıit edil

miştil' ve bu fıırk. lıiınayP.li olduğu muhakkak 
ohuı !esbit. batıısı olmııktaıı zi.vnde, leshitiıı. 

mahsulün yE'~il clE>vrini!P yapılını~ olııı:umıdnıl 
ileri g-elrıı işt i ı· Bu fark, mahsul ün bozul masm
dan nolayı bıızt malıdut yerlı>rde GOk ağır hit· 
durum yaratmıştu·. 

Köylü borçlandığı miktarı bizi memnun edi
ci bir larıda muntazaman ödenıektediı•. Köy 
J Li nüıı borçlandığı miktarın azlığından doğaıı 

mlişryi köylünün horcunu muntazaınan öde
ııwklt' olması hü.\•ük nisbette izıılc etnıi~lir , son 
lıiı ; kıH; ay iı:iııcl(:' hnriı:tf'n ele (fiO) hiıı toıın ya
km lıugdıı.y gl'liı·tt.ik. Bngün, hububat vaziye
tiıni~ ı>mliı;eleı·iınizi kıımwn telidi clınelde be
raber lwı· <:<>şit fiynt ıııaııt•,• ı·:ıı-;ınıı miisnil lıiı· t;ıe -

l<ildP ıleğildiı· . · 
Oiiı · ii1üyoı· lti, lın jr 3!i lı•ı ·, c.riınizc~, heı· çr

ı;ıit. nıanevrııyı yapınağıı mlisnit lıiı· ıııiktoı· ver
ıııenıittir . Bu yü:.~cleıı vP lıiı· dı' hiraz evvel ar
zettiğiın, heleıliyelerin iil<:iisüz \' t' lırsııpınz tu
Jeplm·i yüzünelen lmğılııy fi~· :ıtlııı·ı ıılıııış yürü
müştür. F'ih·::ı ki c·liıııi zdPki ıııiktaı·lıı piyasaya 

tıı\ülolınle rtıııiş nhınydık, fiyııtlı11'!lıı ge~ici . bir 
ı,mlii.h yaı·atabiiE>cektik. l •'ıı l<ııl hi:.~ lıuıtu yapınn 

ılık \ '!' l•limizdeki huhulın.ı . ı , llnlıa kıım gün i~iıı 
~aldnınıığı tN·cilı eti ilc. l •'nkııt hıı ini i;,ar devı·r
si Jevnnı erlrrl{eıı Lzıniı· , lslaıılıul, ...\nlmı·a Yt) 

Y.onguldak için kenılilPı·iıw lıuğday tedariki hu
susunda tesbit rttiğiıniz !atih ya.klaşmağıı. ve 
böylece yeııi lıir fiyat aı·tınası t hlikesi kendini 
lıiHsrıtiı·ııırğe hıı:;lııdı. Bıınu önleııırk için feda 

lciirlık .vapmak zııı·mel ini duyduk ve bıı şehirle

t'P liızıııı olan hıığdııyı, tı•cviz edcbile(•eğiıniz lıir 

fiyutla \'l' sıkı k;ıyıtlııl'lıı nı·ınrği ve hıııın im
klın lıôsrl oldukı,:n se,.he111 piynsac1ıırı nlaı·ak biı· 

c]pı•e reye karlar ynrnıağı muvnt'ık g-ördiik. Böy
lec>ı> hn ı:ıehirlcı·in nıktülıuli yeı·indr olAn in
sımlaı·ınn :·ıoo grmn rkıueği ri 'fi knl'tı);l faziasiyle 
14 kıı1'111;11l yrdiı·ııırğ'e lııışladık. 

Cleı·Pk lın şPhil'lpı·clr, gf'ı'ek diğtı· ı;ıebirlerde 

teı:ıhit ı>dilen vı> leslıit c>ılilıııt•kle ol:ııı ve yekft
nn lıil' ln.ıc: tık ınil?onıı A"N:rcoı>k olan, dn ve Sfl· 

bit iı·ı:ıllr vntıı.ıııhışlııı·n pski ncıız fiyutla elunek, 
nn Yeya lınğclay vernı<'ğe başlndık ' 'e lıu yolıla 
tiP\':llll Ptuırk knı·nı · ıı)(layıı. 

Biitüıı lnı lwsaplaı·, ııldeki lııılntlııtl ıııııvt·u 

dunıı ,.,. lıiı· dr <:il'lçiden mütebaki ııhıeağıınııın 
tahsiliıw ıluyanıyor. Rn snretlı> hesaplar ucn 
ıwııııu nm·nk denk g-eliyoı·. Hayet haricin buğ

dııy ,vm·•lııııı ıleYanı eder, köylü milkul fiyat

lal'lıı huhıılıalıııı sıı.tnrsa, sPıwyi ıız ıııknıtı ilc 
gPc:irııwk ve lırsnba knnnlnııınıış haıı darlıldııı·ı 

hPrtEırnf etnıek nıüıııkiiıı olacmktıı·. l•'nk:ıt 1nh
si1J ıııüş kiilill nlııı·, Juwicin lınğtlny yardımı 

tlevımı ı>tnıez veya haı·i~1en bizim temin etme
miz uıümküu olmaz ve yeııi, yeni ilıliyac;lar ve 
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znı·uret l<'r kaı·~ısmda ka la ca k oltn~ak. en S('t't 

1Nlhi l'leı·e başvurmaktan asla. çekiıımiyeceğiz. 

Her hl'lli1kih'ıln hir hnc_:nk nıilytııı cinll'liHla güı·
düği.imü:~. Inı dur· \'C ~nhif g-elirli vntnnrlnşlnrı 

ıı~lıı sıloııtıda hmıkınıyaı·:ığ-ıı . ( Rı·ııvo sPsiPri). 

:ı. - Bu lg-lll' : 

Huhı·nııııı vı• pıılııılıliğın ı•ıı nğtt· yükünü ta
şııııııldn. olan dııı · ve ~alıi1 gt'liı·li ,· ııtnıııln~lnı·n 

c;ok ıwuı fiyıılla lnılg-ıu · Vt•ı·ııı<'k l;ııı ·ıı ı·ıııı nlclılc 

Rnlgtll'laı· hnw·l:ınıyoı· \'P y küııu lG . lli ıııil

~:on kiloyu nı;;nı• :ıktn· . ÜyiC' snıııynnız ki, loı•ş ııii 

J'ııslıı lıiı· nill')'C', beı· ay lwş kilrı lııılgııı · \'C'r· 

ıııf'k iıııktuıını elde t'd('C'<•ğiz . nıı istikauıet1e 

yııpılnıı ıııt'sni hayli ilt>rlf'ıııiştiı· . Ordu da kr-ııdi 

lınlgurııııu :ıyr'Hıa haııırlanıaktıH1ıı ·. 

.J.. Pirir11~ : 

!'i ri ııı: if: i n aynı şeyi düşüııılli k . .:\f l'rıılC'kP 1 

clalıilinclf'ki pirinı.:Jeı · in %• l!i ini tiiyin C'ttiğinıi:~. 

fiyıı1 l:ı, Jıulınbatl n. oluuğu gihi, sn tın n 1 ıyoı·ıız . 

Hu piı · ineiıı hir kıııınıın orduyn. ıııiilıiııı hiı · kıs

ıııım d:.ı pahalılık kuı·bıııılaı· ıııu , ıııalolıhıjtu fi
yatin dağıtarnğıı. Umuycıı·ııı ki, kennilerinP 
veı·el't'ğinı iz pirinci n nı ik tar ı , bulguruıı rıı hun
dnıı nır. nlmıyat•aktır . 

rı. V ai( ıne~r1Psi : 

Hııgiin meıniPkrtte nıevc·ut ynğ huhı·nnı, goıı

ı·ip lllıhığn knılar y<'ı·siıılir. Dalın di.ln, ıneınlt'

lu•t f(> ('ht'mnıiyetli bi ı· zeytinynğı ~tıılnı lmluııclu 

ğ'nnu ht'ı ·kes hiliynrdn. Y:ı ldnı::ıııı ~ Pni sc• rı<' ııınlı

ımliiııiiıı ele l'eıın nrldt>uilıııc'ııwsi liıznngelıliği 
siiyiPniyc ı·flu. Döylr ohlnğu hıılclr , ı<'ylinyaib 

f'iyııtlııl'ı hiı·tl<'tıhir<' l'ırlndJ. Hu frı·layışın g-ihın

lıını d:ı, hnğclay ve diğı>ı' gHla nıııdılPlPı·iıw yiik
Jc'nırk i~t iyorlar·. Rn ifldiu. clnğı·ıı ıılsardı, yıığ·. 

c]atı HOIII'fl bil'!'!' gıda o]nll Z<',VIiııyıığ· ı gilıi lllii 

him lıil' Jmmıı harice <,:rkanlnn ÜY.Ülll \ ' (' rııırlı 

ğııı ılıı ynğ fiyatlaı·m lıit: dl'~i]ı-.p uıkirı Ptıııl'si 

iı·nlıeıkı · cli . ITnlbııki, bıı ilti ııııılısııliiıııiiziin fi
yniı, cliğ'rrlcı · irı<' nn;.:nı·aıı dii~ük olmııktn devam 

tı<liyoı·. Omın ic:in, ze)1iııyağı fiyatıımı nıühn 

l:1ğ-alı rıı·Jııyışının giinııhı, sndef• hu işin geniı:; 

mikyusttı licaı·etiııi ynpun ııınhdnt insnıılaı·n. 

aittir· \ ' 1' vcı·cliklf>ı·i sözlcı·e ı·ağmcn bıı feıuılı~ı 

ynpmı!!lnrllır. Hııııu. hf'l'lıalde unııtnınmağa ~a
Jı ~:nc·nğ· ız . (Drnvo ~esleri) niz, ynğ hnlırnnım 

yenmek için, şu tedbirleri alryorur.: 

a ) Devletin nıu:ınıele Yf'rgisi olıll'llk nlıııııktıı 

olduğu r-e 12,5 ları, bundan sonra ayıHm yağ 

nlııcağız Ye bunun için ]{ll!ıun lıi.vihnsı ,\feeliı;;e 
verildi. 

lı) Z<'yt iıı~·ağı ve paıuuk yağı ııınlı~ulün\in 
~·~ 15 iııi de, teı.Jıit ettiğimi:~. hir fiyııtn yani, O 
İ<lll'llŞil Hilllll ııJnınk kal'al'IIU VI'J'(\ik. Jıu VOlda 
elimizı> i - R nı ilyon kilo ynğ geçrrd~iui. ümit 
ı•tl iyuı· uı. Bununla IWI'llheı·, hi ı· tııı·:ı n lll\ oı•clıt

ıını znn ihtiyarını km·ı;ıılıırken, eliğer taraftan, 
hultı·:ıııılıın eıı ı;ok ıstıı·aıı dnyan 1 600 000 va
tn ıııln!;lm yükünü lınfiflet ın<'ğ • c;alı~·~~·:ığııı. Ve
rN·rğ-iıııiz yağın fiyatı, maliyet fiyatı ulııı•ıtk \e 
lıeı· ııilryr lıı'ı ' ny hir kilodau fnzloı zf'ytinyağı 

Vf'yn 11ll'y:ığı \'erilf'rektiı ·. · 

li . ~('kl.'t' ıııt>selesi : 

M cYeııılu 1aıııaıncn 1 JükiiııırL dinclc> lnılıııı

ııırısııı:ı r ·ağınrn, şekeı· işi, memlekctte sPri ıHhlll

lnı·lıı. biı· buhrııııa ılı)ğl'll kı)şnınktaclrı·. ('liııkii; 

a ) 1'iiı·kiyNle istihlfık edilen şekt-r ıııil<tnl'l, 

soıı senf'lrı ·dC' 100 milyon kiloyu gN:ıııiştiı·. 

lı ) Oıı ı;eıw, köyliioııii~iiıı elini' hulca pın·u 

ı .. rcc:tiği iı:iıı i~thlikin ıuo nıil}unn ~ok ııı;ıal'uı(ı 

muhnld·r ktır. 

t ) Bu sene !)eker uııı.lısuliinı.iizün 50 milyou 

kiloyu lmlabilınesini adetil memnuniyetle kurşr
lıtyacağız. 

ll ) IInri~len şekeı· tedariki imkünları, gün 
g-ı•çtikçe zııyıfl:ıınaktadıı·. Du h.ıkikııtlıırı her.kes 
lı i Idiğ-i .için, ınemlekette ş ker satışını eskisi gibi 
ve cı>ki fiyatiyle serbeRt bıı·akurak olursıık, bir 
lmı,: hafta soıu·ıı, hastalaı· İ!:İıı bill' ~1'1< ı· lıulmak 

ıııi.iıııkün olm1y:ıcı:ı.ktrr. l ~t.e, bu hakilcatları göz
iinünı.le tutan Hükümetiıni;.:, mııhu.kk:ık hiı· lmh
ı·ımı bir 1lm·eceyP kaılaı· kaı•şılıııııak ic:iıı ~ı:ı ted
hil'IN·i n Inı tt k tu mutabrk kııltnış1 n· : 

:ı) P.uhraıırlan muztın·ip ol ı ıı 1 liOO 000 vıı 

t ımılaııa lnıgünkü fiya.tla hf'l' ay ııiiJ'us lııt<;ıına 600 
~l'am şeker dağrtmA k; 

h) Uelecek ı::C'tıe pnnı·nı· ıniktaı·ıııı :ıl'ttırınak 
\'c pıınC'lır çiftçisini Je nıf'nı ınnı et nı ek için,- onla

ı·ııı lın sene getirdikleri hrı· 100 kılo pıuwaı· i~ill, 
krnılil<'l'inr biı·pr· ldl o ~1\kPr '{•t·ıııt-k hıtiyonız. 

<icı·i 30 milyou kilo şeker· kalıyoı·. Bu nıikl:ıl' 
wnıııl('krt ihtiyneıııın iiı:tt• lJil'ini teşkil etmek1P
dit. lşin bu ı1iiğ-iirıılii n old n sını hngiiııP kada. ı· 
~;iizenıedik. 

i. - Kuınıış ıııNıelesi : 

Bugün, bu iş lıalckıntlıı uğmlıııı ağıza, kuJuk-
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tan kulağa dolıı!ian riiınleler !iUnlardır: el tezgfth
larınııı adedi şnşılacıık derecede artıyoı·. Rvindı• 
dört trzı.rfihı olıııı kimseler· kolııylrkla zeng-in olu
yorim·. llntli'ı iki tczgfıhı olaıı hir· nrlııın, buıılım 
c~ali~tıı·mıık lii?:unıunu dahi tluynıaksızııı, kc>ıı

disine ~ok uc·uza verilen iplikleı·i sııtmuk ınn·e

tiylc, 1'11 hal ı·:ı hat ~Pc: in iyoı·. <;nk uc•uza Hı·ilrıı 

l>rvlt't kuırııı!il:ın. elclt'tı ele !.{N;eı·ek, fliiı·t lı ş 

misli ılıılın pıılı:ılı hnlka -.ntllıyoı·. Knzaııı·ııı hii
yüklüğü bir· c;ıık sııiili1 inı:ıllerr yol nc;ıyoı· .. \rıı 

bıı, hıışkal:ıı·ıııııı haksız yeı·e kaz:ıııdrklaı•1 bu p:ı 

rnl:ırı llı•\l('t .- ka:wnrlırnıa k cl aha iyi olmaz 1111 ! 
Bn söıdc•ı·i1ı lwl'lıaııgi bir hukiknti it'ııcle e11iği

Jie şüphe yoktlll'. nıı ı:tün Devlet (')inde i:ıliyen 

miirssrsı•lı•ı·iıı pt'k ı:o~n z:ıı·arln i:-ılı·ı· lıiı· v:ızi

yetl.' llü~nıüştilı· . Hu yolda <lt'vnnı, hizi . knpnıı
ması zor ıır,ıklarla kaı·li! k,ıı·ı;ıyn bıı·akacağı ka

dar ikiisaıli ııwzlıehiıııir. olan l>t'vlt't~iliği de 
hırpalaynrağı i<;iıı ~uk tf'hlik<.'lidir. Bnı1a rağ

men, hiz Devlf't il'!IPI'inde , l1ir fi.'·at in1 ihakına 
gitmrııiıı, dah:ı m;.ıhıml'lıı olduğunn knniiz. 

nun i~in. nıiirssrfirlt'rimizi, sad.eC't' zaraı·la iıı

ler hir hnlden c:ıkaı·mnğr. c:ı)k nıahrlut Vf' nıiiteva
zr, bir k:hlıı iktifn Ptıııd~i. tlulııı doğrn hiı· yol 

ımyıyoı·uz. Oıımı i<:iıı seliımeti ıl:th.ı ziyıırlf' tıık 

sinı \'(' lt'n~i yollarının ıRinlııncl:ı görüyoruz. Ni
tekim, lınııflıııı som·ıı lnırlaı'11ınl1:ı ı: :ı lr~t ığıın IZ 

1 1100 OOIJ ':ıtaııcln~IIı. p:mısız yrril<'rek miktar 
hnriri11dP. hıı•ııfııııızrlnıı tesbit Nlilt'et'k lnımaıı 

ilıtiyıwıııı resilli fiy:ıtlnı·ln, keııclilı•ı·iıw sıığlanı 

ve• koııtı·ollii yoldaıı 1t•mine ':ulr~ncui(ız. Ot'l'i 
kulanlaı· i<:in. clıılıa cıııin Liı· yolılnn nr.ıınaclu 01'
vam rrlrrrğiz. 

8. - Kiinıüı· llll'sl'lı•si: 

Bıı~üıı, lıı·ı· tııı·ıırtn hiı· kiiıııiiı· ,.;ıkıııtısı his
solnnu.vnı·. t:ı·c:ı•ıı sım kı~n :?50 bin 1 oııhık h ir 
slokla girıııiştik. Ru seneki stoknınııı GO hiıı ton 
hile ıleğildi . Buııdnn hnşkıı, şinwııdil'rı· nııkliy:ıt ı-

nın ll 1'1 ıııası, ruhı·ilwlarm g'('('(' ~iiııdü7. ı:alrşma la-
1'1 w kiiıııiiı· iııtilısnl l'd<'ıı Mrtlı•ı·iı1 himz clııhn 

yıprttıınıusı, kiiıttün· olun ilıt i~·ncı lıt•ı·~iiu arttıı·

nıuktadu·. Bnıılııı · :XPr;<•n sl'ııeyr nııznr11n zayıf YC'l'
lt·ı·imiıtlir. 1\..m·\·<>tli yel'lı•ı·imiz ılı • ~ıııılnı·clıı•: 

n) 1 l<'ı: ıı sPıw, kömür ıı<'nldıırı iki ay işliy('
ıııN! h ir h :ı lı· !l:Phni~t i. B n sP nP ayııı lıuliıı lH 

hu<l<lii..; Pl ıııt•ııı .. ~i ic:in daha tPC]hirli~ iz; 

lı) En ıııülıiııı kiiıııiir oruklaı'T, lıiı· kaı: 1ii
llclclı·ıı gt·ı;l'tı lıiı· ılt•l oYil lıattr ilı• linınıw \"P ~ı-

ıneıııli i'l't'l' hnğlıın ı~·or . Bu iş, k lı ınıınuıani i()indı; 

hilmi~ olııc•aktıı·; 

ı•) Bu <;<•ıır~·e kadar, kı~ın kiimüı· almağ:ı. gi
drn nqıtll'laı·. dıılgalı hıwalnı·clıı bnnnacnk yer
IL-ri olnıııtlığr i<:iıı, işlerini .vaı·ıııı lııı·akarak ls
tnıılıu 1 'ıı dri;ıiiroı · lıı ı· '' ~' bö,vlcer ı; ok kıymetli, 
ı:ok zu mıııı lw?lwuiyorlu ı·dı. Bu seııt• Ereğli li 
ııınıılıır kısıııcn teınizlt'ttik. BiiylN•c fntmayn 
tııtıılıııı kiiıııiiı· vapııı·lııı·ıııa, lıarıııat•ak lıiı· liınan 

!Pıniı1 c•.\'h•Jik w valdt k"nyhının öniinr geçrneğe 
ı:nl1ı;ılık. Oiitiiıı lıunlanı nığnıeıı, köıııüı· buJ1rn
ııı lwl'lııı·nr Pdilml'ZS<' ki, Pdilrııi~·f><'P~i nnlaşıl

ııı:ıktadıı·, kiinıih sınfiy:ıl rııııı tahelieli ic:in ted
hil'l<'t' lıazıdıulık. 

Kiinıiiı · işinde, Pll.nıiihiı11 lıiı· ıııe~wlc ılı•, fiyat 
ıııt•<;pJt•siclir. Zonguliliık mııdenleı·i, biı· kaç se
IH'ıliı· zHurla işleyen bir müessese halini almış
tır. K ii ı; ük tt'ıı hnı;ılıyaıı Inı zııı·a r·, h u s<·ıw 1 ıı
lıııınııliil t•dilmt'z bir yekfma Yannıştır. :\lüesse
srri hıınclıııı knrtnrmnk iı:in, fi~·ntlıırn znın ~·np-

lllilk zııı·ııı·l'tini tlnyu~·oruz. Etycvm köıniir, Dev
ll'! ıniiı•ssrxrlrrinc, tomı 14 lit·Hya, hususi mü
ı•ssPselt•ı·p fll' fl ),ii~ııı· lirnya wrili,voı·. IIcın mii
l's~rse.vi Zll l':lt'dllll ktıı·t ill"lll:lk, he ın dt' lll'llk lıiı· 

aınol'lisnıa11 l<•nıin <'lnwk i~iıı, Inı l'i~ıılhıı·ı 21 li
rııy;ı ı:ıkııı·ın:ık iı·nhetnıt'k1P olduğuna kani ol
ılıılc Daha zi~·ııtl<' ısınnııık vr rsıtnııık i~in kul
l:ıııılan kok kiimiirlel'iııin fiyatlanııda, lııı S<.'l11" 
ic:in lıiı· ılı>ğişiklil< yrıpımyncnğız. Bu yoldnıı 

.vukaı·ıda ll'krnrlııdığım 1 600 000 nılandaşıı, 

kiinıiir tı>darik Plım•lcı·i yolumı mümkün olduğu 
kııfhn· aı;ık lntat>ıı.ğız. 

.\ l'luıılaşlıır, 

Jl iisııııtll' t>tlı•ı·ıu•ni;. dnha geıtiş V<' nıınıml mu 
lıiyl'l i lıııiz olcı11 ,-n rtık vet·gisiııc girmeden ev
n•!, h11ı·ıı~·ıı lwdıır i1 .. nluı t::nlışt ığmı km·nı· \'<' nıii

tnliılıırııııızın ı·ııhnıın hiı· kaı:. ı•üınlt' ilr hulasıı 
l'<l('(·e~iııı. Ilat'tıılaı·c·n sün•ıı aı·a)jtırmıı ve mii
zakı•n•lt•ı·inıizrlt•, ii': hiiyük ıniinıı, Hükümetimize 
ı·l'lı ht•rl ik l'l nı iı:ıt i ı·: Aclal<'l, ı•nııı i.vet, tat h ik ku
hiliyr.ti. 

a; .\dalı•! aı·:ıdık. Oııtııı i~iıı hiitün dikkal 
vı> ihtinııımııııızı, hu hulıı·anıu cu uğır yükünü c:e
krıı 1 ,!> :! m i Iyon \'a laııdaş etmfmd:ı topltıdık; 

h) l~ıruıiyet aradık. lstedik ki, bu yapaca 
ğıınız iyilikleı·, suiistimal edilmesin ve tıpkı maaş 
\'erilir gibi v~rilsin. Nasıl bir Mlam iki nıaa~ 
nlanııyoı· ve nasıl bit• memur maaşsız kalmıyorsa, 
yapacağımız iyilikler ıle, börle kati ve emin bil' 
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yoldan yapılsın. Nitekiıu. rla h·a şimdiden bu isti
luı ı n elf e talimattar haz u· lan ı ınş bnlıırınyo ı·. 

r) Tat lı ik ka bi liyeti m·a dık. Elimizde olwı
:r·ıuı hi~ hiı· şeyi Yıı.detıııl•ılik. Sadece elimizde 
bulunan veya bıdunac:ığııııı eıııin ulunan şeyleri 
\'Udcttik. Ayakkabı, kuıııaş, lıuğday, hulgm, 
pirinç:, yağ, şckeı·, hep eliıuizdt• nıP\' (•n1 olanmal
lardu·. 

Onun iı;in, bu kanırlanınızııı yuruye •t•g-ınt• 
'P lıisıwlunuı· biı· sal;! h .nın:ıta('ağıııa cuıiııiz. Ya
lnu. Pliıııiıı:d<' ulııır,vnıı hiç lıiı· şey, Yadc1uıe1lik . 
Fakııt yapacağımız iyiliklerin, buııa uıunhasn· 

kalaenğııH i ra tl e etmiyoruz. Bi til.ki , elimize iıu
kiııı lıır g•t•r; t ikı:P. vcı·eccğim iz nıa llarııı miktai'Iıır 

n• ne' ini al'tturuak, ı,:oğattmak w bugün ic,:in 
Ini hi k sahasını teşkil eden. bi ı· buc,:uk, il<i ıııil 

.voııluk nıtandaş miklarını çuğaltıııak (•ınelinllc

yiz, Eh· ı·ı·ir ki, yeni inıl\~nlaı·, ~·eni iyitildere 
yol ıı c,:sııı. 

Hu işlerin ltaı•iciııdc kalan ,vcl'ienle d(• fiyat
ları hıışı hoş bı nı kmıyacıığız. A.z f:uk fa.ydasma 
t•ııı i n oldnğuııı uz herhınıgi hi ı· ku ı·ııı·ı alıııııkta 

tısla 1t~ı·erldü1 elıııiyeceğiz. 

fl. - Vıı.ı·lık vergisi: 

ı\ rkadaşlar; 

Alelfımnıu eş,nı fiyat.l<ırrıım hugüııküü deli(·e 

:ırtışıucln filvakı istihsal azlığının. ithalitt nok
saımıın, yanlış 1edbirlerin bilhaı>sa duyıııak bil
ıııiyen lıırsın Ye ihtikuı·nı geniş hisseleri Yar<lır. 

l•'nknl hiitün hunlarm tesiri kadar diğeı· hiı· vn
lua ,·anln· },i. o rlu. tedaYüldeki Tüı·l\ parasının 

ıııiitcnıadiycn artması ve 700 milyona ~ok yak
laşmış olmasıdır. risbeten ufak deı·llerc ilıic: al'a
nırkeu Tın hüyiik yarayı ihmal etmek hittnlıi 
doğrıı olmazdı. Ontuı i~iıt <liğer işlerle berahct' 
hiitüu dikkat 'c ihtinıa.ıııızı lıu yaı·a üstüııde 

toplawaği vo lıiı· ilüç lıulmayı eıı önde geleıı lıir 

wızife saydık. Bn iş iı;in tck yol tedaviilc ~ıkaıı 
pa ı·a ıım bir kısuıını vrrgi ola ı· ak geı·i çelmıekl >ll 

i bı.wd t i ı· vn bu gt•ri alış haşlıcıı. ha rb yılla rı11<ln 
~ok pa.ra ka;ı;anıuış nlanlarrlaıı yapılıualıdıı· ve 

~'nluız h ir defaya ııuı h. us olnı·a k allnnıalıdır. Bu 
ıııüJfılııııulara hinacn bu iş içiu hir kanun lfı}'i

lııısı hazıdanıak zaı·lll'etini duyduk. Uzun tetkik
lerden oma hazrı·lanan bu kanım liiyihıısı baş
lıca ü~ ınatrah1 au para 1oplıyacak1ır. Bu mntrıı11-
Jıu· dıeınmiret so·asiyle şunlaı·dır: Tüccarlar. 

Pmluk Ye akar sahipleri, büyük çi!t~ilcrdiı·. 

IIaı·p yıllımnda en çok parayı tüccarlar ka-

zandığı ic,:in lm ''arlık vcı·gısııun en hüyük yii
ldinii hittahi onlar taşıyacakt11•. Esasen nevi
lt'l·t•, ımııflara \ ' <' züııırolet·e ayı·ılmış bulunan 
Yt' venlikleı~i veı·gi ve yaptıkları iş ıııalfıın olan 
bu sınrf ın wmpla ı·ı lıakkıuda kazaııdrklarf pa
raların kouıisyoıwıı takdir cllilen bir kısmını 
,·ergi o]aı·ak isteml'kie 1eı·eddüt rluymuyonu. 
(Alkıışlar). Bt•ş yüz liradan aşağı bit· ınükcllc
fiyc1 tcklif etııH'lniş old11~nınuzıı göre fakirleri 
'e zayJflaı·ı lıu \'t•ı·gicleıı taınaıııeıı unıaf 1ıı1ıııak

tayız. D n Yeı·gi münasebctiyle yaphğııuız ı ct kik
Ierde lıüyük tüccarl<ıl'ln Ye bazı ziiııırcleı·iu ver
gielen kat;mak yolıum ııa ıl lıulnınş oldnlda.nııı 

gön•rek hayret ettil< ve istikhalrle bu gibi veı·gi 
kaç:alt<,;ılıkhll'tna mertlan \'6l'lll61l1Ck i<;in tedbir
ler araştrı·ı;\·oruz. (Rı·a,•ıı HPı;leri) . 

Bn 'cı·gi iı;iıı ikinci ıııaıı·ahımız lıaıılar, lıa

ıııamJar, apaı·tmanlal'dll'. nnıılıı l'l'ıı salüpleri bu 
Yergi i le müketleJ kıluuıııf?lıı·. Y alı.ıız alclıklaı·r 

senelik kira yeküııu 2 500 linıyı h'e~n-üz etıuezsf' 
btuılar için biı· mükellefiyet yul<ltu·. !<'akat. bıt 

ıııiktan geçiyor. ıı hıınhır kuıııisyoıılıırca tiiyiıı 

l"tlilcn paray1 ödeıneğe ıuePbuı·durlar. 
Üc,:üııeü matrah büyük t:iftt;ilerclir, hürük 

ı;iflc;iden kasıt .300 lirayı hi<:biı· işine lıalel getiı·
metleıı nrebilc<'f'l< c;iftç:idiı·. Dmdar ıni:ikelleftiı· 

re bu mükellcfiyct lıiç bir zaıuan hir çiftçinin 
Yaı·lrğınıu yüıde beşini tt>c•nyüz clıni~·eecktir. 

Vcı·giniıı .,aJıı~ara göı·c nıiktarını attrşar ki
şilik komisyonlar tesbit eüeecktir. Du kuıııisyon
laru vali ve lmynıakumlaı· ı·iyıısct l'ltt-t·t•k deftel'· 
dar veya maluıütlürlel'i ıle Mııliyeyj teınsil ede
cekleı·, diğ N' dört tıza halk 1 ıı nıfıııtlau iııtihap 
edilmi~ olıın lıfllediye, t icaı·ct odası veya ziraat 
odaı:ır fızalıın nıcyuıııııdau seçiLN·<'I<t il'. Bu koınis
~·oııların verdiği lı:ararlı.ıı· kati 'c nihaidir. 

Bn verginin tesbiti ,.e talısili için ıaınan ge-
ııiş olarak hmıkılınııınıştıı·. Çüiıkü bu i.~i, para 

kuv~·etiylc su üstimallcrc yol açılmaımıdan ve her 
ı~rı;;il tezviraltan kunuuak yohmıı tutmayı hayJrlı 

lmlduk. Onun i~iu zuuıanı' dar tuttuk. Bu scbop
lel'lc vergileı·in . tcsbit ve ilaııı için 15 gün lwyduk. 

Bmm takibeden lS gün iç:iııJe tahsili şart koydnk. 
Bn nıiiddeti takibeden birinci haftada % 1 faz
lasiylc, ikinci haftada ise % 2 fazlasiyle tahsili 
şart koştuk. 

Parayı wı·mi~·enler i~.;iıı biı· taı·ıı.J'tıın 'l'absili 
•ııı ,.aq kanununu lıarek<'t e geç i rm t'kle heraber 

diğ r taraftan mükellefleı·i nınele lt>şkilatına 

göııderıneyi hem jşçi tedal'iküıi heın de para 
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falu;iliıu kolaylaşhrtrı ınıiey)irlrler adrlrttik. 
(Alkışlar). 

Bu kanun ile takjp ettiğiıni:~. hedef tenaviil 
deki parala ı· ı azaltmak \e ıııcmlokct i ht iyaçla.n
mıza ltarışılrk hıızıdaınaktır. Bu hövle ohnakla 
bcrabı·ı· lııı k:ıııııımııtııthikıııclnn, 'l'ürk paı·ıısınııı 
kıymetlPnuıı.•xi, nınlıtrkil'lcr üıeı·indc loplaııa.ıı 

halk huğzuıı11ıt silinuH~i, vergileri önlen1rk h;in 
hizza.r11rı• snt 1!;'11 e,:ıknı·ıl:ıı•ak malların fiyatla.nnrla 
hil' itichıl lııısıılt- getirmesi gihi tali faydalıırın tıı 

haRısül ı • 1ı11ı·si dr iıı1h.iııı hariı·innr ndrlNlilNıwr.. 

Arkadaıjla.r; 

l~iııd c hulıııırlıığ'nııııız iktisar'li bulıranın huı;;fı . 
rıı zorlııld:ıı·ııır \ ' 1' lm zorluklıını. ka ı·ı;;ı JLilji.iııdü 

ğünıül. lcoıllıil'lc•J'i lıirc>t' hiı·er Vf' bir ldU halinde 
nrzl'tl im. Yı1nlıııclHrıııız Yr tıırliliPrinizlo rr~anct 

\ ' P lnl\ \d kat.ınııwıık olan trdlıi1·lpriınizin bu mii
radrlNieıı mutlııloı gıılip ı:ıl,ıwağıılfl katiyen iııa 

m~-oı·ııl.. ( Aikışlaı· ). 

t,'iinkii Ya 1 an ınırzıı1 hııg-iiııldi ı:ocııklan ya lı1 rz 
hti;viik bi1· ıw<>lin edi1llarr ılPğildir, ıı,vnı zaman
rl:ı ülı:iisliz diiı;;ıııarıları yPnrıı hiiyiik bir nes)iıı 

tA lmıılisidiı· . ( Alkı::;lar). 

REİS - f;ri11 ıniisl:1kil gTııp ı·riı.: vrkili Ali 
Rnıın ' l'ııı·haıı'ıııdır. 

ALİRANA TARHAN (İst.-ınbul) - Mnhtt>
rrııı :ı rlwrlıı.';il;ll': sn,,· lıı Başvekilimi11iıı beyanla-
1'111111 lı:·ıı·i;r. \ m.1'1: 1 liıJi-.elı>rin saıninıi tahlili w 
g-üc:liildc·ı·i ~·pıınıı·k iı:iıı ~·l·tıi lcLllıirlc•r almak ar.
nıiııiıı 1111'\t'ltıli .'· d iılir. 

Bu tihni.ntk yPııilıni,,cel'l;. g-ii~lük yoktm·. 
Hiizlı•riııw hıı it inıııı r·iimlrsiylc başladıktım son
ı·a ıniisaclt>ııizlı• hiiyiik alalm ile dinlt>diğimiz 

lıP~ ıınlıırıııclıı lı:ılıis hu.nnılııklıın iki P'ias tedbir 
lı:ıldwH1.1 1 :ı·ııpnrıııızıııı goiiı·ii~lt•l'iıli fl!'zedeyim. 

Bıı~l'1ııkii ıııaiı,;l't Zlll'lııklal'ınılıııı en ~ok ıslı

ı·:ıp ı·Pktild .. ı · ini lıaklr olaı·ıık il'adı· Jınyurduk

\al·ı, ılar VP s:ıhit gdirli vatıJııLinı;ılanı ıniimkün 
cılıııı yaı·rlııııı )·:ıpnıak ir;in sal'fl'fliklı-l'i gayrrli 
şiikı·aııl:ı kııı'ı;'ılıyol'ıır. . l•'11kııı ~·alııl:t hu yaı·

dııııla llll' .... c>IPııiıı lıallc•rlilcbilı•ı·ı·ği kauııatinde dı>

~ili;r.. 

ıı.:n ı:ul< ıı-.t ıı ·n p ı:d(PTJil·ı·i laıı1uıniylc tesbit 
l'lııırk t11iiıt1küu olsa dıılıi, ılıığıtılaı·ak maddeler 
L• llı•ı·inc g-eı;iıır•ı·.,-P kaJar, Yr ıh1ğılıhıbilccoklen 
bıı~ka lıa,,·;ı 1 i i ht i~·ııc;ları iı;in, Jwndil!'riııi piya
ı>dlllll 1·ziı·i ll'<>iı·i ılı::;rncla lutmağn iınkfuı görmü
yonız. r >i ğrı· ta nı rtan mevcudu, ihtiyacı karşı
Jaın r,,·:ıı:ağı ir;i1\ ıst mıp doğuran hayati madde-

ft·ritl, parası ~nk olanlar tarafından jsraf edil
ıııc:>~l ..,, Jl!lı·nıırıı rla höylı>rc akıp gitmesi, tabii 
lı·ı·\·ir. ıoılilrn11·1.. Yiik~Pl\ fiyat !:ırın hiitı:eyc tcsiı·i 

ıl ı· lıc.1~ka. 

lla,\<ıli mııılclrleı· ir;iıı istihlaki istihsal ile 
:ı,,·:ıı·l;ıııı;ıdlkc::ı n lmıııınlıı hiı·liktc · [i~·ııt nınrıl 

k:ılıPsiııi ,\ npııı;ıdıkc:a ıı,iiııiin llH'srlc·si lltıliPllilr

ııli,\N'f'kliı·. 

r:ı·ııpııınıı11111 lıı'l' l'ın;ııllfl il'ıcdP pffi('i Inı kn
ı::ı;ll i ılı ·ğ'i:;;ıılf•ııı işt ir. 

1\;ılı is l•ıı,\ IIJ'(lnkltii'J ( \'ıırlık Yrr~isi) ıır ~r-

liıır···· .,;ıyııı 11 iikiiııwtiıı bu kaıııııı tr•kliııit'i. mnli. 
iki i·,:1ıli. iı:t iııwi lı:ıkıııılarrlnıı ~·rriıırlr• lıulnyo

l'lll'. , \~lll lcc·cl\'l'ı• \ lJI';J!•aJc \ ' r l'a~·ılo~;r JPYiltnJt fl)tı 

c·nk lı:ı~kn Iii~ ihaları hrklcriz. 

Kııll\1111111 tıılbikı iı:in g'PliİI;i saliılıi~t·l istiyro
J'c•k 1 ııtlıiln ıııı·suliyctini alnıakLall c,:ekiıınıc·ını ·

lı·ı·iııi t~.VTII'a lnkılirc la~·rk ıı;ö1·üı·üz; i~·i lalbik11 
ııııı vııfl'uk olaeakhu·ına i it inHıt eduı·iz vo güzel bs
:;.al'llar dilPriz. (Alkıt;~lar). 

REFİK lNOE (Manisa) - Efenılim, uzun 
Jıiı· ı-iyasi lıa.nıt pı·c.>gnımı tııfıülaJııım kıH'Şısın

cl:ı l<ıonclimi7.r, iizpı•indc flnrnlııhilcl'l\k bit· c,:ok 
nırv7.111ıır hıılrıhiliı·iz. Doknnulan lıerlıaııgi bil' 

ııoktadaıı l1•t•ssür dnyınakla ber11her lıeı•lı:ın~i hiı· 

11oktıısıııı rh• ıılarak n1emnnniyct duyıuıık vrızi 
)·rt iıniı ıle• '' nı·ılır. HnL11tn llmtııniyesi.vle kt>n
di progı·nııııııı hir !<ne• kelime ir,erisintlı• t;Pr<:c · 

\'C'Ii~·c•ı1 lliiki'tıı1ctlrıı benim de snreti mahınısa 
rl:ı ric;ıılıı hulııııacuğun bir kar, nokta vardır. 

Haı·ııı·ıığlu. elimizde bulunan muıltlı•\pı• üze

rıtltll' 1Nihil·ler alıyoruz v bu tedbirlerdl' ~u vc
.Ya lnı prPILo.;iplPt'e rlikkat eJiyon1r., demelde be~ 

rallf'r lı:ız1 ı 1•dhirlıwin müspet netice vt>nuediği 

ııi g·iirüııı•e ıl:ılıa ı:iddetli tedbirlerle nıalınııni 

yı•tı· ılcığ-nı 1-(idileı•l•ğini ifııdc ett.ilcı·. Yuııi kö
ıııür ist ihsııl rılt>nıez.~ek istediğimiz kadar tah
tlirlc ı.tiılecrğiz, diyor. Benet: hunun şnrtr aslisi 
o Inn ist ihsıılı ııı·tı ırnıak lımımmndnki A'ayı·rtin 
ılah;ı rnrl söylrnmi~ olmnsr daha ziyade emni
yrlhahş olur. Nitrkinı Rana. 'T'Hı·lııın ıırkadaşı

n;ızııı rln h n h set tiği ~ihi, istilılük ile is1ihsa1 ara
ı-ııııla ııı u ''ıır. ı•ııc 1 cm ini yolunda atrlnrıı k ndmı
la ı·rlıı· ki Inı al ılan adımlarm muvaftıı kiyct.le 
t c>l c•v\•iic: etmesi ıır ve başarılınasma fımil olur. 

Fillı:ıkikn ı-\at•:ıcoğlu fiyat mtmıkahrsi ÜZl'· 

riııdc le' ak kur etmedi. Fakat zaten kendiı;inc 
\'c•ı·il1ııi~ ıılnıı hiı· kamuıla bu sıclfthiye1in indel
llnct' kttllıınılnııyacağmı za.nnetmek hatadu·. 
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D:ıı· v malıout gt>lil'li ndaınlnl'ın ihtiyaçla

rının 1atnıiniıır doğru :ıtılnıı arlıını takdir t>rlc
l'iz. l•'akııt diğ-N· \'itl:ııul:u~lıınıı du :ıhnıli ıııntt
mi_yl•l<•ı·ini nazııı·ı dikkalp ıılıımk hiı· ikilik va
ı·:ıtm:ırnıık yolnnd:ı lctııı•ı'ıtin takip rdrcdl·i ii.di
liiıı<', ı•nıııiy<'tkfinıe, siiziine it imnt ıleriz. ('ii n
Idi hiiüliiıı lıııttı haı·ı>l<etlrı·iııdc acl:ılet, cınniyrt 

''<' lnthilt ltııhiliyrtini rliislnr ittihaz etti~ini sö.v
Jiy(•ıı ~ınııı•oğ-lıı 'nn, hu mrsriC'de ılalıi hillı:ıss:ı 

vı· lıillı:ıssıı ı>ıııııiyı•ti ınıılıııl'ıızıı ı•tııı siııtlı• ıw ka 
daı· zııı·nı·1•t oltluğnıııı siiylı·ıtıPk ist<'l'iııı. Bu 
nıı·ııılı•kı·ttı• \ . ııııııdıı~ııı lliikiiııırtP lou·~ı iı•ı·ua

lııııl:ııı ılıılııyı ı•ıııııiyrt i ıııliıısrlip cılduğıı ~iiıı. 

o lliik iiııı!'lirı knı·nl'i:ıl'lııı irı·:ı rtrııC'sinr imkiın 

hnlnııaııııız . C hııııı iı;iııdiı· ki, g:ıyrt ıınzik hi ı· 
v:ıziy<'11<' lathikı .zol'luk ı;iistrı·ı•rı lıu kıınıı·lıırr 

ııııı tnthilu ı•sııaıııııda rmııiy<'li ınnlıııt':ızıı etnır

si liizıınınıııı yr PmniyPt trl'ıı:t.i. iııiıı hir tıll'af:ı 

aj:l;ılıı·ııınııınsı ltryt'iyı•tini lliikiiınciP ı•henınıiyPI

le hnfn·l:ıtnıııyı vaıi!'e teliil•ki rdı•ı·iın. 

Jıı•yaııntlaı·ıııııı lıiı· l'ılmı~ı hillını-ısa vr hil-
Jı:ıss:ı ıııuc·ilıi fP!jı•kldiriiın olnıııştnr. O ıla, ıJp. 

ıııiı·, ı:iııırııto \'<' ıııiinı:ısili <'':IY:ı iizı•ı·iııflr .vııpıl

ılqi;ı aı·tıl< lıı•rkı•siıı lnılnklııı·ııı:ı kadıır g-idpıı vı• 

ıı-dıı ·ahı ltrıııııniyi ıntwip olan drdilwrlnlııı·:ı su-
J•pjj k:tfİ,YPdl' IIİiıU,Yt'f 

!'dc•ıı tcdhiı·Jpı·i ıılılığı 

' ' ~'ı·nıi~ olnı:ık i~iıı iı·ııp 
yoltın cl n lti k ıır·tırdı ı·. Zn-

lı'n Hiil\iimrt ııırl<11ııir.nııısı lırı·lıaııg-i sııiist inıali 

ıııııııda yakal11nııık \'llz ifrsi.vlı• ıııiiln•lkJ' ol<luğu

ııa g-öı't'. lliikiiıııtlin. efki\rı umnnıiyenin htı t'<'· 

ı·ry:ıııı knı·ıjısmc1n rlnlın kati vr ıızinıkiiı· surrttr 
hıırrkrl rt meğ-e knı·nr veı·nıiş olclnğnnn gör
ııı~klı' ınn·et i hususiyeele iftilınl' chıynınş oldu
ğıınııızıı ,.,. lmıı:ı lii:wnı oldğ-nnıı sarnhnten 
sii,vJrnıflkl t' l'a.Ydil g-iiı•ii,VOI'IIIII. 

S;ıı·aı·ıı~lıı 'ıııııı i.-.:ıhat ı lımııı şıı k:ııınııt i \' l't'ıli : 

J':all'll lwndP lıilsıl ol n n şu kaııaat i hi ı· dt•l'ıı ılıı

lın sriylı•ııwğ'ı· ..,,.,·krt t i. Bu nıPnılı•li.t't ll' aı:lık. 

~·fıkluk, hntın ıı-ıılıı palınlılığ'rııcl;ın "ıkıııtı ı;('lcnw

~~· ın"~·ıl:ııı ,... iıııknıı yoktnı·. ,\ıwnk ıııııı·il'rt; 

ııwwtıl ~ıılıı ınaıldclı.•ı·i arnsııııla hir taksim \'l' 

l!'vzi \ ' t' iılın·e usıılii hnlııhilnı!'ktiı·. Rarııroğhı'

nıuı lıillıııso.;ıı g-rl\•(•l'k s ni•l<'n' ait olmak iir.Pt·ı• 

ziı·11nt in ı:oğnlılığını \'(' hıı S<'ll<' i ı; in hakiki nıııi
~<'t ilı1iynı•ııınzı tehlik('r-iiz slll'<'fll' l!'nıin rttiği 

,volnııdııki lcıııı:ı:ıti, ~t'ı·ı•k lınl vr g-ı• ı·pk islikhal 
it ilıııri,vlP ııı('mımniyt•l i mıwip lıh· vaziyl'Ltedır. 
JJ iı: hi ı· :~.:ıııı:ııı hıığ'ıl<ı,\ stokıııııuzuıı hn kııdın 

!'azla olıııııı1ıj!ıııı o.;ii~· lrılildrn soııı·u, hn~ılny slo
~mnm ~~~ \'<'P hıı Şt'kildc ihtjyıwatı iiınnıey • 

ha rı· ve ·arfı .rolnndaki teminatı H! gelecek 
s(•nr iı;iıı yapılun zeriyatm l;Okluğu lıizim için 
m:ıiı;wt ııoktıııırnılan Pınııi,\'!'1 n• ~iikı•ııtılıı Jmr
~ıl:ıııııt•ıık lıiı· kıoyriycttiı·. 

.\ı·kııdaı:;laı·; ilıtiki'iı· hc·liısıııııı iiıwriudc :ıın-

ııwııiıı ıırrı·t•li ıoplıı~ııııı;;tıı·. l<'ukııt hu heliiyı dt•
J'ı•tııwk lıusustııııl:ı l'vvelfı nıl'ıııııı•lıırrnnzın vo baş
la hiıkinılct·imizin, smıiyı•ıı halkın Hükümete 
ımız:ılıiı· olnuısı ,vnlnııda lıuı·ııda d<.'faatlc söz 
g-ı•ı:ıııil?tiı·. l~;iııdı· lmlıınJuğuıınız Imiıranın ve 
hizi' l'l•vkıılı1dt• olmak iizeı·e teklif l'dilen bu ka
ıııııılıll'ltı ihtikilrın öııüne ge •ilml'k hususunda 
t.arııtt-'UI'ı·iın ki Jırı• nınlıtl'kiı•i, mill tin hiinye
siıw zaı·:ıı· ika Pdeıı hir ınikl'Op !Plakki etmek 
,vohı ııdıı mıııııııi hi ı· zihııiy tiıı \' iNiunlarıla yer 
Plllıt>si snyı•siııJe i mhn t•dı>hi 1 i r·i:.:. 1 ll ii bilhassa 
nı ii ıwvv{·ı· t ıılıuku ıı ıı ı ii<:, heı;ı lı usıısi ılostunun 

\'t•yu ııtl'tı rııul in lrsiı1 ııltıııdıı hıı gibi ilıtikar 

.zilıııiyel iylt• ıııii(·:Hldcdt> ııl .. nıllıu·lrk ynpnınmış 

olııı:ı.•.ı. lıt•ııı•t• hıı ı.wııiı;; sıılwyı onlnı·a bu·akmak 
?.ihııi~· ..ı i I'PI'IIIlliıı miivellidi oluı·. Vııtundaşlara 

lıtııııı lıiı· ılıılın t<'krıır etmektc fayda görüyo
rııııı. Riı· varlık \'Pı·gisi kımnnn lrklifi karı;ı

smdu.vı.z . Bu lwnıııınn ge~ kaldığına kanaatrmız 
\'ll t•ılıı·. 

B. ı\1 . i\ft,ı•lisindı•, Jıillıııssıı Paı·t i U rnpunda 
fnzl:ı. knznn~laı· ti.zeı·iııde lilzilıı gl.'ldiği derecede 
tı•dhiı· :ıltıııııadığı siiyleıınıiş olnıasındun ilham 
alan ll iikiinı •li, hu ı;; •kilıl~ lı ir kanun gt•tirdiğiu
d('tt dolayı t . şekküı·<' liıyık giiriirüın. KararlarJ· 
rıııı kati ve nihai olması bir ~ok merasim ilc esas 
diixuııın •iiı·iitiilın lll<'Si yolıındnki fikı·e iştirak 

ederim. 

rrulwk ııı·rrısipll'l'ilH' ıııuhıılif olclui{tt yolunda 
,·iıı·iı olııı•ak itir:ı.zlııl'll ('t'vııp olıırıık şııııu söyltı

ı•iırı: Hukuk ; hayııtın ic·nplnrıııı tıtkip Pltiği giiıı

diiı· ki şıı,nıııı biiı·ııwttiı·. ( 131-ııvo spsll'ı·i) Jfııkuk ; 

lıug-iiııkii iı:tiınııi ihti~·ııı:lıu·a f<'vafnk rtını'yı•n 

hiı· t;ılnııı dii~tudıırJa yaı·mı k:ılıp ı·e:ılitı• ilı• nıii

nıı~whı'li olıııaclı~ı p,iiıı 1..-'\J'lll'i olmııktıııı n la t;t

kııııı:ız. ( lııılnıı dulayıtlı ı- ki lhll· wııı:ııılaı·ııııızdn 

hukuk ııı·eıısiplcriınizin l'evkindt> olımık lıir ls
ıiklı11 ınıılıkentı•si ~ ııı·atnırş ,. onlnrıı. feYkalade 
ı:ıııliılıiyl•l v ·rnıL~sı•k o gilnkü ilıti~·ueı trmin deı~ 
~·ı•ııi hiı· hukuk ilıılııs t'dE'ı·ck verdik. Naınl ki bir 
ll'k aılunııı; ::ıı·ıı Haı;ıkumandan m, B. )J. Mcclisi
niıı salilhiyelini haizsin d('mişsck, t<'~ı·ii ıniies'. 

ı-ıı>niıı ~nlô.hiye1 inin veı·ilmcsiıulrıı lıusule gelecek 
tınkiki suhilıiııl' iadeı-ıi lıusnsunc1a tutttimuş olan 

n aııda lıöyle hir hnkuki nıiirSSl'Sl'Jtiıı ynrntrlıua.-
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!iııııla ıııillı·!c tPıııin rJı·ı·Pl:ti ıııl'ııl'ııııt Jih;ıiiııiill'rı•k 

lıiii"IP hir karar Yerilnıiştir. 
. Bı•ııı•t• kııı·ııı·lul'llı ~n \t',\ ıl htı ifhıı·r adııııılnn 

tıll'lıfıııdıııı olsa ılahi, kati ve ııihai olmasr; bn 
u•Ünkii ilıf ii<ill' )ıPJıiSlllll1 Ü11İinr !('l't:illlll'Sj Vl')'Hhllf 
Uıl il,ıi 'ı· <'1 ıııı•k sııı·l'li~ Ic kazmulnıı~ olun pnnılıınıı 
hakiki sıılıilıiııt' iad<'si hıısusuıııla tııtulııııı~ ulıııı 

yolıı ıloğı·u ve• l'll Nınslı hir yııl olarnk g-liı·nwli:te
Yiııı. BinııPııııll',\'lt ,\'İnı! hir Tiiı·k pı·oi'Psiiı·ü nr
kadu~;ııı1ıızııı siiy lı•ıl i ği gibi, lı nkıık iııkıliı planH 
ııı·ı·ı:iııidil'. Hin;ıl'ııııh·,\·h lıııgiiıı, iı:iııdı• lnılnntln

ğnıııuz iııkıliııı ha,\·alıınııın, iı.;inde lıulundıığu-

111\lt. Jnılıı·;ııı lıanılmıızm istilwın dliğ'i H'cilıc•

h·ri • pı•ı·ı:iHlı•ypı; lıir lıukıık knr~ısıııılı1 iliil'nll'tle 
n· i lı ı i va c· ı i J'ııdı· l'll iğ'iııdı•n ılııla,\·r ı;; ii k nı nlıı 1 ı·
\:ıldnıf Ptnıı·\·i lıir vaıil'e ll'liıkki l'tlı•riııı. 

.\ıokııdıı~hıı·, 1 nönü 'n ün son ımlku lihmnı ka
du ı· dwnıııı i,\·l't li<liı· \'C her va! aıı<laş~n kulağında 
lı ir Idi ll" ol ıııuya, herkPsiıı ıliıııağmıla lı ir ikaz 
c·aııı ı·olüııii o,\ ııanıağa f:nk ıııiisaittiı·. Jlıtikfira 

kııı·sı ıwfı·Ptrıı ı·n güz!'! ii'aıl<>si, vaıanuaşlık duy
ı.nılı.ırıııııı t'c·liıl'l'f zatıiHııııııla lıir ııoktadıı top 
lıırııııası ,·oluııcln flıııı olıınık aldığımız lın del'sh•
ı·in J:ıtlıi.kıılınchııı lıil'i olımık giiııliiği.im Inı lıe
:vıııı:ıtta \'t'. lwıınnlurııı kalıuliinılı• ıınııııni ve milli 

fııydıı lııılııııık!H,\'1111. ~u vesilc ili' J l iikiinırtten 
lıil' ı·iı•atla ılıılın lınlnıuH·ağnıı; ic;iıHll' ıınınndu
ğıııııtth ılı'\'I'Pııiıı Pııtııiyl'l lııınısr yarııtnııığ:ı ~uk 

ıııiisait. ı•llk liızıııı hi ı· elP\ il' olılıığuııtı hir dakikıı 
lı;ıtmlan. ı;tkııı·ııınıııalı,\'Tz. Bn t•ınııiyPti tı;ınin rde-
ı·l'k anmııı·ııı lıa~ııııla llPYh•t ııımıııırlnı·ı ıt<'li1'. 

1 )ı>\'lı•t nwııınl'iarııırıı lıissi~·at:ı kapılıuıyanık. 

f>PviPI nH'ıııurlıırnıın kaııııu h• ııi7 .• aııılııı·ı krJııli

lı'l·i lll' ı·l'lt lı('!' itti hıız Pdt'l'Pk hi lıı;ilrriıı in \'l~ kuy:,tr
larınm ııııt·ıık ıııı·nıll'kc>l mrıı rııati yoltıııcla olnıa

sıııılııtı nıütı•vrllit vııziyrttiı· ki, hiziın istediğimizi 
lıasa rııııı m rzı YI' lltıl\'il t'faki,\·Pf i nı izi Plde rt nırğc 
me.ılaı· ol nı·. Bvvel ve ahir diyPeeğim ki; mcnıur 
d(•tıil<•n iclııı·e ve• siynsPt n(iaııılııı·ııııu C'll<•riııC' tl'.s
liın ;·1 t iğiıııir. ınukaılclerat kın·şısııııln kenclilı•ı·iıı-

ll "" <·ok ıwv lıddı•ılii7inıizdir. Narıwoğln zaınıı-'- .. • • f'\ 

ıııııda hir \'ıırlık vı·ı·A"isi kanunu, Rı•fik ~ııyıhıın 

zıırıı;ııııııdıı lıir l\ l illi korunma kanunu ya1ırlıı•. 

Yapılıt· amnı:ı. lmnların lı!'yeti m<'rınnası kendi 
t'lleı•iııe veı·iii'U nıPtmırlnr tarafıııılıın krynırtsiz 

lıir halı· g-Ptirili1·se Inı kııııuıılcıtılıııı lıir fnyrlıı 

lıPidl'ııl'liH'Z. F'alnıt. aı·zııyı.1 uııınnıilPI'in ;nnH hıı

sııHhı, ıııilll imıleııin arzu l'ltiA'i ınıın;:ıfii nnın

;1,ivı·niıı y:ıtıııHlıı hııııl:ıı·clnıı lıı•ldrıli~imiz vıızil'e 
lıııi•kiylı· ira f'diliı·sı·lıı•ıtı·ı~ lıu ıııt·mll'lwl kııı·tıılıır. 

Biz lııı ıııillı•JI(•ıı kazarıı;. \'fll'g·isi nlai'Uk, \'i'l'!.\'1 

ol<ll'ak oııaı· ııııı·ıı oııaı· para 1nplıııl1ğııııız lm ıia
ı·alııı·l:ı aııı·ıık lıu ınillPLin ııırnf'ııatiııılPn nıuaıla 

lıiı: bir :-jf',\" ıli1~ünııH•iliğirııizılı•ıı, ;yiııı• lııı kuıın
ııtııl ıııtll afJ';ıl,iydlr tııtlıikı kPyl'iyı•t ini olllıı1·ııı 

l1iZIIII'f İllP, \'ıt(UllS('\'C'l'liğiJH•, llllliiiiSk[ıı• PJipı•iJII' 

tı·sl i1ıı l'l ııı i') nluyonız. 

niııııı•nalı•ylı s()zlrı·iııH· ııihııyt·t \11 l'İl'i<Pıı Kıı

ı·aeoğlıı 'ııtııı sii!.lf•ı·iııi H?lıPıı tı•Ju·aı· Pıll't'l'ğ'iııı; 

iı·iııd!' lıııhııııluihınıuz ıııiiı·nılı•lı·dı•ı1 ılahi ııııızııl'

f;.,.i,\ pf IP \ı· ka J'i,nllı• ı·ık:ıı·:ığ'ııııızılaıı Pııı iıı lıulu-
,\'!ıl'UZ. ( .\lkı!-jllll'), ' 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - .\ l'lcı 
tlııslııı·: lıl'piııiziıı t:iiııliiııli l'ı·nıhlıkl;ı loılııırtıııı \'l' 

isti.ldııılı• ı:qk iyi lıaloııalllZI it·alwttirPıı ~·ı·ııi lıiı· 
siiı 1:11'7.1 IH•ııi ı:ok SPYiııdiı·di. Hııı·ııı·nğhı IIIU$\'I' Idl 
ıı)o\ıığ'ıı zarıııııı «Hu hall< lwııi yPti';ltil'ıli, oıııı lını·

ı·ııııı 1 aı·. j)ı]pypı·Pğ'iııı» dı•di. ll alkıı1 kcınrlisiııi 

idare rdrıılrl'(lt'lı P\ 1 t'lfı \ı' eıı 'ı:nk istNli/ri ~ey 
saıııiıııİHI vı• ıH·tl\ siizliilüktiiı·. :-lııl'ııı·oğlll lınıı,üıı 

ollll ,\'li,Jl(l. Hıı 'kiirsÜdPII )jillldİ)'(' kıııfar pel< llZ 

i~ittijtiıııiz s<·l<ilılr. ha1ıı :\lıptık, yıııılı:-.i ;.\'iiı·ıııii~Ü7., 

tııslıilı ı•rll'ı·ı·ğ'iz, dl'ıli. lhııııı ıliııli,vrn hüt iiıı ıııillrt 
:-lııı•wnjl;lıı'ıııııı ill\ ııutlmııılaki «Hı•ııi hıı iııillı>t 

VPiisliı·ıli. oıııı Yıızif<'nıİ ifn eılı•ı·l'~iııı» nıcliııi ,\'<'· 

;.iııı.' ırrtiı•diği1ıi gii1'11Wld<• Sf'\'illlll!'k fPyi7.. lf11lk 
nrıısıııılıı lwpinıiıiıı hiss<•tiğiıııiz lıiı· Pıııli~ı· vımlı. 

nıll':ıya ı,tl'liı·krıı znlrll hn k:tı'lll'llll'lll lıiı· kısım 

j~j( ilrıırkfı• icJi: ~f(>llltll']!ll'll y;ırcl1111 pı)jj('('l'l\. nfr-
1;1\ll'flll'lll t'nzln ııııııl') alaııi;)J'I \'lll', oıılaı· lın yar

drıııclıııı istit'ııdr rrlf'rPklı>r ılr lııılk arasrııılaki sn
lıit \'t' :ıt. :!Plil'lilPı' m• olaı·ıı ktıı·! ~iikmıılıı ii~ı·Pıı

dik ki rllisiiı1iilı·ıı yıtlllız ıııeııımlııı· ıld!;il, halk 
ıınısıııdnld" ı:;ııhit v~· ar. ı,!l'liı·liiPı', ynııi ynı·clııııa 
1ıınhlnı: ıılaıılııı· ıla hiıııilyr rılilc • t•f'klir. Huııdaıı 

dola\·ı ılahi ~nı·.ıı·oğln 'H i.il,iiıııl'1iıır 1P~ı>kkiiı· l't11'-. . 
l'i lll. 

Hl'l'ik l ııı·p'ııiıı ıl<' i:-jlll't>l r1fiği ~ilıi, hı1 ı:ııl• 
~iir.t·J kııı•ııt·Jm·ııı 1ntlıikı C'!l('l'illt' \'rı·ilf't•('lc IIIP

llllli'llll'lll lıi-ı·ıız dıılııı ıııiit<•yııl\IZ, lıiı·ııx <ln daha 
tlild<nl li\'(' ıwk <:cılt razi lı•! li ıılınalıtı•ını hu küı·sü
ı1ı•n trıııı•ııııi rlıtH•ği \'(' 11üyiik ~l illrt l\.fN·Iisi ıı.ı. 

1ııııııı oıılııra hnım ihhıı· r1rn<'/~i vııxifr lıiliriın. 

(Br:ı,·o srsl<•ı•i). 1htikıh yııpaıı, yolunu şa.~ıı·n

ı·:ık vıı1ııtıcln~ıııııı xarıırııın l1ı ı ğrlayrnı fnx lil Rat

tığı drr<'<'Pılr sc•Yiıırn kiiylii kndnr, l'ii~vrt ıılnn 
yr lıır"ızlık .vııpaıı ııırıııııı· ıl:ı va1ıııı lıniııi .lllılr

ılilPiıilil'. ( lf :ıltiı ılıılın t':ıılıı srslrı·i). 

. \ ı·l;ııd:ıııl:ıı·, lıırsızlıkluı·ııı ~iiylc· lıii,vlı• ııl'ft!· 
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ılil!•c•rği :aıııınııl:ıı·, lıınıı:dıklııı·m, ı·üşv •t alı~lıı 
ı·ııı , ih1ikfil'inı·ııı tnlıii zıuıııııılııı·dııld ıııuayyeıı 

' '" tıılıii ı·ı•z:ıl:ıı· ,ı uğı·ntılnt'ağı zııııııııılnr vnrdır. 

J<':ıknt iiyiP zıııııuıılnr dıı nll'!lıı· ki hiı· vill'il 
lıı•ııziıı lırı·sızlıih ııwtııll'kı•l i rı 1'11 lıiiyiik lıniıılik 

l'Üt·ıııiiııii ll'~l<il t•ıldıiliı· . %:ıııuıııııııız ı•ıı ldiı·iik 

ı·iil'iiıııiPı·iıı lıilı • lııı ıııı·rııiPkrtı• ı;llk lıiiyük J'eııa

Jrkl:ıı· yn]ınt:ısı lllllhlrlltt'J oJan Zllllllllll<ll'(Jır. nn
llllll i ı·irı Hiikiiıııl'tiıı ııııılı!Pkiı·Jpı· iizt•riııdel<i 

dild\nt i rı i lıiı: ~iiplı!'siz ınPıııııl'l:ıı·darı ılu ckı-dlt
ııı iyı·ı·ı·ğ-iııi ı.riiı·ii.nıı· ve fl<'vınıyoı·ııııı. H iz(' ver
diğ' i s;jzii tuttıığ-ıı it:iıı. laııı ıııiiiPIİıı cvliiılı oln
r·al< ıııiJid 14ilıi dii~üııdüğii iı:iıı Kiırncoğlu''llll 
lt'!'it'kküı· l'dl'ı·iııı. nugüıı ,· pr·ill'ıı kaı·,1J'Iındnıı. 

:vnpılaı·ıık l!'ldiflı•ı·d<'n lıir ı;oğu lıu ıııiliC'tin kafa

sırıda ,.,. k:ıllıiııd" lit ı · eıııı•ktı· idi . llıııııı yııpınnk

la ıııillı•tiıı istl'diğiııi dih;iiııdii w X<'\tliğ'iııi yap
ıııı~: oldu. ( t\ lkışJar ). 

MALİYE V. FUAD AGRALI (Elbığ) -
, \ f'l<adıı::;lın : 1\:ış\· Pldlin lı:ıynnııtıııdıı ıııPvzuulııı 

lıiı-. t>tııri::; 11ldıığıı rıııktıılıırdıııı iiı:iiııı' ait kaııuıı 

liıyilııılal'l ~Pieıı l'\T!Ikrıı 1. :!, :i ıııııııaı1:ıhıı·ıııcla 

hnlnnmal tndıı·. nuıılındnıı bi ri si yarlı k yergi
~inc :ıit. kııının liiyilııısı tliih•ri de memurlam 
pa r·ıısız ol ıli'li k g-iyitıı <'~')'Mn ,·pı·i lıııı>si ha ldoıııla
J\i lwıııııı lıiyilııısıdıı·. {\iiıll'lixii zaJtinyıığı w 

diil;ı·r ııplıııt i yağ'laı·ı l/ısir l'ıiPıı falıı·ikalnı·dan, 

ıııiiı·xsc•s!'lerılı•ıı ıılırııı<·ıı k rı ı nn rııpJı• n•rı.dsinin ay
ııı·ıı :ılıııııııısı hakkındaki kaıııın liı,\·ihasıdıı· . 

ı:ıııılaı·ııı di'J'<'<'Pi ıııiistııı·ı' li~ Pt i Haı;n l'kiliıı lwyn-

ııat 1ııolıı tntsiilııı anlnşılııııı:; olduğu iı:in hu 1ınp
ta ltzıııı ıııııı·ıı;,attıı lıulıııııırıığ'n lüzuııı giiı·ıııii~ o
nıııı . nilliiPllfllt'_\'Jı istiı·hltllllll,l, ]m kıtlllllt layi
Jııtlllt'llll/1 lıll\'HIP nJl\lHtf•nğı erıf'iiıııt•ıılt•ı·clt•ıı 11'11-

sip lnıyuı·nı·aP;rııız miltt:ıı·da ıtl'loHlaı;; 1l'l'rikiylp 
M ll\ ııldwt hiı· t•ııdiııt~•ıı l<'şkil oluııaı·ak lıu l\lu
Hlld\:ıt Pııı•iinıPıııl<' ıııiizııl<ı'ı·ı•xiylı· ıııüstat'f'lt>n c:r-

knnlıııasııı:ı ıııiisıı:ıılc lJııyııı·ııınllızdıı·. (Muvafık 
st•siE'ı·i). 

REİS - Efeıııliın, gelen nak :ır•ıısmtla 1, 
:2, 3 mıııınralr kanuıı lAyihıılanııııı ı·uım::ııueye 

alıııanık ~\dliy<', ~l:ıliy<'. Iiii1ı;t• ' Iktisul enc·li
ıııeııl ı·iııdt'n ıııütP~ekkil Atu,·:ıkka1 lıiı· l'li<'Ünıcrı

ıll• ıııiistaı•eh•n ıııiizakeresini tt'ldil' ecliyol'lar. 

J•:vv,•lii 1, ::ı, :3 ııuınnl'alı liıyiluılnı·ııı ruın::ınıt'Y<' 

nlrınııusıııı kııhul edt'ııleı· ... Etıııiyı•ıılt'r ... J\ahııl 
t•ıli ltı ı işi ı·. 

.\dli.r<•, ~laliyl•, 1ktisııl \'(' Hiitı:" c>ıu·iiıııt'nlı•
ı·iııdt•ıı IIIÜI'l'kkl'p Jıit· .\JllVIlkkıtt !'lll'iillll'll tC'::;Jci
J iylt• Inı 1 i'ıyihııla 1'111 ıııiist ll<'t'll•ıı ııı iizn){('l'c•xi lı ni;

kıtıdukı teklifi rükxek ı·ı·yirıizt• m·zediyorum. 
Kıılml lıııymıwlaı· .. . Kıılıııl <'lıııiy<·nlt•ı· ... Knlnıl 

t•dilııı h;ıt i ı·. 
J~ııl'liıııeıı fıı:ıliyctiııl.' lıaı;ılıyıH·nktır· , 

GALİB PEKEL (Tokad) - hıu:ııı· kişi ııJı
ıım·ıı k1 ır! 

REİS - tın eııı:üuıcıılPniPıı iıt'şc•ı· ki .. i nlııw
ı·ak hiı· .\lunıkkat eıwiinıl'ıı f<•şkil NliiN•t•ktiı·. 

BAŞVEKİL ŞUKRO SARACOGLU ( İzmir) 

HPıHh•ııizılt•ıı Sillll'a siiz alııı·ıık l111 küı·südı• 
koııuşıııı nı kadaşl:ınn xiizlt•ı·iııdı• il<i lıüyük nıii

ııa giirdüııı. lhnılaı·dan birisi; tııs\· iıı ıııiııınsııııı 

gelm sözlcrll.iı·. Bu, kalbimizdeki .kU\'VCii :.ırtıır

ııııştır. Hu lns\'ipleı·, hakikntl'n hiıi duha iyi 
~·ollarıı spd{(•dı•ı·t•ği ic;iıı keıHlileı·iıw l<•ş<'kkiiı· 

t•dPrkl"ıı 1liın· <'tın ek ist i) oı·uııı ki, ikinP-i ıntına
. ııırıı dPliılı•t ı•ll i ği sözlPl' - ki ikıız sn.dt'ılinıl<'

dir - hu ikazdnıı, kentlileı·iııe \'ad<'ıliyunıın, uya
ııı k dunıı:ıgoa ı;:ılıı;illt•ıığrz, i st i f::ıdı· f'ıle<·d!iıı. Yul
mz hiz i tifndf' ctıniyt>(·t•ğiz, ııtt•ııılrk<'ti ıle isti
J'aılı• f'tlii'N'eğiz. (Jlı·ayo . ('s)c•ı·i n ttlkışlnı·). 

REİS - I-;ııeiimNt ~alrşınnlaı·ınn. vakit lıırnk
ııınl\ \'1' sııat oıı heı;ıtP loplııwlmak iiıt•re Hlscyi 
knpııtı_yonıııı. 

·--e >-e <.t!t!!ll-.--



• 



H • Sayın üyelerin işleri 

1. Sayın üyelerin intihap daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensup oldukları fırka ve encümenler ile bazı kanunlara verdikleri 

rey leri gösteren cetvel 

1 şa ı·c'tl <'l' : 

r Kalıni clrııwlttiı·. 

.. 

+ Hc~·p iı;;tirak t•tlilııwıııiş olduğnıın giistt•rir. 

l l stnnlınl ~ lt><·lh;iıı d c tlr fır.alık edilmiş olduğımıı i~ııtcltiı·. 

B ir lırııwııiH yazısız \'l~ iı;ııı ı·ctsiz yuııi hoş lımıkılıııı~ olıııa~ı, o lııuJC'ye ait malüıııııt eıJe edi
leıncJiğiıı i giislt:l'it·. 
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~ lntihab dair 

ı:ı 
Jtıl Evli olub olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler c lntihabdan evvel memuri- Mensub olduğu l!enaub oldnin Ne vakittenberi "ö,.q dığı kaç 

son 
»>D-.-. 

Bildiği diller Ihtiauı Eaerleri D.m.t rütbeleri 
Te ço-

yet veya meslek ve meşgnliyeti f:rrka (Varlık vPrıdsi) 1 i ls mi Doğduğu 7er o ... Tahlili encümen mehus oldn~u ( .\[elıus seçimi) 
o~ cuğu bulunduğu 

kaııuııu: J:Jofı kanunu: 4:1~0 

A.f1Jon. Karahi. ar Ali (;etin ·aya Af yu n Ka t'ıl h isıı ı· 187 Harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 1 çot·uk Ayvalık mıntakas1 koırmtam. c. II. P. . ·afia (istanbul), K K 
fııcriliıce 

I (K. Sahib), 
II- VI (Afyon K.). 

Berç Türke~ htanhtll ı 70 (:alata ·aı·ay ve Ermenice, Rumca, Haııkaeılık. ik- - - Evli, 1 ~neuk Osmıı.ulı haııl<ıısı ınütekait mü- l\liista kil İkti rı.t Y- VI (Afyo K.). K K 
R,ıhı>l't. Kolej 

Jo'raruıızca, İngiliz- tisat 'e maliye dürü. ce, Almanca, ltal-
yanca, Ispanyolca. 

--. Hamza Erkan 1-;taubul J..'91 f'ene\'l'e tniveı·- Jt rat tzca Üttisal ve han- - - "Evli, 4 çornk 'l'opı·ak ı1ahsul leı·i ofi i nınnın c. H. P. lktisa.t VI (Afyon K.). + K 
xil~.si ,.e Pari~ k:ıcrlık ıni.i.tlUrü. 

Yüksek iktisat 
. 

