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A. Yüksek Meclisi doğrudan doğruya ilgilendiren bAzi 
kanun, tüzük ve yönetmelikler 

1 . . Anayasa 

(R•&mi (}ant• il• yayın ve ilanı : 15 . I . 1945 ·Sayı : 5905} 

No. 
4a95 

f. 
BİRİNCİ BöLttM 

Esas hükümler 

Birinci madde - Tiirldye Devleti bir Cum
huriyettir [1]. 

İkinci madde - 'l'iiı·kiye Devleti cumhu
riyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, liiyik ve dev
rimeidir. Dl'vlet dili tiirk~edir. Başkent Aııkn

ra'dır. 

ttçüncü madde- E~oıııeıılik kayıtsız şaı·tsız 
miHetiı'ldir . 

Dördüncü madde - '!'ürk ın~lletiııi an
rak 'l'iiı·ki~·l' Büyük Mille1 ME>rlisi temsil l'rlt>r 
ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kul
lnıııı· . 

Beşinci madde- Yasamil yetkisi vP yilı·Utnı~ 

erki Büyiik Millı>t Meclisinde· belirir ve onda 
topinn ır. 

Altmcı madde - Meclis, yaşama yetkisini 
kendi kullaıııı·. 

Yedinci madde - l\Ieclis, yürütme yetkisini 
kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tfı~·in ede
ceği Bnkıınlıır Kurulu eliyle kullamr. 

Meclis, Hüküıne1 i her vakit den etiiyebilir 
ve düşürebilir. 

Sekizinci madde - Yargı hakkı, millet adı
n~ usuJ ve kanuna göre bağunsız mahkemeler 
tarafından kullanılır. 

!KtNOt BÖLttM 

Yasama görevi 

Kabul tarihi 
10. I . 1945 

Do~cu ma.dde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, özet kanununa [2) göre millet tarafın
don seçilmiş milletvekillerinden [3] kurultll'. 

Onuncu nıadde - Milletvekili seçmek, yirmi 
iki yaııını bitiren kadın , eı·kek her Tüı·kün hak
kıdır [4). 

On birinci madde- Otuz yaşını bitiren kadın 
l'ı·kl'k ht>r Tüı·k nıiUet ,. kiJi cçilebilir {5]. 

On ikinci madde - Yabancı De,·Jet ı ·esmi 

hi?.nıetiııde buluıınnla ı· [6], tedıipli cezalaı· ı ge
ı ·ektiı·en suçlaı'l.lan V'Cya hı!'lfl7.Jık, sahtecilik, do
lanılıl'lrılık, inancı kötiiye kullanma, dolanh iflas 
. ıı~laı·ıııç!an biriyle hüküm giymiş olanlar, Kısıtlı
lu ı · . yabaııeı Devlet u:vrukluğunu ileri sürcnler, 
kamu hizmetlerindon yasakJılu, türkı;c okuyup 
yazma hilmiyenler milletvekili se~il~>nıezler [7]. 

On üçüncü madde - Büyük Millet Meclisi
nin ~imi dört yıJda bir yapılır. 

üresi biten milletvekilleri tekrar eçilebilir
lCJ'. 

Eski l\feelis, ~·eni Meclisin toplanmasına ka
daı· devam eder. 

Y ni seçim yapılma ıııa. imkan görülnı.ezse, 

toplanma dönemi bir yıl daha uzatılabilir. 
ller .fiU tv('k:ili, yalnız kendini çen c;ev-

ı·cııin değil, bütün milletin v kilidir. 

- Razı madflelrrde göriilc11ı nıımrmrlaı·a il.i.Jkin ıı()l/nr, : 16 ncı ayflilaro ıımıwra sıı·uS1'yle ko-
ı!1ılınıı§lıır. 
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On dördüncü madde - Büyük Millet Mec

lisi. h fc'ı· yı l , Kıı~ıııı ııy ı hıı~mdıı [8] ~ağı·ısız top
Jaııu·. 

.\!eclis, üyelerinin mem leket içinde lolaşma

Jıırı, inçcleme yapmaları, denet·Jerne vazifelerine 
hıızıı·lıınnııı!ıu·ı VE' ılinlennı c lı•ı · i i~iıı ı.;n lışnı;ısııııı 

yılda altı nydan fıız l a araverenıez. 

On beşinci madde - Kanun tcklif rtnıck 

hakkı, Mı-'<'lis üyelcı·inin ve Balmnlar Kurnlu
uundur. 

On altıncı madde - Milletveki.llcri i'llecliso 
katıldıklaı·ıntla şöylf• audi~erler [9] : 

-«. aııuısunı üz~riıı e söz veıoiriııı ki : 
Valanın ve millelin ıııullu luğunıı, esen liğin c, 

milletin ka~·ıtsıı ~ıır1Sl7. egemen liğin e aykırı bir 
amaç gütnıi~receğiın ve ı·unıhuıiyet esaslarına 

bağlllık1aıı ayrılın ı yarağını :.t 

On yedinci madde- Riı· milletveki li ıı e M<'e
lis içindeki oy, düşiiııce V<' deme<;leriııden, ne de 
Meclisteki oy, düşünet· I 'C <l ~ nı e~ leriııi Mecli~ dı

§ında söylemek ve aç ı ğa vurnınkt.an sorumlu d c

ğildiı· [10]. ~eçiıııinden geı·ek ö;ıce ' '<' g!'ı·<'k 
sonrn üstüne suç atılım bi ı· milletvekili Kamutn
yın karaıı olmadıkça sanık olm·ıık so rgıılan~- ' 

nııız [11], tutuJıınıaz [12] 1'1' yarg-ılııııamaz. l'i
nay ıtten suçlistü yakolmıma hali bu hüknıün dı
şmdadır. Ancak bu haldP yPikili makam buııu 11(' 
mcn Meelise bildirmek ödc,· indccliı· [13]. Se ·i
ınindcn ön ct> veya sonra lıi r Mille t 1•ekili hakkm
da veı·iJıniş hiı· rı-za hükmünün yerine ~etirilmeNi 
Milletvekilliği süresiııiıı so rıuıı u bırakılır [14]. 
:i\[illetvekilliği süı·esi içinde zamanaşımı yürümez. 

On sek:Wnci madde - Milletvekill<'l'iu.in yıl
lık ödcn('klu·i özel knnuııla ı.tösteriliı· [15]. 

On dokuzuncu madde - Aı·aveı·m<' sırasında 
( 'uınlıurbaı;ıkaııı veya Meclis Başkanı g-eı·ekli AÖ

riil'Se i\le!'lis.i toplanmaya ~ağıı·ahiliı• . Üyel<'rdcıı 
beşte birinin istemesi iizedne tljı Meclis Başknııı 
Mecli~i lnplaıınıayu ~ıığıı·ıı· [16]. 

Yirminci madde -Meclis göl'iiı,meleri herke
sı- a~ıktır ve olduğn gibi yııyılır. 

'F'akııt Me<:lis lc;tüztlk hükümlerine uygun ola
rak ka pa lı otununlar dahi yapabi lir. Kapalı ot u
ruııılıu·daki görüşııı lf.'ri )·oymak lifecUsin kararı
na hııj.(Jıdır [17]. 

Yirmi birinci madde- ~[ecli8f ıı:öri.işTill'leriui 

1 çtüzük hükümlerine göııe yapar. . · ı '1 

Yirmi ikinci ma.dde - Soru, gen oru ve lfec
lliı :iOruştttl'lnası, M('('lisiu yetldl.crindeı ı olup 
bunların nusııl yapılarıığL f~tüzüklc gösteri

liı · [18]. 

Yirmi üçüncü madde - ~IilletvekiJiiği il c 
llükliıııet ıııeımı ı-Jnğıı hi ı · kişidr lıiı·le~emez [19]. 

"firmi dördüncü madde - Türki,,·c Hü~· ük 

Mill et l\lcc)jsi Kamutayı her Kasımı nyı lıaş ında 

kc•ndiue bir y ıl içüı ı:liı· Başkan, Ü<: Başkaıın·kili 
se~ •ı·. 

Yirmi beşinci madde - SP ,i ın diiııcıııi bit
mrden 1\recliN. ü.ve lcı·iniıı 1aııısn.1· ısıııııı sult<;ok
luğu ilc• s<'çiııı yeııilcnır,,·l' k<arııı · w ı1r~ı', .1·rni 
toplanan ;\ [ erliıillı scı;: i ııı ılii ııt' ıni K ıtsını a ,vmdaıı 

başinı·. 

Kasınıdan önceki toplantı. olağanüstü tup

lıınt ı sa.vılıı· [20]. 

Yirmi altıncı madde - Kanun lw_,· ıualc ka
nunlarda değişiklik :vııpnıak . lmınınlıırı yonıın l a

nııık, kanunları kaldmnak. Oi'vleı l~' rlr sözl~~ıne, 

aııd l nşnııı [21] \ 'C lııırı~ _,·,ıpınak. hııı·lı il b.ıı ~1-

ın ('k, l>eYie1iıı hütç<' 1'<' kı·~ iııhrısııp kııııunlaı·ıııı 

inl'Pi<·ıııek Ye onııınnk, ııuı·ıı lı;ı,ııı;ık. lt'i{('lli vr 
akçn lı yiiklenıne söz l r~ınclı·ı·iııi ,.,, iıııtiya?.laı·ı 

onamak I'C bozmak, c:<'nc l n' özel af ilfın rlı11f'k, 

ı·c•z;ılıırı hııl'ifletnıck l'f' ıll'ği~tiı·ın<>k [22], kanun 
·onışturmalaı•ıııı ve kamın l'rzııl.ıırııı ı eı·tc l cnwk. 

ııı.ahl< cmelerd<'n ı,: ı kıp k~sinl!'şcn iilüııı <·rzıısı lıii
kiiııılı·ı·i ni yerine gı>til'llırk [23] l('ihi giiı ·f'l' l• · ı·i 

Büyük :'lfillcı lifeelisi ancak ken(li.-i ~·u par. 

Yirmi yedin'ci madde - Bir ınillrtn•kiliııiıı 
yatan hayınlığı ve ınill!'tl't' killiği sırasında yi~-i 

<> ilik stı~lıırından biriyle saııık olduğuna Tiirki.l'<' 
Büy ük Millet Mcelisi kıımu11.1.vı hıır.ır ü.l'(•l eı-iııiıı 

üçte iki o:v ~okluğu ile kııı·ar V!'riU.ı· .nı lıu t oıı 

ikinci ınaddccl.!' yaııılı sn<:lardruı biı1ylo hiikünı 
ıı;i,,·'ı' I 'C bu da kesiuleşir~~ ıııillt>tl·ckilliği sıfatı 

kulkar [24]. 
Yinni sekizinci madde - (.'e kilnı<' [25], ka

ııuıı hüküml<'ri p: reğincc kısı1loııına. Ö7.üı·si.i.z 1'<' 

i z in~iz iki ıı:-· .\J!'clise cl·l'tııı ıııızlık [26] ,v:ıhul 

ıııeıııuı·luk kabul <'lnıe [27] h ıı llı'rin< ll' Mill<'t n-
ldlliği düşer. 

Yirmi dokuzuncu madde - Ölen yahut yu
kıırıluki maddeler gereğince nıil!Nvekilliği sıl'ııtı 



katkan veya düşen millet vekilinin yerine h ir 

başkııs ı se~ilir [28]. 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Mrclisi. 
kendi kolluk işleriı-li Başkanı eliyle düzenler ve 
yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖl'..ÜM 

Yürütme görevi 

Otuz birinci madde - Türkiye 'ıını lnıı · lın-5-

knnı, Bii.vük Millet Meclisi kaınutıı.n turafmclan 
vr kPndi ü.vclrri ııı·asıııdaıı bir srçinı döııeıııi içiıı 

sN: il i ı· [29]. ( 'ııııı h n ı·lın~kıı ıılığı g-üı·r1· i. .n•ııi 

( 'ıırııhııı·ha~kıııııııın sr~iıııiııe kııılnr siiı·pı · . Yrııi· 

ılrıı sC'~ilıııı• l; olııı·. 

Otuz ikinci madde - C'umhurlıaşkıını, Dı• ,• lı•-

1in başıdır. Bu ~ıfntla törenli otunırıılnrdn ;\1<'<'

lise vı• g<'rokli gönlük~l· Bakıııılar Kunılıınıı 

Başkanlık l'd('r ve <'uıııhııı·ha~kanı knldıkı;n ;\ l <•ı·

lis tnrt ı~mıı \'(' ~ö ı·iişıııı·lrriıw knt ılaııı:ı.z \'(• or 
Y('l'l'1Ht'Z. 

Otuz üçüncü madde - ('ııınlıııdıaşkanı. ha~-

1ıılık -"<' mrııılekl't clı~ı ~·olruluk f4ihi lıir selwplı' 

g-iirr1·ini .nıpnnııız 1'<'.\"!l ölüm. c:~kibıu• 1·r lııışk:ı 

sl' iıl•plcrlı• ('uınhuı·başkaıılığı ıı~ık kalır-sa Büriik 
:\lillı · t .\l<•ı·lisi Bııı;:kaııı ,.,, kil olarak Cııınhuı·lmş

ka n lı ğı g-iirf'\'in i .va pnı·. 

Otuz dördüncü madde- ('uıııhul'lınşkıııılıi{ı 

ho~ loılılığındıı :\l<•rlis toplaıııksıı ( 'unılııı ı·lııışkn

nıııı lı~ınen Sl'(!<'l'. 
;\i<•clis topl:mık .ıf'~il se Rnşknnı taı·ııfınıhın 

hrııı~>n toplnııınny:ı <:ağı·ılnrnk l 'nınhurhıışknın 
Sl' l:iliı· [30]. .\l('! • li~ill S(• <;inı ı]ÖII~llıi SUllll Pl'llliŞ 

wyıı Sl·~inıiıı ~· ,.ııilenııw~iııe karar ,·rı·iiJiliŞ ııltıı·s:.ı 

( 'nnılııırlınşkıınını g<>lecek Meclis seçer. 

Otuz beşinci madde - ('umhnrhaşkıını Ml'c
lisiıı k:ıhnl rtti~i kııııuıılııı·ı ıııı KÜll i<:in<lt' ililıı 

<'drı· [31]. 
l'ııııılıuı·haııkııııı. ıı _qıuıı htılnıaılı~ı kaııunla

ı·ı h ir ılnh:ı ıı:örii .ii Inırk ii t.l'l'<' ı:-rııe on giiıı iı; i : ı 

dc ~crck~rsi i ir biı-likt<' ).Jecli. e ı.t<'ri reı·iı· .• \ııa
)'nsa ilc hiit<:e 1 nnııııu bn hüküm flışıııcln

dıı· [32]. 
J!e<·li~ ~{<'ri ,·rrileıı kıınıııııı ııeıır kıılıııl eıll'l'

ııc Cıııııhurlıaşkıını onu ilirn ('!nıck öcl<'vindedir. 

Otuz altmcı madde - ( 'unıhuı·bıı~kıını her 
yıl Kn · ını ayında Hüktiıııetin g •en yıldaki c;:nbş-

nııılıll'l l'l' glr"ıı yıl iı;iııdc -:ıl ınııııı~ı uygun gÖ
rülen tedbirle ı· hakkında bir söylev vel'ir. Ya
hııt ~öyleviııi nn. hakana okutuı· [33]. 

Otuz yedinci madde - Cıııııhurbaşknnı, yıı

haııı·ı 1 >e,•lpt le ı· yoııındıı Tüı·kiyı• Cumhıll'iy<>ti

ııin si yıısi temsileileı-ini tiıyiıı !'der ve yııbaııcı 

Dl'l'iet l<'ı·i ıı siyıısi te ın si !ei le ı ·in i k-:ı lınl ecleı·. 

Otuz sekizinci madde - ('uınhııl'iıaşkanı s!l

ı:iıniııden hl'nı<'n soıırıı . Meclis önünde şöyl l' 

anrli •cr: 
« . 'ıımu.,ııııı lizPriıw söz vc>ı·irinı ki: 
('ıınıhııı·başkanı nlara!>, cumhuriy<'t kııııun

Jnrıııı, ıniliPtiıı I'A'l'111<'nl ik psnsl:ıı·ını sııy:ıcnğını; 

YP lmnl ıırı miiclnfaa l'dr<'cğinı; 

Türk millet inin nınthıluğıınıı hiitürı lınğlıh

ğıınlıı, lıütiiıı ktıvl· rtiml<' ~~~h~ıırnğıın : 

'l'üı·k nrvletine yönc>lrı·l'll Jıpı· tl"hlikl'yi l'll 

son ~iri lc>fll' önLiyP<'~i{inı; 
'l'iiı·kiye'nin şaıııııı. şnPfiıı i konıyup yükse lt

tll('k. iistiiııır alclığıın JliirC'v iıı i~t t>l'IPI'i ııi yerinl' 
gı•tiı·ınPk iı : in nhııı·ıı vndığıııılıı <:alı~ınnl>tıııı as

la :ıyı·ılınıy:ıl'ağını.» [34]. 

Otuz dokuzuncu madde - t'uıııhuı·başkanı

nııı ~ıknnı(·:ığı lıütiin kııı·nrlaı· Baıılııık:ııı il!' hir-

• .}~1<.1<' ilı;rili Ilakan tarafınılan imzıılanır [35]. 

Kırkıncı madde - lhışkonıu tnıılık, 'l'ürkiyl' 
Hiiyiik :Mill!'t i\1 clisiııiıı yiirl' vndığıııdan ııyı·ıl
ııınz vr ( 'nıııhıı ı ·hıışk:ını 1iıı·nfınılıın tl'ınsil olumıı·. 

llarh km· ,· tleı•iniıı l<onınta-sı lııırıştıı özel kanıı

na gö ı·p [36) flı'nelknı·ınuy Bn~l1unlığına ve se
f<'ı·do Bakaıılaı· Kuruluının teklifi üzerine "unı

lıuı·ha~kımı tamfıııdan tfıyin clilc<>ck kimsc~·c 

V('J•iJi ı· [37]. 

Kırk birinci madde - ( 'nmhurhruık:ını. va
tıın hnyıııhğı hıılinlll' llüyiik ,\lill!'t Me<'lisine 
kıı ı suı-ıınılndur. ('nın hnı·haşkmıının f:ı kııı'a<'a· 

ğı hiitüıı kııı·arlal'daıı doğMak suı·umlnı· 3!l n~u 
madde gcrcğin~c hu koı·ııl'iarı inızııhyını Bıışhıı

){':ınııı '' ~' ilı.dli RııkHııınıl ıl' . 

rumhnı·bıı kanıuııı. özlük işl<'rinden (lnla~·ı 

~u ı·ıımlııııınası geı·<'kiı·se. AnAyasıının ıııillelv<'

killiği (lokııııulnnızlığı ile ilgili 17 ıı~i maddesi 
lıi.iküml!'l'İne uynlııt· . 

Kırk ikinci madde - 'uıııhıırha~kaııı , Uü
kiiıMtin teklifi üz<'ı-iıtl'. rlniıni ınfıliillük vcyıı 

kıw:.ıına gibi özlük eb pl<'l'(h•n uolııyı belli kinı 

elerin cezalarını kaldırahiliı· l'<'~·a hafiiletebiliı-, 



Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tara
fından sanıklanarak hüküm giyen Bakanlar 

· hakkında bu yetkiyi knllanamaz. 

Kırk üçüncü madde - Cumhurbaşkanının 

ödeneği özel kanunla gösteriHr [38]. 

Kırk dördüncü ma.dde - Başbakan, Cumhuı·

başkanınca l\lfcclis üyeleri arasından tayin olwıur. 

Öteki Bakanlar Başbakanca Meclis üyeleri 
arasından se<;ilip tamamı Cumhurbaşkanı tara- ı 
fından onandıktan sonra Meclise sunulur. 

l\1ecli toplanık değilse sunma işi Meclisin top
lannınsına bırakılır [39]. 

Hükümet, tu taeağı yolu ve siyasi görüşünü en 
ge~ bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan gü
Ten ister [ 40]. 

Kırk be•inci madde - Bakanlar, Başbakanın 
reisliği altında (Bakanlar Kurulu) nu meydana 
getirir. 

Kıl-k altıncı madde- Bakanlar Kurulu, Ilii
kümelin genel politikasından birlikte sorumiuduı·. 

Bakanların he" biri kendi yetkisi içindeki iş
lerden v emri altındakilerin eylem ve işlemle

rinden ve politikasinın genel gidişinden tekbaşına 
ııoı'Umludur (41]. 

Kırk yedinci mB.dde - Bakanların görev ve 
soı'Umları özel konunin gösterilir [42]. 

Kırk sekizinci madde - Bakanlıklarm ku
rulu§u özt>l kanuna bağlıdır [43]. 

Kırk dokuzuncu ma.dde - binli veya her
hangi bir seb ple özürlü olan bir Bakana, Bakan
lar Kurulu ü.vcl('riııden bir başkası geçici olarak 
,·ckillik eder. Ancak hir Bakan birden faılasuı ,ı 

vckillik edemez [44]. 

Ellinci ma.dde, - Bakanlardan birinin Yüce
cH va na yollanması hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisince verilen kıırıır, kE-ndisini Bakanlık
tan da düşürür. 

Elli birinci ma.dde - İdare davalnrınıı bak· 
mak ve idaı·c uyuşnıazlıklarını çözmek, Hüküm t
ı:c hazırlanarak kendine verilee k kanun tasarı

ları ve imtiyar.~ sözleşme ve şnı1laşmaları üzerine 
düşünüşiinü hil(lirmek, ger k kendi özel kanunu 
YC gcrt'k başka kanunlarla gö~terilen görevleı·i 

yapmak üzere bir Danışta ' kurulur. Dam tay 
bagkanları ve üyel ri, daha önee önemli görev-

lerde bulwımuş, uv.nıaıılıklan , bilgileı-i ve gÖrgÜ
leriyle belirgin kimseler arnıınıdan Büyük MiUct 
Meclisince seçilir [ 45]. 

Elli ikinci madde - Bakanlar Kuı'Uln, ka
nunların uygulanışını ıröstermek yahut kanunun 
emrettiği işleri belirtmek üzere, içinde yeni hü
kümle ı · bulunmamak ve Danıştaym inceleıneRiu

dcn gc<;irilın ck ~artiyle tüzükler çıkarıı·. 
Tüzükler Cumhurbaşkanıııın imzası ve ilfi.niy

le )"iirürlüğe girer. · 
Tüzüklcrin kanunlara aykırılığı · ileri sürül

düktc hıınuıı çözüm .n~ ri 1'iirkiye Bü~iik Millet 
.Jfrt•lisidir. 

DÖRDUNCU BÖLUM 

Yargı erlıi 

Elli üçüncü madde- Mahkenıelerin kuı·uJu. 

şu , göı·ev ve yetkileri kanunla gösterilir [ 46]. 

Elli dördüncü madde- Ynrl;(ı~luı·. bütün di'ı . 

\"8lııı·ııı gör·ülmesiııdc ,.c hükmünde lıuğınısızdıı· · 

lar vc bu işlerine lıi<;bir tüı·lü kurışılamnz. Aı; · 
cuk kanun lıüknıüne bağlıdırlur. 

:\! alıkemelerin luırarlamıı Türkiyl' BüJiik Mil
lt•\ .J[eclisi ve Bakanlar Kurulu hiı;bir türlü 
ıleğiştiremezlrı·. bıışkııl ı.nnnazla ı·. gec-iktiı·enıczleı· 

n hükümlerinin yeı·inc gel iı·ilnıesine engel ola
mazlııı· [47]. 

Elli beşinci madde- Yjrf!ıç;l:ır. kıınun)a gös
tcı·ikn usuller YO haller <lı · ııırla ı;örevlcrind<>n 

<:ık:ırılaına?.lar. 

Elli altıncı madde - Yargı~larııı ııiteliklt'ı·• . 

haklaı-ı. görevleri, aylık ve ödenek.leı·i, asıl tiı

yin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarıla

cıı klal'l özel kanunla gösterilir [48]. 

Elli yed,inci madde - Yııı·ı:n~lar. kanunla 
giistt>rileıılerden başka genel veya özel hiçbir gö
rev alamazlar (49]. 

Elli sekizinci madde- Mahkı>melerdt- yargı

lanıalaı· herke. c a(!ıktır. 

Yalnız yargılama usulü kıınnnlaı•ı [50] gere
ğince bir yargılamanın kapalı olma ına mahkeme 
kıı.ı·ar verebilir. 

Elli doktmınou madde - Ilcı·kes mahkeıu.ı 



' &ılinde · haldarını lı:orunıak i~in ge-ı-ekli ı:-öriliiğü 
yasalı araçları kııUamnaktn sl'rhesttiı·. 

Altnuşmcı madde - IIiçlıiı· nıahkeın<' giir<'Y 
ve yetk i~i içindeki diivalara bakmar.lık !'de-nı.t\Z. 

Görev YC yetJ(i dışındıı olun diıvalıır ancak bir 
karıırın rcddolıınıu. 

Y·iicc. di1.•<nı 

Altnuş birinci madde - Bakanları, Danıştay 

ve Yıw·gıtay başkanları ve üyelerini ve Cıuııhn
riyct Baı;sa.vcısııu görev lerinden doğacak işlerden 
clıı layı yargı lamak i~iıı Yücedivan kuru lur [51]. . 

Altmış ikinci madde - Yüceuivau üyeliği 

için, on biri Yııı·gıtay. onu Daıuştııy lıaşkıııı i Bı·ı 

ve üy<'l<'ı·i ara ·ı ndan vi' kendi genelkurulle r ı ta
rafıııda.n. g<'ı·ekli gör·ü ldiiktP giz li oyla, yir·ın i bir· 
kişi seçilir. 

Bunlar gizli oy ve ıaıltt{ol<iuk l :ı i~ll'l'inılcn 

biı·ini Bıı~kan ' '1' hirirıi rııı~karwekili sc~er·ln. 

Altınır: üçüncü madde - Yüce elivan hi ı· Hoş

kan vı• un diiı·t iiyı• il<' lnmılııı· ve kımıı·l;ıı· ıııı 

salt~oldııkl;ı veı· iı ·. 

flı•ı·i kalıırı allı kişi ger!'ktiğiııdc kunıluıı l'kNi
ğini lamnınlanııık i~ in y;cclek üye tlıırmınınundıı·. 

H'n ,vcdE'k üyeler, ü~ ü Yaı·gıtny. üçü Danış

tay"<lıııı S<'t;ilnıi~ Üy!'le?t' ıl!'as ındnıı ohnıık iir.<>ı·r 

aıl~eltıM ilı: ay ı· ılır . 

llnşltaıılığa yı• Başluıııwkilliğinr ~<·~ilı>ıılrr lın 

:ıcl~l'knıey~ giı·mer.lı>r. 

Altmış dördüncü ~de- Yücl' di,·nııın s:ı,·
cılık ı,:ör·eYi. Tiıışs:ıl'<'ılık tnı·nfından göı·lili.ir. 

Altmış beşinci madde - Yüce divaııııı km·m·
ları kesincUr. 

Altnuş altmcı madde -Yüecdivan kannııl:ı · 

ra ~{Öre ya ı·ın lar ,.e hüküm \'Prir. 

Altmış ~dinci madde-Yiice divan geı·ekli 

göı-üldüğiiııcle Tiiı·kiye nüyük Millet Meclisi kıı
rariyle kurulur [52]. 

BEŞİNCİ BÖLtlM 

1'üı·kleı·in knmıı haklaı· ı 

Altmıç sekizinci madde - 11-t>ı' 'l'ürk büı· do
• ğar , hüı· yıı~ar. Hürriyet, blll}kıı ma zarar veı·· 

ıııiy!'l'!'k h!'ı· ş<',ri yapabilnıt"ktlı•. 
Tııhii haklardıııı olan hürı"İyı>tin lwı·ke · i~iıt 

Sil lll ı lıa~Juıl>ıl"llllll lıiiı·ı·iy!'1İ Sl!lli'HIII', 1311 Slllll'l 

ıııırıık laııınn r;ir.cı · . 

Altmış dokuzuncu madde - 'l'ürkle ı • l<anun 
l<ııı·şı~ındıı <'şiHirkı· n· ııyrıksı:r. kaıınnıı uymak 
ödevindedirler. H er tüı·lü grup, suııf, aile ve 
kişi ııyı·ıcıılıkl on ka l dırılmıştır ve ynsaktıı'. 

Yetmişinci madde - Kişi dokunulma.zlığı, 

vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, ~ıt, ça
lı~ma, ınülkedinnıe, mal ıııı ve hakkını kullanma, 
topLanma, dernek kurma, ortaklık kurma haklan 
ve hürriyetleri Türkleı·in tabii haldarındandır. 

Yetmiş birinci madde - Cana, mala, ırza, 
konuta biçbir türlü dokunulamaz. 

Yetmiş ikinci madde - Kanunda yazılı h~ l 

ve şekillerden başka türlii hi<;hir kimse yııkıı· 

lıınnmaz ve tutulamaz. 

Yetmiş ü çüncü madde - 1.şkencc, cziy 1, zor
alını 1'e ;ıngıı ı·yR yasaktıı·. 

Yetmiş dördüncü madde - Knmu .fayrlMına 
gerekli olduğu usulüne göre anlaşı lmadıkça VE' 

özel kan1uıları gereğince eleğer pahası pcşiıı 

n·rilıııl'<liiH:E' hi(: kiııısPnirı mrılı ve ıııülltü lwııııı-

la~t ıı·ılanıaz [53]. . 
Çiftçiyi toı1 ı·n k ~~~ hibi kılına k ve ornı.nnla rı 

devletleştirnıek i~ i ıt ıılınacak toprak ve orınan
laı·ııı kanıııl aştırına karşılığı ·ve bu karşılıkların 
ödenişi özel kıınuıılarln göstE>ı·ilir [54]. 
Olağanüstü hallerde kanuna göre- yükletilecek 

paca ve mal v çalışma ödevleri d ışında biçbir 
kimse başka biç:bil' şey yapmaya ve verıni'ye zoı·

lııııamaz [55]. 

Yetmiş beşinci madde - mc;bir kimse fel
sefe inanından, diu ve me.zh biııden dolayı kı
nanamaz, güvenUğe ve edep törelerin ve knmuı
lnr hiikünıleriııe aykırı bulunmamak üzere her 
türlü elin töı·enlel'i serbesttir. 

Yetmiş altıncı madde - Kammd.a yazılı usul 
\'(\ hııll ı· rlışırıcla kiıııseııin konutnun giı·ile· 

nıez [56] ve üstü aranamıız. 

Yetmiş yedinci madde - Basın , kanun ÇH· 

çevesinde serb ttir ve yayıınından Ön<'l' deMl· 
lcııcınez , yoklatıa.ınaı [57]. 

Yetmi' sekisinei madde - efel'lJerlik ve sı-



kıyöııetlnı halleriııln vpynhut sııiKııı lıustalıklııı·
dan dolay ı kanun gereğince alınacak tedbirle
rin gerektirdiği kısıntıların dışında yolculuk 
hiçbir kayıt altına alınamaz. 

Yetmiş dokuzuncu madde - Rağıtlıırın, ça
lışmalımn, miilkcdinml' Ye hak ve ınal kullıııı

manın, toplıııırrın l nrın . deı·ıırklerin ve ortal';lıldn
rm soı·hcstlik sıııı rı kamuılarla çi zi li ı·. 

Sekseninci maddd - 11\iküın t>t i n gii?.t>tiıııi ,.e 
denetll'ıııe i altında ve kanun çcrçevP. inde hPı· 

türlü öğr!'tim serbesttir. 

Seksen birinci madde - P stalara vl'ı-il!'n 

kôğıtlaı·, ın ktnplnr ve her türlü emanetler yet
kili sol'gu yargıcı v<>ya yetkili ınahkt'nıt' kııı·aı·ı 

olnıııd,ıl;~a açılaınıı7. ve telgrar ve tcldoııln habcr
lt>~ını•ııiıı giıdiliği hozulıını:ız [58]. 

Seksen ikinci madde - Türkler gcrt>l; kendi
IN-i geı·t'k kamu ile ilgili olarak kııııunloru v!' tii
zükleı·e n)·kırı göl'düklcri hallerde yetkili nı:ı

kaııılaı•ıı ve Türkiye Büyük Millet M:relisitır tı• l1 

bıı.şlıırınıı. v ya toplu oloı·ıık hahcr verelıi li'ı · ,.r 
şikayet!<' huJmınlıiliı·l r [59]. llal)Pr ,. ~~·a ~ikfı

yeti alıın nıaknm. kişi il!' ilgili bnş vmnııılnrııı 
~onııı-unu dil~.>k<:iYf' yazılı olnı·:ık hildiı·nıPk (idr

vindNliı· 

Seksen üçüncü madde - Hiç kim e kıııııınra 
hni(lı olduğu ınııhkı>nıedl'n bnşka hir ınııhkı.-nıC>ye 
vt>rilcıııt>z vf' yollıınnnııız. 

Seksen dördüncü madde - Vn~i. DeYl tin 
genel ~idı>rleri i~in, halkın pay wı·nıeısi df'mekt iı·. 

Bu e.qasa ııyl,:ırı olarak ırerc:ck vf' ya t iizf'l ki ilt't' 

tıı.rırfınlan ' ' eya oulıır adı'lın r!'sinıler, oudulık 
alınma ı ve hnşkn yüklt•mcler yapılınası yıısaktır. 

Seksen beşinci madde- Vergiler anenk ko
mınla salınır ve alınır. 

Drvl!'tÇI', illerin özel idarelerinee w h lediye
lN'er almal!' lmekte olon rsiml r ve yükl!'ın~lC'ı' . 

konunları yapılıne:ıyn kadnr alınal-iJiı·. 

Seksen ıı.ltıncı madde - liarb lıııhııde veya 
harhi gerektireeek bir dnrıun lıaş göstt.>rdiktl' vı'

ya ııyuklmıma olduğunda ynhnt v~tmı ve um 
lımiyetC' knrşı kuvvrt li ve eylenıli hir !,olkışmıı 
olduğunu gösterir kesin beliı-til!'r görüldüktc 
Bııkanlar Kut'lllu, süı•e i hiı' ayı oş.ınanııık i1zC>re 
yurdnn bir ke iminde veya her yıeıinde RıkıyÖDI'· 
tim ilim debilir ve bunu lıenıeıı }[N~lisiıı ona
nın. ına sunar . .Meclis ıkıyönetim üresini, gere-

kirsil uzatabilir veya kısaltııbiHr. Meclis top1aınk 
değil e hemen toplat)m.aya çağırılır. 

Sıkıyönetim süresi ancak Meclisin karariyle 
uzatılabilir. 

• ıkıyönetim, kişi ve konut dokunulnıaz1ığının, 
lıasııı, gönd rişme, dernek, ortaklık hürriyetleri
niJl geçici olarak kayıtJanması veya dm-durulma
sı demektir. 

Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hü· 
lüiııılc·ı· in u_,·gulıınMağı ve i§lcnılcrin nasıl yiiı·ü. 

tülcccği. hıı·rb halinde de tlokunulnııı~lığın ve di
ğeı· lıüı-ri.,·etleriıı na.~ıl kııyıtlanahileceği veya 
durdnnılncağı kııııuııl ıı. ıtiistel"iliı· [60]. 

. Seksen yedinci madde- Karlı n. C'I"k<'k hiitün 
'l'ül'lrlcr ilk öğı·ctiınden ıı-r<:ınck ödevinded irl eı·. 

1lköğrctiın Devi t oknllarıııda pıırıısızdır. 

S2ksen sekizinci madde - 'l'üı·kiy 'ıle din vc 
ıı·k ayıı·ıl eılilınt'ksi~i ıı vatandaşlık hııkıınıııdan 

lıcrkc:e « 'l'üı·k • denir. 
Tiirkiye"de r yıı '1'iirki~·e dı~ıııda hiı· 1'ürk 

hnhııdan gelen .'·a lnıt Türkiye 'ıle rerlcşnıiş lıiı· ya. 
lıaııc·ı bşhaılıın 1'ürki~·c'dı? dün~·ııya g-elip rle ıııcnı 

lckct içinde otlll·mı. \'C cı·ginlik .'·aşına 1·ardığında 

resmi olıırak Türk ,·ııtandaşlığını istiyeıı yahııt 

\-atandı~ lık Kanunu gcrcğinc·e tiiı·klüj!P kalıni 

olnn~ıı herkes Tiirktür. 
'rürldük sı fat ınııı ka~rhı lnımmda yar.ılı lıııl

l<'rıl<' olm. 

ALTINCI BÖLUM 

Türlü maddeler 

lll cr 

Seksen dokuııuncu madde - 'l'üı·lıiye, enğ

nı l'y:ı duı ·uıııu \'(' !'koııoıııi ilişiki ri lıııkımıııdıuı 

illc•r . iJI('r ilC'e]!'rr, il c!'lrı· bllC:tklara bölünmüş
tür· ve burııkhır do k:ısıılıa \ ' C köylerden mey
ılıma gl'lir. 

Doksanıncı madde - lll l'lc şehiı·, kn abo 
\'t' köyler tÜr.t'lld§ilik sahihiclirlt>r. · 

\ 

Doksan b_irinci madde - lllerin işleri , yetki 
ırrnişliği ,.c j!Öı·cv ayı·ınıı o. nslorına gör·e idııı·e 

olunur. 

Memurlar 

Doksan ikinci madde - . iyo i bakları olıın, 



her Türlriin, reterliğine ve haked~leriuc "Öre, 
Devlet m ınunı olmak hakkıdır. 

Doksan üçüncü madde - Tiütün nıeınurla-

1"111 ı\İtı> lik lcı-i, hııklan, ıı;örc\"leri," u,,·lık ,·c öde
ncklcı·i , A"(;,I '('\"C ıılınınaları \ "C g-örcvtlcıı ı;ıkıırıl

ınııları, yükselme , . .., ilerlemeleri özel kanun
In [61] KÖstC'ı·ili ı·. 

Doksan dördüncü madde - K:ın uıııı ııykıı·ı 

işlerele üstün eml"i nP 
rııı:ud ıın kurtaruıuaz. 

uyrnuş olmak ıncınuı·u sıı-

.lf11f.iyc işleri 

Doksan beşinci madde - Bütçe kanunu tasa
ı ·ı'>ı '<' lnıııa bağlı büt~cll' l" ve ret \"ı• lleı-Ic kat
ına bütı;eleı· Mecliııl' Diitı;e yılı lıa~ıııdıın en az 
ii ~ ny öncı• .~ unuluı·. 

Doksan altıncı madde- Devlet ıııallııı·ı hüt
ı:o dı~ı h ııı·ranaııııız. 

Doksan yedinci madde- Bütçe 1\nnununun 
ı.tl'<;('ı·liği lıir ;vıldıı· . 

Doksan sekizinci madde - · Kesiııht·~ıı.p ka
nunu, ili~kiu olduğu yıl hütçesiııi11 hesap dönl'
ıııi i<;inık f'lde edilım g-clirle l!ene o yılki ödemc
lerin ql'ı'ı;rklı•şıni~ tutıll'lrıı gösteı·iı· kmıundur. 

nnııuıı -~ı>kli \ "C höliinıll'ri Biit~ e Kıınuıııı ilc tanı 
k~ı·~ılıklı olııcııktıı · . 

Doksan dokuzuncu madde - llı>r yıluı Ke
siııhesııp 1\ nnuıııı tıısııı·ısı o yılın sonundan ha~
lı.v~l"!lk rıı !!N; ikiııc·i yıl 1\ıısını an hıısın ıt ku
ıl:ıı 11iiyiik "lillct ~tec.lisiııe sunul~r. · 

7 
Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 

l)ıığlı ve Devletin gelirlcı·ini ve gider! rini özel 
knınuıa göı·<' denetlemekle görevli bir SayJş

tııy [62] kıınıluı·. 

Yüz birinci madde - a.yıştıı.y, ıreuel uy
~unluk bildirinrini jlj~kiıı olduğu Kesinhesap 
Kaııuuııııun .1\laliyeee Büyük Millet Meclisine ve
rilmesi tıı rihindcn başlıyııı·ak en geç altı ay i~in
de Meclise sunar. 

A ncıyasanın d aylınakları 

Yüz ikinci madde - Anayusada deği~iklik 

yapılınıısı aşağıdaki şaı ·tlı:ıra bağlıdır: 

Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin en 
a;o: üçte biri 1nro{ındnn i ııızalanınası şarttır. 

Oeğişikliklı>r ancak tamsayının üçte ik i oy 
~okluğıı ilc> kahul edilelıili r [63]. 

nu kanunun, Devlet şekl inin tlınhuriyet ol
duğu hııkkınılnki biriıtci nıneldesinde değişiki'le 

ve Jjıı~kı:ıl:'ı ~',l yı1pılıııııııı hir.lıir türlii •r!t'if dahi 
dileınc1.. 

Yüz üçüncü madde - Annyasıının hiçbir 
nıııddesi biı;bir ebep ve hııhane ile , ııvsanamnz 
ve işlerlikten alıkoııuııınz. H içbir kanun Ana
yasayıt ııykın olıımaz [64]. 

Yü.z dördiincü madde - 20 ı i<ıaıı 1340 tarih 
ve 491 sayılı 'l'<'şkiliitı Esa iye Kaunuu yerine 
111~1111 \'C kııvı·amda bfı · UeğişikJik ynpılmak<ıızın 

'l'iiı·k~ele~tirilrni~ olııı_ı. bu kanun konulımuıtur. 

Yüz beşinci madde - Bu kıınuıı ynyıııı tari
lıinde ~-ürürliiğ girı•r. 

L Ü<'Uk l!l4:5 

85 ıııoıı(lrtılı 'l'tşkilô.tı Esasiye Kaııunıı ilc 3111 ıııwwralı tleği§ik ,ekliııi kapsıyaıı Tutaıwk Dt•·
yilrriııin ılihıı m, cilt ı•e .sayfa numnraları: 
D. ('ilf Sayfa 

l 

ll 

f 
:i 
(i 

'i 

3 

179 : 1 li 
191, 25H : 259, 3ti3 87.1, .1tili : .~91, fOO : 101, ·JIO : 1L 
120 : 126, 127 : U7, 1 f. : 161, 161 : 166, .?5 : 259, 259 : 265, 
337 ,: 351, 358 : 367, 36 : 3i(i, f f9 : 152, f 1 : 492, 493 : 5()() 

2f9 : 265, 292 : 305, 305 : 31:2, 321 : 331, 335 : 3,99 
l'u.knrıdal: i .~ayfa ıııwıanıları, 'l'ıılaıwl: JJcryilcl"iniıı 7' iidt lıarflrri ilc lii1Hitııış ol111ı 
ikiııl"i ba.vliı Mıyfıı ıtlllllltı"alurıdır. 

9 ' 10 : 120 
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491 ?ttıınaralı Teşkilatı Esa.siyıı Kmıuııu, il1 1222, 1893, U99,' 3115, 3272 ?~>umaralı l«JMınlar 

ile yapıltın deği,«kliklerin görii meıeriııi kap&ıyan Tutanak Dergilerinin dönem, ciıt ve sayfa 
numaraları : 
JJ. ilt ayfa 

Il 7 241 : 2 7, 290 : 291, 516: 566, 825: 858, 859 : 62, 909 : 910 
8 

lll 3 
103 : 139, 384 : 420, 430 : 438, 465 .• 466, 6 3 : 720, 1005 : 1042 
101, 112, 125 : 126, 127 : 129 (2, 16, .26, 3 nci ınaddeLet·) (Ka
nun -1222) 

ll' 4 
5 

26, 29 : 35 1 (95 ııci madde) 
33, 34, 37 : 39 ) (Kanım -1893) 

25 
V 16 

80, 82: 5, 85:86,86:8 (10, 11 ııci maddeler) (Kanun-2599) 
2, 3, 5 :75,75,81: 1 (2,41,47, 49, 50, 61, 74, 75 ııci ınaddeler) 
(Kanım • 3115) 

20 76, 78, 83 : 86, 86, 7 : 89 ( 44, 47, 48, 19, 50, 61 ııci ınaddelet-} (Ka
nun. 3272) 

Anayasa : 
1"1( 15 2, 24, 11 : 55, 55, 56 : 59 

Notlar 

[ 1 J . 102 nci maddE'nin 4. fıkrnsı ile kııı·şı. 
laştıı·ıruz! 

(Mııdde · 1) 

[2] . MWetvekilleı·i S~>çimi Kanunu (4918). 
... (Madtle · 9) 

[3] . :~06 nunıııı·alı 1\ aı·ar : 

1 - !ntibııp bitipte reylerin l'n ~oğuıuın biı· 
zııt uhdesincle taayyün yahut mfumvi reyl<'l'cle ·e
kilecek kamıni kur 'anın bir zat ulıde inde takar
rür ettiği an, o zııtın mebusluğumın ırıcbtlciııi 
te ş kil ed el'. · 

2- · ı'i~ memuri,·nttc :ı,.,n ll'd·u~ ~o~Jaııl:ır lınk
kıııda Tcşki.liltı Esa.~ıyl• Karruııuutlll yirmi üçüu
cü ve yirmi sekizin.ci nıaddelt•ri ahkilmı lazimüt · 
tatbik olabilmek yani nıemuriyet kabulü vesilc
siyl mebusluğun sukutmıa lıükmohuuıbilınek için 
mebus olan bu memurun kendi intilıabına resmen 
ıttıla bilsıl cttiktl',n sonra memıuiyette ilevmıı et
mek istediğirıo dair mereiine sarihan mal('ıınat 
arzetmi§ olması Jiızımtlır. 

3- M'ebus intihap edilen bir zatın mc·hnslıık 
tabsisntına istihkıa.kı Meclise iJtihakı ilıı mıı~rut
tur. Yalnız Meclisin karariyle müeyyet ınnzeri'te 
ıni.istenid n gelmernek fiiltın illihak addolunur. 
l'lfcbus intihap edildiğin resmen ıt tıJa hi\ ıl cdPıı 
memul' vazifede bulunS'\ln, mezım ol un hu ta
rihten soııl'aki nıüddete ait meınuri~·rt ınaaşı w 
tahsisatı fevkaliidesini alanını 1·c i trn !'1 r,elıt iı·il
miş, vekalct eını·ino alınmış, a~ılcta kalın!§ olsun 

yine bu müddete ait maa§ YC tahsisatı (evka]ufk· 
leri vc rilcmcz. 26 Şubat 1927 

633 numaralı Meclis ltaravı \' btlll8 ilişkin tn

kere : 

Biı• zatın nıebusluğıınun kabul 1·eya reıldi 
sıl'( :\le('[isi Aliye ait hukuk rlinılesinrlcn 

.>lduğıı hakkında 

Ahiren yapılan intihapta Kütahya Vil iıyetin
do müstakillen namzetliklerini koyan U§ak Be
lrdi~·c Reisi Aliıettin ve Simav B lediye Reisi 
J [alil Beyler nıcbus intihap edilmişler ve mu
nıııileyhinıanın belediye reisi bulunmaları ve ka
ııuıwn intihap olunabilmek i~in iki a.y evvel is
ti(ıl etmeleri Hizınıgelirken böyle bir muamele
nin vukubulınam~ olması dolayısiyle intihnp-

· laı:ı I<C'rnlem~·ekün addediler<>k onlardan ı<Onra en 
~ok rc.v alan yani akalliyettc kalml§ buJuııan 
Mustafa Barak ve Tevfik Beyler mebus sıfatiyle 
)fcelisi liye i.ı.am kılınını !arsa da, bir irAtın 
m bnsluğıınun kabul veya reddi ~ıl'r Ml'clisi 
_,.\tiyr 11it hukuk cünıJfllindeu olauğu 2 . V . l!J:n 
t ıı ı ·ihinrl!.'' ·t'rcyaiı eden nıüzakeı·a t net iccsind 
tııluıı-rür :ı~· l cnıiş bulunmasına bina.eıı Alilettin 
''C' Halil B<'vlcriıı \'erlerine Mustafa Bacak ve 
'l'l'l'fik Beyl~rin n~ebus intihap edilmeleri ga~·· 
ı·ikaıınni gi)rülmüş ve hi n, enal yh, fustafa Ba
rak V<' Tevfik Bevl<'rin mav.bnta l:ın tıu:dik edii
nH'ın kle b rabt•r ·\'VOl Cl' cksrriyt'tle int ihap ı>dil
ıniıj olan Aliiettin ve Halil Beyleriu intihııp 
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llli).Zb,aıala.rmın berayi tetkik Mecliai !liye gön
derilmeşi ve ancak mumaileyhimanın intiha.pJ.a.. 
rı reddoJund'llğu ta:kd,irde yeniden intiha.p icra
sına tevessill olı:ınabileceğinin B&ljvekalete işarı 
muvafık görülmüştür. 

28 Mayıs 1931 

İdare Heyeti mulıteremesine 

Ri;ı.ıaset Di-..anmın 23 . XI . 1931 tarimnde 
vakı ikinci wp)anl§)Dtla : 

Kütahya Mebuslujıma intihap edilmiş iken 
nwba.ta.sı ~abul edilmiy.eı;ı. .Mustafa BM&~~: B&
yin aldığı talı.si.Btatın İdare He~tinae istirdar 
dızuı te,ebbüs edildiğindw ve bunun ise muvaf.lk 
olarqıy~dan bahis istidaaı luraat ve m~ 
kel'e ,edilmi§ ve : 

Mtıstafıa Bacak Bey Kütahya Mebusluğuı:ı.a in
tihap edilmiş ve bu sıiatla Meclisi Aliye ilti
hak ederek miizakere.ta iş~ak etmiş ve hatta 
rey de vermiş olduğu cihetl.e mumaileyhe ha.re,. 
~htan başka Meclise iltihak ettiği ta.rilıten maz
batasının ademi tasdiki tarihine kadar geçen za
mana ait tahsisatının tesviyosinin tabi1 ve zat'tlri 
olduğuna karar veriJnı.iştir. 

Arzedelim efendim. 
Kiitibi Umumi 

V. Genya 

- Aşağıya yazılan 1508 sayılı kara-r, mese

leyi bir kat daha aydınlatmıştır: 

21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan milletve
kili seçiminde, Eskişehir İlinde oy kazananların 
adları ve lmıand.ıkları oy miktarlarını gösteren 
ve 4918 sayılı Kanunun 29 11cu maddesine göre 
ll Sec;ıim Kurulunca tanzim edilen tuta.nakta, 
Kemal Zeytinoğlu 'nun (45047) oy ve Yavuz 
Abadan'ın (33650) oy kazandıkları belli edil
miştir. 

Bu tutanağa göre, ençok oy alanların sıra
lanmasında Kemal Zeytinoğlu sırnda dördüncü 
ve Yavuz Abadan yedinci iken Kemal Zeytinoğ: 
lu'nun askeri görevde bulunduğuna dair vuku
bulan itiraz üzerine 11 Seçim Kurulu Başkanlığı 
tArafından yapılan soruya karşı Eskişehir'de 
A~kE>rl Mıııtaka Komutanlığından gelw 24 Tem
muz 194Q tarih ve 22450 sayılı yazıda; adı ge
çen Yüksek Mühendis Kemal Zeytindğlu'nun 90 
lira asli maaşlı sivil memur oldufu, kendisinin 
askeri memur sayılamıyacağı ve görevinden 
19 . VI . 1946 tarihinde dilekçe ile istifasını ve
rerek bu kağıdın 1ıfilli Savunma Bakanhğına su
nulmuş olduğu ve görevinden ayrılmaklığını is
tediği 19 . VI . 194Q tarihli dilekçesi örneğinin 
ıııöndeı·ildiği bildirilmesiyle Esk.ıur İl Seçim 
Kurulu, bu olay karşısında ve 4918 sayılı Mil
letvekilleri Se~im.i Kanununun ll nci maddesi 
hükmüne dayanarak Kemal Zeytinoğlu 'nun se
çimini yapılmamış saymış ve milletvekili seçe-

cek olan Esltişehir İlinde oy çokluğu sırasi,-ıe 
7 nci sıradıt oy kaza~ış olan Y(l.vuz A):ıa.dan'ın 
milletvekili seçildi~ine dair düzenlenen tutanak 
Meclise gönderilmiştir. ş 

Viikı şikayet ve itiraz üzerine iş ineelendikte: 
A) Milletvekilleri seç4ui hakkındaki 4918 

sayılı Kanunun 29 ncu maddesi, tı Seçim Kurııl
lıı.rı yetltisinin : 

I - ll Seçim Kurulları tutanaklarına göre, se, 
çimde oy alanların adları ile kazandıkları oyan 
bir tutanakla belli etmek, 

Il -Bunlardan en çok oy a\anlaı:ın milletvekili 
seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit etınek, 

Şeklinde gösterildiği; 

B) Kanunun ll nci maddesi sonunda (.Ak· 
si takdh·de bu seçimler yapılmamış sayılır) fık: 
rasınm , lındisenin tabi olacağı hükmü beyan ve 
ifadeden ibaret olup, bu hükmüıı hiidisf'ye tatbi
kı hususı,ında karıı.r vemek yetkisini· eçim Ku
ruluna vermek gibi bir mahiyeti haiz olmadığı; 

C) Mililetvekilliğine seçilenler hakkında, ge
rek se~imin kanun yolunda cereyaru, gerek se
çilenin seçime ehliyeti üzerinde yapılacak itiraz
lar hakkında karar vermek yetkisinin Büyük Mil
let Meclisine ait olduğu; 

Sonucuna varılımş olmakla Yavuz Abadan'ın 
s~çim tutanağının reddine ve Kemal Zeytinoğ
lu hakkında. düzenlenecek tutımağın eelbine ka
rar verilmiştir. 

6 . XII . 1946 

Neticede, Kemal Zeytinoğlu 'n1,1~1 tutanağı, 
Tutanakları İnceleme Komisyonunun ayrışık mıü
taliiasına ı·ağmen, 17 . II . 1947 de Kamutay
ca kabul edilmiştir . . 

(Madde- 9) 

[4] - Milletv<'kill<'ri .'eçimi Kanonu (4918) 
- Madde 7, 8 

(Madde - 10) 

[5] - ;\Jjletvekilleri . eçimi Kaııun'U ( 491 ) 
- Madde 10,11,12 

- nk kadın mebuslar V. Dönemde seçilmiş-
lerdir·. 

( 1ıfadde - ll) 

[6] - Yabanrı hiı· De,,letin hukuk müşavir
liğini veya umumi vekaletini yapmak mesele i 
hakkında , 15 . II . 1947 tarihli Tutanak Dergisi
nin 15 : 17 nci sayfalarına bakınız! 

(Madde - 12). 

[71 - ~lcbus Seçimi Kanonu-Madde 10,11,12 
- 1çtiizüğün 180 nci maddesiyle karşılaştı

rıruz 1 
- Er olarak ordnda vazile görmekte olanlal' 

Milletvekili secftlebilirler. T. D. S. 53 - 5.IV.1943 
. imdiye kadar seçim tutanakları retlE>nenler: 
- On gün 1.arfında askt'rlikteu iııtira etme-



miş veya tekaütlüğünü talebeylememiş olduğun
dım., Bursa Milletvekili Nurettin (Paşa) nın tu
tanatı 17. I . 1925 te (R.105)i 

- Sahtooi olduğu için, bir nıilletvekiJ.inin tu
tanağı 30 . VI . 1943 te (R. 1349). 

- Kamu hlzınetlerinin bir kısmından yasak
lı olduğu için, bir milletvekilinin tutanatı 6 . 
XII . 194.6 da (R. 1509) i 

-. Vaktiyle şeref ve haysiyete aylan görülen 
bir haıreketi milletvekilliğinin manevi şartlarıua 
uygun bulunıımadığından, bit· milletvekilinin ttı
tanağı keza 6 . XII . 1946 da (R. 1510) i 

- Askerlik gibi şerefli bir vazifeden kaçan 
bir vatandaşın Millet Meclisinde üye olarak bu
hmması milli vicdanı reneide edeceğinden, bir 
milletvekilinin tutanağı 3 . II . 1947 de (R. 
1520) i 

Kamutayca retlenmiıjtir. 
CM~dde 12) 

[8] - Üçiincü Dönemin üçiincü Toplıı.rumı ile 
Beşinci Dönemin ilk inikat günleri, o zaman ara
verme giinü olan, c.umaya ve beşinci Dönemin 
ikinci toplımımı bir pa2:ara , altıncı Dönemin 
ikinci toplanııru Şeker Bayrammın birinci gü
nüne ve üçüncü Taplımımı ise bir cumartesiyc 
rastlaını ve Meclis yine toplanmıştır . 

(Madde- 14) 

[9] - Andiçmek için Milletvekilinin seçim tu
tanağının tasdik edilmiş olması liizungelınez. (T. 
D. Cilt 21, Sayfa 9, 25 . IX . 1930 ve ll, 13, 
15 . IX . ile 2 . X . 1944) . 

- İçtüzüğiin 2 nci maddesiyle karşılaştırınız l 
(Madde - 16). 

[10] - !çtüzüğün 188 ncü maddesinin III 
numaralı fıkrası ile ka·rşılııştınnı7.! 

(Madde - 17). 

[ll] _ Hatta ctenvir maksadiyle~ ündeleri 
dahi alınamaz. (T. D. 16. I . 1942 .. ahife 9) . 

V. Dönemde &şbakanlıktan, Milletvekille
rinden bazıl8!Mnın ifadelerinin alınmasınil dair 
gelen tezkereler Adalet ve Anayasa Komisyonla" 
rına havale edilmiş ve keyfiyet KamutayCil kara
ra bağlanmıştır. 

(Madde- 17). 

[12] - 41 nci maddeye de balanızi 
- Dokunulınazlığı kaldmi an bir · Millet

vekili , ayrıca Kamutay kararı olmadan, mahke
mece tutulabilir. Karar : 1284. • 

1517 nınnaralı Karar : 
ı . Tutanaklann ananmasından sonra urtaya 

çıkacak olan iksyetler üzerine tutanak hillekında 
yeniden görüşme açılaınaz. «Üzerine seçimden ge
rek önee gerekse sonra suç atılı):ı.ı olan Qir :Mil
letvekilinin, Kamutayın karıın olmadık~ sor
gulanmıyaaatt ... , haklundaki Anaya anın 17 nci 

10 -
maddesi Milletvekilliği dokunulmazlığının Ka
mutay karariyle kaldırılmasım mümkün kıldığı 
için, ietıbmda bu yoldan yüriinerek ve yine Ana
yasanın 27 nci maddesi hükümleri tatbik oluna
rak, tutanakların onanmasına dair olan karara 
dönülıneıruısi yürıü.nden doğab~k mahzur, M~ 
letvekilliğinin kaldırılması usulü ile önlenmi" 
olur. 

2. Bu usul ile önlenemiyecek bazı mahzur
ların ender olarak ortaya çıkması ihtimali düşü
nülebilir. Fakat bu mahzurlar, bir Milletv~ki
lini MHI.etvekilliği sıfatından mahrum etrnek 
gibi ağır bir muamelenin mümkiin, fakat güç 
olması ve ancak, kati, muayyen ve malıdut sebep
lere dayanınası zarureti ile bir arada mütaliia 
olunursa, netice, onanmış olan tutanakların .bi ı· 
daha. münakaşa. mevzuu olmaması lazımgeleceği 
y-olundaki esasın mahfuz kalması lehinde tecelli 
eder. 

Anayasamız da bu görüşe uygun hükümleri 
içine alınış bulunmaktadır. 

. . 
[13] - Atatürk'e suikast su~undan 27 Millet-

vekilinin bu fıkra uyarınca sa.mk olarak tutul
duklan hakkındaki Ankara. İstiklll.l Mahkemesi 
tezleeresi 3.XI.1926 da Karoutayda okunnıuştu. 

- -Keza, Zonguldak Milletvekili Recep Züh
tü Soyak (Beraber yaşa.lığı bir kadını kurşunla 
öldürmekten suçlu idi ) da tutulmuş ve keyfiyet 
hemen Meclise bildirilmişti (T. D. ll . ID . 1935, 
sahife 38 : 39). 

(Madde- 17 ) 

[ 14] - 27 .·.xu . 1940 ta kabul olunan, Teşki
latı Esasiye Encümeninin bir mazbatasından: 

Netice : lsnat olunan bir sııçtan dolayı iste
nen tahkikatııı Devre sonuna bırakllmasına Mec
lis Umumi Heyetince .karar verilmiş olan bir me
busun yeni devı·ede dtıhl mebus seçilmiş olınası 
halinde evvelce verilmiş olan talik karan hükmü
nün devamı icap edi'Ccğine ve evvelki Devre esna
sında verilmiş talik kararlarımn Devre sonunda 
ancak yeniden mebus seçilmiyenler hakkında 
kendiliğinden ortadan kalkarak. takibatın başla
m~ı. lazımgeldiğine ve şimdiye kadar bu yolda 
cere;-an eden muamelenin değiştirilmesine ·mahal 
bııl nmadığına karar verildi. 

- 41' nci maddenin 2 nci fıkrası ile kat~llıış
tı : mız! 

(Madde - 17) 

[ 15] - Ödenek kanunları : 16!3, l 757, 2507. 
3050, 8135, 4387. 4440, 4602, 4603. 4805, 498 
5142 -Karar <'696 

Yolluk kanunları : 3135, 4440, 4808, 5143 
(Madde- 1 ) 

[16] - M~~Üs : 
ı - 18 Ekim 1840 tariliinde Mesul meselesini 

görü.şmek üzere, 



22 Eylıll1930 tarihinde milli para kıymetinin 
korunması dolayısiyle, 

8 . X . 1947 tarihinde, Hasan Saka Kabinesi
nin programını okuyarak Meelisten güyen oyu 
istemesi için, 

Cumhurbaşkanı tarafııı.d~ıı; 

2.- 24 ekim 1934 tarihinde Yugoslavya Kıralı 
Aleksandır'ın öldürülmesi miiııasebetiyle, 

30 Temmuz 1936 da Montreııx Sözleşmesini 
görüşmek için, 

ll Kasım 1938 de Atatürk'ün ölümü dola
yısiyle, 

23 Şubat 1945 de Almanya ve Japonya'ya 
hnı·b il!ın etmek için, 

Merlis Başkanı tarafından; 

3. - 2 Ağustos 1944 tııı'ilıinde Almanya ilc 
münasebetlerin ·kesilmesi i~in, 

lll imzalı önerge üzerine y·ine Me{']is Ba,kanı 
tarafından; . 
Olağanüstü Toplantıya ~ıağırılmıştı r. 

(Madde- 19). 

[17] - 1çtüzük'ün 96 ncı maddesiyle 9 nd 
maddesinin son fıkra ına hakınız! 

(Madde- 20). 

.[18] - 1çtüzük'ün 149 : 177 nci mwdelerine 
bakınız! 

(Madde - 22). 

[19] - Bu maddenin görüşülmesinde «Dnrül
fünun miiderrislikleri bundan müstesnadır:. 
mealinde !stanbul Mebusu Ali Rıza ve 'arıılıaıı. 
Mebusu Vasıf tarafından verilen takrirler Ka
mutayca reddedilınişti. (23 . lll . 1340 - Cilt 7, 
Sayfa 835 .: 836), Hattıi lzmir Mebmm Reyit bu 
yüzden çekilmiş sayılmıştır. (1340 - Cilt ll, Sa~· 
fa 195). 

- 87 numaralı yorıını : 

- Ankara Hukuk ınektebinin iili bir meslek 
mektebi olduğuna ve mektebin derslerine maaş 
değil ücreti takrir verildiğine birmen bu mua:l
limliğin mebuslukla içtimaında hiçbir nıahzur 
yoktur. 15 Şubat 1926 

- lll numaralı yortıııı: 
Büyük Millet Meclisi azasınılan birine Hükü

met tarafından tevdi ediJen ınua.yyen ve muvak
kat bir iş Hükümet meınuriyetinclen addoluna-
ınaz. 10 Şubat l 927 

- 1 mınıarıılı karar : 
Biiyük Millet Meclisi azAAJnııı herhangi hiı· 

memuriyeti uhdesindc cemedip etmemesi husu
sunun Heyeti teraiyenin teklif veya mütaliia;;ı 
üv.erine Büyük -Millet .MediHin<' takarıiir tti-

ll -
rilıııesine karar verildi. 

c: Ana.ynsanııt 23. maddesi ile bu karar artık 
hüküııısüz kalınıştrr., 

- 233 numaralı karar: 
Meclisi Milll azasındaıı dava vekiileti ile iştigal 

edenler varsa derbal men'ine karar verildi. 
18 . rı . 1338. 

o:Bu ltaraı· 460 numaralı Kanunun 4 ncü ınııd
desine göre, 25 Nisan 1340 tarihindenberi yü
riirlükto değildir:.. 

- 235 numaralı karaı· : 
)Jcclisi Ali llzasuun nıütaahhitlik yapmaları

nın men 'ine karar veı-i.ldi. 
23. JI. 1338 . 

- Milletvekilleri. mahalle ihtiyar heyeti Üyl'
liğine seçilenıezler. (N. !i046- 3. ı:;on fıkra). 

(Mwde- 23) 

[20] - 1çtüziik'ün 12 nci maddesiyle kfll1ılao
tlrınız! 

(Madde- 25) 

[21] - lçtüzük 'ün 112 nci mwdesiyle kartı
laı:ıtırınız! 

(Madde- 26) 

[22] - Bu iş için siyasi veya içtimai bir fa~•rla 
gözetilmelidir. Yokı>a 54 ncü maddenin son fıkra
sı hükmüne aykırı hnrt>ket edilmiş olunıtbilir 
(16. III. 1942), 

(Bu not, n~nel Katibin şahsi kanaatinin 
ifadesi olup H. V . 1947 de Kamut.a.yda uzun 
tart.'şnalara: yol a<;mıştır. 

Hakikatte Büyük Meclis af ısdarı için kendi
ni ınukayyet sııymamaktadır.) 

(Madde - 2~ _ 

[23] - Şeyh . ait ayaklaıııııası müna ebetiyle 
askeri hareketler bölgesinde ve Ankara 'da kuru
lan lstikliil Mahkenıel erind<>n birincisi tarafından 
verilecek ölüm e zalarının ıleelisee onanmadan 
yerine getirilnıelt>ri ve Aııkara İstikiili Mahkeme
since verilecek bu türlü cezalann ise 'Meclise 
sııııulınası (4. XI. 1341) d kanr· altına alınm ı ş 
(Karar : 117) v öliim oozası vennek yetkisi 
20. V1. 1341 de ad ı gt><:en mahk('meye de veril
mişti (Karar : 136). 

Aşağıda yaı~ılı fi95 munara vı> 31 1aı·t. 1341 
tarihli Kanun ili' bu yetki Divanı Rarblere dııhi 
verilmişti : 

ciDıli harbte ~·ahut müs Ilahan ,.e müçteınian 
isyan vı.ıkuundıi ısahai hareldt ve is;vandaki tdarei 
Örfiye mıntakalnrındıı mliteşeklcil bilıbnum Di
Yanı Harblerdeıı siidır olan iiloın kararları, ordu 
veya kolardıı v yahut müııtakil fıkra veya mevki i 
ınüstahkem kumandunları tarafından badetta ;dik 
dt'rhal infaz oluııur.;t 
• Bununla beraber·, Me.nemL·ıt vakıı ı dolaytsiylo 
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ilan olunan Sıkıyönetim müddetince bu kanun 
uygulanroaınış ve Diyanı Harb tara.fmdan hük
molunan ölüm cezaları Meclise sunulmuştur (Ka
rar : 611). 

Sonradan bu kanun 15 Dl8Ş1B 194{) tarihli 
Or:fi İd&ro (8 82) Kanıinu ile kaldırılııuftır. 

- 2884 .sayılı cTnnceli VU&y«i.n.in idal'eSi 
hakkında Kanun:. un 38 ncü maddesi : 

!dam hükümlerinin vali ve kumandan tara
fındım teeile lüzum görilimediği takdirde infazı 
emrolunur. 

4809 numaralı Kımundan sonra. temdit yapıl
madığı için, 2884 numara.lı Kanun 31 Aralık 
1946 dan itibaren yürür lükten kalkınış oldu .. 

(Madde- 26) 

[24] - İçtüzük'ün 180 nci maddesiyle karşı
la.ştırmız 1 

- 12 nııınııı·alı not ta. ki 1517 sayılı Kanıra 
bakmızl . 

- Ata.türk'e stıilkast suÇundan Ankara lsıik
ıaı Mahkemesi Karariyle tutulan 27 Milletveki
linden 

ETZinca.n Rüştü ( Pa.şa.) 
Eskişehir Arif 
İstanbul İsmail Canbolat 
İzmit Şükrü 
Sa-ruhan Abidin 
Sivas llaliıı Turgut 
13 Temmuz 1926 da adı geçen mahk~e .ka.

rariyle, ıı.sıldıkla.rı için, 
İstanbul Milletvekili Rauf Orbay, yUıe o mah

kemece on sene Jriirgün cezası giydirildiği için r•J 
3 . XI . 1926 da. Milletvekilliği sıfatları kalk

mıştır. 

- Mar!l§ Milletvekili Tahsin, ndaıın öldür
meye kışkırtına.ktan, Ankara lstikliil Mahkaıı -
since on sene küre.k cezası hükmü giydirilmiş 
Olduğundan 7 . IV . 1926 da. Milletvekilliği sıfııtı 
blkıruştır. 

- Bahriye eski Ba.kıı.ru ve Cebelibere.k.et Mil
letvekili İhsan Eryıı.vtız havuz meselesinde vazi
fei memuriyetini euiistimal ve Yavuz meselesin-

[•] -Rauf Orbay VI. Dönemde tekrat· Millet 
vehu seçilmi§ ve o zaman O. H. P. Genel Batkan 
vekiUiğince yayınlanan bir beyanname.de şöyle 
denilmi§ti: 

Raıq Orbay'ın hakkında evvelce !zmir lstik
ıaı Mahkemesi tarafından · verilmiş olan 7TUJ.hk(ı. 
miyet kanırının ref'i için·, riikı ıniimcaaft iizrri11e 
y4ıpılm'§ olan. h'Ukuki tetkikte, araya girmij olan 
1mı.umi af kan1ınları, isnat ol1ınan fiı1i b~rtaraf 
ettiği gibi nıuhakemenin iadesini de gayrimüm
kün kı1mış ve mulıakeme iade edilebiJ.oıeydi, bera.
etinitı muhakkak olacağı kaııoo.ti~ varıl""f ol
dwğu. g~riilmii§tiir. 

do fesat ka.rıştırnıakta.n, 
Ertuğrul 1l8ki Milletvekili Dr. Fikrct, dola.n

dırıcılık fiilinin faili olduğu için, 
Yüce Divan karariyle hii.küın giydikleri do

layısiyle, 

Milletvekilliği sıfatları 21 . IV . 1928 de kalk
mıştır. 

(Madde. 27) 

[25] _ 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun kabulünden (ll. Dönemden) beri, memurluk 
kabulü ve seçim çevresi tercihi halleri dışmda, 
yalnız a.şağıda isimleri yazılı olanla'!' Mi1letvekil
liğinden çekilmişlerdir: 

Dönem II. Dr. Adnan Adıvar !stanbul 

lll. 
IV. 

VII. 
ı; III. · 

Gl. Refet Bcle » 
Nuh NB.('j Kayseri 

iireyya (Paşa) tırtanbul 
Halil Nifli Manisa 
Celal Bayar İzmir 
Yavuz Abadll'!'l Eskişehi-r 

Çekilme önergeleri, daiına, Kamutayın ka
bulüne değil , bilgisine sunulımıştur. 

(Madde - 28) . 

[26] . İstanbul Milletvekili Haydar ve Mar
din Milletvekili Muhittin Bi-rgeıı,'in bu ıııfatları 
603 ve 1245 sayılı kararla·ra göre düşmüştür. 

( iarlde- 28). 

[27] - Memurluk kabul etme halinde, Mil
letvekilliğinin düşmesine gidilnıektense ~1:illetvc
kiH bir önerge ile çekilmektedir. Bir Milletvekili
nin meıııuJ"luk kabul ettiğini gösterip Resmi Ga
zetede yayınlanan kararname ile o milletvekilinin 
<:ekilmesi ııra ında. bazan uzun zamarılar geçmek
te (Konya.- Ali M\lıaffer Köker- 7 . Vl . 1944 : 
3 . VIII . 1944) oldugu gibi son zamruılıı.rdıı Res
mi Gazetede böyle hir kararnamenin çıkmış olma
sına rağmen Milletvekiliııin ı;ekilmediği de gö
rülmüştür (R. r. . 6659). 

(Madde - 2 ). 

[28] _ Yeri boşalan bir l'ılilletvekilliğ:i için 
ne kadar zaman sonra yeni seçim ya.pdıı.cağı hak
kuıda bir kayıt yektur. tçtüzük 'ün 21 nci ma<l
detıindeki nt>l.a bakınız . 

[29] - Olağanüstü toİ>l~tıda, seç!m yenilenir 
(4 ncü ·· em). 

()'In.dde - 31 ). 

[30] _ Atatürk'ün ölümünde, Başkan M. A. 
Renda l'ılecli ·i ll . XI . 193 de toplan1ıyıı: ı;a
ğırmıştı. 

CMad(le - 34 \. 

[31] _ 3H6 sııyıJı anı.uıun }[ecli ~e kabnJ 
tıırihi 31 ~Iaı·t, umhurbllljknıılığın<'n ta~dik tn-

1 
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ı·ihi 7 Ni$11'11 '<'6 Rcsnıi -Gaıete ile iliin tarihi ı<r~i
sımdır. 

[ 32] . lçtüzük 'ün 232 nci maddesillin 3 ve 4 
ncü .fıkre!an ile luwşılaştıı-ınız! 

(Madrle . 35). 

[33) . İçtüzük'iiıı ll nci maddesiyle kaT§ı
laşt;ı rmu: J 

· (Madde. 36). 

(34] . İçt'iiıük'tirl 8 nei maddesiyle lw1ıl8f· 
tıri.ıtız! 

(Madde · 38). 

[36] . 41 nci madde ile ka.ı14ttnuızl 
(Madde. 39). 

[ 36] . 4580 numara.lı IWrun 
(1riadde • 40) 

[3'1] . !!237 rwmaralı Kanunun 3, 7 ve 12 
nei maıide*eri. 

- 4008 nnmaralJ Kanun 
- G1ınelkurınay Başkanlığına tiyin edile-

c.ıklerin Mar~alliğe yükseltilmeleri hakkındnk: 

hir teklif kabul edilmemiştir. (28 . XI. 1947) . 
(Madde - 40) 

[38] . Özel kanun henüz yapılmamıştır. 
Cumburbaşkanınm ödeneği bütçe KanunlariYle 
verilmektedir. 

Bu husus Kamutayda tartışma konusu olmuş
tur. (T. D. 27 . XII . 1947 . 'ahi fe ; 376) . 

(Madde • 43) 

[39] . Başvekil !amet fnöııü 20 EylUl 
1937 de Reisicumhur Atatürk'ten bir buçuk ay 
mezuniyet almış ve İktisat Vekili Celli.l Bayar 
Bat..,ek8Jet Vekilliğine tayin olunınWJtu. 

onradan 1nönü, 25 Ekim 1937 de Baş\·ekil 
likten çekilmekle yeı-ine geçen Celal Bayar Ka
binesinin listesi, 1 Kaslin 1937 de m.utat toplan· 
tmını yapan Büyök Meclise, hemen o gün sunui
muştu. 

- B!lljbakan Rec p Pekeı· 9 EylUl 194'1' de 
göı-e,·itıdeıı çekümeklc yerine Hasan Saka tayin 
edilmiş ve leclis 30 Eytill 1947 ta.rihiııde Cum
hurbaşkanı tarafından 8 Ekim ~iıı toplantıya 
çağrılarak durum .aynı tarihte Ka.ıı:ıutayın bil· 
gisine sıinulmuştur. 

Yani, bir kabine değişikliği vukuunda, 
)!eclis toplanık değilse, toplantıya çağnlır. 

(Madda. 44) 

[40] . Hükümetiıı programı h kkmda yapı
laCAk ta.rti.§1Tl.8ların gelecek bir güne bırııkılnıns1 
istenilemez (14 . vın . 1946) . 

- Biikiimet programı bastmlarak vve\den 
Partilere dağrtılır. (18 . Vl . l-94S). 

()1adde • 44). 

[41] . 1ı;_tüıiik'ün 1.69 1ı.eu madd 
laştmnı7.! 

( !lfadde . 46) 

[42] . Bu karıını dıı.ha tedvin edilm~ııı.i§tir. 
Karoutayda bu mesele hakkında tartıtmt.la r 

.'·apılmıştır. (T. D. 9 .1X .19:!6) . 
('Madde • 47) · 

[43] . 4951 sııyıJı Kanuna bııloııır.! 
(Madde • i8) 

[44] . Çekilın}ş olan Bııkıınıı ,·ekillik için. 
dahi bu· hüküm tat.bik olwırı:ıa.ktadır. 

(Madde· 49) 

-[45] . 03 numaralı Karar : 
De,•let Şftrasının Deavi Daireii, ka.zai vazife 

görea mü»takil ınahkeme sıfat ve aalahlyetiyle 
ıniieehhezdir. 

12 Nisaiı. 1934 
(Madde· .51 ) 

[46] . Yarı:cıtay kanun -nunıanJArı : 

4, 371, 469 (] , ), 485, 834, 1221, l6S4 2619, 
~ıo. 2314. 27&ıı, .aooo (2 ) , :ıos2 

Aslire nıahkcnı~lcri Kanunu numaraları 
aıH . 1 48 < ı 9) , Z!l« 
469. 492, 834, .9 ı , 3H7, 3748 
Sullı ınabkenıeleri kanun numaralım 
14 Nisan 1~19 (lG 6 · {)8J ) 
469 (6) .• 492. ~Rl, 3748 

(, fadde . 53) 

[ 47]. 1186 şnyılı Karar 
Art-cin hudut talınru dördfuıcü bölük komu

tanı iken 347 nııımıralı Kanunun dördüncü 
maadesine tevtilaııı ·lt>kaü<l~ se~ilen Yüzbaşı 
Mehmet Kfunil Süsim hakkında Arzuhar Eneü
meni tarafııldan evvelce menfi knar verilmiş 
ve muınaileyh bunun üze.rine m.uhtelif fll.eNilc
re müracaat etmiş ise de bu meJ:Cilerden lehi
ne bir karar istihsal edilmediği ve Son '1\ıtkik 
Mercii 'Encümeninin aleyhinde verdiği kaı-aı·a 
itirazen t!'krar Medisi Aliye mürıwaat .eylediği 
v~ bu 'iııti.daııının 341{) aa·yılı Kiannn ıa.11.cibince 
As~ri Temyiz Mahkemesine devredildiği ~ 
n~ yi • l111 ımret~ ele Ala.n 4*~ 'remyiz 
Mahkemesinden lehine bir karar ıııldır oliırıık 
lnı lurarın kırtilcr,ıııiş .olduğu Anlatlllll.lllır. 

Arzuhal Encümeııi .kar.&rlannın m.a.lıi}'llti, ·r 
ay zarJmda 1ıfeclis azası tarafından itiraz vu
ku bulmayınca katiyet keıibederek Meelis kara
rı balini alecağı Dtıiıill Ni:ııaınnam.enin 67 nci 
madd siyJe t.Mrih Y.e wb' ıedilnı.okle <beraber 
kaYA ıneııe'leritıden ~dır ~l&TJ .ıilimlaruı t.Sdil 
"' ·t 'line c'ko imkiın ol:mad.ğı .TeşlUla.tı 688İ· 
ye Ko.~M~I~unun 54 ~ü ına saTih lli.ian.ll ik
l>ı7..-nd3Jt hulundu~dan ctrl b briidi h. 
w rınnılıaıııı· ulmıık iili mahkeme hükmiiDWı 



infazı lazım ve ıaruri buhındnğtma ·karar veı-il-
miştir. 30 :Mayıs 1940 

1187 sayılı ka ra r : 
' Askeri kiitipJikteıı müt kait lrfan Akyür. ' iin 

tt>kalit nına.şı hakkındaki talebinin ı:e<ld.ini na
tık olıın Divan Heyeti "munıiye kararı, Biı·iıı 
<>iki\nun 193 : Şuhnt 1939 ayi arına ait .rapor 
üııcrinc Meclisi Alicc ittihaz huyurulan 1H5 
numaralı knrarın 3 ncü fıkrasiyle tnsvip hu
yunılmuş ise de bu karardan evvel mumaile.v
l.ıin Divaııı Mulıa.sebat kararı aleyhine J;. kerl 
Temyiz ~Iahkcmesine dava açtığı ve neticede 
m'E'zkfıı· ıııahkeme<'len iddiasının vi\rit olduğıın·a 
dair karar istibsa.l eylediği anlaşılmıştıı·. A~rııı 
meselc bakkın.da dalıa. evvel sfıdır olan mahlH'
nıe iliımının l<'l.ıdil ve tağyir ve tehir i>flilmiye
ceği Teşkil aU Esasi,,-e K ammuuun 54 ncü mııd
desiniıı sal'tlhati iktızasındaıı olduğundan l rfnn 
. \kyi,iz hakkındaki mahkeme kararının infazı 
icabedeceğine karar verilmiştir. 

31 Mayıs 1940 
(Madde- 54) 

(48] - Hakimler Kanunu : 2556, 3206, 3501, 
3693, 3885, 4169, 4439, 4791, 5017 (Yargıç öde
npği) 

(Madde- 56) 

(49] - Bu madde hükmünlin askeri adli ha
kimlerle Yargıtay savcı ve yardımcıianna da şii
mil olup olmadığı hakiondaki bir yazının istı>ğini 
Hüklimet 25 . XI1 . 1942 de geri altnışt ı r. 

(Madde - 57). 

(50] - ('eııı 1\fuhakeıııeleri T; snlü Knıın

nu 1412 
Hukuk M.uhakemeleri Usulü Kanu
nu 10 6 

(Madde - 58) 

(51] - Bii,,·ük Millet .\Ie<·lisiııin h-ımıluşmı 

danberi Yücedivan dört defa toplanmıştır : 

1. R ki Bahriy(• Bakanı lh~a ıı Eryanız i~iıı 
(R. 394), 

2. Eski Ticaret Bakanı Ali ennni için (R. 
414), 

3. E ki Bahriye Bakanı Mahmut Muhtar Ka
tıreıoğlu için (R. 51 1'). 

4. Eski Oiinırük ve Tekel Bakanı Rııa d 
Hayri Ürgühlii i~in (R. 1567) . 

482 numaralı karar: 
İngiltere 'de kiıin ( Taymis !on orks) falwi

kallırına ipari, olunan üç aded u. ktırlu vapur 
manınıı. malısumn esbak Balıriye nırı Mah

mut Muhtar Paşa ile l\Ialiyc Nazırı Nail Bey ta
tıümdan kt>fa Jetsiz olarak tediyc ettirilen yirmi 
bin İngiliz liTası meselesi, eyrisefain telaresinin 
1330 senesi bütçcsiniıı rtıülga ~kcli i Mebusan-

14-
da hini müzakeresinde tetkik olunmuş ve me
suliyeti tazminiyenin evvela Mahmut M.nhtar 
Paşaya ve mütaakiben kefil sıfatiyle Hazineye 
bilizafe bonoya vaz'ı imza eden Maliye Nazırı 
merhum Nail Beyin terekesine viizıulyed bulu
nan veresesine teveccüh etmekte olduğu ania
şılmasına binaen Seyrisefnin İdaresince İstan
bul Üçüncü Hukuk Dairesi huzurunda Mahmut 
Muhtıır Paşa aleyhine ikamei dava elilmiş .ise 
de gerek zamanı hadisede mer'i Kanunu Esasi 
ve gerek Teşkiliitı Esasiye Kanunu mucibince 
Heyeti Vükelaıun memuriyetlerinden h'ariç ·ve 
sırf zatlarına ait deavinin mercii rüyeti malıa
kimi adiiye olup vezaifi memurelerinden müte
vellit deav\niıı rüyeti mahkemenin vezaifinden 
hariç görülmesine binaen iı;ıbu dava olunan hu
snsattan dolayı makamı aidine müracaatta muh
tar olmak üzere davayı muhakemenin vazife nok
tasından reddine karar verilmiş ve Mahkeme! 
Tcmyizce de kararı vakıın tasdik edildiği ve 
Seyrisafnin tdareırlıucc tashihi karar hakkında 
vakı itirazat da reddedilerek Malıkemei Tenıyi
zin evvelki noktai nazarında ısrar eylemekte 
bulunmasına nau.aran hukuku şahsiyei Devlet 
noktasından tahrik edilecek bu kabil dfıvalar.ın 
mercii rü;veti millga Kanunu Esasinin 30 ve 31 
nci ve Teşkilatı Esasiye Kanunuının 46 ve Da
hili Nizamnamenin 169 ucu maddelerinde DivRJ
nı .Ali olduğu tasrih ve tesbit edilmiş bulıınma
sına binaen tefsire mahal göriilemediği Heyeti 
Uınumivenin otu?. altıncı İnikadının birinci cel
SilSinde. takarrür etmiştir. 16 . IT . 1929 

(Mail de - 61 ). 

(52] - lçtüzük'ün 176 ncı maddesiyle kaTŞı-
laştırınız! · 

(Madqe- 67 ) . 

(53] -
929 - Devlet Demiryolları İstimlaJ.s KRJ-

mınu 1607 . 
3710 - Belediye İstimiilk Kanunu 4633, 4 57 
3887 - MiUi Müdafaa ihtiyaçları için yapı

lucak istimliikler hakk:ıuda Kanun 
100! - Devletçe inşıı edilecek limanlar için 

istimal edilecek gayrimenkuliii ve 
ıııevaddı inşaiye hakkında Kanwı 

(Madde - .U ). 

(54] - Toprak Kanunu 4753, 4760. 
Orman Kamımt 3116.3444,47 5,·H114 

(:.\'Indde- H ). 

(55] -
Olağanüstü 'Halleı·- şıınlardır: 

mıımi veya kısmı seferberlik ; 
B - Devletiıı bir harbe girn:ıesi ihtimali ; 

- Türkiye Cumhuriyetini de alakalandıran 
~·ııbıınct Devletler arasındaki hnrb hali (3780 1). 

- 4276 sııyı.lı Kanuı;ııı göre Olağanüstü Hal-



lerin başlangıcı ve sonu, BııkanJar Kunıluma 
belirtilmeli ve ilim edilmelirlir. 

(Madde - 74 ) . 

(56] . Kiracısnıı evinden çıkarmak maksa
diyle eve girerek içercleki eş.vayı çıkarıp yerleş
me fiilinin konut dokunulıııazlığın.a: ilişrnek değil 
kendiliğinden hak almak cürmüuü teşkil ed&
ceği hakkında bir Tevhidi Içtihat .Kararı, 23 Tenı 
muz 1947 tarihli Reaıni Gazetede yııyınJanını§
tır . 

(.Madde - 76). 

[57] . Matbuat Kanunu 1881, 1959, 2001, 
2281 , 2657, 3518, 3812, 4935, 4943, 4955. 

(Madde - 77 ). 

[58] . 29 Kanunuaani 1938 tarih ve 3820 sa
yılı Resmi Gazetede çıkan D8!11ıştay kararı: 

Teşkilfıtı Esasiye Kanununun 81 nci madde
sinde mahremiyeti ihliU olunııınıyncağı zikredi
len muJıaberat, fe1·tlerin hukukuna ve nnıamelii
tına taallılk eden mevada: ve şuna buna ifşası 
caiz olmıyan şahsi hususata mütanllik olmak lfı
zımgelip yoksa asayiş ve iıızıbata mütııallik ve 
Hükümetin müdahal~ini nıüstelzi:rn revkalilde 
alıvalue dairei aidesiııin keyfiyett eıı lıııberdıır 
edilmesi icahedeceğine ve nitekinı Ceza Kanu
nunun 235 nci maddesinde memurlardan hiri vn
zifesini yaptığı sırada ınemuriyetine nıütaallik 
olarak t&kibat icrasını müstelzim bir cüıu:n,e va
kı[ olup da ait olduğu daireyi haberdar etmekte 
ihmal ve terahi ederse bir sene müddetle nıeımu
riyettim ınahrunıiyetle beraber ağır cezayi nakdi 
ile de cezalandırılacağı sarahaten mezkUr olmn
sına ve telgı·af ımıhabere memurlan da nlelıthık 
meımH· sınıf ve idadına dahil hulunanlııı'ıııu göı·e 
bunlaı·ın böyle bir eD)ri kanuni ile nıükellefi.yet
lerinde şe.k ve şüphe olmadığını ve bu baptıı.ki 
(Dairei ilidesini haberdar etım<'k) kaydı hi~biı· 
valdt de telgra.f nıuhabera.tuıın mahremiyetiııi 
ihlal suretinde teliikki edileıniyeceğiııden bu nassı 
kanuni Teşkilatı Esasiye Kanununa esla muhaliC 
düşıniyoocği ~ilıetle muhaberc m mmları suç de
lilleri~i ~avi olduğuna kanaat ettikl eri telgraüıa 
ınelerı )'füddeiumunuliğe ihbar ile mükellef ol
maları laY-ııngeleceği ve su~ urı~'Urlarının ırıe' <·ı.
di;vetinden şüphe edilen telgra.fnam!'leı-e gelince; 
Ceza Kanununun tahmil ettiği ınükcllefiyrt mu
habere meınurlarına tevooeüh edeceği ve ait .ol
duğu mereie haber ''ermek şeklinde tecelli ey
liyeceği eihetle muhalıere memurlarının hiisıl 
edecekleri kanaata göre hareket etmeleri za nı ri 
bulunduğu S. . I . 1938 tarihinde ekserivetle ka-
bul edildi. · 

(Madde- 81) 

[59] - 1165 sayılı Karar 
Dahill rizamnamenin 57 nci maddesinde 

15 
«heı· ınelnıs cetvelin dağıtıldığı günden başlıya
rak bir ay içinde Arzuhal Encümeninin verdi-~ 
ği kararın Heyeti Umumiyede tetki<k ve müza
keresini istiyebilir. Bu halde Encümeu o arıu
hal için mazbata taııziın ve takdimiııe m cbul': 
dut, denilınekte olıııasına göre hel' hangi bir hu
sus hakkında Aı·zuhal Encüımeninin bu· mazbata 
ta.nzinı eylemesi diğer EneümenJerdc.ki usule 
ta bi olmayıp nncııık cetvel halinde nı<'bus ve ve
ki.llere dağıtılan kara.ı·lara bir mebus tarafın
dan itiı·az edünıe.sıine bağlı bir keyfiyettiı ·. Bi
naenaleyh , kanwıi mü<klıet zarfmda yapılan bu 
itiraza karşı mazba.ta tanzinıi lazım ve zaruri
dir. ilir devrenin hitamında veya intiha.bın 
tecdidi halinde sadece kamın teldü ve layıha
larının hiiküımsüz kalacağı hakkındaki Dahili 
Niım.nınamenin 69 ncu maddesinde şahşi huJnı
ka dair sarahat bulunmaması bu nıaddenin mef
hurnıı muhalifinden doğan ve büyük ,Millet 
Meclisinin yirmi senelik teanıülü ile katileşen 
bir kaide olnıasına göre bu nevi maz.bataların 
yeni deVJ'e içinde müzf.!!kere edilmesi lib;ımgelir . 

Teşkilatı Esasiye Kanımunun 82 nci mad
desine gör<> vatmıdiı.şlıı.rın gerek şahısiarına ve 
gerek amıneye miitaıı.llik olan kavanin ve nizıl
nıata muhalif göı·dükleri hususlarda Büyiik 
Millet Mecl_isine müracaat V<' şikiıyette bulun
maları Türklerin iinıme hukuktma taa-111.\k eden 
haklarından bulunmakla s ırf şahsi hukuka mü
t.aillik olarak tanzim kılınan bu mazbataları hü
kümden ıskat etmiyen teamülün TEışkilatı Esa
siyenin ruh ve prensipine de tamamiyle uygun 
olduğu meydandadır. Şu hale göre Arzuhal En
cümeru kararına mebuslar tarafından yapılan 
itiraz ancak mazbatanın tanzimine saik olup 
bu mazba.ta tanzim olunduktan soma. . Heyeti 
Umumiyenin malı olacağı ellietle itiraz eden me
lıusun bu intihap devresinde mebus olup olma
ması ve nıüzakerede hazır bulunup bulunmamn
sının mazbıı.tanın Heyeti Umumiyede müzake
resine hiçbir suretle miini teşkil etnıiyeceğine 

_karar verilmiştir . 

- İçtiizüğün 50 ve 55 nei maddeleriyle kar
şılaştırınız! 

(Madde- 82) 

[60] - Örl'i tdııı-e Kanunu ~o. 3 32. 
(Madde- 86) 

[61] · Meıımrin Ka.ıımıu No. 7 8. 
Tekaüt Kanunu No. 1683. 
Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanun No. 
3656. 

(Madde~ 93) 

[62] - DivMı :\fuha ebat Kanunu 2514. 
D1vanı Muhasebat Teşkilat Kanunu 
389~ · -



292 nnnıaralı 1\nrar: 
Div&nı Mtlhaaebatın, Hizttnrıı:nda, bir kanunun 
t~ MeeliS Riyıllıet:indl!n talep etmek hak
km& malik olduğu Heyeti Umumlyi!l\in yirmi 
i.kiftei i~thnaının biı-inci eelsesinde takarrür M.· 
m.~$ tir. 

6 Kanıınıtıı.ni 1927 

1206 numamlı ka !'Br: 
Divaru Muhall6batın Üç ayhk r&p!Jl'ları üıeri

ne MeoliHe verileoek kanırlarJ mı:rayyen hid.iııe
lerde ınes~liyet tt~yinine. ye yolınaluklarm iu.le. 
aine müted.air ~lmaktan bllfka bir mahiyet arze. 
deıniyeoeğinden. bu hidiıMılere maksur kalmak 
tabiidir. Şayet, Di.vanın t~rii m urakabesi temin 
ve teıııhil vuife.ııi haricindeki hak ve &&W.ıiyetleri 
bududunn lıer baııF bir içtihatta llf&rak. bu r&· 
po_rlar da diğer gilna maruzatı olmuş da bunlar 
hakkında M11elisçe kaı:ar.la.r itiihaı ed.ilıııit ise 
bunlarUı m.aalabat üzerine mütteb.az ol.maııı 1ı,ase. 
bi)'la, 'ümul:iinün zati meııeleye munbl\lül' kal
muı zaruri olduiuna karar veıil.m.ittir. 

· 3 Sonkilnun 1911 

[1) • T. D. 29 . XI . 1939 -s. 44 : 45 
1 . XII . 1939 S. 3 : 9 

(MAdde • 100) 

16-
[63] . Deği ikHk teklifi Enrümen tarafm

dan l'&ddolunmUIJ ise, mar-batanın oya kontılma
smda saltçokluk yeter 

Anayaı,a~maddeleri.njn yorumu istekleriıle ge
üntlt', bunun i~in, değişiklik yapmaktaki ıısuDere 
uymak gerekmet. 

itekim lll nwnaralı yoı"tım Hükümetin ve 
87 numara.!\" yorum .da &Yl§te.y BaŞkanlığının 
te* releı:i ii zerine çıkarıldıkları gibi 5 . Xİ . 1340, 
27 . XI . 1930, 27 . XII . 1940 ve 16 . III . 19~2 
tarihlerinde · 'A'lilletvekilleri larafmdan . yeril1ın 
tck imza lı takrider ile de Ana;v&sanm yonımlan
mııırr istenr1miştir. (13 Ma.yı 19~· de KiitaJ:ıva 
:Milletvekili Recep Pf!ker'in denıeci ve Rize Mil
letvekili Fuad irmc>n tarafından veril n önerge
nin reddi . . . . ) 

- 1284 sa.;v1lı karara, da bakmız! 

lçtüzüğiin H6 ncı maddesiyle karşılJlştı
nnız! 

(Madde • 102) 

[64] . İl)türuk·ün 37 nci mndde iyle kal'Şı· 
laştırımz! 

(:Ma d(} e • lOS). 



2. Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

(Resmi G(lıete ile ilanı 6 .Vl.1946) 

No. 
4918 

Birinci madde - Türkiye Cumhuriyeti için
de milletvekili seçimi il itibariyle yapılır . Her il 
biı· seçim c;evresicliı·. 

İkinci madde - '!'ürkiye C'ıuuhuriyeti hal
Inndan her ( 40 000) \'Utandaş için biı· milletve
kiJi S<'Çilir. Bir seçim çevresinin nüfusu (40 000) 
den aşağı olsa dııhi, bir milletvekili seçmek 
lıakkıdır. Nü1'n ·u (40 000) den yukaı·ı olan s -
çiın çevreleri ic;iıı aşağıd a gösterilen işlem 

yapılır: 

(55 000) e kadaı· bir, (55 001 ) den (95 000 )
e kadar iki, (95 001) den (135 000) e kadar· üç. 
(135 001) den (1 75 000) e kadar dört milletve
kili ~eçiliı·. Nüfus miktarı yülıscltlikçe millet ve 
kili sayısı bu yolda artırılır. 

s eçinıiıı ilaııı 
Uçüncü madde - 'l'ürkiye Büyük Millet 

.Meclisi, Anııyıısa ile belirtilen ·eçim dönemini 
tııınııııılıyacağı hall ı·de o Yılın Eyll\1 aynuıı 

oııundıı \'eyıı aynı konunun yirmi beşinci mad
desi'ne A"Öre seçiıııiıı yeı .ıileıınıesine kaı·ar veril
miş lnıluııtıyoı·sa kımıı·ın l'erildiği tariJıteu baş

lıyara k lıir hafta i~iııcle keyfiyet 1~işled Bakan
lığınca iliin ve ili<'ı'<' tebliğ olunur. 

Dördüncü madde- Valiler s çioıe başlon
dığıııı , merkez ilcesi de dahil olduğu Jınldc 
hcı· ilcerlc bulnııını erkek ve kadın '!'ürk ııüfu~u
nu hil\·i birer esas defterinin yapılnıasıııı idaı·c
leri ııltıııdııki kııyıııakamlarla il ıneı·kezindeki 
bl'l<>diye haşkanhğııııı ve il merkezine bııih bu
cak 1·e köylere l bliğ ederler. 

Kaymakamlar da ili'ıı bu tebliğini ilceleı·i 

i<;iııdeki hclcdiye. bııenk ve köylcı·c lıiJdirirlc ı· . 

• 
KabUl tarihi 
5. VI . l!K6 

eçmen defterlerinin tanıimi 

Beşinci madde - Bu tebliğleri alan belediye 
idareleriyle köyleriu muhtar ve ihtiyar Meclis
leri üyeleri belde ve köylerinde yerleşmiş olan 
veya bu nıaksatla oturmakta bulunan bütün 
Türk erkek ve kadın ııüfuswı defterlerini en 
çok on gün ·içinde hazırlatmakla ödcvlidirler. Def
terlerin hazırlanması sırasında tedavi ve yolcu
luk gibi sebeplerle ge~i i olaı·ak başka yerde bu
luııaıüıir lıulwıdnkları yerlerin değil, asıl ikıı.

ınctgiihın ın bul unduğu yerlerin esas defterlerine 
yaır.ılırlar. Bütün Devlot memur ve hizınetlileı·i, 
özl'l kurum memur ve hizmetiileri göre,•li bu
huıdtıkları .'·erin seçınen CRns defterlerine yazı

lırlar. 

Bu defterlerde: 

A) Adı, 

B) Soyadı, 

C) Baha adı , 

D) Ana adı, 
E) Doğum yeri, 
F) Doğum tarihi, 
H) İkametgahınıu bulunduğu mahalle ve 

sokıığıuın adı ile numarası, 
H) Rcı;ioı hakkım haiz olup olmadığı, 
1) ~anat ve m şguliyet ve düşünceler, 

. ütuulan bulunur. 

Altmcı madde- .,ellir ve ka abala.rda ma
halle v sokak itibariyi v köylerde köy itiba
riyle ha4ırlanacak olan bn defterler. biri yfni 
doğanlardan yirmi iki yaşına kadar olııulaı· 

(Yirmi ilri yaşını henüz bitirmeıniş olanlar 
diıhil) diğeri de yirmi iki yaşım bitirmiş olan-
1aı·clan haşlıyarak daha ~'Ukarı yaşta bulunan 

- Bazı maddelerde görülen rakamwra ı1işik 11otlar, 27 nci ayfada mınıara sırasiyle konulmu~tul'. 
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niitusu göstermek üzere iki bölüm olarak ham
lnnır. 

Ask •ri ganı iıoıı ve müesseselerde bulunan 
muvazzaf subaylerla askeri yargı.çlar, askeri ınc
nnırlıır ve al>kori okul öğrencilerinin iller iti
bariyi miktarların ı göstcı•ir eetvcl l\Jilll . 'avun
ınıı Hnkıırılığııı ca İ~işlcl'i Baknn]ığııııı hildiı·iliı·. 

l~işleri Bııkıınlıiı lıuıılllı·ı il ıneı-kezlcri rsıııoı 
defterlerine ldeııınek üzeı·l• hulnııduklnr ı ilk
ı ·e bildiı ·ir. 

_Yed k suhaylııı·la r.rııtın Mıyı itihııriyle lıiı· 

kal em hıılinde topl:mn bıııılıı ı · ın sl•vk olunduk
laı·ı askerlik ştıbelerinin bıı..<tkaııloı·ı üll'lıfımlnıı 

bu :ıubelcriıı huluııduklal'l yer iıı rıı büyük i\lıırc 

ü~tiiııo bildirilir. 
· ali 1•0 kııynıakaııılın• bu ralmııılar toplıııııı

nı, esaıı dcfteı· leı-c iliivc cd ilııı<·k üzcı·c il veya il
co ıııeı·k~ziııdcl<i seı;i.ın kurulları bıı~kanlaı·ııııı 

verirler. 

Scçıne1ııik §aı"tlan [1] 

Yedinci ma dde - :-ler;Hıeıı olahilıııek için 
1) Tüı•k oJ,m::ık, . 

2) 22 yaşını hitiı·nıiş o1ınıık, 

3) 'Kamu hiı:ınetleriııd n .' · asaklı olnııunnk, 
4) Kı.sıtlı o\ma.mnk, 
5) Yal ıııı ·ı Oel'let ıı.rnıkluğuıııL iiıı<> xiiı·

mıııııek, 

6) Yııbııncı biı· Ocl"letin H'l!ıııi hiımıctiııılı· 

bııltuınıanınk, 

· şarttır. 

Sakizinci madde -· . ililh oltındıı buluıııııı 

l'l'ıı t , jıınduı·ııııılııı·, sıı1.1uylur. polislrr, ıı kel'i ıne
ınnl'lnı· n askeri yıııw<:lar YC uskt'ı·l olnıl iiğ

rencilcl'i scçıııeıı olıııuazlıır. 

Dokuııuncu madde- Bu knııunuıt 7 ııei ııııı<l
u sin~ göre .~t>ı,:ııırnlik hakkını haiz olnııyıııı

lat"]ıı nci nııHl<ledl' seçmen hakkı tııııınmıyıın 

ııolislerin bu dnnwılım ;) nci ıııaıl1ll•<lc t:iyiıı 

edilcıı sN;ınenlrı· ılrftl'f'iııdl'ki isiııılrı·iııin hizal~ 

l'Ulll 1'!' (s~~iııı hııkkını lıııiz olup olmadığı ) 

siitıınuıın ııı,:ık ulıınık ,.e S()bchiyle lıiı·liktc işıı

ı·l'l edilir. 

illilletı•ckil/iği11~ seçil . ıniyccek olanlar [2] 

Onuncıı madde - 1. Yııbıııwı l>t•Ylt•t ı·ı·s

ıııl hizınrtinı.l buhınnııl:ı ı· ; 

:.ı. Trrhipli ceı:;ılnr·dıın nyn hırsızhk, ~nlı.-

tecilik , clolıındll'lrılık , inancı kötüye kullanm ak, 
dolıııılı illfıs su~lanııdnu biri ilc .hüküm giymiş 
ol:ııılııı ·; 

:J. Kısıtlılnr ; 

4. Yııbııııt:ı Dı·,·iet. nyrulduğunn öne SÜL"en-

l rı·; 

5. Knınıı hiznı tlt• ı·iııılcn yıısaklılar . 

6. 1'iiı·kı;e olmyup yıızınıık hilıniyenll>r; 

7. Otuz yaşını lıitimıemi'i ulııııbr; 
:!lrillctvcldlliğiııc sc~i lcınczlcr. [3]. 

On birinci madde - Öğı·etnıl'nlcr ıniisteRıuı 
olmak üzen• ıııcl'l«·zden tiiyin olunun bütün nıe
rııul'lıı.l'l:ı nıüftiiiPr , yuq;ı;ı~laı·, ( 'uınlıııri yel :av
cı ları, helediye ha · kaıılıwı ~c~iııı bıışbınadaıı iki 
ııy öne('. sc~iıııin yrııileııııH'si huliııdc )" l•ııil l' nıııc

siııin ilfııııııdıııı hıı~lıyımık iic; p;iiıı i~iıHlc ~elli l 

nıi§ •>lınaliıl«:a ıneııını·iy<'t ycrleı·iııiıı içinde lnı

lumluğu ·eı,: iııı ~enrlt•ı·iıııl\'ıı ıııillt•tnk il i st•ı,: il" 

nı('z]eı· . Duud~ n lınşl<a : k"!l ı ·a, dt' niz , h n 1·a , jan
dunn n sınıfiurma mensup snhuylarlu askl'riıııe

ıııuı· "" ııskcl'l yargıçlıt!'(laıı ı,:e ldl nH· hakkını 

h:ıiz oloııynnlarla lnınlaı · dıııı c:;ekilıııc I'C cmeldi 
hıılıkı hulunaıllııı·daıı g<·ncl M•ç iıııiıı ilfınınılan 

ha§)ı~·a ı·ak ııjhayet un ıı;üıı i~ind · usulcıı ~ekil
ıııeyi ,-c emckliliklPI'iıı i isteıııiyt>ııleı· tl(• ıııillet 

vekilliğiııc scı;ileıııczler. Aksi talttlirdc bu scı;iınler 
~-ııpılıııamı~ sıı,,·ılır [4]. 

On ikinci madde - ,\ nı sı•çiııılcı·iııde ı;ı•kil

me veyıı ı>ıneklilik hnkkıııı haiz olnn "!1 ·kl!l'lerll' 
1 1 ııc·i lltılll<lcde göstt>ı·i l en diğer· ıı;öı·el'lilt>nh•ıı 

ilan edilen seçim giiııündeıı öıwe ı;ekilıııi~ vc
YH l'nıekliliifiııi i · tı• ıııiş olnıılııı· ıııilletvı•killiifiııe 

se~:ilelıilil'leı•. 

On üçüncü madde - Y1•dek ~ulıu.vlnnıı. kıı;

ııı i ,·eyıı 1-(l'ııı>l ıııilletl·~kili ~e~iuıi sıı·ıılnrındıı 

ıtPrek taliııı ,.e ııı-:ıııc1·ı·H i ç iıı, A"eı·eksc hal'lı selıe

lıi.vle silah altına ~ıığr·ıJnıış, orcludu lıizıııct ııl

ını:ı huluıınıalıırı . milletvek ili se<;ilnıl'lcı·iııe eu
ıwl ıılmaz . 

: · 

S eçim k ımıllrı rı 

On dördüncü madde - (T)cğişik : !l 'l't.'lll

nınz J!l.J. ·No. !l2~R) - Vali vr knyıııakııııılnı· 
turntından ;yııpılııcalr trlıliğlı>ı· Uzeı'iııe. lıeı
ilin nıl.'rk!'z ileesiyle o il'e hnğlı ilcc nıcrhzle
rinde s :imi idııı·e tmek YP dem•! )pm ek üzere 
7 iiyedeıı ıniiı·ekkt•p hin•ı· ııcçiııı !\urulu teşkil 

olıınur, 



Hı 
Bu tlyeleı·: 
A) Mahallin belediye başkanı; 
B) O Hce heleeliye m ec li~ i üyeleri nrRsın

unn kur'a ile ayrılacak bir; 
U) O ilce genel meclis üy leri arasınuan 

k'1.tr'a ile ayrılacak bit·; 
D) O ilce mahalle uıulıtııl'lan ııı·a ıııdaıı 

kuı·'a ile ayrılacak bir; 
E) Vaı·sa aşağıda sayılan meslek teşek

küllerinin yönetim kurullan üyeleı·i ııı·asmdmı 

kuı·'a ile ayrılacak bir; 
F) O il ce mel'kezinde te.şkiltıt ı bultıııaıı 

ve seçime katılacak olan siyasi partilerden 
kur'a iJe ayrılacak iltisindea her bir·inin tfıyin 
l'tie~rği hiı·<'t' iiyı-t1erı ibııı·ettir. 

· O i[()euin genel nıe()lis üyesi biı·den hızla. 

değilse kur'aya lüzum kalmadan bu üye kun.ı
Jn katılır. Daimi komisyon üyesi hıılurınııık se
ç irıı kııı·ulıırıdııki vıızil'eyc eııgt•l sayılmaz. 

Ticaret ve Sanayi Odası. Tıırıın O<.lıısı. Eıs

ıııü Odası, Bar·o, Etihba. Odası ve 0Hzeteeileı· 

Derneği olan ycı·lcrdc bu meslek teşekküllel'i

ııiıı yöııetiııı kııı·ulkınııı tc~kil l'deıılcı'dcıı, o 
yri'İn belcdiyl' meclisi ve genel n:ıecl is üyesi 
olınıyaııl:ırmın i~iırıleı ·i hir torhada bil'leşt iı·il(•

rck i~:l:>ıinden bil'isi kur'a ilc ayı·ılı r . 

Bir ilcede lıu ııı<>slek teşekkiill<>ı' i biı ·de>ıı 

fazla değilse yukardn yıızıh olduğn ~ekilde 

yalnız onun yönetim kurulu üyelel'i ııı·fl ·ında 

kuı·'a ~eki li ı'. Bu hllkmün uygulanma ·ında mes
l<>k teşel<küllerinin mcrkezlel'i uıızarıı alınıı·. 

O yerde teşkiliıtı bulunan ve srçime katı

lacak olan siyasi parti birinci fıkrada yaz ılı 

tebliği nıütaakip üç giln i~inde keyfiyeti bil
dirmesi liizııııdıı' . Bu şckiltle olan iya i parti 
ikiden fazla ise partiler arasından kuı·'a ~eki
lerek belli ol mı iki. partinin t iıyin edeceği üye
ler kurula katılırlnr. Seçime katılınaldan snı·

fı .nazar eden partinin tiiyiıı ettiği kiıu eniıı 
üyelik hakkı düşer. 

Bu ku~·ul, gizli oylıı i~lerinclt>u bit'ini baş

kt'llll ı ğa . eçer. Pa.ı· tilerin tayin ettiği üyeler 
başkım . e<;ilemezler. 

Seçinı kurulu üyele>rinin se<:ınen olınn k \'OS

:fını haiz lıulunıualnrı ve okuyup yazma bilme
leri şn rthr. 

Yukarıki fıkralarda yazılı kur'alorın nyı·ı 

ayrı olarak hepsinin bir malınlde ve belli va.
kitte çekilmesi Hlzımdır. Kur'aıun çekileceği 

gün ve saat en az iiç gün evvel belediye baş-

kaıı ı tarafınuan gazete ile ililn ohınur. Gazete· 
olmıyan yerlerde lın iliın adet olan vasıtalaı·Jn 

yııpılıı·. 

Klll' 'a, tfı.vin o lııııaıı A"Ün vı> saatte, beledi
ye claiı·ı>~iııde notcı·, noter olmıyan yerlerde bu 
vazifeyi gören m!'muı· marifetiyle ve açık ola
ı·ak yııpılıı·. Belediye başlmnı, kur'nda hazır 
hnlunmnk üzere uıalınllin en büyük mülkiye 
ıııeıııunıııu. helNliye ılaimi komisyonu · üyel -

· ı·ini ve siynsi pnrtilerden birer temsilci davet 
cdeı·. Kur'ıı, geleııleriıt huzuru ile yapıhr ve 
keyfiyet bir tutanağa geçirilir. 

Seçim kurullarına diihil olan her teşekkül 
için aynı esaslar da.iı'esirıde bir·er de yedek üye 
seçilir. Btıtılnı· seçim kurullarında inhHnl ol
duğu ta~dirde onların ,yerine vazi:fe görürler. 

Yed ek üycleı · ele kalnındığı ve kul'llhın üye 
snyısı beşten aşağı düşnıediği takdirde kurul 
1-(Ö ı ·e\'ine devanı cd<>r. Bundan aşağı olm·sa yu
kardaki fıkı-nhırilıı belirtilen usul da.iı'esindl' 

tmııaııılanır. nu tamamlanıada y~di adedi esas 
nlııııı·. C1eı·ek hıışlangıı:ta yHpıiACıık ıryıl'lnala 

ve geı·ek sonı'ııki tnıııaııılamad::ı bil'inei fıkrada 
snyılnıı ye>ı ·lerclerı üye tt"nıini ınüıııkiln hulıın

ıııazsa bunun Y<'I'İl1!' helediyl' meclisi üyeleri 
•ıı·nsııHlnıı lmr'n ilı> n~crılac~k diğeı· hir üye nlı
nn·. 

Şı>hiı · sııııı·lnı·ı i~iııcle ilce teşkilatı olan yer
Inıle lııı il eelerin se~iın kurulları; her ilce içi.ıı 

hrlrıli~·e n il geııPI meclisi üyelerind<>ıı hiı·<'r 

ve l stnııhııl 'dn Şehir Mcc]jsindeıı ikişer uy<> 
ilr hiriııci fıkrada yazılı t!'şekküllerin yönetiıı\ 

kıınıln üyı>leri ar:ısındıın ve siyasi paı·tilı>rcleıı 

yuknrdnki fılcralnı·•la yAv.ılı csaslııı· daiı·esinde 

~eçilccek birer üyeden teşekkül eder. 

Belediye hnşkaıılığının valinin ulıılesiııdc 
oltluğu veyn ml'ı·k r.den ııınnsı.ıp hulunfluğu 

ynlPrd!' bunların yerlerine o yer bclt>diye ktı

rulu hıışknnvı>kili kunıla kntılıı·. 

Deledi-ye ııı<><>lisiııin (esih \'(1 iptııli haliıul 

veyn nıcclisi Leşkil rclecek sayıda üye· ve yedek 
üye kıılın:ıdığı takılirde hele•liye hnşknn v<>ya 
'' <'kiJi , ii<>Pııiıı y<'ııi knrıılnıuş olınıısı clolo.yısiy

lı:> h(.'niiz helediye . ec:imi yapılııııııınş olnıı yı>r

lı>rde itlııı·e tunid, ııınhnlle ımıhtııı·Jarına; s çim 
ktıl'lllu hel<>diy!' üyeleri kur'ıısına giı·ecelde>ı·in 

ııyı•ılmııRını tebliğ ı>der. 

llıtiyal' ktll'lılları; ııınlıoll adedi heşe koclar 
ol~n y rlcrdc üçeı·, h ş'ten f~zlu olan yerleı·dc 
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ik~er iiyeyi aralarından ayırarak belediye bina
sında toplamrlar. Bunlar ya kendi aralarındon 
veya dışardan belediye üyesi olmak şartiarım ho
iz kiıruJeleri belediye meclisi üyesi adedince se
ç rler ve belediye meclisi üyesi kur'ası bu isimler 
arasından yapılır. 

eçim kunılları , çoğunlukla toplanır \'C mcv
eudıın çoğunlu~u ile karnr verir. Toplantıya üst 
üste üÇ defa gelmiyenler çekilmiş sayılır. lağan

üstü toplantılarda yazılı davet yapılır. Adi top
lantılıirın günleri ve saatleri bir evvelki kararda 
belirtili 1. 

. çim kurullaruıda; sahifeleri numaralı ve o 
oıahal idare kurulunca onamlı bir tutanak defte
l'i bulunur. lşlemler ve kararlaı-ın tutanakları bu 
deftere yazılır ve başkanla ü~veler tarafından im
ıalanıı . 

L~ . . -
~çim kımıisyoıı.ları 

On beşinoi madde - (Değişik : 9 'remnıuz 
Hl-1 • ro. 525 ) - Her . ~çim 1.ıırulu ilgili resıni 
ıııakaıwardaıı ·ıüzunılu ınalftnıatı nlın·ak, . c<;ıneıı
lerin oylarını bir gün i~inde kullanabilınelet'ini 

sağlaıruık amı:ıcjyle sayı ı 1000 eçmcni geçmemek 
üııere seçim büı'OSU adı verilen 9eçinı sahaları te~
kilini karıırlaştırırla'r. Bu kararlarda bürolarm 
ncı·clerd • kurulduğu, merkezleri ve hangi kö~·. 

mahalle ve ııokakları kısmen veya tamamen i~inc 

aldıkları açıkı:ıı belirlilir ve sc~im gününden <'11 

az on beş gün önce gazete ilc, gaz te olmıyan hel-
. de \'C köylerde adet olan vasıtaJ arJa ilan olunur. 

'u kadar ki; üç yüz s çmerıi olan köy! re be. 
h mclıal bir sandık konulması ve bir sandığa bağ
Innan köylerin o sandık merke1inden on kilomet 
reden fazla uzaklıkta olmaması meeburjdir. 

eçim bürolarında; başkan ve üyeleri seçim 
kımıllarınca . eçilceek bt'şer kişilik seçim korni , 
~·onları hıılunnr. 

Bu koınisyoıılara ~jJ cek üyelerin iiı;ünün 
sı>çim büı:ııları sahasında oturanlardan ve komis
~·on tnnııınıınııı seçnıl'ıı olmnk vıısfını haiz v okur 
yazıır bulunanlardan olmaları ve se~inı kurulla
ı·ında ~üı•e,·li hııluıııııaınalaı·ı arttır. 

. cı:im koınis,,·oııunda görevlcndirilcnlere sc<;im 
giiniiıı.den cıı az beş gün evvel tebligat yapılmak 
liizımdır .• cı;im komiııyonları başkan. ve iiyelerin
den Ç('kil n veya komisronn gelmi~·eıı bulunurM 
yerlerine s çim kurullannea diğ rleri se ilir. Se
çim komisyonuna eçilen kitııııel rin her n uı· tl 

olni·sa olsun seçim biiroswıda hazır bulunmadık
laı-ı ve seçim kuruluna müı·aeaatla hazu· bulun
ınıyan üyelerin yerin başkalarının tayini müm
kiin olmadıği ve üyelerin üçten eksik olıııası do
layısiyle knı·ar iUihazı da mümkün bulunmadığı 
hallerde, kalanlar komisyon üyelerini üçe iblağ 
iç in ksik olııu i.iy~leri se<;inı sa ha ındaki ınüııa

sip kimselcı·den seçebilirler V'tl keyfiyeti tutan.ağa 
geçiı'lll'ek sonunda kurula bilgi ı·erirler. Toplan
ma ve karaı· verıııe yeter sayısiyle kaTarların d-ef
terlere :Vnzılıııası ve İmıalanması hakkında seçim 
kurullarına ait 14 ncü maddedeki hükümler bu 
komisyonlar lıakltuıda da 1ıygulamr . .Ancak ko
mi S'onlarııı defter sahifeleri bağlı olduklaı-ı seçim 
kurulları tarafından onanır. 

i\filletvekilliğinc adaylığını koymuş olanlar 
~e~m kurulu ve komisyonlarmda vazife alamaz
lar. 

Parti' ve bağıııısır. ııdııylaı·ın .temsilcilel'i 
seçim komisyonlarındn sc~iııı muıımcleleriııi hı

kip edebilecek durunula ,. ~ bütün ınutım(']elcı·de 

hı~Y.ır bulunabilirleı·. Anrak miidnlıale edemezlrr. 
Itirazları olursa tntaıınk left • ı·iıı r grı;·irilir. 

Seçim giiniiııiiıı ynyım/(mmnst 

On a.ltmcı nıa.dde- 1! iı;iııd J<i bütün eçim 
hüı·olarıııdıı seçnırn ılcftcı·lel'iııin asıldığ ı vııli

liklcrco l ~işleı·i Bakıınlığınıı lıildil'ilir. Bakan
lık bu kanundaki süreleri gözönünde hulııııdu

raı·ak bu :süı·eleı·den sonra gclrn ilk Pazıır gü
nünü ·c~;iın günü olnı·a.k iJiiıı vr illrrc tebliğ 

<lrı• . 

Seçiııı Kıırııl ı•c komisyonlanııın yörevlui 

On yedinci nıa.dde- nu kanunun :.; \'e 6 ncı 
nındel !ed uyarınca köy ve mahalle itibiaı-ylE> 

hazırlanan defterler o köy veya rııahnllelr ı ·in 

bağlı lnıluııduklnrı ilce vPyn il lllt't'kezlerind~ki 

belediye başkanlıırma gönderilir. Defterler 
geldikçe. seçim km·ııllnrııııı wı·iliı· . ·Bıı kı.ınıl

J:ır defterlerin kanuna uygıııı olup olmadığım 
v içinde yııııltş ve fesot bulunup bulunmadığı
nı inceler ,·e bu ddt rler R:e<:nıenleı·in bağlı 

olduğu seçim bürolıll'l itibnriylı- nyrılır. Bu iş

lemler ve defterleı·in seçmeniere nit kı nurun ör
nekleriÜin bürolar itibnı·iyle h11zıl'lanıp asılmak 
iizerc ilgili eçim büı'Oitırınn gönderilmesi en
C: k e kiz gün içinde hi1 iriliı· . H u süre içinde 
se~inı kurullım hN· güu toplanır. u işlerin 
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çahuk hazırlarunıı~ı için seçim kur·ulu ilt•el ı·d( • 
kayıunkamlal'lln ıı, il ıuer·kezlerinue va lilerderı 
lüzumn kadar katip istiyehilirler. Vali '' ~' kııy
makanılnr. yargıç vo yar!('ıç sııııfıııdıııı olan
larla subaylar· ve ask!'r·i rneınudar · dışında kır

lan bütün memur ve hizınetlilıoı·i lın işte çalrş

tırılııbilirler. Bütün rnenuıdıır l'e lıiz;net Iii er 
vali ve kaynıııkaıuJarın bu işr dniı· Vt>]'(likler·i 
ödevlcri yapmaya mechurdmlnı·. 

On sekizinci madde - On y;<li~~i· .. ;,;~doey<' 
gör·l\ seçim kurıılmı.ca in celenm iş v<' ıı.)'l·rlınış 

olan deftcı·leı·in lıireı· örneği heı· st>~iın biiı·oım 

için ltabul edilen mahall!'rcleki g<'ııel y{'l'lcı·e ns
tırıhı• . 

nu clefteı·l<>rin asıldığı. gez t<' bulunan Y<'t'· 
lerde gazete ile, bulunınıyan yel'leı:dr ıidet 

ol:ın vıısıtıılarla ilfin olunm. Belediye, zahıtıı 

ve köy nnıhtaı ve ihtiyar meclislerince bu dl•f. 
· teı·lel'iıı lıuluııdnldım yerlerde t,util güııl!'ri. lıa
ı·i , olnınk iiher·e altı gün asılı kalınıısı ı-:nğlıınıı·. 

.l)pftcl'i~ı · hn süı·<>nin ;;on giinii ııkşıı'ını ~n

nt on srkizdc lwlNHye olnn .vel'le ı·dc Inı idnı·<'· 

J eı· 1' <' diğ<'ı' se~iııı biiTol:ırıııcla ıııuhtnı: V(' ihti
y:ıı · ııırcli~lı>ı·i tnrnfıııdıııı kıılclınlıı· . 

On dokuzuncu madde - ·Deftel'lerin :ı:ılı 
kaldığı siiı ·e i~iııdc seı;menlerin adlaı·ı. kimJik
leri defterleı·e yanh~ veya ikinci defa yazılmış 
veya hiç yazılmamış ve yazılnıanınk lfızıııı g ı•

lirken ynzılınış olduğuniL dnir yazı ilc veyn söz
Ic ileı·i süı·ülecck itiı·azln ı· se~iııı lnınıllııi'ITıra 

dinlenip biı· ddtrre kaydedildikten sonra kn
rara bağlanarak lft7.lmgelen düzeltnıeler yapılıı-. 

Defterlerin kaltlıı·ılmasındnn sonı·n itiraz iddiası 
dinlenıııez. Bu. kuruHarca 'itirazlar yerinde gö
rülmediği· takdiı·de ı·et kaı ·arının sureti itirıız 

edene en ~c~ defteleriıı :ıskıdan indiği güııcleıı 

hnşlıyııı·ak iki 1-!'iin i~iııde ıısuleıı tebliğ olunur. 
eçim kunıllıımnn kararına razı olmıyaıılarııı 

kararın tebliği tn t'ihin<leıı haşlıyıırıı k ü~ gün 
içinde o yt>riıı asli.ve hulnık mıthkerut>sine. hıı

lunnııyaıı y!'l'ieruc sulh hukuk yar·gıcııııı seçinı 

kurulu kararı ile birlikte baş vurımık itiraz et
meye hakları vardır. 

Bu RÜre bittikten soıu·ıı himz lıııkkı kalmaz. 
Malık mı> itiı·az iddinlarını en çok altı gün i~iıı
cle ke. in olllrAlt kııı·ara bağlar. Itirazlar iı;in 
nınhkt>ınel<'ı'E> vlikı olacak boş vuı·mnlnr vt' hıı 

konnda vel'ilecek knrıırlnt· hi~bir rcııirıı v_r hnı·cıı 
bağlı tutulmaz. 

Jlii/Pirekili soyı~111111 tcNbit·i l'ı sı-çl.ınlcrin nı; yol
dıı ya-pılacağı 

Yirminci madde - ( Deği !ii k : 9 Tt>nuııuz J !J.Jf' 
:\o. 325 ') - Heçiııı kuruluırma Yerilen deftel'l·
rin incelenıııesi tanıanı vluııen, ın vcut nüfusun 
miktarı il ın!'rke:r.ind ~ld seçim kuruluna bildil'ilir. 
Bütün· kurullatııı lutanakları g<'ldikt<'n !lı)nra, bıı 

kurul hll!jkıı ıınıın bnşkaıtlığında il daiııu konıi ro
nu ü~·cleriylc biı·leşeı·ek ikinci nıarld de {,ııöst-eri

len snı·el V<' nisp te ıı;iire kaç ınillet ,vekiJj scçilec •
ğiııi tutanakla tesbit ' eder ve vali vnsıtasi,vle 1~
işleri Bakanlığına bildirir. Aynı zamanda keyfi-· 
yct il içimi seçim kurulu 1·e komi~yoularına kay
ına.kaınlıır Y!lSıtıısiylı> tebliğ ve ıı:azcte olan yerler
de gaz('l.l> il c, olmıyan y(•rlcı·de cl<> ii.clet olan vası
t:.liıırlıı il.aiı edilir. 

Jfilletl'rkili Sltyısınm tesbiti ı·c Reçim lcı'in ne 
yolda yapılacağı 

Yirmi birinci madde - Seçim komisyonlım 
o.vl~ı·m Yerileceği gündeıı eıı az biı · gün öııee sr
çiı.n kııl'lıllarıncıı k<'nclilcı·ine seçnı!'n sayısına 

gör!' kurul miihl'i.i ile nıühürlenıııiş olarak tes
lim edilen oy zarfları v nndık ilc biı·likte bü
ro merkezinde hıılnnurlaı ·. T<omisyonlaı· büro 
nıcrkezincle. sandığın konıılacıığı yer~ ve seçimin 
belirli günde bitmesi için gt>rekli tedhil'lcri alır
lar I'P ~'lıl;ıı ~ı ııınd.dt>tlrki usul(' göre yıı:ınmhıı·· 

la ı ·. 

Yirmi ikinci madde - , ('~iın ; h<>ı' seçim hii
ı·usuııdu a.)'l·ı nyı·ı ynpıhı·. Hiı· S!'~iııı hürosu rlef
teı·le ı·inılc kayıtlı htılunaıı kiıııs diğer hüro
dıı oy verenı<>z. Ancıık seçim koıııiı.'YOIIU !ın ş

kan ,re üyell'ri üylarıııı göı·eY!i huluııılnklan hü
ı·olanla seçim <lertc ı·leriniıı sııınma adbrı y:~zıl· 
mak ve hi:r.alaı· ı imznl:ınnııık sım~tiyle lnıllaıın

lıilirleı·. 

Seçim hakkı olanların ııdlııı·ını gö~t!'l'l>ll def
terler seçimin yapılııNı ,, yerde s c;inı günü I'C 

se~iııı hitiıı<'iY<' kn<h. ı· nsılı hlıhındnnıhır .. 
n-w -.;'L.. -.-:--- -·- -

Yirmi üçüncü madde - Saııılığıı. oy ıın~>uln-
. ları atılıııaırlan Ön!'e .:eçim Koıujşyoım Hn§kııııı 
üyeleı·e ve hazır bııltııııınlııı ·a snııdığııı hoş oldu
ğunu gö:teriı· \'t' hu h-:ıl hir tubıııakla b('Urfiliıı 
koıııis,ron üyelel'i tııı·al'ınrlıııı imza e<Hlir. 'mı

dığııı ba ·ku ha ka anahtaı·laı·la ıı~ılıı· iki kilidi, 
üzeı·i.Lıde ince hiı• ıııcktuıı sığ:ı!"'Jk k:ıuar arıılığı 
hulnnm. 'ıınrlık anahtarlanndan birini bn~-



i<tlll dlğı>ı·irıİ komisyon kuı·:ıı-iyle komisyon üye
lerinden biri snklaı·. 

Yirmi dördüncü madde- ( Değişik : 9 'l' ın

mı~7. 1[)4 No. 5258) -Sandık kilitlcndikroıı son
:rıı. hcı· gelen seçnıcııiıı kimliği ·oruJarak kendisine 
bir miilıürlü zari verilir. Oy pnsulalarıııın belı e

ın<'hnl bu ınülıüı}ii zaı-flar için kouulnp kapatıl

dıktan sonra sandığa atı.bnıısı şarttır. Oy pusla
lal'ı seçmenler tarafı.ndan~te<larik edilebileceği gi
bi seçim yerinde öııceuen hazJ,rlıı.ıumş lmlunan 
oy puslalar·uıdan veya kfığıflardan alınmak sure
.tiylc de kııllollllabilir. 

eçim komisyonu, se~ıııenlerin, içinde oy pus
lalnrını yazmaları ve zarfa koymaları iç in seç
men ndeeline göre münasip görülecek miktarda 
kapalı oy yerleri hazll'lar. Bunların bac.imleri ve 
şekilleri mahallin icaplarına göı·e değişebilir. 

Seçmenin oy puslusını kimse görıııedcn kapalı oy 
yerinde zaı•i'a koynııı.sı mecburidir. Bir sec;ıııcn 
.kııpn lı or yeriui teı·ketmedikçc herhangi bir kim
St'nin f,rirııı sin müsaade edilmez . .Ancak bir aday 
li::.tt• ini -"·nzııhilecek müddt·tten fazla bu kapalı oy 
yerinele ka.Jclığına kanant geth·ilcn se~men, ko
nı isyon başkanı tarafından uyarılıı·. Yine lm 
ycı·dc kalmakta devam ederse komisyon kararı ile 
Inırndan c;ıl<ımlıt ve kcyfi,.,.-et bir• tutanakla tesbit 
edilir. · 

Kapalı or 3;Crind-e boş beyaz ld\ğıt bulunduru
luı·. Parti ve adarlar isterlerse bu kapalı oy 3·cr
l(•rindc ııılayJ iırııım ve kendilerinin isimlerini 
nnıhtcvi puslalar da lmlunclurabilirlıır. Puslal:ır
da seı:ilecek ıniJletveldli sayısından :fazla ad yazı
lır ve ya7.dırılır~a bu puslaların başmrlan lıa.5lı 

yarak sıra ·ı ile yalnız seı:ilecı-k sayıdaki adinı· 

l<alml ı-dilip ~a?. l ası lıükiimsüz ·ayılıı·. 

.t\claylamı a.cUarı.ııı gösteren ve öo<>eden bas
tırılmış vı-ya ~·aıılnuş veya yazdırılmış oy pus
l nları da kullanılınıısı eaizdir. 

Oy pruslalarma ne katar ınilletvl'kili scçileeek 
ise o kadar ad yaı:ılınak lUzımclır. 

B ·m ayıdan daha az a.c1 yazılmış veya yazcl ı 
rılınış o~· ım ·lıılnrı olduğu gibi kabul edilir. 

Pıu· lnyn ıt)-ııı ad biı•kac,: kere ~razılm1ş ise bir or · 
·ayılır. Or puslalnrınn ynzılnn adlar okunmaısa 

lıesalıa katılmaz. 

Oy pııslnlım,ııa ad ilt> biı·likte soyad.ımn yazıl
mıısı mecbm·idil'. .Ancak adı ve)ra soyadı yazılan 
adnyın kim olluğu aııln ı.lırsa oy ona aittir. 

Zul'! iyinde birden ziyade ptısla ~ılctığı. ve pus-

lıılardıı. ııyu ı adlar, aynı sını iie yaz ıiı bulunduğu 
1akdirde bunlardan ya lnız bit-i hesa ba katıJır ve 
<'ğer lıu puslularda bnşkıı bnşkıı adlar .ra7. ılınış 
ycya a~·nı ndlaı· değişik . ıra il e yazılm ış i~c hi 1; 

biri ~ıı .nlııı ıız. 

lın zn, mühür V<'YD sc~nıeııin kim olcluğunıı 
lıt>liıten herhangi lıiı· i ııl'et huluıııııı \'e r enkli 
olan o_,. pu~lıılan lı<>saha katılmaz. Miilıiirsüz za ı ·r 

i(:iııdı? ııtılıııı pmılıılııı · hükünısiiz sııyılıı ·. 

P ushılıu· siyıısi pı1rtilel'in ve hıığıııısı z ııdııy

l ııı·ııı ıııııhsus i şaretini lınvi olabilir. 
Kanumm bu şartları seçimelen önce gıııc tc 

il ı>, gıızcte olmı yan helele ve köylerde fıil<'t olan 
Ynsıhı Ini'In i l fın <>d ili ı ·. 

Yirn4 beşinci madde- (D<'ğişik : 9 ~'cınnııı z 
1 !)48 No. 52!i ) - , <'çi nı Y<'rill<' gelen lıı>r S<'~lllf'· 

ııe kriy w ınnhnllrsi, ad vr soyndı sorıı luı· ve 
lıii.,•iy<'1 iııd E' 1eı·ed clüt ecl ili ı·st:> kimlik cüzda nı is
t<'nE'hi liı· . Bn surr>t le ldmliği belli olan s~~men iıı 

se~inı tleftcrindE'k i adt yanı n ~ iııı zııs ı a lınarak 

znı·fı . nnılığn ııtırınsına iz iı ı V<'ı ·il if·. 1m zıı hilııı i 
yrıı·sa nya ıniHıı-ii yoksa 'Ol el inin başpııı·m:ığı 

hııstıı·ılır 1'<' hn paı·nınğı o lı ıııy:ııılnı·ın hang-i pnl'
ınıığ ıııııı bastıı• ıl dığı VE'yıı iki cl pn ı·nıaklıın im 
Jııııınıynn l arın im hal Ye nziy<'l ler·i ynz ı ilc n~ık 
lmııı· . Her s!'çııı<'n kı-ndi oyunu hi7.ın t kullıııııı· . 

lli çlıi ı · s<'l)(•p ve st11'<'tle h:ı şk:ısıııııı ıııııııııın . oy 
pu~l:ısı sııııdığıı ntılnıııaz. 

Oylıırııı snıırlığn :ıt ıl nr:ığı ~üı·<' ~nııt • d('n 
JR e k:ıdunlıı· . .Anr;:ık sııııd ı k hıışındıı ııyıımı 

vPı'nıı>nıi~ Rrı:nırn l eı· vaı·sıı onlııı· tlıı oylanın lml
lanmatl:ın tn ni fe hıışl:ınıımaz. · 

Yirmi altıncı madde- ~ •• •ıneıılt>ı·iıı src:inı 

sıııırlıki : ITI h:ışmılıı li.izuınsH7. lwklr1ilıııeın<'lt•ı·i 

iôıı sr~i ııı honıi~yonn 1ııı·<ıfın<lmı g-<"ı · eld i te<lhiı·

lE>I' olını r. 

Yirmi yedinci madde- ( Dı-ğişik : 9 'l'emnıuz 
l !l-1. ·o. 52:) ) - Oy verme hitinrc seçim komi~

~·onlımııcıı scçııı<m clcft!'rlerinE> koııınuş olan im7.a. 
ıniihi1ı· V('Yil pımıınl< işa ı'<'1ll'rine göı·e oylııı·ını 

knllannnlaı·ın sııyısı hiı· tu1nııııkl:ı belirtildiktı>ıı 

sorıı·o saıı(hl< ıv;ılır. .'nndık i~in<len <:ıkan oy 
ı:a ı·flaı·ı snyılnrak oylaı·mı kullıınııulamı sayı

sını lıeliı·teıı tııtannkla knrşılı:ıştırıhr. I•'ıızla znı·f 

ı;ıktığı t:ıkdiı•ılt• fıızlıısı a~ı lıı:ı udnn yııkılıı· ve oy 
pııslnlıırı 24 ncii maddedeki esaslur gö1. öniinde 
lııılnndıınılınnk smetiyle tasnif edilil'. Tasnif 

III'Ulıksız devam euer. 
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Bu suretle oyların sayılma ı ve tasıtifi bittik

ten sonnı : 
A ) Se~iııı günü; 
B) . ıındığın ne znıııım Ye varsa teınsill'il!'

riıı ve lınııı· bulnnıııı halkın huzunııııla ıı lcnen 

nçılllığı ve belli suatten sonra açılmış iso sebebi 

ve oyhıl' ı n sııyıl<lığı; 

C) . ıındıktan ka~; uy z:ıı·rı ~ıl<tığı 1'<' oyla
ı · ın ı lmll nıııııılıı r ıtı s>~yısıııı lıe l iı·t<·n tutaııalda 

karşılu~tırma soııucu I ' C [azla ~;ıkan zal'flann 

.1·o kedildiğ i ; 

Ll ) Oy · puslalal'ııırlan ];aç taııı•siııin ne sc

heple hesııba katılnındığı ; 

E ) J~n ziyade oy nlııulıırdaıı lııışlı yaı·ıık kinı 

lerin ka~aı· oy aldığı. ( Hakunı ,.e ~· azı il<'); 
1") ~e~iııı, lıaınııın aykıl'ı şekilde y;ıp ıldı i( ı 

lıı.ılıer vel'ilıliği v!'ya şikfıyct ~dihliği takdinle 

hııııhırın nrll•ı·ılrn ilıııı·lo't , nlduğu; 

ll ir lutıııııı klıı lwliı·t ili ı ·. 

J1U tntııııak i UI'I.ll 111K<liklj hiı· sııı·ı•t i Jıaw· Jın

Jnnıııı pal'li t<·ınsil il!'ı ·indl'n lıer pııı· tiıı i n hiı · l!'ııı

silril r isinl' isteğe lııığlı olıııaksızııı ve hnğını~ız 

ııday wyıı 1eııısiltisiııe istediği t:ıkıliı·ılı• ılrl'lıal 

,· rı·iliı·. 1 \oıııisyıın , tutanağın l' l'ı-ildiğiıır ıl ııi ı · 

inıznlı biı· lıt•lg<' al11· V<' lıu lıelgeyi sııiı· ı•,· ı·nklıı 

bil'likır seı;iııı kunıluıın ~öııdeı·iı·. 'l'utıı ııııklnı·ııı 

hi n• ı· sııı·l't i dı• sn nd ı~ııı lııılıııırluğu ıııahıı Idr 
d!'l'h:ıl asılıııak stıı·ı• tiyl c Jıalka iliıu olunuı·. 

Yukııl'(hı sııyılaıı i~l !'nı lrl' , nırsıı teııısiwil!'ı·iıı 

1'1' ~e~im )'<'rinde hııw· hulııııııııl ııı·ın öniiııdt• 

ııll'ııi olıu·nk yııpıl11 · . 

Huntı :-:}ığhıııııık i ~ iıı sN;iııı lwnıisyoıılııı· v 
kıınıllııı·ınııı okııl. lıel!'<liyl' lıiıııısı . köy odası 

~ilıi ı<l'niş \ ' t• trl'(·ihıııı ıH:ık yrı·lcı·dı• iş ~örıııc

lcı-i lfı z ııııdıı- . 

i'r~iııı kunıisyuıılaı ·ıııc ıı tutulınuş olan tuüı

naldur \ ' 1' ~eçiııı ıleCtcl'lcri hesnh:ı katılııııyıuı oy 
puslıılariylc hil'liktc Inı kıı_uıisyonlıır tıımfınchın 

ıııühül'lenıni~ hiı· zaı·f i~iııdt> se<;im lıüı·osunıııı 

hıığlı olılnğn se~inı lnınıhına teslim eılilir. llı•

~ahn katılan oy ımı<lıılurı lwmisyoıı üyt'leri \' (• 

sl'~iııı yl'ı·iıııle hıır.ıı · hulnnntıl ı11'ı ıı öııüıult• yııkılır 

YC keyfiyel lıir tutaııaklu heliı·tiliı·. 

Y irmi sekizinci madde - e~iııı 1\unılıı 27 
ııei ın:ıdılecle yazılı tutııııaklaı-ı tıınıamen t<'slim 
nldıktan soııı·ıı ııynı rsaslaı· ~cvrt>sinılr '~' hn 
tntıınııklıırı hiı·le~tirnı<'k snı·<'tiyll' ııyrı bir tntn 
ıı:ıkln kıımllnı·ı hölıresi içiıınr kimlı;oı·in kaç oy 
;ıldıklal'ı beliı·ti!iı·, 

1 

Yirmi dokuzuncu madde- (Değişik: 9 Teın-

nıuz 19-+8 Xo. 525 ) - .lı tnE'ı·keziuıl ki SP~İııı ku
nılu il duiın'i komisyonu Ü,Y('leriııiıı "katılııııısı 

\ ' !' ku nı 1 ha~kııııınııı ha ~ kıııılığı aH ında topla
nanık g<'r<'k kı.'ll<lisiııiıı 28 nci ıııadd(' gcı·(•ğinc<' 

lııızırlıalı ib tutıııııık \'(' gcr·~k rliğel' s çinı klll'tıl

h11'1ııdaıı g!' l ı> ıı tutıınaldan lıil'l e~ tiı · ıııek ı.nretiy. 

le n.v kıızmııınlııı·ııı adlııı·ı ve soyııdiHıııı ı ve kıı
zıuıdıklııı·ı ıı.vlııı·ı hiı· tııtıınııkln lır l li rdeı-. Bmı

]:ll'(lıın rn ~ıık oy :ılmılııl'lıı ıııillctl'ekili $1'\!ildik

lı·riııi diğı•r hit' tutıınıı klıı tr~hit t>ılcı·. !)ayet hu st·
l:inıleı·llr 1'11 ar. OJ' alıının aldığı oy1, c~it o.v ıılmı~ 
hıı~ka hiı-i ,·arsıı lıuı·ul önünılc :ıl'alqrında ıul ı;ek

ııı(' ~·a pılır. :\ l illt>h·cldli Sl'ı;i lenl<'rP l<nı11l tamfııı

<la ıı ınill!'t \'!'k illiğinP srı:ildii{inr ılııiı· im:wlı lıi

ı ·rı· ıutıııııık ,·rriliı·. Hnnl ;ı ı·ın ııyı·H·ıı ikişer su

ı ·P ti nılilikı:c lı;i~ lel'i Hııkmılığına "Önılcriliı·. Bıı
kaıılık ill t>ı·ılrıı g!'lı•ıı tııtııııııldııı·ııı hiı·rı· tıııırsini 

1\frı·lisin ııı:ılııııllllıı Dii.viik J\.fill<.'1 Mel'lisi Bıış

k ıııı lığ ı ııa nl'iluıek Üz<•ı·(' Başhnkıınlığu AÖıı

ılı•ı·iı·. 

Otuzuncu madde - Biı· Jtiı;;i a.vnı 7.aınand:ı. 
muhtelif illı;>rrlen nıill<'tl'ckili scı;ilirsl' illercıo 29 
ııru ııınddey<' ~Öı'!' hazırla nan tntnnııklnr nynı 

madde g!'ı·eğiııct> Riiyiik ~lill!•t :\fr<'lisinı• !mr.ıı

lur. lliiyiik Millet Mrrlisi lınnı:ri seı:im <:tVTC· 

sini tcı·cih Pt tiğini haşknnı vns ıt .ısi.vle bıı khi
ılı>n sııı·nı·. Hangi ~eı:inı PPYrr ini tcı·cih etmiş ise 

o ilılı>n nıiJIPh' <'kili ~ıknıı.ş olur. Rtı yüzd n mil
]l'(yc•ldll!'ri sayısı Pksilcn ilcl hoş yer i ~i.n ycııi

dı•ıı sPriııı ynpılır [6]. 

Otuz birinci madde- ~<'<:im hittil<l<'n srınm 
st• ı; iın kunıllıırı S!'ı;ime ilişkin kilğıtlıın g!'l<'

N·k ıı:<'nPl seı~nı<' kaılnr. aklarnnk iiıerı> mülıiiı•lii 
hiı· sanılık iı;iıııl!' bı•IPdiyl' clııiı·csin<' tNılinı 

l'!lı>rleı·. 

~e~iııı clcft!'ı·l<'l'i ilgili il V<' ilce merkezi h<!
l,•diyl'l!'ı·im•e snklııııır . TTI'r ~rıl yapılacak yokln
ııınlıır Ü7.<'~·iııP lın dr1t~ı-1ı>r.c1l' ıı:ereken düzeltnı!'
l!'r y:ıpılıı·. nn yoklıınınlnrııı yılın lınnırl ayını'lu 
,.p ne şekilile ve kimlH tnı•afınılnn yapılııcağı 

n~ıkımlal' Kıınıltmra knrıını hağlıınıı·. Bu rl<'f
tı>ı'l('ı· g-<'ııel Mrrlis vı• helNli,'l' seı:imlrı·indP rlc:\ 

ı•sas !ntıılıır. 

Otuz ikinci madde - Aııa~'ıısıı. hiiktimlerinc 
giin ıııilll'tnkilliği sıf:ıtı kıılkan nyalnıt ı'Hi

~Pn ıııill!!!l·rkill<'ri ilr öl!'n ınilletvckillerinin y r
lı-dnr cliğl'l'll'ı·inin ı;cc;ilınc;;i iı;in kı•yfiy !~işl •ri 



Bakanlığınca bunların seçildikleıi iliere teb
liğ olunur ve son mill tvekili seçimi için hazır
lıınl'lllŞ ohın defterler esas tutularak se~im ya-

pılır [7]. 

Adayıık ilanı 

Otuz üçüncü madde - Seçilme yeterliği olan 
vatandaşın milletvekili adaylığıııın e~im .y rin
deki le,·halam geçmesi i~in il se~im kumluı baş
kanlığına: 

Adaylığını isti~· l'n nıtuuda~ııı tlilel<~c il c ve
ya o seçim çevresi e<ıınenleı·inden ü~ yüz ldşi
niu yazılı bir lJelge ile baş vurınaları veya nı
tlilldaşın siyasi bir parti tıır.a.fmdan aduıın bildi
ril nı esi ııl5 zı mdrr. 

n eı:im Kurulu Ba$1<anı haşnu·aıılanıı ad la
rını levhalara g <,:irilmek üzere il ~c;indrki biitün 
ı:ıe<; im koınisyonl.aruı(\ y;t:r.ı ilc ve lıein en hildil"ir. 

Otuz dördüncü madde- ( Deği ik : 9 'l'eıu

ıııuz 19-lS No. 5258) - oçime k:ıtılıın ·iyasi. pıır
tileriıı tcmsilcilel'i oylnntJ sıındığn ııtılııuı~ı. ~ıın
clığm aı;ılıp ıı~'laı·ııı ~ııyılmnsı ve bütün tııtnnıık
Jıırm düzenlerınıesi ve birleştiı-ilmesi sırasıoda 

se~inı•.kom.isyonu Ye knnıllarında müşabit ola, 
rak hıtzH· lınlunmı.ıyu yetk:ilidi:tler. Her si~'asi 

parti n çok iki tem~ilci hultıııdurıııa k hıı kk ını 
huizclir. 

.Aüaylıı da iıs1eı·leı·:ıe aynı snrett€• bu kurul 
ve kO'Il'lisyonlardıı lıizzııt hnluuıılıileceklel'i gibi 
hıığıın ız Rdaylar da 1 eıı~ilcil ı ·iııi gömlerelıi

. lider. 

Pı.ırtilerlc lıağııu ·ır. ııtlavlaı· tayin eclecck
leı·i t~ın - ileileri n vcı lımılıırın ıııav.eretleri halinıle 

ycl'icriiıi u l ııcnk yedek teın~il ciJeriıı ııd ve sun~ 
larılll scx;iınden en ıız dört ı:rlin evvel ·cc;im kuru
lnııa yazı il bil(liı·i de ı·. Partiler ile bağımsız 
ııtlııylm·ın tfıyiıı. edereklel'i teıusilciJeriıı se ıııPıı 

ıılııııık nısfmı baiz lınluıııın kim ·elerden olmııhıı·ı 
şıırttır. ,'eÇiuı knı·ullan S"eı;men Yllsfmı lıııir. ol
madıklarından dolıı~'ı kabul etmediği tem:ilcil ri, 
gösteı·en '[lurli ,-eya lıağuıısız adııya se<;inıt.leu 

<'n az ~·iı·ıııi tlöı·t saat önce yazı ilc bilt.lirir. Rıı 
tnk€lin1P lıuıılıırııı ycl'iııı' başkıılnı·ı ~ösfeı·ilehi

li~. 

l'artiln vıı hağıınsız ad:ıyhu· seı;im komis
yonları y ktmıllaı·ııııı göııdeı· cekleri nıüınes

:lllf'rhı ken(lileı·ini teııısil r1ıneyp y(•tkili. lııı

hııuluklıwına 1lııir iııızıılı lıirf>ı· \'!' ikıı rcrirleı·. 

Bu Kantma 9 Temmuz 194 tarihli ve 5258 
::;ayı lt Kanunla aşağıdaki maddeler eklenmi ştir : 

Seçim gidet·leri [8] 

Otuz beşinci madde - Seçim giderleri genel 
bütçeden ödenir. Dunıııı i~irt gereken ödenek 
t ~işler i Bu kıı nh ğı biilçesinde ki özel bölüme ko
ııtıı· . 

!-ıe~inı l<unıl n • lwıııisyoulaı· ı başkan ''e üye
l eı·iyle se~iııı işlcı·i i'~in bu kanun gerrğince ça
lıştıı•ılacaklara . Yet·ilec k ücı·ptler \'O yapılacak 

ba~ka bl'!' çeşit gid<'l'le ı· BakAlllar Kurulwıcıı 

brlirtilecPk esııs ve ıniktıı!'lıtnı göre ödcııiı·. İt;
işleı·i Rııkıınlığı hıı m~ıdde hül<iirnledııe uygun 
olııı·ak h ıı t·(·aıuııak ~aı·tiyle seı:iın gi deı·Jpri ö(h'
ııeğind ıı yeteı· ıııikfaı·ım belNl iyelt>re veı·ıııeye 

yctldlidir. 

Cezcı hiikiiınlc ri [9] 

Otuz altıncı madde - Oylo.r'lll ntıldığ! gün 
seçinıiıı düzenini her ne stu·etle olttt'sa olsun bo
zabi lece.k vcyıı seçimiıı tam bir serbestlikle ya
pılnıa~ına tesiı· e<lebil cek mahiyette söz veya 
yazı ile pı·opaganclo. yapanlar veya seçim koruis
yoıılarıııın ·eı;iıniıı düzenin ve serbestliğine iliŞ
kin euıiı·leriııe uyunyoular zôbıta aracılığı ile 
mcneoilnıcklc heraber hu harcketleı· daha ağır 
bi ı· cezayı gerektirnı diği takdirde 15 gün kada ı· 
lıaffr hapis ''eyıı 10 liradan 200 lir:ı kallar ha
fiC panı cezılsiyıe cezolııııdıı~ılırl~ ., .. , .... 

Otuz yedinci madde - ııhte ad vt• soyadı 
ve sırot takuıaı·ıık wya kaııunen se~inı hakkın
don ınıılırum olduğunu tnıklıyımık kenÇlisiııi şe

~iııı defterine yazdırıııılar vcyııhu1 adım, soyıı

tlını kıı . teıı miik l'l'Cl' kayıt ettirenler bir aydııu 
bir yıla ·kıı<lıır hııpis ve 10 liradan 50 liraya ka
dıır ağır· paı·a cczıısiylc cezalandıı·ılırlar. 

:'ll• 
Otuz sekizinci madde - 37 ıtei nıathlede gös-

teril<'u ~uretlerle kendisini seı;im clcfteriııe k~y
d<'ttirnıi') olduğu lııılde veyıı seçiıu tleftrrine ka
yıtlı lıuluuan diğer bir seçıııeni'ıı adını soyadını 
ve ısıfatını sahte olıırak takmerak Yeya se~im 

lıaklo olmadığı halde yanlışlıkla aümın tleft<'re 
geçirilmiş lınluıunıısıntlıın kasıtlıı i tifııdc ederek 
oy verenler altı ııydan iki yıla. knd:ır hapis ve 10 
limdaıı 100 liraya kndıır atır paı·ıı cezııııiyle ce
z~lıındırılu·lnr. 



- 25 -
Otuz dokuzuncu madde - Seçmenlorin oyla

rını yazdırdığı kimseler oy pusulasına seçmen
ıerin söylediklerinden başka bir şahsın adını 

ve soyadını yazarıarsa bir aydn n al tl aya kadar 
hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para 
cezasİyle cezalandırtlırlar. 

Kırkıncı madde - Milletvekili olmak yahut 
diğer bir kişiyi mHletvekili seçtirmek kastiyle 
seçmenleri her ne suretle olursa olsun korkutan 
veya seçmeye teşvik için seçmenlere para, eşya 
veya sair menkul veya gayrimenkttl mal veren
ler veya heı•hangi bir S"\ll'etle menfaat temin ve
ya vfıdedenler ve bu maksatin verilen malları 

1•eya I'Dit veya temin oluruı.n merıfaatleri kabtti 
edenler· veya biı· kimse hakkında oy vermek ve
ya verdirrnek veyahut vermekten imtina için 
Devlet, il, belediye, köy veya bunların kurduk
ları her· türlü dai're ve ınüesseselerle salı· kamu 
müesseseleri memul'luk veya bizmetliJiği veya 
özel hizmet vait Ye kabul edenler· iki aydan on 
sekiz aya loıdar hapis ve 100 li..adan 500 lirayıı 
kadar ağır pııı·a cezasiyle ceza landırıltrlar . 

Bu suçları işliycnlcr memur iseler müebbe
den veya muvakkaten memuriyetten mahrıımi

yetlerine de hükmolunur·. 

Kırk birinci madde - Oy sandığını yetkisi 
olmadığı halde alan, açan, seı;im işine ilişkin def
ter ve ı·esmi kağıtları se~im kurul ve komisyon
larmen usulüne ııöı·e tayin olunan süre i~inde 

açıkta rluı·an ilfınları ve seçim defterlerini ve oy 
zarf vı> pnııulalarını alan, koparan, parçalıyan 

v~y~ c:alunlııı· bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
100 liradan 1000 liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırıhrlar. 

Ktrk ikinci madde - Gerek zor kullanmak 
suretiyll'. gerek mı>muriyetten mahrum etmek 
veya şahsını veyahut ailesini veya servetini za
rara uğratmak tehdidi ile bir seçmeni oy ver
mekten vazgeçirenler veya oy vermeye icbar 
edenler üç aydan iki yıla kadar hapis ve 50 li
radan 500 liraya kadar ağlr para cezaıriyle ce
zaland.ınlırlar. 

Kırk üçüncü madde- Yalan haberler ya
yarak veya ütirada bulunarak, seçim sandıkla
rına faıla zarf atarak veya başka dolan ve de
siseler yaparak seçim işlerini bozanlar veyahut 
bir veya daha fazla seçmeni oy kullanmaktan 

vazgeçirenler yahut toplu ve korkutucu hare
ketlerle seçim kurul' ve komisyonlarının işlerini 
ibilll ederek seçimin yapılmasına ve ber hangi 
bir seçmenin serbest oy vermesine engel olan
lar üç aydan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasiyle eezalan
dırıhrlar. 

Kırk dördüncü mdde. - eçim kurul ve ko
ınisyonlarma karşı seçim işlerine maıri olmak 
için her ne suretle olursa olsun zor ve şiddet kul
lananlar veya buna teşebbüs edenler üç yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. Suç birden ziyade seçim kurulu veya ko-

. JDisyonlarına karşı işlenrnek üzere önceden ter
tibedilmiş ve ittüakla yapılmış bulunursa failic
ri hakkında beş yıldan on beş yıla kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Kırk beşinci madde - 40, 42, ve 43 ncü 
maddelerde yazılı uçları işiiyenler seçimin ida
resine memur olan seçim kurtılları ile seçim ko
misyonlarında görev almış olanlardan bir veya 
birkaçı veya hepsi ise bahsi geçen maddelerde 
yazılı cezalar üçte birden yarısına kadar artırı-
larak: hükmedilir. :ı 

Kırk altıncı madde - eçim işinden doğan 
kamu hukuku davası seçimin bittiği tarihten 
başiıyıırak altı ay içinde açılmadığı takdirde ko
vuşturtna yapılamaz. 

Kırk yedinci madde - 4320 ayılı Meb\lli 
Seçimi Kanunu kaldırılmıştır. 

Ek madde 1 - (9 Temmuz 194 No. 525 
Seçim Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı 

seçim suçlarından birini işliyenler, sıfat ve me
ıııuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi 
hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. 

Valiler bakkındaki kovuşıurma ve hazırlık 
soruşturması . Başsavcısı, gerekli götüldüğü 

hıı.ldo ilk soruşturına Yargıtay Birinci Başkanı
mn görl'vlendirdiği Yargıtay iiyesi ve yargıla
ma, Yargıtayın yetkili ceza dairesi' taı·afından 
umumi hükümlere göı·c yapılır. 

lluzırlık sonışıurmasını Bıuısavcı kendi yar
duncıla<ına da yaptırabilir . ncak kamu dava
sını açmak ve kovnşturmaya mııbnl olınndığınn 
karar vermek Bllşsavcıyn aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında Başsavcı ta
rafından istenilen tevkif, tahliye, za.bıt ve ara-



maya da ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üye
si tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuııturmaya mahat ol
madığına dair verilen kararla yukaı\Claıki fık

ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından ha
zırlık ve ilk soruşturıruı.lar sırasında verile<:ek 
kararlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Bi
rinci Başkanı tara.fında.i:ı görevlendirilim bir da
ire başkanı tarafından tetkik olunarak karara 
bağlanır . 

Ilk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilccek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile teke.mınül etıı:ııesi icabeden
lerin tasdlk mercii Yargıtay daire Ba.şkanıdır. 

Yargıtay Daire Başkanının tasdikı ile tckem
mill eden kararlara karşı yapılacak itirazlar 

_Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik edi
lerek karara bağlanır. 

Kaymı~kamlar hakkında hazırlık soı·uştur

maııınm yapılması ve kamu davıısı açılması ve 
son soruştıırma açılmasına karar verilmesi o 
il 'e en yakın il merkezindeki vazife li C. Savcısı 
ve sorgu yargıcı ve yargılamaları o yerdeki gö
revli mahkemeler tarafından yapılır. Yardım

cılarla üçüncü ve ikinci sıruflara mensup yargıç 
ve savcıların bu kanuna göre işledilleri suçlar 
hakkında umumi hükiinıler dairesinde yapıla

cak soruşturma, sanık ağır ceza mııhkemesi yar
gıçlarından veya savcılarından ise en yakın 
ağır ceza mahkemesi savcısına değilse kazaları 
dairesinde bulunan ağır ceza ıiıa.h.kemesi savcı

sına aittir . 

av cı . yaptığı soruştuı·ma evrııkını · iddiana· 
me ile son soruşturmanın açılmasınn veya muha-

kemenin men 'ine dair mahkemece bir karar ve
rilmek üzere ağır ceza mahkemesi ba.~kanına 

tevdi eder. 
Haklarında son soruşturma açılnıasına ka

rar verilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlarla 
ağır ceza mahkemesi heyetine dahil bulunan 
yargıç ve savcıların son soruşturması Yargıta

yın vaziieli Ceza Dairesinde görülür. 
Yardııncılarla üçüncü sınıfa dahil yargıç vP

ya savcıların ağır ceza heyetlerine mensup olan
lardan maadasının son soruştuı·malal'ı dairel~

ı·ine en yakın ağır ceza mahkemesinde yapılır . 

Ek madde 2 - (9 'l'emnnı.z 1948 No. 5258) 
'eçim işleriyle görevlendirilen kimselerin seçim 

günü işledikleı·i seçim suçlarından dolayı ko
vuşturma seçim tutanaklarınııı verilmesinden 
tıir gün sonra yapılır. 

Ek madde S - (9 Temmuz 1948 No. 5258) 
Seçim Komisyonuna seçiıldiği halde haklı bir 
sebep olmaksızın vazifesi başına gitmiyenler ve 
seçim başladıktan sonra. seçim kurui. ve komis
yonundaki görevini terkedenler hakkında elli 
liradan iki yüz elli liTaya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

Seçim günündt'n en az kırk ~kiz saat evv~J 
seçim kurullarına bu görevi kabul ederniyecek
lerini bildireniere ceza verilm!'z. 

Kırk sekizinci mad.de - Bu kanun yay:m
landığı tarihte yürürlüğe girer. 

Kırk dokuzuncu madde - Bu kanunu J)a
kanJar Kurulu yürütür. 

5 . VI . 194t. 
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Notlar 

[1] - Annyıı.ııanın 10 ncu maddesiyle kaı-şı

laotırınu: ı 

(Madde- 7) 
1 [2] - Anayasanın 1 l ve 12 nci maddesiyle 

karşılaotırınız ı 
(Madde- 10) 

[3] - Silah altında bulunan erler, .Millet.ve
kili eeçilebilirler. 9 . IV . 1943. Matbua - 9 

(Madde- 10) 

[4] - Esk~hir Millet•ekili Kemal Zeytin
o~lu 'nun seçim tutanağı hakkında 

(17. Il . 1947 tarihli Tutanak Dergisinin 
190 : 196 ncı aaytalarına bakınız) 

[5] - E1kigehir Milletvekili Yavuz Aba
dan 'm, se~im tutanağının reddine ve Kemal Zey
tino~Ju hakkında düzenlenecek tutanağın eel
bine dair. 