' ~ 

Haydar Çerçel Afynıı Knmhisa1· ı "91 )Jülkiye Fraıl!·ııca, lktis::ıt w tH - - Bvli. ~ c;ocuk E!ı·ıuı·nııı ııınarif c•ın)ni . c. H. P. Maliye III - VI (Afyon K.). K + 
Arahr>n h iye 

!zzet Akosman Afyıııı Kurahi · aı• ı. '9i Y ilk,c k tif•:lt'et Fı·aHstz ·n, 'l' i<'ıı t't>t - - Evli, :} c:o c· ıı k Tiil'C':ll'. H. P. İktisat III - VI (Afron K.). K + 
Alınanca 

---------
~Iebrure Gönen~ ı,taıı lıul 1!:100 AıııNikan kııle.ii Frnıısızea. - - - F. \' 1 i. :2 ~m·tıl\ ~ler:-. in hdt>rli.n:- l'f'i<.. i. c. H. P. '\al'ia V- VI (Afyon R.). K K 

1u~il izr·e . -
.,'evkt>t Ra~it Ha ipoğlo ,\ft·ıı •uıen 1. ' !l"' Halkalı ziraat ACıınıwa, İktisat ,·r 7-i ı·aat Uiı· kar; ı• ... eri Doktor, profe.·ör I•;y]i, '2 r;rwıtl' l'ın~ıııı i nıtıı•n l\a lw fıp~·~tiıHlP C. H. P. Ziı·aat VI (Af:.·on K.). K K 

mektebi, Herlin 
Framnzr'a, Yar·Jıi· iiza. ve T.e i pzir.ı- üni-

ver. iteleri 

Aijı-ı Or. Hüs·ırtı~t in Kural Ll.>ı·a.lt 1-'l':ııı 
'l'ahalwt (tr; ha:->- V l'l't:m te his Ye-

!'rofesör ].;,· li,!~ r~rwnk ~ıhhat n• iı-tiıııai tıı\IH\· r ıı..t C. H. P. :.-\ . 1. :\Ina' ı>' t('t K 

ı 
1 'j'~ 'f 1 lı )ıiyP ızuı ı e 

tıılıkfal'ı, llnkte- tuıla ·i ~i. Euıra-
V (Beyaz1d), + 

• \ lııı IHH' 1\ zı iubniye Y. S. 
n•kıilt>li ıııüsh·~nı·ı . 1\Iii ·tnkil VI Ağrı). 

1 
ri~ ıılrı.ii ı -

) 
Halid Bayrak 1zıuir ]. !12 1Ja ı·Liye - ,\skC'ı·lik . - - E\·li, 2 r;ııeuk 1'i<·:ıl'•·t . c. H. P. - nı- v (Bt>yazıt). K K . YI (Ağrı!. 

ı - -- . 
(',kü . .\skel'lik Kcıı·~ l. Kr-mnl ı (t~;ttl ı ... j'~) J fa ı·l>i~· t• - - -' 

1 
J.;yJi. :! l.;tl(•tık BııH·kli kc ll'!.! <•11f'l'l1 l. C. II. P. Milli .\Jüdııfaa IV (Ağrı K K 

1 

E ad u ~\ıun ') a ~liiJI-iyl' 
Fran-sızca 1 ıla re B\'li, ~ ı;of•uk Rizt> 1ııntn -m ı·ı·rfı . C. II. P. Dahiliye II- VI (Amasya), K ~ 

11 
t ld.S71oJ lll Js."i;3 

İngiliz..,.,, 
- -

E 1'111 e ll i t:e 
. 

- -. 
tsnıail H ı [umcu .~.\ ıııa .... ya ı 19 )fülkiye - telare ·- - Edi.~ çrwuk .A rııns~·a Yali::. i. C. H. P. Arzn.Jıııl III- VI (Amasya). K + 

. . 
raf iz A.kttn .\rnn,ya. ı :~ı Rü t'i \'(" 1 \p 1 t•t 1 iyı>r·ilil\ - -• ' . E\·li, 4 ~~~r·uk .\1ı sy:ı lwlt>di~·e l'<•i,.,~. C. H. P. H. \C inlıisadal' IT - \'I (Am:ı~~·aı. K . . 

- ,_____ 

· ı 1 

ll ı:Ltk( '{J .\lımcd t.ı1 :> ı:iı· Ull 1 !fi Cil'ta - ~aiW,I'i . Jlt<l ]\ i lll· - - Dul, 3 çocuk lli'ık iıni ytti :'ll illi yı• ı.:a:z" •· ·iı 1l • '.II. P. fktis:ıt V. VI (Ankara). K + 
e il il, u,talııı~l· i 

' 1 
! 1 -- -·--~ ~ 

:.__ .. - -- . --· - - . - - - .- - -
-~ - - - __..:. -

~-~ ---
._ 
-~- ~~- --- -- - - - - -~ ~ -
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::ı Bazı kanunlara verdikleri reyler ı 1 '~ J~vli olup olma-
1ntihaptlan "-= - ftığı Ye !.aç ço-

cn·ı·l .;;n n ıncmuri- )fı·n up olduğu J\Iensup ,,Jrlnğu ! e nıkittf'nheri 
>be :;: 1Jmi rütbeJeri ,, 

lntHıap d. ırr ·i 1 mi Doğduğu yer o ;:... TahsıH Dilılifd ılillt>r lhti"ası E erieri :;et YCya ııwslek Ye ıue şt,"Uii y eti tır ka 'eneümen melın~ olılnğn (Yarlık Yergisi) (Mclıııs sı·ı~iıui) 1 c o: eıığu bulunduğu - . 
ı · 

ka uuııu: ..ı:ıo:J kamınu: -ıa:w . 60 dan :ırtTk 
ı :\Inlıanirlik 1 r;ocuk :\I u ha n·ir. ' IV_ VI (Ankara). 

A·;ıkara Aia Gündtia ' eliııı ik J,',q Kısıııı·n harlıiye Fnınsızca \'e efiebi eseri 
- C. H. P. Di. )hılııısehat K + 

lı<ılkı:ılık 
vardır 

r --

ı Arif Baytm t stmılıul ı ı -- Haı·h .\kadcrni . i Fl'allsızc·a. .\skel'lik, ~cı fin - - nuı, :2 ı:ıwuk Nafia Hk:ileti ıııüstcşan. C. H. P. ~nfia V- VI (Ankara). K {.) K 
.\ ıııınıı('a i~lpı·i 

li . 
l ı 

ı ı İstaııhnl 1 R!l!l 
nnı·ül fiinuıı ta-

Fraıı:sız('a 11aarif - EYli, 2 ı;ıwıık .\ ııluıı·a f\'ıı lisı•si tnııii,\ · ı· ıııu- c. H. P. VI (Ankara) . 
Belkis Baykan - :\I aa r·if 1{ K 

ı 
lı i iye şıılwsi 

nl1iıni. 
mezunu ı 

l ı - ı 

li 1staulınl 
F't·ıuısrzca, Al-

().ıli. to ı· 
40 ılan fazla - Evli, a ı;ıH'Uk (Ankara). 

i>r. Taptu 1 ~71 l'ıp 
tıı14iliz- tılılıi espı·i 

l~tfnl lınstAttt'si ı;;,.f ılii sı•ı·yisi. :\Histnkil ~- J. )1 nnvt>ııet V- VI + +' llltllH'U, 
(•(l. Rnnwa YA.l't!ıt• 

ı -
ı 

' ~aııa.! i. ıııaldm'. 
Eşre{ Demirel Ak~<' h ir 1 ı-\~t3 1 ı lut! i .\lııın ıwı.ı - E,·Ji tıııa lu1r lıarlıi~·p T•'iı;;ı•k falıı·il;;ıı- C. H. P. I·afia. IV . VI (Ankara) . K 

aliltı hadıiyı• ve - K 

ı 
. 

ıııiilıiııınıal 
c rıııln usta h aşı. 

. 
li Falih Rıfkı Atay 1st a ııtıul 1 9'' BdPlıiyat fııkiiı- Fr·;ııısızı·a, ~latlnwt Dir ı;ok est'r - 1•: \'ı i, 1 ı; o nı k C:aır.etl'f·ilik. c. H. P. IIaririyı· li - IV (Bolu), + ·) K 

li lesi .\ lııı:ııwa sahilıidir. \' - \'I (Ankara). 

--
li 

Fevzi Daldal 1Tayıııaııa 1, H:t Jlülkiyl' 1-'ı-ıı ıısızf·n. lı!nl'ı> , iktisat, - - E\'ı i, ;> ı;llt·nk 1sınu·ta \'alisi. c. H. P. Dahiliye VI (Ankara) : K K !' 

ı Eı·ıııt>tıif•p ıııııliyr --
Nihat A.nılmış FiliiH" ),' i [[arh .\kıııl('tuis i Fı·aııı-ıızı·a. _\.shı·lik - - }jy)i , ı <!OC tl k Eıı~t>ldi korı.:ı·n<'rH I C. H. P. Arwhal VI (Ankara). 

nı. K K 
. \ lııın ııı·n 

ı -- - -
' i . ' AlıııaııC'a, I (Edirne), 

İsmet İnönü !zm i ı· lH ,ı J lm·lı .\ karl~ıııisi He• i. ·iı:muhuı· - Fahı·i nıüdrnis E\·Ji, ;J ı:oenk U e ı; ı• n ıle\Tl'de .\fuJı.ı tya ıueh- c. H. P. + Fı·nıısız<'a, - II- (1\Ialatya), + 1 . 
lng-ilizı·ı> 

us u lnılıı ıınynrlaw1 ı. VI (Ankara). 

--
Dnı· ·a l~!l"i 

~ 

ni v Pı·si te Ri - Fı·aıısızea, Dmı kacıl ık - E\·li , -t ~oeuk lş hanka.s ı umuuı ıııüdiiı·ü. c. H. P. ikti ·a t V- VI (Ankara). Muammer Erit - K K 
yaziye şnlıesi 1 rı gi liır.t·e ı 

u)km n .Ankal'a 1 !};) I fnkuk Fı·a nsız.<·1! Hukuk i~leriııde - - EYli, 2 ı;ııt•uk ~\vukat. c. H. P . V- VI (Ankara). llümtaz Tt•şkiliıtı Esasiye K K 
• 

" ı ! 
Rifat Aru Aııkıını lf'l Piiı;;t iyP - nııııka('rlı! : ,.,, - - Edi, 8 ı_;ıınık .\nkaı·rı Ziı·;Hıt lıaııkast ıııiiıliiı·ü. C. H. P. :\f. lf. Telkikı III • VI (Ankara). K K . 

lwsrı p işlı • ı·i . ' 
. 

İs1 anlıul LS:.i Fı·aıısı.ıwa 
, 

<)ppı·u1iiı· - Edi, -l ı;ocuk Tabalıı>t, c. H. P. III - VI (Antal~·a). ı Aftfol~ca Dr. Cemal Tunca Tılıhiye - Hariciye + K 
1 

ı 
. . ı 

ı - ~ 

E \'1 i. !i ı;oı•uk • ı Dr. l!ünir Soykam Dalı lisl'i ı· 1 s, ' J Tıhbiyı• F nı ıı s lll(' a. Tnlıalıı·1 .\Tn11m -1- eser - • \ ııtıı lya sıtıııa lı ıii1•Cl ıle) f'SitH lt> c. H. P. s. l.) lı w n· net n (Antalya). K + 
ll_ 

"\ lıııaııı·n ılok1 o ı·. J 
- - - - --

, __ 
~ -- - --
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ll 
>Ol Evli olu b olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler ı ~ 

'O..Q Intihabdan evvel IOQ memuri- Meıısub olduğu Mensub oldueu X ı: \'ak it teıılıt•ri 
ıı:ııo ..... dığr ve kaç ço- n 

ı 

l:ıtih h ıltin•si h mi Doiduğu yer :> .. Tahailı Bıldığı ılıller İhti:-.ası Eserleri ll mi rütbeleri meslek meşguliyeti frrka :::: = cuğu buluıııiuğu 
yet veya ve encümen ıııelıus olıluğıı (Yarlık nr~L--i) ()leJ.u,. :--l.!ı;iıni) ı . 

kanunu: 4:ıo:; k::ınunu: .ı~::..!u 
ı-

i!"tc!ly l .\""mıı;ın Ak.'>'>Y Ilırndı 1..,!)0 llııkıık - - _... - E\ li, !i ı:nt·nk Anı k nt. t'. IL P. ~\dliye I\'- YI (Aııtal~·:ı). K K ; 

·- ~ - . 

. 
E""ıl "unıer Jzm r fl!"l 

Berlin yük~('k tı- ~\lınaıt!'a, lk ı isal 
Türk f'ko nrıınisi•ıin 

ll·tisat dlıktuı·u Edi, 1 c;ncuk uıu.l:ı ı 1 <'UI'I't nıektelıi, \'f' lıaıı- ana U5Uilt>l'l aJııı- ~iiırıf'J'Iıaıık nnıııııı ınüı1üı·ii. C. IL P. Ulitc;(• YI ( A ntal~·a). K K-
ı Rt•rlin ve Frank. Fı·ausızen. rla Alınanca bir 

ı ı :furt .-\ 1.\t üniver- tııg-ilizı·e 
kıw ılı k 

tez 
. .itPIPri - --- -- -

ı 

ı Has in Kaf)lan .\k:-ıd,~ ]"i q 
C:ııııiülezlıf•ı· .ı\ ı· n lıı·a ft;tiıııaiyııt \'P - - !~di, 3 ı;oeuk .\ııtıılya ııwı·lisi ııııınmi :'ızası. C. IL P. Dahiliye I- YI (Antalya). K K ·> ı 

lıukıık 

:·- - ~· - -
l! 

Tnyfur :"lmı '.!n 1 iaziaııtelı 1 '92 Tlıı lt~ i Hiı·ıız Alııwııl'a Ziı·ııııt \'(' ti- - - .Edi. !"i r;m·ıık .IIatıı.v Dl'Yl('t lü·i"i. c . li. P. Dahiliye V- Vl (Antalyn). + + 
ı• n ı·et 

,_ --- -- . 

1'üık:tu Ors Cskiiıbr 1!1(11) ÜIIİH'I'.'İ\1.' J1'pl. Fnııhız ·a FeJı.;pff'. iı;tima- - - Dek ttı· )fualliııılik c li. P. l\laari:t y- \'I lA ntalya). + + ı 

ıwl\· şuh('si i,l 11 t \'(' ııııınrif 

i ı .... - -- -
ı .\yılın C'. lL P. Yilfıyet hcyt'ti 

ı ı yd&n Adnan ){enderes A.v~ım 1' 99 lluknk tıı~ilizı.:e ('iftı,:ilik - E\·li. 1 çuı·uk C'. H.P. :\Ialiye lY - VI (Aydın). K .+, - idare 1'(' isi. ı . . 
ı - . 

Agah Sını Lııı•end Ro~ los L94 Üııinı·~itc Ed('- Fraıl'iızea Eıl!:'lıiyat. nın- Mntlıu 7 e er 1 çoc·nk 
1stikltıl lisı>si ınütlül'ii. İstıııılınl C. U. P. VI (A~·dın). +: - - K 

ı hi,v:ı.t. fakültesi a ı· i E. peflngoji 
Erkl'k lise"i Pılelıi~·at nma ll i ııı i, 

Eıniniinü halkni r('iı-;i.. 
. 

• 

Dr. Hulü i .-\lat.11 n\'y~ehir 1 ~·~ Tıp Fran,.,ızca Dahili - - ]~di, 3 ı:ocuk :\li it t•kait miı·alıı_v. st'ı·lıe. t })ekim. C. II. P. - V- VI (Aydın). K K . 
f-- . 

. 
L~l 

-
Dr. ~!azhar Germen Ayclııı Trp Fnııı~ız(•:ı 'l'nhalıet - BYli, 3 ı,:ocuk Doktorluk n f'iftı.;ilik. C. H. P. - I -VI (Aydın). K K 

. 
-- -

Dr. Şa ·ir .,.e er :-\ii kı• 1::; li 'l'ılılıiyt! Praıt; ızı·a 'l'alıa lıC't - - Evli, 1 ~ocuk • ökeılc ~·wrlll'st talıip ('. ll. P. •. 1. l\fuaYenet n (Aydın). K K 

ı - - - - - - -

Nıızıui Topcc~lu ..ı\~·dın 1S:-ı" .\I i il ki~·e !·'ra ll-' ızea Tiı·uı·d Vl' ik- - - E\'li 'l'it•aı·rt \ <' .\ yclın Zirai sa h!) ku- c. ll. P. İktisnt Y- VI (Aydın). K K 
1isat ı•JH'l'H1 ifll'ri iılaı·c ıııpe]isi l'l'i. i. 

l ı---

ı - -~--

~u ri <..ökt~pe ~\k. eki ] ~ 'fl :-\t>liıııik Zil'nat - Ziraat ''e lın.v- - - Edi. 3 çocnl\ ıııuııı i lllt'l'li:-. ii,r<'si. C. H. P. Ziı·aat V- VI (Ardın). K K 

- IIIE'ktf'ht 'n ııcıl ık ı 

ı : 
B ıılı kui r l•'ııhrettın Tiı'İtoıthı D:ılıkcsiı· L \1:3 .\1 i.i.lkiye Fı·aıı-.ızta fılaı·P. ıııali:n' - . - E \'li 1 \i ıı:ı tı>ıııriz kııııı isyoııu n za.·ı. C'. IL P. - III, VI ( Ballkesir). K + 1 

' ll - - --· - - -
ı 

ı.;dn•ınit. 1~9-t- 1 daıli . 
Ht·lt-diye \'e 

1 - Yurdumuz içiıı 
Erli. 3 f~llt.:Uk Dainıi pıwiiııwll tizası Vl' Balı- c. H. P. n:nlınl VI (Balıkesir). K K 

, .• .,,%i Siizeu 
- 2- Son ümit -

ı r 
(llavrun) iılaL·e ~.Yıkılan ocak kt•, i ı· 1Tıı1kl'l'i rf isi. 1 

. ı 4- Kuı·tulu~ pi- . 
1 ı....;; - - - -- --- ~ - -- - - - - - - - ~ 

ye~lı>ri 
-~~ - - ---- --

--~ - - - - . - - - - --- - . - -
-
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~ 
ETli olub olma- lntihabdan evvel son memuri- Bazı kanunlara verdikleri reyler 

1 
>00 

Mensub olduğu Mensub olduğu :'\ı• vakittt,ııheı·i 
~ 

p 
yet veya meslt>k ve meşguliy.eti lntihab daire i lsmi Doğduğu yer "C~ 

Tahaili Bildiği diller İhtisABJ Eserleri llmi ritbeleri 
dığı ve kaç c;o-

:br ka eneümen ııwhus olılnıhı (Yal'lık veı·gisi) (J\telnıs seı;irui) l >l:ıO ·~ 
cnğu bulunduğu o '"' A!!l 

kaıınım : ~;105 kn ııunu: -1:120 _i 
Baltkuir hl- Kamn Ozalp Köpriilü lK 2 Haı·lı .Akaıkıııi~i fi'raıısır.t·a Askerlif - - B\'li, -ı c;oi.'uk Knlnı·du lwııııı t nıır. C. H. P. '1'. Eı-.rısi3re I - II (Karc.'si). K K . [ I1J - VI (Balıkesir). 

: 

1 
Hacim Çarıklı lılaı·e ' Hürln \'rıııli~ilı • valisi. C. II. P. (İstanlıul), ' Uşak 1 21 ..\Iii Ikiye f<'ı·ansır.e;ı - - F.vli, -ı c~oruk ::\la liyt• + K I (Kare i), li ll- III (Giresun), 

IV- Vl (Balıkesir). 
! 1 

-
-- -----

Hayrettin Karan P.alıkesiı· !tlaıli ..-aztıtecilik )f atbn eserlel'i Bvli, ~ ~!twuk 
1hılıl\csiı·'clt> t:ı k n ıı giiıHlelik 

C. H. P . Anmbrıl IIT (Balıkesir) , K lb!'JO - - ('l'ii.l'l\ tl~;i) sahip w başınuhar- K vardır. IV (Bilrcik), 
ı·iı·i. nalıl\esiı· ]ıp] >tliyr reisi. V- VI (Balıkesir). - - ------~- -- - ll il Hilmi Şerernetti TialıkPsir ı ·na Li e Az I''l'ansızc·a, 'l'iea t'et - - Bvli, 3 c;oı•nk ('. lL P. Hıılıkc>siı· ııwrkez Hc;e C. H. P. Di. ~r ıılı;h >lmt VI (Balıkes.ir). K K 

ı l . Alıuanı·a lınşkaın rl:ı i ın i t>nt'\iıııeıı ılzn J . 

- -ll İsmail Hakkı Uzun~ar- tstanbul ı'" Edebiyat ia- Ftansızca, J\[illi taı·ih J\fatlm serleri - Evli, 2 ~ocuk :M nal'i f~i. C. H. P. ::\laarif III - VI (Balıkesir). K K r: ş ılı kül te ·i ve _1\lınaııc· a vardır. 

- -
:hlemed Demir Bürhaniye IInsusi - Zi t·aat ve ti- - - Evli 6 ı_:oruk Zeytinrilik ve ~almnr.uluk. C. H. P. )L H. Te1 ki kı n (Kaı·e~i), + K 1' ı o 

caı·et lll - VI (Balıkesir). 

l:i 
ı 

Muzaffer Akpmar RoJo · Eczacı mekte!Ji - Eczacılık - - EYli, 2 c:ornk Eczn.ct. C. H. P. - IV, VI (Balıkesir). K + 1892 
r -

' 
. -

Osman Niyazi BUI'(lu Gönen ilnkuk - A(lliye - - Evli, 5 c;ocnk tzmiı· tstinaf ıuiitldt>hıııntJ11iliğ-i C. H. P. Alliye Il (Kare i), K K 1'75 
III (Balıkesir). 

haşıımavini. IV i Çanakkale), 
ı - V - VI j__~lık~ir). ,, 

Rahmi Selçuk • Uı.;rğırlık List> (Y~cliye- - ('iftı;ilik - Evli, 4 ~ocuk Bt'h'ıliy azıısı. C. H. P. - Ziı·aat V _ VI (Balıkesir). .+ + l!JOl -
kndnl') . -

• 
Yahya Sezai Uzay Hıı·.·ova 1Jülkiye A.z Fransızca, İılnre - - Evli. 4 <:ocnk Eskişe h i ı· Hı li si. C. H.}'. Dahiliye VI (Balıkesir). K K ı 79 

Aralwa, 1<'al'sça. 

---- l' 
Bil ed k Dr. Muhlis Suner Dilecik J ... 7 'fılıbiye l<.,ı·an ·ız<'lı. Tıp - - F,,•]i,:! ~:ornk Halıkt>sir ı-;ıhha1 nıiiılü1·1i. C. H. P. "-'. t_ )fnaYt>llet VI (Bilecik). K K 

1 - . 

ı 
Kas un Gül ek .Adana 1906 Paris ~iyasi ilimler 1ııg:ilizcc Fran- ikt isat. maliye, Mathu 2 es ı· - Dekar ('j f1 ı: i. . C. H. P. ikti ·nt VI (Bilecik). K K mektebi, Hukuk 

sızca, Alu• anca tiı·at·(•t .. . 
fakülte i, Colum-

l ı bi ya ü ni versi tc>j, 
Keınbriç ve Ber-

lin ünh·ersiteleri. . 
--- - -Memdub Şevket Eeendal İ.·tanbul ] 3 Hu .. nsi 

Fat·sca, 
Diplomasi lV (Elaziz). K K Fı-an:sı.zca - - Edi, 3 r;ocuk Kiihil Bilsirk }~lı; isi. G. H. P. -ve 

VI ('Rill:'cik) .. ı • 
. ' Rus~a . . --- - - ...:.. - . 

1 
Bi11gol Feridnn Fikri Dü ünsel tstanhnl J lukuk n• Paris l•'nınsızca Hukuk 'l'cşkilli1ı Esa-

Doktor (Dersim), t ___ 1 92 
·iye hakkıııda E\'li, :! ı;Of·uk Avuka_t c. H. P. .A lli. e II K K 

1 1 fuktık iakülteRi VI (Bingöl). 
~ 

- -- - - - - : - - - . - trz 
-~- - - -· - - -
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IQI Evli olub olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler 
ı :ı lntihabdan eYTel memuri- Mensub oldulu Meımıb olduru • <' YnhittPn lwri "',.cı dığı kaç 

aon 
•tıo -- n.uu rltb•lwi 

Te ço-
mesl~k ve meşguliyeti tır ka !ntihab da! ı' h ın i Doğduiu yar o o:. Ta hA ili Bildiği diller thti.euı Eaerleri yet veya en e üm. en mrlıns ulduğn ( Yııı·Jrk nr~isi) ( )[ IJıtıs M•t•inı i ) ı . ~ cı: cuğu bulundtığu ..... 

ka ınıını : 4:1u:-. kaıınmı : ~J:W 

Biııgöl Kecmeddin Sahi r Sıl ı:uı Edi ı · rı e l S!Hi Hukuk .Az 1-'ransrzc·ıı ~ flıılnık. idare, 
~lnhtl'lif ~nzeh• E1 li. :~ ı; oenk ~iiıııpı-lıaıık iılnr·t· tııt•c·lis} [ızası c. II. P. \ '1 (mngöl). K ı - - \. 

i' AJınaıwa ıııııtlınıı ı 
\'e ıııe eıı ıu n l n ı ·ıla . ı\nıkat. 

neşı· i yat ; -
ı 

Anıkııtlık. c. B i ıl is Süreyya Orgeevren Sın rl ırın lS w 
. l lnl-mk - I ruknlH;ll - - E1·li . -.J. c;ııı·ıık H. P. Arliiye II (Kare!'i), K K 

ı IV (Aksaray) 1 

V (Balıke ·ir) 1 

Tevfik Temelli )Tala t ya ı ' !tl Uı·tıı - 'I'il'arct - - Edi. 3 ·oc nk l\Iıılntya lıt>lNliye rei . i. C. H. P. Di. 1\luhaselınt VI (Bitli ). + K . 
- -

ı Bolu. Ctılal Su.it Siren Adana lf!OG 1\liil k.i_y e 1-'ı ·aıısızr·a Maliye - l~vli. 2 çocuk Nakit işl<'ı-i uııınnı ınücliirii. c. H. P. Bütçe VI (Bolu). K +: -
ı 

- - 1 - 1 

Ce mil üz~~ağlar nıı ıu 1 .. mı t ııi vı•ı·:sitr fl'll Fnın. ızea Xelıu t at Ye Nelıatat 1 teşrih ve Profesör J~di. 2 <::oc-uk flazi t ı:-ı·lıi~·t· t ·ııstitiisü 1 n lJi i c. H. P. Di. :\Iuhasehııt VI (Bolu). K K 
fakültrsi 1lı~ya- l\1 aa ı· if Fizyoloji, mikro,.- .A !!l'('~t~ ilimlt•r ıııunlliıni . kobi k lmtunik 

liye şulıesi 1 
- - ----

ı 
-

!Jr. Zilıni U! gen n olu ] . '!:l:! 'I' ı lı b iye 
' ı ' ıp 

gy)j_ :3 ~ llC'llk ~ - 1 :\lna\'E'IH't Y<'ld'ı]Pti ıniisf('· c. H. P. Tiiitı;:e 
1 

- ( ~ i ll i ı · ıııiit (' - - VI (Bolu). K K 
llltlUYilli . 

1 
lııı~·-nsıı şar --- ----

E rıı iu Yerlikaya nö.miik 1 ''9-i lJise - Oı·ııııı ıı. zir·nat. - -
' 

J•;vli 1 2 ı;:oc•uk Yili'i~·pf ılııiıııi l'ıı,<•iinı('ni ftza.ı· Y<' c. H. P. Ui. }ltılınselınt VI (Bolu). K K 

ı 
ti<'lll'<'t Paı·ti i c ı ll l'(l lıe~·<'1i rC'iRi. · 

- ----
Fethi Okyar Pil'lepe 1'--i_,O llııı·h Akaılt>ıııiı:ıi }'nııısız<·a 1 .. \sin• ı-lik \ ' C :1 t(• t·c·üııw rdi l- - 1-~di 1 2 <;nc·uk r .. mıclra niiyiik t•lı:isi . c. H. P. Hariı·i~·p I - Il (Istanbul) 1 + + : 

1rıgilizı•c . tl ipinınasi ıııiş ';-,(']' 
III (Gümüşane), 
\'-\'I (Bolu). ı 

' • --- ---. 

' 
Ha an Cemil Çambel lstanbnl 1"79 I radı A kıtelemisi .ldııııınca, .l:'ı·au- Askerlik n ıııat- ll:ısılıınş eser- - E\'li 1 4 ı;ol•tık A. ker. c. H. P. Ifaı · iıc ire III - VT (Rolu) . K + . sızcıı, 1ııgjJizce Jıuat \ 'P tarih ll'ri nıı·ılrr. 

ı .. -- ı Lütfi U ören Al<ı~akuca 1 . ' O ı-ta Halkc;ılık. id u- E, li, 4- ~<l('uk ll olu mıınıni ııı('ı·lisi U Zllı'n Ye c. H. P. Aı·;.ulıal VI (Bolu). - - - K K 
ı·r. 1.iı·ant lınlkeYi rPisi. 

1 

Burdı.4r Dr. Ahmed Ruhi Yeşil- Duı·dm· 1 '!>2 'l'ılılıiye .Fı·nn~ıu:a 'l'ıp - - Evli nııı·rhıı · f'. TT. P. 11<.:<' huşkanı Ye c. H. P. R f. l\1 UaY('ıt('t VI (Burdur). K K 
yurt . cl u i ııı i ('ıwiinıPn . ilzası. 

- -
lbrahim Necmi Dilmen • 'I.'Jiıııik ıs rıo llukuk 

Dil, ltırilıl e<le- Etlebiyat ve di-
Üııiversited ~Tnaı·if nl<iılt>ti uınum1 nıü. 

ı 
Ji'rnnsızı·a Joi,·li, 3 tocuk c. H. P. Di. ){ ulıaselıa 1 V- VI (Burı.luı·). K + ı lıiyat, hukuk ve le aif eserleri 

nıuallinı f ttişi. 
g-azetl.'t•i lik vnı •ılır 

) 
- -- ı 

' 
Me med San lı 'l'cfcııni J ~ 9i Hüştiyc - Ziraat V - - Edi, 5 ço ·nk nııı·ıhtı• 111('('1\si uıınııııı ve daimi C. H. P. Di. )luhnst•hat VI (Burdm·). K K 

ı :.... ı•iftı•ilik. endimen fı.zası . 
' . 

ll ~ --- ----
i BurJ Atıf Akgüı; 1\InJnııya 1900 ls tunlı1ı 1 ve H. o-

J•'I"nıısızr•a 1 lluknk Ilen üz bıı ıl- Edi. 3 çucuk . .ı ı ir(' ıııiifetti . i. c. H. P. (BÜr-a). ına Hukuk fa- ;.,cı· leri - Adiiye V - VI K K 
1 ltolYaııea lll tl mı ::ı 

l\1 ü. tak il 
1! -- kiillelet•i Yar1ln· - - -- - ------- --- -c=-:: - -

~- -- -
ı 

- --
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.... 
,tj, 

Bvli olup olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler 
'? - lhti<asr lntilıaptlan mcmuri-

)1t·n.,nr olduğu Mt>n. up olduğu e vakitteııheri ı 

•g,ıı ~ dığı Ye kaç ço- ~YYPl sm 
Jntihap dairesi lsmi Doğduğu yer Tnhsili Bildiğ-i diller Eı::nleri !Imi rütbeleri fnka f'nC'Üm n nıehns olı1nh'1l (Varlık vergisi) ( .\I t>lms seçimi) -. <:! wğu bulunduihı yf>.t veya m lek ve me~nliyeti - - ka ınıııu : 4::120 

1 

Bıu· rJ Dr. Galib Kahraman Korkudeli }._!):3 Tıhhi~·e :F'raıısıu·a 1ç V zühı·evi. - - Evli, 3 ~ocuk '.H. P .. Antıılya idare hf'yeti C. H. P. .:.\I aliye IV - VI (Bursa). K + 1 

ha st alıklm· ı· ei. -i. 1 

Dr. jL Talat Sitm•r Bursa 1292 Tıp Fransızca Hayati kinıya Evli, 5 çocuk r. TT. P. C:ı>ııel .'ekn'tı>rlik C. H. P. •. 1. )JnaY net Yt mursa). + + 1 - -
Ye nıal"aryolo,ji ha., kati hi. ı 

. 
Dr. Ref"ık: Güıım lstanhuJ Tıp Fransız •a 

Hıfzıssıhha, beşe- Avrupa'da ııeş-
}ivli, 6 çocuk 

htaıılıul ] lıizıssıhlıa ınii s. <>sesi ı 

1 ~ 7:3 ri ve hayvani bak-
l' clilmi~ e:ser-

llüderri<> mi.icli.iı·ü ve Tıp :fakültesi hakte- C. H. P. ~- 1. )hıa \'eııet lll- VI (Bursa). K K ~ teriyoloji ve sari 
hastalıkJar leı·i vardır. ı·iyoloji ıniiclerri i. . 

Dr. Sadi Konuk İ ·tanhui 1"94 Tıp Fı·ansızea 
ııı>ra.tör ve flo-

Bvli, 8 <;ocuk f'. ll. P . "Vilii~·c>t ha. k::ııır. c. H. P. rıü tc_: ı> (Bursa). K K 
ğmn ve ka1lın 

- - V - I 

hastalıkları ı ·- . ı, 

Fatin Güvendiren Kıbrıs 1~73 :.\1 iilkiye F ı·:ı.nsızca, lclare - - Edi, i ~oıcnk •• iıra~'i Devlt•t ~zıı ·ı. C. H. P. Dahiliye TV (Trabzon) 1 K J l' 
..Ara hf'a, Rmuca V VI (Bursa). ı - ı 

ı - -
Gl. Naei Tınu . ı-f'" ,-.p 1 "2 J [nı· h . \ kad~ınisi Fraıısızc·a Askerlik, - - Evli, 3 ı_:oruk .Tıınr1nl'11ıa ~rı>n 1 krı!lıtıtımJı~ın- C. H. P. )!illi .:\Jü,Jnfaa V - VI (Bur!'ll). K + ı 

idare <lan f'ııtE' k li kol'crenı>ı·a 1. ,... 

Muhittin B aha PanJ Bursa ı..., 5 lfnkıık Fran.;ızc-tı IIukuk, edebi-
Muhtelif me ·mu-

Evli Avukat. C. B. P. 'l'e:;;. Esasiy 
a.lar ve Giineş 

- I (Bursa) 1 K + 
1 

yat V (Ordu), 
' doğarken VI (Bursa). 

1 

Mustafa Fehmi Ger~eker Kararalıey 1h•c1ı· se Arııhca, Uhiıııu şarkiy EY li, ~nc·tık Kıırncahey nıüfti.lsii C. H. P. I - Vl (Bursa). 
ı 

ı 6!) - - _\ ·ıuhal K K 
Faı-sca 

' 
. 

l!: 
Nevzad Ayas "'eydi. ehir 1%!} Dariilfünun ' Fel. efe. ma<ıı-if1 

Tercüme : Çocu-
E\·li. 1 ~OC'Uk. 1 fnyclarpaşa lisı> . i filozofi V(' c . H. P. VI (Bursa). • \.ralwa. Pal'Rf'a, ğun ruhiyatı fn- - TlütçP. K + 

sıı.n akllesi hak- sn:·yolojj lYltı:ıJiimi. 
1 

Fr·ansızra, hiraz i~t iıııaiya t !onda yeni dene-
Alnıaııra yişler, ve sair ya- : ~ 

zı ve tezler 
. 

ı 
. l ı 

Ref<'t Cnnıtt'z ı so 1Hilkiye ' fdare Edi, 2 c;ocuk .Arlıı na vn li si. c. ( t tan bul) 1 Dm· sa Fran,..ızc·a - - H. P. - + K ,, 
II· VI (Bursa). 

li" ----

1 

Çanakkale Atıf Kam~ıl <:anakkale ı ·1 Haı·biy • :rlirıız Frunsız~a Askerlik Edi. 0 ı,:ocuk İııhisnı·lııı· KachkiiY ılepn c:. H. P. n. w hıhi.-a•·lar (İstanbul), K 1{ 
'~ - - -

ıııüdürii. VI ( Çanakkal ) . 
. ----- -

Jdadi, üc; sene 
Evli. :3 çocuk :\f anı· if " kô 1<-ti ortıı tt> c lrisa t ' .A.vru Yukaruç A~·aş 1...,9:3 Fran a'do. Pcda- Fr:ııı tzı•a :.\1ııarif · - - H. P. }(ııarif VI (Çanakkalt•). K K 

' goji VP nt•batat u ın um ın ii eli i rii. 
tahsili 1 

Hilmi Ergeneli Uzunköptü 1 ' 7 l\Iülkiyc 1trıJ_vonra lclare - - EYli, .ı ~:ocuk niı·iııt•i mııunıi 1 niift>1ti~. C. H. P. Dahiliye V _ n (Çanakkale). K K 1 . 

' : 

ı Reşnd Nuri Güntekin 1stan1Jul ı !)2 Üııiveı·sitc ede- Frıın.'HZ<'fl ~Iaarif, 12 roman, 8 piyes, Edi. 1 çocuk l\faaı·if vekfılPti 111 üft>t1 işi. C. R. P. lıiaııı·ii VI (Çanakkale). + K i l 
-

hiyat ~u lı esi matlrnat 10 cilt ilmi, edebi i 
·-·~- -- _tercüme ~ ___. 

-
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~ Evli olub olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler ı 
li ~ lntihabdan eYTel sou memuri- Menrob olduğu Menaub olduğu 

'ı::l~ dığı Te kaç 
Ne vakittenberi 

)t:ı) ·- ço-
lsuıi Doğduğu rer o J., Ta ltiili Bildiği diller lhti.aa.aı Eaerleri nmı riltbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br ka encümen rııelıns olıh1ğ'n ( V:ıl'lık ver~isi) 1 ( 1\Iehu~ ı>çiııı i) 

tn tih ab cla i resi o~ cuğu bulunduğu 

i ' 
kanunu: 4305 lmııuııu: ~l20 • -

ı , 

Çanakkale Husııhi Bulayırh flcliholn ı 9 :\Tiilkiyr: r'rıııı ·ı:r.ea I!Psııp i:;;lı•ı·i, - - Evli, 1 \:"<·nk f)i\·ıııu ııınhasclıat nıurakıhı. c. II. P. Di. ;i\1uha. chat n (Çanakknlt•). K K 
ıııaliyt• 

. - - ı 

ı ı 
Ziya Gcvlıer Eti lt fstaıılml ı !)2 Il u ku k Frnn. ızr·a. ~ln1huat, tica- M ctll•lliycti ka- - Evli. :! çocuk C:aıete1·ilik ""' tiearet. (' ll. P. - III- VI (Çanakkale). J( K . lngilit:ee ret ve ınal iye diıııcııiu zevali : . 

1 -- -

ı 
Fransızca İdaı·e Evli. 2 çocuk 

ı 

ı .r\.\'ni Doğan Yozg;ıd 1 !)·l ~fülkiye - - Kastnınonu \'al isi. C. II. P. Il (Bozok), K K 
Çankın - - ı 

III - V (Yozgad), 

ı 
VI (Çankın). 

-- --
ı Or. .. \.kif Arkan l)ıınkıı·ı ıtı 9 Tıhhiyt Fraıı~ızca, Tıp - - Evli, 2 çocuk 'l'ahip nlhııyh~ıııılan müsta.fi. C. H. P. ~Iilli ~Iiiılafaa VI (Çankın). K K 

fliı·az Alınanca . 
·---

Arabca, l•'arsca, Yunan ve Latin 
Fazı! ~azmi Rüküu Ka urliye 1<.: 75 Edt>hiyat ve E~ki ve Yeni Yu. Hukuk ve dil, rnitolojisi, Kadim Ilukuk doktoru Evli Ankara Dilı taı·ih ve coğrnfyo . H. P. Te. E ·asiye V - VI (Çankırı), K + 

hukuk 
na nca, Latince, mnarif ve tarih Yunan ve Roma Ye profesör fakültesinde eski Yunanca ve 
r'ran ... ızca, İtal - tarihleri, Ui.tin 
yancıı. 1 ngilizce dilı grameri, Yu- Latince pı·o lesiirü. 

nan dili grameri 
ve ilmi makaleler i' 

ı - -------
Fransızca, 

IIüseyin Cahid Yalı;tn İ tanbul 1 7;) l\liilkiye 1tıı.lyunc•a 
Dıplnrııu-.i ve - - E\'Jj, 2 ~ocuk M uhal'l'ir. C. H. P. Teş. Esasiye (İstanbul), + + 

, 
ic,:tiııuıiyat 

V- VI (Çankın). 

!ngilizce 
-

~[ustafa Yaıı~·a l~d }Jülkiye 
Fl'anı.ızc•a, 

lTali, iduı-i E\·li, 2 çocuk tzınir \·ali:i. 
. 

C. H. P. 

~ 
~\bılülhı.ı.lik İrı~iliz,~e. 

- - II - YI (Çankırı). K K 

Henola Ruıuca 

l l . \li Rıza Erem mdıı·goı ı 4 Harp akaolt•ınisi I·'ran:sızı•a, 
.Ask,..ı·l ik ve 

Kurtuluş H Kur- Edi. ı çocuk DeYlt•t Deııı i ı·yo ll~ ı·ı C. H. P . Xafia 
. 

Çf'J ; u/t uıııuıu vr (Çoruh). K K 
1 .\lmanı:a 

şi nı l'll• 1 i fr·ı-t· i lik tuluş ·a \'a ı hnk- milı1üı·ii. 

L 
k ında yazılar 

---

Us Oürde:-. 1S ' 4 ;)Iiilkı,\ c Frıııı:.ız ·a 
Ha;wtt·ı·ilik. ik-

~r ulıtt>l i i"'·" •rle- EYli, ı c;ıwuk nazetcrilik. C. H. P. l Ta l'iciye III - n· (Artvin), K 
ını -tisat. ıııuli~ t' 'i' - K 

ıııuaı·if ri vnı·ıhr. 
V - \'1 (Çoruh). 

Atıf Tüzün Aı·havi ] ',_ :\!iUkiy Fnuı..,ızcıı ldaı-t'. ınuat'if Edi. 4: çocuk Şfırayi Dedet lllilkiye ve C. H. P. Dahiliye I (Kay· ri), K 

L 
·) - - + 

1\I:ıarif dairesi reisi. III - IV (Rize), -
V - VI (Çoruh). 

Mazhar llüfıd K ansu Denizli ı 74: Mülkiye Fı·ıııt.ızı!a folare ve - - Evli. 3 çocuk Bitlis valisi. C. J{. P. 1I. lL Tetkikr I (Hakkari), K K 

ı , ınaliye 
Il - \' (Denizli), 

VI (Çoruh). 
-

Ç'Jru.ın Dr. Mustafa Cantelcin Ç'orum ı ~~ Tıhbiye Fnınsızca ])nktoı• - - Evli. 4 çocuk .Afyon Ka rnhiı;n ı· nskt>ri ha.- C. H. P. Kütiipan I (Kozan), + + 
anesi seı·tnbihi . II- VI (Çorum). 

'\- - ---
, 

Byiip . 'ahı·i • .\kgöl l\f aııustır 1 '76 Ilaı·biye Fr·ııı~ ı zı·ıı .\skı>l'lik Edi.::! ·ocuk ZirnaL C. H. P. 'Jlilli ~Tütlnfnıı I (E~i.;ehir), - - K + V - n (Çorum). --- -
lsme Eker \~oı·nın ı 11 Rü~tiye ve l·'::ı ı· .. ~!:ı liye - - Evli, 3 çocuk EYkaf ıııi.iıliiı · lüiü. H. P. niitçe (İ.taııl..ıu)), K K 

nıedı·ese 
ı - n (Çorum). 

-~- - ~-
-- - - - - ~- --- - - --- - ~ -- ._ 

- -~-- - -- --- - -~~ - -- - - - - --- -. - --- ~ --
---~~- - -- -- - - - - - -- - - -~ 
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:. 
Evli olub olma- Bazı kanunlara. verdikleri reyler ::ı lntihabdau eVTel maıuri-

ı "CA l O D Mensub olduiu Menaub olduru Xe Yakittt>ıı ht•ri 
>tııı ·- dığı ve kaç ço-

İntiha b dairesi 1 mi Doiduğu yer o ~ Tahaili Bildiği diller !Jıri~ası Eael'leri Ilmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br ka 

ı 
c. IlC cuğu bulunduğu 

encümen mehu. o l ılui:rıı ( Varlık Yergisi) (:\Iehn.· eçimi) ..... 
kanunu: 4305 kaıımıu: ..ı:ızo 1 

ı Çroımı :llünir Ç'sığıl l ·kilip l , i4 
. 

ıruknk - lfnkıık - - Evli, 4 ı:ucnk E,·kıı f ııezaı·eti urüsteşarı ve C. II. P. Adli ye II- VI (Çorum). K r 
avukatlık 

ı 
. ----

. ·uri Kayaalp İslanlml l e 75 .\Iii ik iye 
FraıısızC'a 

ffln l'('. :\[aliye EYli. 1 c:m·uk f)ıinı~' i Dt>Ylrt azasr. C. ll. P. - An:nhal \~ (Çorum). K + -Hukukıı fınııııe ı ; 
1 . 
1 

. - -~ 

Süleyman Kö tekçioglu ('onım l e , 9 İıladi - Ed\:tı E. it1a r·e - - EYli, ~ çotttk ('ornııı C. IL P. !lyönkunıl C. H. P. T, Ye inhisadar \'I (Çoı·um). K K 
ı üyesi . . 
1 -- -
1 

1 Şakir Baran Run~nrln 1890 IIukıık Fransızca Ifnknk - - Edi, !'l ı;ocuk Tc·ıııyiz nı:ılılH'lliPsi rııpo~·töı·ü. C. H. P. :M. H. Tetl.Gkı VI (Çorum). r K 
1 

------·-- - ·- - --- -- --

Dwizli Or. Dı·lı c; l't l'z nıılıl:ın ]S!:I:J Tıp Fı·an:ızra, 
.'ocnk lınstalık- EYli. :-; ı;ornk ~ızıııir· lı<'h• ıliye reisi. C. II. P. n ( ll~:ııizli). K +: ı larr Ye Heleıli- - - -

fııg-ilizce 
yı>cilik l 

- ~------- o - i 
Or. Ham di Berknıan DPnizli 1L9:! 'T'ıp Ji'raıısızea Birinci smıf - - Edi. 3 ı:ocuk M l'11l 1Pk<'1 1ıııstıınl•si hnşıloklrıru C. II. P. . 1. nnuı ,.<·net y - \'1 ( lJeııizli). K K 

1• 
1 

doktoı·, opeı·nför Ye opPı·atöı·ii. 

.--· --- -1 

Emin Aslan Tokad 189:1 
Montplier Ziraat 

Fı·an::ıızca Ziı·aat, bağcı- Matbuatta mün- EYli. :-ı ı:ocuk D<'nizli zirant uıiihrnrl isi C. JI. P. Ziı·aat arayköy mc•kt<'hi al isı ve - III - Vl ( 1 ıenizli). + K 
ı Ankara Hukuk (}Iüst<lkil) 
ı faki.iltesinrlen lık ve hukuk teşir nınkaleleri -

diplomalı 
. varclrr. 

- - -- --
ı 

Fa h ri Akçakoca Akça Dı •ııizli ı !H 1hıalliın nıek- - Tieaı·et Matbu -! eseri - E,·]i, -! <:MUk Denizli ' . 11. P. 1 !yön 1mnıl 
... . H. P . fi. \ '<' i nlıısarlnr \'1 \Denizli). K K 

ı te hi varrlır. üyesi. i 

-- -------- -
ı Haydar GünTer İst aıılml 18 5 Hukuk Maa.ri:f -- - Edi, 3 ı;ocuk Daşwkıilet miist şıır muavini. C. II. P. .\dliye n (Lı ·ıuzli). K K 
1 

Tahir Berkay 18 7 
Darülfünun 

Biraz Arabca Ticaret, ikti- Evli, 3 ç;ocuk Denizli Şemsi leı·nkld ılehaırııt C. IT. P. İktisat Denizli son sınıfına - - VI (D~nizli). K K 

kadar 
sat, debagat "'I' C iiC'arel ·. il•krti nıüıliirü. ı. 

ı 
-

Yusuf B a.şkaya Honaz (Belevi) 1879 Hukuktan eh- - Zirıı at, adli ye - - 'EYli. 6 ı;ocuk Ziı·aat, tic;ıret. c. n. P. Ziraat I- YI (Denizli). K + 
liyetnameli . 

·- - - -
Diym·bokır C ah it Çubukçu Di ya r·hakn· 1901 Lise İtalyanca 1\rnthnn t - -. Deldlr Diynı·hıı ku· ıra z<'t<'si sıı h ibi ve . H. P. 1 • aiia VJ (Diyarbakır). K K 

ı yıız1 i~lt>ri rn üıliirü. 
- -

ı Dr. İhr::ı lı im Tali Ün~Ö· !. t aıı lıul ı 7fl Tıp Fı'amnzea. Doktor luk. - E\·li, 2 ~O('llk l~ııı nın i: ın it fet tiş. C. II. P. ITnri<'iye II - III (Diyarbalur). + - IY (lstanbul), + 
ı 

ren İngilizce lı'larp Y- \'I (Diyarbakır). 
- -1 

E med 
lstauhul ı !) Tıhhi:re ye Fı·ansızcıı, Asalıiye - - B\'li. 2 ~Ol'Uk Cenııhpıışn h ası ane i siııit ve C. H. P. ~ . 1. .\ltırı n>ıwf YI (Diyarlıakır). K + ı Dr . • ,iikrü akıl hnst ıı lıklaı·ı ıııiitelıası;;ıı-ı Alnıaırya Almanea 

ı 1 
- · ~~ -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- ,..!,_- -
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ı ı~ Evli olup olma- Ba.zı kanunlara verdikleri reyler - - ~~emınp olduğu ::\lensup o1du<ru _- P Yakittenberi ı 
ıiio ::: İhtistm dığı ve kaç ço- lut ilıapdan PVT!'l son meınuri-

lntih,ı p da ir ·ı İ .s mi Doğduğu yer ::. :.. Tah.<ıili Ililıliği tliller Eseı•leri llmi rütbeleri 
cuğu bulunduğu 

fırka encülılen me h u olduğu (\arlık vergisi) 1..\f ebu:s ·eçimi) ı 
~ - :ı.rı•t veya meslek ve me~~uliyeti 

kanunu: 4305 kanunu: 43~0 

Diyarbakır GL Kiazım . eviıktekiıı f...taııhul 1.'77 1 la f' lıirt· Fraıı~ız<·a. .\.-. kel'l i k - - Edi, :J t;Ot'Uk nd fırka komutanı. c. H. P. }filli ~I üdafaa III - \'I (Di~·arbakır). K K 

il 
Alıııaw·a 

--
l ı 

~\ ı·ıı lwa EdGlf 1• Rüştü Belrit Kiistt•ııee ], , •) E\"l;ıı f ıııı>ktelıi - - Beki'ıı· EYknf nıııuııı ll ı ii ıl ü ı·ü . C. H. P. Dütc;e III, Y- \'1 (Diynrb kır) . K K 

ll ı 

I >i :nı l'lııı k tr 1~!:11 
Daı·iil !unun j(•- Fı·an.,ızı·a . lııgi- nan kıwılı k 

Matbu~ eı-;eı\ Ziraat haııka"ı nıeı·krz mürlürü 

~ 1 ,.eli Necdet "ünkitay 
ol o .i i -\·r ı·oihnf- lizc·e, .\ lıııaııı·a. irla t't> 

- Edi, 4 çocuk c. H. P. İktisat YI (Diyarbakır). + 
lıir ı;ok Illakale 

('. Il. r . . \nkara Y. l '. Anl;am 

ya 3 P kadar Far:·wa Ti('aret nıla-..ı İılıtı't> lıı·:n•ti reisi. 

1 
Zı>ki }[esu•l Alsan Ayıiııı 18. !) 

)fiilkiyp Ye Pa-
Fı·atL')tzı·a, 

Hnknk n hi mu l\T atlınaatta ı nil n-
Müderris Evli, ı c;uenk :\[rktı hi lll ii ( 1 ii l'ii. c. ı 

l'l . 't !' ll ı tı lll ll s i- t(•şiı· nıakalPler 
m i ilk i~· r H. p _ llarie i ~·e III (Edirne), K K 

ll • \lınaı·a 
siyasi yı· Ye i~-

~His ta kil TY - \'I (Diyarbakır). 
ı 

~·asi Ye timaiye Ye lınkuku diiwl ı 

-

Editnt. !Jr. Fıı.tına )[emik , ' nfranlınlu ı!ı0:3 Tıp Fı·ımsız('a Duhilı Jıa~ta- - - Bek~tr fını•t>lııı lıastııııesi ıwliklinik ı;;efi. c. H. P. ~. 1. :\IuııYenet \' - VI (Edirne), K K 
lıklar . ı --

Faik Kaltakkıran Edi me l l' lO Rüştiy Ye hu- Fratı. ız,..a Ziraat 
F'ı•nui 1 rln-i ıı, 

Evli, ı çocuk Balı ı;e w ziraat. c. H. P. Ziraat (Istanbul), K K l\T eyn ağ'aı:lan -
us i aşr<·ı lık 

I- VI (Edirne). 

-
Fuad Balkan !stanbul ] , . 7 Harbiye Askt>rlik 

· üngü ınubare-
l'~vli. Deılt>n teı·hiyesi grııel direktör- c. H. P. :1\Iilli :Müdafaa VI (Edirne). - zesi hakkında - •J <;tıc·nk K + 

'.l 
h ir kitap 

lüii:ü eskı·iın federasyonu reisi. 

Osman Şahın b.., Trabzon lS."' 
.\rahca. Frau-

İdare l\fanisa Yıl li si. YI (Edirne). 
Hııknk sızca, lıiı·az Ru - - - - c. H. P. - K + 

ca ye 1! üreüce 
-

Temel Göksel 1'rahzon 1891 !ıla di - Ticaret - - E\·li Trııhzon helt>nire reisi. c. H. P. !kti at VI (Edirne). K K l ı 

l• 'azıl Ahı:ııed Ayk:aç !s1anlınl 1884 E co le lil n·1, de 
Frallsız,..a. Edelıiyat ve 

TPrbifere dair, Di-
F.Yli, 4 çoeuk :\(nnllim. IL P. Harici ye !IT - YI (Eiiizığ). + 

• eil"'lln•JL politi-
vançeı Fazıl, Har- - K 

EtıUı:i tnı::-ilizcu nıaaı·if 
111an sonu, Kırpın-

fJllt' ınoı·aJes tı, Şeytan dh·or ki 
Tarıh der~lı·ri, Fa~ 

ı ı 
z.ıl Ahmet. - --.. 

F •tlıi Altay Elıi z ıi! J S~HI .\li 1i('ııı·d ınek- Az Fl'aıısız('a, lktisa t. han- - - EYli 2 yocuk 'T'. f' . Zirant lıanlwsı nuln ŞU- c. IL P. Tiütçe v- n (Elazığ). K I\: 

1 t>hi !ıııxilizı·c kH('tlık hes i ıniiılül'ii. . 
• . 

-- - . 
Fuud Ağralı ~[i dilli .Ağ' ra ı , /!) )[iilkiye Fı·Hıı~ızea Maliyr, ikti at - _gyli. 1 (:nruk Di,·nıır ıııuhtııo;ı•lıat r isi 

.., 
H. P. IJ - lll (Istanbul), K K - -

1\' - Vl (Elazığ). 

• - ~ -. 
' 

Sabit 'ağıroğlu . Iüıııah ı 1 Tin~usi Dil'ııı -\ı·nhcıı 1~ laı·r, 111ıııka- - - Evli,;) «;lJCtık ~iraat bankası id:ın• me ·!isi c. H. P. Ziı·aat Tl (Erzıncan), K K 
ye l•'ah;ı•a cıtrk , ~.:iftçilik reı ·ı. 

\'l (Elazığ). 

-ı ! 
Erzmcan Abdülhak Fırat Erzinı~an ı ' •J ~Taı•lıiye ve FrallSt7.Pa lfnknk Yl' ııs- ] f11 ku k <lt>ı·sleı · ı Kvli, 2 f;w·uk l\1illi "Jliidnfna Y~k~Jeti Muhıı- c. H. P. Arliiye II - YI (Erzincan). K K c - -

~J -- hukuk kcl'lik keuıat . ubt>si ın üdürü. ı 
=-· ·- - ------ -- -. - _-. -- - - ~-·- ~- -- ·-· ~-·- - -- - -- ·- ----~--------'-'--~ --- -
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>tıl Evli olu b olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler i• ::ı 
lntihabdan e TT el Meımıb olduğu X<' Yn ki tt ı> n lwri "'=.c dığı "Ye kaç 

son m em un- Mewıub oldulu 
>tırı -- ço-lntih b i l. mi Doidujıı yu · c '" Tahaili Bildiği diller thtiauı Eeerleri Ilmı J'iltbel eri yet veya meslek ve meşguliyeti trrka encümen hus olıluğn (Yadık -verO'i i) Piehu N·imi) 1 " o c cuğu bulunduğu 

m - ka ımnn: 4!105 knınınu: 4320 

Eı·::in a Aı.iz amih llter Ku rm· ay ı Ti Harp -\ka ıl •nı isi [~ı·ansızca, .Al- \sk •l'iik w ::;i- - - E\'li,-! ı·oı·nk :O:aııısuıı sıılıil ıleıııiı·~·nlları C'. H. P. \'afia Ili . VJ (Erzincan). K K 
rnancn. Rnsea nı t'lHl i f(• ı·cil i k koınisc>ı·i. 

--- -
'at'iyüttin Eı·ılt>m .Ala dı ir 1!100 1 c laıli - ~fnarii - - Evli .\ laı:;ı•lıiı· ıııı·ı·kı•z nknlu lııı:;;öğ-- C. H. P. Di. ~lnlıusehat \'I (Erziı ı:an). K K 

rdtıH'IJ İ . 

. 
"'alih B~ ta~ 'J't•kirılni! 1 :1 Yiiksek c('zaa ·ı Fransızı·a, E<'z;wılık E,·li 

BııH•kli nlha~· n lııfzıo,sıhlıa ıııii-
c. IT. P. lktisat \'I (Eı-ziııcnn). K K \'(' - - l'SS(•Si lll lt• 111 ilt dı ass ıs ı•r.zal't \ ' t• 

lllt•ktPhi _\lıııanr.a zi1·aat nyııi~· a t. lınıhasilıi. --- - -
1 

._ iikrü :"km nsii r ü küp ı HI Harp akaılenıi:-d Fransızra Askeı·lik, i<lare - - Edi. :1 ı•ııc•uk tn . t• ınüsf Pı;;<ll'l C. H. p_ ::\I illi ::\lüılnfna YI (Eı-zincan). K K 
\'C iktisat 

1 

' 

Er .. ur m .Mis AQiirek Trabzon ı :! :;\Iii Ikiye Fraru;ızca, -U- İdare ve b Je- - .Evli, 3 ı;ucuk İzmir 1ıclı•c1iy(' n·i:-.i. c. If. P. ~lilli ::\lüdnfan · III - \'1 (Erzıırum). .+: K i -
manca, lngilizce di.recilik 

j ---
GL Pertev Demirhan t tanbul ITarp _\kad ·misi _\ ·kerlik ve 

Unter, Graf Hais-
EYli, ~ çocuk Trınyiz fıznh~ımlaıı nıi.itekait Ilariı•iye Y - VI (Erzurum). E: K ı 71 Fransızca, .\1- ler, Japon harbitı- - C. H. P. 

m anca, lııgilizce diplomasi den alınan maddi ( Kurgeneral). 

' 
V man vi dersler, 
M eç manevra lan, 1 
İkinci o~·dunun 
sonhalınr manev-

ı ı·aları, ask<'ri ve 
mülki bir çok ma-

kaleler. 1 --- 1 

GL .Zeki "'oydemir • pl;'ınik ] '-3 lTnl']ı _\kadf'ınisi Pransızr-a, _\skcrlik - - Br kar Orcln nıüı'('ıti:liiJ:i t"rk:im lınr- c. 11. P. Dnhiliyı• \'-\'I (Erzurum). K K 
.. Um anca hi~·e l'Pisi . 

l ı . --- ı ı : )lünir ı. no )fiilkiye g,·Ji.-! ı;•wnk llü rev völe üaylınrt Fransızl'a 1 cin re - - lıılıi. lll'In ı· \tllltlll\ mildür c. H. P. D:ılıili~·e II, \'I ( Erzunıın). K + 
i! ııl\HIYini . . 
ı ! - - ----- - -li ı 

• aiu: Dwnlu Erznnıın 1 ·so 1 [ııı ·lıi~·e - ('iff ı; ilik \'e - - F.Y 1 i. :] (:!\cUk E I'Z\1 ı·ıı lll hc'lt'ıliyP n•isi. C. H. P. 1 ı. :ı.r uhnsl'lıııt II (, aruhan), K K 
ziı·ant. 

Jll - \'1 (En:urunı). 

- -- - ı 

'1 
• -h ki) e El gün l tanbul J:~~ Kız nıııalliın - :.\f an rif 'e h •le- - - Deklir f..,taıılıııl nııınıııi ııı .. ı·lisi iiyesi. H. P. Dalıili~n· \' - \'I (Erzurum) . K K 

IIIPkteJıi di.\ Pl'ilik 1 :.\Iiist akil) . 
:! 

--- • - ---~ 

~.lim _\lt u • Erzurnııı ı 95 I lıu·lıiye Fl'aıısızı•n. .. \sh..t>rlil< - - r-;,· ıi . .-ı ı;ottık t• riiııl'ii nınnııı i ııı ii fe lt i lik c. H. P. \'I (Erzurum). K T 1 -

li biraz .Hnsca ki))· hüros11 !-;\l'fi. 
' . -. 

Siikrü Ko~ak El azı;. i ..... - Uaı·p Akad •uıisi Fransızca, A kPrlik \' - - E\'li. :! ı•o ·uk Tan-'aı'P ceııı iye li re is mua d ni. n. P. - V- \'1 (Et'zunım). K K 
Rusca tayyaı·e ·ilik . 

' 

J;ı:l.- ·., t • Emin Sauk ~nzak kiiyii 1 •) )lpılr s ve Ziraat ve 
Iş tutumu ve mu-

B,•Ji, :.! çocuk %il'ant ''c til'aret. 
., 

H. P . 1ktisat I • YI (E,ki~ lıir). K R .. - vaffakiyet yollan -
J~ 

husıısi ticaret (H nüz ba ·ı lma- - J ~ -=c-- - -· ~ 
~- - ' ~ mıştır.) -=- -'- - - -. - . - ,_ 
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::3 EY li olu b olma- lntıhabdan eVTel son memuri- Bazı kanunlara verdilden reyle~ 
101) Men&ub olduğu Mensub old•ığu Xt· vnk i 1 t<'ıılıcı·i ;:, lt» k ve meşguliyeti 1 

lıı ib. b d lı w i 
-:::,.c: dığı ve kaç ço- yet veya ın 

ır -ı Doğduğu yer >CO·- Ta la ili Bildıği diller tbtiaa.sı Eaerleri Ilmi riitbeleri tır ka eneümen nı>lıus cılıluğu ('\'aı·lık veı·gisi) (J11t.>bıı ı:ıçinıi) j 
:ı ~ euğu bulunduğu ""' c - ... 

c knııuın1; 4:J05 kııııııııu: 4320 i 

E ·ki.~ıJhir lstama ı'bl mar Il o d l'lllll 1.:'79 Hukuk }'nııısızı•a, - - - E1·li, + ı:cH'Uk .\n1kat. C. IL P. n. ·n· inlıisa l'lar V- YT (Eski,elıir), K + 
Hmıır·a Diüstakil) 

1 ~-

' l 

!zzet Aruk·ın Dvhruca ı Yük~·wk ıııü- Fı•ıiJblZ!'il • 'afia işleri, l>rnı il'yoln in- - ı-:, • ıi. 1 ı:ıH'Uk Dcdct Dt>nıir~·nl1aı·ı inşaat l'eisi. c. H. P. ... • a fia. VI (Eski:;ehir). K K 
(Meeiıli~·e) h ıırlis lll<"ktclıi tlcmıryol1arı aat kıtalıı (l\fü takil) 

-
ı Osman Işın Eski ehir l<J'j Hii.,tire 1ılaı·e E,·Ji. 4 çocuk Elektrik şirketi müdürü. c. H. P. ·afia Y-VI (E.ki elıir). K K - - -
ı 
' 

--· 
1 ' 
1 Yu u( Ziya t ,_ r }ı.ktlnıı madeni 1 70 Hukuk l·'ı•aıı...ızı·a Hulntk, tarih U ·ulU muhakcmatı Iüderı·i Dn1, ~ çocuk na ı·iil lii mm Hukuk tarihi c. H. P. Te ş. B:-;nsiye I\'- YI (Eskişehir). K +' 

Farsea, ı·abra Ye dil rezaiye nazuriyatı, ıniiderrisi. Yunandan evv ·Iki 
Türk nıcrlcniycti 

ı ı - - --- . - ~-

1 

Gıızu l b .Ahmed ~lliu Panırı·ık 1>.; ·;) Orta - Hukuk Ye - - Evli. 6 ı_:ucuk Da\'a wkilli~i. çi ftı;ilik. C. II. P. ~fal iye YI ( Gaziant •h). + K 
tic·al'et 

li --- - ---------
ll n kir Kaleli • \kı;aclnit 1!1110 J lukuk Hiı·az .\ftuıııwa. Jktisat ve Edi. ~ ı;ııcuk Etııııiy ·i . ntı•lıü:ı avukatı. C. H . P . y - \'1 (Gazianteh). K K - - -

Fnm,ızca ;ıskt>rlik 
ı ı 

r} r . .\h\.lurrahnıaıı ~[~!~h Antakya ı !)li TılılıiyP Al ııııııwn, 'l':ılıihlik - - Evli, 3 çocuk lintay lın:;ıwkili. c. H. P. Dahiliye n ( Gaziantl'lı). K K 

Jo'nuı ızc·a 
- - -----

llr. .!em ıj li Agakay Uil'it ı :--.!):1 Tılılıi:c Fr:ıH:-;ızı·a \'!' Talın lıt>t 1Ji! tel kikleı·iııe - •Edi, ~ ı•nenk 'I' ürk tl il kunııını ndn U7.ınıı ıı. c. H. P. . 1. )ln:ıveııPt V- VI (Gaziant lı). K + .. 
Hurııca. da i ı· ııı .. ~ı·i~·at . 

1 
L-- . - ---
ı fı::med Şahin ( :azinııll•h ] ~;ı JHi:;ıtiye ve - ){aıu·ii - - Evli. 6 ı.;nl'nk E~·t aın müı1iirü. c. II. P. ~ \ ı·zulıal I- VI (Gaziantelı). K K 
1 husn i 

-- - -- --- - • ,, . Ticarı•t, nı:.ıhsulatı 
:-;uri T'a.zar ı ( ::ızinnıeb 1<'8;, O ı· ta Arnlıoı•, unıuıııiyı· tti~car n ir tatı • tn he- - F.l'li, ti ı_:oı·uk ::\IPPlisi nnıuııı i i'ııa '1 c. II. P. İklisnt \'J (Gaziaııt<"b). + K ,, Vl' ·alıuıı V • un tlilıııt•ıııiş •ser fuhrikatöri.i - lt-

halat ve ihracat 
koıni..yoncusu • - -

'riiı·k dili. e ıle- . 
Om er As ını ... oy f:aziııııt ·h 1~99 Ilııkıık Frtınsı;.wa, 

lıiyat ıııatıı•lf, 
l\Inht~:lif 13 - E\'li, 4 ı;ocuk ('. ır. P. Yl' ll:ı.1kt>\ 'i reisi. anı- c. II. P. .. \cl liye V - V.l ( Gaziant b). K r 

1ııu;ili7.!' • ı·:-;eri Yardır ı,nt. liw t•clı·lıi.nıt ımıallinıi. 

' hukuk ,, - -
in~ ·u L D ı·. 11. Y, ;ııf ." uuyi.irek L:-~t aıı lml 1 ''!1 1 ,ı\ ho ı·ıı 1 uar Ye Liı hoı·ııtuvar ve 

Profe. ör E,·li. 3 ~ocuk ta lııdıe1 i nıekt('hi uıııunıi C. H. P. + '!'ıp Fraıısızen, 
ılnlıili ha:-; ta lı k- Jniı ııig·' 

Di:;; - y (Bahkesiı·), K 
Alıııııııı:a 

nit. 13 
l'll11':17. Ye stcıınatulo.ii ]ll'o fesiirii VI (Gire~un). 

l:ır nıüteluı •sısı e Pr ---- ---- . 
F'ikr~t Ah l.'tıwlıul ] !Hi IIaı•hiyn - .\skPı-lik n• çift- B\'li. :! ~ocuk - - nıı~Hl-fı lt·t ('ski yanı·i. H. r. Ziraat VT (Giresun). + K 

----- ı; ilik ---- ·-- ' 
nı. llı n .. 

nı 'll 1stnıılınl ] j;j Uaqı .\1\:ıclt•ııı isi 
Fran:->1 7.ı•:ı. \1. 

.\skt•ı·lik, iclare Serencaını har ı>, Edi, •) ~·wuk hıııir va !isi. C. H. P. Kiitüpaııe ll . lll (I ·taııLul), K ı· -mauea, Rus ·a, 1raııın all\·aJi u~- IV- n (Girc un). 
n• diplnınıısi kcriy • ve ..;iya~i-

~- ....:. 
-~-- -~ 

Rıtlltı•a ~-~~i -. -- ·- ~- - _j 
- ~--.~ -~ --- · - ~-· - ~--~ - ~--=-- -- - - -
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1 
-~ - - - - --- ~ - ,~ - -- ~- --ll 

)Ei 
BYli nlur nlm:ı- Bazi kanunlara. verdikleri rayler : - - 1n ih:ı pd:ın t •\·\· Sn)l mf· ın n ri- )[c ·n. up \1lduğu :\len,u p nlllıığu :\e Ya k i ı t (•n lwri ı lnti lı. p d:ıirc i l ·mi Doğtl ı :i:'U yer 

,;_,: :;: 
T: hs ili l~ilcl i ı: i ıl ı llt>t' Jh t i a ... ı E"·rleri 1Jmi riitbderi 

dığı Ye knç <.:u-
.-.- ~1 lllC''-Jt.k ı ıH: ı-;ı!nliyeti i u ka eıı<'Unl('l1 ml'hnı-; \,]rht~n n arhk ~-ı·r~i:--.i ) l ()Iel•tı... ı.ec~inıi) ı - - yp:· f! ve c ıo:: 

rıığ'u lnılundnğn 
1 kııınmu : -l-:lU:i kıııınıın: 43:!0 

Gir e n Lm il ab uncu cbin Karahisar ı 91 Ticaı·et ve - lktisat. ticaret - - Edi. -! ~cıcnk Ticaret. c. li. P. 1kti.·at. U (Şarki karahLıır), K K 
ı hukuk Ye hukuk III- IV (S. Karahisar), 

V - \ '1 (Giresun). 

-
}lünir Altk ya l ' taııhul ı 71 }lülkiye Fransızca, ldaı·e - - EY li, :3 çnen k Dahiliyt> mih.;te~aı-r. c. H. P. Eü.t~~ II - III (İzmir), K K 

. Rum ca YI (Gire ... un). 
ı 

' 
• r afi Atuf Kanau )[ekke ı 90 )fülki ~· e Fransızca :\Iaıııif Fenni terbiye ta- - Bvli. :1 c_:cwnk :.\T ıını-if nkiileti nıilstc>ı;-an. c. H . P. - III- Y (Erzurum), K K 

rihi \'e bazı eser-
VI (Gireı;unı. ler --

Talat Onay Çankın 1' Edehiyat şub ~i Eddıiyat, tarih; 
Halk şiirlerinin, 

E,· ıi Dnyım ~n zı•tt"si i'; U lı i J1 }Iaari:i Jl - IY (Çankırı), K K 
ı - !;!ekil ve nev'i, Aşık - \'(' C. H. P. 

maarif dertli, Çanlnrı şa- ha. nınharrh1. y- YI (Gir ..-un). 1 irieri ve bir çok ı 

makaleler 

ı ---
(rl'j Jl 11.'- CJ'I'I t Edi b net Tör Adapazarı ı: () IIaı·p ..\ kaclcmisi Fransızca A.ı..hrlik - - Evlı. ~ ~ocuk Dalyfl Karaııy(lın ııınılc>nl~ı-i c. H. P. lTıwit·i;n• n - m ( htanuul ı, K K 

' 
.,irketi nnının ıııüıliil'ii. 1\' - \'1 ( Gümü~ııne). 

- - ı Ha...<ıan Fehmi At ç Günıüşaııe ı ~;n Husıı i - İktisat ,.e ma- - - - - ~-= . li. P . '1' !;>kiliıtı E ... asi_Ye I- VI (Güınüı:ane> 1. + K . 
liye ı 

ı ı ---

~ 
ı Şevket Erdoğan ~· rkt· · ı "._:} Harbıye Fransızca 1t1arl' ve as- - - Evli, f) C'ı>C\lk ::\Iuaınf'l:itt znti:v•' ı·i~· nılt-' !;'\lhP. i .... H. P. Milli ~lücl:ıfaa lll - \'1 ( Güınii>;'ane). + 

l ı kerlik miirliirii. 1 

- - ·---
y, u ı Ziya Zarbun Cl-üm üı;-ane ı 77 Jiarhıye Fransızca Askeı·lik - - R...li Emekli nlha~·- c. H. P. .'\I illi Miirlıtfaa VI (Gümii~ane) . K + . 