Karar sayuıı : 1508 
2İ TemmWI 19i6 tarihinde yapılan Milletve

kili seçiminde, Eskişehir tlinde oy kazannnların 
adlan ve .kazandıklan oy miktarlarını gösteren 
~~~ i918 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre 
II S~im Kurulunca tanzim edilen tutanakta, 
Kemal Zeytinoğlu'nun (45047) oy ve YavuzAba
dan 'ın (33650) oy kazandıklan belli edilmiştir. 

Bu tutanağa göre, en çok oy alanların sll'8.lan
ma.ıımda Kemal Zeytinoğlu sırada dördüncü ve 

, Ya~ Abadan yedinci iken Kemal Zeytinoğlu', 
nun a.ııkerl görevde bulunduğuna dair vu.kubulan 
iiirru: tizerine İl Seçim Kurulu Bagkanlığı tara
fından yapılan soruya kargı Es~ehir'de Askeri 
Yıniab Koınutanlığından gelen 24 Temmuz 1946 
\arih ve 22450 sayılı yazıda, adı geçen Yüksek 
Mtihendiıı Kelll41 Zeytinoğlu 'nun 90 lira asli ma
aşlı ııivil memur olduğu, kendisinin askeri memur 
sayıla.mıyacağı ve görevinden 19 . VI . 1946 tari
hinde dilekçe ile istifasını vererek bu kağıdın 
Milli Savunma Bakımlığına ırunulmug olduğu ve 
görevinden ayrılmaklığını istediği · 19 . VI . 1946 
tarihli dilekçesi örneğinin gönderildiği bildirilme
~iyle Eıskitchlr ll Seçim Kurulu, bu olay karşısın
da ve 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 11 nci maddesi hükmüne dayanarak Kemal 

Zeytinoğlu 'nun seçimini yapılm~ saymış ve 
Milletvekili seçecek olan Es~ehir llinde oy o;ıok
luğu sırasiyle 7 nci sırada oy kazanmış olan Ya
vuz Abadan 'ın Milletvekili seçildiğine dair düzen
lenen tutanak Meclise gönderilmiştir . 

Viikı şikayet ve itirru: üzerine İ§ ineelendikte : 
A) Milletvekilleri seçimi hakkındaki 4918 sa

yılı KanunU~~; 29 ncu maddesi, tı Seçim Kurullan 
y tIrisinin _: 

1 - İl Seçim Kurullan tutanaklarına göre, se
Gimde oy alanların adlan ile kazandıklan oylan 
hir tutanakla belli etmek, 

II - Bunlardan en çok oy alanların Milleive
lı:ili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit etmek, 

Şeklinde gösterildiği; 

B ) Kanunun ll nci maddesi sonunda (Aksi 
takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır) fıkrası 

nın , hadisenin tabi olacağı hükmü beyan ve ifade
d('n ibaret olup, bu hükmün hadiseye tatbikı hu
susunda karar vermek yetkisini Seçim Kunıluna 
n•rmek gibi bir mahiyeti haiz olmadığı ; 

l;) Milletvekilliğine seçilenler hakkında, 

gıorek Reçimin kanun yolunda cereyanı, gerek: 
se~il!'nin seçime ebliyeti üzerinde yapılacak iti
razlar bakkındıı karar vermek yetkisinin Büyük 
Millet Meclisine ait olduğu ; 

ı:lonucuna ''arılmış olmakla Vavuz Abadan'ın 
~eçim tutanağının reddine ve Kemal Zeytiı:ıoğlu 

hakkında düzenlenecek tutanağln eelbine karar 
verilmiştir. 

6 . XII . 1946 

[6] - Muhtelif seçim çevrelerinden seçilen
Ierin birden fazla seçim çevresinden oy vermeme
leri için bu tercihin hemen yapuroası lli.zımd'ır . 

[7] - Açılan Milletvekiliikieri yerine neka
dar zaman sonra seçim yapılacağı hakkında ka
nunda bir hüküm yoktur. 

[8] - 4937 sayılı Kanunla, Milletvekilleri 
seçimi her türlü giderleri için İçişleri Bakanlığı 
BülQCsine 2 500 000 iira ödenek lı:onmu§tur. 

(9] - Bu maddeler hükümleri, 4928 numa
ralı kanun gereğinee, İl genel meclisleri •eçim
lerinde de uygula~r. 

--.. -aııa>-e<•----



3. lçtüzük 

BİRİNCİ BÖL'UM 

Meclisin Kunıl~u 

Birinci madde - Dönernin ilk toplaııtısının 
biri.ııci birleşiminin ilk oturıtınunda, daimi Baş

kan se~ilinceye kadar, en yaşlı üye, geçici olarak, 
Kamutaya baııkanlık eder, yahut Kamutay ken
dine biır geçici başkan se~er 

En gen~ dört üye geçici olarak katiplik eder
l<'r. 

Milletvekilicnnden hangisinin en yaşl ı ve 
hangilerinin en genç olduklarını önceden incel!'
. i p bulma)r i şi. görı-vleri yeni Başkanlık Divaııı 
ıı.n seçimine kr.dar devam eden eski idareci üye
lrT·;ndir. 

Dönem , yenilenme karıırı I'Crilmezse, dört 
yıllık seçim süresidir. 

'!'oplantı, her Kasım ayı başından gelecek 
P.kim ayı ~onu.ııı kadar süren Meclis yılıdır. 

Birleşin:, K(l.nmtıı.yın bir gün içindeki t.oplan
malarıdır. 

Oturum, heı·l:lirleşimin dinlenme ile ıtt·alannn 
kesimlerinden her birisidir. 

İkinci madde - Ge~ici başkanlık divanı ku
rulduktan sonı·a, nıiliE>f\·ekillcl'i. Anayasanın 16 
ncı maddesi gereğinc~ ve s~im <:evreleriııin alfa
be sırası ile andiçerler. 

Andiçme, Anayasadaki and ınetnini kürsü
clen yüks k sesle okumaktır. 

Meclis!' Romadan katılan milletvekilleri de. 
ilk huhııuhıklaı·ı ot urumda andi~el'i r [1]. 

Uçüncü madde - Andiçme töı·l'~i ardıııea 
daimi ba.!ikanlık di1•anı seçilir. 

Dördiincü madde - 'Başkanlık Divanının 

~örevi bir toplantı içindir. 

Beşinci madde - Başkanlık Divam : 
I - akan ; 

II - Üç başkan vekiU; 
Tll - En az- ikisi nöbetieşe Kamu.tayda bulun-

mak üzere altı ka tip; 
IV - Üç idareci üye ; 

den kurulur. 

Altıncı madde - Başkanlık Diva.nı gizli oy 
ve aaltçoklukla seçilir. Saltçokluk bulunınazsa, 
aynı usul ile, ikinci defa seçim yapılır. 

Bunda da saltçokluk bulunmazsa, en fazla 
oy kazanıruş olanlar arasından, istenilen sayı

nın iki misli ayrılaı·ak , bunlar için üçüncü defa 
oylama. yapılır. 

Bunda göreli çolduk yeter. 
Oylarda eşitlik olursa, adçekıne yapılır [2]. 

Yed~ci madde - Başkan, başkıı.nvekilleri. 
kiitipler ve idareci üyeler için ayrı ayı·ı oylama 
.vapılır. 

Oy puslalaıma başkan ic;ip bir, başkanvekil
Ieri i~in üç, kiıtip).e r i~in altı , idareci üyeler 
i<:in ü~ ııd ya:r.ı lır . 

Sekizinci madde - Başkanlık Divanının se
çimi arıhnca Cumhurbaşkanının sec;imine baş

lanır . 

Ouınhıı ı·başkanı gizli oy ve saltçoklukla se

çilir. 
Bu sec;imde oyları ayrılamak için adçekme ile 

dokuz ıııilletvel..ili ıı.Jtılıı·. Bunlar ayrılama~· ı 

· Kamutay salonunda açık olarak yaparlar. 
Meclis Başkanı seçim sonucunu Kamutay1. 

bildirir ve Cumhurbaşkanı ·eçilen. kimseyi, ora
da ise başkanlık kür iisüne çağrır . 

f'umhurbaşkaııı Başkanlık kürsüsüne çıkıp 

Anaya, a 'nın 3 nci maddesi gereğince ve yüksek 
silSic andiçer. 

Ondaıı sonra kürsüyü Meclis Başkanma bı

rakır . 

O da hemen birleşiıne son ''erir [3]. 

Dokuzuncu madde - umhurbaşkııuı, seçi
mi ııua~ında hazır değilse, Meclis Başkanı e
t<i nı 'Onu~ıınu Kamutay'a ve seçilen kimseye bil
dirir. 

- Biiıı maddelerde göridrı\ mmıarolara ilıi.şkin notlar, 51 : 59 nctt sayfalara numara sırasiyle ko-
ıııtltıı ll·§itır. 



C\ınılun·başltıını g-cldiktc yukarda ırösterildiği 

üzere aııdiçer . 

Onuncu madde - llt>r toplantı başında baş

kan scçilince.' ·c kadar. öneeki toplantıdaki e -
ki haşkan Yckill cri ııclen en yaşlı ı ge~ ici olaraıt 

Kamuta~··a başkarılık ed r. 
]~ski katipler de gcçiei olarak, katiplik eder

ler . fle~;ici başkan, yoklama yapar. 
Y etet'Sa~·ı vaı·sa ve Cumhurbaşkanı o gün 

söylevini vcrecekse, kürsüye çıkar ve oturumu 
n<:arak yılbaşı söy]evini verir. 

Ondan sonra başkanlık kürsüsüııü geçici 
başkana bır·akıı·. 

Bunun aı·dınca Başkımlık Oivanının seçil
mesine başlanır . 

On birinci madde - Cumhurbaşkanının söy
levini , Anayasanın 36 n()l maddesine gö-re Baş
hııkan okuyııcaksa. söz kürsüsünden okur. 

On ikinci ıruı.dde - Törenli oturum, her top
Inotının başıoda ve Anaya arun 25 nci madde
si ge-reğince seçim yenilenmesi ü1.erine, Kn>ilm 

ıı)'llnın birinci gününden önceki olağaniliıtü 

toplantının başmda yapılır. 

1KtN01 BöLttM 

Seçim tutanakla.n 

On üçüncü madde - Başkarılık Divanı (ve 
gerekiyo rsa Cumhurbaşkanı) seçildikten sonra, 
Başkaıı, seçimleri .şikayet ve itiraza uğraınıyan
larıu bu 'l'üzüj!e ekli örneğine uygıın seçim ttı

tanaklarını Kamutayın onamasına sunar. Ona
ma, adları birer birer okunarak gösterme oyu 
ilc .vap ılır [4]. 

On dördüncü madde - Meclis Bnşkaıu, se
çimleri şikayet ve itiraza uğrıyanların tuta
naklarını vl' örneğine uygun olmıyan tutanak
ları, Kamutayın ad çekme -ile ayıracağı 30 kişi
lik ('l'ı.ıtanaklorı ln.celeme Komisyonu) na havnle 
1'0('1' [5). 

Bu komisyon o ilönem içindP bn türlü iş

ler çıkınca. onlara da bakar. 

On beşinci madde..!.. Komisyon ad çekme ile 
heşcr kişi lik hıı.;nrlıınııı koınis.1·onlıırına ayrılır [6]. 

lf('-r hazırlama komisyonu gizli oyla bir 
başkan ve sözetilük de yapacak hir kiltip f'C: r . 

Inceleme koınaisyonu başkaru , her hazırla
ma komisy<munun inceliyeceği kad,ar se im tu
tnnaklarını ad çekme ile ayırır. 

On altıncı madde - Hazrrlama komisyonu, 
Inceleme komisyonu Başkanlığı eliyle her tül'lü 
incelemelerde buJuıımaya yetkilidir. 

Komisyon b!itün belgele-ri ve ha berleşmeleri 
inceliyebilir ve Hükümetin olanca gerçeldem e 
araçlarına baş vurabilir. 

İncelemelerden sonra, iş oya konur ve rapo
nı hazıdaııarak ineeleme komisyonuna ·verilir. 

On yedinci madde - İnceleme komisyonu 
l ;t> ndiÜğinden, yahut hazırlama komisyonlaı·ının 
ı·apoı-laı·ında gördüğü kusurlama sebeplerini 
inediyerek tamüye sayısının saltc:okluğu ile bir 
karar verir ve raporunu Kanıutaya görı

dHir [7]. 

On sekizinci madde - Milletvekilliği kU8ur
lanıın kimsenin, hazırlı11ma ve inceleme komis
yonlarında V(l Kanıulayda kendini savunmak 
veya başka bir millet\·e.kiline a.vunduıımak, hak
kıdır. 

Ru hak hiçhiı• türlü ka.yıt l ıınaınıaz. 

Oörüşmeden son ı·ıı Kaıınut"y k'nrarını yprir. 

On dokw:uncu madde - eçim tllitanak laı·ı 
incelenen ıııillctv killeri , kendi hakla-rındaki 

oylomaya kııtıtamazlar. · 

Yirminci madde - Seçimi incelenen millet
vekili milletvekill iğinden ç kilebilir. 

Şukauar ki. bu çekilme, seçim tutanılilma 

nın inceleııml'f!iııe enıı: 1 olmaz. 

Yirmi birinci madde - çim tu.tanuğı Ka-
mutayca ı·etlenen nıillet"eki.lliıin yerine bir ye-
'nisinin seçilınesiııi, başkMlik , yetkili makama 
yazar [8]. 

Komisyonlar ve Parti Grupları 

Yirmi ikinci madde - ( Oeği.<sik - 15 !ayıs 

1946 ve 1 Haziran 1947) - ll pı· toplantının 

baı;ılaııgıoındo gör vleri erteoıi toplantıya kadar 
sül'nıek ve üyel ı · i Kıuuutııyca göreli · ~oklukla 
ııeçilmck Ü?.<'r·e, yirıni komisyon kurulur. 

, iyn.<ıi Pıırtilf'riıı, yıılnız l\1ilh·tvekillerinden 



kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun 
<;alışmalnn ile ilgili çalışmalar yapan }ieeUs 
Grupları vardır. 

. Meclis görevleri ile karşı.lıklı Koniisyanlar: 

1. Anayasa K()misyonu (20 üye, bir aylıklı 
katip): 

İ<:tiizük işleri bu konıisyona havale oluııuı·. 
2. Dilek~e Komisyonu (25 üye, iki aylıklı 

katip); 
3. Mecliıı Hesapiarım İnceleme Komisyo

nu (10. üy!'. bir aylıklı katip ); 
4. Me.clis Kitapbğı Komisyonu (5 üye, bun

lardan birini B~kıınlı.k Divanı idareci. üyei<'r 
arasından ayırır. Rn lwmisyona Kitıı.plık Müdü
rü katiplik eder); 

5. Sıı.yıştay K:musyonn (20 iiye. bir aylıklı 
katip); 

Bütün Hükümet. hizmetleri ile karşılıklı ko-

misyon : 

6. Bütçe Komisyonu (:'!5 üye. hir kalem mü
dürü ile yardımcısı , bir başkatip, yardımcısı 

ve bir memur.) 
Bu komisyon kencline bir de Başkanvekili seçer. 
Genel bütçe"raporuıın yazmak ve sa'VUII.Dlakla 

ödevii bir sözcüden başka bu kıomisyon bir veya 
nyn · ayrı dairelerio bütçe raporlannı yaznıak 

ve savuııınakla ödevli özel sözcüler de seçebilir. 
Bakıı:nlıklarla karşılıklı komisyonlar (Aifabe 

sırııııiyle): 

7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı 

katip) ; 
8. Bayındırlık Konıiııyonu (20 üye, bir ay

lıklı ka tip ı ; 
9. Çalışıııa Komisyonu (15 üye, bir aylıklı, 

katip) i 
10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir ıcylık

h ki.itip) i 
11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı 

katip); ' 
12. Gümrük t.o Tekel · Konı.iııylınu (20 üye, 

bir ayiıktı kıitip ) : 
13. İçişleri Komisyonu (30 üye, bir aylıklı 

kiitip) i bu konıü;yon gerektiği nd~ bir başknn,·e
kili de seç r ; 

14. · Maliye Komisyonu (20 üye, bir a.ylıklı 

ki.itip): 
15. Milli Eğitim Komisyonu (20 üy~. bir 

ı~ylıklı ka tip) i 

30-
16. Milli Savunma Komisyonu (25 üye, bir 

aylıklı kfıtip) ; 
17. Sağlık ve Sosyal Ya.rdım Komisyonu (20 

üye, bir aylıklı kfıtip)i 
18. Tarım Komisyonu (25 üye, bir . aylık!~ 

katip) i 
19. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 

klitip) ; 
20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir ay

ı;klı kô,tip); 

Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Ka
mutayca daha: çok veya da.ha az olarak seçi-
]jr [9]. 

Yukardaki komisyoııJarla karşılanmıyan dai
relerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işlerden 
iseler, Bütçe ve Maliye komisyonllll!'1nda, b'un
dijn başka bütün tasarılar ve teklifler İçişleri 
Komisyonunda görüşülür . 

Yirmi üçüncü madde- (Değişik - 15 Ağus

tos 1945 ve 18 Haziran 1947) - Dönemin ilk top
lantısında Komisyon seçimlerine yardımı olmak 
üzere, Milletvekillerinin, olumluk kağıtlarından 
anlaşılan, uzmanlık ve mesleklerini gösterirabir 
-cetvel Bşkanltkça bııııtırılıp üyelere dağıtılır ve 
ililn tahtasına asılır. 

Konı.isyonlara aday gösterme işi , Partilerin 
Meclis Gruplarınca 'yapılır Hazırl!lı.oı..ı adav 
cetvellllri her Grupıı..ı 1dn.r~ kurulu ba.şı<oınlı~ın
ea Meclis Başkanlığına sunulur. 

Bağımsız Milletvekilleri kencli adayiıkiarını 

koyabilirler, 

Adayları gösteren cetveller, Meclis Başkan

lığınca birleştirilerek bastırılıp üyelere da~ıtılır 
ve ilfın tahtasına ııııılır. 

Kamutayda. konıisyon seçimleri, bu crtvell !'
rin dnğıtılıııasından ancak dört iı;m sonra başlar . 

Dönemin eliğer toplantıları başında komis
yonlar, toplantıların birinci birleşimind n sonra 
gelen ilk birleşimin yapıldığı gün seçilir. 

Yirmi dördüncü madde - (Değişik - 18 Ha
ziran 1947) · - Bir komisyonda kapalı oturum 
yapılmasım ilgili Bakan, yahut Komisyon üye
lerinin üçte biri istiyebiliı·. 

Kapalı oturumda konıisyon üyelerinden ve 
bakanlardan başkııııı bulunamaz. 

Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır 

olarak snklanmııııına söz verilmek demektir. 
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Parti Gruplarının gizli oturumlarında da bu 

hüküm uygulanır. 

Yirmi beşinci madde - Kamutay gerekli gö: 
rürse komisyon üyelerinin sayısını geçici olarak 
artırabilir [10]. Karma, yahut Geçici Komisyon
lar da kurar [11]. 

Bu çeşit komisyonların görevi, kendilerine 
vcı·i l en işin sor~u~ l anmasına kadar sürer [12]. 

Karma komısyonlara, Tüzükteki numara sıra
sma göre. önde gelen komisyon başkaru başkan
lık ve sözcüsü de sözcülük eder. 

Yirmi altıncı madde - Her komisyon, ken
disine gizli oyla bir başkan, bir sözcü, bir de kil
tip seçer. 

Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse 
özel bir sözcü seçilir. 

.Aylıklı katipler, Meclis Baş,karunın kara
riyle, birden fazla komisyona katiplik edebilirler. 

Komisyon başj(&.I\ı özürlü olur veya bulunmaz
sa, sözcü kendisine vek:ilJik eder, veya ayrıca biT 
başkan vekili seçilir. 

Yirmi yedinci madde - Bir komisyon, ken
disine havale edilmiş tasan veya teklife bakmak 
başka bir komisyonun işi olduğu fikrinde bulu
nursa, gerekçelerini bildirerek, tasarı veya tek
lilin o komisyona havale edilmesini isıiyebilir 

Yirmi s~lı:izinci madde - Biır komisyon ken
disine havale edilmiş taaarı veya teklif, yahut her 
hangi bir mesele için, raporu sonra yine ken
disince yazılmak iizere, daha önce bir başka ko 
misyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görür
se, tasarı veya teklilin o komisyona havaLe ediJ. 
mesini istiyebilir. 

Bunun gibi, bir komisyon başka bir komisyo
na havale edi lmiş bir tasarı veya teklif, yahut 
her hang-i bir mesele için düşüncesini bildirmek 
üzere, o tasaı:ı veya teklifi n kendisine hava le edil
mesini istiyebilir. 

Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş 
iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine getirerek, 
bunu ertesi oturumda ·Kamutaya bildirir. 

tki komisyon ara mda uyuşmazlık çıkaran . 
Laşkanlıkç.a Kamut.aya bildirilerek, mesele görüş. 
me yolu ile çözülür. 

Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, öte
kiler gibi basılır ve Üyelere dağıtılır. 

Yirmi d~kuzuncu madde - Komisyonlar 

kendilerine havalc edilmiş işleri incelemekten 
başka bir i~le uğraşamazlar [13]. 

Otuzuncu madde - Komisyonlar Meclis ya
pılarında ve kendilerin~ ayrılan odalarda topla-
nırl ar. · 

Otuz birinci madde- Komisyon gündemleı·i 
konıi~yoıılarca hazırlanır ''e bir gün önce bütün 
Bakanlara ve Milletvekilierine ilan olunur. 

Bununla beraber ivedi bir iş çıkarsa, Meclis 
Ba~kanı veya komisyon başkanı özel yollarla da 
komisyonu toplıyabili r. 

Otuz ikinci madde~ Üyelel'in en az üçte biri 
hazır bulwımadıkça, komisyonlar toplanamaz l' e 
uylarna yapamaz. 

Otuz üçüncü madde - lved ili.ği Karoutayda 
iı:arala.ştırılmış olan lardan başka işlerin görüşül

ınesine, ancak kırk sekiz saat sonra başlanır . 

I aınutayda görüşüle~ bir kanunun komisyo 
na geri verilmiş bir yahut daha çok maddesinin 
~örüşülmesi bu bük:ınün Jışmdadır. 

Verilen kağıtlar, komisyon Ü;>elerinden beııi 

isteı·se, yahut başkan uygun bulursa, komisyonca 
hastırılır . 

Otuz dördüncü madde - Her komisyonun 
görüşmeleri özetlenerek tutulur. 

Şu kadar ki komisyon karar 1•erirse, harfi 
harfine tutanak da yapılır. 

Üyelerin ad ları tutanak dergisine konur. Bu 
tut.anağı üyeler imzalarlar. 

Komisyon raporlannı, başkan, sözcü ve ki
tiple görüşmede hazır bulunan üyeler de iım.alar. 

Kioınisyon raporlii.T1llı Meclis Başkanlığına 
verirler. 

Başkanlık bu raporlan hemen baııtınp üyele
re dağıttınr . 

Böylece basılıp dağıtılmıyan raporlar Kamu
tay'da görüşülemez [14]. 

Kamutay, raporlarm Resmi Gazete ile yayıl
ınasma da karar verebilir. 

Komisyon Taporları Başkanlığa verildikçe, 
doğrudan, doğrnya Tut.ana:k Dergisine ve günde
me geçer ve ilan t.abtasına asılır. 

Bu iş için üyeler itirazda bulunursa, bunun 
görüşülecek başka maddelere yeğlenerelt Kamu
tay t.arafından çözülmesi gerektir. 

Kendisinin ayrı§ık kaldığı raporda yazılmış 
olmadıkça, imzalamış olduğu bir rapora kaqt 
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konıisyon üyelerinden biri söz öyliyemez ve 
sözcüden bir şey soııama~. 

O'u be§inci madde - Bir taaarı veya tek
lüı, •Kamutay'do:ı, bıı~lıca ilgili komisyon savu
nur. 

Başka bir veya birden fazi~ komisyonda ay
ru tasarı veya teklif görüşülmüş, raporu da ya
zılmış ise, o komisyonlar yo:ılnJZ kendileri ile ili
şikli madde veya kısımları savunurlar. 

Otuz altıncı madde - Komisyonlara havale 
olunan bir tasan veya teklifin, verildiği gün
den en geç bir buçuk ay içinde Karoutaya ızön
derilmesi ·gerektir. 

Kxımisyon bu süre içinde . görüşmeşoi soııi.ıç
lıyama.zsa , gerekçesini Karoutaya bildiriı-. 

Böyle yapılmazsa , ta.san veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınma.sını istemek, 
Hükümetin veya sahiplerinin hakkıdır [15]. 

Bir komisyon taranndan başka bir komis
yona havale olunan mesele on gün içinde başa 

rılına:lıdır . Buna imkan olmazsa, gerekçesi 
bildirilir [16]. 

Otus yedinci madde - Komisyonlar kendi
lerine havale edilmiş tnısarı veya tekliflerin , ilk 
önce, Anayasanın 1Tietnine ve ruhuna aykırı 

olup olmadığını incelemek ödı:vindedirler [17). 
Bir tasarı veya teklifin Anayasaya aykırı 

olduğunu görürlers , gerekçesini açıkç-:ı. bildi
rerek maddelerinin görüşülmesine geçmeden 
onu reddederler. 

Otuz sekizinci madde- Konusyonlar bütün 
babnlıklarlı:ı. doğrudan doğruya yazışabi!irlı.>r. 

Otuz dokuzuncu madde - Bir milletvekili 
ikiden fazla daimi komisyono:ı üye olamaz. 

Bütç Komisyonu üyeleri bir başka komi:>
yona seçilemczler. 

Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara se 
çilemezler. 

Kırkıncı madde - Komisyonlar, Bakanlaı·ı 

n \OOllanları ı:~ırmaya yetkilidirler [18]. 
. ağrılan Bakım bnlunaımyacaksa, adma sö:1 

söyliyecek yük k memurlardan birini bulun
durur. 

Bir kanun tekliiinıl bulunanlar, teklif! rı-

ni in<'eliyecek komisyonda hazır iseler ve fi 
kirlerini billirmek isterlerse, konı.i.qyon kendi
l"rini dinlemek zorundadır. 

1'ekli{ ·ahibi yoksa, çağrılır . 

Gclme7.se, komisyon i ş i sonuç.lıyarak, bunu 
raporuna yazar. 

Kırk birinci madde - Heı· milletvekili, üy~ 
si olmadığı bir komi yonun belgelerini göriip 
oku~·abilir ve oturum gizli değilse, görüşmele · 

rine katılabilir. 

Şu kadar ki, orada oy veremez. 

Bir komisyon kendi üyesi olmıyan ınillet

vekillerine düşünt.~elerini öğr nmek i~n başvu

rabilir. 

Kırk ikinci madde - 1 ir dön m için<:le, g<!
çen bir komisyonun yav.dığı raporu, onu kabul
lenen yeni komisyon savunur. 

Kırk üçüncü madde - Komisyonlar Mecli
sin ara verme sırasıııda, Kamutay kararı il e, 
belli işlC'ri görüşmek üzere toplıuıabilil'lcr. 

Kırk dördüncü madde .L. 'Raporu görüşü . 

len bir komisyonun üyelcı·i yahut komisyon 
adına savunma ile yetkili sözcü veya bir üyr 
Kıunutay salonunda, komisyonlara ayrılan mn
sanın başında bulunurlar. 

YetcrR&}'ı olmazsa, komisyon adına söz söy
Uyen kimsı> yalnız işin koınisyoı:ıa geri veriı 

mesini teklif edebilir. 

Kırk beşinci madde - Ö.,;ürsüz veya haber
siz birbil'i al'dınca dört birieşiinde •h!lZU' bulun
mıyan üyeler, koınisyoııca çekilmiş sayJ!abi
lirler. 

Bu halde yenileri seçilmek üzere ıneselc 
Meclis, Başkanlığına bildirilir [19). 

Kırk altıncı madde - Bir komisyonda sö1. 
kesilir, kişi özlüğü ile uğraşılır ve düzenliği 

bov.acak lıareketlerd bulunulursa, komisyon 
başkanı gerektiğinde oturuma araverir ve me
seleyi Meclis Başkanma bildirir. 

Meclis Ba.,kanı bu gibi düzenlik bozucu ha
reketlerinden dolayı şikayet olunan milletve
kiline nyarma cezası verir . 

Kirk yedinci madde - Komisyonların gör
dükleri · ler hakkında yılda en az iki dbfa 
Genel Katiplik tarafından bir rapor yazl\ıp 

Meclis Başkanl.:ığma unulur. 

Başkaniıkça bu mporlar ba tırılarak milletve
kilierine dağıtılır ve Resmi Gıu:et ile de yayılır. 
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Kırk sekizinci madde - Komisyonl:.wın kiı

ğıtları, belgeleri V<' tutanaklan, bunlarla ilişikli 
t&sarı ve t:ldifler üıerine Kamntayca karar ve
rildikten ~onra, !E'clisin Relg<' Raklağınıı konur. 

Kırk dokuzuncu madde - Sayıştay Komis
yonu, Kesinhe!ınp Kanunu tasarısı ile, dairelcrin 
harcama.lal'l ve yük! nıııeleri hakkıııdıı her ü~ 
ayda bir Sayıştay tarafından veril!'cek raporları 
ineçLer [20J. 

Bu ineelemeieı-in soou<:unu gösterçn ı·apor 

bastırılarıık .milletvekillerine dağıtılır . 

Ru ı·apol'lıır. Kıımutay'ca görüşülüp korara 
bağlıınır [21]. 

Ellinci madde - Anayasa 'nm 82 nci ıııııddt>-

si gereğincı>, gerek kendileri, gE'l'ek kamu ile il
gili olaı-ak , kıınunlar.a ve tüzüklcr·e aykı rı gör
diikieri işlerle, bir hakkın yı-rioc get irilmeme
sinden, yahut sav.sanmasından şikiıyette bulunan 
Türklerin djlekçı>lerini ve bu türlü telgraflaı·ı , • 
Me<>lis Bll§kanı numaralatıp özel bir deftere ka
yıtlattıkt an sonra, p:eciktinııeksizin Oilf'kı;<' Ko
misyonuna havnle roE'r . 

Bı.ıııun).a boraher bnşkıı hir komisyonda in
celenmekte bnlnnıın hir teklif ile ili.şikli dilek

. çeler, haşkanrn, doğrudan doğruya o komisyo
nıı havale olunur . 

Dilekçe Komi9yonu da böyle bir hnvalede 
bulunabilir. Dilekçiye bir alındı verilir [22]. 

Elli birinci madde - Meclise verilt'Cı>k di 
lek<:elel' , sahibi tarafmdan iroza)anmış olnuık. 

adı se nı ve otı.ıı·!hığu yer ,gÖsterilme.k ve biı· 
ka<ı inızah ise, ı>ıı az biri~in otmduğu yer ac;:ıkı;a 
yazılmış olmak gerektir. 

Elli ikinci madde - Dilekçell.'ı· bir nıilletvt>
kili f'liyle de sunulabilir. 

Bn hald~ o milletvekili kendi eliyle Yerildi
ğini yazarak dile.kçenin aitına i.mzasını koyar. 

~Ili üçiincü madde - K(}misyon : . 
I - İl)rin Hüki,itnele, Danıştayıı [23], mahke

melere ve Sayıştaya verilmesi gereken dilekçe
leri ilgili makama gpnderir ; 

II - Gerek dQğruda.n doğruya yürütüınün son 
J5ararma itiraz eden ve bunda:n şikiiyet eden ka
ğıtları , gerek ilgili nıakıımla~dan gelen cevapları 
gündemine alır ; 

III - Dilekgenin bir Komisyona h&vale edil-

mc i gerekiyorsa, bunu yapan-; 
IV - Herhangi bir işlem yapmanın yeri olma

yan dilekçeler hakkında bu yolda karar verir. 

Elli dördiincii madde - Cezanın aifedilmesi 
veya hafifJetilmesi hakkındaki dilekçeleri y>:ı 

h~iiın giymiş olanlar, yahut bnnlann h,ısımları 
ve dostları sunabilir. 

Bunların görüşülmesinde Adalet ;Bakanının 
veya göndereceği d-sire reisierinden birinin bu
lunması şarttır. 

Dilakçeler dikkate alınııııık değerinde ise, bir • 
tekljf kararı ile beraber Adalet Konıisyonuıuı 
gönderilir. 

Bu komisyon. gerekli görürse, bir kanun tek
lifi ile meseleyi Kamutaya sunaı· [24]. 

Elli beşinci madde - Anayasarun 2 nci 
maddesinin son fıkr:ısı gereğince, kişilerle ilgili 
i§lerde, her dii'ek<:enin sonucu sahibine yazılı 

olarak lıildirilir . 

;Elli altıncı madde- Mecl~e sunu)an . dilek
çelcı· hakkında her haffa komisyoncn, dilekçele
rin numarası, sahip ve.r.ı sahiplerjnin adı S8J)ı, 

oturdukları yer ve dilekçelerinin ö.zet).eri ile ve
rilen kararları ve b-Qnlıırın gerekçeterini ıröste

rir bir cetvel yapılarak basıJır· ve hütün ba
kanlııl'la milletvekilleriııe d-ağıtıl1r . 

Elli yedinci madde - Her milletvekili, cetve
lin dağıtılması güniinden başlıyarait bir ay için
de, Dilekçe Komisyonunıın bu difekçe hakkında 
verı;liği karar ne olursa olsun, bunun Kamutayca 
incelenmesini ve görüşiilmes.ini istiyebiUr. [~ 

Mü.]. 
Bu halde komisyon ıo dilekçe için ra1>0r yazıp 

sunmak ödevindedir [25]. 
Bu süre gec,:tikten sonra komisyon ~rarları 

kesinleşir [26]. 

Elli sekizinci madde - Kamutayın görüşme

sine sunula.n dilekçeler hakkında, gerekirse, il
gili Bakan yahut yolbyacağı memur dinlendik
ten sonra, oya baş vunırlar. 

Elli dokıwıncu madde - Bakanlar kendile
rine gönderilen dilekçelerle, bunlar üzedne ko
mi yonca verilen kaTarlar hakkmda yaptıkları 
kovuşturmaları ve kendi kararlarını en geç iki 
ayda komisyona bildirirler. 

.lltUUf.Ulcı madde - Meclis Heııaplarını ln-
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eeleme Komisyonu, Krunutayca. kabul olunnn 
:Meclis Bütçesi ile buna bağlı büt~lerin uygu
la.nnıa:sın ı göze tir. 
. Komisyon incelemelerinin sonumı Kanıu-

taya bildirir [27]. 

.Altmış birinci madde - Bütün verile enıiı·

lerini, Komisyonca Denetçi seçilen bir üye, bar
canmadan önce vize edeİ·. Bu yapılınadıkça say
manlık hiç bir ödemede öulunamaz. 

.Altmış ikinci madde - ldaı·eci Üyeler tıını 
:fından tutulan eşya ve eld defterleri komisyoua 
sunulur. 

Komisyon, eldeki eşyaıyı kendi teftişliyerek 

ve deftcrlel'i inceliyerek raporunu Kamutayu 
sırnar [28]. 

kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli 
görüldüğü ııçık~a gösterilmc~ şarttır. 

Raporlarda açık ,.e kanı tb belgeler• gerektiğin
de istatistik bilgileri bulunmalıdır. Böyle olmı

yan raporlar, ilgili komisyonca gerekli görülür· 
sc, eksikleri tamamlanmak i~iıı Başl<aolık tara
fından Hükümete geri verilir. 

Başkan, gelen tasarılan ilgili koıııisyonlal'll 

doğrudan doğruya hııvale eder \'C bunu tutanale 
dergisine ve ilan tahtasına yazdırır [30 :Mü.J 

Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek 
isiers oturum başında söz alır. 

.Altmış yedinci madde - Milletvekilleriı1.: c 

veri len kanun tekliflerinde bir veya daha çok 
imza bulunabilir. 

Kanun teklifleri de, ~"Ukarıki maddede gö~ · 

.Altmış üçüncü madde- Komisyon, heı· yılın terildiği ü1.ere yazılmış bir gerekçe raporu ile 
sonund'!l geçen yıl bütçesinin ke!ıin hesabmı Ka- birlikte başkanlığa gönderilir veya verilir. 
mııtaya smıar [29]. Şartlarıııa u.vnııyan teklifleri, sahiplerine tu-

• nıaınlatmak, ilgili komisyonların hakkıdır . 
.Altmış dördüncü madde - Meclis toplantı Kanun teklifleri de, kanun tasarıları gibi, 

h aliııde iken komisyon 'üyeleri hep birlikte, de- başkaniıkça komisyonlarıı. doğnıdan doğruyu 
ğilken denetçi üye, gün ve saat bildirmeden say- havale edilir. 
ınanlığı ve vezneyi teftişler. Bu havalelere edilecek itirazlar için de 

Teftişin sonucu hemen orada bir tutaniı.ğa. ge- yukarıki madde hükümlerine uyulmak gerektir. 
çirilir. 

B'n teftişleme yılda altı d~adım. az olamaz. 
Bu sırnda bütün işler durdurulur. 
Gerektiğinde teftiş sonucu Karoutaya haber 

verilir. 

.Altmış beşinci madde - Komisyonun denetçi 
üyesi araverme zamanlıırında Başkentte bu
lunur [30]. 

DÖRDUNOtt BÖLttM 

Kanun tasarılan ve teklifleri, gerekçe raporlan 

.Altmış altıncı madde - Hüküınetçe Meclise 
sunulan kanun tasarıları bütün Bakanlnrca im· 
ulanmış olmak ger ktir. 

Hel' kanun tasanın, kammu yürütmekle gö
revli Bakanlarea: hazU"Iatılan bir veya birkaç ge· 
rekçe ,raporu ilc birlikte Mee!lis Başkanlığına gön
derilir veya verilir. 

Bu raporda, önce tasarının tiimü, sonra mad
deleri hakkında bilgiler verilir. 

Gerekçe raporunda, kaldırılması veya eklen
mesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve nedP.n 

.Altmış sekizinci madde - JJükümet veya 
teklif sahibi, verilen kanun tasaı·ısı veya teklifll)· 
rini, gündeme koıımadan önce \'C Karoutaya bil
dirilmek şıırtı ile, geri alabilir. 

Şukadar ki, bu tasarı veya kamııı tckliflcriı:i 

başka bir Milletvekili veya ilgili komisyon kabul
lenecek olursa, görüşme dev~ eder [31]. 

Bu ta. arı veya teklifler gündeme konmuşlaı·· 
~n. geri alınmaları Kamutayın karar vermesine 
bağlıdır . 

.Altmış dokuzuncu madde- Gerek seçim ye . 
nilenmesine karaı· verilmesi, gerek Dönemin sonn 
<'rmesi dolayısiyle Meclis yenilendiğinde, geçen 
:\fcclis<:c daha kabul edilmemiş, yahut yalnız bi
rinci görü~mesi yapılmış bulunan, ''<'Ya oylamu
da çokluk bulmadığı için haklarında ikinci defa 
oylama yapılmak gereken bütün kanun tasarı ve 
teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür [32]. 

Bu gibi belgeler Hükümetin, yeni komisyon · 
lnrııı veya on Milletvekilinin istemi üzerine ba~
ka.nlıkça komisyonlara verilir. 

KomilJ.)Onlar bu belgeleri olduğıı gibi veya 
deği~iklik yaparak kabul edebilir. 



BEŞİNCİ BÖLttM 

İvedilikle ve öncelikle görüşme 

Yetmişinci madde - Biı· kanun tıı.sımııı \' C· 

ya tekiili hakkında ya sı:ıntıluı·kl'ıı. yahut birinci 
görüşülmesinden öne!' Hükümet, tek lif sahibi 
veya ilgili komisyon ivedilik karnı·ı L<ıtiyebilir. 

Biı· tnsaı· ı ve~'a teklifin yalnız bir defa gö ı·ü

şülmesiy l e yetinilıııek için. Mc<' l i'!iıt kabul edece
ği esas lı lıir sehl'p olmad ı kça. ivedil i.k knrnn 
veril em ez. 

hPdilik kaı·ıı.rıııı i>;tiycnleı · . ırerekt iğinde hıı 
karar ı n geri alınmasını da istey(•iıilil'i!'r. 

Yetmiş birinci madde - ht><lilik kaı·ıı.rı ,vn
zılı olıı.ra k istcıınıek Ye bu istemin için
do yukariki nııuldı•d!' göstl'rill'n şnı·tlıı.r lınhın

ııııı.k ger!'ktir. 

lvcdilik lf'klifi lııı.~kanr.a oya konn.ı·ıı.k. gö
rüşnıf'siz , l(ÖSI!'ı11H' oyu ili' kııl>UI eriilir Vf'YII 
rrddcdiliı·. 

Yetmiş ikin ci madde - İvediliğine karar 
verilen ta.,ıırı ,·c~·R tl'klifler yalııız bir defa !<'Ö· 

rüşülür . 

Yetmiş üçüncü madde - hE'dilik kararın
dan sonı·a Hükümet ,·eya komisyonun yazılı 

iııtf'nıi ii.zl'rine. Meclis o tasan vey;L teklifin öte
ki işlı>ı'<' öncl'lf'nerl'k görüşülıııcsitt<• karnı· vrre
hilir. 

YetnıiJı dördüncü madde - Bir kıınuıı t.asn
n~ı veya tcklifin in ıı-ünclemde bulunan ötE'ki 
maddcleı·e öncell'nerek göı·üşülınesi istendikte ,
lıunıııı gerekçesi bildirilmelidir. 

Öncelikle g"Örü~ülml')>i, )7alııız llüküınet vE'yl\ 
bir kom isyon istiyehiliı·. 

nu istem , yazılı olmak Şarttır. 

Yetmiş. beşinci madde - Riı· kanun tasaı·ı

aıııın wya teklifinin sndece. hemen, yahut önee
lenerek göı·üşülm csi için veri len karaı·, ivediHk 
kıtran Mayılnıaı. Rundıın ötürü iki defa görüşül
nıt'.~i gel'(•lıtir. 

Yetmiş ıı.ltmcı madde - Biı· kanun ta .~aı·ı· 
Rlll!ll \' eyıı t('>kl ifiniıı beş günden önce ikinci dE'
fll ~örüşülnırsini. aııcıık Hüküm et ,·eya il!l'ili ko
misyon, ıı-erekçesiııi bildiı·erek \'C yıızılı olıll'lık 

istiyl'lıilir [33]. 

35 -
Yetmiş yedinci madde - Kaımuta.yca rctlc

n!'n tasarı Yeya teklifler aynı toplantıda bir da
hıı Meclise ımnulamaı. 

ALTINCI BÖLUM 

Gündem . 
Yetmiş sekizinci madde - Gündem şöyl e 

tcrt iplen ir : 
1 - Ba.~kanJık Divanının Kanıutaya swıu.şl arı, 

ll - Sorular ve gensol'ltlar; 
JJT . Yeğlikle görüşülnıesin(' karar wrilcn işler; 
TV - lvedilik kararı verilen işler ; 
Y . tki defa göı·üşülecek işler. 
:1, 4 "~' 5 nci fıkrnlnı·daki i.~lcı· konıisyonlar

dnn Dıışkanlıjbı gl'lme sırası ile görüşülür. 
, 'ııkadar ki, Me.c lis bu konuda nyrıca bir 

kaı·aı· dıı verebilir. 
0-i.inclem , hir gün önce Başhakanl ı ğa ve bü-

1iin· hakanlıklımı hildir·i lir·. 

Yetmiş dokuzuncu madde - İçlerinde kut
lanııı, t~ekkür, değeri mc. dilerne gibi şeyler bu
lunan sıınuklarla telgrnflar ilan tahtaııına asılır 
V!' harfi harfine yahut özetionerek yahut sa.dece 
~ÖT.ii Pdilcrek tutanak d rgi~ine g çer. 

Başkanlık Divanı uygun hulursa . bunları 

Meclis adına cevaplar. 
Bu kiığıtlardan Meclise sunulmasını uygun 

bÜldttklarını, Raşkan, birleşimin bo.')ındıı kii.tir· 
lerden birin<' okutur. 

YEDlNCl BÖLttM 

Birleşimler 

Sekseninci madde - MccJi.q, başka türlü ka
rnr l'enncdik~e yahut başkanlık tarafından doğ
rııdıın diğru)·a veya Hükümet- tarafından. yine 
başkarılık yoliyle ç.ağrılınadık~:a "e araYenne 
:r.ıını:ınıııa rasianıazsa Kaınutay. pazartesi, ~or
fll!mba ve cuına günleri birleşim yapar. 

Seksen birinci madde - Rnşknn, saatinde 
Knmutayı a~ar ve gi)rüşm!'lel'in sonunda ka
par [34]. 

Tamüye s:a.yıııının yarısından bir fnzlıı.sı ha
ZJr bulunmadıkçı.ı görüşnıeyl' lnı~lanıuııaz . 

Y<>tersayı olup olmad ığında Bn kanltk Diva
ııı durııksnr. HYR iiy lerden \)(>şi ı;özle v yn ya-
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zılı olarak yetersayı olı:ıııı.dığını ilcıi sürerse, 
yoklAma yapılır . 

Yetersayı yoksa, Başkan göı·üşnıeye başlan
mayacağını hildiı·orek veya sonradan ,yetersayı 
buiunmak ihtimali vaı·~a. birleşimi bir saat öte
ye bırakarak Kanıutayı kııpal'. 

Ka.mutay ogiin ııçılmazsa, ertesi birleşİnı için 
belli günde yine o gündemle toplanır . •. 

Seksen ikinci madde - Yoklaına, divan kil
tipi l'iııden biı·iııin ad defterini yüksek sesle olm
ması ve üyelerin (burada) demeleri ile yapılır. 

'Seksen üçüncü madde - Bir Milletvekilinin 
gündem dışmda bir diyeceği olursa, kendisine 
ııöz verilmesi başkanııı ölçümüne bağlıdır [35]. 

Seksen dördüncü madde - Hiçbir Milletve
kili adını yazdırmadan, yahut, birleşim sırasında 
Rnşkandan izin almadan söz söyliyemez. 

Söz kürsüdeıı söylenir v~ Knmutaya eyitilir. 
Bir milletvekiünin pek kısa bir diyeeeğı olur

sn, Başkan ona bulunduğu yerden söz söylemek 
iznini verir. 

:Ru halde o ıııill~tYekili Başkana eyitir. 
Gündemde olmıyan işler için kiitipler söz is

temi yazamazlar. 

Seksen beşinci madde - ( Değişik - 18 Hazi
ran 1947) - Söz. isteme ve yazılma sırasına göre 
verilir. 

Kamutay isterse, görüşülen mesel el rı· için ya
na, veya karşı yahut üzeri n{', nobl·tleş!' söz söyle
nilrnek kararlaşır. 

Başkan söz alanların adların ı sırasiyle Ka
mutaya bildirir. 

Komi yon veya bir Parti Grupu adına söz 
iştediklerinde, Baş.kan veya Sözcüll'ı· sırayıı bağ
lı değildir. 

Son söz ıırilll'tvekillerinindir. 

Seksen a.ltmcı madde- Bir milletvekili s·öz 
sıra ını bir başka arkadaşına bırakabilir. 

Sözünü arkadaşına bırakan milleh·~kilinin. 

onun nöbetinde söz söylemek hakkıdır. 

Seksen yedinci madde -Hüküm t adına dü
şüıiel'S,ini bildirmek üzere Başbakan, yahut , onıın 
yetlcilediği biT Bakan veya birinci sınıf daire 1'\'

iS!erindcn biri , her göı'ilıimenin başından sonuna 
kadar hazır bulunur. 

nıındnıı başka bir bıtkuııhkla ilgili bir tasarı 
I'<'YR teklif ırörilşülcli.lğü sır:ıdn , o Bal•aııın veya 

adına gelen birinci sınıf daire reisierinden biri
nin hazır bulunması şarttır [36]. 

Bulunmazlar1ıa görii5me, bir defa için, gele
cek birleşime bırakılır 

Bakanlar yahut Hükümet adına gönderilen 
birinci sınıf daire reisleri. komisyon başkım ve 
sözcülerinden ö:nce ve sıraya bağlı qlmaksızın 

söz istiyebilirler. 

Seksen sekizinci madde - Kürsüden, yazılı 
söylev okunmak veya kiitibe okutmak olur. 

F'akat okuma süresi yirmi dnkkayı geçe

ııırz [37]. 

Seksen dokuzuncu madde - Görüşmenın 

yeri olmadığı , gündeme yahut bu tüzük hükünı
lel'itıe uymaya çağrılma, Öı\celik ve geri bırakıl
ına hakkındalci teklifler, asıl meselelerden önce 
gelir. 

Böyle bir teklif olursa . ancak, yana ve karşı 
iki millet vekili, on beşer dakkayı aşmamak üze
re, söz söyliyebiliı:lcr ." 

Sonunda oylaına yapılmak gerekirse, mesele 
göstel1lne oyu ile çöziilür. 

Doksanıncı madde - Ba~knn , meseleler gö
~üliir ve oya konurken, yana ve karşı , fikrini 
asla açığa vuramaz. 

Yalnız meseleler oya l;onuldukta, o da: oy ve
ril·. 

Bir görüşmeye katılmak isterse, yerini öteki 
başkanlardan birine bırakarak söz kürsüsüne 
in r ve ancak görüşiilen madde veya ıııesele oy
landıktan sonra tckrn·r yerine çıkar. 

Fakat bu tüzüğün uygulanışı dola)nsiyle söz 
söyliyecekse, yukıırıdaki fıkra lılikümleri )'Ürü
nıez. 

öz istiyen kiltipler dı- bu usule uyadoı· . 

Doksan birinci madde - Karoutayda söz 
kesmek, kişi özlüğü ile uğraşmak ve düzenJiği 
bozacak hareketlerde bulunmak kesin olarak 
yasaktır. 

Doksan ikinci madde - öz söyliyeıı millet
vekilinin sözü,ancak, kendini bu tüzük hüküm
lerine uyınııyıı ve konudım ayı·ılm~ınaya çağı

mn bıışkan lıınıfıııdao ke ilebiliı- . 

lki defa konuya dönmeye ~ağırıldıktan son-

m. yine konullışı öylemeye devam ederse, kendi
sinin o işi iı:in 8)"Yıı birleşimdc söz söylemekten 
ya~aklanmasını , başkan, Kamuta,va teklif eder. 



Kamutn~·. göriişmcsiz '~'"C gö tc:mıe oyıı ile 
karar verir. 

Doksan ügüncü madde - Rir ınilletn!kili 

Knmutay.da k:ıhıı ve edepdışı sözlpr kullanırsa, 
başkan hemen o ıııilletvekiliııi temiz dille ko
nuşmaya çağınr. 

Bir milletvekili , başkanlık ınıılt"S.ıııııuı, içinde 
bu gibi sözler bulıınan bir öneı-gt> ve rirse, bıış

kun onu düzeltilmek üzere sahibine geri veı· iı·. 

Doksan dördii'ncü madde - I<ıımutaydıı gö
rüşmelerden ötürü gti'rliltti çıkıp da başkan bu
nu yatıştırııma7.Sil ayağa ka:lkar. 

Eğeı- gürtiltti yine dı>vanı edeı·se, otuııının 

arn vereceğini söyler. 
Diizenlik yine s<ığlıııınıazsa. göı·üşnıcye hir 

Rıtnt i~in ıu·a veıir. 

Bir saat ge~ince otuııımu açaı·. 

Fnknt !-!Ürliltü yeniden haşlıırsa. oturuma son 
nıip hirlcşiıni bn~kn güne bırakıı·. 

Doksan beşinci madde - lüııdine sntaşılıın, 

~-ııhut , ilcı·i,vc siirdiiğü dtişünc!'nin tersine biı· 

fikiı· isnatlıınaıı millct,•ekiliniıı her zaman SÖ:!. 

i temek hakkıılır. 

nu halde o ın illet vekili ne için söz söylemek 
zorundıı kaldığını lıildiı·iı· n Başkan ınesele~· i 

iil~ümler. 

Başkan bunu .wr olmadığını bildi..ı·ip de nıil

lctl·ckili direııirsc, Kıınıutııy, görüşmesiz ve gös
terıııe O,I'U ilı• mesel!' hokkmda bir karar verir. 

Dolaıan altı.hcı madde - Öııeırıli biı· işten 
dolıı.1'ı Ana~•asA 'nın ,l'irnıin~i maddesinin ikim·i 
fıkrası ~crcğinrı•, kapalı otuı·um ~·apılmasını 

B:ıkmılar ,vnhut on hcş ınilletl·ckili ~· ur.ılı olara" 
teklif edebilirler. 

13öyle bir teklif ,vapıldığıııda toplanma ~~~

loıtu dinle,vi~ilerd(•ıt ve gerektiğinde memur ,.c 
hiz.ınctlileı·drıı boşaltılarak, kapalı otuı·uın trkli
(iııı.le bulunanlarm gerekçeleri dinienelikten soı.

ra, t~klitin kuhullcıımesi 1·eya ı ·etlennıe i iı;iıt. 

görü~nı siz gösterme oyıınıı başvurulur. 

Kupalı görüşme ~·apılınasıuı ist i!yi'ıı lcı•in ad
ları tutanak cl ergisiıl ,. Keı·ekirs• R ımı! Ga'le· 
tıeye koınn·. 

Göı·üşırt ·sinin kapalı yapılmusı gerekli göı'Ü 

ncn ın t>le çözüldü'lrt.\!n soıırn., a.ı;ık gö'rüşnıey 

geçilm i başkıın a K.aınutn:-·a teklif ol\ıııllı•u:

knrarıı bağlantı·. 

Dolaıan yedinci madde - Itapalı oturunıun 

tutanağını Dinı.ıı Katipleri tutıı.rlar. 

Ancak Meclis karar verirse aylıldı kfıtipler dt' 
andiçirildiktıın sonra lrti işi görcbilil'ler. 

Bu t utanııklnı·ı ı;riiı'm('k üyelerin hakkıdır. 

Doksan- seltl.zinci madde - Bu tutaııaklaı-ııı 
:)irleştiri lmesind eıı soııl'a kapalı bir otuı-um ya . 
pılarnk ~e<:en tutanak özeti okıınur. Tutann1c 
ör. tinin okuıınıası bitince bu özetle tutanak. dcr
gisi bir 7.ıırfa konıırıık Mecliste hazır bulunan 
Başkan ve Divan katipleri taı·afındıuı hemen oru
rlu ınuınlıı nıühürlenip .\!eclis belge aklağına \ ' t.'· 

ri! ir. 

(;jzli tutanaklar aradan enaz on yıl geç·medik
re veya Meelis kırran olınadtkJ a yııyılamar [38J 

SEKtz-tNCt BÖLttM 

Kanunların görii§ülineai [39] 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun tasar•. 
lan ''eyıı teklifl(•ı·i ınıcak iki görüşmeden sonra 
kesin olarak kabul edilmiş olur [40]. 

Yüzüncü madde- fh•liı· ve gideı· bütçesi ile 
Kesinhl'sap Knuunu no i~inde ekleme ve ola,. 
ğunüstü ödcııl'ldcr n~ bütçe bölümlerinde a.ktar
ıııalar UıtenPn kmıun taııal'ıl!ll'ı iki (']efa görüş

mc hakkındaki ş_artlaı ·a bıığlı değildir. 

Bunlar için hir görüşme yeter [41]. 

Yüz birinci madde - Kamutay başka türlü 
karar veı:medikr.e hiçbir kanun tasarısı ve~·a tek
mi bastırılıp üyelere dağıtıldıkUm n 8.7. kırk se
kiz sıuıt geçmeden görüşülenıez [~l 

Yüz ilcinci madde - Bir kıuıuıtun göl'iişül· 

nıf.tiin başlanınca Başkan gerekçe raporian il 
ınaddeleı· tümünün okurunaısı gereldi olup. olma
dığını Kamutaydan sorar. 

G rekli görüld'iikte bunlar ayniyle kunur. 

Yü.ı: üçüncü ma.d.de.- Bir tasiU'ı veya. taklif 
görüşilimeye h~lımınca. Ra.şkn.n, tilmii hakkm
da dii.şüııctılt>ı·iui bildiı·mek iııtiytınl!'re ııöz v rir. 

Ml'iişnıc konıvıundu yana, kaı-şı vı> üzerin 
SÖZ istiyPn!ı>rdl'ıt !lll IIZ ikişer nulletv kili SÖZ' 

.~öylenıederı görüşmenin yııt rliği oya lrona!TUI.2: 

(43]. 
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Yüa dördüncü madde - Görüşmenin yeter

liğine karşı söz istiyenl r bulunursa içlerinden 
:'l'ıı.lnız biriıı.e izin veriJj r. 

Ondan sonra göstE'rıne oyuna başvunıltu·. 

Yüz beşinci madde- 'l'üm üzerinde görüşme 
bittikten son rıı maddelere geçilmesi oya konu r. 

Mıı.dclelero g-eçilmesi oylanma.zsa Ba.~kıı.ıı tJı

~nrı nyn teklifin, ı·etlenmi~ olduğunu bildiı·ir . 

Yüa altmcı madde - İkinci görüşme biri~ı
ci görüşmeden en a.z beş gün ge<;tikten sonra gün
deme alınır [44]. 

Yür. yedinci madde - I kinci görüı:ıiiJnı ı> l 
tasarı ve teklifiıı liiınü hakkında görüşme olmaz. 

·Burada ancak değişiklik teklifleri üzeı·iDflı> 

göriişırı e Q]ur [45]. 

Yü.ıı sl!kizinci madde - Oöı·üşülen hir nınd
do birkıı ~ mesele vc:'l·a fıkradan me:'l·dana ı?elmiş

s~ huıılnrm bölünerek ayrı ayrı oya konınnl aı·ı 

taklit olnndukta böyle yapıl ır . 

· Yü.ıı dokuzuncu madde - ~E' iıı olııra.k kn
bulii oya konmadım önce bir tasarı v ya tekiifte 
cümle, üship ve sıralanış bakımından Pkı<ikl ik ve
)'a annırışma bulunduğu ii~·eler yahut komisyon 
t3rafındıın ileri sürüliirs<' metin ilgili kom isyo
nu gö'nderiliı·. 

Yapılan ı'liizeltmeleriu yeniden oylanmıı sı ge
rektir. 

. Yüz onuncu madde - Tasn ı·ı veyıı teklifi n 
maddeleri üzerinde görüşm e bittikten sonra tü
mü i ~iıı , yana ve karşı söz söylemek isLiyenler
den yalnız birer Milletvekiline izin verilir [ 46]. 

Yü.ıı on birinci madde .- Bi ı· kanun veya 
bütçenin göı·iişülınesi sırusmda hPr milletvı-ki

li Hükümete. yahut ~özeüye dilediği soruJarrla 
bulunabilir. 

Sorular, sözler hittikten sonra sıra iJt> olur. 

Yüıı on ikinci madde - Devletlerle yapılını~ 
olup oııamnaları Aıuıyas3nııı 26 ncı maddesi gc
reğinc i\[cclisiıı izniıle bağlı bııhınan audiaşma 

ve sözleşnıel<'ı·iıı oııa ıını asıııı istiyen kanun tasa
rıları Meclise sunuldukt:ı o andiaşma ve sözleş
menin ic;indeki ıuaddeleı· oya k,ouaıııaz n metin
leri iizeı·inde değişiklik tcklif edilemez. 

Birinci görüşme ·ırnsında. mııclcleleı· hakkın 

da yapılnrıık itirıız , lnsııı·ıııın koıniNyon-:ı geri 

verilmesini istemekle olur. 
Bu itiraz, görüşmeden sonı:a dikkate alınır

sa, tasarı, komisyona verilir. 
Kom isyon incelemek , için kendisine verilen 

teklifierin tümü hakkıııd~ bir rapor yazar. 
Bu rapor bastıı·ılıp üyelere dağıtılır . 

Konıi.~yon , raporund-:ı., tasaı·uıın kabul edil
mesine, geri bırakılmasınn veya retlenmesine 
karar verir. 

Geri bırakma kaı-arında şu gerekçeler bulu
nur : 

«Meclis, andiaşma 
bu maddeleri (geri 
maddeler tamaıııiyle 

ITükümetin elikkatini 

veya sözleşıneniu şu ve 
bıkamayı gerekli kılan 

yazılmıılıdıı· ) hakkında 

~ek~rek onaııması için 
gerekl i iznini geri bırakır. -.. 

Bu Andalıışma veya söz l eşmelt>r hakkıud-:ı. 

ivedilik karaı·ı -verilmişse , komisyon, değişiklik 
teklifleri ilc ilgili raporunu, itirw:a uğranuyan 
mııddeleı·in ıtörüşü l mesi biter bitmez, KaınutaY3 
sunar. 

Yü.ıı on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Mec lisinin kabulüne bağlı olarak Rükü
metçe yapılan sözleşnıelerle bunların onanması
nı istiyen kaııuıı la!r.lrıları hakkında da geçen 
maddedeki usulE' uyı.ılur. 

Yüz on dördüncü madde - Anayasanın 3a 
ıwi mıı.ddcsiııin 2 n(•j fıkrası ger ğin~e Cunılıur

başkanmın ilanını uygun görmeyip gerekçesi 
ile birlikte bir daha görüşülmek üzere on gün 
içinde Meclise geri verdiği bir kanun, Karoutaya 
haber verildkten sonra, ilgili komisyona havale 
olunur. 

Komisyon Cumhurbaşkanının geri verm!l 
gerekçesini de okuduktan sonra o lcanı.;ı>un ii .. ,._ 
r inde yeniden gör~e açar ve sonunda raporu
nu Kamutaya sunar. 

Geri verilmiş bir kanun, henüz oylanmamış 
her hangi bir kanun tasarısı veya teklifi gibi, Ka
mutayda yemden görüşülür ve sonuçlanır . 

Hakkında vaktiyle ivedilik ksrat'l verilmiş 

olsun olmasın geri çevrilmiş bir kanun yalnız 
bir defa göriişüliir. 

Yüıı on beşinci madde - 'Bir söylevin · iliiıı 

tahtasına. asılması ve ilan edilmesi teklifi ancak 
onun tutanak dergisi ile yayılmasından ve söy-
1 vin ilgili olduğu iş kabul edildikten sonra 
vy~ konnbiliı· [47]. 



DOKUZUNCU BÖLttM 

Deği.ştirgeler 

Yfuı on altıncı madde - Bir komisyonı;ı 

havale edil miş kanun tasarısı veya teklifi hak
kında bir veya birkaç milletvekili değL,iklik tek
lif etmek isterlerse, bir değiştirge yazarak Baş
kana ~unaı·lıır [48]. 

Değiştirgelerde bunların kanunun hangi 
maddesi , yahut bütçenin hangi bölümü ile iliş 

kin olı.lukları açıkça gösterilmelidir. 
Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek 

olarak sahiplerinin gerekçeti anmalıkları ile 
· birlikte bastırılarak, haklarında koınisyonca ve

rilen kararın ne olduğu ve sebepleri bi ldirilir. 
Tasarı Kamutayda görüşülürken, sı ra o de

ğişiklik istenen madde veya. fıkralara. gcldikte, 
teklif sahibi gerekçesini etraflıca anlatır ve ha
zır üyelerden kendisini destekliyen bulunursa 
iş görüşmeye konur; bulunmazsa görüşülmesin 

den vazgeçilir. 

Yüz on yedinci madde - Kanun tasaı·ısı ve
ya teklifinin birinci görüşmesi 'bittikten sonra 
sunulan yeni değiştirgeler o tasarıyı inceliyen 
komisyona verilir. 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
görüşme yapıldığı sırada sunulan değiştirgelerin 
ilgili komisyona havale edilmesini sözcüsü ister
se, böyle yapılır. 

Yüz on dokuzuncu madde - Birinci ve ikin
<·i gör·üşme yapıldığı sırada sunulan değiştirge

lerin komisyona havalc edilmesi komisyon tara
f ından istenrneıııişse değişikliklerin gerekçele
ri sahipleri tarafından kısaca anlatılır. 

lkinci !{örüşme sırasında buııa yalnız komis
yon cevııı.ı '"rebilir [49]. 

Bunun üzerine değiştirgenira dikkat e alınıp 
a lırunaınasıııa Kamutay karar verir. 

Dikkate alınırsa koınisyona havale olu
ııuı-[50]. Konıi~yon isterse teklifi hemen orada 
kabııl eder. 

Yi.iz yirminci madde - Değişiklik teklif 
edenler dcğiştir~leriııin havale olunduğu ko
misyonda fikirlerini bildirmek ililerlerse komis
yon bunlar·ı diıılenıekle ödevliilir. 

Yüz yirmi birinci madde - tkinci görüşme
de kom isyona geri Irerilen maddeter hakkmdn, 
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ba.şka milletvekilleri komisyona değişiklik trl;
liflerinde bulunabilirler. 

Yüz yirmi ikinci made - Değiştirgeler asıl 

nmddoden önce oya konur. 

Yüz yirıni üçüncü madde - Eklenmesi iste
ııe ıı _maddeler için de dcğiştirgeleı-' hakkındaki 

usule uyulur . 

ONUNCU BÖLttM 

Kanunların yQrUm.la.ıunası (51] 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
yonıınlannıası gerE>ktikte, yorum istemi ile bu
nun gerekçelerini gösteren te7.kere yahut öner
ge, o kanunu ilk defa görüşmüş olan komisyon
laı-n havnle olunur. 

O kanunu özel bj.r komisyon incelemişse ba
kaıılıklnrla karşılıklı 1-:umisyonlardıın üye alı

naı·nk oıı beş kişilik geçici bir komisyon kuı·u
lur. 

Komisyon raporu Kanlutaya sunulaı·ak .,._, 
rum fılu-ası görüşülür . 

Asıl kanunun kabulü için hangi usul ve çok
luk yetersa)'lsı gerekli isr yorum fıkrası da ay
ııı usul ve yetersayıya bağlıdır [52]. 

Yonını fıkı·aları yalnız bir defa oyıı konuı·. 

Yüz yirmi beşinci madde - Yoı·uıu istemleri 
ve raporları koınisyoıı ve Kamutayca yeğlikle 

gıörüşülür. 

o!ı BtRtNct BöLUM • 

Bütçe görüşmeleri [53] 

Yüz yirmi altıncı madde - Bütçe Komisyo
nunun in eliyeceği işler şunlardır : 

I - Meclisin ,.e ona bağlı dairelerin bütçelrı · 

riyle ekleme ödenekleri lıakkırıdaki kanun tasa
rıları ; 

Il - Bütçe Kanunu; 
III - F.kleme ödenekler, olağanüstü ödeneklE>r 

ve bütçe bölümleri arasında akta.nnalar isti
yeıı kanun tasarıları ; 

IV - Devlet gelirlerinin, ~·ahut giderlerinin. 
nrttırılmasmı Ye~·a eksiltilmcsini gerektirecek 
her türlü kanım tasarıları ve teklifleri; 
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Y - Bü~c kroııınlıı.r iyl e ve -1 ncü fıkradak i 

kanunlarla ilişkin bütün yonnn · tcml ri. 

Y.ü.ı yinni l}'edinci madde - Hüt.çe 1\aııuıııı 
ile ilişikli olup, giderin 1\rttınlmıı.sJJiı \'e gelirııı 

eksiltilmcsini gerekti ı·cu değişiklikler veya ekle
me maddeler, ancak ilişikli bütçe raporu dağı

· tıldıktan s~uraki yedi gün [54] içinde teklif 
olunur. 

Genel ve özlük aylıklarm, örlenekleriu, güıı 

deliklerin ve yolluklarm arttırılması, yenideıı 

memurluk kuı·uluııısı ' veya bunların yüı·ü rlüktc 

ki kanunlarla ~izilmiş sınıı·ları dışında genişl<•

tilınesi' için, ınilletvekillerince , değişiklik vcyı: 
.bü~çcye ekleme ınadde tekli~ edilemez. 

Dola,YıılZ vergileı· kanunlariyle ödenek veril
m ini , gere,ktiren kanunlar lçin de yı:ıkanki 
iki f\kı:a hükümler,ine uyulur. 

Hükümet \'eya Bütç<' -Konıi:;ıyonıınca kabnı 

edilen, yahut clli..,imza taşıyan teklifler, bu mad 
dedeki kııyıt.lamanın dışındad)r. 

Bu teklifler Bütı:e Korni ·yonuna havıılc olı • 
nur [55]. 

Yüz yirmi sekizinei-madde- Bütçe Kanuııı: 
ile dolaysız vergiler kanunlar.ına ve ödenek vP
rilmesiııi gereküren kanunlara, gelir \'e gid <'ı ·

lerle ilişkin olmwan hüküınler konamaz. 
Bu kanunların görüşülmesi sırasuıda yapıla 

cak teklifler, ancak kanunda bulunan maddel e ı 

lc doğı:uda.n doğruya ilişikli olmak şartiyle O) ıı. 
konulabilir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde- BütC}e Kıınn
nuna bağlı cetveller, Maliye Bakanı ile ilgili ba . 
kan veya göndereceği birinci sınıf daire reislt·· 
rinden biri haZJr oWıığu halde, bölüm bölüm gli
rüşüliir ·e oylanır. 

Yüz otunneu madde - Bütt,te Kanunuıııı 
yahut bağlnntılarına. lı.ükmü bir yılı afllll marl 
deler konamaz. 

ON ıxtlfOl BOLUM 

Oy lama 

Ytuı oıu birinci madde - Görüşülan m ~ı. <'· 
i eler hakkında Mecliste üç türlü oy verilir : 

I . Gösterme oyu, (el kaldırmak veya ayağa 
kalkm.aktır); 

II - Aı:ık oy (ü.ıerinde Milletvekillerinin ad-

ları yazılı pUlilaların .Jrntuya-ıı.tılması, yahut is
tendikte ckabub, creb ve «t,te.kinsen kelimeleri
nin söylenmesidir) ; 

III . Gizli oy (belgisiz yııvarlakla-rın..kutuya 
atılmasıdır ). 

Yüz otw: iJı:inci · mıı.dde - Götilşme sıre,ş,ındp. 
bu Tüzük hüküınlerinc uymak çağrısını gerekti
re)} •mese]elerle Milletvekillerinden biriıWı söz 
şöylernekten ·ya ıı.klanması, kınanm&aı, yahut ge
çici olarak Meclisten çıknrıl.mnsı işleı·inde gös
terme oytllla gidilir. 

Bu Tüzüğe göre açık ya.hut-gizli ~lama o g<ıNk

miyen bütün işlerde gö terme Qyuna bıı-ş vurulur . 
Gösterme oyu yııpıld:)ğ ı v.şman önce yı,ı.ı:ıa , 

sonra karşı olanlarıJL nyları aluur, ondan s1mra, 
Ba,kan sonucu Kamutaya bildirir. 

Yüz otuz ~çüncü madde - Bakanlardan bil'i 
hakkında şikl'ıyet veya Milletvekillerinden biri 
hakkında sanıklama teklülerinin kabul edilme
si hazır üyelerin üçte iki çokluğuna bağlıdır. 

Yüz otuz dördüııcü madde - Gösterme oy
larını başkroı ve katipl<'r birlikte sa:vnıak ve oran
lamakla ödevlidirler. 

El kaldırma ile oylronanın sonucunda birleşe
ınez, ~·ah.ut çokluk bplund~dan şüpheye' dü
şerler, :yahut jiye~erden beşi . ayağa kalkıp is
terse ı [56] ııy;ı~a kalkll\tı.k usulüne lı~şvur~~ur . 
Bunda da birleşemezler , yahut yine şüphede ka
lıclarsa açık oya baş vunılur. 

ıHiçbir M111etvekili oylama sırasında söz söy
liyemez. 

Yüz otuz beşinci madde - Bütçe kanunu ta
sarısı , yeniden vergi koyma, bir vergiyi kaldır

ma, yahut vergileri artırma veya eksiltme, and
laşma ve sözleşmeleri onaı:na ile ilişkin kanun tn -
orıları için doğrudan doğruya açık oya baş vu

rıılur [57]. 
Yüz otuz altıncı madde - Gösterme oyuna 

baş vurmak gerekli olmı~'an bll.§ka işlerde açık oy 
verilmesi, istem bağlıdır. Açık oy, bir meselenin 
ilk oya . konmıısında on beş Milletvelöli tarafm
dan yıızılı olıırnk iııte nı>bilir [58]. 

l\Ies<'lc o.va lıoıın ı·lt cn başkan ' ' <' kfitipler şüp
hede kalırlars:ı , yalnı z beş milletYekili sö1Jc aı;ık 

oy istiyebilir. 
Açık oy isti~· nlcrin a.dJnrı Reımıi Oru:ete ile 

ililn olumır [58 fü .J. 
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YüJ otuz yedinci madde - Açık oylanın şöy

le yapılır: 

İlkin Milletvekilierini çağırma zili üç dakka 
ça:lınır. 

Her milletvekilinde, adı yazılı beyaz kırmızı 
ve yeşil renkli oy puıllııları bulunur. 

Beyaz Rtısla kabul, kırmızı ret, yeşil ~ckin

seme demektir [59]. 
Oylamaya bll§lanınadan önce başkan oyların 

ne demek olacağını kısaca söo:liyebilir. 

Oya başvurmadan önce milletvekilleri, pek 
kısaca, oylarının gerekçelerini kürsüden söyle
mek isterlerse, baş-kruı, yana ve karş ı yalnız bi
rer kişiye söz verebi lir. 

Bundan soma Iditiplerden biri ıııilletl"ckillc

rinin seçim çevrelerine göre aHabc s ı rasiyle ad
larını okumaya başlar. 

llıın gi hurfteıı lıaşlanacağı başkun ı ıı ad~ k
nıesiyle belli olur. 

Adı okunan Milletvekili oy puslusını sö~ kür
süsü üzerine korimu.~ kutuya kendi eliyle atar. 

Bütün adların okunınası bittib.-ten soıırıı , o.v 
\·ermeoıiş olanların adları biı· daha olnınur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa oy 
vermeye çağrılırlar . 

Yahut : 
Adı okunun ınillcll'ekiii ayağa kalkıp « Ko

bul :>, « Ret :>, « !ekiııser :> k<'linıclerinden birini 
söyliyerek oylu ı·ııı ı bildirir. 

Bu ıoy lar kfıtipleı'CC' yazılır Ye tutanağa ~eçcr. 

Oylıır toplaıııncıı başkan oylamanın bittiğini 
söyl cı· . Bundan sonra oy ve ı·ilcınez. 

Oy kutularını kiitipleı· açıp her birinin için
de bulunan puslaları sayal'lar. 

Çeki n er sayısııı ııı oy iizeriııc etkisi olmaz. 

Karar yaln ız yana ve karşı olaniann ~yısı
na göre belli olur. 

Çekinserleriıı pnslaları :;;adece yeter sayı he
sabııuı girer. 

Katipleriıı elde l'ttikleı·i sonucu lı<'ı· h-:ılde o 
otunınıda etraflı olarak ( yaııj hazır üy ]erin 
sayısı , yet rsayı olup olmadığı, yana ve ltarşı 

olıınlarla c:ekinserlerin sayıRı ve battal edilmiş 
puslalnr vaı·sa bunların sayısiylc hattal t>rlilnıe

lcrinin sebebi gösterileı·ek) Başkan tarııfınd':ln 
Kamutaya bildirilir. 

nattal edilmi. J1U!'lttlıır ~ekiııscr oyu s:ıyıla

rnk ancak yeter ayı hesabına giı·er, 

Yiiı otuz sekimıci madde - Açık oy uygu
lanabilecek işlercw, üyelerdel'l on beşi gizli oy
lama isterse, bunun yapılıp yapılma.ması Ka.
nuıtayca, görüşmesiz olara k Çokluklu karu\'liuı
tırılır. 

Gizli oy istiyeııleriıı ad ları tuta.ı:ıak dergisi 
vo gerekli görülürse Re mi Gazete ilıe il an. olu
nur. 

Yfuı otuz dokuzuncu madde - GizH oylaıııa, 

ııçık oylanın gibi yapılır. Yalnız bu halde Millet
vekilleri , Başkonın sıo lnndaki katipten biri be
yıız, öteki kırınızı iki yuvarlak alırlar . 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı d~ ı·ct de
ıııcktir. 

)lillctvekillcri, bunlaı·dan lıiriııi i tckleriııc 
ırörc küı·sü üıeı·ind~ki oy kutusumı, ötekini do 
ehmet kutusuna atarlar. 

l [ı• ı· i.ki yuvarlak denet kutusıuıa atılm ışsa, 

bo, çokinseııı e deınek olur. 

Katipleı· oy kutuı.'Unda bulanwıı yuvaı•l akla

ı·ı bir tcpsiye döküp beyazlal'la kıı-nı ıııları a.yı

rıl"l:ır ve açıkça sayarlar. 

Deıı ~ kutusundaki yııvarlnklnr da • clıınetiP
ııı i~in sayılır. 

Ondan sonra Başkan oylama sonucunun Kll
nıuta~·a bildirir. 

Yüz kırkıncı ma.d.de - Hiı• kaç iş ve ta arı 
veya teklif hakkında bir kaç aı:ık oylanın bil'den 
yapı lırsa , lıu, puslularm ayrı kutulara ayni 7.a
ıııaııda utılınasiylo olur. 

Yüz kırk birinci madde - ltira.z olnıunazsa 
kutuJarm odacılar tarafından dolaştırılınası ile 
d~ açık oylnma ynpılohilir. 

Yüz lark ikinci madde - niı· işin a~tk oya 
konması otunmn sonuna bll'fıkılabilir. 

Yüz kırk üçüncü madde - Ka.ıımtayda vt
komisyonlarda s çimler şÖ)'IC' yapılı ı·: 

"I - Kürııüy bir oy kutu.~\l konuı·. 

ll - Her i\1illet.vekili aifabc sırasiyl adı okı.ııı

duk~~ kürsüye gelerek istediği kimsenin veya 
kim !erin adlaı·ı yazılı puslayı kutuya atar. 

Bu oy pusluları B~!§kanın ııd<:ckmcsi ilc belli 
olan üç Millctve.kili tarafından ıı)rrılanır. 

yrılııyıınlamı h:ızulıyarııklan traflı (yani 
üyf'l rin ayısını, yeter ayı bulwıup bıılunma-
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dığmı [60], oy puslala mrm sayı ını, çekinsor
leri, battal edilmiş pııslaları, niçin battal edil
diklerini ve oy alan kimselerin adları ile 
aldıl;cları ayların aYısım gösteren) rapor, Baş
karı tarafından okunarak se imin sonucu Kanın
taya veya koınisyona bildirilir [61]. 

Yüıı kırk dördüncü madde - Bütün görüş
meler'. üçte iki çokluk şart olmıyan işlerde . ha
zn· üyelerin salt çokluğu ile kara ra bağlaıll!'. 

Oy larda eşitlik oluı·sa Başkanın ki iki sa . 
yılır. 

Yetersayı bulunup bulunmadığını Başkan ve 
kiitipler gözle kestidrler. 

Bir ın sele oya konurken hazır üyeleı·in sa
yısını oranlamakla Başkan ve kiltipler birle~t·

mezlerse yoklama yapılır. 
Yetersayı olmadığı için oylanıa yapılınazsıı 

görüşülen ıııeselenin karara bağlanması ertesi 
oturuma bırakılarak ikinci defa oya baş vunıla-
cağı gündeme gcç iriliı· (61 Mü.]. · 

İkinci defa oy verenlerin sayısı ne oluı·sa ol
sun sonuç geqerlidir. 

Yüıı kırk beşinci madde - Kamutaydn hPl' 

madde kabul celileliktc yahut rcddeelildiktc ka
rarın sonucu Başkan tamfından yalnız eKabul 
edildi:. yahut «Reddedildi:. diye Kamutaya bildi
rilmek g rektir. 

Yüz kırk altıncı ma.dde - Annyasıının 102 
nci madde.\linc göre Anyasoda değişiklik yapıl
ınası gerektiktc teklifin Meclis tamüyesinin en a7. 
iiı;tt> biri taı·afından imzalanması şarttır. 

Değişiklikler tnmüye sayısınm ü~te iki ~ok
luğu ile kabul olunuı·. 

ON UÇUNCU BöLttM 

Tutanaklar [62] 

Yüıı kırk yedinci madde - Mecli t«' iki tür
lü tutan nk vardır: 

I- Harfi harline tutanak- bu tutanak. 'l'utn
nak D rgisi ile ve gerekli olursa Re.~m'l Gazete ile 
yayılıı· [62 Iü.J 

İtiraz olundukın bu tutanak. itirazemın ilk 
oturumda söz nl)llnsı ile veya ba~kanlığıı gönde
receği, bir tt>zkerenin gele ek tutanak dergisinin 

.sonunn, olduğu gibi konma.ı ile düzeltilir. 
lT- 'J'utana~ özeti - Bu özet, gelecek birle im 

günü tutanak dergisine lionur ve ilAn tahtası'na 
asılır. 

Bu tutanak özetine üyeler tara.fmda.n itiraz 
olummııı haı·fi harfine tutanağa başvurularak diı. 
z Itilir ve ö~·lccc bir daha yayıtır ve iliın tahta
sma asılır. 

Tutanak özetini başkan ve biı·le§iındc bultm
muş olan iki kfıtip iını_.alar. 

Yüz kırk sekizinci ma.dde - Bir toplantının 
son birleşiminin tutanak özeti kiltipler tarafın

dan hemen orııda ,vazılarak o birleşimin sonunda 
okunur. 

Bu halde düıeltnıclcr oku11ınn sonunda ,vapı· 
lır. 

Son biı·leşimiu harfi harfine tutanağının dü
~cltilıııesi )Jilletv killeri tarafından verilccek 
düzeltgenin ilk çıkacak R~sıni Gazetede :vayı i.

ıııası yolu ile yapılır . 

ON DÖRDNUCU BöLUM 

Soru 

Yüz kırk dokuzuncu madde- ller Milletve
kili, Hükümet adına. Başbakana [63], yahut Ba
lta nlara sözlü ve.va yazılı sorularda bulunabilir. 

Yüz ellinci madde - So~u, ac;ıkı;a gösterilıui~ 

işler hakkında bilgiler isıemektir [64]. 

Yüz elli birinci ma.dde- Cevabı gerek yazılı , 

!(c ı·ck sör.lü olarak ist 11<'11 bir soru her halde ya 

zılı olarak verilmelidir. 
. 'orıı önergeleri başkonlığa sunulur. 
Başkan bu öner~elcri verilir verilmez Tuta

nıık Dergisine geçiıtir ve bir tezkere ile ilgili ha
kanıı lıildiriı·. 

Yüz elli ikinci madde - Soruya yazılı cevap 
istenmi · ·e gelecek ce,·op soru ile birlikte olduğıı 
gibi tutanak dergisinin ·onuna konur 

:4oru~·a özlü cevap istcııınişsc, Başkanlık tc7.
keresini aldıktan en geç iki lıirleşiın sonra Bakıııı 
ona .Ieclis kürsü ünde cevap verir [65]. 

'<'Yaptaıı önce Başkaıı soruyu kiltiplerden bi
riııt· okutur. 

Yiiz elli üçüncü madde- Kııkıııı, bir· soruya 
rc,•abını . ka ın u fardası dü üncc · i~· le, ~·ahut i{<'· 

n•k li lıilgilrrin !'lde dilmrsi i~in. ht'll i bir zo 
ınan ı;eı;iktircc ksc bunu - ru yar.ıh ise ynzılı 



olaı·;ık ~özli\ lsc kursUden - hildil'iı· . 
Bakan, kamu faydası düşüncesi iJ c, ~onı~·a is

tc ı ·st•, knpnlı oturumda cenır ,·crebiliı·. 

Bir soru~·a giinürıd<'n öıwı' ccvıırı vcrnıck clt' 
Bulwnııı luıkkırlıı·. 

Yüz elli dördüncü madde - Soru sahibi [66] 
• cenıp gününde hazır bulunmaz.qa mesel e hi ı · defa

lık olmak üzere ~!:C I C<'ek biı·l l'~imc bırakıl ı ı· . Ucnı· 

bıılunma?.~ıı. soru düş<!l' . 

Fakat sahibi isterse bi ı· başka önerge ilc ya!· 
nız bir defa rlalıa a~·m soı·u;vıı y<·nili.v<:'bitir. 

Yüz elli beşinci madde - ligili hrıkıının <'<'· 
\'abından sonra cliişiinc<'~iııi lıildiı·md< yıılnız 

~oru sahibi Milletvekilinin hakiodır [67]. 
Ancak bu bildiı·m c on boş rlaldınrlnn t'ıızl:ı ' 

~üı· m<:'z. 

Yüz elli altıncı madde- BiiL~l' tiinıüııiiıı g-ri 
ı·ü~ülmcsi sınısındıı , ~·ahut bir bakanlığııı hiit 
<;f'Si ı::örüşüliirken bir ıııill et \·ekili sornlaı· hak
kmdaki usulr hıığlı o!nınk.~ızın hunlıı ı· iizrl'iııl• 

Bukanlaı·rlan istcdiih sorularda lıulu nubi liı · w 

ırerekli ı.>örrlüğü a~ıklamalaı·ı istiyelıilir [68]. 

ON BEŞİNCİ BÖLttM 

Gensoru 

Yüz elli yedinci madde- Hiı · mf'sclc lıakkııı
d:ı Ba~bııkann \'C.''a Bakanlurıı gl'ıısoru ac;ılıııa
smı tcklif <:'den hiı· Mill~t,·ckili Başkana gcn~o

ı'lı~· n ı:ı:cn' kt i rwf'k i~i a<:ık~a ıröstcrcn bir öner
g-e ,~rı·ir. 

Bn öııel'g~ Kamuta~·da okunduktan sonrıı kıt· 

lnıl ı ·ılilmesi rnhut retlcnnı si ıı;öı·ii~ml'~i?. ıtiis

tcı·nı c oru ilc kararla~ıı·. 
J{~ndisinc gensoru ıı~ılacak Bakaııııı o ~üıi 

:'ılcrlisc gelmesi \'c,va ~mı·i ııltınrlaki yüksek mc

murlardan birini göndernıesi için Başkan tııı·ıı · 

t'mdan, o Bakana, hakkında gcnsoı·u a~ılacnk mt'
selcyi a<:ıkı:n göijtcrcn hir ~ağrılık ya7.ılır. 

Yüz elli selrilinci madde - Öneı·ge sahibi 
Koıntıta~'ea gensorunun günü belli edilineeye ka 
dar önergesini geri alabilir. 
• l>i.iııü belli olmuşsa, bu önergenin geri nluı

mnsı, Kamutayın görüşmesiz göstelı:ne oyu ile 
karar ,·ermcsine bağlıdu·. 

Yüz elli dokuzuncu madde - ahibi tara.-

fııırlıııı :.:e r i al ınan h ir gmısonı öncı·ı:ı:ı'l<ini haşlnı 
lıir ~lillctnkili kahullenebilir. 

Yüz altmışıncı madde- Çnğrılnıı llıı kan h<' ili 
)!'iilll!f' ~-" hııdisi {!<' i r ı·~k •. valıut eııı ı · i alt ı ııdaki 

dııiı·c ı·cislr ı·iııdcn lıiı ·in i ~·ollıyarak •l amutııyd;ı 
ııı t•sPicyi :ıı:ıklaı·: 

Ondan 'oıım teklifiıı salıihi. .' ·olıııt hirkıı~ 

ki~i isf'k l' önte ilk imzan ı n salıibi ve onnıı ıu·
<lııwa ötekiler, ."ana V<' kal'. ı .·öz sö,,·li~·cbilif'lcı· . 

· Yüz altmış birinci ma-dde - Bııkan taraf ı n

dan yaılılan ııç ıklnmıı ve Milletveki.Uerince kar
şılık olarak söylenen sözlerden sonra hir önPrge 
veı·ilmezse Raşkan giindeme g<>çeı·. 

Yüz altmış ikinci madde - G!'ılSoı·u gonış

melel'inin yetel'l iği ile gündPnıe geçil mesi hak
kındaki önergeler öneelikle oya konuı·. · 

- - ~- · Yüz altmış üçüncü madde - 'adece günde-
lll<' ge~ilınc i kahııl olıınmazsn g-<'rekçeli önerge
Jeı·c smı gelir. 

Rnıılııı · ııı bil' lwnıisyoıııı ha vali' P<lilmelcl'i ka
ı ·ııı ·laştıı·ılnıazsa öııre ll ükünıE'tin y<'ğleıtiği öner
I{<' ıı~ıl< oyn kmını·. 

Yüz altmış dördün cü madde :- Gerekçeli 
hil' Öıı<'rA'PJ'C' biı· fıhs l'klcnıııesi hakkında ya
pılacak tı>klifin her· halde önı>rgenjn oya kon
nıasından önee yazılması Vl' Kanıııtayn sunul 
ması geı·l'ktiı·. 

Yüz altmış beşinci madde - K<>ınisyonll hıı

valc olunmuş önergelrı· hakkındaki komisyon ı · !l

porla ı·ı il·edili i~leı· nsnliine uyularak görüşü-
! ür. . 

Komisyon rapol'lt retleniı•se gerekçeli öner
grleı· başkanlığa snnıılma sırasiyle okunarak 
oylıınır. 

Y üz altmış altmcı madde - Bir gensoruya, 
p:örüşiileeeği g-ün üzerinden Ü<! birleşim g c:tiktcn, 
~·ahut görüşülmesine başlandıkt1ın !!Onra başka 

bir gensoru katılamll7.. 
Büt~l' göı·üşınel l'i arnsına hi~bir gensoru 

ıwkulanıaz. 

Y üz altmış yedinci madde - Biı· gensoruya 
haşka gensoı-ular kotılırsa her gensoru önet·g - · 
sinde ilk imzası olan, yahut o bulunmazsa , im
za edenlerden bir başkası dinlenmedikçe görü.'-

. men.in ~eterliği isteneınez. 



'ltüs . a.lttnL'I aekiziil.ci madde - Milletve
killeri gensorunun sonucu ile ilişkin önergel r 
verebilirler. 

Bu önergeler açık oya konur. 
On beş milletvekili tarafından istenirsc, gizli 

oya da baş Y'Urulur. 

ON ALTINOI BÖLttM 

Meclis sol'U§turması [69] 

Yü& altml.f -dolı:uunou madde - H'likiiıhete 
açılari bir gensorunun, yahut bütçenin görüşül
mesi sırasında veya sonunda, y,ahut doğrudan 
doğruya Anayasa 'nın 46 ncı maddesinin 1 \'C 2 
nci fıkralarında gösterildiği üı-ere Hükümetin 
genel siyıısıotinden ve bakanlıkların yerine ge
tirmek ve yürütmekle ödevii oldukin rı göı-ev

leı·<len dolayı, Bakanlardan birinin veya Bakan
lar Kurulunun cczalı, yahut ak~alı sorumu ge
ı·e.ktiren eylemlerde bul.tındukla.ı·ındıın bahsedi
lı-rek oı·uşturma yapılınıısı istenir. c, Başkaıui 

bir önerge verilmek gerektir [70]. 
Bıı önrı·gc Başkan tarafından I! amutn~·a su

nulur. ligili Bakana, yahut Bakanlara ila lıabt•ı· 

veı-ilir. 

Yüz yetmişinci madde- Ada le! ınakııııılnı·ın

ca bir işin kovuştunıJması sırasnıclıı, Bakanlar
dan biı-inin göı-evinden doğan bir işten dolayı 

görev bakımınd~n v~rilen biı· kararla M ec IL t> 
bruıvuı·ulursıa Kamutay bu işte Meclis soruştm
ması gerekip gerekimediğini anlamak i~in öner 
be kişilik tir komisyon kurar [71]. T amutııy:ı 
bu komisyonun raporu sunulu ı. 

Yüz yetmiş birinci madde - ligili Bakruı 
ilc önergı>yi veren vı-ya verenler, yahut raporu 
yıızan komisyon dinlendikten soma öneı-geniıı. 

ya.hnt raporun dikkate alınması gerekip gerek
mediğini Kamutay görü üp gösterme oyu [72]. 
ile karar verir. 

1lgili Bakan o ıı·ndn milletvekili değilse ll ı>t•
lis biı· öne! gö terip onun yalmz yazılı sııvım

masııu alınağa karar veriı- [73]. 

Yüz yetmiş ikinci madde - Knımıt:ıy ı;orııı;

turmayn girişilmc ini ya Anayasa komisyonu ilı

Adal t Komisyonundan kurulmuş Karma Konıi.

yona, ynhııt heştı>n oı:ı be e kadar üyesi buln
na bile<>t-k öıcl bir ruştııı-nuı KQmisyonııoa hıı

nıle eder [74]. 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Soruşturma ıle 

ödc,·li komisyon, Hükümetin bütün araçlarından 
faydalanııbileceği gibi i sted iği kiiğıtlam ve helgc· 
lcre de elkoya ı· [75]. 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Kıuuııtııy 

karımııda, soruştul'ma ile ödevii kQTfl)syonun gö
revuıı ne l<adaı· xnmanda bitiı·eceği, gcı·ekit·s~ 
başl<a yeı·leı'(l de gidip g-itmiyeceği gösteı-i li ı· 

[76]. 
Bu komisyon Bakanları sorgula.vnlJilcceğ i gi

bi dışardan da heı- kcsi tanık, ,Yahut bilirkiş i ola
rak ilinl enıı>yc yetki lidir. 

Çağırılan tanıklar gelnı<'k zoı-ııııdad ıı ·lar. (icl

nıezlers haklarm da c·eza y:ıı-ı.nlıı ııın usulünı.lrJd 

hükiimler uygnlııııır. 

Yüz yetmiş be;şinci madde- Hi ı· geıısoı·n 'üzr
riııe soruşturmaya giı·işilmişse sorı.ı~tıırma il i' 
ödevii komisyon bir Hoııurıı varıııraya kadar o i~ 

hakkmila yeniden bir g-e ııqonı iJnPrgesi verikm~z. 

Yüz yetıMş altmcı madde - Konıisyoııuıı 

son raporu cezalı ' 'e ak~alı sonınıu ll'l'l'ktiri~·o r

sa soruşturma kuğıtlan , Aııa.,·as:ınııı 67 nci tımd
clesi gereğince ~erlis karııriylc kumlacak Yüce . 
divnna en c:ok on he güıı i~inde verilir. 

Yüz yetmiş yedinci madde - Meclis bir iş 

hakkında doğrudan doğruya bilgilenrnek isteı-se 

bir soruşturma komisyonu kurar, yahut :'lfec: s 
komisyonlarından biı·ini bu i~le öde,•ler. 

Bu gibi soru§ttırma l ara girişilmesini ya Mi:
lct\•ckilleri, yıılıut l<omis.vöıı !eklif edebilir. 

ON YEDİNOİ BöLttM [77] 

Mıilletvekilli~ dokunulma.zlığmm kaldırılması 

Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir Milletve 
kilinin dokuııulmazlığının kaldırılması hakkındıı
ki istemler. mahkemeden Adalt>t Bakanlığına bil · 
diriUr. 

Adalet Bakanlığı, gerek~ııli bir tezkere ilfı 

ve Ba ··bakanlık yolu i lt> o istemi Meclis Başkan
lığma 1\'Önderir. 

Başkan o istemi, Anayasa Komisyonu ile Ada
let Koınisyon;ndan kurıılmu~ Karma Komisyona 
lıovale eder. 

Komisyon başkan ı, adçeknıe ile beş üyeli bir 
ha:r.ırlanıa komi yonu ayırır. 

Bu hazırlama koro· yonu. kendine gizli oyla 



bir ba§kan, sÖ?,cülük edecek bir de katip seçeı·. 
Koııtisyon bütün kağ ıtları inceleyip o Millc1 · 

\'Ckilini dinl~r . Komisyon tanık dinlcycmez. 

Yüz yetmiş dokuzuncu madde - Hıızırlaııııı 

Komisyonu ile Karma Komisyon, bir· dokunu~ 

mazlığın kaldırılması için kendilerine havalc olu 
nan kfığıtları en çok bir ayda sonuı:la ı·. 

Yüz sekseninci madde - Hiı· M.Uletvekilinc, 
Anayasanın on ikinci ve yirmi yedinei maddelı·· 

rinde söylenen yasak eylemlerden biı·i isııatln· 

mr, Hazırlama komisyonu do incelemeler SO · 

ııuııdn buna kanııı-sa, milletvekilliği dokunul
mazlığınııı kaldnılması gcreğine knıııtlı bir ra
por lıazırlayarak katma koıniRyonuna sunar. 

O i\'fillctvckilinc isna11aııan yasak eylem, hi
ı·in<'i rıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden dc
ğiiSI' lınım-laına koınis.vonu, kovuşturma ill' ynı·· 

gılamanın dönem sonuna [78] bırakılması hak
kuıda bir ı-apor hazırlı,varak Karına komis,voua 
sunaı·. 

• Karma ko rh isyon bu i~ üzerinde ikinci bir kn
rar verir. 

O Milletvekili isterse hazırlama komisyonun
da, Karma komisyonda ve Kaınutayda kendini 
savunur, yahut bir arkadaşına savunduruı·. 

Kamutay bu işte kararını verir. 

Yüz seksen birinci madde - Dokunulma zlı

ğın kaldıı·ı lması i ı:in bir Milletvekilinin k~>ndi iA
teınesi yetmez. 

Yüz seksen ikinci madde - B11şkn tiirlü bir 
kaı·nı· olmndık~a. dokunulmazlığın kaldmimas ı 

hakkındaki ~öı·üşm<' açık olıır [79]. 

ON SEK!ZtNOt BÖLttM 

Disiplin ceza1a.rı 

Yüz seksen üçüncü madde - Ru 'T'üzük ge
reklerinin korunması bakımından Milletvekil
lı>ı·in in uğrıyacaklaı·ı cezalar üı: türlüdür : 

J- Uyarma; 
IJ - Kınama ; 

Tli - Gı>ı:iei olarak Kamutaydan çıkarma. 

Yüz seksen dördüncü madde - yarma ce
zıısını ~erektirE><>ck h11reketler şunlnrdıı·: 

T - Söz keımıek ; 

H - Düzeni bozmak; 

III . Kişi özlüğü ile uğraşmak 

Yüz seksen befıinci madde - Uynrma cezn-
• sını ölı:ümLemek ve yeı·ine getirmek Başkanlığ ın 

hak kıdır . 

Uyarıua cezasıtın uğı·ıynn Milletvekili bunu 
esiernekl e heraber kendini temize ç ıkarmak is
terse, izin verilir. 

İzin almaksızın söz söylediğinden dolayı 
uyarm.a cezasına uğr1yan Milletvekili, birlcşimin, 
yahut otu.nımun sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber Başkan o i\IiUetvekiline, bir
leşimin, yahut otururnun sonunu bekJeml'den de 
söz verebiliı·. 

Başkan, Milletvekilinin açıklamalarını yetcı·· 
li bulmazsa, uyıırma ceznsmı geri almaz. 

Kll.tipler bunu kaydederler. 

.Rir Milletvekili bir bi r l eşinıde iki defa uyar
m u cezasına uğ ı·ıırsa bu . tutanak özetine geçirilir. 

Yüz seksen altıncı madde - Bir biri iınde 

iki defa uyarmJ c zasın.ı ıığnyan bir i\fill<'tn
kilini ·l birle,~ımin sonuna k~dar öı: söylemekten 
yasaklanınasını, Başkanın teklifi üzerine Kamu-
1ıı~· . ıı;ö ı ·ü~m<' ·i ı gös1crınc u~-u il<' kurarfuştırabilir. 

Yüz seksen yedinci madde- Kınııııııı cl'znsı

nı g-eı-ı- ktiı·<'n harekl'tl<'r şunlard ır : 

[ . Ri ı · hi ı · l ~>şinıde iki dt>fn u yıı nn-:ı rer.nsınıı 

uğı·ııınışk<'ıı huıııı geı·ek1ir<'n haı·<'ketleı·den 1' 37.

geçmemek; 
Il - Bir ay i çinıle ii<; dl'fn uyıHınıı cezaslııa 

uğramak; 

lll - Meclis1 bir giirültüye sebep olmak, ~·a

hut Meclisin işlerine katılınaktan kaçınmak i<;iıı 

bağda..şınaya Kı\ınntıı~·da a"<:ıkça ve gürültü ile 
öııayak olmak; 

1 ,~ - Arkadaşl ardan birine veyahut birkaçı

na lıakarette veya sözle lelıditte bulunmak. 

Yüz seksen sekizinci madde - ~iccli ten gı!

çici olarak çık:ırına cezıısını J.!l'ı·ekt i ren haı·eke t

Jpı· şunlardır: 

I - Kınıımıı cezıısına ıığrııclıktıııı sonrıı tln ge
ne o cezayı geı·ektiı·<'rek hııı· k<'tlcrden ,-azg ç
m<'nıek; 

IT - Riı· hirle,şimdl' ü~ t\(>ia k.ın~ma <'eza.~ııın 
uğrıınıak, Cumhur lıakşauına, Meclis Bııııkıınıııa, 
.\1ecli e, BııkanJıır Kuruluna tehditte veya ha
karctte bulunnın k; 



Iİİ - Kamutay görüşmelerinde halkı zor kul
İannııya, başkaldırma,ya; a~aklaıımaya, yahut 
Anayasa hükümlerine karşı koyıuıı.ya kışkırt-

mak f80]; • 
rf- Meclis yapıları fnhut bağlnıukları için

de yasak bir eylemde bulunmak. 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Kınama ve 
geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başka
mn teklifi üzl'ine Kamutayca görüşmesiz, gös
terme oyıı ile kararlaştırılır . 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen · 
Milletvekilinin açıklamalarda 'bulunmak, yahut 
bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır. 

Kınamzy ve geçici olarak Kamutaydan <:ıka.r

ma cezalan, tutanak özetine geçirilir. 

Yüz doksanmcı madde- Geçici olaı-ak Ka
mutaydau çıkarma cezasına uğrıyan bir Millet

vekili izin alıp kürsüye çıkar·, açıkça af dilerse 
gene Kamutaya girmek hakkım kazauır. 

Tekrarlayı cı lar . bu lıak l arıııı yitiriı· l eı·. 

Yüz doks~n birinci madde - Kaınutaytlaıı 

geçici ollll·ıık ()ıkaı·ılma eezasmıı uğnyan .Millet
vekili, toplanma :alonunclan hcmcıı c:;ıkmal<la 

öclcvli. onda!'\ soııı·a da bir birleşimden üç bir
leşime kadar salona girmekten yasaldıd ıı' (81]. 

Rtı CE'7.11:Vıt nğı·ı:van Milletvekili ·alo ııdan çık

mak istemezse birleşime ara verilir, Başkan o 
milletvckilini salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BÖL'UM 

İzi.nlilik 

Yüz dokaan ikinci madde - lııteği ü:r,cı·ill!' 
bir Milletvekiline Başkan, sekiz günlük izin ve
rebilir. 

Daha ilzuıı izinler Meclis kararına bağlıdır. 

Yüz doksa.n üçüncü ma:dde - Sekiz güuc.leıı 
aşm izin istemleri ilkin Başkanlık Divaııınca in
celenir. 

Yüz doksan dördüncü madde- Başkan, izin 
i. temlerini l't1eclise sunarken her biri için Di va· 
nın düşüncesini d!! bildirir. 

Meclis, görüşmesiz, gösterme oyu ile kın·ıı t 

verir. 

Yiiı doksan ~inci madde- Birbil'i :ırdıııea 
üı; birleşimde yapılan yokllllllalard:ı, yahut açık 

oyl ıınıada hil' Milletvekilinin Meclise devam el
nıediği aıılnşıl ı rsı.ı o Milletvekili izinsiz sayılır. · 

Milletvekilinin hazır bulunmamasıiıı hai<IJ 
gösterııcak sebepleriıı ineelenme ve ölı:iimlenınesi 

Başkanlık Divanınm hakkıdu·. 

Hazır bulunmaması haklı bir ör.üre dayanım
yıın Milletvekilinin adı, Resmi Gnıeteye konup 

· iliin edilir. 
Ru yüzden yapılacak şikayetler, Başkanlık 

Divanına sunulur. 

Yüz doksan altıncı madde - İzinsiz veya 
iznini geçirmiş Milletvekillerinin geçirmiş olduk
l arı giin lı.>r için ödeneklerinden kesinti yapılır. 

Yüz doksan yedinci madde- ·Bir toplantı 

yılında iki aydan çok izin alana, ödeneğinin \'e
rilehilmesi Kamutay kararına bağlıdır. 

YlRMlNCt BÖL'UM 

Bruıkanlık Diva.n.mm görevleri 

Yüz doksan sekizinci madde - Başkanlık 

Di\·anınııı görev leı · i şu ıılar·dır [82] : 
T- tç hizmetlerin kuruluşu VI' Meclis mE'mııı· 

vr lıizmctlileri lıakkında Mennıı·lar Kanununun 
ıın~ıl u.q~u l unarağı Ye o kanuna göre disiplin 
komisyonu lmı·ıı lıııa sı hakkında danışma yoliyle 
fikir vE'rnıek; 

1 L - !zin işleri; 
HT - Millet.vekil lerinden adlaı·ı Resmi Gazete 

il<' izirısiz, yahut bııhınmaıtı diy<' ilan edU miş 
olnnlal'lll şikayeteı·ini oinlenı~k ve ~özmek; 

IV - 1ıfeclis bütçesini hazırlamak ; 

V .- Daiı·ede değişiklik, onarma ve bAşka yıı

ınlar yapılmasına karar vel'lıı.ek. 

Yüz doksan dok\auııcu madde- Başkanlık 

DiYonı üyelerinden bh-inin, yahut birkaçının a:v
rı ayrı üzcrlet'ine aldıkları işl rden dolayı :vapı
l.a.cok itirazlar ve şikayetller üzerinde Divan, 
biitün üyeleriııiıı bulıınduğıı bir toplnntıdn gö
riişür. geı•eken tedbirleri kara ı·laştırıı·. 

İki yüsüncü madde- Başkanlık Divanında 

oylarda eşitlik olursa, Başkanınki iki sayılır. 

İki yüı birinci mdde - Kamutayın -oyla
malnrındn oyları ayrılamuk görevi katipierin 
olmakla beraber önemli bir yanlışlık olduğu bir-
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leı;iın veya oturumun bitmesinden sonra anlaşı
lırsa, Başkan, Baııkanlık Divanım toplanmağa 

çağı rarak tutulacak yolu kararlaştırır (83]. 

İki yüz ikinci madde - Kamııtnyda yapı l ın ış 
seçimlerden çıkan İçtüzük meseleleri, Bıışkaıılık 
llivanınca görüşülür. . 

İJ.ti yüz üçüncü madde - Başkanlığın görev
leı·i şunl ardır : 

J - Dışarda Meclisi temsil etmek ; 
II - Tüzük hükiimlerini uygulamak ; 

Ili - Görüşmeleri idare etmek; 
lV - Tutanak dergisi ile tutanak özı>tinin 

hazırlanmasını gözetmek; 
V - Bütün Meclis memurlarını Başkanlık 

Divnnınn danıştıktan sonra tayin etmek, veya 
Memurlar Kanununa göre haklarında işlemd<' 

bulunmak ve i.darect üyelerin teklifi üv.erinc hiz
ınetlilel'i işe almak veya işten c;ıkarmak [84] . 

VT· - Başkanlık Divanıııa reisHk etmek; 
VII - Başkanlık Divauı kararlarının tamn

miyle yüriitülmesini ve uygulanmasını denetlı>

mek ve sağlamak ; 
VIII - Komisyonları ve kalemleri clenl'tlemek. 

İki yüz dördüncü madde -:- Başkan vçkille
ı ·inin görevleri, başkan bultmmadığı veya özüı·Jü 
olduğu zaman onun yerine geçip bütün hakları 

m ve yetkilerini kullanmaktır. 

İki yüz belJinci madde- Katipi erin göı·Pvleı·i 
şunlardır : 

J - Görüşmelerin tutulnıasını gözetmek 
tutanak özetini düzcltmek, tula~ağı du, Ö7.Ptiııi 

de imzalamak: 

1J - Kıımııta~·da kağıtları okumak ; 

JTT - Biri ~imden önrc söz isliyenleri yat.· 
ıııak: 

IV - \·oklııma yapmak ; 

Y - O;vlaı·ı saymak ve ayrılamak ; 

\'1 - Kapalı otuı·umJardn tutanak yazmak. 

İki yüz altıncı madde- Idareci üyelerin ıtÖ· 
rrvl r ri şıınlnrnır : 

1 - .\l t•e li~ .'·up ı lıırı il r sıılon l arııım. rHi~enwlt•ı i 
il,• i ~ iııd cki leı-in ' "t' bütün <.'ş~·ıınm koruıımnsııı.ı 

lı:ıl;ımık, lıuıılanıı tlüzC' ııliee <lcfıerll'riııi ımııın•c 

11 - Otl'i tiiı·rnlHi ıertiplcııı~k ,.c inııı·ı' c•l 
ıııt>k; 

lll - Kolluk işlerini i 
n · - Hizmetiilcrio işlerini; 

Y - Giderlerin ödenmesini gözetmek; 
YI - Ba~kanlık Divanına danıştıktan sonl'l\ 

l\1 clis bütçesini hazırla~· ıp gene Başk&Jılık Di
vunınıı ,·ermek; 

V Il - Gil"iınl ikieri dağıtınak. 

İki yüz yedinci madde - tdareei üyeler, Mec
lisin arn veı•me zamanl arında nöbetieŞe Başkent ' tc 

otunıl"lıır. 

İki yüz sekizinci mıı.dde - ldaı·eci üyeler 
g-örr1· ,·r sorumlurda ortaktırlar. 

İki yüz dokuzuncu mıı.dde - Düzenliğin ko
nıııınası , görüşıneleriıı açık ve ~erbest olmasuun 
sağlanma~ı. gerekirse poli~ b.""Uvvetiyle asker 
nıüfı·c7.e~iııin kullaııılnıa ı işlerinde idareci üyl'
ler. Başkıınının yürütme ara~laı·ıdır. 

tki yüz onuncu madde - M.illetvcldlleri, 
Bnşlwulık Divanı ve idare işleı· i hakkmda BIM!
kaııu .vazılı, .1· ulıut sözlü sonılarda bulwıobilir

lt>ı· (85]. 

İki yüz on birinci 
h<'ı' toplantı ba · ırıda, 