//akkari İ zzet Ul\'i Aykurd E. ki h ir L · O llt~»usi Fran.·ızca Mnharrirlik - - Edi, :5 çocuk linarif vcok:Heti Kııh·nıi malı us H. P. .\faırrif II-\' (Af~·on K.), K K ve nmailimlik müdürü. r (H:ikkıi.ri). 
t• ---- - ---

Ir 
ll OI(JJJ Abdullah lursaloğlu Reyl ı aniye 1 ti!J Orta Biraz: Arabca. _;iit~ilik - - Edi, :3 ı:o•·uk Hatay f'. II. r. n ... ııeJ ı-• ·kı-eteri. c. H. P. .-'u-zuhal VI (Hata~·). + K 

. 
Abdülgnni Türkmen ...iııtak:m 1 ·1 Orta Biraz Ambcn Çift ı) lik - - Evli, :3 çocuk IIa111y ).Jill«'l -:\lPc·lisi n ' isi. c. H. P. Dalıilin \'1 (Hatay). . • '1 -r- -r 

---- -
ı 

B •kir Sıtkı Kunt 190:-i Hukuk Hukuk ve ede- 2 e.ser E\'li, ~ ı:oruk Ba.şmüddeiunnınıi ıııııaYiııi. vr (Ha tar ı. 4-\ntukya - - c. II. P. . \.llliy K K ,, 
hiynt 

~ 

1 Hamıli . ••l'.:uk İskeııılerun HlOii Hukuk 
Biraz Aı·aL(•fl 

Hukuk :Makal ler Dul, 2 çocuk Tt>nıyiz haı:;ıııiidrll'iuıınımi ın n n-
I (Hatay). K - c. II. P. K ve biraz T• ı-an- \--iııi ye lskt"ııılrrnıı U. lT. P. rf'isi -

l ı sr:u·a ve Ilatay Mill d jJ t!clisirıdr. mPlnıs. 
ı~ 

ı 
.ı\1 eıuec.l Tecirli O ·man iye J c: 3 ITwmsi Biraz Aı·abca ('if1c·ilik - - Bvli, 5 çocuk JTatııy C. IT. P. Reisi. c. II. P. 7-iı·aat VI (Hatay). K + 

- "~ - - -- - - --=- ---=-~· - -
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--
====ı (;: 1 

1:f Evli olup olma- Bazı kanunlara. verdikleri reyler 
~ - lhtisasr dığı ve kaç ço- lntihapdan t'\"Yf'l sun memuri-

:'11eıısup olduru :\lensup olduü-n Ne vakittenberi 
>~Cı :;: 

Tahsili Bildiğ-i ıl iller Eserleri İlmi rütbeleri fırka 
Jntihap da.ir i !s mi Doğdnğu yer o ~ 

cuğu bulunduğu encürnPn mebus olduğu (Varlık vergisi) {~l ehus eçimi) 
1 ~-= . ···t veya meslek ve ıneşguliyeti 

1'1 - kanunu : 4305 kanunu: 4~20 
ı ; 

• ll Iç el Ahmed Ovacık Ovacık 1 )ol!l:ı Lise ve kısmen - Ziraat ve ti- - - Evli, 4 ~ocuk İçel Meclisi tınınıni {ızası. C. H. P. ?.:iı·uat VI (İçel). K + 

ll 
Yük~ek ti<'arct c~aret 

li 
tstanbul Tıbbiye Fl'atısızca 

'l.'abiblik Gözlerimizi na-
Evli, 2 ı;ocuk Göz mütehas ısı ve Mersin li-Or. Muhtar Berker 1 !)2 (Göz mütaha .• sıl koruyalım - C. H. P. lkt iı:wt VI (İçel). K + . 

acllı bir eser 
man şiı·krti idare meclisi reisi. 

sısı) 

l i 

! f<~ m in lııanku r ilifke 1S74 Medres ~\rabca, Fal'· •a ).laarif - - Evli, 6 çocuk :Müdafaai hukuk reisliği. c. n. P. )lıını·it (İstanbul), K K 

li II- VI (İçel). 

- -
Ft'ı·id Celal Güven htanbnl ] !l-l Hukuk ve ııa- B,raıısıu:ıı (!azetecilik - - Evli, 3 çocuk Türk özü sahip ve başmuhnrı·iri. C. II. P. - III (Urfa), + K 

nayii nefise IV (Mersin), 
V - VI (İçel). 

Refik Koraltan Divriği ı !l Hukuk Az Fraru;ızca ve IInkuk ve - - · Evli, 4 çucuk Tiuı-sa YaJiRi. C. H. P. :Mi Ili ~rüılafaa I - IV (Konya), J( K 
Almanca ülaı·e VI (tç 1). 

1 

- -
Tn rhan {'mul Berikcr .Adana 1 ' !)~ lılaıli, :! smıf - Tiearet ve - - Evli, 3 çocuk Adana Belediye reisi ve C. n . C. H. P. Dnlıiliye VI (İçel). [{ + 

hukuk Hcl<'diyecilik P. Vilayet lıe:ret i iizasından. - - -
Isparta E.üsnü Özdamar tsparta 1873 ~Ieclı·ı e ı·:ı l a Ticaret ve Evli, 3 çocuk :Müftü. C. II. P. ~ ll fin. K 

1 - - I - VI (t pa rta). + 
ziraat j 

Kemal Turan 1 ·parta ı. 96 Hukuk 
Fran. ızra Tinkuk, mat. 1\iüteaddit ma- - Dul, 2 çocuk - C. II. P. - IY - VI (İ parta). K K ' 

)_ lma t ,.e ticaret kaleleri vardır ı -

;i 
).fük rrenı Karaağaç .. arki Karaağaç 1 5 Mülkiye - }Jııliye - - Evli Divanr ınuhruıebat aza ı. C. H. P. niitf' ll • VI (İsparta). K K 

1 
ı 

r 
ı 92 !cl adi Biraz Fran- İsparta C. H. P. ve ha.J.kevi 

ı 

1 Renııi Ünlü lspıır·ta Bankacılık - - Evli, 3 çocuk C. H. P. Dütçe VI (İsparta). K K 
sızca reisi. . 

! 
--· 
Ahidin Da ver r tanbul ] 86 

Galatasaray li-
Fransızca Ma.tbuat, 1 · Kanatiann za- - EYli, 2 çocuk Cumhuriyet yazr işleri :müdürü C. H. P. İktisat VI (İstanbul). lstol\bıd se i ve sanayii feri, 2 -Deniz, 3 - + K 

nefise sınıf 2 maarif Gemi, 4- Mülizı· ve öğretmen. 

ı l mın romam. . 
-

ı hm d Harndi Denizmen İstanbul 1876 Bahriye 1n~iUz<'e Ra hriye ve ti- -
ı 

- B ek ar Donanma komutanı. . H. P. İktisat II - VI (İstanbul). + + 1 

ı 
eaı·et 

ı . 

ı Ahmed Şükrü Esmer Kıbrıs 1R9:J 's(',york 'olum- Fraıı.'iız •a. ..\lutlmat 
Siya i tarih ve 

Hukuk doktoru, Evli Siya i bilgiler okulu ve olis 
C. H. P. Irıırif'iyc VI (f,taııbul). 

bir .,;ok maka- E . . t 'h P + + 
. bin ÜnİYCI'Hİte i İngilizce \" ıliplonıasi leler 

profesör . ıyası an profesörü ve 
(Müstakil) 

muharrir . 

L ~~~ Ali Kanı i Ak yüz )Jekke ı .-.. 1 ın ı-ii!;l~a fa ka Fraıısızca, Pedag-o.ii ve Hi nı:ı.thu eser - Evli, 4 çocuk T )a l'iiı;;!jıa fa ka C. H. P. ~In arif VI (İııtanbul). c '•} tnüılürü. K K 
biraz İngilizPe j(•timaiyat J ·-~- '~ -~· -- - -~· ·------ - - - -- ·~ - - - -= - ~ ~~ -- --- -- ···--~ - -• ~ 



İntihab dairesi ls mi 

Ali Rana Tarhan 

ı------------------------1----------------------

Atıf Baymdır 

Fakihe Öymen 

~~alib Bahtiyar Göker 

Gl. Kaznn Karabekir 

Gl. Refet Be1e 

Doğduğu yer 

!stanbul 18~2 

Ra dos ı 83 

lı;ıkodrn 1900 

İstanbul 1881 

h tanbul 1882 

Tahaili 

Galatasaray lise
si, Almanya ve 
Belçika'da poı:;ta 
ve telgra•f mesle. 

ki tahsili 

1.1 iilkiye 

Darülfüınuı 

coğrafya şubesi 

ITnkuk 

Bildiği diller 

Fransızca, f ıı ~i
liz<'<>. j.Jnıanca 

lhtiauı 

Posta. t.elgraf, 
tclefoıı 

Pransızca, Al- !r1ııı·c. hukuk 
manca, İngiliZ'ce 

Fransızca ::\!aarif ve 
<'oğrafya 

Harp akademisi Fransızca Al- Askerlik, ma-
manca, Rusca arif. ic;timaiyat 

F..erleri 

Bartelmiden ter
cüme edilmiş bü
yük hukuku idare 

Türkiye ricali 
devleti, gökbay. 
Tak, Cihan tari
hine bir nazar. 

Bazı eserler 
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ll:m1 ritbeleri 

Evli olub olma
dığı n kaç ço
cuğu bulunduğu 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

Evli 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

lntihabdan enel son memuri
yet veya meslek ve meşguliyeti 

Posta, telgraf ve t<'lefon heyeti 
t('.ftjşiye nıiülürü. 

Ziraat vckaleti mü teşarı. 

Bursa Kız rnuallim mektebi ta
rih ve coğrafya muaJlimi ve 

Bursa Kız lisesi müJürü. 

Emekli general. 

Menmb olduğu Meımıb oldufu 
b:rka eneümen 

Ne vakittenberi 
ınehns oliluğn 

Bazı kanunlara. verdikleri reyler 

(Varlık vergisi) (Mehus seçimi) 
kanunu: 4305 kanunu: 4320 

ı-----------ı-------------·1---------
C. II. P. 

(MüstakiJ ) 

c n. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. IT. P. 

Maliye 

Bütçe 

Teş. E asiye 

III (Samsun), 
IV- VI (fstanlıul). 

V - VI (İstanbul). 

V - VI (İstanbul). 

VI (İstanbul). 

I (Edirne), 
II (İstanbul). 

K K 

K K 

K K 

K + 

R 

V- VI (İstanbul). 
------------ı-------ı-----------1--------------------'-----------l-----------ı----------ı---------------------ı-----------ı----------- ı----------------l------------l-----------l 

İstanbul 1881 Harp akademisi .Alıııaıwa. 

Pı·anstzcn. 

• \skerlik Bek5.r Milli Müdafaa vekili. C. H. P . Di. 11ubasebat t (İzmir), K + 
--------------------ı·-----------------·--- -------------l ---------ı--------------l-----------------·----------l-------------1 

II (İstanbul), 
V- VI (!stanbul). 

İbrahim Alaettin Gövsa İstanbul 1889 Hukuk ve Ce
nevre üniversi
tesi Peda.,.oji Ş. 

Ftaıı:-.ızr·a )[ ıı n rif, mat
Imat 

Meşhur adamlar 
ansiklopedisi, 4 
cilt çocuk ruhu, 
Çocuk şiirleri, 
Çanakkale izleri 

Evli, 2 çocuk Maarif vekaleti müfettişi. C. H. P. Maarif lll (Sivas). 
IV (Sinob), 

VI (İstanbul). 

K K 

1-------------------ı---- ----------------1------------ ------ ------------ı------------·1-----------·1-- ve saire. -1---------11--------1----------------------- 1---------- ~------------ı---------------l-------------1--------------l 
İsmail llakkı Vlkmen Istanbul 1901 Mülkiye Fransızca :Jfaliye Evli, 2 çocuk 1ıfaliye ~ekaleti tetkik h yeti 

reisi. 
C. H. P. Bütçe V1 (İstanbul). K K 

--------------------ı --------------------ı--------------l --------l-------------l--------------ı--------------l-------------l-------------ıl--------------ı----------------------------ı-------------l-------------ı------------------ı-------------1-------------ı 
Nurnan Menemencioğln Bağdad 1892 Hukuk Fransızca 

Diplomllsi 
Beka.r Hariciye vekaleti katibi umu- C. H. P. V ( Gaziant b), 

VI (İstanbul). 
K + 

1 --------ı-;-----------1 misi. 1--------------------·1-------------------- -------------l·---------l-------------1--------------l--------------l-------------·- , --------------------------l-------------ı·-------------1·------------------ l-----------~-ı--------------ı 

+ İstanbul meclisi umumi azası. C. H. P. S:ıdet tiıı U raz Lupseki 1894 Orta Almanca 1'icaret Evli Bütçe IV - VI (fstanlıul). + .. 
tüccar. (ldüstaldl) 

ı------------------~------------------ı------------4--------------------l-------------l-------------l------------1-------------l-----------~ı--------------------------ı-~-=~==~-ı-------------l----------------l-------------ıl------------- ı 
Salfih Cimcoz !stanbul 1877 Hukuk Fransızca :Jfathuat Kalem meıcunınsı Evli, 5 çocuk C. R. P. Hariciye IV- VI (İstanbul). K + 

~--------------~-l-------------------~---~--------ı--------ı-------------ı-----------~------------------------1·------------ l--------------l-------------------------l------------ı·------------ı----------------~-----------ı------~----~ 
Şükrü Ali Ogel İstanbul 1886 Harp akarleuıisi .1\skerlik EYli, 2 (,:ocuk Emekli t.ui.!bay: C. II. P . Milli Müdafaa V - VI (istanbul). K K .Fransızca, 

Rus ca 
~---------------------------------l------------l--------ı-----------ı------------ı------------ 1------------ll------------ ı------------1---------------.-------1----------------------l----------------ıı------------ıı------------

François Jose~ 
arazisinin keşfı, 
Türkiye'nin ikti
sadi tarihi, Os

Ziya Karamurııal ls tanbul 1873 Askeri rüştiye 
ve hususi 

Fransızca, 

biraz Almanca, 
İngilizce 

İdare, maliye 
H iktisat 

manlı mali tarihi, 

Ev li, 2 çocuk C. TL P. Be;~·o~lu vilayet reisi. 
\'(' tstanhnl )Jeeliı:;i nnnuni reis 

vekili. 

C. H.P. 
(Müstakil) 

Teş. E asiye II - VI (İstanbul). K K 

ı---------------------1--------------------l--------------ı--------ı----------- ---------------1------------- Ekonomik tari~l-------------ır-------------l---------------------------l--------------ı--------------l------------------ -------------· -------------ı 
K 

Soı·bon darülfü- F F:(felıiyat, içti- Ba~•lmı." ve ba-
rıın.<ılzcı:ı., .,. .. 

nuııu Eılebiyat maiyat ve bele- ~ılmanuş eser ve 
lım ir BenalAnman İzmir 1903 Evli, 1 çocuk . H. P. lktisat V- VI (İzmir). K 

fakültesi Rnmca d' Tk makaleleri vardır. -~--=---

!~.-• ._- _._..__.--._ .. ._- ~._._._._._._._._._._~.---.. .--..---~------------_.-~ .. ::~~~i--~----.. .--.-.~ .. ~ıy~e:c:ı :ı:._.!. .. .-.--.-. .. ~--------------------·-----~--------------------------~----~------~------------~----------------~-------.-.... ~---~--~--~~ 

Belediye ve C. II. P. Vilayet 
idare beyeti azalıkları. 
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ETli olub olma- 1ntihabdan eTTel eon memuri· Bazx ka.nmılara. verdikleri reyler J ıtıl 
Meraub olduğu Menaub old:ıığu Yakittenberi ::s 

ı İntihab dairesi Ismi Doğduiıı yer ~:S Tahaili Bildiği diller tht~aaı EHrieri ttmi riitbeleri 
dığı ve kaç ço- yet veya mesltk ve meşguliyeti 

brlta e ncümen nıebus olduğu (Varlık vergisi) (Mebus s çimi) ı o J.< euğu bulunduğu 0.!9 kanunu : 4305 kanunu : 4320 
ı-

I emir Celal Bayar G mlik 18 4 J lm;usi Frau ızca Dııııkacılık - - Evli, 3 çocuk İttihat ,. t raklci !.zmir katibi C. H. P. Teş. E asiye (İstanbul}, + + 
mesulü. (Müstakil) I (Saruhan), 

II -VI (İzmir). 
--

İzmir Frau, ızca Tababet Evli, 3 çocuk 
1zmir memleket hastanesi ku· C. H. P. VI (İzmir). _:J Dr. Hüseyin lintki Cuı·a 1893 'l' rp - -
lak, burun Ye boğaz hastalıkları Arzuhal K 

mütehas ·ısı. 
(:Müstakil) 

.. -- ·- ----
1 

1 
Halil Mente§e !stanbul 187-J. J lulmk l•'ı·aıısızeu Çiftçilik - - Dul, 1 ~ocuk Çiftçi. C. H. P. Harici ye (İstanlıul), + K 

( Paı·ist, ) IY- VI (İzmir). 
- ---· ---------- --

Ilasan .Ali Yücel İs1 aııhul ı 97 nariilfüııun ve Fransızca .:\1aarif, dil ve Ruhiyat alfabesi, - Edi, 3 c:ocuk Orta tNll'h-mt unıuın miiılürii. C. H. P. - V - vr (İzmir). + + Yüksek muallim MetE•doloji, Türk 
mektPhi edebiyat edebiyat edebiyatı nlimu-

::;u besi neleri ye saire. ı 

' 
- ---- - -

ı Kamil Dursun İzmir 1878 İzmir lisesi ve Fransızca Maliye ve - - Evli, 2 çocuk Türkiye Paliiınutçular anonhn 
C. H. P. Maliye II • VI (İzmir). K K 

hususi iktisat ,irkcti miidiiı·ü, C'. IL P. Viliıyet 
(Müstakil) 

üyesi. 
- -

Mahmud Esad Bozkurd Kuşadası 1892 Hukuk (1stan. Fransızca Hukuk ve - Hukuk doktoru Evli, 3 çocuk IIukuk tahsili ve çiftçilik. C. H. P. Teş. Esasiye I - VI (İzmir). + K 
bul ve lsviç- çiftçilik 

' re'de) - . 

ı Memed Aldemir Sakız 1900 Orta Fransızca, Ziraat -
Ruınca 

- Evli, 2 çocuk !zmir C. II P. llyönkurul üyesi. C. H. P. Dahiliye VI (İzmir). K + 
-

Nazmi tıker Darüşşafaka, Lo-
Hendese ve mi-

Evli, 2 çocuk İzmir Erkek lisesi matematik C. H. P. Maarif VI (İzmir). Biga 1890 Fransızca, Maarif hanik dersleri - K K zan Unjversitesi 
Alınanca muallimi. Riyaziye fakültesi 7 cilt 

ı 

1 

. 
ı 

Rahmi Köken Bergama 18 ı Hukuk Fran ızca Huh.-ı.ık ve - - Evli Znngu]cl:ık mıulc•n ınüclürii . C. H. P. Ziı•aat II - VI (İzmir). K K 1 

ı iktisat 
·-1 -- -

ı 
Reşad Mimaroğlu b tanbul 1878 Mülkiye Fran:sızr~a !dare - - Evli, 3 c:ocuk DeYh•t .. ıll'a ı reisi. C. H. P. - V - VI (İzmir). K K 1· 

ı ı 

ı -
Sadettin Epikınen lzmi l' 1894 Macar Darülfü· Macarca İktisat ve ma- - - Be kar Alilt " edevatı hnılirliye .fah- C. H. P. Nafia IV - VI (İzmir). K K 

ı 
nunu Makine mil· kine mühendisi rika ı sahibi. 1 hendis mektebi 

--· - -
Şehime Yunus !stanbul 189 Yük::ıek Biraz Fransızca Tahii iliml r - - Evli, 1 çocuk !zmir Kız li. esi tahiiy öğret- C. H. P. la at· if VI (İzmir) . K + ı 

m eni. (Müstakil) 
--- ı. - -

Şükrü Saracoğlu Ödemiş 1887 
fülkiye ve Ce-

Fran ızea Hukuk ve Ied niy ti ka- - Evli, 3 ~ocuk Çiftçilik. U. H. P. İstanbul), K K ı nevre DarU11'unu- - ' nu UlOmu siyasi- ikti at dimenin zevali II • VI ( lznıir). 

ı • ye ve iktisadiye 
şubesi ------

Kan Er zn rum 1892 lA lmanya 'da F<'l- Almanca ve Maarif - - Evli, 2 ~ocuk lfaarif veknletl teftiş heyeti c. H. P. Bütçe VI (Kars). K K 1 

ı 
Cevnt Dursunoğlu 

s efe fakültesi Fransızca reisi. 1 . 
.- -- . ~ '---· - - ~- ~ - '-- - - -- _j 

,_____ 
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1 
>til • Evli olub olma- Bazı ka.nunla.ra verdikleri reyler 
::ı Intihabdan eTYel aon maıuri- M.enaub olduiu Kennb oldulu Ne vakittenberi -o .. dığı n kaç ~ 

lntihab daireai ·~·-ls mi Doiduiu yel' o a.. Tab.ili Bildiği diller 1htisası Elerleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti flrb encümen mebus olduğu (Varlık vergisi) (Mebus seçimi) i 
o~ euğo bulunduğu 

kanunu: 4305 kanunu: 4320 

Kor• Esad Ozoğuz Hopa 1875 Hususi FranslZca İdare - - Evli, -1: ı_:ocuk ..-\nkara vilayet mektupçusu. C. H. P. Dahiliye I (Lbistan), K K 
II - IV (Rize), 

V - VI (Kars) . 

-

Etem !zzet Benice !stanbul ı903 Galatasaray 
Fransızca 

Edebiyat, ınat- On beş cilt Fran- Evli, ı çocuk 
Son telgraf ve İkda.ın gazeteleri C. H. P. Arzuhal VI (Kars). K + ve - !sahibi ve on telgraf başmulıar-Yüksek deniz ti-

huat ve siyaset sızca edebi eser caret mektebi riri. 
--

Fuad Köprülü !stanbul ı890 Hukuk 
Fransızca, 

Fıc1ebiyat ve Profesör, do k- Evli, 3 Ç()ICUk Edebiyat fakültesi dekanı. C. II. P. 1\Iaarif V- VI (Kars). K K 
Far ca ve -

Ara b ca 
tarih tor 

ı - . -- - -

Kahraman Anklı .Ardahan 1893 Hususi ve Rus ca Tif•ıı r'Pt, ziraat - - Evli. 2 ı_:oıcuk Ticaret. C. H.P. İktisat VI (Kars). K K 

orta 

--------- -

Ömer Küntay Artvin ı 8 · Hukuk - Hukuk ve ma- - - Evli. 3 ı;ocuk Avukat. C. H. P. Ziraat IV- VI (Kars). K + 
arif 

--
Şerafettİn Karaean !stanbul 1892 Harp akademisi Fransızca ...iskerHk, idare 

Fransa ordusun- Evli, 3 çocuk P. T. ve telefon uınu:m müdürü. C. H. P. - VI (Kars), K :+ 
da tetkikatına - . 
ait iki rapor 

----
Zilıni Orhon Kars 1883 Harbiye - Askerlik - - Dul, 4 çocuk V alilikten enıekli. C. H. P. - I (Erzurum), K + 

VI (Kars). 

-- --
Kastamonu Abidin Binkaya Kastamonu 1888 Hukuk - Hukuk • Adaletin sesleri - Evli, 2 çoeuk Adiiye müfettişi. C. H. P. Adli ye VI (Kastamonu). K K 

(Kuzyaka) ~ kitabı 
-

Dr. Hayrollah Diker !stanbul 1875 Tıp Fran.ızca Tahabet - - Dul, 2 çocuk Üniversitede profe.·ör ve Adli C. II. P. S. l Muavenet VI (Kastamonu). K + 
tıp işleri nıüşahedelıaue tahibi. 

- --;-------

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 1887 Tıp Fransızca Talıiblik - - EYli, 1 c;oeuk Kastamonu C. H. P. -v. İdare c. n. P. . !.. .Muavenet V - VI (Kastamonu). + K 

' heyeti rei. i. . 
---

Hacer Dicle Kastamonu 1902 Muallinı me k- Almanca MaRrif - - E,·li. 2 çı~ ıık Knstanıonu daimi encümeıı iizası. C. II. P. ~faliye VI (Ka~tamonu). K K 

te bi (Orta) 
-·--

Hilmi Çoru.k: !stanbul 188 Hukuk - M n liye ve idare - - EYli, 4 çocuk Kastamonu Delecli;re ha kanı. . II. I'. - (Mardin), K + 
VI (Kastamonu). 

- - -----
Muharrem CeHil Bayar !b radı 1 9 Hukuk 

Sanayi (Doku- - Edi, 8 ı;ıwnk Ka. ·ı amon u C. n. P. nyönh."Urul C'. II. P. 11..-tisat VI (Kastamonu). + K -
ma<'rlık), tiıca- -

>e meclisi umunu azası. 
r t, iktisat 

,, . 
---

Nuri Ka tamonu ı 92 Darillfünun, hik- Fram;ızca Kinıyagerlik ve - - Evli. 4 çocuk Mua11iın. C. H. P. Di. )fuhasebat V - VI (Kastamonu) . K K 
Tamaç met, kimya ve tıp 

fakültesi eczacı eczacılık 
şubesinden 

- - - - - -~-~ - - -----
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Evli olub olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler . es 
lntihabdan enel son Meımıb oldota Menaub olduru l re vakittenberi ~..cı 

dığı Te ka~ ~- memari- ı 
lntibab daireai ls mi >fıQ --

, Bildiii diller X.erleri D.mt rltbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti b:rk:a mebus olduğu . (Varlık vergisi) ÇMe bu seçiıni) Doiduiu yer o '"' T&haili thtiuaı encüm.en ı:ı!l cuğu bulunduğu 
kanunu: 4305 kanunu: 4320 

Kastamtnlu Rıza Saltuğ Köstence 1875 Askeri eczacı - Eczacı, ticaret, - - 13ekar Ticaret odası reisi ve belediye C. IT. P. S. t. Muavenet VI (Kastamonu). K + 
mektebi İktisat aza sı. 

1 ı 

1 
Tahsin Coşkan Çemişgezek 1890 Halkalı Yüksek Fraıuıızca 

Çiftlik baytarx, 
Dul, 2 çocuk Ziraat müiettişi uınumisi. C. H. P. Bütçe III (Yozgad), K K Ziraat Bağcılara reh- -

ziraat IV - VI (Kastamonu). 
b er 

Kavıeri jMülkiye, Darül- Fransızca İdare ve +. 1 Ahmed Hilmi Kalııt Kayseri 1888 Kayr;erinin mev- - Evli, 5 çocuk 
Erciyeş gazetesi sahibi. C. H. P. - (İstanbul), K ı 

muallimini aliye mathuat kü iktisadisi I - VI (Kayseri). -
Bütc;c ve muhase- 1 

Faik Baysal Pizren 1886 Hukuk Fransızca. Hukuk ve bei wnumiye ka- - Evli, 2 çocttk :\Ialiye ,•ekaleti müsteşar~. C. H. P. Bütçe V - VI (Kayseri). K K 

ı maliye nununun izahı 
adlı bir eser --- -

~aznıi Toker İstanbul 1875 Jiaı-hiye Fransızca Askerlik, - · Dul Sivas vaHsi. C. H. P. rilli Müdafaa VI (Kayseri) . K K ı ı idare -

1 ---- -• 
Ömer Taşcıoğlu Kayseri 1887 İda di - Ticaret - - Evli, 2 çocuk Knyseı·i ilyönkurul ve daimi C. H. P. Maliye VI (Kayseri). K K ' 

1• eııcümen azast. 

----- 1 

ı ---- -
Reşid Ozsoy İstanbul 1884 Yüksek ticaret - Hukuk - - Evli, 4 çocuk Şfırayi Devlet Deavi dairesi C. H. P. Adli ye III - VI (Kayseri). K K 

ve hukuk reisi. 

- -
··adettin. 'cı·iın lstanbul 1889 Mülkiye Fransızca İdare ve - - Evli, 2 çocuk Deniz bank. C. H. P. Bütçe V _ VI (Kayseri). + + 1 

iktisat • 
1 . -

Salih Turgay Bosna 1896 Darülfünun Almanca, Fran- Kimya ve Askeri fabrikalar - Bekar Bakırköy barut fabrikası haş- C. H. P. :\Iilli Müdafaa V - VI (Kay!leri). K K ~ 
mecmuasmda harp kimya şubesi sızca, İngilizce eczacılık gazlerine dair ter- kimyageri. 

1 cümeler ve Kim-
ı yager gazetesinde ı 

makaleler 

ı ---
Suat Hayri Urgüblü Şam 1903 Hıukuk Fransızca, ln- Hukuk 

. c. n. P. Bütc:e (Kay c>ri). K + - - Evli, 1 çocuk Avukat. VI 
gilizce, biraz (1\Iüstakil) 
Ahııanca 

Kırklareli Burhanettin Denkar Kırklareli 18 4 Harp akademisi, Askerlik ve - Boşanmış, 4 ço- Harp akademisinde rnuallim. C. H. P. Bütçe \'I (Kırklareli). K K - -
hukuk hukuk cuk 

i ' -- -
Dr. Fuad Umay Kırklareli 1885 Tıp Fransızca Ta bab et 

Amerika'da 
Evli, 4 çocuk Bolu merkez tahibi. Teş. Esasiye I (Bolu), K K ı - C. H. P. . Türkler ve 

gördükleri Il - VI (Kırklareli) . 

Ham.di Kuleli Babaeski 1889 Orta Ziraat - Evli, 5 çocuk Vilayet meclisi umumi azasr. C. H. P. Mali ı e VI (Kırklareli). K K 

ı 
- -

'-- ~ - - ~ - -~ 

-- ~· -==' -- ~~- - - = -- - '__~ 

----
--'""' 
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Bazı ka.nunlara verdikleri reyler HIO Evli olup olma-:::: İntihapdan pvvcl sen menmri- :\Iı·nsup olduğu J\lcmmp olduğu Ne vakittenberi <e ~ 

dlğı ve kaç ço-
lntihap dairesi İsxni Doğduğu yer ~~~ 

Talısili Bildiği Jill r J lıtisası Eserleri 1Jmi rütbeler i •;d veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen mebus olduğu (V ar lık vergisi ) (Mebus seçimi) 
c~ <'nğı.ı bulunduğu kanunu : .ı::tO:i kanunu : 4320 

Kırklareli Şevket Ödül Lülebtu•gaz 1885 Hususi - Çiftçi ve - - Evli, 3 çocuk Edirne müddeiumunıı nıuaviui. 
C. H. P. - II - Vl (Kırklareli) . K K 

hukuk 

Zühtü Akın Lüleburgaz 1900 Orta - Çiftçi ve - - Ev li, 4 çocuk Lüleburgaz C. H. P. Başkanı C. H. P . Ziraat V- VI (Kırklareli ). K K 

1 ı 
malcine ve unıum.l meclis azası. 

Kar,elı.ir Dr. Hüseyin Ülkü Niğde 1894 Tıbbiye Fransızca Tıp Evli, 3 çoouk 
Niğde Belediye -ve C. R. P. 

C. H. P . S. !. Mua venet VI (Kırşehir). K K - - reisi. 

. 
Hazim Börekçi Ankara 1893 Kısmen yüksek Fransızca Maarif, idare - - Evli, 1 çocuk .Ankara Belediye yazı işleri C.H.P. Di. )fuhas bat III - VI (Kırşehir). + + 

(İstanbul Yük~ k müdürü. muallim mektebi) 

-
Izzet Özkan Kırşehir 1888 !dadi ve jan- - Hesap işl eri - - Evli, 3 çocuk Halkevi başkanı ve ilyönlmrul C. H. P. 2\Ialiye VI (Knşehir). K K 

darma subay az ası . 
mektebi -

Kirşehir C. H. P. Başkanı ve ' M:emcd Seyfeli Kırşehir 1 6 Orta ve h nsusi - Ticaret - - Evli, 6 çocuk C. H. P. )[aliye V - VI (Kırşehir). K K 
vilayet daimi f•ııcürnen iiye i. 

Kouelt Ali Dikmen Baturo 1875 Darüşşafaka Fransızca Maarif 
Tedrisatı iptidai-

Be kar 1\füe. esatı ilıni.''ı> ·nıüdür mua- C. H. P . G. ve İnhisarlar (fstanbul), X K ye kanunu layi- -
hasma karşı mü- vini. IV - VI (Kocaeli) . 

ı 
tl 

talealar 
- -

Dr. Fuad Sora.ğman !stanbul 1879 Askeri tıbbi ye Fransızca Tıp - - E·\'li, 1 ı:ocuk Sıhhat ve i<;tiınai rnuavenet C. H. P. S. 1. Muavenet VI (Kocaeli). K K 
veka.Jeti tcfti,~ heyeti reisi . 

• 
1 

ll>rahim Dıblaıı Adana 1892 Yüksek ziraat Fransızca Ziraat - - Evli, 1 çocuk Kütahya 'da Sümerbank Sera- C. H.P. Ziraat V - VI (Kocaeli ) . K K 
(Fransa. 'da ) mik fabrikası ir-tihat menınru. 

1 
-

tlırahim Süreyya Yiğit İstanbul 1880 Fransızca İdare - - Evli, 2 çocuk M'utasarrı t C. H. P. Harici ye (f stanlıul), K K Mülkiye J (Saruhan), 
ll - VI (Kocaeli) . 

İbrahim Tolon Eı·eğli (Kara- 1880 Harbiye Fransızca. Askerlik 100 söz içinde - Evli, 1 çocuk tstanlnıl luı l kl'vi nıüfett işi. C. H . P . Arzuhal II - III, VI (Kocaeli ) . K + 
deniz) ( J antla1·ma) meslek hizmeti ve 

memurini zabıta 

Orgl. A. . Akbaytuğan !stanbul 1872 Harb Akademisi Fransizca, Askerlik ve l fakaleler - Evli Emekli orgeneral. C. H . P . - V- VI (Kocaeli). + + 
Almanca şimendifercilik 

-

Ragıb Akca İzmit ı 87 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 <}Ocuk Avukat. C. H. P. - II - VI (Kocaeli). K + 

Sal8.h Yargı İstanbul ı 89 Hukuk Hukuk Nizaman zabıta - Bekar 
Avukat, !stanbul Adıiye meslek 

C. H. P. Adli ye III - VI (Kocaeli) . K K - ve polis mektepleri nıualliıni ve 
! stanbul belediye tneclisi azası. - -'-· ··- - ~- - - -- . -
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. >g' Bvli olup olma- . len:-;Up olduğu )l<'nsup olduğu Ne vakittenberi 
Bazı kanunlara verdikleri reyler 

ı 
~ - flıtisn~t dı~r ve kaç 1 nt i lı ı pd:ın C.\'VI'l mcmnri-)~(J ~ 

Bildiği diller Eserleri İlmi rütlı ·lf~ri 
t_;O· ııon 

fn·k:ı (:.\te lı n 1 ntilıap Jn i resi lsuıi Dn•duğu y •r 2 ;... Tuh. ili 
<'.uğu buluıııluğıı. ıııe-;ld' mt>.,. ımliycti 

enciinıen nıehm; olduğu (Varlık vergisi) seçimi) 
..... - ~···t V< 1~'3 W: . kanunu: 4::;05 kıuıunn: 4f!20 . -, 

Jstıınhnl lstuııhııl lll!ltırııl ıııt•clisi c. Knc.uli Snhhi Artel JS1!8 Hukuk - ~\ılliy~ n iılare - - Evli, 3 çneuk t'll{'ii- H. P. .Adli ye VI (Kocaeli). + + 
llltmi ılainıi :tZUSl. 

ı 
ı 

ı . . ---- -
' ı 

Ün ye Yüksek .Almanca ı ağ ·dık, fenni Tlağcılık, mc~·- l\Iü1lerris 
ı Kotlya Ahmed Hamıli Dikmen 189~~ Halkıılı Be kal' Zil'Uat ınii·lüı·i nınttm isi. c. H. P. lkti at ın- VI (Konya). K K 

ziraat nıektcbi Ye nğaı;lurı ve Aımnnyn'da 
cş(ıaı· . 

ı --

ı Ali Mıızaifcr Göker fstunlıul 18~9 • lülkiye ve Paı·ib I•'raıısızc:ı1 'l'aı·ih. ınnal'if • latııu ve gayı·ı- Profesör Evli Bddıi~ra l iakiilt ··i re is ve c. n. P. lfnrieiyü IV- VI (Koıı~·n). K ı K . Uliıınu siyasiye ..Almanca ve tl i ploınasi matbu c~orlcri 
ımıfr. öl'ii. 

1 vardır 

~----- -
Ali Rıza Türel SeHiııil 18H9 

Po!-!ta, tdgraf ve 
FransiZ!_' il lfuknk Ilıılmk boşöliye İstanbul ve• Pa- - Be kur 1zm ir· f'ııııılı nı·i,vPt nıüf1de \ımu- o. fL P. Büt.·e V - YI (Konya). K K 

. ris Hukuk fakül- Ye 1 iı-ıa nsi~·csi •ııiliği lınsnınnvini. (Mü.tıkil) ~ teleri - -- -

ı I• raıısrzca 
Osmanlı tabalıeti :\lfılıi.l miit!'kait hinhıı:;.ı. VerPnı V - vı (K(.)nya). 

Dr. Osman :-;iuvki Uludağ nnr. a ı"\ . 9 'fıbbtyl· Vcı·cııt. ı·iint- tarihi, o!J asırlık - Evli, 2 f:•"·uk c. II. P. ::3. 1. :\lnavenct K I( 

ge u, ta d h Türk talınbctiı ıııüı·nıl<'lP <'f'ıniyı•ti E :rüp rlispan-
Burım, Uludağ . r.ri hnşlıl'kimi. 

ve raire 
. 

--- -- , 
Fund :i)kbudak Korı~·u Erefrlisi 1...,9-t Jhıkuk Fran~ızca, ~\rab- Ilukıık Ye - - Evli, 4 çocuk Tiir·knfi~te mü;;.:ıviı·. c. I:I. P. -dliye Il -ın (Konya). + K 

ı ca, F'rır:ica iktisat 
V (Urfa). 

VI (Konya). ı 

-
ll Galip Gültekin Koınya 1 !lllO Hukuk Fı·ııw;ızı! a. Huloık v~ 

Dir tez ve tiea-
J lııktık doktoru, dııı; 'Ilti VI n:onya). K Ve; Evli, 1 f'oı'uk li H k n k C. II. P. Ad liye K 

1svif;r<> .Alın:.ıncu. ik1 i ııt 
rı•t hukukuııa 

doı~ent 
ı ait iki tereiiıııe 

ı 
ı. ı. Ali FıınJ Cebesoy ht:ıııhul 1 ,82 HnriJ .\katleıni:si FraıL-;ızı:ıı. .\skı•dil- ve - - Dt•kiir :niitf'lmit ~cııeral. c. n. P. - I - Tl (Aııkura), K K i 

lmanca ıliplomn ... ı 
IV- VI (Konya). 

. - ı 
----

Izzet Erdal Kııııy:ı l e 7 Tl u k nk 
llukıık, tiı•ııret. 

E\·li. 2 ı~•H'Uk 'l'iiı•ı·ııı· . ('.' ki il,riiıılnınıl ü~·l•si. II P. r:. n tıılıi.;;nl'l:ıı· VI (Korıy& 1. K -
ıııuli~·ı. banka- - - l •. K 

c ıl ık 
ı 

1 Kfıziın Uiiı-ı•l _·.-.,··ehir 1 no Jllnl:.:uk - fdaıe V(' U':l fi;ı - - }~di, 3 Çt>l'Uk Knrıyn hı•lt'ı.liy> ., i~1 c. n P. )faliJ'C ın (Ak::ıaray), K K 
IV- VI (Konya). 

' 
Kazım O kay Gire-;uıı .:"ılülkiye. Fı·aw rz ·a ) 1 aımf. iılüre. E\ li, :! çoeuk Gire-<nıı lılrıılisi miidiil'Ü ve ma- c. n. P. 1kti.·at II - ıv (Giresun), • K K ı 1 L!'l~ - -. ıualiye arif ıuüılür· ınunviui. V - Vr (Konya). 

ı -- ı - -- -

1 Mu:oıtafa Ulu.~an Kıırı~·a ı 73 .\la lı·e:se ..:\rnhea Ticaret - - - J\liirlerriı-;lik ''e tienret. C. H P. tı. Ye inhisarlaı· II VI (Konya\. 
. 

..J.. - -ı-. 
ı 

1 -• 
Naim. llazim Onat Kı) n ya ı ... ..;~ı :\ladı·e . e \ rnlıc:ı., Far ·ca E•h·lıiyat ' Edi. :'l çıwnk 1\l i,i.lrı·ris. ınnallhu. c. ll. P. .\\11iye u- n (Kcıııya). - - K + 

ı 

1 --
Şevki Ergım Kon) oJ l'- [l Hukuk n iraz I• l' llll--IZ\'3 Hukuk. iduı·e I>ul. 2 çocuk 

Koıırn Belediye rı1~ i. f'. Il. P. c. H. P. Dahiliye n (Konra). K K - - halkevi ilyiinkımıl ii yesi \E~ 

1 ' 
5.zası. ı 

- - ~ -- .._.___ - - - -- - - --- ~ - -- -- - - - - - ·~ - -
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- -~-
,;. . r- --- -- - . 

- = - - -l 
~ .. Evli ohıb olma- Bazı kanunlara. verdikleri reyler c lntihabdan enel aoıı memori-"C ,.ı:: !4eıunıb old~ Meıunıb oldufu 

. 
Yakittenberi 

>e.ı ·- dığı Ye ka~ ~ 
. ı 

lntihr.b dairt' i 1 mi Doiduta yw o .... T&Uili Bildiği diller thıiauı ıı:.erleri Dmı riltbelwi yet veya meslek ve nı.eşguliyeıi br b eneimen m ebu olduğu (\-ar lık vergisi) (1lebus -eçimi) ' Q 
., 

euğu bu~unduğu .... . . kamımı: 4305 kanunu: 4320 ,. 
1' KMlyo Tevfik Fikret ıl ay Foııya 1890 IJulml~ - Hukuk - - Evli, 5 ~ocuk Karaman İ:stinaf mahkeme;i c. H. P. Teş. Esa'iye II - YI (Konya). K K 

. az ası . . 

~ Vehbi Bilgin Konya 1901 IInknk Biraz Alınanca Ilnkuk. maarü - - Edi. :2 çocuk Tem:dz ınahkcınesi hn.;ınücldei- C. H. P. Milli )fiiıla:f'aa VI (Konya). .K K 
1 umumi nnuıv"iui. 

Paris 
~ . . 1 nn·er ı- Ifnknk Finau ilmi, Hukuk lisan- EYli, 3 çocuk Ftrklareli C. H. P. tlyönknrnl Kiilo1ı.yo ~\l:iettiu Tiridoğlu Uşak l!'l03 Fransızca C. II. P. Dütç:e " (Mal'a~), K 

tesi Hukuk fa- J ezden tercüme i. asi ha~kam. VI (Kütahya). 

1• kiiltcsi 1 
' -
ı 'ral'ih ve nil 

ÖğiH, Bektaşilik 
Dttl )faıırii' müılüı·ü. 1 Beaim Atalay U.·ak 1 9 Dnrülrnnalli- Fransızca. ve edebiyatı, Türk - C. H. P. İkti. ut I (Kütahya), K + 

mini a.liye AralıC'a, Fal'sen büyükleri, Maraş II- IV (Aksaı·ay), 
ı 

tarihi, Conk ve 
saire V -YI (Kütahya). 

--- -- -·· - - _ .... 
1 

ı 1 tanbul Tıhlıiye Tıp 
Çocuk hıfzıssıh-

EYli. 1 ~ocuk _\dliye Ye ılahili~· E' lıı·kimi. polis "'. 1. )f ua\'ı>net. Dr. Ali üha Delilba 1 1 7 F'raruuzca hnsı, Fransızca - - C. H. P. YI (Kütahya). K K . Türkcc dil kıla- lıaı;;hekitni. 
\'UZU ve diğer 

a f'sel' 

Gl. A ,ir Alı Kilis 1 ı Harb A.luırlt'nıisi - Askerlik - - EY li, :J ~ocuk Eu11•kli ıı:en •ı·nl. C. H. P. ~Iilli ~Iüıl:ıfaa \'1 (Kütahya). K + 
ı 

-- - -
llüs ·~'tn Rahmi Gürpınar !stanbul ı 6-l )flilldy~ Fı·ımsızca Eflehiyat GO kaı.la1· - Dekar Rnmancrlık. C. II. P. - V - VI (Kiitahya). + + ı 

ı 
1 

- --. 
Muhlis Erkmen ·nm·sa 189t IT alkalı ziı·aat 

Fransızca, Zootelmi ve süt- Zuotekni. süt- )lüılerris E\·li, 2 ~ocuk Zit·aat. nıüstt•.ıırı. O. H. P. 111 (Bur.a), K K 

1 
lllt>ktdıi YC ~\ ]. 

Almanca ('Ülük çiilük 1\' - YI (Kütah~·a). 

manyn'da 
--;--

1: RecPb Peke-r 
. 

!stanbul ı 9 ITaı·h .AlHı<lcmisi Fransizca, Askerlik ve lnkıliip tl •rsleri Bvli,, 5 I!O uk Türki~·e Riiyiik )1illet )fedisi C. H. P. Tt>ş Esasiye II - VI Kütahya). - • K K 
.Almanca idare haşkiltihi. 

ı 

ı 
Sadri El'tem İstanbul 1898 Darülfii.nun efle· Fransızca :Uuhnrrir :\lıılıtelif 19 eser - - )fatlmat ıımum ıuüıliirliiğü C. II. P. Dahiliye YI (Kütahya). K K 

ı 

biyat ve fcl efe . mııa'rini. (}Iüsta lül) 
ı şube·i 

---

Vedit U:ırören fstanhul ı 9fi Harbiye Fransızc•a, .Al- .ı \.sk ('l'] ik \'B - - - Rnı:ın·kfilet lnısusi knlrnı ınü- C. H. P. V- VI (Kiitnhya). K .K 
l ı 

( 1\'lsınen) nınnea, lngiUzee diplomasi diiı·ii.. 

-
llalal~tJ Emrullah Barkan D erne 

ı 
J l e illiilkiye FraııstY.CI\, Al- Hukuk ve ılil - - EYli. 2 çocuk Ba~n'k~ let nmnıııela t nınnın c. H. P. Dahiliye V- YI (Malatya). K -ı-

nıaneıı., ~\.ral)ca nıüclfu:ü. (- HLstakil) 

-
Mahmud Nedim Zabeı )Iah\tya ı~ ~., TTaı·h .\ kuılenıisi FL"ansızca, • \skeı·lik. haı·i- Tauınınii tdazuli - BYli, 4 ~ocuk Kayma kanı. c. H. P. :\lııliyt• ll- VI (:\Ialatya). K •1 K . 

ı L . :..-_. .Almanca ta ve karlastro (Da:-alıııan~tş) :_ - ·~ - .,_ - ~- ·- - - - - - .- --- _,_ - ---
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~~-- ----- -- - --- - - -- . -, ---- ,-- - - ---- -- ~ -- - - - --- -- -· - ---· --- ---~- --' 
>!lı Edi oluı~ olııı:ı- Bazı kanunlara verdikleri reyler j : ı ::ı 1 ıı ı iiıa pılan en·ı·l nwıınıri- :\[•·n~UJ• olduğu )[en·up olduğu . 

Yak ı tt eıılıeri ~(~ dığı Ye kaç 
Sf lll . (' 

lntilıap ılait·e.si 1-ıııi Doğuuıhı reı· Bilıliı{i diliN' lhtı·~n Es •rlı.wi 1 1 mi rütlıcleri 
c: o- :.,·t:t nıt:-lek nı··-~uliyeti f11·ka .. ncü men mehu' olduğu tYarlık Yergi i) (.Mebus ı.;eçimi) 1 

:: ~ Ttı.ı ilı \"t:'_\"1' V~ 

1 - - rıığu bnlıııııluil:H 
kanunu · 430ri k::ınunu: 43:!0 

1 

1 
Malatya .M:emed Şevk~t Özpa..- 1fnlatru ı~ 

,, 
U rta - Tiı:ııl'd - - E' li, ;; ı_;ııt'Uk :\falalya Tic·aı·rt Ye' suıı::ı~·i \ldnsı c. H. P. ~ ·afia YI (~[alatya) K K 1 •1 • 1 zarbaşı reisi. ı 

1 
---- -

lfihri Pektaş Dmsa .\.ıuerikaıı Fralbızı.:a. ~Lna ı-if 
\'ilya.ııı Raıııjda ıı 

Evli. 2 ·~·ıtnk Hcılıı>rt KııiP_irl«' ln!!iliz(·. nm- ..... H . P. I> i. (1\lalatr:ı). K 1 9.3 Kız tercüme, Anrıılcı· - Jltıhn ·t•hat Y- VI ..L 
ı 

1ııı,ri1iz ·e lu'nuıı tarihi co~- a lliııı i. ı 
1 k·Jll•ji 

ı·afya--ı 
ı - 1 -

Ok er Edi, :! ç:ocuk 
ldıırl'i nııııııniyt•i '"i ı rı ~-p; ıııii iii- ı 

~Iuttalib Si nı~ ] :~ı;-: .Jlülki;ı.·» Fraıı tzı•a İılaı·e - - c. H. P. Biitçe lll - \'I (;\lalatya). K K 
1 

ı·ü '"'' .\nkarn ali n+ ili . 
ı- -- - -' 

ı 

Nasulıi Baydıı~ 1staıılıul L91 . Yiiksek ticnı-t!t Fı·uıısız•·a };cl .. lıi,\ 'ltl. ikti- TPlii w lı'J"<!Ü- - Edi, 3 ç:oenk nı ıs !!1\ZC·tesi ılaiıııi ıııtıha •ı·iri. C. H. P. }la li~-~ \'I (Malatya) . K K ı 
1 

ni. tiParl't. ıue suı·etivh' ~n 
' 1 

1 • lın ııkaı•ılrk kadar .. _ ... er 
! 

---

' 
!)sman Taner :\fıılat ~ -a ıstııı ı _ı rta 'ri .. ıu·et - - Edi, :: ·~·ıı-nk :\lıılntya (' II. P. na.,k;ını. c. H. P. 1:. Ye jııJıi,nl'l:ır V- YI ( '[alatya). K K 

t -li 

1 

ı 

ı-

ı 
Vasıf Çmay Ac]apaz::ırı LS-1 Haı-lıi~· Frau. ıze:ı \. 'kerlik - - E,·li. ı ı;oeuk :\1 iiskirat şirketi ıııt-ıunriıı ıuü- c. H. P. Xafia III- VI (Malatya). K 

~ 
dtirü. 

Manüa E: ula 
. 

Edi, 2 çocuk Temyiz ınal;keıue i aza. ı . Asım Tümer ı,,~ Hukuk - llukuk - - c. H. P. Adliy-e VI ("Manisa). K . . 
~-S ... --l' ""'"'j". .... ; . 

• - -· -
1 Faik Kurdoğlu Kayseri 1 D~ 

llülkive ve Bı·ük-
·!ktbat lkti.sada ait Edi. ı çocuk tkt is nt Yek5leti mil:·t~ .. arı. sel tlııiversitesi Fransızea, - C. H. P. Maliye V· YI (Manisa). K K 

(Siyasi ve ikti- İngilizce bazı eserler ı 
" s adi kısmı) 1 

i Hikmet Bayur 1--tanlıul 1 ~tll Galntasuı·ay Ye Fı·atı.•Hzı·a. lu- Diploına ·i, 
Yeni Tüı·k DeY-

Edi Ri yaseti f'n ıu lnu· ratibi c. H. P. Hariciye (Manh•a). : - uınu- IV- VI K K 

ı Roı-lıoııııe gilizı·t·. l''nr~a ınauı·if 
letiniu harici 

mi~ i. 
siyasi~·:ıtı . 

- . - "i 

.H\hmii Yaman Gördes ı '!JO )lülkiye E'raıı. ·ızca İdare, ıııaurif, ik. - - Edi, ' ı Ç(} ·uk Onnan nııııım nrii•iiiı·ü. c. H. P. Ziı·aut VI (:\lnııisa). + . 
-ı-

ı ti~at, zimat (Or-
1 ıııu ıı !'kuııoınisi 1 ' 

1 

. -· 

Kani Karaosııı au ::\!aııi:-.a ı 74 O ı-ta H ttınca ı_:i t'tı:ilik Evli Ziı·a:ıt. ' c. H. P. Ziraat ('~Ianişa). - - III- YI y K 1 

1-
1 

Kazım Nam i D uru t'"sküdar 1 ' il Ifnı·lıiye Fraıısızı·a .~laııı·if n' pe- :30 kaılat b ası ı. - E\ li, :i <;ocuk )fa n rif n• lciıll't i )1 illi tnliın \'t' c. H. P. )fiili )[üı]n fııa y - VI (::\fanisa). K K 
claı.!oji mL~ e. er teı·hiyt> lıı·~·ptj ii resi. J 

ll Kenan Or~r lstanlınl 1 ' Hukuk Ilııktık - E,·li.:! ~;;cıcnk lstaıılıııl 1 'ımılını·i~·l·l ıııiitltlı•i- H. P. Adliy Y- VI (Mani!<a). + K ı - -
ı l • uınmııi~i . 

, 

ı ı --- ı-

K11ı·~l. .\li Rı zn .\ı·t uııkal Fililıe 1' :i lfaı-lı .-\ku.ı~:ıu isi 
Fnııısızea. 

.:hkeı-lik - Edi, 3 ı;;ııcuk Eıııl•kli kıır!l"eııenıl. C. IL P. - VI (Manisa). K K ı Hulguı•c:ı, 
-

ı 
ı 

re Ru:sca -- '-- ·- -- - --- -- J - - - -- - ~ ~ - - - - - - -

• 
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r- - - - - ~ c=== - - - - ,- ~- -;- _ -
:. Evli olub olma- Bazı kaJ!unla.ra. verdikleri reyler 
~ lntihabdan eVTel aon ınemuri- Menaub olduğu Meneub olduru ~ n beri "'_. dığı ve kaç 

Yakit 

lntiha b dair• i lsmi 
)~--

!btisası tlmt rütbeleri 
ço-

yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka Doidufu yer o '"' Tab.aili Bildiği diller Eaerleri encümen melıns ol cluihı ( Yarlık vergisi) (~Iebn eçimi) 
o~ cuğu bulunduğu 

kauuııu: 4305 kanunu: 4320 

Mani.fa Osman Erçin :.\!:mi a 1 ,o Harb Akademisi Fransızca .. Askerlik - - E\·li, 4 ~ocuk Ziraat .. C. H. P. • ~afia III- VI (Manisa) .. + K ı 
1 

' 

1 

-

Refik İnce · ~li ıliili ] i) IInkuk FrHnsızca Ifukıık - - E\·li, :~ ~ocuk ..Avukat. C. H. P . Te~kil5tı E'asiye I (Saruhan), K K 
IV - VI ( 1anisa). 

Rıdnn Na.fiz Edg(ler Usturumca lDl Hukuk Fran ·ızca :.\Iaarif Kii~iik 'l'iiı·k tn.- - BYIL 3 c: o en k )laaı·if nkfılt>ti nıü~rt\ııı·ı. C. H. P. :..\[aaı·if VI (Manisa). K K 
rilıi, Sivas şehri ::ın.u ta kil 

i - -
Yaşar Ozey :\lnnisn ı 9 Yüksek Almanca, Zirantı muunıiye Toprak :\1 i.iılerds Edi,::! \O!'Uk Ziraat. ıııiitelııı,~ 1 ~ı. C. H. P. Ziı·nat 

II (Saruhan), 
K K III (Manisa) 

J.'ransızca IY (Aksaray), 
Y - YI (Manisa). 

Mor~ Dr. K em ali Baymt !stanbul ]903 Tıbbiyo Fransızca Tıp - - Evli, 1 çcıcuk Antalya sıtına nıii~'atlele ·i la.- C. H. P .. R !. ~Iuavenet YI (Maraş). K K 
miidiirii ve Hulke,i lnı~k:ını. 

--
Hasan Reşid Tankut El histan 1893 ~I ilikiye Almanca, Fran- , İdare - - Evli, 2 ~ocuk Türkocakları geuel iuspektörü. C. H. P. - IV (Muş), + K 

sızca, A.rabca 
V -YI (Maraş). 

İdare, ikti at 
Garrinıatbu . 

EYli , 3 çocuk )[E>rı:;in Liman şh'keH m:num C. H. P. :Mamur Bozdoğan 11araş 1886 :Mülki ye .A.rabca, Frau- uınwnı coğrafya, - Biit~e VI (Maraş) .. K K 
sızca Zabıta tarihi m iiılürii Ye Uıılltcıvi hıı. kn ıır .. . 

• . 
--

:\I em ed Erten Elbi tan 1886 Rüştiye - Zirant ve - - Evli, 2 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. P. Di .. )fuhascbn t II - VI (Maraş). K K 
tic n ret 1 

--
Ziya Kayran Aıı(lınn ı ' 9-1: t<lacli - Ziraat - - ~di. 4 çocuk ~Iuı·ııı:ı uınnıni llH'I('lisi ılniıııi en- C. II. P .. Dahiliye .. YI (M anı!<). K + 

t•Ümen azası . . - -
. Dr. R[za Le,·ent Girit L!l3 T1p Fl'ansızca Al- Tnhahet - - EY1i , erban ~ltlnll l'llSfitüsii. Jci bora- C. H. P. - V- VI (Mardin). K _:,_ 

Mardin manca, Rnınca tUYat'I Şl~ fi. 

- -
Edi b Ergin !stanhul 18 .) Hukuk Huh."tık ve 

Ka mmlarınnz, - E di, 2 ı; o e nk .• ilrı:ıyi Devlet ıizıısı. C. H. P. Dahili yı> V- YI (Marclin). K K -
il1are .inndımnaum 

adli vazifesi 
·-- . 

Gl· Seyfi Düzgören I st an ht tl h o Haı·lı • \ka demisi Fransızca, .AskC'rlik gilın- - - BYli. 3 c;ocnk Gümrük ınnlıafaz:ı. geıı l ko- C. H. P. . "\'e inlıüıarlar VI (Mardin) . K K 
Az U us ca rük işlı>ri mntaııı. 

Halid Onal'8ll İzmir ı ı Uu ·usi Fnınsızca l(lare - - Evli. :.ı t'OCllk !zmiı· nli muavini. C. II. P. - TV ~ V (Burduı·), + + vr (M arelin) . 

L Hasan Menernencioğlu 1·tanhul 18!)1 Huknk Fı·aıısızr.a Hukuk. idare - - Edi. ;{ c,:ocnk Adli~·e ,-ckilleti nıü, te~nrı. C. H. P. Adli ye n (Mardin). K K ı 

1 

-- :__~~ - ~ -- --~- -- -~ -- -- -- '-:-. - -- - -·-- --.- ---- ·- - - - ·- - -
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~ ~ - ~ -~ -- ~ - ·---- - --· -' ı:ı • ~ 
Evli olub olma- Bazı kanunlara verdilderi reyler ı 

,;:ı 

lntihabda.n evvel mernuri- Mensub olduğu Mensnb olduğu "":l,.t:# 
dığı Te kaç 

son Xe vakittenberi 
lırui 

>OC .... 
Bildiği diller llint riitbeleri 

ço-Intihııb d:ı ire.si Doğduğu yer =ı J-4 . Tah.aili thtiauı Eaerieri yet veya meslek ve meşguliyeti b:rka eneümen nıelıus olduğu (Varlık vergi i) (.l\Iebu seçimi) ı ..... "' euğu bulunduğu - ~ 

kanunu: .f305 kanunu : 4320 

Jl.ırduı trfan Ferid Alpaya !stanbul ıs: -ı: 
Topı,;u lıarbi-

Fransızl"~ ,\ı-,];ı•ı · lik \ ' 1' - Edi. 1 ~,:nı·nk A-nı kat. c. n . P. III -YI (~lardin). K K ! yesi - -\ ' e hukuk 
lnıktıl\ ı 

fakilites i ı 

Rıza Erten l\-lersiu 1 87 Halkalı ziı·aat Fraıı,..ızca .\'elıatat Ye em- Ziraate ait mii- 1\fi.ide n is Edi. 1 c~ nı• u k Ziraat ı.nnum müdürü. C. H. P. Büt~e II - VI (Mardiu), K K 
,-e Fı·ansıı 'ıla razı ııı• hat iye teaddit eserler 

Jl"fila Cemal Karamuğla Muğla ] !:Jıj Yüksek ormau Dirnz F'l'ansrzca Orıııancılık, - - ı::di, 2 çocuk C. II. P. 1lyöuknrnlıia ve vi15- c. H. P. - VI (:\fugla). K +. 
nıel\tebi idat·e yet daimi encüınentle aza. 

ı-

Hüsnü Kitabcı Seluuik lS~G Hukuk Pruu~ızea Hukuk ve ikti- - - Edi Tii<'ear. c. H. P • . Büt~e IV (İzmir), K K 
at (Müstakil) V- VI (Muğla.). 

-- J 

Orgeııeml 1zzeddiıı Çu· Yaııya 1882 liaı·lı Akadcıııisi Frau:-;ızc:ı. .\1- ~\skerlik ls1iklii.l lıın· lıi - EYli, 4 ı,;u ·nk Oı·ılu ıniifı>tti:-:ı. c. H. P. Teşkilfı.tı Esa iye n (Aydın), K + 
lışlar uıanC•L Huıuc·a lıiı tırası VI (Muğla). 

' -------
' , ;:' atl ullı:ı.h Güney lstcınhul ı ·._ -ı Harp Akndeıui i Fl'aıı ızca A:,;kerlik de- - - Be kur İkti ·at 'eldHrti ilt'tıiz ticaret C. H. P. 1Iilli 1fiiclafaa V ( Iuıi:la). K K ı 

niz iı;;lcri mü~teşarr. 1 
ı-

~ 
Yunus Na•ii Fetlıiye ıs o Ualatusaı·a~· Ye Ftansızıoa Hukuk Ye ikti- :n mart ihtiliilint - Edi, -! çocuk Gazetecilik Ye ınuhaı•rirlik. c. H .. P. Teşkilatı K·::ı. iye (h.tanbul), K K \ dair bir kitap, I (İzmir), krsıııeu hukuk sat. ,-e matlmat Zeplinle 41 saat ı 

havada II (Mcnteşe), 
III - YI (lluğla). 

Batı! ilikatlara 1 

M!Jt Halcin Kılıcoğlu X iş 1 "'72 'l'upçu harbiyesi - ~\skcl'lik, din ilanı hnrp, Softa- - 1 hıl. 7 çoc·uk (Hiir fikir) sahip Ye lıa., ınu- c. H. P. }f. Il. Tetkikı III (Kocaeli), + + ' 
Ye if~linıaiyat lata ı;on ceva1> ~.........__-- barriri. IV- VI (MU:-j). 

1 
"" ::.aire 

ı--- ı-

ı 
Şükrü Ataman Rıınos ı " •) lclıı ·li Fransız,. :ı. )fnliye Evli, 2 ı.;uruk Ziraat hmıkası snhrk uınum C.·H. Biitc,;e V- VI (Mu~). K + 1 ~ - ''e - - P. 

ll iktisat müdürü. 
ı-

' 
1 

Niğdtı Cavid Oral Adana 190-! 
Almanya'da YUk-

.Umauca. Ziraat Edi. 2 ı;ocuk ~t'?lırın c. fl. P. trlare heyeti ve C. H. P. y - VI (Niğde). K K ş,ek ziraat me k- \'e - - -
te bi Ye Si yas i lı il- Fı·aıısrzı·~ gazctt>cilik . hcledi~·e üyesi. ! giler yüksek mek-

te bi ı - ı 
Dr. Abravaya Marmaralı 1znıir l '" o Tıp Franı-;ızea, Al- 'J'al~:ıl )Ct ~liıll• hastalık- ~lüuerris ıuua- E\·li, 3 ~ocuk Doktor luk. (Müstakil) :M aliye Y- YI (Niğde). ~ + 1 

ıııauca, Huuıea Inn nıakalrler Yllll 
~ - ı Dr. Rasim Ferid Talay Trahlnsgarp 1, ~s Tıp F'ruusr7.ca 'l'alınlıet lHakaleler Evli, ı çueuk Tiea.ı·et. C. H. P. 1ktisat IV (Rursa), K K -

( Cl'l'l'ahlık) \' - VI (Niğde). -- ı . 
Faik Soylu Niğde ı ' l-i Riif:;tiye Ye hn- Fnırı-,ıu·u ~faliye - - Edi, 1 ~ocuk !zmit· Defteı·llarr. C. H. P. Di. :Jluhosehat II (RUta1wa), + K 

su..si III - YI (Niğde). ! -- ı Halid Mengi B n· 1 4 Orta 
:\1 all ye, lıeledi-

E'·li, 7 çocuk Belediye rebi. ~afia li · YI (. 'iğde). + K - - - . II. P. ye. ziruat ve . 
ticaret --- - - - - - - - -= ~-= -----=. - - -- ~ - ~- "' -~ -- - .- = = - ---

= ~-
--- -·- :_, -- - - -
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r- ~ - - -- -- - · ~ - .-- -- - - --~ 

-B~ ~an unlara ~~r~e~ r~y: -, • 
~ Evli olub olma- !ntihabdan evvel eon ınemuri-

>tııD Men.sub olduğu Mensub olduğu 
~ 

Yakittenberi 
:::ı dığı ve kaç ço- yet veya meslt>k ve meşguliyeti 

!ntibııb dRire i lsmi Doğdutu 7er ;g,:S Tabaill Bildiği diller lhtilaaı · Eserleri Umi rütbeleri trrka encömen mehus oldn"u ( Varlık vergisi) (}lehu• •eçimi) ı 
o ~ cuğu bulunduğu 

1 
O .!S kanunu: 4305 kamuıu: 43~0 

Ntğdt Hazim Tepeyran {''i ilde 1 IJ-:1.- Ilususi .ı:\.:mb<'a, F'arsra, I daı-e Basılmış ve ba- - Edi. :3 ı;ocuk · Eski Tralızon ,-ııli. i. C. H. P. Kiiti.i1)hane II ( 'igde), . 
+ 1 sılacak bazı eser 

T 

Fransızca ve teı·cümeler 
. VI (~iğde). 

ı 

. Naim Erem • ~iğde 1 94- Yilksek baytar Fransrzca Daytar Ye - - Edi, 4 ~ocuk Xiğde Ctmıhuriyet PezanP:-ıi . a- c. H. P. .. lrzuhal VI (Niğde). K K ı 
"Ve eczacı eczaıcı hihi ve RıılkeYi ba~kanı. . 

1'1 

Ordu • ı\.li Canib Yöntem !stanbul :.uaarif nknleti nnınuı nıü- C. H. P . I\', -'\ I (Ordu). ..!.. 
1• ı 87 Hukuk 'Fransızca ~Iaarif, edebi- - - Bekar }Iaal'if ı + 
1 

Farsca yat fettişi. 
-

) 
Dr. Vehbi Demir Bur!';a ı ss Tıblıiye Fran ızca Tababet Evli. 2 çocuk Deıı izyolları ıhhat işkri mü- C. H. P. VI (Ordu). K + 1 

- - -

ı ı ı 
dürü. 

. . 
1 - - -

p 
Hamdi Şarlan Rize llııkttk Avukat. C. H. P. VI (Ordu). K ı (1 ı 93 - Hukuk - - Edi. :.:: ı,:ııeuk .-\rzulıal K 

,, ,, . - -
ı \ Harndi Yalman Ün ye ı879 I>ıp iUınnallimi- - ).faaı·if - - Dnl. 1 ı;ncuk Dur. a ınnaı·if ıniiılüı·ii. C. H. P. D ütçe I (Canik), K K 
l ı ni iıliye 

II - VI (Ordu). 

ı - -
ll 

Büseyin Ekşi Me'-niliye 1900 İd adi - Ticaret - Evli, 5 çocıtk Yilayet daimi ent'liıJıt>ni ;i?.a. ı. C. H. P. G. ve iuhlsarlar \'J (Ordu). K K 1 

-

-
lsmail Camat üı·du ı 72 Miilk:iye Fı·aıısızea ldare, ziraat - - EYlL -1 ~ocuk Zonguldak kaynıakamı. fın- C. H. P. Arzuhal (f stantıul), K + 

1 ... dık!':ılık. ll - VI (Ordu). 
ı 

ı 
1 

1 Selim SnTI Tarcan Mora Yenişehir 1874 Mühendishane Fransizca, 
)J a;H·iı: 

Bir çok EYli, 2 çocuk · ::\I aa rif w kal e1 i lıa.;miifettişi. C. H. P. · )faaı·if Y- VI (Ordu). K K 
11 !ı·ılı•n t t•rhi- -. 

)'PSl ) (92 tane) ı 
1 - -- -

R'-e Ali Zn-h Rize 1888 llu.knk - IIuknk, 1iı>aret - - Evli. 3 ç:ocuk Tit•aı·et. C. H. P. )I. II. Tetkikı II - 1\' (Rize), K + V (Çoruh), 
VI (Rize). 

ı 

Dı-. Saim Ali Dilemre İstanbul ı880 Tıbbi ye Fransızca, ~b razi te~ı·ih, OrdinaryUs EYli. 2 ı:<>cuk Pı-nfeı-.iir. C. H. P. Adliye V (Erzurum), K K 
ı 

ı ~ - ı . VI (Rize}. 
,Almanca adli tıp 

~- -- i . İstanbul Ye Ro-
Fund Sirmen İstanbul 1899 ma hukul{ fa- Fransı'zca, IIukuk - IIukuk doktoru llekar Anl;:aı·a . 1lnılmriyı·t ıııüddt:i- C. II. P. İkti at V (Erzurum), K K 1 

ı i talyanca 
VI (Rize). 

külte ·i 
nmmnisi. (Müstakil) ı 

1 II- IV (Rize), ı 
Hasan Cavid ll o pa 1878 Orta - Ticaı·Pt - - Evli, i ı:ocuk 'ri{' ard. C. II. P. İktisat K + 

V (Çoruh), 
VI (Rize)- ı 

t ·- ---
Kemalettin Klmıti Er zunını 1901 tstaııbul Darül- Fransızca. Edebiyat, siyasi Şiir ve makalclc- - llekar Anadolu ajaıı ı ıteşriyat ve C. II. P. !aliye VI (Rize). K K 

L 
muallimini ve Pa~ ve içtimai ilim.ler, rini ihtiva eden istihbarat ıniiuüri.i . ı ris Ulurnu siya- iktisat, matbuat bir kitap (Müstakil) 

- -· - - --~ ~. 
s!ye ı~ektebi --- - -- -- - ___ı 
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lntihap dairesi İsmi Doğduirn yer 

'i:E-
"0 ..... 
>~o~ 
c ::: Tah ili J:ilrliiii diller J hti"a r E erleri 1Jmi rütheleri 

F.\"'li olup olma
dığı ve kaç ço
eıığu bnlunrluğn 

-- -
tııtihapdan eYYt>l son menıurı
:nt ,·e~'2 meslek q~ me. ırnlireti 

}Jı·nsur olduğu 

fırka 

1\Iensup olduğu 
encünıen 

Ne vakittenberi 
mehus olduğu / 

~=, 

Bazı kanunlara verdikleri reyler 

(Yarhk Yer.,.isi) 1 (.Mehus •eçiuıi) 

l:ıınuı u : -ı~:u;; kaııuııu: ..ı:tw 

Rize Rai1 Din~ ErzuruııL 1874 

8omıun Amiral Falıri Engin !stanbul 1 s 

.Mekt bi nüvap Aı-al)(':ı, Farsca 

Hahrh e ve lu
~iltere 

İngilizee, 
.l.ltnanı·a 

1 lu ku k 

DahriyP n· ıh'- Hiı· ı;ıık maka-
ııiz tii'RJ't>ti leler 

Evli, -b ı,:uı·nk O. ır. P . 

Ev li. 2 c·ı>nık Denizhnnk nıü .. aYiri. O. H. P. 

ı-----------ı---~--------1----------(lstanbul), 
Arzuhal II (Erzurum), 

V (Zonguldak). 
VI (Riz ). 

Y • VI (Snm. un). 

K 

K 

K 

K 

~-----------------ı-------------------ı-------------ı---------------------1------------1-------------1------------·l-------·-----l------------ l-------------------------1------------l·------------1 ----------------l------------ı-----------~ 
ll üsnü Çakır !I o pa 1 92 }lii.lkiye Fl'an..,rzea Evli, 3 ~ocuk tnhisarlar mnum müılüı·ü. C. H. P. Te .. kilii tı E su~ iye Y (Jzmir), 

VI (Sams.un). 

~-----------------l-------------------ı------------· l--------1-------------ı------------ l---------·---------------l ------------ ı------------ı-------·-----------------1-------------ll------------1 --------
l\Iemed Ali Yörüker Ke.,ı:ııı ı 93 

Na.şit Fırat Kenıa 1 i~·e 

}IiiU<iye Frı:ıusrzca 

Harbiye 

Beleıliyecilik ve 
idare 

-< skerlik ve 

ı:ift~i 

Evli ! tanhul umumi mel'liııinıla aza. O. H. P. D ütçe Y - YI (S::ıın un). 

Edi, 1 ı.;uc~uk EıııE'kli ı-nhay ve Saınsuıı halkevi C. II. P. Arzuhal YI (Samsun). 

ba kam. 

K K 

K K 

K K 

1--------------------ı--------------------ı-------------·l--------l--------------1---------·-----------------------------·l-------------1--------·------l----------------------------------------ı·------------------------------ ı----------------------------ı 

! Ruşeni Barkm Haııya ı .ı Tf a rp _-\.kaılt•ulisi Fı·aıunt•a, 

Fan;t'a, Y ııııane::ı 
])İplomasi Ye 

a. kerlik 

Dul Kunü~ konsolosu. C. H. P. 1Iilll Müılafaa I\' - YI (Samsun). + K 

~-------------------ı------------------~------------1 ----------l·-------------ı----------------------- ------------- ı-------------ı------------ ~-~~---------------------l-------------11-------------1 ----------------- 1----------·--- ------------1 

Sabiha Gökçül l!ll)(l Yiiksek daı·i.il
nnıalliınat 

Bılehiyat Dekar Bı·E'ııki"iy kız lisE'si nıiiılilrii ve 
eılehi~·:ıt ö~rPt ıııPıti. 

O. H. P. n. \'1.' inhi arlar V (Balıkesir), 

YI (Samsun). 
K 

r----------------l·-----------------ı------------ı-------·l------------ll------------l------------ '----------------------i·--~-------l---------------·~------1------------l------------1 --------------- ı------------l-----------ı 
Süleyman. ·ecmi ~elmen ı 'll }lülkiye Hiı·ııl Fraıı. 

sızca 

!tlaı·e Evli. 2 rocuk R.;ki Cnnik nwlıu.·n . O. H. P. (~. n inlıisnı•lut' II (Canik), 
YI (Samsmı). 

K 

---------l----------- ı--------ı---------ı----------ı--...,.-----·--------11-------1-------- -------------, ---------1----------ı 

Züht ii D urukan İzmir ı 'b }Liilkiyc Fı•tııı-.;ızca tılaı·e Evli. ~~ ı~ııı·uk Erzurum nı1isi. O. H. P. III (Konya), 
lY - YI Sam uıı). 

K + 
ll . Ruııwa 
~---------------·~----------------·l-------------l --------l------------ı-----------1-----------· ·------------.1-----------·l-------·----ll-------------------------1------------ı------------1 --------l Halkalı ziraat, 

Bey ha" hıııet Kııbi Teı·ı>t' K11ılii.., 1901 yük,ek nıualliın 

Ali Münif Y egena • \ıluıın 187-l 

Damar Arıkoğ-Lu .\Jana ı ·~ 

ı-----------·-
1 Gl. Naci Eldeniz l\Iaııastır ı 75 
ı 

l·-------------------l------------------1--------------l--------1 
1 

Iliimi Uran l1nılnıın 1 · '.J. 

1• - --

nıektebi \'t' Da
rUlfümın ·felsefe 

şu~~i 

l\lülki~·p 

Husu:.i 

Harbiye n> .Al
ıııtı ıı~-a 'ıla 

.. \!ülk.iye 

F'ı·aıısızea, 

Jııgilizce 

Fraıı~ızea, 

1n~ilizPe 

~\luıaw.:a 

.A 1 ma ıwa, 
Fr·aJhJZl·a 

Fr:ııı.-ızı·a, 

1 uuıea 

Edehirat, felsefe 
ve Halk bilgisi 

lı la re 

Tif•aret ve 
ziraat 

.\skedik 

fılaı·· 

-

Endaht, Fenııi es
liha. Japon. Ru~ 
harlıi, e\·k n' 
idaı·!'. Tap,;:u·a 

. ----

'J?di, 1 ~ıır-uk 

Edi, :3 ı,:ocnk 

Edi,~ ı;ocnk 

Evli. 1 ~ocuk 

Edi. ~ ı;nı·nk 

_ ,_--

:\faarif n·kfilt>ti t:ıliın 'ı> tel'lıiye 
lıE'~·etinıie aza. . 

C. H. P. (L H' inhisarlar 

~\ ılııııa lwlı>ıliyı> reH . C. H. P. 1'cı;;kilıitı Esasiye 

Ziraat, ti<'aret. C. H. P. Ziraat 

Kolnrıln koımıtanı. C. II. P. Uariı:iye 

1'. 11. P .. \ıl11na ııııııtak:ısı ıııii- C. ır. P. 
fetti .. i. 

-- - -- --- ~- -- --- - ' -- - - -

YI (S<•yhaıı). 

( İ tan bul), 
III (Mersin), 
VI (Adana). 

V - VI (Seyhan). 

I - I Y (Ad ann) , 
V - VI (Seyhan). 

III - lY (Ceb<>libereket), 
\' - VI (S yhan). 

K K 

K + 

+ + 

K K 

--- -------1-------------1-------------, 
(1 s tan bul), 

lll - 1\ (Adana), 
V - \'I (Seyhan). 

-- ---'--

K 

----

i 



lntih p dairesi lsmi Doğduğu rcr 

Silyhan 'alahattin Çam 1 ·tanhul. 

ı inan Tc::kelioğlu Uzunköprü 
1 

1• 

Şemsıı 1 cen lstaııhnl 

Jt::S5 

1902 

Tah. ili 

Gnhı1a::;al'ay 

lisesi 

1 faı·biye, bn
kuk 

.Fcu fakült ·ı 

tabiiyat şuhe ·i 

Bildiği ıliller 

Fruıısızca 

Fı·ansı:a·a 

Fraruıızca 

Maliye, Jıau

kacıhk 

Askcl'lik, hukuk. 
dııhiliye, jan

ılıırma 

)faarif 

E.tıltri 

-24U-

llmi rütbeleri 

Evli olup olma
dı''l ;e kaı; ço

<:ı ~'11 bnhmdnğu 

Erli, 4 \:OCUk 

T>uL ::! ~ocuk 

İııtihapdan evYel son memuri
Y"t Ye~·a me lek Ye nıe~•:!'llliyeti 

Zongnlılak m ın tn k n sı iilı:ülcr , . 

ayar mi.üetti~i. 

S yhnıı Yilii;.-eti ın ··li·i uııınmi 
azası. 

)ien up olduğu . 
t1rka 

C. H. P. 

l. H. P. 

C. H. P . 

l\len ıp olduğu 

t'neümr·n 

Bütı;e 

• e vakittenberi 
meh11 nldu!,'1.1 

\I (S<>~·han). 

~lilli )[üdaiaa VI ( eyhan). 

n. Yl' iııhisarlnr \'I ( eyhan). 

Bazı kanunlara verdikleri re;::l 
ı 

~~~~--------~------~--~ Yarlık nrgisi) ()Iehn ,eçimi) 1 

kanunu: 4305 k:ııınını: .ı:t~O 1 

+ + 

K K 

K r-
~~-------------------l---------------------l--------------1----------l----------------------------l---------------l--------------l·-------------1--------------ı----------------------------l--------------~-------------l- ------

1 

Yii.kl'ıck ha lk alı Koopcrati11ere 1 Tevfik Tarman Ist:mlınl ı "9-! .Vıuanca, Ziraııt eknııoıni- - E,·Ji. 2 çonık Ziraat. umnnı ıuiiılürii. C. H. P. Ziraat V - VI (Seyhan). K K 
ziraat ve Al- ait basılmış bir 

• Fransızca si ve teşkiHi tı • 1 
manya'rla e er 

~-----------------l------------------l-------------l--------1------------ı-------------ll------------1-------------~-----------1-------------ıl------------------------l----------~~r-----------1 ----------------ı-------------l~--------~: 

ı 8iird Ali Rııa E en nlradı 

' 

l e O Yüksek baytar 
ın ktehi 

Fransızca 

' 

Dııytarhk Evli, 3 ç:vcuk Zirant ,·ekiile1i uıı111111 hn~1ıır 
müir>ttişi. 

C. H. P. Ziraat Y ("Kırıwhir). 
Tl (Siird). 

ı 
ı-----------------ı-----------------4- -----------1--------l------------------------ı------------------------~------------1-------------ı------------------------ı------------l------------1----------------1------------ı------------! 

J lıılkalı ~-ü k~ek z· 't.- ı 
Naki Bekmen Yanya 1. 91 

Re m Şevket Da~ lstnnhul 

Almanca, l· ı·an- Zinını Ye ziı·ııat (i adecl muhtelif :Müd rris E,·Ji. 1 r;ncnk "ırnat \cknlı>ti ınüslt'şnrı. C. H. P. Ziraat Y - YI (Siirt!). n. K 
zi r·nnt VE' . .:\1- ı sızea, Huınr.a kiıııyaı-;r kimyA ki1abı 

-------------------ı---------------1-------------1·-------------ı--------------ı---------------------------ı---------------1-------------11-------------------~---- - ------ı--------------ınanya'da ı 

• 'anayii n •l'iı.:e 

(Yüksek) 

}faın·if, r sim - - - B\·li. ~~ocuk fstnnhnl T"ız ve g1·kı·l;: 11nıalliın C. II. P. "'\r1.uhal V (Kon~·a), K 
ırıcktt.'lıi l't>sirıı ıııııııllinıi YI (Siirrl). 

li r-----------------ıı------------------ıl------------l--------·l------------ı-~~-------l------------l-------~----l------------l------------l------------------------ı------------l----------------------------1-----------~----------~ 
' 

Şefik zdt>mir 

! 

Kalıire 1 ' G tıı .. n:ıt ıııiitrıılılıiıli _ :uil:!o> allıııyı. Zirnııt ('nnıiülezher .\ra lı ·a, 1ııgi- 'l'ieat'l•t, ziı·:ıat, 

lizce. Fnııısız<·a nai'ia işl ri i 

------l·-------------------l-------------ı---------l-------------ll-------------ı---------------·-----------l-------------· l-------------ı-------------------------ı--------------1-----~----~----------------l-~----------·1-------------1 
Cemal Aliş Dartın Hl06 Orta Fransız a • Tutlnıat - - Edi. 1 ı·ocuk Bal'tm lwlı·ıli.\·e n•isi. H. P. .\rzulıal n (Sinulı). K + 1 

! 

C. IT. P. VI ( iird). K 

ı 

Ce-mil Atay KaHtanıonu 1 92 lılfHH Fraın'zra. Hukuk __ - l::Yii, 1 ~ocuk Ka,.;tııııınnu .\ğ-ıı· c·ı'ııtı nınhke- C. H. P. Adiiye VI (. iııoh). K K 1

1 Biı·az Eı·nıenic mesi azası. 
r--------------------l--------------~~--l------------~l---------l·--------------l-------------1--------------·1--------------l--------------l--------------ı-------------------------- --------------1-------------ı------------------ --------------11--------------: ı 

'evdet K rim lncedayı i no b 18!)3 
Harp .A kademh;i Fransızca .\.skerlik ve 

maarif 

Türk t stiklıi.l har. 
bi tarihi, Türk ls
tik1al mücadelesi 

Be kar .n .P. C:ı•ııel yiintiuı 1nuuln 
üyesi. 

.., H. P. Bü1c; V - VI (Sinob). + 
konfE'ransları 

r r-------------------------------------ı------------~--------l-------------l------------4------------1-------------1------------1-------------1-------------------------ı------------+------------1---------------1-------------~-----------

1 

Hulü i Oru<'oğlu 

Yuc.ıuf Kemal Tengirşenk 

Abdurrahman Naci De
mirağ 

Boyahat 

Boyahat 

Divriği 

1 94 

1 ' iS 

ı 90 

--

ll alıiyat 

IIukuk v Pa·
ris ITukuk fa

kiilte i 

Yüksek mü
hendis 

Fransızca, 

lııgilizc 

Fran,.;ızc·a. 

.\ ı·aiJı·ıı 

Ziraat Ye ticaret 

Hukuk, ik1isat 

-~ 

)lühewlis 
(ln~aat) 

-- -

Tinknk Ye ulu
mu iyasiye dok
toru, ıııiidel'l'is 

Evli, .ı çocuk 

Evli, 1 ı;o ·nk 

E\'li. il c~ocuk 

- -- --

Tiea ı·ı•t \·r zi rııat. 

. \nı k :ı 1. i kt isna t l'~'cıt' sörü. 

lıı:;;ıııı t müt alılıiı li i! i. 

.. -

H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 
(:Miitahil) 

-

\f. II. Tetkikı 

lktisat 

Xaf'a 

- - -

IV· YI (Sinoh). 

(İı;taııbul), 
ı ( Kaştamoııu) . 
ll · VI (Sinob). 

VI (Sivas). 

K 

K 

+ 

. 
K 

ı 

: 

• 
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ll 
:ı 

i ~ Evli olub olma- Bazı kanunlara. verdikleri reyler 
-'.d 

. İntihabdan evvel son rnemuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Xe ,·akittenheri 
ı ı Jbı) ·- dığı Te ka c; ÇO· 

lntihab dairesi ls mi Doğduğu yer ~ 
... Tahlili Bildiği diller thtia&aı F..erleri flmJ Mitbeleri yet veya meslek ve meşguijyeti frrk:.a encüwım nıelıus olduğu (Varlık vergisi) 1 ()lebus seçimi) 1 .e euğu bulunduğu ~ ...-

kanuını: 4:305 katıunu : 4320 

l! Atıf Esenbel lst aulıul ı. !;:j Jf;ıl'lıi,l (' Fı·cınsızr·u .\sln·ı·lik \'e Sü\'arinın ıııey- - Bekfıı· Yaf'l~ \'f' ıslnh eıı<·iiııııoııi ıının- c. H. P . Ziı·uat VT (Siva ) . + ı 

ll ılaıı muhurehe-
K 

Hıııı tl'it :wulek ıLi sinde istihdamı 
Illi kii1ilıi. . 

ll adıııdu lıir kitap 

- --

GL Ak if Oztı>kin Er- J lt>ht·t· 1 7ü llaı·lıiy(• - ~\skerlik, 'l'iirk - - llekiu· .\ skı>ı·i ( •ııı,1·iz ll! H lı kt·ıııesi [ıza- c TL P. .\rzulıal Y- YI (Sh·as). K + 
l ı demgil ılili lığıııılıııı nıii1ı>k:ıiı 1 İiıll!!'l'IJPJ'Ill. 

1 --- ı 

ll 
Hikmet r~tk . iva,., ] '!);j Usf' Ye mual- Frıuısızı>ıı 1\Tıı ııt'ii ve r:\'Ji . ."ı ı~ucnk p, """' hPIP<liyt' ii .\'E' i. c. H. P. - - - \' C Erzıııı•n ıı). K + 

il liııı mcktehi hdeıliyt-t-ilik \'1 (Sivas}. 

------ --- - ! 

ı~nı ail J [ı•nı ··ıl t;ğur Hafik ] , 95 tık - Zit'aat - - lı,di. 5 ı:;uenk Çi ftı:i. c. H. P. Zirant IV - \'I ( ~ivns). 
ı 

+ ı 
ı 

1• 
-----

1 
-- -- -

1fergube r.nrleyük 
,. Rü:;;ti~'e Dul ~l't't-l i s i ıınınnıi YP lwlPı]i~·r· c. H. P. Di. .:\lulı:ı>.ebat • IYHs 189-ı. - - - - VJ ( ivas). K K 

l l ıizast. 
1 

ı - -------- ---- - 1 
ı ı lrladi \'e Mitat Şükrü Bleda , eliluik 187-J: '('ll y. Fransızea, - - - E,·]i. 1 çocuk - c. H. P. Dah.ili~·e (İ:;tanbul), K K 

ı-
reılc fen tahsili 1tnlyıınca V- YI (Siva ) . -

Xecmettin S adak İspaı'ta 1"!)0 J)iynıı ılııriil fü- Fraıısız('a, fı;tiırıaiJ at ve Iııııi 1 t'J')ıiyt·i t'l. :\Iüderl'is T~l'li. :! çocuk Daı·iilfiiımıı it;fiınni~·at Pl'nfı'· C. H. P. IIariciye III - YI (Sivas). K + 
ll ııunn .. Almanca muthuat fnl. iı;tiuıaiyat • i'jrii. . 

Orta, hususi ve 
. 

Remzi Çizıer !stıııılınl ı 76 Paris'te UICınıu si- Frıınstzca }I aliye ve Fraıı ·rzC'n me- - Evli, 3 çocuk t tanhnl tl eft e ı· da n. c. H. P. Biit!;e III - VI (Sivas.). K K 
yasiye mektebin- iktisat to du 
de malire derste-

ri ne devam 

' 
ı 

Darülmua\1 imi ni Zulınetten nura, 
:\1iiderris Edi . ..ı. ı;:ocuk 

i Şemııcttin fliinaltay Kemaliye ı •1 filiye ve Sorben Fronsız<>a , Manrif \e Huı·nfuttan haki- 1 fii ıl ('lT i s li k. C. H. P. - (İstanbul), K r ..... 
üniversi tt~simi n A ı·ıı lıı-a. ]•'ın·. ca id n re 

ka te ve ·daha lı ir II· VI (Sivas). 

ı ı- •rti fi kah çok 
-- -- -- -

Ziya Başara ~İ\US 1' li9 Hüşt iye ve 
lt 1 ıla re - Edi. ı;:oı•tık C. II. P. . \ l'7.Ulıal I - \'I (Sivas). 1 - - - K + 

h tt~ us i ı 
l l -- 1 

Tekirdcığ Cem il L"yhadın lstaıılıul ı...~u Jlnı·p . \ kaılt·ınisi Jo'l'iiiiSti':l'll . \skı•ı·lik - - El'li. 4 ~"cnk ~·ntnlı·ıı ınıııtııkası kmntı1 aııı. C. II. P . Dahiliye II- \'I (Tekirdağ). 
ı 

Ye K K 
. icJare ----- -

Fayık Oztrak Malkuı·ı\ ıs ~ ~\1 iilkiyc l ·'ı·aıısıznı 1 ı laı·p - E 1'1 i. ;; c; ucu k J)aJı jjjy(• Jıt•yı•fj tPfti:;;i;n• l\1ll11nl C. II. P. 1 \litüplıuııc 
{tstanl.ıu l), - I (CPbelihereket), K K 

ıııiiflürü. II - VI (Tekirdağ). 
---

Nazmi Trak Edi 
' ı 11nlkuru ı .' 7 Urta - ( i rı ı: il ik. t i- - - Yil:i~ · ('t nınnın i lllt><' li si <IZ/h!. . H. P. :. YI.' inlıisınlm• VI ('Cekirdnğ}. K + 

t•ıı ret 

1 

- ' - ı -

Pahmi Ap ak Da ha eski ] , '1 llaı ·p akndemi'i 
_\J ınanı·a.. l·'rnıı-

_\skerlik 10 karlur a .·keri E~·li. -1 t;ıwuk C. JT. P. lnnuni itlart' her ti . IT. P. :'ll illi :'ıl ütlnfaa V- YI (Tt'kirdağ). 
ı lıtgiliz ·e, 

- K K 

ı_ 
SlZC'R, sahihidir. aza ı. ('SPI' 

Rus ca 
~ . ~ - - - ·-·- - -· ·- - --- - - ---~=-,; .- -- -

~-- -·-
___ _; 

- - - - -- - ---· - - . ı 
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ı:ı 
ıeıt Evli olu b olma· Ba.zı kanunlara verdikleri reyler 

•l 
::ı ' Intihabdan evvel memuri· Mensub olduğu 

"t::,A •on Menaub otduta _·e Yakitteıırwl'i 
>ıı.J · -

. dığı ve kaç ÇO· 

1 

lntihab da:resi lsmi Doiduğu yn o '"' Tahaili Bildiği diller lhr!:-.a ı Eeerleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşgulıyeti m ka encümen n:ehmı ült1n~u (Varlık Yergi i) ()f eloıı. se~imi) 
o !i cuğu bulunduğu kanunu: 4::105 kanunu: .~3~0 

ı 

ı 
Oı·ta VI' Pnı·i 't<· 

ı 
Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı 1\küp ], -1: Ultıınu siyasiye - Eclelıiya ı ye 24 ~ıir Ye :\Iüdt:rris - .\ r üılcnis. . H. P. IIurix:iyP II (Urfa), K K 

mı>ktrhi siyasiyat diplomasi Leyla IV (Ynzsı;ad), 

şubeRinde v~ Sor- V - VI (TPkirdıığ) . 
. 

ı 
bonnP darülfünu-

ı 

nu tarih şub -

' 
sinde -- ---

1 

1 

Tokad ~eınal Km·alı :·ii rtl ] fJUG Oı·1a Tiı·art'1 - E\'li. ~ ı;ocnk Tııkaıl<'.li. P \[erkez ilı,:e C. H. P. )!aliye \'I (Tokad). K K -· -
hu.;kaııı. 

ı - - -

i! Galib Pekel Günıiilcine ı .. !10 :\Hilki,vt• Pı·aıı .... ı;wa. lılııı·e - - E,·li ~üfns mınllıı ıtıiiılüı•ii. C. H. P. nahiliyl' V- \ 'I (Tokud). K + 
ı Bul g-aı·l·a 

• 
1 

. - - ----- ·- -

~ Halid Na:ı:mi Keşmir Jbradi ])o,!)j ::\Ii.i.lkiye Fransızeu ve :lll aliye ve - Profesör Evli, 1 ~;ornk Tieım·t Y!"'kiilrti mii•-iP~nı·ı. C. H. l'. Dütı;t> \'I (Tokaıl). K 

lııg:ilizN• iktisat 
ı --------- -· --

ı Hasip Ahmed Aytuna Vi ili u J\;.9;) Sof:ya. üniversi. Bnhrarcu. Rns- J\I aa rif. lt) ·ser - Edi. ::! ı;oruk ,azi it>ı·lıi.n• t•nstitibü ıwılnguji .C. H. P. ::\laarif \'I (Tokad). K K ı 
te ·i (Pcuegoji) 'Ca. Fransızc·a peılngoji ve tlidaklika ii!!ret nı ı· ni. 

·-------- -------
M:uammer De't'eli !stanbul 1 ~97 Fen iakült e-;i 

.·\JmaHca, 1Iaaı·if Dlll, ı !:OCUk To ka d orta okul tt>ı·lıi~·e iiğTet- C. H. P. .\rzuhnl \'1 (Tokad). K 
ve ıli::; tahalıeti 

- - K 

ı 
şubesi 

Fransızc·a tl iş tnhaheti ll1Plli. i 
ı 

·---· -------- 1 
li 

~ 
! 

razım Poroy Selfuıik ı ' 4 ITukuk ve Paris 
. 

Hukuk E\'li. 2 çocuk Avııkat, :.\[nhlt>lit hakM.ıı ınah- C. H. P . llark•iye IV • \'I (Tokad). ·n: E: - - - ı 

hukuk fnkült~si krınf'leri 'I'iil'k :ıjanı . ()füstakil) . ~ 

Resai Erişken İzmir ı ~2 Hukuk - Hukuk - - Evli, ~ ı;ocnk ~\..vukat. C. H. P. Teı;;kilü1ı Esasi~·~ IV- \'1 (Tokıid). K K 

J ~-------. 
ı Sıtkı Atan~ Poroy ı 93 Ziraat obııan, - Ziı·aat. ol' ınan. - - Edi. 2 ı:ocnk Ynprak tütün ihraeat tü<:ı'aı·r. C. H. P. Adli ye \'1 (Tukarl). K K 

lluknk (2 Sl'lll') hnknk. tir·arPt --- -- -- -
ı • 

,_ 

ı 
Tr"l,zo ı ı ıaniş Eyilıoğlu Tı·alızıın 1)-.93 lhısusi - Tieun~t - - Edi, 1 •;ocuk Tic·ım•t. C. II. P. ({,Yı' iııhisat'lar III - YI ( Trahzon). K K 

• 
--- • --

li · F'aik Ahmd Barut cu Ttalızıın ı !J-1: ı lukuk - llukıık - - E\·li, 4 ı;ıwıık • hnkn1 Yt' Trıı lı:aıll lıı·ı·sıı ı·pj, i . "! . II. P. ~\ılli~·l VI (Tralızoıı). K K . 
1 

ı 

ı . ·-- - -

Halil Ni had Doztepe Tı·alızoıı ltit-:! ( ıı·t a \'c l•'ı·t•ı ·l<·ı· Fl'illlSlZ('fl Eılcl.ıiyat 
Sihamı ilham. Ayi-

l:t'küı· 1 )Ü \'\111\1 nnnııııiyp lwrııiserlik l. H. P. :Jlıuıri ( nei devran, M ahi. - lll (Gümüşanı>). K f 

ı l i 
tap, Tartarin, · de kıı leıni miiılüı·ii. I\' . \"1 (Truhzon). 
tarascon tl'rcUmcsi 

---- - --
Harw!i l'Ikiimt"Iı ~cı· ez J..S ' Jlukıık 1 (' ~Ol'- Pı·aıı.~lzl·a. ll tti• ll k ',. 1 [ayat "~' , hap - EYI;. ! ı;m·nk 1 :azl'1 ,.,.jJik "'' ııınalliııılik. . H. P. ~[ııarit' I- Vl (Tralızon). K . 

ı l lıuıı İtal~·aıı•·a ıınıt lıuat 

- - ; 
ı 

ilasan Saka 'İ'l'alıwn ı. 5 . \I iilkiye ''l' Eı· ıl Frnıısı zr;a 1kti:-;at Prot\söı· E\ 1'. :! ~u ·nk la~,_. llt'Z<l l't'l i hı·~'P1 i tl'ftiı;;iyı· C'. H. P . {1 '<tan bul), K K Yt• - -

lt 
de: ~iı:ııel's Po· . ıııaliye ıııüdüı·ii. I - Yl ( Tra lızon l. 

ı 

-~-- -
litirjıt•~ 

- - ~ -~ ~ - - - . ~· -~- ~ -~ - --~-
- . . . -

___. 
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1 li :ı ETli olub olma- lntibabdan evvel aon meınari- Bazı kanunlara. verdikleri reyler ~ 
::ı Menaub olduğu Mensub oldJ.ığu -e Yakit tenberi ı 

""::,.cı dığı Te kac; ço- yet veya meslek ve meşguliyeti 
lutih b d i resi I mi Doğduğu yer 101) ·- Tahallı Bildiği diller lbtıaaaı Eaerleri nm.t ritbeleri trrk.a encümen m ebu olduğu r Yarlık ve ro-isi) ()Iebn · seçimi) ::ı "" cuğu bulunduğu ,...., .c 

kanrum: 4305 kanunu: -!320 ı - .... 
ı 

~ı iihı·nılis Fraıı~ızea .:.\Iülıentli E1 li, -l ı:nrnk Ereğli - lütl'Hılt>l'l' ıleıııir~·olu Mitat Aydm .\j-dın 1895 - - C. H. P. - n - nT (A~·dın), K + 
in şant n işletme nıü•liirii. V- VI (Trabzon). 1 

1 

----
1 

1 
Raif Knraclı•niı V aldıkehir ı H5 J ltı kul.: - Hukuk - E1 ]j,;! ~IYl'llk .\ nıkat. c. H. P. - IV - Vl (Trabzon). K K 

ı 
'al ise ~\ lıaıwzu~lu Trabzon lf!O-! ~\luallim nı k- Diraz Fraıı- l'ıf aa rif - - El'!i, :2 çocuk Trnhzon j~ kule lnz uıektebi C. H. P. Dahiliye VI (Trabzon). K + 

te bi sızca riyaziy muallimi. 

Sırrı Day Çeşme ıs 9 Mülkiye Fransızca, l\Ialiye ve - - Edi, 3 çocuk :ıvrnliye nakit işleri uıüdürü. C. H. P. - V- VI (Trabzon). K + 
Rumca iktisat 

ı 

~erif Bilzen E1lirne ı~ 'd l~l aıli - Ziraat - - Edi, 3 \:OC'Uk Eılirıu.' lıeh•ıliye ı·ei i ve Parti c. H. P. Ziraat VI (Trabzon). + K ~ 
ha .. kam. ----;-l --- ----------- -- -. 

ı l 
Tıoı.celi Ilartlar Rü)ti.i Üktem Uümüşane ı, HO llııkıık )latlmat - Evli, 3 ÇoC'Uk !znıir 'rle- ~\ naılolu !!lll: el esi ı;a- C. H. P. Di. )Iuha <'bat II- V (Denizli), - - + 

hi11 Ye lııışmulıcıı-riri. 
VI (Tunceli). 

ı ı 

ı 
·--- -

1 . ! 
Mit at Yenel İzmir 1 'G Tlulmk ve Paris F'rausızı·a lkt isııt - - l•:di, 3 ço uk tnhisaı· nııınııı ıııiitlüı-ü. C. H. P. Dütç:e VI (Tunceli). + K .i 

hukuku • - ---- ------- ı 

1 'am i Erkmen Yaııyıı 1~:::-:ı Ilaı·p .\katlı·ıııisi Fraıı:sızra, 
.\skı-1'! ik, bağcı- - - Edi Ziraat. C. H. P. ~ al'ia V (Ka tamonu) 1 ' + ı T 

1 
1 Ruıuca 

lık"" konpera- VI (Tunceli). 
t i fe ilik 1 

--· 
1 

Üı·güp Au - .. \Iillt .Müdafaa K ' UrftJ Gl. Ahmed '{azgan ı 7:3 Fraııı.ızl'a Haytar - Edi, 3 ~;ı•euk na~· taı·. ınütt>kııit general. C. H. P. Y- n (Urfa). + 
ı 

~ --- ------- --- -- ·---- - - --
Il iise.\'in Sami Coşar htanhul 189:3 f;i~~> Ye husnsi Fruıısız1•a İktisat. ııuıliye - - E,·li. 3 ı:nc:uk Pnris 'l'Liı·k tirar·et ata . esi. C. H. P. İktisat VI (Urfa). K + ı 

1 

ı '!'ürk ·azı Ye 
{İstanbul), llemed Emin YurJalrul 1 tanbul 1 G9 1\1 ülkiye Ye - Eılel>ıyat Jıılıa bir çok - - Eski fnsnl nıehn. u. c. H. P. - II (Şarki karahisar) 1 

K + 
ı Inı ku k e·ederi \ ardıı· III (Şebin karahi ar), 

lV -YI (Urfa). ı -
' ı 

İzmir ı. ı Yiiks<'k nıüheıı- t\inıenı life ı- in- - VI (Urfa) . K 1 

Razi Soyet· Fran:;ız·a - 'Evli. 1 ~ueuk 1afin v l{nlE>ti demir)~olları Ye C. H. P. Nafia K 

1 tlis ıuektt·bi r;;antr liııııırılaı·ı iıışn:ıt tlair·rsi reisi. 1 

ı - - - -- -

ı Re fet Ülgen ·rra 1 n R Daı·iilfüının ri- Fransızca, R iya1.iYl' t~tiınai ha ·bi hal Evli. 5 çocuk Manı·if "'kaleti ilk t ılı' i sn t C. H. P. Iaarif II • YI (Urfa). K K 
1 

ye - ı 

ve rıyazırata ait 
yaziye kısnıı hıgilizee ııına rif ınuhteli f eserler UlllUnt müılii.ı-ii. . ) 

- . -' 
ı .;eref Uluğ lJiya ı· ha kıt' ı"H~ Miilkiyı> Frnn.·ızca Deli'dir Ye - - EYli, ı ı:;o ·uk Di~ n ı·lıa kıı· lıeleıli;\ e rci i. C. H. P. • 'afia II (Diyarlıek'ir), K K ı 

ı ıııaarif 
\'I (Urfa). 

1 _._ .. 

---~.:._. -~ ---~--~------· -----' - . ----- - -----~ --:_~· ---- -- - -- - - - - J 
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-· ·--- -~ - .--- - - --- -= ··-- - ~ --~-~' ~ - - -
ı 

::ı 
>tıQ Ev lı olu b olma-

Bazı kanunlara. verdilderi reyler 

ı 
::ı lntihabdan Men1ub olduğu • •' YaldttPıılıeri 
~,ı:: dığı ka~ 

eT"Yel ton n:ıemurı- Mensub olduğu 

lntibab dflinfi lsıı:ıi >tıı ·-
ve c; o-

Doğduju 1er o '"' Tauili Bildiği diller fhtıSUl Elerleri llm1 riltbeleri yet veya mE>Slek ve nıe~~iyeti br ka eneümen rm·l •n ıılclnfrn {Varlık vergi i) ()lelıu, se~:inıi) 

1 cı "' cu~u bulunduğu kannnu : 4305 kamıııu: 43:!0 

ı Van Hakkı U ııgan Yan ı.: " ldadi 
Fraıısız<·a. Kürıl-

lıları• E di. :; ~_:ı ll" nk 1\itli-.. llll•ktııp ı· ıı \"(•kili. c. H. P. )[. ll. T tkikı ( İ~taııhıılı, 1 - - - -
ce, Eruıcni ·e, I - \"I (Yan). 

Ara li'Ca 

ll -- -----
ıl Hakkariden "eı;ilmi~ 

ı 
İlırahim Arvas na. kale ] 4: Liısc FraH;·ızta, ,\ ı·alı- lılaı·t' n• - - E\'li, :! ı.;<•enk )liilki~-.. ka YIIıakanı ı. c. H. P. )fHJ iyı> ı~e de g<'lınc:diğindeıı - + 

ea. Farsca ziı·aat 
i.:tifa ı::tmi.;tir.) 

II (Van), 
m - n· (Hakkari), ~ --- --~(Van)_. __ 

l\Iüni p , Boya Yan 1872 Riiştiy ve Küıd('(•, Enne- lrlare Evli. 6 ~ocuk JI<ıkkıiri mutasnrrıfı. c. H. P. ~ rzuhal ll - \'I ( 
. an). + K ı 

- -
hususi nk e i 

ı -
Yoıgad Ahmed Sungur ? 

ozgad L9-! Yüksek FrauslZı·a EYli.:! !:ocuk ~l<·ıınıı·. c. H. P. Hiitı;e }\T - VI (Yozgad). K K 
urma n rman ""' - -

ikti. at 

------- ----------- - --
1 Celal Arat l taHlıul Evli, 1 ı:tıl'Uk Hi ı· az n ıa.., ı :ı lı 1\ t .. nıarı. 'Milli (YOZJ!ad). K 

18 G Tfaı·lıiye Fran.·ızcu. hal- A..,;kt>rlik \'{' - - • c. H. P. ~Iilciafan V -YI + 

yam·a Ahıınııca, diı)lıııııasi 

Aralıca -----
Ekl'em Pekel TekiN1ağ 1 ~- Eezaı•r ıııekl el ı i Fı·an ızı·a E~acılık Dul. :! ~oeuk Tr kirıla ai! h ı •]p,Ji.n' ı eisi. c. H. P. G. Ye iııJıi .... arlar 

. - ·ı (Yozgad). K K 
o) - -

ı ı 
1 

ı. . -- ---------------- ·--------• ı 

Salim KGrk:maz .Yozgad 190-1 Li. e TiC'aı·et, iktisat, - - E\'li, .J 'O<'Uk Vili'ıyet umurııi rnedis aza ı. C. H. P. 1 hılıiliy YI (Yozgad). K K 
ı -

ziraat 
• --- . 

Sırrı lçöz Yozgad ı 79 Yedi ~enelik idadi lı'ransızca Idare - - Evli, 3 ~;ıwuk Da t'llrl~ kayıııııkaun. c. II. P. Bütı;e 1 (Yeızgad), K R 

ve Mülkiyeden ll (Bozok). 
l'hliyetnameli III - YI (Yoıgad). 

- ---- . 
Veled 1zhnılal· Konya 1869 :Medrese '\"C 

Azerice, Uygurca, Türkı,:ülük Türk dili ve ede- Müderris E,·ıi, 3 çocuk Tı•lif ve teı· ·üm e hP ·l'fi iizası. c. H. P. - II - V (Kastamonu), K K 
Kıpçakça, Türk- Türk taı·ihı ve biyat ve dil ait 

. VI (Yozgad\. 
husus i mence, Tatarca, 

Arapca, Farsca. dil sair eserleri 

Ziya Arknnt İstanbul ı 97 - Delediye jşleri - Edi, 3 ~:ocuk IT. P. (~enel sekreterlik lıü- c. H. P. - VI (Yozgad). K + 
Lise. ı s .ne -. ı·usu başkatilıi w· Anlmra lıe-

ı 
hukuk 1ediye üye. ·i. 

' - --- -- --
1 

Zonguldak M. Emin Eri~irgil 1.-tanbnl ]891 .:\fülkiye \ıı>;nılu,ii Deka n Evli. -t ~ocuk 
~iyasalhilgilt·ı· ı•kuJn ıniitlürü c. H. P. Diitı:e VI (Zonguldak). K K - ve - Dil, tarih fakiilte:-i elekan ve 

felsefe vekili . .. -

Halil Türkmen Si va 
1 

ı ,' !3 Harbiy !ngilizce, Askcı·lik ve - - E,·Ji, 3 çocuk Kocaeli mutasarrıfı. c. H. P. ı c. ll .P. llllllili Il - VI (Zonguldak). K + 
ithıı·e 

idare IL tıza ·ı 
1 
ı 

--- -
Hasan Kınabacak 

(Zonguldak). _ K + 1 

ll 
Zonguldak 1 77 ll k - ~ııııayi - - B\'li. 4 I:!H:Uk 11af1Nı ba~ça"\'ll/?tl- c. II. P. iktisat 1\' - VI ı 

ıııaı leııcilik 
ı 

- - - - ~ ·-· - - - - - - --·: - - ~ 

--·- - - ---~ - -- -
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rı 
- - - -- - - - -

ll ı 
ICıl Evli olub olma- Bazı kanunlara verdikleri reyler 
=' "0_.. lntihabdan e~el aon memuri- Menaub olduğu Mensub oLdueu Ne vakittenberi 

>tııD ..... dığı ve kaç ço-
lntibab dairesi ls m: Doiduiu ye-r o '"' Tahaili Bildiği diller İlıtisası lleerler i !lmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen m ebu. olduğu (Varlık vergisi) (Mebus sı~çimi) · 

c:ı Cl cuğu bulunduğu .. kanunu: 4305 kanunu: 13:!0 

Zonguldak lfiızım .\t.ıf Knyıwak · l. tanbul l 97 Hukuk ve f'o- Fraıı ·ızc•a Hukuk ve 1fatlın;:; <'~eı· Prott>!'!Öt' Evli 
Siya.'>al bilg-ilee ıneh.-tehiude ın·o- C. H. P. Düt~e VI (Zotıguldak>. K K 

Inııılıiyatl:.ı. iktisat ve makal~lcı· 
fesör ve Knoı·ı1inaı:~yon uıumni 

kiıtihi. : 
-·- · - ı -
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2. Sayın üyelerin fotoğrafileri 





AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Ali. Çetinkayp, ;Berg Türker Hamzt>, Erkan Haydar ÇC'rçel 

AFYON K.ARAHİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AGR! 
İzzet, A kosman 

AGR! 
Halid Bayrak 

Mebrurc Gönenc 
~ 

AGRI 
Korg·eneral Kema.ı Doğ·an 

Şevket Raşit Hatipoğlu Dr. Hüsamettin Kural 

AMASYA 
Esat Ura.c; 

AMASYA 
İsmail Hakkı Mumcu 



AMASYA 
Na-fiz Aktm 

ANKARA 
Belkis Baykan 

ANKARA 
Fevzi Daldal 

ANKA Ri'. 
Ahmed Ulu.c: 

ANKARA 
Dr. Taptas 

ANKARA 
Gl. Nihat A~ 

ANl{ARı\. 

Akr, Gündüz 

ANKARA 
;Eşref Demirel 

ANKARA 
İsmet İnönü 

ANKARA 
Arif Baytm 

ANKA Rı\. 
Falih Rifkı. Atay 

ANKARı\. 

Muammer Eriş 



ANKARA 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Dl'. Münir Soykam 

ANTALYA 
1'ayft'r Sökmen 

ANKARA 
Rifat Araz 

ANTALYA 
NurnanAksoy 

ANTALYA 
Türkan örs 

ANKARA 

ANTALYA 
Nurullah Esad Sumeı· 

AYDIN 
Adnan Mendereç 

ANTALYA. 
Dl'. Cemal Tunce 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Ag·ah Sırrı Levend 



AYDIN 
Dr. Huhisi Alataş 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 

Hacim Ça.nklı 

AYDIN 
Dl' . Ma.zhar Germen 

BALIKESİR 

FııhreLt.in Tiridoğlu 

BALIKESİR 

Hayretti1'. Karan 

AYDIN 
Dr. Şakir Şener 

BALIKESİR 

Feyzi Sözener 

BALIKESİR 
Hilm1 Şererneıli 

AYDIN 
N'azmi Topcoğ·Iu 

BALIKESİR 
Gl. Kazım Özalp 

BALIKESİR 
[smail Haklo: Uzunçarşili 



BALIKESİR. 
Memed Demir 

BALIKESİR 
Yahyc\ Sezai Uzay 

BİNGÖL 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Sunor 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel Necmeddin Sabiı· Sılan 

• 

BALIKESİR BALIKESİR. 

Osman Niyazi Burcu Rahmi Selçuk 

BİLECİK BİLECİK 
Kfı.sım Giilek Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS B1TL1f.1 
Süreyyıı. Örg·eevren Tevfik Temelli 



• 

BOLU BOLU 
Celal Sait Siren Cemil Özçağlar 

BOLU BOLU 
Fethi Okyar Hasan Cemil Çambel 

BURDUR BURDUR 
İbrahim Necmi Dilmen Memed Sanlı 

BOLU 
Dr. Zihni Ulg·en 

BOLU 
Lütfi Gören 

BURSA. 
Atıf Akgüç 

BOLU 
Emin Yerlikaya 

BURDUR 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

BURS.A 
Dr. Galib Kahraman 



BURSA 
Dr. M. Talat Simer 

BURSA 
Gl. Naci Tına.z 

BURSA. 
Refet Canıtez 

BUR.S.~. BURSA 
Dr. Refik Güran Dr. Sadi Konuk 

BURSA. BURSı\. 

Muhittin Baha Pars Mustafa Fehmi Gerçeker 

ÇANAKKALE 
Atıf Kamçıl 

ÇANAKKALE 
A vni Yukaruç 

BURSA 
Fatin Güvendiren 

BURSA 
Nevzad Ayas 

ÇANAKKALE 
l{ilmi. Ergeneli 



ÇANAKKALE 
Re~arl Nuri Güntekin 

ÇANKIRX 
Dr. Akit' Arkan 

ÇORUH 
AE Rıze. Erem 

ÇANAKKALE 
Rusuhi. Bulayırlı 

I}ANKIRX 
FazıJ. Nazmi Rükün 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇANAKKALE 
Ziyı>. Gevher Etili 

ÇANKIRX 
Hüseyiıı. Cahit Yalçm 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇANKIR): 
Avni Doğ·an 

ÇANKIRX 
M. Abdülha.lik Renda 

ÇORUH 
Mazhar Müfid Kansu 



ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUl\1 
Nuri. Kayaalp 

DENİZLİ 

Dr. Behçet Uz 

ÇORUM 
Eyub Sabri Akg·öl 

ÇORUM 
Süleyman Köstekçioğlu 

DEN1ZL5: 
Dr. Hamdi Berkman 

ÇORU:M 
İsmet Eker 

ÇORUM 
Şakir Baran 

DENlZU 
Emin Aslan Tokad 

ÇORUM 
:Münir Çağıl 

ÇORUM 

DENİZLİ 
Fahri Akçakoca Akça 



DENİZU 
Haydar Günver 

DfYARBAKlP. 
Dr. t . Tali Öngören 
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DİYARBAKIR 

Veli Necdet Sünkitay 

DENİZL:ü: 
Tahir Berkay 

· n 1Y ARBA KIP. 
Dr. Şükrü Emed 

DİYARBAKIR. 
Zeki Mesud Alsan 

DENİZL:i: 
Yusuf Başkaya 

DİYARBAKIR 
Gl. Kiaznn Sevüktekin 

EDİRNE 
Dr. Fatm2. Memik 

DİYARBAKIR 
Cahit Çubukçu 

DİY AR B AKIP. 
Rüştü Bekit 

EDİRNE 
Faik Kaltakkıran 



EDİRNE 
Fuad Balkan 

ELAZIÖ 
Fethi Altay 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

EDİRNE 
Osman Şahinba~ 

ELAZIC· 
Fud Ağralı 

ERZİNCAN' 
Az:i:ı Sa.mih nter 

EDİRNE 
'hme1 Göksel 

ELAZIÖ 
Sabit Sağ·ıroğlu 

ERZİNCAN 
Safiyüttin Erdem 

ELAZIG 
F'azıl Ahmed Aykaç 

EL AZI C 

ERZİNCAN 
Salih Ba.şota.ç 



ERZİNCAN 
Şükrü Sökmensüer 

ER.ZURUlY.i 
Münir Hüsrev Göle 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ERZURUIV.i 
N'afiz Dumlu 

ERZURUM 

ERZURUM 
Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUlV~ 

Nakiye Elgün 

ESKİŞEHİR 

Emin Sazak 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ESKİŞEHİR 

lstamat Özdamar 



ESKİŞEHİR 
izzeı Arukan 

GAZtANTEB 
Bekir Kaleli 

GAZİANTEB 
N'uri Pazarbaşı 

ESKİŞEHİR 
Osman Işın 

GAZİANTEB 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Ziya Özer 

GAZİANTEB 

Dr. Abdürrahma.n Melek Dr. Memed Ali Ağakay 

GAZİANTEB 
Ömer Asnn Aksoy 

GİRESUN 
Dr. H. Vasıf Somyürek 

GAZİANTEP. 
Ahmed Aksu 

GAZİANTEB 

Memııd Şahin 

GİRESUN 
Fikl'et Atlı 



GİRESUN 

G1. İhsan Sökmen 

GİRESUN 

1'alat Onay 

GÜMÜŞANE 
Yusuf Ziya. Zarbun 

GİRESUN 

İsmail Sabuncu 

GttMttŞANE 
Edip Servet Tör 

GÜMÜŞANE 

GİRESUN 
Müniı· Akkaya 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HAKKARt 
lzzet Ulvi Aykurd 

GİRESUN 

N'af\ Atuf Ka.nsu 

GÜMÜŞANF, 

Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Mursaloğlu 



HA'I'AY 
ı\bdülgani Türkmen 

İÇEL 

Ahmed Ovacık 

İÇEL 
Refik Koraltan 

HA'l'AY 
Bekir Sıtk! Kunt 

!ÇEL 
Dr. Muhta.r Berker 

İÇEL 
Turhan. Cemal Beriker 

HA'I'AY 
Hamdi Selçuk 

!ÇEL 
Emin İnankur 

!SPARTA 
Hüsnü Özdama.r 

HA'I'AY 
Memed Tecirli 

İÇEL 
Ferid Celal Giiven 

1S'PARTA 
Kemal Turan 



1 SP AR TA. İSPARTA lS TANBUL 
Mükerrenı. Karaağaç Rernz~ Unlü Abidirı. Daver 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

Ahmed Şükrü. Esmer Ali Kam~ Akyüz Ali Rana Tarhan 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

:F'akiho öymen Galib Bahtiyar Göker Gl. Kazw. Karabekir 

İSTANBUL 
A. Hamd1 Denizmen 

İSTANBUl, 

Atıf Bayındır 

İSTANBUL 
Gl. Refet Bele 



İSTANBUL iSTANBUL İSTANBUl, 

İbrahim Alaettir. Gövsa İsmail Hakk! thkmen Numan Menemencioğlu 

lST ANBUL İST AN BUL İSTANBUL 

Salah Cimcoz Ş.krü Ali Ögel Ziyp, Karaınursal 

İZMtR lZ~ İZMt& 
Cela1 Bayar Dr. Hüseyin Hullri Cura Halil Menteşe 

İSTANBNUL 
Sadettin Uraz 

İZMİR 

Bena! Arıman 

İZMİR 
Hasan Ali Yücel 



tzMtE 
Kamil Dursun. 

İZMİP. 
Rahmi Köker. 

İZMİR 

Şükrü Saracoğlu 

İZMİE 
JY.ı::ı.hmua. Esaa. Bozkurt 

İZMİF. 
Reşad Mimaroğlu. 

KARS 
Cevat Dursunoğlu 

İZMİR 
Memed. Aldemir 

İZMlE 
Sadettir. Epikınen 

KARS 
Esad Özoğuz 

İZMİR 

Nazmi. İlker 

!ZMİR 
Şehime Yunus 

KARS 
Etem tzzet. Benice 



KARS 
Fuacl Köprülü 

KARS 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Hacer Dicle 

KARS 
Kahraman Arıklı 

.. ,--:.~.::_. 
ı ~ ...... 

'1 • .. ~ ' ·, - . 
~~ ,~ ........ 

KASTAMONU 
Abidin Binkaya 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KARS 
Ömer Küntay 

KASTAlYl:ONU 
Dr. Hayrullah Diker 

KASTAlVlONU 
Muharrem Celal Bayar 

KARS 
Şerafettin Kanıcan 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 



KASTAMONU 
Rıza Saltuğ 

KAYSERi 
Nazmi Toker 

KAYSERt 
Salih Turgay 

KASTAMONU 
Tahsin Çoşkan 

KAYSERt 
Ömer 'l'a~çıoğlu 

KAYSERi 
Suat Hayri Urgüplü 

KAYSERi . 
Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERi 
Re~it Özsoy 

KIRKLARELt 
Burhanettin Denker 

KAYSERİ 

Faik Baysal 

KA"YSJ!!Ri 
Sadettin Serim 

KIRKLARELi 
Dı•. Fuad Umay 



KIRKLARELİ 
Harndi Kuleli 

KIRŞEHİR. 
Hazim Börekçi 

KOCAELİ 
Dr. Fuad Sorağınan 

KIRKLARELi 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
!zzet Özkan 

KOOAEL..L 
İbrahim Dıblan 

KIRKLARELt 
Zübtü Akın 

KIRŞEHİR 
Memed Seyfeli 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KIRŞEHİR 
Dr. Hüseyin Ülkü 

KOCAELİ 
AliDikmen 

KOCAELİ 
İbrahim Tolon 



KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ 
Orgl. A. S. Akbaytuğan Ragıb Akçıı, Salalı Yargı Subhi Artel 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
Ahmed Hameli Dikmen Ali Muzaffer Göker Ali Rıza Türel Dr. O. Şevki Uludağ 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
Fuad Gökbudak Galip Gültekin Gl. Ali Fua.d Cebesoy İzzet Erdal 



KONYA 
Kazım. Gürel 

KONYA 
Şevki Ergun 

K'UTAHYA 
Besiır. Atalay 

KONYA. 
Kaznr. Okay 

KONYA 
Tevfik Fikret Sılay 

K'UTAHYA. 
Dr. Ali Si.iha Delilbaşz 

KONYA 
Mustafa Ulıısıı.n 

KONYA. 
Vehbi Bilgin 

K.UTAHYA 
General Aşir Atlı 

KONYA 
N aim Hazim Onat 

Kt!TAHYA 
AHiettir. Tiridoğlu 

Kt!TAHYA 
H. Rahm1 Gürpınar 



KÜTAHYA 
Muhlis Erkmen 

MALATYA 
Eı:nrulla.P. Barkan 

MALATYA 
Muttalip Öker 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Receb Peker Sadri Ertem 

MALATYA MALATYA 
lViahmut Nedim Zabcx M. Şevket Özpazarba~ı 

MALATYA MALATYA 
N'asuht Baydar Osman 'I'aner 

KÜTAHYA. 
Vedit Uzgören 

MALATYA. 
~i.hri Pekt~ 

MALATYA 
Vasrf Çınay 



MALATYA 

MANİSA. 
Hikmet Bayur 

MANİSA 
Kenan Örer 

MALATYA 

MANlSA 
Hüsnü. Yaman 

MANİSA 
Korg-1. Ali Rıza Artunkal 

MANİSA 

Asmı Tümer 

MANİSA. 

Kani Karaosı:nan 

MANİSA 
Osman Erçin 

MANİSA 
Faik Kurdoğlu 
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MANİSA 
Ka.zım Nami Duru 

MANİSA 
Refik İnce 



MANlSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

MARAŞ 

Mansur Bozdoğan 

MARDİN 

Edib Ergin 

MANİSA 

Yaşar Özey 

MARAŞ 

lVlemed Erten 

MARDİN 

G 1. Seyfi Düzgören 

MARAŞ 

Dr. Kemali. Bayizit 

MARAŞ 
ZiyPı Kayran 

MARDİN 

Halid Onaran 

MARAŞ 

Hasan. Reşit Tankut 

MARDİN 
Dr. Rızı:'ı Levent 

MARDİN 
Hasan Menemencioğlu 



MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 

MUG LA 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 

MUŞ 

Sükrü Ataman 

MARDİN 

Rızp. Erten 

lViUÜLA 
Sadullah Güney 

NitlDE 
Cavid Oral 

MUG·LA 
Cemal Karamuğla 

lVı.IIU·LA 
Yunus Nadi 

NİGDE 

MUG LA 
Hüsnü Kitabcı 

fdUQ 
Hakkı Kılıçoğlu 

NİGDE 
Dr. Abravayıı. Marmaralı Dr. Rasim Ferid Talay 



NİGDE 
Faik Soylu 

ORDti 
Ali Canib Yöntem 

ORDU 
Hüseyin Ek~i 

NİGDE 
Halid Mengi 

ORDti 
Dr. Vehbi Demir 

ORDti 
İsmail Çamaş 

NİGDE 
Hazim Tepeyran 

ORDu 
Harndi Şarlan 

ORDU 
Selim Sırrı Tarcan 

NİGDE 

Naiın Erem 

ORDti 
Harndi Yalınan 

ORDU 



RİZE 

Ali Zırh 

RİZE 

Kemalettin Kıımii 

SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 

RİZE RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre Fuad Sirmen 

RİZE SAMSUN. 
Raif Dinç Amiral Fa.hri Engin 

SAMSUN 
N'aşit Frrat 

SAMSUN 
Ruşeni Barlan 

RİZE 
Hasan Cavid 

sAMsu:u 
Hüsnü Çalar 

SAMSUN 
Sabih?ı Gökçül 



SAMSUN 
Süleyman N e emi Selmen 

SEYHA:r~· 

Damar Arıkoğlu 

SFYHAı,· 

Sinan 'l'ekelioğlıı. 

SAMSUN. 
Zühtü Durukan 

SEYHAN 
Gl Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Şenısa t~cen 

SEYHAN 
Ahmet Kutsi Tecer 

SEYHAK 
Hilmi Uran 

SEYHAN 
Tevfik Tarm'cl.n 

SEYHAN. 
Ali Münif Yegena 

SEYHA~· 

Salii.battin Çam 

S11RD 
Ali Rıza Esen 



SURD 
N' alti Be km en 

S!NOB 
Cem.il Atay 

SİVAS 

A. N aci Dem.irağ 

S11RD 
Ressam Şevket Dağ 

SURD 
Şefik Özdemir 
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SİN'OB 
Cemal Alış 

SİNOB S!NOB SİNOB 
Cevdet Kerim !ncedayı Huliisi Orucoğlu Yusuf Kemal Tengirşenk 

StV AS Stv AS Sl V AS 
Atif Esenbel Gl. A. Öztekin Erdemgil Hikmet !~ık 



SLVAS 
İsmail M em ed U ğur 

SİVAS 

Remzi Çiner 

'IEKİRDAC· 

Fayık Öztrak 

SİVAS 
Mergube Gürleyük 

SİVAS 

Şemsettin. Günaltay 

TEKİRDAÖ 

Nazmi Trak 

SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 

SİVAS 

Ziy& Başara 

TEKİRDAG 

Rahmi Apak 

SİVAS 
Necmettin Sad ak 

'I'EKİRDAC· 
Cemil Uybadın 

'l'EKİRDAÖ 

Yahya Kemal Beyatlı 



TOKAD 
Cemal Kovalı 

TOK AD 
lViuammeı· Develi 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

TOK AD 
Galip Pekel 

TOK AD 
Nazım Poroy 

TRABZON' 
Fail<: Ahmed Barutçu 

TOKAD TOKAD 
Halid N azmi Keşmi Hasib Ahmed Aytuna 

TOKAD TOKAD 
Resai Erişken Srtkı Atanç 

TRABZON TRABZON 
Halil Nihad Boztepe Hamdi thkümen 



YOZGAD ZONGULDAK 
Ziy<>. Arkant Emin Erişirgil 
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ZONGULDAK ZONGULDAK 

Hazım Atıf Kuyucak !brabim Etem Bo~kurt 
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ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 

ZONG·ULDAK 
Yusui Ziya Özençi 
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ZONG·ULDAK 
Hasan Karabacak 

ZONG·ULDAK. 
Şinasi Devrin 



3. Sayın üyelerin soyadiarına &'Öre ta$nifleri 
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.\haııozoğlu (Sn lise) Trabzon 

Ağakay (Dr. Memcd Ali) Uazianteb 

Ağralı (li'uad) Elazığ 

Akhnytnğan (Or. GL Ali Said) Kocaeli 

Akça (Ragıb) Kocaeli 

Akı,:akoca Akça (Fahri) Denizli 

Akgöl (Eyüb Sabri) Çorum 

Ak~\iç ( .\trf) Burısa 

Akın (Zühtü) Kn·ldareli 

Akkaya (Miinir) ftiresun 
.Akosman ( İzzet ) Afyon Kın·ahi ar 
Akpmar (Muzaffer) nalıkt"sir 

Aksoy (N\mıan) .Ant a.lyn 

Aksoy (O ın er Asım) nazianteh 

Akım (Ahmed) Gazianteb 

Aktm (Nafiz) Amasya 

Ak yürek (Aziz) Erzurum 

Ak yüz (Ali Kami) İstanbul 

Alataş (Dr. Hulftsi) Aydın 

Aldemir (Memed) tzmir 

Aliş (Cemal) ~i no h 

Alpaya t İl' fa n Ferid) }[ardin 

.\1san (Zeki Me ·u d ) Diyarbakır 

Altay (Fethi) Elazığ 

.\.Jtuğ (Salim) Erzurum 

.\nılmış ( (ı ı. Nihat) .\nkara 

.\pak (Rahmi) Tokirdıığ 

Arat <Cel~l) YAzA"ad 
Ar az (Rifat) Ankara 

Arıklı (Kahraman) Kaı·ıı 

:\ rıkoğlu (Dııınar) SPyhan 

Arıman (Uena.l) lzmir 

.\rkan mr. Akin Çıııı kıı·r 

.\rkant (Ziya) Ynzgud 

Aı·tel C Rup hi) Kocaeli 

.\l'funkal (Korg1. Ali Riza) Manisa 

. .\rukan (İzzet) "Esldş<>lıir 

ArYns (fbrahim) Van 

Aslan --~ (Dr. Tevfik) Knstnnıonu 

.\taç <Hasan Fahmi) (l.üwüşane 

Alalay ( Resim) Kiitalıya 

Ataman ( Şiikrü) l'ıfuş 
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Atanı; (Sıtkı) Tokad 
Atııy (Cemi!) Si no b ~ 

Atay (Falih Rıiln) .\nkara .... 
ı\ tIr (Fikl'et) niresun 
,\ tlı (<11. A~ir) Kütahya. 
.\ya;ı (Nevzad) D lll' sa 
.\yel m (Mit at) •rı·ahzon 

.. \ykaç ( l•'azıl 1\ hnıed) l<11Rzrğ 

.\,,·kuı·d ( lzzc1. lvi) IIakkfLL·i 

.\ytunıı (1 ıasip Ahınecl) Tl) k ll d 

B (39) 

D11ikan ( !•'und) Edirne 
Baran <:;eki L') ('u nı nı 
naı·knn ( J<;ınrullah) i\lalatya 
Bar km <Hn~eni) Namsun 
narutcu (Fnik Ahmed) 1'r.ıhzon 

naşara (Ziya tl i vas 
Bnşknya (Ymnıf) l>enizli 
Hoşotaç (Salih) grzincıın 

1 ~n yar ( 'elfd) hınir 
D:ıyaı· ( .\fuhnrrcm Ccliıl) Knstnınonıı 

13aydar (Nıısuhi) Malatya 
Hayiıit (Dı·. Kemali) Maraş 
Da yındır (Atıf) İstanbul 
Baykan (Belkis) ,\nkara 
Bayrak (Halid) ,\ğrı 

Baysal (Fnik) Iüıyısın·i 

Baytın (Arif) • \ıık;ırp 
Bayur (Hilonct) Mn n isa 
J~kit (Rüştü) DiyarbAkır 

H •kınen (Na ki) Riil'cl 
Bel~ (Gl. Iıefet) lıstanlJtıl 
Benice (l<~tem !zzet) Kars 
Bel'iker ('I'uı·han Cemal) l<:cl 
Berka.y (Tahir) Denizli 
Bcrker (Vı·. Muhtar) İ<:cl 
Berkınan (Dr. TT:ımcli) Dl•nizli 
Bqntlr (Yahya Kemal) Tckirdıığ 
Bilg ıı IŞt>ı·if) 1'ı·ahzon 

nil~hı ( Vrhbi) Koııyn 

BiuJ<aya CAbidin) Kmılıııııoıı11 

meda ( litat Bükl'ü) Sinııı 
Boya (Münih) Van 
Bozdoğan (Mıınsur) Mat' aş 
Bozkurd (lbı·ahim Etern) Zouguld11k 
Dozkuı·d (Mahmud EsaLl) tzıuir 
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Boztepe (Halil Nihad) Tı·abzon 

Höı·ekçi ( 1 fazinı) Kırşehir 

nrrlayırlt (Rusuhi) Çanakkale 
Dm· cu ( O~nıan Niyazi) Balıkesir 

c (8) 

<'ıınrtez ( Refet) Bursa 
Uantekin (Dr. Mustafa.) Çorum 
Ca vi d (Hasan) Rize 
Cebesoy Wl. Ali Fuad) Konya. 
Cimeoz c sa.ıah) istanbul 
Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 
Coşkan (Ta.hsin) Kastamonu 
Cu ra (Dr. Hüseyin Hulki) İzmir 

ç (13) 

Çağ ll (Münir) Çorum 
Çakır (Iliisnü) • amsun 
Çalışlar (O t·general !zzeddin) Muğla 
Çam ( Salil ha tti n) Seyhan 
Çamaş ( t ·mail) rdu 
Çaınhel (Hasan Cemil) Bolu 
Çankir ( Hacim) B ah k esir 
Çercel (Haydar) . .Afyon Karahisar 
Çetinkaya (Mi) Afyon Karahisar 
Çin ay ( Vasıf) :.\falatya 
Çin er (Rcmzi) Si va 
Çoruk (lfilmi) Kastamonu 
l,'ııhnkçu ( 'nhid) Diynl'bakır 

D (31) 

Dağ ( lı s~am Şevket) Siit·d 
Daldal (Fevzi) Ankara 
Da ver (Abi din) İMtanhul 
Day ( rrrı ) Trabzon 
Demir (:Meıned) Balıkesir 

Demir (Dr. Vehbi) Ordu 
nemit·nğ ( bdurrahman Naci) Sivas 
Deuıircl ( Eşı·ef) Ankara 

Demirhan (Ol. Pcı·tev) Erzurum 
Denkor ( Burhanettin) Kırklareli 

Denizmen (Ahmed Hamdi) tstnnbul 
Delilbaşı (Dr. Ali Suha) Kütahya 
Develi (Muammer) To ka d _. 
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Oevrin ( Şinasi) Zonguldak 

1 

I> icle (Hacer) Kastamonu 
Diker (Dr. IIayrullah) Kastamonu 
Dikmen (Ahmed Hamdi) KonY.a 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dilemre (Dr. Saim Ali) Rize 
Dilmen {Ibrahim Necmi) Bnı·dur 

Dinç (Raif) Rize 
Orblau cnn·ahim) Kocaeli 
Doğan (Korgl. Kemal) Ağ n 
Doğan (Avni) Çankırı 

Dumh1 (Nafiz) Erzurum 
D uru (Kazim Nami) Manisa 
Dursun (Kamil) !zmir 
Dursunoğlu (Cevat) Kars 
Durukan (Zühtü) Samsun 
Dtişünscl (Iı'eridun Fikri) Bingöl 
J>üzgören (0<'1. Aeyfi) Mardin 

E (33) 

l ~ı lgiiet• ( Rııl van Nafiz) ManiSa 
I<; k er ( İsmet) Çorum 
gkşi (lHiseyin) Ordu 
mılcni z (CH. Naci) Seyhan 
[~\gün (Nakiye) l~rzurum 

EıtıNl (Dt·. Şükrü) D iyarbakır 

Engin (.\mi ral Fahri) Samsun 
EpHmwn (Hadettin) İzmir 
Erçin (Osman) Manisa 
Eı·dal (lzzet) Konya 
Erdem ( Snfiyüttin) Erzincan 
F.ı ·demgil ( ü 1. Ak if Oztekin) Sivas 
F.rrloğan ( Şevket) Oümüşane 

Ere m ( ~aim) iğde 

Er em (Ali Rıza) Çoruh 
Er geneli (Hilmi) Çanakkale 
Ergin (Edib) Mardin 
E rgun ( Şevki) Konya 
Eriş (Muammer) Ankara 
Erişirgil (Emin) Zonguldak 
Erişken (Resai) Tokad 
Erkan (Ilanıza) Afyon Karahisar 
Erkman (Sami) Tunceli 
Erkmen (Muhlis) Kütahya 
Ert cm (Sadr i) Kütahya 
Erten (Memed) Maraş 

Erten (Rıza) Mardin 
Esen (Ali Rıza) Siird 
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Esenbel (Atıf) Sivas 

·. Esendal (Memduh Şevket) Bilecik 
Es m er (Ahmed Şükrü) !stanbul 

Et ili (Ziya Gevher) ('anakkale 
Eyihoğhı ( Dan iş) Trahzon 

F (2) 

Fırat ( Abdülhak) Eı·zincan 

Fn·at ( Naşid) 'amsun 

G (25) 

Herçeker (Mustafa Fehnıi) Bursa 
llermen ~ Dr. Mazhar) Aydın 

Uökbudak (Fund) Konya 
Oökçül (Sabiha) Samsun 

Göker (Ali Muzaffer) Konya . ; 
Oöker (Gali'b Bnhtiyar) ls tanbul - ~') 

Oöksel (Temel) T~dirne 

Oöle (Münir Hüı-ırev) l'~rzurum • 1 .. 

ı löktepe (Nuri) Aydın 

nönenç (Mebrure) .\f.von Karahisar 
llören (lııltfi) Bolu . J:'l' 

növ a. ( İbrahim Alaettin) 1 tanbul 

1 liilek ( Kasım) Bilecik 
Oiiltekin ( C::ılip ) Konya 
f1i:inaltay ( ·.' emsettin) ~iv:ıs 

Cliindüz ( Aka) Ankara 
(}Üney (. ııdullah) :\[uğla 

ı ıüutekin ( Reşad Nuri) ('anakkale 

ctünver (Haydar) nrnizli ı 
ımran (Dr. Refik) Bursn 
Wir el ·~(Kazım) Konya .. .. 
1 Hirleyiik C~Iergube) ~i vas i 

Oürpınar 1 Hüseyin Rnhmi) Kütahya 
n üven ( Ferid Celft.l) fc:el ~ -: 

( Hivendiren (Fatin) Bursa 

H (1) 

Jl ııtipoğlu ( Ş«'vket Raşit) .\fyon Knrnhi~nı· 
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ı (9) 

tçöz ( f-;rrrı) Yozgnd 
İlker 

~ 

(N azmi) !zmir 
ll ter 

... 
(Aziz Saınih) Erzincan 

İnankur (Emin) tçel 
İnce (Refik) Manisa 

lncedayı (Cevdet Kerim) Rinob 
İnönü ( lsmet) Ankara 
tşrcn ( Şemsa) Royhan 
tzhudak (Veled) Yozgnd 

I '(2) 

lşrk (Hikmet) Hi vas 

Iş m (Osman) Eı-ık1şchir 

X (37) 

Kahraman (Dr. Oa.lib) Bnrsı.ı. 

Kala~ (Ahmed Hilmi) Kaysed 
Kalelı • l.... (Bekir) Oazianteb 
K all nk kıran (Faik) Edirne 

Kamçıl (Atıf) Çanakhlc 
Kamu (Kemal ettin) Rize 
K ansu (:Mazhar .Müiid) Çoruh 
K ansu (Nafi Atui) Giresun 
Kaplan (Raııih) Antalya 

Kııraağag ( "ı\1ükerrem) Isparta 
Karabacak (Hasan) Zonguldak 
Karabekir (Gl. Kazım) tstanbvı 
Karacan ( Şerafettin) Kars 

Karadeniz (Raif) Trabzon 1 

Kararnursal (Ziya) İstanbul 

Karamuğla (Cemal) Muğla 

K aran (Hayrettin) Balıkesir 
.. 

Karaosman Karu) Manisa 
Kayaalp (Nuri) ('orum 
Kayran (Ziya) ·Maraş ' ' 
J eşmir ( IIalid N azmi) Tok ad 
Kitabcı (Hüsnü) Muğla 

. ;ı., 
Kıhcoğlu (Hakkı) :Muş 

K<X;ak ( Şükrü) Brzurum 
Konuk (Dr. Sadi) Buı·sa .. 1 

Korkmaz (Salim) Yozgad 
Koraltan (Refik) !çel 

~ovalı (Cemal) Tokad 
~.~ 
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'Köken (Rahmi) İzmir 
Köprülü (Fua'd) Kars 
Köst.ekçioğlu (Süleyman) Çormn 
Vuleli (Hamdi) Kırklarcl i 
Kuııt (Bekir Sıtkı) U atay 

K nl'lll (Dr. IIüsamettin) Ağrı 

1\ ımloğhı (Faik) Mani a 
Knyıwak ( lTazım Atıf) Zonguldak 
1\\intay (Ümer) Kars 

L (2) 

IJLıYenel ( .\gfLh Sırrı) Aydın 

Lcv~nL (Ik Rı;ıa) Mıırclju 

M (ll) 

Marıııaı·ah (Dr. Abravaya) Niğde 

~fe le k (Dr. Abdurrahman) Oazianteb 
Memik (Dr. Fatma), Edirne 

M nemencioğlu ( IIa an) Mardin 
.\f t'll eınencioğ1u (Nnman) tstanbul 
1\Ienderes (Adnan) Aydın 

Mcngi ( Hali(!) Niğde 

l\fenteşc (Halil) İzmir 
Mimaroğlu (Reşad) !,zmir 

Mumcu ( tı:ıınail Hakkı) Amasya 
Mnrsa1oğhı (Abdullah) Hatay 

N (1) 

N ndi (Yunus) 'Muğla 

o (10) 

O kay (IG1zun) Konya 
kyat (li'ethl) Bolu 

Onaran (Hall d) ) fardin 

Onat (Naim Razim) Konya 
Oııay (Talat) Cl-iresun 
Oral (Cavid) Niğde 

Ül'Cl' (Kenan) .Manisa 

Orhon (Zihni) Kars 
Omı,:o~lu ( HLılusi) Si no b 
Ovacık (Ahmed) !çel 
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o (22) 

Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Ögel ( Şükrü .Ali) ls tanbul 
Öker (Muttalib) J\>lalatya 
Ük men (.Mümtaz) Ankara 
Öktem (Haydar Rüştü) 'l'unıceli 

Öngören (Dr. İbrahim Tali) Diyarbakır 
Orgcevren (Süreyya) Bitlis 
Or s ( 'l'ürkA.n) Antalya 
Öymen ( Fakilıe) İstanbul 
Ozalp (Gl. KA.zım) Dalıkesir 

Özçağlar (Cemil) Bolu 
Özdauıar (Hüsnü) !sparta 

Ozuamar ( İstamat) Eskişehir 

Özdemir ( Şefik) Sürd 
Özkan (hzet) Kırşehir 
Özençi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
(her (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Özey ( Yaşar) Manisa 
( zoğuz (Esad) Kars 
Özpazarhaşı (M:emed Şevket) Malatya 
Ö11.soy ( Reşid) · Kayseri 
Oztrak (Faik) 'l'ckiı·dat 

p (7) 

Pars (Muhittin Bahs.) Bursa 
Pazarbaşı (Nuri) Gaziantab 
Pek el (Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) Tokad 
Pek er (Receb) Kütahya 
Pek ta.'# (Mihri) Malatya 
Poroy (Nazım) Tokad 

R (2) 

Ri! nda ı - (Mustaia Abdilihali k) Çankırı 
IHikün '(Fazı1 N azmi) Çankın 

s (33) 

S ab uncu (!smail) Giresun 
S adak (Necmettin) Sivas 
Sağıroğlu (Sabit) Elazığ 

Saka (Hasan) Trabzon 
::>altuğ (Rıza) Kaı:ıtamonu 



. 'an lı 
Hnraroğln 

~nzıık 

Hrlmcn 
~ele; u k 

!4<• h; nk 
~t·ı·inı 

!41• vii k1 1• kiıı 
~~·yfcli 

~iınl't' 

~ii'C'l1 

~iı·ınpn 

Sıl,ın 

ı-;ılııy 

~nıııyürrk 

~cıı·ııi:{ııııın 

~oyılı>nıiı· 

Ruyeı· 

~o~·],am 

~oy lu 
~iikıııpn 

Niikııwıı 

Ni i lmH•nsiicr 

~iiz('ıteı· 

~ll lll ('1' 

~uııer 

~\111~111' 

~iinkilny 

Ş:ıhitt 

~nhinhıış 

~u rlaıı 

~f'l\1'1' 

~t'l't'Jı\(11 li 

Ta lay 
Tn maç 
'J'aneı· 

T:nılmt 

Taptas 

Tarean 
Turhan 
Tarman 
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( Mcuı ·u) 
( ~iikrii) 
( l~nıin) 

(. ült•ynıcııı Nrrmi) 
ı Hahmi) 

(Hnmdi) 

( ~ıtdt'ttiıı) 
ı<:l. Kiıızım) 

(l\Icmcd) 

(l)ı·. M. Tnlnt) 
(('C'liil , ait) 
(Fuad) 
(N ecmed<lin Sa lı i ı•) 
(T(''I'fik Fikret) 
(l>r. Hnsan Vmni') 
(Dr. Fnno) 

(nl. Z1·ki) 
(Razi) 
( lk Miiııir) 
(Faik) 
(ni. 1hsıın ) 
('l'ayrur) 

<1:1ühii) 
(li'evzi) 

(Ntll'ttllnh Bı;ıııl) 

(1 k U u lı li s) 

< Ahmen) 
< Vt•li Ntwılr.t) 

ş (5) 

( ~{('tııN1) 

(Osınan) 

(Haıııtli) 

(lk ~nltiı·) 

(ll ilmi) 

T (33) 

(Dr. Rasinı Ferit!) 
(N mi) 
(OımHın) 

(Hasan Ut•şirl) 

(Dı· .) 

(Sel i ııı ıı·ı·r) 

(~~li Rancı) 

(Tevfik) 

Durdur 
l ıuıir 
l•}skişclıir 

Samsun 
ila lı k esir 

Hatay 
Kııyser·i 

1 >iyaı·ha lur 
1 n·şclı ir 

Bu rı> n 
Holn 
H iz(' 
H ingöl 
Konyıı 

(liı•f'S1lll 

Kol'aeli 

Eı·zm·nm 

1Trf<ı 

Ant.a lyn 
Ni~clc 

ı iiı•esıııı 

Antalya 
1~ nd ı w n n 

Halıktısir 

Antnlya 
Dilecik 
Yozgad 
niy:ırlınkır 

nııziant('h 

Edirnr 

llı·dn 

.\ yılın 

Bıılılwsir 

Niğu<' 

Kastamoım 

Malatya 
far aş 

Anknl'a 

Oı·du 
Ist n u bul 
~eyluın 



Tıışf'ın~lıı 

'l'ecPr 
Tecirli 
Tı>kelioğlıı 

Tf'mrlli 
'T'f'ııgir~f'nl\ 

Tepeyrıın 

TiriLoğltı 

Til'iıloğhı 

Tıııaı 

Tok nd 
Toker 
'l'opçoğlu 

Tolon 
Tör 
'frak 
Tunca 
Turan 
Tuı·gay 

Tümer 
Tüt•t>l 

Tüı·ker 

Tiiı·kın 'tı 

T'ürkmrıı 

1'iizün 

Uğur 

Uinda~ 

Uluğ 

Ulus 
nusc.ııı 

Um ay 
Vngan 
1 i ı•a rı 
l ' ı·as 

l ' ı•;ız 

\;s 

l i yhad ın 
llz 
{7za.v 
t. zgören 
IT zuııı; ;ı ı·ıjılı 

Ülgeıı 
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( {)ıııt>r ı 

( i\hnıe(l) Kntı;i > 

( l\Iemecl ) 
( f-liıı:ın ) 

(TE>vfik) 
(YıısııJ Kı:>mal ) 

ı llazim) 
( .\ liif'tt in ) 
( ( •';ı h I'Pttin ) 
( ltl. N:ıı•i ) 

( ~;m i ı ı ı\slaıı ) 

(N azmi ) 
( Nnzıni ) 

( İbrahim ) 
rEdi b Servet ) 
( azmi) 
(Dr. C'emal) 
( J\eınnl) 

( RH li lı ) 

( Asrın ) 

(..:\li Rıza) 
( Rrrı~ ) 

( Abrliilgııııi ) 
(Halil ) 
( Atıf ) 

u (16) 

( 1smai ı ~fe med ) 
' (Dr. sınan ~rYki ) 

(Şeref> 

(Ahmed) 
( ~fmüııfa ) 

(Dr. Fııad ) 

( Hakkı) 

(Hi im i ) 
msad ) 
( Sadı>ttin ) 

( A~o~ıın ) 

( f'eınil) 
(Dr. B ·h~et) 

I Yahy;ı Sezai ) 
IVNlit ) 
ft..,ıııııil Haldo ) 

u (7) 

( lJı·. Zibni) 

1\ı-ıyseri 

!;e.) haıı 

Ha tHy 

St>) lı:ııı 

D itlis 
ı-iiııob 

Niğdr 

Kiit;ıhyH 

f!ıılıkı•s ir 

1\ U I'Hıl 

1><'ııizli 

Kıı;p;eı·i 

A)'rlın 

Kocaeli 
11iinıüşane 

'J'ekırdıı.ğ 

Antalya 
lspıırt 
Ka.vsrri 
~Iıınis;ı 

Knıı)· :ı 

,\ f,\· nıı Kıı ı·,ılı isa ı· 
Tl:ıt ıı.v 

%Ollj.('ll]tlıı k 

<.'oı•tı h 

Sıvas 

Konyıı 

( T rfıı 

Aıık:ıı·ıı 

Konya 
Krı·klnn.'li 

' 'aıı 
~rylıaıı 

.\ ınııı-;ya 
fstıııılml 
Qoı·ııh 

'Pekiı•JHğ 

Dt>nizli 
nalıl\csiı· 

Kiltah .va 
n;ılık<''liı· 

Bol n 



• 

Ülgen 
Üllonen 
t lkü 

('lküıncn 

l'ıılü 
Pı·giiblü 

\' nrdar 

y ıtll!lll 
\'alman 
\ 'ııuıan 

Yaı·gr 

Ynzgan 
\' c~ğl'na 

Y t'nel 
\'<'ri i kaya 

y (' ljii lyuı·t 

\'iğit 

Yöntem 

Yiiı·üker 

\' ııkaruç 
\' uıımı 

YUI'dakul 
Y iiı·el 

;/,nlıt•t 

~al'lnın 

Zır·lı 
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(Refet) 
(!smail Hakkı) 
( lk Hüseyin) 

(liamdi) 
(Remzi) 
(8uad Hayri) 

V (1) 

( Rifat) 

y (16) 

( ll ü~eyiıı Cahit) 
( llnmdi) 

( llüsnü)ı 

( ~alalı) 

({ ı•l. Ahmed) 

( Ali Münif) 

( .\1 i tat) 
( l•:min) 

( J>ı·. Ahmet Ruhi) 
( Ihrahim Süreyya) 
(Ali Uanib) 

ı Memed Ali) 
(.\vni) 
(=$ hime) 

( Meıned Emin) 
( lfa an Ali) 

z (3) 

( ~lnhnıud NNlitıl) 

( Y nsuf Ziya) 

(Ali) 

Urfa 
istanbul 
Km;ıehir 

Trabzon 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

<_.'ankırı 

Ordu 
Manisa 

Kocaeli 
Urfa 
Heyhan 

'I' unceli 
Bolu 

Bnı·dur 

Kocaeli 
Ordu 

:-:;amsun 
Çanakkale 
Izmiı· 

Urfa 
tzmir 

lnlatyn. 

nüıııüşane 

lı ize 



4. Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

18fi.f tloymnhılcı.r (2) 

Hüseyin Raııuıi f:ürpınaı· Kütahya ı fıızinı 'J'cpeyl'an 

1868 cl oğımılul tır (1) 

::4uphi Aı-tel J 0(!11Cli 

1869 ·aoyımılul or (4) 

MııNtafa l•'elımi C~eı·ı:eker Uurı;n l\IPllll'Cl gıııiıı Yltl'llnlnıl 

Ziya Bm;nı·a Sivas Veleil !zhudak 

1810 doğu ml 11/m· (·f) 

Hcı·c.; 'l'üı·kel' Afyon K. Faik Kııltakkının 

Nafiz Aktın Aınnsyıı. Y"ıısuf Ziya Özer 

1871 doğ11ııtlıılm· (5) 

1 ~·· · • ı'aptns ~\nka m. .\li lGııni Altyüz 
Ol. Pertc\· Deınirluı.n 8ı·ıuruın ::4ii ı ('ymnıı N e emi , ehıı e u 
Münir Akkaya Oiresun 

187.2 dnfjııııı.lıdar (5) 

01·geneı·al Ali • 'aid Akhaytuğnn K11cneli 
ll:ıkkı Kılı~oğıu Muş 

hmail Çamaş Oı·du 

Ol. Alııııed Y:ııgaıı 

l\lünib Boya 

1873 dn,ijımılular (li) 

Dı·. Refik Güran 
Fntin Giivcnd.iren 
Ol. JJ1san Sökmcu 

Btırsa 

Rursa 
,iı·estın 

Ziya Karaınursal 
Mnstıı.fa Ulusan 

Niğde 

Ul'J'a 
Yozgud 

l~rliı·ne 

Eskişehir 

lst nnlıu1 
S nınsun 

Ul'f:ı. 

Van 

lstanhnl 
Konya 



M iiıı i ı· ('ağıl 
M az har l\Iü!id K ansu 
Enıin İn:ınkuı· 

Hulil Ment<'şe 
Kfıııi K:ıraosııı:uı 

A ı· if. Hay1 ın 
Osııııın Niy:ızi nnrcu 
J.':ızıl Nnımi Riiküu 
lTiiıwyin ('ahiıl Yal~ın 

Nmi Kayaalp 

Dı·. llıı·ahiııı 'l'ali Oııgiiı·t•n 

Jliisııü ()zdnnınr 
Esad Özoğu:.: 

Eyülı 8nlll'i Akgöl 
.Ahmed H:ııııdi l>cni:wıeıı 

1sıııt't J~kt•ı· 
Cil. 1\inzıın f4cdik1t• ldıt 

Aziz ~anıih lltPt ' 

Mcıııed ~ahin 

Ali ~'t·tiııkııyıı 

Gl. Nihat Anılıııış 
Rifat A.rnz 
Dı·. Muslai'n Cnnlckin 
JCil.ınil Dmsun 
R ., nd Mimnı·oğlu 

Dı·. TTlisameHin Iüu·nl 
Kuı•gl. lC<'mnl Doğan 
1ımııtil Hukkı Mtıwcu 
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1 71 dogıonluhır (10) 

('orum 
('oru h 
tı:el 
hnıir 

Manisa 

1•\ı ik Soylu 
:-\t:'liın Sını 'l'aı'cnıı 

H:ıil' Dinç 
.Ali Miiııi.f YeğPıııı 
!ıl i tat. Şühü Blcua 

'1875 doğumlular (15) 

~.\nkııra 

nalıkt:'sir 

Çankırı 

Ç'nıı lw · ı 

Çıın11n 

Diy:ıı·lıakıl' 

tspııı·t a 

1\ !li''J 

Dı·. Rayrnllnlı Dilu•r 
Rıv.a :ıltuğ 

ı av.mi 'J'oker 
Ali Dilonen 

lll. • aci Eleleniz 
R<·ssııın ı:;P\' k<'t Dıığ 

Yıısnf Ziya Üzeııı; i 

JR'i"fi doğumZıtlar (-1} 

( .' f) nun 
lstıınhul 

m. Akit ü~~tekiıı Et·ll('ıııgil 
Hl•ıııır.i (: incı· 

1877 doğıwıl1tlar (8} 

<.'oı · ııııt 
1 >iyaı·bakıt· 
En~iıwaıı 

ll:·zi:llıt<•lı 

Y usnf Ziya Zal'lıuH 
l:lalfıh t'iıuenz 

Kftzını ~nnıi Duı-u 

Hasan Karabacak 

1878 do{jıtmlıılm· (ll) 

_\(\'lll\ 1\. 

.~ nkaı·a 

.\nk:ım 

Çorum 
İzmir 
!zmit· 

l'~ınrullab Hnı·kıııı 

~ \sııu 'l'i.iıtıer 

Hasan Cavid 
Yusnf' Kemal 'l'engiı·şeıık 
Ri.fut Yarılar 

1879 doğmıılıılar ( 12) 

Ağrı 

.\~ı·t 

,\ ıııns.vn 

Ynlıyn Hez:ıi l'zny 
1 fa sn n ( 'rııı il <.'aııılıı• l 

l>ı·. l•'und l:loı·ıığıııııJL 

Niğde 
( )rc1u 
Rize 
Seylıaıı 

~İ Yas 

Kn'ltıtnıl•nu 

Kast:ınıoıııı 

Knyxeı·t 

Koraeli 

Seylıaıt 

Siiı·ıl 

Zuıı€ ııldıık 

, i vas 

~İYU!! 

( Hiııı ih;:ı ll!' 
lstonhııl 
.\fnııisa 

Zn u g nlda k 

~ı :ı l:ı tyıı 

:\fnnisa 
Rize 
Si no b 
Zouguudnk 

Balıkesi ı· 

H olu 
hnı•;ıi.'Ji 



Jlıı Illi ı i y ll tın :ı. u 
Yusuf fhtl)kayn 
J.'n:u l .\ ~l'ıtı ı 

nl. Kftzıtıı ÖzHl]J 
Mem<•d Demir 
P1•t lı i Okyııı· 

({pft'!. l'nnıh•z 

':tt'iı. nunılu 

Ed i lı ::-;t•rn•t Tör 
Jzz!'t l ' lvi .. \yknı-t 
llmıhiııı ::-;iireyya Yiğit 

Haı· i ııı (,':ıı-ı k lı 
Mtt~tafn Alıılülhaıik Rı•ııda 

H n lı i ı. Hn~ıı·oğlu 

ı: :ı ı i lı na ht i yı u· (ili lw· 
ı:ı. H .. fet Brle 

Esad l ı·as 

l>ı•. J 1 u llısı .\ htt ııı,ı 
.nı. ı :wi 'l'ınnz 

Atıf Kıııııc:ı1 

Hiiı:ıtü HPki1 
.Aiıtlüllıak Fırat 

Aziz .A kyiiı·ek 
Na kiy(• Elgiiıı 

Eıııiıı ~ıızak 

. .\hılülg-oııi 'l'üı·kınen 

.Al i H :ıııa 'l'ul'lıau 

Eşı· 1 J)pnıirel 
l•,evzi Dnldal 

Rıısih K n plan 
1-lrımltıh !)t•\ l<t•t Eıwndnl 

Nııl i lı Bıışntıu; 

:1. Zı•ki HııJ·dcuıiL' 

( ) ı·ılll 

Dl'nizıi 

Eıiızığ 
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lstıınıat Özılnnıuı· 
ırusıın ı ·'l.'lııııi \tu ~ 

Hını tı:öı 

1880 cloğmn l11 Tur (Ili) 

ı :alıkrsir 

BalıkPsiı· 

Uoltı 

Bıır·sıı 

l•:l'imt·ttııı 

( :ıiıııilşaııP 
ı r ıı ıııui ri 
1\ıwııPıi 

llıı·:ı lı i ın 'J'olon 
Osııııın Erc;in 
Ol. Heyf'i Dü::r.göı·en 

Yuınıs Nnıli 

I h·. Alıl':ıvaya :\ııu•ııını·nlı 

J>ı·. ı-4Hitıı .ı\li Oill'tlll'(' 
.. \1 i lıtza li.:srıı 

('rınil ı 'y hııılııı 

/8Hl (/,, ,ıjıuıılulor (.'J) 

1 \alıkı>sit< 

<.':ıııkıı·ı 

ı ·: ınzığ 

1 o.;t a ıılıııl 
Ist ııııhttl 

ılal ııııi tliıkrıı 

CJI. A~irA.llı 
lfalid Otıtlı·uıı 

l{ıızi Hnyt•ı· 

JHH2 doiJıtmlulur (21) 

.\ III:IS,\:1 

' \d lll 
Hlli'S'l 

<.'ııııakkıılr 
Piyr.ı·hnkıı· 

l •} ı·z i tl('ll ı ı 

hı·r.ııı ·ıı m 

Jo.ı·z11 ı·ı ı ııı 

ı •;ı-.k iı:wlı il' 
ı r:ı t :ı .v 
Ist nıılılll 

Ul. 1\ iı1.uıı Kai'Hiwkiı· 

Cll. Ali l ·'ıwıl ('I'IH•soy 

1\ı•siın Atulny 

Oı·g!'ne>rnl lzztıcirlin Çalışlar 
!)i'ıkı·ii Atnııııın 

tl<>ııısı•t tiıı ( Hiııaltay 

l •'ıı yı k (ht 1'11 k 
Hc•sııi l<:ı·iı:;hıı 

Ilaiii ihnıl Boztepe 
Hakltt L'ngntt 

1883 dni}llm11tlaı· ( Jti) 

\_u\uu·ıı *'vket Erdoğan 
A ııkıırn M<>mrıl 'l'ccirli 
Antalya Atıf nayıııılıı· 

nilc<•ik Zihııi Orlıon 

Eı·xiııı 1111 ;ııı:ıhıııııd Nı·diııı Zahcı 

ı~ l'l.llllllll .\Jı •ııtl'tl !)ı•\' kı•t Öıp:.t ZUl'hU~l 

F.sk i~ehi ı· 
(ı ii ııı iiı;nnl' 
Yo,-,gıııl 

1\.,c•n<.'li 
J\1 an is n 
Mardin 
~lugl:ı 

,\;i it d 1' 

lt i w 
Hiiı·d 

' 1\•l<iı ·d:ığ 

fzıııiı· 

1\iitahya 
,\1 :ı ı·ıl i ll 
l r ı· rıı 

lst ıııılıııl 
1\oııy:ı 

Kü.tnhyıı 

Mıığla 

J-1ıış 

Hi,•ns 

' ('p)\İt ·ı lıı ğ' 

'l'oknc1 
'l'nı hzoıı 

Y<tll 

Hihr üşanü 
Tf :ı lııy 
tı.ıtıınlnıl 

Kııı·s 

illıılıü)l\ 

\L.dat~·a 



Koı·gl. 4\li Riuı Aı·tımkııl 
~aıııi gı·kııwn 

1\ lm (li.i ll dür. 
1 Sl11 l'l lniinii 

lll' . ;\Jiiniı· Soykım 

Ali Rı:t.a l •;rı•rıı 

.\ :-~ını lls 
l<'ıızıl Alıııırıl ~\ykaç 

< '<•Iii 1 11ııyaı· 
Rı>şiıl (')zı>oy 

Hııl'lınıwttiıı Dı>nkPr 

nı· f'rınal 'I'nnra 

·'hıhittin Bııhıı Pıırs 

• \ 1ı r 'riiı.iiıı 
ı ı fl.\·d:ıı · (Hi ll \'PI' 

};lilkrii Kçoak 

' \lıııı c:'d }\ k~ıt 
:\ıı ı·i Pauıı·lıaşı 

J J Ükl'l'l'C'lll K;u·nağ'ıı~ 

1 ir. fi'uar'l Fınay 

ŞrYkl't ÖcHll 

nr. Şakir Şenet· 
ı\hidin Daver 
};liikrü .Ali Og-d 
l<'nik Baysal 
~lrınNl Rryl'Pli 

Dr. l\lazhıır nerml'n 
1 h . ı\ I u h 1 i ı;; RtııııH 

ll ilmi ErgPncli 
Tabir B•rkay 
l •'ııud Bu !kan 

Osnııııı Işın 

~ükrii Rarncoğlu 

Dı· . 1'!'vl'ik A"llan 

1\l ııı isa 

Tıııwı · lı 

263-
J Iıılil 1'iil'lwıl'n 

1 lmı lı iııı r·;ı c•ııı nm:lttırl 

IRRJ do{JIII/Illlltn· ( /8) 

. \J ıl{ ;ır :ı \';ısı f ()ııw,v 

,\ ııloıı·a lrl';ııı l•'ı•rid Alpaya 
, \ııfııly;ı S;l!lııllıılı < liiııry 

l.'nnılı Halid l\ ı ('ll go i 
(,'Ol' ll lı Htıı;;<•ııi Barkın 

r~ıazı~ Iliinı i l r ı·aıı 
Lr.nıi ı· Yah,nı 1\enınl Bı',\'a llı 

Ka;\·~rı·i \"nztnı Poı·oy 

1\ ıı·k In rP] i llmılıinı An·ns 

JRR.'i ilogımı1u7 rn (1.9) 

. .\ııtal;\•ıı Hı·l'ik ItH'(' 

Bursa ) ·~ıli ı. l'}rı;iıı 

<.'onı h lk \ ' pJıJıi ı >em ir 
nı·ıı i Yol i Sııliılı;ıl t iıı l,'ıım 
~ ~ 1'1.11 l'lllll Srfik Ozıltom i ı· 

1 laY.iantelı '\lı,. I•)Sl'llll{'l 

ı lııziaııtelı ll ııı~a ıı S<ılw 

tsınırt ıı 1 'rliıl Arut 
K u·kla ı·p]i l·~kl'l'lll P<'k<'l 
K ıı·ldıırı>l i 

IRRt1 rln,qr/llrl11lnr (? J 

A,vdııı 

lstanhııl 

lstnnhul 
Kuyst•ri 
Kıı"ı,ıPlıiı· 

Maıısııı· DuzJoı:wıı 

~lc·nwd li.: rlı.>n 
H iisııii Kitalwı 

~litııl Yı·n<'l 

188'7 dnğıwılıtltıı· (21) 

Aydın 

Bill•l'ik 

t,'amıkkııl1• 

l><'ııiıli 

I•; cı i rıw 

gskiı;ıchiı· 

İzmir 
K 8Rhı m on ll 

Oııwı · Taşı:ııığlıı 

Ha~ılı Akı;ıı 

1 zz..t l~ı·dal 

l>ı· .. \li Siilııı Dı·lillıa~ı 

Hızıı f•)ı·l C'll 

~\li l'nııilı Yiiııll•ııt 

:\aııııi Tı·ak 

Ralınıi .\pnl< 

Zongnl.Jn k 
Znıı<;.(ııld;ık 

1\ la la t ~·ıı 
:\Ja rciiıı 
;\fnğla 

. iğdt• 
~ııınsnn 

Sryhıın 

TPkirdıığ 

Tok :ıd 
\ 'Il li 

;\lıınisıı 

~ı :ml i ll 
Oı~lıı 

St>~·h:ııı 

Riird 
~hıı~ 

'l'ı·a hzoıı 

Yoıgııtl 

YoY.gncl 

.\Jıımş 

)Jııı ·ıış 

:\lnğlıı 

'l'tlll('t•li 

Kayı.;cri 

KOt·acli 
Koııyn 

K iit ıılı~·ıı 

Mııı•din 

Ord n 
'l'Pkiruağ 

'l'Pki rdn~ 



Naznıi Toproğlu 

lsıııail Hakkı 'ınwçar~ılı 

}4üreyya öı:gcevrcn 
Liıtfi Gören 
Osııı aıı :)alı i n lı n :;ı 
1 zzı•l A rukıııı 
'l'aliil 0Huy 

Oıııı • ı· Küııtay 
Ahiduı Binkaya 
Il i 1 mi (!oru k 
.\lınıl'rl Hilmi Kalnç 

Nııri Wikfepı> 

İlıralıiııı Ncl·ıııi Dilnıeıı 
Np,·zad Ayas 
nıısıılıi llnlayırlr 

Tk Akif Arkan 
:-)iiJP.nıııııı 1\{istt'kı:ioğlıı 

~ı·ki l\ft•sıttl Al ·an 
1> ı· . TT u sı ı ll y HSJ r ~tJınyii l't•k 

A lıclullalı )fursaloğln 
RP filc K Ol'a ll an 
Jlwnlıiıu Altı!'ffin Oiivsıı 

Nııınau Alu;oy 
Tlayretıin Kaı·nn 

~akir Buı·aıt 

f<'Ptlı i ,\lt ay 
1ıliiııiı· Hii<ırrv Clöln 

' ıı l'i Alu[ Kansn 
N ıızmi Lik er 
Pmıd TGiprülii 
Tabsin f'oşkıın 

Haydar Çel'ç:el 
YPli NecrlPt. Sünkitny 
'l' ıncl Kölnıol 

Şiikı·ii , 'öknıensiicr 
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1888 doğumlular {21) 

A,rı lın 

Balıkesit· 

Bit.Iis 
Bolu 
f~dimu 

J•:skit?Piıiı· 

ı:in•snıı 

Kars 
Kas! ıuııonn 
Kast anı on n 
Kayspr·i 

lır,zet Üzkan 
Re<·dJ Peker 
Kcııan Orcr 
Dr. Rasinı Fcrid Taln.y 
Ali Znh 

, \ ııı i ı·a 1 Jt'ıılı ı·i Eııg-i n 
Zülıt ii Dmukaıı 
lfmmli Ülkını>rı 
Şerif Bilgeıı 

Hdrt Ül~en 

1889 doij11ıııT11frrr ('22) 

A.nlııı 
n ımlıı r· 
nnnıa 

Çunakkall' 
('ankrı·r 

~' ol'll m 

ni .~urh:ıkrr 

Cliı·rsıın 

TTntııy 

l1:«~l 
1 o.;t ıınlıul 

J\ lnharrcm Plnl HAynr 
Hıulctt i n Sı•rim 

ı r.ınıoi rüıJPli 

Nıılnh Yargı 

.\li ~rıızufl't·ı· Wihr 
nı·. Osnııın Şr\·ki l'lııılai!; 

~;ıiın rrııziııı Orıat 

f;lt·vki l~ı·gnn 

Yıışıu· Üzpy 
D:ıııınt• Arıkoğlu 

Rrrn Day 

1890 rloifum7u7nr (1'7) 

Aıılııl~·a 

Bulrkcsir 
Çorum 
Blazığ 

Er~mruın 

IHrrsnn 
tzmir 
KarR 
Kast ıınıonn 

TGzıın Gürrl 
'!'evfik Film~!. Sılııy 

Hilsııü Yaınaıı 

J Hiseyin Ekşi 
1\ lıclnrrıılınıaıı :ı ei Dt' nı i ı·nı:t 
ı T«•<•ııırttin Snılıık 

nıılilı PPkt:>l 
JI:ı.vıhı r Rüştü OI<tPm 

1891 cloğttınl1ı7nr ( 12) 

Afyon K. 
Di,\'ar·hakrr 
Edirne 

r~rziıırun 

lsnıail Sabun<'n 
-:\fııhlis Erkmen 

Dikııwt Bayur 
.R11lvan Nafiz Edgiier 

Kırşehir 

Kiitahya 
Manisa 
Ni~de 

Rize 

Sanısun 

~H lllSilll 

1'ı·alızon 

'I'ı·a bzoıı 

U ı· fa 

Kıı~tnmonn 

Kııysrı·i 

Kırklarrli 

KO<' ar li 
Koııyu 

Koııyn 

Koııyıı 

Koııyn 

M an i <ın 
~~·yhan 

'I' nt hzon 

Konyrı 

Kon.VH 

;'\{H lliNıt 

Ordu 
Riva s 

Sivııs 

Tokııd 

Tu n c<' li 

niresun 
1\Htnhyıı. 

Maııisn 

~lnııisa 



2~-

Hasan 'Meucınencioğlu ~ fardin Naki Dekmen Siird - - r~ 

Hinıııı Tekelioğlu ~e;vhan ı·~ U1 iıı ErişirgU Zauguldak 

18!12 rloyum7ular (:!6) 

Ilalitl Bayrak .\ğrı Hcmzi Ünlü 1sparto. 
'rayfur Sökıne.n .\ntalya J\" nıuun l\lenenı encioğlu İstanbul 
Muzaffer Alepmar Balrkcsir l\lahınml E ·ad Bozkurd !zmir 
Feridun I•'ikri Düşünsel Bingöl < 'cYat Duı·sunoğlu Kars 

lk Zihııi ÜJgen Bolu ~cı · nft>t tin Karacan Kars 

D ı· . i\ h nı en Rı ılı i Y eşilyurd Burdur Nııı·i 'l'amaç Kastamonu 
lk M . 'l'ulftt Süıner Bursa lhnılıiııı Dılılan Kocaeli 
Hc~ııll ~nı·i fiüntekin <~anakkale l ·'ııac1 Ciikhudak Konya 

7-i.m tıeYheı· EtHl Çanakkale l\ fızıııı O kay Konya 

Avui Doğan \-;ankırı l·'n ik Kuraoğlu Manisa 
1 >r. lhııııcli Beı·kman ı )('nizli 1 rtL-.ııii Çalar ::::amsun 
Ik J\T u lı tar Beı·ker 1ı:cl l'rıııil Atay Sin o b 
'rurlıaıı < 'ı•nınl 13erlkcr tı:<'l ~<'ı·<>f Ulu~ Frfa 

1893 doğııml1da.1· (:J/J) 

l•'nlilı H.ıfl<l Atay Ankara Tk Jliist• yiıı Ilulki Cııra t znıi r 
Ftıhrcttiıı Tiritoğlu Bahkeı:ıiı· 1\ndıııııınn Arıklı Karı; 

llilıni ~et'C'Utetli Balıkesir Tfu ı iın Hörc>kc;i Kıı· .. elıiı· 
'J'p,· fik '!'cm elli nitlis Alıııırcl lfaını'l i Dilnııc>n Konya 
nı· . Onlilı Tüılırmnnn Hnnıa i\luttıılilı nkC'r 1falatyıı 

.\' ııi Yııkaruc; l~unakkalc llasaıı Hl'şicl'l'ankurt ?lfaraş 

lk Ht'h~ct Uz Denizli llı ·. Hizıı f1t>vent \1aı·nin 

gmiıı Aslan Tokrıo ()pnizli ll:ıııtıli ~ııl'lını OT·.Ju 
~nlim Altuğ l ·~ ı ·z nı·uın ~ıtl-r .\1aııç TukaL1 
Dr. 1\lt>nıed Ali .\ j! :ı kıı..v O aziant eb naııiı;ı Eyiboğlu 'l'rahzou 
J\Jmwd Ovacık Iç el T lü~eyin Aıımi C'o~ar Urfa 
Abmen Şiikrii E~mcr ı~tıınhnl 

. 18.94 doğmnl1ılnr (1.9) 

Agfi lı . ır rı T;evend Aydın Zirıı l nyrım !ara ş 
l •'e~' ı.i Sözener n alıkesir .\'aiın Ereın Niğde 
l.;ın i ıı Yerlikaya Bolu 1rt • rıwcl Ali Yöı·iiker Samsun 
nı· . Raıli Yonuk Bursa 'l'ı•dik 'l'arman Şeyhan 

l·'ahri Ak~akoca Akça Denizli ( 't>wlet Kerim 1ııreılayı Si no b 
l"erid Celal Güven İçel 1 fultı~i Oruçoğlu Sin o b 
~adet tin Ur az istanbul ~ r ('l'f_"tl he a ürleyü k Sivas 
~adnttin Epikmen İzmir Faik Alımed Barutçu Trabzon 
n ... Hüseyin Ülkü Kırşehir .\hı ı w•l ungur Yozgad 
N ıı.subi Baydar Malatya 



1\riiıııtaz Ükmen 
:Mihr·i Pektaş 
Naşid Fırat 

ı~nıail Mcıııc<l ğur 

Ne,•mtdıliıı SahiL· 'ılan 

Dr. Abdunalıman Melek 
f.'ikı-et Atlı 

Tüııı n 1 Turan 

Tlaıııza Erkan 
İz:r.l't Akosnıan 

Ahıııetl lus 
l\lnaıuıneı· Briş 

1\feıııct Sanlt 

ı:ıed<ct Raşit lfatipoğlu 

Dr. ı:ıiikrü Eıned 

Şl'himt· Yunus 

Belkiıı Baykan 

Nurullah Eııad Aunıer 
Adnan Menderes 
Ccınil Öıçağlar 

M cbrure Gönenç 
Tü !'ldl n Örs 

Atıt Akgü~ 

Safüyüttin Erdem 
Ht>kir Kaleli 
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1895 do~urııZulal' {7) 

.Ankara 
Malatya 
Samsun 
Sivaıı 

Ha~o;ib Alımeti Aytıına 

)fitat Aydm 
Hoif Kıırn<lcniz 

'1.896 doğumltılar {8) 

Ilingöl 
llazimüeh 
<+ireımn 

tspa1·ta 

. 'ali h 'J'urgoay 
Yı•rlit Uzgörcıı 

Oı:ınıttıl Tarıel' 

< 'eınnl Koı·nnıuğh' 

(1897 doğnmZ.UTar (10) 

,\fyon K. 
.\fyon K. 

Aııkaı·a 

Ankara 
Burdur 

ırasun Ali Yücel 
JJnlid Nııııııi Keşıuir 

Muaııııııeı· neYeli 

Zira .Arkan 
Hıpdın Atıf Kııyıwalt 

1898 rl,oğunılular (5) 

Afyon K. 
Diyarbakn· 
tznıit• 

~ad ı· i Eı·tcm 
Tlilonct. Tşık 

1899 doğumlııla r (7) 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bolu 

1900 

Afyon K. 
Antalya 

Bursa 
Bı·zi'ncaıı 
flfı~d~nteb 

Omeı· Ası'ın Aksoy 
.Ali Jhza 'l'ürel 
T•'ııad Rirnıcn 

doğumlular ( 10) 

1-'akilw Öyıncıı 
M eıncd A !demir 
Ziihtü Akın 

U a 1 i ıı (1 ül tcldn 
Aahihıı Uök<ıiiJ 

Tokaı.l 

Trabzon 
'fı·ahzon 

Kayseri 
Yütıı.hya 

Malatya 
Muğla 

1 zmir 
'rokad 
'I' o ku u 
Yozgat! 
Zonguldak 

Kütahya 
Sh· a::ı 

O azi an te b 
Konya 
Rize 

hı tanbul 
tzınir 
K ıı· ki artili 

Konya 

Aomsııu 

' ' 



Ra lım i Selçuk 
Cııhid Çubukçu 

İsmail llnkkı Ülkmeıı 

Hacer Dicle 

Dı·. Fa tma M enıik 

13ena1 Arıman 
l~tcın 1zzet Renic•e 

Cavid Oral 
Salise Abıınozoğlu 

Kasim Oülek 

B!'kir Sıtkı Kunt 

( ·ı·l:i l Nail Riı•rn 

ll nıııdi ~ı·lı: lll\ 

_ ........ 
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J90l doğıımlulaı· (6) 

Balıkesir \ ' ch hi Bilgin 
Diyarbakn· Kemalettin Kamlı. 
tstı:ınbul Alunet Kutsi Tooer 

1902 doğıımlıtlat· (2) 

Kastamonu 

1903 doğıtnıhdar (6) 

Edirne 

!zmir 
Kın·ıı 

1.904 

Niğde 

Trabzon 

1.905 

Bilcci.k 

Hatay 

1.901) 

ll olu 
ll n tay 

Ruad Hııy1·i Ürgüblii. 

"' lill'ttin Tiridoğlu 
Dr. Kcmali Bayizit 

dnğımıl1ılm· (/1) 

Salim Korkmaz 

dnğıımhıluı· (B) 

Şinıı i Dovı·in 

""'t ; ;. 

dnğıonlnlM (4) 

( 'rmal .Al iş 
C'cınal KoYnit 

.. ....... .. 

Konyıl 

Rize 
Seyhan 

Seyhan 

Kayseri 
Kütah)n 

Mıır:ış 

ıozgııd 

Zonguldıık 

Sin o b 
Tol<ad 



tS. Sayın üye1erin neşetlerin~ göre tasnifleri 

Bakriye (3) 

A hnıeıl Ham di Denizmen .tııtanhnl tero'de) 
Yn'luf Ziya Özençi Amirıli [•'n h ri Rngin ~ve 1 ngil-

Nıııırı J~ı·tmı (ve ec7.ll.c1) 
Ali R r7.a Est>ıt 

1'azıl .\lııuı>cl .Ayknç 

Muzaffer Akpınıır 
ı-\ulih Bnşolnç 

Ar it Uaytın 
OL 1 iluıt Arulrmş 

lsml't Jnönü 
nı. K:hım Ozalp 
l•'l'thi Okyar 
Hasan Gemil Çambcl 
ı 11. N a(~i 'rınaz 
.ı\ li Rıza Ere m 
.Aıiz fjaırıih llter 
~iilc!'ii. Siikmensücr 
nı. Pert.ev Demirhan 
m. ZBki Soydemir 
Şükrii Koçak 

Niğde ' 
Si i rtl 

Ba,ytar (!!} 

Cl I. Aluncıl Y azgnıı 

/<), ·olr lil~t'<' dP.s St lf'tiCI' ımlitiquN.~ d moralr·,ç ( 1) 

Balıkesir 

Erzincan 

ımı;ıt il nekit 

Ecıatt (4) 

Jtıza Sıılrtuğ 

Bkrem Pekel 

E1ıkaf (1) 

Uiyarba lu ı · 

Harp akademi.~ i (/J5) 

AıJmra ı: ı. 1 hsan Siikmcn 
Aıı1mra 1•3ıl i h Servet Tör 
Ankara (:ı. Kfizıın Karııbcldr 

HalılwHit• nı. RPfct Bcle 
Bolu ~ükrü Ali Ögel 
Dolu ~erafettin Karacan 
Btu'ım Burhanettin Dcnker 
l)oruh Orgeneral Ali Said A khaytuğan 
T•3ı·zincnn (H. Ali l•'nnd C'cbesoy 
Brzincan m. A~ir Atlı 
J•:rzunıın Rcccb Pcker 
Brzurnm .\fabınııd Ned.im Znbcı 
Erzurum Korge. Ali Riza ~\rtunknl 

• 

Samsun 
.Zongnldnk 

Kastamonu 
Yozgacl 

(Hrcsuu 
(1 iimüşnne 

ls tanbul 
İstanbul 
lstanbııl 
Kars 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Kiitahya 
Mıılotyn 

Mnnisu 

. ı 

;J 
., 

! . ..... 



Osman Erçin 
m. Seyri Düzgören 
Oı·gen<>ral İzzettin Çalışlıtı· 
ı-in dullah O üney 
Hıışcni Haı·lnn 

.ı\ li ()et inknyn 
Hn.liu Bayrak 
h..orgl. Krmal Doğan 
A kıı ( lüııuüz (kısmen) 

Atıf Kamçıl 

gyüh Rnln·i Akgöl 

Cl l. Kiaııııı Sevüktekin 
l+'nncl Balkan 
Alıdiilh:ık L•'ırııf ( \'P hukuk) 
Tııfiz Dmlu 

~aliııı Altuğ 

~ Ykcl Erdoğnn 
Ynsnf Ziya Zaı·lmn 

Fikret Atlı 
Zihni Orhon 
Nnzmi Toker 

,\ıiimtnz Ükmen 

Nmnan Ak<ıoy 

Aclnnıı Mtınd ı·eı;ı 

Oıııuan Niyazi Bmt•u 

Manisa 
Mnrdiıı 

~I uğla 

.\hı ğin 

Samsun 

Afyon K. 
Ağrı 

Ağri 

An kata 
<)anakkale 

Çorum 
Oiyabnku· 
g<)irııe 

Erzincan 
Erzurum 

grzurum 
C:\imüşane 

n ii m ii Şltll 
Uire:mn 
Kars 
Kayseri 

Ankaru 

,\ntalya 

.\ytlın 

lınlrkesir 

Knsıııı C:iilrk (!'aris, f'cılıımhia, 

Lonılra, ıüınbı·i<:. llrı·liıı iini-

' •ı·sitt>lcri) nilrı·ik 

l~riılnıı Fikri l>ii'ii.iıı:-;ı ı (ve 
Pnris'te) 

ı•cnıefU'Iiıı Salıir Nılnn 

Niiı·ı•yyn \ıı·~eevrcıı 
Jhrahim Necmi Dilmen 
Atır kglir, (Ye Romn'ilıı) 

Muhittin Raha Pm·s 

Ziya r:e, her Rtili 
P:ızıl Knııni Riikün (\e \tiııa) 

:Miiııiı· ('ağı 1 
Şnlt ir Bnı·nn 
H nyda1· O il n ver 

ningöl 
Dingöl 

Bi tl i 
Burdur 
Bnrıuı 

n ursa 

Çnnnklmle 
ankrrı 

Çorum 
Çorum 

· Dt>nizli 

-~-
ı 'cvuet Keı·im İncedayr 
1 'cınil Uybadın 

Hnlııııi ~\pak 

~aıııi Erkman 

Harbiye (30) 

linahim 'fulon (jandarma) 
\'tıdif Czgöreu (kısmen) 
\· ıısıf Çmay 
Kilzıın X ıımi D uru 

Sinob 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tunrrli 

Korn li 
Kütahyıı 

Mnlııty.l 

~lan isa 
lı·J'ıuı Perid Alpayıı 
Hakkı Kılıcoğlu 

~rliın Hırrı Tarean 

(ve hukıık) Mnrıiiıı 

ı' ıışit Fırat 

ı :ı . 'nci l~Jdcmiz (ve Alnınn-

ya'da) 
~in:ın 'l'ckelioğlıı (\'(' hukuk) 
.\lıl' Esenbel 
ı:ı. ı\kif \ıztckiıı Erıiemgil 
('eliıl Arat 
Halil 'T'ürkmen 

Dulcuk (76) 

Yıısul !Ja~kıı,\·a (rlıli,\'etnımıeli) 

Osman Şahinbaş 
lstnnınt iızdamnı• 

' ıısuf Ziya Öıer 
Bc•kir Kaleli 
tınwr Asım Ak oy 

l:t>kiı· Hıt kı Kmıl 

H:ııııui Selçuk 
İ"l'ı'ill f'cliıl fliiH'ıt (Ye sanayii 

n efi se) 
HPJ'ik Koraltan 
Turhan f'emnl Bcrlker (iki 

ıı ve idadi) 
Kemal Tman 
r:alip P.alıtiynr Göl,er 
. Turnan 1\fenrml'neioğlu 
:-::ııl:lh rimcoz 

Re-

:Muş 

Ordu 
ı:=:amsun 

:-it> yhan 
~eylınn 

, ivns 
• ivns 
Ynz(lnı] 

Zongnlılnk 

Den~ili 
Edirne 
Eskişehir 

Eskişehir 

Ga:r.iıınteh 

flıııinnteb 

lintay 
Hatay 

İçel 
tç~l 

tc: el 
İsparta 
İstanbul 
!stanbul 
lstnnbul 

Halil ~[t-ııtelj (ve Pal'hı'dc) İzmir 

Mnhmnd Esnrl Roıknrcl (t'e ts-
bm ir 

. , 



lıdhmi Köken 
Puad Köprülü 
Oıııer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
:Muharrem Celal Bayar 
l''aik Baysal 
Reşirl Ozsoy (ve yüksek ticaret) 

Huad Hııyı·i Ürgüblü 
Ragıb Akça 
~alah Yargı 

~ııhhi Artel 
Ali Hizıı Türel (Ye Pari!l'de) 
Pu.ıd f:ökbudak 
Ualih (lültekin (ve l~dı:r<''cle ) 
Kazım Gürel 
1zzct Erdal 
Şevki Eı·gün 

'l'r\·fik Fik.ı·et Sday 
Y ch hi Bilgin 
)\litt' tl in Tiricloğln ( \'e P;ıris 'ele) 
Asım Tümer 
Kenan Orer 

ı\1 em ed Demir 
Memduh Ş vkel Esendal 
l•'nik Kaltakkıran (ve rüştiye) 
Rn.bit Sağıroğlu 

l•lınin Saz::ık (ve medrese) 
Memed Şahin (ve rÜ!jtiye) 
Hasan Fehmi Ataç 
lzzct ffivi Aylnırd 

remed Tecirli 
Ziya Karamnrsal (ve rü!jtiye) 
Celnl Bayar 
Kfımil Dursun (ve lise) 
J<Js:ı d Özoğnz 
J\nhramnn Arıklı (v<ı m·la) 

Bşref Demirel 1!1; , 

Fcyzi Sözener 
Rayı·ettin lrara.n 
.Avni Yukaruç (Üç SC' lle Frım-

sı:ı.'dn) 

İzmir 
Kars 
Kars 
Kastunıoım 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kül:ıhya 

Manisa 
Manisa 
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Jıefik lnco 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan :Menemencioğlu 
I~Jib Ergin 
Hü:mii Kitabcı 
Yunus Tadi (kısmen) 

Ali Cnnib Yöntem 
J fıınıdi Şarlan 
Ali Zırh 

Manisli 
:\Ian isa 
Mardin 
Mardin 
l\fuğla 

Muğla 

Ordu 
Ordu 
Rize 

l''ııııcl 'iı-nıC'tı ( \ ' C H oma) Rize 
\~ ıunıı: Kemal Tengirş<'nk (ve 

Paris 'de) Sin o b 
Nazım Poroy (ve PariR'de) Tok:ıd 

Resai Erişken Tokad 
l•'aik AlımNl Tinrutçn Tı·:ıhzon 

Hnnıdi 1lkiimen (ve Sorhon) Trabzon 
Hnif Karadeniz Trabzon 
TTııyılar Rüş1ii ()ktem 'funceli 
i\fitnt Yem•l (ve Paris'de) 'l'unceli 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgarl. 
~in:ısi Devı·in (ve kollejfle 11e 

Pııı·i~'cle) 

n11S11.~j tahsil, {/Ötenlcr (,< ') 

BalıkE>sir 

Bilecik 
Edirne 
Elazığ 

Eskişebir 

Oa;dnnteh 
Oümiişanc 

Hakkari 
Hatay 

tslnnbul 
tzmir 
tzmir 
Kars 
Karı-ı 

Ş vket Ödül 
Mcmed Seyfeli (ve orta) 
Ilnlid Onaran 
F'nik Soylu (ve ı·üştlye) 

J-Iazim Tepeytan 
Dıımar Arıkoğlu 

HC"mzi Çincr (ve orta ve Pa
ris'de ul('nnu si.yasiye mek-
1chinrl.r maliye derslı>ri) 

Zi,r:ı Başara (Ye rüştiyP) 

Hüseyin Sami f'oşar (ve lise) 
MUnih Boya (ve ri'ıştiyt') 

VC'lt'd tzhuılnk (ve medrese) 

Kırkl:trl'li 

Krrşelıir 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Seylınıı 

Si,,as 
SivM 
Urfa 
Van 
Yoıgad. 

-
- J 

!da di trı/ıgifi (JÖrenlct· (i~) 

Anknrıı. , 'iil ~1111\11 Kösteltı:ioğlu (•orum 
Balıkesir ' l'rınel nöksel Edirnl' 
'Rnlıkesir ~ııfiyiit1in Erdem El'Zİll<'llll 

J1pmzi Ünlü tsparta 
Çanıı.kknle Oınc ı· 'l'aş~roğlu Kayyseri 

J 

.... .. 

• 



İzzet Özkan (vo jandarma su. 
lıa.v ıuektebi) 

Şüln·ü At aıııau (w P.aı·is 'dr) 
Ziyıı 1\ııyrı.ın 

llüst•yin Ekşi 

1snıııil )ft'ıııecl Uğıır 

ller~ 'l'iil'kt•r ( \'(' Uı~latııı-ıu ı·ıı~· ) 

M:l'lıııı·t' C:i1nenç 

1 J i 1 ı ı ıi Şr n•ııı (•tli 
Rahmi Relı:nk (yedi,re kadar) 
Enıin Yerlikaya 
Ali J<iımi Akyüz (Dariişştıfakıı) 
Alıi(lin DaYCl' (Y<' sanayii nefi-

se S. 2) 

Rıısih 1\apıan (Camiiilcılıeı·) 

l\Inxta t'a Fehnıi Geı·~eker 
ls nı ct l'lker (Ye rüştiye) 
Enıin 1naııkur 

Pa lı l'i Akı;akoca Akça 
NRkiy<' Elgiin 
Hacer Dicle 
Hazim Hörekçi (kısmen yiiksek) 
Bı•siın Atalay (yüksek) 
IIuıııdi Yaııııou (yüksek) 

Kır~ehir 

:\-Iıı~ 

Maı·n., 

Oı·<hl 
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l'cın il Atay 
l\litnt Şühü Rleda (ve 

ı·a'dc fen tahsili) 
f;leı·i r Bilgen 
Hııl\kt 1 ngan 

Ceneı· 

lll.• lak~ı'l görenler (.'1) 

Hıısaıı Kanılıuc·ıık 

J{llejdc okuytınlar (!U 

Afyon K. 
,\ l'ytııı 1 . 

IA8e tahsili görenlc1· (10} 

ı \n l ılw:si r 
Bulrkcsir 
Dolu 
1stmıbul 

lslanbnl 

. \li Diknı<'n (Dal'Üşşafaka) 
~alahnttin ('am 
Tiiknıeıt Jşık (\'C unıallim ınek

tehi) 
Ihrahim Arvas 
!-'uliııı Korkırıaz 

Medrese tahsili gö1·rnler (8} 

1\ıı1alya 

13ursa 
<;oı·um 

i~el 

ı Iliı-n ii Üz(lamaı• 
Mustafa l llusaıı 
~ııinı Hazim Onat 
::ıefik Üz<kmiı· (C'uıııiülezlıt'r) 

Mııallim nıektebi (10) 

Dtmizli 
Eı·znı·uın 

K as lanıonu 
Kırşehir 

Kütahya 
Oı·du 

~ıthihıı GölH~ül (Yüksek Dariil
ııı unUima t) 

Şcın ettin Oiiııııltay (yüksek) 
Keınalcttiıı Kıum'i (ve Paris 

ulıiuıu ·iyasiye M.) 
:-;al is<.• Ahnnozoğlu 

Mii)ttndis meklebi (5) 

1zzc1 Al'ukan Eıskişehir ,\1 it n l .ı-\ ydm 
1l(ızi Soyeı· Sadettin Epikruen (Mııenristan) İzmir 

Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 

Sin o b 

Rivns 
'rı·ahzon 

V tm 

,\1ıı lııtyrı 

Kocııeli 

Rcylıuu 

Sivruı 

Van 
Yozgııd 

lspuı·ia 

Konya 
Konya 
Siird 

Samsun 

Sivas 

Rize 
Trabzon 

Trabzon 

Uria 

•. 



IIn.vclar Çerçel 
Esad Uras 
!smail H.aklo :Munrcu 
Fevzi Daldal 
N azmi Topcoğlu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Ha ·iıu Çarıldı 
Yahya Sezai Uzay 
CeHil Sait Siren 
Fatin Güvendit·en 
Refı>t Canıtez 

Hilıni Eı·geneli 

Rıısuhi Bulayır'h 

Avııi Doğan 

Hiiı;eyin Caluel Ya.J(:ııı 

Mus1 ıı fH Ahılüllıo lik Rcnılfl 
..Asım Us 
Atrf 'Püzün 

Mazhar Müfid Kamm 
Nıwi Kayaalp 
Zeki 1\f csuu A lsnn ( ' '<' Paris 'tc) 
Fnad Ağrah 
Aziz Akyiirek 
Miiııir lli.isrev Göle 
'Miiııiı· Akkaya 
NHfi Atttf Kamm 
Mükenem Karaağaç 
Atıf Haymdır 

İsnıail TTakkr Ülknıen 
Rr~acl Mimaroğlu 

• 

Şiikrü Sarucllğlu h c C(•nenc) 
Alıın •ıl Hilmi Kaltıı; 
Snrlett in S riıll 

Afyon K. 
Amasya 
Anı asya. 
Ankara. 
Aydın 

Dahitesir 
Dalıkesir 

Balıkesir · 

Bolu 
D ursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 

Çankırı 

Çankırı 

Çorulı 

Qo ruh 

Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 

l'ilazığ 

Erzurum 
Erzurum 
C:il'esun 
Oiresun 
Ispat'ta 
fstunbul 
tstanlıul 
fzmir 
tzmir 
Kayseri 
Kayseri 
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Miılkiye (61) 

lbruhim Süreyya Yiğit 
Ali Muzaffer Oöker (ve Pa-

l'is'tc) 
TCiiımıı Okay 
Tiüsl'~· in Rahmi Cti.il'jırıınr 

guınıllah Baı·kan 

fllnttı.ılilı Ökcr 

V'aik KUI'Joğlu ( \' 1' Rı·iikst•l 

Ü u i vet'silesi ) 
llilsııü Yaman 

lTcıstın Rı>~icl 'I'unkut 
Uıııısuı· Bozdoğan 

tsmııil Çamaş 
Ilüsni'i Çakır 
:\T eııırn Ali Yörükcr 
~iilf',nnan Nl'cmi ~clrnen 

Zülı til D urukan 
.\H -:\fi.inif Yeg na 
llilıııi Uı·an 

T·':ı~ ı k Öztralc 
C:ıılilı Pekel 
Tfaliıl Na:tmi Kcşınir 
H m;;ııı ~a luı (n> Pm· is 'tt') 
Rn·rı Day 

l\fı•nıNl Eınin Y\mlııktıl (,·o hn

knk) 

~h· ı·d 1nnğ 
Rıı·ı·T lc:ör. cr;Jıliycl ıı:ıırıı·li YI' 

i ılaeli 

Emin Bl'işiq.,ril 

1 lmı lı i ııı Bh•ııı Bnzkı.u·c'l 
Tiifııt 'VıırC!ar 

Nüvap mclctcbi (1) 

lıııif Oinç 

Onı11111 ııtr.T.-fnhi (Yiik .~tl.) ( 2 ) 

J\hrrJi•(l f'cmal Karamuğla :\(uğla Ahıııı•ıl Suııgtıı· 

Kocaeli 

Konya 
Konya 
Kütahya 

Malatya 
Malatya 

Manisa 
Manjsa 

Maraş 

Maraş 

Ordu 
Ramsun 
Samının 

Samsun 

Ramsun 
Rayhan 
Seylıan 

'I' kirdağ 

'ro Icad 
'l'okad 
'I'rahzon 
Trabzon 

t1rfa 
Urfa 

Yozga<.l 

Zonguldak 
Jr. onguldak 
Zonguldak 

Yozgad 



,\Jııucd Uhı.cı 

Tcdik Temelli 
Liıtfi Höı·<>ıı 

<'nh id Çulıııkçn 
.\lıııH>d Aksu 

tll'i Pnzarhnşı 

Alıdullah Muı-saloğln 

A hdülgaııi Tiirkmcn 
Hııdl't tin Uraz 
M t'ııa•ıl Alıl<>ıniı· 

ll a ııı eli Knl<'l i 
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Or! o ! alısil {/QI'I ıılrr (21) 

Ankat•a .ıiilıtii Akin 
n itlis ~I t'llt<'<l Şe,·kd O:q>azfll'lıa~ı 
il olu < )sııııııı Taııer 
Diyaı·lıalur 1\illli Kıırıımmınn 
(~azianlcb 

llnliıl Mf!ll~i 
(lnziaııt<'h 

Hatny 
1 l:ısun C'nvill 

1 (atay ( 't•ııııı ı .A liş 

tR tan huJ l\ııımıi Trak 

lr.nıir llııliJ J\'ihıtd no~tPJW 

Kırldıırt•li ( 
1
1'lllil ı 1\o\ nlı 

Pos((l., lrf!Jrllf (l'iil. .~r.k) (t) 

KırklarE-li 

Malatya 
Mulatyıı. 

M u u iım. 

Niğde 

Rize 

Si no b 

'f<'kirtlağ 

'l'raltzon 

Tol<nıl 

Ali Jlan:ı 1'ıırlııııı ( Almaıı~· tı Vt• 

Hı•l ·ik n) lstsıııhııl 

\fa f'iı Aktm 
ltifat . . Ar az 
Tıı.\'fıu· Sökıncıı 

Mcıncu Satılı 

lz;wt Akosııııı n ( t Hviı:nı 'ek) 
l•'rtlıi Alt;ıy 

I Hı nail , 'ııhıııwu (ve hukuk) 

l>ı ·. ltüsaın~t tiıı K Ul'lll 

1 )J·. Tapta· 
lh. Cemal 'l'unca 

lk ;\[ün ir 'oykuın 

ı >ı ·. Hnliısi Alatuş 

Ur. l\faıhar Germen 
fk ~akiı· Şener 

lr'ii*liyo tcılısifi y(imıleı· (R) 

. \nııısya ( )sıw.ııı Iı;ım Eskişehir 
,\nkııı ·ıı Mc nı cd Bı·t •n ,\tııı·aş 

,\ 11t al yu ;\l .. hı·ıın (Hi ı·l c• yük Sivıııı 

Bıınlnr 1 )anıı;. ]~yi lıoğlıı 1'ı·n hıon 

l:!iird 

1'icurot mektebi (Yii.kiicfr} (6} 

At'yuıı l ,.. 

l~lazığ 

( IİI'I'SIIll 

.ı.\,~ l~ı 

.\ukııra 

. \ntalya 

An tal~-a. 
Ay um 
.\ydın 

,\ydın , 

.\lımı•ıl OnH•tk (kıımu•n ve lise) lı;el 

Ett'lll lzzcf Bı•ııii'O rat'S 
..'\usulıi Buyılnr :\fnlntyıL 

Or. Muhlis ,_ uner Bit~cik 

Dr. Zihni Ülgen llolıı 

' >r, ..\hnll'd Ruhi Yeşilyurt Btu·thır 
·)ı· . r:~ı li b Kahraman 13m-sa 
lh'. ~L TaHI.t i ın cr Bu ı-sa 
l>r. Refik Gü ran Btm ··ı 
lk Sadi Konuk Dnrs.a 
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Dr. Aki( Arkıın C:ankın lk 'l't'' fik Ahııın Kaııhımonıı 
lk Thl usta fa Cııntrkin ('ornırı ]lı·. !•'u ad l m;ıy 1\1 ı-k la ı·el i 
Dı·. Bf'lıçe1 z nenizli llı·. )[ iisı·.\i 11 Olldi Kn•şt'hir 
Dr. llaınni B('1·kımııı Dt• n i ıl i lll'. l•'ııııd Honıj:i;maıı Kocadi 
T>r. llmı h i ın 'l'ııJi ()ııgiil'l'll Oi,,·ıı l'lıalnı· 

Dr. :-;iükrü l~ınrd ( vı> A lnıtııı) a) TJiyııı·hıık1 }' 
J>ı·. ( lsıııaıı r:;ı·vki IJ ltıdağ KoııJa 

Dr. F'atmıı ı\( prn ik J•:di1·ıır 
lk Hiil1a 1 >Piillm~ı Kütahya 

Dr. Abdurrahman l\l~lrk r :aıiııntı•lı 
lll'. KP1ııuli Bııyir.il ~laraı;; 

Dr. ı\lı.mwrl Ali Ağalwy ( ln;,iaııt l'h 
ı >ı·. Hrt.;ı ],,., 1'11 1 ~lımliıı 

Dı·. H usa n Vaı-ırf ~oınyün•k llı·. Alırııv;ı.\ a ı\1 ili'li ıııı·ı.ıll iğ-ılı· 

( Pı·ofesör) Iii l't·~u rı lll'. Hıısi 111 T•'ı•ı·id 'l'nlııy . iğılı• 
J1ı'. i'lfııhtar Bcrker lı; el lll'. \'ı·hlıi !>I'Jllll' () ı·ıl ı ı 

Dı·. fJ iise~·in II niki C ura lznıir lk Hııiııı Ali Dilı•ıııı·ı· ( \ ' (' ('ı· -

lk Hayııtllah Diker (Pı•ofrsöı·) Kııstmnoıııı II('VI'I') - Profrsii1•) Riıc 

liniııcrsife (/Ni) 

Hamza F.rkıııı ( f'Pnc•\Tı ~ lini''Pr~ 

lfitesj) ,\fyuıı 1\ . 
B•lkis Ba,\kıtıı t Tahiiyı·) .\nkaı·u 

Falih Rrt"kı Atay (Edı•hi,tul.) Anlnmı 

ı:uaııııner l•;riı:; (Hi~·aziyl') ,\ ıılwr:ı 

unılfah B:·md , 'ıııner (Hel'liıı 

n Jt'ı·aııkfoı·t - A - 1\J) Atılr.ıl.vu 

'l'ürkilıı Örs ( F,elsefe) 1 \ıı ta l.va 

AgAh Sırrı Jıcverıt (Eıh•IJiyat) .\ydıtı 

t~mnil Hakkı (Tzunı;Hrı:ıılı ( EdP-

biyat) Huhf<ı.l'<i r 

Cı:m il (hı;ııi/;l:ı" (li'ı>n fakülte~i 
Tlıı ya H yı• '!o) tlhrsi ) Bolu 

• ·cvzııd Ayas 
Rrşsıi! nı·ı ı :iiıılı·kiıı ( l•~rlPhi -

yııt.) 

'l'alı i ı· Bl'rk:ı~ ( 1( ısın(•ıt) 
Yı•li Nı•ı•ıh•t ~iinkit;ı~· (.Teoloji 

Vf' Poğı•:ı fyll) 

'l'rıliıt Oııa,\ (Eclı>hi.\ctl) 

.Aiırııı·ıl ~iihii l~s1ııı·1· C l'W

,Vnt'k - Kolnııılıi.ı ii ııi w•ı·si -

1ı•Mi nılı•n) 

Fakilıl' ÜytııPıı ( 1 'oğı·u l'ya ) 
1Jınıhinı Aliırtliıı fliivsıı (Cl•ıwv

ı·ı· 'ılı• pı·ıl:ıg-nji ) 

Bı•ıHıl Anıııaıı (. 'uı·huıı iiııinı·

si1 esi) 

BIII'Sil 

<,'ııııt~kkulı · 

l><'ıı iz li 

D ila 1·lıııkır 

(/iı·ı·,'Hill 

lst ıı ıılı11l 

1 ... ı arı !n ıl 

r slıllt hııl 

lzıııi 1' 

Huı-.ıııı Ali Yitı•p) (v!' \ iilnwk 
ıııu:ılliıı1 ııtt•kl!'lıi l·~delıiynt 

~.) 
~~~~Jiti 1 Jl\t·ı· ( Lo;;;;.ı11 iiniv.-1·si 