~·;ıptıklıınnırı IH'salııııı 

madde - 1dareci üyeler 
ardalarına bir rıl içinde 
vermekle ödevlidirlcr. 

YİRMİ BİRİNCİ BÖLttM 

Kolluk işleri 

İki yüz on ikinci madde - Başkan , Rüyiik 
.)1 ill et :\[ecJjsi Başkanlığı konağıııua oturur. 

İki yüz on üçüncü madde- Bıışkan. Mrcli
siıı iç \ "C dış güvenliği için gerekli tedbirleri al

malda ödevlidir. 
Polis kuvvetiyle koruyucu a ker müfrezesi an

cak BIJ,§kanın komutası altındadır. 

İki yüz on dör d üncü madde - Meclise siliiiı
lı gimıek yasaktıı·. 

Giren her kim oluı·sa olsı1n Başkaniıkça Mec
lis yııpıHından dışarı çıkartılır. 

İki yüz on beşinci madde - Kaıııut-:ıy salo
nu ile komisyon odahmnıı Mill tvekillerincleıı, 
Meclis nıemuı· ve lıizıııetlilel'inden. Hüküm tin 
iş ic;in Ş(Öntleı·diği menıurlol'()aıı v çağrıl-an uz
ııııınlnrdau ba,ka kiuı eııin girm si yasaktır. 
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Girenler Başkan, rahut !dareci Üyeler tnrıl· 

fıııdaıı dışal'l çıkıı.rtılır. 

:MccUs yııpıl'armı ~eziıı göı·mek istiyeıılen• 

Bıı kıın, ınırak iş zanııınıııdaıı başkıt bi1· snntte 
izin V!'rebiliı·. 

İki yüz on altıncı madde - Meclis Bil'leşiın
lel'iııin süı·<'ğincı>. dini :vici iE'I'ill kenclilerin<' :ıy. 

rılıııı yerle1·de hıışlan -:ı~ık oturma l nrı Ye ~<'s ÇI· 

ka r·nuınıalıı n !(<'t'<'klidiı·. 

Din le,vil'i leı·den beğenme,,· i .'·alnıt hcğcıınıeıne

~· i göstererek 'lıiı · söz söyli~· (IJı ve,,·a harekette hu
lunıın Qlursıı, dü?.en)iği koı·ıııııa ödevinde olanlar
ı•a heıneıı dışıll'l çıkıırılıi·. 

Kamutay ~örii~ıneleriııi lıozıııılar, g!'l'ekirsc 
hemen yetki li nıaka'llla teslim oluıımllll'. 

İki yüz on yedinci madde - Me\llis yapı l ım 
yahut lnığlıııııklıtt· ı i~iııde. Milletvekili olııııyaıı 

hi1· kimse ııu~ işler \ ' C o ~n· da saYcılığ ı ıı kcııdili

ğindeıı kııvuştnmıa . yııpauııyacıığı eylPnı lenleıı 
ıı lıı 1'sa Hıı,Şkaulı k sn<ıl u.vu d ı şaı·ı ~ıkartıı·. 

n<; savcı lı k~~ kendiliğinden koV\ıştui'Tna ya
p ılacak eylemlerden ise .Ba~kanlık suçluyu Ada
let makamlııı-ına teslim eder. IJu ycdcrdt> bir 
Milletvekili cinayetten suçüstü yakıılarurb':t Baş
kmı, İt.laı·eci üyeleı· eliyle. ~n~ltıııtuı Meclis yapı
sı d ışına ı:ıknıasını önliyecck t!'.dbirleri alır ve 
ııavcıyı çağırıp kovn§tttı'lııaya giriş i lmesi ger·ek
tiğiui bildi ı·erek suçluyu on-:ı vcriı·. 

lş leııiJen suı;; sut;üstü ciııay~tl!'ıı buşl;a, fn
kat t.loğrudıın doğruya savcı lı ğın kovuştuı·nıası

m ~eıoekti ren bir eylem isE' , Başkanlık, idııı·eci 

üyeler cllyl ger·eken ilk sonıştuı·ıııııları y::rptım·. 
l::oruştul'ma kağıtlarını Adalet nıakamlarına verir. 

Adal t makamlaı·ı ıı suçun Milletvekill i ği do
kunulmazlığının kalclırılrııasıru gerektiren ııu~

l ıı ı ·dıın olduğtuıu ölçümlerse Daşbıık:ıulık yolu 
ilc göndereceği i tem kağıdı Karoutaya ırunulu ı·. 

" .. . ~. 

YİRMİ İKİNCİ BöLttM 

Meclisin f2 hizmetleri 

İki yiiı on sekizinci madde Mecli in iç 
bitmetlHiııde: 

I . - Gen 1 kiıtipli.k; 
li. - Genel katipliğe bağlı komi yon kiUiplc•

l'ini ıle kapsayan Kanunlar, Tutanak, Kiığıt işle

ri, BasınPYi :.\liidürlükleri; 
III. . 1dıın~ei üyeler' bağlı • 'aymaıtlık ve Da-

ire miidiir lük l eri ile saymanlığa bağlı V.Czncei
lik· [86] : 

J V - Koınisyonlarma bağlı Bütçe Koınisyıııın 
kall.'m ıııüdii.rü ilc Kitaplı k Müdürlüğü [87]; 

'T'aı·aflaı:ıııdan ba kılır. 

İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin tü. 
mü ilc bulunını~·acağı törenlerde Başkanlık Di- . 
vıın 1 1\feclis. ad ına hazır btıhınur. 

7\'!('e lis aı l ınıı bir heyet gönderi lecekse ü.vele
rin sayıs ı :\1 •lis tarafından kararlaştır ı lır ve bu 

üye ler ad çekıııe ilc ayı'llıı· [88]. 
fht heyette bıışkanvakillerinden, kfıti p l crdeıı 

ve• i<far •i ü:vel ı'ı•deıı biı·~r kişi buJuıınıak şarttır. 

İki yüz yirminci madde - K ı1.ımıtaydıı Ba
ka ııl ar auıua söz sö:v l eınck için gönderilccek bi· 
rinci sınır cluiı·c reisieri h l' iş, ,l·ahut bir iş i~in 
rl<'mcc;to bulunmaya bakımlıu· ..... a izinli kıluıdıkla

ı·ını gösteren. Başkaıoı.lığa yaz ı lmış bir tezkeı·e 

g-etirl.'cE'k leı·d i ı· . 

Bu tczkeı·e, görüşmeden önce Raş·ka.nlığıı 

veı·ilir. 

Bıışkau , gelen kiııı~eııiıı hangi hakanlık adı
na söz söyliycccğini Kanıutaya bildil'ir. 

Sayıştay Başka ııı ile illinci başkaula 1'1, gerc
ğiııd Mecliste açıkJaıııalarda bulunabilirhir. 

İki yüz yirmi birinci madde - Türkiye 13ü
~iik Millet i\Iccl isi iç idaresi yönetmel iği Başkan

lık Divonıııca kalmne nlıııııeak, tutanııık d rgilt>ı'İ

ııin hazırlaıunas ı , :.\feelisin iç idaresi, memur V<' 

hizmetiilerinin görevleı·i, işe alınışlan, yi.ikselnıe

leı·i ve işten ayı·ı l ınıaları hakkındaki usulkr ıı 

yönetmelikle gösterilecektir [89]. 
• 

İki yüz yirmi ikinci madde - Y ürütıne iş-
leri lıııkkında milletvekilleri Kaınu1aya dilek 
öncr·gesi veremezler [90]. 

Y!RMl ttÇUNCtt BöLttM 

Kitaplık 

İki yüz yirmi üçüncü madde KitaplıJ; 

Koıni yonu üyelerinden biri kitaplığı gözetim 
altında bulundurur. 

Bu gözetim souuaunu bildiren repor her :vıl • 
basıl a.rak üyelere dağıtılır. 

İki yüz yirmi dördüıı.eü madde - Kitaplık 
Komisyonuna kiltiplik eden Kitaplık Müdürüniin 
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kouıisyoıı<.la daruşıııa oyu alnur. 

İki yüz yirmi beşinci madde- 1\it ııp. gıızC>te. 

rl rı·~i, harita \ 'C hu c;eşit şe~·l rrclen hıınıtiiPriııin 
AAt ııı alınarağını komi~yon kararl aştı ı·ıı·. 

H Pr .Milletvekili de satın alına hakkındıt 

tPldit't(' bultııınbilii'Se ıle bu trkli fh•ri dikkate 
a l ıp almamak komisyonun h:ıkkıdıı·. 

tki yüz yirmi altıncı madde- Miidüı·, Ki
taplık •Jtlesiuin düzeniice dcftt>rini tu tnınkin 

fidc,·lidiı· \ 'C bundan sorumludur. ' 
Kit apl ı ğuı a~ ık olduğu saatl<'rrle ya mürlüı·ün, 

~·ahul yurrlımeısınııı orada lıu l unması şarttır. 

İki yüz yirmi yedinci madde- Kit aplardıııı 
lıııngil(•ı · iııiıı ki tapl ıktan çıkıır·ıl aınıyııcağını \'(' 
hııııgiiPı · iııiıı M illet Vf•killerinE' eğn•t i \'et"ilehileC"c
i(iıı i kumi~~ on karıırlaştırır. 

Alındısı \'eri lınrdrn hh:bir kitap Kitaplıl;taıı 

~ıkııı· ıl nmuz. 

Komis,l'onlııı· <li le<likleri kitaplal'l i ı H'ı:h·ııwk 

i~in nlahi lil'lt>rse ı)(' komisyon orla lıırın daıı dışıı 

rı_,· a çıka ramazlar . 

.\ liiiPtv!'kill crinin rğreti aldıkları k:itaplıtrı en 
<;ok hiı· ııyda geri vemıeleri şarttır. 

Riı· a_,. i~inılP ı.reri getiriinıryen kitapları ınü

düı· lıir lt'zkerıı ill' isteı· . İstendikteıı sonra biı· 
lıaft ıı i~indf ~eri vl'rilm i ~ren kitaplar, alan Mil
l<'(,·pki ll l•rim• iidc tiliı· . 

YİRMİ DÖRDUNCU BÖLUM 

Milletvekilliği belge ve belgileri 

İki yüz yirmi sekizinci madde - M~clise kıı
tıldıklnı·ı ~lin y('ni ü~·{'lere Genel Kiitiplikten bir 
oluıııluk kiıjiıdı örnı•ği verilir. 

Komis~·fın R<' ·iııılerinr yardımı olıırnk cNvı•l

l<'rin hazır~anabilnıcsi için hu kiiğıt ertesi günl' 
kadııı· (lolrlurnlup O nel Katipliğe geri verilir. 

Bu kiii{ıtta şunlar bulunur : 
f • :\lillrt\•Pki linin adı ve soyadı; 

ı 1 - Rnhıısı ilr anasının• adları ; 

1 J f - f)oıi;rluğtı, Oturd uğu yer V(' doğum tarihi; 
T\" - {)ğı·~ · ııiıııi. bildiği ililler, varsa uzmanlığı , 

ı · ·t• ı·lı · ri. iliııı rütbrlPI'i : 
V - Mrsleği ve işi gücü; 
\ ' ı - Yııllukl ıı ı ·a [91] <'Sııs olnııık üzı' ı 'e n li 

olup olındığı, varsa çocukları. 

Tekrar seçilmiş Mi,lletvckilleri bu kiığıdı yeni
den doldurmasalar da olur. Ancak geçen dönem 
ic;inde yeniden olanları eski ldiğıda ek olarak ya7r 

'nıalıdırlar. 
Bu kağıtta, Milletvekilinin durumunda olabi

l cek değişiklikleri göstermek · için bir bölme bu
lunacaktır. 

lTer değişiidikte Milletvekili bunu olumluk k:A
ğıdıııa hemen geçirtir- Ve dönem· sonunda kendi
sine bunun onanmlŞ bir örneği verilir. 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Milletve
killiği kabul edilen kimsenin, aslında iki eş yazı 
olarak yapılmı~ bulunan seçim tutanaklarından 
biri , kabul tarihi de atılıırak ve Meclisin büyük 
miihrü ile mühürlenerck kendisine verilir. 

İki yüz otuzuncu madde - Her milletvekili
ne dönem sonunda, Milletvekilliği ettiği süreyi 
ve bu süre içinde aldığı ödenekler ile verdiği 
vl' rgileri ve emeklilik kesenekieri tutarmı 'göste
ı · iı · bir tutanak vermr. 

İki yüz otuz birinci madde - Her Milletve
kiline üzerinde fotoğrafı bulunan ve seçim çev
resi ile dönemi yazılı, Meclis Başkanı tarafındım 
inızalanmış bir kimlik cüzdanı verilir. 

Milletve~eri, .şekli Başkanlık Divanınça 
karaı-laştırılmış bir gülcük taşıyabilirler. 

Törenlerde kullanılacak Milletvekilliği belgi
si, kenarlarmda birer ak çizgi olan ve üzerinde 
«Türkiye Büyük Millet Ml'clisi:. sözleri kazıl

ınış made~den bir plllk bulluntın lnrnuzı bir kor
de_la ucuna asılı mineli bir ay ile yıldızdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BöLttM 

Bu tüzüğiin daya.nakla.rı 

İki yüz otuz ikinci madde - Bu Tüzüğün 
deği ştirilmesi, bir, yahut daha çok maddesinin 
kaldırılm ası, bu Tiizüğe bir, yahut daiıa çok 
madde eklenmesi için yapılacak teklifler önce 
Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra kanun 
görüşmeleı·i usulline uyularak Mecliste görü.ııü

lüp onuçlanır. 

Bu işte yalnız bir görüşme yeter. 
Bu Tüzük ile bundan sonra yapılacak deği

<;<iklikleri Anayasanın 35 nci maddesinde göste
rilen şekilde ilana bağlı değildir. 

Buııdan sonra yapılacak değişiklikleı· Meclis-
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.çe kabul edilir dilmez, yürürlüğe. girer·. tki yüz otuz be§inci madde - Bu Tüzük ka

bulünden başlıyarak yürürlüğe girer. 
İki yüz otuz üçüncü madde - Bu Tüzük 

maddelerinin yorumu, kanunların yorumlanması 
\lsullinc ohır. . 

İki yüz otuz altmcı madde - Bu Tüzük 
'Pürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürü
tülür. tki yüz otuz · dördüncü madde - 2 Mayıs 

1927 taı·ihtf Dahili Nizsımname kaldmJınıştır. ll . IV . 1945 

Dalıili Nizanıname göriişmeleriııi kapsıyan Tııtaııak de'l'gileı·irıin dönem, cilt ve sayfrı nıııı.a · 
ralar1: 

T . D. 
D. Oilt :iayfa 10 · • t· ' ı. <·, ' • 

Il 

ll 
ll 
ll 

lll 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 

V ll 
VII 

:VII 

V lll 

10 

to 
30 
31 
3 

8 
9 

10 
l!f 

1 
3 
4 

363 : 366 (Yeni bir N'iz(ırıı-ııame vücuda getirttmesi işiııin Dahı'li Nizanıname Encii
menine tevdii) .. , - ·ı '"1 ;:, 
96, 102, 176 : .202, 276 : 299 ( Müzakeresi ilınıal edilmll'yen ilk şekil) 
71 : 72, 89 : 91, 104 : 105 (Encümen tarafındam geri alınan ı'kinci müsvedde) 
64, 243 : 263, 268 : 298, 302 : 324., 331, 358 (Müzakere ve kalıul edilen son 'şekı'l) 
12, 110, 114 : 117 (22 nci madde) 

100, 132, 1<18, 194 : 195 (6 nci madde) 
108, 132, 139 : 1.44 (169, 170, 171 nci madde.ler) 
B, 14, 15 : 17 (22 nci madde) 
1'08, 110 : 111 (5 n:ci madde) 
10, 38, 43 : 47 (7 ve 22 ııci ma<ldeler) 
96 ı (22 ·nci madde) 98, 120 J 

1ç Tiizük : 

15 
16 
19 
20 
21 
2.3 

6 

206 l T " k ı ••. 
12, 21, 37 : 63 5 ur ·çe~tırıııe 
134, 146, 154 : 155 (23. madde) 
20, 46, 55 (127. madde . Madde değıiştirilmemiş:tir.) 

ı:~ } (22 nci a1ıadde) • , ; •_: f - ~ 

111, 214, 387 : 403 (22, JJ!J, 24 11e 85 'TIC-i maddeleri 
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Notlar 

[1J . Andiçmek için, Milletvekillerinin se
çim tutmıagıııın ununmış olutası gerekınl'Z. 

T. D. 25 . l.X .1930 - S. 9 
G . IX . 1943 - S. 3 
2 . .:X.. Hl44 : 

15 . rx .1944 - R. 152 
(Madde - 2) 

[2] . 143 ncü maddedeki seçimler de, VIII. 
Dönemden heı-i, bu maddeye göre yapılmaktadır. 

(Madde- 6) 

[3] - 1\" , \' , VI. Dönemlerde Oturuma ııon 

veri 1 nı iştir. · 
(Madde - 8) 

[ 4] . Bir seçim çevresi milletvekilleri için 
tek ıcösteı·ınc oyu yııpılabilir. 

1517 nuınanılı Karar : 

1. - Tuı.anakların onannıasındnn ııoııra ortnyo 
çıkacak olan şildiyetler üzerine tutanak hakkında 
. ' ·eniden göıüşnıc ııçılamaz. ~Üzerine scçiındeıı 
gerek önce, gerekse sonı·a suç atılmış olan bir 
~filletvekiliııin , Kanıtıtay ' ın kararı olmadıkça 
sorgulannııyucıığı .... :. hakkınduki Anayasa'nm 
17 nci madd esi J\1illet,·ekilliği Dokunulrnazlığı
ıun Kamutay karariyle Kıtldırılnıasıııı ıııüııı 
kün kıldığı için. icabmda bu yoldan yürünerek 
ve yine Anııyasa ' nın 27 nci mıı.ddesi hükümleri 
tatbik olunarak, tutanakların onanmıtijına dair 
olan korara dönül~>memesi yüYiiııden doğabile
<·ek nıahzuı·, Millctv~killiğiniıı kaldırılması usulii 
ilı• önll'nnıi1 olur. 

2. - 13u usul ile önlenemiyecek biiıı mııhıuı·
lıı·rın eıırler olurak oı ·tııya çıkınıısı ihtimali düşü
nülebilir. T•'al<flt hu mııhzurlııı·, bir Milletvekili
ni Milletvekilliği sıfııtmdan mahrum etmek gibi 
ağıı· bir ıııuıımelcRin mümkün, fakat güç olması 
ve ancak, kati, ınuııyyen ve mııhdut sebeplere 
dayanması ~aruı·e ti il <" biı· arada mütııliia olu
nursa, netice, onunmış olan tutanaklıırın bir daha 
miliıakıı.şa nıevzuu olmaması lazım geleceği yolun
daki esasın ıııahfttz lmlrııası l~>hinde teceUi eder. 

Anayas,unır. du bu görüşı> uygıın hükümleı·i 
ic;ine ıılmış buluııınaktadıı·. 15 . r . 1947 

(Mndde - 13) 

. [5] - Bu komisyonu, kendi tutanakları ili
şikli olan Milletvekille ı·i üye olabilirler (12 . 
\lll . 1946) 

(1\bdde - 1-0. 

[6] - Hazırlama. Komisyonları da, yukandaki 
ın:ıclde hükmiiııce. bir dön~m içindir, 

( .\1 ,ııl<ll• - 15) 

[7] . Bıı raporun, Kamutayda. yalnız hüküm 
fıkralarının okunmusiylc yelinilebilir (26. Ylfl . 
Hl46 - 1'. f• R. 177) . 

-,- Muğla Milletvekili Abidin C)ukı r 'ın eçim 
tutanağı, 46 iınzah hiı· önerge üzcı·inc, Kamutay
da kabul ed ilmiştir . 

(Mudde - 17). 

[8] - l:lu ara seçiminin hemen mi, yahut ne 
kadar zamall sonra yapılacağı hakkıııda ınevzu
ııtııııızda bir sarahat voktur : 

)filletvckilleri . e<;lmi Kanunu 491 - 32. 
".\Iebus eçimi Kanunu ~320 - 42: 
lntihabı ı\lebusı.uı Kanuıııı 7 . 
Meselfı, ıiiresun Millctvdcili ı-alın etli 1\l ünir 

Akkaya ·nın ölümiyle yerine. eni sec;inı _ırapılması 
aı·ıısmda on hir a~rJık hiı· zornan ıre<:miştir. 

(14 . X l . 1947 : 17 . X . 1948) . 
(Madde - 21 ). 

[9] - Dönem VTJT, Toplal].tı 2 ve başlangıcın
da biır.ı konı isyonlaı·ın üye Hayısı nrttırılmıştır . 

- 25 nci maddenin 1 nci fıkı·ası ile karşıla1J
tırınız! 

( )[ı:dde - 22). 

[10] . 22 nci maddenin, 20 numaralı komis
.voııdan sonra gelen fıkrası ile karşılaştırınız! 

- Dilekçıı Komi&-yonuna yardııı'ıc ı olmak ür.ere. 
21 . I . 194 ve . XI . 194 de geçid hir komis
yon kuıulm"uştu. 

(Madde - 25 ). 

[ll] . Geçici komisyon, istenilen komisyon
lardan üye alınarak, karma komisyon, iki veya 
daha çok komisyonun birleşmesiyle kuruluı· . 

T. D. 23 . V . 1931 - . 59 
- Bir komisyon kendisine lıııvale edilmiş olan 

bir işin geçici vey~ karına bir komisyonda in<'e
lcıımesini i~tivebilir. 
. T. D .. l . IV . 1942 - S. 65 

. Vl . 1942 - ~. 27 :9 
(-Madde - 25). 

[12] - Toplantı yılı değişince bu komisyonlar 
.' ·eniden seçilirler ( . X ı . 194 ) 

(Madde- 2.'\ ) 

[13] . Komisyonlur kanun teklif edemezler. 
'l' . D. 9 . I . 112 - . 21 

!<~akat kendilerine veril n mcııeliı bir _vorunı 
istemini kanım ~ekline sokııbilirlcr. 

'l'. D. 2 . 1 . 192 - S. ll :131 
Yine komisyonlıır , kendilerine bavale edilmiş 

ulan hir tasıırıdnıı bir maddeyi ayu-a.rok ona 



yonım kılığı l'ercbilirlcr, (Yorum - 2-14) 
(Madde- 2!!). 

[14] . 101 nci maddeye bakınız! 
CMnddc - 3-!) 
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[15] . Böyre bir tasa rı veya teklif ancak oya 
koımıalda güneleme ıılına~iJiı· (10 . XH. J!J-!7 ). 

'I'. D.- 8. 20 
- Doğnıdan doğı uya gündeme alınmış olan 

bir teklifiıı kendisin~ hııvalcsini bir konıis~·on iso
yebilir (lO XII . Hl·l7 - 1'. ll. 8. 20). 

(1\fıı.dde - 36). 

[16] _ Bir komisyon, kendisine havale edilen 
bir işi knhul I'Cya ret şeklinıle k<·siıı olarak ı.onu<:
lıımak dunııııuııtladır. 

1'. ll. :2!1 . li. 1!132 - S. :!2 :26 
2.1\'.l!l:l:l- S. !Hi 

( M ııılde - :36) . 

[1 7] . Anayasa : Madde 103 e balanız ! 
( ~fııddc- :ı7). · 

[18] - Şiı·lmtihayriycnin sntınalınması (Ka
nun - 4()97) işinde Kaı·ınıı J\onıisyon , Anıinıl 

Vasıf 'l'<'nwl'i tıll:nıan o laı·ıık c;ıığırmıştı. 
( M:ıd cle - 40). 

[19] . 21. T . 1!)48 tarihinde, Dileklle Ko
mis~·onuJıtuı 5 üye-ıi, höylece, çekilnıiş sııyılmıştır. 

Koıııis~·oıılıır miiçteıııian <;ckilrınell:ler 
(Bart hel rm~· , S. 65) 

CMadıic- 45 ) . . 
[20] - Bu konı.isyon bllljka tasarılar hakkın

da düşüncesini bildiı ·nıck için bu tasanların k<>n
d.isiııc verilmi'sini isti.H•hilir. 

'1'. ll . 1 . XJl .1!137 - S. lG 
(Madde - -!fl ). · 

[21] - nu raporlaı·ın 1 dağıtılmasından bir 
hafta sonra ''e bir defa görli~ü l nı ·i iıdettiı·. Fık
ralar hakkında ~öz isliyen olııw.~a tüınü o,\'lı koıınr. 

1'. r. ıı. J'\". 1!132 . s.~+ 

1206 numaralı 1\aı·ar : 

])j,·anı :\Juhıı.· hatuı üç a)·lık rapoı·lım iize
rine ~Iee_Jisı;e "crilE"llileı•ek kaı·a1 lar, ıuua.)':'·cn 
hiıdiselerde ı u~xuli~·et tüyiııiııe '<' yol:::uzlııkların 
iıalc~in mütedııiı• olmaktım haşka lıir ınahi)·ct 
arzcdemi~·cceğindeıı, bu haıliseleı·c nınk~ur kulnuık 
tubiidir. ~ayet, Dh·Dıııı:ı t ~rii ınurakabeyi teıııin . 
,.e 1cshil vazil'e::;i huı·iı·ind Id hflk ve saliihin~tlcı i· 
hucludunu lıerhuıııı:i biı· i~tiha11u nşaı·nk lm.nıpor
larda diğer ~riuıa ınaruzutı :ılmuı: <la bunlar hoık
kıncla ~lwlisç karıırlaı· i11 ihıız edilnıi · i~e, lıuıı
l nı·ın mnslahoi iiz<>rine ıuüttehıız olııı:ısı hasPhil<'. 
şiimuJüııün ı.atı m •se i(>)'P ıııııııha;;ıı· kıılıııası za
rııı·i oldu~una kıırar ,·erilmiştir . 

• 1 suııkii ıHm J!ı .n 

1501 nuıııanılı Karar : 

Kanıntaycıı ta ·vip ed.ilnıiş olan Sayı~tay Ko
misyonumııı kararlnn; olayl ıı ilgili lıusuıslanı 
maksur l' t· ıııuııhasır olup benzeri ınest'lelcı·de 
hukuki biı· tesiri .olamaz. Bu itibarln Yalova ı<ap
lıeaları hcsaplaı·ı hakkında Sayıştayıu bundan 
önce verıniş oldüğu y<>tkisizlik kararının ınütaa
kıp yıllam ait hesııplardu da ayııı suretle uygu
lannınsı zal'Uı·i dcğilllir. Kaldı ki, gerek Ana.ra~a 
,.e gerek ı :enel 1\Iplıasebc Kanunu hükümleri Sa
.nştay ı Devl<'tin gelir ve giderlerin i denet lemekle 
görevli ve yetkili kıldığı gibi 3653 sayılı Yalova _ 
Kaplıcaları ı.-auunuııun nılıu ve onun uygulau
mıısı şeklini gösteren yönetmeliği1ı 18 nci ınacl
desi dahi hunu tori1 etıııckt~dir. 

Halbuki Yalova KaplH'al an l şlctnı e tdaresi
ııin I!J.ı3 yılı :Bilfiıı~osu üzeıiııde, !'-\ayıştayın, say
ıııımlHruı sonıınlaı·ın ı gerektiren işler Jıakkmda 
kanuncu lıoiı olduğu yargı hakkını ve yetkisini 
kullıınmadığı ıı;öriilnıüştür. Hesabın bu bak"Un
daıı l<>krar inı·elencrck hükme hnğl anuıası ?.ıtruri 
bulunduğundan hu hııptaki rapor.ı.·e bıığ·lantılur·ı
nın r rldine karar \'erilmi ştir. 

(.Madde - -Hl ) . 

[22] . Doğrudan doğruya mahkeme ile ilgiH 
1'e mahkemeden <:ıkaeak hükme bağlı lıir iş lı~l~ 
kında Dilek~e Komis~·onu karar vı>reıııez . ( Ka
rar - 311) . 

- Milli ~avaşa lmtılnııyıın menııırlaı· hakkın 
daki 54 numaralı Kanunun ikinci maddesindeki 
Heyeti l\[;ı h5ıısaca v<>rilcn kararinı · Dilekçe Ko. 
ınisoynu tarafından incclcneınez ve hmmlııınıı z . 
( KıırRt' - 352 ). 

- Komis~·on, yüı·ürlükte olıııı hüküııılerin rle
ğişti!'i lınesi nıııhiyetinile kararinı· vcrı>nıı•z. ( l:l . 
XTI . J932 ~ . 

- Komis~·oıı, Danı~tay Diivalıır Di re ·i knrnr
l;ırını bozaııııı7.. ( Kıırıır- RO:! ). 

- .\ sk<'rler .M('<•li e bıış,·ııraııı;ızlar . ( 1\nnuıı -
3+10\. (il laddc - fJO ) . 

[23] - 1011 ıınmaralı KaraJ', bu noktayı des
tekl<-ıııcktedir. 

(:\lad<lc - ;;a). 

[24] . Teklif llükiinıetteıı gelirse, karar 
~ klinrl ~ıl.ıııış aJiurda ''at·dır. 

- .\ ılıtl<'l Konı~~.1·onıı u Cfı kahul et1ııczse işi 
bir rapoı·l::ı Di l ek~f! Konıiı<.1·ontınH hildiı·ir. 
c;L ır . l!J3:! J. 

(:\ l ııılde - .l-! ). 

[24 Mü. ] - Mc<:l isin aı·averme esnasında bu 
hi ı· ııylık ıııiitlıict işlenı<'z. 

( Iwldc - :}7). • 

[25] . Kvıuisyon kaı·arııııu Karoutayda gö
rüşülmesiııi i.tl'nıiş olan kişinin aı1ık MilJet vı>kili 
olmmıııı~ı, rı.poruıı 1\ıımntıı,r '<IH g-örii~ülııı!' ·ine 
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cıı~cl olıııu7.. (R. ı . l !ı.ıo - .\ııa~·nsıt Komis~·onu 
raporu - 4/2). 

(7\fadıle - 57) . . 

[26] - 1132 numaralı Karaı· 

Dalıili . 'izııınıwıncııirı .i7 nı·i nıııılılesiniıı son 
fıkl'aSI lllUCibiıırc kRtiJCŞ!'Il . \ rzuJıu) f~TI<'ÜI11Cni 

rııukRrrer·ııtınııı infHz ı><lilıncmcsi hııliııılr ınehııs
ların rıizııııınaıııedcki usul yoliyle ınuı·akabe vn
zifclcriııi y<ıpıırıık knııuıı hliki;ınJcı·iııiıı tııthikıııı 
ııranıalan ıııüıııküıı \'C tıılıil olnwsıııa göre t<'l'Nl
düdc ıııııhal hımJ..•nınH'ıı.k biı· vıızuhta oları l>a
hili !':i?l\mNınıcniıı ı;ıı rnııddrsi lıiikıııiiııüıı tcfsi
rine ınırhal göı·ülınemiştiı·. 

116() numaralı Kııı-ıır : 

- Dahili ~iwııırıaıncniıı 7ı7 ııı·i ıııuJdcsiııdc 
.. 1 Jrr nı e lı n~ ı·ı>t V(' lin rl:ığıt ılrhğı g-iiııdeıı ha~lıya
nık lı i ı· ııy ic;indP ı\ rznhal Eıwüııı<'niııin verrliği 
kııı·arın HeYeti t:ınunıiYcde tctkik \"<.' ıııüzakı·rcsi
ıı i i st i~·c·bi 1 i ı· . Bu Jııı Id~ cıırü ııwıı u ııı·zuhal i c; in 
ınıızlıata tan?.iııı w tııkdinıinl' ıııeı·burduu dcnil
ııırkte olnııı~ma g-iiı·c Jıpı· lıııııgi hiı· husuıı lıııkkııı
ıl:ı Ar7.ııhnl Endimeninin lıiı· ıııa:r.hata tanzinı ey
ll'mr.si eliğer J•: rır-iinıcrılf'r·ıll'ki u~nlc tfıbi olnıa~·ıp 
aıırıık ı· tvcl halinıle mPhns Vl' v!'killt>rr dağıtılım 
karurlara hir nıehus tıırafmdaıı itimz Nlilnıı>
sinı> hıığlı bir kı>_,·J'iyettir. BinHenııle.vh, kanuni 
ıııüddet ~.:adında yapıJan hu itirazu kar'ljı ıııuzbııta 
tıınzimi lilzım vı• 7.nnıı·itliı·. Hir Devrenin hitA
ıııınd::ı veya iııtilıalıın tl'ı·dirli halinde sııde<'(' ka
nun lt>ldil" ve k'L_vilıalııı·ıııın hükiiııısiir. kalura~ı 
hakkındaki J>abili i\izıııııııaıııeniıı. fl!'l rwıı nıadd<'
sinde şahsi hukuka dııir sarnhııı bulurımanıası im 
ıııııddcnin met"hunıu muhalifintlerı doğan 1'<' Bii
_vük Millet :'\[eclisirıiıı yiııııi scrı<'lik tcaıııülü ilc 
lıiı·l<'~l'ıı hir kaide olnııısuıa ~öı·ı· hıı nt'vi ıııazbata
lııı·ın ~·rııi Devı·r iı: iıııl ı> ınü/.ııknc eelilmesi lii7.iın 
g-('lir. 

Teşkilatı Esasi\"f' Kııııunııııun 2 n(·i nııı ıldesi
ııe ı.:örc vııtunrla~l~mı g rck şalııslannıı \ "!' geıd< 
iınırııi'.V<' nıiitaallik olnn kanınin ve nizanıata ııııı
lıalif 1-(Ördiikll'ı·i lıu~uslar·da Bii~iik Millet ~Jcrlisi 
ııc ııılirMıınt ve şil<ıiyl'lt<' hulurınııılıırı 'l'iirklcı·iıı 
iıııınıc lıııkukuna t;ınllfık eden huklıınndaıı Jıulıııı
ıııakla sırf şahsi hukuka nılitaallik ola ı·a k t;ınzinı 
kılmıııı lıu ınazbatalıırı hiikiiıııdcrı ıskııt l'tıııi\· n 
teııınülüıı Tr~kilıitı l~sıısiycniıı ruh \"<' pı'<'ıısiı;iııe 
d~ tııııııııııi.1· lr ıı.' ı.:uıı olduğu nı<'ynaııdıulır. :;ıı 
hale ı<Öı·c . \rzıılıııl Enı·iiınrni i<ıırm·ııııı nıcbu~lıır 
tıırsıfııınan itiıt<ız anı·:ıl< ıııa7.bntaııın tarızıınıne 
sailı olup Inı ııtıı7.lwtıı taııziııı oluııdui<taı ı soııı·a 
Heyeti l'ııııınıi~·c rıiıı ııııılı uhwM(.(ı ı·ilıE>tle itiııı7. 
<'<l<'n ıncbnsun lıu iııtilınp llı>\Tı»;irıclc ınebus olup 
olınıııııası \ "!' nıiiwkt'r('(l<' lııızıı· bııluııııp lıulııııııın
ıııasıııııı ınazlıntnrıırı ı rl',\'l'ti · l 'muıııi_vd(' nıüzalw
resinr lıiı;loi ı · sııı·l'til• uıiıııi ıt·~kil Nmiyrc·e~in!' 
kıırnr 1· eı-ilnıiştir· . 

lGımı ııu~suı i l!l.ıO 

J 1 '6 nuııııırıılı Karnı· 

- Aı·t1· in Ilmlut Tııbunı Dör·düııeü J3ölük 
1\ oıııııtııııı iken 1.ı7 rııınıaı·alı Kanunun, dördiincii 
ııııuldesiııe tcv(ikaıı tckııüı.le ~c1 i<ed.iil•ıı Yü:r.bıı.şı 
:\fchnıct Kiiıı ;i l Siisiııı hakkınıla Aı·r.uhal l~ıı eüıııe
ni tnı·ııfıııdaıı ı>n!'lrc nırnfi kuı·ar verilm i~ ve nııı
ıııaile~· lı buınııı üzcı·iııe ıııuhtelif nıcrC'ilcı·~ ıııüra
•·uııt etmiş ise d lırı nıerı·ilcrden lehine bir ka
rııı• istilısal dı>rıwdiği . ve 'on '!'elki k i\lercii Bn
<'Üıtıcııiııin aleyhinde verdiğ i luıı·ıırıı itinız~ıı tek
rııı· ~lı•rli\i .i.Ji.V<' ıııiirncaat cyl ediği \'!.' bu isti
ılıısırıın 3-ı 1 O sa.nlı Kanun ınucibince Askeri 'l'Pm 
yi7. ~[ıı hkenı('Sim· tlt•\Tl'dildiği \'C nıcseleyi lııı 
suı·etlc de ııJaıı A krri Temyiz Mahkemesinden 
lrhinde lıir karıır sildır olarak bu karıırın kııti · 
l ('ş ıııiş olduğu aıılaşılııı ıştır . 

• \rzulı,ıl l·:ııriimrni kaı-ııı·luı·ıııın ııııılıivc1i 
lı ir n~· zn ı·fırıdıı lfcclis Azası tarafınrlıın itiı·a;. Yll
kııbıılııınyını·a knti~·rt kesbederek :\!,rlis karııı · ı 
halini alacağı Duhili .\'ixaııınaıııeniıı 57 nt'i maıi
,J,·~i.de t,ısrilı \'l' tl'shit <'dilmekle berııber kazn 
rıwrPilrriııdcıı siıılır olan iliınıların tebdil vr tağ
·'· iı•iııe <le imkan olmadığı '!'eşkilatı Esasiy • 1\: .ı. 
rıııııuııuıı 54 ııı·ii rıııtdflesi sal"ih Jıükıııii ikti:r.asııı
dıırı hulnııduğ-uııd:ı ıı sırf hu hiıdisry , has ve ıııiiıı
lııL"ır olnııık iirrı·<' ıı ı nlıkeme hükmünün infa:rı 
liızını 1e zanıı·i hıılun<lıı~nna knr·ıır \'l'l'ilmişiir. 

31 )Ju.Yı~ Hl-!0 

11 K7 ııııııııınılı k>ırııı· : 

- -.\skl'ı-ik ıitiplikteıı ıııüteka it lı·faıı.\kyüz'Uıı. 
tl'kııüt n!l'o sı lıııkkıııdaki talebinin ı- ddini ıın · 
tık olan Jli;ıuı Hc.n~ti t'nıunıi~·e kııraı·ı, Biriıwi
k:iıııın Jfl:3l' : :)tılıat 1!139 ayiarına ait rapor ÜZ•'· 
ı·iıı !' .\f<'<'iisi .\li ı>(' itti haz bnyurıılau 1H5 numıı 
nılı kaı·arııı :ı ıl<'i.i tıkı·ıısiyle tııs,;p buyurulıııu~ 
is" dı• lıu Jqırıırrlıııı <'\'ve! muınııileyhiıı • Divan ı 
~lıılııısı •loıı, l;aı·ar·ı ;ıl,•,vhinc Asker'i 1'cnıyiz ~lııh 
kı•nH'siıw dAYa n~tığı ,.e n tieedc mezkı1r ıııali
k<·ıııı>fh•n iılılia~ıııın ,·iirit oldnğonıı da i ı· kaı·ar i;. 
t ilı~al c·~ it'cliği aıı l ıışılınıştır. A.l'111 mesclc hak
kıııdıı dıılın .-n<'l ><>ıdır olnıı ıııahkcııır iliıınıııııı 
lpholil n tağ-rir l"l' wlıir ctlilıııiyl-ccii'i '1\·şkilfıtı
ı ~~~~si,-e 1\mıtıııuıııın :ı-ı ıwii ınnılıll•siııiıı samhuti 
ikt i?.ı'r"~ııı<laıı olılııi\'ııııdıııı 1 rf :ın A k,vü1. hak.kııııhı
ki nıahkı•ıııc knnıı·mın iııl'ıı7.ı i ·nlı<'d('('eğim• kaı·ıır 
\l'l'ilnıi~l".. 81 ~[;ı~· ı-.. J!l-!(1 

C\ladd,·- :m 
[27] . Kııınutay huııa sııdı>ı·e bilgi edinir. 

( 10 . Xl. l!l:12) 
(:\fadılr - 60) 

[28] . Kıınıtıtny bwııı sııdl'f•<' bilgi ediııiı·. 

(10. Xl. 1!1~2) 
L\farlılı• - 62 ı 

[29) . 1 :rı k<-sirı lw~ııp ı·t>l vı•llı•ı• i, :\lııhıı~elıri 

( ' ııııııııi,,·ı· J'nııuınııımı l2i ıwi ııııırlılc•siııill soıı 
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!ıkra ı g rcğince, Kamutııyca bilgi edinildikteıı 
sonra doğrudan doğruya hesabı umnmiyP katıi
mak iizeı•p Hazineye gönderilir. 

T. D. 2 . IV . 1932 · . ll 
13 . 1 . 1936 . . 30 

(l\fadde · 63) 

[30] . 1169 nwnarah ve 25 Haziran 1926 ta 
rihli kanunun biı;im•i mad.deRi (Muaddel : 9 Ma 
yıs 1928) : 

Büyük MiUet Meclisi Dahili izi\Jllllaıueslllın 
altmış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesaplu
rının Tetlrik, Encümeni fızasından murakabe vn
ziiesini ifa edecek zata şehri .vüz elli lira Ü('reti 
huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 'l'eşriıı.isaııi Hl~7 t aı·i
hindcn başlıyan içtiıııan da §ii.mildir. 

(Madde • 65 ). 

[30 Mü.] . llavale meseleleri hakkında. 
27 . XII . 194 tarihinde Kamutayda cereyan 
eden tartlşmalara bakınız! ( '1'. D. · S. 321 : 33 ) . 

(Madde. 66 ) . 

[31] . Balıkesil· Milletvekili H. M. Çarıklı, 
birkaç arkadaşiylc verdiği bir tekluteki imza
sını geri alını§tır (3. fX . 1947. T. D. l-:l . 563:56-1). 

(Madde . 6 ) . 

[32] . Anayasa Komisyonu raporu 8 . I . 1940 
4/2. 

- 26 numaral ı nottilki 1165 nıunarah Karara 
bakını7! 

(~Iadde · 6!l) 

(33] . 106 ncı madde ile karşılaştırınız ! 

( ~Iatlde . 76). 

[34]. - Şapka Kanununun kabulündenberi 
Başkan, kürsüde [rakla oturur. · 

- 1 . VT . 1945 do Başkanvekili Dr. M. Ger
men, reial.ikten çekildiğini söyliyerek kürsüyü boş 
bırakııı.ca, Başkan Renda b men yerine geçmiş 
vo günlük elbisesiyle bnşkanhk etmiştir. 

(1fadde . 1). 

(35] - 22 . XI. 1946. T. D. S. 104. 
(;\!adde · 3). 

(36] . IIükiiıııet çekilmi~ bulunursa, Kamu
tay, yeni Hükümetin kuruluşuna kadar kanun
larm görüşülm ini gcciktirir. (25 . I . 1939 ve 
9. VI . 19-! ). 

(Madd<> · 'f ). 

[37] . Tatbikatta bazı ıuüsamahıı1ar yapıl
mıştır . Eı:rümle : 1 . XII . 1946 

(Madde- ). 

[38] . nayasanın 20 n<'i maddesinin son 
fıknısmu bakınız! 

()lııddc - 9 ). 

[39] . 1367 numaralı Karar : 

Kanun ba~Jıklariyle fası.l unvanları ve başiye
ler hakkında . 

Umumi lleyette müzakere edilen kanun tek
lif ve liiyihalarınııı başlıklariyle fasıl unvan.la
ı·ılllll ve madde kararlarına not halinde konul
mııkta olan haşiyelerin bazan okuıımakta ve ba
zan da okunınamakta olmasına mebni lıu husu
sun. kll!tl ve esaslı bir şekle konulması intizaın ve 
istikrar bakırnındau ınuvafık görülmüştür. 

Kanunl!l'l'ın ruhu asasen maddelerde miinde
riç hüküm ve ifadelerle tayin ve tavzih edilmek
te ve tatbikat da o maddeler mazmununa göre 
yapılmakta olduğu cihetlc kanunların sı"rf ma
hiyetleriıı.i gösterir su ret te yazılan başlıkları ve 
alfıkadarlııra kolnylık temini maksadiyle dereedi
len fasıl unvaniarını ve maddelerin kısaca birer 
bulasası şeklinde olarak keııarlarına konulan ha
şiye notlarını da kanun hükiiımleriııi ıı.ynen ih
tiva ve üade ediyor gibi telakki etmek doğru 
olamıyacağından ve bu şeklin kabulü halinde 
tatbikatta birtakım karı.şıklıklar vı.ıJruu mellıuz 
bulunduğundan bunların kanun metninden sıı
yı lmalarına m ah al olmadığına ; 

Şukadar ki, bunların kanun hükümlerine iıı
ti bak etmesindeki lüıru.ı:n derklır olduğu cihetle 
bu hususta bir aykırılık vıikna gelmemesini te
min için kanunların müzakeresi esnasında baş
lıklar ve fasıl tınvanları ile madde kenarların
daki haşiye notlarının dahi okunmasına; 

Ve haşiye notlarının Umumi Heyette okun
muş olacağına göre, Resmi Gazetede aynen neıı
redilmesinde bir malızur değil, bilakis alakadar
Iara temin ede<'eği kolaylık bakımından faydalı 
olacağı cilıetle bu başiyeterin de, kanun m et nin
den addedilmemek üzere, kanunlarla birlikte· 
n eş rinde devam edilmesine; 

'Karar verilmiştir . (Cilt: 4 · Sayfa : 114 ve 
f'ilt : 7 - Sayfa: 96, 141) . 

26 Kanunsani 1944 

Bu işle ilgili tartışmalar : 
Dönem VI . ilt 15 • Sayfa 107 
Dönem VTI · ilt 4 • Sayfa 23 . ütun 2 

ve ayfa 29 . , ühm 1 
(5 . VII . 1943) 

(Madde. 99) 

[40] . Tüııı hıılind" kııhul olnnan k11nunlar 
da vardır. 

(Mııdde • 99) 

[ 41 J . ' ayıştııy raporla r·ıu ın da bu· defa gö. 
ı·üşülme i adet olmuştur. 

. 114 ncü maddenin SÔn fıkrıısiyle 232 nci 
nıll(ldenin ikinci fıkrıısına bakınız. 

- Bil'i"Qci görüşmede çıkarılma ı kahul edi
len bir nıadd nin tekl'tlr ııörüşülınesi hakkında. 



ikinci görüf1Dlede dcğiştirge verilebilir. 
T. D. 26 . IV . 1940 - S. 157 
~adde · 100) 

[ 42] . 3.ı ncü maddenin 7 nci fıkrasına ba
kınız! 

(Madde - 101) 

, [ 43] . Bütçe göı·ü~ııelerinde yeterljk öner. 
geiji verilmemesi adettir. 

T. D. 24 . XII . 1945 -S. 325 
(Madde . 103) 

[44] . Bir· tıı arı , ikinci görüşme esnasında 

Kamutaycn, ilişkin komisyona değil de, geçici 
bir komiııyona havale ohınmuşsa, Kwmutnya h•k
rar geldiğinde o tasarı yeni baştan iki göriişme
yo bağlı tutulur. 

T. D. 30 . XII . 1940 - S. 220. 

- 76 ncı madde ile karşıJıı.ştırınız! 
(Madde . 106) 

[ 45 J . Uirinci görüşme sırasında bir madde
nin kanundan çıkarı lması teklüi retlenmiş ve 
madde kabul edilmiş iken ikinci görüşme sırasında 
o maddenin çıkarılması yine teklif olunabilir. · 

T. D. 19 ve 24 . m . 1932 . S. 64 ve 72 
- 119 ncu maddenin 2 nci f1krasına bıı~mız! 

(Madde - 107) 

[ 46] Kendisin e böyle bir clzin:o verilen 
Milletvekili yeni bir teklü yapamaz. (24.III.l932 
Sayfa 75), ancak görüşme konusunu hangi ge
rekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini söy
leyebilir. 

T. D. 29 . V . 19.44 . S. 418 
(Madde - 110) 

G47] . Ajnııs ile iliin dahi lıöylediı· .. 
T. D. 12 . Vll .. 1940 • S. 63 : 64 
(Madde - 115) 

[48] . 13irinei görüşınt>de çıkarılınıısı kabul 
edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkın
da, ikinci görüşmede değiştirge verilebilir. 

T. D. 26 . VI . 1940 -S. 157 : 161 
(Madde - 116) 

[ 49] . 107 nci maddeye bakınız 1 
(Madde -·119) 

[50] . Komi~yon dikkate alman d ği tirgeye 
uymak zorunda değildir. (3101 numaralı kanun 
25 . I . 1937) 

(Madde - 119) 

[51] . 292 mınıaralı Karar 

- Divanı Muhasebatın, lüzumunda bir kanu
nun tefsiriıü Meclis Riyasetinden talep etmek 
hakkına malik olduğu Heyeti Umunıiyen.in yirmi 
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ikinci içtiınaının Birinci Celsesinde takarrür et
miştir. 

6 Kanunsani 1927 

669 numaralı kararın 8 nci maddesi: 

- TeEsir kararlarıwn makabiine şümulii tabii 
ise de tefsirden evvelki usul ve ahkama tevfikan 
iera ve ikm.a.l ve a.liikası katediJ.mjş ve emrivaki 
halini ıılmı~ olan mcsa.ile de teşınili halinde tefsir 
ile az çok münasebettar kaffei muameliitın yeni
den tetkik ve tadili icabedip buna ise mahal ve 
im.k.ô.n olmadığından 158 numar.alı tefsir kaTarın
dan evvel tasfiyeye tiibi tutulttnuş ve miiddeti 
hizmeti on beş seneden dun olmak dolayısiyle ik
ramiyesi verilerek alakası ~tedilmiş olan me
mnrlara mezk:Qr tefsir kararına istinaden iadei 
muhasebe suretiyle teksüt msıışı tahsisi gayri 
caizdir. 

24 Kanunuevvel 1931 

- Bir Encümen, kendisine muhavv 1 bir tef
sir talebi hakkında, kısmen, tefsire malıal olınadlğı 

. yolunda bir mazbata tanzim edebilir ve kısmen 
de o tefsir talebini bir layiha mevzuu yapabilir. 

1944- Matbua 126 
(Madde. 124) 

[52] . P.ir:._ta~aı·ı , Komisyondan Kamutuya 
yorum şeklinde gönderilirse, yorum gibi , bir defa 
görüşülür. 

T. D. 27 . XI . 1933 - S. 55 : 59 
(Madde- 124) 

[53] . 1516 11(' 1 nıaddeye ,.t> 43 nuınııralı nota 
bakınız! 

- Genel Bütçeden ödenek alan Katına Bütçe
ler, Genel Bütçenin kabulünden evvel görüşüle
nıcz. (U. XII . l!l-l . 'l' . U. S:wfa : 2 1 ) . 

(Madde - 126) 

[54] . Bu ınüddetiıı 3 Iriine indiri lmesi için 
Afyon Karahisar Milletvekili Berç Türker'iıı 
yaptığı teklif retlenmiştir (3 . XII . 1945). 

- Bu yedi gün meselesi hakkında, 31 . XII . 
1947 tarihli T. D. sinin 95 ve 896 ncı sayfaların
da, Baıpc.anın sözleriııe bakınız! 

- Bütçe görüşmelerinde yeterlik önergesi ve
rilmesi, adettir. 

(:Madde - 127) 

[ 55] . Tunceli M iJletveki li 'ecnıeddin • ııhi r 
Sılan'ın sözleri ve önergesi - 12 . IT . 1947. T. 
D. S. 278,281 

(Madde - 127) 

[56] . Beş Millt>tve-kili ht>ınen ayağA kalk
malıdırlar. Aradan .zaman geçmemelidir. 

T. D. 9 . V . 1941 - S . 42 
(Madde - 134) 

[57] . Ho ııuınRrnh Karııra ve ~·erlcşen iidete 
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göre Aktarına ''e Ekleme Ödenek kanwılal'iyle 
Kesinhesap kantınlım da açık oylamaya konur. 

(Madde - 135) 

[58] - :2 ' . XII . 19-!6 tarihli Oturuındıı ('P. 
D . S. 757. 758) bir kıı.nunwı bir maddesi hakkın
da verilen değiştirgcnin açık oya koııulması 19 
imzalı bir önerge ile teklif edi lmiş w• de~tirge 
Kamutay Başkanlığınca oya arzedilmiştir. 

(Madde - 136) 

[58 ~!il. ] - 7 Otak 1!l-H tııı·ihli Hl'sıııi Oıır.<>1<'· 

de böyle bir iliin yapılmamıştır. 
C~faddc .- l 36). 

[59] - {6 . xn. Hl-!6 tarih) i Oturumda K.ıı 
mutaya arzolunıın Başkanlık Divanı Kararı ('P. 
D. . 154). 

Kamutayın 6 . XII . 1946 güniindeki birieşi
minde Abdurrahman Münip Berkan'm seçim tu
tanağınm oylanmasında yanlışlık olduğundan 
bahsile yenid<>n oya kÖnulınası için işin f.\'Ündc; 
nıe alınması hakkında İstanbul Milletvekili Os
man Nuri Köni ve üç a.rkadaşı tarafından, oy
lamadan beş gün sonra, ll . XII . 1946 günü Baş
kanlığa sunulan önerge. 1çtüzük'ün 201 nci ınail
desi _gereğince, HaşkAıılık Divanııll'a iııc lt>ndi. 

Hu konudaki görüşmeler ve incı>lenıeler Rtı
mında aşnğ'ıdnki noktalnı· teshit nlımdu : 

l. YAnlışlrğı idtlia <.lilcn oylamalım düt.!'lt 
mı>k, lçtüzük'üıı 137 nı•i ıııa ldesi gereğince lıiı·
leşim esnaRında Başkanlığa ve birleşimden sorını 
201 nci maildı• uyarınca Başkanlık ))ivıınnı:ı 
ait oldıığurıdan G. Xll. 1946 ıninündeki Bıı·le
şiınde Başkan tııı·a fındarı tebliğ edilen oylu!'la 
v~rileıı sonu~ üzerinde. bıı hiiküınler dışında lıeı·
hııngi biı· değişiklik biihim ifııde etmı>ı. 

2. f t;tüzük'iin 1:37 nci maddesi gereğiııl'C 
nçık oylaınıılaı·cl.ı nıntı>h<>ı· l)l;ııı renktir. nundıııı 
lıaşka 6 . ~~I. 1941i giinünclt>ki niı·le im ele ~Jill P t
Yt>killel'indt>n hazılamıın ·oı·ması üzerirıt> reıılde
rt> riayt>t t>dilıııesi nıerburiyrti Rıı kan tanıfııı
clan ayı·ıcıı. a~ıkçıı, mükerrerrn ve kesin olaı·nk 
ifade oluıuııu~tur. 

Kııldı ki, rt>ıık üzı>rine ynıalucak iııuretleı ·in 
itibııra alıııımısı ve btmun trtkik vt•sile•i sıı.\'11 -
nıası tçtüıük 'ün hüküııısüzlüğünü ve Büyük 
Milh•t ~f<>cli:i kıınırlaı·ıııııı istikl'aı-sızlığını iııtıı~ 
ed ı> ı'. 

Bu duruınıı ıı;iiı-e, lc;tiizi.ik'üıı ııartıhııti \' (' 
J1nşkıınlık ınııknnıının ikaıı ka ı ·ısnıda. hel'lıliJıgi 
bir oy pusln~ı üzerinde, t~ıiiıiik'e a~·k:ırı olıı 
nık hulıınucıık bir yazı bükümsüzdür. 

Yukarda yazılan ~ı>hepleı·e hinııt'n li . X Tl . 
l!l-lli güniiııılrki uylıınıııdıı, Bu kanlık J)ivnnıııcıı 
değişikliği ge ektiı·eıı biı· cilıet göriilmenıi~ Y<' 
Jınşknrılık~ıı telıliğ olıuııın kararın tam Ye mu-

tdwı· ult!uğ-u rıt'tief'ı:ıiııt• nıı· ılııııştır. 
Raygılnrıınlıı nrz<'cleıinı. 

(MHdde- l:l7). ' 

'1'. B. M . ll'. Hoşkanı 
1\ . J\ anıbekir 

[60] - Oya katılan üyeleı:in saltçokluğu 
(ı\l:ıdıl~ - ]4~ ) ·. 

[61] - Bakiden yetersayı yoksa seçim gelecek 
Birleşime hırnkılıı·ılı. (23 \'(' :!5 .Xll. 1942). 

Yil L· ll öııeıııd~ıı beı·i yder~ııyı olmııclığı tak
dirde 6 ncı maddede olduğıı (ri bi, 3 defa oy top
laııoıaktaclıı·. 12 . ll. l94i 

- :)!) ıH·u ııotıı da hakıııı z ! 
( Mııude - 14:1ı . 

[61 Mü.] - Bu fıkranın Türkçeleştirilnıesin.de 
zühııl vaki olmuştur. Eski ıll (' tindeki Cl'(')' islilı
sali müıııl<üıı olmazsa> yerine coylnmıı. yupıla
ıııaıııışsa> d ııilnıeli~ ·Ji . Karııı·a bağlanıalt keyfi
.vol i de ertesi oturwnıı ıleğil bil'lcşinıt> bıı·akılıı ·. 

(Madde - 1-1-1 ) . 

[62] - Tutanaklarnı basında aynen yayılma
ı:ııııı isteınck, kararda eezai bir ıııüeyyide bulunn
nııyacağıııa ve her gazetenin lıııt·ını bunu müsait 
olıunıyacnğınu göre, doğru olııınz (23 . \ ' 1 . 19-l, -
'I'. n. -.. 35 , 359) . 

(Madde - 1-17 \. 

[62 ~Iii.] - Kürsüde sarfedilen bii.zı cümle
lerin TutAnaktan ~ıkıırılmıı&ı lıakkınd,. 1•ak. oiaıı 
bir teklif, Başkaniıkça oyu dahi ~,tiıulnınmıştıı·. 
(29 . Xl l . 1948) 

C~laddc- H7 ) . 

[63] - Başbakana teveih olu.;ıan sorulara. il
gili Bakanlar cevap v I'Jnişlcrdir (13 ve 20 . Xl 
1946): . • 

(hlndde - H9) . 

[64] _ 20. XI. 1946 tarihli Birl~imde ".Baş
karı ın sözleri (T . D. , . O). 

(l\Iaddc - (150) 

[65] - Bnkıııı, birkaç soruyu birleştirerek 
hepsine birden cevap vcremeı. ller soruyu ayn 
ayrı cevaplandırır. 

2 . 'V . 19-ı7 . T. D. R. il. 
( lfııdıl.e - lfi2) . · 

[66] - . 'orn önerKesinde yalnız bir imza bu
Inn ur. 

12 . n . )!)47. '1'. u. ~ - 124 ve 131. 
- Bakan aynı konudaki sorıı önergelerine 

ayrı ayn <'evap yc>rmc>yo nıet'bnrdur (2. V . 1947 -
T. D., , 71). 

( fıı.dde - 154). 

[67] - Mardin Millc>tYekili İrfan Ferid Al-



paya 'nın, Cumhuriyet Gazetesinde 1)ı.kl).n bilzı ya
zılar hakkındaki sorusuna cevap veren Adalet 
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tan sonra bu ce
vabın konusu. olan, Muğla Milletvekili Yunus Na
di Abıı:lıoğlu ' nıı. söz verilmiştir. 

T. D. 5 . VI . 1930 - S. 5. 

- İzmir Millet.vekili: :\lahmut ERat Bozkurt·
un lş Kanunu hııkklndaki sorusuna Ekon.omi Bs
kanı Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten sonm, 
bu layilianın havalc edilmiş buhınduğu Ekonomi 
Komisyonu sözcüsüne söz verilmiştir . 

1 . VI . 1932 - S. 2 

- Daha sonraları, bilhassa Rekizinci Döı<em-
de bu misaller çoğalmıştır. En oon ııiisa1 : 
21. Xl . 1947. . 

Bununla beraber vaziyet sonraları durdurul
muştur. 

- Bildirimin 15 dakikadan fazla sürmesine 
yine Sekizinci Dönem başlarında ınüsanııı:lıa edil
miş, hattı1 bu yüzden Recep Peker Hükümetiyle 
Meclis Başkanlık Divaııı arasında biızı ihtili\flıır 
da çıkmışsa da vaziyet sonralru·ı yine dıırulmuş 
ve son zamanlarda bu 15 dakika hususuna Baıı
kanlı.kça itina gösterilmekte bulunulmuştur. 

- Bir de Bakıuılara ve soru sahibine ikinci 
defa söz verilmesi meselesinin balıi olduğu lmrı
~ıklıklar vardır ki, bütün bunların 1çtüzı1kte Yl\
pılacak yeni değişikliklerle önleneceği umulı:n.ak
tadır . 

. (Madde- 155) . 

[68] - 43 sayılı no ta bakınız! 
(Madde- 156). 

[69] - Şimdiye kadar Meclis soruşturmaaı 
ıı.ııağıdaki olaylar hakkında uygulımm~tır: 

1. - Cebelib'e.rek:et Milletvekili ve Bahriye 
eski Bakanı İhsan Eryavuz 24. XII . 1927 - Ya
vuz Harb gemisinin tamiri meselesi - Neticede 
keyfiyet Yüce Divana sevkedildi ve İhsan Erya
vuz ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret hükünı giy
diler. 

2. - Gazianteb Milletvekili ve Ticareti eski 
Bakanı Ali Genani - 10. III . 1928 - Un ve za.hire 
fiyatlarının yükselmesini önlemek için Ticaret 
Bakanlığı emrine wrilen 500 000 liraıı.ui sarf su
reti - Mesele yine Yüce Divana tevdi edildi ve 
Ali Cenani 'nin hükünı giymesiyle nihayet buldu. 

3. - Bahriye .eski N azın Mahmut Muhtar 
(Paşa) Katırcıoğlu - 24. IV . 1928 - İngiltere'de 
Times İron Works fabrikalarına kefaletsiz öde
nen 20 000 İngiliz lirası - Yüce Divan kuruldu 
ve (Paşa) tazıninat ödemeye hüküm giydi. 

4. - Trabzon Milletvekili Haaan Saka (Ma
liye eski Bakanı) - 9 . VI .1932 - Barut ve me
vaddı infiliikiye meselesi - Sayın Hasan Saka 
hakkında kovuştunna yapılmaama ve son tahki-

katın açılmasına mahal olmadığını mübeyyin ra
porun 15 . XII . 1932 de kabulü ile mesele ka
pandı. 

5. - Erzincan Milletvekili affet Arıkan 
(Milli Savunma eski Bakaııt) ve. inob Milletve
kili Cevdet Kerim İncedayı (Münakalat eski 
Bakanı) - 16. I .1942 - A.kdeni.7..de batan Retıı.h 
Vapuru hadisesi. 2. II . 1942 de Meclis, tahkikat 
i~rasına lüzum görmemiştir. 

6. - Kayııeri Milletvekili ve Gümrük ve Te
kel eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü - 16. VIII . 
1946 - Tekel İdaresinde yapılan yolsuzluklar -
Yüce Divan teşkil edildi ve sanığın beraet etti~ 
adı geçen Divnnın 26 . XI . 1948 tarihinde okunan 
tezkeresinden anlaşıldı. 

7. - İzmir Milletvekili ve Ticaret eski 'Ba
kanı Atıf İnan - 7 EylUl kararlarının vaktinden 
evvel ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş 
olduğu iddiası üzerine Meclis soruşturması ya
pılması hakkın<laki talep 24. XI . 1947 de ret1en
mişken 4 . VI . 1948 de böyle bir soruştuıına ya
pılması kararlaştırı!mlljtır. Mesele halen Karma 
Komisyonda incelenmektedir. 

(Madde ~ 169) 

[7ô] - Ticaret eski Bakanı Ali Cenşni olayı, 
Kamutaya, Sayıştay Komisyonunun bir raı;x>riyle 
yollaıuruştır. (10. III . 1928) 

- Soruşturma önergesi, asıl sahibi ' vazgeç
tiği takdirde bir başka Milletvekili tarafından 
kabullenebiliıı (23. VI . 1948- T. D. S. 351) . 

(Madde - 169) 

[71] _Beş kişilik Komisyon, seçinıle kuruluı;. 
16. VIII. 1946. T. D. R. 77.78 

(Madde- 170). 

[72] - Açık oy istcnemez (24. XI . 1947) 
(Madde- 171). 

[731 - Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad 
Hayri f}l'güblü'ye, yazılı savunmasını yapmasi 
için on beş gün önel verilmişti. 

T. D. S. 372- 17 . IX . 1946 
(:Madde - 171) 

[74] -Yine uad Hayri 'Ürgüblü meselesinde 
keyfiyet Adalet ve Anayasa Komisyonlariyle ku
rulmuş bir Karma Konüsyona havale edilmişti. 

T. D. S. 67 : 15 . XI . 1946 

- Özel soruşturma komisyonu seçimle mi, kur'a 
ile mif 

(Madde - 172) 

· [75] - Bahriye eski Bakaru İhsan Eryavuz'
un, Yavuz ve Havuz olayında SotılŞturma Ko
misyonu bAzı kişileri tutturmuştur (Karma Ko
ıni.syon tutaıuığı : 22 . I . 1928). 

(Madde - 173) . : ı 



E'16] . 1606 sııyJiı Karar : 

Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve (,;a):t
)11~ TE-kel G~ici Işletme ldaresine bağlı ba:p lş
letQıelerde yapılan yolswduklaT dolayısi:rle Güm
rük ve Tekel eski Bakanı uad Hayri Ürgüblü '· 
njin ee;o;alı veya akçalı sorurounu gerektiren bir 
hali olup olllWldığı hakkında d.alet ve Anayasa 
Komisyonlarından kurulacak Karma Komisyonea 
soruşturutma yapılmasına; 

Ve i~bında müddetin uv-atılm.a,ı.ıı ·içi-.ıı Kanıu
~yıı ~vurulm!l<~ı kaydiyle bu Komisyontın ii· 
ayda Işini bitiı;mesine ; 

Ve ,Komisyonun veya teşkil ,ed ec ği ikinci ko
misyonun Meclis dışında da tahkikııt yapmak için 
y tki :;ani bi olmasına; 

• Kara t veriJ.J!Ü§tir. 

1524 sa.yılı ·Karar : 

qümrük ve Tekel eski Balcam -suad Ha~'Ti 
Ü.rgül:ılü hakkında soruşturma yapın~ ve üç.ay
da i§ini bitirmek üzere 15 . XI . J9ill) • tarih ve 
1506 sayılı kararla kurulan Karıruı Komisyonun 
görev süresinin 15 . II . 1947 iarihind~m itibaren 
üç buçuk ay daha uzatılmasma karar veril~tir. 

(•:Madde . 174) 

[77] . Milletvekilli,ği dokunulına.zlığı kalrlı
rtlan Milletvekillerinin adları aşağıdadır : 

• T-&hsiıı (Mar81j) Adam öldürmeye kı.şkırt
ıınakitan (<ın sene kürek ee.zası giymiştir.) 

7 . IV . ı926 
Dr. Fikret Onıtralp (Bilecik) - Yavuz ve 

Havuz meselesiilde ilişiği olduğundf!Jl (Dört ay 
hapis ve yüz tira para ceza.sı öd4111ıeye hüküm 
giymiş, Milletvekilliği 81fatı kalkml(itır.) 

ı3 . II . 1928 

Ali Rıza Bebe (Cebelibereket) - Meclis ypz. 
ne..<ıindeki ihtiliisla ili_şiğindeıı (Beraet etmjştir.) 

2. n. ı928 
Ali Saip rsavaş (UI"fa)- Atatürk 'e yaplla

eak suikast işine ·kanştiğından (Beraet etmi~r.) 
18 . X . ı935 

Refet Ülgen (Urfa)' - Türk Maarif Cemiye
tıiıı,in rtertip eylediği piyango işlerinde yapılan 
yolsu,zhıklardan dolıı.yı (Beraet etmiftir.) 

23 . I. ı9\l2 

Hasip .Ahnıet Aytuna (Tokad) ___. Türk Maarü 
Cemiyeti li.<ıesinde direktöıı vekili bulunduğu za
man kaYJtlar ve defterler 'Üzerinde dejNtirm 
yaptığından (Muha k em esinin men~ine- karar vı>
rilmiştir.) 23 . I . ı942 

[78] . .Anayasıı Komisyoı,ı.ıınun ll . IV . 19.U 
tarihinde· kabul olunan bir raporundan : 

Netice: Bu~plere .binaen iımat olunan· bir 
1uçtan dolayı istenen takibaiın· Devre ııımuna bı-

ralnlınasma..~Ioolis Umumi He:retinee kara-r V'iıl'il
ıniş olan hit mebusun_ye'ni Devrede dahi mlıbus 
seçilmiş olması halinde ev\relee verilmiş olan talik 
kaParı hükmünün devamı icabedıectığine vıı evveı: 
ki Devre esnasında verilmiş tatik karar.J.arınm 
Devre sonunda ancak yeniden 111ebus s.eçilmiyen
ler hakkında kendiliğinden ortadan kalkarak, ta
kibatın başlaması lazımgeldiğine ve şimdiye ka
d&r bu yolda eıeı·eyan eden muamelenin değjş~iril
rnesinE' ınahal bulunınadığına karar verildi. 

(Madde - 180) 

[79] . Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldı

rılan bir Milletvekilinin tu!ulrııast içiıı Kamutay
da a;1rıca karar alınak istemez. (Kaı:ar 1284) 

(Madde - 182) 

[80] . Ana.ıcıuınm 17 nci ınııd~esinin ı ııei 
fıkrasiyle karşılaştırınız! 

(.Madde - 188) 

[81] . Meclisten geı,-ici olarak çıkarına ce
zasına ilk defa uğramış olan, .Afyon Karahisar 
Milletveki,li Gl. Sadık Aldoğan 'a, 15 gün müddet
le aalıına girmek yaaak edilııı.iştir . 

T . D. ·s. 24ı -· 28 . v . ıe47 
- Bu eeza .Afy<>n Karahiaar Milletvekili Ke

mal Özçoban (15 . XII . 1948) ve Kütahya Millet
vekili Ahmet Tahtakılıç (29 . XII . 1948)· bakla
r'ında da uygulanmıştır. 

(Madde . ı91) 

[82] . 5077 sayılı Kanunun ı ıı.ei maddesi
nin 3 ncü fıkrası : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler 
v.e- .hi2ııı.etliler besleme giderleri bölüpıünden veri
lecek avanslar Bü~k Millet l\1eelisi B~k 
D,zy~11-ın ltar&fiyJe ~6 000) lir~a. kadar çıkarı
l,&bilir. 

(M!ldde - ;198) 

[-'83] . 59 ~a.yıh nota bakmız ! 

(Madde - 201) 

' E84] . Büyiik !Millet Meolisi Meılıurlaı.ouun 
·T~Iô,l.iitı hakkındnlri 3!)~2 numaraü Kanuna bala-

(Madde - 20Ş) 

'(85] . ltlk defa ola.rak böyle· bir soru, {-a

ııiıııı Milletvekili Mııanımer Alakant tarafından 
tev<'ih edihn.~tir ( . :x;ıı . ı948). 

(Madde - 210). 

[86] . .W4 numııJnılı Kanuna göre : Mute
metlik. 

~ adde - 2i8) . 

[..87] . 444 numaralı .Kanun~ bağlı eetvele 
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göre 1\fecliste bir de, BaşkAnlığa bağlı cHususi 
Kalenu vardır. 

(Madde- 218). 

[88] . H n fıkı-nııln hiikılıii ın nıkiket içil:ıe · 
gÖllllt'rilc•cl'k lwyetlcr iı;indiı·. Yabancı illore gön
derilen lı c~·l' tl e r .\l eı· l i~ Daşkaıılığıncıı l'arti Grup
l:ırıııııı fiki rl eri yoklanarak aoçilir. 

T. D. S. 52 - 18 . IV . 1947 
(Madde - 219) 

[89] - Hüyült Millet Mııclisi Memurlarının 

Teşki l atı lıakkınflnki 3!)52 mımarali Kanuna ba -

kınız . 
(Madde - 221 ). 

[j90] . Millt>tv kill 1'İ Hük-üıneti i~ ve dış 

durum hıı,}dnnda dcnıeç vermeye davet eden 
önergeler vcrehi l il'lcı·. Hükümetin bu ~·olda 
verdiği deıneçten sonra gerek önerge sahiplerine 
ve gerek "başkalarına söz verilmez (20.XII.1948) . 

(Madde - 222 ). 

[91] . Yolluk• Kıınu ıtlıın : 3135, 4808, 4440, 
5143. 

(M ad de - 228). 
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4. Miiletvekillerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine 

ili§kin kanunlar 

(Bumt Go.ef• ile Mıfr tıf Dm: !J1 . V • 1930 • 8tlflt: 1499) 

Kaııun No. 181S 

Birinal madde - Büyilk Millet MeelW ba
.aıın senelik tahsisatı (6 000) liradır. [1]. Bu 
tahsilat, her ay başmda beşer yilı lira ola

rak verilir. lçtima senesi esnaamda intihap edi
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanlamı mu
haasasatı ayrıldıklan ay m'hayetine kadar he
up edilir. 

Vefat eden mebuslann, kanuni mir419ılanna, 
•nelik tahaisatın yarm tazminat olarak Te
l'llir [2]. 

tkinci madde - 1452 numaralı kanunun ii
~iincü maddesinin aidat ve vergilere miltasilik 
biiktimleri bu tahsiaat da olmtldir [3]. 

(1] Bu miktaı· 1757 ayılı kanunla 4 :JOO lira
)'4 i1ıdirilm-if tıe 460:J ılllf'k kaMmlG teTcnw 6 (}()() 
ıirGl'a ~kanım.,hr 

4805 soyılı kanun gereğime 125 lira a.ylıkla
N?\ tutarı 600 liı•aya çık4rılmış olduğuıuUm bu 
miktar 7 200 liraya yükselmiştir. 

[2] 2507 sayılı kanuna bakınız. 
[S] 146!J qM UttUA 866~ ,.Z. ---

35 nci maddesi ile kaldırılmıştır. 

Kabul tarihi 
115 . V .1980 

trçtlncli madde - lntihap dairelerine gidip 
gelen Büyük Millet Meclisi basma her içtima 
senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her 
intihap devresi için aziınet ve avdet harcırahı 
verilir. [1]. Harcırab ve tekaüt hesaplarında 

(125) lira esastır. 

Dördti.noü madde - N11abı Müzakere Kanu
nunun altıncı ve sekizinci maddelerini muaddil 
23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla 
buna miizeyyel 18 Nisan İ927 tarih ve 1008 
numaralı kanun ve yedinei maddeyi muaddil i 
Teşrinievvel 1888 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

Beşinci madde- Bu kanun 1 Hıızirnn l!l?.O 
tarihinden muteberdir. 

Altmcı madde - Bu kanunun hntımlerl B1l
yt1k Millet Meclisi tarafından icıra olunur. 

ıt 11a111 1uo 

[1] 9195 tıe 4UO ~ı. imıunlar4 bııkt'"' 
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BttyÜ Mmet Meeim bu~ tah!isat ve harctrahlan bakkmdald 1811 numaralı ka.nwıuıı birinci 

maddesbıi muaddil ka.nun 

(Rumi GrBets ils n~ir 118 il8M : 11 . lll . 1931 • s~ : 1745) 

.Bl;iııoi madde - Biiyük Millet Mecılisi aza. 
ıımm tahsiııat ve harcırahları hakkındaki 19 Ma
yıs 1930 tarih ve 1613 numaralı kanunun birinci 
maddesi aııağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Büyük Millet Meclisi B.zaıımın senelik tahsi
satı 4200 liradır. Bu tahsisat her ay başında 350 
lira olarak tahakkuk ettirilip verilir (1] . lçtima 
senesi esnasında intihap edilenlerin tahsisatı 

· Mecli~te iltihak ettikleri sydan itibaren ve me
busluktan ayrılanlarm muhassasatı ayrıldıkları 

ay nihayetine kadar hesap edilir . 

Kabul tarihi 
5 . III . 1931 

Vefat eden mebuslann kanuni mirasçıianna 

senelik tahsiMtın ~·ansı ta1.ıninat olarak verilir. 

tkinci madde - Bu kıtnun 1 llaıiı·ım 1931 
tarihinden mutebcrdir. 

ttçüncü madde- Bu kanunun hükmü Biiyük 
:Millet Meclisi tarnfrnrlnn icı-n olıınıır. 

7 ~taı·t ı 98J 

Büyük Millet Meclisi l.zasınm tahaiaa.t ve haroırahları hakkmda.ki 17!i7 numaralı ka.nuna. ek kıı.nun 

(Rumi Gal!el• ile n~r v• ilônı : 20 . VI . 1936- Sayı : 3335) 

·Kanun No. 8050 

Birinci .ma.d.cJe . - Büyük Millet Meclisi aza. 
sının tahsisatını ihtiva eden çek ve tediye emir
lerine ait baiılı:a muameleleri 2999 numaralı ka
nunun 24 ncü mandesinde yazrlı istişnai hüküm
lere tAbidir. 

tıdnoi madde - 1757 numaralı kanundaki 

(1) 4178 6aym kGııuııla % 15 fevkG«ide ı:am 
verilmiftir. 

460/J .ıayılc kGnunlG tahıiıal 6000 liraya çı
Jumlm.,ltr. 

4$99 NJfılc kıMMınvn bimoi IMddui tı., Avm 
Y ordtm millllt1.au.rine cı. t.,...:ı ....,.,., 

Kabul tarihi 
12. VI. 1936 

yıllık tahsiS<Jt için mali sene başında verilen çek 
ve tediye enıirleı-i, ölüm veya umumi ·intihabın 

Lccdidi halinde istiı-dat olunmaz. Aneak bunlar 
haricindeki sebepJel'den biriyle mebuııluktan ay
nlanların vadelerinden önce ödenmiş çek ve tedi
.ve emirleriniu beöelleri Büyük Millet Meclisince, 
bunları ödeyen bankalara tediye edilerek alika,. 
darlardan takip ve tahsil edilmek üzere Maliye 
VekiUctin(' bildirilir. ' 

ttçüncü madde - Bu kanun n~ri tarihinden 
muteberd ir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini 
icnıya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

18 Haziran 1936 
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Büyük Millet Meclisi &za.sı.ıun ta.hsiaa.t ve harcıralılan hılkkmdaki kan1Dl'ID1 bJ.toiul maddMIInl d._ 

flttlren 176'7 ayıb bnÜJıa bU' fıkra eldemntlli ha.lrıJıında bmm 

(Rumi O.•f• tı.. MfÜ' tıe tuıu : 30 . lll . 1943 - B•: 68fJ8) 

)[m1Dl Ko. 4887 

Bi.riiıci madde - 5 Mart 1981 tarih Tt 1767 
sayılı kanunun birinci maddeeiırln ikinci ftkruı 
sonuna aşağıdaki fıkra ekleıımittir: 

Ancak Büyük Millet Meclisi intibabm yeni
lenmesine karar verdiği takdirde 1 Sontetrinde 
batlıyan içtima eeneııi ;yd1ık tabaiaatmm kalan 
kısmı o sene bütçesindeki faslma mUJW\m talısi-

Kabul tarihi 
11. m .ıMa 

~at kıtydiyle bir defada tediye ol'IIJlur. 

lkınoi madde - pu kan'IIJl netrl tarihinden 
ruer'idir. 

ttçtiııoü madde - Bu kanun hilkmil Btlytlkı 
Millet Meclisi tarafından icr& ol'IIJlur. 

2e Mart 1H3 · 

Büyük Millet Meclisi 8.zası.ıun ta.hsisat ve ha.rcıra.blıı.rı hakkındaki 1613 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 1757 snyılı Kanuna ek kanun [ •] 

(B-ı Gaeet• ile •eıtr tıe iZd ıı : 24 . VI . ı944 - S~t: !J'ISI) 

:l:aıı'IIJl Ko. 4ı80I 

Birinci madde- 5 Mart 1931 tarih ve ı757 
sayılı kanunun birinci maddesi gereğince veri
len tabaiaatm seneliiti ve her ay tediye edilecek 
miktarı, 16ı3 sayılı kanunun 3 ncü maddesiyle 
tekaüt hesabında esas tutulan maa., derecesinin 
aylı!, tutarına göı·c hesnpl anır. 

Kabul taribi 
11. VI. 1~ 

İkinci madde - Bu kanun ı Buiran ı~ 
tııri hinden mer'idir. 

Uçüncü madde - Bu kanunun htlkilmleri 
Büyük Millet Mecliııi · taratmdım !cra olunur. 

22 Hulran 1944 

17117 sayılı Kanuna. ek Kanun 

' 
Kanun No. : 5142 

Birinci madde - .Millelvekilleriniu ödenek 
ıııjktarı ( ı150) lirn olorak tesbit olunttıWJtUT. 

tkinci madde - Emekli k enelderine 15 )[ıı
y ı 1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun ii~Ünl'ii 

nıudd i nıle yanit nylık ıuiktıın esııstır . 

Uçüncü madde - 21 . v r . J9H tarihli ve 

[ •] 5142 ~ayıl·ı J(aıımıla kaldı ,.ılıııı tır. 

Kablıl 1urihi 
22. xn . 1947 

+H02 sn~· ılı Kanıın kııldırılmı§lır . 

Dördiinoü madde - - Bu knnuıı 1 ONık' J!N 
tıı.rilıiıı(l yürü Iii l' g1 ı·er. 

lte§inci madde - Bu knnuıı lJüyiik Millet 
.MediRi tarafıııtlan .'·üriilülür. 

2:3 Aı·alık 1!14.7 
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IJ ) 'l'azminlı ta ilifkin kanmıwr 

1757 numııra.lı kanunun birinci mad ·lesinin tııdili hakionda kanun 

( U cs mi Uaul ı• i/ı llf~ ir l' ' iliiııı : 1 1<. 1'1 . 1934 - l'ııy·ı : 27.'JO) 

Kanun N o. 2507 

Birinci madde - 1\ü~·ü k Mill et M pı·li~i iızn

aıom talıaisat v. 'ıaroırahlan hakkındaki 1618 
numnrnh kanunun birinci maddesini tadil eden 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası aşa~ıdaki ,ekilde deliotlrilmlttir: 

Olen mebuaların 1683 sayılı kanun mucibino 
ce dul ve yetj.m maaşma mil.atahak ailesi efrao 
dın~ milsavaten taksim edilmek lizere bir sene
lik tahsisatları tazminat olarak verilir. 

25 yaaını bitiren ve geçimi babası tarafın

dan temin edilen kıı;lar dahi bu tumlnattan 

Kabul tarihi 
ll. VI . 1934 

rnüstahakkı maıış di~er evlAtlar gibi his
sedar olurlar. Mttteveffanm milltahakkı ma&l 
kimsesi bulunmazsa bu tazmlnat kanuni mlraao 
çılarma verilir. 

Bu tazminat borç için hao&edilemu. 

lkiııci madde - Bu kanun netri tarihinden 
rnuteberdir. 

tr çüncü madde - Bu kanunun bükmil Büyük 
Millet Meclisi tarafından iora olunur. 

ıs Haziran 1984 

!ıll07 saWı kanuna ek kanun 

(Resmi Gazelf ile 11e~i r ve ilıim: 24. VI . 1944 o ayı: 5'199) 

Kanun No. ~ 

Birinci madde- 1 ı . \'1 . l!l34 tarih ve 2fı07 
sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne göre 
verilecek ölüm tozminatı bir g(lnn \'ergi ve resme 
tllbi tutulamaz. 

İkinci madde - Bu knnun n~ ri tarihinden 

meridir. 

Kabul tarihi 
!ıl . VI . 1944 

trgüncü madde - Bu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olumu. 

22 lTvzirnn UJH 

7 Mart 1927 tarih ve 1757 nume.ta.lı ka.nunun birinci maddesi~ aon fıknı.aı haklanda 

(Rwııi Gazete ile 11eşir ve ilim : 12 . IV. 1932 o Sayı : 2075) 

Karar No. 888 

Büyük MilJet Mecli11i azasının talısisat ve har- çılaı-ına enel ik tıılısisat.rn yarısı fl] . .'i'alıııi!lllt ola-
cıralılanna mütedair olan 7 Mart 1927 tarih ve 
1757 · nımıaralı kanunun hirinci maddesinin ımn 
tıkrasında (V efat eden ınebusların kantın i mJ.ıoııs• [1] 2507 ı·t 4603 ay ılı kanımiara bakımı. 
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rak) verilece~i ıııusarrah ise de. mezkfu· kanumın 
hüküm ve maksarlma göre ~efat eden mebualann 
kaııuni mirasçıianna verilen ta.znıinatın vii.ris
lere yapılan bir yarrlım ı ıı alıiyctinde olup vefal 

etnıit bulunan mebuaun hakkı taalltlk etmemek 
dolayısiyle terekesinden addedilm.iyeeeğine karar 
verilmi,tir. 

9 Niaan 1982 

()) Yolluklara iU,kin kGftunl4r 

Btl;yitk .Millet .Mecliai i.&&amm tab.liaat ve harcırahları hkJnndald 1818 aa.yıh kanunun buı hil
kiimleriniıı degiştıirilmNine dair kanun 

(Resmi Gaze te ile ııe~ir t'( ilôn ı : 26 . II . 1937 - Sayı : 3540) 

J[aınm Ko. 8186 

Birlııci madde - Büyük Millet Meclisi iiza
mıa, devir ve aile harcırahı da dahil olmak üze
re, gerek Alelade ve gerek Fevkalii.de Içtima
lar miiıuısebetiyle gelme ve gitme harcırahı ola
rak her !çtiına ııenem için bir tetriniaanide ~ak
ıuaıı ve bir gtUıa tevkifata tibi olm&mak fArtiyle 
blııer lira nrWr. 

!lı:baı. madde- 1613 sayılı kanımun liçüncü 
madcı.in.in birinci fıkruı miilpdır. 

Kllvır.kkaı m.a.cltW - 1936 !çtima ııentli har-

Kabul tarihi 
1~. n. 1987 

cırahı bu kanımun mer'iyeti tarihinde tahakkuk 
..-e tediye edilir. Ancak 1936 mali yılı bütçesin
den Alelade Içtiina için _ verilmiş olaıı gitme ve 
gebııe zati hareıralılar bımdan tenzil olunur. 

trgüııcü madle - Bu kanun neşri tarihindeıı 
muteberdir. 

Dördöncü madde - Bu kanunun hükümleri 
Biiyük Millet Mecliai tarafından icra olunur. 

~.n. 1937 

31311 aa.yıh Kaııuu ek kanım 

(RU1ni Gazele ile n6fir tl t il8ıu : 25 . Xll . 1945 - Say' : 6189) 

Kanun No. '808 

Birinci madde - 3135 sayılı ve 15 . ll . 1937 
tarihli Kanunun birinci maddeai gereğince veril
mekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Ocak olarak 
detiftirilm~tir. 

tıdııc! madde - Bu kantın yayımı taribinıle 

yürürlüfe girer. 

Kabul ta l'ih.i 
:ıı . .xn. ı~ 

trçiiııcU madde - Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 

22 . Xll . 1945 
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~a.h kara.nıa.meı&i ve miileyyelatmın tadlli hakkında.ki 1846 sayılı Kıı.nuıııı. bağlı cetvel ile S13lS 

sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4440 sayılı Kanunun ikinci maddesi 

tkinci madde - 15 . II . 1937 tarih ve 3135 yüzde elli zam yapılııııttı:r. 
sayılı kanun mucibince verilecek harcırahiara ;·",( .:... ~ 

31311 ve 4440 sayılı kanunlara ek Kıı.nun 

Kanun No. : 5143 

Birinci madde - 3135 ve 4440 sayılı kanun
larla kabul edilmiş olan yolluklar biı· misli artı
rılmıgtır. 

İkinci madde- Bu kıııııııı 1 Ocak 1948 1ari-

hinde yürürlüğe girer. 

Kabul ta.rihi 
22 . XII . 1947 

Uçüncü madde -Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 

23 .Aralık 1~4 7 

D) Emekliliğe ı'lişkin olanlar 

BiriDci ve tkinci Biiyük Millet Mecliııleri &%a ığında bulunıı.n mütelaı.idin ha.klanda kıı.nun 

(B...ı Ceride ile ~r 11e ila ıı : 3C lı!arl1927 - 8Gflt : 1180) 

Kanun No. 1106 

Birinci madde - Gerek birinci ve gerek ikin
ci Büyük Millet Meclisinde 8.za bulunan asker ve 
sivil mütekaidin dahi Memurin Kanununun yet
mİ4 üçüncü maddesi alıkamından istifade edGr
llr [1]. 

İikiDoi! madde - Bu Jw.unun hükmü, Me-

[1] Jlemurm Kımuflunun 73 ncü madui 2941 
ıayılt kanutılo ~myftr, 

murin Kanununun bilılınum mali mevaddı ah.ka
ıııının tatbikı tarihinden mutebı>rdir [1]. 

Uçüncü madde - Bu kanunun hükmünü ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

21 Mart 1927 
: .. .. .. • ... ·~. .. • • • ... .. ... •• l • • 

[1] 1927 seneri Bütçe Kanununun 8 116 9 ncu 
nıaddelsı-ine bakınıı. 
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llllll numan.lı kanwıa miheyyel kanun 

(Btltfli Gollfff il• nerr ve il6?n : 2. r / . 1~30 SOI/1 ; 1509) 

Kanun No. 18M 

Biriui madde - 21 mart 1927 tarih ve ! 95 
numaralı kanun, htikmü Büyük Millet Meclisini n 
üçiineii devresinde müntahap il.ı:adan asker ve 
eivil miltekaitlere de şimildir. 

tldnci madde -Bu kanunun hükmü 1 Ha~i-

rn ıı 1930 tar ihinden mu teberdir . 

Uçi.ineü madde - Bu knıı un lıükmün ii icra ya 
Maliye Vekili memurdur. 

3 huirnn l!l :10 

1927 senesi Muvıuıenei Umumiye Kanununun sekiz ve dokuzuncu maddeler i 

Madde 8. - 18 1\Iart 1926 tarihli l!emurin 
kanunu i lc 7 lıa r.i ran 1926 tarihli ordu, bnhriyc 

ve jandarma zlıbi tıı n ve memurini lıııkkmdaki 

kanunun mali mcvnddı ahkiiını tedricen tatbik 
ve her sene hangi nıadde l cr alı ka ınınııı tatb ikıııa 

ibtidar edil cL ilccoğ i )1n nızcııc i Unıumiyc Kn
ıı mıl ariy l c tiiyi ıı olunur. 

Madde 9. - 18 :M~rt 19:!6 tar ihl i l\J onıu rin 

kımununun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve ( IJ . H ) 
frkrıı lıırı müstesna olmak üzere 84 ve 88 nci 

maddeleı · iıı dcıı ve 7 Il aziran l !l26 tari hli Ordu, 
Balı riyc \ ' C .J andarma zaLilan \'C ıncnınriııi hak
kınd ak i kıınun n ı ı Liriııc i ıııa ıl ı l csi nin )trnıu rin 

Kanıın ıınan nci rn aıl dcsiııc nıatuf lıii kıniyl c 

2, ı·c 9 ııcu nıadd .. Jcr i ııcıı n ıııatl R lıilıiıııuriı ah
kanıt 1927 scnei ma liyeNi ll n7.iraıı ve ya l nız i\fc
muı· in Kunuıı unu!l SG ıı ·ı nıaıldesi lıük nıü n ii n 

1927 scııci mal iyesi T('Şr i ııicvd ipti:ısınd?tı iti
bııren lınşlnn ıı· . (Rn nınilde J204 ııııınaı•nlı ka
ııuııuıı lıiı·iııri ı·c 14fıZ ıııınıarRlı l<ilnunun on do
kuzuııeu m:ı ı1 ,Jrlrriyl c kı~mcıı l:ı •lil oluıımıı~lu r. 

120' numn.ralı 1927 senei ma.liyesi Muva.ıenei Umuıniye Kanununun dokuzuncu maddesine 
müzeyyel ka.nımun birinci ve ikinci maddeleri 

Birinci madde - 1!1:!7 st>ıwsi ~ l uııızı • ıı,i 

munıiyc Knııununuıı dokm:uncn rııııddr~inılcki 

(D, H) fıkrıılnrı ınii tc;ııa olmak iizcrr ( 4) ilın

r,~i ı a. ·yoluıunu tur. 

tkinci m::ı.dde - Birin r· i ııı a rlrlt • ııin lıiikıııii 

1927 scnPi nıRii~·c$ i iptiLla'<ı·Hlıın itilınrı· ıı t :ıtlıik 

olunur. 

1683 llofilı Askeri ve Mtilld. Tekalt X&nununun 28 ve 25 noi maddesi 

irm1 ~cü madde - Bilfiil yirmi beş sc
ne hizmet eden mülki memurlar telraft lıakbnıı 
ıııalik olu 

"' ·~ • •tı. .. cıtı ... .ı. :~ t 
rlolun\U'. _.ep :ı::.evklli:de azife i!a eyle. en 

va d •n;an esi. ; ••. v~ ihtiyat zab'ti olualt se-

te berlife iştirak eden memurlımn h1ırp, .. _ rrt 
ve seferberliğe ıştırak müddetlerı i kı ka • s~ ' ı ı ;ı 

rak oir katı fiili hızmete \ e ~.i(eri teı- •'--' ;ı;,.,,. 

'~ .·= ne·abzr.ds 1
'.-Z,ue .m::uce ı:ne ıı. '·~· l 

768 numaralı Memurin Kanununun mii:Lcn"l 
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madc:kıiyle. kabul ed_ilen ıııiidd et l er ılP yıılcHrıki 
fıkra hükmüne tabidir. 

Memurin Kanunu ve diğer kanuıılarla nıun ~'

yen mıntaka uınlatı yirmi beş seneye diıhi l ol
mayıp ancak tekaüt maaşlarının lı<! alıırıda hiz
met müddetine ilAve edilir. 

Mazuliyet veya a~rk maaşı al mak su r·etiyle ge
çirilen müddetin nısfı yalnız tekaii t rnaoşrıı ı n lı c

eabında itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz. 

Yırmi befiııci madde - 'rürkiye Büyiik 
Millet Meclisinin teess,jisünden itibare!! Büyük 
Millet Meeliııi ReiBli~nde bulunanlar ve ! cra 
Vekilieri Heyetine dahil olupta bilfiil vt>killik 
etıııi~ u l mılııı· f l f, ' 1 \•kııi i t ıııiiddı·ıiııi ikıııııl ı•tıııe

ıu i~ o l ~nla r loik kı·ıııl il ı·rin e biı· i ı wi ıleı-ı·ı•t• iizl'riıı 

ıl.en tekıı lit nı ııa şı tuh~is <"<lili r. 

Hi:ııneti yırrm 1 fN • • oel' fıı .tı o All <.rıt ke-
za iı·inci ueı"ect iı~t ı · i• -l P ıt ııltıHcı ınııctde ILükmü 
ııe tevfi'-ıuı teltaü ' r-·~• ,, \"r·-i lir . Bn ınıJsdaıı on 
beşinci nıurl·kJ~ yıı•ı.ı .ı.ıımla rıı istihkııJu o~aula 

nn lıu, zamlar• ••ı•!>.kur rııaJıh·ye 1 e vrikaıı li:VJ ·ıuı 

hesap ve iltıve edil r . 

Yukıırıda zikı-ol unıu, :ınkıınılarda l:ıuiU!ıı:ıııf 

olan zevat.tım el;,evııı miiteloı i• ·•la:"ılnı· lı'l.hr.ıııılıı 

da bu madde ahldimı l'8""'•r 1 tık:~' lıut•bi esna
sında orduya veya kolol"• u c'~ıı hüY ük ceplır: e 
fiilen kumanda etmiş olanlarılıuı ~k:Uit olmuş 

bulunanların almakta oldukan tekaüı ta"hsi!!ıll

lanna ayda yüz elli lirıı zamınol unuı· . Bunla ı· 

dıı.n vekillik yapmış olanlar iki cihetteıı tııhsisııı 

alınayıp yalrıız fıızla olıııı rilı~tirı tbJı.si alııı.ı alır

lar. 

Aııkerl vt IY.lüllri Toka. t t Y.amı uıa e!t k~ııun 

( Htsmı Uaı:tl~ ilt ne:ir t't ı?a111 : :JO. ll' . 1936 - Hay ı : 3:Ji:ı.J) 

No. 
2 1 

.cı Lı.ocl "- Hill:: s":·ılı Ajkeri ve }ltilkı 
T~kuıit l\:a~ıurı.ırıuu 23 rıcü. nıaddeııiııe a~ıı~da 

;p:·, ı • ·: l11:' t.ldennı i<şt.ir: 

•• Tt. IP'd ınPırıuı·iyet olup mebURluğıt se
~iJ,·ıılen.!.-ıı v~rek ırıebu<J oluıazdıın evvel gere.b.. 
rııLbtı:luJ1u ır~.;ıııı l: • t~ .• aüt rııüddetini doldu
ranlar~ tah~ i~ olunacak tekaiit w~mrn hesabın
ıla ( 12!"ı) lira :ı~lJ rıı:ı:ı~ has t.ı.talnr. Bunlardan 
nıebıı~ ollJln::u:ıa evYel voyn ıncbusluktan ayı·ıl
u•:,·~·ı scını·. lıulı;·ıd l,larr ıııeıııuriyet dolıı> -
~iyi~ st;bkııı; keslıetli.deri tei>aiit ıııaaşı miktarı 
bu h.ddi mütecaviz lıtıluoıu.larıı. moınııriyetleri 
nın:\:;; Ü7.Pı·iuı]en tekaüt oııuuıı tahsis olunur. 

------- ----
f! 1 Bı·'iı.ci lJ-~ı 111 Jl :u ct c.'~J.I..,ri, 'c;ı ])r. 

b ,·ıı/ l'm ı : ( Bı·lıı , /F' l, ı Jl.,., ı' y"ı~ı11 ı•· ~ . 
!Jl . Jq",/ 'rııilı t•e ::1: n·~mrrm/ı •:C RrJırpl (~ nn 

/.- .·t} 1:iıu '' Jt,.,,-,_,, "·' ~·; . JfJ, 19."R tu,·:n. ···r 

.J4~ 1 ıu~.a,·all }{,;'!' r tlt 1. 1 tıdtf, hiil·u,;;,,,f, n 
i.~t;"fu ip .fıwişlerıl-ir·. 

,_.',,lilt~ ·d.ın b:ri11c:".<i Saylık •·e 6~~.ı1al ardı 

JJakrJnlı;ir t·ı ikincisi Adald Bakanlığı vtkilli1: 

IJ6kalt""' fClpm~ 

ha!Jul uırilıi 

lS. IV. 1986 

1;) ::\[P~Icl.i ı.ıcıııuriy~t olup tekaüt müd
ı, ı · 1 .. ··ı. ··ıl~ıı ıııd•n~lukıı.u ayrılanlAr tek

rar .ııtr ın "'•Yt!te la);ıı oit;nJuklıırı tııkdirde lı ak
lu: ııırla Hl~::ı Rayılı krınnııun G ııc ı maddesi hük
ıuii ı.:ıtb:k oluıııır ne uıemnriyete t8yiıı olun. 
•ıy:ıııh ı ııı k{ n·lil~ri veya yııtimlııri lıaklanndıı 

h"r.ıııd rııiirldetlerine göre (125) lira asn maa~ 
·sıı~ t tııl:ır"k yim• rne:t.klır kanunun hükiimlerı 
ıl ıirı•'lıı<'lt> ınııaıııele yapılır. 

!kinoi ma.dde - Mesleki memuriret olnp bi
rinci v·~ ikiMi Büyük Millet Meclisi !i.znlıklaruidıı 
tıııluıııııuı; olndııru - biliibar.ı meıuuriyet kabul 
u1 miş olsun ohnnsın - t.allld olı:aıacııJt tekaiit mıı~
)ınm he~abındıı. (12f>) lira es:.t! tutulur. Ancak 
!ıunlıırın l:ıirinui ııııııJuPni~ı (A) :!ıln-uının sou 
hrmcl, ı•mciniw·ı• ıniiktcs4p hrılı.1ıırı ıııabfuzd~r. 

trçüııci.i mııdde - iSR :ıııyılı Memuriu Kıınu
•r•ı ı:; ı 7·; ı.ı·ü rııııdc c'<i k~1uıı..,.Jını tır. 

Dördüncü madde- M.-slekl mP.muriyet olaıı 
·nebuslara veya bunla ll yetimlerine bu kan"\1-
nun nelfrlnden eevvel tıılı:ıis ıı uiluıit olan tekauL 



Ye tetim maqlannm vertlmeaine dev&m olunur. Altmoı madde - Bu kanunun htıkiimleriııi 

Beflıwıi madde - Bu kanun nqri tarihinden 
mutaberdir. 

icraya !cra Vekilleri Heyeti memıırdur. 

ı' Nlun ım 

Devlet memurlan a.ylsk1&nnm tevhit ve teadülüne dair olan 8656 sa.yıh llwıuna ek ~ aa.ydı ıra.. 
nunun 7 nci maddeili 

Yedinot madde - Umumi muvazeneye dahil 
veya mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen 
dairelerde aylık Ucretli daimi vazifelerde, bu 
kanunla kaldırılan kadrolarda, 1683 sayılı ka
nundan başka kanunlarla veya bu kanunla teka
ütlük hakkı tanınan vazifelerde bulunmuş olan
lardan mebusluğa seçilmiş ve seçilecekler hak
Innda aşağıdaki hükümler dairesinde tekaütlük 
muameleleri tatbik olunur: 

1. Bunlnnn mebuslukta geçen müddetleri 
tekaütlük hesalımda fiili hizmet sayılır. 

2. Bunlardan tekaiit sandıklarına aidat ya
tırmış olanlarm yatırdıkları aidatla mensup ol
dukları daire ve kurumlarca yatırılan muadil- . 
leri yüzde dört faizi ile birlikte sandıklarca 

toptan Hazineye verilir . • 

3. Bunların tekaütlük muameleleri 2941 sa
yılı kanun hükümleri dalresinde Maliye Vek&
letince icra olunur. 

4. 'rekaütlük müddetini doldurmadan meb
usluktan ayrılarak 1683 sayılı kanundan başka 
kanunlarla veya bu kanunla tekaütlük hakkı 
tanınan vazifelere tayin olunanların tekaütlük 
muameleleri, haklarında 4222 sayılı kanunun 18 
nci maddesinin (A) fıkrası hükmü, mebusluğa 
seçilmeden evvelki son ücretinin -tekabül ettiği 
dcı·ece maaşı esas tutularak tatbik olunmak 
suretiyle mezkfir vnzifeye mahsus tekaüt büktim
leri dairesinde yapıl ll'. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müpsseseler ve İller Bankası Emekli Sandığı kurulmasma dair ola.n 
4085 sayıh Kanuna. ek 4918 sayıh Kanunun geçici 2 nci maddesi 

Geçici madde 2. - Birinci maddede yazıh 
ımretle belediye başkanlığına geçmiş olup da: 

A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

kanunla emeklilik hakkı tanınmış bir görevde 
veya milletvekilliğinde bulunanların, 

R) ııraclaıı böyl bir göreve alınacak ve-
ya bele\liye başkanlığına geçecek veya milletve
killiğine se ilecek olanların, 

Bu kanundan önce belediye başkanlığında 

geçmiş hizmet sürelerinden en çok on yılı cA:. 

ilkrasında yazılı olanlar için kanunun yürür
liiğe girdiği tarihten, diğerleri için cB:. fıkra
sında yazılı hizmetlere geçiş' tarihinden başlıya
rak altı ay içinde ilgili daire ve sandıklara ya
zıyla başvurarak isternek ve 4644 sayılı Kanu
nun geçici üçüncü maddesindeki esaslar daire
sinde borçlandırmak şartiyle emeklilik eylemli 
hizmet süresine eklenir. 

Bu borçlar 4644 sayılı Kanunun geçici üçün
cü maddesinin cB:. ve cC:. fıkraları hükümle
rine göre tahsil olunur. 
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~"tediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşld.tln~ 
dair olan 4085 sayılı Kanunun bıı.zı maddelerinin deiiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesi ha.kkındaki 4923 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 

Geçici madde 2. - Bu kanunun 1 nci mad
desinde yazılı görevlerde bulunmuş olupta: 

A) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4644 
Jayılı Kanuı!uıı geçici 2 nci maddesinin cB, C, 
D» ve cE» fıkralarında yazılı görev ve hizmet
lerde bulunanların, 

B) Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev ve hiz
metlere tilyin edileceklerin veya millctvekilli-

324 numaralı karar : 

Memurin Kanununun 73 ncü maddesi metnin
deki clO 000 kuı'Uş» kaydının, memurini mülki
yenin tekaüt maaşatma ait ll Ağustos 1325 ta
rihli kanunun 13 ncii maddesindeki diliktarı va
satii şehri» kaydı muadili olup tekaüt maaşınm, 
10 000 kuruş miktar vasatii şehri addedilerek 
ona göre hesap ve tahsis edileceği, Heyeti Om u
ıniyenin 19 Nisan 1927 tarihinde münnkit 57 nci 
!çtimamın birinci eelsesinde tekarrür etmiştir. 

797 numaralı kMM : 

1683 ııaı:ılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teeısüaünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
Yelkilleri Heyetineo dahil olupta bilfiil vekilli&: 
etm~ olanlar tekaüt müddetini ilmnal etm~ 
olMlar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüt maaşı tahsis edilir) diye muharrer 
olan ilk fıkrasındaki ( Büyük Millet Meclisi Re
isliğinde ·bulunanlar) tabirinin, sarabati karşı
BlDda ne ikinci reislerin, ne de reis vekilierinin 
bu hiMrmün ~ümulü dahiline giremiyeceğine ka
rar verilıniftiır. 

817 numaralı karann 3 ncü fıkrlUından 

Meeleki memuriyet olan ve tekrar intihap 
edilıniyen mebnslarıı verilecek olan açık m,.._ 
ları ile kanun, bu zevatı evvelce mensup olduk
ları daireye mal ve vaziyeti sabikalarma iroa 

ğiııe ıseçileceklerin, 

Geçioi J nci maddenin A ve C fıkralarında 
gösterilen görev lerde geçmiş hizmet süreleri, 
bağlı oldukları daire veya sandıklara başvura
rak orıılarca borçlandırılmııları şartiyle geçici 
1 nci madde hükümleri dairesinde eylemli hiz
metlerine eklenir. Ancak (B) fıkrasındakiler 

içiıı altı aylık başvurma süresi bu hizmetlere 
geçtikleri tarihlerden başlar. 

etm~ denilebilip mebuslııktan tebüt olanlara 
gelince; 1683 nuınarad.ı Tekaüt Kanununun 23 
ncü maddesinin ikinci fıkrasında cMealeki m&
muriyet olup mebusluğa inıtihap edileıılerin 

mebusluk müddeti fiili hizmet addolunun ele
nilmesine göre bu müddetin fiili hizmet itibar 
edilınesi ve tahsis olunacak tekaüt maaşına mc
busluk tabsisa.tmın esas ittihaz olunacağının 

salifüzzikir Memurin Kanununun 73 ncü mad
desinde tasrih kılınması buııların tekaüt maaş
larının ~mumi bütçeye maletmiş olmasına dc
lAlet eder. 

..... ; ~ 

9.23 wumaralı karar : 

Askeri ve Mülki Tek~üt Kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulunanlara bilfül vekillik etmiş olanlara te
kaüt müddetini ikmal etmeıniş olsalar bile bi
rinci derece üzerinden tekaüt maa.şı tahsis olu
nacağı mutlak olarak zikredilmesiyle içtimai 
mülihazalara binaon vazn kanuruıa ismi geçıın 
zatlar hakkında meslekleri memnriyet olsun <>1-
masın maaş için h;rinci derecenin ve hizmet 
ndktasmdan da hizmet müddeti ne olursa olsun 
enaz yirmi beş senelik ·bir Indemin iltizam edil
diği anlaşılmakta olmakla beraber hukukaıı 

mecburi sigorta mahiyetinde 'olan tekaüt ma
aşlarının Kanunu Medeni mucibinee mirasçıla
ra intikali iktiza ederkan vazn kanun bunu 
daha dar bir çerçeve dlhiline alarak 1683 nı.;. 

maralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı mi
ra.sçıla.ra Jı.aııretm~ bulunmasına göre bu kaııu-
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111111 ~$ nd maddeelnde bahsolunan nıakaınlıtr
da bulunm\14 olan zatların kendileri için ka
bul edilmiş olan hııldını 49 neu maddedeki esas
'lar dairesinde buularm ailelerine de 4ttikali 
tabii 'olduğuna ve muhta<ll telsir bir nokta hu 
luıımadığına karar ver.iıru.,tir. 

J./89 mwıatrılı karar : 

Orduda muvazzaf subay ikl'n 132!J t ıı!'ilıli c · 
ki Teknüt Kaııııııu geıoeği nce mii lul olarak eıl'l ek

liye ayrılmış bulunanlardan bazıları biiıihara mil
letvekil i seçi lerek Biiyük Millet Mccisino katıl 

mışlar vo bunlar'dan birinci, il<inci i.i~üncü 'dü
dönemlero katılmış olarılıırın ııylıkla l'l 995 
vtı 1664 sayı lı Kanunların vcr·diği yetkiye ıla

yanılarak 788 sayılı l\1cmnrin Kanununun ()'Ie
bushıktu !{!.'~en nıliddE>tiıı te lwiidP ıı ıalısn p edi
ı >ceği ve ıncims itık tnhsiRıttı olnn oıılıin kıını 

şurı tel<nüuc eRns tııtulıı cağı ) lıakkrndııki yl' tıni~ 

ü~iincli maddesi l(~ı·eğiııcı• Im ırıiktar asli aylık 
ücı·etindeıı tcluıüt işlemleri y i n ı> 1 : : ~1.i tuı· ; lıı i 

'1' k11üt Kanu nu hükünıl <•ı· i cloir·e~in<lt' ılli zt> ltil 

m işt i r ·. 

Biliilıara, 1325 tarihli Kaııınıa gÖI'e t ckııiit

lüklcı · i icru edilen rııiıli'ıl suh:ıyl:ı.ı ·ın t erfilılrri 

maksatl i yl~ l<ırlıul ı~ dil e ıı 3~55 sayılı Ka nun ilc 
bunların almal\ta oldtıklan t erfilı ııırrılıll' t bii· 
misline ~ıkarılınış ve bu zam d:ı. dühil olduğu 
halde alacaklıırı para miktarının 1 1 Iaziran 1930 
tarihinde, yani halen görülmekte olıın 'l'ekaiit 
Kanununa göre, tek:ı.üt edilen aynı riiı eli \'C ay
nı hizmetli nı iilOl msn1Jcrinin ıılrlıklrın para mik
tarını grı;:ircmi,\'!•rcğiıı o dair bi r hüküınlc de hu 
miktar tokyi~ ed ilnıiş hıılıınmakt.ııdıt·. Yukarırlu 

bahs ·konıı olan ıniılıll (•ıııckl i nıillet\'\'kill c riııin 
bir kısm ı da kaııu ııdıı ıı istif;ıd ı• ltJrilcrek al
makta oldukları terfih zamları bir misli artml
ınıştır . 

zam ve tedih zamları tutarı 1 Etaziran 193Ö ta.
rilıirıılc tek:ıüt edilen aynı rütbeli YC aynı hiz
nwtli mali\! cııısallerinc bağlanan aylık mikta
min kadar artınlacağı ) hükmü kabul edilmiştir. 

1lilli Savıınına Bakanlığı, aynı rütbeli ve 
ııynı Jıizıuctli ıniılul cmsali kaydını, adı geçeıı 

ın illet \'ekilleri haklunda, milletvekilliği sılatı 

dolayısiyle yeniilen tahsis edi! n oııbin lrunış 

asli ayi ığı esas tutmak suretiyle ik mal etıııi' ve 
oııbiıı k·uruş aııli aylığuı tekabül ettiği rütbcde 
hul ıınıııı ve 1 Uaziran 1930 tarihinde tckaütlük
leri icra edi l erı bir mi\l i'll üıı almakta olduğu 

rm ı>kli aylığına kıyascn htmlara da gereken tah
sisleı·i yapmış ve tescil için Sayıştayıt göndenni,. 
tir. Sayıştayca ille iki işl em hnkkırıdıt tereddüt 
cdilıniy erek tescil yapılmış ise de bilalıara sev

kt>dilen işl em ür.erirıue durulmıiş ve yapıJan ln
rPit'm .. ı cr sonunda mcvzuntrn Milli Savunma an
layı~ını haklı goö~t c recck mabi ,vcttc olmadığı gö
ı·iil c rrk keyfiyetin yorum yolııyla hall edilmeııi 

nı n ks:Hliylc Say ıştayca Yüksek l\Tı>clise başvurul

.lııi?ıı aııln~ rlmı~ ve mescle incPl!'nmiştir . 

a) 3225 ve 4463 sayı lı karıunlar ımınhıısıl'lııı 

~ııbııyl:ırdarı 13::?5 tarihli trkııiil kıwııııu l ıii 

kiimh•rine nörP nınekiiye ayrılmış bulnan mfi
l iıl sıılınyl ann 168~ ~ııy rh kanıın il c emekliye ay
rıl an aynı rütbeli ve ayn ı lıizmetli malul em
salleri derecesi!Hl yiiksc ltilınP i aınarını elde et
mek maksadiyle :cd,·in edilmiştir. Kantın knl'ıı

cusu bunları kahul ederken orc1u ilışında her lıan-

1\i bir suretle aylıkları yükselenleri düşiinmemiş 
tir. 

b ) Her iki kanrıo metninde de sari h olarak ya 
ıılı olan (1 lla?.i•fl n 19:30 t~rihinde tı>kaüt edi
h·n ayıı ı ı·ü t lıl'l i ,., aynı hitınN ın,~Jı;J ems..•llrri
nin ab ııkt u oldukl arı nara ndkto··ını geçemez) 
!wydıııılaki r·ııı, s "·Hi 3 sayılı Te ·nüt K8Jlunutı.a 
göre t t>kaiitlükleri yapılan >e dn, a mür~ffelı 

olun <·ın~al dt•n h~kn bi r.:ııina \'Prıneğc de metniıı 
lcapsıiı ' 'e lı Pr iki k:ını.:ının n u müsait bulun
mamaktadır. 

C" ..... l ..... ıl r··ı,u· i bi- s-~~ .. .av-ı~ ::ıii:~t-;-e...ltili 

olm~Buıdan ağan aylık ar ım! b-.ı sıfetm ~crektir
•,i{T: '., ı 'ıh· 1' · ,._ to ·2.n h·ı ay! k rlt~e t~yi. 
,; ı~ ~:ıt tı~ .. ~ ' ,~ , '!-.;'1! ...,.;\ .. lt c~~:1,::;o BL· üi 

bı:rJn nas-1 l~zı ·ağı. <..:•!;; :t:.e\2<:a.!.ınaa çok 
a k o arak lıelirtilmi~ ir. Hi't t;;r .Silha · gerek<:n 
kademeleri ge~den gen ral rütbes:.:ı.e • ·;ı-~ı:.: 

tilemez. Ş~ halde ıııilletvekilliği sıiatiyle ba euı -
li milülaubaylarm aylıklarmda yapılan artırma-
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lar memditıe m&lmır ve öıel olarak k&lmaktadtr. 

Kaldıki , Yüksek Meclisce kabul edilen ı067 
aayıh kararda da yine özel bir durum arzeden, 
vekillik etmiş bir zatın tekaüde esas olan ıso lira 
asli aylığının ınii liıllüğe de esas tutulamıyaca~ı 

ıı,arih ol(lrak belirtilmiş bulunmaktadır. 
Binıı.enaleyh : 

ı. - Emekli Miliii subaylardan nıilletvckilli
ğine se(lilerek Büyillt Millet Meclisinin birinci, 
ikinci ve üçüncü dönenılerinde millct\•ckilliği 

etmiş olmalarından dolayı emekli ayhkları , elde
ki hükümlere göre, artırılmış bulunanların elle· 
rinc geçen para, 3255 sayılı Kanunun ikinci mad
desindeki (Bu kanuna göre yapılan zam r1a ılahi ! 

olduğu haldr alaraldarı para miktarı 1 Haziran 
1930 tarih inde lckaiit edilen n~· ııı riitbeli ve a yııı 

hizmctli maliıl emsallerinin aldıklan para mikt&
rıııı ırc~emcz) kaydına göre. fazla olduğundan 
lıu kanundan 

2. -4463 sayılı Kanunda ( ... aldıkları maaş , 

tahsisal , yii?.de ~· irnı i lıpş 1.ıım ve tcrfih zamları 

t ıı tıırlsm 1 Haziran 1!>30 tarihinde tekaüt edilen 
ay nı riitbeli ve a.vnı hizmctli nıiilill emsallerine 
lnıi!lanan aylık m iktarına lıaliğ olmıyanlarm tcr
filı zamları bu hadde kadar artırılır) l<aydı ka.r
şısındn adı geçen emekli malfll millet.vekillikleri
uin ellerine geçen para yine bu hükiimle belirtilen 
hem rütbc ~msallerinden ~· üksek bulunduğundan 

hn kauundan ; 
Isti fade cd cıuiyeceklnini tabii görmüş ve 

konunun yerıımianacak bir tarafı btılunınlluığı 
sonucuna varılmıştı r . 

E) Aç ık maa~ına ilişkin olanlar 

788 aa.yılı Memurin K&nununun 85 nci maddesi 

Bekııen beşinci madde - ( ~Iuacid ı : !l maı·t 

1938 No. 3335) - )lcınuriyctinin ilgası cio
layısiyle açıkta kalan mernurlarııı , ilgnnın vnku 
buldoğu ay ile anı nı ütcakrp olan ay zarfında 
ma~arı tam olarak ,.e bu müddetin hi tamında 

tekrar hizmete tayin kılrruııamısı iseler yeni me
muriyete tily i nlrı·in e kadar, fiili: hizmet müddeti 

Teltir .o. 14.8. 

Memurin Kanununun tarihi netriyle meakftr 
kanunun 86 ve 89 neu maddelerinin m...-kii 
meriyete girdiği ı Haziran ı927 tarihi arıımıda
ki mdddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu abk&mma t evfikan maq tahlil 
olunur. 

Tefair Jro, !101. 
85 nci maddet inin son fıkrası hiik:mfi, Büyük 

Millet Meelili Birinci !ntihıı.p Devresinden tek
rar intibap edilmemit olan mebualara da, inti
ha,p edilmedikleri tarihten itibaren, ,&mildir . 

18 Buil'an ı934 

yedi arneye kadar olıınlara dött e bir. on beş 

seneye kadar olanlara üı; t • bir, on beş sened en 
fazla olaıılarh yan m nisbet in ne aç ık maa.,ı ,·erilir. 

.\l csl('ki ın cnıu r·i .\·et olan ııı ehu~l a l' nıüddctlPri 

lıi tt i kt~n sonra tekrar Uıtiha.p edi lmczl erse rne
busluktan evvelki memnriyetl rine nazaran hak
larında hu madde tatbik olunur. 

Ka.rar. No. 94.7 

. lr>nııl'in K nununun 85 nci maddesinin son 
fı kra n.d , şöy1 • ıl liır: 

(~' 'Eıki mdllıır yet olan ebualar müddet
leri bittikten "'nra tel:rar ·nıihap edilmezler ise 
nı~buslnktan ·vvellri memuriyetim e nazaran 
h l arında bu madde t tb olur u r) . 

148 sayılı tefsir fılı:rw tudıır : 

( Iemnrin Kanununun tarihi n~riyle me r 
kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevlrii 
meriyete girdifi l Haziran 1927 tarihi aruında· 
ki müddet içinde i nfiııal eden memurine muu-
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liyet kanunu ahlı:i.mına tevfikan maaş tahsis 
olunur). 

Bu tefsirden son'raki 201 sayılı tefsirde ise : 
,(85 nci maddesinin son ftkruı hükmü, Bü

yük Millet Meclisi birinci intihap devresinden 
tekrar intihap edilmemiş olan meb.uslara da, 
intihap edilmedikleri tarihten .itibaren, .a,mil
dir) denilmektedir. 

Birinei tefsir m~ayyet olaraık memurların 

açık maaş vaziyatlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş manasiyle mesleki memurluk 
olup d,a mebus bulunanlardan tekrar intihap 
edilmiyeniere ait ise de ikinci tefsire dayana
rak eıik"İ mazul memurlann da böyle bir hak 
talep etmeleıi varit olacağı mülilh6Z8Siyle tef-

ir talep edildiği f&kat henüz böyle bir · talep 
vakı olmadığı gibi Divanı Muhaseb&tça da bu 
işe müteallik reddedilmiş bir muamele mevcut 
bulunmadığı anlaşılını.ıır. 

Keyfiyet tetki•k olunduleta: 
85 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah• 

sus bir fİkra olduğu metnin saralıatİ ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
yukarı!ki metne dayanarak Büyük Heyetçe kı&bu1 
huyurulmuş olduguna göre tefsirlerin birisi me
muıiyet ifade ettiği 201 numaralı ikinci tefsir 
de bususi 1hükmü ta~ıdığı için ·bu iki te.fmr ara
smda •bi·r miibayenet de görülmediğinden pek 
açık olan 201 numaralı tefsir fıkrasının tekrar 
tefsirine Jiizum görülmediğine karar verilmiştir. 

F) Başkaıılıl; ödeııeği 

1339 sene8i son dört ayınnan itibaren Baş
kıınlık öclcııci(i. Milit'1n,klliği öılt>ıırğinneıı ha~kn 

ayda üçer yüz lira üzerinden bütçeye kouuln•·~ 

du. 1!>27 de hu nıiktar «Merli. Riynııet i ile 
Başvekillet tahsisatları arasında tenaznr temini 
için» 1 8 O lirası l3aşknnhk Divnnı .üyesi tazmi
natr maddesinden eldenilerek 8 400 liruya ~ıl<a-

• rılnııştır. 
28. X .1942 tarih ve 4178 sayılı kanun ge

ı·eğinec yaprlıııı c;.. ·ı :ı fl'\'kııladc 7.anı ile hu örle
ncğin yıll · ğı 9 ' 272 liraya çıkarılmıştır. 

Rcı.~l;aıılık öde11e1ii ı'/r ilişil;li .fJ.?3 ıımıwrrılı ka

ı·tı.ı· lla r~~a!/ı!Ju geçirilıniştiı· . 

Askeri ve l\'[ülk:i Tekaüt Kanununıvı 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi lteisliğinde 

bnlunanlarln bilfiil vekillik etmiş olanlara teka
üt müddetini ilanal etmemiş olsalar bile birinci 
dcreec üzerinden tekaiit mııaşr ta1ısiıı olunacağı 

mutlak olarak zikredilmesiyle içtimai mülMıaza
lara 'binaen vazu kanunca ismi geçen zatler hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasm maaş 
için birinei dereecnin ve hizmet noktasından da 
hizmet müddeti ne olursa olsun en ziyade yirmi 
~ senelik bir kıdemin iltizam edildiği anla.şıl

makta olmakla beraber hukukan meeburi sigorta 
mahiyetinde olan tekaüt maaşlarının Kanuna 

Medeni muci'bince mirasçılara intikali iktiza 
ederken vazır kanunun bunu daha dar 'bir çer
çeve dilbiline alarak 1683 numaralı kanunun 
48 nci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmit 
bulunmasına göre bu kanunun 25 nci madde
sinde bahsolunan makamlarda bulumnu~ olan 
zatlarm kendileri için 'kabul edilmiş olan bakkm 
49 ncu maddedeki esaslar dairesinde bunların 

ailelerine de intikali tabii olduğuna ve muhta
cı tefsir bir nokta bulunmadığına karar veril
miştir. 
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G) Ba.,k4nltk Divatıı ödeneğine i~ kin kanunlat· 

. 
Birimı1 IDIIıidde - Tflrldye BBytlk lfillet 

Meclisi Divanı Riyueti l.zaam.a her içtiıDa ııenelll 
igin bin ııeklı: yüz lira tuminat ita olunur [1]. 

2ldnal madde - ftbu kanun ikinci devrei 
i~timai:yenin üçlind igtiıiıa tenelinden itibaren 

mer'idir. 

tt91inct\ madde- ftbu kanun B~ MilltıC 
Mecliııi tarafından icra olunur. 

27 Şubat 1188 

1ıteo111 B .. planmn 'l'etld1a EııcıtlmeDi •amıdM munlap oıaa ata tı.nU lmlur 1tum& dair olu 
1288 n1IDI&t"&h kanunlDl birbııat ~ 

Birinal madde - 25 Buiran 1928 tarih ve 
1169 numaralı kanunun birinci maddesi berveg
hi lti tadil olunmugtur: 

Bü:yiik Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 
altmış beşinci IDUlddesi mucibince Meclis Hesap-

B~al madde - Beyü.k Millet Meclisi büt
çesinin birinci, ilciruıi ve üçüncii maddelerinden 
verilmekte olan tahsisatın 1934 mali yılı sonıina 
kadar olan bakıyem defaten verilir. Kezalik bu 

!ldnci madde - Büyük Millet Meclisi 1934 
mali yılı bütçesinin birinci faslının beşinci mad-

larının Tetldkı Encümeni humdan ıH'Ill'&ka

be vazife~ini if& edecek zata tehıi :ytla e11l 11ıa 
ücreti huzur veritir [2] 

Bu maddenin htıkmfi 1 Tepinı.ani 1927 ta
rihinden ba.,la:yan içtimaa da tlmildir. 

bütçenin birinci faalının dördüncü maddeeine 
'konulup toptan verilıni~ olan tazminatın işbu 
mali yılı sonuna kadar olan kısmı geri alınnıaz. 

desinden verilmekte olan tahııi.sat 2603 aayılı ka
nunun beşlıııci maddesindeki hükme göre verilir. 

[1) Bu tazminat, 1931 bütçeline konulan kaytt dolayttiyle, ayda 150 1er lira iasrindetı öde'll.ir. 
41'78 ıayut Kanun gereğince yaptlan % 15 fevkal&l• aam ilf bu tazminattn ytl1.4ğt 2001 Uro ol

mUJtur. 
[2] 28. X . 1942 tarih. ve 41'78 sayılı Ka1nın gereğinu yapılan % 15 fevkaldde zam ile bu üc

retin yıllığı 2 001 lira olmUJtur. 



5. Kitaplık Yönetmeliği [ ~ ] 

BİRİNCİ F ASIL İKİNCİ F ASIL 

1<ii.tüpha1ı A Enciiııı eııi t'l' kiitiiplume ıu c nııırlan 

Birinci madde - fliiyiik Millet M~>clisi Kü
tüphııne~i, Kütüphane l~ncümeninuı idaresinde
dir. Kütüphane wmırunıı nezııret, kita·p. haritıı, 

ga7-ete ve saireyi intilıap ve kütüphane tahsisatı
nı tayin ve alelusul sarf Bncünıene aittir. 

İkinci madde - Kütüphane memurlan, Kü
tüphane müdüriyle mu.avini olan kütüphane ve 
vesai.k muhafızından ibarettir. 

Kütüphane vezaifi için 6 ncı uıaddede mu
hatrer bh· veya iki müstahzır istihdam olunur. 

Uçüncü madde - lnhiliıl vukuunda kütüp
hane müdürü niekatibi iiliye mezmıları arasw
dan bilimtihan til.yin olunur. 

Müsabaka imtiham uhlı;nuu taksim ve ştiaba
tı ndan ve taksime esas ol-an nazariye ve teamül
lerden ve kütüphane ve fihritlerin usnlü tanzim 
ve tertibinden ve ~ıHimu hukukiye ve il<:tiaadiye 
hakkında ınalıimatı uınumiyeden ve Tür~iye 
hakkında malilmatı umumiycdcn ve Türkiye 
kımunları hakkında ınalO.matı ınücmele ile 
FransJZca kitabetten icı·ıı n mütaaddit !isan bi
len tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olup Büyük ~Iillet Meclisi 
Reisi tarafından tensip olunacak bir Reisvekili 
ve bir idare memuru ile Kütüphane Encünıeni 
Reisinden teşekkül edecek heyet tıı.ra.iından icra 
ve imtihanın yevm ve sureti i<'rası Katibi Umu
mi vasıtasiyle ilan plunur. 

Dördüncü madde- Müdür muavini Franııız- · 
cadan t~>rcümeye muktedir mekatibi aliye veya 
lls mt>zunhrı arasından Kütüphane Encümeni 
tarafındım yapı taealt imtihan ili' bilmil.~nhakıı 

tAyin ve mütıındd.it lisan bilen tl'ı·Mh olunur. 

K iitiiplıaıH' ııezcıifi 

Beııinci madde- f\ütiiphaııe veza:ifi heı·veçhi 
f1tidir : 

l . Kuyudat, tertip ve tefti~: 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfi.kau 

mevcbt lisarın mevrude, hecai ·ve tasnifi kuyu
daı ve filıristlerinin yapılması , nuınara-lanacıı:k 

ve etiket vaz'ı ve iisarın fihriste n-azaran tasnifi 
ve usulü ıı;ıüttehıı~e veçhile hususi mahallerine 
vazı ve tertibi ·ve muıt'YYen zamanlarda kütup
hanenin te'ftişi. 

2. lhzari mua.meliit : 
Tetebbüatı teşriiye için istenilen kanun, ni

za.mname ve bunlann zeyil ve tadilatı ve müte
ferri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecne
biyeyi vo asar ve vesaiki saıireyi c·emi ve ibzar ve 
Türkiye kanunlannın kütüpbaneye mahsus fih 
risti umumisini tanzim ve aleddevam kanunların 
tebeddüliitı ve ilfivat ve müzakeratmı takip. 

3. M nameliltı kalemiye : 
Kütüphaneye alınan esı;ırleı:in zeyil ve malıa 

dini ve yeni çıkan eserleri takip ilc alınınası lii
zımgelenleı-i ve tcedit olunacak aboneleri Kütüp
hane Encünıeniııe arz ve Encünıen tarafından 

tedariki takarrür fCienler ilc kütilphaneye ait, 
Encümenin diğer mukarrcratı hakkında irabe
den muameleyi ifa ve intaç ve kütüphanenin ınıı 

habcrat ve kuyudatı kalemiye ve daktilografisini 
ve kütüphane istatistiklerini icra ve kita.pçılar

la olan be.'>nbatı kayıt ve tediye edilecek mebali
ğin muamelesini ihzar ve heyeti idnreye arz 
ve encümenlerden nlınıın eserlt>rin iadesini 
temin . 

4. Vesaik ve neşriyatı teşriiyenin cemi ve 
mübadelesi : 

Büyük Millet Meclisine ait v.abıt cerideleri. 

[• ] Kitaplık Komi8!1ıntUnC4 tôdil için e!t altna 1~26 tan'Jı.U talimatname met'JI.idir. 
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esbabı mucibe mazbalala:ı·ı ve kanun liiyihalaı·ı 

ve müfredat bütçeleri ve saire ile Hükümetin 
ncşri,vatı rcsmiycsini ve ~azeteleri cemi V'e kolek
siyolnanna ili\vl' ve ec n ebi pa ı·l:'ı mentolariyle 
Dii .vük Milh•t :\feı·liıı iııin ııc~ı·iynt ını mübadele 
YC mevrııt ,·csıı i kin ku.nııl ıLt ını lıınzim ve nıuhıı 

fazn. 

Altıncı madde - Müdür, maddei ır.ıliferlP 

ınezkfır ve1.ııifin lıcye ti umumiyesiyle ınükcl

leftir. Muavin işbu vazifede müdüre mua~enl't 
ve talimatname veçhile kuyudat ve iisarı tertip 
ve tanzim ve müdür tarafından iiı.rc olunacak 
sair hidematı üa ile muvazzaftır. 

Miistahzır , kütüphanenin hideınatı dahiljyE'
ııini V«' mevcut kitap ve sairenin vc aliit ve levn
zımmı tatbir ve muhafazasını ve gazete ve riaa
lclerin ihzıırmı ve kütüphaneyi açıp knpamnk 
gibi sai hidematı üa eyler. 

Kütüphanede müstahzırdan başka liizumu 
kadar haderne vardır. Bunlar kütüphane açık 
iken ve müdüriin malfımat ve müsaadesi olma
dan kütüphane haricinde Meclisin diğer bir hiz
metiyle tavzif edilemezler. 

Yedinci madde - Büyük Millet Meclisinin 
tabı ve tevzi olunan evrak ve vesaik:indan beşer 
nüshası ve Meclis namına olarak KAtibi Umumi
Uk makamına veya Evrak Kalemine gelen sair 
vesaik ve asardan ikişer nüshası daima mütalaa
ya arzolunmak ve ihtiyat koleksiyanlarına ilave 
edilmek üzere Katibi Umumi tarafından kütüp
haneye gönderilrr. 

Kütüphane müdürü her sene ,kütüphane ko
leksiyonu yapılan ve Meclis rumamesine dAhil 
olarak tevzi edilen matbualarm muntazam fjh
ristini yaparak kütüphane fihristine zeylen iHlve 
eder. · 

Seldziııci madde - Kütüphane müdürü ecne
bi parl8.ınentolara mübadeleten gönderilecek Bü
yük Millet Meclliri neşriyatının cins, miktar ve 
mahalli irsalini bidayeteu Kiitibi Umumi ilc tes
bit ve bunları matbaadan alarak muhtassunleh
lerine i'ı-sal ed«'r, bu baptaki muhaberat dosyası 
kütüphaneye aitfu. 

Ecnebi parlamentoianna gönderilecek işbu 
veaaikın perakendeleri rabıt ve teclit ve sername
leri Fransızca'ya tercüme ve üzerlerine tabrir 
olunur. 

Dokuzuncu madde - Bilmukabele Büyük 

:"ılillet Meclisine gt>lecek vcsaikı ecııebiye kiitüp
haneye teRiim YP kütüph:ıncde her ıneınlekete 

mahsus olanlaı·ı ııyı·ı deftere kaydedildikten son
ra ayrıca tanzim edilerek fihristi de kütüphane 
fih ı·i~tini ıı n•sııi kı ecncbiye kısmına ilaveten tab
edilk. Bu vesaikten biri encümenler tarafından 
hasbe11üzum tercüme ettirilınek isteniline Kati
bi Umuınilikçe icra ettirilir. 

Onuncu madde - Kütüphane müdürü Kü
tüphane Encümeninde müzakere edilecek me
vaddı ihzar ve kitııbet vazifrsini ifa eder. 

On birinci madde - Her içtima senesi bida
yetinde kütüphane müdürü kütüphanedeki iiaan 
birer, birer teftiş eder, zayi olanları ve sureti 
zıyaı Kütüphane Encümenine arz ve encümen 
k n ı·ıı ri.vle zayi nüshalıır yeniden iştira ve zıyaa. 

sebep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

UQUNOU FASIL 

Kitapların sureti iştira 116 tueUümü. 

On ikinci mdde - Kütüphane enciimeni ka
ran olmadan kütüpbaneye mahsus eser celp ve 
iştirası memnudur. 

Encümence alınması takarrür eden iiaarın 

alelwıul kararı tanzim olunur. Bu karar alına
cak şeylerin müfredııtını ve malilm ise fiyatı da 
mubtevi olur. Ancak bundan sonra kiitüphane 
müdiirii bu kitapları sipariş eder ve bedelleri
nin tı>sviye olunmasına müsaade için heyeti ida
rey(' ınüı·a cnat vP hayiden ıılacağı iştira senet
lerini veya faturalarını lef ve kitapların kiitü
pa.neye teslim oltmduğunu şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçbi peşin para lı
sal ve tediyesi iktiza edrse bu bapta heyeti 
idare MubMebe Müdürünün muvafakatiyle meb
liı~ı mezkilru vezneden atıiz ve gönderildikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı mak
buzu muhasebeye vererek muvakkat senedini 
istirdat eder. İştira ôlunan veya bediyeten ge
len eserler VE'YA listrıO en('Ümen rE>iRine iroe 
olunur . 

On üçüncti madde- Kütüphancye gelen her 
eser kırk sekiı. saat zarfında kayda ve fihriste 
~eçirilir. Çok miktarda birden gelen kitap ve 
vesaikin kırk sekiz ııaat zarfında tıısnif ve kay
nma haşlanmaaı lil.znndır. 
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Mevaddı müteferrika. 

O. clördibıcii :madde - Büyük Millet 'Hac· 
liai Kütüphanesi eyyamı resmiyei tatiliyeden 
maııda her gün sabahlari dokliı buçuktan ak. 
şam beş kadar· ve M cJis d vam ediyorsa eelse
nin bitamma kadar açı:ktır. Meclis münakit 
iken Kütüphane Epci,iınenince veya Heyeti İda
rece takarı-ür ederse Cuma (2739 sayılı Ka
nun gereğinoe Pa?.ar) günleri de Kütii,pha
ne küşat olunur. Bu takdirde kütüphane me
mtıtm ve ınüstahdemini mibl:avebeten gelirier. 
Tatil e nasında Meclis memurlarının devamı 

hakkında ittihaz edilen usul kütüphane memu
rini haklonda da ca.ridir. 

On be4inci madde - A~k bulunduğu zaman
larda kütüphaneye mebuslardan 'maadastnın gir
mesi memnudur. Katibi Umumi heı· zatnan ve 
Mecli~ memurları vıızif ten girerler. 

. - --· ..... 
On altmcı madde - Mensup olduğu vekal<'t 

'lreyıı dair leri tarafından resmen milraeaat üze
rine, HeyAıti İdareden tahriri müsaa.de almak şa.r
fiyle zevatı saire dahi kıl'SAt salomında. miitaHia 
edl!bilirler. Lrudn bn müsaadenin itası miitalila 
edil8<'ek ô.sat ve vesaikın Meclis Kütüphanesind n 
maada diğer kütüphanelerdAl bulunmamama mü
t.evıikkrftır. 

On yedinci me.dde - Kır&at salonunda ldtap 
i tiyt!n uvat kitap talebine mahsus puslayıı 

kitabın ruınuz ve numaTasmı ve unvanını .ve 
zirine kendi ismini yazarak memuru mahsusnna 
verir. Bu pusla istenilen kitabıtı yerin vaz'o
lunnak kitap dolaptan çıl<tmhr. İstenilell · her 
e eT itin ayrı bi-r pu. la 'YazıhT. Kitabın iadesin
de pusla da sahibine verilir. 

On aekUıinci madde - Mebusan kütüphane 
için mübayaasını al'zu ettikleri ~ann isimlerini 
kıraat. salonunda mevzu defteTe kayıt ve zirini 
imza eder! r. Kütüphane 'Encümeninin ilk içti• 
marnda tahsisatı mevcude nazarı dikkate alına
rak bu bapta bir karar ittihaz \•e ·netici!Si ınun

hrunrnn m~zltuT deftere ve talebin zirine tahriT 
olunur. 

On dokusmı.otı Dladde- Kütüphaneye geJ n 
eaerler sürati nıümküne ile te~lit ve cildin ÜZI'-
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rine Meclis Kütüphanesine ait olduğu ifaret et
tirilir. 

Yirminet madde - Kıraat salonunda encü
men toplanması ve yüksek sesle münakaşa edil
mesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılm881 
memnudur. 

Yirmi birinci me.dde - Her intihap devresi 
iptidasJnda kiitüphane fihristi tabedilerek azaya 
tevzi ve .her encümene bir nüshası ita olunur. 

Yirmi ikinci madde - Kütüphane memurin 
ve müstahdemini yedi emanetlerine mevdu ve 
kiitüpbanede mevcut iisar ve levizmr ve eşyanın 
muhafazasiyle mükellef ve mesuldiirler ve her 
şeyi yerli yerine koymadan müfarakat edemez-
leıı. • 

Yirmi üçüncü madde - 'Müdür, vazifesini 
ifa ile beraber maiyetinin de vazifedekı devamı
na ve kütüphp.ne mesaisinin teıi.sip ve tanzimine 
ve ııeza.fet ve tathiratmın teminine• dikkat ede-r. 
~aiyetinin mucibi tevbih ve miicazat ahvalini 
ve şayatıı takdir ve taltif mesııisini nazarı iti
bara alınmak tenıennisiyle Heyeti tdareye ar-
zeylei'. · 

Yitin.i dördüncü madde - Müdür, hastalık 

veya sair mazereti makbulesine binaen vazifeili
ne gelemiyecek olu~a. Heyeti 1dareye arzı malü
ma.t eder ve maiyetine bu gibi mazeretlerden 
dolayı ancak ayda üç gü,n içhi izin vt>rebilir. 
!Yaha ziyade için Heyeti İdarenin m.üsaadesi la
zımdır. Bilil.rııijsaade devam etmiyenlerin ıruı:aşın 

llıı.n kıstelyevm icra edilmek üzere müdürün He
yeti İdaı-eye .ooyaru k.eyfiyet etmesi mecburidir. 

Yirıx1i be.uıci madde - İşbu niza.mnamenin 
tatbilona -Kütüphane Encümeni ve Heyeti İdare 
nezaret ve lüzum görülecek tııdabiri saireyi it
tihaz ede:der. 

BEŞlNOl '1' ASIL 

Sureti tMtip 1111 tu.snif 

Yirmi iıltmcı madde - Büyük Millet Meclisi 
Kütüphane.~i için esasen ÜQ kayıt tutulur. 

Evvela ın evnıde kaydı ; 

aniyen. hurufu hecn tertibiye kayıt; 

Sıı.lisen mevro itibariyle kayıt. 
Yirmi yedinci madde - Mevrude kaydı def

tı>rt> hervt-~hi zir tonzim olunur. 
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tık sütunda senei maliye iptidasında (1) den 
ba§lamak üzere sıra numarası tahrir olunacak
t ı r. Senenin !!On iki rakamiyle sıra numarası 

kitabın · mevrude mınıarasını teşkil eder ve hem 
kitabın unvan ayfasma, hem de hurufu heca 
kAydına tahrir edilir. Mesela; kitabın unvan 
sayfasında wyahut kayıtta 125,32 numarası gö
rülür ise mezkur kitabın, 1332 senesinde kütiipa
neye alındığı ve 1332 senesi mcvrude kaydına 

125 nurnaraya müracaat olunduğn halde ne su
retle tedarik olunduğu tafsilatı görüleceği an
laşılır . 

!."kinci sütunda kitabın kütüphaneye girdiği 
tarih yazılır. 

Ü~üncü sütunda nıuhtasaran müellif, unvan, 
kH~ıncı tab'ı, adedi , cilt, mahalli tab\ senei 
tab 'ı yazılı"r. 

Meselii : Refik Ahmet, tarihi umumi, Lstaıı

bul 1328 veyalnıt Ata db tarihi osmani, ikinci 
tabı. rilt 2 - !stanbul 1330. 

Dikkat edil:melidir ki. bir eser-in kaç cilt
ten ibaret olursa olsun, yalnız, bir rnevrude nu
marası olur V«' fakat aynı zamanda her bir cil
de yazılır . Mabaitli asar ve resaili mevkute ic:in 
her bir tam cilde bir vürut numar.ası vazolunur. 

Dördüncü sütuııda ese\· kaç ciltten ibaret ve 
ka~ müceUet ise ikisinin adedi de tahrir olunur. 
Mesela, sekiz cilt olarak telif olunan bir eser 
döı-t mücellet içindr ise / 4 sureti işaret olunur. 

Beşinci sütunda kitabın mücellet olup ol:ma,. 
dJğı tahrir edilir. Kitap mücellet ise (C) terkin 
olunur. De~il i~ , tecHt l'dilin~eye kadar sütun 
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bofı kalır . 

Altıncı sütunda es rin sureti terlariki ~caı'Alıl'. 
~ rübadele =B. Hediye= H. lştim ~uretiylo 

_,·eni ise=.;. Ve ii ,am 1 i =A. 
Yedinci sütundn fiyatı ncşriye ve sekizin.ei 

sütıındn fiyatı hırliji'a ~-ımi malolduğu fiyat ter
kim olunur. Dokuıruııeu sütundır kitabın mumu
ııunıı A"iire sınıfı tahriı- olmıur. 

Yinni sek;ziı·c · m~Ald•~ - Mükcrı-P r t cli
yatta hulıınmamak üzere kıymeti tediye olunan 
:isıırm fi~·atr ı n.liğa ~titıını:ma sirrhlc (.') harfi 
~·nırılıl'. 

Yirmi dolrjızuncu ~d&- ('üg eö:ıı ııeşrolu

n:ııı iisı.ıı-ın hitanıına v resıı.ili mı:wkutenin bir 
cihlinin itmamına dağil R.~ıl mevrude defte-,.teri 
hııı;ııinde t.u t.ıılacnk muıwin hir kaydE' ithal ve 
Piizkı · ;wrı ı·afn körmlur. Bu mılıwin kayı 

huı ·ıı fu hPc,a ter·tihi üzeı-ine dizilnıil; . ~e kliıııör 

ıl erununda rcmcdilmiş listelerden ibarettir. 

Otuzuncu madde - Un bir kitap mevrude 
kaydine ithal olunur· ohrrırnı. ıııevrude ııunııı

ııısı um·an sayfasına işaııet edilir. 

Otuz birinci madde - Tlunıfu heca tertibiyle 
t utulnı·ak kıtyıt fiş iluı-ine uRulft Rtiye daire
sin dr tanzim olumır. 

(1 ) Heı· hir· r 1:!.5 X 7.!5 ~Wntimetrc eba-
clııııln iıhaı· oluna<·uk kartlardıırı bir-ine ve kifn
yet ı>tnıNHği tnkdh•d .nıknrı köş Yf' müteRel
Mi len ~ıııı nuınıırası ~n7. ile klifi miktarda kart 
ilfıvrsiyll" "'l'.'r için hir fi ;vnpılır. 
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(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif unvanı lui.vi uı.ütaaddit eser

lerden müteşekkil moomualar ve emsali için umu
munıı. malısus bir esas fiş tanzim olunacağı 

gibi a.ksaını için birer tili fiş yapılır. 
(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tili 

fişlerde de <esaB fişlere miiracaat işaretiyle m~
tMaran !kayıt icra olunur. 

Otwı ikinci madde - Fişler 'bei"V'eçhi ziıı· 

doldurulur. 
(a) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. 

lsiın mümkün old~ kadar kflmilen •tahrir 
edilir. 

(b) 'Bir eserin müellifJeri mütaaddit ise bi
rinci satır'da ilk isim ve a1tındaılö saıtıra diğer
leri yazılır. Mese.Ui Neeip Asım ve Mehmet 
Arif'in Osmanlı Tarihi esas kartta birinci '\&tırda 
.Asım Necip ve altında Arif Mehmet ve tili b~ 
kartta: 

Arif Mehmet . 

(Osmanlı tarihi : 1831) 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine müracaat. 
(c) Müntahabııt, nilşirin ismiyle kaydo

lunur. 
(d) Unvan kii.milen tahrir olunur. 
(e) Müe'l1tlin rü<ebesi, ~kali ve diğer Aııarı 

varsa bunların müellifi olduğuna dair ibareler 
tayyolunur. 

(f) IGfıabın sayfa ad~ ve e'l:ındı nihayetin
ele yazılır. Bir eser müteaddit ciltlerden müte
şekkil ise kartın nihayetinde tadat edilir ve her 
bir cilt için ayrıca satır tlraz olunur. Ciltlerin 
ayrı, ayrı unvanlan var ise unvaniarı dahi ayn 
ayrı gösterilir. 

Şekil : ı 

İktisat 

Vağner (Adolf) 

1 • •, ·.} 

llmi ilktiııat 5 Cilt Laipzig 1895 
Cilt 1 Mukaddeme 

ilt 2 Vergiler 
Cilt 3 Ticaret ve ziraat 
Cilt 4 Sanayi 
Cilt 5 Maliyat 

' . ' ı 

!ki c.ilt bir srada teclit olımduğu halde ba
looa gösterildiği ve~hil kavis i)e irae olunur. 

Bir eserslen müta.ad.dit nüslıalar olursa yalnız 
'bir ·kart tanzim Olunur. 1Bu ınüaluı.lann tabıian 
veyahut neşirleri muhtelif ise tabın adedi, na
şirleri, ismi vo tabın senesi de gösterilir. Şu 

kadar ki, ınazınunu nüslıadaıı nüshaya farklı ise, 
yani tadil.At icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her biıı niisha için ayrı bir !iş tanzim olunur. 

(g) Esas kartmda meıvrud'll numaraııı ve 
mevzuu tertibi üzerine sınıf ve kısım nüfusu ile 
numarası vazolunur. 

Mevnıde numarası var ise bu numara dahi 
terkiffi olunur. 

(lh) Resaili mevlkute, neşriyatı teşriiye, 8sa
n muhita misillu muayyen müellifı olnuyan ese
rin hurufu heea tertibi noktai nazaı·mdan mü
l'llifin yerine escı-in unvanı geçer. 

(i) Fl'serin sayfa adediyle elıadı gösterilir. 
F:bıldı berveç.hi zir terkin olunur . 

Kitabm ıahrı ledelmesaha anlıı.şılacağı veçhi
Je irtifaı 20 ııntimetreye kadar olanlar sagir 
=S. ve yirmiden yukan 30 santiınetre • kadar 
vasat =V. ,. 30 <lan fazla olanlar kebir = K. 
tC!II\\iye ''~' bu rumuz fişte sayfa adedinden 
ııonra kavis i~in konulur. 

(j ) Her l!:ıir cildin ilik ve son sayfaları dıını 

galanır. ayfa adedi yüzü müteeaviz ciltlerin 
kuru mii'hür iJ.e 99 ncu sayfası da'hi dıımgala

nır. Atlaslar, haritalar ve müteferrik resim lev
lıaların her biri kuru mühür iJ.e damgalanır. 

Otuz üçiincü madde - F'işler müellif ismi 
tertibiy le hurufu hcca sırasında kartlara mah
~uıı gözlerde hıf?.olunur. 

Otuz dördiincü madde - Kitaplarm muhte
Yiyu.tııuı p:öre berveçhi zir sınıfiara taksim ve 
hizasındıı bultınan harflerle kaydolunur. 

( 1) Halıiyat 1 
(2) 'l'u.rih H 
(3} Coğrafya c 
(4) , eşriyatı teşriire n 
(5) Hukuku esasiye s 
(6) tktisnt A 
(7 ) Asan muhita ve resaili mevkutei 

l11Uumiye u 
(8) Ka va nin K 
(9) Lisaniyat r, 

(lO ) Asan mütenenria M 

Otuz beşinci madde - Bunlardan hel' sınıf 
·b(>rver,:hi zir kısım·Jara a.ynllr ve kezalilk harf-
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leri<' tarif olunur, oh;~çtıile ki, birinci harf sı

nıfı ve ikinci harf kı~mı gösterir. 

' 
1 /,AH IYAT ( !1) 

( 1) Asan me1·kutıı ,.<' ı'Csaili ınc,• -

(2) 
(3) 
(4) 

( 1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

( 1) 

( 2 ) 

(3) 
. (4) 

( 1) 

( 2) 

(3 \ 
(4) 
(5) 
(6) 

( l ) 

(2) 
(3) 
( 4) 

(5) 

(6) 

kııte l . 
Tcfsiı· 1. 
Hadis 1. 
Ilmi keliım, hikmet. tıısavvuf 1. 

1'AR1H ( T ) 

li.sıırı nıııh~ın ve reNaili ffi <'Y

kute 
Tarihi umumi H. 
Tarihi islam H. 
'IIa.rilıi Osmaııi · H . 
Te,·nrihi hususiye R. 
Terıı<'Ümii ah,·a-1 ll. 

( 'OGRAF'YA ((') 

AAarı muhita ve rcııaili m v-

kute c. 
Reyahat C. 
Coğrafya siyasi ve iktisadi C. 
Atlas vP haritalar C. 

NE8R1YA TI TE.'jRJIYF. (R) 

Zııbıt ccrideleıi R. 
Kanun layihalan R. 
l<~ncümen ma.ı:batalan R. 
Büt~elı>r H. 
Malumatı ihsaiye R. 
Xcııı·i~·atı miitenen'İıı R. 

fl [I K l/ K(T EHASIYE (S ) 

Asan m_uhita ve resaili ıne,--

kute s. 
llnlruku csasiyei umumiye S . 
Hukuku esasiyei hususiye · S. 
Hukuku idarei umumiye ve 
hususiye S . 
Hukuku beynelmilel ve mu-

ııhednt 

Siyaset 
s. 
s. 

T 
F 
s 
A 

H 

K 
H 
c 

T 
s 
(' 

H 

z 
K 
T 
B 
s 

M 

T 
u 
H 

R 

M 
s 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

( 6) 

1 KTIS.lT (A.) 

.Asarı ınuhita ve resaili mcv-

kute A. T 
lçtimaiyııt A . C 
Iktisadiyat A . K 
rımi ınııli A. r, 
Bü~e A. B 
istatistik A. !:; 

llSA RI ?ılUHITA VE RES,tlU JfEVKUTEl 
T Ml!AI]YE (U) 

( ll 

(2 ) 
( 3 ) 

(4) 

Asaı·ı muhitai umıımiye 

Resaili mev<ktıtci umunıi.ve ' U. 
Y cvm] !{ar-etelı>r T . 
•r akvim ve sıılnameler 

KAVANlN ( K ) 

( l ) Asa rı muhitıı \'C ı-esai! i mc,--

(2) 
(3) 
( -ı ) 

(5) 
(6) 

(7) 
(R1 

(9) 
( lO) 
(1 ı ) 

kute K. 
")\ııvanin ve nizaıııat k 
Fıkıh vu şeı:hi K. 

Felsefei hukuki~·e K. 
Taribi hukuk K. 
Hukuk vc kovanini 
niye 

med e
K. 

Huktık ve kııvıınin.i cezaiye K. 
sulü nınhakematı hukuki-

_ve ve teııkili mehakim K. 
Ceza nınhakerne usulleri K. 
Hukuk ve JıoaYanini ticaret K. 
Kavanini iktisıı.di)'(' K . 

TJ.~.lNIYA'T' (L) 

( 1) Asnrı muhita ve reııaili me\·-

(2) 
(3) 

(4) 

(1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 

kute (, . 

Snrf ve nahiv ve mantık [;. 

Kamus ve lı1gat L. 
Edebiyat L . 

J., 'ARJ .1/0TENEYVIA ( M) 

Asıırı nıütcnevvia 
IDftmu tabiiye 
' Jıimu riyaziye 

Askeri ilimler 

M. 
M. 
M. 
M. 

T 
R 
G 
~ 

u 
z 
K 
F 
T 

D 

c 

s 
M 
.R 
L 

T 
·s 
K 
D 

M 
T 
n 
A 
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Şekil : 2 

Stourm 

~ . B. 606 125,33 Bütçe fı inci tabı , Paris Larus lruınpanyası 
sene 1905 - 608 [V) 

::;. B. 606 (A ) 345,34 Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
R. B. 606 (B ) 305,35 Keza ÜC}Üneü nüsha. yedine.i tabı 909 

Otıu altıncı madde - Mütcnddit nüshııtaı·ı 

hnvi biı·er eser mesela ~toııı·nı 'un bütçesindl'n 
iiı; oi\s.ba bulunur ise nyııı sınıf ve birinci nüs
haya R R 125 · nreti konuln:ı:~ ise ikinci nüs
hayn S. B. 52.1 «A :o ve üçüncü nüshuyn S. B. 
cB:o konu~uı· . 

.• eki! : 2 

Otıu yedinci madde- Bvkatı muayyenede 
neşrolunan asar ve resaili mevkute evvel!\ sıra 

numarası ve badebu sınıf ve kıS)111 nıübeyyitı 

ruınuz ve ·onra eserin biı·iııci cildindeıı itibaren 
müteselsilen adetleri konur. Mesela Meelisi Mc
busıııı ıabıt_ceı-idelerinden birinci cildine 15 R. 
z. - 1 ve ikinci cildine 15 R. z. - 2 ve ikinci eil-
9-in bir ikinci nüshası var 15 R. Z. - A terkim 
olunur. 

Otuz ae'kisinci madde - Serminvali mi\ruz 
fişler taBnil olunduktan sonra her bir kısım içitı 
birtakımı clsinei ~rkiye, diğer elsinei garbiye
ye mahsus -üçer liste tia.Iulim olunur. Listelerin 
83 x lj2 santtmet.re ebadında varakalardan teş-

lril ve bir klilsör derununda hlfzolunur. 
Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçün

cüsü !lligir hacmında olan asar içindir. 
Listelerin başında birinci satırda şarkiye ve

ya garbiye ve ikinci satırda smıf ve losmı biza
sında hacmı yazılır. Liste, . arzan dö:ııt sütuna 
taksim olunur. Birinci süttında yukarda sınıf 

ve kıs ım rumuzu ve bunun altında müteselsilen 
sıra numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, 
kitabın unvanı, mahal ve tarihi tabı , üçüncü 
sütunda adedi cilt ve dördüncü sütunda mevru
de numarası yazılıdır . 

Şekil : 3 

Otıu dokuzuncu madde - Mezkfu listelere 
ıura numarası vazı için kaidei atiycye riayet 
olunur: ' 

·Etsinei ~arkiye il e yazılan kitapların hacmı 
kebir ise. 1 den başlar 99 za kadar devam eder. 
V asat ise 100 d.en başlar 249 za kadar devam 
eder ' 'e sagir ise 250 den başlar 499 za kada 
devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, lisarı muhlt.a. ve 

resaili me' ,kute 

K. T. 
643 

Pol'AI!ler Karnusu kaovanin 2 105,32 
Berlin 1909 

Kırlancı madde - Bu listeden uı.ütehassıl 

rumuz ve erkarn eserin hüviyetini tfıyin eder. 
ll esela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 
643 · olacaktır. 

Listelerin iknıalind her bir eııerin nımuzu 
.ve erkarnı esere mal:urus fişin sağ hamişinde üst 
elbetinde t.ahrir ve kezalik o eserin unvaru sa
yi!aBına terkim ol\mnr. 

Kır.k birinci madde - Yuvarlak glôse kağı-

dmdan ınnııııll etiket üzerine 15 nci maddede 
mezklir rumuz ve erkarn yazılarak etiket ki
lıebın uhrına ya.pıştırılır. Hacmı kebir olan ki

tapların etiketi yukarda, vasat olanlar ortada 
ve sagir olanlar altta ilsak .olunur. 

Kırk ikinci madde - Zahrı etiketi istiap 
ederniyecek raddeae dar ohm •kitaplara etiket 

sağ kabın zahrına karip bir mahallinde ynplftl
ı•ılır. 
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IJCU'k iiçiincü•ma.dde - Eser birkaç ciltten 
ibaret olursa olsun, her bir cildin zahrma aynı 
rumıız ve nunıa.ra.yı lıa.vi etiket yapıştırı lı r. 

Kll'k dördüncü madde - Sınıfları mümkün 
olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yerleştirmek 
üzere dolaplar ih1iyaca göre taksim ve sınıfın 
i&ın i dolaplann hnricine terkim olunur. 

Kll'k beşinci madde - Kitaplar umumiyetle 
alt tarafınun biliptirlar sağdan sola evvel& 
kebirler, badehn vasatlar ve nihayet sağirler 

clizilir. 
Tlerbiı· sınıfın kısımlan birbirinden 1efl'ik 

Kırk iı.ltmel' madde - Aılaslar, haritalar, bü
yük resim! r ve fevka.lilde büyük "kitaplar ıtit 

olduğu sunfın dolapları altında mevcut gözler 
derunnııa konulur. 

Kıtk yedinci mıı.dde - Raflarda evvela ia.rc 
olunan, saniyen .mevcut olan, salisen hacım' bü
yüklüğünden veya sair sebepten dolayı muıı.y. 

yen olan yerin gayri bir dola.pta bulunan, rabian 
verilen kitapların yer ine ki tap r.ah r ı şeklinde 

~ııde beyaz ta.Jıtada.n imal olunan bil' levha vozı 

vo üzerine de kitabın etilleti konulur. 

Kll'k eki.zinci mıı.dde - Kıraat ~loııunda 

edilir Ye yeniden viırit. olacak kitaplar konula- ınütalıia iı,:in kitap talep ulunduğu haJd zirde 
bilmek üzere a ralarındaki hali yerloı· lmakılır. ~ekli muharrer pusula ita ol unacaktır. 

Kitap talebine uıa'lısus pusla 

Rtımuz ve ~lücllifiu 
K i tabıll um~..ını 

numara~ ı is nı i 

TaHbin ismi ve mahalli ikameti . . . 
'l'arihi : ................. . 

Kll'k dokuzuncu madde - !stiar içi'U kitııp 
talep oluueluğu halde şe.ldi .n:iullmner pusla imza 
olunacaktır : 

Büyük }fillet .Meclisi Kütüphanesinden 
1stiare olunan kitap senedi 
Rumuz ve numara : ..... . 
Müell:ifin is.mi : 
Müddet: . 
İmza : . .... . 

- -

Au ed 
'L'arihi i ta i lt nYnn 

-

Ad ed 
Ci lt 

-

Meşguliyet : . . .... 
Ma.Jıalli ikamet : 
Tari'hi : ....... . 

Mültth azıı.t 

Ellinci madde - l aresi arzu otunan 'kitap 
'bulunmadığı veY'Ilhut iade oluueluğu ·haide mad
tlei swbıkada 'beyan olmınn senet imzalıyana ia
d ediliı·. 

Elli birinci madde - lare s necli lufzından 
evvel idare defterlerine kayd-olunur. Mezkur 
defter zirdeki §ekilde olacaktır : 

'l'aı·ibi Kıymeti 

i ad teclit Mülab-:ızat 

• 
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Elli ikinci madde - T~clit için Kütüphaneden mücellide kitap verildiği h11-lde ziı·de §e'ldi g&

terilen müceUet defterine kaydolunur. 

ahibi imzanın ismi ve 

1 

Eserin Ade d Tarihi 
mahaHi ikameti Un\'8111 i lt No. iade 

. 

Unvaıı sütununda •kita.bın zahrmda b88ılacak ibare yazılacaktır . 

Kıymeti tecüt mücellidin hesabı tesviye olundll'ktaıı sonra kaydedilir. 

Tarihi Müddeti 
i are iar. 

-

Elli üçüncü madde - Aynı şekitde tanzim olunacak pusla mücellit ~rafından imza olunarak 
bıfzedilir. 



e. f<amutayln Çikardiği iştel' 

1. K amutayın açılması 

Sekizinci Dönemin İkinci Toplantısı 1 . 
XI . 1947 Cuma.rtesi günü sn.at (15) te Oum
hurbaşk:ı.nı Ismet İnönü 'nün C. H. P. Millet
vekillerinin ayakta. §iddetli ve sürekli alkııı 

• Soyııı lll illetvekilieri : 
8. nci Büyük :.\!illet i\lcclisinin lkinı• i Top

lantısını o~mokln şeref duyrııaktıı~· ım . Yüksek 
Konıut:ı~· ı sc1•gi \ 'C snyı:rılorla selôııılarını . ( .'\1 -

ln~loı·). 

R. nı · i Bii,,·ük :\!ill et :\fcı• li~inin millet ıııııkud 

d., • ratmı eline ııluığı g-iimlen bıı ~· ıınn. dün~· :ı 

ahvı1li, iıısunlığııı özlcdiğ i barı \'!' g-ii\'eni suğ

lı.l·:ı~ak rlcrcrc~·c crişnıckt ('n henüz n1.nk olduğu 

!-(i hi . • \ \'l'liJlfl 'ııın !'konomik dıınıımı d;ı i:.•ıiinıü :r.

rleki ;ı ,dııı· iı: ind!' biitiin nıillrtiHi g-itgidc rlolı a 

I'P.zln cndi&cye dii~Ül'l'Cck biı· m ıı hi~· rt Hlınaktadıı ·. 

Biiyiik :\1!'r lisin 1·c Cıınılnıri,,·c t Hükiinıctinin 

lııı ~ıırtl u· ı · kaı 'lJ ıHında ilk kıı~·gıs ı , herşeyden ön
ı· c nıcnıl ekctiıı s!'l a nı('t 1'c enıııi ,, · etiııi , iı<'ı ' zıı . 

nınnki gibi , göz önünde lnıluııdnrmnl< olu rnldıı· . 

(Bra'l·o s!'sleri . ıtlkı§lor ). 

Bu s~hrpiNiir ki, .1·üksck tasvibinize sunul
nıııı hulunıın ~·<'ni ~· ıl bütçe.~iııde , gelirin bü~'Ük 

kısmının .\!illi ~a nınınn ihti~·ıu;lnrına nyrıldığıııı 

göreceksiniz .. !illi . 'n'l'l.ınmn~·a ııyı·ılmı~ olan ödc
neğin , gelecek ~· ıl içinde bütün ihtiyaçlara yct
ıiıem,csi ihtimalini de Hükümet , göı önünde tut 
maktadır. Vatan bütünlüğünün \ ' C millet bnğını 

~ızlığıııın daypnc_ı olan unıhuri~·ct Ordularıııı 

modern silah \'P rilııı zlnrla dnbıı çok kuYYı>tlcn
tlirmck yolıındnyız . (Sürekli nlkışlıır ). Yurt mü
dnfıı:asmdn , Knhronıan Ordıımuzuıı, şonlı nınıd 

Mine yakış:ın şekilde, va1.ifesini ~·ııpa.rıığınıı ina
nımı?. tamdır. (Brni"' . leri , ıılkışlar ). 

Ra yın :\lilletvckilleri ; 
umhuriyet Hükümeti bugünkü iç ve dı 

şortların ell'erdiki imlı:iinlıır nispetinde, memle
ketin. ekonomik işlerini ve bunların bqında se-

ve bravo sesleri e.nuıinda şereflendirdiklerl 
Bıı.şkanİık küraüsündön okudukları aşağıdaki 
söylevle açılmıştır : 

~im zorhıi;>'lı meselesini ön pliin~ almış bultımı
~·or . rlüküınclçc btL~vunılacıık b>tırekli tcdbil'lc
rin I'C ınillctı;c g(isteı·ilccck ıınloy ı :ı ve yardımla
rın lm ~etin koııııdıı ,·c ı·iıııli oiMıığmı unıuyonı~. 

Hnı·h facinsmııı n<'ticcl c ı·i olarale en ~engin 
ııı mlek('t\erdc cb! ıi tn zyikıııı ~rt ı r~ııı I' C hütiiıı 

diin.l'l~ nıillc t ll'riııi lıer bıtkıındıın tüı·lü fcrlııkfır

lık 1·e nınlwıınıi~·etl re kntluıını:ık zorunda bıra

lma eş~ji z sıkıııtılnr . bizi de, millet<: ve Dcvlet<;o 
hııyatııı h!'r s:ılıasıııılıı , dıı ·hıı c.iddi t:ıstı .ı·ruf goy
r t lcı · iıı e götiire~C'k hi ı · dC'r('cc~· r \' atııııştır . 

:-:a,\' 111 :\lillct,·ckill ri ; • 
i\l cm lckct.i ıı ekonom ik ka llwınıııııı, n~· ııı 7ıtmıııı 

do dünyııııııı knrşıla~tığı çeşit li yoksunluklıır. 

i~!ihsalin aı·tırılnıası dıivasınıı heı· zamandan faz. 
la önem verdiriyor. Bunun içindir ki , tarımda , 

r;ıdüstride , nı aden lel'imizde rasyonel ve nıo.
kineli çalışma usııllel'iııi sıığlıyo.cak mali ve tek
nik her vasıtaya baş nıı•arnk, btı alanlarda is
tihsııii mümkün olduğu kıtdar fozlnlşbrmak , 
('umhuriyet Hükümetinin en ehemmiyetli gö
ı·evi olacaktır. 

Endiistri ve nınden işletmelerimiz nrimle
ı·ini artırmakta. devanı etmişlerdir . Yurttaş!&· 

ra yeni iş sahaları sağlıyncak olah kalkınma 

program ımızı süratle ger~ekleştirmck zornndıı 

yız. 

ift~iyi topraklnııdırımı işin dikkatle, adıı
letle devam dileccktir. umhur iyet idaresinin 
fcınel nındelerinden sııydığııııız bu işe, ger . 
keıı yerlerde bnşlanm~tır. 

Tier sahada çalı an işçilerin yaşanın seviye
lerinin yükseltilme i. ı;ıılışanlııı·ln c:ıılıştırnnlar 

arasında, karşılıklı menfont istismarma mcy-
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dan vermi.yen ahenkli ı, birliğinin sağlanması 
ve bu suretle Türk Demokrasisinin sosyal ada
let idealine doğru gelişmesi, Hükümetçc üze
rinde durulması gereken esaslı tedbirlerdir. 

Vergi sistemimizi, bu arada gümrük tarifesi
ni düzeltme ve iyileştirme yolundaki çalışmalar 
devam edecektir. Büyiik Meclise sunulmuş 

olan Gelir Vergisi tasarısının, değerli incele
meleriniz neticesinde kanunlnşması , bu salıada 
hayJrlı bir adım olacaktır. 

Yuı:t içinde salim bir fiyat seviyesille ulaşa
bilmek için ithalat ve .ihracıı.tımızın, dünya pi
yıı.sıı.lıı.rının müsııadesi nispetinde, serbest dö
vizle yürütülmesine, çeşitli istihsal ve ulaştıı·

ma vasıtalarının ve halk kütlelerinin ihtiyaç 
maddelerinin tahditsiz ithaline çıı.lışıla.caktır. 

Adalet işlerinin kolaylık ve sadelikle görül
mesi için usul kanunlarmda gereldi değişiklik
er yapılmak üzere tasarıları hazırlanmıştır. !lk 
mahkcmelerle Yııı·gıtay arasında «Üst mahke-. 
meleı·> kurulması , halkın , adalet cihazıııa . olan 
giivenini artıracuk ve ihtiyaçlarıııı kar.şılıya

caktıı· . 

Doğu ve Güney illerinde başlanmış oJıın de
miryolu inşaatı ilerleınektedir. Ele alınmış olıın 
limanların yapılması işlerine devnm ediliyol'. 
Yollnrın modern usulleri!' yapı nı ve hakınıııı:ı 

eheınıniyet verilecektir. 
lkin ci Dünya H ın· bi yıllarında yıpranan ıı la ~

tırma vası\lllıu:nn yenilernek içiı\ harcanan gay
retJet vel'imin,i_ göstermeye başlamıştır. Ularıo 

tırn\ı:t jhtiya~lprımız·ı 111em leıkct içimlc kaı .; ıh.· 

mak için. gıırekli endüstrinin kurıılmnsıııa hız 

vctiln)işt.jı:. 

Ha.)kJ\ dil hA iyi bir tıbbi bakım. ıcınin ct ıııek 
üzeı·e bu· yJl içiuqe yeni hastaneler açılıuış, 

me.Ycutlara yeni yataklar iliıve edi\miştiı·. Koı·n

yucu hekimliğin müspet neticelerini köyleı· ka
da,· \llt}ştıraoak saJ1lık pılil.ıu ve sağlık sigorta
lar} tasarJ1arı Yüksek Meclise sunnlaeaktır. 

Köylerde öğ~etimin yapılması faa liyeti de
vam ediyor, BıJ. yJl köy enstitülerinden iki hi
ne yakın öğretmen iş bıışma. gönderilıniştiı·. 

Okı1l binası inşa ıncla g\i~liik <.:t-ken köylüye 
yıU'd1rıt ohnnk üzere go uel bütçe lt'ıı illei·l' öde
nPk ııyrıldtğ). gibi, öğı·etnıenl re toprak teminj 
yerine, yeteı· i.leret sıığlaııruı.ıı. kendi! riııin 

oll\llordııki unrutıuıın bıılı~ı>leri top~aklarındnıı 
tııy.dııla!lınaları c a ·t kabııl edilm~tir. 13\i.lün 
ilk o~·etim IDilll"!llll'lDll). genel bütc;cye alınma-

sı, ~ğitim teşkilatı bııkımında ıı liayırlı olacıık
tır. (Bravo sesleri). 

Iller idaresini Anayasanın yetki genişliği 
ve görev ayrı!ığ1 esaslarına göre yeniden düzen
leriıek , mahalli idıırelcı-iıııize yüklendikleri hiz
metleri haşıırnuyıı iınkiln verecek kaynaklıır 

sağlamak, Hükümetin, chenıııı iyetl e üzel'inde 
dnrn.cağı koııularClır. 

1 ~ idaı·emizde türlü em niyet te.5killeriıü bir
l eştirerek tek bir Cumhuriyet zabıtası kurmak 
yolundaki ~abşınalaı· önümüzdeki yıl bitecek 
ve gerekli tasnrılıır Biiyük MecJLqe sunulacaktır . 

SayJn Milletvekilleri: 
Dış ı)olitiltnda başlıca aııı:ıcıınız. diiııyadıı 

lıarıı;:ın gerçekleşmesine hizınet etmek, millet
Ierin ~asret l e bekledikleri ıııii.şterek güvenin 
yerleşmesine elimizden geldi ği kudaı· yardım

da buhmmaktır. (Alkışlıır.) Hiç kimseye kar-· 
~~ tecavüz c ın eli hes lcmemekteyiz; fakat, top
rak hiitiinlüğiiıııiize , hnkl arıııuza karşı hcı· han
gi bir tecavüz eınel i beslenmesine de asla müsa
ııde ctıııiyeceğiz . (Asln sesleri , sürekli ııl kışlnı·.) 

Bıı, bizim tül'lü iıııtihnıılııl'(lnıı ~eı:n ıiş düriist I'C 

a~ık siyasetiıııizrliı·. 13u siyııs(•t i takip cut>rkl'n, 
Tiirki.ve C'ıııııhııri,,·eti. ıııillctlerarıısı ılosLluk, 

anlaşma 1·e i~hirliği gayretlerine dcraın etmek 
yoluncla hiçbir fırsatı kaı:ırını~·a(·akt ıı·. Bmnın 

i~iııdiı· ki. lıiitüıı ıııilletlel'iıı susadıklal'l dünya 
hanı;;ıuı ~ağlnınuk ve nıcdrııiycti lanı bir yı

kıntıdıııı konımıılı ,·a zifesiııi i.'ızniııe alan I.lil'
leşıııi~ l\1iJlı-tll•ı· 1\tırıılunıı saıııiıııi olnnık hıığ'lı 

hııluııııyonız. (Al kışlaı·). 

Sııym Mill!'t1·ckill eı· i: 

Millrt l eriıı hak ,,~ hül'l'iyetlcr i ıığnııııı atıl

,ıı; ı harhele <'ll n ğır fcdaknrlıklııra k nt lanrrı:ık 
yiiıli:ııdı>ıı lıu güıı ı;etin zol'luldarlıı knrşılnşnıı. 

bu gü~lükl l'i yenmek i~iıı b r·güıı yeni y<'ni 
ııınhı·uıııiyet ve reJakiirlıklııra göğüs gereıı 

ıniittefikiıniz Büyük 11ritaııya ile ınünnsebctlı>

l'iıniz, ınüşteı·ek ideal ve ıncnfantleı·in perçin
Iediği kı.wvet ye saıniıuiJiği muhafaza ediyor. 
( IJrııvo scslel'i, sürekli ıılkışlaı·.) Asil Ingiliz 
lltill<'tiııin , yüksel< mN:iyetleri sayesinde, bu sa
nıştım cln kısa znmımuıı muzaffer <;ıkııcağına 

aslıı şüphemiz yoknıı·. (Alkışlıtl'). 

Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı dostluk 
hağlıırııııız heı·güıı daha fıızla kuvvetlenınekt!'

diı·. ( Alkışlıır). 'l'ürk Milletinin, dünyanın bu 
köşıı ip<le, sıın.ıiıui ve iııııııılw hir harış unsunı 
oldnğunu " Ti:l:rkjye!nin meşru ıniidııfııa im-
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ktınfanıım tıl'ima~iy le diiııyH ~ulbunuu tlA ~ağ
lnnııı•nğıııı takdir· erkn 1\üyük lJenıokrnsiıtill. 

lıiıe ynı·dınıd:ı tıulunınnlı kanıı·nıı n•ı·ınrsi, 

sulh. ıılnnıııclııkL rşsiz g-ayı·et lerinin yeni bir ıh•
lilidir. (:\lkı şlıır). ll11 yardıııı Anlaşm~smı oy 
hiı·liği ile kohul tıuyııran Yüksek llcyetiniı , bü
tün ' l ' üı·k ınitlrliniıı l~şekkiir ıhıygıılaı·ınıı lı>ı·

!'iiınnH olnm.~tur. 

ı\raınızda iyi nıiinnsE'betler IHılnnnııısıııı sn
ıııiml olal'lık dilediğ-imiz halde, 'ovyet leı: Birli
ği tıınıfındıın hııltsı~ tarizlere u~ı·ıııı11ıktnyız. 

Ucçıniş ' '" huı::\inkü lıi\diseleı·in doğru ve ada
ı~tli olııııran şekili •l'(le gijl'iilıııcsi H' gösteril
nıesi jlti:zuın olunuyor ve hattii· ıııc:ıııJcketinıizc 

loıı·şı aşikiıı· lıir sw·etLe haksJ?. olan isteklPr ile
ı·i Hii~iUüyor. nu wısnrlınm 01'1 athın kalknınsı

lll trnıenni P<lel'iz. 
1-:JII~ ~A;!,AI\ (EKki~ehi ı· ) - Lfınct ede

ı · iz. 

t'l ' ~IIIL' HI! .\~KAI\1 I\'ÖJ\70 (IirYanılıı) -
Fı ·ııııs:ı ilı- uznn ı::ı·lrıırklrrc ıhıy:ınnıı dotitluk 
ıııiillııs(• l wtl(• riıııiz. lııırh suınnsı ıl~vrinin yı•ni

•ll'll \'Pn l iği iıııklıı : lnı· sn~· siııdı•. siyAset. <'l<ono
mi ,.,, lıiiltiiı· ııl:ııılHrııuln gittik~<' ıırf;111 nır~llt 

hi r g·P i i şıııe i~imlrıli r. (:\ll;ı şlaı·). 

Krııflisiyl<' dostluk bnğlaı·ı11ı sıkılnştırıiıuk 

:ıı·z11sıınn hrslı•ıliğiıniz yt•ııi ltal ya'nın sulhıı k~
vıı~aı·ak, nıillı•tl!'ı·nrası liıyık oldıığıı öncnıli ycı·i 

ıılııwkta hıılunıluğıınıı nırnınııni.v~tlc göriiyonız. 

(.\lkış l;ır l. 

Dost> ,. knnk~ 1 ı'aıı Ocdcti il c· ıniinıı~chetlc
riınir., bı-ııılıklı nula .\'I Ş ve rıhenk Jıa,•ıısı i<:iıHle 

günd<'n giin<' ;.:cli~ıncktcdir. ("'\lkışlıır) . 

A l'gnni ~t:ııı i tr ilk ıı;'iinilen beri uruınızda kıı 

nılnııı~ derin ılostluğıııı dainıa snıniıııl bir hava 
i~indP ılevııın ('ttii{iııi bildinııddc lıalıtiyanııı. 

(Alkışlıır). 

Düıı~·a lınT ı~ının i~t ikı·arı hakınnmlaıı. h ir n n 
i'Jwe sükfına kavıı~ınıı sını elrenı görerek cnııdan 
dilediğimiz ıl·ost ıınııız \ "C koınşıımtız Yunanistan 
ilc nıürııısehetl<'ı·inıiz, her ıwmnnki gibi, karşı 

lıklı bir inan ,.e ~<'Ygiyl' rla.vnnnıaktadır. (Alkış

lıır ) . 

Asırlarrıı: lıcrahcı· .'·nııMiığıınız hüt.iin Arap 
Alrıııi il(' kııı ·rlı·~ı:r ınüııascbetlerinıiz hergün, her 
sahııtlıı ~eni~lenıt-ktcdi ı·. ( Alloşlar). 1\rısıl' mil: 
!etinin ııj!ı·urlı!Zı fı.t'rt doln~-ısi.vlc 1'ürk Milletinin 
olıı.nlııii:ıı n~ı~·ı hıızurunıızdıı ifade etineyi vazife 
hi liı·iz. ( Aikışlıır ) . 

linşimi Şark - W - Ürdün Devletinin Sayın 

llilkiiıuda·rı ill,ııjeslo Ku·al, bu s n-eki ıiyııı· ti iio 
ınrınlekct iınizc f;twint Y ~~rcf ,·cı·ı ıişlı'ı.·clil'. (Al
kıı)ar). 1ki ıııcnılokot arn~uıdıı.l i sanıimi münn~ 

;ıclıotlrı·. ın<'tııi ilfııı <'ciilıııiş olan lıir dosthık . nnh 

:ıhcrle;ıiııin al<di il<' hil' kut dalıa J..-ı:ıv1·rt YC iıı
ki ~nf hulnııı~t.ur. ( lkı)!lııı· ). 

llintlistnn. ilc Pııkislım 'ın hür nı illetler clınıi
asına kııtılnıalıırıııı d rin bir s Yin~l.e kıtı'Şılıı.dı){. 

Bu iki l>cvletle si.vasi ıııünnselıctl<'ri süı·ııtle t -
si~ etmek .l·o lıını.ltıyt7.. (Br:ı'\'0 se l l'i). Hindistan 
\'C Pakistan flevll't-lrriııin, kendi hutıır ,.e sao, 
d<'t lcriııi truıin rı~ı •keı.ı, ııülletleraı•ası. b!lı.n'j ve 
ıln~tluk itleıı Il crini u tahakkul e tt iı·Uıneııi ıığttııı

,Jn dıı değedi hiznıetleı· ~·apacağınn: em iniz. (Al
k ış lar ). 

Sııllı amllaşııtalı~·ınm yüriirliiğc girmesi.\'! 
gerek koınştınıuz Dnl~ıwistaı.ı 'la, ~ı-ok diğer 

Balkan dc\'lctleı'İ~· Ic nıiinıısehctleriınizin verimli 
lı ir yı1lı:• p;i ı·ın<'si dileKinrlr,1·iz. 

1\ ziz ~\'lilletvek illeı · i: 

llüküıııctin siyasC'ti v~ ıııC'nılek<>tin r. illi ıııc

srlrlrri li l\e rindr şimdi,,·c kııdnı· söylecliklerinıi, 

('un ılı uı·i.''<'l lliikiimrt i, Düyiik Mr!' lise he ı · fıl'

saJta iznlı e•lı!rekt i ı·. ~lenılrl;etin dış '"e i ~ poli
tikası ii7.crinde dÜııüneelcrimin biı· huliısasını da 
yapmak i~teriııı. 

Dııı politikıı iizerintle si.vaı;i partilcı·inıizin 

mutalınkııt lı ıı:lin ıl c bıılumnalnn mımıle'ketin SI'· 

Jfııııct i i~iıı hüyiik knnrPt olnııış tur. (Alkışl~ı·). 

1'üı·k Milletinin; .ınevcııcliyetini knrnmak yo
lunda Vt> dış politika nıeseleı>inde ayrılık gö~ 

terrne<liğhıin vr gösternı i yt'ceğinin dünyal!l lıi

linınesiııden ' ' atan fnycla göıımü.~tiir w fayd:ı 
görC<'elıtir. ( Alkı§lar ). Memleketine bu itibari ,-e 
emniyet i temin eden iktidarda ve ıııuhulefette
'ki siyııset adamlarımıı>a te'briklerimizi ifade 
ederi'l.. (Alokışlaı·). 

İç po'litikada clemo<kr!lltik geli meniıı büyük 
lıir ilerl'llme gösterdiğini kaydetmekle ba!htiya-
1'1111. Eminiz ki, ge~ircliğimiz sene zıırfııı'daki gl'
lişmeyi denıokı·asi tıırihimıi-z e<hemnıiyetU ve ha
yırlı hiı· devı·e olarak yi\dedecekftir. 

ni?.itU açık görüşümüze ve kesin :kanaatimiz(' 
göre, vatıınclnşlannıı:ı: siya et faaliyeti esnasında 
kanun ynhındıııı ayrılmamıık kararmdadırlıtr. 

(Rrı.ıvo sesleı·i). V~taııdaşlarımnı siyııset miica
dcl , i yapnı·keıı biı'hiı·ine düşnın n ha'line gel nı<'
! erini menıle'ketinıiz için en büyük te'h1i'ke ııyı

yonıın. (BrnYo s ·leı·i). Bu tehlilu.•)ri önlemek 
ic,:in, iktidar ile ıııuhılle.fet içindeki, en büyük-



tcıı Pll küçüğe kadar, bütiiıı iyi niyetleı·in ~iyasi 
ialiyetl l'iınize harkim kalmal:mnı temeııni ede
riz. (Bravo sesleri) . Biz .ga.yl't>tlerimizi, iyi rıi

yetin muvaffak olnııısıııa ''El enıniy!'tin sağlanı 

lkalmasıııa htlsredı>et>ğiz. (A lkışlnl') . 

Kılının i(,!ind siyasi fııaliyı>tkı·in dıılın ne gi
lbi teşekıküller ve safhalııı· 'meydana getiı-i eğiui 
hilmeyiz. Anca·k ıneımıuniyetlc söyliye'lıiliriz ki, 
d!'nıorati'Lt hayatımız, iki 'ann pa11ti i'le şimdiden 
kul'lılmuştur. Bundan sonra demOkrasi, hn unfl 
partilerin karşılıklı çal.ışmalaı·ı içinele gelişecek
tiı · . .., imdi idnre me<kanizmasının s iya i parüler
le uıiinn ~etlerini . ağlam ve sarsılmaz kıımıni 

t nıeller üzerine yerleştirme'k 1:Jiı·inei derecede 
ehemıniyetlidir. Telare cihazıını z vııziıf!' yapııı·
ken, siyasi partilerel n 'birinin w her hangi bi ı · 

siyaset adamının iltizam veya sitemini düş'üıımi-

ye •ek deı·eeede 'kııvvetli· olacaktu·. (~ı·avo sesi 
ı<i , alk ışlar). P.nnun için, idnrE' adanılarnnızın 'ka
nuni partilere karşı eşit biı· surette tarafsı z ~·e 

ai!n le'tli olmasında ne kadaı· ısrar e~t;ek )'1!T'İn

clediı·. (A'I ıkışlnr). 

Yüce 'l'üılk Milletinin Aziz vekilieri; 
Büyük Millet Meclisi vatan'da kanun idaı·em

ııin başlıca kaynağı, 'başlı,ca teıninntıdır. Büyük 
Millet Me<'ıisinirı çıı ·lı§'maları , memleketimizin 
ın<'seleleri içbı, daima, -en i:sabetl~' tedbirleri 'bu
lacağıııa yürekten güveımıekteyiz. Mcmleketiıı 

iç ve d;ş ı>nıniyet i. demokratik irrkişafımız ve 
ekonoıni'k salhalarda iyi'leşrnemiz, 'bu seneki ve 
gelecek senelerdeıkıi çalışma'ları He, 8 nci Büyük 
MilJel M:eclisine, milletimizin Ibiltırasınd-a mum
tıız bir ıneYki v"e ı·ece•ktir . (Şiddetli ve sürekli al

'kışlıır· ). 

- -C'!!IIC!!II>e -<•----

2. Kamutayın birleşim ve oturumlarının sayı ve tarihi ile ne kadar 
sürdüklerini göterir cetvel 

mi§ tir. Sekizinci Dönemin İkinci Toplantısında 
Kamutay ı Kasım 1947 den ı Kasını ı948 t a
rihine kadar 86 Birleşinlde 114 Oturum ya.p
ınl§tır. 

Bu süre içinde bir defa ı ·ay 20 gün ve bir 
defa da S ay 20 gün çalışmalarına ara ver-

Du Toplantıda Otururolarm J;ıepsi &ç~tır. 
Aşağıdaki cetvelin incelenmesinden anla

şılacağı üzere Kamutay topyekUn sıa saat 41 
dakika toplantı halinde bulunmuştur : 

ttıl'1ll11lln Ne kador sürdüğü 

Bil'leşiın tnnını cinsi 'l'al'ihi Ciiinü Saat Dakika 

--- ----
1 Açık 1 . Xl . 1!>47 Cnmnrtesi 32 

2 2 ;) 5. XI . 1947 Ç:ıı·şamba 15 
3 1 • 7. Xl . 1947 <:uma 4 o :ı 
.ı l ;) lO. XT . 1947 Pazartesi 4 05 

5 ı ;) 12. XI .1947 Çarşam bu o 05 

6 1 ,. 14. XJ .1947 Cuma 2 00 
7 ;) 17. XI .1947 Pazartesi o Ol 
R 1 ;) 19. XI . 1947 Çarşamba o :15 

9 ] ;) 21. XI .1947 C'uma 4. 10 

lO 2 ;) 24. XT . 1947 Pazarte i 2 54 

ll 1 ,. 26 XI .1947 Çarşam be 3 25 
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Otuı·umuıı Ne kadar sürdüğü 

Bir-leşim OLuıııııı cin.•i 'l'arihi U ünü ~aat Dakika 

12 Açık 2 Xl . Hl-!7 'ı una ;, :.!:5 
ı:ı » G. XII . 1!l-ı7 Cuınıı o 25 
H ,. .XII . l!JI7 f'aza r1 cı; i o 36 
15 ,. 10 . XII . 1!147 ~'aı-şaııılm o 16 
ı o ,. 1:.1 . Xll. 1!)47 Cunııı ı 40 
17 » 15. X Il . J!l47 Pazaı·tcsi o 1 
18 ,. l7 . XII. 1!147 (,'ıır~amba GO . 19 :0 19 . X II . l !lH Cu nıa • 2 06 
20 ,. 22. xıı . 1!H7 l'uzıı rtesi 7 lO 
21 ,. 24 . X II . 1 !H 7 <,'ar~aııılıa ı 30 
22 ) 25. Xl l . l!JH Peı~cnı hc .ı.i 

23 :' ,. ~o . XII . 1n47 Cu ın~ 11 O.i 
24 3 ,. 27 .• · ır . ı !14 7 ( 'unıa ı1 esi ll 33 
25 :ı ,. 2 . xıı . 1n-n Pııuır 10 43 
26 .. ,. 29 . XII . 1!)47 Pıızartesi 10 45 .. 
C)-
-1 4 ,. :ıo. xı ı . 1!1-17 Sn lı 21 13 
28 ı ,. :11. XIT. 1!!47 <,:~r~ıınılıa 2 00 
29 l ) '12 . 1 . 1!)-1 Pa7.ııı1esl 2 03 
30 :0 14 . . 1!1-lR Ç'n r!iaınlııı l ı ::ı 

ııı ,. 16 . . uı.ııı Cumıı J GO 
32 ı ,. 19. . 19-l Pazartesi o 17 
33 ı ,. 2l. T .HI-1 Çarşnmba o fiO 
34 ,. 23 . . ]!)-IR u nın 3 15 
35 » 26. .. 19-1 l'uzıırtcsi o 06 
36 ,. 30. . Hl-IH ('uma 3 .ı;; 

:n ) 2. ll . l!l-IR Pazurtes i lfi 
3 .. 4. li . ] !).j Ç'aı·şaıııba ı 4G 
::ıg ,. li. If . l!l-IR ('uıııa -15 
40 ,. H. ll . lfl-IR l'o:r.nı·tcsi 1 1!1 

-ll » ll . ll . l!J-1 . ('ıııııanıha o 3:i 
42 • ı ::ı. ll . 1!1-IH Cuma .ı, 03 
43 • Hi. fJ . 1 fi-IH f'azııı1csi -l O!J 
44 :~ ,. ı ll . IH-IH (':ıı-ı;ıınıhıı 2 53 
4.5 ı » 20. ll . ] !).j , ('uıııa 5 33 
46 » 12. lV . 1!1-1 Pıızıırtcşi 1 5!} 
47 ı ,. I ·L 1 ,. . l!J-1!< ('aı·~amba o 40 
4 ] ,. 16. 1\ . l!J-IR Cunııı 2 30 

49 ı ,. 1!1 ., lV . l!J-1 Pa7.ııl'l ~i ı 15 
30 2 ,. 21. lY . l!J-1 ('ıırşanıha 4 02 
51 1 • 26 . "" . l!l-1!'1 l'ıLY.tıı1esi 4 ,li) 

52 1 ,. 2 lV . l!J-18 ('urş:ınıb:ı 4 05 
fi3 1 ,. 30. IV . 19-1 ' ('ıınııı 3 15 

5-1 ı ,. 3. \' . 194ıl Pıızarte~i ı 35 
55 ,. 5. V . l!l4f! 'al'şnmhıı o JO 
:.i6 ,. 7 . v. . ı !l-1 ·u nın ı 20 
67 .. 10. V . J!l.J.A rnzoı·trsi 2 30 
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hırunıun N e ],adar sürelüğü 

Birieşi m Otnnım iıısi 'fıırihi Güuü Sa <ll Dakilen 

:; l Açık 12. V . 194H (,'a ı ·şaınbu ı 58 
59 ı :. H V . 1!)4H (\ıııı ıı GO 
60 1 :. 17. y . l !l-1' Pazartesi .ı 00 
61 1 ,. 21. ,. . ı !).j 1

UJlli:1 .ı 30 
62 1 ,. 24. \ ' . l!lıR Pazartesi -~ lO 
63 ,. 26. V . HII R ~·aı'ljanıha :~ 35 
6-+ 1 ,. 2 V . 1 ~l-!H Cuma 2 50 
65 ı ,. 31. V . 1 ~!-IH Paw rtcs i 4 Q.j 

(i(j 1 ,. 2 . YI . 19! Çıırşnnıha 3 00 
67 2 ,. .ı. \'[ . ı !).~ ('nma (i 4:-i 

6H :. 7 . V1 . l!) ~H Pazurtesi 4 50 
69 ,. !l. YI . 19-! (\tır~nıııhu o 25 

70 ,. ll . \'l . ]!}..j!-1 ('u nın :3 43 
71 1 ,. H. \ ' 1 . l!l-!H l ):tZHI'lt.'Si ı :i O 
72 1 ,. ı G. \' 1 . 194H <,'·ıı·~u ııılııı o l.i 

73 2 ,. JH . \ ' ı . l!l-1. ( 'ıııııa (i 4:) 

H 1 ,. 2 1 . \'] . l!l-IH l'azu ı·t esi :3 20 
75 · 2 :. 23. VJ . rıl-IR ~·ııı·şaıııba :3 50 
76 ,. 25. \1 I . l!Wl ('uma 4 50 
77 1 ,. 2 YI . 1948 Pıızıırtcsi 5 :!.i 

7 ' 2 ,. 30. VI . 1948 ('ıırşanıbu ı o 
79 2 ,. l . Vll . ıD.J: T'crı;cnıbc G 25 
80 ı ,. 2. VII . ın.ı Uuına 5 45 

ı 2 _,. 3. Y il . l!l-l ('uma rtt·-~i !l JO 

82 2 ,. 5. Vll. J!J-IR Puzaı·tesi 7 40 

3 2 ,. 6. nr . ın4R Salı ;} 50 
8-l 3 ,. 7. Yl [ . l!l-!ı-1 <.':ır'jnnıhıı :ı o 
5 3 ,. . YlT. 19-IH Pl~r~t'lıt be !1 10 

6 ı ,. !l. \ ' lf . 1!1 ı . l'ııma .. ın 



3. Kamutaya Komisyonlardan gelen raporlar 

Kamutayıı. ikinci topl&ıı.tıda komiayon
la.rdan (808) rapc,ır gel.ıni.ştir. Aşağıdaki oet
vel bunla.rm özetleriyle ha.kla.rmda ne yapıl

dığını göstermektedir. 
Bu (308) rapordan (207) si kanun (58) i 

karar ol.arak, (8) i okunarak kabll\ (IS) i ret, 
(20) si komiayonla.ra. ha.vale edl.lmiıı ve (7) ai 
okunarak kabul edl.lmiıı, (2) si sahipleri tara
fından geri alınmış ve (1) i de Hükümete geri 
gönderilıniııtir. 

A. StJREL KOMISYONLAR 

Adalet Komisyonundan gelen raporla.r 

1. - Akçaabad 'ın Güzari Köyünden lltıı·· 

şitoğlu Ahmet Sevim 'in ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/146) 

2. - Ankara Askeri Fabrikalar Koordinas
yon Başkam Doktor Mühendis Albay Osman 
Nuri İnceler'in hükünılü olduğu cezamn affına 

22 . XII . 1947 tarihinde 1570 sayılı karar · ola
rak kabul edilmiştir. 

dair (5/73) 30 . vr . 1948 tarihinde 52il1 SaJl lı Kanun ola. 
rak kabul edilmiştir. 

3. - Bandırma tıcesi Sığırcı Bucağının Sı
ğırcımecidiye köyünde kayıtlı bulunan ve İs
tanbul Sultanahmet Akbıyık Mahallesi Koyun
cu sokağında 24/26 numaralı evde oturan Oz. 
demiroğlu Ali Ozdemi~'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkesine dair 
(3/182) 

4. - Beyşehlr'in Balkanda köyünden Mus
tafaoğlu Mustafa Metlek'in ölüm cezasına> çarp
tırtlması hakkında Başbakanlık tezkeresine da
ir (3/147) 

5. -Bina Yapımım Teşvik 
rısı hakkında (1/351) 

Kanunu tasa-

6. - Bolu 'nun Düzce ncesinden Haliloğlu 
Mehmet Meriç'in hükünılü olduğu cezasının geri 
kalan kısmımn affına dair (5/74) 

30 . IV . 1948 tarihinde 1602 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

22 . XII . 1947 tarihinde 1571 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

28 . VI . 1948 tarilllnde 5228 ;ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 . Vli . 194 tarihinde 5244 oyılı Kanun ola. 
rak kabul edilmiştir . 



.7. - cnıal.oğlu Ali Ihsan li.bi.s'in affı hak
kında (5/ 69) 

8. - Deniz ve kıyılarmda görülecek başı

boş ı~ayın, patlayıcı madde ve şüpheli .cisimle
rin yok~ailıirel •ri hakkında. • kamın tasan ana 
dah· . (1/~5) 

9. - Devlet Memurlaı•ı Aylıklannın evhit 
ve teadülüne lıı.ir olan 3656 sayıli ltanlma bağ
lı ( 1) say.ılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısınııı
c.la değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı-

20 . ll . 194 tarihinde 51 9 sayılı Kanun ola
rak kabul e<lilnıiştir. 

17 . V . 194- t&rihlnde 5209 sıryılı Kanun ola
rak7 kabul edilmiştıiı· . 

ına dair . (1/277) 12 . I . 1948 tarihinde 5162 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

10. - 4353 sayılı Kanunuıı geçici birinci · 
maddesiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin 
iki yıl uzatılınası hnltkmda kanun tasarısına 

dair . (1/ 241) 16 . I . 1948 taı·iltirıde 5 163 tınyılı Kanun ola
rak kabul edilmişt ir . 

ll . - Emirdağ'ın, Arıılıınlı Köyünden Şük
Mıoğlu .Ali Çelik'in ölüm cezasına çarptırılmıı.sı 
hakkında Başbakanlık tezkerPsinı> dair. (3/30) 16 . T . 194 tat-ihind1ı 15 5 sa.:tılı Katar ola

rak kabul edilmiştir . 

12. - Erzurum Milletvekili GL Vehbi Koca.
güney'in, '!'ürk ('eza. Kanununun 237 nci mad
desine bir fıkra eklenme~ine dair kanun teklifi 
hakkında. (2/65) 

13. - Erzuı·um 'un Yeğenıı,#a Ma.balleııiııden 
Yusnl kızı Şahende akmak 'ın ölüm cezal!ına 

çarptırılmıısı hakkında Raııbakıınlık tezkeresine 
dair (3/21 ) 

14-. - Ka~ak~ılığın Meni ve Takibi ha'kkın-' 

daki 191 sayılı Kanuna ek Kanun tasaJ'ısı 

( 1/ 12.1 ) 

15. ~ Kadirli İleesinin F'akıbağ Mahallesin
tlı'll Hasanoğlu A'bmı>t Yıldtz 'ın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında Başbakanlık tezker ine 
dair (3/ 125) 

16. - Kamu ;ılacll!klorının taluıili hll!'kıkında 

ki Kanun tasarrstnm 'Ve'l"gi Katmını tasıtrHarı

ııa dair (J/48) 
17. - Kazan~ Veı·gisi Kanununun 3 ncü ve 

ııt'i ınııdd lerinin yorumlanma ı hakkında 

Bafbakanhk tezkeresine dair (3/26) 

16 . 1 . 194 tarihind reddine daiıı olan komis
yon raporu kabul edilıniştir . 

21 . VI . 1948 tarihinde- 1615 sa-j'ılı Kttı>ot ola· 
rak kabul e dil miştitı . 

3 1 . V. 1948 tarilhiude 5211 sayılı Kanun olarak 
1ka'bu 1 edi im iş ti ı· . 

? . .X r . J 947 tarininde 1568 sayılı Karar ohlra~ 
kabul edilmiştir. 

23 . I . 194 tarihinde Geçici Komisyona. 

21 . V1. 1948 tarih'inde 1&16 sayılı Karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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18. - Kimsesiz, ter'kedilıniıı ve anormal ı;o

cuk l amı korunması 1ıa•kıkında Kanım tasansm~ 

dair ( 1/ 137) 
19. - Kocaeli 'nin .A'km~ Bucağıııa bağİı 

Kızılcıklı ,KÖyünden Beytullahoğlu Salih Baş
tüıık 'ün ölüm cezasına çarptmlruası hakkın<) n 
Raşlıakanlık tezikeresine dair· (3/141) 

20. - :ı<ütahya ' ııın Astıılıanlar Köyünden 
Mehmetoğlu Süleyman Kara;kaya'n·ın, ölüm ce 
zasına çarptırılması h'll•kkında Başbakımlık tl'? · 
keresine dair ( 3/220) 

21. - Milletvekilleri eçimi Kanurııınun 15 
nri maddesine hir fıkra eklenınesinc ve 24, 25, 
27 ve B4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısİyle Afyon Karırhisar Milletvekili 
Hazirıı Bozra ve iki arkada~rnın . Milletvekilleri 
Seı;imi Kanununun ~4, 25 , 27, 34 ,.e 46 ncı mıırl 

neleı;nin de.ğiştirilnıesi \ 'C lstanlnıl Milletvekili 
J•'uad lluli'ı~i Demirelli ve altı ar~ııWışınıu .. ıMjl 

letvekilleri 8ec;imi Kanununun har.ı maddeleri 
nin aeğiştirilme.~i hakkında Kaınııı tt>klifleri ve 

2. VI . 1948 tarihinde S. S. Y. Komisyonuna. 

23 .1. J948 tarihind 1588 sayılr 1\.ıtrar olnrak 
lkabul edihni~tıir. 

:30. lV . 1948 tarihinde 1603 sayılı Karu olarak 
'kabul edi'lmiştir. 

(1/ 31R ve 2/5, 96 ) !l . VII . 194 tarihinde 525 sayılıKamın 9larak 
k• bul eqilmiştir . 

22. - Noter Kan11nunuıı 4166 sayılı Kanun
la deği~tirilrniş olan 44, 8p, \ 'C R6 ıır.ı maddele
riyle 4782 sayılı Kanunlıt değiştirilrniş olnn 4 
neii ınııddesinin ıleğiştirilıııesine dniı· Kıınıın lM 

sarısı hakkında (1/ 308) 

2.'3. - Polis Vazife ve ala.hiyet Kanunwnm 
18 nci ınaddeşirıin kaldırılmıı · ına dair K8!11ttn 

J . '' lı . 1~4 ta:rih,i.nde 5235 ı;ayılı Kaııwı .olarak 
.\4ı.bul edilmiştir . 

tasarısı hnkkında (1/310) :lO . H . 1948 tarihinde 51 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24. - Rize 'nin Paır.ar lleesi Zigaınisüflii Kö
~·ünden Osmanoğlt~ Sadık Kuta.ıı 'ın ölüm cezası
na ça·rptırılması hakkında Başpakanlık tezkeresi-
ne dair (3/240) 16 . VI . 1948 tarihinde 1613 sayılı Karar olarak 

kabul edilmiştir. 
25.- Tekel ldare.~inde ~·apılan soruştunna 

hakkında Başbakanlık tezkeresine dair (3/lfi) 

26. - Urfa Milletvekili Atalay Akan'ııı. 

Avukatlık Kımununun 4756 sayılı Kanunla ne
ğişliı;Jen 21 nri nıııı.ldesiııin birinci fıkrasının 

değiştirilmesine, Bingöl Milletvekili Feridun 
Fikri Düşün el ' in . Avultat sta~iyerl rine ı·e 

Ankara Milletvekili Emin IlaJim Ergun ve ll 
arkadıışmm , Avukatlık Kanununun 8, 14, 15 

10 . Xl . 1947 tarihinde 1567 sayılı Karar olarak 
kıılıul edilmiştir. 
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ve 20 nci maddeleriyle bu Kanunun bazı ınad

delerinin değiştirilmesi hakkındairi 4359 sayılı 

Kanunun 1 nci ve 19 ncu maddelerinin değişti
rilmesine ve !(eçici bir madde eklcnme.<rine dair 
Kanun teklifleri hakkında (2/ 38, 83; 85 ) 16 . ll . 1948 tarihinde 5181 say ılı Kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

27. - Üniversiteler Kanununun 46 ncı mad
desinin (D) fıkrasının yorumlanmasına dair 
Başbrukruı.lık tezkeresine dair. (3/158) 

28. - Vakfikebir İleesinin Ağır Köyünden 
!Tacı Ahmetoğlu Mehmet Akbu lut ve Melikşe 
Köyünden Mustafaoğlu Yusuf Babadır'ın ölüm 
cezasına ~a rptırılmaları hakkında Başbakanlık 

t<'zkeresine dair (3/228) 

ll . 1 ı . 1948 tarihindE' 1590 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

7 . VI . 1948 tarihinde 1608 sayılı Karar olarak 
ka bul edilmiştir. 

Anayasa. Komisyonundan gelen rapor 

1. - Milletvokilleri Seçimi Kanununun 15 
ııci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
knıınn tasarısiyle Afyon Karahisar Milletvekili 
IIazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri 
Seçi mi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin deği~tirilınesi ve İstanbul Milletvekili 
F'ı:ı.ad Hnlusi Demireli ve altı arkadaşının, Mil
letvl'kill ri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi · hakkında kanun tekliflerine 
dair ( 1/318 ve 2/5, 96 ) 9 . \H . 194 tarihinde 5258 sayılı Kanun ola-

1'81< kabul edilmiştir . 

Bayındırlık Komi.syonunda.ıı gelen raporlar 

1. - Belediye Yapı ve Yolları Kanununun 
bii7.ı maddeleril}in değiştirilmesine dair olan 
4585 sayılı Kanuna ek Kanun tasaı·ısı hakkında 

(l/2 7) 

2. - D miryollar ve limanlar yapımı ıcıın 

gelecek yıllara geçici yiiklenmelere girişilmesi 

hakkındaki 4643 ayılı Kanunun birinci mad
de inde değişiklik yapılmasına dair Kanun ta
sarısı hakkında (1/316) 

16 . VI . 194 tarihinde 5220 sayı b Kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

21 . VI . 194 tarihind 5222 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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3. - Erzincan 'da yaptırılacak meskenler 

hakkında Kıınun tasarısına dair (1/365) 

4. - Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli Li.ına~ 
ııımn yapınıma dair olan 2214 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmaaı hak
kında Kanun tasaı·ısına dair (1/317) 

5. - Genrl Muhasebe Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısına dair ( 1/244) 

6. - lneholu ve Aınasra Linıanları yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri~
mesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasansı 
hakkında (1/359) 

7. - Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 

izin verilmesi hakkındaki 3137 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı (1/327) 

6 . VII . 19.ı8 taı;hiııde 5243 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1948 tarihinde 5223 sayılı Kanun ola
ı·ok kabul edilmiştir . 

24 . Y . 1948 tarihn idr 5209 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 . VH . 1948 tarihinde 5241 sayılı Kanun ola: 
rak kabul edilmiştir. 

9 . Vll . 1948 ta.rihind(' 5259 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

Bütçe Komisyonundıı.n gelen raporl&r 

1. - Amerika Birleşik Devletlerince Tür
kiye'ye yapılacak yardımdan munhasıran Milli 
Savunma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin 
vergi muaflıkları hakkında Kanun tasarısınn 

dair (1/ 265) 19 . I 1948 tarihinde 5164 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2. - Ankara Milletvekili Muammer Eriş'

in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü ~ hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kıı.nun teklifi 
(2/71) 

3. - Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısına dair 
(1/245) 

4. - Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde dt>ğişiklik 

31 . V . 1948 tarihinde 5212 sayılı Kanun ola
ni• kabul edilmiştir. 

19 . XII . 1947 tarihinde 5134 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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yapıltı:ıası hakkında Kanun tasatısına dair 
(l/28i) 25 . X'IT . 1!147 tarihinde 51.47 sayı h Kanun 

5. - Ankara Üniversitt:si 194 yılı Uütr;c 
Kanunu tıısaı·ısınıı dair (1 / 284 ) 

6. - Ankara ÜıüYersitesi Kuruluş ve 
liedrolım hakkuıdıı Kanun tıusarısı (1/ 170) 

7. -Askeri Hastabakıc~ Heııışireler hakkın
daki 3433 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 

dair (1/313) 

8. - Atatürk'ün kız kardeşi Makbule 
Atadan'a vatani hizmet tertibinden aylık bıı~ · 

olarak kabul edilmi~tir. 

22 . ' XU . ı 947 tuilünde 5145 sayılı Kanun 
ı olııııak kabul edilmiştir. 
6 . YIL . J.94P tnrillinde 52:39 sıı.vılı Kanun ola 
ı·ak kııbul edilmiştir. 

14 . VI _ lMB tarihinde 5216 sş.yı]ı Kanwı ola
rak kabul edilmiştir. 

lanması hakkında kanun tasarısına daiı · (lj297) .] . n . 1948 tıı:ı:jbiudc 5186 sayılı !):anun ola
-rak ltabul .edi)rqiştir. 

9. - Aydın Milletvekili Dr. Mazliıır Ger
' lliAIU ve iditat .$,ydın 'm, Götürü olarak alınan 
nebati yağ Muamt>le Vergileri cezalarında.n 

tahsil edilmiyen kısmının alınması hakionda 
KB.nun teklifi (2/G!l) 

, 10. - Balıkesir ·'Milletvekj]j ·Eminittin Çit! · 
liköz ve üç arkadaşının, ilkokul ~ğretmenleri 

aylıklarının öğrenim durumlarına ve hizmet 
sü.relerine göre ayarlanması hakkında kanun 
teklifine dair (2/43) 

ll. - Beden 'l'erbiyesi Genel ~dlirlüğü 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A ) iş~retli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

6 . VJT . 1948 tatibinde 5240 sayllı Kanun ola
Yak- kabul .edilmiJıtir. 

6 . VII . 1948 tarihinde 5242 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

tasorısma dair (1/282) ' r25 . Xll . 1947 taribinde 514 a.yılı Kanun oln
ırıı.kt laı.bul edil~tir. 

12. - Beden Terbiyesi Gen l Müdürlüğü 

1948 yıJıfBütçe'K.anUfiU taııaTIB'InB dair (1/249) 

13. - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1948 yılı Bütçe Kanununa bağh (A ) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılnıası hakkında kanun 
tasarısına dair ( 1/372) 

ı 14. - Beden ll'erbiye i Genel 1ıfiidüı:lüğü 

Kanununa ek 4047 sayılı Kımnnwı geQ.iei birin
ci maddesi hükmünün 1948 yılı sonuııa kadar 
ıızatılması hakkmda kanun 
(1/279) 

tasaı·ısına dair 

ı :- .- 1947 yılı Riit '1.' Kanununa bağlı (A) 
iştırPtli c helde d ğişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansiyle Idareci Üyeler· Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi 1947 yılı bütçesinden Mil-

25 . XrT . 1947 tarihinde 5153 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

•8 . Wl . 19. tl\r\hinde 5281 ıı&if}Jı , fuıJ.lUU 9lll
r k kabul edilmiştir. 

7 . VI . 194 tarihinde 52H· s~yılı K4ı:!un ola
rak kabul edilmiştir. 
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li Savunma Bakanlığı 1947 yılı bütçe!line a.ktıır
ına ve Rüyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1947 
yılı bütçelerinde değişiklik yapılınıısı hakkında 
kanun tekliflerine dair (1/ 271, 2/ 75, 76, 77 ) 17. XII . 1947 tarihinde 5133 sayılı · K<8.11\UI ola• 

ı-ıık kabul edillniştıir. 
16. - 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair 

(1/ 247) :n, .Xll . 1947 tarihinde 5161 sayılı K'llnun olo-

17.- 194R yılı Bütçe Kanununa · bağlı (A ) 
işııı·etH cetvelin toplnımııdııki 12 000 liralık faz
lalık hakkında (3/ 180) 

18. - 1948 yılı Büt~e Kanununa bağlı (A) 
VI' (L ) işaretli <'etvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı ile Idareci tJyeler Ku
nılunun , Riiyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
1948 yılı Biit<;elPrinde değişiklik yapılması hak
kında luıııun tekliflerine Jııir· (l / 370, 2/ 113, 115, 
117, 118) 

l!l . - ()oruııı Millet vekili Ilasene llgaz'ın1 

hizmıt>t süreleı·i e ın ekli ve yetinı ııylığı bağlaıı

ııııuıııııı elver işli olmıyan .subay, ıL~kerl ve 
ıuülki ınemu~larlıı bunlarm yetim.lerine bir de
fıı.ya ınahsus olmak üzere verilen· paraların 

,-ergiye tabi tutulınanııısı hakkında kanun t ek
lifine dair (2/ 48) 

:W. - Dl'miryollar ve limanlar yapııııı için 
g leQt>k yıllara ge~ci yüklenmeleı·e girişilmesi 

hıı.kkuıdaki -1643 sayı lı Kantm on birinci mati
desinde değişiklik yapılmıl8ınıı rlııir kanun tn 

SIII'ISI hakkında ( J/ 3]6) 

:! 1. l>eni7. ,.c kıyılarında ıı;örülccek b~ıho.ı 
nıayı111 patlllyıcı nıadrle ve şüpheli eisiınlcrin 

.vokl'dilnıcsi hakkında kanuıl tasarısın& da'r 
(1/ 45 ) 

22. - Uevlt>t Demiryolları ,.e Limanları l . 
let.rne <ienel .\iüdürlüğü 1947 yılı Bütc;e Kann
utınli bağlı (A ) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılınnsı hakkında kıınurı tasıırısınn dair (1/ 272 ) 

23. - DeV'! t. OmniryolJarı ve r~imanlan 1~-· 
lrtme Genel Müdürlüğü Memur ve Hiımetlileri
niıı Orretlerine dair olan Kanunun biızı madde
lerini değiştiren 3173 sayı lı Kanıına ek 4620 
sayılı Knnni'\Uil 6 ncı maddesinin yoruınlnnmnsı 

mk kabul ooilmiııtk 

:lO . J . . 194 tarihinde 1589 sayılı Karaı· olarak 
kabul edüıniştil'. 

H . n l . 194.'! t ıınhinde 524.9 ~ılı Kanun ola, 
rak knhul edilmiştir. 

20. Tl . 194 tarihinde· 5191 sarıJ.ıı Kanun olarak 
kablll edilıni4tir . 

21 . VI . 194 tarihinde 5222 sayılı Kanun olara!> 
kab u 1 edlilınqtir. 

l 7 . \- . 194 taııitrindc 6~02 sayıh Knuun olara]( 
kabul edilmiştir . 

24: •. XII . 1747 tarihinde 5146, sayı h Keıturı olarak 
kalıul edilmivt;ir. 
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hakkında BaşbakRnlık tezkeresine dair (3/ 216) ll . VT. 1948 tarihinde 1610 sayılı karaı· olarak: 

kabııl edilmiştir. 

24. - Devi t Demiı-yolları ve ı~iınanları 1 ~

letme pmumi İdaresi 1\l emurları Tekaüt Sandı
ğı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara 
bii.zı hükümler eklenmrsine ve bu <kanunlarıı ı 

bii.zı. maddelerinin değiştirilmesin e dair olan 
4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçici maddeleri · 
nin yorumlanmas ı hakkında Başbakanlık tezke. 
resine dair (3/ 217 ) 

25. - Devlet Denizyolları ve Limanla.rı 1 . 
ietme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kaoo.n tasansına dair (1/ 283) 

26. - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişikl!Jl yapılması hakkında Kanun 
tassrılarına dair (1/260, 278) 

27. - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
teşkilatı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısı (1/304) 

28. - Devlet Memurlan Aylıklannın Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin .Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun ta
sarısına dair ( 1/ 277) 

29. - Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunıı 
bağlı ( 1) sayılt cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs

mını değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısına dair (1/291 ) 

30. - Devlet Memurları Aylıklarının 4ev
hit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveliı;ı Milli Savunma Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasma dair Ka-
nun tasarısİyle eyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu 'nun, .Askeri Hastabakıcı Hemşireler 

kadrosu hakkındaki 3475 sayılı Kanuna ek Ka
nun teklüine dair (1/221, 2/37) 

31. - Devlet Memurları Aylı.klannın Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun biizı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna blizı maddeler eklenmesi bakkındaki 4598 

14 . VI . 1948 tarihinde 1612 say ılı karnr olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XII . 1947 tarihinde 5149 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19 . Xll . 1947 tarihinde 5135 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 . V . 1948 tarihinde 5213 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 . I . 1948 tarihinde 5162 sayılı Kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

11 . ll . 1948 tar ihinde 5177 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll . Il . 1948 tarihinde 5176 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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sayılı Kanunun 4 ncü madrlesinin yorumlan ına

sına dair Raşbaknnlık t·<'zkt>rcsi hakkında 

(3/ 130) 

32.- Devlete ait biı· kısım binalar satış bt>
dPiiyle resmi daireler yapılına>ıı hakkındaki 

2300 sayılı Kanunla bu Knııunun 2 n<'i rıııı.ddr

sini d<'ğiştirl'ıı a:nn sayılı Kııınıııuıı yi.iriiı·liill

tcn kaldırılması hakkındıL kaııua tasaı·ı s ıııa Ja: 
ir (1/ 261) 

33. - Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın 

daki 3312 sayılı Kanunda deği~iklik yapılması
na ve bu kanuna hi'izı hükümler cki!'11111 P~ine 

dair koıııın tıısnl'lsı hakkındu. (1 / :!66) 

34. - Eı·ziıwan 'da yaptırılac·uk nıl'shııl<·r 

hakl<ııııla Jcaıııırı tıısarıı:;.ınıı dııiı·. (1 1 ;{6;}) 

;·ıs. - Filyos - Eı·eğli hattı ilc grcğli Liın:ı
nının yapıııııııa daiı· olan 2:!14 sayılı 1\ıınunım 

birinci ınatldcsimlP değişiklik yapılınıısı lıak

kıntla kanun tasarı sına tlaiı·. (1 / 317) 

3fi. - Gaziantep Milleetvrkili Öıneı· ,\sını 
Aksoy vo C'rmil Sııicl ·Rarlas'ın , Haı:ıankeyf tü
tününi.iıı 1944 yılı nınlısuli.inden lhı·a~ Vergis;i 
alııııııaıııası hakkında kanun teklifine dair 

(2/67) 

37. - f:pncl Mııhııscbe Kaıınııııııun !iO nl'i 
ııııHltlt:'siniıı değiştirilmesi hakkırıda kanım tasa-

11 . VI . 194R t ıırilıindfl 1()11 sıı.yılı Karar oln- · 
ı·ak kalıni Pdilı~iştir. 

:ıo . V[ . 1948 tnrihindr 52:12 ~nyılı Kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

S . VIT . 1948 tarihinde 5:!50 sayılı Knnnıı olu
ral< loıhul ctlilnıiştiı·. 

(i . VJ 1 . 1!1-4H tarihiııdc !i~N:~ sayılı Knıınıı olıı

ı·ak kabul edilıııiştiı·. 

21 . Yr . 19-! tarih imle !i22:1 sayılı Kanıııı ula
ı·nl< kabul etlilıniştir. 

18 . II . 19-!8 tarihinde 3187 ~a .nlı Kıınun olıı

rak kahııl etl ilıııiştiı· . 

rısına dair. (]/244) 2-! . V . 1948 tıır· ihintlc 5209 sayılı 1\anıın olıı 

rıık kabul !'<.lilıılİI/tiı· 

38. - Ol. Kazım Karıılıekiı·'in <'!:li İ<'lfıl K ıı
rabPkir ilc kızlııı·ı IIayat, Emel n• 'T'imsal Kara
lıckiı··(· Yatııni hizınPt l('ı·tilıinılrn nylık lıağlan-

mıı.~ı lıııkkın<ln kıııııııı tıı.sarısııı:ı dair. (1/303) 20 . ll . 1948 tarihinde f>l92 sayılı Kaııuıı ola
rak kıı lm1 etlilmiştir. 

39. - Gümrük Muhafaza memurlarının as
keri teşkilata göre tens:iıkı haklandaki 1841 sa
yılı Kanuna ek Kanun tasarısı (1/148) 

40. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısına da
ir (1/253) 

41. - ldareci Üyeler Kurulunun 1757 sayılı 
K,ıınuna ek Kanun teklifine dair (2/79) 

7 . VI . 1948 tarihinde 5215 sayılı Kanun olarak 
ka'bul edilmiştir. 

8. XII. 1947 tariliinde 5132 sayılı Kanun olarak 
ka'bul edi~tir, 

22. Xll . 1947 tarihinde 5142 sayılı Kanun olarak 
ka'bıu edilmiştiı-. 
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42. - tda ~ci Üyeler Kuı·ulunun, 3135 ve 

4440 sayılı kanunlara ek Kanun teklifine dair 
(2/ 0) 

'43. - Inebolu 1·e Amasrs Limanları yapımı 
için gelecek yıllam geçici yüklenmelere girişil

mesi bakkında.ki 4870 sayılı Kanunun ·birinci 
maddesinin değiştil'ilmesine dair Kanun tasarı
sı hnlk:kında ( 1/ 359) 

44. - İstanbul Teknik Üroversitesi 1947 yı
tı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli' cetvelde 

. değişiklik yapılınası hakkında Kanun tasarısı

na dair (1/2 5) 

45. - lstauhul 'l'Pkn:i!k Ünivt>ı-sitesi 194 yı
lı Büt~e Kanunu tasarısına dair (1/255) 

46. - tstaııbul '!'eknik Üniversitesi Kuruluş 
kadrolaı·ı hakkında Kanun tasarısına dair 
(1/169) 

47. - İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılınası hakkında: Kanun tasarısına dair 
(l/280) 

48. - Istanbul Üniversitesi 194 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısına dair (1/245) 

49. - İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadı·o
ları hakkında Kanun tasarısına dair (1/16 ) 

50. - lstikl iı l Harhi Miilfılleriııd n !l e ı·e ve
rilecek para nıükii..fatı hakkında Kanun tas"aı·ısı

na dMr (1/ 262) 

51. - Jstiklal Harbi millfıllerine \,il!t·ileeek pa
ra mükiifııtı hakionda Kanun tasarısına dair 
(1/ 371) 

52. - KA~akçılığm Men ye Takibi lıakkında>
ki 1!11 sa)· ıh Kanuna ek Kanun tasarlSllla dair 
(1/ 123) 

:i3. - KalkJ,!lUll\ lstikraıa hakkıııdıUci 493 
t~~~yılı J amıııa k Kanun tasarısına do.ir (1/2 6) 

54. - Kazan\} Vergi i Kanununun 3 ncü ve 
B nci maddelerinin yorumlanma ı hakkında 

22. XII . 19-1-7 tarihinde 5143 sayılı Kanun olarak 
kıı'bul cdilıni§tir. 

6. VIT . 1948 taribinele 5241 sayı!~ Kanun olurak 
kabul edilmiştir. 

25. XII. 19-!7 tarihinde 5151 sayı h Kanun olaı·ak 

ka'bnl edilmiştir. 

22 . XII . 1947 tarihinde 514-1 sayılı Kanun olarak 
ka'bnl ediJıniştir. 

7. V ll . 1948 tarilı,iııde 5246 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

25. Xll. 1947 tarihinde 5150 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22. XII . 1947 taı·ilıinde 5141 sııyılı Kanuıı olarak 
kabul edilmiştir . . 

7. VIT . )948 tarihinde 5247 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XII . 1947 tarihinde 5154 sayılı Kanun qlarıık 
kabtti edilmiştir. 

. VU . 1948 tarihlnde 5255 sayılı Kanun olarak 
kııhlıl edilmiştir. 

31 . \ • . 194 tarilıinde 5211 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 . II . 194 tarihinde 51 5 sayılı Kanun olarak 
kabul edilm.İ§tir. 
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Ba§bakanlık tezkeresine dair (3/26) 21 . \ '1 . 1948 tarihinde 1616 sayıh KArar ola\·ak 

kabul edilmiştir. 

55. - Kiınsesi?. , terkedilmiş ve anormal ço
çukların korunması hakkında Kanun tasarısına 

dair (1/137) 2 . VI . 194 tarihinde ağlık ve ~osyırl Yandım 
Komisyonuna. 

56. - Lübnan Cumhuriyeti Hüküm~ti il(', 
Tıozan Andiaşmasının 34 ncü maddesinde bahis 
konusu olan optanlar için iki yıl lık yeni bir 
opsiyon süresi tayin edilmesine ve Tıübnan 'da