1 esi) 

ı-:;ı•lıilllt' YiliiliS 

1 'ı·, · ;ııl Dnı·ı-.ııtıoıi;lıı ı,\lııı aııyıı ·
ılıı l•'<•lsC'fl' fo k iii t p:.;i) 

:'\ııı·i 'l';ınıııı: ( 1\iııı ,rı ı ı:;ttlH'si 'ı· 

t'f':f.t\('1) 

~~ıli lı 'l 'ııı•ı.nı.' 1 1\ iıııya ) 

Hud ri J<.:rtr.ııı ( l•~ıll'hi~ a 1 \c l'ı•l 

1 r.ııı ir 

lwıiı· 

1 mı it· 

1\ il I'S 

KııstıınınııH 

1\ ;ı~•sı·ı·i 

se fe) 1\ iitıılıya 
FTiknwl Ra~ tır ıHnrhnıı iiııi,· ı·ı · 

sitl'si) 

. \lııııı·ıl 1\ıılsi 'l'l'ı·ı·1· ( f•\•lscl'ı•, 
lfııllwlı r.iı·aal vı• Yiik'{Pk nıuııl -

liııı mPktrlıi) 

~ı·nıı;ıı l ı;;ı·ı·ıı ( J t\•ıı) 
1 fı1liı si Oı·ııl'(ıjJlıı ( !Jıllıi.' ;ıl) 
'\'pı•ıııl'll iıı Hııılıık ( 1 ıioıı iiııi,·ı•r-

llitN~i) 

Yıılı.'a 1\ı·ııı:ıl Hı·yııtlı ( Nıııhııı) 

llııs ilı ,\lııııl'd .\ytıııııı ( .'of,nı) 

?ıfıııırııııH'1' Dı•vpfj (J<'rıı \ ' 1' diı:;çi) 

!ll'fl'l eıg't'll (Ri~·ıır.i~·c·) 

lln;r,i1ıı ,\fıl' Ku,\ U(•ak ( Koloıı1-

lıia YC hukul ) 

.\1 ;ı n iiw 

HPylıaıı 

Hirııllı 

Hiva.ıı 

'l'Pid r<l tl il; 
Tok ad 
'l'ııkau 

r l't'a 

Zımgnltl11k 



f:\C'vl<cl Rıışit. JJatipoğln' tJT:ıl-

kalı w Almanya 'cia) 
(~min Aı·dan Tokııd ( :\lnnii'!H•I-

Iiı•ı· \'C htıkuk)ı 

Xuı·i lliiklP[W (NC'Ifuıik) 

'l'nhsiıı C'oşl<nn (lfnlka!J) 
1 lmı h im n ı h lan ( vr F ı·ansa 'rln) 
AlııııNl llaıııdi DikıııPn ! ve .\1-

Al'you K. 

Ay dm 
nenizli 
Kn'ltnmoıın 

K~rıırli 

ııın ııya 'da) Koıı~ H 

)Juhlis Brkmeıı ( ' '" _\lman~ a' 
da) Kiitahya 
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Ziraat (13) 

Ya:;;:ır ('ızC'~' (\'C' Almanya 'dıı) :\lnnisn 

Hızn Ertı~n (vP Fı·ıu1sa 'tla) ~l'ııı·cliıı 

l'ııdcl Oı·al t.\lnıanya'dn ve• i-
yasi lıilg-iiC't' yüksPk ııwi<-

IPhi) \J'iğde 

Tı·vfik 'J'aı·ıı11ın (\'(1 Alııınıı~·a· 

da) ~~·.vlınu 

Nuki BPknıt•n t lfıılkulı ye Al-
manya) Riiı·cl 

~-~ıtkı .Atoı11~ tn! hukuk ~ sl'lıe) Tnkııd 

6. Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

n,ı·ı: 'ri.iı·krr 

lzıwf Alwsuııın 
~r,•kcl Rnı;;it Hnlipuğ'lu 

Dı·. lliisonıettiıı Knl'al 

A\ ı·i r Haytın 
nı·. 'Paptas 
l ~:;;ı·e 1' Denıir<'l 

l ·';ılilı Rıilu Atay 
ı: ·ı. Nilını Anılınış (Az) 
lsıııE>t 1 ni.inü 

1 >ı· . .Miiııiı· Royk:ıııı 
N nnıllah l~sat SuııH'l' 
ll i 1 ııı i ı)rı·cııı rtli 
h.:ısıııı Oi.i.lek 
1 rt·mrıldin ~alıiı· ~rlnn (Az) 

· llıısıuı Cemil Çambel 

Nrvznd Ayns 
Dı·. Akii' Arktın 
Ali Rıza Erem. 
Dr. Şülu-ti Emed 
n 1. Kinzını S<'vii ktckin 
\'t>li N<'('cl<'t ~üııkitay 
Zeki fcsıı! Alsall 

Almcmca (77) 