Id Türk mailariyle Türkiye'deki Llibiianlı ınııl

ları durumunu. kesin olarak düzenlemek Üzl'ı·e 

göı·üşmelere başlanmasımı VP hiı · ~özleşme ya
pılmasına dair kanun tasaı·ısı hakkında 

(1/120) 

57. -Maliye Bakanlığı ile '!'ürkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası arıısında 17.VTJ948 tari
hinde akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve 
hiizı dövizlerin Hazine nıım ve hesahına alınıp 

satılınasi ve muhafa'zasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1 /361 ) 

58. - Milli Eğitim Bakanlığı Kuı-uluş kad
roları Jııı :<k ındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (l ) 
sa.yılı cetvcide değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarı sına dair (1/37:3) 

59. - Milll Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl~ııası hakkında 

kanun tasansına dair (1/374) 

60. - Muhtaç Çiftçilere Ödün<; Tohumluk 
verilmesi hakkında kanun 1asarısınn daiı· 

(l/319) 

61. - Eylul ı:ı:ıo tarihli Tıı:· ;ınr ve Yem 
Kanununun 37 nci maddesinin değiı;ıtirilınesine 

dair kaınııı tasarısı hakkında (1/ 159) 

62. - 0rman Genel ~fiidürlü~ıi 1947 yılı 

Bütçe K,ııııınuna bıığlı (A) i5arı-tli cetvelde 
değişiklik yapılmaRı hakkındn ka••••n tasıır ıs ı

na dair ( 1 : ~~3) 

63. - Ortaöğretim okullarında yardımcı öğ

retmen çalıştırılnııısı hakkındaki 2624 sayılı 

Kanunun 4504 sayılı Kııııunla cl ğiştirilen 2 nl'i 
ınatldc~iniıı tleğiştiı·ilınesine claiı· knnun tasarı -

30 . J . 1948 taribinde 5165 saJ]lı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

B . Vll . 1948 tarihinde 5256 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 . VIJ . 1948 tarihinde 5257 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 . VII . 1948 tarihinde 5248 sayılı Kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

, . VII . ;1948 tarihinde 5254 sayılı Kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

17 . V . 1948 taı·ihinde 5201 sayılı Kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

19 . XII . 1947 tarihinde 5136 sayılı Kaının ola
rak kabul edilmiştir. 
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sı hakkında (1/321) 

64. - Post~, 'Telı,ımf ve Telefon İş l etme 
Genel Müdül'liiğü _ !947 yılı Bütçe Kanununa 
bağJı (~) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

16 . VJ . 1948 tarihinde 5219 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

h akkında K>ınun tasar·ı ıııa dair (1/274) 19 . Xll . 1947 tarihinde 5137 sayılı Kanun 

65. - Posta, Telgrn( ve Telefon 1şl ctrne 
Genel Müdür-lüğü ihtiyaçları iç:in gelecek yıl

lara geçici y~iklcnıııclrre girişilmesi lıakkmda

ki 4892 sayılı Kanunila deği~iklik yapılnııısına 

olarak kabul edilmi.~tiı·. 

dnir Kanun tasnrısı hakkında (1/ 224) 4 . n . 1948 ta.rihinde 5169 sayılı Kanun ola-

66. - Rnğlık ve Sosyal Yıırrlım Bnkıınlığı 

Kıırultı.5 ve Memnı·lan Kanttnıına bazı hüküm
ler eldeome ine dair olan 4862 sayılı Kıınunn 

hnğlı 1 ve 2 sayılı cetvelleı·de değişiklik yapıl-

, rak kabul edilmiştir . 

mıısı hakkındıı Kanun tıısııTısına dııiı· (1 / :307) 19 . IV . 1948 tarihinde 5194 sayılı - Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

67.- Takip vr tahsiline irnknıı gör·ülemiyen 
250 079 lira 5 kuru~un Rilinınesine ve 642 lira 
15 knııışun . d n affına dair "Başbakanlık tczke-
ı·esi (3/223) 

1 

68. - Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip 
memurlRriyle konıma ve tahRil ın emumlarına 

verilerek yem bedeli hakl;ınrla Kanun tasarısı
na dair (1/246) 

69. - Teltel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Ka~ununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yaptlınmıı hnl$kında Kaının tasarısına 

rlair (1/2 1) 

70. - Trabzon Milletvekili Mıısta fa Reşit Ta
rak9ıoğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ~ayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) beneline bir fıkra 

21 . VI . 1948 tarihinde 1617 sayılı Karaı· ola
rak kabtti edilmiştir. 

' ' 20 . II . 1948 tarihinde 5190 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 . XII . 19-!7 tarihinde 5152 sayılı Ka.owı ola
rak kabul edilmiştir. 

eklenmesi hakkında Kanuıı teklifuıe dair (2/ 30) 18 . II 1948 tarihinde Milli Eğitim Komisyo-

7'1. - Trabzon [illetvekili Mustafa RPşit 
'T:ırnkı,:ıoğlıı'omı , Maarif Teşkilfıtma . dair Ka
nunun 13 ncü mııddesiııin dE'ğiştirilrne i Jıak-

n una. 

kınrla Kannıı teklifinE' dııiıı (2/31) 2-l- . V . 194R tarihinrlc l'tlilli Eğitim Komisyo
ıınnll. 

7:!. - Tiirkiyt> ( nın~uriyeti [Ewkcz Banka. ı 

Kamınıtnn ııeçil'i bir madde eklenıııesine dniı· 

Knnnıı t11•ıırısınn ılııir ( 1}2:-ı:i ) -ı . rı . 194 ' tarihinde 5167 sayılı Kanun ola
nık !\abul edilmiştiı·. 
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' 73. - Tüı·kiye ile Ticaret ve Seyr.isefain 
Ancl.laşıııası ve i\Iodüs vivcndi akdetmiş Dev
letlPr mallıırındaıı hiııo:ılaı·ı için gir-iŞ genel ta
rifesiııdeki ı·csiın hadler-inde indiı·meler yapıl-

ıııa~ı hnkkıııdıı 1\ıınuıı ta~ıınsuıa dair· (l/50) 17 ' . V . 1948 tarihinde 520 sayılı Kanun ola
nık kabul edilmiştir. 

74. - Uı·fıı Mill~tvekili Vasfi Gerger'in, 
Devlet Mcımırlıın Aylıklarının Tevhit ve 'l.'ea
ılülüne dııir olan aG;>() s11yılı Kıınuııa ek 464.4 sa
yılı l\auuıııın ge~ici üçüncü maddesi hükmünün 
uzatılırıusı hııkkındıı Kantın teklifine dair 
(2/90) 

73.- Oniveı·siteleı· Kanunuının -16 ıırı ınııd
desinin (D ) fıkrasmm yomnılıııınıasınn dair 

25 . VT . 1948 tarihinde Komisyona geri veril

miştir. 

Başbakanlık t~zkeresi hakkında (:l/13 ) 1 t . ll . 194 tarihinde 1590 sayılı Kıı~ar ola
mk kabul edilmiştir. 

7G. - Vakıflıır C:enel Müdiil'iüğü 19-17 yılı 

l~üt~e Kanııııuııa hağlı (A ) işarl'tli cetvelefe cle
ğişik.lik yapılması hakkında 1\ıınnıı tasaı·ısınıı 

dair· (1/275) 

77. - Vııkıflaı· Genel ~lüıliirlüji;ii I!H7 ,vılı 

H ütçe Kıınuııunıı lııığh ( .-\ ) işaı·etli c Pt ve ld l' dl'
ğişiklik yapılmıısı hakkınıla !\anun tıısnrısıııa 

ctııir (1/ 276) 

7R. -Vakıflar (;pııel .\Tüdül'lüğü 1!J.J yılı 

19 . XII . 1947 tarihinde 5138 sayılı Kanun ola
rak kabul ı>dilmi~tir. 

19. XII . 1947 taı·ihiııue 513!) sayılı Kanun ola
ı·a k kabul edilmiştir. 

Hiitçe Kanıımı t ıiS>li'ISI!W ıla i ı· ( 1/ 2fi!J ) :!2 . xır . 1947 tıtrihinıll' :il40 sayılı Kıınun ola
r·nk kabul edilmiştir. 

79. - Vakıflar Genel Müdürliiğiince istih
dam edilecek M'Ukatlar hakkındaki 1263 sııyı

lı Kımunun biı·inci maddesine bir fıkra cklrn
nıesinl' dair kanun tasıırısı hakkında (l/128 ) 

80. - Yabanrı memleketll're göuderilec~>k 

öğrenriler hakkındaki 1416 sıı;l',lı Kıınunn ek 

30 . VI . 1948 tarihinde 5233 sayılı Kanun ola
I'lik kabul edilmiştir. 

luınun tnsnrısıııa dair (l/:!25) 7 . \IT . 19-1 tarilıind 5245 sayılı Kanun ola-

' • f • f .. '• f • rak kabul edilmiştir. 
81. - Yeniden yapılacak su işll'ri için gclı>

C'I'k yıllara ı;tPC:iri yiiklı>nmelPre ıriri~ilınesiııt> 

izin Vl'rilın!'s'i hakkındaki 31:!2 sayılı Kanunn 
!'k knnun ta~arısı (1/327 ) 

82. - Yor.gad 1fillet\·ckili Sırrı f~öz vı> ii~ 
nrkRdaşının. Rivos Konı;rrPsirıcr seçill'n Temsil 
TIPyPti Üyeleriylı> Tiif'lciyP 'Riiyük Millet Ml'c
lisinin 'Riı·inri Döneıııindı> huhınan Üyı>ll'r!' va
tııni hi 7. ınet t~>ı · tibindı•ıı aylık ,·e l'ilıııPsi hRkkın-

!J . VII . 1948 tarihinde fi259 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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da kanun t'eklifine dair (2/42) 

83. - Yükse.k Ziraat Enstitüleri Kanun,. 
tasarısı hnklundıı. (1/288) 

, .. 1 '. 1 

10 . V . 1948 tarihinde Komisyona geri veı:il'

miştir. 

30 . VI . 1948 tarihinde 5234 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Çal~ma Komisyonundan gelen raporlar 

l . - Kimsesiz, terkedilm.iş ve anormal ço
cukların korunması hakkında kanun tas:ırısına 
dair (V137) 

2. - Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ' SI a
l üsünde ,Yapılan değişikilkierin onanınası hıı k
kında kanun tasarısına clııjr (1/209) 

' . 

2 . VI . 1948 tarihinde S. S. Y. Kornisyonunıı 

9 . II . 1948 tarihinde 5175 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonundan gelen raporlar 

· 1. - Devlet Memurlan Aylıklarının ·Tevlhit 
ve Teadü'lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bıığ. 
lı (1) ayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıRını

m değıiş'tiren 4665 sayılı K;nuna ek Kamm ta
sarısıııa dair ( l/ 29l) 

2. - Dı~işleri Hakanlığı Kuruluşu hakkın

daki 3312 sayılı Kanundn değişiklik ynpıl nıMı

na '"e .bn kanuna 'hilzı •hükümler eklennıe:<;ine 

dair· Kanun tasarısı hakkında ( 1/366) 

3. -Lübnan Cumhuriyeti IIükünıeti ile, lıo
zan Andlaşmasının 34 ııc'ii maddesinde bahis 
konusu olan optanlar için iki yı1bk yeni biı· op
siyon süresi tiiyjn ecli lm ~siııe \"C r,ü1man'clııki 

Türk malinriyle Türkiye'deki Lübnanlı malları 
durnınunu kesin olaı·ıık düzenlemek i~ere gö
rüşmelere bııŞlanmasınıL ve 'bir Sözleşme yapıl
masına dair Kanun tasarısı ba~kında (1/120) 

4. - Milletlerarası Çalışma Teşkilatı tatü
sünde yapıjan değişrkliklcrin onanma ı bakkın-

ll .ll. 194 tııı·ihlııde 5177 sayılı Kanun olara·k 
kabul cdilıniştiı·. 

8. Vll. 194 taı•ihincle 5250 sayılı Kanun olaı·ak 
kabul t>dilmiştir. _ 

30. l. 194 tarihinde 5165 sayılı Kanun olarak 
kııbtu edilmiştir. 

da Kıınıın tıısım nıa dair (1 / 209) 9. ][ .19-t tarihln<le :1175 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5. - '!.'ürkiye Cuırılhul'iyoti llükümeti ile Da
niınııı'ka Hükümeti arasında Hava la tırmala
rına .ıair olan Anla nınnın oııaııuıa ı hakkında 
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Kıınun tasarısına dair (1/230) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
liÜ'bnıın Cumhuriyeti Hükümeti aı·asında Hava 
Ulaştırmalawıa· dair olan Anlaşmanın onannıası 

!1. lT . l!l48 tarihinde 5172 sayılı Katıun · olarak 
kabul cditnıiştir. 

hakkında Kıınuıı tasarısına daiı· (J/263) 9. ll. 194 tarihinde 5174 sayıb Kanun olarak 
kabul dilmiştir. 

7. - 'l'üı·kiy<' Cunıhltl'iyeti ile Imk Kıral

lık ll ükümeti arıısındıL l Lavıı Ulaştmnalarına 

dııiı· olan Anlaşmanın onanınası hakkındıı kanun 
tasaı·ısına dair P / 231) 9 . n ·. 1948 tarihinde 5173 sayılı Kanun ola-

8. - 'rürkiye Cumhuriyeti llükiimeti ile 
Yunani stan Kırallığı Hükümeti nı·asında JiaYa 
Ulaştıı·ınalanna dniı· olan AııJıışııııınııı onaanıası 

ı·ıık kabul edilmiştir. 

hakkında kanun tııMrısınıı daiı· (1 / 232) 9 . 1 f . 194 1arihiıtde 5171 sayılı Kanun ola. 
rıık kahul edilıııi.~tir. 

9. - Türkiye ile Bel~ikıı - Lüksemburg 
Ekonomik l3il'liği aı·asındaki 'l'i(•aı·et Aıılaşınıısı 

ilo 'l'üı·kiyc -.Belçika Ödeıne Aıılaşınıı~ıııııı yü
rjil'lük sürelerinin iki ay uzatılınıısı hakkmda 
kauuıı tasansına dair (1/:~48) 

10. - Tüı·kiye - Fiıılfındiyıı Ödeme Anlaş
nıasın ın 8 nci maddesi ile bu Anlaşıııayn bağlı 
mektuptaki 1asiiyo hükümJeı·i sürrsiııin altı ay 
uzatılınıısı hakkında kn.ının tasarısına dair 

21 . Y r . ] 94 tarihinde 3224 sayılı Kanun ola
rııli kabul cdilıui.~tir . 

(1 / 309) 21 . VI . 1948 tal'ihinde 5225 sayılı Kantın ola. 
rak kabul edilnriştir. 

11. - Türkiye - Fraıısa '!'icaret Anlaşma
sına lıağlı listelerin kaldırılması hıısnsıuıcla te
ati olunan ınektup l ıırın onanınası lmkkmclıı 

kaıııın tasaı·ısınu dair (1/ 269) 16 . II . 194 tıırihiııde 5183 sııyılı Kanun ola
ralı kabul edilmiştir. 

1:!.. - 1'ür·kiy - Fra~a Ticaret ve Ödı>ıno 
Anlaşmainn ilc ~lodüs vinndi ve ~klerinin 

onarımıısı hakkında kanun tasal'lsınıı dair 
(1/ 35) 

t::. - Tüı ·k - lı:ıpanyol Kliı·iııg lıesalmıııı 
tasfiyP. i hususunda ıııektuıı ten1isi snretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanıııası lıakkıııda kanun ta
saı·ısı (1/246) 

~ 

H . - Türkiye ilc Ticııret ve Seyrisefain 
Andiaşması ve 1ı{odüs vivcndi adketıniş Devlet
ler mallarından bazıları için giriş genel tarifesin
deki resim hıtdlerinde indirnıeler yapılması hak
kında Kanun tasarlSUJA dair (1/50) 

16 . II . 1!!4 'tarihinde 51 2 sayılı Kanun ola
rak kabul ı>dilnıiştir. 

4 . II . 194 tar ihinde Sl70 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 . V . 194 ta'rihinde 5208 sa~lı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



104 
15. - Türkiye ile Yugoslavya &rasında im

zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmala:riyle Modüs 
vivendi, tasfiye Protokolü ve bağlantılarının 

onanması hakkında Kanun tasarısma: dair 
(1/2'70) 

16. - Türkiye ile Yunanistan arasında im
za edilen Tica~t ve Ödeme Anl!U}ınalariyle bıığ
l antilarının yürürlük ııüreainiıı 20 EylUl 1947 
tarihine kadar uzatılınıısı hakkında Kanun ta.
ııarısınaı dair (1/ 290) . 

17.- Uyuştunıcu maddeler hakkındaki 

Liihey, Cenevre ve Bangkok, Anl!Ujffia, Sözleşme 
ve protokollarını değiştiren Protokolün onanınn
sına dair Kıınun tasarısı hakkında: (1/ 186) 

18. - Vaşington Milletleraras ı ağlık :::>öz
leşmesi ile Hava Ul!U}tırnıaları Mille.tlerara.<ıı Sağ

lık Sözleşmesinin ve bu özleşmet erin sürelerini 
uzatan Pl'Otokolların onanınası hakkmda Kanun 

16 . II . 194 t.aribind.e 51 4 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . V . 1948 tarihinde 5226 sayılı Kanun olaı·ak 
kııbul edilmiştir. 

16 . II . 1948 taribinde 51 O sayılı Kanun olarak 
kabul edjlmiştir. 

tasarısına dair (1/ 349) · 5 . VII . 1948 taTihiııde 5238 ay~lı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19. - Yabancı meınlcketlerle geçici mahiyet
te Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendi akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Aıı

laşmeya yanaşmıyan Devletler muvaredatına 

karşı tedbirler alınmasma yetki verilJnesiııe dair 
olan 4582 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde ya
zılı sürenin iki yıl daha uzatılınası hakkıııda Kn
nuıı tasarısına dair (1/326) 14 . YI. 1948 tarihinde 5217 sayılı Kıınun olarak 

kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Ankara Milletvekili Mebrnre Akso
ley ' iıı, Dilekçe Komisyonunun 25 . VJlJ . 1947 
tadhli Uııftalık Kıırar Cetvelindeki 3 7 sayılı 
Karıırm KaıınıtaydA görü.,ülm ııine dair öneı·-

gesi hakkındn (4/41) 23. I . 194 tuihirıcle kabul :dilıniştir. 

2. - flolu Milletnkili lhııan Yalçın 'ın. Di
lekçe Koıniı yonuııun 2:5 . \ J.,IT . 1947 tarihli ll ııf

talık Kal'!lr ('et,' elindeki 632 SS,\'llı Karaıın Kıı . 

mutayda görüşiilmesiııe dair öneı·ge ine daiı 

(4/4~) 23 . I. 194 tarihinde Dilekçe Komisyonuna gerl 
\'erildi. 
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:ı. - B olu :\lilletvl'kili flısıııı Ya l~ ııı'ı 11 

OilPkÇ!' Konıi~ .l'oııuııuıı :2;, . \" lll . 1!H7 tar·ih l: 
Tl a rtıılık 1\:ırnı· l'rtn·liıırlek i 11:1<! s ıı yılı Kaı·a· 

ı · ııı Kamutayrla görüşiilnıf'sinP dair· öıırrgeı.i 

hakkında (4/ 44 ) 18. ll . l!W~ la rilıiıırl e Biit ı:e Konı isyoınına . 

·L - lznıiı · MillPtwkili Miirıir Birsel ' iıı , Di . 
lı•kı:c• 1\oıııisy o ınııınıı 10 .• · ıı. l'l~7 tar ihli llııf · 

l ıt lıl1 1 \anıı· r-etvelindeki fi ~ :i sayılı 1\>ıı·a ı·ııı Kıı 

ıııtıfıı:.'ıbı ıt iirii~iilıııe;;iıw uniı· önergeşi hakkırvl:ı 

( .ı/6 i'i ) :!:-l. \'1 . 1!l·IH tıırilıind <' kalıul cdilıni ~ l i r. 

:i . - Ka rs :\lilletvC'kili Aki f Eridoğan ' ın , Di
lc·kçc Koıııisyorınııuıı :!3 . V I ll . 1947 taı· ihli Ilat
t a lık · 1\:ı nı r ('~t ve liıul eki .ı66 say ı lı Kar·ıı rııı 1 <-ı

ın uıu y, lıı g-üı·i~ ~ ii'mt ·s i lı t1 (hı i ı~ iiııt~ r ~ ,., j l uıkkı n ıLı 

( .ı/38 ) 

(i. ı;ı;,., .\l ilktvl'l<il i Jliisaııwtti ıı ' l'ug:a ı :' ııı , 
] )'!,!;•;:• hnnı i -<~nil l111 U II :!7 . \ ' l ! l .ı>-. l : ı ı· i lıl i ll ;ıl' 

tnl ıl; 1\ ar; ıı· " ' ' l l't' liıı ı] ,• l ; i 1000 sıı,l'l lı K a ı :ıı·ııı 1\ı- -

ı ıı ut;i,n l a !.!: i l'ii.~:H ı ıı ~·s i ııt • dtl i ı· Ö!Wl'g'f ~; hHk kı rı Ir. 

1:! . 1\ . l!J.j tıı rilı iııd ı• :'ll :ı l iy<' vı• Bütı·ı• K eıın·-

,,~n ıı l Hrııw. 

1 !Hi ) 2". \'1 . l!l'lH taı· i lı i ı Hlı • kabul cdi ] mi~liı ·. 

i. - ~l·.vhnıı .\lill~· tv t' kili Siııaıı TckC'lioğltı' 

rı u ı ı. l>il<'k~r Koıııis,voııuııun :!:'i . \ ' 1Jl . 1947 t ıı

r·ihli ll a ftı"ık 1\nı·ııı· Cetvelindeki !'i!l5 sııyılı 1\n
nırın K n ıııut ıı yda ~!ÖJ ·üşiilnı esinr- uaiı · öueı·gpsi 

lı ııkkındı.ı. (4/39) ~8. Xl. 19-17 tarihinde 'l'aı·ıııı Komisyonuna. 

~- - Seyhan Milleh·ekili Sinan 'l'ekelioğlu ' · 
ıuııı, Dil ek t; (' 1\onıisyo rıurıııu 2:1 . 1. 1948 tar ihli 
1 ral'talık 1\ ııı-ııı· Cetvelindeki 775 ~ayılı J ara
ı · ııı Kıııııııtııyda göı·ü~iilnıesiıı e dniı· Ötı('ı·gesi 

lı ıı kkıııda (4/ 71) :.lO . H .'1948 taı· ihiııc.le kııbul edilmiştir. 

!l. - ~ı>yhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ' 

ıııııı. llilekc;;r 1\orııisyonmıun 25 . VHI . 1!!47 tıı 

ı·ihli 1 laf1Jdık 1\aı·ar· ( 'ptveliııde ki 466 sayılı Ka
ral'llı 1\ ıwnıı laydll ~ö ı·ü~iilıııesin c d a ir önergesi 
hakkında (4/ 40) ı:.ı . IV. 194 taı ·ihinde ~!aliye ve Bütçe. koıııis

yorılarııın . 

lO. - ~l·y lı aıı :\lilletv-ekili Siııan Tckelioğlu '· 
nun, Oil ck~e Komisyomınun 23 . l. 1948 tarihli 
lla[talık 1\a~ar f'etvelindeki 766 sayılı Karıırın 
Knmııt; ıydı.ı. görüşülmesine daiı· önergesine da-
ir (4/ 70 ) 7. YI . 19-ı tarihinde kabul edilmiştiı·. 

tl . - Sivas MiUetvekili Gl. Fikri Tirkcş ve 
Amasya M illet vekili .Ahmet Eymir 'in, Dilek çe 
Komisyonunun 25 . V lll. 1947 tarihli llaftııhk 

Karaı · Cctv eliııu elci 2-i sayılı Kararııı Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi hakkında 

( 4 4 3) 28. Xl . 1947 tarihinde kabul edilmiştir . 
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12.- Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz'iin, Di
lekçe Komisyonunun 25 . Vill . 1947 tarihli 
Jlnftalık Karar Cetvelindeki 459 sayılı Kararın 
Kamntayda göriişiilınesine dair önergesi hak-
kında (4/42) 28. xı · . 1947 tarihinde kabul edilm i ştir. 

Ekonomi Komisyonundan gelen raporlar 

1. - ·KazanÇ Vergisi Kanununun 3 ncü ve 
• 8 nci maddelerinin yorumlanması hakkında 

Ba.~kımJık tezkeresine dair (3/26) 21 . V I . 1948 tarihinde 1616 sayılı Karar ola
rak kabul ediluıiııtir. 

2. - Milli Korunma Kanununa ek kanun ta-
sarısına dair (1/360) 1. VII. 1948 tarihinde 5236 · sayılı Kanun ola

rak kabul edilımiştir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Amer:ka Birişı k Devletlerince 'l'i\,. 
kiye'ye yapılacak yardımdan munhasıran Milll 
Savunma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin 
vergi muaflıkl arı hakionda Kanun tasarısına 

dair (1/265) 

2. - Gazianteb Milletvekili Üı:..ıer Asım 
Aksoy ve Cenıil Said Barlar'ın, l:h&ankeyf 
tütününün 1944 yılı mahsuliinden 1hrııı; \'ergi
si alınmaması hakkında Kanun teklifine dair 
(2/ 67) 

:3. - liünıriik ı\iuhıı[a za ıneınurlarınıııa · lll• ı·i 

teşkiliitıı göre ten ikı hakkındaki. 1841 sayılı 
Kıınuıııı ek Kanun tıısııı·ıı;ınıı dail' ( l / H ) 

4. - Kaçakı;ılığm Men YC Takibi hakkııula
ki 191 sayılı Kıınunıı ~k Kanun tası11·ısma da
ir ( L/ 123) 

5. - Tekel Genel i\Iüdü1'1iiğii atlı takip 
ın<'muı·lnriylc k.onıııın ve tahı.il ııı e nııırlaı·Hıa 

veriler('k yem bedeli hokkındn Kıınun tnsıll'l nun 
dtıiı· (1/246) 

6. - Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain .A.ıid
lıı ması ve Modüs vivendi akdetnıiş Devi tleı· 

mall~nudan bazıları için giriş genel tıırifesin-

19 . I . 1948 tarihinde 5164 sayılı karıuu olarak 
kabul edilmiştir. 

1 . ll . ] 948 tarihinde 5J 7 sayılı Kanun olaı ·ak 

kaJıul edilmiştir. 

7 . VI . J94 tal'ihimle ;ı:!l :l ~ ;ıyılı 1\muııı ula · 
rak kabul edilıııiştiı· . 

31 . \' . 1948 tıırilıiııtle .i211 sııyıİı Kanun ola
rak kabul ()(]ihnişt i ı · . 

·:w . II. 194.8 tarihinde 5190 sayılı Kııııun ola
rak kabul edilm~ştir. 
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deki resim hadierinele indirnı~leı· yapılnwsı hak
kınrla !\anun tasaı · ısın n dair (1 / 50) 17 . , - . 1948 tıırihiııdc 520S sayılı f(anun ola

ruk kalıul edilnıi~tir. 

İçişleri Komisyonundan gelen raporlar 

1. 1 <' i ı· ıliy<• 1\ aııııııtlllllll !ll n<·ii ı ııaddı·si-

ııiıı ( \ 1 fıkmsıııııı lwldı ı ·ıl ıııa sı lı n kkıııdn 

KRnun ta.saı-ısınıı dair (1/286) 4. ll. 1948 tarihinde 5168 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2. - Belciliye Yapı ve Yolları Kanununun 
bazı maddelerinin değlştiııilmesine dair olan 
4585 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı hakkm
da (1/287) 

3. - Deniz ve kıyılarında göriiiecek başıboş 
mayın, patlayıcı madde ve şüpheli ciaimierin 
yıokedilme'leri hakkında Kanun ta:saı'lsına dair 
(1 / 45) 

4. - Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü ve 
8 nci maddelerinin · yorumlanması 'hakkında 

Ha§'bakanlık tezkeresine dair (3/26) 

5. - Kimsesiz, teı·kedilıniş ve anol'Dıal ço
cukların ·korunması hakkında Kanun tasarısuıa 

J 6 . VI . 1948 tari'hinde 5220 sayılı Kanun obırak 
kabul edilmiştir. 

J 7 . V. 1948 tarihinde 5202 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

:H . VI. 1948 tari'lıinde 1616 sayılı Karar olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (1 / 137) ~.VI .1948 tarihinde Sağirk ve S. Yardım Ko
misyununa. 

6. - Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
nci ·maddesine bir fıkra eıklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanını tasarısiyle Afyıon Karahisar Mmetvekili 
Hazim Bozca ve iki arkadaşının. Milletvelı:illeri 
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve !~anbul Milletvekili 
Fund Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Mil
JetV'e'killeri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tekliflerine 
dair (1/318 ve 2/5, 96) 

7. - Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
18 ııci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı hakkında (1 / 310) 

9 , III . 1948 tarihinde 5258 sayılı Kanqn olarak 
kaıbul edilmiştir. 

20 . It . 1948 tarihinde 5188 sayılı Kanun olarak 
kabul ~<lilnıiştir. 
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Maliye Komisyonunda.ıı gelen ra.porla.r 

1. - Amerika Birleşik Devletlerince Tür
kiye'ye yapıla.cak yardımdan munhasıran Milli 
Sav\ınma ihtiyaçlan için sağlanacak maddele
rin vergi muaflıkları hakkında kanun tasarısı
na da.i ( 1/265) 

2. - Aydın Milletvekili Dr. Mazhar Ger
men ve Mitat Aydın'ın, götürü olarak alınan 

nebati yağ Muamele Vergileri cezalarından 

tahsil edilmiyen kısmının alınmaması hakkında 
kanun teklifine dair (2/69) 

3. - Çorum Milletvekili Ha sene Tigaz 'ın, 
hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askeri ve mül
ki memurlarin bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak. üzere verilen paraların vergiye 
tabi tutolmaması hakkında kanun teklifine da
ir (2/48) 

4. - Devlete ait bir kısım binalar satış be
deliyle resmi daireler yapılması hakkındaki 
2300 sayili Kanunla bu Kanunun 2 nci madde
sini değiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/261) 

5. - Devlt't Demiryollan ve Limanları 1ş
Jetme Umumi ldaresi Mı>murları 'l'ekai.it Ran
dığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunltıra 

lıiizı hükümler eklenmesine VE' bu kanunların 

bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçi~i maddeleri
nin yonımlanmaııı hakkında Başbakanlı\< tez
keresim dair (3/217) 

6. - 4353 sayılı Kanuntın geçıcı birinci 
maddesiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin 
iki yıl uzıı.tılması hakkında kanun tasarısınil 

dair (1/241) 

7. - Genel :M:ulıaseb Kanununun 50 ııei 

madd inin değiştirilmesi hakkında kanun tn
sarısınn dair (1/244) 

19 . I . 1948 tarihinde ' 5164 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 . VII . 1948 tarihinde 5240 sayliı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 . ll . 1948 tarihinde 5191 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 . VI . 1948 tarihinde 5232 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . VI . 1948 tarihinde 1612 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 

16 . I . 1948 tarihinde 5163 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 . V . 194 tarihinde 5209 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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8. - Ka~ııkçılığııı Men 1·e Takibi hakkında

ki 1918 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına dair 
(1/ 123) :ı ı . V . J9.ı taı-ihiııdo 52 11 sayılı Kanun olıı

nık kabul edilmiştir. 
!l. - 1\ alloıımıı l st ikrazı hııkkındaki 4938 

sayılı I< ıınuıw ek !\anun tasaı-ısıııa dair (1/266) lG. ll . 19-ı tarihinde 51 5 say ılı Kanun ola
r·a k ku bul edilmiştir. 

10. - Kaza n<; Vergi.~i Kanunuının :ı ncü ve 
H ' ncİ ıııuclde l eriniı ı yonıı ıı lıı ıııııııs ı hakkında 

Ha~bakıınlık tezkeresine dair (3/26) 21 . VI . 194 ta rihinde 1616 ·ayılı Karar ola
r·ak k:ıhul cdilnıiştiı·. 

1 l. - Maliye Bakıınlığ ı il e Tüı·kiye Cunıhu
riyı·ti MeriH•z Bıınkası arasında J7 . Vl . 1948 
taı·ihiııd<' alniedilen Rözle~ıııeniıı onanmasına 1·c 
lıiı~ ı dö,· izl e ri ıı llaziııc n u m ve- hesabına alınıp 

satılması ve ıuuhafuzıısınn dııiı· Kııııun tasarısı 

hıık lond ıı (1/361) 

12. - .\luh tıı~ Çiftı;ilere Ödünç Tohumluk 
, · pı· ilın es i lıııkkınılıı 

( 1/319) 
Kanun tıısıı rısın ıı dair 

ı :ı.- 1-! Eylfıl ı:~30 taı·ilıli 1'ayınat ve Yem 
1\unuııunuıı :1i ll<'i rnııdılesiııin. dı>ğiştirilnıı>sine 

R. Vll . 1948 tıırihinde ii256 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 . VTl . 194 tarihinıl<' 5254 sayılı Kanun ola
ı·a k kabul edilmiştiı·. 

dııiı· Kııııun tasarısı hakkında 0/159) 17 . Y . 1948 tnı·ihinde 5201 sayılı Kanun ola
rak k ııb ul edilnıiştiı·. 

ı .ı . - Tüı·l< i .v~ ( 'tı ıııhuı·iyeti M eı·kpz Bankası 

1\ııııuııuııa g-t•<;ici bir marlde ckleıınıesin e dair 
Kanun tasııı·ısı lıa1<kındıı (1 :!!l:1) .ı . ll . 19-!~ tarilıindı> 5167 sayı lı Kanun olıı.

nı k kııhııl eıl ilıııiştir. 

15. - 'l'ürl<İ.I't' ilr Ticıu·<'t ,·c ~eyrisefain 

.\ ndlıı~ması 1"<' ,\l oıliis vin•ncli ııkd~t nıiş Dev
lı•tlt'ı· mııll>ırınrlaıı hfız ılııı · ı için ıri ı·iş genel tııri 

fi·s iııdcki rPsim hııdiHind<' indi rm(']er yapılması 
hakkındıı Kaııun tıısııı·ısınıı dait" 0/50) 

16. - Vakı(lı'ır Genel Müdürlüğünce Uıtih

dııııı ('(filcce lı ııvukatl ıı ı· hııkkındnki 1263 say ılı 

1\aınıııuıı hiı ·i ııti maddesine b ir fıkı·ıı ckleruııe-

17 . Y . 19-ı tarih inde 520 sayılı Kanun ola
ra k kıılıul edilmiştir. 

siııe dııiı· Kaııuıı tasıımı hakkında (1/12 ) :ıo . VI . ın.ı.ı:. tarihinde 5233 ayılı Kanun ola
rıık kııbul ı>dilıniştir. 

17. ~ Yeniden .''apılacak su i şleı·i i ~in gele
ı·ı•k yıllaı·a f.(C~iri yüklennıe l ero girişilmesine 

izin ver ilmesi hakkındaki :J ı 32 soyılı Kanunu 
ı ·k Kanun tıı.~ansııın dııir (1 /~27 ) 

IH.- YozgıHl ;\ l illı•tvPkili .'ırrı İ~öz ve üç 
arkndnşıııııı, , inı s K onj!ı·~siıır E' sı·~ileıı 'l'enısil 

l leyeti Üyeleriyle Tül"ldy(' Büyiilt Millet Mec
li~iııiıı Biıiııei I>öıwıııiıııl Iıuluıııın Üyel•rc va-

!l . Vll . 194 tarihinde 5259 sayılı Kanun ola
mk kalıul edilmiştir. 



- 110 
tani hizmet tertibinden n ylık ,-er-ilmesi hakkın-
cia Knııun tcklifine dait· (2/ -1 2) 10 . Y . ! !)~h taı ı lıiı ı ılt 1\ii t<:P Kom isyonuna. 

Meclis Hesaplannı İnceleme K :ı ·ı i;,;~ onundan gelen raporlar 

1. - 11üyiik ~lillf•f llll'clisi, ( 'ııllıhııı·lı:ı·::. ı

lığı vı• Sııyı~tay l!HG .vılı krsi ııiH·'<ıı plaı ·ı hak
kıııda (:> ()(i) 

:! . - lliiyiik ,\lillrt Mc·c·lisi l!lli yılı '.ı;ll'f \'(' 
.· i,:.ııı nyla:·ı lı <'~ alıı halıkınd a • (:ij(l:l) 

:ı . - r.üy iik ~lillrt .fecli•.i l!ll i ~- ılı ~.l:ı • ı: n· 

l l . J!)JO., l;ı•·ihinılı• nkUIHIIII~flll' 

1!1. X l l!ll'i tnı · ihinıl<' okuıı.Htll~lllr. 

lla ıi rnıı ay lııı · ı hııkkımla (fı/lı4) :!~. :-:r. l !i~'i tııı·ilı:ıııl• ohı11ı .. ·ı~ t ı.ı. 

1.- Illiyük ~! i ll e t ,\lpclisi l!l-17 .nlı Tt•ıııııı.ız 
\ 'O .\ğustos ayları ht•saiJt hakkında (:> fi:i) :!H . Xf . l!lli' laı· ihinılı· okıı11ııııı~tı :r 

:i. - lliiyiik lll;ll r t lllerüsi· 1947 yılı EylUl 
vıı 'Ekiı11 ayları he~nhı h:ıkk ıııılıı (:i 67 ) :.ı. ll . I!HH t:ı ı·i hiııılı• okıııu ı. ustllt ' 

G. - i;üyük :" ll('t M<.'f·liHi l!l-17 ,vı l ı Kasını 

\'l' .\ nı lık ayları IH'sıı lıı hakkıııılıı (:) 171) :.ı-: 1\' l!liH f ıll'l lıind•• nltııııııııı~tııı·. 

i . Büyük l\lill<·t .\lr<·li ~i 19-IS yılı Orak: 
.\!art ayları lıcsah ı lıııkkıııdıı (:i 7~ ) :;ıı. 1\' I!IIH tarihi11ılr nkıı11ıııu ~tııı·. 

Milli Eğitim Komisyonundan gelen raporlar 

l. - Ankara Üniversitesi Kuruluş ve Kad
rolıı •·ı hakkınd a 1\aıııııı t ıı sıınsıııa dair (1 / 170) 

2. - Balıkesir :Milletvekili Eminittin Çelik
öz ve üç arkadaşının , i.lkokul öğretmenleri ay
lıklarının öğrenim durumianna ve hizmet süre
lerine göre ayarlaıımnsı hakkında kanun t kli
fine dair (2/43) 

3. - Beden 'l'erbiyesi Genel Müdürlüğü 

Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birl.nci 
maddesi hükmünün 194 yılı sonuna kadar uza
tılınası hakkında kanuu tasarısına dair (l/279) 

4. - İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş kadı·olaı· ı hakkında kanun tasarı ına dair 
(1/169) 

5. - İstanbul Üniveı-sitesi Kuruluş Kadro
ları hıikkında karnın tasarısına dair (1/16 ) 

6 . VU . 1948 tarihinde 5239 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 

6 . VII . 194 tarihinde 524.2 sayılı Kaııım ola
rak kabııl edilmiştir. 

7 . VI . 194.8 tarihinde 5214 sRyılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

i . \'ll . Hl-IH ta ı · i hiııdı• ;;:.ı.ı6 ~ııyıl ı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

i . Yil . l!l-IS tııı · ilı i ıı(le ri:?-li ~ayıh Kanun ola
rak kabul edilmiştk 
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6. - Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal c:o
c:ukların korunması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/137) 2 . VI . 1948 tarihinde S. s: Yardım Komisyo

nuna 
7. - Milli Bğitim Bakanlığı Kıırııluş kad

rolaı·ı hakkındaki 4926 sayılı Kannııa bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanım tasarısına dair (1/374) 7 . VII . 1948 tarihinde 5248 sayılı Kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

8. - Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad· · 
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

l<nnun tasarısvıa dair (1/373) 

9. - Ortaöğretim okullarında yardımcı öğ

ı·etın en c:a lı ştı rıl ması hakkındaki 2624 sayılı 

Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
ınııddcsinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı hakkında (1/321) 

10. - Seyhan Milletvekili Sinan Tek~lioğ

lu 'nun, çalışınaya 1..-udretleri müsait olıın bilıl

ıııuın askeri ve mülki emekiiierin ilkokullarla 
köy enstitülerinde, ortaokullal'la liselerde öğ. 

retmenlik yapabilmelerine .dair kantın teklifi 
hakkında (2/64) 

ll. - 'rrabzon Milletvekili Mustafa R~ı;;it 

Tarakçıoğlu 'nun, Devlet Memurlan Aylıkları

nın Tevhit ve Teadilliine dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/30) 

12. - Üniversiteler Kanunumm 46 ncı mad
desinin (D) fıkrasının yorumlanmasına dair 
B:uıbakanhk tezkeresi hakkında (3/158) 

13. - Yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısına dair (1/325) 

14. - Yüksek Ziraat Enstitüleri 
tasarısı hakkında (1/288) 

Kanunu 

8 . VII . 1948 tarihinde 5257 sayılı Ka.nun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 . VI . 1948 tarihinde 5219 sayılı Kanun oh· 
mk kabul edilmiştir. 

22 . :xn . 1947 tarihinde reddine dair olan ra
por kabul edildi. 

18 . II . 1948 tarihinde Milli Eğitim Komisyo
nuna geri verildi. 

ll . II . 1948 taihinde 1590 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 

7 . VII . 1948 tarihinde 5245 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 . VI . 1948 tarihinde 5234 sayılı Kanıi.n ola-
rak kabul edilmiştir. · 
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Milli Savuruna Komisyonundan gelen raporla.'!" 

1. - Askeri Hasta lıııkıcı H ınşireln hakkm 
daki 3433 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına 
da~r ( lj313) 

~- - Deniv. vı> kıyılaı-ıudfl göı·ülccıık lın~ılıo:~ 

mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisinıleriıı 

yqkedilnıell'ı-i hokkıııdıı kanun tıısarı~ınıı dair 
(1/ 45) 

:J. - llevlet 1\'feıııuı-lıırı Aylıklarının 'l'e,· · 
hit ve 'l'eadi.ilü hııkkmdıık[ 3656. sayılı Kanun a 
lıağlı {1) sayı lı cetvelin Milli Savunmıı Bııkıw
lığı kısmınıla değişiklik yapılrıiasına tlııir k:ıııuı. 
tasarısiyle • eyhan Milletvekili Rinan 'l'ekelioğ . 

lu 'nun, Askeri l lnstnlıakı cı 1 [eııışireleı· kadı·os;ı 

hakkındaki :3475 sayılı Kanuna ek kantın tek -
• lifine dair (1/221, 2/ 37) 

-l.- flazia.nteb Mill etvekili Cl!. Aşir Atlı'ııın. 
Ocnclknl'llıay Başkanlarının Maruşalliğe yük
seltilmesille daiı· kanun teklifi hakkıııdn ( ~/61 ) 

. 5 - rümrük Muhafaıa memurlarının askı-rı 
teşki!Jlta jl'Öl"e t ensikı hakkındaki 1 41 sa,\'ıl : 

Kanuna ek kanun tasarısıni\ dair (1/ 14 ) 

6. - l\Iardin :vi illct\'!ıkili m. Kia;-anı se,· ük 
tekin 'in, Baı·b nıalulleriııden ~·aşı yetnıiş i ge . 

çen n~ fiili yaı'<lırna ıııııhta~ olarılar hııkkındıı 

Kanun teklifine dair (2/35) 

7. - Mardin 1[illı~tl• ekili Ul. Kia:r.ım ~evülı

tekin 'in, ~uba.v ,·c askeı·i ınemurlara ,l'er değiş. 

timıe tazıninatı verilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/2) 

8. - l'-1- Eylfıl 1330 tarihli Ta~,nat V<' Yenı 

Kanunuııun 37 nci maddesinin değişi iri !m ·in ı • 

1-1- . \'l. l !l4 tarihinde 521 G sayılı Kanun olar.ıı, 

kıılınl c<liJnıiştiı·. 

17: , •. l!N tarihinde !i::!02 sıı~· ılı 1 ıııııırı olara!;: 
kabul edilmiştir. 

• 

ll. rı . HI.J.8 tarihinde .3 176 sayılı Kanun olarak 
kabnl edi lnıişt iı ·. 

Heddiııc daiı· olan rapor 2 . X 1 . 1947 tarihimh• 
kabul cdilmi~tir . 

7. Yl . 19.J. tarihinde 5215 sayılı Kanun olarH k 
kabul edilmiştir. 

Reddine daiı· olnıı 1 ontisyon rapoı·u 26 . \' . 19.J.~ 
tarihinde kııbul c•dilmiştir . 

2 . V . 19-l. taı·ilıinde R ddinc dair olan Komi~ 

yon raporu kabul edilmiştir. 

dair kaıııı.n tıısarısı hakkında (1/ 159) 17. Y . 19-l tarihinde 5201 sayı lı Kanun olarall 
lmbul 'edilmiştir. 

9. - eyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu '· 
nun, Emekli Dul ve Y etim aylıkhmna zam ya
pılması hakkındaki Kanuna ek 5107 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştiril -

me ine dair Kanun teklifine dair (2/63) 2G . V . 19'18 tarihinde Maliye ve Bütı;e Ko
misyonlarına. 

10. - eyhan l\Iiletvekili Sinan Tekelioğ

lu'nnn, lağaniistü IJa1lerin devamı üresine 
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memur ve hizmetlllere yapılacak yardım hak
kındaki Kanunda değişiklik yapıtnınsına daiı· 

Kanun teklifi hakkında (2/9) 

11. - :Stıbaylar ITeyctine Mahsus Terfi Ka
nununun 9 ncu maddesinin yonıınlıınmasına 

:,!6 . V . 1948 tarihinde ~ahibi tnrııflndan geri 
alınmıştır. • 

dair Başbakanlık tezkHesine dair (3/221 ) :ıo . TV . 194 tarihinde 1601 sayılı Karar ola
rak kalıni edilmiştir. 

12. - Seyhan Millet vekili Sinan Tekelioğ

lu 'nun, 29 Kasını 1336 tarih ve 66 sayılı lstik
lal Madalya.sı Kanununa f'k Kanuna lıir madde 
l'klenınes iıı t> dair Kaııun teklifi hakkıııda (2/ 7) 26 . V . 1948 tarihinde sahibi tarafından geri 

alınmıştır. 

13. - Sulıaylar Heyetine Mııhsus Terfi Ka
nununa ek 4HOO say ılı Kanunun gt><;_ici ruıııldc~i 

nin yonımlaıııııusına ılııir· Ba~l:ınkanlık tezkere
sine dair (3/222) 

14. - \ cdt>k Huhııy YC Askeri Menını-lar 

lıaltkıııdaki Kanun un 39~3 sııyı lı Kanunla değiş

I iı·ilrn üçüncü ınııddeleı·ine bıhı hükümleı· ek
lennıcsine dair· olan :199:3 sayılı Kanunun birinci 
madd sinin (A ) fıllrasınııı değiştirilmesi hak
ltındıı Knnuıı t;ı~aı · ısııın dair (1/350) 

2 . lV . 1948 tarihinde 1600 sayılı Karar ola
mk ka btıl edi! miştir·. 

:.! I . . q . 194 tarihinde 5221 sayılı Kanun ola
.r:ık k11bul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosya.! Yardım K:omisyonunda.n gelen raporlar 

1.- Askeri. Ilııstabakıcı llcmşiı·cl~ı· hakkın
dııki :N~3 sayılı Kııınuııı ek knııun tıısarısma 

ılııiı· (1/ 31:3) l4. n . ıv.ı tıırihiı.ıde 5216 sayılı Kanun ola.
nık kahtıl edilıııiştit•. 

2. - Kimsesiz. tı•rkcclilıniş ,.e anormal ço
cuklıır·ın korunınası hakkında kanun ta arısına 
ılaiı· (l / 137) :.! . VJ . 1948 tarihinde komisyonıı. geri verildi. 

·:ı. - Rağlık vc Sosyal Yarlun Bakanlığı 
Knrnluş \'e Menıul'!aı-ı Kanununa bazı hüküınleı· 

ckleıırıı sine daiı· olan 4 62 sayılı Kanuna bağlı 
J ve 2 sayılı cet vellerd değişiklik yapılması 

hakkında kıtının tasarısına dair (1/307) 19. IV .194 tariliinde 51V4 ayı h Kanun olııı"llk 
ka b tt! edilmiştir. 

4. - Uyuşturucu maddeler bakındaki 

Liıhey, Cenevre ve Bangkok, Anlaşma, Sözleş

me ve Protokollerini değiştiren Protokolün 
oıııınması.na dair· kanun tasarısı lıııltkıııılıı 

(J / 1 6) 16 . II .19-18 tarihinde 5180 sayılı Kanun olarak 
lmbul edilmiştil', 
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5. - Vaşington Milletlerarası Sağlık Söz

le~mesi ile ITava Ulaştırmalan Mill~tlerarası 
ağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin süre- · 

lerini uzatan Prot~tOllerin onanma ı hakkında 

)f~nun ta-sansma dair (1/349) rı. Y II . 194 tatibinde 52-~8 ~ayı lı Kıınun ola. 
ral· kabul edilmiştir . 

Sayı.ş.ta.y Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1942 yıJı Kesinheı>a.bına ait Uygunluk Bildiri
ıninin sunulduğuna dair Sayu;tay Başkazi.ıığı 
tezkeı·esiyle Beden 'l'erbiyesi Genel Müdürlüğü 
1942 yılı Kesinhesabı hakionda kanun tasarısına 
dair (3/188, 1/29) 

2. - 19.43 yılı Milli Korunına Biliin~osunun 
göndeıildiğiııe dair Başbakanlık tezkeı·esi 

hakkında (3/13 ) 

· 3. - Devl~t Demiryollan ve Limanları 1ş
letme Genel Müdüı·lüğü 1942 yılı Kesinhesabına . 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştıa.y Başkanlığı tezkaresiyle Devlet Demir
yollnı·ı ve Limaıılan İşletme Genel Müdüdüğü 
1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 

30. IV. 1948 tarihinde 5195 sayılı Kanun ol:ırok 
ka bttl edilmiştir. 

14. IV . 1948 tariliinde 5193 sayılı Kanun ola. 
rak kabul edilmiştir . 

dair (3/ 189, 1/ 333) 7. V. 1948 tarihinde 519 ' nyılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4. - Devlet Denizyollaı·ı İşletme Genel 
Müdürlüğü l 9.W yılı f(csiııhcsalııııa nit Uyguıı
h,ık Bildiri.miniu sunulduğıilla dair-Sayıştay Baş
kaıtlığı tezkaresiyle Devlet Denizyolları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkın
da kanım tasarısına dair (3/190, 1/338) 

5. - Devlet DenizyoUan İşlctı11c Genel Mü
dürlüğü 1941 yılı Kesinhesabına ait ygunluk 
Bildiriminin sunulduğunu dair ayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları !şletme Ge
nel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkında 

17. Y . 194 taı·ilıinde 5203 sayılı Kanun olııı-nl< 

kabul edilıniştir. 

.. 
kanun tasarısma daiı· (3/191, 1/334)' 17. V. 1948 tarihinde 5204 sayılı Kanun olu-

6. - Devlet DenizyoUarı lşletnıe Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Ke inhe nbııı.a nit ygunluk 
Bildirimiııiı stuıuldnğuna dair ayıştay Başkan

lığı tezkeresiyle Devi t Deııizyollaı·ı İşletme Ge
ııel Müdüı·lüğii 1942 yılı Ke inhesnbı hakkın-

ı-nk kabul edilmiştir. 



lla kanun t~sııı·ısına clııiı · (3/ 192, 1/~37) 

7. - De,ylet Hııvayolları Genel Mü<lürlüğü 
1942 yılı K~.sinhe-sa~)lna nit Uygunlu_k I.l.ilctiri
minin sunulduğuna dair Sayı.ştay Başkanlığı tez
keııerıiylc Devlet HavaY'Olları Genel Müdürlüğü 
1942 yılı Keııinhesnhı linkkında Kanun tıısarısı-

28 . n . 1948 taı-ihiııdo 5229 sıı.yıh Kanun ola
rak kııhul edilmiştir. 

ıın tlair (3/19:}. ı ;:l31) 7 . V . 1948 taı·ihinde l!l99 saYJb Kanun olarak 

8. - Devlet Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı K~inhesabınn ait Uygunluk 
Bi>tdiriminin sunulduğuna daü Sayıştay flaş
kanlığı tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1940 Yllı Kesinhesabı hakkın
da Kanun ıtaııarısına dair (3/ 194, 1/ 328) 

9. - De,•let Limanları İşletme Genel ~!ü
dürlüğü 1941 yılı Kesinbesabına ait l'ygunluk 
Bitdiriminin sunulduğuna dair SaYJ~tay Baş
kanlığı tezkeresiyle Devlet 'Liınnnları Jşletmc 
Genel Müdül'lüğ'ü 1941 yılı Kesin•hesa~Jı hakkın

da Kanun tasarısınıı clair (3/ J9n. 1/ 129 ) 

10. - JTudırt ve ::;a 'hilleı· Snğlık Genel Mü· 
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesail:ııııa ait U,vguıılıık 

nil'diriminin sunulduğuna dniı· Sııyrşiay Bn~
knnltğı teZ'keı-esiyle Hudut ,.e . ahiller Sağlık 

Genel Müdül'liiğü J942 yılı Kt'Sinhcsabı lıakkm .. 
da Kantın tasamnrın daiı· (3/ J97, 1/ 330) 

ll. - Omıaıı G~ııel Müd'ürlüğii 1942 yılı 
Kesirıheubınıı ait Uygunluk flildiriminiıı su
nulduğunn dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiy
le Orman Genel Miidürlüğü 1942 yılı Kesinhesa
bı hakkında Kanun tasarısııııı dair (3/ 198, 
1/ 332) 

12. - Posta , 1'elgraf ,.e Telefon !şletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kerıinbesa'bıııa nh Y· 
ıJUnluk Bildiriminin sunul~uğunn dair 'ay1Ş· 

1ay Başkaulığı tezkeresiyle Poırta, Telgr·nf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1942 YJiı Ke
ııinhesobı hakkında Kanun tasarısına dair 
(3/199, 1/ 336) 

]3. - Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Ke
sinhesabma nit Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay BaŞkanlığı tez'keresiyle ·re. 
kel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesaıbı hak-

katbul edilmişık 

17. V . 1948 tarihinde 5205 ııoyıh Kanun ırlal'ok 
kalbul edi1miş'tir . 

J 7 . V . 194 tarihinele 5206 sııyılı Kanun olarak 
k aQJtıl edilmiştir . 

11. V. 1948 taı'ihin(te 5207 sayılı Kanun olarak 
kabul ediJ.nıişlir. 

:lO. IY . 1948 turibinde 5196 sayılı Kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . V . 1948 tarmin'de 5197 saJl]ı Konurı olarak 
kalbul edilmiştir. 
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·kında K-anun tasarısına dair (3/200, l/71) 

14. - Vakıflar Genel 1\füdurlüğü 1942 ~lı
na aü Uygunluk Bildiriıminin sunulduğnıın. dair 
ayıştay Başkanlığı te:dkeresiyle Vakrflar Gmel 

Müdürlüğü 1942 yLlı Kesiulhcsııbı hakkında Ka
ıııın tmıarııııııa dair (3/201, l / 335) 

15. - Yalovu Kaplıcaları İ§letınıı .klare inin 
1943 yılı Kesin•hesa'bına ai't rapor ile 'bilan~onnn 
sunulduğunon dair Sayıştay Başkanlığı texkeı•e· 

si 'hak·kında (3/ 156) 

16. - Yalova Kaplıcalan İşletme İdaresinin 
19•• yılı Bilançosuının unulduğuna dair Sayış. 
tay Baş'knnlığ ı tezkeresi haıkkmdıı (3/169) 

2 . VI . 1948 tırrihiııclo G230 sayılı Kıtnun olaı·ak 
kahnl cdilirı iştiı•. 

10 . V . 194 tarittinde 5200 sayılı Kanun olara k 
ka~ml edilıuişti l' . 

]8 . li . 1948 taı'li'lıinde (;179 sDyılı Kan'Un Olarak 
kıılbul edil:ıuiş'tir. 

18. U .1948 tarihinde 5180 sayılı Kanun olarak 
kalbul edilınıiştir. 

Tanm Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Muhtaç Çiftçilere <kliinç 'l'olınmluk 
verilmesi hakkındn Kanun tasarısına da.ir 
(1/319) • 

2. - Seyhan Milletvekili inıın Tekelioğlu'. 

muı, Dilekço Komisyonıınım 25 . V ll [ . 1947 1 n
riMi liıı.~talık r<aı·oı· cetvelind ki 595 sayılı Ka.' 
rarın Kaınutayda görüşülmesine dait jn~rgo i 

8 . VLI . 194 tıırilıinde 5254 sayılı KanUlı ola
ı·ak kabul edilmiştiı-. 

hakkında. (4/39) 14 . I . 19-18 tıırihind~ kabnl rdilııliştiı· . 

3. - Uyu.~turucu mııddel el' hııkkıııdııki 

Liibcy, en<'vı·e v Bııngkok, Aıılıışmn, özleş

me ve Protokollarını değiştirel} ProtO'kolun 
onanmasınıı dair kamın tasarısı hakkmdıı 

(l/186) 

Kanıımı 

lG . II . 194 tnı,ilıinde 51 O sayılı Kanun ola
rak kabul edilnıilıtir. 

4. - Yüksek Ziraat Enstitüleri 
tasarısı hakkında. (1/ 288) _ 30 . VI . 1948 taviljinde 5234 sayılı Kanun oln

rak kabul edilnı~tir. 

Tica.ret Konıisyonundan gelen raporlar 

1. - Ankara l\!illetvekili Mnammeı· Eri~'in , 
Bankalar ve Devlet fü . sseseleri Memurları 
Aylıklarırun Tevhit ''e Teadülü · hakkındoki 
3659 sayılı Kanunun biı·inci maddesinin (B) 
fıkrasuıın değiştirilmesine dair Kanun teklif\ 
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hakkında (2/71) 

:.ı. - Aydın !\{ill etvelüli Dr. Mazhar Ger
men ve Mit11t Aydın'ııı, (lötiirli olarak alınıın 

neba tl ynğ M nmııele Y eı·gileı·i ~·czıılıınnda n 

Uıhsil edilmiyen kısmıııın alınmaması hakkında 

Knııuıı teklifiııc dair (2/ 69) 

a. - Daıııgıı ı·esıııi Kanunu lllSIII'ISIIll ~~;öı·iiş

mc~ üzere ge<;ici bir komisyon kı.ıı·nlnıa.~ına· 

:H . V . 1948 tarihilıde 5212 sayılı Knunn olıı
ı·ak kabul cdilıniş1ir. 

(i . vrr . 19+8 tarihinde :i240 Sll)"llı Kanun olıı

ı·nk l<abııl cdiltııi~tir . 

dair. ll . H . 19+8 taı·iJıiıı<h' .eı; i<'i Komi yonn. 
4. - Kııznnı; Vcı·gisi Knıııımınuıı 1 neü \'C 

8 nci ıııaddcleriııin yonuıılnnınnsı hakkında 

Başbakanl ı k l<-'7-h ı ·rs in o dair (:l/ :!6 ) 21 . ·VI . 1948 aı ·ihiııde 1616 snyıb Karar ola
rak kıılml edilmiştir. 

5. - l\Ialiyc naknnlığ' ile 'füı·kiye C'unılnı 

riyct Meı·kez Bnnknsı nrnsında 17 . VI. J94 tıı

rihi!Hlr akdNl il cn Rözleşmenin omıuııınsıııa ve 
lııizı clövizlerin Hazine nam ve hı>sabına alınıp 

satılınıısı ve ııınhnfnzasııııı dniı · kanu n tııs11ı· ı s ı 

hııkltındn (1 / :161 ) 

6.- Milli Konınııııı Kaııununa <'k kanun tn
sıınsın:ı dair (1/360) 

7. - Mnhtı1c; 'ift c; ilen' Üdünç 'fohumluk YC· 

ı·ilııı esi hakkında Kııının tasaı·ısını\ daiı· (1/319) 

8. - 'l'iirkiye il c Rclçika - Lüksenılıııı·g 

Ekouoınik Birliği aı·usınclaki 'l'icar t Anlaşnııısı 
ile 'fürkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasınm yü
ıürlük sürelerinin iki ay uıatılması hakkında 

Kanun lasımsına dair (1/348) 

9. - 'J'ürkiyc - Fransa Ticaret ve Ödeme 
Aniaşınalan ile Mödiis vivendi ve ekl eriııin 

onanması hakkında Kanun tasal'UJınn dair 

R • V ll . l!l4~ hırihiııde 5256 sayılı Kanun olıı

rak kabul ediLmiştir . 

1 . Y r [ . 1!1-l, tarihinde' 5236 sayılı Kanun ol'a
mk kıılıul ed ilıniştir. 

9 . Yil . 19-ı t:ıı·iltincle 525ı sayılı Kanun ola
rak kabul edilnıiştlı·. 

21 . Vl . 19-t tarihinde 5224 SllYJlı Kanun ola
rak kııhul edilmiştiı·. 

(1/35) 16 . H . 194 tarihinde 5182 sayılı Kanun ola
rak kabul edilnıi.ştir. 

10. - Türkiye - Fiıılfıı:vliya Ödeme Anlaş
mMının 8 nci maddesi ile bu Aulaşmaya bağlı 
mektuptaki tasfiye hükümler~ süresinin altı ay 
uzatılınası hakkında Kanun tasarısına dair 
(1/309) 21 . Vii. . 194 tarihinci 5225 say1lı Kanun ola· 

rak kabul edilmiştir. 
ll. - Türkiye - F'ı·ansıı Ticaret Anlaşma

sma bağlı li telerin kaldırılması hususunda te
ati olunon mektuplıırın onanınası hakkında 

Kanun tasarısına dııiı· (1/269) ı . n . 194 tııl'ihlnde 51 3 sııyılı Kanun olaralt 
kabul edilmiştir. 
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tasfiyesi hususunda mektup teatisi suretiyle ya-
pılan Anlaşmanın onanması lıııkkıı)dıı Kanun tn
sarısına t.lnir (1/246) 

J~. - 'rürkjye ile 'l'icııı·et ve eyrisefııln 

Anc1laşması ve Mödüs viYcıırli akdetmiş Devletler 
uuıllımudan bftzılıın için giriş genE>l tarifesinde
ki resim hadlerinde indirmeler yapılması hıık

kında Kannn tıısarısına dair (1/50) 

14. - · Türkiye ile Yunanistan aı•asındıı im- . 
za eililen Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle bağ
lantılarının yüı·ürlük süresinin 20 Eylul 1947 
taıihine ı<adar uzatılınası hakkındıı Kanun ta
uı•ısınn dair (1/290) 

15. - Türkiye ile Yugoslnvya arasında 

imzalanan Ticaret ve Ödeme AnlaşıualRriyle 
MOıclüs vh·endi , 'l'asfiye Protokolii vı> lıağlan

tılarıııı:n onanıııası hakimıda Kanun tasarısına 
dair (1/270) 

16.- Yabancı meml{!ketlede ge~ici mahiyet
te 'l'icaı·et Anlaşnınları ve Modüs vivendi ak
eline ve bunların ııümulüne giren maddelerin 
ünıı·ük Resimleı·indc değişik l ikler· ynpılınasııın 

Ye Anlaşmaya yaııaşımyau Devletler ınnnm.'
datma knı·şı tedbü·ler alınmı:ısmıı yetki vt>ril
nı sine dair olan 4582 sayılı Kanuuı:ın 5 nci 
maddesinde yazılı sürenin iki yıl daha uzatıl-

-l . U. 1948 tarihinde 5170 ımyıh Kaılltu ol11ralı: 

ka bul edilmiştir. 

17 . V . 1948 tarihinde 520& sayılı Kanun ola
rak kabul edHmiştir. 

21 . VI . 1948 tarihinde 5226 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. · 

1 G . Il . 194.8 taı·ihinde 5184 ijayılı Kanun oln
ı·ak kabul edilmiştir. 

ması hakkında Kantm tasarısına dnir (1 / 326) 14 . VI . 1948 tarihinde 5217 soyılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

UJ.a4tırma. Komisyonundan gelen nı.porla.r 

1. - Devlet Demiryollan ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetllle
rinin ücretlerine dair olan Kanunun bil.zı mad
delerini deği,tiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin YO!UJUlıınma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/216) 

2. - Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umumi İdaresi Memurlım Tekaüt San
dı~ı lıakkmdaki 2454 ve 2904 sayılı "Kanunlara 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunlarm 

ll . VI . 1948 tarihinde 1610 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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bazı madqelerinin . değiştirilmesine dair olau 
4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçici maddele
rinin yorumlanması hakkında Başbakımlık tez
keresi (3/217) 

3. - De,,let Havayollan Genel Müdürlüğü 
teşkilatı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısına dair (l j:104) 

4. - Deniz ve kıyılarında gör\ilecek başı
boş mayın, patlayıcı madde. ve ş.üpheli cisimle
riıı yok edilmeleri hakkında kanun tasarısına 

dair (],145) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti Jlükümeti ile 
Danimarka Hükümeti arasında Hava Ulııştır

malarına dair olan Anlaşmanın onanınası ltıık-

14 . VI . 1948 taribinde 1612 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 

:n . Y .' 194 tal'ihinde 5213 sayılı Kıımın ola
nı k ka bul eclilmiştiı· . 

l7 . V . 194 tm·ilıiııde 5202 sııyılı Kantın ol~ 

rnk knhnl edilm i ştir. 

kında kanu~ tasarısııııı dair (1/230) 9 . II . 194 tarilıi.nde 5172 sayılı Kanun ola-

6. - Posta, 'l'elgı·af ve Tele-fon İşletme Cl<'
ııel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçıcı yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 

4892 sayılı Kanunda değişiklik yapılınasına 

nair kanun tasarısı hakkında (1/224) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Iı·ak Kıral

lık Hükümeti arasında Hava Ulaştırınalarıun 

dair olan Aıılaşmanm onanması hakkında ka
mm tasaı'lsına dair (1/231) 1 

8. - Türkiye Cumbudyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükiimeti ııra.ıııpda Hava 
tnaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanınn
sı hakkında kanun tnsaı·ısına dair (1/263) 

9. - Türkiye Cumhuriyeti Ilükümeti ile 
Yunanist.an Kırallığı Hükümeti arasında RaYa 
Ulaştırnı.alarına dair olan Anlaşnının onanınn
sı haklanda kanım tasarısııia dair (1/232) 

10. - Vaşington Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi ile Hava tnaştırmaları Milletlerıırası 

Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin süre
lerini uzatan Protokollerin onanınası hakkın hı 
kanun tasarısına daiı· (1/349) , 

• 

rak kııbnl edilmiştir. 

4 . IT . f948 tarihinde 5169 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 . II . 1948 tarihinde 5173 sayıb Kanun ola
ra k kabtti edilmiştir. 

9 . II . 1948 tarihinde 5174 sayılı Kanun ola
rak kabul edilmiştir.· 

9 . lJ . 1948 tarihinde 5171 sayılı Kanun ola
rıı k kabttl edilmiştir. 

5 . VII . 1948 tarihinde 5238 sayıb Kanuıı ola
ı·uk kabul edilmiştir, 
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Adalet ve İçişleri. Komisyonlanndan kurulmuş Karma. Komisyondan gelen rapoj:-Iar· 

ı. - Danıştayda açık bulıman Dördüncü 
Dair B,nşkanlığı için se~im yapılınasına dair 
Başbakanlık tezkcr sine dair (3/ı83) 

2. - Da.nıştayda açık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmasına <lai r Başbakıııılık tcz
keresi)le adir (3/184) 

3. - Danışta.yda u~ık brılnna)l üyelikler 
için seçim yapılmasına dair Ba.şbakıınlık tez. 

ı . Il . ı94 tarihinde ı596 sayılı Karar ola
nık kabtil edilmiştir. 

ı . II . 194 tarihinde 1597 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir: 

ke.resinc dair (3/184) 20 . ll . 1948 tarihinde 1598 sayılı Karar ola
rak kabul edilmiştir. 

4. - Danıştnyda açık bulunan iki üyelik 
i~in seçim yapılınasma dair Başbakanlık tez-
kcresi hakkında (!~/231 ) 9 . VI . 194 tarihinde ı609 sayılı Karar ola

rak kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulmuş Karma Komisyondan gelen ra.porlar 

1. - .Af~'Qn Karairisar i\JiUet,·ekili \Junct 
Yeziroğlu 'nun, :'l f illetvckilliği dokunulmazlığın nı 

kaldırılması hakimıda Bu ·bakanlık tezkeresine 
dair (3/ 94 ) 12 . 1.194 lal'ihinde 1573 soyılı Kurar olaı·ak 

k:ı lıul edilıııiı:;tiı·. 

2. - Af~·on Kıırahisaı· :'llillcl\·ekiJi Gl. 'adık 

_\. ! doğan 'ın. Millt•tvekilliği tlokunulmuzlığınııı 

lqıld ı r ı lııının halıkında Uıı~bal<anlık tezkereııiııı-' 

tlair (3/ 117) 

3. - \fyon Kıırııhisur ı\lilıetvelüli Ul. Sudıli 

.A !doğan 'ııı, .M illet 1•ekil liı;.; <lokuırulmıızlığınııı 

knldırılnınsı hakkında Başhafmıılık tezkcresiıı(' 

clair (3/ 9) 

-t- l'yon Kıınthi.ar :Jlillctl'f'kili (:1. &ıdı" 

.A !doğan 'ın. J l illetvekilliği clokmmlmazlığııun 

kuJdırılmıısı lııık!kıntla Bıı~bakuuJık lezk ' l'l~siııı• 

dııir (a/HiO) 

5. - Al'.ron l<ııralıisıır :'lrilletl'ekili Gl. Sadıh 
Aııloğım'm. lilletvekilliği dukuııolmazlığınıı. 

kalclırılıııusı lııık>kııllla Bıı~b·akanlık l zk rı>siıw 
daiı· (a/155) 

6. - A l'.von Kurahi ar :'llilleil'~kili W. :-Ind ık 
, \ [(loğn n 'ı u, l\1 illet ,·ekilliği t!okuımlınazlığıııı11 

l~ .l. l!l~ ' tarihinde liıN sayılı 1\nı·aı- olnı•ak 

knhııJ Nlit~:iştiı·. 

2:l. J. I!J-l, tarihiıı<l(' ı;> 6 sııyılı Kanı ı· oltlr•ıl; 

loıtmı edilmi tir. 

:.!:1. ı . J9J tıırihiııde ı :ı '7 suyılı Kıınır olanık 

kuımı edilmişfiı·. 

J:'l. 11 .'194 ' tıırihi.nde 1591 
k:ı1ml edilıniştiı·. 

• 

iıyılı Kaı·ıu· olımık 
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kaldırılma . ı hakkında Başbakanlık 

dair (3/ 121) 
tezkere in(! 

l :1. 1 [. 1949 tarihinde 1592 sayılı Karar o)ara k 
kabul edilmiştir. 

7.- Antalya Milletvekili Mustafa Korkut'- "' 
un Milletvekilliği dokunulınazlığınııı kaldırıl -

ması hakkınun Başbakanlık tezkercsiııe dnit· 
(3/~03 ) 26 . V . 1948 tarihinde 1604 sayılı Karar ola.-

8. - Amasya Milletvekili Ahmet Eyıuir ' in 

Millet\·(•killiği dolnmulınazlığının kaldırılması 

mk kabul edilmiştiı-. 

hakkında llaşhıık anlık tezkeresine ılnir (2/136) 1~ . I . 1948 tadhiııde 1575 sayılı Knı·ar ola
rak kabul edilmiştir. 

9. - Bursa l\Jilletvekili Abdurrahman Ko
nuk 'un Millet ,· ekilliği dokunulıııazlığının kal 
dll'llnıası halıkında Başhakanlık tezkeresine dair 
(:l/161) 

10. - Bursa MiJietvekili Abdurrahman Ko
nuk 'un Milletvckiliği doknnuJnıazlığrnırı kuldı 

rılması hakkında Başlınkanlrk tezkeresine dair 

12 . I . 194 tarihinlle 1577 sayılı Karar ola.
r·al< kabul edilmiştir. 

(3/124) ı :ı . l . 1948 tal'ihiııde 1576 soyılı Karar ola.
rıık kabul edilmiştir. 

ll . - Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtıık 

oğln 'nun Mill e t vek illiğ i dolrunulmazlığınrn kal 
dırı lmıı~ı hakkında llıı~bakanlık tı>zker sine dair 
(3/ 72) 1:! . I 194 tarihinde 1578 sayılı Karar ola

rak l<ı;lıul edilmiştir. 
12. - (.'ol'llh ;\iill etvekili Asım Us 'uıı l\lil

letvel<illiği dokunulnıazlığınııı kaldırılması hak
kında Bnşhalwnlık tezkerE's in e dnir (1/:!04-) 

ı :ı.- Ediı·rır ~lill ı•t\'<'kili F E>thi Er ·iıııçnğ'

'rıı l\Jillet \ ' rkilliği ılo lnrnu lıı ııızlrğııııır kaldll'll
rııas r hMl<kıııcl ıı llaşhııkıınlık IPzkE>res ine clrıiı· 

~ (3/ 1 :19 ) 

14.- Eski~l'h i l' )!ill etvek ili Emin Hazak ilP 
Istanbul Mill etvekili Fnad Köpl'iilii'nüıı Millet
vekil l iği dokunulmazlıklurııırn kaldırılması luık-

~ü . V . 19-1 tal'ibindc 1605 sayılı Karar ola
r·ak k a lnıl cdilmiştiı·. 

1:! . 1 . 1948 t arihi nde 1579 sayılı Karar ola
rak kııbul t><lilmiştiı ·. 

kında lla~bııkıırılık t r.keı·csi ue dair (a/127) 12 . r . 194 taı·ihi'ııde 1!i O sayılı Karar oln
ı·ıık l;alml edilmiştir. 

15. - t ~l'l· l\lill et,·ekili 'ııinı Erıtenek-on'un 
l\Iilletvekilliği dokııııulınazlığını n. kııldınlnııısı 

hakkında Başhııkaırlrk tezkrresiııe dair (3/ 149) 

16. - tspıırta Milletvekili KPnınl Turarı'ın 

M:illetvckilliği dokuınılıııazlığının kaldırılınrıısı 

hakkında fiaşhııkanlrk tE>zkeı· ' İll e ılair· (3/ l fiO) 

1:1 . li . 1948 tarihiııde 1593 sayılı Karar ola
I'IIk kabul edilmiştir . 

1:! . I . 19 turihiud 15 1 ayılı Karar oh\-

rak ltnbnJ cdilrn~tir . 
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1'7. - İsparta Milletvekili Kemal Turan 'ın 

Milletvekilliği dokunulınazlığının kaldırılması 

hııkkıııda. Başbakanlık tezkeı·esine dair (3/ 219) 26 . V . 1948 taı-ihinde 1606 sn.yılı Karar ola
ral< Lu~bul edilmiştir. 

1 . - İzmir Milletvekili ilasan AH Yücel 'in 
Milletvekilliği dokunulmıı.zlığıııın kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresine daiı· (3/ 140) 12 . I . 1948 tarihinde 1582 sayılı Karar ola-

19. - Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik 
Dündar'ın Milletvokilliği dokunulmazlığının 

kaldırılması lıakkıııdıı Başbakanlık tezkereJıine 

dair (3/120) 

20. - Küta.hyıı Mlllet.vekili Adnan Meııde
res'iıı, Milletvekilliği dokuııulmazlığıııın kuldı

rılması hakkında OnşiJa·kaıılık .t .czketcııine dair 
(3/ 116) 

21. - l.j ı· ra Milletvekili Smıt Kemal Yet
kin 'in MilletvckiUiği dokuııulınazlığuun kaldı

rılnıası haklunda Başbakanhl< tezkeı·c ine iair 

ı·al< kabul edilmiştir . 

12 . I . 1948 tarihinde 1583 sayılı Karar ola, 
rak kobul edilmiştir. 

1:i . U . 1948 tarihinde 1594 sayılı Karar ol~ 

rak kııbul edilmiştir . 

(3/ 162) 1:2 . I . 1948 tarihinde 1584 sayılı Karar ola
tak kabul edilmiştir. 

22. - Yozgad MilletvekiH ra.hmet.li Ahmet 
Sungur 'un Millotvekilliği dokunulmazlığın ın 

kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
no dair (3/ 110) 

2:J.- Zonguldak Milletvekili Nııı·i Tarharı ' 

ın lHlletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılına

sı hakkında Buşbııkanlık tezkeresine dair 
. (3/ 167) 

23 . I . 1948 tarilıindo Hükümete geri YerildL 

l:J . Tl . 1948 taribinde 1595 sayılı Karar ola
rak lta.bu] edilmiştir. 

Adalet, Anayasa ve İçişleri Komisyonlarmdan seçilen 5 ~eden kurulan Geçici Komisyondan 
· gelen mpor 

1. - Milletvekilleri e~inıi :Kanunıınun 15 
nci maddesine bir fıkra ekleıııncsine ve 24, 2:i, 
27 ve 34 ncü nıadd!'lerinin değiştirilmesine dair 
kanım tıı.Rarısiyle Af~'Oll Karahisar :.\[i]! tvekili 
IIaziın Bozca. ve iki arkaduşııım, Millet,·ekilleri 
Seçimi Kanununun U, 25, 27, 34 ,. 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili 
Fuad Hul(ı i Demiı·elli ve altı aı·kndaşının, l\Iii
Ict,.·ekilleri , ·imi Kanununun bazı mnddeleı-i

nin değiştirilmesi hakkında Konnn tekliileı·ine 

dair (1/ 318 ve 2/5, 96 ) . \ ' ll . 1948 tarilıinde 525 sayılı Knmıııla lı i ı ·. 

J c~tirileı·ek kabııl ııdilm~tir. 
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.idaiet, &yınchrlık, ~alışma., Gümrük ve Tekel, Dışı.leri, Ekonomi, içi4leri, Mallye, Mull Efitiııt, 
Milli Savunma, S:fğlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Tioa.ret ve Ulaştırma Komisyonla.ruıdıı.n seçile'l 

2 şer üyeden kurulan Geçici Komisyondan gelen rapor 

1. - C:aziııııtelı Milletvekili ('cnıil ~aid Rnr
las 'm, Milli Korunma KRnununun 4648 sayı ı ı 

Kıınunl a değişt i rilen 32 nci maddesinin birinci 
fıkrasının A ve B lıentlerinin yorumlanmasmı. 

da ir önergesine qoir (4/ 34) 28. :Xl . 1!!47 tarihinde 1568 sayılı Karar olarnk 
kabul . edilmiştir . 

Adalet, Bayındırlık, Bütçe, İçişleri ve Maliye Koıniayonla.rmdan seçilen 8 er üyeden kunıia.n 
Geçici Komisyondan gelen rapor 

J. - Ankara Belediyesiııe, ·aı ·sn ve nı·azi

sindeıı bt:'lli bir kısmını nıeskrıı yapncaklarn 
~-190 soyı lı Kanun hükmüne lınğlı olmaksızın 

n · ınnayycn şartlarin tahsis 1·e teınlik yetkisi 
l' el'ilnıesi hakkında Kanun tnsnrısınıı. dair 
( l / 344) 14 . _ Y J . 194B ta rih.iııde 5218 sayılı Kanwı ola

nık luıbul dilmiştir. 

Bayındırlık, İçi?leri. M""liye, Ticaret ve Bütçe Ko :nisyonla.rında..n seçilen S er -uyeden kurulan 
Geçici Kom.isyondıı.n gelen rapor 

1. - ·Bina Yapımıııı Teşvik Kanunu tnso-
rı~ı hakkınıla {l /351 ) 28. VI . 1948 tarihinde 522 sayılı Kanım ola

rak kabul edilm iştir. 

Bütçe, İçişleri ve Maliye Komisyonlarmdıı.n seçilen 10 a.r üyed6n kurulan Geçici Komiayondıı.n 
gelen rapor 

1. - Belediye geliri bakkın?n 1/65 ve Güm· 
ı-lik Tnrife Kanununu değiştiren Kanuna ek 
2256 sayılı Kımunun 3 ncü maddesinin değişti· 
rilmesi bakkmdn 1/ 22 sayılı Kanun tasarıları 

na 4nir 1 . II . 194 tarihinde 5237 sayılı t{auun ola· 
'rak kabul t'dllıniştir. 
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Dı,işleri, Tica.ret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarmdan seçilen 3 er üyedexr kurulan Geçici KomiS

yondan ge ten raporlar 

1. - Avrupa Ekonomik lş Biı· liği ~özlcşnıe.-i 
ile Eklerinin onanınası hnkkındn Kanun tasıı
ı;ısına dair· (1/375) 

2. - Türkiye il e Amerikn Bit~eşik Devlet
leri aı·ru ·ında 4 Temrniııı 1948 tarihinde iınzııla 
nan Ekonomik İş Birliği Anlaşması ile eklerinin 
onanmıısı hakkında Kanun tasarısına dair 
(1/376) 

8 . VII . 1948 tarihinde 6252 sa.yılı Knnun ola
rak kabul edilıııiştir. 

. \ ' TT . 19~8 tarihinde 5253 sayılı Kanun ola
rak knbııl ed ilmiştiı· . 

İgi9leri, Gümrük ve Tekel, Ekonomi, Mil1i Savunma., Ulaştırma., Baymdırlık, Adalet, Ça.lı..ııma. 
ve Sağlık ve Sosya.~ Yardım Komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan Geçici Komis

yondan gelen rapor , 

ı. - İstmtbul Milletvekili Ali Rtz.ı Arı ve 
iki arka.daşının, İş Kazalariyle Meslek HastaTık
ları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun 83 ncü maddesinin yoı·uınlanıııası

na dair önergesiyle aynı Kanunun aynı 'madde· 
sinin y.oru!QJanması haklanda Başbakanlık tez
keresine dair (4/100 ve 3/ 249) ;~ . _vn . 1948 tarihin le 1618 sayılı Karar ola

rak kabul edilmiştir. 

İçi,leri, Millt Eğitim, Maliye ve Bütçe Komisyonlanndan seçilen 5 şer üyeden kurulan Geçici 
• Komisyondan gelen rapor 

1. ;....;, Öıel İ{}nreiCl"(len aylı,k iı.lan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarının Milli Eğitim Ba
kanlığı teşkilatma alınması hakkında Kanuıı · · 
tasarısına dair (1/293) 30 . I . 1948 tarihinde 5166 sayılı Kanun oln-

1Bk kabul ed:ilm.iştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım, A.d.alet, İç!.9leri, Maliye ve Bütçe komisyonlarmdan seçilen S eriiyeden 
kurulan Geçici Komisyondan gelen rapor 

ı. - Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan 'ııı, İsktın Kanunun~ bazı maddelerinin 

\ 
kaldırılma.ııına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
Y.eniden btlzı madde ve fıkralar ilavesine dair 
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olaıi 5098 sayılı Kanunım geçici ikinci maddesi
nin bi ı· numaı·alı bendinin -değiştirilmesi ve bu 
rınnddeye bazı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/112) 

• 
2 . VI . 1948 tarihinde 5227 snyı!ı Kanun olarak 
kabul edilıni~tir . 

4. Kanıulayın kabul ettiği kanun ve kararlar 

Kamuta.y, ikinci toplantıda 128 kanun ile 
I>S"karar kabul. etıru.,irr. Bunların numaraları 

ile tarihleri ve ba,lıkları ~ağıda.ld cet velde 
gösterilıru.,tir : 

No .. 

!'i132 
5133 

5 1 ~5 

rı ı:ııı 

5l3i 

513 

5139 

5140 
• 5141 

5142 
•5143 
5144 

•5145 
5146 

Kanunlar 

Baş] ı k 

Hudut ve Sahiller Sağlık (1cuel Müdürlüğü 1!J.l ' yılı Büt~c Kanunu 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i .. ııretli e('tq>lcle df.'ğişlklik ya
pılmAsı h-ııkkındıı l\ıııınn 

Aııkıırn Üni\'f.'rsitesi J947 yılı Rüt~~ Kanıınunn hağlı (A) işııı·<'Ui eet
velıle d~j{işiklik ynpılııınsı h-:ıkkın<lıı Kanun 
l>l'vl <'t llavıı.vo llan Genel Müılürl üğii 1!).!7 yılı .Hütı:e Knnnııunıı tııığlı 

(Al işar~tli cetvelde değişiklik yapılması hakkıııda Kunuıı 
Orlıınıı (lcnel Müdürlüğü 1947 yılı Büt · Knnnnuıı-:ı lmğlı (A) işaretli 

cetvelde deği,şiklik yapılması hakkınıla Kanun 
Po.stıı , Telgı·nf "<' Telefıın l ş l tnı e O enel Miidüı•lüğü l94 7 yılı flüt~e 
Klllmnunıı bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması Jıakkıııda 

Kanun 
VakıCJar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütc:e Kanunun-:~ bağlı (A ) işıı

retli'cetvelde değişikHk yapılınasına dair Kanım 
Vakıflur Genel Müdürlüğü 194-7 yılı Rüt e Kııııunruıa bağlı (A ) işa

retli retvelde değişiklik yap)lnııısı h'!lkkındn Kanun 
Vnkıflaı· Genel Müdürlüğü 194 yılı Bütçe Kanumı 
İstnnbul Üııiver~itesi 194 yılı Büt~ Kaınımı 
1757 sııyılı Kantına ek Kanun 
3135 ,.e 4440 sayılı Kaııwılara ek Kmmn 
1st.'3nbul Tekriik tlnivet- it si 194 yılı Büt~e Kanunu 
Ankara Üniversitesi 194 yılı Bütçr Kanunu 
Devlet Demiı·yolları ve J,inıımları lşletıne G ııel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanumufa bağlı (A) i~aretli cetvelde değişiklik yapılınası lııık 
kıml'll Kanun 

Tarih 

8 . 11..'11 .1947 

17 . :xn .1947 

19 . XII .1947 

19. XII .1947 

19. XII .1947 

19. XII . 1947 

19 . :xn .1947 

19. XII .1947 
22. XII .1947 
22. xrr . 1947 
22. XII .1947 
22'. :xn .1947 
22. XII .1947 
22. XII . 1947 

l _ 24, XII . 1947 



5147 Ankıır·a Üniveı·sitesi 1947 yıl ı Bütçe J<aııumu1u bağlı (Al i~ııı·etl i cet
velde değ i§iklik yapılınıısı hakkında l\umın 

5 14 ' Beden 'l'erbiyesi O enel Hillürliiğü 1947 yılı Dütı,:e 1\ııııumıııa huğlıı 

(A) işaretli cetvelele değişiklik yapılın'llsı hakkında Kıınun 
5149 Devlet Denizyolları ve r~imııııları Jşletıne Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet,·elcle değişiklik yapılması hak
kındaKanun 

5150 !stanbul Üniveı·sitesi 1947 yılı Bütçe Kanuıııuuı bnğlı (.A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

5151 Istanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Riitçe Kanununa bağlı (A ) iş-.ı
retli cetvelde değişiklik ya.pılması hııkkındo Kannıı 

5J52 Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kantınuna bağlı (A) işaretli 

cetvelde cl ğişiklik yapılnııısı hııkkında Knmın 

5153 Beden 'l'c rbiyesi Genel Müdül'lüğü 194 yılı Bütçe 1\ıuıunu 
5154 Istiklal lfuı·h i mfılfillerinden 9 ere Yerilecek para mükiifatı hakkındıt 

5135 
5 1!'i6 

5JG7 

n L5 
5 1;)9 

5160 
li JGl 

K unun 
Tekel Genel Müdüı·lüğü 194 yılı Bütçe Knnunu 
De\'let Deıııiı ·yollaı· ı ve Linı n ıılım l şletnıe Oeııel Müdürlüğü .1948 yılı 
Rütçı> Kıınuııu 

Devlet Denizyolbl'l ve J,iııııııılııı · ı Jşlctnıı> O~ıırl .ı\füdüı-lüğii 19~ yılı 
Büt~e Kıınuıııı 

n evJet JJavııyo ll nn Oc>ııel ?lfüdül'lüğii 194 yıl ı Bütı;~ ·Kaııtıııu . 
Posta, 'l' elgnıf n • 'l'el!'foıı 1 · l t!t nı e Oencl Müdüı·lüğü 194 y ılı Bütçe 
Kanunu 
Oı·ınan Genel 1\lüdürlüğü 1!.14~ .nlı 11üt ~ı· Knııuııu 

194 yı lı Bütçe Knınıııu 

5Hi2 Devlet 1\fpmurlan Aylıklannın 1'evhit ,. '1' ıı.dülüııc dair olıııı 3G5G 
&"!\yı lı Kuıııınn bağlı (1) sııyılı cpt ve lin Aılalet Bakıınlığı kısınmdo. de
ğişiklik yapılması hakkındn !\unun 

5 LU3 4353 sayılı Kanunun geçici lıirinri ıııııddesiyle 4659 sayılı Kanunda 
ynztlı siireuin iki yıl uzatılııınsı hnkkmtl :ı K'3 ntııı 

GJii4 Aıııeı·ika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yııı·dımdıın ıııun

hnsn·an Milli avunmn ihtiyıı çbı·ı için sağlanacak mnddelı>ı·iıı vergi 
muailıklaı·ı hakkında Kanun 

5165 Lübnan Cumhuriyeti llükünıetiyl c, 'Lozıııı Aıııllnşııınsıııııı 34 ııc:ü mad
desinde balıis korııısu olan opturılnr i ~ in iki )·ıllık yeni bir opsi)•on sü
ı·esi tayin <:'rlilnıcsiııe ve T:üb ıı:ın '~la ki Türk ıııallnriyle 'l'üı·kiye 'deki 
Lübnnnlı mall~rı dumınuımıı kesin olıırıık düzenlemek ü.zer·e görüşme
lere haşlıınmnsma· VP bi ı · • özle~nıl' yapılmasına dnir Knnuıı 

5166 Özel İdarelerden aylık alnn ilkokul Öğretmenlerinin kndrohrının ~filli 
Bğitim Bakaıı.lığı teşkiliitına alınma. ı hakkırıda Kanun 

5 167 'l'iirkiye nmhul'iyet Merkez R:ınkıısı Knnnnurr:.ı geçici lıir nınelde 
l'klenınesiııe dnir Kanun 

516 Helediye 1 anununun !H ncü ıııııılde~iııi:n (A) fıkrıısmın kaldırılıp.ası 
hakkıncl:ı Knııuı ı 

5169 Poııta 'r lgrıı! ve 'l'elefoıı Jşletnıe len<'l Müdürlüğü ihtiyııçhı·ı için 
gelecek yıllm·n · ge~ici yüklenml'leı·l' ghi ilm i hakkındaki 4 92 sn yılı 
~unımda <!eğişiklik ya}>ılınasınn do ir Kıııııul 

25. xn . 1947 

25 . XII . 1947 

25. xu .1947 

25. XII .1947 

25. XII . 1947 

25 . XII . 1947 

25, XII . 1947 

25. XII . 1947 
31. xn . ·1947 

3L. XII 1947 

31. XJI . 1947 
31. XII .1947 

31 . xn .1!147 
31. XII .1947 
31. XII .1947 

12 .• I .1948 

16. I .1948 

19. I . J948 

ao. I . 194 

30 . I .1948 

4. II . 1948 

4. n .1948 

~. n .1948 
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No. 

5170 Türk - İspanyol .Kiiring heb-:tlmun tasfiyesi hakkında melüup tcııtisi 

suretiyle yapılan Aııla§manın onanmasınıı dair Kaıınn 
5171 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il Ytıııanistan Kırullık llüküıııeti 

a-rasında H:ıva Ulaştırnıalıırma dair olaıı AnJıışıııııııın oııanmııs ı lııık

kında Kanım 

5172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dıınimııı·k•J llüküıuet i ııı·asmtla 
Hava Ulaştrmalıı1'11ıa dair Aıılıışnınnııı onaninası halduııda Kanun 

5173 Türkiye Cumhuriyeti llükünıeti ile lı·a:k Kırallık llüküıneti arıısında 
Hava ulaştırmalarınıı daiı· (llıın Aııkışnıaııııı onıııuııası hııkkıııcla Kaııuıı 

5174 Türkiye Cumhuriyeti llükünı cti il~ J,iihn:ııı 'uıııhmiyeti HüküıııeU 

arasında Hava Ulııştırııı-:ılanııa daiı· olan Anlıışnıarıııı on:ınuvıs ı hak
kında Kamm 

5175 .Milletleraı·ası \)a !ışına teşldlii tı Stıı tü~lind€' yıip ıl ıııı dcği~iklikliklcı·iıı 

onanınası h:ıkkJnda Kaının 

5176 Devlet Memurlan Aylıkltırının 'revlıit. \ ' C Teııdiilü luıkkındııki ~656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı Cl't\· cliıı Milli Sanmrıııı Bak~ınlığı kısmm
da değişiklik yapılnınsıııa dtıil' Kııııuıı 

5177 Devlet Memurlan Aylıklurıııın 'J'evlıit ve 'l'e ııdi.! Jiiııc thiı· olıırı ;!656 
sayılı Kanuna bağlı ( 1) Ma yılı ceh·c liıı Dı~işlel'i Bukıııılığı losmını de
ğiştiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanun 

5178 Avukatlık Kanununun bazı nı-:ıddeleriniıı değiştirilmesi hakkıııdn Ka
nun 

5179 Yalova Kaplıcaları İşletm e !daı·csiııiıı 194:3 rnnli yılı hiliiıı~osuııuıı onan
ması hakkında Kanun 

5180 Yalova K-9.plıcalan İşletme lduresinin 1944 mail yılı bil fınç(lsunu ıı onan
masına d~iı· Kanını 

5181 Uyuştuı·ucu maddeler hakkındaki 23 Ocak Ull ~ Liıhey, ll Şubat 1925, 
19 Şubat 1925, 13 Teımınız 1931 Ccne\'J'e, 27 1 asım 1931 Baııgnok ve 26 
Haziran 1936 C'enevı·e Aıü:ı.şma, Sözleşme ve Protokollerini değiştiı·en 
Protokolün onanınasma dair Kanun 

5182 Türkiye ile Fransa ııı·asında :ı ı Ağnstos 1946 tnrihindc Pııı·iste im 
zalanan 'l'icaret ve Ödeme Aninşmaian ile l\Iodüs Vivendi ve Eklerinirı 
onanınası hakkında Kanun 

5183 Türkiye - Fransa 'l'icnret Anlaşmasına hnğlı listeleı,.n kalc111'1lnıa · ı hak
kında tenti edilen m ktuplaı·ın onanmasına dair Kanun 

5184 Türkiye ile Yng(lslavya arasında lS Eylul1947 tarihinde Belgrat 'dıı im 
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmasiylc Modüs Vivencli, Tasfiye Pro
tokolü ve bağlruıtılarıııııı onanması hakkında Kaınuı 

5185 lç İstikraz akdi hakkında Kanun 

5186 Atatürk'ün kız knl'deşi Mak bu le Atudan 'a vatani hilınet tertibinden 
aylık bağlanınası hakkında Kaıııııı 

5187 Hıısıınkcyf mahsulünden İhra ~ Vergisi ıtlııımıımns ı 'hakkında Kanun 
51 PoliR Vazife ve Saliihiyet Katnınuımn l~ nci lllJıddesiııiıı kaldmlınasınıı 

dair Kanuıı 

5189 Cemaloğlu 1882 tloğuıııhı Ali lhsıırı fıbis'iıı affı halekında Kanun 
5190 Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurltıriyle atlı koruma ve tahsil 

ıııeuıul'lanna hayvan ~e nı b~deli \' erilınesi lıukkıııda Kanun 

Tarih 

4. li '194 

9. II . 1948 

9 . II .1948 

9. · li . 1948 

9. ll .194 

9. II . 1948 

ll. II .1948 

ll. II 1948 

16. ll '1948 

16. II . 1948 

16. n .194..'1 

16. II . 1948 

16. II . 1948 

16. II 

16. ır 

16. n 

1 ı 
1 TT 

20. li 
20. ll 

20. n 

.1948 

. 194 

.194 

. 194 

.194 

. 194 

.1948 

.'1948 
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51 !H Hizmet üı·eleı·i emekli ve yelinı aylı ğı bağlarunasına (·lverişli olmıyan 
ubay; nshı·l Ye ıııülki ııı ıııtıı·larla bıuılıırın yetiınlerine bir defaya 
mııhsus olmak üzcı· ı·erileıı paralarm vergiye tabi tutnlınanıası hak · 
Junda Kamm 

5192 ııeral Kuzıuı Kııı·ab kiı·'iıı eşi · leti\l Karabekir'le kızları Hayat, Enıl'l 
ve 'rinısal J\:ambckiı·'e vatuni hizıııet teı-tibiıı_den aylık bağlanması 

lıııkkıııda Kanım ' 

5193 Milli Konıııınıı. Kı:ımwuna göre yapılmış ohın harcamalara nit 1943 
takvim yılı Biliııı~ıı unun onnıııııası hnkkındıı Kanun 

5194 ağlık 1·e Sosyal Yanlım Bakanlığı 1\uruluş ve Memurlan Kanunwıa 
bazı hüküıııl ı· ek lenııı ·iııe dııiı· olıııı -1 62 nyılı Kanununa bağlı 1 V<' 2 
ve 425 sayılı Kanuna bağlı 3 ·ııyılı cetvelleı·de tleğişiklik yapılınıısı 

hııkkında Kıııınn 

5195 Beden Teı·biy i Genel ~Iüdüdüğü J!l42 akçalı yılı Kesiııhesap Kanunu 
5196 Orman Genel Mü lürliiğiinün . 1942 ııkçalı yılı Kesinhe~ııp Kanunu 
5197 Postu, 'l'elgraf ve ~·etefon Genel Mütlürlüğünün 1942 ekÇalı yılı Kesin-

he np Kanunu 

519 D ,·Jet Demiryollııtı Ye Liınıınlım lşl ct.ınc Clenel Müdürlüğü J942 ak· 
çalı yılı r sinhesap J\uıuıuu 

5199 Devlet Havayolları Genel Müdüdüğü 1942 ak<:all ytlı Kesinhesap 
Kanunu 

5200 Vakıflar O uel Müdiidüğüııün 19-12 ııkçalı ytlı Kesinhesap Kanunu 
5201 Tayinat ve Yem Kanununun 37 nci uuıdde~inin değiştirilmesine dair 

Kııııun 

5202 Deniz ve kıyılarda görülecek haşıboş mııyın, pnlla 'lCI ınndde ve şüp
heli cisimlcı-in yoke<lilınelt>l'i lıakkındıı Kanun 

5203 Devlet Denizyollım J~letme Uenel Müliiirliiğüuüıı 19·W akçalı yılı Ke ·. 
sinhesap Kanunu 

5204 D vlet D nizyolinn lşl tıııc C:<ınel ~Jüdül'lüğüııün 194J akçalı yılı Ke
siııhesnp Kııııuııu 

5205 De Jet Linıanlnı·ı I şletme Jı•nel i\Hiılürliiğüııün 19-10 nkçalı yılı T(e. 
sinlıe np Kanunu 

.-206 Devlet l.inıımlım lşll'tnıe Oenrl Müdül'liiğüııün 1941 ııkç:alı yılı KI'· 
sinhesap Kanunu 

5207 Hudut v • ahilll't' 'ağlık (l ne) rıfiidüdiiğiiuün 1942 akçalı yılı Ke
siııbe ap Kımunu 

520 

5209 

5240 

5211 
5212 

Tiirkiye il 1'icuret ve . yriseiain .\n{Ua ınıısı ve Modüs Viveııdi Ak
~letnıiş Devletler mallarından bazıları ir,in iriş Genel Tarifesindeki 
resim hndledude iııdiı·nıeler yapılınıısı hakkında Kanun 
Mubıısebei Unmmiye Knnmııınun 50 nci matlrlesiııin değiştirilmesine 
dııiı· Kanun 
3 03, .J247 ve 4459 sa~·ılı kanııniarın kiiı~· okulu, öğretmen evi, kö~· sağlık 

nıemurlaı·ı ve ebelcı·i vleri inşu ttirilnıcsi~·lc ilı.dli maddeloı·iııin değiş
tirilmesi I'C !i012 v<> 30 2 sa.nlı kannıılu·rııı kııldırılmusı hakkında Kaının 
Kaçakçılığın Men ve 'rakibi hakkındaki l!lJ R ıı~'th Kanuna ek K811un 
Bakanlaı· ve D ı-let i\Hic leri Memurları Aylıldaı·ınııı Tevhit ve 'l'e· 
adülü hakkındaki 3659 sa~'llı Kaınımııı hi!'iıı('i nıadde.~iııin (B ) J'ıkı·ası-

nıiı deği tirilm ·iııe dair Kanım 

Tarih 

20. il .1948 

z·o. n .1948 

l·J.. Il' .194 

19. lV .1948 
30. IV .1948 
30. IV .1948 

3. V .1948 

7. V . 19J8 

7. V .1948 . 
10. V . 1948 

17. V . 194 

17, V .194 

17. V .194 

17 .. V . 194 

Ji. V 1948 

17. V . 19~ 

17 . 

17. 

24.. 

24. 
31. 

V 

V 

V 

V 
V 

.194 

.194 

.19-1 

.194 
194 

31. V .194 



No. 

6213 

5214 

621'5 

5216 
• 5217 
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Devlet Havayolları (lerı..el Müdürlüğü TeıJkilil.tı hakkindaki 3424 sayılı 

Kanunaı ek Kanun ' 
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geç\ci birinci mail-
desi hükmünün uzatılması haltkında KaTıtın • 
Günn'ük Koruma mem111'1arının askeri teşkilata göl'C tensikı b.iil<itlındaki 
1841 sa:yılı Kanuna ek Kanun 
.Asker! Hastaba.kıcı ' liem~irelırr hakkındaki 3433 sayılı Kamınıt ek Kanun 
abancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Aıılıı§ı:nalar1 '<e Mocllis 

'Vi.vendiler akdine ve bunla·rın şümulüne giren maddelerin giiıntük resiın
lerinde değişild~er yapılıruısına· ve Ar:ıılaşııı.aya y..anaş.mıyen Devletleı · 

ınuvaredatıııa karşı tedbil'!er a~ınma ruıa yetki vıei'ilmesine dair dlun 45 2 
"Sayılı· Kanunun yürürlük süresinin uzatılınası Jıakkın.da Kanun 

52'1:8 Ankarıı: Belediyesine, arsaı ve arazisinden belli bir m mını mesken yapa.
eaklara 2490 sayı1ı Kanun hükümlırrinc bağlı olnıak.qızın ve muayyen 
şarttarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkında Kanun 

5219 Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen . çalıştırılınası halilkındaki 

2624 sayılı Kanunun 4504 say ılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesiilin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

5220 Belediye Yapı ve Yollar Kanunumın bazı maddeleriııiıı değiıstirilınesi

ne dair olan 45 5 sayılı Kll!lluna ek Kantın 
5221 Yedek subay ve Askeri Memurlar hakkındaki Kammıuı 3923 sayılı Ka

nunla değişti;.·ilen 3 ncü maddesine biizı hükümler ekleruncsiııe dair olau 
'3e93 6ayılı Kanumuı ı nci maddesinin (A) iıkrasının değiştirilmesi hak
kındaı Kanun 

5222 :Beıniryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıliaraı geçici yüklenm.eleııe 
girişilmesi hakkındaki 4643 sa),lı Kanunda değişiklik yapılmaaına dair 
'Ka mm 

5223 Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli [,imanının inşasına dair olıın 2214 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında ~ıwun 

5224 Tükiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonumik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşınıı:sının yürürlük süreleri
nin -iki ay uzatımıası hakkında Kanun 

6226 Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasmın sekizinei maddesi ile bu An
laşmaya bağlı mektuptaki ta.~fiye. hü:kiimleı·i siiresinin altı ay uzatılına
sı hakkında Kanun 

6226 Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen 'ricaret ve Ödeme Anlaş
ması ile bağlantılımnın yürürlük süre inin uzatılması hakkında Kanun 

5227 İskil.n Kanununun bazı maddelerinin kaldınlmasına, değiştirilmesine ve 
bu Kanuna yeniden l>ii.zı madde ve fıkralar eklenmesiııe dair olan 6098 
"Saytlı Kanunun geçici ikinci ma-ddesinin bir numarab bendiniıı değişti
rilmesine ve bu maddeye bfir,ı lıüklümler ekl~nmesioe dair Kanun 

5228 Biııa 'Yapıımnı T-eşvik iKanunu 
5229 :Devlet DenizyoUarı İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 Ilkçalı yılı Kc- · 

>Sinheııap' Kanunu 
.fi230 ekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 
5231 Ankara Askeri Fabrikalar :Kioordinaı.·yon 'Ba§ka.nı Dr. Miihımdis Albay 

Osman Nuri tncele.ı·'in hükümlü lduğu ceza-nın affına dair Kanun 

Tarih 

31. V . 1948 

7 . VI 1948 

7. VI 1948 
14. VI .1948 

14:. VI . 1948 

14. VI .1948 

16 . VI .1948 

16. 'lll .1948 

1 

21. VI .1948 

2l. VI .19.48 

21. VI . 1948 

21. VI .1948 

21. VI .1948 

21. VI . 1948 

28. VI .1948 
28 . 'VI .1948 

28 . VI 1948 
28. VI .194 

30 . VI . 1948 



No. 

5232 

5233 

5234 
5235 

5236 
5237 
523 

5239 
5240 

5241 
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Devlete nit bir kısım binniOT satış bedeliyle resmi daireler yapılması 
hakkındaki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren 
3276 sayılı Kanunun yürüriskten kaldırılmaHınn dair Kamın 
Vakü!OT G nel l\lüdürlüğünce istihdam edilecek avukatlar hakkmda.ki 
1263 ayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Üniversit ler Kanununu ek Kanun 
Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmcla Kanun 

Milli Korunma Kanununa ek Kantın 
Belediye Gelirleri Kanunu 
Yaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Mil