Afyon K. 
Afyuıı K. 
• \ fyoıı I\. 
ğrı 

Ankara 
Arıkıll'l\ 

Aııkııı·n 

Aııkn.ı·a 

Aıık:ıı·ıı 

·,\ııknl'n 

Anfnlya 
An1alyıı 

Halıkesiı· . 
Bile<·ik 
Diııgiil 

Bolu 

Buı·sa 

Qnnkırı 

Diynrlın lm· 
Çonıh 

Diynı·lıakrı· 

Diyaı·bakıt• 

1 lt~aı·balur 

\;dı ~ıımih 1ltPr 
~~~ ffpf Arıkan 

~ıtlih Başotaç 

Aziz Akyürek 
ı ll. Pı>rtPv Demirhıın 

lll. /':eki NoydE>mir 

11Pkir KnlPii 
Jh. Alıılnı·ı·nlıııııın [t'lek 
l>ı·. linsım YlL•ni' Rnınyiiı·ı•k 
Cil. llısıııı Rökınf'n 

11" l'i k Ko mit ıın (Az) 

.\1 i Hııııa 'l'arlınn 

.\l ıl' Baııyııuhı· 
n ... Hı•l'ik Raynam 
Dr. 'l'uğıuııiı·all[akkJ Şinasi ErE>l 
<lalilı l\nhliyaı· Cli)kl.>r 

m. Kilırın Koı·ııhrkiı· 
f11. HE>fet Dele 
~ııılc•l 1 in Urnz 
l':iya Kaı·nnıurRnl 

:"J' azın i Ilk er 
( 

1t'\'tll nu ı·snııoğ ı ll 
1 r:ıı•ı•ı· Diı•lc 

Eı·zincnn 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurıun 

flazi:ı nt e h 
(l azhıntPit 

Oirrstın 

C+it·esnıı 

tçel 

Jstanlıul 
tstaııhul 
İstanbul 

t. tıı.n bul 
fstıı.nbul 
tstaıı bul 
t~tanbul 
İstanbul 
tstanhul 

fzmiı· 
Korı-ı 

Knshııııonu 



.::ı.lilı Turgay 
Hııad Hayri Ürt:.rüplü 
ı·~cnernl Ali 'aid Akbaytuğan 

Ahmed Harndi Dikmen 
Ali Muzafi'er Oöker 
Clalip Giütekin 
W. Ali ~'und Cebeıwy 
Vehbi Bilgin 

1\1 uhl.is Erkmen 
Re1·eb Peker 
Veoit Uzgören 
Enıı-ullah Barkan 
Mnhmuıl Nedim Zahm 
Yaşar· Üzey 
Hasan Reşid Tankut 
Dı· . Rıza Levent 

Yahya (l:ılib Karg[ 
Rasi h Kapinn 
Mümto.z Kaynak 
lsmaiJ 1 [akkı Uzunı:arşılı 
Yahya l:)czai Uzay 
Pa ı in Wivoııdjı·en 
Mustufa P' hnıi n rçeker 

evzad Ayas 

Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
ICoııya 

Konya 

Kiitahyn 
Kütahyn 
Kütahya 
Malatya 
M:ı.lalyıı 

Manisa 
Maı·a~ 

[ıL !'ll i ll 

Aııl,aı·a 

Antalya 
Ayrlın 

Bıılıkesir 

Balıkesir 

Ruı·sa 

Dnrsn 
11ıınja 

<.'unlnn 

ncııiıli 
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Orgıınernl lzzerlrlin Çalışlar 
C'ıwitl Oral 
Dı·. Alımvaya l\1 armara lı 

JJarndi Yairnan 
Dı· . ._'aiııı Ali Dileınre 

Anıiral Faln·i Engin 
Damar Aı·ılwğlu 
nı. Nac·i Blfleniz 
'fevfi k 'l'o.rman 

Nnki Dcknıen 
Nf'cmrttin Sndak 

Rııhıııi Apak 

Mua;ımııı ı· nrvrli 

<'<'lftl Arat 

ll iis:uııt•t liıı Oku.n 

A I'II.JJ{'ft (W) 

Jo:ıııin inankur 
J lüsnü Özdamar 
l • 'ııııcl Y"öprülü 
Fuaıl Gökbudak 
.Mustafa Ulusan 
Naim IIazim Onat 
n('.'>iırt Atalay 
Eın!'1l1lah Barkan 
linsan R('şid Ta.nkut 
}1 ansııı· nouloğ-:ın 

lı'azıl Nazıni Rükün 

'l'ahi ı· Bet·kay 
Rüı;;tü Bekit Diyarhakıro lfnzıııı Tcpeyı·an 

Osınan Şahinbaş 

Sahit Sağıroğlu 
Yusu1 Ziyıı. Özer 
Nul'i Pazarbaşı 
Talat Onay 
Abdullah :Mursaloğlu 
Ahrlülgııni 'l'ürkmt>n 
Uaındi Selçuk 
M e med Tecirli 

gdiı·ne 

mıfuıağ 

Eski.';~(' l1 i ı· 
Gazian te b 
nit•('SUU 

Tintay 

Halay 
TT :ı. tay 
Hatay 

V('frfl lıbudalc 

Korgl. Ali Rıza Artınıkal ( l'ta) Mnnisa 
Galib Pekel Tokad 

1 raıııdi Yalınun 

Rair Dinç 
!)efi k Özdf'tnir 
Abuünnhmnn Nnci D('miı·ağ 
Şı·nısctti n Günaltay 
flakkr ngan 
llıı·nhim Arvas 
r·ı·lill Arnt 
VeJ.,d lzhudak 

Azerice (1) 

Yozgad 

B11lgarcıı ( 3) 

Hasip Ahmed Aytunıı 

M: uğla 
Niğde 

iğrlc 

0l'Chl 
Rize 

~tıınsun 

ı.4eyhnn 

~<'yhan 

~eyhan 

~i inl 
~i vas 

'1' ı• lt i rıl ağ 
1'ulmd 

Yoıgad 

Zunguld:ık 

le: •l 
ts pa ı·t a 
Kaı·s 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malııtya 

1\famş 

M ıır:ış 
i~flo 

Onlu 

Rize 
Riiı·d 

Sivas 
Sivas 
Van 
Van 
Yozl-(an 
Yozgnd 

'l'okad 



Bnı: 'l'iiı·ker 

Esnd Uı·nı:ı 

ft't•vzi J>alclal 

Yalı .vn <:ıııih K:u·gı 

hmail llaklo Uzum~aı·şılı 
Ynhyıı NNı;ni lJzny 
Knsıırı <HiJek 

Mı•ıııdıılı ~c,•lwt Bsenclnı 

i\lns1al'ıı 11\,lııııi fll'ı·<;ekPr 

Nı•nwıl Ayns 
J •'azıl Nıumıi RUkün 
1 sm t>f l~ker 

V(•ıi NN•dt>l ~iinkitay 

~nhit ~nihro~1n 

Ynsnf Ziyn lızı>y 

'l'nliıt Onny 
F:ınin lnnıılmı· 

Ali (,'l'tink:ıyıı 

fil'l 'l_: 'l'iiı·k('t' 

Hamzıt Erkıııı 

Hnyılnı· t;eı·ı,:il 

lııl't ı\ lwsııııı n 
~I'Yk t Roşit llıılipuğlıı 

,\1 Plıı·ııı·ı> Wjııl.'ııı; 

Dı· . IHisnnıellin Kl!l'ııl 

Eı.::ıd l.'ras 

.A lw <.: üıtd iiz 

.Aı·i1 Baytw 
ilPilds Uııyknn 
Dı·. 'J'npta. 
~ınıih Rıfkr At.ııy 

Ul. Nihat Anılmış 

Ft>vzi Daldal 
İsmet İnönü 
l\[uammer Eriş 

Dr. 'E'mııl Tnnea 
Dr. )füuiı· ~oykıım 
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E rnwıico ( 6) 

Af.von K. 
Anıusya 

.. \ nk:ıı·n 

'\ ıı1< :ıl':\ 
na lı kesit· 
Balı lt esir 

Bilc>eik 

Bih,ı·ik 

nm·ı;a 

n ursa 
Çıınkırı 

Çoı·uın 

Diyarhn kıı· 
Elfız1ğ 

hskişehir 

flir<'snn 

ı ·1'1 

r'l'ıııil Atay 
lfnkkı Ungnn 
.\fiinih noya 

Fni'S{'II (27) 

l·'ıınıl Köpl'iilii 
ı ·'ııııtl Oükhndak 
~ııiııı Jlnzını Onnt 
f1rsi m A 1 alay 
llilmıet Bayur 
rı n ı i ın 'l'<'peyı·ıın 

Ali ('aııib Y(iııteın 

Raiaf Dinç 
Rtışrni Barkın 

~<'ınseltin Günnltny 

1 rııkkl Ungnn 
tlwııhim Arvns 
Vt>lecl lzhuclak 

]i'f(III.~I ZNI (2.9:1) 

, \ i'yon JC. 
.\f~onK. 
. \J'ynn K. 
_.\fyon K. 
,\i' yon 1\ . 

.\ t';vıııı K 
ı\ i',voıı K. 
,\j);n 

.:\ ıııns.nL 

.\ ıı k:ll'a 
.\tıl\111'11 

• \n 1on·n 
.\nlwrn 
An kara 

Anlmrn 
Aııluırıı. 

Aııltnt'a 

Ankara 

Antalya 

.\ ııt alya 

1'\ıınıllıılı Esnt Nıııııl'l' 

' l'iiı·ki'uı oı·s 

.\glıh HııTı lırvenıl 

lll'. 1 lnl(ısi .Alnüıı;ı 

l>ı- . ~ı ıı7.hııı · Uemıen 

l>ı·. ~:ıkiı· ~<'ll<'r 

, 
1 a:wıi '1\qwoğlu 

Ol. Kiızıııı Ozıııp 

lf:ıeiııı ('ın·r1<1ı 

ı 1 i Inı i t:eı·c>ıııct li 
1 sııı ai 1 HııJ, k ı [ ' zııııı:a ı~ ıl ı 

Ynlıyn Nrzni l'zıı.' 

Dı·. ,\1 ııh1is Sumeı· 
1\:u.nın Uüı<'k 

Meındıı h ~c \'lt ct gscııtlol 

F'eı·icl u ıı l•'i kı-i Düşünsel 

Neemerlclin Nahiı· Srluıı (Az) 

< \•li\1 ~ait .'iı·en 

Cenıil Oz~ağ1aı· 
[•'etlıi Ukyıır 

~innlı 

Vnn 
Ynıı 

K:ıı·ıı 

Koııyıı 

Konya 
Kütahya 
Moııisn 

Ni~ıl~~ 

O ı· du 

Hizo 
~n nı sım 

Sivns 

Vuıı 

Van 
Yozgnıl 

.\tıt aıyı L 

A ııt aı.va 

Aydın 

• \yrlm 
A,\·dııt 

Ay cl m 

AyJııı 

Baııkesiı· 

l~aııl\f'siı· 

nalıkrsiı· 

Balıkc>sir 

1\:ılıkesiı· 

nilrı·ik 

nılrl'ık 

nill.'eik 
Bingöl 
Bing'öl 

nolu 
nı) ın 

Hıılıt 



J fn'lnn C'ı>mil (.'am hel 
Vr. ,\lııııı>cl Rııhi Yeşilyıml 

Jlıı·ııhiın 1\ı•c·ıııi l>ilııırn 

~\tıl' .\kı.di~; 

J>ı·. llıılilı 1\nlıı·ııııııııı 

J)ı· . .\1. 'l'alfıt !-\iıııN· 

J >ı·. Rdik Oünm 
]) ı·. !-\M li K o nu lt 
l·';tt in (Hi Hndiı•ıon 
1-'ıı:dı ~ :iill'C: 
t:l. ~nei ' l'ıııııı. 

~ııılıittiıı llıılııı Paı·s 

,\(•\'Wıi ,\)H~ 

l{pfpt C'nııı1Pz 

.\tır Kaıııc:ıl 

, \\'ll i Y ukanıı: 
J 1 ilıııi ı•;ı·~ı·ııPI i 
Hı·~:ı t 'u ı· i < liiıı tr> k i ıı 
Hulıi Hıılayıı·lı 

%i,\a Upvlwı· Et ili 
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\ nsul' 1\Pıııal 'l'pıı~irşeıık 

ıtahıni .\pak 

Halid Nazmi Kcşmir 

Refet tllgeu 
ITilziıu \ ut' 1\:lıyuı>:ık 
Şinasi Oevrin 
YllSni' Ziya Özcu~i 

Ispanyolca (1) 

ncı·r, 'J'ürk<>r Afyon K. 

1 fa1yuncn (12) 

. \fyon K. 
nıll'Hil 

(1ı:ınııkkale 

('ankırr 

('ankıı·ı 

niyaı·l'tı kıt· 

Vell'ıl 1zbuuıık 

Van 

nı·. ~Tııstafa B<•ngisıı 

ı >ı· . Tlilıni Oytnc:: 
F'ıınrl Rirnıen 

'fi1 ai ~iikrii Bl<>dn 
lfnmrti ftlkiinıpıı 

\'<·lill .\rol 

Kiiı·tçe (2) 

l\Hiuih Boya 

Latince (1) 

Fnzıl Klızmi Rükfuı l,!ıııı kır ı 

Macarca (1) 

Sadettin Epikmen !zmir 

1\fanisn 
1\fanisa 

Son ı sn n 

~ı·ylı !lll 

~kyhnıı 

Hiiı·ıl 

Hiııah 

'l'ekirda~ 

'l'o lraıl • 

Uı·t'a 

Zonguldak 
./'.nns,tnldak 
V.on.,.nldıı k 

l zıııir 
:ıtalatyıı 

Hi u 
:-\i\ H 'i 

'l'ra lızoıı 

Yuzı.rad 

Van 



Ht·r~: Türkeı· 

!Jr. Taptııs 

l•'a t in < ~Ün'lll1i l'l'tı 

l•'ıızlı <ıü!Pı; 

l+'nztl azmi liükfuı 
.\lnstal'a Alıdüllıalik Ht•ıHlu 

1 st aıııa t Üzelam ar 

.\fyon K. 
Al'yuıı K. 

Bnı·sa 

Bnı•ı-ıa 

<.'aııkırı 

<,'anlorı 

Bskişclıir 

nnziantcb 
Uiı·esuıı 

fHl'PSUll 

fzınir 

Dr. Mt-nıt•ıl Ali Ağakay 
ı: ı. lıısa n Rciknıcn 
-'Iüniı· Akkayu 
lh•nal Arıınan 
'Meıne<l Alclenıh· 

;\LPıııL1ulı Şı•vkeL Esendal 
1 ):.;ıııan Şahinbaş 

. \ı iz ~tııniJı llLtır 
Hntinı Aliuğ 

~ükl'ii Koçak 
<ıl. llıı;:ı.u Sökınen 
<H. Kazmı Karabckir 

h ın ir 

Bilceik 
Ed il'lle 
ı~ ı·ziııcıı.n 

Erzuı·uuı 

Erzurum 
Oiresun 
tl:ltıı.nbnl 

\'elcıl lzbudak 

\ 'ı·led İzlıudak 
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Rmııca. (23) 

Kıini Kııraosnıau 

1 Jr. Hrza Levent 

O ı·ırctH'J'U 1 1zzedcliu <.)alışlar 

l lr. Alıravaya Mnrınat·alı 

Huı;;t·ııi Barknı 

.%ii h lli D urtıkan 

llilmi Uı·an 

~n ki Bckmcıı 
• \ t ıf Esenbel 

~ıl'l'ı Da,y 
Hauıi l~rkmaıı 

Tltıı;ç,<ı ( 13) 

1\Iauisa 
Mardin 

Muğla 

Niğde 

!'i amsun 
Ramsun 

Sryhan 

Siird 
Sivas 

Tı·abzoıı 

Tnııccll 

:)iikı·ii Ali Ögcl Jstaııbııl 

K ııh ı·aıııan Arıklı Kars 

<ll. Sryfi Düzgören :MuJ"din 

T or~l. _\li 'Rıza Attuııkal (Orta) Mııııisa 

lıııhıni A pak Trkinlağ 

1 f asi p Ahmed Aytuna 1'ukad 

Tatarca (1) 

Y'ozgad 

'l'·ii rlmıeu.cc ( 1) 

Yor.gad 

Uyuım;a (1) 
• 

Yozgıııl 



7. Sayın üyelerin iht saslarına göre tasnifi 

Mii.mlaz Ükmcıı 
NunHın Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Pel'idun Pilcri Düşünsel 
Ncemeddin Sahir Sılan 

Süreyya Ürgeevrcıı 
Atır Akgiiç 
Muhittin Baha Pars 
ı~'a:.-:ıı Naznıi Rüldtn 
1ılüu.ir Çağri 

·urı Kayaalp 
Şakir Baı·an 

Y ustıf Başkaya 
Xeki 1\fesud A l<ıan 
Jstıı.ıııııt Oz<lamnr 

Ymınr Ziyt~. (her 
Ahm<'d Aksu 
Belcir 1 alcli 
Ümer A~ıın Aksoy 

BPkir Sıt.kı Kmıt 
IIcuııw Selçuk 
Refik Kol'altan 

Kemal 'furan 
J [alil Menteşe 
:Mahmud Esad Bor.lmrt 
Ucşad Mimaroğlu 

Şükrü Saracoğln 

Örn r Küntay 
Ahidin Binkaya 
Reşid Ozsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Şevket Ödi.U 
Ragıp Akça 
Su lah Y nrgı 
Ali Rızu Tfuel 

Pnad Gökbudak 
Onlip ült.ckin 
lzı.ct Eı·tlal 

~~Pvki Bı·gun 

'J.'evfik Fikrct Sılay 

AdliyP 1'/l lııthtk {6S) 

Anka m 
Anttılya 

Autıılya (vf' içtimai~ · ııf) 

Aydın (ve çiftçilik) 
Bahkesir 
Bingöl 
Bingiil (ve id:ıı·f• \' 1' ıttıılhııut.) 

Bitlis 
Bursa 
Bursa (ve eoehiyııt ) 

Çankırı (ve dil ve ınruu·if Vt' lai'İiı) 

Çartım 

Çorum (ve idnı·e ve nıııliye) 
Çorum 

Denizli (ve zirant) 
Diyaı·lıakır (ve ulfınııı iı;t inı;ıiy . \'P. siyıt!li~ ·e) 
Bsltiı;;ehir 

Eski~chir (ve tarih ve dil) 
Ga?.ianieh (w ziraat.) 
naziaııtc•IJ (ve askpı•lik ve ikti · ııt) 
Oazümtc•h (ve eıh•hi~·nt. \ ' 1' o il Vt• nınııı·i f) 

Halay (VI' dchiynt) 
Ilatay 
1çel (,·e itlare) 
1sparta (ve mathuat vr tiı•ııı ·rt) 
lzmir (ve çiftçilik) 
İzmir ( vr <;if tc; ililr) 
1znıir (ve hesap iı;ıkı·i n .• iılıll'l· ) 
'!zmir (ve iktisat) 

Knt'S (ve nıaarif) 
Kastamon n 
Kayseri 

... . 
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1 
J Kay. eri . ) ~ .. ~~ 

Kırklareli (ve ı;ift<:ilik) 
Kocaeli 
Kocaeli ··· -1../' 

Konya 

Konya (ve edehiynt) 
roııya (ve ikt.hmf1) 

. . .. ~ ~.' .. .. , 
.;. . .. 

. 
Kony:.ı. (vi' hankHC'ıltk vr. ıııııliyc , ... lirııı ·el) 

Konya (n• illnı -\) 
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. , 
ronyn •• 1 - ~- ... -



\'e h bi Bilgin 
A ı iıettin Tiridoğlu 
Eıııl'ullah Barkan 
Asmı Tümer 
Kenan Orcr 
Refik İnce 
Bdib Ergin 
Husau .Menemencioğlu 

Harndi Şarlan 
.Ali Zırh 
]•'u ad Si ı·men 
Raif Din~ 
Ccmil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşcnk 

:\ iızıuı Pvl'OY, 
Rcsa.i Erişken 

Sıtkı Atanç 
Paik Ahmed Barutcn 
Jlamdi Ülkümen 
Haii Karadeniz 
~inasi Denin 

Ali Çetinkaya 
1 [ali<l Bayrak 
Korgeneral Kemal Doğan 
Arif Baytın 
W. Nihat Anılıruş 
İsınnt İnönü 
Ul. Kazını Özalp 
Fethi Okyar 

l [asan enıil Çambel 
ı H. Naci Tmaz 
Atıf Kaınçıl 

Ali Hıza Erem 
}~yiib Sabri Akgöl 

Gl. Kiazım. Sevüktekin 
I<'uad Balkan 

.\bdülhak Fırat 

.Aziz Saİnilı nter 
Şii1uü Sökınensüer 

ll 1. Pertav Demirhan 
Ul. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Şükrü Koçak 
Fikret Atlı 
Gl, İhsan Sökm.en 

.. 
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Konya (ve ına.arir) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
l\lanisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
?ıfardin (ve idal'c) 

Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
Rize 
!4inob 
Sinob (ve iktisat) 

To ka d 
Tokad 

'l'okud (\'c zi ı• aat, orınan, ticn ı·et) 
Trabzon 
'l'ro lızoıı (ve mn thuat) 
Tı·abzon 

Zonguldak 

Askerlik (59} 

Afyon Karahisar 
.Ağrı 

.Ağrı 

Aııkara (ve nnfia) 
.Ankara 
Ankaı·a 

Ballkesir 
Bol u (ve diplomasi) 

Bolu (ve nıatlmat ve t:nih) 
Bursa (ve idar~) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimcndücı·cilik) 
Çorum 

Diyarhalor 
lijJirnc 

Eı·ziıı.cnn (ve hukuk) 
1-~rzin(·aıı (ve şim en ıl if ereilik) 
Bızincan (ve idare) 

Erzıuuın (ve diplomaııi) 
Brzuı·unı 

F.:rzurnm 

Erzıırnm (ve tayyarecilik) 
Oireımn (ve çiftçililt) 
Oiresun (ve idare ve ı.l ipl o nı asi) 

. ~ 

.... - ~ -... .. 

.... 

rı 
.1 
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:mdib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

V nsuf Ziya Zarbun 

m. Kazım Karabekir 
<11 . Refet Bele 
Şükrü Ali Ögel 

Şerafettİn Karacan 
Zihni Orhun 

N azmi Toker 
Bmho.nettin Denker 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğnn 
01. Ali Fuad Cebesoy 
m. Aşil· Atlı 
Reccb Peker 
V ed it U zgören 

Mahmud Nedim Zabcı 
Vnsrl Çınay 
Korgeneral Ali Rizn Artnııkal 
Osman Erçin 

Gl. Seyfi Düzgören 
trfan Ferid Alpaya 
Orgeneral İzzedtl i n ('alışlar 
Sadullııh Güney 
Hııkkı Krlrcoğlu 

ra id Fırat 
Hnşeui Barkm 
m. N aci Eldeniz 

Cevdet Kerim lncedayr 
Atıf Esenbel 
m. Akif Öztekin Erdemgil 

Oeınil Uybadın 

Rahmi Apak 

Sami Erkman 

Celfıl Al'at 
Halil 'J'ürkmen 

A hınetl Haındi Denizmen 
Am i ral Fahri Engin 

Yusuf Ziya Özençi 
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Gümüşane 

Oiinıiişane (ve idare) 
flünıüşaııe 

1stanhul (ve manrif ve i~tinutiyat) 
!stanbul 
İstanbul 

Kars (ve iılare) 
Kars 

Ka'yseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 

Kocaeli (ve şimendi(ercilik) 
Konya (ve diplomasi) • 
Kütahya 
Kütahya 
Kiitahya (ve tliplomnsi) 

Malaty~ (vn harita ve kadn.stro) 
:\[alatyn 
\[ ıın i. a 

J\.farusa 

Uardin (v<' gümrük işleri) 

Mordin (ve hukuk) 
J\.fuğla 

"Muğla (ve deuiz işleri) 
Tuş (ve din ve içtimaiyat) 

So.msu11 (ve r,iftçilik) 
Anınsun (ve diplomasi) 
Seyhan 

Si no b 
Rh·as (ve zootelmi) 
Sivas (ve Türk dili) 

Tekirdağ (ve jdare) 
Tekirdağ 

·,. 
~~ 1 

ı .. f 

' ı • 

.... ' 

-' 

'l'utiC't'li ( 1' e koO(H' l'ati fı; ilik 

Yozgad (vo diplomusi) 

I'C h:ığeılık) 

ZoııgulUak (ve idnr~) 

1Ja1ıriyc (3) 

Istanbul (ve ticaret) 
Snmsun (ve deniz iŞleri) 
Zoııgnlıhı k ( mn k in<' ıııiilımı~lisl i ği) 

.{ 

.. 



Berç '.l'ürker 
Hnmza Erkan 
Mnaımner Eri~ 

Rifat Araz 
N mnllı:ıh Esat Suıncı· 
\'eli Necdet Sünkitay 
~,etlıi Altay 
Heınıi Ünlü 

t '" ltı.l Bayar 
Salfı h :ı tti n Çam 

Ali Rrıa Esen 
(ll. A lııned Y aııı~u 

Mebrure Gönen~ 
Nafiz Aktm 
Fcyzi Sözener 
Aziz Akyürek 
•rurhan Cemal Beriker 

Galib Bahtiyar Göker 
Kazım Gürel 
Halid 1i1engi 
llikmet Işık 

Mergube Gürleyü.k 
Şeref Uluğ 

Ziya Arkant 

~evket Raşıt natipoglu 
Nuri Göktepe 
Memed Demir 
Rahmi Selçuk 
F.ınin Yerlikaya 
J,.().tfi Gören 

• 

-~-
Banlcacılık (10) 

Afyon Karahisar (ve iktisat ve rn11liyt>) 
Afyon Karahisar (ve iktiııat) 

Ankara 
Ankara (ve hesap işleri) 
.\ntnlya (ve ild iı:ınt.) 
Diyarbak1r (ve idare) 
Elazığ (ve iktjsat) 
İsparta 

lzmir 
Seyhan (ve maliye) 

Baytal' (2) 

Belediyr.cilik ( 12) 

Alyon Katahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzurum (ve idare) 
İçel (ve ticaret) 

İstanbul (ve iktisat ve maarü) 
Konya (ve idare ve nafia) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve 1ir.aı·ct) 
Sivas (ve maarif) 

Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya (1) 

1staııbnl ( vo maarit) 

Afyon Karahisar (ve ikthıııt) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 

Bolu (ve orman ~e ticaret) 
Rol u (ve idare ve lıalkç1lık) 

.. 
• ı 

.. 

'• 

. ' 



Memet Sanlı 
Emin Aslan Tokad 

l•'nik Kaltakkıran 
Nafiz Dumlu 
Bınin Sazak 

Abdullah Mursaloğlu 
Ahdülgani Türkmen 
l\l;cıned Tecirli 

AJı med Ovacık 
1 Lüımü Özdamar 
1\fcnıed Aldemir 

1'alı sin Çoşkan 

Haındi Kuleli 
Ziihtü Akm 

lbrahim Dıblan 
Aamed IIamdi Dikmen 
:Muhlis Erkmen 

Kani Karaosman 
Yaşar Özey 

MemedErten 
Ziya Kayran 

Rıza Erten 

İsmail Çamaş 

Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 

Nald Berkmen 
Hıılfu;i Oı·ııı:uğln 

!smail :Memet Uğur 

Nazıni Trak 

Tııhir Berk&y 

lbralıinı Necmi Dilmen 

raiııı ITnziııı ünal 
Bcsim Atalay 

Veled İzlıudak 
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Burdur 
Denizli (ve hukuk) 

Edirne 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 

Ilatay 
Hatay 
Hatay 

İçel (ve ticaret) 
Isparta (ve ticaret) 
lzmir 
Kastamonu 
FUrkJareli ~ 

Krı·klarr l i (,.e ıııakinc) 

h ocaeli ( zinıa1 i uınuııı iye) 

Koııyıı ( lıa~t•ılık Yt' ağıı.çı.;uık) 

J\iitah)'a (t.on1ekııi vr sii1çilliik) 

Manisa 
:.\l:nı isıı ( ;Ô ı·ıınl i nıHuııı iye ) 

Maraş (ve ticaret) 
Maraş 

.\[nnlin ( ıwlıat hru;talıklarr) 

Ordu (ve idare) 

Seyhan (ve ticaret) 

'·, 

~ı·ylıan (zirnM ekunoıııisi vı• tt>şl<ilatr) 

~iird (ziraat vf' ıdl'a.at kiınyasr) 

Sin o b (ve ticaret) 
Sivas 

Teldrda.ğ (ve ticaret) 

Deba.o.at (1} 

Denizli (ve ikti.sat ve ticaret) 

Burdur (ve talih ve hukuk ve mathtml) 

Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (vo tarih) 

Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

'· 

• 1 .... 
• ,ıl• 

..... 

i 

: ı 
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l\fpıntfuh Şevket Eııendal 

Ahmed Şükrü Esmer 
Nııınan ;ırencıncıH·ioğlu 

Ali Muzaffer Göker 

Hikmet B~yur 

.Muammcr Develi 

.- -ı 

Muznficr Alepınar 
SaJih Başota.ç 

Nuri Ta.maç 
Riza Saltuğ 

.1'\:ıiın Ercm 
Ekrem Pekel 

• \ lm fliinrlüz 
Fal i h Rıflo Atay 
Agah Srrn I.ıcvend 

H ayrettin K aran 
Rcşnd Nmi Clüntekin 
.Ziya Govher Etili 

IIi.iscyin Cahid Yalçın 

Asım Us 

Cahit Çubukçu 
Faz1l Ahmed Aykaç 

Ferid Celal Güven 
J\ bi din Da ver 
Sa.lah Cimcoz 
Bcnal Arıman 

Etenı !zzet Benice 

Fuad Köprülü 
Hüseyin Rahmi Oürp1naı· 

Sadri Ertem 

Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Kemalettin Kamü 
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ll ilecik 

!stanbul (ve matbuat) 
lstaıılıul 

Konya (ve tarih ve maari!) 

llauisa. (ve mııarif) 

DişÇ?7.ilc ( 1) 

Tokad (ve maadf) 

E czacılık ( 6) 

Ba1rkcair 
Bı·zincan (ve zjraat) 

Kastamonu (ve kimya) 
Iüı~tııınıırııı (YP tiı·nr<'1 H iktisnt) 

Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Brlrbi!fat ı•r mnfbwıt (27) 

Aıılwı·a. ( V(! lınllu; ılık ) 

Ankara 
Aydın (ve maarif ve pcdııgoji) 

Balıkesir 

Çanakkale fve maari!) ~ 

Çanakkale (ve maliye ve ticıırct) 

Çankın (ve diplomasi ve içtimaiyııt) 
Çoı·ulı (\·e ııınliyc ve iktisat vo m:ııırif) 

Diyarbakır 

Elazığ (ve maari!) 
İçel 
!stanbul (ve maa rif) 
!stanbul 
t:r.mir (ve hc!o.livccilik ve içtimaiyaO 

Kars (ve dip1oııııısi) 

Kars (ve tarih) 
Kütahya 
Kti.tahya 

Muğla (ve hukuk ve iktisat) 
Niğde (ve ziraat) 

Rize (n iç;timaiyat ve iktisat) 

' . • 

. ..... 



Cemal .Alış 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 

Haydar Rüştü Öktem 
1\femed Rmin Yurdakul 

Siill'Jrmıın Köstekçioğlu 

Riiştii Bekit 

AJııııed Kntsi 'l'ecer 

Rusnlli Bulayırlı 

lzzet Özkan 

Türkan örs 
~\li Kami Akyü.ı 

Esad Uras 
1 smail Ilakin Mumcu 
f'evzi Daldal 
l<'alu·ettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıldı 
Yahya Sezai Uzay 
1•'alin Güvendiren 
Refet Camtez 
!filmi Rrgeneli 
Mustafa .Abdülhalik Ren<.la 
Avni Doğan 
.Atrf Tüzün 

Sin oh 
Sivas (ve içtimaiyat) 
'l'C\kirdağ (ve diplomasi) 
'l'd.bzon 

Tunceli 
Urfa 

E11ka.[ (2) 

Çorurn (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (1) 

:::\eyhan (vo edPhiyat ve halkçılık) 

lleso,p işleri (2) 

Çanakkale (ve maliye) 

Kırşehir 

!çtimaiyat (2) 

.Antalya (ve maarif ve felsefe) 
! tanbul (ve pedagoji) 

Idare (46) 

Amasya 
Amasya 
;\ııkura (Y• ikU·at ve ı.ınliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Btusa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çankırı 

Çornh (ve maarif) 

., , .. - ~ 
. .. 

! 



Ma1ıhar Müfid Kansu 
Osman Şahinbaş 
~ahi1 ~ııj{ıı·oı:(lıı 

Miinir llüsrcv Oöle 
Osman Işm 

Münir Akkaya 
Atıf Bayındır 

Ziya Kııramnrsal 

Esad Özoğuz 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 

U azi nı Börekçi 

tbrahim Sür!:'yya Yijlit 
Nnphi Art >1 

Kaznn Okay 
[uftalih Ökcr 

Hasan Reşid TauknL 
Jlulicl Onaran 
ilazim Tepeyran 
Jliisnü (.'akır 

1\ff'nıt-d Ali Yörükcr 
Hüleyuıan Ne('mi Selmen 
Ziihtü Durukaıt 
Ali Mtiııif Yrğı>ıııı. 

Hilmi Uran 
Ziya Başara 

I•'ayık Öztrak 
flalib Pekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Srrrı. !(•öz 
İbrahim Eteın Bozkm·t 
Ri!aL Vardar 

~aznıi Topeoğlu 

Kasım Oiilek 
1 ı;mail Sa buıırn 
Kamil Om·su rı 
Ra h m i 1' öken 
~ıı.dettin Serim 

N asuhi Baydar 
Faik Kmdoğhl 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Hüsnü Kitabcı 

• 
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Çoruh (vo maliye) 
Edirne 
Bltur.ığ (ve baııkıll'ıhk ve çiitçilik) 
Erzurum 
Eskişehir 

Giresun 
tstanlml (ve huknk) 
lstanhnl (ve maliye ye iktisat) 

Kars 
Kastamonu ( vr maliye) 
ı·aysı>ri (ve matbnat.) 

h ırşrhiı· (n• nıaarif) 

Korııcli 

Kcıc:ırli (H! hukuk) 

Konya (ve maaı·if ve maliye) 
Malatya 
1\faraı;; 

M cm li n 
Niğde 

Nı.ını:-;urı (v ınııliye) 

Ramsun (ve belediye) 
Hamsun 
Sıımşutı 

~eyhan 

Seyhan 
Sivas 

'I' c kirdağ 
'1'okail 
Van 
Van (vo ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve nıaHye ve maarif) 

l kti~~rıt ( J.J) 

Aydın (ve litaret) 
Bilc<'ik (\'e b:ırıkacılık ve rnaHye ve ticaı·Pt) 

r :i rt>sun (ve hukuk ve Liraret) 
l ırniı· (ve maliye) 
l?.miı· (ve hnlmk) 
Kayseri (ve idare) 

fıı.latya (ve hnııluıcrlık ve pJehiyaL vr liraı·<l1) 
lanisa 

1\Ianüıa. (ve idare vo maarif ve ziraal) 
Maraş (ve idare) 
Muğla (ve bukuk) 

~-



Mitat Yenel 

H li!!elf"İn Sami Co.,ar 
Hazim Atıf Kuyucak 

İbrahim 'l'olon 
Sinan 'l'ekelioğlu 

Salih Tuı·gay 

Haynar Çerçel 
Relkis Baykan 
lsıııııil llakkt Uzuııçarı;ıılt 
Nt>1•znd Ayas 
.\nı i Ynkaruç 
llııydıu· Oiinver 
Kııl'iyüt tin Erdem 
Nnkiye Elgün 
i\lf'lımrıl Şahin 

\fufi Atuf Kansu 
'rlllilt Onay 
lzzpt Ulvi Aylnu·d 
l~ıuin lnıı.nkur 
!Jmı hi m Ala ettin Gövsa 
Hasnn AH Yi.IC'ı~l 

~az nı i flker 
ŞP!ıinıe Yunus 
< 'ent1 Duı·sunoğlu 
Hacer Dicle 
Ali Dikmen 
·\filıı·i P(']ttnş 

Rıılvnıı Nafiz Edgüı>r 
Ali rı:ıııih YönUım 

fTomdi Yalm~ 
~elim ~rrr1 Tarcan 
~alıilıu ı :iikçül 
Şl•msa lşcen 
'Mithat Şükrü Bled : ı 

I;Pnı~f'l t i n Oünalta.1 
Sul ise bn.ııoıwğlu 

Refet Ülgen 
Em in Erişirgil 
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'rıınceli 

[ ı·.ra (ve maliye) 
;/,nıı~uldak (ve hnkuk) 

,flllldMIIIII(:J) 

Kocaeli (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 

Kimya (1) 

Kayseri 

Maarif (32} 

Afyon Karahi ar (ve iktisat) 
Ankara 
Bıı 1 rkesi r ( ,., miUi tarih) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiynt) 
Çunakkale 
l>ruizli 
~~ı·ıincan 

J<:rzurum (ve belediye) 
(fuzianteb 
niresun 
C: ires~'ln (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkftri (ve matbuat) 
tçel 
lstanhnl (ve matbuat) 
lzınir (ve dil ve edebiyat) 
!zmir 
!zmir 
Kars 
Kastalllomı 

Koc·aeli 
Malatya 
Munisa 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
ı4~?~ · lıaıı (w enPbiyıı.ı) 

Siva.s 
• 'ivus· (ve idat'l') 
'i' rabzon 
Uı·fu (vo riyaziyc) 
Zongultlak (ve S,!)syuloji ve ielseie) 



Alımed mua 

('Piill Sııit Siren 
r.,met Eker 
l•'uad Ağralı 
Hasan Fehmi Ata.ç 
Mükerrem Karaağaç 
Jsmail llo.kkı Ülkmen 
Faik Baysal 
~iikrü Ataman 
Faik Soylu 
Remzi Çiner 
llo.lid Nazmi Keşruir 
Ha an Saka 
Sn•rı Day 

.. 
J z:t.eL ı·nkan 

:-ladcttin Epikmen 
Ltlmı·alıınan Naci Demirağ 

ı\ritat Aydııı 

Httzi Soyer 

Ct-mil Özçııflar 

f\·ınal Karamuğla 

.\hnu·d Sungur 

Kfıznn N ami Duru 
IIasib Ahmed .AJ':tuna 
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Mrılrirıc (1} 

Aııkara (ve sanayi) 

Maliye (13) 

Bolu 
Çorum 
Blilzığ (ve ikt i~a1) 
HümiL~o.ne (Ye iktisat) 
tspal'ta 
!stanbul 
Kayseri (ve hukuk) 
Mu.~ (ve iktisat) 
Niğde 

Sivas 
'I'oknd (ve iktisat) 
'l'mhzon (ve iktisat) 
Trahzllll (ve il~tisat) 

Jj iiliPIIdi.let ( :i) 

Rski~chir (ve nafia ve şimendifercilik) 
Jznıiı· (makilıe mühendisi ve ilüisat) 
Sivas 
•rrabzon 

ı·fa (ve nafia) 

Ne1ırıfat (1) 

Dolu (ve tnaar,f} 

Ot·»ıanC1Zık ( 2) 

~~uğla (ve idare) 
Ym~~ıı.I (ve iktisat) 

Pedagoji (2} 

'Manisa (ve maarl1) 
'l'okad (ve maarif) 

1 ' • 



Ali !{ana Tarhan 

Res'lam ~evkPt Dağ 

E:~ret Demirel 
Hasan Karabacak 

Mustafa Fahmi Gerçeker 

lk Hmıamettin Knral 
Lk 'raptas 
Dr. Cemal Tunca 
Or. 1\fünir Soykam 
Dı·. 1-IuHlsi Alata9 
Dı·. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Ik Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 

lk Galib Kahraman 
Dı•. M. Talat Simer 
lk Refik Güran 
Dr. SaCii Konuk 

Oı·. Akif Arkan 
lk Mustafa Cantekin 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. İbrahim Tali Öngöt·en 
Dr. Şükrü Emed 
Dr. Fatma 'Memik 
Dr. Abdüı·rahman :Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
ı;>r. Mhıbtar Berker 

-Ha-
l'u.~la, il'lgrrıf ve telefon (1) 

İstanbul 

Resim (1) 

Siird (ve maarif) 

..4..nkara 
Zongııld:ık (ııın(lenrilik) 

ı,'t1r~· ilimleri (.1) 

Buraa 

Tabiplik {39) 

Ağrı 

Ankara 
AntAlya 
.Antalya 
AY, dm 
AY, d ın 
.A:Y,dın 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bu_rsa 

Çankm 
Co rum 
Denizli (ve belediye) 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Diyarbakır 

Edirne 
Gazian te b 
Oazianteb (ve dil) 
Giresun 
lçel (göz hastalıkları) 

' . 
1 ( -; .. 



Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Dı·. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Dı·. J.'nad Umay 

Dı·. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağınan 
Dr. Osman Şevki IDudağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Kemali Bayizit 

Dr. Rıza Levent 
Dr. Alıravaya Marmaralı 
Dı·. Rasim Ferid TaJay 
lll'. Vehbi Demir 
J)ı· . '-luiııı \li nilı:ıınre 

lzzet Akosman 
'rayfur Sökmen 

llilmi Şeremetli 
'l'evfik 'l'emelli 
F'ahri Akcakoca Akça 

'l'cnıel Göksel 
Nuri Pazarbaşı 
ı:;a<leltin Uraz 
Kahraman Arık1ı 
~Lıtlıancm Celal Bayar 
Ümer Taşçıoğlu 
Memeu Seyfeli 
)ılustafa Ulusan 
M eıue<l Şevket Ozpazı.ırba;n 
C )::ıman Tane1· 
llüseyin Ek.şi 
Hasan Cavid 
Şefili Özdemir 
Cemal Kovalı 
Dnniş B.viboğln 

~erif Bilgen 
Salim Korkmaz 
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İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Mal' aş 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
Rizö 

'l'icaı·et (22) 

Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 

Balıkesir 

Bitlis 
Denizli 

Edirne 
Gazian te b 
!stanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve ııanayf) 

Kayseri 
Kırşehir 

Konya 
.Malatya 
Malatya 
Ordu 
Rize 
Siird (ve nııiia işleri ve ziraat) 
'l.'okad 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (\'e ıktisııt \"C ıiruul) 



8. Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Ali :etinka) a 
İsmet fnönü 
Rasih Kaplan 
Dr. 1\Iazhar Gernıen 
Ol. Kazım Özalp 
Ila cim <)arıklı 

l\1 usta l'ıı .B'ehmi Ocrc;:eker 
1\hızlıar 1\lüfid Kansu 
lk l\1ust.fa Cantekin 
lsnıet Eker 
Yusuf Başkaya 
I!~a ik K altakkı nın 
Emin azak 
Menıed ~ahin 
HHsaıı J<'chmi Ala<; 
Hüsnü ÖzdRmnr 
C<'lfil Bayar 

EH<ıt 1 lh·:ııı 
• a fiz .\kt rn 
B'aHh R.ıfkı Atay 
Mcmeo n mir 

Osman Niyazi Btm·u 
Refet 'aınlez 

Ami Doğan 
Mustafa Abdiilhalik Rcnda 
Münir Çağıl 
Fuad Ağralı 
Abdiiihak Fmtt 
Na l'iz Dunııu· 

Gl. lhı-;an Sök.ıtıPn 
lsıııai l 8abmıcn 
1\lilniL· Akkaya 
'fal!ıt Onay 
Edip Serv t 'I'ör 
tzzet Ulvi Aykıır<l 
Emin Inankur 
Mükerrcm Karaağaç 
Alımed Hamdi Deuizıuen 

\ 

1Jiriırci JJ, ı•ı·edrııhet"'' mcılw.ç o1nn1rn· (.1.1) 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Ay nın 
Bahhsir 
Bahkcsir 
Bnrsıı. 

~nıı.ılı 

Çonmı 

ı.;ornnı 

Dı>ııizli 

l•;dirnc 

l~ski.,l'hiı· 

naziantelı 

n iim üşm ı e 
tsparta 
h ın ir 

Mahnıttd l<;san Hıızknrd 

Esad Özoğnı 
Alımed llilıui Knlaç 
Or. Fuıut Umay 

tbralıim 'üreyya. Yigit. 

Sesim Atalay 

Yunus Nadi 
IIamr!i Y a.lnıan 

1 >amar Arıkoğlu 
Yu. u f Kemal '1' ngirşenk 

:liyıı Ha~ara. 

lt'ıı,\ ık i>ztmk 
llııııııli t lküıııeıı 
Hasan Halm 

Hakkı lTngmı 

Sırrı J ~,;öz 

l!.i11(i Dct•rtriuılleri mcbıts olmılrtr (.'iO) 

.\11ıa~ya 

.\ınas~a 

Ankrıra 

nalıkı•siı· 

Balıke,iı· 

Rtrrı-ıa 

<:ankıı·ı 

Çaıılmı 

<,.'oıı.ım 

El:izı~ 

Erxiıı ·ııu 

ı ·; ı·zu ı·uın 

( 1 İ l'('SLUl 

fliı•estm 

(1 i I'C'RUII 

(IİI't'NUll 

( 1 üıııiiı;;ane 
llfıkk;'\ri 

lı,: el 
1spart a 
ls1anbul 

Ziya Karaınur:o:a l 
Knmil Dursım 
Ra.hı.(li Kökcn 
~ükrü Saraeoğlu 

Şevket Ödül 
Ragıp Akc;:a. 
Kazım Okay 
lustara musan 

Naiın IIazjnı Onat 
Tı•' fik Filn·el :::)ıla,\' 

Rt>l't'b Pek •ı· 
:;'\lalııntıd • 'fliııı ;/,alıcı 

Yrışıır Üzey 
Mf'ıııed Brtrıı 
Rı zıı T~~rleıı 

Jt'ıı ik Ho~ 1 u 
lJulid 1\lengi 
l sımıil < !::ımaı-ı .. ' 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 

· lzmiı· 
KarA 
Kay· ri 
lırklarf'li 

1 ~ Ol'acli 
Kiit:.ıhyıt 

1\lnğlıt 

O nh ı 

Hı•ylıan 

,'inoh 

Hivsı~ 

'l'ekirdağ 

Tmhzon 
Tmh:wn 

\ ·n n 

Yoz Tad 

INtaııhul 
lzıniı· 
1 zmir 
l ım i ı· 
Kırklnı·eli 

Korlll'li 

1 onyn 
h.onyıı 

Konya 
Konya. 
K ii tah Ytı 
Malatya 
l\faııisa 

Maraş 

l\Inrdin 
Niğd~ 

i~ıle 
Or< lu 
Wr.c 
Rize 
• 'ivııı; 



Cenıil Uybadm 
IIaydııı· Riişlii Ökl em 
McmPd Emiıı Yurdnkul 
Rcfet Olgı·n 

llayı1ıır ('pı·r,cl 

lzzcl .\kosına.n 
Halid Bayrak 
1sınail Hakltı ~funır·n 
Rifııt raz 
1Jr. eıııal Tunca 
J];ı~·rcttin Karnn 
İsmail 1 I akkı zuııı:arşılı 
Ilasan Cl•nıil Ç'aınbel 
Dı·. Hcfik Giiran 
Zi,va 0f'vh r Elili 
Asım Us 
Emin ı · lıııı 'rokad 
01. Kiazıın • eYii klekin 
Zeki 1Hesud Al mı 
Pıızıl Alımeıl Aykaç 
Aziz Hıımilı 11tcl' 

Aziz Akyürek 
Nafi .L\tuC l amm 
Ş 'Vket gnloğaıı 
F l'id ('l'liU Güven 
Ali Ha ııa 1'arhan 

A kn C: ii n düz 
Eşref Demirel 
ruıııan Aksoy 

Adnan Mendres 
Dr. Ualih Kahraman 
Pat in fHivcndircn 
'{uo.;ul' Zira Özor 

K mal Turan 
Sadettin Uraz 

alüh imcoz 
IIalil l\Ienteş 
Sacklt in Epilmıcri 
Öm •r (Jiinlay 
.Ali Dikmen 

T kirdağ 
Tunceli 
Urfa 
LT rfa. 
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lbralıim Arvas 
Münih Boya 
Velc<l hhnc1ak 
Ilnlil Türlmll'n 

t/('iillrii JJr.ııredrnbcri nıcbus (Jlmılrt1· (tt) 

.\fyon I . 
• \i'.roıı K. 
Ağn 

AtniHIYR 

Aııkara 

Antalya 
13alıke:ir 

BnLrke~iı· 

Bolu 
Bul'sn 
('ımakkalo 

(' ortılı 
n{lnizli 
Diyarbakır 

Diynrhakır 

l•;lAzığ 

l<lr,incaı . 

ı~ 1'7.\11'\lnl 

C:iı·esıw 

n um iişanl' 
lçel 
1stanbul 

'Palısin Çoşkan 

Urşiıl Ozsoy 
II azi ın Börckçi 
::::aliih Yargr 
.L\hnıt><l Haındi !Jikınen 

Ki'ızırıı G iirel 
.rıJ nhlis Brknıcn 
:.\fnttalip Öker 
\ ' as rf Çınay 
Kiıni KarR~nııuı 

Osnııın J•~r •iıt 

lrfıııı ~'orid Alpaya 
Hakkı Kıhcoğlu 

Züht.ü nunıkan 

Ali ~lünif YeğQlla 
fll. Nnci Eleleniz 
U ilm i ran 

cemettin Sadak 
n c ın zi Çin er 
I>aniş Eyiboğlu 

Ualil Nihad Boıtope 
Rifai Vardar 

Dördiincii. Dcvrcclcnu Ti mcbıt.s o1rın7aı· (28) 

Anka m Ali ~luzafCcı· Clökcr 
Ank&ra Hiknı<>t Bayıır 

Antalya. lla'>Hıt Hcı;;it Tankut. 
Ay dm IIüsnii 1 itabcı 

Bursa Dr. Hmıim Fcrid 'l'nlny 
Bursa Ali { •mıib Yöntem 
l~slcişchi r Ru~cni Barkın 

İsparta Hulflsi Onıc;oğln . . 
Istanbul · lsnıııil {cm ll Uğtır 
tsı anlıul Nfır.un Poroy 
!zmir Rc'>ni Eriı;ık!'ll 

1 znıiı· Raif Karadeniz 
Kars Ahıne ~ Rungıır 

Kocaeli TI nımn Karaba ak 

Van 
Van 
Yozgad 
Zongulnıık 

Kastanıonu 

I ayseri 
Kırşehir 

I<ocMli 
Konyn 
1 onya 
1 ütahya 
1\falatya 
Malatya 
Manisa 
Mani·ıı. 

fardin 
Mu~ 
Sanıı:mn 

Seyhan 
Soyhan 
"eyhan 
Sivas 

i vas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

onya ,_. 

Manisa 
Mar~ 
Muğla 

Niğde 

Ordu 
Sanısun 

Sinob 
Si va 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zongııldak 



Hı•ı·ı: Tiirlwı• 

• \1 l'hı·ııı·c Uiillt'll~ 

1> ı·. ] Iii sm nd lin K ımı! 

. \lıııH·tl l;ln~ 

.\l'if Ba~· lın 

llı· . Tııptas 

~luaııııtH'l' l•:ı·iş 

.\ı ii nı ı ıız Okııwıı 

'rıı.dtı ı· f.liiknırn 

' l'iiı·ki'rıı Oı'l'l 

Dı· . 1Iııl1ısi Alıılaı;; 

"\"n ı.ııı i 1'cıpı•oğhı 

K 1 ıı·i ( : iik1PjH' 

Hıılııııi ~Plt:nk 

lhrahiııı Nı•ı'ıııi Dilmen 
:\ t ıf Akgiic: 
Dr. Raıli Konuk 
n ı. . ıl!' i 'I' 1Tlfl7. 
Hilmi Br~ı·nrli 

l •'ıızı l .\Tııı.ıııi Riikiiıı 

lliisPyin C'ııhid Yalı:ııı 

lk 1 fıııııtli Bcrkın:ııı 

lh. Pııtmıı .\ll'mik 
Fı•tlri .\ lt:ı,,· 

ı :ı. Pn·trv nı•ıı ıirlı:ın 

1 :ı 7.\'l.;i , o,nlcınir 
X:ıki.n· Blg-iin 
.,'i.ikrii Koı:ak 

f stanıııt Or.(lııııınr 
Oo,;nı:ın Tşm 

lkkiı• Jra lcli 
nı·. "i\lı·nıccl Ali .\ı'!ııkny 

Oırıcr .\sım 1\ksoy 

Dr. Hıısıııı Yıısrf Soıııyün•k 
.\lı[ Ba~·ıııdır 

l•'ııldlıc Üyını·n 

~iikrü Ali Ogd 

Bt>mıl • \ rıııııı ıı 

JI:ı~;ını. .\li Y iiı·ı'l 
Hı·~ıı d .\[inıııroğhı 

l •' ıııııl 1 öpriilü 
I> r. 'I'rvfik slıın 

Hilmi Çornk 
ı' mi 'I'ıımaı: 

ı 
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B1ş111t1 Dt ı • rı dnıiH ri 1111 bı1s oluufıtl' (R.'J} 

.\ 1'.' oıı K. 
. \l'ymı K . 

Ağrı 

Aııkuı·ıı 

ı\ nkara 
Anloırıı 

.Ankara 

.\nkara 

Antalya 
Aıı1nlya 

Ayuın 

Aydın 

Aydın 

Balıkrsir 

Bıll'ılur 

ll ursa 
Buı·s:ı 

Buı·s::ı 

Çanakinı lı• 

Çankırr 

ı:ankm 

nenizli 

EJim<' 
Eliızığ 

Erzurnııı 

Er ?.U rn m 
Eı·zuı·um 

Brzunııu 

Esl<işchir 

l•:sk.işPhir 

<lilziıı nt el ı 
( iaı.iantı•h 
(:azi au tcl.ı 

Uire~mn 

Jstaııhul 
!st .anl!ııl 

1 tanbul 

Jzmir 
lzmir 
lzmir 

Kars 

Kastnınonu 

Kasiıınıoıın 

Knstnıııoını 

l•'aik Raysal 
:-4ıııll'1 t in R<'riın 

~alilı 'l'nıwıy 

Zühtii Akın 
)fı•ıncr1 ~l'~·fpJi 

Ihrahim T> ıhlan 
(hgrnerııl Ali ~:ıiıl .\khıı .du,\rım 

Ali Rır.ıı '1'i1rc1 
nı·. Osııııın ~cvki l llwlnğ 

. \lii P'ıin Til'ir1oğln 

TTiix(•yiıı HnJııni Wiı·pınnr 

\TI'ılit Fzgii1'Pll 

l ~lll l'tıllıı h D arka il 

.\Tihı·i ppl\faş 

O::~mıın 'l'anl•t• 

Faik Knrılo~lu 
1\ fıımıı N:ımi Dııı·n 

1\'ıoıı :ı n O rer 
1>1'. Hır.n Lcvt•nt 

l~dih Er~in 

. 'ıHltılhıh CJ ii ney 

Sültı-ii. Alaman 
'nvid Oral 

nı· .. \lmw:ı~·:ı :\[ıımııırıılı 

Slı•lim • 'ırn TaJ'rıın 
nı· . Rninı Ali Dil mrc 
Fıwıl ~irınen 

_\ıııit'al l<'nlıri Etıj!in 

lTii~nü Çakır 

1\femcıl .Ali Yör\il{('l' 
TeY Cik 'I'nrman 

Ali Tiıı.a Esen 
Tııki Beitmen 
Hı'ssmn Şcvht Dağ 

C'cvılet Kerim lııcı•ılıı;n 
Cll. ~\l;:if Ü7.frkin l~l'cleııı~il 
llikmPt Tşık 

:\lifrıt !)ükrii Blrcla 
Hııhnıi .\pnk 

n:ıtilı Pd~el 

Slırrı D:ır 

Snıııi Erkınan 

fll. .\hmrr1 Yıızgan 

(''plfil Ara.t 
l%:ı·cm Pı•kcl 

.. 

Kayscı·i 

Ka) srri 
Kayseri 
Kırklareli 

K u-:;ıch i ı· 
Ko<'aeli 

Ko<"arli 
Konya 
Konya. 
Kütahya 

Kütalı.ra 

V ütahya 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
)fanisn 
1\1 aııisıı 
Manisa. 
Uardin 
l\fardin 

l\luğla 

Mn ş 
Nii{dc 

Niğıle 

On] u 

Ri7.C 
Ri ır 

Raınımn 

• ;ı nısnu 

Rn.m<>nn 
Hr~·hruı 

:-iiird 

Siird 
,'iird 
8inoh 
~h· :ıs 

Siqıx 

• ivas 
'I' ı> ki ı·flnit 

1'okıııl 

'I'ı·ahzon 

'I'ııııreli 

1Trf:ı. 

Ynzgııd 

Yozı,r. ıl 



llanızn Erkan 
~cvket Raşit Hatipoğlu 
Ktıı ·gl. Kemal Doğan 
B •Iki-ı Baykan 
Pcvzi Daldal 
(ll. Nihat Anılmış 

f!elal Sait Siren 
Dr. 1\Iiinir Soykam 

gah ırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 

Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Mnhliıı Suner 
Kasım Gülek 
Nrrmeddin Sabir Sılan 

'revfik TcmeJli 
C'rmil Oıçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Rmin Yerlikaya 
Lfitfi Gören 
Nurullah Esad Sümer 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd 
M:emed Sanlı 
Dr. M. Talat Simrr 
Nevzad AyaR 
Ahf Kamqıl 
.Avni Yukarııı; 
Reşan Nuri GüntPkin 
Rusuhi Bulayırlı 

Dr. Akif .Arkan 
Ali Rıza Rı·em 
Nnri Kayaalp 
Biileyman Köstekçioğlu 
Şakir Barım 

Dr·. Delıı:ct U7. 
F<ılıı·i Akc::akoca Akra 
Haynar ftünwr 
Tahir BC'rka;ır 
C'ahin ('ııhukc:n 
Dr. !';\iikrii Rmro 
Veli Necdet Ailnkitay 
Fuad Balkan 
O<mıan Şahinbaş 

Temel Göksel 
Safiyüttin Erdem 
Salih Ba.şotaç 
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.Aiyon K. 

.Aiyon K. 
Ağrı 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 
Ay dm 
Ay dm 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 

Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 
BıırFıa 

Btmm 
Çanakkıılr 

Çan;ıkkal 

Çımakkalc 

Çanakkııle 

Çan km 
Çoruh 
Çonrm 
Çorum 
Çorum 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarhakrr 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Edirne 
Edirne 
Eı·zincan 

Erzineaıı 

Şükl'Ü ökmensüer 
Salim Altuğ 
hıet Aruknn 
Ahmed Aksu 

Dr . .Ahdurrahrnan Melek 
Nnri PıızarhRşı 
Fikı•pt Atlı 

Yuımf ZiYa 7.arbnn 
~ hrlullıı h Jursaloğln 

Ahniilgr:ın i 'rürknıen 
)3rkir ı::lıtkı Kunt 
Harndi Sı>lçnk 

MPrnPo Tı>rirli 

Ahmrrl Ovacık 
Or. Mn ht ar 'Rerker 

Tnı·han Cemr:ıl Bı>rikeı· 

Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
A lımı>cl Şiikril Esmrr 

Ali KRıni Akyiiır. 

fhılih Ra hti~·nr OökPı' 
İsmail Tiıı ldn ÜJknıım 
Dr·. Hüse)·in TTı.ılki C'tn·a 
Mem<>rl Aldı>mir 

Nazmi İlker 
~rlıiıııe Yunus 

f'n· :ıt nııı·snrıtıi{lıı 

EtPm lızct Benirc 
Kahraman Arıklı 
~rrııfrtlin Ka rıı .ran 

Abi din Binkaya 
IJı·. TTayı'lı.llah Dikrr 

Harer Dicle 
1\fııharrl'm 0.rH\l Rııyl\r 

R.ıza Saltuğ' 

NA.?.mi 'Poker 
Ömrr Taş~ıoğlu 
Sııııf H:ıyri Ürıtiihlil 

Rlll'hllnPtt.in DPnkeı• 

Hıımcli Kulııli 

Dı·. TTiisı>yin Ülldi 
f w•t Oıı:kan 

nı·. Fuaıl Aorağmıuı 

Suhhi Artrl 

Gıılip Gültekin 
hzet Erda 1 
Şı>vki Rrgnn 

Erzincan 
Erzurı1m 

Eskişchiı· 

Gazianteb 

Gaıı:inntrh 

liaziııntrh 

OirAAJllt 

Oümiişıııır 

Ha tıı~' 

fTatıı,v 

Hatıı.v 

Hat r:ıy 
Hııtn.v 

I~Pl 
(çp] 

1r,Pl 
t. pııı·t a 
t.c:ıtım hıı 1 
tı:;t.anhııl 

lstnnhııl 
Istanbul 
tsfanhul 
İzmit' 
tznıil' 

!zmir 
17.TT1 i ı· 

Kars 
Kaı-s 

1 lll'R 

Ka.rs 

Kastanımın 

K astıınıonu 
r astıınıonu 
Kaslanımı n 
K asi anıonıı 

KnyRCri 
Kaysııri 

KayReri 

Kıl'klsreli 

Kırklareli 

Km;;(> h i ı· 
Kırşehir 

Kocaı>li 

Kocaeli 

Konya 
Konya 
1\onyıı 



Vel1bi Bilgin 

Dr. Ali Rühıı Delılhıışı 

q 1. ,\ş ir A tlr 
Sarlri Ertem 

1\femrrl ~t·vket Özpazarhaşı 
N"ıısuhi Bn)'Oar 

Axıın 'T'iimrı· 

lfiisııii Ynnıaıı 

hoq.d. Ali Hıı:ı ArtııııiHıl 

Rirlvıııı Nnfir. Brl~iieı· 
Dı· . Kı'ınali Rıı.'' i:ı:if 

1\tansııı· Bozılo~n n 
Zi,\ a Kııyran 
ı: ı. SPy fi n ii ıgö rrn 
TTas11u Mt•nenırıırioğlu 

(\•nıııl Kanımuğla 

Kaiın Breın 

nr. 'Vı-hhi nrnıiı· 

HArndi Şarla.n 

Hiiı:ıı-~;n Ekşi 

1\ rnıııl~t. f.in Kıım ı·ı 

N:ıı;;it. Fınıt. 

,\h n ı ed 1\ııtı;i 'T'rı·rı· 

~aH\lıııttin Çam 
~imm 'Pekrlioğlu 

Konytı 

Kiitahyıı 

'Kütahya. 
Kiltah.vıı 

1\falat~·u 

1\falııt~ · ıı 

1\ [ıı ıı isıı. 
Mıınisn 

l\fıın iııa 

1\fnnis:ı 

1\farnş 

1\fara .~ 

~larıış 

Mardin 
lıırrlin 

:\fnğl:ı 

Niğrlr 

oı·nıı 

( lı •fl ll 
Ordıı 

Tij;r,p 

:-::ımsı ın 

Rrylıım 

:-:"~·ho n 
~r· .\· lııııı 
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~POl'lll İŞf'f'll 
~rfik Özrlı>mir 
r'emııl Ahş 

<'ı·mil Atay 

.\lırlnrralımım N.ıri Drnıirııj:! 

Atıf BsPnhı>l 

ftf!'t'ı!llhı> Giiı·lcyiik 

\Tıızıııi Tr·:ık 

( 'ı·nıa ı Knvn lı 
ı lıtl i ıl N ıı w ı i K rş ııı i ı· 
ITasih ~\lımrrl Ayt.nM 
1\Tıımnnıcr DrvPli 
Rıtkı Atonç 

Fa ik A lmwCI Ranı trn 
~alisr Ahıınor.oğlu 

ı)rı·i f Rilgorn 
"1\fifot Yend 
lliic:ır~·in ~ıımi f'oşıır 

Rnr.i ~O.\'!'r 

~ııliııı Korl<mıır. 

7.i~· :ı Aı·knnt. 

E111iıı l~ı·i:;;iı·gil 

lTıı;ı:inı Atıf Kııyııcıık 

flınılıim Rtrın Boır.kurt 
ı? i n :ıs i DPv ı· i n 

Seyhan 
Riirrl 
Ri no h 
• inoh 

Sivııcı 

Ri vas 
Siv::ıı:ı 

Tekirdağ 

'rokn•l 
'T'o l<arl 
'rukarl 
'T'okıırl 

Tokııcl 

'l'r:ı lı1.mı 

'I'rahınıı 

'l'rııh1.on 

'rnnct>li 
lhfn 
lTr·fa 

Yoıgilrl 

Y oz:ı::ırl 

Zoıı :;ıılı1ak 

Znnırulılnk 

7.oııgulılıı k 
7.oııgıılılnk 

M11lıfrlif IJı l'l'thrılr mı/ıu'slıtl. cl miş 11TruıTar (S.1) 

l•'a lırPt f in Til iri oğlu 
Mıı;-;ııffrı· Akpınar 

M<•ıııdıılı Şevk!'l l';ı>t'llllıtl 

l•'!'rioıııı P'ihi 1 Hişiiıııwl 

:-4ii 1'1>,\',\'rl. ih~<'l'\'1'1'11 
l•'rflıi Ok.I' Rt' 

~Iuhittin Rnlııı Par 
Alır Tiiıiin 

E.viih ~ııln·i 1\1\gi-il 
Dı·. lbralıinı 'rnli Oııı,riiı ·ı•ıı 

H.ii:;;f ii Hekit 
Rahit ~ağıro~ln 

l\Tiiııir 1 Hisı't'V Clöle 
Hefik Foraltan 

llmılıinı AHiettin Göwm 
Gl. Ka~ •ııı T(rorrıl,rl--: ir 

Halık<-ı-ıir 

Hıılıl<r::.i ı· 

HiJrPik 
Bingöl 

U itlis 
Ho hı 

Rnrı;;n 

('oı·nh 

C or nın 
niyurhııkTr 

Diyarbakır 

ı:ı:ınzığ 

Erzıırnın 

f<:el 

1staııhul 
tstanhnl 

l!i m. Rcfr1 Bı·le 

4-.(1 ' uı11an Mı'IH'nıı•ıwirığ-ln 

4,6 Zilıni Orlıon 
:!,6 JJwıılıiın 'rnlım 

2,4,5,1) 
ı ,2,:l,5,6 

1.!1,1) 

T•'ıııı.l flökburlıık 

Ol. Ali Fmıtl < 'ı·lu•so~· 

Hı•J'ik lııcP 
1 hıliıl Onnı·ıtıı 

ı,:ı.ı,fi,fi ol t .ll' ·ı ı l'g'. ZZCııf lll 1. ll 1~ ili' 

ı,!'i,fi 1 raır.iııı 'rl'jlt'yrıın 
2.~,4,5.6 Haif Din~ 

3,!l,G ~ahihıı Clöl<ı:iil 
? f' 
"'•" . iiloyuıan reenıi ~<'lııwn 
:!,6 Yııhyn Kt>nınl Hı>yııtlı 

1.2,:-ı,.ı,6 :\fitat .A~Taın 

3,4,6 ~rrı-f Uluğ 

1.2,5,6 Ynsnf 7ıiya ()7.eııı:i 

1 HI il ııbttl 

lstııııhııl 
hars 
Kuc·nt•li 
Km ı ya 
Konya 
~I :ı rıisn 

ral'(liıı 

.M n~ la 
Ni ğı lt~ 
H ize 

~aını;ıın 

H:ıın~un 

'l'f'lcinlnğ 

'T'ı·a hzoıı 

Urfn 
Zonguldak 

ı .~/ı,(i 

5,fi 
l,G 

2,3,6 

1,2,4,ri,6 
1 .+.!1,6 
~.-t,5,n 

2,6 
2,6 

2,5,6 

5.~ 
2,11 

2,4.5,6 
2,3,5,6 

2,6 
2,(} 



9. lnhilcll eden mebusluklar 

Altmcr Devrenin Dördüncü İçtimıı,ı zar
fmda ölüm suretiyle 8 mebusluk inhilö.l et-

miştir. 

.ı - Otnıfr.ı· 

. \ıık;ıt'l\ ı ·:kı·l'lll l·~nnııı 

( 'ııı·ıı lll isııı;ıil "1'111 :ıl • \1 psa ı· 
El[ızığ l·' ııııd .% i ,\"11 l.'ıyilt !'Jll' 

ı•:rııınım l>ı · . . \lııılt'd J•'ikı ·i 1'11111'1' 

(:ii ııı ii~aııe ı ltıı·;ık :--ltıkııı-_\'11 

~Lı lı ıl~ · ;ı 1 Ir . ı ı i ıııı i ( >.vt ~i\: 
.\Jııl;ıf,nı ı;ı 1 )-.;Jılil ll ı\ o pt ilf!l'i 
ııı·du .\lı 1111'1 \ !Jıs;ııı '1' ol\ ~i ir. 

U - Sı çifr Hfrr 

Dördiincü İçtima zarfmda inhilal eden 
mebusluk.lara bıuıkalıı,rı seçilmemiş ve yerleri 

açık kalmıştrr. 

~ . . J !1-1!1 
.)1\ _.,. Xl ı!l+:.l 

:!..ı..;. XII . l!l-t! 
ll. :\[ . ı !1--1-:.! 
ı ı Xl ı n..ı '! 
11. xr ın+:! 

:10. xr . l !l-l :ı 
R l • f ı !l-l.l 

Büyük Millet Meclisince intihabın yeni
lenmesine ka.rar verilerek tatil edildikten 
sonra. 3 . II . 1943 tarihinde vefat etmi~ olan 

İstanbul mebusn Sadettin Unız'ın ölünıii 
Umumi Heyete arzedilememiştir. 

--.c:;iiiJ ;-'"' ·; cı;;:ı---
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Ekrem Ergun 
A.. KARA 

Ankarrı - 1 !10 - Hukuk - Hu
kuk - Evli . .ı cocuk - Avukat, 

Aııkam Belediye üye i. 

1>1' .• \ lııııt•d l•'ikJ'i 'l'uzı•r 
ERZURmi 

~unıııu . 187 -Tıp- Fransızca 
- lıoktor - Edi - Sıhlıat ve i<"-
1iınai ıııuavE>ıwt \'ekiıiPti ıntis-

tP~arı. 

h mail Kenıal A Ip aı· 
ÇORUM 

İl'kili11- 1874 - Mülkiye- Frnn
,ızca - İdare, ziraat - Evli, 2 

çncuk - Valilik. 

nurak Sakarya 
GÜMÜŞANE 

Erzurum - 1876 - Orta - Hu. 
kuk, idare, belediyecilik ve tica
ret - E\· li - Erzurum B •lediye 

reisi. 

Fuad ZiY!l- Ç~•iltepe 
ELAZili 

Sofya • 1870 - Harb Akaclı>misi 
- Fransızca - A. kcrlik, idaı·eci
lik, demiryolu inııaat v işletme, 
igortacılık - Evli, :ı çocck -

Sigortacılık. 

Dr. Hilmi 0) liiç 
MALATY 

elanik - 1881 - Tıbbiyc _ Fran
..:ızca, ltalyanca - l>oktorluk -
Dul, 2 çocuk - Bursa :ııhhiy 

müdüı·ü. 

General O;;maıı Koptagel 
.l\IALATYA 

Aluned lhsan Tokgöz 
ORDU 

Erzincan - 1 7-1 - Haı·biye -
Fransızca - Askerlik - Evli, :;; 

çocuk - Mi.itekaid general. 

l stanlıul - 1 69 - Mülkiye -
Fram.ızca, Almanca - Tiearet, 
iktisat ve ınatbuat - Evli, !1 
çocuk - J\1atbaacı, ınuharrir, 

tacir. 





lO. İzinler 

Dördüncü lçtima zarfmda aşağıda gös- niyet n.lnuşla.rdır: 
terilen üyeler, umumi Heyet kn.rn.riyle ınezu-

Afyoıı r. !lt• ı·" 'l'iiı-kcr :!ll gün Jıasta lığ ııııı lı i ııacıı 16. XIT . HI.J-2 
Aııtnlyn 'l'uyl\ır· Sökınen ay uıau•ı·t•liııc » ~o. -~ı .Hll~ 
ı \:ılı k esir ı r ıw i ı ıı ('tıı·ıldı ır, gün lıast a lığına » ~o. Xl . 194:! 
Bolu ı·\•th·i Okyar ~ aj' lı md ıılığma , 20. ""·ı .HI-l-2 
<..'ıınaklnı le .\,·ni Ynlmru<;: lll gün • » 16. XJI . 1!1-12 
('ornru lk Mnstafıı 'ııu1t•kill ı ny ) ) 20. ~·I .19-1-2 
<.'m·nm J<;,\ ıp ::-\nl ır i Akgiil 1 ny ) » lG. J rlT . 19!2 
ı•;lU.zığ l•'ıızıl Ahıne1 Ayknı: ı u.y ) ) lG . .X U . J!:J.J:.! 
ı.;ınzığ l•'unrl Ziya Çiyilt<·ıw :.! ay » ) :.!0. •. r . HH2 
llntııy .\ lıclıı ll n lı M nrsuloğ-lu a) ıııazcı· •tiııe » :.!0. Xl I!H:.! 
Ilatay Alıdülgııni 'L'iirkıııcn ı.-, gün 1uıstnlığınn ) ~o. Xf . ı !l·t! 
lstanıml ~:ırl('!tin lJı·az ay ıııa zcrct ine » 20. xr .1942 
1 s tan lıul !'4:ıltıh f'iııwoz :.! ııy lıastulığııın ) ~o. ... ı . .1942 
1 zıniı· ~ı alııııud Esau nuzlcnı·a ı ay > ) JG. ~~II. 1!142 
l zrıı ir .\lt•ııt<'d .. \ld<'rnir ~o gün ııııı~<'J't'l ine » Hi. ~ 'Tf. l!I.J.:.! . 
1\ lll'S Oıııcr hüntay ı ll) lımılalığıııa » 20. J · ı . l!ll2 
Kastaınıııtu Hrza , 'nltuğ ~ ny » > :W . .. ~,. . ı !l42 
h ı.ı.~·scri :-;adt•t t in Scı·im 2 uy » , 20. _'"T . ı !).12 
h.ırşchir JTazıın Ri-iı·ekçi 2 u.y » » 20. XT . 1 !1-l:! 
Koeacli Otgl. Ali Rait .Al{haytuğan 2 ay » » 20. ~·1 . ] fi..J.2 
1\:üluhya Hüııt')·in Ralımİ f:iiqmıar 2 n.y , » ~o. XI . ] 942 
i\lıınisa Kı•mın Oeer ı ny » » 20. Xl . Hl-12 
Mn:; Hakkı Kılıcoğlu 2 ay » , 20. ~"'"[ . ı !l-t2 
( Jı·d ll llal. iıl 1\Tcııgi 1,:-ı ay » > 20. ~·r . 1 !I..J ~ 
< lnlu .\hnıcıl lhsan Tokgii:r. 2 ay ) » 20. _·r . l!l-12 
~iğde • \J i C\uı ip Y iiııll'lll J ay » ) JG. XIT. 1!142 
H ize nııii Dinç 10 giiıı ıııuzcı·ctiue » ~o. _·r . 1942 
Nc•ylwıı !'4ali'ilıaıltliıı .. uııı ~ ııy lıustulığıtııı » 20. xr . 1 !142 
~iııolı ( 't•ııı il Atay :!O g-ti ll ıı~uıı•ı•l'tiııc » ':!0 . . · ı . 1!-1-1:.! 
Siııolı Yusuf' Krııı:ıl '1' ı'll go i n::ı•ıı k 1 ııy ) » :!0 . xr . Ht ı~ 
' l 'ı·;ılızoıı 1-\ıılisP ..\ lıaııo:wğln 1 ıı.y ) » :!O . . ·ı . 1!1-1~ 
\'ıııı llılkkı l. ll~flll 2 ay lınsl :ı 1 ı•"~ııııı » ~(). XT . l!t..J.2 
\ ·aıı ~1 iiııilı Doya ı ny » » Hi. . ·ı ı . l!H2 

lzmir 



ll. T~rii masuniyet 

Dördüncü İçtima .rufmda teşrii ma.suni
yetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan zat-

la.r hakkında tatbik ohınan muameleler a.şa

ğıda gösterilmiştir : 

Kıns 

Kocaeli 
Muğla 

A Vçii. ıırii 1çtinıadan J.nla11l11r 

Elrın lzzet Benice Huknktı anıme 'l'akibı:ıt. icwasıııın Devre souuıııı 
lm·akılıııusma 4. XII. 1942 tari
lıinde karaı· verilmiı;ıth. 

B • Dötrliinl'ii l çtima t•s ıı11~;11ıdtı gd1:mla 

Ali Dikm n 
Ynnus Nadi 

Dcynnnamc voı·ırıemek 
~1addei mnhsn~n. huııırlı 

:-ıllt'ctiylc tahkir 

--->- ~----

1·~ ne ii nıeıı<lcdi L'. 

' l'ukilııı t. iera:-mnn J>evre sonuııa 
luı·nkılmasıııa 13 . T. 1!1-!:l tm·ilıiu

de ku ı·ur vcı·ilnıiştit. 

12. Sayın üyeler tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

A. - Hindislau seyalwti 

Dördüncü İçtima zarfmda 8 . I . 1943 
taribinde Ankara mebusu Falih :&ifln Atay, 
Sivas mebusu Necmettin Sa.dak İngiltere 
Hükümetinin daveti üzerine Hi!ndistan'a git-

mişler ve mezlrur hükümetin misafiri olarak 
orada. ikıi ay lmdar seya.ha.tte bulunmuşlar

dır. Bunun haricinde bir vazife talıaddüs 

etmeın.i!ıtir. 

1: - A r',mtlıtsttl Pnrlnııll' lllolnı· ltil'litii 'J'iil'ii Onrı11t 

li yncmilcl Ptıl'lô.mcntolaı· Birliği 'J'Ut·lt Gı·npuını t ·~ldl ı•deu ~evalın isiııılcı·i. aı;.nğrya yaY.ılıııı~ -

tır .: 



Af~·on K. 
:. 

. \ğ-n 
» 

. \nkıım 

,\ııtal.nl 

Ayrlrıı 

:. 

> 
Bilt•cik 
Bolu 
Bıu·duı· 

Uuı ·a 

<.' ıı ıı ;ı klmlo 
:t 

:. 
~·uıııh 

Dı·ııiıdi 

> 
Beli l'llc 

~~ l'Zlll'lllll 

» 
:. 

Eııkiş •hir 
Uire ·un 

> 
1 lüm.ii~ıuıo 
1çel 
tsparta 
J stnıılml 

:. 
:t 

:. 
» 
> 

tzmir 
> 

llcis ~e.ylıan 

Hl•iH \'rkili ~·aııl<m 

» » 'l'okad 
.\fıılıııseb ei (, 'ornlı 
1\iitilıi uııınnıi l~lfızığ 
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ldartJ !!eyeti 

Ut•ucral Kaci Eldl'lliz 
J 1 iiseyiıı l'alı id Yal~ıu 
~awu l'oroy 
.Mazhar 1\lüfit Kıuı·u 
l<'aır,ıl Alıınetl .c\ ylwy 

ı 

.ha Di.' ııl'lıııkır ~eki Mos nd .• \.hw u 
» 
» 
» 

J Iaınza B L'lmn 
lzıot Akuslllau 

lstıınbııl 
Jlalatya 
tstanhul 

Dr. Jfüsıııucttiıı Kurul 
] ral id ilaynı k 
l•'alih Hıfkr Atay 
Rasih Kaplan 
Adııan ..1\fendcı·es 

Dr. Mazhar Ucrıııcıı 

'azın i 'l'upcuoi?lu 
Kııımn Gülck 
Jfu ·an Oeıuil !Jnıııhd 
lLrahim 1 etmıi J lilııwn 
Atı! Jikgüç 
Anı i Y ukarn~ 
Hcşııd Nuri Güııtcltin 
Ziya Gcvher .~!:Iili 

Asrm Us 
Dr. llii:amcttin B>ı·kmaıı 

:Eıniu ..c'uılan Tokıul 

Dr. I•'ıttına Mcnıik 

.Aizz Akyüı·ck 
Ul. Pcrt v Denıidwn 
Kukiyo Elgün 
Y llSlll Ziya Özer 
W. 1hı:ıan Söloıwıı 

Kafi Atur Kansu 
Edip Scl'\'ct Töı· 
Perid 'clfil Uü.von 
1 emal Üııul 
Ahidin Daver 
Atıf Bayındır. 

Fakihe yıncn 

<lalih BalıLiyar Uökcı· 
1brahim Alilettin Gövım 

alfı.h imcoz 
Bcn<ıl Arıınan 

Halil :Menteşo 

Aluncı ı;liiJooii Esıııcr 

:.Uilıı·i Pektaş 

Ziya lüırıı mutsa 1 

1 Zlll i 1' 

Ku·klaı·cli 

1\ (l('ilt'li 

1\ııııya 

,. 
» 
» 

Kiilah~·a 
,. 
,. 

M ıı hı lj·ıı 
lll ıı nisıı. 

» 
) 

'lanış 

~lat'l.lin 
,. 
) 

.\lıığla 

~iğtl• 

:. 
o ı·tlu 

,. 
) 

H iz· 
SıllllSil ll 

~eylwn 

:-3inıs 

'1\•ld rclağ 
» 

'!'ra b w n ,. 
) 

» 
'l\uıt•t•Li 

LTrfa 

Hasan Ali Yücel 
L>r. Fuat mcıy 

~alalı Yargı 

.\hnıccl naıudi 1 >iknıt•n 
Ali . .l\Iuzuffcr Uükcr 
Ali Rıza Türcl 
W . .. Ui l<'uau l 'chcso,'l· 

Alileti in Tiriclo"ln 
J)r. Ali ~ülıa Dclillın:;ıı 

V ~id Uzgörcn 

Nuııuhi Baydar • 
Jlilnnet llı.ıyur 
Refik lııco 
Hılh ıtıt Kufir. Eılgiieı· 

1 [nısan Hı•şit 'l'aııknt 
Hasnıı .\fcm~ııı eııciuğ ht 
lrfııu l•'t·l'i ll .Aipııya 
Hiza Erten 

Yunus .ı: uili 
~twit ÜJ:al 

Dı·. H u sim Fcri<l 'l'ıı lay 
.\lııııct lhsan 'l'ukgöz 
,\li l!anib Yöıılcııı 

Hcl im Hırn 'l'nn·ıı n 
l •'ıınt l ::linııcn 

Am iı·ıı 1 l•'ıı h t'i E ıı g i n 
'fovfik 'l'aı·wan 

.Nccıııettiu 'adak 

R.alıuıi Apak 
Yal1ya Kcıııal Dcynllı 
Hauıtli Ülkümen 
Hasan Saka 
l\litaı. Ayuın 

Sırrı Day 
l\Wat Y uel 
Hami t·buy 



1 • Partilar 

Büyük Mecliste siyasi ta.a.zzuv olarak 
ötedenberi ya.ln.u Cumhuriyet Halk Pa.rıtisi 
va.rdır. Bu Partinin a..za. miktan 404 dür. Ay-

nca. bu Partinin Müsta.kil Grupu 21 azaya 
ma.liktir. Geri ka.lan 4 mebus müstakildir. 

A. Cumhuriyet Halk Partisi 

1, f'nuuni ldorc lleyet1 

'umhuriyet Halk Pal'tisinin umumi İdare heyeti ı:tşağıdaki zatlaı·dan teşekkül eder : 

Memduh Şevket Eıiendal Bilecik Mebruıu ( Geucl sokt• ter) 
Kasım Gülek Bilecik :. 
Dr. Zilini thgen Bolu :. 
Ali Rıza Ereın Çorum :. 
Fethi Alltay ElAzığ :. 
Gl. Zeki Soydemi-r liJrro m m .. 
İsmail Sabuncu Giresun :. 
Nafi Atuf Ka.nsu Giresun • 
Şevket E-rduğnn (Himü an, :. 

Salah Cimcoz Istanbul • 
Şükrü Ali Ögel t tanlnıl • 
Cevat Dursunoğlu KarA • 
Ali Riza Türel Konya .. 
Tevfik :Fıikret Sılay Konya. :. 

Hasan Reşit Tankut Maraş :. 
Harndi Ya1man Ordu :. 
Halil Türkmen Zongrildak ,. 



Bölge merkezi 

ı' Kırklareli 

2 I ocaeli 
~ Bilecik 

.ı Balıkesir 

5 İzmir 
Cı Kütahya 
7 Aiyon 
8 Aydm 
9 Deniz1i 

10 Isparta 
ll Konya 
J 2 Ka.<Jta.monu 
ıa Niğde 

14- Kırşehir 

15 Atıkara 
16 Sinob 
17 !çel 
18 Amasya 
19 Sivas 
20 Gaziaııteh 

21 Mıu·a~ 

:.!:! flirrRUU 

23 Çornh 
~4 Erzurum 
ırı Erzincan 
26 EHlztğ 

27 Bitlis 
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2. rr. H. P. Teftiş bölgeleri ve rniifetti§ler 

Bölgeye dabil olan vilayetler 

gdinıt> - Kırklareli - Tı,kirdağ 

Ko<'arli - Bolu 
Bııı'Hiı. - Bilecik 
<.'nnuldwle - Balıkesir 

l zıniı· 
Kiit:ılı~·:t Maııi<ıa 

EskiŞtıilir - Afyon 
.\Tıığlıı Aydın 

K n ı·d u ı · - O enizli 
. .:\nt al .\ u - isparta 
1\.oııya 

Zn ı ıg-ııldnk - KasUı.nıonu 

K n.v~wri - Niğde 

) UZI-{HJ - Knşehir 

.\ ııkııı·ıı. - Çankırı 

l-:aııııı11n - Sinob 
Sı•ylınn - !Qel 
A,ııııısyıı. - Çorum 
i-iivaı-ı - Tokad 
<:a z i:ıııteh - Hat8y 
• lalııl .l ' ll - 1\{arıış 

' t ' ı·alw.oıı GirE-sun - Ordn 
< .' oı·nlı - R.izc 
ı;; rzıırııııı - K:u·ı; 

Bı·ziıa•nn - niimiişııne 

Ring-iii , Blfizığ, Di~·arhakn·, Mıır

rliıı, Tııneeli, Urfa 
.\ ğn , Rillis, FTakkal'i. Mnş, Van, 
Riiı·t 

Bölge müfettişlerinin adı 

Ragıp Akça 
Celal Sait Siı·en 
Zülıtü Duı11kan 

Turhan Ceınal Beriker 
Haliv Bahtiyar Göker 
Tk Hasan Vnsıf Soınyüı•ek 
t'elal Arat 
Dr. Rıztı Levent 
%iyıt Arkant 

, Oınnau ~ahinbaş 

~ı·vkt>t. Ödül 
ı;ı • ı'ftfettin Karııran 

Agah Rll'l · ı Levent 
f[ ilm i ' nrıı h 
8xat Ft·Hs 

liikmrt Tşık 
Tüılit Oıınt·an 

Su l im Altuğ 

Zihııi Ol'lıon 

Fıılıret lin Tiritoğlu 
~Jitat Aydm 
Alırnet Hilmi Kala~ 
( 'ı• ıııal 1 ımımuğla 
nr. Vehhi Demir 
l\fnzaffer Akpmar 
nı·. J\liinir ~oykaın 

Ha~ip AhınE't Aytuna 

lntihap daire!Ü 

Kocaeli 
Bolu 
Samsun 
1çel· 
İstanbul 
Giresun 
'Yozgad 
Mardin 
Yozgad 
Edirne 
Kırklaı·eli 

Kars 
·Aydın 

Kastnınonu 

Amasya 
Sivas 
Mardin 
Erzurum 
Knrs 
Balı kesit· 
Trabzon 
Kayseri 
Muğla 

Ordu 
Balıkesir 

Antalya 

Tokad 
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3. J>adi gt'llJJU 

a) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda isimleri yazıli zatlardan 
müteşekkildir "'-

Jlllllli ı-:ın ~·h•yhan H<•is Vl·k ili 
trn ·an Saka. 'l'rabzuıt » 
Arhıan Meııdcrcs Ayclm KaliıJ 

F'rı·irlıııı 'F'ikı·i Diişiiıısrl Dingöl » 
~adi 1 onuk Huı·sa V ('Ztt('(lll l' 

Hıuıih Kaplun Antalya Azıı 

.\tıf 'l'üzün ('ol'ulı » 
lstnl't Rkcr ('ı~t·ı,uıı » 
J~nıin 1 nank11r l<;cl » 
ltnhmi Kiik<'ıı 1 zmi ı· » 
Dnınıu· Al'Tkoğlıı ~0yLıuı 

b} Parti Grupu'nun faaliyeti hakkında aşağıdald. tebliğler matbuatta int~a.r etmiştir: 

1. - U. ll .P. l\lt•<·lis Uı-upu llnııımi Jlt·~·pti 

hııgüıı (:31. X .1!:14~) ı:ımıt (ll) lle Bıışv<•kil ~iU<.

ı-ü Haı·ıı ·oğlu 'nun Reisi iğinue toplandı: 
Bu toplantı nızıu.ııııesiııi Büyük .\>Iillt't Mc<~

li.'i RiyaS('t Ilinını intihulıı ve Puı-ti ·[cf'lis Uı·upu 
l{t'is \'Pkilleı·iyJıo ldure Heyeti iiyelc>t'inin scçim

leı•i teşkil. Cfliyorılu. 

Ut•ııclho~kaulık Di\'anmca. Oü~'Ük !ılillci Mc<'
lisi Rı·isliğinı• ıınnızl't gösterilen 'ankın mehuım 

M uı-ıt.afu • fıdülhıı lik Rr>nda il, HP is\ ekili ikleı·iııi' 
ııamzeu gi)s((•rih•n \ytlın melıusu nr. ~ltızhuı· 

( :Prmtın 'in YC Bursa mehusu RefPL Camtez i le 
,'ivu · ınchusu ~ •msetlin Uüııaltay'ın munzellik
lcı·i nıi.ittefikan knhııl !'dilmiş ve Oı·up Reis ve
killiklel'in!' de 'l'ruhzon ıııchmıu Ilasan Haka il<· 
'eyhan ıtwlmsıı Hilmi rtı n mi.it t •fikan S<·<:i ı nı i~

Jcrdir. 
Bundan soın·a 'l'rahzon roPiıtl'tt J f:L-;aıı Şukıı ·

ııın R isliğiııdc cPISPYf' aevaın olunarak irnı. l'Ui
leıı intihapla Büyük Milld Meclhıi lflat'(> Aıniı·
likleı·iyh• Riymıct Divnm lGHipliklcı·i ic;in a~a

ğııla isiııılPri yazılı zatlcı·iıı Pal'ii ııaınzetlikl·ı·i 

t:ıkaı·ı·iiı· etıniş ve C:nıp Jdaı· J !eyeti ılzaJıklarıwı 
ua ll'('nl' isim! >ri uışağıda lıll<liı•ilmiii olaıı zallcl' 
s •<;i !miştir. Ruznamt•ue haıjka maılde oluwdığııı

<lan toplaııtlya non vctilmi§tir. 

• 
Bii~· ii lt J\1 ill1't .Mt•c•lisi ltlaı·c .Aınirlcı·i: 

Jl a ı id Bııyr:ık 
Avni Doğan 
lı·J'an PN·id ı\Jpaya 

NPı·meddiıı ~nhiı• fiılnn 

Bı,kir Kaleli 
Ha nı di Sel<:nk 
Kt•ıııal 'I'm·un 
\' t•hlıi Bilıtiıı 
Yerlit l zgöı·t•n 

Ağı· ı 

<,'uııku·ı 

l\l;ıı·din 

Bingiil 
ı :azimltt•li 
ilatay 
1spaı·ta 

Konya 
Ktit11hyn 

Pııı·ti ı1t•(•lis Cl!'Uptl tdııı ·ı· Tlı•yt•li :iznlat·ı: 

Rn~ih Koplan 
Adnan fenclt'l'I'R 
F'Pl'iclun [•'ikri Oiiııiiıı.-ıd 

T>r .. 'adi Konuk 
AiıC Tüzün 
1smet Eker 
l~nıiıt lııanknı· 
Ra h nı i lGiinm 
Daınaı· Arıkoğlu 

J\nt<ılyıı 

A.vıhn 

B ingiii 
BUI'KH 

<: oı·ıı h 
<.'m·nııı 

1\:rl 
t 7.tni1' 

8eyhun 
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2. C. JL P. Meclis Grupu ınnıni lleyt·ti 

bugün (10 . Xl . 1942) ·ant lfi te Rei · Yekili 
Seyhan mebusn J Glmi LT ran 'ın Rt•isliğiııde top· 
landı : 

Uelsenin a~ılnın ını ve gcç:en toplııntı zııhıt 

lıuliisasmrn ukuıımasım tııii tan k ıp ki.i ı·siiyt• ge-

:1.- C. ll. P. Urupu L' muıııi llt',\Pli bugüıı 
(17 . Xl . 1942) saat 15 t Reis \'Ckili ' l'ı ·aln:oıı 

ınebusu Haı:ıan ı:;nka 'wn rt•isliğiııdc toplaueL : 
'clsenin aı,:rlnıasııu '' geç:Pn tuplnntı zabrt 

hulfısıuıımu okuıımasııu ınüt ualu1ı ·Harici ye \ ' l'· 

kili Numan l\lcneıııeıwioğlu küı·siiyc gcleJ'ck 
Biiyük .Millet Mt>clisinin son tatiliııdenlwri v;t•
ı;cn dört ay zndındııki haı·ici biidisclcl'le ~iyasi 
ve askeri valualara ait uzun iınhlnrdu lnılııııa

l'ak memleketin <h~ siyasetini nzaktaıı yakın

unu ilgilendiren ıneseleleı·e tı>nıas t>!ti. llınuıııi 

1 I<>yetc;e derin hir ulnka 'c nı nıııuniyetl diıı

lcnen hu izal h ıııütaakıp J l aı·iciye vekili NÜ· 

ı· eki i o lkışlar n eaımıdn ltüı·sü.rü t eı·kt•tti. 

Buıtdaıı sonrn Pnı·ti 'izaııııın ıııı•si ıııııl·ihiıı-

4. - !, JI. P. Meclis <lrııpu l ıııuıııi llPyt>ti 
bugiin (24: . XI . 1942) ~>aat. J5 te Rcis\ekil i 

~eyhan nıehnsu Hilmi Uran'ın Rcisliğinde top

landı : 
Celse a~ılarak toplantıya nit ımlııt lıııllısnsı 

okunduktan sunı·a rnznanıeye geçildi. 
Ruznamede Diyııebııkır ıııı>busu Ul. Kiaııııı 

ı-levüktekiu tarnfmdau vNiluıiş iki lakı·iı· vaı·

dı. lin tnkı·irlerclen birisiııde fazla .soğukhıı·a 
ve 1$-iddetli yıığrşlaı·a karşı demiryollarıımım 

ıuuhninznsını t ıniıı i~iu uc gibi tedhiı·leı· alııı-

5. - C. lL P. 2\ü•dis llrnpu t ııııııııl llı •.vt•li 

lıugi.in ( ı . XJI . 194-2 ) sııııt \Hi) IP Hl'isYeHii 
'l'mbzon mebusu I-!fı.c.;an ~ulm 'nın neisliğiııdP 

top\aııdr : 
Celse ac·ıldlktaıı ve geı,:t'n toplantı znhıt hu

ıa ası okt~duktan sonl'a kürsüye gelen Harici-

leu 13a~vekil i)ükrü Suu(·oğlu, Jkti.sndi ılunı
mun ic·alıettirdiği tedbil'ler ~ilsilesiııi izah etuıiş 
ve lıu hususta söz alan hatipJel'in ıııiUııl~aluı·ı 

diuleudiktPn soııl•a llükiiınel!:ı.ı ıılııınu tPllbirler 
Cıııunıt llcyet~e ta.·vip oluııal'nk snat J!).J;) tc 
tnplaııtryn son verilmiştir. 

Cl' ]ı er içtiuıa Sl'lH'si ha~;~ ında t c~l'kkülii icalıe

ıh•ıı Uı·up llaysiyet ni, Hill s<·ı:iıııiııı• lıaşlııııııı·ak 
ı·eylerin tnsnifi ncticrsiıı<' irıtizaren l'llzıııınıc•ııiıı 

üc;üıwii ıııuducsiııi t e~kil ı•dt'll Diya.ı·lıH kır ııı e

lıusn Ul. Kinzım S vüktekin'ill Nal'in n-kületiııe 
tı>vcih etmiş olıluğu takl'iriıı ıııiizııkt•rt•siıH• ge
ı;iltli. 

Hu tnhi1·e ce,·ap Yeren 1\afia ,·eltili (:1. .\li 
l•'uaıl ( 'ehrsoy, tnkrird • ıııevznlın his olnıı mıılı

telil uıes •Jeler Jwklnnda \'t•kületiıt ııuktui ıııı· 

zaı·ıııı \e lıazıl'lıınnııı;; olcııı iıışuııt JH;o,it'lrı·iııi ı•t

rııfiylo izah ettikten sonnı söı nlıııı hatipi '
ı·in lı u ıncYzua tenuu; de u mültılıııza ve mü t <J

lfıalnn dilllt•ıwı·t•k ı·t.'l.se) l' uilıııyet veı·ilıli. 

dığı 1\tii ııaknlfı t ,·ekilindeıı sonılıııakt n \'C u i
ğer lahiı·dc de denizaltr ·nbaylıımıdıw kazaya 
uğnyanlarn kanuni tazuıiııata ilııYeten lıiı· taz

ıuinnt veı·ilmesi derpiş Nlilp edilıııf:'ıııekte oldu
ğuna Milli Hiflnfaa vt•kiliııiıı ı•e\ ııp \'Cl'ıncsi is
tenmekte idi. 

V killer kı.>ıı lilcı·iue tnulluk t•den' sunll<'r·e 
Yo hu mı.'vzn üzerinde söz uluıı hiı·~ok luıtiph>rin 
beyaniarına c cva p ve rm i:;ılt•ı·dir. 

Bnot 1D,30 n karlur d •vam eden ınüzukcı·e so
nunda toılhU1 t ı ya niha.n•t '(•rilıni til'. 

ye vekili mnıın l\Jt'tıl.'ını•ııeiuğlu, son izalıalııı

ılanberi g-eı:eu on beş giin i~ind<'ld huı·ic·i Jıildi
ııeleı·e YP ınenılelc t inıizi i lgileudireH sis n si tnP· 

seletere tE>nıas ilc uzun jzahlnrda lmlıına ı· ak 

al kışlur arasmda k ür. üyü te ı· ket mi~t ir. 

Bundan sonra Trabzon nıebusu Halil ~ 'ilıat 



aıo 

Boztcp 'n in ha lk sanatkarı 
hulunnluıasına dail' takı·irin 

aşid 'ıı yal'dnnda 
Maaı·if vekili Ha-

san Ali Yiiı·Pl ı·evap \'e n·ı·ek ı;ıuıııtkiiı·n ilk lıas 
tulığılldan beri yaı·dııu ı•dilıııPlctı• olduğuıııı \e 

ü. - C:. ll. 1'. Ieclis Uı·upu Uıııuıui lJeyı•ti 

lnı giiu . Xll . 1!14~ saat. ( JG ) lı• HPi.~ HkiJi 
~eyhan uıelıusu llilwi ı·ııu ' ııı Hı•isliğiııclP top
lımili : 

'ı•l;ıo aı;ılılıklan \ ' C geı;l'll toplııııf ı 1.:ıbıt hıı

l iismıt ukıııuhıktıı.n soıınt kiinıiiyı• gı•len Iktisal 
vcldli ~ın·ı Day, lııı ayıı~ iic,:Uııdı· :l.ıHıı.uıldırk 

nıaden IJa,· zıısıuıu l_.'ıuııh oeağ'ıııdıı iı;;1icıl l'ılı•ıı 

1-{t'i;,o yi.izliııtlrn lıiı · ı~öküııtü lııisıl ıılduğ'ııııtı Ye 

a.lııııııı ll•loııil lnıı'laı·nıa tı•dhiı ·leı·i lıili'ıt'ıtııı ola
mk Lll clioı vıtkada şiıııdiyc Jwılııı· ( Wl ) aıııPIP

ııiıı ııınııllt·!'~sül' iHdiiğii tet·dıit Nlılıni~ nlıqı ııra 

ııı:ılam dc· ,· nııı cclilıliğiııi \ 'C lı:ııliı-.t• Ü~Niııdı· uıl

li, idal'l \'(' t('kııik tetkik ve tahkiki •rP. dt•vaııı 

edilmeki !' ulıluğuuu vc va~i I'I'IPri ıığnıııılıı hıı 

yııtl:ıi'IIH kuylı ılen h;~ilerin uilı•ll't·inı • JTiikiinıl'i 

ı;tı deı·lıııl tn:r.ıııinnt. v ı·ilnıesiııiıı tııluıı'l'üı · etti
ğini vt1 Inı kalıll h:ı.tlisı•leı·in td<ı·ı·ı · iiı· t·lnıt•ıııesi 

lı · ılhiı·iııin ıli' aluıııı·ağıııı lıilıliı·ilıııi';!liı· . 

lkti1mt vekilinin hu i:r.nlınlmı wiitaakıp mı-
nunw) o 1-(r:ı;i lı n işi i ı· . R ıı:r.ııaıııı•ıle hıt ıınlnıl ıııc -

7. -· U. lL P. l\ft•c:lis <lı·ııpn !Tııııuni lll'Yt'li 
1Jugii11 ( ı;; . ~ · 1 1 . 194:.!) ımal ( l~ıl lı> H('İ<ı vr
kili 'l'mlı:r.ı'Hl ııwhtıSll JT:ıs;ın ~al<a ' ııın I<Pisliğiıı 

ılu toplanch : 
Pl , aı:ıldıkta11 ve gN:('ıı loplıııılı,va ait z:ı 

hıt lıu][ısası okıtntl nkl aı,ı soııı·ıı. ı·ıı;:ıııı mı',\'(' gı•ı:i lı li . 
Huwamonin biriıwi ıııadıksini Bııl'sa ııl!'lıtı~u 

Nevıml ,\yas'rıı ispil'tohı ir:kil('l' ilr tiilün istih 
liı.kinin ııı·tıııas[ sel)eple>riııin . ııt'lt'l' ulıllu~nııa 

daiı· tukı·iri l(·~kil ediyoı·dıı. U •v:ıp \'Pr·nwk ii:t..P
ru kül'siiye gl'lf'll Uümı·iik v • iıılıisınlal' , Hılıh:ıt , 

vo iı:Linıııi ııııuıvcııet n· i\lauı·if Hkillr.riniıı lıu 

lıusustaki lwyanlarr ilc lıu arnrln xö;: ıılnn hatip
ı •rin ıuiil:tliıulnı·ı ditılı>ntlil 11'11 sonı·ıı ))iyndıakır 

halen dP. lm yardımın esirgennıerliğini lıPyn n 

ettikten S(ını·a ı·uznamede başka mnddP olma
rlığındnn t npl:ınt ı ya son VPı·ilııı i~t ir. 

bu su UJ. 1\ ılzıııı Kııeulıcldı· ' iu ııwın lekı•t iıı hıııı 

y l'lel'inclo gü ı· ii le n kümıesiı gt•m: le ı· v c,;oc>uklııı· 

hakkında J füküıııetı;e uc gihi t(•dlıil'leı· aluınıak

tu olılnğuııa ılair takl'iri vaı·flr. 

'l'ukl'il'iıt okuııınasmı vo 1 Liiküıııl't ııaıııııın 

tııhiı·t· t'evııp v('l'eıt J>alıiliyı• \t'ltili Hl•t•Piı Pl'k 
l'l' 'in uiıılı•llm.dıini mütııalop Jıin;ok lıut ipll'l' söz 

alıtll!; \'C tıiCVZltltn i~tinıai bliııyt•ıııi~dı•ki ı•l11•1ıı · 

ııı iyı•t i 1 ı:lıaı· ii;~, eti il'ilııı iştir. 

Ha.tipiN·iıı b·ymwıa llükünıetiıı ıle iı,;tirak 

l'ttği \1.1 alakıı.Lı vckalı• th·riu lıu ıııı'\':t.. \111 l'Sa~lı 

lıil· ~urctl · etüd ·Jerek tck mı· Pııı·t iyı> ılıdıa lıa

ııl'lıklt ulunık gelmesine fıı .. at H' inıJmu \'l'l'il
mcsi l\laal'if vekili Hasan Ali Y üı·ı•l tu l'ıı ruıllaıı 
teldil' t~<.lilıni~ ve U rup munıi Hı>,\ el i, 1J ·üküııwt 

tu~·al'ındıuı yavıluıı lııL teklifi ıııı•ıııııuıılıılclıı 'ı· 
itıit\ıkla t~vip etoıL~tü·. 

Hu;~,ııı.ı.nwılo lııı11ka ııııuldP olıııııdı:i;ı iı:iıı Hı·

islikı:e ı:ıuat 18 • 10 cia l'elsı•yt• ııihayt>t \' ı•ı·ilıııiı:ı

tir. 

ııır.lıusn Cll. Kiıtzıııı ı-)l'viiktel<iıı'iıı , <• kilıııiı: \'l'j'll 

ı•kilt•ı•pk hıılıubut nıiktıırııııı. \ ' l' istilısııliıı J'nzlıı 

huflll'llmıısr iı.,:ju JJükiimPt~e tıP gilıi tf•dlıiı·l<'r 

ıılmıııakla. ııld.ıı~ıına ılııiı · lnkl'iriııin ıııiit-~ııkl'ı'ı.•si 

ııe K'~ildi. 
'L'akrir snhilıini nıiill'ııl<ip ~irıınl \!'kil i :-;;ı•\ 

k •t. H.w;iı.l ll.ntipoğlu kiiı'I'!Üyl' ~<'IPn·k (•kim va 
ziyct lniıı ıııeııımıııiyetc ş:ıyıın ulduğıınıı \ ' l' is-
1ilısalin ııı·tlıl'ılıııası i~in alınan ,.,, ıılııııwak oluu 

1 <'dllirlı'ı·i Pt l'lıJiylt· i;~,nh ı· ll iki f'H n lııı ıııPYılltt 

tluiı• soı·ıılnn biı· snule t'l'Va[J \ •rdildı•ıı ı-uııırıı 

\'ek_ilin lıeynııntı lJmuıııi lıcyı•tı,:t> lıı.svip olııtıu ı ·uk 

stınt 17 ,fiO. de toplantıya son verildi. 

··----
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8. - C. H .P. l\Ieclis Grupu Umumi Heyeti 

bugün (29. XII .1942) saat 15,15 tr Reis vekili 
Reyhan mrhmıu Tfilmi Uran 'm Heisliğiııd' IOJ1· 
landı: 

Celse açıldıktan ve gcçrıı tuplıınt.ınrn zalııl hu
Hisası olnmduktan sonra söz alarnk kiirsüye gelen 
Hariciye Y('ldJi Nuruan 1\fl•ncm('nrioğlu, son hıır-

!l. - C. H. P . .Met•lit:ı Grııru llmumi Heyeti 
hu~ün (1~. 1 ~ 1!143) saat. (lfi,l5) te Reis Vekili 
'l'rabzon mchu~ıı Ihısaıı , ':ıka'nın Rcisliğinde top

landı: 
Ruzm~nıcde, lfarioiye vckil inin dünya ı.iynHi 

lıadiRel('rinc ve son gUnler vııkııyiinc :ıil i:rAıhatı 

vardı. 
Söı. alaı·ak ille defa kürsüyo ~t-len llariciye 

vekili Nuıııan Menemencioğlu, bu ıııevzua daiı· 
izahlarda bulunmuş ve bir ka~ iiza. tnl'afından 
ı-;omlan nuallcr a.lakalı veldller eovap verıniştir. 

l.alar zarfında rereyan ~nen nzak ~·ııkın dünya 
Riyıısi haciR('leri iiz l'inde Grnp Umumi Heyetini 
trm'ir Ptrııi., vo hıızı hııtip]PJ•iıı ı.;orguhınna <'t>vııp 
Ycrmriı;;tir. 

Ruznamede müzakere edil<'<'ck ba§ka madde ol
madığından saat 16,30 da rcl·eye nihayet veril
miştir. 

Bımdau soma Başv kil Şükri.i Rar;woglu kilı-
siiye gelerck bııgiin mumi Heyet iı;timaındıın 

evvel toplanan Parti Divanrnın, Büyiik Millet 
J\lcr.lisiniıı ilk hnhardan evvel ycnilenın('si ntcvzıın 
iizcriııdc et•ı·eyıın cclrn müzakcı•o cıoıımHhı, ittihaz 
1'1tniş olduğu scı:inıin ycnil ·ıınıeı:ıi kaı·armr Lildir
miş ve lnımın Paıtlniu lift•<lenlll'ri tııkir e1lilcn 
fNllniiliiııf' dı• ıı,vgım olılıığunu lwlil'tnıişiiı·. 

Ri.vru;et i<ıı·afmdaıı Grup Unınnı! llryetine 
arı.edilen Parti Divarımın kAraı·r it.til'nkla tasvir 
olunarn k topl~ıııt rya son verilmi tir. 



B. Cumhuriyet Halk Partisi Miistakil grupu 

1. C. H. P. Müst::ı.ltil Grupn İdare lleyeti ile ılzala.rmm isimleri aşağıya yazılınıştır: 

. \li , Jt;ın;ı Tal'lı:ııı lstaııhııl ıııclııum Hı• is \'C kil i 
1[ iisıı ii Kifabrı ·" n~IH » ldııı ·c ht•,rE>f i iız:ısı 

l•'ıtıııl ~i 11111'11 Rize » » » 
' :izıııı l'ııro Tok ad » » » 

('ı•l :'ıl ~ait ,'iı·ı•ıı ,\nt a lyıı » 
llii iiiiH'ftiıı 1\11 n ıl \ğTı » 
.\ t, r .\k~iiı: llıırı-;ıı » 
Zı•l<i ~lıo"'tıd .\ 1-nıı 1) '·' ıırlıtı kır » 
J ·~ıııiıı .\•d 1111 'l'okıııl llı•tıi!.li » 

.\;.dı .\k.' iil'ı·k ı·: ı· ı. ı lt' ll lll » 
\ ıı lu.n· l~I~Un .. 1> 

1 zr.<'l ,\ nıluııı T•;ski~·ı•lı i ı• » 

"lııııl'f ı)iihii E. lll(ll' 1 st nıılıtıl lt 

%i.nı Kıınınmrsnl » • 
ı::pfı j Illi' Y llllll S f.ınıiı· » 
.\li Rız:ı 'rii'rPl Knııyn • 
~nd ri Ertcın Kiitıılıyıı » 
l ·~nıt·nlliıh Barkan ~ral nt ~· ıı » 
Hıch'nn . ';ıfir. Bıl~ÜI'l' :ıTnııisa » 
1\:l'mall'tt in Kaınft H iıı· » 
.\lıılııı ·ı·alıııııııı Nıwi Dı>mira;? RivH ~"'~ ... 

2. Grup un fa aliyeti hakkında matbuatta şu tebliğ intişar etmiştir: 

('.TT. rı. :\lüst:ıkil Ol'lıpıı l " ıııııtııi Jlpycti :Jl. 
X 1!1-1-~ ,:nııııırtl'si giiııii, HPis n•kili L;tnııhul 
ıııı·lııı:m .\li Hııııa 'l'al'lııııı'ııı ı·l'iı-liği altında top· 
lıırınıı~ 'l' lııı iı;tiıncı srııı•:o;i ıc;ın Müstnl<il (~ı ·ııp 

lıhu·p llı•yt• fi Azalrğrıı11: Muğlo mcbusu Jlii nü 
1\itııhı:r. RiZI' nıclmsu T•'nncl Rit'l11Nl ve Tokurl 
ıııdnısıı .'\azım Poruy'u ı-wı:ıııiştiı-. 

3. Grup namın::ı. Mecliste Rcis vekili İstanbul mebusu Ali Rana. Tarhan ta.rafmda~ ya.pılmuı 
olan beyanat 

llaşvı·k i 1 ~ii kı-ii ~n ı · aı·uğ 1 u 'ııtm nı <•ml<•l<d i n 
ild isııdi işlı•ri n fllıııaı•ak teılhidı·ı· hııkkıwla _ 
lwyuııatı nıilHasl'lıetiylı• 11 Xl . tn42) 

Mn ht •reın ııı·katlul1lııı·; Hı:ıym Ba~vl'ldliÜıiziu 

lwyanlannrn hilı·iz nısl'ı: IIatlis •lt•rin .·amımı 

tı:ıhlili ve güçlükleri ycnıııl'k i~in y<•ni tı>dhirlcr 

alıuak azminin ıııO\'eudiy<>tidir. 

Bu zihniytll y •ııihııiy<>cek gü<!lük yoktur. 
~özleı·inı hu itiııııtt ('Ümlnsiyl' bıışlıı.ılıktan son-
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ra mtisaaclenizle llüyük aliıka ile dinlediğimiz 
heyanlamıda halıis h\tyurdukları iki esas te<lbiı
lıstkkınclıı. Urupumuzun görüşlerini arzedeyiın. 

nıı giiııkü ıııaişrt wrhıklaı·rndaıı en ~nk 
i~tiı·np r·cktikh>r·iııi hııldı olııt'ıık ifade huym
dııklan . dıır H snlıit geliı·li vnt.ıınuaşllara nıüm
ld1n olmı yıwdııın yapmak lr,in saı·fı>ttikleı·i 

ga,nt>l i ı:;iiluuııla ku.r~ılı;nınız. Fakat yalnız 

lııı .nıı·clıııılH nıf'ı:;rleııiıı hıılleclilehilr<'E'ği kıma

at inde ıll'ji;i 1 iz. 

Eıı c:ok ıst ıı·ııp !;Ckcıılcı·i taıııaıııiyle tesbit 
dıı~t•l< ıııiiıııltiiıı olsa dahi, tlıığıhlacak maddeler 
rlll'l'iııc• g-c•c:iııc·(·~·c Juıdal' Ye da~rtılnhile<·ckteıı 

lıaı;;ka hayati ihti~· ac:lıll'l iı,:in, ken.dilrı·inl pi 
~· asaııııı ı•ziti te~iı·i clışıııdn tııtıııağa imkan gör
ıniyonıı. l)ijh~r taı·artan mevcudu, ihtiyacı 

kaı·şılaıııı,, · ac•ni!ı it;iıı istil'lıp rloğnran hayati 
madtlt>h•ı·iıı , parası c;ok olanlar taı•a!ındaıı israf 
eclilıncsi vr parnnm da böylece akıp gitmesi, 

1ahii tccviz edilemez. Yüksek fiyatlarm bütçeye 
teı;iı·i de ha:;ıka. 

Hayati ııınddı:'ler iı;in istihlfiki istihsal i~e 
ayı:ıı·Jaınadıkça Ye bununla birlikte fiyat mura.
kabcsini yapnıarlıkr;n günün ınrsel<>si halledi
lcııı iycc·el\ t i ı·. 

Oı·ııımınuzun her üı·sattıı ifade ettiği bu ka
ııaa li değişmemiştir. 

Bıılıi:s })1ıymdnklarr (Varlık vergisi) ne ge
liıwc, ~ayın Hükümetin bu kanun teklifini, 
ıııali, i kt isııdi. i<:t ima i bakrmlal'(lan yerin tl e bu
luyonız. Aynı Jıcd<'fe varncak ,.c .faytlası clc
,· anı Ir u~ <u·a k haşlm la)~ihn lan hekleı·iz. 

1\ııııuınııı tathikı ic:iıı geui:;ı saH'ıhiyd iı;tiye

r<>k tntbikı mesuliyetini almaktan c~ekiııme

ıncleı·ini ııyrıta takdire layık görürüz: tyi tat
lıikıı muvaffak olacaklarına i1imat ecleriz ve 
güıt>l başanlar dileriz. 

C. Müstakiller 

Biiyük Millet :Meclisinde 4 mi.ist.ııkil nıebu: vaı·dır : 

BeL'Ç Türkrr 
Dr. 'l'nptns 

Afyon Karahisar 

Ankara 

Bu zatlardan yalmz Borç Ti.irker. Devlct<;e 
paı·asız verilecek giyim eşyası hakkındaki kanu-

!staıuat (}zdamar Eskişehir 
Dr. A.bı·avııya Marıuaı·ah Niğde 

mın mi.iznl;;.cr('si esnnsıutln söz ahınık lı:ızı ıııütu 

lilnlaı·da bulunmuştur. 



J • Bütçe 

F. ~1. ~ l ulıa:s:sa:-.ntııı nev 'i J ,inı 

-·----------- ----

Uirinci ln~mı - (.'iizlcrdı. miişlın li mulwss(l .~(t{ 

Hirinci bap - 'l'ıılıısisat, lınn•ıı · ııh 

1 Tabsisat 

1 Riya..·et talıısisat ı ll] 9 27ı 
2 .Aza tahsisatı [2] 2 067 240 
3 Divanı Riyasct azası tazıııiııntı 1;11 24 010 

[Tediye 1757 nunıaı·alr kaınııı nnwilıiııco yapılır.] 
4 Muvakkat tazınlnat [ 4] !'i13 600 

['!'optan vcrll chil ir.] 
5 ~fnmkıp huzur ücr •li [ı; J 2 001 

Fasıl yelrunu 2 616 123 

2 Harcırab 
1 Aza harcırahı l ü J 
2 Bcynelnıih•l Parlfııııl'lltulıır Jttilıııılıııcı i~tirak ei lee ,k o1aıı muralıhaslar har

cırahı 

3 Beynelıuild Parliımeııtolnr Tiiı·k <:nq uımıı müte.fPrrik nıa ·raflan 
[Bu para Grup r •isiniıı t•mı·ine n·ı·ilir.J 

Fasıl yekUnu 

--------

.ı2H 000 

.L 
700 

430 701 

---------
Birind bap ycküıın :ı o.ı6 8:!4 

lkin<:i hap - 'M naş, i\('l'ct, hı hsisn t 

3 Maaş ve 4178 sayılı ka.nunıı. göre verilecek zamll\r 

ı Memurlar ınaaşı 
2 Açık maaşı 

a Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zaınıııı dıı lı lt tl't·ti pt cu 'eri!lı'\} 

Fasıl yekU.nu 

--------

:!02 28 ' 
ı 015 
2 400 

205 703 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

12 Mütenevvi ma.sra.fla.r 

13 
~ 

14 

15 

16 

17 

1 Defterler ve matbu evrak 
2 Melbusat [10] 
3 Sigorta 

Daimi memuriyet harcırahı 
~. _ ~~·;{~11 ~~~.:· ~ ~ jı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmi telefon tesis ve mükô.leme masra.fı 

treretli muha.bere ve miik&leme bedeli 

Posta v& telgraf ücreti 

Fa.aıl yekftnu 

18 3335 sn.yılı ka1uın mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 

Üeüııcii lıııp yekftnu . - ... ,_ 

-- -

Lira 

2500 
8 000 
ı 700 

12 200 

ı 000 

1 500 

s 650 

soo 

676 

2 500 

314 526 

.. 
Bit'inıt: i losmı y(>l<ılnu :l R14 022 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.. - ·· - """' - ... ·- -~ "' 

lkinci kısmı - Ciizo malıstts m1tllrıssrısnt 

Birinf•i hap - 11aiıui ııınsraJ'lnr 

Matbaa. işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel Parl3.mentola.r İttihadma iştirak hissesi 

Posta, telgraf memurla.rma verilecek fazla mesai yevmiyesi 

Hil'iuci bap yekfmu 

İkinci hep • Muvakku.L uuı .. •u·aflıır 

İ~aat ve ta.nı.irat 
, 

·' / 

3090 sayılı kanuna. müsteniden yeni yapılacak Meclis binasn1m ~aat maa
rafları ve istimlak bedeli [11] 

!l1 000 

6 000 

1 700 

756 

29 -!fiô 

66 000 

200 000 
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F. lv[. 'i\Iııhassasaıııı nev 'i Lmı. 

25 Tesisat ve demirbaş 4 000 

1 kinci bo.p yekCmu 269 000 

lkinci kı::ıım yekunn 298 456 . ' -------
tlçiinciı kısmı - ~fülı;ferrik tıwsı·uflar 

26 Geçeıı yıl borgla.rı 1 000 

27 Eski yxl1a.r borçlan 1 000 

28 Geçm.iş yıll~a a.it tahsiso.tsız boı·çla.r [12] 6 224 

t lçiincü kıı-;ıın yel fmu 7 2:H 

niir<litll(' ii /mılli • .lhclis .llulwj'ız k ıl ltsl 

29 14 756 

30 Muvakkat to.zminat 1 394 

31 Umumi masraflar [13) 61 000 

Düı·<Hincii kıı-.uıı yekuuu 77 130 

4221 sayılı kanuna göre verilecek er tayın bedeli 10 020 

Yekiin 4 206 872 

UMUMİ YEKUN (Zıunla.rla) 6 616 603 

[ lj .J.38:J No. lwnıwlu. (:2 ll :i) lira 1111111Ztlllı tuh.>~isal ı•erilıniştir. 
[2] 4316, 43 2 ve 4391 sayılı lwllıll!larla ceuıan (fi12 118) f.iru mıoıwın lalısisul ı•ct·ilnıi~lir. 

[3] .J3 '>Nu. kaıııuılcı (fj 210) lircı 1ntmzanı talısisat uwiluıişti1·. 

[4] 4382 ı•e 4391 " u. kım ınıfal'la ( 110 2.JO) lim munzam tahsisat t•crilmiştir. 
[5] 4382 No. 1.-anwılcı (518) lira, mıoızct?n frıhwıl t'ı rifmi.~fiı. 
lli] 4.982 t'll 18.91 sayılı kaıımılarlı' ( 162 000) ltinı mıt11Zmll laltsi~at ı·erilııtişlir. 
[7] 4391 sayılı kauıınla (3 000) lira mwı;:.mn tahsi1mt ııerilmiştir. 
l ) 4.'191 sııyılı ktt.ııınıla (1 000) lil'a ta1ı.~isat ı•rn?mi~fir. 
[D] .J3lJ1 sn.yılı kanıwla. (6 000) lira tahsisat t'ı rilm~-;tir. 
[10] L116 .~tıyı7ı kanıınfa (2 000) Ura. mum:am falt.~i.~rıt ı•rrilmişfir. 
[ll] 4382 sayılı ktımınla (150 000) lira nı1mzmn falisisat wl'ilmiştir. 
[12] 4316 No. lı kanmıla (4 200) lira mımzam lıılısi.~at tıel'ilmişfir. 
p3] 4391 $Gy?lt?. kanwılrT (20 000) l1'ra ?llltıızam lrıhsiRrıf ııcrı?miştiı·. 

,., . 



K. Memurlar ve müstahdemler 

ı. Biiyük Millet Meclisi memurları ile nıüstalıdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler ., 

UIGII\fıf M.\.nJJg- Büyiik Millr.t. Meclhci 
ııwnnırl:ınııııı cll·ı•p(·P, tılh•t ve ney 'i tnrrhnt cet
,·l'ldc ~iisll·ı·ilmişl i ı·. Bu l·et.vcldc ya7.ıh ııı<>nmri

yrt.lrr·Jcıı Jıpı·Jıaııgi lıiriııdP dalı u ıışn U.ı dcrc·<·Pcll'll 
ıııaaı;;lı ııwnını· l:'ıyiıı n: iııl ihdanı olınınhilir. 

IKIX<'I ~IA I >IH~ - iliirlik .:\lillrt ı\lı•(•lisiııiıı 
hiiliin lllf'llllll'laı·ı lwğlı oldnklım ldaı·e uıııiı·Jıori

ııiıı H~·a l ınnıııi k:'ililıiıı iııhası ''" ~bık:ıım Hi
yus .. t iıı 1 asYilıi iizPı'İJW ı a,yin olunur. 

( ı:t . 'ı ·n ~ı Am H~ - Riiyiik 1\lilll·t, i\fe<'li
siııılc lıiı· ıııı•ınııriyctP tfi,,·iıı olnnnınk iı:iıı 1\lcıııtt

l'irı lm mnııı nmcilıinre ll\Pnmriyf'tı• !ÔtnıPğe nuı h
srıs ~artlaı·ı hıı iz oldul<1aıı haşim n~ai:bc1n yazılı 
1'\'snt'a cla snlıip olınak lfızımdır: 

.\) t nııııııi kiltiplii!ı•; .dik))ı>k lahsil n(irmiiş 

olmak vıo ı•ıınz nıı lwş srıw DıovlPt işlı:l'inıle ı,:n

lı~nı ı::; lmlnııııınk; 

B) Kmıınılnı·. Zalııt w l~vmk kulemleri mü
cliiı· \' f' miitlüı· ııııııniııliklı•ı•itH•. Daiı·p ınildiirlii

ğ-iinl', Hiilı:ı• ı•ııc•iiııll'ııi lıiil'mnı Şt>fliğiııe ve nııın

cnC'iinıı·ııi lıiil'n,:n ıııPıııUI'luldıı nna yüksrk ı alısil 

,·iıılii!inı• ,.,. nh•liıııının Kıııııııılar kah·ıııi ilP lHitı:P 
14iiı1ııü~ ıılınuk re Kanuıılal' kulı>ıni ıniiıliiı· rr. ııın

:1\·iııliğ-i ilı• diğı·ı· ıııı•ıııııı·Jııklarıııa \'t' Biitı;e l'tı· 

l'iiııwııi hiirosıın:ı nlııuıenk olaıılııı· i(:iıı ~·nparak

laı·ı v:ızifPııiıı iralwttiı·ı·ı·cğ-i ıııalı'ınıntı haiz olup 
olınnı}ıklnn aıılaştlınak iizrrp irrn olııııarak iııı

tilııııı(l:ı. ınııvııl'fııkiyct kazıınmış olmak; 
') 7\fıılıasrhc müıliiı· vr müoiir ııınaviııliği

lt • yiiksck ı ıılı~il giirınii~ \'<' 1\fa ı han miitliirliiğü-

2. 1.193!) 

ııcı ıoıııız lisulPıı ııırzllll olmak YI' kı•tllli llll'slı•l,lrl'i 

iı:imh:ıı yPti~ıııi~ hulnıınınk; 

I>) Yulwnki fıkrulııı·cln y:ızılı nt<'nnıı·iyeıler 

lınriı·indı' kalıııı Bü~·iik ) lillt•l AIN•lisi ıncııımiycı 
lı·ı·i lll' ılcı·ı·ı·l•lı·ı,iııe göl'c 1 is<' veya orta mrktr~ 

lıılısil i g-iiı•ıııii:;; Inı lnııuıı !ın dıı tn~·in eılihılıiliı· . 

Bu nıı·ınııriyl'Llerr ıle yiiksı•k 1 ah sil giiı·ı•n ll't' 
ı al ip olııı·sa 1 ı:ı·ı•ilı olu nın·. 

E) :\lüıılıııl ''llktınııdıı keyfiyel gnzl'le ile 
ilıi tt olımnı . IT rrlıaıırri bi ı· ıncımıriyctn n ynı ev
s:ıl'1a lııtlıllıaıı lıiı· ka<: kiı;;i tnlip olursa uralarlll
da t:ılnil'i ıııüsıılmkn iııılihıım yaptlrr. 1\'Tüt nd
ıli! liılipl<'t' aı·nsııula yüks •k tah it gör nler, lise 
ıııı•zuıılaı·wa, lise meımnları da orta ınektep nıe
zınıhınn:ı Yl\ ııılisa\'i şıntlıtrı lıuiz olanlur arasm
da eeıwhi lisnnı lıilenlel' w t•mwlıi lisllln lıilNtleı• 

ıu::ısııttla ı1ıı bit'dt·u :t.iyaıl<> li·mn hilcıılrr teı·cih 

olııııtır. 

))(} J{ t>Pl\t'P 1\L\ ı nm -13iiyiik Millcl1\LN·
lisi ıııeıııııı·luı·ı l>Pvlctiıı tliğrı• hiznıt•t \'C ıııc ın n

ri,\'l'llı•ı·iıH' ılı•ıwl•h•ı·i.vh• YI')' n letfiillı n ::ıkil vı• 1 il
~·in ulunnlıiliı·lrı· 

BJı:~t~ı ' 1 \ 1.\ Dim - .iliiyiik i\lillet feciisi 
nıı,ıııııl'lnnııdnıı ( lıızılınt ıııc•ıııurlnrı hnı·iı~) ı ı•L'fi 
'iıı·ıılıll'l gl'ldi~i lınldc• ıııı•l'lıı ı t loıdt•o ı•ctvelinJ r 

yazılı htilımıın ın n fevk ı1l'n•eelc ı·in hirinıle açık 

ıııı·ıııııri.nt lııılıııımamasınılıın dolayr terfi ct
liı·il<·tııiyt•ıı VP tcrfic Hlyık oldukları ~miı·le

l'im•p tasılik ıorlileıı]Prden yiiksrk tahsil g-iirnıii ş 

olıııılııı· iı~iıı iiı; ,.,. ılil/:cl'l<'ı·i ir;iıı dört srıır hir de-

[•] Rtt lnıııunım li, 6 ue 7 ~ıci mrıdtlrleri altM 111, Hfl5fi suyi/1 t.r>rı•lrf lllf!mur1rtn tty1ık 1omım lt' ı '· 
ltit ·ve luu7iilünr ıluir klllll/11~ un :Jü tH'ı ?IWılrluıi ilı mulrfııe lıtlulm1tştn t', 
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l'(l('l'ılt• loılını~ lııılıııwıılnrn. hir dı•n•ı·ı· nlilfevk 
nıııcıı;~ı n•rilir Bıı llıtıamC'll' lıiı• meıınır h:.ıkkm

da lıir dı•l'nılaıı l'ıızlıı ftıtlıik ctlill•uıi~ ı•ı·l•id gilıi 

lııı sHı·ı•tltı krııılil<>ı·iıw lıiı· ılerrı•e nıal'eYk nıa

a~r \'l' t·ilrııleı· ıııiiııhııl 'ııluın ile .lınlnmlıığıı lll<'· 

ıınn·iyrt di' ı·pı•t'si ıı in iist ii nde lı ir mcnıııriyı•to 1 ıi
~·iıı olııııtlııldaı·ı ıııiHiink Inı ıııı•ıtıııı·irt'fin kıılı•

ıııi lııı tfı~·iıı taı·lıiiıııll-'ıı hıı~l:ıı·. Bu sHn•tlı• ııı:ı

l'e\'1\ ıh•r('ı·r ııııı<ıı:;ı \'l'l'ileıı ıııı·ınurlıırdnıı tl'l\aiit 
lıuklonıı ııııılik olıııılam lti :1 sııyılı lmııuıııın lıü

kii ııı k ri da in•siıııh• h n ıııııl'e'> k maııı;ı iiY.<'I'iııılen 

!f•kııi.it ııııııışı tahsi!'l olunnr. 

.\L'rr rc•r ~ıAnnB :\lı·ı·lis inzıhat ııwıııııı·-

lai'IIHlaıı lıııluıHlıığn llı•ı·ı·ı·ı·ı11' ıliirt s<>ne lwldı{i;ı 

lıalıh· ınııfı•Yk dvt'l't'l'YP IPI'i'i ı•ılı•ıııi~·pıılı•rc ~leı~

listı• nıüstıılııl('ııı lınlnııtlnklan ıııiiıhlı4ı;l' nlııwktıı 

olduklan nınn!;' Pınsal lıiisılı ile lıir ıh•n·ı·ı· ~ nknl'ı 

ııııı;ıı;ı ı•nısnli hiisılı al'usını1ııki fark i.iı•t·pt olnl'Hk 
ıısıl nuını;;hıı·ııııı zııminwt<•n \'l'l'ilir . .Aııeııl< lıtt nıu

nııwlı• lı rı· ııırıııııı· iı:iıı lıir ılcl';ı t atlıik olııııııı·, 

Y 1~ 1 ıL\ C •t i\L\ 1)]) }1~ - ~ı pnoğraflaı·, he ı· 1lört 
:-ı•ııı•ıl<' hil' 1Prfi 1'1tiriliı·. Bu suretle lı>rt'i ettiri
lı•ııh•ı· lıi~.; lıiı· zaıııuıı 1-l-5:2 · ~u~Tılı l>cvlet. nıt'

ıııuı·lııı·ı nııııı~atıııı11 tı•\'lıit ,.<' teadülii hakkındaki 
k;ın ıı ıılıı 1 ı• ,o;lıi ı eılih'n s<•kiziııri dt.'l'l'<'<'<l('n yııknrı 

!.(l'l;l.'llll'Zit.• 1'. 

:-ii•:KIZL'\1 'l ~L\I>Iıg- ,\lı •ıımrlanıı Ymdt'e 
, .•. sıı lfılıi,,·ı·tlı•ri Hiyıı~l't l>inıııııH·a üınziın ve te::ı

lıit. ohıınır. 

llOI\llZliA' t' :l\L\]lllJ·:- 2512 '"~' ;jJfıS ını

ııııırıılı kaııtuılııı· kaldrnlııııştır. 

:\tl \ .\KK .. \'r :\L\llJH~ 
ri f;ıı·ihinıll' Hii,,·ilk :'ıfilll'f 

Bıı kaınııımı ıwş

:\lr<"lisiude hnlnııau 
ııwııııırlııt·ııı miiktı•sı·ıı hnklnrı ıııalı fnıdnr. 

< ~~ l ~~ '1 :'IL\ nın; - l~n kauun ıwı;;ı·i tııd

lıiııflı·ıı ııııılı·lwı·ılir 

o'\ HlHL ı•ı :u.uıın~ - Bıı kcıının lıükiiııı
Jpı·i Bii,, ük :\lillı'l .:\Trrlısi Rl'i~i tarai'nHlaıı i<·ı·ı~ 

olııııııı·. 

-1 kiııııııııısııııi l!l:Hl 

CETVEL [1] 

1>. }lı•ıııııı·iyP( iıı ııcv 'i Aılrıl i\luıış 1>. ~ lı•ııınri.n•t i u lii'V 'i Aılı·ıl l:ınş 

~ Kfıtilıi u ıını mi ı J25 7a7Jit kıılcmi 
ll ıc.~JI.~i lmfı nı rı ~liidih ı 80 

;) .:\I iicliir J so li ~ nııı ıı vi u i 70 
ı ı Biriıwi ~ııı ır kiıtiıı ] 30 "' ~ı·f •) rıo 

l(anıtllfor kttlrmi 1() B il'iııl'i S lll! f' o.;f Pl10ğl'q f' . :1!i \ 

s 1\lü<lüı· 1 80 11 ll\ inı·i sıııı t siPıııı~nıf ı~ :ıo 

tl » nnıaviııi 1 70 /iJ ı • 1'11 k lw Tt· 111 i 
R f:lcf 2 50 H .Jliiıliir ] 70 
H H iyasl'f ni,·aııı kMilıi rıo 7 » 111 ll U \'İ ll i 1 rıo 

10 8icil ııı en nı rn 1 35 1::! 1 lıısya ll ll' lll ll l'll ı ~ri 

·ı o 1 ı :ızİııpj (IVI'Uk JllPITilll'll ı 35 1:! tkiıwi sım!' kiitip •1 25 
10 KıH·a ıı in VP ııı ıı ha hı'l'<' ıııt•ıntı ı·l ıın () 3!5 l'' t ı:iilwii sınıf kül ip 1 20 .... " 
ll nirinci stnıf ldltip !i :'{() lfof/ı(ıu miirliirliiğii 

12 lkiııri smrt' k~tip rı 25 li 1\Tiiıliir ] 70 

lll Knııınw lwğlı l'.~ !lı; cGil'el 31i56 ~nyılı kcnwıwn :J:3 ıırı ı11orlıh.\i!lfr. ?lgn cılilcrck !JıTillc bu 

cclı•cl ikat~~<' ufııumuştıu· 

• 
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7 Hııı;cnıusahhilı 1 GO ı ı 11\i !lt' i S !lll f lll PlllUl' •> 2" ·l !) )1usahhilı ~ 40 
lt ~ ııınnviııi :! 30 lıı :ı Iili( 
· ı() ı d !ll'(' 

lll 1 /lll( r1 rı rı 
lll('lllltl'll :-t'l 

lO 1 ;uı;ıltotııisı•r· • 1 :ı :i 
ll ıduı.\ı /11 m i id ii r7 ii ri u 11 Kotııist•ı· ; ;o 

!) ,\Tiiıliir· 
ı~ » uıuavirıi 1 .,-

1 80 
... ı 

() .. LO Nh· il knııı ist•ı· 1 !1fl :. 11111<1\'llli 1 70 
,\lı ın ııı(•J[ıt ~di 

ll » » ı !10 
50 J~ » lllliH\'illi 1 •)-

llt•su fl ı;; di 
» .;,o ol 

!)0 1'' l'ıılis ıııronınrıı •)') 20 R J\ftıf !'III(:'İ 
., 

r;o ...... 
10 1 )os yu ııııı ha lıt•n· lllt'llllll'\1 ;J!) 
11 .\1 ulıas(•ht• kiitilıi :1o J:iilı•r 1 llı'lilllf'lli 

!) :)d HO 
Du il'( ,, ii d ii r1 i ir/ii rı » ıııuadııi J 70 

5 Miidüı· 1 RO 
7 ~lt'lıllll' 1 60 

9 Aııılıar Y • 1 40 9 Mennır J 40 YllZTill IIIC'Illlll'll 

11 Ayniyat ıncıııuı·u 1 30 
11 Kiıtip ılıı.lüilo ı 30 

H Birim· i ·ımf katip ı 30 
12 İkinci smıf katip 1 2fl Kii t ii pa ne vıii. ıliidiiğii 

Posltı, tclgrrr.f m iirlii riiT f/Ü 
Cı fi.irlür ı 70 
7 » rnnavini 1 60 

.7 Miidiiı· ı 60 ll Hiı•iııc·i ıunı r kati p ı 30 
ll Biri nı· i SJtııf lli('IJIIll' 1 ::lO 12 Kiıtip 1 20 

J! - fJiiyiik Jfillıf .lftrflsi nl(l/llll'ill l'l mii8folırlılllillllll Ili( !}lfl'({/1/1 .WI/1(/I[it /alJ11111(/111111Csi (fj 

l:ii,dik :\lillı•t rılrı~ : isi kadl'Osıtııa clnlıil lnılu

ııaıı ırı<•ıııııriıı \'t' ıııiistahcll'tHinc iıtiıl~· ıikrolıı

ııcııı ı;ı·ı·ait dain·siııclt' ınuan•ıwllı• lnılııııııınk 

iizı·ı·ı• lıir yaı·ılıııı saııdığı lı•şldl <'riilıııiştir: 

~L\ IJJ)J~ 1. Yımlrrıı san~lrğııırıı ı-;(•t·ııın.n •i 

i ııt idıı iyi'si 1 n~n S(' lll'Si 1\Iı•ı•l isi Ali hütc;e!'>i ll in 2 
nd rasJıııa 1111'\'ZU ~ ;)00 liı•a(lrl'. Bu paı·adnn i:Jm 

fnliıııatııuııı<' claiı ·ı·~>~ind(• If' ·lis ııwınnrin vı ~ ıııüs · 

talrdı·ıııiıı<' ritld nlat:ıı k ikruzuı tn n n lınacak seıır
vi ~·iizcJp IIÜ iki fıtizlt• l'ol'l'llliJ,V'I')e 7.HIIIttı0htnUl' . 

,\!,\ DDE 3. - ~l<'lıııligi ııwz.k(u·e rııırak biı·iıı

cı ınadded r.ihcılıııııııı l\IC>1'l'lisi Ali nıeronrill 'ı• 
ıııüstahll•ıtıiııine ikı·ııı olunur. nunlarm lın

ricitıfle herhan:.d lıir snrdl • bir şahsa veya bir 

rııııhallt• iluazcıt .nıpır.ııııııır.. 

~lı\f>l)g :ı. lknız y{ıdesi ılıı.aıııi ılöl't . ıı,\dıı·. 

l'n nıüıldl't hh: hiı· sım•tle 1t•zyit NliJt•lli<'Z. 
.Meıııııı-lnra lıiı· ıııııaı:ı '~· nıiisbıltdPııılel'c tkşl'iırl 

iil'l't•ll<'ı·iniıı ıııst'rııılnıı t'nz.la iln;ız yapılamaz. 

IJ.:ı·uz. ııluıııııı ıııelaıliğ dört ın(isnvi tnksilt(• istifa 
olun u ı·. 

l\L\ 1> 1> ~ 4. Rıı nrlıld n u iklii ııc: para alım 

\ ' t 1;c,·ki ii(;iin(•ii ıııa~ld<'ıh•ki haddi iızaın dnin·
ı:.indt· ihAz rtıııt>miı;ı olsa ılahi alrlıii;ı ırıebııliğ'i 

iidt•rııPdt•ıı ikiuci ı ldı~ i:-ıl iluaz rnf'mez. 

,.\L\f )))g ~.- Pam ikrıız.muıı ıneınttrini ıuev
ı•m.leııirı isi ilmız t•dcı•ekleı·i ınelıaliğin yekfuıu san
dık ııırv<~ııılnuu nazaran şayet ii<:iincü madde-

[ 1 J l!ıı srwdık, 1.? . IV . 19.10 tnı-ihi?ıdr lrş/.'ıf ı ılifnı ·~1 ir . 

• 
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de zikrolunan ıniktndardım daha az ilmıznt ı i~

tilzıım eylediği takdü·de nıüsıwatı htıkukiy('yi le

min maksadiyle kezalik iiı:üncii maLldedeki mik
turlardan fazla olmamnk şartiyle ikrazat mik
tarları komisyonca Hlyin olunur. Üçüıwü mad
dede beyan olunıın iizanıi hnil sandık ıııevcndn
nun kifayet i yle ııml<nyyett i ı·. Sanılığııı idare 
heyeti iııdt>liı•np i kl'ııı tıı JepiHi nı iktııı·ıntlıı tı•ıı

zililt yııpabilir. 

MADDE 6. - Vı•zııeJnı·, ikraz senctlcrbıin 
üzerinde l'eislc mrı.lıasibin imzasım hnvi trdiye 
işrırtıti olnındıkça para veremez. 

MADD~J 7. - lkrazat nıeınuriuden iki za

tnı kcfııletiyle yapılır. Şayet horçlu merıınr Mel·
listen infikak etmiş oltlnğu takdirde ınütehnki 
dııyin kefillt>rinclt>ıı tahsil olnıım. Kefiller hi<: 
bir ımrettt> lnına itiraz hakkına mıılik değilrlir. 

MADDE 8. - lluaıııttn huluııanlı11'1ıı ııylıt!r 
hiı· mahkenıe tıırat'mdıın nııılıenz vı>yııhnt Mec
lis veznesin(' t>:-ıki hıwcıınJan ıınşi kı~nwıı kesil 
mektc dahi olsıı Ynrclını aııdığmdaıı yııptığı is
tilnazclan ıınşi te\'kifi li'ıznnu:elen lnk. itlel'iıı 
mıı.Jıcuz miktıırlnr haricinde ve ba. kacn. kat ve 
trvkif ohııınr. lkrnz seneı1indeki borçlumııı \'e 
kefilierin irm~ası, hu hnsmıtaki taahhüdü tazanı-

Hıun eder. Htmdan dolayr dıı kefil VP mNlyuıı

lıır lıiı· g-una itiı·nz dermeyan edemezler. 

~L\ DDB 9. ~ Sanclığıu iil:1rP '\•e nıuııınelfi1ı 

ııırııınrin aı·usııııla 1dnre Amirlerince ~H'<:ilecPk 
lwş ki5iılen ınüı·ı•kkep hiı· komisyo11 tarafından 
tcdvir edilir. nunlımlan hiı·i nis, hiri nınlııısip 
hi ı· i vt•zııeclaı·J ı lt nızifeı.i ni i fu eder. D n komis
yomın müddet i iki sen ei! ir. A ııeak her ~rnr ııı

san iptidastncln snndriiın vııziyet i ın n liyt>siııi 
ıniiheyyiıı hir lıilıin~o tnnziırı iiP irlnre llıniri lıt>

yet ine verilir. 

Snndrk işlerinin ve hesaplarının ınnııtnzum 

Ye lıu talimat ılııiresinile cereyan edip etmeiliği
ııi :\fN·lis irlınP i'ınıiı·i her ı:ıın:ın tetldik vr ınn
ı·nlwhc eder. 

:\f.\ ODE 10. - H<'r ay lllf.\:l!i '\'l'rilrceği zn
ııınn ı-.ım(lrk muhnı-ıipliği 1ııı·ıırıııclııır :\Teı·lis ımı

lı:ıst>hrsiıır vt>rileePk liste ımıcihiıwe horı·n olım 
nıl'rııuı· \'1' ın üst ahd('mlt>riıı nıııaş YI' iiı·ı·c•flpt'iıı

ıll'll lıon:Iurmıı ııit taksitlrr kPsilerC'k :-;nnilık 

Yt•zıırsin<> teslim ohııınr. 

~L\VIm ll. Riy:ıset Dh·anıııcn kalıul edi-
h•rı hu tnliınuhımııeııin alıkiınıı Rüyük Millet 
Mt•ı•lisi ftlnı·e Anıiı•lrı·i tnı·lli'ıııclan takip \'e ieı·a 
etlilet•ektiı·. 

lt_ J!AcUs 1ıiznıct1me yenMen almacak lıll<lcmelel'ı'n fu.bi olıu·rı.Hfl.ı'l ~nrfl.(tl' Jurhl.·ııırln loTimatna111ıı 

1. Meclis hizmetibe giJ'ecek olunlnı•ın yaş
krr (30) uan ynknrr olınıyacnk ve nsk(lı·likl<>rini 
yıı.pmtş olchı1c1nrınıı dıı ir tP ı• h is t<·ker(>si ihroz 

edece1{1et•cHr. 
. 2. Polis~e yııpılarn k tn hkikıı ttıııı nh luk Rtı· 
h ibi olduklım ve hi<: h ir mu h ldinıiyl'tleri bulun

mıuhğı anlaşılıınş olacaktır. 

3. Bademelik hiım('tini yapubileı•ek hir kn

biliyette bulnndnklarr ve sılıhiltl('ı·i tnnı olduğ11 
Meclis doktoru tnrafmdıın veriiPcek rapoı·lıı tes

bit olunacak ve noksan uznı bulunnııyııcoktır. 
Boyları (1,65 den aşağı olmıyaca.ktır.) 

4. Okumak ve y11zmak bilee.eklel' ve Jisnııln
rmda rekaket buhtnmıyacnktır. 

Okuma, yazma kabiliyetleri hir tıılırirl imti-

han ile anlaşılacaktrr. 
Bu şartları haiz olmıyanlur Mrclis lıizınetinc 

kabul olunmazlar. 
5. Muayycn olan sin hacldi (55) yn.ştiT: 

nu yıı.~ı ıloldnrnnlıll'lll lıi:~.ınetlerinP (1evaıu 

edip eedl'miyrceklcri İdari' ReyPt inin 1 n kdiriııe 
hnğlıdn·. 

6. Yenielen Jıiımet e alınnca klardan yııltaı·ı

ki nınddelew1c . ynııh şartlıırın hepsini di.mi o1-
ılukluı·t anla~rldıkt:ın sonr:ı kayit ve kabul edii
mNlerı eYvt>l (:ifi) yaşını dcıldnrdnktnıı soıırn 

lı izrn et lerinden ııt'fo lwıar:ı ldnl'lln rlııha lıizmcte 

girt>rken kahnl t•1ıniş o1<1uklan ve <:rkııı·ken bic: 
lıiı· tnzıııinat 1nlcıı cfıniyN•eklerhıe rlaiı· hir ta
ıılıhiitnııme nlınocnlctn·. 

7. llizmetleı·iııin devam ettiği müddetçe ııh
v:ılimle tel)('r1<1ül ı:röı·enlcr ve hizmetle1•inden is
tiJ'ııılr luılıi.l olımyanlar hilakaydüıJn.rt işten çı
kıırılırlnr. 

R. Müstnhdrnıiııin mnumi ve gı•up lııılindc 

hayat sigor1 n lıırr yapılacaktır. Haclemeler de bu 

sip;odaya dn h il olmnğo mecburdurlar. Sigorta 
ııeı·:ıifi mryaıımda takarrüı· edecek prim her ay 
üeı·etlerinden kesilecektir. 
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Hııdcmt>lii?e girmek i<~in verilerek to.lepmınıe 

.Adı: . . . 
femleketi 
Doğum tarihi . . 
Ankarııda 'ki adı· esi 
Evvelce bulunduğu vazife 

Bilgisi 
BOY,ll 
Sıkleti 

Srhhat raporu tarihi 
Doktorun adı : 
Polis raporu Tarihi 

daire 

·. 

Metre 
Kilogram 

.-- ~----

ı__ 

So7 adı 

• 

Santim 

Nuınaı·u~t 

Nuınaı•aıH 

Bu kağıt verilecek arzuhale iliıştirilecektir. 



2 • Memurlar [*] 

YüksPk nleelisto 116 ım·ınur \nrdır. Run.lıı.rın aylık msıı şı 16 857 ve meaken tazminatı da 2 160 lira Iri, ce.mıın J9 017 lira tutmaktadır . .. 
, 

Meıcıııriyeti 

Tlfkillt Şimdiki 

dereoeai derec•i 

Katibi umumi . . . . . 2 (121'i) 

HnsıtNi lHıl cın ıııüılüdi. . . . fi (HO) 

:. » L. S. lGıtip . ll (30 ) 

Xannnlt\t kt~IPnıi rn{i rli irt1 . 5 (80) 

.. -. :. Mn. 6 (70 ) 

:t :. şe-r. . . . . 8 (50) 

> > Şef . . . . . 8 (50) 

» » n. R IGıtibi S (50) 

» » ı\lulıa . l\1. lO (3fl) 

:t :. Sicil M ... 10 (36) 

:. , Kamınlar ?ıf. 10 (35) 

-. » Mnhzen 'M. 10 ( ~fi ) 

:t > 1. S. KAtib ll (30) 
» » ..... lJ (30 'l 

» » ..... 11 t :10 ) 

» » » .... ll (30 ) 

.. ,. ., .... 11 ( ~0 ) 

:t > 2. R Katib 12 (25) 

» .... 12 (25) 

» » .... 12 (25) 

) » .... 12 (25) 

» .... 12 (25) 

[•] 8 Mart 1943 vaziycti 

2 

. .J. (HO) 

ll 

4 (90) 
:ı ( 80) 

7 (60) 
7 (60) 
7 (60 ) 
H (40 ) 

9 (40) 
lO 
)0 

10 (36) 
ı o ( :1!'ı) 
10 (~;J) 

ı 1 

11 

11 (~O ) 

12 
1!1 (20) 

13 (20) 

13 (20) 

lam i 

y,,_,ı Gsnya 

trfan Karasar 

Re§ad Ozıırda .... , 

Rifat Görsoy . . . . .. 

Retet Sezen . . . . . . . 

.\ hınrcl J•'nad Tan .. . 

Fehmi Güngen .... . 

.Ali Kiper .....••• 
Cemal Başkırt . . . . . 

Burhan Tüfekçioğlu . 

Enver !sen ...... . 

Şalı:ıh Tıır.n ..... . . 

Hsmdi Nemutlu ... . 
llidayet Arman . . . . 

Sallhattin Altrntaı, .. 

Şükrfi Efem . . . . . . 

Baba Kutan ..... . 
Mahmud Ergenekon . 

Hayretlin Boıkurıl .. 

Necati Ta!;iba~ .... . 

trüsryi.n Ekinci ... . 

1 Jiixnii 0ktıır ... . . . 

BYliol11p 
Do tum 
tarihi Tahlili 

Bildiği 

lisanlar 
Memuriyete 

dühulü MccEse dühulii on terfi tarihi )b~ tutarı İta mikdart ı:ılmadıfı 
OoeuW 
adedı 

1888 Harbiye n 
lr:mnen ErkAnı-

Fransızca 

ve biraz 
harbi7e • . . . . almancıa 

2 Ki. sani 1905 27 ağustoıı 

Husus! k:a.lem 

1!!07 Mülkiye ve hu- fi'ransızca ve 9 ağustos 19:30 8 haziı·an 
kuk . . . . . . . fngilizce 

1909 Iıiıı$ . . . , . . . . (ngilizce 27 nisan 19:15 30 m~rt 

18!14 

1901 
1892 
1904 
1904 
1901 
ı8gs 

1902 
ı go ı 
1891 
U04 

1108 
1909 
1903 

1906 
1916 
H)21 

1922 

1922 

Kanımlar kalemi 

Hukuk ...... . 
Llııe : ll .... . 

Lise ....... . 

Lise ...... . 

Hukuk : 1 ... . 
Lise 10 .. ... . 

Harbiye ..... . 

Orta ....... . 

Lise : 7 ..... . 
Da-riilm u allimin 
Sultanı : 7 .... 

Ankara ziraat . . . . . . . . . 
Hukuk . . . . . . . .....• 

ldadi : 5 ... , . . ..... . 

Hukuk ...... , . ..... . 

Lise ... . . .. . 

Lise ....... . 

' ..... , . . . .... . 

18 ağustos 1914 17 T. sani 

4 mart 

27 şubat 

18 T. sani 

22 eylUl 

ınıs 4 ağustos 

1911 S ııü;au 

1924 lR KiL t•nrl 

1!1~4 nıart 

4 ağustos 1!>2~ 4 ağu~tos 

mart 1916 i!6 nj:-ıaıı 

ll Ka. evvel 1916 18 '1.'. ı-aııi 

ll T. sani 1!125 28 mart 

25 Ki. evvel J!l12 ll mayııı 

ll temmuz 1923 -1 mayıs 

1 baziran 1H:!7 1 baziran 

31 KA. sani 19~R 31 Kii. sani 

1 T. sani 19~0 1 şubat 

30 T. sani 
10 mayiB 

30 mı.. evvel 

20 §Ubat 

17 T. sani 

19~7 :w T. sımi 

1938 :.l9 mayıs 

193!1 20 şuba l 

1941 20 şubat 

1942 17 T. suni 

1923 1 tE'mmıu. 

J!.l:1!l 17 ı;ıulıa l 

1939 1 T . sani 

193-~ 

1923 

1921 

1934 
l!l;l(j 

l923 

1933 
1922 

1925 
1920 

19~0 

1927 
19R8 

1!'130 

I!J37 

1938 

1941 
1941 
194:2 

1 haziı·an 

ı §Ubat 

l şuhııt 

1 şnlıat 

1 temwnz 

l ııubat 

1 şubat 
ll mayıs 

ı may1s 

ll mayıs 

1 mayıs 

1 nisan 

1 mayıs 

1 haziran 

1 mayıs 

1 haziran 

20 şnbat 

20 şubat 

17 T. sani 

193( 618 21) 

1943 :w~ 811 

194~ 116 76 

1940 
1939 
1939 

19~9 

1941 
1939 
1939 
J939 

1041 
1939 
1941 

1938 
1941 
1940 
1941 
1941 

1941 
19-H 
1942 

:Hi~ H6 

~U 8 5. 

217 2~ 

~17 :w 
:!17 23 
153 24 

153 24 
134 56 

134 56 
134: 56 

134 56 

134 56 
116 76 
116 76 

ı' 6 76 

104 90 

87 74 

87 74 

87 74 

461 04 

97 01 

278 33 

245 53 

170 73 

170 73 
170 73 
123 83 

123 83 
lll Ol 

111 Ol 
lll Ol 

lll Ol 

111 Ol 
97 Ol 

97 Ol 

97 Ol 

87 69 

76 90 
76 90 

76 9Ö 

------
Evfj ......... 2 

) 

Bvli ..... .. .. 1 

» . . . . . . . . . ı 

) ........ . 
» ......... . 
) ........ ~ 
) . . ... . .. ı 
) ........ 3 

» ..... ı 
) 

» ..... ... G 

) 

Bekar 
Evli ........• 1 

BPlcf\r 

Evli 

Bekar 



Memuriyeti 
Tetkil&t Şimdiki 
derecesi dereeMi 

Z:ıhıt knleıııı ıniidürii . 5 (SOı 

6 (70) 

lt 

:. Mu. 

f;\pf . . . 8 ( f\Q) 

:t . . . • 1:1 (.1U ı 

:-ı. ~Iemuı· . 10 (:J5) 

> lO (35) 
:t 10 (35) 
» 10 (35) 

.. 10 (3:J) 

.. 1 () (:~:ı ) 

~ 10 (~5) 

lO (35) 
:.!. S. ı\lt'ıııııı · ll (:30) 

» ll (30) 

» u (30) 

ll (30) 

ll (30) 

» ll (:lO) 

» ll (30) 
» ll (30) 

• 11 < :ıo) 

lt ll (30) 

; ll (30) 

....... Lt ı:ıoı 

J-:vrl\k kıılrı ıi nıitdiirü .. fi (70) 

lt 

) .. ~hı. .. 7 ( @ 1 

• Pıı11yıı M. . . 1~ ı :25 , 

:t :!. :-4 . 1\:'ıli p .. . 12 (:.!:i) 

ı:! ( ~;; ) 

13 (20) 

1 (90) 

5 (80) 

7 (60) 
7 l liU I 

~ (:lO) 

9 (40 ) 
H (50) 

(50) 
!1 (..l.(l \ 

! 1 ( .ın ı 

9 (40) 
9 (40) 

9 ( 10 ) 

9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 
9 (40) 

9 (40 ) 

H ( ..J.O) 

!J (40) 

lO (35) 
ll 

1:? ( :!.1 ı 

i) (80) 

li (70) 

ı ı (30 ) 

1 ı (;{0) 

ı ı (:10) 

1 :ı 

la mi 

ZP ki lığrrt menıığlıı . 

( 't>V ad nıı ı· u 

lintil t'ıllt'ıı 

R ı lıııır ... 

. \rif Yeldı·l 

AhlltPd ,-lll'llı 

\'ecıh fşrk .. 

:o:l:ıldı· On~nıın~ . 

ı~mnil <'\z~iil .... . 

Naim Okay ..... . 

l\;inıüran 'l'iiz~iı·ııy . 

Atn Pıınıir ... 

Nt>ı>dPt l; tııtan . 

N('l'mi EnPr 

:\ııl'i .\r:ı:ılı 

Hiiştii 1<:1 rı>ıı ... 

. 'ni"~ ııı:ııt lı .. ıııir 

1 'il<rrf Taıııl .. 

.Musııı f>~ ('n, e ı· . 

1\~i.llll 'lll'dııy ... 

Mnstııfn hııtroğlu .. 

:'\ilııııl . \kduı-:ı . 

i';ı·ki ,\Ip Tlir.iin .... 

M ıur.l\fler M üstl!tcllblr-

ıiglu ....... . 

l-'t>hıui 1 lpıııiralp . 

M"m('d 1\nlt•ı·ik . 

\iihnıl Tuııı·a~ .. 

gabnhuttiıı Karaui(lu . 

l"nıııil 1 fakkı' Oıt•r·cıın 

Doiuı 
tarihi 

1892 

189~~ 

1896 

1901 

1903 

1!!08 

1909 

1901 

1906 

1899 

ı908 

1903 

Hl06 

1~10 

1908 

1908 
l!ll~ 

l!lOR 

[!)Q!) 

IHOi 
l!l ll 

1 !H fi 

1!11 1 

1~99 

18!JR 

1902 
1904-
1 !lO • 

1 ~ll-l 

Tahlili 

Darülfünün .. 

tstnnbul dnrül

muallimini ... 

.\ nka-ra ziraat . 

lıise ...... . 

7 Rl'nelik idadi 

Ticaret lisesi . 

Hukuk ... 

Sultani : 6. 

Aııknra sanayi . 

Ankara ziraat- 2 

Sanayi son sımf 
ldadi : 4 .... 

Ti,.arel li::.ı-&i .. 

Kıuıtamnıııı .zi-

raat ...... . 

tera meRiek .. 

Anknra Rnnayi 

Hııkuk ..... 

tııt:ıııbul i"Anııyi 

Tiı·n.t•f't liı:ırı:ıi .. 