letlerarası ağlık Sözleşmesinin ve bu özleşmeleriıı sürelerini w..ataıı 

Protokollerin onaruna ı hakkında Kanun 
.Ankara Üniversitesi Kuruluş l<adı·ohırı Kanunu 
Götürü olarnk a lınan ııebııti yağ Muamele Vergileri uezalarmdarı tah
sil edilemiyen kısmının alınmaması hakkmda Kııının 
lnebolu ve Amasra Limanları yapınu için gelecek yıllara g<'çici yük
lenmelere girişilmesi bakkındaki 4 70 sayılı Kanunını birinci madde
sinin değiştirilmesine dair· Kanun 

5242 lıkokul öğretmenlerinin o:ılnıakta olduklım aylık der·eeeleri hakkında 
Kanun 

5243 Erzincan'da yaptırılacak Meskenlcr hakkında Kanun 

5244 Bolu'nun Düzce ilcesinden Halil Meriçoğlu Mehmet Meriç'in hüküııılü 
olduğu cezanın geri kalan kısmının affına d-air Kanun 

5245 ldil Biret ve Swıa Kan'ın yabancı menıleketlere müzik tahsiline gönde-
rilmesine dair Kanun 

5246 !stanbul Teknik Üniversitesi Kunıluş Kadrolan K-:ımum_ 
5247 İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 
5248 Milli Eğitim Bakanlığı Kui'Uluş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kıı 

numı. bağb (2) sayı!J cetvelde değişiklik yapılmasma dair Kanun 
5249 1948 yılı Bütç Kanununu bıığlı eetvellerde değişiklik yapılınası lıak

kında .Kanun 

5250 Dışişleri Bııkanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sı~yılı K.ruıumı ı>k K-anun 
5251 lleden Terbiyesi Genel ~!üdürlüğü 194 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında K-:ı11un 

5252 Türkiye, .Avusturya, Belçika, Danimarka. Jo'nııısa, Ytmanistan, lrlan
da, İzlanda, J,üksemburg, Norveç, Jlolfında, ltulya, Portekiz, llirl -
şik Kırallık, lsve\:, İsvi ç ı·e llükümetl ri ve Almanya 'nın Fı·ansa, Bir
leşik Kırallık ve Am rika Bil'leşik Devletleı-i işguli altındaki nırntaka
lar Bıı.şkomut'Unlnrı arasında iınz:ılnnıııı A l' r·upıı Ekonomik l ~hirliği 
Sözleşmesi ile • klel'iııin onaJlması lıakJ..•ndıı Kamm 

5253 Türkiye ile Amerika Birleşik [) vletleri aı':lsında 4 Teınnıuz 194 tari
hinde. imzalanan Ekonomik l şbil'liği Anlaşması ve Eki ile aynı taı·ihte 
teati edilen ınt>ktnplarııı onarımıısı hııkkırıllon Kanun 

5254 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakionda Kanun 
5255 1 tiklill Hıır·bi 1\Iulillleriııe vr'rilc <·ı>k para nıükafııtı hakkınd-a l\unun 
5256 Maliye Bakanbğr ile Türkiye nıhudyet Merk z Bankası ar·asında 

17 . VI . 194 tarihind ~kdedilcıı özleşmenin onanma ma ve bazı dö-

Tarih 

30. VI .1948 

30. VI .1948 
30. VI . 1948 
ı. VII . i948 

1. VII .1948 
1. VII .1948 

5. VII .1948 
6 . VII . 1948 . 

6. VII .1948 

6 . VII .1948 

6. VII .1948 
6. VII .1948 

7 . VII .1948 

7 . VII . 1948 
7. VII .1948 
7. VII .1948 

7. VII .1948 

8. VII .1~48 

8. VLI . 1948 

8. VII .1948 

8. VII 948 

8. VII . 1948 
8. VII .1948 
8. VII .1948 



No. 
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vizlerin Hazine nam Ye hesabına alınıp satılınasına ve muhafazasına 
dair Kanun 

5257 Milli Eğitim Bakanlığı Kımılıı ş kadl'Olnrı hakkındaki 4!126 sayılı Ra
nunıı bağlı (1) sayılı cetnldE' değişiklik ynpılnıasm:ı flair Kanun 

5258 Milletvekilleri Seçimi Kanununun hiiı.ı maddelE'riniıı değiştil'ilmesint" 

ve bu Kanuna bazı mııılclelPI' l'k lcnmcsinr dair Kanun · 
5259 Yenielen yapılacak sil i ş l e ı·i i~in gelecE'k ,vıllnrn g<'ç ici yükll'nnıell're 

girişilmesine iziıı vcı·ilıuesi ha kk ındııki 3 132, 4100 ve 4649 s;ıyı lı kıı

nunlara ek Kanun 

Kararlar 

1567 G~ırük ve Tekel eski Bakanı Suad llııyri Orgü'hlü ilı> diğer şuhıslaı · 
:Jıakkında son taliıkikat açılmasına ve ,~ üce Divan kumlma ınn dair 

1568 Mi•lli Korunnın Kaııuıınnuıı 46-!8 sayılı f( ıı nuıılıı değiştiı·ilen 32 nd 
maddesiniı,ı (A ) VI" (B ) bentlcı·inin y'Oııınılnnnınsına ınahal o lın adığıı11ı 

dair 

l56!l lüdiı·li li rı'siniıı lo'ııkıbağ ı\Jahııllto;ıiııdeıı Jl asııııoğlu Ahnıet Yıldız ' ın 
ölüm cezasına ~nı·ptıl'ılma ·ı lıa:J<kınuıı 

1570 Akçıınıbad 'ın Güzal'i Köyün<leıı Jfıı ı"Şit{)ğln Ahmet ~evim 'in ölüm cc
zasma ça ı·ptıı· ılıııa.<n hakkında 

1571 Beyşehil''iıı Bıılk11mlıı 1\ ö,vüııd!'ıı l\lut<ıtnfaıığlu Mustafa .\fetlek ' iıı öliim 
C"ezasıııa çaı·ptınlnıası hakkında 

1572 Orduya Büyük Millt>t MPclisiııiıı selam , güveu ve sHgiı:ıinin bildiril 
ınesine dair 

1573 .Afyon Kıırah isal' Millefl'('kiJi A'hıned \'l'zimğlıı ' rıuu Milletvekilliği tlo
iJmnulınnzlığı hakkında 

157-! Afyon 1\•a ra!h isaı· Millet vekili (ll. !-(adı k A [(J,.ğıııı 'ın Milleti'Ckilliği do
kunulıııazlığı ihıl'k>kında 

l575 Anıasya Milleh· ı-'kili AlınıE't Eyıııiı· in .\1.illetv.ekj]Jiği dokunulnııızlığı 

hakkındn 

1576 Bursn Millet l'(•kili Abdiiı · ı ·nlın'lnıı Konıık 'un Millctı·c'killiği dokııııuJ

ınazlığı lıak.kıııtla 

15i7 Bur-sa Millel\'l!kili Abılül'l'ııhnııın Konuk 'un Milletn!killiği rlokunnl
mazlığı lıııkkında 

1578 Çanakkale Milletvekili 1'\iyazi ('ı takoğlu 'nun Milletvekilliği dokuııul

nıazlığı ha •kkındıı 

1579 Edirne Milletn•kili Fethi b:ı·iını;ıığ'ın 1\liJletv killiği dokumılınnzlığı 

~ııılkknıda 

1580 F.ı;kişelıir Millctn•kili !~min Sıızıık ilc JstıınlnıJ 1\filletvekili Pund Köp
rlilü 'nUn :ll illet I'Ckilliği ılokııııulmıızl ıkhırı hnkkıııdu 

15 ı l spnrtn Millet vekili Kemal 'l'ur·ıın 'ın M:illt>t1rekiltiği tltJkurıulmnzJığı 
!hakkında 

1582 İzmir Mill('ll'i'kiü llaı;ıııı Ali Yiiı:('l'iıı Milleh·ekiliği dokıınıılmazlığı 
hakkında 

Tarih 

8. VII . 1948 

8. VII .1948 

9. VII . 1948 

9. VTI .1948 

10. Xl . 1947 

2 XI . 1947 

28. Xl .1947 

22 . X ll _ 1947 

22. xır .1947 

2 .... '{1 L . 1947 

12 o o 194, 

12 o . 1!14 

12. T .194 

12. ı .194 

12 o 1 .1948 

l2. I .. 1948 

12. I .1948 

12. o 194 

12 o .194 

1·> o VI 



- 132 
No. Başlık 

1583 · Konya Milletvekili Dr. Muh in Fa)'k Dündar'ın Milletvekilliği d'o'ku
nu1mazlı~ı hakkında 

1584 Uı'fa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in Milletvmlliği dokunulmaz
<lığı ttıilltkında 

1585 Emirdağ'ın Aslıtnlı l öyünden Şükl'iiotltı Ali Çelik 'in ölüm cezasına 

çatp'bnlı'iıaB ı lha'kkında 

1586 Afyon Karahisar Mill~'tvekili Gl. ndı1k Aldoğan 'ın Mill~ekilliği do· 
'kunu'lmazlığı 'ha'kkında 

15 1 Afyon Karabi'sar Milletvekili Gl. Sadılk Aldoğan 'ın Milletvekilliği do
kunu1mazlığı h:a~kında 

1588 Kocaefi'nin AJkme§e Bucağına bağlı Kızılcıklı KöyÜn'den Beytullıthoğ
lu alilı Baştürk 'ün ölüm cezasına çarptıı-ılması hakkıdna 

1589 194 yıh Bütçe Kantınuna bağlı (A) işaretli cıttvelin genel toplamın
da düzeltme yapılınası hakkında 

1590 Ütüversiıteler Kanununun 46 ncı maddesiyle bu nıneldenin (D) fıkra
sının yoruma ihtiyaç g&ltel'ıniyeMk d recede açılk 'bulunduğuna dair 

1591 Afyona Kara'hisar MilletvekiU 1. ndık Aldoğan'ın MllletvekHii8i do
kunu1mazlığı baıldonda 

1592 Afyon Karahisar Millet vekili Gl. Sadık Aldoğan 'ın Milletvekilliği do 
kunulmıızhğı hakkında 

1593 l çel Milletvekili Sailn Eı·genekon 'un Milletvekilliği dokunulınnzlığı 
hakkında 

1594 

1595 

1596 

1597 

159 

159 
1600 

1601 

1602 

1603 

1f>04 

1605 
160 

Jüitahya Mlletvekili Adnnıı Menderes 'in Milletvekilliği dokunnlınaz

lığı haklanda 
Zonguldak Mill ı vekili Nuri Tnı·han ' ın Milletvekilliği dokunulın!!zlığı 
hakkında 

'Qaruştay Dördüncü Daire Başkanlığına Tevfik Talat Hıtay 'ın seçil
diği hak k ında 
Danıştııy üyeliklerine Rıılih 1'('zcanH. Hükmü Arkök, Rasiın Öngör ve 

üleyman l•'ehmi K alaycıoğlu ' nun seçildikleri hakkı nd o 
Damştay üyeliklerine Hilmi Balcı ve Celal Bingi)l'iin seçildikleri 
hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışınalarına arn verilmesi hakkında 
Ruhaylar Heyetine Mahsıı Terfi Kanununa ek 4 00 sayılı Kanunun 
~eçici maddesinin birinci fıkrasının yorumlanmasına ınahal olmadığı 
hakkında 

ııbaylar lleyetiue l1ahsus Terfi Kımununun 9 ncu maddesinin yorum
lanınasma mahal olmadığı hakkında 
Bandırma'nın ığırcı Köyünde kayıtlı bulıman vo İstanbul ultanah
met - Akbıyık Koyuncu sok:ık 24/26 nuıtıarah e~de otı\ıan Öitlemiroğlu 
Ali Özd!'mir'in ölüm cezasına ı:nrptıı-ılması hakkında 
Kütahya 'nın A Jıhıınlar Köyünd~n .M lımetoğltı üleyman Karaka-
ya'nın ölüm cezmıına çarptırılmıısı hakkında · 
. \ ntalya Milletvekili Mustafa Korkut'un ~filletvekilliği dokÜnulıuazlı
ğı hakkında 

Çonıh Milletvekili Asım U 'tın Miltet\·t'l illiği dokunulmnzlığı hakkında 
İsparta Milletvekili Kı>mal Tuı·a n 'ııı Milletvekilliği dokunulrruızJığı 
hakkında 

Tarih 

12. I . 1948 

12. I .1948 

16. I . 1948 

23. I . 1948 

23. I . 1948 

23. I .., 1948 

30 . · I .1948 

11. ll .1948 

13. II .1948 

13 ~ n . 1948 

1a. u .1948 

13. ll .1948 

13. rr . 1948 

18. II .1948 

18 . n . 1948 

20 .. II . 1948 
22 . II . 1.948 

2 IV .1948 

30. IV . 1948 

30. IV .194R 

80 . IV .1948 

26. V . 1948 
26. . 1948 

26. V . 1948 
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No. Başlık 

1607 Ticaı·et eski Bakanı Atıf İnan hakkında Mec.lis sorılltUnnası yapılma
sına dair 

1608 Vakıfıkebir ll cesiıtin Ağır Köyünden Hacıahmetoğlu Mehmet Akbu
lut ve Melikşe Köyünden MustafaoğluYusuf Babadır'ın ölüın cezasına 
çarptırılmıı l a n hakkında 

1609 Danıştuy üyelikleı·iqe Rffat Göksu ve Vecihi Tönült'ün seçildikleri 
hakkında 

1610 Devlet Demiryollaı·ı ve Limıııı.ları fşlrtme Genel Müdürlüğü memur 
ve hlzmetlilerinin ücretlerine dair olan Kannııun bazı maddelerini de · 
ğiştiren 3173 sayılı Kanuno ek 4220 soyılı Kan.nııun 6 ncı maddesinin 
yorumlanmasına ınııhal olmadığı hakkında ' 

1611 Devlet Memurları Aybklarının Tevhit ve 1'eadiilüne dair olan 3656 
sayılı 1\aııum:ıı biızı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna biz;ı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

1612 Devlet Demirynllıın ,.e Limanları Işletme munıi İdaresi Memurları 
Bmelkli Sandığı halkkındaıki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara 'biızı hü
kümler eklenınesine ve hu konunlnı·ın biizı maddelerinin değiştirilme
sine dair olıın 4001 sayılı Kımunun 17 nci ve geçici mbddelerinin yo
rumlaıınınlnrına mahat olmadığı hakkında 

1613 Rize'nin Pazar ticesi Zigarınisiifla Köyünden Osmanoğlu Sadık Ku
tan 'ın ölüm cezasına çarptı rı lması hakkında 

1614 Bakanlar Kuruluna güvenililiğine dair 
1615 Eı·zurum'un Yegenağa mahalle inden Yusuf kızı Şabende Sakmak 'ın 

ölüm cezasının 30 yıl ağır hapse Çevrilmesi hakkında 
1616 Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü ve 8 nci ma:dde'J>Eırinin yorumlıınma

sın~ ma1ıal olmadığı haıkk:ında 

1617 Ta:kip ve tahsiline imkan görülemiyen 'bazı alacaldarm silinm · ve 
affı !lı'8ikkında 

1618 İş ~zalariyle Meslek Hastıılıkları ve Analık 'gwtaları hakkmd11'ki 
4772 sayılı Kantıntın 88 noo ma'dd~nin yonımhınma ·ma ma.hal olm•a-
rlığı hakkında · 

1619 Büyük Mi·llet Meclisinin çalışmalarına 1 K·asım 1948 gününe kadar 
ara verilrmesi 'hakkında 

• 

Tarih 

4. n .19<tR 

1". VI .1!14 

9. VJ . 194 

ll. VI .1948 

ll. VI .1948 

14. VI . 194 

J 6 . Vl .1948 
ı VI . 194 

21. VI .194 

21. VI .1S4 

21. VI .1948 

3. vn .1948 

9. VII .1948 



5. Seçimler 
•' 

İkinci topla.ntıda. saym üyelerin işlerine 
ait seÇimlerden başka : 

ı8 . n . ı948 de Da.nıştay Dördüncü DaL 
~ Baııka.ıı.litma Danıştay üyelerinden Tev-

. fik Talat Hı tay ; · 
18 . II . ı948 de Danıştay üyeliklerine 

Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zatişleri 
Genel Müdürü Salih Tezca.ner, Maliye Ba
kıı.ıılığı Tahsilat Genel Müdilrü Hük;ınü Ar
kök, Da.nıştay Kanun Söl!Cüsü Rasim Öngö~ 
ve Tarım Bakanlığı eski Müsteşa.:rı Süleyman 

Fehmi Kalaycıoğlu; 
20 . n . ı948 de Danıştay üyeliklerine 

İçişleri Bakıı.ıılığı Vilayetler tda.resi Genel 
Müdürü Hilmi Baleı ve Da.nıştay Başyar

dımcısı Cel8.1 Bingöl; 
9 . VI . ı948 de Danıştay üyeliklerine 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba.k;a.nbğı Hukuk 
Müşaviri Rifat Göksu ve Danıştay Kanun 
Sözcüsü Vecihi Tönük; 

Seçilmişlerdir. 

6 . Kamutayın kapanması 

İkinci Toplantının 9'T·emmuz ı948 tarihli 
(86) ncı Birleşiminde Ko;nya Tevfik Fikret 
Sılay, İzmir Şükrü Sameoğlu ve Sivas Şem- -
settin Günaltay .-Büyük Millet Meclisi gün. 
deminde görüşülecek önemli konu kalmamış

tır. Milletvekili arkada.şlarıınızm seçim çevre
lerinde seçmenleri ile görüşmelerine fırsat 

vermek üzere ı Kasım 1948 Pazartesi gününe 
kadar çalışmalarımıza ara verilmesinin Büyük 
Meclisin kararına arzedilmesini teklif ederiz.» 

Şeklindeki önergesinin kabulünden sonra 
ı Kasım 1948 de toplanmak üzere 'oturum 
saat (13, 10) da kapanmıştır. 

--IIIIIS!!I>e-<•----
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7. Kamutay'ın, Ikinci Toplantısına ait, çalı§malarını 
özet olarak göstePen cetvel 

~ 

~ .ı.: ~ ... ~ ·ı:: a 
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~ .ı.: -a~ -:-;ı 

~~ e ~ ı 
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.. 
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8. ~~ 

·s c;; ı: 
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ı Süreli Komiayonla.r : 

Adale't Konrilyon u 28 12 13 ı o 2 o o 
An ayıasa » ı ı o o o o o o 
Bayındırlık » 7 7 o o o o o o 
Bütçe » 83 · 7ı 7 o o 5 o o 
Çalışına , 2 ı o {) o ı o ı 

o 
Dışişleri ,. ı9 ı 9 o o o o o o 
Dilek çe , ı :ı o o o 7 5 o o 
Ekonom.iı , 2 ı ı o o o o o 
Gümrük ve Tekel » 6 6 o o o o o o 
İçişleri » • 7 5 ı o o ı o o 
Maliye » ı8 ı 5 2 o o ı o o 
Meclis H. !nceleme ,. 7 o o o o o 7 o 
Milli Eğitim » ı4 ı o ı ı o 2 o o 
Milli Savurun·a ,. ı4 o 2 3 o ı o o 
Sağlık ve Sosyal Yardım > 5 4 o o o ı o o 
Sayıştay » ı6 ı .6 o o o o o o 
Tanm » 4' 3 o o ı o o o 
Ticaret , ı 6 ı-4 ı o o ı o o 
Ulaştırma , ı o 8 2 o o o o o 
Kanna. Komiayonla.r ve Geçici 
Komiayonla.r : 

Adalet ve !ç.işleri KooıisJ'{ln-

larından kurulmuş Karma Ko. 4 o 4 o o o o o 
Anayıasa ve Adalet K~n-
larından kurulmuş Karına Ko, 23 o 22 o o o o ı 
Geçici Komisyon ı ı o o o 6 o o 
Geçici ,. 

ı o ı o. o o o o 
Geçici » ı ı o o o o o o 
Geçici , 

ı ı o o o o o o 
Geçici » ı ı o o o O· o ·O 
Ge<,ıici » 2 2 o o o o o o 
Geçici ,. ı o ı o o .O o O· 
Geçici » ı ı o o o o o o 
Geçici » ı ı o o o o o o -

Toplam 30i 207 58 5 8 20 7 ı 
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İla,§ kan : 1 stanbw7 
BS§katı V. : Bin.oöl 

» * » K a»tJ1 a 
'» » : Trdbzon 

.!dareci1Jye: .&ğrı 
» » Bolu 
» » Sivas 

J!Atip tsparta 
» Kocaeli 
~ Konya 
» 
» 
» 

• ams'ltln 
Tunceli 
Ur:fa 

Gl. Kılzırıı Karab eki·r t•} 
li'eridutı Fikri Düşünsel 
Teı fik Fikt·et 8ılay [** 1 
Haif Kat·adenız 
H ali d 13 a1Jrak 
Dt·. Zihni Ulgen [***] 
Maıttalip Öker 

tıit Köksal 
Sedad P ek 
i:f,uhsin Adil B inal [**** 1 
Naşit Fı.rat 
N ec:meddin ahir S ılan 
Atalay Akan 

1 . XI . 194.17 tarihinde s~_ı;ilm.iş oiaıı Başkanlık Divanı lk,inci '!'oplantı içinde 14 iiefa toplan
mış ve 56 karar vermiştir. 

Kıt Mr 
o. 

44 

45 

46 

47 

4 

41 

5 

Toplantı 

ari hi 

1 . Xl .19·!7 

ll . XI . U!47 

ll . XII . !947 

ll. XII . Lt)47 

ll . XII . 1947 

29 . .XI . 194'7 

29. XI .1947 

Verilen kıı rıırla.rın özeti 

Hüyük Millet Mecli~i Memurları Disiplin Komisyonu kur.ulm&Bı hak
lı-ında 

Mill etvekillerinden 2 kifİye izin verilmesine dair • 

Yıldız SarayJ Şale köşkünün Çalışma Konferansına tahsisine dair 

hanunlar Mliidürliiğü Başkanlık Divaıu Katibinin aynı zamand!l Baş
kan vekilierinin Özel KAtiplik vazifesini de görmesi hakkında 

Başkan vekilierine rta'lısis olunan bir otomobili n üçe çıkarılması bnsusunda 
tdıl.reci Üyeler Kurulu taraftndan ·kanun teklif edilmesine dair 
Meclis :Kitap lık Koro isyonu üyeli,ği.ne l.dareci Üyeler Kuruluııdnn Bolu 
Milletvekili [)r. Zihuj Ülge'nin seçildiğjne drur 

MH!etv'ekilleq-indeu lO ki§iye izin ved.lcliğine daü-. 

~) 26 . i . ·ım tanhind6 vef,r.&l et-mi§, y riıı c 30 . I . 1948 tarihinde Koııya Jfilletw'lı:tili Gl. Ali 
:FwJil!Ceb &f71 s~ç~lmıilti~ .. 

[••J O. ll. P. 'Genıel ekreierl'iği gör viııi alarcık 8 . Xll . 1947 tarihinde çekilnıi yerine 17 . 
XII . t-947 tarihiue i•ob ft.lilletveiıili Oınıdet Keri11ı ltıCJJdayı seçilıııi§tir. . 

· {'-.. j 1.1 . IV . 1948 tcınihinde vefat eltı:ıiJ, yrri'lle 7 . V . 1948 tarihinde Tokad Milletvekili Re-
cai Güreli seçil11tiştir. · 

[ .... ) . H. P . Divan11iu seçildiğı1ıd.ın 8 . X IT . 1947 tarihinde çekilmi§, yerine 18 . XII. 1947 
tarihinde llaı·din Millet·vekili Dr. ~ ı• s :Ş99iJ~r. 



Karar Toplantı 

No. tarihi 

51 29. XI .1947 

52 29. XI . 1947 

53 29. XI .1947 

54 ll . XII . 1947 

55 ll. XII . 1947 

56 25 . XII . 1947 

57 25. XII . 1947 

58 25 . XII . 1947 

59 25 . XII . 1947 

60 25 . XII . 1947 

61 . 19. I . 1948 

62 19. I . 1948 

63 l!l. I . 1948 

64 19. I . 1948 

65 19 . I . 1948 

66 21. . 1948 

67 4. II . 1948 

68 4. II .1948 

69 5. II . 1948 

70 5. II . 1948 

71 5. II . 1948 

72 19 . III . 1948 

73 19 . III. 1948 

137- .. 
Verilen kararların özeti 

lçtüzüğün soru ile ilgili hükümlerinin Başkanvekilieri tarafındau ince
lenmesine dair. 

Milli Saraylarda bulunan 74/ 21 tahı-ir numaralı piyano örtüsünün Cuı;n· 
horbaşkanlığı köşküne na.kline dair. 

ldareci Üyelet' Kurulu tarııiından hazırlanan Büyük Millet Meclisi 1948 
yılı Bütçesi hakkında 

Milletvekillerinden beş kişiye izin verildiğine dair. 

Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenekleri hakkında 1dareci Üyeler 
Kurulu tarafından hazırlanan Kanun teklifinin kabul olunduğuna dair. 

Yüce Divana ınüteallik tahsisatın Hükümetçe temininin gerekli bulun· 
duğuna dair. 

Cumhurbaşkanlığı yaver ve memurlanııa nıuayyen çalışma saatleri dı
şındaki me.saileı-iııdcn dolayı ödenek verilebilmesi için Bakanlar Kuru
lundan karar alınması lazımgeldJğine dair. 

MiUctvekilleı·~ıdeıı 6 kişiye izin verildiğine dair. 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılında iki aydan fazla izin verilen 
Rize Milletvekili Hasan Cavid Belül 'ün. ödeneğinin verilebilmesi husu
sun un Knnıutaya aı-zına dair. 

Milli Saraylar Müdürlüğünde mevcut ve nıetrlik ilişçi koİtuğunun Mec
lise nakline dair. 

Cumhurbaşkanlığı dairesi hizmetlilerine ait 1948 yılı kadro cetvelinin 
kabul adildiğine dair. 

Mil Jetvekillerinden 9 kişiye izin verildiği'ne dair . 

J>ütçe görüşmelerine munhasır olmak üzere mesai saatleri dııpnda çalı
şan Meclis memur ve hizmetlllerine ücret verilmesi hakkında 

B. M. M. yeni yapısının Bayındırlık Bakanlığına devri dolayısiyle bu 
işle görevli olanlara ücret verilmesi hakkında 

Belge saklağında bulunan dosyalann sığınağa kaldırılmasına dair 

Yapılmakta olan yeni Meclis binasının iç tesisatından bazılarının yapıl
nıası ve bazılarından vazgeçilmesi hakkında a 

Milletvekillerinden 8 kişiye izin verilmesi hakkında 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin verilen 
Gümüşane Mille~ekili Edip Servet Tör'ün ödeneği hakkında 

Dolmabahçe Sarayında galerideki dört tablonun emaııeten C~hurbaş
kımlığı k~küne nakli hakkında 

B. M. Meclisi memurlanndan 7 ve daha yukarı dereceye tayin kılındık
lan halde kadro maaşını alamayan beş memura aradaki maaş farkının 
tazminat olarak verilmesi ~akkında 

Yüce Divanda çalıştırılacak memurlar hakkında 

Yüce Divanda çalıştırılacak memurlar hakkında 

Düyük Millet Meclisi yapıları il~ bağlantılarının sigorta edilmelerinin 
devamına ve bu binalann hakiki değerlerinin yeniden tesbitine dair 



Karar Toplantı 

No. tarihi 

74 19. nı .1948 

75 14. IV . 1948 

76 14. IV . 1948 

77 14. lV .1948 

78 n. IV . 1'948 

79 14 : IV .1948 

80 14. IV :1948 

· 81 14. IV .1948 

~ 14 . IV . 1'948 

83 14. IV .1948 

138-

Verilen· kararların özeti 

Nisa~ 1948 içinde 65 yaşını dolduracak olan Sayıştay Başkanı Seyfi 
Oran'ın hizmet süresinin bir y1l daha U:Zatılmasına dair 
Milletvekillerinden 8 kişiye izin verilmesi hakkında 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan 
!stanbul Milletvekili Dr. Ald! Muhtar Özden 'in ödeneğinin verilebiline
si için keyfiyetin Karoutaya arzıniı. dair 

Milli ~araylardan, listesinde adları yazılı 180 parça eşyanın Meclis 
Başkanlık Köşküne. Ankara''ya getirilmesine dair 

Milli Saraylarda'ki mevcut eşyanın ziyadan korunması için icabeclen 
tedbir hakkında Idareci Üyeler Kurulunca inceleme yapılmasma ve ne
ticenin bir 'raporla Bıışkanlık Divanma bilclirilmesine d::ıiı. 

Yeni Meclis yapısunn bahçe kısımnda yapılmasma lüzum gösterilen iki 
bahÇe istinat du'vım inşası hakkınıla üyeden Feriduh Fikri Düşüngel'in 
m'ııhalle'n yapacak! tetkikatı Başkanlık Diva.nına bildirmesi hakkında. 

Cumhıırba:şkanlığıua ait Zırhlı otomobilin yenilenmesi hakkında. 

Cumhurbaşkanlığı köşkü için satın alınacak telef.on santrali hakkında. 

'ayıştııy Başkatip Yardımcısı Besim Koça.k 'a iş sq.atleri dışındaki ça-
hşıiıasıua karşılık 400 lira verilmesi hakkında. 

Yeni Meclis yapısı sahasına girmesi dolayısiyle istinılak edilmiş olan 
. Abdurrahman Naci Demirağ binasının yıkılıp yıkılınıyacağı hususunu 

incelemek üzere Başkanlık Divanı Üyelerinden üç kişilik özel komisyon 
kunrlm ıtsı · lrakkıııda. 

84 14 .. IV . 1948 Hakkı '!'arım Us tarafından bastırılacak olan ve beşer yüz tanesi Meclis 

r.. !N . IV . 1M8 

86 5. rv . 1S48 

7 6. V .1948 

88 5. V o [94 

9 ]1) o I .1948 
90 15. VI . 1948 

n 15 o 'V'I o 1'948 

92 15. VI .1948 

93 15. VI .194 

he!ıabma sııtuı alıtı'acağı ewelce kararlaştırılmış buJQnan (1293 Meclisi 
Mebu!ıal'll) zabıbltı: ı için iste)rilen avlıns karşısında yapıi11cak bir işlem 
göı'\Hemed1ğİtlil •dıı:i-r. 

MHit ~lt'!ılylıırda kltt1lanıltnaz hale gelmiş bazı eşyanın kayıtlarının silin
;nesi liakiktniDı. 

Mfllet'O'e'lclllel'itıden 9 'kişiye izilı verilinesi hakkın'da . 

Oırliı<lli ~IAltıiıt HılHyl~iyle !Hı Toplantı 'yıiı içinde rki aydeu iazla izin alan 
"Hııkkllri M.Uetvl!kiU elim Cl'en"in ödene'ği hakkında. 

İla tıal1~ı d~layıgiyle bu Tllplantı Jıh içinde iki aydan fazla izin alan 
.Hnhly 'Mill n· kiJi. Abdiligani ·rı'üı·krnen 'iıı öde'neği hakkında. 

ıınetvekillel'ii1llen 26 kişiye iziiı ve'l'illnesi hakkında. 

IJ:fıistaıJtı -dolayısiyle bu toplantı yılı içihde iki aydan fazla izin -alaiı 
!ımıir Milletvekili 'Hasıın Ali Yücel 'in ödeneği hakkında. 

Milli aı'lıylardan. listesrnde adlan yazılı 47 pa-rça 6Wa.liın daha Ml!clis 
Başkanhk Köşküıfe, k6titııltk üzere Aiılte:ra.'ya getirilmesine dair. 

Meclis 'biııas1Iiıt yangından korurtmas1 için liizum gösterilen tesisatın 
yapılmasına dait'. 

Kurulacak deniz müzesinde m'ırlla'faza edilmek üzere istenen Dolma
bah9e Sal'aymdaki btzı yağlı boya ve sn1u boya tablola.nn, müze ku-
rulduktan ve layikiyle muhata.za edilebileceği kanaati hasıl olduktan 
sonra verilebileceği hakkında. 



Karar 
No. 

Toplantı 

tarihi 
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- Verilen kararların özeti 

94 15. VI . 1948 Meclis Basımevinin ~ çıkarma kabiliyetini inceliyerak rapor vermek 
üzere keyfiyetin bir uzmana tetkik ettirilmesi hakkında. 

95ı 15 . VI . 1948 Meclis saatçisinin almakta olduğu 25 lira ücretin 35 liraya çıkarılması 
hakkında. 

96 15 . VI . 1948 8ayıştııy mesleki kursu idare lasmı görevini yapmakta olan Evrak Mü-
dürü Harnit Tolgay'a her ay 40 lira ücret verilmesi hakkında. 

97 15. VI . 1948 Yüce Divanda çalıştırılacak memurlara verilecek ödenek hakkında. 

98 29 ·. VI . 1948 Meclis yaıwıının bahçl! kısmında :vapılmasına lüzum gösterilen iki bah-
çe istinat duvarının inşasının ileriye tehiri hakkında. 

99 29. VI . 194R Hııs1a olıiıalııı·ı dolayısiyle görevlPrini yaparnıyan hizmetliler kadro-
smıda Yusuf Koca il e İbrahim Ncıııııtlıı 'n n n ıııııayencleri hAkkında. 

--c;ıı:ai)>lil-<5:15:1--



Afyou. K. 
Afyon. K. 
Anka1·o. 
Ankara 
Antal1Ja 
B,alıkesı:r 
Bursa 
B ursa 
Denizli 
Diyarbakır 
E1·zincan 
Jçel 

Ç. Komisyonlarm gördOkle~i ifler 

1. Sürel Komisyonlar 

ADALET KOM!SYONU 

Başkan 
,"iözcü 
/({itip 

Hazim Bozca 
Ziasan Dinçer 

Kayse·ri 
Kwşehir 
Manisa 

Hıfzı O,ijıız Bekala 
Emin H alim E1·gıın 
' uman Aksoy 

Owmm1 N1:yazi Bnrcıı 
AtıfAkgüç 
A.bdürrahman Konuk 

aili Küçüka 
F evzi Kalfagü 
Abdiilhak Fı1·at 
.Refı'k Koraltan 

Reşid Ozsoy 
'ahir Kıırutluoğlıı 
K&nıil Çokılhloğlu 

1 sparta Rif at Giillü 
!stanbul 11-Jekld Hik-nıet Gelenbeğ 
1 zmir Eler em O ran 
Kastammıu Dt-. li'ahT·ı: Ecevit 
Kayseri , ait Azmi Feyzio,ijlu 
Konya Hulki Karagülle 
Malatya Şefik Tugay 
Manisa Feyzullah Uslıı, 
Mı~ğla Nuri Ozsan 
Rize Dr. Saim Ali Dilemre 
. eyham K emal Çelik 

K<ımi yon, 51 (23 ta arı, ll teklif, 13 tezkere, 4 önerge,) işin (38) ini sonuçlandırmış ve geri,-e 
kalan 13 işi .gelecek ıtoplantıya bıra'kıruştlt. 

Sayı 

1/45 

1/ 4 

1/51 

l/69 

Özeti 

TASARILAR 

Deniz ve kıyılarında görillecek başıboş nıayın, pat
layıcı madde ve şüpheli cisinılerin yokedilml'leri 
hakkın a 

Kamu alacaklarının tahsili hakkında 

Askeri ve Mülki Teıtaüt Kanuıuınun 3360 &ayıh 

Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesiıle bazı hüküm
ler eklenmesine dair 
Nüfus Kanunu tasarısı 

İşlenıi 

17 . V . 1948 tarihinde 5202 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
~3 . I . 1948 tarihinde Geçici Komis · 
. ·onu. 

Koınisyondadır. 

Koıni.syondadır. 



Sayı 

i/101 

1/ 150 

ı;ı85 

1/223 

-141-
Özeti İ~lewi 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhlt ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ı sayılı cet
vel ile değişiklik ve eklerinin Ada.let Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılınası hakkında Komisyondadır. 

Türkiye 'deki düşman menfaatleriyle ticari ve eko-
norrrik işlemlerine, menkul ve gayrimenkul maliarına 
el koyarak onlan idare etmek üzere bir sekestr idıı.-

resi kurulması hakkmda 8 . VII . ı948 taı-ihinde Maliye Ko -
misyonuna. 

Konsolosluk Kanunu tasarısı Komisyondadir. 
Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendi-
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ekien-
mesine dair 26 . V . ı948 tarihinde Dışişleri Ko

misyonuna. 

1/226 Vatandaşlık Kanununa bazı maddeler eklenmesine 
dair 26 . V . ı948 tarihinde Dışişleri Ko 

misyonuna.. 
1/238 Polis vazife ve salahiyet Kanununun 18 nei mad-

desinin değiştirilmesi hakkmda 2q . II . 1948 tarihinde Hükümet ta
rafından geri a)ınml§tır. 

1/241 4353 sayılı Kanunun geçici ı nci maddesiyle 4656 
sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl · uzatılınası 
hakkında 16 . I . 1948 tarihinde 5163 sayılı -

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 242 Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun ı836 sayılı 
Kanunla değiştirilıniş olan ikinci maddesine iki 

1/277 

1/308 

l/310 

1/311 
ı;3ı2 

fıkra eklenmesille dair 12 . I . 1948 tarilıind.e I çişleri Komis
yonuna. 

Devlet Memurları A~·hklarının Tevlıit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna. bağlı 1 sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılınası hak
kında 

Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştirilnıiş 

olan 44, 85 ve 86 ncı maddeleriyle 4782 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 84 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair 

Polis Vazife ve Saliihiyet Kanununun 18 nci madde
sinin kaldınlması hakkında 

Hukukta Yargılama Usulü Kanunu tasan ı 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bii1.1 madde
lerinin değiştirilmesi vıı bu kanuna bilzı maddeler ek-

12 . I . 1948 tarihinde -5162 sarılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı . VII . 1948 tarihinde 5231 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmittir. 

20 .. II . 1948 tarihinde 5188 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 
Koınisyondadır. ' 

lemnesi hakkında Koınisyondadır. 

1/318 Milletvekilleri Seçimi Kantınunun 15 nci maddesine 
bir fık:re eklenmesille Ye 24, 25, 27 ve 34 ncü mad-



Sayı 

1/ 323 
1 ' 340 
1/347 

1/ 3;51 

l / 367 

2/5 

• 2/6 

2/38 
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Özeti 

delerinin değiştirilmesine dair 

İtl eııı.i 

9 . VII . 194 taribinde 5258 sayılr 
Kanunla l>irleşiliıi.k':rek kabul edil
ruiııtir . 

Telgrnf v~ Telefon Kanunu tasansı Korni ,-onrlıtd:ır. 

11 tdaresi Kanunu tasa r-ı · ı ı ·mn iti~·ond"dır. 
Çolt ~ocuklıı hi\kinılcr<' vrı·il~ek yarılım paraları 

ilc iltroıniy hakkıııılnki !3253 ~~'11ı ı · nwHm k-aldı. 

r lma.~ııııı dair :!7 . , . , 19-ı- lıu·ihinıl Blitçc Ko
nıis.nmuıın . 

Binn .nıpıınıııı ' Tc vik lanunu tasarısı 

Banltınotlarla Haıirlf' , Brl!'di.n •, i'».ci ,-e Kalma BU\
ı:eli l dar l ı·\'!' !lmortisııınn Randığı tarafından çıkn 
rılan kı~·nıotli kilğıdarlJ) l;ııyholnııısı l'c~·a ~al ınına-

ı halinde yapılaı·ak i~lerr dair 

TEKLİFLER 

Afyon K;mıhisar ( Har.iııı Bo?:NI vr i'ld arkadaşı ) 

Milletvekilleri S imi Kanıımuıun 2+, 25, 27, 3-t ,.e-
46 ncı maddıılerinin değiştirilmosi hakkında 

Denizli (Reşad .Aydınlı ve Burdur Ahmet Ali Çı

nar) - Tapu Kanununıırı 15 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 
Urfa (Atalay Akan ) - Avukatlık lUnununun 4756 
sayılı aKnunla değiştirilen 21 nci madde inin 1 nci 
fıkrasının değiştirilm i hakkında 

:.! . \'1 . HH t ril ~\ıd ~2:.! ı«ıyılı 

1\ımnn olıırak kalıni •edilmiştir. 

Koııı i~yoıırlaılır. 

9 . VII . 1948 tarihinde 5258 sayılı 

Kanunla bi-l'l~tirilerek kabul edil
miştir . 

Komiı;yondadır. 

16 . lT . 1948 tarihinde 5178 sayılı 

Kanunla birleştiYilerek kabul edil
miştir. 

Z/49 İstanbul (Fuad Hulfısi D ınirclli ve dört arkr.da
şı) . . Polis azife ve 8aliihiyet Kanununun bizı fık-

ra ve roadd: L rinin kaldırılına.sı liakkında ll . n . 194 tarihinde İçişleri Ko
misyonuna. 

2/59 Seyhan (Ahmet Rem?:i Yürcgir) . Hilkfetin ilga ma 
ve Hanedanı Osmaninin Tül·kiyc umhuriyeti me
malik.i .h.o.ricina ~ıkarıJma.sına dair olan 431 sayılı Ka-

una ek Kanun teklifi 26 . \' . 194 tarihinde Dışişleri Ko
misyoımna. 

2/83 

El'Zunuu (Vehbi Kocagünoy) • Türk Ceza Kanunu
nun 287 nci madd ine bir fıkra eklenme ine dair 

B~öl (Feridun Fikri D~ün ol) • Avukat stajiyer
Jeri hakkında 

2/85 Ankara (Emin Hallin Ergun ve ll arkadaşı) - Anı

katlık Kanununun , 14, 15 ve 20 nci madd leriyle 

Reddine dair olan rapor 16 . I . 1948 
tarihinde kabul edilmiştir. 

13 . lJ . 194 tarihinde 517 sayılı 

Kanunla bh'leştirUerek kabul edil
m· tir. 



Sayı 

2/ 96 
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O zet i 

bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 4359 sayılı Kanunun 1 nd ve f9 ·oou maddeleri

in d~ril'llı&.ıine ve geçiciı bir madde eıklennıesine 
dair 

!stanbul (Fuad Hulfısi Demirelli ve altı arkadaş) -
Mill tıvtıltitleri Seçimi Kannnwıun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair , 

2/98 Bingöl (iFeridun Fikri Düı;ünsel ) - Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı K<amınun geçici maddesine iki fık-

13 . ır . 1948 _tarihinde 5178 sayılı 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 . VII . 1948 tarihinde 5258 sayılı 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ra eklenmesine daiı· Konıi yendııdır. 

2/ 110 lzmir (Ekrem Oran ve Buı· Abdürı'fUıma.n K9-
nuk ) - M tb1ıat Kanununun 35 nci maddesine bir 
fıkra eklenınesine dair Koıııisyondadır. 

3/ 26 Ka7.1111Ç \' c ı·gisi ·K ııııuuun :3 \ ' C 8 nci maddelerinin 
yvru ııılıınınn sı hakkımin l\aşlııık aıı lık tczker·esi 

3/ 30 

3/ 1!!5 

Emirdağ'ın Aslanlı köyünden Şükrü oğlu Ali Çe
lik 'in ölüm cezasınR çıırptll'l lması hn.kkmda Baş
bakanlık tezkeresi 

Kadirli ll r·csiııin Fakıhnğ malıalleiind('ıı Hasan oğlc. 
Ahmet Yıldız'ın i>lüm cezasına çar·ptır·ılnııı.~ı hak
k ırıtlıı Baş ha kanlı k tezkeresi 

3/ HI Kocaeli :n in Akmeşe Bucağına buğlı l ' ıınlcık!J k'ö
yiiııdeıı Beytull:ıhoğlu Salih Raştül'k'ün ölüm cr-

21 . VI . 1948 tarihinde 1616 sayılı 

Karar olarak k4bul edilmiştir. 

16 . I . 1948 taribinde 1585 ııayılı 
Kıırar olarak kabul edilmı)tir. 

2S . .X . 1947 tıırih:inde 11Jı69 ııa.yıh 
Karar oh.rrak kabul tdilm:lştir. 

zıısınfl f;Hptıı·ılrnası hakkında Baııhakonlrk tezkereııi 23 . I . 1'94 tarihjnde 1588 sayılı 
Karar olarak klllrul ~llnrlştir. 

3/ Hfi 

3/ 147 

3/ 158 

.\kf:ıınbııt 'ııı Gur·nzi köyüııl1cn llnrşitoğlu Ahmet 
Krvim 'in ölüm ceziHına r,aı·ptıı·ılmıUiı hnkkınd~ 

Başhakanlık tezkeresi 

Bryşehiı·'in Ralkanda köyünden Mustafaoğlu 

M ustıı.fa Melek 'in öJüııı c zıısma ~arı tll'llmll6ı holt
kıııdıı Başbakanlık tezkerr•si 

nivıorsitelıor Kanununun 46 ncı maddeııinin D fıkra-

22 . XII . 1947 tarihinde 1570 sayılı 
Karar olaı'llk kabul edilmiştir . 

22 . xn . 1947 tarihinde ısn 811yılı 
Kıtrar olarak kabul e<lil.mlştir. 

sının yoı·umlnııınası hakkında Başbakanlık tezkeresi ll . 'II . 1948 terihinde 1590 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 182 Bandırma Lleesi ığırcı Bucağının • ığırcımecidiyc 
köyünde kayıtlı bulunan ve lstıınbııl ultauahml!t 
Akbıyık mahallesi Koyuncu sokağında 24/2i numa-



Sayı 

- 144 -
Özeti 

rıılı evde oturan Özdemiroğlu Ali Öııdeınir 'in öliiııı 
cezasına ~arptll'llmfısı hakkında Haşhııkanlik teY-

lşleıni 

ker si 30 . lV . 1948 tarihinde 1602 sayılı 
Karar olarak kabul edilmi~tir. 

3/1 5 Zeytiııciliğin Lslahı ve yabMileı·inin aşılattırılmıı~ı 

hakındııki :~:>73 sayılı Kanunun 8 nci madde.siml 
yazılı ( Topı-ıık sahibi olmıyanlar) ibaresinin yorunı-
Janınasmıı dair Başbakanlık tezkaresi 25 . VI . 1948 tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 
3/218 

3/220 

Erzurum 'un Yeğenağa ınahıılleııiuden Yusuf Kızı Şa
hcııd akın ak 'ın ölüm cezıısıua çarptıı·ılması hak
kında Başbakanlık tezkcresi 

Kütahya 'nın Aslıhanlar Köyünden Mehmetoğlu Sü
leyman Karayaka'nın ölüm cezasına ~arptırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi 

3/228 Va.kfıkebir lleesinin Ağır Köyünden Hacımehmet
oğlu Mehmet Akbulut ve Melikşe Köyünden Mus
tafa oğlu YUBuf Babadır'ın ölüm cezasına çarptı-

21 . V I . 1948 tarihinde 1615 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

30 . IV . 1948 tarihinde 1603 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

rılmaları hakkında Başbakanlık tezkere i 7 . Vl . 194 tarihinde 1608 sa~· ılı 

3/240 Rize'nin Pazar lleesi Ziğamisü.f.l& Köyünden Os
manoğlu Sadık Kuta'nın ölüm ceza.<Çtna . çarptırtl-

Karar olarnk kabul edilmiştir. 

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi 16 . YI . 1!)4 tarih inde 1613 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

ÖNERGELER 

4/ 4 Rize (Fuad Sirmen) - Dilekçe Koınisyonunun 

15 . . IV . 1940 taı·ihli haftalık karar ·etvelindeki 
1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair ll . ll . 1!!48 tıırilıiııde lçişleıi Ko

ınisyorıuna. 

4/ 34 Gaziantah ( enıil Said Barlas) - Milli Korunma 
Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının A ve B bantlerinin yo
rumlaıtmasına dair 

4./ 91 

4/ 94 

' . -

'rfa (Vasfi Gerger) . 4936, 5017 ve 5027 sayılı ka
nunlarla verilen tıı.zıninat ve ödenekleı·den ne su
r tle vergi kesiteceğinin yoru.mlıı.nmasma dair 
Bolu (LO.tfi Gören ve lh.san Yalçın) . eçici Dilek
çe Komisyonunun 21 . V . 1948 tarihli lla.italık Ka
rar cetvelindeki 396 sayılı kararın Kanıutayda gö
rü.~ülmeeine dair önergt!81 

~ıl . Xl . 1!147 tıırilıinde 156 sııyılı 

1\ .ıı-;JJ · ulu ı k kabul edilmiştir. 

ı.<omis>·ondndır. 

7 . nT . 194 tarihinde 5244 sayılı 

Kanunla halledildlğindeıı işlemden 

kuldınlmıştır. 



Ankara 
Balıkesir 
Bolu, 
Bursa 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Istanbul 
fstanbııl 
1 stanbul 
t. tanbul 
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A.N.A. YASA KOMISYONU 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

Mwnıtaz Okmen 

Ankam 
llize · 
,';,'amsun 

Gl. Kazırn Ozalp 
Celal , 'ait 8i1·en 
Muhittin Baha Paı·.~ 
Jl ııarl A.ğralı 
fbrahinı 'l'ali Ongören 
Salıit Sağıı·o,ijln 
Gl. R efet B ele 
Mrwesal Frvzi Cak111ak 
1"11rıi H ultı. ·i D~nu'r<' lli 
081111111 .Yuri Könı: 

llısan Ezğü 
Fuad Sir'nıen [ * 1 
Dı·. , 'adi Konuk 

1 stanbul Dr. A.kil M uhtar· Ozdeıı 
}ı;tanbııl Recep Pekeı· 
htanbul Hüseyin Cahil Yalçın 
fznıir Miinir Birsel {*** 1 
f( ırklaı·eli Nafi, Atııf J(a,nsu · 
Kırkla.reli Dı· . , Fuad Umay 
Srmısun Hiisnü Çakır {** 1 
Sryhan Ali Münif Yeğena 
Tfkiulağ Fayık Oztmk 
Zonyuldak ., in asi Devriu [*** 1 

Komisyon , 7 ( 1 tusan, 5 te'klif, 1 tczkere) işin (4) ün'ü ~onu~l'llndmnış geriye ıkalan (3) işi' 

gelecek tQplantıya lıırakııııştır. 

Sayı 

1/31 

2/ 5 

2/46 

2/56 

Özeti 

T.A ARILAR 

Milletvekilleri Se~inıi Kanunuının 15 nci maddesine 
bir fıkı-a eklenull'siuc ve 24, 25, 27 ve 34 ucü mad
ueleriııin değiştirilmesine dair 

'l'EKLJFLER 

Afyon Kurahisar (llazim Hozca. ve iki arkadaşı) 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 
46 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

ltlemi 

!J . \'iT . 1 !>48 tv rilıiııdc 525 şa..ı•1lı 

Kanunla birleşürilcrek kabul· edil
miştü·. 

!l . Yil . 1 tarihinde 5258 sayılı 
KauunJa biri tiril~rek kabul edil
mi tir. 

Orrlu (flaındi Şal'lan) - lçtüzük 'ün biizı maddele-
rinin değiştirilmesi hakkında. 'l'üzük teklifi 12 ~ ,yf] . 19-n taı·;hinde saltibi ta-

!sta.nlıul (Fund ITulftsi Dem.irelli ) - Altın ı derece
ye kadar ola.n memurlaı·ın yargılanacakları vazifeli 
mahkemenin Adalet Bakanlığınca tayinine dair 

ra h ndan geri ahnmı ~ıı·. 

Ko m isyondaılır. 

[•] 10 . VI . 194 tarihinde Adalet Bakanlığına tayin edilmi§tiı·. 
[••] 10 . V l . 194 _ !ari~inde Afı'lli avunma Bakanlığına tayin edilmi.§tir. 
t••• J Kamutayın 23 . VI . 1948 tarihli 75 1ıci Birlt§iminde seçilm-iflerdir. 



Sayı 

2/ 81 

2/ 96· 

146 -
Özeti 

Manisa (Rıdvan Nafiz Edgüer ve iki arkadaşı ) -
Üniversiteler Ka.nunwıa ek kanun teklüi . 
İstanbul (Fiıad Hullısi Demirelli ve altı arkada~ı ) -
Milletvekilleri Seçimi Ka.nummun biizı maddelerinin 
değiştirilmesine da.iı· 

-. 

TEZKERE 

3/~ Bililietin ilgıunna ve Haneda.nı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti memaliki dıııma çıkarılınasma dair 
olan 431 a.yılı Kanunun ııci maddesiniıı yorum-

l,lenrl. 

Konıisyoııdarlır. 
J 

!) . VII . 1948 tarihinde 5258 sııyılı 

Kanunla birleşt.irilerek kabul edil
miştir . 

lanmaııı hıı.k.Joııda l38.1jbakanhk teıkeresi Konıisyondadıı·. 

B.A YıNDIRLIK KOMISYONU 

Başkan 
'özcii 

Katip 

Tmbzon 
Ankara 
K mı ya 

ı1·rı Day 
Ilaşit Böt·ekçi 
Rasim Erel 

Antalya 
B1wdur 
Bıırsa 
Eski§ehir 
!sparta 
Kat· · 
Kaı·s 
K astanıo1ıu 
Kocaeli 

rv·iyazi Aksu . 
A.lınıet Ali Çıııar 
adık Tahsin Aı·sal 
Keınal Zeytinoğlu 
Kazını A.yda1· 
Jfelımıet Bahad·w 
Aziz mııih llteı· 
Hilmi Çomk {*] 
Alım cc( Faik Aba ·ıua11 ık 

Ko11ya 
Kütahya 
Mara.ş 
Niğde 
.\ i,ijde 

· ,ı..,'a.tıısıın 
Tıınceli 
Tlt'[a 

Dr. ,· adi lrınak 
HaW Ben/i 
Haımn Ueşid Ta11kırt 
J{ alid M eıı [}i 
fbrahiııı R efik ,'ı'oy r r 
J ·ak up KalgaJJ 
M alımut Ta11 
Hazi 'OJJCI' 

Komisyon, 12 (10 tasarı, 2 teklif) i~in (10) unu sonuçtandırmış ve geriye kalan (2) i§i gele
ce-k 'toplantıya 'bıralmuştır. 

1/66 

l j 2<l4 

TASARILAR 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyazı-

nın kaldınlmasına dair Koınisyondadır. 

Genel Mulıasebe Kanuuunun 50 nci maddesinin ılc-

ğiştirilmeai hakkmdıı 24 . , •. 1948 tarihinde 5209 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Olümii 19. Xl 1 . 194.7 tariM1ılk Kam14taya ar.zedilmi§tir. 



!Sayi 

1/287 

-141-
buti 

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4585 sayılı Kanuna 
ek kanun taanrısı 

1/316 Demiryollar ve .limanlar yapımı için gelecek yıllara. 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sa
yılı Kanunun. birinci maddesinde değilJiklik yapıl-

·,• . 

1/317 

1/ 327 

1/ 341 

masına daiı . 

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli Limanının yapıınına 
dair olan 2214 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere giri§ilmesıno itin verilmesi hak
kındaki 3132 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

İl Ö:cel Idaresi Kanunu tasarısı 

1/ 343 Yeniden Radyo istasyonJarı kurulmasına dair olan 
4670 ııayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında-

İ~Ieınl 

16 . VI . 1948 tarihinde 5220 sayılı 

Kanun olarak kabu.l edilmiştir . 

21 . VI . 1948 tarihinde 5222 sayılı 

Kanun olarak kabu.l edilmiştir. 

21 . V I . 1948 tarihinde 5223· sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 . VII . 1948 tarihinde 5259 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 . VI . 1948 tarihinde Milli Etitim 
Komisyonuna. 

ki 4927 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına daiı· 2 . VI . 1948 tarihinde Bütııe Ko
misyonuna. 

1/ 359 1nobolu ve Amasra Limanları yapıını için gelecek 
yıllııra geçici yüklenmelero ıf.ri~ilmı>~i hakkı,...,dakı 

4870 sayılı Konunun birinci maildesinin dctiştiril

mesinc daiı 

J/365 Erzincan'da ynptıı•ılacnk meskenleı· hakkıııda kanun 
tasarısı 

TEKLİFLER. 

2/ 66 Çorunı (Necdet Yücer) in 'fürkiye Eneı·ji Kurumu 

6 . vn . 194 tarihinde 5241 &a)'llı 

Kanım olarak kabul (.odilmiştir. 

6 . VII . 1948 tarihinde f>ı243 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 
• 

Kanunu teklifi Komisyondodır. 

2/ 104 Burdur (Ahmet Ali Çınar) ın Umumi ihtiyacat için 
haric:ten getirilecek madeni au borulariyle aks8m 
ve teferrüa.tından Gümrük Resmi alınmasına dair 
olan 226 sayılı Kanunun. birinci m-addesinin değiş-
tirilmesi hakkında kanun tekilli 18 . VI . 1948 tarihinde Gümrük ve 

'l'ek:el Komisyonuna·. 



-i~ --" 
BUTQE KOMİBYONU 

Başkan : 
11~kanı V.: 

özcü 
Katip 

Ahmet Eym.i1· 

Nlard·in 
Diyarbakw 
.Ankara 
Ankam 

A.li Kemal Yiğitoğlu 
r..raki Cwat .Akke·ı·mcıu 
Cevclet Gölet 

Rıza JJJt·ten 
Dısan Hamid 'l'iğ1·el. 
M ııanımer Eri* 
Pakihf' Oym~n 

!zmir Atıf Imuı 
Kastanımın Mnzaffe·r Akaluı 
Kırşehi1· Şevket 'L'01'!)tıt . 
f( ocaeli 1 tmıail Rüştü. .Aksal 

Amasya 
Anıa.fJya 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
A,ydm 
Balıke i1· 
Halikesi1· 
Bursa 
Bıırsa . 
Dıyarb.akır 
Diyarbakır 
Eskişehir . 
Eskişehi1· 
Eskişehir 
1 tanbul 
Lzmir 

N1ınıllah Esat Sıımer 
Gl. Refet Alpınan 

Kocaeli Dr. Fa.zıl i)e?·afettin Biiı ·ye 

E ·at Altan 
· 8 iit·ey.l}a 01·geet1:cu 
Fi'ahı'i Bük 
D·r. M. Talat SimPr 
V edat D1'cleli 
Şe1·ef Uluğ 

: A,hmıet o,d"u$ 
Ra.~aıı Polatkaı1 
Abidin Potııo,ijln 
D~·. 1trlman A d1 •ıım· 
' , cdad Dikm eıı 

J\.on!Ja ıUuhsiıh Adil BinanT r 'J 
Konya Sedc((] ('11 ·ıiıralı 
f(ütah:tJG Hakkı Gedik 
1( iitahJJa Ll lim et 1'ahta7M he 
Kiitahya . ld ıırw Meııde·Nı.~· 
Niğde Rij'at GiinJO!J 
Sam. un M ehmed Ali Yörüker 
Tokad Refik .Ahmrl Sewn.c;il 
l' rfa Esa,t Tekel-i 
Yozgad Sıı·rı ! çöz 
Yozgad .Alım et Suııynr [*'~] 

Kol1l!İsyon, 158 (94 tasarı , 30 teklif, 3 tczkeı·e, 4. öncrğc) işin (102) ni sonuçlandırmış ve geriye 
kalan (56) işi gelecek toplantıya bırakı:ıiıştır . 

Sa :rı Özeti 

TASARILAR . 
1/37 .Askerlik Kanununun nakdi bedel hakkındaki mad-

1/45 

' ' 

. ·,."'}-1 
t 1 , i 

delerinin kaldırılmasına dail· 
Deniz ve kıyılarmda görülecek' başı boş mayın, pat
layıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmesi hak
kında 

'l'ül'kiye ile ticaret ve seyrisc!ain andla.şması ve 
modü.s vivendi akdetmiş Devletler maUaı·ından 
bazıları içitı giriş genel mrüesindeki resim hadlerin· 
den ind.irmeler yapıimosı hakkında 

ı,ıemi 

Ko m L".Yonda.d ır . 

17 . V . 194 tarihinde 5202 sn_vıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . Y . 1!)4 tıırihiııde 5208 sayılı 

Knnun olarak kabul edilmiştir. 

... f . ·,• . 

•• ı Kam1ıtayln 7 . V . 1.948 tarilı.U 56 ~ B;rztşirııinde seçilmiştil'. 
[ .. ] 07-iimii 16 . I . 1948 tarilıinıU Kamııtaya arzedı1miştir. 

... _ r ... ·,tr . 'Ji ' 
. -



- i49-
,ayı Ö1.eti İşleın.l. • 

:İj77 .Arazi Vergisi Kanununun 9 ucu maddesinin değişti-
rilmesine dair 16 . IV . 19-1- tarihinıle Hükümet ta

ı·afmdıııı geı·i a lınmıştn·. 

1/ 81 Bfızı kimyevi maddelerin hangi tarife pozisyonları

·na uygulanacağını gösteren cetvelin yürüt·lükteıı 

kaldırılması hakkındaki kararın onanmasına Jair Koıııisyondadıı·. 

1/92 İçişleri Memurları hakkındaki 1700 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesille dair olan 4488 sayılı Kanu-
nlli.1 değiştirilin.eii hakkında Komisyonrludır. 

·'1 

1/120 Lübnan Cumhmiyeti Uükümeti ile, f.Jozan antlaş

masının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan op-
tanlat• için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi til,yi ıı 
edilmesine ve Lübnan'daki 'l'ü"fk ıruıllan ile 'J'üı·-

kiyc'deki Lübnanlı malları duı•unıunu kesin olnrak 
düzenlemek üzere görüşmelere başinıtmasına ve bir 
sözleşme yapılmasma dair JO . 1 . 10-1 taı·~l:ıiııcle . 51ü5 Rııyı lı 

1/ 12!'! Kaçnkçılığın l\{en ve Takibi ltı1kkındaki 1918 sayılı 
Kanuna ek kııııtıiJ tasarısı 

J/ 128 Vnkıflııı· G<'ııel Müdüı-li.iğüncc i~tihtirıııı edil~.-cek 

a.nıkntlar hakkındaki 126::! snyılı Kanıınuıı hil'in ci 
maddesine bir fıkra eklennıesine dair 

1/ 137 Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korun-

l(anıuı olurak kalıul ed ilıniştiı· . 

~~ . \'. 1!!-1 tu ı·ihinde fi211 sa ~• ılı 

1\ııııun olarıık kııbııl cd ilmi§tir. 

30 . \ 'I . l!l-1 taı·ibincle 5233 ~ayılı 

Kaıı uu olarak kabul ed ilıni§tir. 

_ması hakkında 22 . IJ . 1 9~ tm·ihinde . ağlık YC 

Soı;yııl Yardım Komi yonuııa. 

1/ 14R Gümrük Muhafaza memurlarınlll askeri teşkilata 

göı·e ten ·iki hakkındaki 1841 sayılı Kanuıa ek ka 
mm tasarısı 

1/ 153 

J/ 155 
1/ 157 

l / l!'i!l 

1/ 168 

Günıı·ük muhafaza ve muamele sınıf ı meınuı·lm·ı ku
ruluşu hakkındaki 394.4 sayılı Kanunla bu ltnnunun 
bazı mıı.ddeleı·inin deği.~t.iı-ilmesino dair olan 4632 ve 
4644 sayılı .kanunlara bağlı kuı-uluş kadrolarında 

değişiklik yapılmnsı lıakkıııla 

Ankıır:ı su tesisatırun beletliyeye devri hakkında 
lstaııbul'da Maçka'da 'l'ranıvay 'ıı<ldı>s iııde Uazi!H'
ye ait lıinanın sıı.t ışı hakkında 

14 Eylfıl 1330 tnı·ihli tayinat ve y~ııı Knnunuııuıı 

3i nci maddesinin değiştirilmesine daiı· 

İstanbul Üniversitesi kmuluş kfdı·oları hakkıııdıı. 

l / 169 lstaııbnl 'J'cknik Üııiveı·sitesi ktırnluş kadroları hıı.k-

7 . YI . 19-1 tııı·ilıindı• 5215 sayılı 
Kamm 'oi~rak ~abul edilmiştir. 

2 . ll . Jll4 tadlıindc Hjjlcümc-t tn 
raf'ıııdıın g-eri alıııınıştır. 

ı<omi .~yoııdadır. 

Koıııisyoııdadır. 

li . Y . 194 tıtrihiıule 5201 rn~·ılı 

Kamın olınıak kabul <.'dilmiştiı·. 
7 . VII . 1!14 tari'Jtiı,de 5247 nyı.lı 

Kanun olaı·ak kabul edilnıiştir. 

kında· 7 . VTI . 10-1 tarihinde 5246 ayılt 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 



ayi 

1/170 

l / 1 3 

l / 221 

Özeti 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında. 

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 9 ncu madd · 
sinin değiştirilmesi hakkında. 
Devlet memurları :ı.ylıklarmın t.evhit ve teadiilü 
hııkkındaki 3656 sayı l,ı Ramınıı bağlı (1) sayılı cet
velin Milli Savunma Bakanlığı kuırnındn değişiklik 
yapılmasına dair 

l / 222 F.rziucan ve El'7.Urtun Belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrnzına dair olan 4126 sayılı Kamuınn ikinci mad-

6 . \"TJ . 1948 tarihinde 5239 ~ayıh 
Kunu'n olarak kabul edilmiştir . 

Komisyondadır. ''ı·: 

ll . Il . 1948 tarihinde 51 76 saxılı 

Kn~un olarak kabul edilmiştir. 

desinin değiştirilmesi hakkında · !Com isyondııdır. 
1/ 224 Posta, 'l'elgı·af ve 'l'elefon İşletme Ocnel Müdürlüğü 

ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yükleurnelere 
girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı Kanttnda değişik-
lik yapılmasına dair .ı . ll . 1948 tııı·ihinde 5169 sayılı 

Knıııın olarıık kabul edilmiştir. 
l /~29 Sıhlıi muayeneler sonucunda tekaüt cdilı>cek sulıny 

ve eskeri memurlıı.ra verilecek tnzminat ·ha.kkıııda 1\oınisyoııdadıı·. 

lj:!:ı :ı ·ruı·kiye umhuriyet Merkez Bankası Knıuııunın 

geı:ici hir madde eki nınPsitıe daiı· -~ , ll . 1948 tııl'ihinc.le 5167 sıı~·ılı 
lüınuıı olarak kalıni edilmiştir. 

1/ 2.44 Genel Muhasebe Kanuııumın 50 ıı~i nıaddes.inin de-
ğiştirilmesi hakkmda :24 . \' . 1948 taı·ilıiııde 5209 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/245 Ankara Üniversitesi-1947 yılı Bütçe Kanununıı bağ
lı (A ) işaı·etli cetvelde değişikl ik yapılması hakkm-
da 19 . Xll . l!l-17 tıırilıind~ 5134 ~ııyılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/246 Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip mrıııurlar;vilc ko
ruma ve tahsil ıııemurlarına v rilecek yem bedeli 
hakltında 

lj247 194 yılı Büt~e Kanunu tasarı ı 

1/248 Ankara Üniversitesi 1948 ),lı' Bütçe Kanunu tasa
rısı 

1/249. Beden Terbiyesi. Genel Müdürlüğü 194 yılı Büt~e 
Kanunıı tasarısı 

1/250 Devlet Demiryolları ve Limanları 1şletme 
Müdül'lüğü 194 yılı Bütçe Karıunu tasarısı 

Genel 

• 

20 . II . 194 tarihinde 5190 . ay ılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 . XII . 1947 taı·i!Jinde 5161 sayılı 
Kanıın olarak kabul edilmiştir. 

22 . XII . 1947 tarihinde 5145 ~n;vılı 

Kanun olnrak kabul edilmiştir. 

:25 . Xll . 1947 taı·ihinde 5153 sayılı 
Kanun olarak knbul edilmiştir. 

31 . XII . 1947 tarihinde 5156 sııyılı 

Kanun olarıık kabul edilmiştir. 

l/251 Devlet Denizyolları ve Limanlım İşletme Genel ll il· r 
dürlüğü 1948 yılı Bütc:e Kanunu tasarısı 31 . XII . 1947 tarihinde 5ıl57 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir, 



- 151 
Sayı Özeti !~lem.i 

lj252 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 y1lı R lii · 
, (jC Kanunu tasarısı 31 . Xl 1 . 1!J47 tarihinde 515 ~ayılı . -. . ·. ~. Kanun ohmık kabul Milmiştir. 

lj253 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 8 . Xll . 1947 tar·ihinde 5132 sayılı 

1/254 İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütc;e Kanunu tasa· 
rısı 

lj255 İstanbul Teknik VTıiversite!i 1948 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı 

1/256 Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

1/257 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdül'fü. 
ğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Kanım olnruk kııbul edilmiştir. 

~2 . XII . 1947 tarihinde 5141 sayılı 
Kanun olarak kubul edilmiştir. 

2:! . XII . HJ.n taı-ihiııde 5l·H so.nlı 
Kanuı,ı olarıık kııbul edilmiştir. 

31 . XII . 1947 tarihinde 5160 sa~·ılı 

Kunıın ola~ak kilbul edilmiştir. 

:::ı . XII . 1!H7 tarihinde 5159 sayıl ı 

.. "- • · • - ·-· ~~ Kınnın ola ı·ak kııhnl erli lmiştir. 

]/258 'fekcl Genel'Müclürlüğü 194 yılı Bütçe Kııınıını ta· 
sarısı 

lj259 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

lj260 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa. bağlı (A ) işııretli cetvelde değişiklik 

31 ' xn ' 1947 tarilıi,rıde 5155 sayılı 
Kamın olaı·nk knlıul cdilnıi~tir. 

22 . XJI . 1947 tarihinde 5140 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

yapılması hakkında l!J . XJl . 1947 tarihinde 5135 sayılı 

Kantın olarak kabul edilmiştir. 
1 1261 Dcvl<•te ait. biı· kı · ını binalaı· atı~ bedPii ile resmi 

dııireler ~-apılması Jıakkın(laki 2~00 sayılı Kanunlıı 

bu kıınıınıın ikinci maddesini tleğiı:ıt: ı u : :)2t6 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında -' ,. .. ...,, 

l / 262 lstikliil Harlıi miiiCılleriııdcıı 9 ere nrilecek paı·fl 
mükiıfatı hııkkıııda 

1/265 Amerika Birleşik De,·letleı·ince Türkiye'ye yapıla
cak yardımdan munhasıran Milli avunma ihtiyaç
ları için sağlanacak nııı.d(lelerin veı·gi nnıoflıkları 

hakkmda 

1/ 266 Kalkınma istikl'azı hakkındaki 4938 ray ılı Kanuna 
ek Kanun tasarısı 

1/271 1947 yılı Büt\:e Kanununa bağlı (.\ } i~u - •tli cetvel
dr değişiklik .rapılması hakkmdıı 

30 . YJ . 194 tarihinde 3232 sayılı 

Knııun olııra k k n lıul edilmiŞtir. 

2.). XII . 194i tıırihintle 3154. soyılı 
lümıııt olarak kabul edilmiştir. 

19 . 1 . 194 tarihinde 5164 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

lG . ll . l!J+ taı·ilıimlc 51 5 sııyılı 

Kanun olıll'lı k kabul eılilnıiştiı·. 

17 . XII . 1947 lRI'ihiııd1• .)1:33 soyılı 
Kııııun olarnk kıılıul PdilrııiştiT. 



Sayı 

1/272 

1&2 -
Özeti 

Devlet Demiryollan ve lıimanları t~letme Genel Mü
düı liiğü 19·!7 ,vılı Bütçe Kanununa !>ağlı (A) işaretli 
,<'etv-cldc d ğişiklik ~vaıı ılması hakkıudıı. 

İ~lemi 

U . X ll . 1947 tarihinde 5146 sayılı 
· Knnıııı olarak ' l<ııbul dilıniştiı:. 

1/273 Ormaıı Oen •1 iVIüdürlüğii 1947 yılı Bütçe Kanununa 
ba~lı (A) işaı't'tli cetY lde değişiklik yapılması hak-
kınd•a J9 . XII . 1947 taı'i hinde 5l86 sayılı 

Knııun olarak kahul edilmiştir . 

1/274 Posta, Telgraf 1·e Telefon t~letme ficnel :\Liidürlüğü • 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i~aretli cetvelde 
değişiklik yııpıJınası hakkında 19 . X ll . 194-7 tnrihiııde 5137 sayılı 

Kanıııı olaı·ak kahul edilıniştir. 

1/275 

1/276 

Yakıflıır ~lt>nel Müdürlüğü 1!J~7 yılı Bütçe Kanunu
na bağb ( A ) işaretli Cl'l1·eldc değişiklik yapılması 

hakkında 

Vakıflar Genel llü ~ürlüğü 194-7 yılı Bülç' KanllJltı
ııa bı.ığh (A) işaretl i (·etvelde cleğişilüik ~·ıqıılırıası 

lıakkmdn 

1/277 D vl t Meımll'ları Aylıklarının 'l'el"lı.it ve Teadülline 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 

19. XII . 19-17 tarihinde ;jJ3R sayılı 
1\aıınn olaı·ak kıtbul ecli lııı l.ştir. 

HI . XII . 1947 tarihinde 5139 sayılı 
J\nnun olııı·ak kabul edilm iştir·. 

hakkında . ]:! . ı . 19~ tnı·ihintlc :i162 sayılı 

1/27 Devl t Hava~·ollan Genel ~lüdüı·lüğü 1947 yılı Büt
çe Kannnuiıu bağlı (A ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılınası hakkmtla 

1/279 Beden Terbiycsi C:!'ncl 1\[üdüı·Hiğü Kanununa ek 
#047 sıı.~' ılı Kanunmı ge~ici birinci maddesi hükınü-

1\anuu olaMık knhul edilmiştir. 

19 . Xi 1 . 1947 tarihinde 5135 sayılı 
Kanunla bil'leştiı·ilerek kabul edil
nıiştir. 

ııün. 19-l y ılı soııuııa kadın· u?,atılırıusı hakkında 7 . \'f . 1 9-ı ' taı ·ihinde .)214 sayılı 
1\ uııuıı olıtnık l<alıtıl !'llilnıiştir . 

1/ 2 O 1. lanbııl Cniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işııı·etl i cetvelde değişiklik yapılma ı hakkm-
da 25. XII . 1047 tarilıiı\de 5 150 sayılı 

Kıınuıı olarak kabul edilmiştir. 
1/2 1 

l / 2 2 

'l'ckel Genel 1\füdürlüğü 1947 yılı Büt e Kanununa 
bağlı (A) iı;;ar tli cetvelde değişiklik yapılması hak
londa 

neden 'l'erbiycs i • uel i\lüJül'iüğü 1947 y ni Hütçe 
Kanununa bağlı (.\.) işaretli c tv lde değişiklik ya
pılma ı hakionda 

1/2 3 Devlet Denizyollar ı w l 1illlanla rı l~letıno Genel 
Müdürlüğü. 194-7 yılı Bütçe Kıınu.ııwuı bağlı (A) işa.-

23. XH . 19-1-7 tarihinde 5152 sayılı 
J\ ıı ınm olııl'ıık knlml edilmiştir. 

:!:i. XII . 1947 taı·ihimle 5148 sayılı 
Kııııun olul'ak kabul edilmiştir. 
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!!layı Özeti İşiemi 

retli cetveldP değişiklik yapılnıııRı hakkında 25 . XJ 1 . 1947 tıırihinde 5151 sayılı 

Kannıı olarak kabul edi lmiştir. 
1/2 4 Ankaı-a Üniversitesi Ul-17 y;lı Büt~e Kanununa bağ- : 

h (A) işaretli rctvclde değişiklik yapılması ılıakkında 25 . Xll . 1947 tarihinde 5147 sayılı 
Kıımın olaı·nk kabul elilnıiştir. 

1/285 Jstanbul 1'elrnik Oııivtrsitesi J!l-ı7 yılı Bütçe Kantı
nuna bağlı (A) i!;'llreili rctvcldc dcği~iklik yapılınası 
bakinnda 25 . XII . 1947 tarihinde 5151 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/288 Yükspk Ziraat Enstitüleri Kanunu taHnı·ısı 

1/289 1'arım Hııkıınlığı Oörcv Y<' Kıırulu~u hakkındaki 

30 . Vl . 194.8 tııı-ihinde 5234 sayılı 
KııJıttn olaı·ak kabul edilmiştir. 

3203 sayıh Kanuna ek Kanun tasarı ı 12 . IV . 194 taribinde Hükümet 
t arn tından geri alınmıştır. 

1/291 DeYiet Memurlan Ayiıidannın •rcvhit v~ teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (l ) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmıııı clcğiştirı>n 4665 sayı lı Ka-
nuna ek Kanun tasarısı ll . ll . 194H tarihinde 5177 sayılı 

Kanun olaı·ak l1abul edilmiştir. 

1/294 Şirketihayriyenin sa1:ınalınmu~mıı dair olau ,'özlc.~

meniıı onanınası hakkındaki .ı697 sayılı Kanunun 5 
nci maddesin~ bir l"ıkı-a ldenmesine dair Konıisyondadır. 

1/ 297 Atatiiı·k'ün kız kardeşi Maklınlt> Atn(laıı'a vatııni 

hizmet tertihindt>n aylık bağlanması hakkında 18 . 11 . 194 tariJıjnde 5186 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/298 

1/ 299 

1/ 303 

Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanununa ek Deniz 
kredisi hakkında • · 
Yabnnrı memleketlerden taksille ~atınalınacak gemi
lerin taksite bağlall8Cak bed ll ~ri için Maliye Bakan
lığınca rehin veya tPıniııat knıışılıi;rında kefalet veril
me;ıi hakkında 

Ol. Knzım Karabekir'in eşi lcli\1 Karalı kir ile kız
ları Hayat, F.ıncl ve Timsal Karalıeki ı "t \"Rtani hiz
met tertibinden aylık bağlannıa.~ı hakkındıı 

1/ 304 Devlet llnmyolları Ü Pn~l ~Hidüı·lüğü teşkilatı hak
kındaki 3424 sayılı ·I<anuna ek kanun 

1/ 305 lspiı ·to vp ispiı-tolu i<:kil<>ı· Tekt>li !ıakkındaki 42!'il) 
sayılı Kıınunun 14 ncü madd sinin değiştirilmeaiue 
ve 2460, ::182R, 40-W ve 4226 sayılı Kanunların bfızı 

Komisyondadır. 

Komiııyondadıı·. 

20 . 11 . 1948 taribinde 5192 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 . V . 194 tarihinde 5213 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

hükümlcı·inin kaldırılmasına dair Koıni yondadır. 

l / 307 Sağlık ve Sosyal Yaı-dını 11akanlığı kuruJu.ş ve me
uıuı·lıı.ı·ı Kanununa hi\zı hükümler eki nmesine d11ir 
olan 4 62 soyılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelleı·d~ 
dı>.ğişiklik yapılması hakkında 19 . IV . 1948 tariliinde 5194 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 



Sayı 

1/313 

1/316 
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Özeti 

Askeri hastabakıcı lıemşirt>l r hakkındaki :3433 sııyılı 
Kantına ek kanun tasarıs1 

Demiryollar ve limanlar yapıını ıı;ııı gelecek yıllam 
ge~ici yükleıımelere girişilmesi hakkındaki 4643 sa
yılı Kantıntın hiı-inei maddesinde değişiklik yapı] . 

ınıısıııa dair 

1/ 317 l<'ilyos - Ereğli hnttı ile Eı·eğli linıunınm yapılmasıuiı 
dair olan 2214 sayılı Kanunun birinci maddesinde 

İşiemi 

14 . Vl . 194 taı·ihinde 5216 sayılı 
Kanun olarak kabul dilmiştir . 

21 . VI . 1948 tarihinde 5222 sayılı 

Kanun olarak kabul edilm iştir. 

d ğişiklik yııı>ılınıısı hakkında :n . Vl . 1948 tarihinde 5223 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 319 Muhtaç çift~;ilere örlünç tohunıluk . verilınesi hakklnda 8 . Vll . 1948 tarihinde 5254 sayılı 

1/ 321 Ortaöğretim okullarmda yardımcı öğretmen ı;alıştırıl
ması bakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Ka
nuııla değiştirilen ikinci maddesinin değiştirilmesine 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

dair 16 . VI : 1948 tarihinde 5219 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 325 Yabancı mentl ketleı·e gönderilecek öğrenciler hnk-
kın<laki 1416 sayılı Kanuna ek kaının tasarısJ 7 .. VII . 1948 tarihinde 5245 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/327 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara ge

çici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi hak-
kındaki 3132 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 9 . V 1 l . 1948 tarihinde 5259 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/342 Zonguldak Maden Başçavıış Okulu ile Maden Tel<· 
nisiy ıt Okulunun Milli (;:ğitim Başkanlığına devri 

\a.k.kuıc.la Komi~yondadır. 
1/343 Yeniden nluyo istasyonlaı·ı kuı-u.lmasma dair olall 

4670 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
492i sayılı Kanu.nda deği.-ıiklik yapılmasına dair Koınisyondadu·. 

'1/347 Çok çocuklu biikimlere veril cek yardım paralariylt' 
ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırıl-
masına dair Komisyondadır. 

1/ 352 Devlet Demiryolları ve Devlet Limanları İşletm e 
Genel Müdürlüklerinin t şkiliit ve vazüeleri hak-
kındaki 3633 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı Komisyondadır. 

1/ 354 Türkiye Cum.hur~yeti Ordusu handoları ve Cumhur
başkanlığı armoni muzikası için yetiştiı-il cek mu-
zika öğretmenleri hakkında Komisyondadıı· . 

1/ 359 Inebolu ve Amasra limanları yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenınelere girişilmeııi hakkmdıı.lri 

4870 sayili Kanunun birinci ma'ddeııinin değiştiril

mesine dair 

1/361 Maliye Bakanlığı ile Türkiye umhuriyeti Merke-l 
Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akdedilen 

6 . vıı . 194 tarihinde 5241 sayı lı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 



Sayı 

1/365 

1/ 366 

1/370 

-165- . 

Özeti 

ııözleşmenin onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine 
nam ve hesabına alınıp sattınlması ve muhafazasına 
dair 

Erzincan 'da yaptırıla cak nıeskenler h n kkında 

Dışişleri Hakanlığı kuruluşu hakkındaki :1312 sayılı 

Kamında değişikJik yıı.pılnınsııın \' !' Inı kanmuı hfLzı 

hükümleı· eklenmesine dair 

194 yılı Bütçe Kanununa hağlı (A ) ve (T, ) i(laretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hııkkında 

1/ 371 1stiklal harbi miılullerine veı·ilocek para mükiifatı 

hakkında 

1/ 372 

1/ 37a 

1/ 374 

1/ 379 

Bf.'den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli eotv('lde değişiklik 

yapılması hakkında 

Milli Eğitim 13akanlığı Kuruluş kadroları hakkın· 

daki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında 

Milli Eğitim Bakanlığı Kurulu.ş Karh·oları hakkın · 

daki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvl'lde 
değişiklik yapılması hakkında. 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yııpılması hak . 
kın da 

1/ 380 Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanwıuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak-
k ında 

TEKLIFLEU 

2/ 20 Seyhan (Sinan 1't>kelioğlu ) . Maaş Kanununa ek 151·1 
ve bu kımuna ek :1969 sayılı Kanunlarda değişiklik 

Işlemi 

!l . vır . 1948 tarihinde 5256 sayılı 

!\anun olıınık kabııl edilmiştir. 

6 . vn . 1948 tarihinde 5243 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

8 . V Ir . 194 tarihinde 5250 sayılı 

Kanun ola rak kabııl edilmişt.ir. 

8 ' vıı . 194 tarihinde 5249 sayılı 

Kanunla bil'leştirilerek kabul edil- · 
miştir. 

8 . V I 1 . 194,! tn ri hi nde 5255 sayılı 
Ka;mn olarak k~bul edjlnıiştir. 

8 . V 1 T . 1948 tarihinde 5251 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi(ltir. 

. V IT . 1948 tarihinde 5257 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi(ltir. 

i . VII . 1948 tarihinde 5248 sayılı 

Kııııun olaı·ıık kabul edilmiştir. 

Konıisyondadır. 

Komisyondadır. 

yapılmasına dair Komi yondadır. 

2/ 30 Trabzon ( Muııtafa Reşit Tamkçıoğlu ) - Devlet Menıtte

ları Aylıklarının Tevhit ,.e Teadülüne dair olan 365J 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) hendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında 1 . U . 194 tarihinde Milli E~tim . 

2/ 31 Trabr,on ( Muııtafıı Heşil 'İ'ıırakçıoğlu ) - 1\lnarif Te<i
killit ı na dair Kanunun 13 ncü maddesinin değiştil'il -

Komisyonuna. 

nıcı.i hakknıda Kouı.isyondndır. 
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Sayı Özeti !şlemi 

2/32 eyhan (~inan Trkelioğlu) - Askeri ve Mülki 'rekaüt 
Kanwıunıın 6-1 nrü ve aynı luınwıun 1746 s~yılı K::ı

nunlıı d ğiştirilt•n +7 nci mııddPI rinin değiştirilıne-;i 

lıakkında Komisyondıı.dır. 

2/37 . eyhan (Hiuaıı Tckrlioğlu ) -Askeri Hastabakıcı :S.eııı
şirolcr kadı'Ostı hakkuıdaki 3~75 sayı lı Kanuna ek ıı:a-

nun tcklil'i 

2/41 ldareci U.vclcı· Kurulu - ı:;a~·ıştay •Kanununun ba~,ı 
mad,delcriııin ckğiştiıilıııcsi ve bu kanuna bfır.ı mııtl-

1..1 . ll . 1948 tarihinde 5176 sayılı 

Kantın otıu·ak kabul edilmiştir. 

dc.l~ı· eklcıuııcst h~kında romisyondadır. 

2/ 42 Yozgoacl (S ıl'l'ı lQöz ve ü~ arkadll.'jı) - Temsil Heytti 
Av.alariyle Birinci Büyük Millet Meclisi Azalar·ınn 
vatani hizmet karşılığı ödenek verilmesi hakkında Kcınıisyondadır. 

2143 Bu lıkesir (Eminittin Ç'eliköz ve üc; arkadaşı) - flk• -
kul öğrctnıcnled ııylıklaı·.ınııı öğrenim durumlarınil 

\ 'C hir.ınct ·üı-el~rine göı·c a.,-a rlanması hakkında 

2/ -1 Çorunı (1 r ascn ll gaz) - Il iwıct sürclrri emek! i ve r~

tim aylığı bağlııuınasırıa ch·crişli olmıyan ·ubay, ag. 
ke!'i ,.e mülki mcmnrlal'la bunlaruı yctirnlcriPt' 
bir clera,,·a mahsus olmak ü:r.er·e verilen paraların 

\'crgiye tiibi tutulmarnaMı hakkında 
• 

2/ 57 . 'iğde (früsryin tıluso~' ) - De\'let 1\Iemurlnrı Aylık
lurmm Tcvlıit v Teadülüne dair olan 36!i6 su.vılı Ka
nuna ek 459 sn.vılı Kanunun 7 nci maddesi hükünıl•·· 

6 . VII . 1948 tarihinde 5242 sayılı 
Kanun olarak kabul ~dilrniştir . 

20 . ll . 194 tarihinele 5191 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

rinin Millctvekill~rin~ cl<' uygulanması hakkında 16 . l . 194 tarihinde 8ahibi tara
fından gel'i alınmıştır. 

2/ 67 <1azianteb (Öm<>r Asım Aksoy v~· C'cmil Sııicl Bar
las) - Hasanlse.vf tütüııiiniin J !lH )o lı mahsulünrhm 
lhraç \ ' cı·gi ·i al ınınaması hııkkuıda 

21 idareci Ü)·cler Kurulu - 3135 ve 4-ı-10 sa:ılı Kanun
lanı ek kanun teklifi 

2/69 

2/70 

2/ 71 

Aydın (Dr . .\fıızhar Germen \'e Mitat Aydın)' - Götü
ri.i olara!< nlınıın ebati Yağ Muamele Vergileri c>e· 

zalııı·ındau tabsil edilmiyen kısmının ıılmnıaması 

hakkında 

Jdarcci yelt'l' Kurulu - Nakil vasttıılan bakkındaki 
:ı 27 saYJlı Kımuna ek kanun tekJifi 
Ankaı·a (Muıınınıer F.ri.) - Bankalar ve Devlet mü
csseseleı·i memurları aylıklarmuı tevbit ve teadiliii 
hakkındaki 3659 ·ay ılı Kanunun biı·int'i madd iniıı 

. !1 . 1948 tarihinde 51 7 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . XIJ . 1947 tarihinde ldareci 
Üyp·) eı.' Kıll'ulu tarafından Keri alın
mıştır. 

6 . Yil . 19 tarihinde 5240 sayılı 
Kıınun olarak kabul edilmiştir. 

J{oıuisyondadır. 
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Sayı Öıcti 

(B) fıkrasının dcği~tirilmesino dair 

2/73 ~eyhan (Ahmet Rcmzi Yiiregir) - Çanakkale Millet
vekili rahmetli Atıf Kamçı! 'ın eşine vatan i hizmet 

!şlemi 

31 . V . 1948 tarihinde 5212 sayılı 
Kanun olaral< kabul edilmiştir. 

tertibinden aylık bağlanınası hakkında :!1 . VI . 1948 tarihinde ~Rhibi toıın
fından geri alınmıştır. 

2/75 Idareci Üy~ler Kurulu - BiiyUk Millet Meclisi 1947 

2/ 76 

~·ılı büt~esinden "l\'[illi P.avunma Bakanlığı 1947 yılı 
hüt<;l'sinc aktanııa yapılınası lıakkındıı 

• . 
Idareci Gyeler Kurulu - flüyük Millet. l\lcclisi 1947 
yılı Büt~l'sind~ değişiklik yoapılmasına dııir 

2/ 77 ldnreci Üyelı•ı T\urulu - Sayıştay 1947 yılı Bütçe
s i ııdr dPğişiklik yapılmnsına dair 

2/ 78 Çanakkale (Niyazi Çıtııkoğlu ) • Devlet. Memttdarı 
Aylıklannın 'l'evhit ve 'l'eadülüne dair ols.n 3656 
sn)rılı kanunla btı kanuna el< 4644 sayılı kanuııd~ 

11 . XIT . 1947 tarihind 5133 sayılı 
Kanunla biı-ICf,ltirilerek kabul edil
miştir . 

17 •. XJI . 1947 tarrhinde 5133 sayılı 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 . J\'lJ . 1947 tarihinde 5133 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

değişiidik yapılınıısı hakkında T<oıu.isyondadır. 

2/ 79 ldar·eri Üyeler Kurulu . 1757 sayılı Kanunıt ek kıı -

2/ 80 

2/ i 

• 2 !lC 

nuıı teklifi 

luaı·cci Üyl'leı- Kuı·uln- :ııa!'i n 4440 ~ayılı kanuıı 

lar-ıı ek kanmı teklifi 

Yoz~aıl ( lhsnn Olgun VI' Isparta Sait Köksal) - Da
, hiliyo Mrııııır-lan Kıuıuı;ıınurı ikinci ve üçüncü 
madd,•IHinin değiştiı-ilmesi haltkındıı.ki 4089 sayılı 

Kıınuıı vr bu kanuna ek 4529 sayılı Kanıında deği

şiklik yapılmasına daiı 

Urfa (Vasfi Gerger ) - Devll't nwıııuı·ları aylıklıırı

nııı tf'vhit vr teadilliine dair olan 3656 Payılı Rıı.nu -

n ıı Pk 4ft-44 sayılı Kanunun geçici a n<'Ü mıııldesi hill\· 

:!:l . X rı . l947 taribinde 3.142 sayıl-ı 

Kanun olıı.rnk kabul edilmiştir. 

22 . xrr . 1947 tarihinde 5143 sayılı 
1\ıırıun olıLı-ak kabul edilmi,ştir. 

Komisyondadır·. 

ıııürıiin uzııtılnınsı hakkında Koruiııyondadıı·. 

2/99 iğde (Rifat Gürsoy ve Hüseyin Uusoy) - Mıı:.ı · 

mele Vcr·gisi hakkındaki 3843 sayılı lC runun 10 
ncu maddesinin 4700 sayı.lı Kaınınla deği tirilE'n 
beşinci fıkrasının değiştirilm e ·ine dair Komisyondadır. 

2/ 102 Sivas (Şakir Uma ) - Osıııaniye'run Toprııkkale bu
cağıııdan ÜNmanoğullar·ından Bekir Bozkıu:t'a va.. 
tani. hizmet tE'rtibinrlen aylık bıığlanınnsı hakkın lu 28 . VI . 1948 taribinde sahibi tarıı-

fıııdan g•ri alınmıştır. 
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Sayı Özeti 

2/113 ldareci Üyeler Kumlu - Büyük Millet Meclisi 194 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

2/115 

2/117 

2/118 

!dareci Üyeler Kıırıılu - Büyiik Millet Meclisi 1948. 
yılı bütç.esinde değişiklik yapılması hakkında 

İdareci Üyeler Kurulu - Sayıştay 1948 yılı bütç• ·
sinde değişiklik yapılması hakkında • • 

ldareci Üyeler . Kurulu - Büyük Millet Meclisi U1-l8 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkırıda 

,. ' ')' l 

TEZKERELER 

3/20 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetiilerinin ücretlerine 
dair olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 
sayılı Kanuna ek Kanunun 4 ncü maddesinin yo-

İşiemi 

R . Vlf 1948 tarihinde 5249 sayılı 

Kanunla biı-leştirilerek kabul edil
miştir. 

. VJI . 1948 tarihinde 5249 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil· 
miştir. 

8 . vır . 1948 taı·ihindı> 5249 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

8 . vır . 1948 tarihinde 5249 sayılı 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

rumlarim.ası hakkında Başbakanlık tezkeresi Komiııyondadır .. 
3/26 Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü .ve 8 nci madde

lerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke-

!l/33 

. 3/37 

' 
3/38 

3/39 

3/ 40 

3/41 

resi 

Adalet Bakanlığı merkez kumluşuna eklenen kad
rodaki değişikliğin onanınasma dair Başbakanlık 

21 . VI . 1948 tarihinde 1616 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi Komisyondadır . 
Devlet eliyle zirai işletmeler kurulmasını sağlamak 
için Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Korobinaların 

Merkez ve taşra kuruluş kadrosunun onanınası hak-
kında Başbakanlık tezkaresi Komisyondadır. 

D:ı.şişleri Bakanlığında kurulmuş olan (Ticari ve 
mali Anlaşmalar Görüşme Kurulu) kadrosı.uıun 

onanınası hakkında Ba,şbakıı.nlık tezkaresi Kom.isyondadır. 

Dışişleri Bakaulığında kurulan (Ticari ve Mali An-
laşmalar Görüşme Kurulu) kadrosunda yapılan 

değişikliğin onanınası hakkında Başbakanlık tezkto-
resi Konıisyondadır. 

Dı.ıpşleri Bakanlığında kurulmuş olan ( ipariş Mer-
kezi Bürosu) kadrosunun onıınıııa, ı hakkında Baş-

bakanlık tezkereai Koıni yondadır. 

l)ışişleri Bakanlığında kurulmuş olan (Şipariş Mer-
kezi Bürosu) kadrosı.ıııda yapılan değişikliğin 
onanma ı hakkında Başbakanlık tezkaresi Komisyondadır. 



. Sayı 

3/42 

3/43 

3/45 

3/ 46 

3/47 

3/48 

3/ 49 

3/ 50 

. 3/ llR 

3/129 

3/ 131 

3/ 137 

:~/158 

-159-
Özeti 

Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuruluş kadrosuna ya
pılan bazı eklerin onanınası hakkında Başbakanlık 
tezkeresi 
Ekonomi Bakanlığına bağlanan (Kağıt ve Mat
buayı Düzenleme) bürosu kadrosunda yapılan de
ğişikliğin onanınası hakkında Başbakanlık tezkeresi 
Içişleri Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kad- · 
ronun kaldırıldığı hakkında Başbakanlık tezkereai 

Milli Korunma davalarını görmekle görevlendiri
len hususi ve asliye mahkemelerine verilen ödenek
ten yapılan ödemeleri incelemek üzere kurulan 
büro kadrosunun onanınası hakkında Başbakanlık 

tezker~si · 

Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kad
rodaki değişikliğin onanınası hakkında Başbakaniık 
tezkeresi 
Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen mü
fettiş kadrolarındaki değişikliğin onanınası hak
kında Başbakanlık tezkeresi 

Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna ekle.ııen kad
ronun onanmasına dair Ba.~bakanlık tezkeres.i 
Yargıtayda kurnlan lıususi daire kadrosunun onan
ması hakkında Başbakanlık tezkaresi 
Ekonomi Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenmiş 

olan kadrolarda yapılan değişikliğin onanınası hak
kında Başbakanlık tezkeresi 
la~e işlerinin gördürülmesi için Ticaret Bakanlığı em
rinde ilidas olunan memuriyetlere ait kadroların 

ona.ıımll.'>ı lıSJkkında Başbakanlık tezkcrcsi 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenm&
si hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddeai
nin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 ve 16 ncı 

maddelerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi 
Üıtiversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) 

fıkrasının yorumlanmasına dair Başbakanlık tez-
k e resi 

4lemi 

Komisyondadır. 

Konıisyondadır. 

Koınisyondadır. 

• 
Komisyondadır. 

Koınisyondadır. 

Komisyondadır. 

Koıııisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyoııdadır. 

ll . VI . 1948 tariblnde 1611 sayı b 

Karar olarak kabnl edilrııiştir . 

Komisyondadır. 

Komjsyondadır. 

ll . ll . 1948 tarihinde 1590 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
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Sayı Özeti !şlemi 

3/ 185 Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aııılattmlınıı.sı 

hakkındaki 357:3 sııyllı Kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı ('l'oprak sahibi ol.nuyanlaı·) ibaı·es : nin yoruııı-
lanmıı.suıa dair Başbakanlık tezkereiri Koınisyondadır. 

3/ 216 Devlet Demiryolları ve Limanları 1şl~tın Genel Mü
dürlüğü memur ve hizmetiilerinin ücret lerine dair• 
olan Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 sa
yılı Kımuna ~k 4U20 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi-
nin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi 1 J . VI . 194 tarihinde 1610 sayılı 

Karar olarak kııbul edilmiştiı· . 

3/ 217 Devlet Demiryolları ı·e Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü Memurları Tekaüt and:ığı hakJı ındaki 2454 . 
ve 2904 sayili kanunlara bazı liükümleı· eklenm pAqi 
ve. bu kanunların bazı maddelerinin deği.~tiı·iJmesi

ne dair olan 4001 sayılı Kanun,un 17 nci ve geçici 
maddelerinin yorumlanma.sı hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ı 4 . V1 . 1948 taribinde J 612 saydı 
Karar olın·ak kalmJ edilmiştir. 

3/..223 'fakip ve tahsiline imklin görülemiyen 250 079 lira 
5 kuruşun silinmesine ve 642 lira J 5 kuruşun da 
affına dair Başbakanlık tezkeresi 

Ö ERGELER 

4/ 24 Samsun (Yakup Kalgay ) - Emekli aylığı ile öğret
men ve müdeıırislik, doktoı· , eczacı , ve~erıner, mü
hendis ve kondöktörliik aylık-lıınrun bir kişi üzeı-in

de toplanabileceğine dair olan 900 sayılı Kanunun 

21 . YI . 194 tarihinde 1617 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir . 

birinci maddesinin yoı'\ırnlaıım.ası hnkk mda 5 . V . 1948 tarilıjnde sahibi taraf m
dan geri nlınmıştır . 

4/ 38 Kars (.Aidf Eyidoğan ) - Dilekçe Koınisyonunuıı 

25 . Vill . 1947 tarihJj Haftalık. Kııı·ııı· cetvelindeki 
466 sayılı Kamnn Kııınutnyda görfu;ül nı esin dair Kouıiflyondadır. 

4/ 40 eyhan ( inan Tektlioğlu) - Dilekçe f ıırııisyonunun 
25 . VID . 1947 tarihli Haftalık Karnı· cetvelindeki 
466 sayılı Kar~rın Kamutayıla göı'i:ii?iiltrı <'ırille dair Koınisyondadır. 

4/ 44 Bolu (İhsan Yalçın ) Dilekçe Koıuisyonumuı 
25 . VlJT . 1947 tarihli Jla.ft.alık Karnr ı:e_velin.deki 
632 sayılı Kaı·nrın · Komiıtaydıı görüşülmesine dair Koınisyondadıı·. 

4/ 45 Yozgad ( Sırrı lçöz.) - 'kerJ 1•e Mülki Tekaüt Ko-
nunuuu.n 6 ncı maddesinin yotumlauma~rına daiı• 14 . V . 19 tarihinde sahibi tara-

fından. geri alınmıştır . 

4/ 68 Kocııeli ( F'ııa<l Balkan) - Askeri 1•e Miilki Teknüt 
Kanunun~ 25 nci mnducsinin son fıltra ının yorum -
lanmıuıına dair IComis)"onda.d:n·. 

4/ 2 Kastamonu (. fuı:n.ffeı· Akalın ) • D vi t Memurları 
Aybklaıw.ın Tevhit 1·e Tendülüne dair olan 3656 sa-
yıh Kanundu değişiklik yııpılıııası 1·e aylıklardan 



Sayı 

16i 
Özeti 

o/o 5 emeklilik karşılığı ke ilmesi hakkınuai<j 4!!05 
sa)rılı Kanunun -! ncü mad~esinin yoı·umlanınasına 

İşiemi 

dair 1\oınisyondadır·. 

4/83 Sanısun ( Rıza l ~ıtan) - Devlel Memurları Aylıkları
nın 'l'evhit V(' 1' eadiilüııe dair olıın :~656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sıtyılı 1\anuııun geçiti 2 nci maddesi-
nin 7 nci fıkrasındaki fiili hizıne1 1tlhirinin yoı·u ııı

lannıası hakkında 

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

Komisyondııdır. 

H aşkan 
86zcii 
[(fitip 

:t ouy~tldak 
nenizh 
Zoii .IJUI~Iak 

Emi11 Erişi1·gil [ * 1 
Hul ftsi 01·al 
Saln-i Koçe'r 

.'l.i}n 
Bıtrdw, 
Bııı·sa 
(!ondı 
/erzurum 
lstan1nı1 
l znu:r 

Alu net A lpa.~lau f( ii ta h .IJO Dr. Ahmet llısan Gürsoy 
/Jr. 1ll. f:ı'enf Ko1·kut 
Cr·mil Üz 
A li (' 01'lllı 
Şükrü Koçale [** 1 
A 1i Rıza An 
Sait Od~Ja.k 

.lf m1i.su Dr. M emduh Necdet Otaman 

.!1 n,ij/a Dr. Mitat Sakaı·oğlu 
8ez;hau A)ınıet Renızi Yüregir 
Zon,qııldak !.smail Er,qener 
Zon.r;uldak A. R. f1ıcealenıdaroğlu 

K'oınlııyon, 3 (2 tasarı ve 1 önerge ) işin (2) sini sonuç)andıl'IIll§ ve (1) ini gelecek 'topl'8Iltıya 
·bıraıkmışiır . 

1/33 

1/209 

TASARILAR 

lş Kanununun Ç!'rçcv<'siııt> giı·ıniyen i~ yerlerinde çtı
lışanların iş kazaları ile meslek hastalıklarının taz
mini hakkında 
Milletlerarası \)alışma T~kiliitı Sitatüsünde yapılan 
değişikliklerin onanınası hakkında 

ÖNERGE 

4/ 101 Kazanç, Muvazene ve !ktisadi Bulıran Vergileri 
hakkındaki kanunların bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair olan 5088 sayılı Kanunurı 1. 2, ve 3 ncü 

KoıniRyondadır. 

9 . ır . ı 94 tarihinde 5175 ;ıayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

maddelerin.in yorumlanması hakl;ınd.ı :.! • Vf . 194 tal'ihiııde Maliye Ko
misyonuna. 

[•] 10 . VI . 1948 tari1ıi?t4e Gümrük 11e Tekel Bakanlığına tayin edilmqtir. 
[••] Kamutayın 23 . VI . 1948 tarihli 75 nci BirZe§imind.e St911m-i§tir. 
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DIŞİŞLERI KOMİSYONU 

Başkan 
Sözcü 
Katip · 

B ·ilecik 
Kocaeli 
Gaziant eb 

M emdıılı Şevket Bseııdal 
Nihat Erim [*} 
Dr. Abdurrahman Melek 

Afyon. K. 
Aydın 
Bolu 
Burdu1· 
Çoruh 
Diyarbakır 
!stanbul 
!stanbul 
!zmir 

D1·. Cemal Tunca Kocaeli 
D1·. M az har Germen Konya 
Hasan Cemil (/ambel. Kütahya 
Orgl. Fahrettin Altay Manisa. 
Asım TT s Manisa 
Fazı/ Ahmet Aykaç Samsun 
Enis Akaygen Sirıob 
Hamdullah ııphi Taıwıöııer8ivas 
Hasan Ali Yücel Tokad 

1 brahim Süreyya Yiğit 
Ali Rıza 'l'ürel 
Orgl. Asım Gündüz 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Ra§it Hatipoğlu 
C emil Bilsel 
}· usuf Kemal Tengirşenk 
Reşat Şemsettin Sirer [*"' } 
Nazım Poroy 

K'O'lllisyon, 28 (27 tasan, 1 teklif) işin (18) ini eonuçlandırıruş ve geriye IJı:a-lan (10) işi ge'lecek 
toplantıya .'bırakmıştır. 

Sayı O.zeti Işlemi 

TASARILAR 

1/35 Türkiye - Fra.ruıa Ticaret v~ Ödeme Anlaşmalan ile 
Modüs vivencli ve eklerinin onanması hakkında J6 . II . 1948 tarihinde 5182 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/47 İş kazalarının tazmi•ı: hakkında 17 nUII!arıılı Millet· 

lerarası SözleşmeyE katılmaya dair Komiııyondadır. 

1/'.l09 Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünde yapılan 

1/223 

1/226 

1/230 

1/ 231 

\ \i. 1 

değişikliklerin onanması hakkında 9 . ı ı . 1948 tarihinde 5175 sayılı 

Kanun olıır·ak kabul edilmiştir . 

Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin yeclinci ben
dioi.ıı değiştirilmesme ve 'bu kanuna bir madde ekien
mesine dair 
Vatandaşilk Kanununa bii.zı maddeler eklenmesine 
daiı 

Türkiye unılıuriyeti Hükümeti ile Daıı.iınarka Hü
kümeti arasında Hava Ulaşımnalarına dair olan 
Anlaşmanın onanınası hakkında 

Türkiye umhuriyeti Hükümeti ile Irak Kı.rallık Hü
kümeti arasında Hava Ulnştmnalııruıa dair olan An
laşnıanın ona.nma.sı hakkinda 

Koınisyondadıı·. 

Komi~yondadır. 

9 . 1 ı . 194 tarihinde 5172 sayılı 

K11nuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

9 . Tl . 1948 tarihinde 5173 sayılı 

Kanun oları* kabul edilmiştir. 