Orta .. ... . 

Maliye nıektehi 

Ti<"!l r<•t 1 i~>~!'si . 

I,i.•w ( 10) ... . 

Lise : 10 . 

fıiRt' : J() , .••• 

Ankara sanayi . 

DarÜŞflafııko : 5 

Lise : 9 

[JiH<' ... 

- 324: -
Bildiği 

llsanlar 
Memuriyf'tP 

dühıılii 

Zabıt kalemi. 

Arapea 27 eylul 

10 eylO.l 

23 ağustos 

5 eyHH 

23 T. sani 

1!) 11 

191 ~. 
7 hıızirıııı 

7 lııızimıı 

lHI ·ı ü lıııziı·;ıtL 

ıH~o ın ~'.vını 

Hl~;! lO nğuı;tor; 

28 eubat 1929 28 şııbat 

30 T. Evvel 192R 28 şnbnt 

3 haziran 1 n l7 27 nı lll' t 

27 mart J H~{i ~H ~nh nt 

ll mayıs l!llH 2~ KiL eY\ ('1 

28 oubat ı9:2!1 2~ şııhnt 

10 ~tos 1 çı~:~ 1 o ııi{ıı!'lt nı:: 

25 T. evvPJ 1 !1:JO 2f> 1'. t>Vn> ı 

1 KA. ıııı n i l!'l2R 29 'T'. 1'Enı i 

25 T. enrl ıı:ı:ıo 16 T. s;ıııi 

25 T. evvel lll:W 25 1'. P\'\1'1 

23 K&. sııııi t!l:ııı 22 J\fı sııııi 

20 T sa.ni ı~ı :Jl 2;) 'T'. sınıi 

1 T .. evv"l l!l:!fi 2~• '1 '. ı-.ııııi 

19 temmuz 1 ~:;~ 20 ııisını 

15 T. ev H l ı !l:!!l 28 'l'. ~~~ ıı i 

23 Ka. en,.l 1 !:l!'{R 2:~ h fı. ı ·,., ,.ı 

,) 'l't•nıııııı r. ı !ı::r; l. :! ha. sııııi 

Evrak kalemi 

....... 

....... 

15 T. u ni 

7 haziran 

3 temmıız 

18 T. evvı>J 

28 gubat 

30 Ka. :saııi 

ı n ı :ı 

lfl:!ll 

1~:!(1 

ı !l2:ı 

1 ı.ı.ı ı 

ı !ll : ı 

7 1' 

i h:ı7irını 

1 1 ııı;ı~·ıs 

1 K '1'. rYvı•l 

2 ıılııı 1 

au Ka. :-;an i 

:W.liolup 
Ron terfi hırihi Ma114 totan lta mikdım olmadığı 

Oom 
adedi 

ı no 
ı !l20 

.. ' 

~uhııt 

şııhıı t 

1 mart 

ı· 

ı!):_!() 

ı !1:!() 

1923 

1 hil . s:ırıı 

1 ~nhut 

1929 

1929 

19~(i 

l!l~!) 

19:!7 

1H:..!9 

ı92~ 

ın::ıo 

ımw 

1 n:w 
ı n:ın 

~uhııt. 

f)uhnt 

M aıt 

~nlın t 

~u hal 

Sıılıat 

~nlwl 

Şuhııt 

Şnbı.ı t 

i-;inlıa t 

~)n hat 

ı H:io f)ıı ha 1 

ın:ıı .--ıııiHıt 

ın:ıı ~nhat 

ı!l:t.! ~ıtlı:ıt 

ı 

ın:;~, Kfı. I'V\'cl 

1 !l:lı-. :!:! K ;i ı•' n l 

1!)1.:ı :_!,'-. lla;.: in ııı 

1!1:!1 

1!1:20 

19~0 

ı 9~11 

ı !l..ı:ı 

~ııhnt 

1} ıı h ll 1 

~ı ıbn! 

şııhat 

J la zi l'llll 

:;o J'iı. sııııi 

. ... ... 

19~9 

19~~ 

1940 
19aı-ı 

1 H-t:J 

194:! 

194:1 

1940 

19-W 

1943 

19J:J 

1!)4~ 

ı !l-t-:ı 

I!N :ı 

ı ~),j;] 

194:3 

ı !)4 :ı 

19~:~ 

194:2 

I!l:.ıs 

ın .. ıo 

ı !};J!I 

19;1!) 

ı n ~:.ı 
1 !l-t: ı 

~1)2 'lll 

:ıı» ;,, 

:217 :?:ı 

~17 ~:ı 

1 H:l ;~!) 

1R3 ~9 

ı:;:ı 24 

ı fi:ı 2-+ 

1:1:{ 2-~ 

ı:ı:ı 2~ 

l.j:J :24 

ı:ı:ı ~.ı 

ı ;ı:; !i() 

ı :i ..ı. fi() 

11G 76 

1 o - ı ~ )[) 

ı Ili Ili 

ll li Ili 

Illi ııi 

87 'i-~ 

2iS ~;ı 

2..ı~) rı:1 

ı7o ıa 

1 iO ;:ı 

l4G 70 

HH 70 

146 70 
J23 R:3 

ı2::ı s:ı 

12:1 H:3 

J2:l l';:1 

ııa sa 
12:i R:~ 

12:~ 8:1 
u:~ ;-;:ı 

1 :2:~ H:~ 

ı :!:ı ı-;: ı 

12:! ~:~ 

llJ Ol 

97 01 

H7 li!l 

L!17 ~n 

Di Ol 

!17 Ol 

!17 Ol 

7!i !.10 

E,·li . . . . . . . . .2 

» 

" 
» . 

» 

lt. 

». 

». 

». 

» 

». 

». 

» 

Ht•l,ıiı' 

Edi 

». 

11ı>kiıı· 

ı•;,ıi . 

.4 

. ı 
') 

....••.. u 

........ 4 

3 

1 

ı 

2 

ı 

•1 
••••••• ..J 

1'.> • • • • • • • • • • :1 

» 

» 

nıı ı . 
Bekiiı· 

. 1 

2 

..... 1 



Memnri;reti 
'f..Wt Slmdn:i 
derecesi d.r.ceai 

.. ·~" .. ~ 

Mat b an ııı iidürii . . . . . . . 6 (70) 

, IJa~ırnuıalılıilıi . . . 7 (60) 

» ~ht ahhihi . . . . . . 9 (40) 

» :» 9 ( 40) 

:» :» . • • . • . 9 ( 40) 

-. ~ ınııuyiııi . . ll (30) 

:» » » . ll (30) 

, lual'e )1. ...... 10 (35) 

Uuhaeehe müdürü . . . . . . 5 (80) 

) muavini . 6 (70) 

mutt'ınedi . . . . . 8 (50) 

şefi ....... 8 (50) 

> .....•... 8 (50) 

Dosyıı ''r Mu. U. 10 (35) 

IGitiLi ....... ll (30) 

7 

7 

8 (50) 
13 (20) 
ı.ı (15) 

10 (3fi) 

13 (20) 
10 (40) 

4 (90) 

5 (80) 

7 (GO) 
7 (60) 

7 (60) 

ll (30) 

12 (25) 

t.mi 

Huhlia K&n&Jr. .... 

Fuad Postacı ..... . 

Mustafa ~ıımi Oktem . 

Şerif Akııı ........ . 

Rukiye 1lken . . . . . . 

Yusuf Bakır ..... . 

Hüsnü Şendur .... . 

Mazlum Bulak 

Fazıl Kanm .....• 
A. Kaplan ...... . 

Rauf Görkem . . . . 

Cemal Göktürk . . . . . 

Adil Çakın ...... . 

Ferid 1 en ... ... . 

bo tma 
tarihi 

1899 
1916 

1922 
1907 
1!)1!) 

1891 

1889 

1886 
1887 

1888 

1883 

189:! 

1909 

Tiliili 

Hukuk .... 

Orta ....... . 

Lise ....... . 

Orta ....... . 

Orta ....... . 

Lise ....... . 

İdadi 1 ..... . 

7 eenelik id.adi ve 
Maliye meslek 

Darülfünun . . . 

5 senelik idadi . 

Bağdad darü1mu
alliıxı.ini . . . . . . 

Rüııtiye . 
Harbiye . 

ldadi ...... . 

Daire müditrü . . . . . . . . 5 (80) 4 (90) Rü~ti1 Arırun . • . • . . 1888 DaTiiltünun 

» Md. liiğü rımlılll' ve L . M. 9 (40) 

-. .\.'n i.' ııl ~r. . 11 (~0) 

» 1. H. kıltip ... 11 (30) 

' ~ s. ) ... 12 (25) 

Posta nıiicliirii . . . . . . . . 7 (60) 

~ ı. s. li. . ........ ıı (SO) 

• 1. S. ll. . . . . . . . . . l l (11). 

8 (50) 

ll 

tJ 

13 (20) 

6 (70) 

10 (85) 
11 (10). 

lilaik Yazıcıoğlu . . . . 

M:ünir Akkoç .. 

Hefik !nan ...... . 
Sııim Baykan ..... . 

naman Mehetrı , .. . 

~nhih Celehi ..... . 

Hefik Ç&lmr ö. . . . . 

1888 

1905 
1905 
ı~~()~ 

Js9g 
1901 

uoo 

Rüttiye .. . 

Lise : g ... . 
Li!e .. . 

nı-ta .. .. . 

Yüksek P. T. M. 
Hukuk : 2 .... 

Rlttiyt . ...• . 

-325-
Bildiği 

lisanlar 
Memuriyete 

dühulü )~[eclis«" dülııılii :4nıı 1 ı·rfi ta ri lı i 

Matbaa müdürlüğü 

10 eyltl ıgı.t ~ K:i 'laııi 

28 nisan IHJ:ı 18 '1'. Maııi 

30 nisan 1 !l~ ı 30 u isan 

10 eyhil 19-t-1 10 eylül 

22 T. CVVl'l i!l:!fi ~~ '1'. I'VVL'I 

30 nisan ı !1-1-1 :w ıı istııı 

5 eylül Hll!l 1~ ınayıs 

Muhasebe müdürlüğii 

ArabcA 
ve :farsca 

17 mayıs 

25 mayıs 

1 temmuz 

15 T. evvel 

1 eylül 

1 ağustos 

30 T. sani 

t!) Hi 

1 HOH 

ı ~ll;{ 

L ~lO!I 

1!-113 

19:31.i 

18 şubat 

5 hazirnıı 

t~nııııuı: 

19 teınıııuı 

:.!:..1 '1'. evvl'l 

27 ınuyı~ 

nn.tre müdür1tiğü 

Fransızca, . 15 Kii. evvel J ~10!1 12 haziran 
almanca 

. . . . . . . 

12 Ka. evvt•l ı !lı :ı 

21 mayıs ı ~l:J-1-

1 mart 19:26 

1 eylO.l 1930 

12 h.a. s~uıi 

17 ıııııyıs 

1 şuhıı1 

5 eylül 

Posta ve telgra.f 

7 T. evv .. i 
31 T. evvel 

4ı fUbat 

ı 9 1 R ~~~ 1\5. <>vve1 
19~9 18 T. saııi 

191 G 15 mart 

1!'1~1 19 lıil'inı•iktııııııı 19·11 

1!:!25 ı şubat Hl3H 

1940 30 nisan 1941 

1941 10 eylOI 1941 

IH~li ı şııhııl 1943 

194-0 :m nisan 1941 

1926 1 haziran 193H 

1923 

1 !l:.!D 

ı!)~ 1 

lBU 

1H3~ 

ı941 

l!l~l3 

l !12!l 

19:1-! 

Hl39 

1941 

1934 
J925 
192t5 

1 şubat 

1 şubat 

1 teınnıuz 

t ıııııınz 

1 'L'. evvel 

l lıazit·an 

şulmt 

1 şnhnt 

1 haziran 

1 T evvel 

1 'f. evvel 

17 Şlıhnt 

1 şubnl 

.ı fUbat 

193!J 
l!l3!l 

1941 

19~ ı 

19:1!1 

J94J 

194~ 

1940 
J 9J1 

Hl41 

1.943 
ı !ı:m 

ıuaı~ 

Evli olup 
Maa., tutarı ttıı mikdarı olmadığı 

Çooui 
adefli 

lR:l 39 

87 74 

75 65 
ı~.ı !i{i 

,7 H 

ı :i:; :?-! 

:..! I 7 :..!:J 

211 ::!:J 

11 li "ili 

ıu-ı. ı.ıo 

ı s: ı :Hı 

ll(i 76 

ıııi 7G 

10-! !!O 

217 2~ 

L34 fiG 

116 76 

J97 -19 

147 70 

7G ~o 

G2 07 
111 Ol 

7G 90 

120 sa 

170 7:1 

170 ı:ı 

170 7:.1 

97 Ol 

87 G9 

~~K :ı:ı 

1~7 70 

!l7 Ol 

fl7 Ol 

7 G9 

170 73 

J 23 8:3 

97 Ol 

) ......... 1 
Bekul' 

E\·li ......... 1 

n nı 
BE'ltıir 

Ev li 
,1 

lltıl .... ' . ' .. 3 

Bvlı .....•... 7 

Dul 

Evli ......... 3 

» ......... 3 

Evli ......... 3 

Hı>kilr 

lt 

E \'li 

R, li ......... 2 
Hekar 

Evli 



'i'eşkilit Şimdiki 

Meııınri.r~t i Jpreı·esi clcı·c<·l·si 

P01ta ~. ~. M .. ı~ (~5) 11 ~30) 

> 3 ~ . !\1. ........ 12 (ı5) 

:t • . . l ~ ( 2[ı) H ( l G) 

ı ı > ) . . . . . . . . • ] :ı ( 4!5) 

Batkoıniau . . . . . . . . . . . • . . . . 10 
Ko nı ise ı· ıııuıwiıı i ........... ı :ı 

ı C) 

"' 
K. Hıışk•ııni-:pı· . . . . . . . . . . . . . 1 ll 
~. Kıımixl't' . . . . . . . . . . . . . 11 

H. ııııınvini . . . . . . . . . . \:! 

Pul is ııwnı lı ı · n 1 
... , 2 

, 

5 
ti 

7 

, 9 
:> LO 

) ll 
, 12 
, 13 
, 14. 

> lG 
> Hi 
> 17 

18 
19 
20 
21 
22 

. . . . ' ..... . . J~ 
. • 1:1 

13 
ı a 

13 

13 
........ ıa 
........ 13 

...... 13 

.... 13 

.... 13 

.... 13 

.... 13 
. .•.. ... 1:3 

... 13 
. 13 

•• •••• 1 ••• t • . 13 
............ 13 
............ 13 
............ 13 
. . . . ' ....... 13 

!.ami 

ı lilii.l 'l'opnık . 

H. Nuci UüHneı· 

l ı:~. et Pelı livıııı .. 

Mu.stıı.l'a Vakır .. 

!\al ın .Akall.ıll ... .• 
Hudımı J'alııbıyık .. . 
l\eıııal Oral ..... . 
ı\l<i 1 J<j ı·di l'l'D • . . • •• 

1\l'ııı al Heznr ..... . 
,\ . 1 fııındi Puhıt rı· .. . 
EU\ el' Eker ..... . 
:\iya7.i Ül'a.l ...... . 

'l't,,· [ik Başçı ..... . 
llüse)in Kalyoncu 
A ı i H ız u t'ııku·eı· ... 
Alııııcd Ozka.yıı. 
Ne t-t ii zkazanı,: .... 
~ ıızıııi !1.:ı•giill .....• 

ı\ . Hı zu. Alta.ş ...... 
H.i fü.L Özer . . . . . . . 

lliiseyiıı Vıınknyalı .. 

'l'alısin Kozan ..... 
L ('ıtl'i Yazı'cıoğlu ...• 
IWsf t'nı Raş ...... . 
lsıııail Haykatı .... . 
Ruşen Atak .... . . . 
Alıclüı·ı·a hıııan Haı:ıde-

uıi r . . . . . . . . . .. . 

1\fı•hmcıl ( 1engiz ... . 
thmhim Mutlu .... . 
Ahmed Suri . . ... . 
Genıniettin Yüceler .. 
Ali Aslantaş .. ... • 

Doiwn 
tarihi 

190~ 

Hs99 

ıı:S\12 

IS!Hl 
l!J07 
1!101 

uıo:ı 

IS! Hl 

l!IU~ 

1902 

1 !)()] 

l!ll:i 
1 H!Hi 

l !lllH 

I S!lH 
[fj()l) 

l!JU2 
1901 
l!lt3 
1898 
1900 
JH9H 

1904 
]!)()() 

J R!'lG 

1902 
HIM 
1909 
1907 
1904 

Tab.ili 

Oarülhilafeti ali 
ye ....•. 

JtüşLiye ; ~ .. 

:-lu lt ani: (j •.• 

, 1 1 ••••• 

tdııdı :.! ...•• 
.As. Hii ş. Mcz. . . 
~ :. » 
» » » 
» :t » 
» » » 

Otta .. 
H.ü~tiye ..... . 

Ilk 
Hiiı:ıliyc ... .. . 
llk ....... . 

» . . . . . . . • 
Rii!1tiye ..... 

:t ••.••••• 

:t ..•..•••• 

Jık ....... . 
Rüşliye 

~ ....... . 
Ilk ....•.•• 
» ......••. 

llladi 3 ..... 
K. Zııhit mektebi 

ilk 

1 • • • • • ... 

- 3~6-

Bildiği 

lisanlar 

Memuriyı::tt> 

dühulü 

.... ... 

....... 

.. ...... 

....... 

. . . . .... 
...... 

. . . ' ... 

....... 

....... 
...... 

.. ,. .... 
...... 
...... 
...... 

..... ' 
. . . .. 

...... 
. . . . ... 
....... 

•• 1 • 

...... 
.... ... 

27 mayıs 

31 'r. evvel 

ı Ka. evvel 
29 tubat 

27 haziran 
8 şubat 

28 şulıat 

28 şubat 
26 cyll'ıl 

7 şubat 
30 T. sani 

G tenıru.uv. 

14 •r. sani 
6 mart 

ll T. sani 
21 teınmuz 
24 T. evvel 
3 Ka. sani 

31 Ka. evvel 
19 mayıs 

31 Mayıs 
19 T. evvel 
2 eyliU 
1 '1'. sanl 
4 eylul 

14 Ka. evvel 
1 mart 

. ••. · · 31 haziran 
. .. · · 31 ağustos 

..... · ·. 30 T. sani 
... · · 1 temmuz 

.... · :.. _a~ mart 

lfl:W 

193J 31 'I' . evvel 

192G ~8 şubul 

19~·; :w teıııunız 

1918 24 nisan 
1926 1 şnbııl 
1932 24 nisıııı 

19~8 ~G eyliıl 

Hl25 7 nisıırı 

19l0 4 ~ıılıııt 
193a ~~ nisan 
Hl~9 30 tE>mmnz 

1926 15 şubat 
J 9!~9 6 ~ubat 
1924 1 1 eyliil 
1934 :31 )\a. t'Y \ ' I'l 

192:i ::ıo temmuz 
1 92fi 11 Jııu~iı·aıı 

1 !)~9 20 ağns1 os 
1924 14 ııınrt . 

1940 12 l}nhat 
}!)2:1 30 temnınz 
1926 14 1'. snni 
19~7 ı '1'. suni 
1929 4 Kfı . snni 

Hl28 23 oylitl 
l 924 2:> şıı bat 

t!J!iO 
1930 
1!)33 

1933 
1930 

19 '1'. evv<'l 
2G hnıil'nn 

19 T. evvel 
6 şubat 

2fi Jıa?.iran 

Son terfi tarihi 

1 T. evvel 

ı 931 ı eylul 

1942 28 şulıat 

1932 1 eylül 

HN·:l 
1942 
1942 
193H 
1941 
Hl19 

1937 
1942 

1931 
1942 
1933 
19:1() 
1~42 

192R 
Hlil4 
1927 

1943 
1942 
1929 
1927 
1937 
1939 
1925 

\937 
1984 
1U37 
1942 
1934 

:!.7 şnbnt 

S ağustos 
2H t ııımu:.r. 

li n~usl oı.ı 

1 eylfıl 

eyllıl 

eylfıl 

1 cylı"'l 

<•yliıl 

t•ylıl ı 

eyhi.l 

1 eylı11 
1 eylUl 
l t•yli'ıl 

1 cyltıl 

1 eylUl 
1 eylfıl 

1 eyHll 

ı eylul 

Hl39 

1H3!:1 

1942 
1939 

193-i 
1936 

1942 
1942 
1!!42 
ı o:n 

1037 

19:-!7 
1937 
\937 

1!137 
1937 
1937 

1937 

1937 
1937 
1937 

1937 

Ma~ tutarı 1ta mikdarı 

ll 6 lG 

104 90 

7fı 6f· 

104 90 

l:l-! flli 
L04 !lO 

104 flO 
134 5G 
11 ti 7ü 
104 flO 

10~ 90 
87 74 

104 90 
R7 74: 

104 !)0 
J0-1 fl() 

~~ 74 
ıo4 no 
LO-t. 90 
104 !lO 

87 74 
87 74 

IO..J. !lll 
10-ı. no 
104 90 

87 74 
104 90 

104 90 
104 90 
104 90 
87 74 

104 90 

97 Ol 

87 69 
u:ı 07 

!:!7 69 

111 Ol 
87 69 

87 6!l 
111 Ol 
97 Ol 

87 69 
87 69 

7fl 90 

87 69 
76 !)0 
87 69 
~7 mı 

7fi !lO 
7 ô!.l 

87 69 
87 69 
76 6!) 
76 90 
~~ ()!) 
87 ()9 

87 69 
76 90 
87 69 

87 69 
87 69 
87 69 
76 90 
87 69 

iık-lıolup 
olmadığı 

Evli .. 

Ooeuk 
adedi 

.2 

, .......... 3 
» ........ 4 
't • 1 •••• ı ' ı ~ 

mvıl ........ 1 
Evli ....... , 3 

• . ....... 2 
Dul ......... ı 
Evli . . . . . ... 1 

) . . . . . .•. 1 

ı. . . . . . • ••. ~ 

:. 
:t .• 1 ••• ' • !ot 

» 
> 
» .. 
» .. 

> 
» 
» 
) 

. . . r; 
1 1 • 1 • • 1 1 :l 

<) 
1 1 . .. 

. .. 1 

. .. 1 

... 3 
» .. ...... G 
) ....... ı 
» ....... 5 

» ......... 2 
» ......... 3 
) ......... 3 
» . ~ . o • .. o • • • :l 
» ......... 4 



Memııriyeti 

Uütı,:ı· !'Ltt'ÜilH'Ilj hiiı·o şı•fi 

Biltliği 

dereceı:ıi 

!) (HO) 

» » > :Muavini G (70) 

» » lll Cllllll'll 7 (liO) 

» » » ~~ (W) 

)) » :ı> ••• ll (00) 

Kütüphane ın ü ıl ii ri i. 6 (70) 

) » ıııuaviııi 7 (lifl) 

» ) J. s. ki'ıl ip ı 1 (:lO) 

» )) ') :-), kiıtip ı ::ı (2:'ı) W • 

[r·nıııl'iyr1e 

derecesi ls mi 
Onğıım 

ladhi Tahsili 

327-

ılulıiilii 

Bütçe encümeni büroatı 

:ı lfaındi AkMn . . . . . 1882 lJise .... , . . ft'raıısızc•a 22 mart. 

G .\li lsıııııil 1\o~et·. . . . 1894 Harbiye ve hu- l•'rausrzca 1 '1'. saııi 
kuk .......• 

TflfkiJ l t. ~imdiki 
l\feı•list> ılıılıniii 

Ücret lta 
Son rı-ı •. mikdaı·r 

1 HOH 17 1\ ;ı. ıo;ıı ıı i 

19 I:J ~H T. saııi 

1 H:.:!:l 10 ıı ıs;ı ıı 

1934 10 ııisnıı 

lll ı :.ı 

19~2 

lO (H~ı) i.' at.i .\gımaslı . . . . J!HO Tiulwk . . . . . . l•'mıı. · w·a :!iı '1' . e,., el ın:H 25 '1'. enel 1'l04 1 ıaa~· ıs J ~ı:ı~t 

Kiitttphane 

5 (80) NPiiil Enıirlnıhari ıs8a Mülkiye. l•'ra WHZC!\ 8 ~ıılıat l9UH :.!:! ııınrl ı g:,ı; ; ~ulıat ı!l:ı!l 

arabca 
H (70) Hııiııı 'l'ıı.}yar. 18~~ l!rıHlcsı-i mülkiye Ji'ransızra 13 K~. C YY tl HHli ~~ ll 1<11'1 I!J~;ı 1 ~ııh;ı t ııt:l!l 

ll ~dik Bı·~ıııı 1 !)();1 Clnlııtıııuıı-:ıy .? 5 '1'. '\'Yl' l ı !l:!~ı ı f',V] iıl l!I~!J ı ~ıılı;ıt ııt:l!l . "' . . 
ı :ı O l'lınıı 1\i'ııııil .ı \ rkuıı l!I JH (:u lıı1 iiSlll'il) Jist•si Frı:msııen 13 ~u bal 19HI ıa :;;ıılıill LU-10 L:J ~ulı;ıt l!J40 

Evli olup 
olmadığr 

:;ıx .ıx 

~:;r; ~:J 

J::.l rı rı 

; ıJ K ;,s 

;!;j;j ~:J 

1] li 71i 

!Ol !HI 

Çocuk 
adedi 

. 3 

~.J:l :-ı:1 

197 .J:!J 

lll Ol 

2·15 5:; 

1!17 ~!.) 

97 Ol 

~~ G!J 

ı·~\ lı 

» .. . 

De ı,;", 1' 

Evli 

» ~ 

:. 

Dckiıt• 



3 · Müstahdemler 

~-ük8ek Mrrlislfı 106 mit.ııtahdem ça.lrşır. Buıılarm :ıylık iic•t't'f ıııiktaı·ı IH 1:!0 limyı lııılıır. 

Vazifesi 

Doktor ..... . 

Kütüphanıı müstahzrn . 

Bina tanıirııt mrmurn 

Şpf nııktiln ...... . 

01\ktılo 

RllfihııdPme .... 

:. Mu .. 
» 1\Jıı. . 

HanemP S. ı . 

., ., 

., , 

., ., 

., ) 

H ad' em e S. 2. 

1 ., 

lsmi 

tı·fan Al<rr .. 

Yakııh n"ııgıı 

M u hıı rrrııı K ıı rf' .. 

KPhırr Oıtuk"l .. . 

f'irılf'\!'1 Altıı~ .. 

.\rl'dihn An~ıık .. 

~l;ıklııtll' harlıil . 

. AhbaM TTiimi DinGer. 

. Abrliilkııdir thbek 
~IPJıııırd ('ııııgrı] 

. "Rflrı~h Cant.ekin 

. ~~ Kızn ıı ııntrı· 

Kadir Unııt. ....... . 
. MemPrl Nnri Knhnı, . 

. Tııhııin Bombatepe . 

. Nt>rib Knrabıır.ıık .. 

. ~iileynınn Suznn .. 

. Abbıııı Özdemir ........ . 

. Memerl Ali Altny . 

. lz1.et Bayrak . 

. Yaşar Özkanlr . 

. Yahya Düzyurd 

. Arif Ba~ ..... 

•• IliiH!')İil ,\,· ııi Oııt'l'l'll . 

noğnm 

ı ııı·ihi 

1882 

l~!ll 

1~97 

1912 

1917 

!!)rı!} 

1R9fi 

1891 
ı no ı 
IR79 

1ı:ı8~ 

1894 
lR!lR 
1R94 
1R86 

1872 

1R99 

1R94 

1R9~ 

1904 

1897 

188R 

LR76 

[l J .'1888 rımnm·al1 krnwn mıırihhırr d"im1 iirrelli mPmıır 

Reı·lin tıbbiycsinncn (Aimnnl'n 
\'(' J<'rımS17.CD) 

lık ................ . 
o k ıı ı· .nı ~.tt ı· . . . . . . . . . . . 

Oııkürlnr Kı;r, Rıınııyi mrktrhi ·vr. 

.Maarir vekalPti daktilo kurım 
mezunu 

'l'iPııı·rt mı>kt<'hi R : :1 ..... 

1 ıiı;ır f4. : fi (Strııo şn hıırletıın · 

ınrıon varılır) ........... . 

Kn: muııllim mektebi S. : 2 
(Rteno şnhadetnıımcsi vıırdrr) 

Oknr yazar 
, . 
» » 

., 
» » 

ÜrrPI ttıı 

Mı>rlııır rliilııılü f'ııtı ll'l'fl lııl'ıhı tııtarı nııkrları 

---------
30 leşrinisAni 

l S I ılı ;ıl . . . 

7 '1'. sn ıı i . . 

!) Şldıııi ... 

1 T. ı;nni 

(~{ K:i. PVYPl 

hazira n . . 

1 !lll 

19:!9 

l!l2R 

1 9:10 

19:11 

1 T. evvel . . 1927 

1 6 Ka. evvel . 1930 
(i K:1. C\VOI l!l27 

:.m ııixıııı . 

2R mart . .. 

ı Pytuı . 
l!'ı T. Aani 

1 hazinın 

1!1~0 

...... 1922 

1923 

1926 
1928 

3 temmuz .. 1923 

11 Pyh}} .. 

1 mııyı,_ 

1923 

1925 

k ~ ... : ... 

(' ·' lı'ıl . 
7 T . sııııi 

l hnr.iran 

4 T. evnl . 

4 :t 

(i 1\ [ı. c•\' ' el 

ı KI\. Bilili • 

1 temmıv. 

(i ııısnıı 

(j 

n » 

!1 1\i'ı C'\' \ f'l 

lı11zi t'Ail . 

» . 

mArt 

1 eyltıl .. 
] ., 

. 1925 13 şnbat .. 

1926 29 eylll.l .. 

1926 21 niııan ... 

1 mayıs 

ır; tl lll ı·t. 

1927 1 haziran . 

1929 8 şubat . 

19~0 1 temmuz 

1!1 :::: ll o li:.! 

1!1 ll 1 :ı ı 

l90R ll!J :ı;, 

HI~" 1 Ili ·1 !J 

1!1:-lS 107 l!l 

1935 
1935 
lflll 

1933 
l!l3:J 
)!):1>-i 

ın :ı.~ 

1 !):{R 

...... !!Wl 

1!):!7 

l!l~H 

1930 

1931 
1930 

1928 

1933 

' 1933 

7(1 

{i!) 

c;:, 
Iili 

!i O 

(){) 

fiO 

li O 

Ci O 

rıo 

;,o 
!i O 
GO 
rıo 

rıo 

!i() 

;,o 

!ll ::ı 

111!1 !ll 

!Hi 77 

S7 •I·J 

'\j •ll 

GR 77 

fi.J. ı 1 
G4 1 ı 

(i~ !"ı!'i 

(i:! fı5 

li:.! ;,;, 

62 !)!) 

G2 1~ 

!l2 12 

fi2 12 

!)2 12 

F.vli olnp 
olmııdığı 

('ornk 
adPdi 

Evli 

., 
• ••••• w 

. . . . . ·l 

...... 2 

nokiır 

!~vii 

» , 
» 

» . 

" 

» 

f ,·" .. 

. 4 
3 
4 

3 

,, .. 
2 

» ..... . . fl 

Dııl 
<} . ~ 

» . 2 

» 4 

» . . . . . . . !5 

» 
., . ' ..... 3 

ııı 

ı ı! 

ı ı ı 



Vazife i ls mi 

----------
Hııdenıe s. :2 ........• Yusuf Kol'noğlu .. . 

.. 

Ll>rahim Neoıntlu 

lnt't Karhan ........ . 

Yusuf 'l'cltincan ...... . 

• 1Jmı.him Sadık Moruva . 

. A lwıefl Yüksek .. 

. Alıınea Özbek ... 

. Yusuf Rrt.n Şeker 

, ......... Hasan Oüvenç ....... . 

» , ......... Uüııeyin Dilııiı ....•... 

» ....•.... Alıclül Çatlak ..... . 

. ) 

) .. 
Hıult:ae S. 3. 

) . 

) . 

Htlcleıııe R 4. 

) 

• lsııııü 1 Yen im 

. Nuri Kayserilioğlu .. 

• Öuıer Gökba~ .... . 

. M. Eşref Üstün ... . 

. . . . . Muhittin Kuı·ugüwiiş 

. Oıııııo.n Keııkiııhalta 

. .ı\1 eıııea Ö:tdeıui r . 

. sal ılrnış (löı·gü ... 

. J)uvuJ Balkımsoy . 

. Ali H uh1si Yunııık . 

. .Meıned Aralun ... . 

. Abdullah Okuı· .. . 

• Kı>ınu.l l<ıuliı·oğlu .. 

. i\fıısl.ı.ı.l'ıt ı\ldwıı ....... . 

. l •'ıılnta ('cıhaıınğlıı .. . 

lliisııiyC' Hny<'ıt11 • • 

]\' c •c•ııı i 'l':ıııdcığ-:ı tl · · 

• » iynır.i W i le ı· 

» » Ziyn Üııal 

» » •......•. .MımıL Aldz · · · · · · · · · 
., . 

Balı~e ıııulelcı:ııı:sı :;ı 

. H:ısnn Çayn· 

~alı u ll J) ııı·ıı ıt 

ı\ll'lıııı (•ri :)<'11 .. 

.Ali Kıılyuııt'n . · 

, \lıcliillwclir Cıınldı · 

-\clnlplıe 1 )ı>ı•cıiıı . · 

Doğum 

tnı•ilıi 

ı !H ll 
1896 

190-t-

1884 

19 ı 4 

190~ 

19()(; 

1~9~ 

L900 

1912 

190G 

1!10;) 

190fi 

l909 

1.90G 

1910 

1905 

1910 

1911 

Hm; 

lM~O 

1914 

1913 

ıH09 

Hill 

1 !:l!l!l 

1mıı 

1 !) ı !j 

1!117 

1916 

l!JH 

ı !11 :1 

lHL7 
ı n ıti 
1!)1~ 

ı !ll-l 

IHH7 
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( linır yaznr 

) :. 

) . 

., 

J 

.. 

) 

» » 
lt » 

» » 

» » 

» » 
) » 

» » 

» ) 

» » 

» » 

'l'alısili 

............. 

... 
• • • • • • t ••••• 

............. 

. .... 

lluı·sa l •'iı·eı·Jpı· n· lo'ı·:ııısııcl:ı 

Aııje Bahçıvan LatlJil<at ıneld c• 

Liuı.lı:rı uıt'ıt.tu . . • . . . . . . . • 

Meclise dühulü Soıı terfi taı·ilıi 

--------
ı :l mayıs ....... l ı:ıao j 1'111 ın 11:1. • • • • • • • 198:3 

1 haziran . 

1 !3 şubat .. 

... 1930 

• . . 1931 

1 t•yllıl ........ Hl:{:l 

ı Ka. sani ..... 1932 

1 KiL sani .... 193~i 

ı haziran . . .• 1933 

l eylftl . . . ... 1933 

27 şubat •••..•. 1934 

' ·" '1'. ı-::ıııi .... 
•l ' ('. C'\' 1 C'( , • • 

1 lı:ıziı·aıı 

ı ) 
ı() l',\ ılı 1 

:!ti h.a . sııııı 

.12 ıııo.rt ....•.. 1934 ~ 1 ııı:ıd .. 

l haziran ....•• 1934 

ı J . 1934 

1 eylfıl 

13 mayıs 

. 19-:12 

1936 

~ ııi.i,ııslııs 

~ » 

l <'ylfll 

ü kfı.ıınııuevvı•l 

1 baziran .. 1936 18 ağııst uı:ı • 

1 r-ı lın<t.i r•:ııı .. 

10 eyllil .... 

. Hl:l!i 

.. 1936 

10 '1'. \\'t'l . 

1 O '1'. <'V\' ri . 

10 1'. evv<'l . 

. . l!ı:ı..ı 

. . ı !l : ifı 

. . 1 H;{ti 

1!136 
ı !);lt i 

1 !U i 

l!l:lS 

ı ~131'1 

ı o: ıs 
)9J2 

1941 

194~ 

1!-14~ 

ı fi.J2 

1 !)4:! 26 Ka. evvel . . . .. 1936 

l eyhll ...•... 1937 10 '1'. E'VVt'J ••.•••• 1 fl4::l 

4 '1'. ~vv cı ...... 1 9a7 ı o '1'. el'l•t>l . 

17 maı·t. • • 1925 1 lıu ır.i ı·nn . 

:ı ı uıaı-t . . . 

.J ağustos . 

:!~ 'I'. sani .. 

:.!~ şulıaL . 

193;) ıo eyllıl ... 

193~ 10 'l'. e\ vel . 

19a8 10 '1'. 1'\ vel . 

!9~9 10 T ent'l . 

fı IHLziı·ıw 19-:lO 

.ı t•ylti ı . . . . . . . 19:37 

1 lıUY.imıı . . • . . J 9-W 

9 kaııunncvvel . l9.J.O 

J S ağustos ... 
_ı 8 ağustos . . . 

9 ıcşı·itıicvvel 

9 ı eşı·in i evvel 

aı teşrini vvel 
1~ trı;wiııisnııi 

12 ı eşı·i ııiF>n n i 

12 teı;ıı·inisaııi 

ı H nğustuı; .. 

.. 19.f2 

. 1042 

19-:12 

1942 

19-12 

ı !l-t~ 

19-IZ 

19-!2 

1930 

. 1 !J.l2 

HI~G 

. l!:l:!li 

]942 

1942 

19-:12 

Ücret !ta 
tutarı mlkdarı 

!30 

!'i tl 

!'i O 

!i U 
!i U 
!lO 

rı u 
;,o 
•• u 
:-ı rı 

!lO 
;,o 
fiO 

50 

rıo 

fıO 

rıo 

rıo 

fıO 

-t!"l 

4!i 
4fı 

4fı 

45 

40 

.to 
40 

411 

40 
40 

-lO 

..JO 

.ı. o 
4U 
-ıo 

40 

250 

112 12 

!i2 12 

52 12 

5~ 12 

52 12 

52 12 
5ı 1~ 

!'i~ li 

:-ı:.! l:! 

G2 12 
::ı~ 1~ 

G~ 1:! 
1:i2 12 

!i:.! 12 

G~ 1~ 

fi2 12 

fi~ ı~ 

4-(j !.JI 

4li 91 

4G 91 
{(j ~ll 

4fi 91 

41 70 

41 iO 

41 70 

41 iO 

41 70 
41 70 

..Jl 70 

41 70 

41 711 

41 70 

41 70 

H 70 
210 92 

.Evli olup 
olmadığı 

Evli 

Beldır 

Evli 

Çocuk 
adedi 

.. 3 

... 5 

... ı 

... 5 

. .... 7 

Bvli 

» ....... ı 

) 

) • . 4 

» . 1 

) •...... .J 

) 

Evli . 2 

) .. . 3 
Beklir 

Evli. 
) . 

.4 
t) 
d 

* .. 1 

l)nl . . 2 

ı>ul . . 1 

Bekıh-

Evli 
) . . .... 2 

B ek ar 
Evli . 2 

:0 • 3 

» .. o ~ 

Dt'knt· 

Evli 1 

E,Jj . . . . . 1 



Vazifeııı 

l~alır:ıvnn . 

l ı~litııi aıııPlt> . 

:)o fiiı· 

» 

~ 1 ot ıı:-; i k 1 t' tr; i 

'rt:lı>foneu . 

1\ ıdul'i feı·ı·i . 

) 

Makiııist 

1-:IPkl ı·ikçi 

Mfti'Uil~UZ 

ı >ok 1 or yul'ıl ımcısı 

Semıürettih .... 

» M n :ıyi ıı i 

1. S . Opeı·atür . 

~.s. » 

:. » 
1. ~. ~lüı•tıttilı . 

lsnıi 

<>sııınıı . \l<ıız .... 

Elrın C:üı·çi(;ek . . 

,\frtııı·d l_.'a~ır·h:ııı . 

.\) ('IIIC'Il , \ı•:tl' .. 

)fııı·nıl Hi:t.ılt·ıı 

. \ . Ali hoc: .. 

lfas:ııı Zuı· .. . 

. Halil El<ir.~ık ........ . 

ii!PtiiPd ,\koğ'lıı 

)1. Ali Yavan . 

t:if:ıt l>ı·l:ııı ........ . 

... \lı•tııı•ıl i'>zk:ııı .. . 

Ali Atalay ..... 
ll aldu .U t Ül'l\ . 

Doğum 

tari lı i 

ı sn Olmr yazar 

ı873 

ıR/lı 

ı!>OO 

18!1!1 

1898 
1900 

ı go;{ 

ıR70 

191G 
ISHH 

1H!I~ 

Oknr yazar 

Okııı· yazar 

Tah s ili 

- 330 -

M rc·l isr diihnl ii 

h:ıziı·aıı . 

'r. ('\"\'(•] 

1~ ııis:ııı . 

1:) 111:1,\'IS 

lı:ıziı·ıııı 

1 1\1 fi~1S . . . . 

lınziı·ıın . 

1 ı lll :ıı·t 

lıııziı·nıı .. 

fi 'l'PI;ll'inisnııi ... 

Hl27 

ıı:ı:ı:: 

ı !l:ıo 

ı ı:ı: ı o 
ın:w ıs 

1 !1:12 1R 

1 !1:10 ı H 

ı !l:l-t ı s 
ı !l:ıo 

2:1 ııı::ı.yıs ........ 19:1!) 

ı ıt~ııstcıs. . . l!l-10 

1 nisan . . . . . L!J - ıı 

ı :ı 1\:'ı. s:ıııi l!l:lll 

IH » ı !l:lfi 

~on lf·r·fi tarilıi 

lınziı·n n 

)) 

» .. 

» .. 

» .. 

» . . 

» 

Ücret ha Evli olup 
olmadığı tutul'ı nıikrlıırt 

ı!l::~ 100 
ı !ı: ıs ıoo 

ıH:1ıi 60 

1 ı ı: ın ()0 

]H..(. I 

l!l~ 1 

ı !1-t ı 

ı!ı -n 

lfl~() 

ı !1~0 

45 

45 
45 
45 

..0 

40 
40 
40 
40 

101 76 Evli 

ıo1 76 Dııl 

65 31 Evli 

()() ::n » 

49 50 
49 50 
49 !iO 
49 50 

44 00 

44 00 
44- 00 
44 00 
44 00 

]]5 24 

!)() 77 

» 

» 

» 

.\fcoıııPrl l l ı:ıttH't' .... 

o\ fı•ıııı•ıl .\ l'l aıı 

] 911'> 
1905 

ı 904-

Hl09 

1910 
ı9ın 

ı '{!HI 

I!WH 

ı9ıo 

ı912 

1903 

1877 
1914 

) » 12 ııııııt . ı!l::t 17 lın:d ran ......... Hl-t~ 

120 

100 
90 

70 

87 44 

r.R 77 
fı2 12 

llası:ııı . \l:ıol . 

' l 'alı-;iıı C:iildınlt:ıı· .. . 

1 l:ısaıı Oıı~;iı· ....... . 

1 ı:ııııoli Al'ııı· . 

1 lıı·alıiııı A ı·tıııı 

Nt•rııl i ihc·k . 
1\a,\ raııı Eı·ıısl:ııı 

. \sıııı Eı·ııı. 

. . . AJi Ünal .... 

A lıııırıl Yaı;:ııı· A kyııy 

llıı"ıı ıı Olg-ıııı 

l sıııııil J !akkı '1\•lıPt' . 

Afıııırıl Naı·i Dizic•i . 

l ımıniı llaldcı Riisliiay . 

1\ı•ıııal(•t t iıı Kök .. . 

. Hiisııü Ynı·duşeıı .. . 

. llıt"Uhim Oökınen .. . 

. llmıhiııı ll:ılil Rrzen . 

. Ahmed Mumcu ....... . 

• Sı·:, yi tl Ah nı ed Rrv ... : .. 

» » 
» » 

» 
» » 

ı 89:1 Rii.şt iye . . • . . 

l R!l!) :-i anat ınrklt>bi 

1 !lO~ Rii~t iye 

1 SHS Rii~l.iyı~ 

1 !H:J Ilk ... 

l!HJ7 

1!"109 

ıR!1:i 

ı sno 
1903 
1900 

Riiljl.iye . 

Ilk ( Alınanca) 

OJ'Ia ..•••• 

Orta 

Jik .. . 

lik .. . 

. . . . ..... 

..ı ı\:1 . ,.n..ı.. ı~ı :ın 

:; !;\ıılıat . . ın.t :ı 

'J'. P\'\ ı• ı 

:W ııisaıı 

2:1 t•yliıl 

7 ııi~un 

~fi ı\ii. 1"\'\l·ı 

1 lııızi!'lıtı .. 

4 ağ11stos .... 

ı H:llı 

ı !l:lll 

ı n:ıs 

1 !l-t2 

ın:ı:ı 

IH:27 

] !1:18 

Matbaa 

1 nisan .. 

ı2 eyll\1. . 

ı eyllıl .. 

8 '1'. Sı\11 i .. 

J .t. 'J'. I'VVcl • 

lfl~:J 

tfl2:3 

ı lı:ızir:ııı . ı!l:!:l 

ı mart . . . . ı !l~:i 

1 !J ll lll)' IS . • . • • • . .J !J~ı 

ll '1'. evvel . J !1~;; 

1 nisan . . 192!i 

J T. suni . • . . 1921 

Ili tc•ıııtııll:t. 

1 lıııı.i ı·:ı ll 

l lınzirnıı 

1 ~ lııızi nııı 

ı:! » 
ı~ » 

17 lı azi ı· an 

lııızi r·nıı 

» 

ı » 

l » 
1 » 

» 

» 

» 

1 » 

ı » 

. M. Necıııf't!in l:ar-mıa ıırığlu . J910 Riiıjtiye ......... , .•. ı kanunnsııııi ... 1942 1 · ,. 

ı !l-ll 

l !l:l(i 

ı n:~ n 
ı !I·HI 

ı!WJ 

ın-ıo 

1 fl-t ~ 

!10 

65 

65 

GO 

7!i 
9!) 

110 

70 

s.ı n 
64 11 

fı2 1:-l 

73 45 

92 J1 

]01 76 

68 77 

1 !ı -ı2 1 R~ 7fi 14-2 fifl 

1!1 -~~ ı .1!1 !lı 1 ı !J H4 

1!14:? 1 1!1 :ı:ı !Hi 77 

] !l-l~ ll !l :ı rı !Ili 77 

1 !Jet~ ı:.n 2!1 !17 ~!) 

Hl-l2 

1!)..(.:! 

J!)..j.~ 

J!>.J.2 

1!"1-J.~ 

1!142 

1942 

Lll7 4!1 R7 44 

107 -ın Hi -J.-t 

101 fı() R2 73 
!)!) li2 7 8 11 

D5 62 78 ll 

!)!) 62 78 11 

95 62 78 ll 

» 

nekfır 

F.vli .. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Çocuk 
nd edi 

4 

] 

2 

2 

6 

.... 
o.) 

2 

2 

3 
3 

ı 

3 

:ı 

. 2 

.ı 



Yarıilesi tami 

8eı·makinist ....... , Hüseyin Sakarya 

Muavini ..... Osman Evinsay ...... . 

.\1ııkinist ...... Nizarnettin Yılmaz .. 

. . . ..• Ahmed Şükrü Kır 

» muavini . . . . Halil Şen . . . . . . 

• > •••..•• Nurettin Akçay .... 

Motörcü ve elektrikçi . . Ali Cangar . . . . . . . . 

BafiOücellid . . . . . . . . . Memet Şükrü Öner . 

Mücellid . . . . . . . . . .. Ali Fuad Güç . . . . . . . . . 

> muavini ...... İdris Erden . . . . . . . . 

> > , ....•• (Münbal) 

• :. ....... löza Zercn [ •] 

• :. . . . . . . . . b'erilhın .l!'ikret Boysan . 

Kulorifen'i ....... Mustafa Bakı:r ....... . 

Doturo 
ıarihi 

1903 

1901 

19ıO 

1911 

1902 
1929 

1905 

1907 
1910 
1907 

1914 

1926 

Ul96 

-aat-

Ta ha ili MecliM diihulü Son terfi tarihi 

Rüıjtiye . . . . . • • . • . . . • . . 21 ağustoıı . . . . . . 1920 ı haziran 1942 

Rüıjtiye . . . . ........ . 3 temmu.ı . . . . . . 1920 1 » ..... 1942 

llk . . .............. . ll nisan . . . 1924 

1Ik .......... · · · · · · · 1 haziran 1927 

11k ......•.........•. ı haziran . . . . . . 1932 

ı 

ı 

ı 

. . ....... . 1942 

lık 

llk. 
5 ağustos . . .. 1942 12 ağustos 

. . . . . 1942 

...... ı942 

. ı942 

.. 1942 15 mart . . . . . . . . 1935 1 haziran 

Rüştiye . . . . . . . . . . . . . . 15 temmuz . • . . . . 1925 

Sanat okulu 2. . . • • . . . . . . 12 ağustos . . ... 1929 

lık . . . . . . . . . . . 9 nisan . 1942 

tık ' . . . . . . . . 1 haziran . 1931 

Orta: 3 ........... . 1:3 nisan ... 1942 

!lk. . .............. " 9 T. ~ani. . . . 19~6 

ı > . . . . . . . 1942 

1 haziran . . . . . 1939 

9 nisan . . . . .. . .. 1942 

5 teşrinisani . . . . 1942 

15 nisan . . . ı942 

ı baziran . . . . . . ı937 

1 ] - f'ilt kısıuıııclıı rııiiC'e11it Rrzn Zeı·rıı. lll Vf 194-1 ıll• a-;kcr olnıu:;;. G. Xl. 1!>42 ılı' teı·lıis eı1ilı·ı·l'k işinP lıaşhımıştrr. 

-...... >e-<.-~--

Öwet İta 
tutan mikdarı 

138 44 110 63 

126 96 101 76 
95 62 78 ll 
95 62 78 ll 
60 42 52 ı2 

GO 42 52 12 

126 96 ı01 76 
138 44 110 63 

95 62 78 ll 
72 51 62 55 

80 

70 

42 30 36 49 

77 82 64 ll 

Evli olup 
olmadziı 

Çocuk 
adedi 

Evli .. 2 

• . 3 

Be kar 

Evli ı 

> • • • • . • 2 

Be kar 

Evli .... 6 

• .. . 2 

• . . . . . 2 

» 

Bekir 

Evli 3 



4 · Milli saraylar müdürlüğü 

8 mart l9c~:J 1arihinde l\Iilli saraylar müdürlüğüne ınel'bui ücretli memur ve mfuıtahdemleı·in 
vazife, isim vr ücret miktarlariyle aldıkları ücretten tevkifat çıktilttan sonra ellerine geçen mik1aı·

ları gösterir cetveldir. 

Devkt nıemul'ları ayhklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna dahil bulunan ücretli 
memurlar 

Vazife 

Müdür ..... . 
Kontrol memuru ,.e ayniyat mnhasibi ..... . 
Başkatip ve mutemet ................. . 
Mimar ................. . 

Doktor ........ . .......... . 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru .. . 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru . 

Ayniyııt ktıtibi ......... . 
Kntir .. .......... . 

İsim ve soyadı 

SE'zai Relek . 
Rnsinı Şumnu 
Nnri Eı·işkiıı . 
Mazhar Altan 

Salahatt.in Yaknl . 
Riiseyin Erdnru . 
M. Yaşnr .... 
Mustafa Olcay .. . 
Ceınil Bekem .... .. ....... . 

Tıcvnıı:rın ıuenıııru ........ . .. , . İsmail Uysı>n .. 

fJ. Crh•r7inc d N lı il lll iisfrt1ıdrm1er 

Ma l1.em ei teftişiye depocusu 
Ayniyat memurn . 

Elektrik depocusu . · .......... i .... . 
Muhafaza mrmııru 
"Elrktrikı:i 

» refikr 
Mefruşat marangozu . 

:\Ialzemri inşaiye depocılSU 
Dülger 

. . . . ...... . 

Dağramacı 

Kurşunru 

Tenekeci 
Su yolcu . . . . . . . . . 
Garaj bademesi 

:. :t • • • • •• 

> » 
Yorgancı 

, . . ' ' . . . . ' 

Raşit Naza 
!hsan Şemsi Brrzin . 

Jüınal .\]kaya 
Zeki Çelik 
Kadri Yücayaltırık . 
Receb Duyguln 
Ali Eruz 

Ranf Tuney 
Mehmet thkümen 
Halit Uslu ••• 
Mustafa Şenyener 
İsmail Çalyak 
Hü~E'yin Türkay . 
Mlehmet lneada . 
Yusuf Karaoğlu 
Mmnet Öztürk 

Ali Hüseyin Demircan . 
İrfan Göral 

Memet .Ali Sert 

Tevki-

tattan 
sonra ita 

Aylık miktarr 
ücret Lirıı. K. 

350 254 31 
140 106 9!S 
135 103 26 
lfiO 114 34 

66,66 49 78 
B !"i 
70 

7fi 
7!'> 

60 

60 
50 

55 
65 
65 
60 
90 
50 
65 
60 
65 
65 
65 
35 
40 
4Q 

35 
80 
55 

66 23 
5!) o~ 

Ml 76 
!18 76 
47 56 

47 56 
40 09 
43 3 
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 
43 83 
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Vazife 

B .. kı:ibaşı ..... . .. . ....................... . 
Bı•kç i ........... .............. . 

........................ 

........................ 

........... ' ......... . 

.......................... 

......................... 

......................... 
.......................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 

. . .. . . . . . ... . • ............ . 
. . . . . . ................ . 

........................... 

................... 
..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•••••••• f ................. . 

.......... 

Adı ve soyadı 

Recep Taşpınar 
Bahaettin Acar .......... . 
Ali Fettah Uzun .......... . 
Seyit Ahmet Demir . . . . . . . . 
Mustafa Halil Aydan ....... . 

Rsad Ali Özegaıı . . . . . . . . . . 
M: usta fa Osman Akyel . . . . . . . 
Mustafa Halil Baydar . . . . . . . 
Siileyman Gülbeyaz . . . . . . . . . 
H. İbrahim Bilgi . . . . . . . . 
Rifat Tabu .......... . .. . 

Nuh Günne9 ••......... · · · 
Ahmed Mustafa Turun ...... . 

1\!u taia Hüseyin Özelemir .... . 
Sa(lrk Doğan . . . . . . . . . . . . 
Mustafa Çavuş Gülşen ...... . 
Om r Çanı~ Dcğirrnenci ..... . 
Rüstem Yaman . . . . . . . . . . . 
Mehmet Osman 'l'op . . . . . . . . 
Rnlfıhattin Dtll'nl ......... . 

Mehmet Ali Şeren ....... . 
Ahmet Seyit Ali .Akçay . . . . . . 
Mustafa Hasan ·Kabadurmuş . . . 
Hüsnü Ömer Açat . . . . . . . . . 
Necip Mehmet Kocaaslan ..... 
Ziya Danış . . . . . . . . . . . . . 

Osman :Memet Gürsu . . . . . . . 
Mlehmet Ahmet Ataoğlu ..... . 
Mehmet Mustafa Garip . . . . . 
Muhsin Uyar . . . . . . . . . . . 
İbrahim Tü:fekçi . . . . . . . . . 

Seyit Recep Doğan . . . . . . . . 
Mustafa EtemArkon ..... . 
Recep Dereli . . , . . . . . . . . . 
Şakir Karaer . . . . . . . . . . . . 
Hnmdi Nazif Y tldız . . . . . . . . 

Osman Mehmet Kaptan ...... . 
Harnit )fehmet Erba.ylar ..... . 
Mehmet Esat Yıkılmaz ...... . 
Hasan Mehmet Çelik . . . . . . .. 

L1ltfi Ahmet Gültepe . . . . . . . 
Şaban Şirin . . . . . . . . . . . . . 
İsmail Mehmet Saygılı ...... . 

Tevkı-

fattan 
sonra it& 

Ay h k miktart 
ücret Lira K. 

60 47 56 
55 43 83 
45 36 36 
45 36 36 
45 36 36 

45 36 36 
45 36 36 
45 36 36 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 ~2 62 
4-0 "') v- G2 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 G2 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 

40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 

40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 

35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
::ı5 28 90 

35 28 90 
35 28 90 
35 28 ~o 



• 
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Vasile 

Brkçi o o o o o o •••••••• • o ••••••• 

l) • • ••••••••• ••••• o ••••••• 

» . . . . . •. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

:t •.•••••••••••••••.•••••..• 

, ........................ o ••• 

:t .••••••••••••••••.•••••.• 

ıı . • • . • • • • • • . . . • . • • • • • • . . • • 

» 
Kapıcı 

••••••••••••• o •••••••••••• 

» ..... • • • • • • • • • o • o •• 

Balıçıvan başı 

"» •••• o • o ••••••• 

:t •• •• o • • ••••••• 

Bahçıvan ••••• o •••••• 

» 
:t 

» 
"» 

» ........... 
:t .............. 
» ••••••• o • 

» 
:t •••••••••••••• o • 1 •••••• 

» ••••• o ••••••••••• 

» ••••••••• o •••••••••• •••• 

» ........... 
:t . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . ... 
» •••••••••••••••••• 1 •••• 

» •••• • ••••• ••••• o •••• o • •• 

• » • •• •••••••••••••••••• 1 • 

» ............ o ••••• o ••••• 

» ••••••••••••••• 1 ••••••• 

» •••••••• o ••••••••• o •••• 

» .......... 
:t .............. 
» 
» 

Adı ve soyadı 

Tevki
fattan 

sonra itıı 

Ayllk miktarı 

ücret Lira K. 

Galip Rıza Özdil .. 
Ahmet Atıf Ellialtı 

Halil Mustafn ~iın~rk ...... . 
Nuri Savaş . . . ......... · · 
Ahmet ITasa.n Aşkan .. 
!smail Yusuf Yarımc1ıığ .... 
Hikmet Tezel . . . . . . . . . . · · 
Kemal Kemal Yılmaz . . . . . . . 
Kemal Kemal Yılmaz ..... . 
Hasan Basri Öztürk ....... . 
M:ustafa Telli ........ . 
Niyazi Berkusay . . . . . . . . 
Ömer Çavuş Gümüş . . ... o • 

35 
35 
35 
35 
3!1 
3!1 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
4fi 

Musa Kazan~cl . . .. ~O 
Şevki Yüriisiln . . 35 
İbrahim Karakuş . 35 
Hakkr Özbek . . . 60 
Etcm Neher . . . . . 50 
Zeybek Memet Tokgöz 50 
Hüseyin Kayma. . . . . . . 40 
Ahmet Tırpan . . . . . . . . . . . . · 40 
Sat.ılmış Akkuş . . . . . . 40 
Hüseyin Kesim . . . . . . . 35 
H. Mehmet Ali Dinç ...... : . . 35 
Ahmet Muhal'l'cm Eı·gin o • o o • :1:5 
Halil Hasan Alankaya . o 35 

N eci p Hüseyin Şişııuın o • • o • • • 35 
ırasan Ahmet Ürgiin . 35 
Hasan Sa.it Çelehi ......... o 35 
Halil Emin Öneı· 35 
Mustafa Halil Akhaş. . . . 35 
Mustafa Ali Kesim . 35 
Bekir İsa Akgül . . . . . . . 35 

Ahmet Vahit !nce 35 
Muhtar Kosa . . . . . . . . . . . . 35 
Selim Akasya . . . . . . . . . . . . . . 35 
Genç Arif Uluocak . . . . . . 35 
Süleyman Aydoğan . . . o o • • • 35 
İbrahim Ömer Tohumluk ... o • • 35 
Hamdi Yakup Yeşilçay. . . . . . . 35 
Ahmet AJi Önal o 35 

Muharrem Şak.ir A km cr . 35 
Ahmet İbrahim Sakarya . . . . 35 

28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 no 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
36 36 
:12 62 
28 90 
28 90 
50 04 
42 16 
42 16 
34 28 
34: 28 
34 28 
30 34 
30 34 
30 34 
30 3-\ 

30 34 
~o R4 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 3'4 
30 34 
30 34 
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Vazife Adı ve soyadı 

fattan 
sonra ita 

Aylık miktarı 

ücret Lira K. 

Bahçrvan ............ · · · · ·· ........ , ... : Mustafa tsrnail Ark . 35 
35 
35 
311 
35 
35 
35 
35 
80 
50 

45 
60 

» 

» 
» 
» 
» 

Koloriferci 
» 
» 

Şoför 

Telefoncu ... , 
» ., 

...... 
' 

•• " ........ t 

. . . . . . . . . . . . . . ..... . 

ofrt~cıbaşr . . . . . . . . . . . . . 
Sofracı ........ o o •• 

Hiiseyin Hasan Köle . 
Kazım !sman Gür . 
l•ô.tfi İbrahim Karga~r .. 
Mehmet 1br.ahim Kargact . 
Raşit Oğuz . . . . . . o • • • 

Hüsnü Özyurt ....... . 

' . 

Şakir Demirtaş . . . . . . . 
İsmail Arcan . . . 
Ra.lih Saka . . . . . 
Kadri Ark . . . . . . . . . . 
Ziya Akkuş ... 

Hayati Koral .... o • • • 55 
İbrahim 01C'ıı.y . . . . 5!) 
Mehmet Hüseyin Yıldıran . . 50 
. ~uı·cttin Ayıren o o o o • • • • • • • 45 
Remzi Güvem . . . . . . . . . . . . 75 
Abdullah Caylaz . . . . . . . 50 
Rıza Şen . . . 50 
Osman Ahmet Erzincan ........ 50 

Kayıkh:ınp hı-kçisi . . . Memet Ali Kestane ......... . 40 
Bo,,·:ıı•ı . . . Kemal Uysal . 
Sıtııt~;i .. o o • Tevfik Sarıer ......... . 

R D<1hE'r. . o o Kemal Yusuf Karaoğlu .. o • 

» . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . Hasan Teke . . . . . 
Dokumahane he ap memuru . . . . . . . . . . . . Fevzi Nagaşgenç .. . 
Dokumacı ............. · . . . . Cemal Yaman .. o o ........ . 

Ar.iz (':ıkıl' .... o •••••••••• 

Aluettin C' :ın lı . . . . 
~fal'irlP Bmrcın 

40 
30 
35 
85 
60 
50 
50 
110 

30 ~~ 

~o 3-t 
30 3-! 
30 :~.ı 

30 3-t. 
30 34 
30 34 
30 34 
62 -!!) 
40 O!l 
36 36 
47 56 

43 83 
43 8:l 
40 09 
36 36 
58 76 
.ıo on 
40 0!) 
40 09 

32 fi2 
~~ R'l 
32 62 
2!) 02 

28 90 
fi6 2~ 

47 56 
40 09 
.ıo on 
40 09 



L. Matbaan1n mesai hulisast 

ı. xı . 1942 : ı; . m . 1943 

I. - TERTIP DAlRESI: 

1. Zn.bıt cerideı:ıi (İnika.t 1 : 29) 

2. Zııbıt. cil i fih ristlcri ( t..llt 28 30) lll 

3. Kanunlar mecmuası (Cilt 24) 
4. Ruznamelor 
5. Sabık zabrt hnlasaları ve gelen evrak 
6. Ruzname matbuaları (Numaralı ıayihalar) 

Sırıı. No. ı : 100 [21 -t • 

7. Ruznaıne matbuaları (Nunıal'alı layihalardan 
ikint•i defa bastlaular) ek layihalar: 
Nu. 3, 12, 14, 17, 78, 128 {3) 

[1] Zabıt cilt fihristleri 

Cilt No. 

28 
29 
30 

Sa;yfa adedi 

10 
18 
» 

50 

Sayfa 
adedi 

--
628 

50 

294 
29 
29 

888 

26 

Baskı 

adedi 

-
800 Meclis 

ı 000 Başvek8.lete 

800 Moo~s 
ı 000 BaşvekAlct 

1 300 
550 

ı 200 

ı 350 Meclis 
ı 030 BaşvakaJet 

ı 350 Meclis 
1 030 Ba..5vekalot 

Baskı 
yekftnu 

502 400 
628 000 
40 000 
50 000 

382 200 
15 950 
33 800 

ı 286 800 
914 640 

35 100 
26 780 

{21 1/esalH kati rapor10irlm,ı nwhtevi olanlardan 100 ve itçer aylık raporlan ihtiva edenlerden de 
150 tane ayrır.a Divanı mıılıa,~elHtt için tasılmaktadır. (Layilıa No. 11, 23, 27, 30, 35). 

[3] Ikinci defa basıl<ın nıımm'Olı ek Myihalar: 

Ek'MyihaNo. Sa;y fa afkdt 

9 .t 
1/J 16 
14 J 
11 .t 
78 4 

'[•J 1/JS .t -.. • !J6 

[•] Devr~ : VI • lçti?na : 3 e aif No. 128 esas lôyihmJa 2 nci ek olartık ba.sıZm~tır. 
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c'. J.;ıH'liıııcnler ic;iıı lnısılaıt-:Jıiyilııılnr ( ninara· 
Hll. lll 

H. l~nciiıı.ı_enltwi ıı ııı~.sahü hakkında f atibi 
ınumilik raporları (Devre : VI, 1 : TV. 

No. 1) 
10. ll u rtalık kın·ar ı·el\;eJ i ( 61 : (j.J.) 
11. Yıllık (D : YI, 1 : 3) 
1:!. Zııhıl unıunıi fihristi (Il : VJ, t : 3) 
1:l. Knnnn 1ııı· ll1Peııııwsı { ('ilt : 1) 
H . 1kt i~ııı1i ll·ı;.Pkkiillt'rin ( . Ilcyt'l zaptı ve mcl'· 

lıııtları ( 1!1-H yılı) ( 'ilt : 4) 
10. Mulıtt>lif i~lcl' : (BıwünH'n karar kiı.ğıthm. 

tlt•vanı cclwli, listeler, isim deiteri, takvim, 
ihtıs.ıs rctn•li, tllkl'il'!iklrı·. clcfterler, !Jordro 
w l'tnsali muhasclıl' i. leri. Orllp işlrri, Bütçe 
c•ıwiinwni işlN·i ve saire) 
Hıı dain· :1 94 ııa>·fıı i· leı·tip etıııi~tir, 

ll. T.llll v~11RE "/: 

'ayfa 
adedi 

lO 

40 
5± 

4tl6 

52 
;)!lO 

Baskı 

adedi 

100 Vusul.i 

500 
400 
500 
500 

ı 000 

rıo o 

500 Vuı;ati 

Ba.skı 

yekfuıu 

ı 000 

:w 000 
21 600 

248 000 
26 000 

590 000 

126 000 

2-18 000 

H ·lı ·ı· J'oL·ııı:ı, Hi ·ayfa lıe abiyle 249 lanı formalık t \ "e 8 suyfa. hesabiyk de 49~ fol'nııılık) i~ 

alrnrş, Yl' haskr aclPdine gö1·e 5 206 270 ha:kı işi ;vapımştn·. Mulıtelit iş olarak aynca: 

Haskı atlt•di ilt 

:!:> OOU .JOO Dnbuliye varnkaları (D I, 1 : •!) 
41 600 !32 Ziyaı•etçi varaka lan 
20 000 Za bıt miisveifdelikl ri 
2~ 5:i0 TPzker ve mii.wPtldelik lwı;;lıkları, uıı·f, (760 sicil) (Kalemlero) 

Iüi~rtları kaleıo ve eıwiiınrnlercl n verilmek surrliyh' lnı.srlıın: 

Baslu adedi 

:!!lO 000 'l'ı'ı.l<crdik 1!) 00, mozbatnlrk 2 2fi0, duhııli~·ı·, r;ı>kleı•, kıu·ııc, rnnkbuz 
, O 000 Çift Ye t~k tnl'ktupluk kilğıt (Azaya mah:ns) 

t:t! 000 l\fı>l<tupluk zud' (Azıı.y'a. mahıms) 

III. - CIL7' DAIRESI: 

A) Forma katlama ve toplama ve tel dikiş işleri ı 
( !98 forma.lık) 

rı1 Enciimı'itlf;r i~'1·1t basılan nunwnr~ız TdyilıaTrır: 

::ıyfa sayı ı : (8, 2 • yeldin 10). 
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B) 'I' elli, telsiz ve kapak işleri: 

24 HOO Zahıt ceridi.'Ri (29 iııikat) Basl\ı,ra giiı·c 

10 ~00 Zahrt f'ilt J'ilıı·iali (3 cilt.) » » 
Zabı! nnınm1 fihristi (500 tauo) » » 
Nuınanı1ı Iii) ilıalar (100 tane) » » 

l :wo 1\.aııunlar ııH'cmnası (Cilt : 24) 
1 000 Kuınmhır mecmuası (Cilt : 1) 

rıoo Yıllık (D : VI, ! : 3.) 
!iOO Zahıl. nııınıni fihristi (D : V[, 1 : 3) 

4 500 Mulıtclir- işler (Katibi Umumilik rııpuı·ıı, lıııftalık lwrur, isim dert•l'i, bonh·o \'ı: saire) 
lifıO U. Hüfçr 1943 
rıon !Id i~nı1i ll'ş<'ldd.illcı·e ı:ıiı. ı·apıırlar ve ll. Irrycl zoptı (Cilt. : 4) 

L') Blok işlı·ı·i: 

7HO ::\1 iisvNlıll'l ik, m :ı khuzlar, ı.hwııııı ı·Pt. veli, inşı• ri:;;h•ri (HO) 
.J.!i!l 1 'ili ( 100 yııprııklı) ltii~ük ve büyiik fakrirlil\) 
500 » ( 50 » ) dnhuliyc val'akııları 
833 » ( rıo » ) ziyaretçi varakulan 
.J.iı~ K ll !'lll' ( 1 .ffı2) dnhuliyc 
!)00 Rcy karnesi 
450 'l'ahsisat c:nkleri 
().1.7 Riric;, intiz::ı.r 

f)) f'ilt işleri: 
125 Kitap eilt işlcı·i ('MPşiııli, heıli) 

600 Tokvinı 1943 
~~ Drfter işleı·i (Rı'zli 18, meşinli lo.l) 
!~2 Hiiviye1 vnr:ıknsr (D : VI, İ : 4) (-! ıııurııkt•ıı!i. 2H !ıl.'zli) 

1>) I>usy;ı i:;ıll•ı·i: 

v · 
. 1 

7' 

:.! 200 Kıırton dos~ıı (1 ap~ollu 1000 K. K.). ( Tün:lrlı l 000 sidl, lf>O Iob., 50 ünıpa) 

]t;) 'I'ıııııir işleri: 

1 R Defter, siinwıı 

7 Kil tı1'· 

.. · •>-·--ıı=!S,>ft-< C!t!!!:l~--·-<· ·· 





T.B.M.M. 
K ii.tiiphanesi 
Sayı: 1383 

IlAveler 

ı. Meclis Kütüphane encümeninin raporll (1] 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliği.ne 

16. XII .191:1 

B. M. ı\leclisi Dalıil~ nizunııınwr.sinin 223 ncii maddesi lıükuıiiıw g-iirr 1!)4-l - 1!J-l~ yılııın nit 

Kütüphane encüıneninin raporu: 

Bncümcıı 1941 - 1942 yıh içinde yaptığı loplaıı tılaı·tln hnşlıca nşai!;ıdn yazılı i~leı·i/ görmüştür: 

ı. '!'ürk 'ral'ih kurumu tarnfmclaıı on hi ı· sene cv,·cl J 9:11 yılında ruuvııkkat.en vr iadr e<lilıııek 
suretiyle .Meclis KiitüplıancsindPn :ılıMn VP nnıhtelif mcvznlnra nil hnlnnrıu ::no cilt kitnplnl' gopı·i 

alınmıştır. 

2. On döı-t seııe evvel tıı.hc<lilıniş olan g-ıırhiye filıt'istiııin, lıu nıitdde1 znrfındıı kiitiiphnıırye 

gcleıı vo çok yckôn tutan yeni kitaplan dn ınnhtcvi olaı·ıık talımn ılevn.ın cdilm<'klNiiı·. 

3. Cilllenmiş kitap ve m cmunlarm topyekün tecliıliııe 'vvelki sene hnşlnnnı·ak 5226 kitnp \'C 

ııı('cırıııa g<'<;«.'ll sene, J!).J.l - 1942 yılmda da 4R2R l'İit ki, rrnınn 10 004 es<'ı· ciltlenrliı·ilmiştir. 

U i lt işleri başlıca~ 

n) llaşında nıül lınxsıs hnlunan Ankııı·ıı Ceza evi nıücellithanmıi, 

lı) M<'cUs MaLiıaıunnda kiitiiphnnc lı<'xnhınıı lıaı·içlctı lNlııı·ik Nlilen ın\i(·rllitJrı· tnı·n t'ıııdıııı ve 
nsuliilıe l<'vfikan 1akarı·ür <'lmiş nlnıı Şlll'llııı·ıı göı·r yül'iitülmrktedir. 

4. Kütüphımcnıizde mevcnt eserler fihrist nıuocibiıwc ha~tıın başa ycniclc•n gözden gcçidlrı·1'k 
ın .vcntlnrmm tcshili ' ' e kontı'olü işine !m X<'nc bnşlanınış ve Jın iş drvam <'fnı<'lde lnılunnıuşlw·. 

:> . Bilindiği ''ee,:lıilr lsıanbul Üniversi1rsi mühim ll<'Şriyatla. bulnnmnkt:ıdıı•. Huıılıınlnu Eıı<'ii
tnC11C kiitiiphancye leelariki icabeden le!' a lııını ı~ ve ulınmAktadn·. 

ö. !eçen seneki raporcia yazılclığı veçhile kütüplınnede mevcut kitap ve ıııceımıalaı· 41i 044 adcd 
illi. ]!)41- 1942 yılında bu miktara. daha 1800 kil ap ve mecmua ilave edilmi~lir ki, yrkunu 47 <H 
ıniktarnıa haliğ olmaktadır. lliın tııı:nıifin<' göre hıt yekfınun tafsilatı şudur: 

[1] B1' raporun 127 nri sayfada, ltieclis Kiitiiptı ano encihneni mes<ti 111tıôsa.wıa 1wHtmw 
ltiwııdı. 



lliiltiyat 
'farih 
'oğrafya 

'l'eşrii neşriyat 

J rukuku unıumiye ve es&ıiye 
I ktisnt vd içtinıai)~at 
..\lulıtel i f ınecmualar 

Uuku.ku lıu.sW>iytı ve kanunlar 
Lisaniyat 
:\lüteneYvi csorler 
t 'cıııiy ti .Akvaıu neşı·iyatı 

l' •ıııi)eti ~\kvaıu'ın milletlerarası ıu • ni 
ucşl'iyatt 

'arııcgi • iliııı ıııüe · · eseı:Ji neşriyatı 
1\ütüphu.ıı •ye hediye edilen eserler 
._' a it· cmıcbi vcsaik 

'-

f • 

IJUrmıu 

342-
Ue~eu sene 

Cilt 

164 
2483 
934 

2683 
2382 
2570 
3627 
3162 

1483 
2776 
2183 

702 

247 
652 

19084 

46044 

1 

Bu senE! 
Ci lt 

15 
160 

70 
250 

228 
312 
407 
57 
90 
20 

ll O 

30 
10 
8 

43 

1800 
'1 - ' . 1 

47844 1 • 

ı . Ueçt·ıt sı>ıtr nldıtğlı gilıi hıı ı.a•nı~ ıle· Iditüp b:uıeye mal olan kitaplarm çoğunu vekulellerle 
n·sıHi~ııiies. ı•sı.•lt~ ı· ve lıalkı.~ vh•l'imiz taı•ut'ıııd<ııı hasdau ve küti.iphaneye hN!iye .suretiyle gönclcl'ilen 
ı • s!'rlt•t' ft•şkil ct ııtektedir. Jfer ne kadar .\merika v c .Almanya ve sa i ı· ecn hi llükünıetlcrdrıt Meclis 
Kiitiiph:ıın•siıı • ıııiihnıl<'lc snretiylc giiııılcri lınektc olan n<ıerl r, vaıiye1i hazıra dolayı iyle, gelmi
yor a da .AJmnnca rövü ve ıuiilıiın csel'lcı· Alman huyiiP.I'i \'ası1asiyle ve Fı·ansızca, ingilizce, ltal
yaıı~:u ml'cıııualuı· ıla lfaş t, .Akha v · ı-;aiı · k i tnpc;ılaı· vasıla!iiyl tedarik ediluıekterlir. Bnnlnı·dan 

ıunuılıı ıucıulck •tiruizclt• iııtiı;ıaı· J('ll gazt.'!t~ n~ ııı<'!t! ıınıalaı·ın sntııı alınuıasına ve kollclt~iyonlaı ·ııun 

ınuıtlazuınuu yaprlnıasıııa devnın olw1Juğu gihi t-~ahip veya bayilcı·i taı·a.fıııclım çıkarılan uıiihim c:,ıer
lt•t· 1lu beJeli ilc alıııaı·ak kütüplıaııcd(•ld cserlel'(~ ilfıw etlilmektedir. 

8. 1!)41- 1942 yılı zal'fmda M(lı:lis Küti.iphaııesindeki okuyuculaı:ın sayısı geçen seneki gilıi nlup 

yiiksck" uıc.slek ınektcplcriylc sair erhnhı tc•tkikın ıııüı·a~>natlarr artmış ve ıumhinc 1cvfikan verilen 
ıııibaaılc il kiitiiphaııem iz(len is! ifadel('ı-i t t•ıuiu oltummştur. 

!1. Klilüphatıeııiıı S('ll<'lik lııhsiı,utı ulaıı 1ı opo lirıı.tnll Liiyiik kısnu yctli, cchebi ga~ct' ve ın C· 

ıınıalut· ilt~ cilt ması·al'lnmuı. snrfPdilıııii ' ' r: g -ı · i kalıı.u uıikt:ıı· ıo..ıa IJH.t~(' iııin kahnlüne Jm(l:ıı· kütiip· 
lıan iı· : n tetlarik olnıuıcnk kitııp, J!:ı:l.fltc YI! mrcuıualant karşılık olaral tultılınuştur. 

\lcdi I\.ütiiphanesitıin 1941 - 1942 yı..lııHlaki nH'-<ıni~ini hulılsatıı.n gösterfln işlıu rapoı· saygılım
ınızla Yük. ek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Gire un 

Gl. 1. Söknıen 

Aza 
Qoru:ııı 

Dr. Jl. Coııtekiı 

Aza 
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Fayık Oztntl~ 
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A.. DoOan 