' . ' . ., .. ~ :.. .... "' .. t ,._ ·: 'f\ 

[•] 10 . V I . 1948 tarikinde Ba)/lndırltk Bakaıılığına tayin. edilmi§tir. 
[••] Kamutayın 23 . VI . 1948 tarih ve 75 nci Birteriminde ıeçilmi§tir. 



Sayı 

1/232 

- 163 -
Özeti 

Türkiye Cuınhuryeti Hükümeti ile Yunanistan Kıral
lık Hükümeti arasmda Hava Ulııştırmlllarına dalı 

olan Anlaşmanın onanması hakkında 

1/ 263 Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile Lühnan Cumhu
riyeti arasında Havn lJ i aşt ırmalıırıııo nair olan An
laşmanın onanınası hakkındıı 

l /264 

l / 26R 

Tiiı·k - lspaııyol Kliring lıPsahıııırı tMfiyesi hususun
rio nıı>ktup tl'atisi suretiyle yapılan Anlıışmanın onan
ınmıı hakkında 

Birleşıııi~ ;\iilletler Genel l):unıluncıı 13 Şuhaı 1946 
tarihinde kabul edilen. ve Üyr Devletlerin tıı srlikııııı 
sunulan «Bi rl eşmi~ Milletierin Ayrıcalık ve muafiyet
lerine dair Sözl eşme:. ye Tüı·ki.v ('ıunlıuriyeli Ilü
küml·tiııin kııtılınası hakkıııda 

1; 26!1 Türkiye - F'ra.nsa Ticnret Anlaşmasına hağlı liatolerin 
knlrlırılnınsı hususunrla trnti olunan mektupların 

oıı anınas ı hakkınrla 

1/ 270 

1/ 290 

Türki.vc ili' Yugoslav.va arasında iıll7.alannn Ticaret 
n Ödeme Anlaşmalariyle ;\fodüs vivendi, Tasfiy 
ProtokolU n hağlantılarınııı .onanınaiiı lıakkınclıı. 

Türkiyr ile Yunanistan arasmrla imr.a eeli len Tica
ı·et ve Örleıııc Anla~mıılaı-i .\'lı> hağlııntılannııı ~ij rür
lük süresinin 20 ~;_\'lfıl 19H tarihine kJıhıı · ıızatılma
sı hakkında 

l / 291 Dı>vlrt Mt>nııırlnrı n.vlıklnrının 'r!'vhit Ye Teııdülüne 

Jair olan :1656 sa~· ılı 'Kanııııa hağlı (1) ~.vılı cetvelin 
Dışişleri Baknnlığı kısmını değiştiren 4665 sayılı Kıı.
nıma ek Kanun taııarısı 

1/306 Vaşington 'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve imza 
edilen (Dünya :Meteoroloji Teşkilatı) hakkındaki 

lşlemi 

9 . ır . 194 tarilıitırlt> 5171 sayılı 

Kanun olnı·nk kabul edilmiştir . 

9 . ll . ı 948 taı-ihinde 5174 - sn yılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

4 . n . 194 taı·ihinde 5170 sayılı 

_Kanun olarak kabul edilmi,tir. 

14 . 1 . 1948 tıı.rihinde Milli Savun
ma Komisyonuna. 

16 . Tl . 1948 tarihinde 51 3 soyılı 

Kanun olıırak kabul edilmiştir. 

16 . ·n . 1948 tarihinde 5184 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1948 tarihinde 5226 sayılı 

!{anun olarak kabul edilmiştir . . 

ll . ll . 194 tarihinde 5177 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

Sözleşmenin onanmasına dair Koınisyondadır. 

1/309 Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 8 nci mad
desiyle bu anlaşmaya hağlı mektuptaki tasfiye hü-
kümleri süresinin altı ay uzatılınası hakkında 21 . VI . 194 tarihinde 5225 aayılı 

Kanun olarak ka\ıul edilmiştir. 
V326 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret An

laşmalan ve Modüs vivendilcr akdine ve bunların şü
mulüne giren maddelerin Gümrük ~simlorinde de
ğişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 



Sayı 

-16!1:-
Özeti 

Devletler muvarcdatına karşı tedbirler alınınasma 

yetki verilmesine dair olan 45 2 sayılı Kanunun 5 
nci madde inde ya7.ılı sürenin iki yı l daha uzatilinası 

ijlemi 

·hakkında 14 . VI . 1948 taribinde 5217 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/348 Türkiye ile Belçika - T~üksemburg Ekonomik Birliği 
arasılidaki Ticaret Anla.~asiylo ']'ürkiye - Belçika 

1 Ödeme Anlaşmasının yürürlük süresinin iki ay uza
tıl'rnası hakkında 

1/349 Yaşington Milletlerarası ağlık Sözleşmesiyle Hava 
Ula.<Jtırmaları Milletlerarası Sağlık özleşmesinin ve 
bu sözleşmeJel'in üreleriııi' azatan Protokolleı·in 
oııanmııRı hakkında 

1/355 Türkiye ilc Kanada arasında Ottawa'da akdedilen 

21 . vı . 194 tarihinde 5224 sayılı 
K anun olarak kabul edilmiştir . 

;, . V ll . 1948 taribinde 5238 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

Mödü vivendi.nin onanınası hakkında 16 . VI . 1948 tarihinde Ticaret Ko
misyonuna. 

11357 Almanlara ait ihtira beratlarmın kanıunun fayda
lanmasına konması hakkındaki Anlaşmaya ek proto-
kolün onanmasına dair Koınisyoııdadır . 

1/ 362 Newyork 'ta Lake ~uccess 'te imzalanan (Kadın ve 
Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen Neş
riyatın tedavül ve ticaretinin ,kaldırılması) hakkın-

daki protokollerin onanmasına dair Komisyoııdadır. 

1/363 Türkiye umhuriyeti Hüküm ti ile 1orveç Kırallığı • 
Hükümeti arasında Hava lnştırmalarına dair olan 
Anlaşma.nm onanınası hakkında ii.omisyondadır. 

1/364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilc Ürdün H~mi 
Kırııllığı arasında Rava Ulaştırmaianna dair olan 
Anlaşmanın onanma ı hakkında Koıııisyondııdır. 

1/366 Dı.,işl eri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 

Kanunda değişikHk yapılmasına ve bu kanuna Mzı 
hükümler cklenmesine dair . VII . 1948 tarihinde 5250 sa),lı 

1/369 Türkiye ile Almanya 'daki Fransız tşgal Bölgesi ara
sında imzalanan Ti<'ııNt vn Örleml' Anlaşmaları ili' 

Kn nuıı olarak kabul edilmiştir· . 

Mörli.i.~ vi\'endi \'(' ı• kl l' riııiıı onanma · ı hakkında Komisyonrladır. 

2/ 59 ~ yhan ( Ahııı t Rem ıo:i Yüı·c~ir ) - Rilafctiıı ilgn.~ına 

.ve Hanedam O maninin 'l'ürkiyt' ( 'un lı uri.v eti me
maliki lıal'icinl' c;ıkarılıııasıııa dair olan .Jo31 sayılı 

Knııunıı ek Kanun teklifi Komiııyondadır. 
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DİLEKÇE KOMİSYONU 

Başkan 
Sözcü 
Kaüp 

Si ı· as 
Urfa 
A.ğrı 

Gl. Fikt·i Ti1·keş 
V asfi Gerger 
lıfüştak Akta11 

Afyon. K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Balıkesiı· 
Balıkesi1· 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çanak/o alP 
(:anakknlr• 
Denizli 
Eliizı.ri 
Ellizı.cJ 

Kemal Ozr;oban 
M ebrııre Aksoley /* 1 
lbrahim Raııf AyaşTı 
Niyazi Aksu {** 1 
Tayfur Sökmen [**"' 1 
Neşet Akkor 
Fuad Biliil 
H acim Ç arıklı 
Lutfi Gören 
Atıf Akgüç {** 1 

.Erzwrıvm. 
Giresun. 
Giresun 
Isparta 
! zmit· 
Kars 
Kastam.nnıı 
Kayseri 
J(QnJJa 
Konya 

H. Fehmi Gen,;eker {*** } Kütah'J.Ia 
Malat11a 
Jfardt:n 
Sivas 
Trabzon 
Zon,qıt.ldak 

Alı' Rıza Kırsever 
NnrPttin fJne1ı [ ** 1 
Na'ili Küçüka [ ** 1 
Fahri Karakaya [** 1 
H asan {( i.şt'oğlu. 

Raif Dinç {***1 
Kazını Oka;ıJ [*** 1 
Ahmed Ulus [** 1 
.~evki Yalvaç 
Dr, Hüseyin H ulki Cura 
Z ihni Orhon 
B aki Tümtürk 
Kanıil Gündeş 
Mitat Şa]fir Altwı [** 1 
Hulki Karagüllc { ** 1 
M emduh l spartalıgil 
Abdıırrahman lllvi Beydağı 
Abdülkadit· Kalav 
Şakir Uma [ ** 1 
Ali Rıza lşvı { **,1 
Nuri Tarhan 

Konı is.nm 20 önergenin (14) nü sonuçlandıl1IIı~ ve geri kalan (6) işi geleeek toplan tıya bırak· 

mıştır. 

Sayı Özeti 

ÖNERGELER 

4/ 1 Bingöl (Feridun Fikı·i Düşünsel) . Dilekç~ Kom' yo. 
nuı:ıun 25 . lV . 1945 tarihli Haftalık ~arar cetv lin
deki 2024 soyılı Karann Kaınutayda görüşülmesine 
dair 

4/38 

4/39 

Kurs (Akif Eyidoğan ) . Dilekçe Komisyonunun 
25 . VTif . 19411' tarihli Haftalık Karar cetvelindek1 
466 sayılı Kararın K<S.mutayda görüşülmesine dair 
Seyhan (Sinan 'l'ekelioğlu ) - Dilekçe Komisyonunun 
25 . VIII . 1947 tarihli Tiaftıı.lık Karar cıc>tvelindeki 

İtlemi 

15 . XII . 1947 te.ri,hinde sahibi te.ra
_frndarı 84ll'i alınınıştır. 

20 . II . 1948 tarihinde gündeme. 

595 sayılı l\ararın Kamutayda görüşülmesine dair Bu husustaki rapol' 14 . I . 1948 ta. 
riliinde kabul edilmiştir. 

[ •ı Koınisyını.dmı çekitdiğine dair olan önergesi 13 . ll . 1948 tarihinde Kcımutayd4 ukıınmu,tur. 

[ ••ı Kımıutayın 21 . i . 1948 tarihli 33 ncü ll-irleşiminde seçilmişlerdir. 
[ •••] Komisyondan çekilmiş oldıtklanna dair oum komisyon tezkeresi 21 . I . 1948 tarikinde Kamu

tayda okunmu,tur. 

1 • 
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~/40 Seyhan ( innn 'l'ekelioğ'l'\ı) - Dilekçe Komisyonunun 
25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık Karnr cetvelindeki 
466 ı;ny h Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 

4/ 41 Ankara ( Mebruı·l' .Aksoley) - Dilekçe Komisyonu
nun 25 . VH I . 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelin
deki 387 sayılı Karar·ııı K·nmutayrla görü~ülmesine 

daiı-

4/ 42 Yozgad ( Sırr·ı !~öz ) · - Uilekç • Komisyonunun 25 .. 
YIIT . 1947 tarihli llaft~lık Karar cetvı>lindeki 459 
nyılı Karnrın Kamufnyda göriişülnwsine dair 

4 143 ivas (Gl. Fikri 'l'irkeş ve Arıııısya Ahmet Eymir ) 
Dilııkçe Komisyonunun 25 . VIJJ . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 258 saytl ı Kararın Kamu
tayda göı·ü~ülmesine dair 

4/ 44 Rol u (İhsan Yalçın ) - Dilek~~ Komisyonunun 25 . 
VUI . 1947 tarihli Haftalık Knrar cetvelindeki 632 
sayı lı Kararın Kıınnıtayda görüşülm <>Rirıe dııir 

4/51 Malntya (Mehmet Sadlk Eti ) - Dılel<çe Komisyonu
nun 25 . VUI . 1947 tarihli HaftaiLk Karar cetvelin
deki 3 5 sayılı Kaı·arın Kanıulayda görüşülmesine 

dair 

4/ 64 Aydın (Ol. Refı•t Alpnıan ) - Dilekç<> Komisyonunun 
10 . Xll . 1947 tarihli Ilaftahk Karaı· cetvelindeki 

., 

l~lemi 

12 . IV . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

Bu husustaki rapor 23 . I . 1948 ta
rihinde kabul edı1miştir. 

Bu husu'staki rapor 28 . XII. 1947 ta
rihinde kabul edümiştir . 

Bu husustaki rapor 2B . Xl . 1947 ta
rihinde kabul edümiştir. 

16 . II . 19~8 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

30 . I . 1948 tarihinde sahibi tarafın
dan geri alınm~tır 

694 sayı lı F ararın Knmutaydıı görüşülmesine dair Komisyondadır. 

4/ 65 İzmir (Münir Birsel) - Dilekçc Komisyonunun 
10 . XII . 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
685 sayılı kararın Kamutayda görüşülme ine dair 

4/70 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Kom.isyonu
nun 23 . I . 1948 tarihli Haftalık .Karar cetveündeki 
766 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dair 

4/ 71 eyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonunun 
23 . I . 1948 ta.rihli Haftalık Karar cetv lindeki 775 
sayılı kararın Kamutayda görüşüloı ine drur 

4/74 tzmir (Münir Birsel) Dilekçc Komisyonunun 
2:1 . T . 1948 tarihli Hafta.lık Karaı· cetvelindeki 784 
sayılı kararın Kamutayda görüşülme.~in(' dair 

Bn husustaki rapor 28 . VI . 1948 ta

rihinde kabul edilmi§tir. 

Bn lıusustaki rapor 7 . VI . 1948 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki rapor 20 . II .1948 ta
rihi"nde kabul edilmiştir. 

30 . VI . 1948 tarihinde 5231 sayılı 

Kanunla halledildiğinden işlemden 

kaldırılm~tır. 
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4/ 78 Erzincan (Behçet Kemal Çağlar) - Dilekçe Komos
yonunun 23 . I . 1948 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 787 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 

İflemi 

dair Komisyondadır. 

4/ 95 Mardin (Dr. Aziz Uras) - Dilekçe Komisyonunun 
24 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
953 sayılı kararın Kiroutayda görüşülmesine dair Komisyondadır. 

4/ 96 Kars (Hüsamettin Tuğaç) - Dilakçe Komisyonunun 
24 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar .cetvelindeki. 
1000 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair Bu husustaki rapor 28 . VI . 1948 ta

tibinde kabul edilmiştir . 

4/ 104 Balıkesir (Eminittiıı Çeliköz) - l>ilekçe Komisyonu
nun 24 . Y . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelinde-
ki 982 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesiıle daiı· Komisyondadır. 

4/ 106 Edirne (Fethi Eriıııçağ) - Dilekçe Komisyonunun 
24 . V . 1948 tarihli Ha.ftalık Karar cetvelindeki 
1001 sayılı kararın Kamutayda görüşülı'nesine dair Komisyondadır. 

4/ 109 Seyhan (Sinan Tekelioğlu ) - Dilekçe Komisyonunun 
30 . VI . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1203 sayılı kararın Karoutayda KÖrüşülnıesine dair Komisyondadır. 

Gelen 

2837 6. Eylul. 1947 Komisyonda bulunan di
lek~eler 

3102 C: elen dilekçeler 
3602 Bakanlıklar·dan gelen dilekGeler 

-t l\ oınisyonlardan gelen dilekı;eleı · 

9~5 

Giden 

2544 Bakanlıklara gönderilen dilekçeler 
12 Koınisyonlara gönderilen dilekçeler 

1279 Ge~ici Dilekçe Komisyonuna gönderilel\ 
cUl~kçeler 

R91 Karara bağlanan dilekçeler 
4!l19 !-1 . Temmuz .1948 de Komisyonda bulunaıı 

dilek~eler 

9545 



Balılcesi1· 
Bilecik 
Bursa 

• Bıtrsa 
Çom4m 
Denizli 
Edirne 
Edirne 
Edinı c 
Elazığ 
Oazianteb 
(}az1:anteb 
rhi.müşarıe 
Giimüşarı e 
Hatay 

- 168-

EKONOMİ KOMlBYONU 

Başlocın Cl-iresıuı 1 smail 8alnıncu 
8özcü Gaz ia11teu Cemi! , aid Barlas [*] 
Ka.tiJJ Z ongııldak .\'ai ı u K rom.er 

.:ludi Ağaucyt)ğlıı [** j J.çel Sai·m Ergf:mekon 
Dr. J.Lnlılds 81t111e.,. lspa-1·ta Kemal 'l'wran 
:llım ed ıllii11 ir l!J'r1uw lstanuırl Oelud BaJJ(];r 
i''a·ik Yılmazipek ./ stanbıı, / Ahmet K emal 8il.ivrili 
.\ :e,c(l.et Y iiceı· 1 ztwi1· Benal .. ıl1·ıman 

,('l• ırı.il ('algün ı· • / zmir Latife B eki1· Çe_yrekbaşı 
Fethi Rrirnçağ h:mıir Hayda·r Rüştü Oktem 
Jl. Nedim Gündüzal.JJ [*~>*] Kastammıu Hatndi Çelen 
JJ e h nwt Okte;m [(ay sen Omar 1'aşçıoğliıı 
Mustafa Arpacı Malat:IJu Abd.ülkarü't" Taşangit 
Uenıil Alevii ..llm1isa l'ıınus Muamm.M Alakarıt 
Bekir Kçileli !rfardirr AbdiilJ•adir l(alav 
/Sükrü .'!ökmensüer MMdi·"· Dt·. Aziz Unas [ ***] 
7'a.lısin Tiizüu Ordtı M e1ınnet Fn1·twı 
Ua .~im. Yıırdmmı Trabzou TerneT Göksel 

Koınis~·on. !l (4 tru:ııırı, .ı teklif, 1 önerge) işiıı (5 ) ini son u çlandırmış ve geriye kalan (4) işi ge
lecek toplantıya lbırakmlfbr. 

Sayı Özeti 

TA 'AIULAR 

l / 322 8nğlık Sigoctıuıırı hakkıuda 

1/ 3-1-2 7.unguldak }fadcıı Başçanış Okulu ile ı\'ladcn 

!.şlemi 

28 . VI . 1948 tarihinde Hükümet ta. 
rafından geri alınmıştır. 

t••kııisi~'P.n okulunun Milli Bğitiııı Bakaıılığıııtı • 
den·i hak k mda 1 ı . V . 1948 tarihinde Milli Eğitim 

1/ 360 ~lilll Kon' nnıa Kanwıuna ek kanwı 

1/ 37 Sunııyii Teşvik Kanunu 

TEKL!FLER 

2/ 66 (:Onım (• 'Pede Yücer) . 1'ürkiyc Eııeı·ji Kurumu 

Ko~yonuua. 

1 . VU . 1948 tarihinde 5236 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

Komisyondadır. 

[•] 10. VI .1948 tarikinde Ticaret Bakanlığına tayin. olunmU§tur. 
[ .. ] Ticaret BakanlığıM tayin. edilen Cemil 'aid Barla.s 'ın yerine sözcülüğe seçilmi§tir. 
[•••] Kamutayın 23 . VT . 194 tarihli 75 nci Birleşimi-nde seçı'lmi§tir. 
[••••] ı . XII . 1948 tarihi11de T. B. M . .ll, Başkanlık Divanı Katipliğine seçilmi§tir. 
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Kanunu teklifi 4 . VI . 1948 tarihinde Bayındırlık 
Ko~yonuna. 

2/ 91 7.onguldak (Emin Erişirgil ve Sab'ri Ko~et) - l ~-
Çillı1'~ hafta tatilind gürtdelik ödenınesi hakkınd-ı 

2/ 106 Llı·fu ( Vasfi 0<'rgı>ı·) - Jktisadi Devlet Te~ekküllbri 
Memul'ları Emekli !::iandığı ha~ltırtdllki 42~ sayılı 

Kanunüb' 18 nci maddesinın A fıkrasının değişti-

Komisyondadır. 

rilmes'ln dair · Komisyondadır. 

2/ 116 Zonguldak (Nainı Kronıe't ve Ol'lıan Seyfi Or
hon ) - F.ti Bank Kanununtın 12 nci madde ine bh· 
fıkra eklenmesi hakkında Tfoı'r\iS'y'6'ndlı.dır . 

0NJmGE 

4/ 61 . ürl'a ( \' usfi Oerg<'r) - Iktisadi D~vlct Tcşekküileri 
.\J cııı ııl'laı:.ı Tekaüt Randığı hakkındaki 4222 sayılı 

Kanuuıııı 18 nr i maddesinin (A~ fıkrasının yoruın

lıınınasına dair 24 . V . 1948 tıırihlııd~ sa.hibi tarafın-

Başkan: 
Sözcü 
Katip 

Marelin 
liJrzıwum 
Jfalatıya 

dan geri almıruştır. 

Gl. Seyfi Düzgö1·en 
Kemalettin Kamu [* 1 
O rnan Taneı· 

' 

B itlis 
Çanakkale 
H.ata'y 
!çel 

A1'i[ Ozdemir 
Hüseyin B ingül 
8u'p1ii B edir· Uluç 
H ay dar Aslan 
Salih lnankur 
Feth-i Mağam 
.Vihat Et'dmn 
Halis Ultt ·an 

J1tu·dıfı 
. arnsun 
Sanı ~ttı 
Tokad 
Trabzon 
Ut·fa 
Yozgad 
Zonguldak 

4-bd-ürtezzak Şatatıa [** 1 
Hu eyin B ,.k 

!çel 
K as ttMrıoını 
Kırşehir 
Konya 
Mardin !rfan F erid A1pay'a 

Mıtin köp'r'iilı'i 
F yzi Eken 
Dalıiş E.ıfiböğllı 
O >na1t Ağan 
Celal Amt 
Orlüaı , eyfi Of-hmı [*** j 

Kotn18yotı , 9 (6 tasarı, 3 teklü) i§'i tamamen oonu<:landırmıŞtır. 

[ • ] Oliim1i,12 . I V . 194 tarihinde Kanıutaya arzedilmi§tir. 
[••] Oliimü, 12 . IV . 1948 tarihinde Ka.mutaya arzedı'lmi§tir. 
[••• ı Olen Kemalettin Kamu (Erzurum) un yeri11e sözciiliiğe seçilmi~tir. 
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T AS.ARILA.R 

1/ 123 . Kaçakçılığın D)eni ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı · 31 . V . 1948 tarihinde 5211 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/228 Gümrük ve Tarife Kanununu değiştiren Kanuna ek 

2256 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme

si hakkında 

1/ 246 Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurtariyle ko
ruma ve tahsil memurların& verilecek yem bedeli 

1 . VII . 1948 tarihinde 5237 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

hakkında 20 . Il . 1948 tarihinde 5190 ıuıyılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 265 Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapıla

cak yardımdan munhasıran Milli Savunma ihtiyaç
ları için sağlanacak ınaddelerin yel'gi muaflıkları 

hakkında 19 . I . 1948 tarihinde 5164 ııo.yılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 267 Denizlerdeki batıklarla kıyılara vuran sahipııiz eş-

ya hakkında 24 . V . 1948 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/ 268 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 13 Şubat 1946 
tarihinde kabul edilen ve üye Devletlerin tasdikına 
sunulan cBirleşmiş Milletierin Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair Sözleşme• ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkında kanun tasaruıı 20 . V . 1948 tarihinde Maliye Ko

misyonuna. 

2/ 67 

2/ 91 

TEKL!FLEB 

Gazianteb (Ömer Asım Aksoy ve Cemil Said Bar
las) - Basankeyf tütününün 1944 yılı mahsulünden 
ihraç vergisi aluımaması hakıkında . 

Zonguldak (Emin Erişirgil ve Sabri Koçer) - İşçile
re hafta tatilinde gündelik ödenmesi hakkında 

2/104 Burdur (.Aıhınet Ali Çınar ) - Umumi ihtiyacat için 
hariçten getirilecek madeni su borulariyle aksam ve 
teferrüatmdan gümriik resmi alınmamasma dair olan 
2268 :ıayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril-

1 . ll . 1948 tarihinde 5187 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 . VI . 1948 tarihinde Ulaştırma 
Komisyonuna. 

mesi hakkında · 28 . VI . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 
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Başkan 
Başkan V.: 
. özcü 
Katip 

Tekirdağ 
Çoruh 
Kars 
Kocaeli 

Cemil Uybadın 
Atıf Tüzün 
Akif Eyidoğm1 
Cenap Asu 

., 

Antalya 
Balıkesi1· 
B t'tlis 
Bolu 
Bolıı 
Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Eskişehir 
Giresun 
Giimüşane 
Kayseri 
Konya, 

Rasili Kaplan 
Fahrettin 1'iridoğlu 
1l!ııhtar Ertan 
Hasan Şükrü A d.al 
lhsan Yalçın 
Niyazi Çıtakoğlu 
Dr. Cemal Kazancıoğl1ı 
, 'uhcyp Karafakıo.iJlu 

. Dr. B ehçet Uz /*I 
1 smail H akkı Çevik 
Eşref Dizdar 
A. hmet Kemal V arıneo 
Fikri A paydın 
lıfitai Şakir Altan 

Konya 
Muğla 
Mıış 
Seyhan 
Si ir d 
Siird 
. inob 
, iva.~ 
Sivas 
Tokad 
Toka<l 
Trabzon 
Yozgad 

Şevki E1·g·un 
~ecati Erdem 
Halid Onara1ı 
Cavid Oml /**I 
Et em t zzet Benice 
Lutfi Yavuz 
Suphi Batıır 
Mitat Şük·rü Bleda 
Nazif Ergin 
Recai Gün>li /***I 
Gal1'b P ekel 
H amdi Or lı 011 

lhsmı Ol,qıın 

Komisyon. 42 (21 tasarı. 19 tE'klif, 2 ÖnE'rg ) iııin (22) sini sonuQiondırmış g riye kalan (20) işi 

gelecek toplaııtıyıı bırakmıştır . 

l~Jemi 

TARARILAR 

1/ 43 Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştiril -

mesi hakkında Komisyondadır. 

1/51 Askeri ve Mülki 'l'ekaüt Kamınılllun 3:160 sayılı 

Kanunla değiiftirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm-
ler eklenmesine dair ll . Xll . 1947 tarihinde Adalet Ko· 

misyonunu . 
l / 65 Belediye gelirleri hakkında 

1 . \'li . 1948 tarihinde 5237 sa.nlı 

Kanun olarak kııbul edilmiştir. 

1/ 165 Posta Kanunu tasarısı Komisyondadır. 

'l/188 Ankara şehri 1mar Müdüı·liiğü Kuruluş ve Görev-
lerine ve Ankara şehri lmnr Müdürlüğünün Ankara 
Belediyesine bağlanmasına rlair olan t351 ve 3169 
sayılı kıınunlnrda değişiklik yaptiması hakkında Komisyondodır. 

[•] Kamulayı-ıı. 23 . VI . 1948 tan'hli 75 nci Birleşiminde seçilmi§tir. 
[ ••] 10 . V l . .J94 tarikinde Ta·rım Bakanlığına tayin edilmi§tlr. 
[ ••• J 7 . 1' . 194 tarihinde T. B. M. M. l darni tl yeliğe seçilmiftir. 
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1/222 Eı·zincan ve· Erıurum Belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazwa dair olan 4126 sayılı Karnınun 2 nci madde
sinin değiştidimesi hakkında , 

l/223 Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ekien-

İ~lemi 

ll . XII . 1~47 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

mcsine dair · 26 . }...'"Il . 1947 tarihinde Ad,ıı.lQI; Ko
ıniıı.yonuna . 

:i./226 Vatandaşlık 1\aııununa bazı maddeler eklenmesine 
dair '';rı ( 26 . XII . 194 7 tarihinde Adalet K-o-

1/ 228 Günıı·ük Tari:fe l "aı;ı~mnnu değiştiren kanuna ek 
2256 sayılı Kanunuıı 3 ncü 'ınaddesiııin değiştirilme
si hakkında 

1/238 Polis Vazife ve alaJı.iyct Kanunllllun 18 nci mad-

misyonuna. 

1 . VII . 1948 tarihinde 5237 tıay.ıl ı 

f<anunlıı birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

desinin değiştirilmesi hakkında 20 . ll . 1948 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/ 242 Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı 
Kanunla deği~firilrniş olan 2 nci maddesine iki fık
ra eklenmesille dair 

1/ 286 

1/287 

Belediye Kanununun 94 ncü madde inin 
rasının kaldırılması hakkında 

cA:t fık-

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine 'dair olan 4585 ayılı Kanıına 

ek Kanun tasarısı 

l/29} Özel ldarelerde,ıı aylık a~an ilkokul öğretmenleri
nin kadrolarımn Milli ~ğitim :Şakanlığl tcşkilil.tıııa 
alınması hakkında 

·1/310 Polis Vazife ve Salılhiyet Kanununun 
desinin kaldırılması hakkında . 

nci mad-

1/315 

1/318 

Çütçiyi Topraktandırma hakkındaki 4753 sayılı 

Kanunun bii.zı ı;naddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı biiküınleı· eklenınesin dair 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun l5 n,ci maddeşi

ne bir flkra ekl eıımesine >113 24, 25. :l'i, ' 'e 34 n~ü 
maddelerinin rleği, tirilm ı~inc dair · 

1/320 Orman Kanununa bii.zı hükümler Ilki l)me~ine ve 
bu kamınun birinci mad4 iııde değ\şiklik yapılm;t-

2 . VI . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

4 . n . 1948 tarihinde 5168 sayılı 

'Kanun olarak kabul edilmiştir . 

16 . VI . 1948 tarihinde 5220 sayılı 

~an\ın o\arak kıı,bul edilmiştir. 

30 . I . 1948 tarihip<\ıı 5Jii6 sayılı 

Kanun olarıı,k kab\ıl edi.\ıoişt\1". 

20 . II . 1948 tarihinde 51 8 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

Komi yond&d\r. 

sı . VII . 1948 tıu"i,hiı;ı,.de {i258 sayılı 

Kanunla birleştirilerlık kabul edilmiş
tir. 



Sayı 

1)324 

1/3t5 
1/358 
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sıxııı- ıia,iı.· qlıın 4'7815 sayılı Kanuna ek kanun t o
sarıs ı 

Vakıflar Kanununun 3513 sayılı .Kanunla değişik 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Saqayj Kanımu tasarısı 
'l'apulama Kanunu ta a11ısı 

TEiffiİFiıER 

2/12 Seypan (Sinan Tekellı>ğlu) Ölçüler Kanununun 
hazı maddelerinde değişiklik yapılmasma ve Beli'
diye Vergi ve Resimleri Kanununun 17 nci maddi'-

İşiemi 

Koınisyond~dır . 

Komisyondadlr. 
Komisyondaall'. 
Komisyondadır. 

sinin kaldırılmasına dair. Koıp,iş;ııondad~r . 

2/15 Antalya (Rasih Kaplan) - Genel .M'üfetti~lik . t~ki-

line dair olan 1164 say ılı Kanuna ek kanun teklifi 22 . XII . 1947 tarihinde sıılıibi tara
fmqıı.ıı gıı.rl ıUınmıştır. 

2/49 İstanbul (fuacl llu! Cıs i Demirelli ve 4 ark'adaşı) -
Polis Vazife ve Saliıhiyet Kanununun bazı fıkra ve 
maddelerinin kalclırılma~ı hakkında. Kqmiwonlfadır, 

2/ 54 Eskişehir (İsmail TTakkı Çevik) - Basın 'ITe Ya~n 
Genel M:üdürlü~ii kuruluş ve görevlı>rine dair olan 
4475 sayılı Kanunun 20 nc i · maddesinde değiş.iklik 
yapılması hakkında. Komisyondadır. 

2/56 İstanbul ( J<'uıı.d Hnlıisi Demjrelli ) - .1\ltmcı dercce
:ve kadar olan memurların yargılanacakla rı 'i'azifeli 
mahkemenin A(lHlet Bakaulığınra ti'iyirune <lair ~1 . xıı . 1!'147 ta.cihinde..A.nayasa Ko

mis~·onuna. 
2/ 59 ~eyhan (Ahmet Reınr.i Yür~ir) - Hiliıfe,tin ilgnsına 

ve Havodaııı Osmaninin Türki,vP Cumhnriycti ıne

maliki harieiıı~ ~ıl<aı·ılmasınıı dair olan 4::1 1 sayılı 
Kanuna cl< kanun tı>klifi 26 . XII . 1947 tarihinde Adalet Ko

misyonuna. 
2/ fiO Kars (Alti [ E ;vi doğan YC 4 arkadaşı) · Kar !li ilf 

Ağn, Erzurum ve Çoruh 11lerinin htızı parçalarıııda 
muha.eir ve sığıntıların yerl eşiirilnlesi V( .v~rli ~ift, 

çiterin topraklandml.ınaııı bakkındalci 2!'ifl:l ayılı 

Kanunun 6 ncı w 7 nei ına.idet.erinin oiı-4l,ş11rilın 

sine dair 
2/ 82 

2 1ı<6 

2/ 87 

Trab1.on (Mustafa R<'I)İt 'l'arak<:ıoğlul - Yııyla V(• 

meraların kıöylerin tüz 1 kişilik! rin~ tahsis kılın
nıaları veya ka.mulAştırılmalaı·ı lıakkındıı 

Kocaeli (, erlad Pek) - Özel ldarelerle Belcdiyı>!Pı 
tahsildarianna 3656 saytlı Kanun b~leri rlairesin
d~ aylık verilmesi hakkıııf\a 

Yozga.d IThsan Olızun ve l ~parta ~ait Köksal ) - Da
hiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 ncü nıad-3e-
lı>rinin değiştirilmesi hakkındaki 4089 sayılı Kantın

la bu kanuna ek 432f1 sayılı Kanunda değişiklik ya-

K:omisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyon dadır. 



SaY1 Özeti 

pılmasına dair 
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!şlemi 

10 . V . 1948 tarihinde Bütçe Komis
yonuna. 

2/ 95 11a.tay (Gl. Eyup Durukan) - Ha11'.y hi içindeki 
belediyclerir B atay B~vle1 i nden Hazinfye geçen 

2/ 96 

borçlan hakkında 17 . V . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

tstanbul (Fuad Hullisi Denıirelli Vf 6 arkadaşı) · 
Mi!Jetvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 9 . VII . 1948 tarihinde 5258 saYJlı 

Kanunla birleştirilerek kabul edi'lmiş
tir. 

2/ 97 Rize (Dr. Saim Ali Dilemre) - Milli Korunma Ka.. 
nununun 4648 saYJlı K ann n la değiştirileıı :~o n<; ı 

maddesinin ( ) fıkrasının 8 nci bendinin değiştiril -

ınesi hakilanda Komisyondadır. 

2/ 103 Çanakkale (Nm ttin Ünen) - Memurin Kanununa 

2/105 

2/ 107 

2/109, 

ek kanun teklifi 26 . VI . 1948 tarihinde Milli Eğitim 
Komisyonuna. 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Gazi Osman 
(Paşa) torunları Gahit ve Adile'nin Türkiye'ye dön-
melerine dair KoırUsyondadır. 

Çanakkale (Nurettin Ünen ) - Teftiş Kanunu 
teklüi Koıniayondadır. 

İstanbul (Cihad Baban ve Dr. Adnan Adıvar) -
lstikla! Mahkemeleri Kanunu ile tadil ve ekleri 
nin yürürlükten kaldırılması hakkında Komisyondadır. 

~/110 Jzınir (Ekrem Oran ve Bursa Abdürrahman Ko-

4/ 4 

4/ 77 

nuk) - Ma.tbuat Kanununun 35 nci maddesine bir 
fıkra ekimınesine dair 25 . VI . 1948 tarihinde Adalet Ko

misyonuna. 
·. 

ÖNERGELER 

Rize (Fuad Slrmen) - Dilekçe Komisyonunun l5.IV. 
1940 tarihli Haftalık Karar cetvelindeld 1159 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine ·dair Koınisyondadır. 

Ankara (Ifıfzı Oğuz Bekata) - 1881 88.Y1lı Matbu-
at Kanununun 24 ncü maddesinin yorumlanmasına 
dair Komisyondadır. 

. , . 

,- r 
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MALİYE KOMlSYONU 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

Gümüşane 
Samsıın 
Malatya 

Ha8an Fehmi Ataç 
Rıza Işıtan 
Mehmet Sadık Eti 

Afyon K. 
Balıkesir 
Çankırı 
Blazığ 
Erzurum 
Hatay 
Kastamonu 
Kayseri 
Malatya 

Ahmet V eziroğlu 
Hilmi Şeremetli 
Rifat Dolunay 
!i'ahri Karakaya 
.Vafiz Dumlu 
Abdullah Cilli 
Hamdi Çelen 

Ordu H amdi Ş ar lan 
Rize Dr. Fahri K urtuluş 
Samsun Omer Karataş 
Sinob LUtfi Aksoy 
TekırdO,ğ Ziya Eı·sin Cezaroğl1ı 
Tekirdağ Ekrem Pekel 
Tokad Cem-al Kovalı 

K am il Gü nd eş l' an lbrahim Arvas 
M ahmııd N edi111 Z ab cı 

~omisyon, 56 (30 tasarı, 13 teklif, 6 tezkere, 7 önerge ) işin (36) sını HOnuçlandırınış ve geriye 
kalan (20) işi ge·l-ecek toplantıya 'bırakmıştır. 

Sayı Özeti lşlemi 

TASARILAR 

1/ 39 Askeri FabrikalAr Tekaüt ve Muavenet Sandığı hak- , · . 
kındaki 3575 sayılı Kanuna ek kanun tasansı Koınisyondadır. 

1/ 41 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci maddesi-
nin değiştirilmesine dair Komisyondadır. 

1/ 42 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 64 ncü maddesi-
nin değiştirilmesine dair Komisyondadır. 

ll/50 Türkiyee ile Ticaret ve Seyrüsefain Ania.şması ve 
Modüs Vivendi akdetmiş Devletler mallanndan bii
zılan için giriş genel tarifesindeki reeim hadlerinde 
indirmeler yapılması hakkında 18 . XII . 1947 tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 
1/ 81 Bazı kimyevi maddelerin hangi tarüe porisyon!Jı.rına 

uygulanacağını gösteren cetvelin yüriirlükten kal-
dırılması hakkındaki kararın onanmasına dair 14 . I . 1948 tarihinde Bütçe Ko 

misyontina. 
1/ 123 Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı ll . II . 1948 tarihinde Bütçe Ko 
misyonuna. 

1/ 128 Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek' avu-
katlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun 1 nci mad-
desine bir fıkra eklenmeeine dair 14 . I . 1948 tarihi'nde Bütçe K~ 

misyonnna. 
1/ 150 Türkiye'deki düşma.n menfaatleriyle ticari ve eko

nomik işlemlerine, menkul ve gayrimenkul mallarıruı 
el koyarak onlan idare etmek üzere bir sekestr ida,. 
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Sayı Özefi 

resi kurulması ha.kkmda 
1/ 152 Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletm e Genel Mü

dürlüğü Memurları E'mekli Sandığı hakkındıı.ki 3137 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin değiştirilmesiııt' 

!şlemi 

Komisyondadır. 

dair Komisyondadır. 

1/ 157 İstanbul'da M~i>'.dı» Tramvay cıwld inde Hazine-. 
ys ait. binamn sıttışı hakkında 26 . XI . 1947 tarihinde Büt~e Ko-

misytm11Da. 
1/ 159 · 14 Eylftl 1336 tarihli Tayinat ve Y m Konununun 

3? noi maddesinin değiştirilmesine dair 14 . I . 1948 tarihinde Bütoe KO-
misyon una. 

1/ 183 Askeri ve Mütlri Tekaüt Kanununun 9 ncu maddesi-
nin detiltirillll1!11i hakkında 27 . V . 1948 tarihinde Butçe. Kô

misyonuna. 
1/233 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 

geçici bir madde eklenmesine dair 4 . II . 1948 tarihinde 5167 sayılı 

lı/241 

l/242 

1/244 

1/261 

lj265ı 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 4656 
sayılı Kanunda yazılı sürenin. iki yıl uzııtılması hak
kında 

Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan ikinci madacsinc iki fık

rn eklenmesin.e dair. 
Genel Muhasebe. Kanununun 50 noT maddesinin d -
ğiştirilmesi hakkında 

Devlete ait bir losım binalar satur bedeliyle re mi 
daireler yaptıNlması hak.1tındaki 2300 sayılı Ka
nunla bu kanunun 2 nci maddesini deği,tiven· 3276 
sayılı Kanunun yürürlükten kiildırllma.~ı baklnnd~ 

Amerib. BirleŞik. Devletkırince Türkiye 'ye yapıli!• 
cak yardımdan munhaauran Milli Savuııına ihtiyaç
ları için sağlanacak maddeleııiıı Vl!l'gi muafilkları 

hakkında 

1/266 Kalkınma istikran ' hak'.ltın.daki 493 sayılı "Kanuna 
ek kanun tasansı 

1/267 Denizlerdeki batıkıula kıy:ılara vuran sahipsiz eşya 

Kiınun olarak kabul edilmiştir. 

16 . I . 1948 tarihinde 5163 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmişti'r. 

Kom1ııyond&dlr. 

2 . V . 19481 tariliind 5209 aıtyılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 . Vi' . 194 tarih'ind& 5232 sayılı 

KıınUn olarak kabul edilı:hişti'r. 

19 . I . 194 · tarihinde> 5164 sayılı 

Kanun o1Al'ıı1c kııbırl edilmiştir. 

16 . II . 194 tarihinde 5185 sayılı 

Kanun olarak'- kalStü edilnı'işti'r. 

hakkında 2:ı . V . 194 tarihind Hükümet ta
rotmdah geri • a'Jıtıl'fl'l§tır. 

lj268ı Birl8f111' .MHI tler G nel Kurulunca 13 Şubat 194& 
tarihinde kabul edllenı v üye Devletlerin tasdikına 
sunulan cBirleşmiş Milletierin Ayrıcalık ve Muafi
yetleriİle dair Sözleşme» ye Türkiy Cumhuriyeti 
IIükümetinin kablması hakkıııda Koınlsyondadır. 
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Sayı Özeti 

1/292 Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu
nun bli.zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

!şlemi 

bazı maddeler eklenmesi hakkında Komisyondadır. 

1/294 Şirketihayriyenin satınalınmasına dair olan Söz
leşmenin onanınası hakkındaki 4697 sayılı Kanu-
nun 5 nci maddesine bir fıkı-a ekJetımesine dair 30 . IV . 194 tarihintıc Bütçe Ko-

misyonuna . .1 
]/298 '.Nirkiye Emiilk Kredi Bankası Kı\huntii1a ek Deniz 

kredisi hakkında ll . Il . 1948 tarihihele Bütçe Ko· 
misyon una. 

1/299 YaBancı memleketlerden taksitle satınalınaesk ge
milerin taksite bağlanacak bedelleri için Maliye 
Rııkanlığınca rehin veya teminat karşılığında ke-
falet verilmesi hakkında 11 . 1 1 . . 194 taı-ihidde Bütçe Ko· 

misyonu nit. 
1/305 lspirto ve İspirtolu lçkiler Tekeli hak,kındaki 4250 

sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve 2460, :f828, 4040 ve 4226 sayılı kummlımn bilzı 
hükü'mlerin kaldmlınusına dair 20 . V . 194 taı'ihinde Bütçe Ko-

ınisyonıına . 

1/ 319 Muhta~ ~iftt:ilere ödünc; tohumluk verilmesi hakkında 8 . VII . 1948 tarihinde ~2~ sa;tılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 322 Sağlık sigortaları hakkıııda 28 . V 1 . 1948 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştir 
1/ 327 Yeniden yapılacak su işleri ıçın gelecek yıllara gc.

~ici yüklenmeleı·e girişilmesine izin verilmesi hak
kındaki 3132 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

1/ 361 ll1aliyc Bakanlığı ile Türkiyt> Cumhuriyet Merkez 
Bankası aı·asında 17 . YI . 1948 tarihinde akdedilen 
Sözleşmenin onanmasına ve lıiızı dövizlerin Hazine 
nam ve hesabına alınıp sattırılması ve muhafav-asııı:ı 

!1 • Vll . 1948 tarihinde 5259 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 8 . VII . 194 tarihinde 5256 sayılı 

Kanun olarak kabııl edilmiştir. 

TEKL1FLER 

2/ 13 Marrlin (Gl. Kiaı.ım e\'Üktekin ve Ankara Gl. ·aci 
Tınaz) . A kcri \'C ~lülki Tekaüt Kanununun 333~ 
sayılı Kı~nıınlıı. değiştirilen 48 nci maddesinin, deği~ 
tirilmesi hakkılıda KomlsYôiıdadi'r. 

2/ 14
1 

Rcyhaıı (Kasım Gülck) - MotörHi nakil vasıtaları 
gümrük resiıııl erinin indirilmesi lıaltkıl'ıda 

2/ 20 Seyhan (Sinan T ltelioğlu ) . Maaş Kanununa ek 
1574 ve bu Kanuna ek 3969 sayılı Kanunlarda deği · 

. XII . 1947 taıihlııde sahibi tara-
fından geri alınıı'uŞtır. 

şiklik yapılmııınna dair 26 . IV ·. 1948 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 
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Sayı Özeti 

2/32 eyhan (Sinan Tekelioğln) - Askeri ve Mülki Teks-
üt Kanununun 64 ncü ve aynı kanunun 1746 sayı!ı 

Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştiril -

İıJlem.i 

mesi hakkında 26 . IV . 1948 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

2!48 Çorum (Hasen Ilgaz) - Hizmet süreleri emekli ve 
yetim uylığı bağlanmasına elveri§li olmıyan subıı.'·· 

askeri ve mülki memnrlarla bunların yelimlerine bir 
defaya mahsus olmak üzere verilen paraların v~rgı
ye tiibi tutulmaması hakkında 20 . II . 1948 tarilrinde 5191 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/63 Seyhan (Sinan -'fekelioğlu ) - Emekli, dul ve yetiın 

aylıldarma zam yapılması hakkındaki kanuna ek 
5107 sayılı Kanunun l nci ve 4 ncü maddelerinin 

2/69 
değiştirilmesine dair 
Aydın (Dr. Mazhar Germen Vt> Mitat Aydın) - Gö
türü olarak alınan nebati yağ Muamele Vergileri 

Komisyondadır. 

• ııezalarından tahsil edilmiyen kısmının ·alınmaması 

hakkında 6 . VII . 1948 tarillinde 5240 sayılı 

Kanun olarak: kabul edilmiştir. 

2/72 ~lu (Lfıtfi Gören) Askeri ve Mülki Tekaüt Ka-
nununun 19 neıi maddesinin değiştirilmesine dair Komisyondadır. 

2/95 Hatay (Gt. Eyup Durukan) - Hatay tıi içindeki be
lediyelerin Ilatay Devletinden IT41Zineye geçen borç-
ları hakkında' Komisyondadır. 

2/99 Niğde (Rifat Gürsoy v~> üseyUı Ulusoy) - Muamele 
Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen beşinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair 31 . V . 1948 tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 
2/100 'eyhan (Sinan Tekelio.ğlu ) - Askeri vt> Mülki Te

koüt Kanununun 62- nci nıa.ddesinin değiştirilmesi 

2/101 

2/104 

hakkında Komisyondadır. 

eyhım (Sinan Tekelioğlu ) · Birinci Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvel Milli 
Mücadeleye' katılarak fedakarlıkları sepkeden Mü
dafaai Hukuk Merkez Heyeti Ba.5kan ve üyeleriyle 
?tfilis subaylara ve bu k-uvvet! re komuta edip 
emekliye ayrılmış bulunan ınuvazzaf subaylaru va-
tam hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Komisyondadır. 

nurdur (Ahmet Ali mar ) - mumi ilıtiyacat için 
hariçten. getirilecek madeni su borulariyle aksam 
ve teferruatmdan Gümrük Resmi alınmamasına dair 
olan 226 sayılı Kanunun 1 nci ıruıdd inin değişti-
rilmesi hakkında Komisyondadır. 



Sayı 

3/26 

-179 _ . 

Özeti 

TEZKERELER 

Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü ve 8 nci madde
lerinin yorumlanınası hakkında Başbakanlık tez
kcresi 

3/ 93 Askeri ,.e Mülki Teksüt Kanununun 42 nci maddesi
nin (B) ve (C) fıkralarının yorumlanınası hakkında 

İşiemi 

21 . VI . 1948 tarihinde 1616 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

SayıŞtay Başkanlığı tezkeresi Komisyondadır. 
3/ 131 Askeri ve Mülki Teksüt Kanununun 6 ncı ve 16 

ncı maddelerinin yoı·umlanması hakkında Başba-

kani ık tezkeresi 

3/202 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi Memurları Emekli Sandığı hakkındaki Ka
nuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin yo-

5 . II . 1948 tarihinde Bü.tçe Ko
misyonuna. 

rumlanmasına. dair Başbakanlık tezkeresi Koınisyondadıı·. 

8/217 Devlet. Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi Memurları Teksüt Sandığı hakkındaki 2454 
ve 2904 sayılı kanunlara biizı hükümler ekieuroesine 
ve bu kanunların biizı ma.ddeleriırin değiştirilmesi

ne dair olan 4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçıcı 
maddelerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 

tez k e resi 

3/248 Menkul ve gayrimenkul em'l!al ile bunların intüa 
hakla.nnı ve daimi ve.rgilerin mektumlarını haber 
verenlere verilecek ikra.miyelere dair olan 1905 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin yorumlanması hak-

14 . Vl . 1948 tarihinde 1612 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir . 

kında Başbakanlık tezkeresi Komisyondadir. 

ÖNERGELER 

4/lg Bingöl (Feridun Fikri Düşünııel) - Belediye istim
Iilk Kanununun 22 ve 23 ncü maddelerinin yorıım-

la.nması hakkında . Komisyondadır. 

4/38 Kars (Akif Eyidoğan) - Dilekçe Komisyonunun 
25 . VITI . 194 7 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
466 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dair 29 . IV . 1948 tarihinde Bütçe Ko

ınisyonıına . 

"!40 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonunun 
25 . vın . 1947 tarihli Raftalık Karar cetvelindeki 
466 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dair 29 . IV . 1948 tarihinde Bütçe Ko

misyonıuıa. 

4/45 Yozgad (Sırn lçöz) - Askeri ve Mülki Teksüt Ka
nununun 6 ncı maddesinin yorumlanmasına dair 

4/61 Urfa (Vasfi Gerger) - lktisıı.di Devlet Te.şekkülleri 
Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı 

14 . V . 1948 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 



Sayı 

4/68 • 

4/101 

- 18Q -
Özeti 

Kanunun 18 nci maddesinin (A) fıkrasının yorum
J.aninasına dair 

Kocaeli (Fuad Balkan) - Askeri ve Mülki Tekaüt 
~~17,n~ınun 25 nci maddesjnin son fıkrasının yo
rumla masına ilair 

ı •rru n' IH T 

İstanbul (Ali Rıza Arı ve Üd arkadaşı) - Kazaıı,ı;, 
Muvazene ve ncti~~~i Buhrıı.n Vergileri haklonda.ki 
kamınlaı·ın bazı hükümler-inin değiştirilm sine daiı· 
olan 50 8 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri
nin yo nıınlannııı ı akkıpda 

İşiemi 

24 . V . 1948 tarihinde salıibi tara
fındıpı gçri alınmıştır. 

20 . V . 1948 tarihinde Bütçe Ko
misyonun-a. 

Koınisyondadı.r. 

MECLlS HESAPLARINI W $1ELE}Q XQltUSY.ONU 

Ba§kan Rize Ali Z rdı 
Sözcü Onl1,1 Jl(J!I1ıc/;i Yakınan [ *rJ 
n wn.etçi ('or/l;rrı l!Jçl.ip Aıpsar 
Katip 'rmpzm.ı Ali , m:ıalioğlu 

Balıkesir 
Erztır-ttm 
Giresun 

l ımıa,il Hakkı Uzıınçaı·şılı Kayseri Reşü Tttrgnt 
M esu.t Çankaya K fMJJU Fat·in Gökme11 
Ahmed lllus Zo ıı _q1.#alr Ahmet Oii.rel [ ** } 

Koınisyıon, 1 Kasım 1947 taı·ihinden 9 'T'emmuz ]948 tarilıine •kadar Mart : Aralık 1947 ve 
Oca•k : Mııi ı1: 194 ayları IJıesabı ha·kkında 6, Büyii•k Millet M~clisi, ' Cumihurıbaşkanlığı, Sayış'tay 
1946 yılı Kesiıı'hesaplaı·ı haJkkında 3 :Jri, cem'an (9) ı·ap9l'U ' Yüksek B~kanlığa sunmuştur. 

Btm'lardan aylık hesaplar-a dair olan raporlar·, Kumutayı n rmuht<C·Lif tari'hli lbirleşimlerinde okun
'1lıuş ve Koes inhesup ha'kkıııclaki rapor da ~işkin olcluğıı yıl Kcsj.n!lııııı.a~ıına katılmak üzeı;e Eiü•küme
te gönderilmiştir . 

'Büyük Mil1et Meclisi ve 'batıa;ıtı}ariyl miUi saraylaı· ve kiiş'klerdel<;i eşyanın sayılması işi için 
·lromisyonca seçilen IJıeyet 14 Mayıs 194~ tar,i'l\i-!lcle\1 ~O Ha~J'an 194,8 tı,ıdhiııe <kadar '\>u :işle meşgul 
olmuştur. 

L•J Komisyon iiyeli§iıute-rı, çekildiğine daiı· olan önergesi Kamutayın 16 . IV . 1.948 tarihli 48 nci 
Birleş-iminde okunmııştııı·. 

[••ı Ilarııdi Yalrııan (Ordu) dan açık ka~ sözdiliiğf e,Ç~ı:i§t\ı·. 



Bolıı 
Ço.rum 
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MEOLİS KlTAPLI<li KOMİSY()!IlJ 

Giresun 

Dr. $ihııi llıgen {*} 
n~·. Mıı,stafa Cantt>kin 

CeJ,ô,l Esq,t Arseve?ı 

Hakkar·i 
Kony{)J 

Selim ~even 

ainı Hazir Onat 

Komisyon, Kitaplığın dunıınu üzerinde görüşülııı.ij.§, lıeısıı.p1ann inceıenm ııi.ı:ıe, 1\:iıtaplıjia ~eru şe

kil verilmesi çarel-erinin aranma sına, listesi lhıızıı;lııııiP 1üzu.mlu 'kitapların alınm}lııına; Milli Kü
tüp:4ane Mü.dürii 4-dnan Ötiiiken 'in diivet dilip dinlenmesine; Kitaplığın şimdlıki durumdQ. iş'l.eıil
mesine devam epilm1ıkle ter~er 1~48 yılına'lln itibaren kayıt defteri ve fiş v. s. hususlar da ye,ııi 
tarzın mümk'iin mertelhe tat'btkınıı başlanmasına v evvelkilere ilaveten haftalık 1'ime6 ve 'EI-'bil&l 
meÇDJualarına abone o'lunn:ıasırı,a •lçarar verilmiştir. 

Ankara 
Balıkesir 
H~n!JÖl 
l)anakkale 
Çorum 
Denizli 
Diyarbq,kır 
l.~tanbul 
1stanb·ul 
l zmir 

MİLLİ E<llTİM BiOMlSYONU 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

Erzurıvnı 
Urfa 
Kars 

Avm· Refik Bekmarı 

Eminittin Çeliköz 
Tq,hsin Banguoğlu [ ** 1 
N wretti11 0 nerı 
JlasP1te llgaz 
Reşad Aydınlı 
O ·vu(rı Ocak 
/i' anık N af iz Çmnlıbel 
fi'twri Köprülü 
Esat Çınar 

Cevat Dursunoğlu 
ıııct Kemal Yetki u 

Teze1· Taşlrıı·an 

Kırşehir Rıdvan N. Edg~r ,( **** 1 
Manisa l ·mr,ıil Hakkı Bal~a..aıoğlu 
Kastamonı~ Tahsirı Çqşkarı- {*** ] 
Maraş D·r. Karnil 1 dil 
Af ~raş Eırı.in ·, oysal 
01·du. Yusuf $fya Ortaç 
'l'ekirdağ Em.i11 Atag 
T-rabzon Z ekiye Molaoğlu 
1'mbzon Mıı tafa Reşit Tarakçıoğlju 

Komi~yoıı, 25 ( ll ta.~irı, ll teklif, 2 tezkerc. 1 önerge) işin (16) nı sonuC}Iandırmış ve geriye ka
lan (!l ) işi ~elerl'k toplantıya bırakmıştır. 

Sayı ö~ti 

TASARJLJ\R 

1/ J 1Q AnJnı.ra rÜniYeı-sitesi k-uruluş kadroları hakkında 6 . VI l . 10118 ta.ribinde 5289 sayılı 
Kantın olarak kabul edilmiştir. 

[•] Oliinıli, 2J . JV . 191B tarihinde Ka.mutaya arudiLm.'i§tir. 
ı•• J ıo . VT . 1948 tarihinde Milli Eğitim BakıınlığıM tayin edilıııi§tir. 

[•••] Kamutcıyııı 23 . VI . 1948 tarihli 75 ııci Birle inuk eçilm' tir. 
[•••• J 23 . 1' I . 194 tarihinde ölmii4 ise de btı to-plantı yılınd{l Kamu.taya arudüımuımi§t\r. 
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Sayı Özeti ~lemi 

1/279 Beden Tcrbiyesi .Clenel Müdürlüğü Kanununa ek 
.ı047 ay1lı Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 
·194: yılı sonuna kadar U?.atılması hakkında 7 . Vf . 1948 tarihinde 5214 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/2 Yüksek Zirsat Enstitüsü Kanunu tasarısı 30 . VI . 1948 tarihinde 5234 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

l / 321 

1/ 325 

l /3-ıl 

1/342 

Ortaöğretim okullarında yardımm öğretmen ~.alıştı

rılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 aayılı 

Kanunla değiştirilen '2 nci maddesinin değiştirilııııı~ı
ne dair 

Yabancı memleketlerP gönderilc~ck öğı·cnciler hakkm
daki 1416 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

11 Özel İdare>li Kanunu tasarısı 
Zonguldak Maden Başçavuş Okulu ile Maden Tek
ni.ı;iyen Okulunun Milli Eğitim Bakanlığına devri 

16 . VT . 19~8 tarihinde 5219 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 . VII . 1948 tarihinde 5245 sayılı 

K'anun olarak kabul edilmiştir. 
Komisyondadır. 

hakkında 24 : V . 1948 tarihinde Bütçe Ko-

1/354 Türkiye umhuriyeti ordusu handoları ve Cumhur
başkanlığı armoni muzikası için yetiştirilecek mu-

misyon una. 

zika öğretmenleri haldmıda · 2 . VT . 1948 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

1,1373 Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel de değişik 

lik yapılınıısı hakkında 

ı 74 Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkınca 

4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişi'<
lik yapılması hakkında 

1/ 377 Yabancı memleketler harb okullarında subay yeti~t i

riJmesi hakkında 

2/30 

2/31 

TEKLİFLER 

Trabzon ( lıfustafa Reııit Tarakçıoğlu ) • Devlet l\1e
muı·ları A.ylıklarıııın Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuuun 3 ncü nıaddesiniıı (E) b ndin 
bir fıkra eklenmesi hakkında 
Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu) ltiaari.t 
Teşkilatma dair kanunun 13 ncü madd~ıdnin değiş

tirilmesi · hakkında 

2/ 5 'iğde ( llüseyin lusoy) . Mıuırif Teşkilat Kanu-

. VTT . 1948 tarihinde 5257 aayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

7 . VII . 1948 tarihinde 5248 aayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

Koınisyoııdadır. 

Komisyondadır. . ... . . •· ~ ., ':"" 

9 . VI . 1948 tarihinde Bütçe Ko-
misyonu na. 

nunun 22 nci maddesinin d ğiştirilmesi hakkında 2 . VI . 1948 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

2/ 64 eybarı ( inan Tekcüoğlu ) - Çalışmaya ku.dretleri 
müsait olan bilfımum eskeri ve mülki ıneklilerin 



Sayı 

2/81 
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Özeti 

ilkokuUarla köy enstitülerinde, ortaokullarla lise
lerde öğretmenlik yapahilmelerine dair 

Manisa ( Rıdvan Nafiz Edgüer ve iki arkadaşı) 

Üniversiteler Kanununa ek Kanun tekJifi 

2/84 Van (Jbrahim Arvas) - Diyanet tşleri Bıuıkanlığın

ca imam, hatip ''~' vi'ıiz ok11lları ac:ılması ve Üni-

İflemi 

Reddine dair olan rapor 22.XII.1947 
tarihinde kabul edilmiştir . . 
23 . 1 . 1948 tarihinde Annyasa Ko-
misyonuna. 

versitede llabiyat fııkültesi kurtı4nası hakkında Komisyondadır. 
2/ 88 J5onya (f<'atin Gökmen ve 16 arkadaşı) - Diyanet 

lşleri Başkanlığınca irıııırn. hatip ve vaiz okuilariy
le yüksek din okullaı·ı açılmasına ve huyrat bademe
sinin Diysnet Işleri Hıı.ııkıınlığına devredilmesine 
dair Komisyondachr. 

2/ 92 Antalya ( ' iyazi Alt su ) - Üniversite ve olgunluğs 
dayanan yükı:ıek okullardaki yatılı öğrenciler için 
pansiyon kurulınıısı hakkında Komisyondadır. 

2/ 93 Antalya (Niyaıi Aksu) - Üniversite ve olgunluğa 
dayanan yüksek öğretim müesseseleri mezunlann
dan Devlet hiımetine alınncaklar için açılacak Dev-
Jet imtihanları hakkında Komisyondadır. 

2,'103 Çanakkale (Nurettin Ünen ) - Memurin Kanununa 
ek Kanun teklifi Komisyondadır. 

2/111 Konya (Fatin Gökmen ve Malatya Mahmud Nedim 
Zabcı) - Yüksek .Teoloji Enstitüsü ve memleket 
umum harta işleri hakkında Kanun teklifi hakkında Komisyondadır. 

TEZKERELER 

3/ 142 Maarif 'l'e'ikilatıııa dair olan 789 ı:ıayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin yorumlanması hakkında Başba 

kanlık tezkeresi 

3/ 158 Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin D fık
rasının yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 

ÖNERGE 

4/!11 Urfa (Vasfi Gerger) - 4936, 5017 ve 5027 sayılı ka
nunlarla verilen tazminat ve ödeneklerden ne suret
le vergi kesileceğinin yonımlanmasına dair 

25 . VI . 1948 tarihinde Milli Eği
tim Komisyonu raporu kabul edil
miştir. 

ll . U . 1948 taribinde 1590 sayılı 
Karar olarak kabul edilm iştir . 

" ı 

7 _ VI . 1948 tarihinde Adalet Ko
misyonuna_ 



Afyorı K. 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Çankırı 
rankıt ı 
Erzincan 
Erz1:nran 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Giimüşane 
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MlLIJ SAVUNMA KOMİSYONU 

Baş].;an: Konya 
, özcü Hatay 
Kfi.tip Van 

Gl. adık, Ald<Jğan 
Jl1 eb1·uı·e Aksoley [ ** 1 
Gl. Naci Tınaz 
Orgl. lzsettin Çalışlar 
Dt'. Akif Arkan 
Gl. Zeki oydemiı· 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlo;r 
Eyup auri Akgöl 
Gl. Vehbi Kocagünıey 
Gl. Aşir Atlı 
Şevk'6t E~rdoğan 

Gl. Ali Fuad Gebesoy (* 1 
Gl. Eyüp Dm·ukan · 
Rüştü Oktaı· 

i stanbul Dr. Jl!.im Kemal Oke 
Kars Flüsaırnettin Tııpa~ 
Kastaıno'liu Gl. A. A'lpto.i)an ! *** } 
Kayseri GL • alih A vgın 
Kvrklareli Korgl. Kemal Doğan 
Kocaeli Arıı,if'al , ükiir Okan 
K(mya Dr. Hıılft.~i Alataş 
Mardin Gl. Kiazım .~rı•iiktekin 
Mu.ğla Asım Giiı·su 
M1ığla 1ıri Oz an 
Seyhan , frıarı Tekelioğl,ıı 

Korrrisyon, 24 (6 tasarı, ı5 teklif, 3 t.ezkere, ı önerge) işin (23) nü sonu~landırmış ı ni gelecek 
toplantıya bıralını ıştır. 

ayı Özeti 

TA AR:rLAB 

ljı85 Konsolosluk Kanunu tasarısı 

1/268 Birleşmiş Milletler Genel Kurnlunca ı3 Şubat 1946 
tarihinde kabul edilen ve üye Devletlerin tasaikma 
sunulan cBirle~miş Milletierin ayrıcalık ve muafi-
yetlerine dair söz1eşme:o ye Türkiye umhuriyeti 

.İ4leıni 

2 . I . 1948 tarihinde '!'icaret Ko
misyonuna. 

Hükümetinin katılınnın hakkında 4 . ll . 194 tarihinde Ticaret Ko
misyonuna. 

1/313 

ı;.t350 

Askert hastabıkıcı hemŞireler halı!kındaki 3488 ııA

yı.Iı · Kaıfmla elr ltanun ta.ııarısı 

Yedeksubay ve Askeri memurlar h~lı:kıttdaki Kanu
nun 3923 ayıb Kanunla değiştirilen 3 ncli madde
sine bazı hükümler eklenmesine dair olan 3993 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (A) fıkra.ııınm 

deği~iri~mesi haklanda 

' . 

. 
14 . VI . 194 tarihinde 5216 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi.~tir . 

21 . 'VT . 1948 tarihinde 5221 sayılı 
Kanu)1 olarak kabul edilmiştir. 

[•] Kamutayuı. 30 . l . 1948 tarihli Birle§-imde T. B. M. lll. Başkanlığına seçilmi§tir. 
[ .. ) Kamvta.ym 7 . V . 1948 tan'hli 56 net Bir/eşiminde seçilmi§tir. 
[••• ] T. B. M. M. Başkanlığıncı seçilen Gl. Ali Fuad Oebest}y'un yerine Ba§ktın seçilmi§tir. 
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Sayı Özeti 

------------------~--
1/354 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu handoları ve Cıım

htırbaşkanlığı Armorli Muzikası için yetiştirilecek 

· İşiemi 

muzika öğretmenleri halekında 10 . VI . 1948 tarihinde Milli Eği

tim Komisyonuna. 

2/ 2 

2/3 
2/7 

TEKL1FLER 

Mardin (Gl. Kiazım Sevüktekin) . Subay ve askeri 
memÜrlara yer değiştirme tazminatı verilmesi hak
kında 

Yozgad (Sırrı İçöz) · Çobanlık hakkında 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu).; 29 Kasım 1336 tarih ve 
66 sayıh 1stiklal Madalyası Kanununa ek kanuna. bir 
madde eldenmesine dair 

2/ 8 ~eyhan (Sinan 'J'ekelioğlu) - Milli Mücadelede şehit 
olıın gönüllü ve Milli Kuvvetler sı:~bay ve er ailele
riııe aylık verilmesi hakkındaki kanuna bir madde 

Reddine dair olan rapor 28.XI.l947 
tal'ihinde kabul edilmiştir. 
Komisyondadır. 

~6- . V. 1948 tarihinde sahibi'taı·a

fıııdan geı·i alınmıljtır. 

ekianınesine dair 10 . \' . 1948 tarihinde sahibi tara
fından geri alınm ıştır. 

2; !1 'eyhan (Siııan Tekelioğlu ) - Olağn.rriistü hallerin 
devamı süresince memur ve hizmetiliere yapılacak 
yardım h&kkındaki kanunda değişiklik yapılmasına 
dair 26 . V . 1948 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır . 

2/ 65 Mardin (Gl. Kiazım Sevükekin) - Harb malılllerin
den Yll.\!1 70 i geçen ve füli yardıma muhtaç olanlar 
h ıı kkında Reddine daiı· olan rapoı· 26.V.1948 

tar·ihinde kabul edilmiştiı·. 

2/61 Gazianteb (Gl. Aşir Atlı) . Genel Kurrnay Başkan
lal'lnııı Mareııallığa yükselmesine dair 

2/ 63 Seyhan (Sinan 'l'ekelioğlu) - Emekli, dul ve yetim 
a.ylıklarına zam yapılması hakkındaki kanuna ek 
5107 sayılı · Kanu.ıiun birinci ve dördüncü maddele
rinin değiştirilmesine dair 

2/ 72 Rolu (Lfıtfi Gören) . Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu-

Reddine dııir olan rapor 28.Xl.1947 
tarihinde kabul edilmiştir. 

:26 . V . 1948 tarihinde Maliye Ko
uıisyonıtna . 

nıu'ıun J 9 n cu maddesinin değiştirilmesine dair 19 . XII . 1947 taı'i~inde Maliye Ko
misyonuna. 

2/ 74 'l'rabzon (Mustta.fa Reşit Taı·akçıoğlu ) - Yunus ba-
lığı avcılarına veı·ile.cek tüfek ve cephane hakkında 14 . l . 194 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır. 

2/ 89 iğde (Şükrü Süer) . Gedikli erba.-ılann aylıkları-
nın te,·hit ve teadülüne dair olan _3779 sayılı Ka
nunun ikiııci maddesiuiıı deği~-til'ilm i ve bu kanu-
na geçeici bir maclde eklenmesi hakkında 7 . V I . 194 ta.ıihinde sahibi tara

fından g ri alınmıştır. 
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2/91 Zonguldak (Emin Eri.şirgil ve Sabri Koçer) - Işçi-
lere hafta tatilinde gündelik ödenmesi hakkında 4 ·. Vl . 1948 tarihinde Gümrük ve 

TPkel Komisyonuna. 
:!/ 94 

2/ 100 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Askeri Fabrikalar 
'rekaüt ve Muavenet and ığı hakiondaki 3575 sayılı 

Kanunun geçici dördüncü maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 'teklifi 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Askeri ve Mülki 1'ekaüt 
Kanununun 62 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da kanmı teklifi 

2/101 ~!'yhan· (Sinan TPkelioğlu ) - Birinci Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvı> l Milli 
Mücadeleyi" katılarak fedııkarlıkları .sepkeden Mü· 
dafaai Hukuk Merkez Heyeti Başkan ve Üyeleriyle 
Milis subaylarıı Ye bu kuvvetiere konıutıı edip em<'k 
liye aynlmış bultmıııı nıuvııı:zaf subaylaraVatani Hiz 
met tertibinden aylık bağlanmasına daiı· kanun tek-

21 . V . 1~48 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. • 

10 . VI . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

lifi 10 . VI . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

TEZKBREJ,ER 

3/137 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 ve 16 ncı mad-
delerinin yoru.mlanmasınn dair Başbakanlık tezkaresi 12 . XJJ . 1947 tarihinde Maliye Ko

misyonuna. 
3/221 Subaylar Heyetine Mahsus tarfi Kanununun 9 ncu 

ınıiddesiuin yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
karesi 

3j222 ubaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununo l'k 4800 
·sayılı Kanunun geçici maddesinin yorumlanmasınıı 

dair Başbakanlık tezkeresi 

ÖNERGE 

4/ 68 Kocaeli (Fuad Balkan) • Askeri ve Mülki Tekaüt Ka
nunun 25 nci maddesinin son fıkrasının yorumlan
masına dair 

·. . ., 

30 . JV : 194 tarihinde 1601 sayılı 

Karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

Reddine dair olan rapor 28.IV.l948 
tarihinde kabul edilmiştir . 

4 . II . 1948 tarihinde Maliye Ko 
misyonuna 
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BAOLIK VE SOSYAL YARDIM KOMlSYONU 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

Maraş 
Gazianteb 
Seyhan 

D·r. Kemali Bayizit [*] 
Dr. Muzaffer Canbolat 
D1·. M akbıtle Dıbla1ı 

Amasya 
Antalya 
B ilecik 
Balıkesir 
Çoruh 
Denizli 
Edirne 
Giresun 
!çel 
! çel 
!stanbul 
Kars 

Zeki Tarhan Kars 
D·t-. Galip Kahramarı · Konya 
Dr. Muhlis Suner Konyo 
MıtzaffeT Akpınar K ütahya 
Dı·. Cemal Kazancıoğlu Kütahya 
Dr. Hamdi B e1'kman Malatya 
DT. Bahattin Oğütme1ı Malatya 
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu Uardin 
Dr. Aziz Köksal Ordıt 
Dr. Celal Ramazanoğlu Rize 
Dr. Nı:kola Fakaçelli Seyhan 
Dr. Esat Oktay Yozgad 

Abdürmhman Sürmerı 
Dr. Mıthsin Faik~Dii1ıdaı· 
Dr. Aziz Perkün • 
Dr. Ahmet lhsan Gürsoy 
!Jısan Şe1·i[ Ozgen 
Dr. Hikmet Fımt 
D·r. Cafe?· Ozelçi 
Dr. Aziz Uras [ **] 
Dr. Zeki lif esut Sezer 
Dr. Fahri Kurtuluş [** *] 
Dr. Kemal atır 
Dr. K Pmal Ce.rıab B erksoy 

Komisyon. 7 (6 tasarı. 1 teklif) işinin tamamını sonuçlandımııştır 

Sayı Özeti İtlemi 

TABARILAR 

1/137 Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korun-
ması hakkında 7 . VI . 1948· tarihinde Geçici Ko· · 

misyona. 
1/ 186 Uyuşturucu maddeler hakkında.lri Lahey, Cenevre 

vo Bangkok Anlaşma .• ~özleşme ve Protokollerini de-
ğiştiren Protokolün onarunasına daiY 16 . II . 1948 tarihinde 5181 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 301, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Afe

rnurlan Kanununa bazı hükümler ekleıunesine dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de değişikli k yapılınası haklanda 

1/ 313 .~skeri hastabakıcı hemşireler hakkında 3436 sayılı 
Kanuna ek kanun tasansı 

19 . lV . 1948 tarihinde 5194 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

l4 . Vf . 1948 tarihinde 5216 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. · 

[•] 10 . VI . 1948 tarihinde Sağltk ve Sosval Yardım Bakanlığına tayin ediıvıiştir ve 1J91k ka
lan Başkanlığa Sözcü Dr. Muzaffer Canbolat (Gazia.nteb) açılan özcüliiğe de Dr. Galip Kenan Za
imoğlu (Giresun) seçı1mişlerair. 

ı••ı Kamutayın 18 . XII . 1947 tarı'hli Bir/eşiminde T. B . M. M. Divan Katipliğine 8eçilmi1-
tir. 

ı•••] Kamutayın 7 . V . 1948 t01rı'hli 56 ncı Birleşiminde seçilmiştir. 
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Sayı Oıeti l~l emi 

1/341 ll Özel İdaresi Kanunu tasarısı 4 . VT . 1948 tarihinde Bayındırlık 

Komisyonuna. 
1/3~9 Yaşington l\Iilleth)rarası ağlık özleşmesi ile Hava 

laştıımaları Milletlerarası Sağlık özleşmesinin 

v bu sözleşmelerin sürelerini uzatan protokollerin 
onanınası hakkında kanun tasarısı 5 . Vlf . ] 948 tarihinde 523Ş S{Lyılı 

Kantın olnı·ak kahııl edi)~'ti~. 

' 
'l'EKLİF 

2/10 Kıı·klarcli (Dr. Fund Umay) · Kazanç vergileri ö4en
meıııi~ ıııatı·ııhlor üzerinden hir defaya mahsm olmıık 
üzer tarh vf tahsil oluııııcok müt mminı vergi bak-
kında kanun teklifi 1 . nı . 194 tıırihinde sahibi taı-ıı.

fından geri alııunı~tır . 

Aydın 
Bolıı 
Bıırsa 
Çankırı 
Gazianteb 
Oiresun 
Giresıın 
1 stanbul 
[( astamonıı 

• 

SAYJŞTAY KO~SYONU 

Başkan 
, özcii 
Katip 

Sivas 
Niğde 
Yozgad 

Emin A1·kayın {*} 
Crmil Ozçağlar 
Zehm Bıui1wç 
Ahmet lhscıu Z eyıu>lo.ifl1ı 
()nıer Asım Aksoy 
Miiıı ir Akkaya { ** J 
Ki'wm O kay { *** ] 
Salamon A.dato 
Ziya 01·ba!J 

Abidin Yıtrdakııl 
Ferit Ecer 
Kamil E1·bek 

Kütahya Ömer Özdek 
Malatya Atıf Esenbel 
ıl! alatya Tevfik Temelli { **** } 
M a,nisOt 1 smail Ert em 
Jiu.ifla Abidin Çakw 
Ni,ijde , iik1·ü Siie1· 
'ii1·d Sab·ri Çelilctnğ 

.... ivas Şalcir Urna 
Tok,ad Mıdafa Latifoğlıı 

Komi. yon, 66 (36 'tasarı, 3 teklif, 27 teı;kere) işin (31) ini onuçlandınnış ve ~riye 'kalan (35 ) 
işi gelecek toplantıya 'bıra'kmıştır: 

[• j Oliiınii, 14 . 1 . 1948 tarihinde Kamutaya arzedı1ıııiştir. 
[••ı Oliiııı ii, . Xlf . 1917 tarihinde Krmıutaya arıedı1miştir. 
[ ••• J Kaınutayııı 7 . T' . 1948 tarihli 56 ncı Birleşiminde SC!Jilmi§tir. 
[ .... ] 01iimii, 19 . Xll . 19-17 tarihinde Haıllutaya arzedı1ıııi§tir. 
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Sayı Özeti İş i emi 

TASARILAR 

1/29 Beden Terbiyesi Genel Müdürl,üğü 1942 yılı Kesin-
hesabı hakkında 30 . IV . 1948 tarihinde 5195 sayı lı 

lj30 

lı/31 
1/ 71 

1/72 

ljl07 

1/108 

1/109 

1/ 110 

]/154 

1/177 

1/196 

1/ 20::1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 yı,Iı Kesin
hesabı hakkında 

1944 yılı kesinhesabı hakkında 
'l'ekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hak
kında 

Tekel Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hak
kında 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdüdüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 

Devlet Havayolları GcnPl Müdürlüğü 1945 yılı Ke
sinhesabı hakkında 

Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hak
kında 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1944 yılı Kesinhesabı hakkında 

Vakıflar Genel Müdül'lüğü 1945 yılı yedi aylık Ke
sinhesabı hakkında 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdtirlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 

Tludnt ve Sahiller Sağlık Qpncl Müdürlüğü 1945 
yılı Kesinhesabı hakkında 

Tekel Genel Müdürlüğü 1944 yıh Kesinhesabı bak
kında 

1)213 Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hak-

1/216 

1/220 
1/227 

l/295 

1/296 

1/300 

1/301 

1/302 

1/ 314 

k ında 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesin
hesabı hakkında 

1945 yılı Kesinhesabı hakkında 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdül'lüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkın rla 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak-
~nda . 
Devlet Ilavayolları Genel Müdiirlüğü 1946 yılı Ke
sinhe.~abı hakkında 

Hudut ve Sahilleı· Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Kesinhesabı hakkında 

Posta, Telgraf ve Telefon l'şlctuıe Gen~ 'l\Iüdürlüğü 
1945 yılı Krsinhcsabı hakkında 
Vakıflar Grııcl M;üdürlüği,i 1946 yılı Kesinhesıı,hı 

· hakkında 

1946 ~· ılı Ke.~inheı<abı hakkındu 

Kımuu olarak kabul edilmiştir . 

Koınisyoııdadır. 

Koınisyondadır. 

28 . V 1 . 1948 tarihinde 5230 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

Komisyondadır. 

Korııisyondadır. 

Komisyondadır. 

Koıniııyondadır . 

Konıisyoııdadır. 

Konıisyqndadır. 

Komi.~:vondoclır. 

Korııisyondad ı r . 

Koınisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

K omisyondadır. 

Koruisyoudadır. 

Koırıisyondadır. 

. Koruisyondadır. 

Koınisyondadı r. 

Komisyondıı.dır. 
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~ Özeti İ~leınl 

1/32 Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 
yılı Kesinhesabı hakkında ı7 . V . 1948 tarihinde 5205 sayılı 

Kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/ 329 Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 
yıh Kesinhl.'!labı hakkında 17 . V . 1948 tarilıiııde 5206 sayılı 

. Kanun olarak kabııl edilmiştir . 

1/330 Hudut ve ahiller Sılıhat Genel ~füdilrlüğü 1942 
yılı Kesin hesabı . hakkında 17 . \' . J 948 tarihinde 5207 sayılı 

Kıınun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 331 De,•let Havayolları Genel Müdürlüğü 1942 mali 

yıJı Kesinhesabı hakkında 7 . , •. ı948 tarihinde 5199 sııyılı 

Kı.ınun olarak kabııl edilmiştir . 

1/ 332 Orınurı Genel Müdürlüğü 1942 J,lı Kesinhesabı hak-
kında 30 . 1 V . ı 948 tarihinde 5196 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/333 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Hl4.2 yılı Kesinhesabı hakkında 7 . \' . 1948 tarihind(' 5198 sayılı 

Kanun olarak kalıni rdilmiştir . 

l/334 Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1!J-t ı 
;vılı Kesinhesabı hakkında 

1/335 Vakıflar Genel }{üdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı 

17 . V . ı948 tarihinde 5204 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

hakkında 10 . V . ]948 tarihinde 5200 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/336 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
ı !l-t2 ;vılı Kesinhesabı hakkında ~ . V . ı 948 tarihinde 5197 sayılı 

1/ 337 

1/ 33 

l / 339 

l/368 

Dedet Denizyolları Işletme Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabı hakkında 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 
yılı Kesinhesabı hakkında 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Jü
dürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak
kında 

TEKLİFLER 

2/21 1dareei yeler Kurulu . ayıştay Başkanı, Daire 
Başlqıu.ı ve üyeleriyle savcısına yargıç ödeneği veril-

Kanun olarak kalıni edilmiştir . 

28 . IV . ı948 tarihinde 5229 sııyıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . V . 1948 tarihinde 5203 Hayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

Kom.isyondadır. 

Komisyondadır. 

mesi hakkında Kanun teklifi Koınisyondadır. 

2/41 Idareci Üyeler KuruJu - ayl.ljtay Kanunuıiun bazı 
madde! ıiuin d ği.ştirilınesi ve bu kanuna bazı oıad-
del('ı· eklenm . i hakkında Kanun teklifi ll . II . 1948 tarihinde Bütçe Ko-

2/62 eyhan ( inan 'l'ckelioğlu) · 1945 ve daha evvelki 
bütı:e yıllarına taalluk eden ve sorumlu aa:Yma;uar 

ınisyonuna. 



Sayı 

-191-
Özeti !şlemi 

uhdesinde kayıtlı bulunan zirometlerden biizılarıl\ın 
silinmesi hakkında ll . n . 1948 tarihinde sahibi tara- . 

fından geri alınıruştır. 

TEZKERELER 

3/34 B~bakanlık Dairesiyle Devlet Basımevi ve Arşiv 
Dairesinin l 939 yılı demirbaş icmal cetvellerinin 
gönderildiği hakkında Ba.~bakanlık tezkeresi Komisyondadır. 

3/35 Başbakanlık 1940 ve 1941 yılları ayniyat Kesinhesap 
cetvellerinin göndf.'rildiği hakkında Başbakanlık 

tezkeresi Komisyondadır. 

3/36 Başbakanlık 1942 yılı ayniyat Kesinhesap cetvelleri- . ) 
nin göndcrildiğine dair Başbakanlık tezkeresi Komisyondadır. 

3/44 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1939 yılı ayııiyat Ke-
sinhesav cetvelinin göuderikliği hakkında Başba-

kanlık tezkeresi Komisyondadır. 

3/138 1943 yılı Milli Korunımı Biltınc;osunun gönderildiği
ne dair Başbakanlık t ezkeı·t'si 14 . IV . 1948 tarihinde 5193 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/156 

3/169 

3/188 

3/189 

Yolova Kaplıcaları Işletm e ldar·l'Sinin 1943 yılı he
sabına ait rapor ile bilanı:onun sunulduğuna dair Sa
yışta~ Başkanlığı tezkeı·esi 

Yalova Kaplıcaları tşletme Idaresi 1944 yılı Bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kcresi 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesin
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 

dair SnY,Ştay Başl(anlığı tezkt>resi 

Devlet Demiryollan ve Limanları Işletme Genel Mü. 
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi . 
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kcresi 

16 . II . 1948 tarihinde 5179 sayılı 

Kanun olarak kabul ediliniştiı'. 

16 . II . 1948 tarihinde 5180 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 . IV . 1948 tarihinde 5195 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

7 . V . 1948 tarihinde 5198 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/190 Devlet Denizyollan İşletme Genel Müdürlüğü 1940 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul-

3/191 

.:- ~~ ~ .0:. 

duğunıı dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ' 17 . V . 1948 tarihinde 5203 sayılı 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 

Kanunla birle~tirilerek kabul edil
miştir. 

yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul-" - -
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 17 . V . 1948 tarihinde 5204 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil

ı.....·_·--· --·. -· miştir. 
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Özeti 

3/192 Devlet Denizyollar ı İşletme Oenel Müdürlüğü 1942 
yilı J<itsinbesııbınn Ait ygunluk Bildi ı·i ııı iniıı sunuı. 

uıığuııa dal\• . ıı)lı ~tay Başlt'ıınlığı tezkcN'.'i 

3/193 Devlet Hal·nyc,llıırı Ocııcl Müdürlüğü l!l42 yılı Ke
sinhesabına ait Uygunl uk Bileliriminin sımulduğıına 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

3/194 

3fl95 

3/196 

3/ 197 

3/198 

3/ 199 

3/ 200 

3/ 201 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi.riminin sunuJeluğu
na dair Sayıştay BaşkanJığı tezkeres'l 

Devlet Limanları İşletmil Genel Müdürlüğü 1941 yılı , 
Kesinhesabıruı. ai~ Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
no -dair Sayıştayı Başkanhğl tezkeresi 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Ke 'nheııabına ait Uygunluk Bildiriminın sunulduğu. 
na dair Sa~aay Ba§kanlığı tezkercsi 

Hudut ve ahiller ağlık Genel l'ıiüdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirirtıinin sunuJduğu· 
na daii aıy.I§'tay Başka'nbğı tezkeresi 

Orman Genel Müdürlüğü 1942 yı11 Keıri:rıhesabına ait 
uygunluk Bilditiliıinin sunuldu~na clnir Sayıştay 
B&.fkanhğı tezlteresi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme n 1 Müdürfiiğü 
1942 yılı Kesinhesabına ait 'Uygunluk Bildiriminirl 
sunuldu a · d~ ay:ıştay Başkanlığı tczkeresi 

Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yUı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dai'r Sayıştay 

~kanlıf' tetketesi 

Vakiflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı K<'sinheSa.bma 
ait Uugunluk Bildiriminin sunulduğuna dai.r Sayış. 
ra,. B~kanhfl tezireresi 

İşiemi 

2 . VI . 1948 tarihinde 5229 sayılı 

Kanunla birleştirileı·ek kabul edil-
miştir. , 

7. V. 1948 tarihinde 5199 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul e dil-
miştir. 

17 . V . 1948 tarihinde 5205 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul elli!-
miştir . 

17 . V . 1948 tarihinde 5206 sayılı 

Kan llnla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

Komisyondad:ır. 

17 . V . 1948 tariliinde 5207 sayılı 

Kanunl a birleştirilerlık kabul edil
miştir . 

30 . IV . 1948 tarihinde 5196 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
ıuiştir . 

3 . V . 194 tarihinde 5197 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

' 28 . VI . 1948 tarihinde 5230 sayılı 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

10 . V' . 1948 tarihinde 5200 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
ıuiştir . 
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Sıı.yı Özeti İtlemi 

3/ 215 Başbakımlık 1943 yılı demirbaş eşya ile ayniyıı.t.ke
sinhcsap cetvell erinin g-ö rırl P ı·ildiğiıw dair Bıı~hakan 
Ilk tezkeresi Komisyondadıı·. 

3/ 22!1 Ocak: Mart 1948 ayiarına ait nı poı·un sun ulduğn n ıı. 

da.İı' Sayıştay Başkanlığı tezkeresi Koırıisyondadı r . 

3/ 2:{!') 1942 yılı Kesinhı>sahınıı ait Uygun luk Bildirimini n 
suiıu ldtığıina daiı· Sayıştay Ba.5kaıılığı t ezkeı · <·s i Koırıisyondad ı r. 

:v:ı:~6 1944 yıu Milli Koı·unnııı hilıin~o~uıııııı göni!Nild i ği 

ne dair Başbakımlık tezkeresi Komisyondadır. 

3/ 2!18 'l'ekel Genel Müdül'liiğü 1942 yılı hilfın ~osunun g-ön-
dl'ı·ildiğinc ılaiı· Ba.5ba kan lık tezkeı·esi Komisyon<.ladır . 

3/ 24:i )fiili f' i,vango ! daı·f'sinin 1947 ~·ılı hilfınr,osıınuıı giiıı-
ılPrildiğiııe dn iı · Bıışlıakanl ık tezkeresi Komisyondadır. 

TARIM KOMİSYONU 

Ha ş kan /zmir Rahmi Köken 
Sözcü Jlani.~a Y aşa1· Ozey 
Ka tip Jfanisa H ilmi O~darhan 

.1!1ıtalya J/ usta fa Kork1ıt fstanbıil Cihad Baban 
Aydın .V ı w i Göktepe l zmi1· ,'ı'ami Gülcüoğlıı 

Bursa A ziz /)uru Kı1·kla'reli Z iilıtii A 7.-uı 
('mıakka7e lhsrm 1\.m·a.~ı·oğlıt -Kocaeli .tl/i Dikme·ıı 
Çorwm grtı: ıı Alpsar [ *} ,J[alat ,lja ~iu . tafa Nairn Karaköyiii 
Çorum Xaim A talay Jfaraş R1za (ıı lı adar ' 
Denizli Abidin E gr Jfaraş Abrlnllah )' UJJC!Oğ/u 
Denizli K rmal Cemal Öuce7 Seyhan Kasım Eneı· 
Eskişehü· Em:in . Sazalı: Siird ,.. .1/-i Rıza E.~f'}/ 

Gire.qun Fikı-d nizatlı Sin oh EnvPr Kök 
H oloJJ Abrliif,qaııi Tiid,·mr'll 8i1'(!S ! smail ,11 f•l111ırt f1lfu r 

Koılıisyon, lO ( tJ tasarı, 2 teklif. ı te.,keı·e, 1 öne>rge) işin (9 ) unu sonuı:lantlırmış (J) iııi gele
cek toplantıya bıı·alıımştır. 

[• J Kamutayın 7 . V . 191 tarihli 56 11<'1 Biı·leşimde seçilıııi§tir. 
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özeti 

TASARfLAH 

1/ 2 \"iiksek ZiraHt Bnstitüsü Kanunu ·la<;aı·ısı 

l / 21l!l Tarım Bakanlığı Oöı·ev \ ' C Kuruluşu hakkındaki 3~(l:l 

sayılı Kantıııa ek kanun tasarısı 

1/ 315 ('i.ftçiyi 'l'opı·akiandırma hakkındaki 4753 sa,v ılı Ka
nunun ~iııı ıııaddf'lel'inin ıleğiııtirilmesine ve bıı ka 
nuna bfi7. ı hükümler ~klrıınw~ in e dair 

1/ 319 Nruh tıu; c;ift~i l e re ödünc: tohumluk \'e rilmesi hak-

İşiemi 

~!O . IV . 1948 tarihinde 5234 sayılı 

Kanun olarak kabul edilm~tir. 

12 . Vl . 1948 tarihinde Hükümet ta
mfından geri alınriııştır. 

10 . V . 1948 tarihinde lç~leri Ko
misyonuna. 

kında 8 . Vll . 1948 tarihinde 5254 sayılı 
Kıınun olarak kabul edilın.iştir. 

1/320 

1/353 

Orman •Kanununa bazı lıükünıleı· eklenmesine ve bt: 
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasınA 

dair· olan 47 5 sa~· ılı Kıuıuna ek Kanun 

Ekonomi Genel Meclisi Kanunn 

TEKLlFLER 

2/6 Denizli ( Reşad Aydınlı ve Burdur Ahmet Ali Çınarı -
Tapu Kanunuııun 15 nci marldesinin değiştirilmi'si 

14 . . V . 1948 tarihinde İçişl eri Ko
misyonuna. 
26 . Vl . 1948 tarihinde Ticaret Ko
misyonuna. 

hakkında 4 . Il . 1948 tarihinde Adalet Ko
misyonuna. 

2/ 114 Balıke~ir (Euı initlin Qeliköz) - Orman Kanunuııt!n 
bazı maddelerinin değiştiı·ilnıesi hakkında Komisyondadır. 

'l'EZKERF~ 

3/ 18:1 Zeyt i n<'iliğin ıslnhı VI' yubanilı>ı·inin aşılattırılıuası 

hakkındaki 3573 sayılı Kanunun nci maddesinde 
ya7.tlı ( '!'oprak sahibi olmıyanlar) ibaresinin yorum
lanmasına clııir 

ÖNERGE 

ol/39 ' e~'han ( 'inan Tekelioğlu ) Dil kçe Komi yonunun 
25 . \'lll . 1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelinclcki 
595 sayılı Kai'Rrın Kanıııtn~·da gö ı·lişlilıncsine daiı· 

26 . TY . 1948 tarihinde Adalet Ko
misyonuna . 

Bu husustairi rapor 14 . r . 1948 ta
rihinde kabul edilmiştir. 
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TİCARET KOMİSYONU 

Başka·ı1 
Sözcü 
Ka.tip 

Aukara 
Gazianteb 
Niğde 

A. ·rif Çulmkcıı 
Gernil A levi?" 
Hüiieyin UlıMO!J 

Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
A.nkam 
Aydın 
Bilecik 
1 çel 
Kars 
Kayseri 
Ktrklareli 

M ehmet Aşka·r 

Şahin Laçin 
E wd U ms 
Hilıll'i Atlıo.iJI.u { *} 
Ernin Bilgen 
Ueşı:t Bozöyük 
ll alil Atalay 
A /Jdtırı-a.hrnan Sürrneu 
Ha.l)ntllah Vrkiin 
.'·!eı•kd Oriiil 

M atı ·isc: 
Manisa 
Muş 
R·izP 
Sivas 
"'rabzoıı 
Trabzou 
Trab zon 
TT an 
) • oz_qa.rl 

Yımı'li MuammP'r Alakant 
/''aik K·urdo.iflıt 
Bari Dedeoğlı~. 
Halian Oavid B eliil 
Kamü Kitapçı 
Temel Göksel / ** } 
Ali Rıza T şıl 
M ııanımer Yarım bıyık 
Muzaffer Koçak 
Ziyn Aı·ka:nt 

Kcmıisyoıı. 24 (J9 tasar, 3 te'klif. 1 teııkere. 1 önerg'(> ) işin (21) ini sonuçlıın'dırmış ve (3) ünü 
gelec!'k toplantıya lıınıkniı,.tıl'. 

Sayı Özeti !~!emi 

'fASARTLAR 

lj35 '!'ürkiye .. Fransa Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 
Modiis vivendi ve eklerinin onanınası hakkında 16 . II . 1948 tarihinde 5182 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/44 Damga Resmi Kanunu t.ısarısı ll . li . 1948 tarihinde Geçici Ko. 

misyona. 
1/150 Türkiye'deki düşman menfaatleriyle ticari ve eko· 

nomik işlemlerine menkul ve gayrimenkul maliarına 
el koyarak onları idare ı>tmek üzere bir sekestr ida-
resi kurulması hakkında 16 . II . 1948 tarihinde Adalet Ko

1/185 Konsolosluk kıınumı taAarısı 

1/264 Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi husu
sonda mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanınası hakkında 

1/268 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 13 Şubat 1946 
tarihinde kabul edilen ve üye devletlerin tasdikına 
sunulım cBiı·lrşmiş Mil lctlrrin Aynealık ve Mııafi-

misyonuna. 
7 . TT . 1948 tarihinde Adalet Ko-
misyonuna. 

4 . H . 1948 tnrihlnde 5170 sayılı 

Kanun olarak kabul edilınift.ir .. 

r•J Oliimü, 18 .. 11 . 1948 tarihinde 1\aımıta .vu arzcdilmiştir. 
l .. l Kamulaytn 23 .. VI . 1948 tarihli 75 nci Uirle§imde seçilmiştir. 
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Sayı Öze~i !~!emi 

yetleriııe dair Sözleşm :o ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hüküın~>tiııiıı kııtılması hakkında 10 . V . 1948 tarihinde Gümrük ve 

'l'ekel Komisyonuna. 
lj269 '!'ürkiye - Fı·ansa 'l'icaret .Anlaşmasına bağlı liste

lerin kaldırılması hususunda teati olunan nıektup

lıu·uı onanınası hakkında 

1/270 'l'üı·kiye il Yugo~lavya aı-asındıı. imzalanan Ticar t 

ve Ödeme Aola.'jınasi~·Jc }fodüs vivendi, tasfiye 

16 . ll . 1948 tarihinde 5183 sayılı 

Kanun olarıık kahııl edilmiştir. 

Pı·otokolü ve Iıağlaııtı]annııı onanınası hakkında 16 . ll. 1948 tarihinde 5184 sayılı 

ICaıııın olarak knhul edilmiştir. 

' 1/290 '!'ürkiye ile Yıınaniı:;tan ar·asında imza edilen 'l'ica
ret ve Ödeme Anlaşmaları ile hağlantılarımn yü
rürlük süresinin 20 Eylul 1947 tal"ihinc kadar uzıı
tılması hakkında 

1/292 Menkul kıyınetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu
nun hiızı nıaddel !"inin d ğiştirilmesi ve bu kanuna 

21 . V 1 . 1948 tarihinde 5226 sa)'llı 

Kanuıt olımı k kabul edilmiştir. 

hazı maddeler eklenmPsi hakkında 2 1 . ll . 194 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

l /30!> Tüı·l•i.ve - Finlitıuliyıı Ödeme Anla~masının ııci 
ıııaıldesi il ' lııı nJıışnıuyn bağlı mektuptaki tn.~fiy<' 

hiiilüınlel"i siiı·c~iniıı altı ıı.v uzıı.tılınııs~ hııkkınd ıı 

1/::11!) .Muhtn~ ~jftı;il('ı·e ödiiııç tolnıınlt~k ' 'erilmesi hak
kıudn 

1 /32fı Yabıınrı ıııeıulektlerll' 1-!E'Çi<'i mııhiy{•tte 'rican•t 
.\ııla~malar·ı ,.~ Modü~ ,·henıliler ııkdiııe ve Jıunla

l'llı şuırıulürıc gir·en ıııaclıltler·ill Uüı ııdik R shnlerjn
ıle değişikJikJt• ı • yııpı]rııa 'IIHI \'C ıınJaşnı:1yl\ yaıııış

ıııı yan D<•vl{'tl{'t" ınüraı·etlııtınıı kııı·şı tPulıid~>ı· alın

masına yı>t ki n~rilnı 11iııe da i ı· nlıııı -15 2 sayılı Ka
nunun 5 nci nııı.ddesiıı.dl' yazılı ııüı·enin iki yıl daha 

21 VI . 1948 tarihinde 5:2:25 sayılı 

Kanıın olarak kııbtıl edilm iştir. 

. \
7 J 1 . 194- tarihiUll~ 525-1 ayı lı 

Kanun olarak kııhul edilmiştir·. 

ıızntılm;ısı ,hakkında 1+ . VI . 19+ tarilliilde 5217 ayıh 

J ·:ı-ı;; :-;ınıııyi 1 ıııınnu 

1/ 3.4 1'ürki.1· ı• il<' B l·ika - ı~üks mlıı~rg gkonomik Bil'liği 

nı•nsındaki Tiearet .\ nla:ıııınsı ile 'I'iir•kiye - Bclı.;ika 

Ödeın<' Anlaşmasının yürürlük . ii re inm iki ay uzn-

Karıtın olarak kabul edilmiştir·. 

1 . V 1 . 194 tarihinde İçişleı-i. l\o-
nıisyomma. 

tılınaııı lıakkmdıı ~l . \'1 . 194 tarihinıle 5224 sayılı 

L/33:3 
l / 3!i:) 

l~kı,ııoıııi G~ıwl :\l (>(•l iı;i Karıunu 1nı.arısı 

'l'ürkiyl' ile ı· uıınıla ııı·osınılıı Ottuwn 'dıı nk(ldil n 
11ödüs Yil' ııdiııiu oııaıınıa~ı lıııkkııulıı 

1 '31i0 )lilli Kıll'lınıııa ı · ıııınnmuı ı·k Kııııııu tıısıırı~ı 

Kantın olarak kıılnıl eclilrııiştiı· . 

1\oıııisyoııdadır. 

1\oıuiısyonôodıı·. 

1 . Yl I . 1!14 tıırilıipdc 52:36 Koyılı 

h ııııwı olarıık knlıul edilıııiştiı·. 
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Sayı Özeti 

1/361 Maliye BakaııJığı i IP Tüı·kiy<' ('umhuriyet Mcrkt>z 
Bankası arıısında 17 . Y 1 . 194R tııı·ihiııde ııkdedilen 

Sözleşmenin onanıu>ısıu:ı l' r bazı dövizterin Hazine 
ıııım ve h ı>salıınıı :ılııııp · ait11·ılııııısı ve nıuhafaza."Sı

na dair 

'l'l'~ KLll•'LER. 

2/ 69 Ayd'ın (Dr. ı\fazh~ı· (iı>ı·ııu• ıı vf> Mitııt Ay<lııı )- Götü
ı·ü .olnrnk n lınan nı> hat i yn~ Muamele Vergileri ceza
laı·ııı lıın tahsil ı>dilıııiyrrı kısıı11nırı alııııııaıııa.~ı hak-

H . Vlf . 194 tııl'ihinde 5256 ayılı 

Kıınuıı olıtı·nk kabul edilmiştir. 

kında 6 . \rıı . 194 tarihinde 5240 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 71 ,\rık ıını { ı\lııanııııeı · P.ri~l - 1\ nrıkıılııı· \ 'C l>t>l' let mü
ı•ssl'srleı·i Menıurl:ıı· ı , \ ylıklnı·ıııırı 'l'ev hit ve ~·eııdii

lli hakkındııki :ı659 ::ıayılı Kmıurıuıı birinı•i madde ·i
nin (H ) l'ıi<l'a~ııı ııı deği~tirilnıesiııe dııir 

2/ 99 iğdı• ( liifat C:üı·so~· ve• llüsey in Ulmıoy) - 1\'ltıa -

312:>:ı 

ıncl<· " '-'''!(isi hakkındııki :uwı sııyılı Kanunun 10. 
mıı.ddeıünin 4:700 sayılı Kıırıııııla değiııtir· ileıı I)(>Jjinci 
fıkrasının ıll'ği~tiı·ilrııt•siıH• ılniı· 

TI'JZKERE 

Knlılll ~ \'crı:isi Kanunuııım 74 ncü matlıle iııin yo-

<ll . v ·. 194:8 tacihind .6212 .sayılı 

1\nnuıı olıırıık kabul edilmiştir. 

7 . \ ' . 194 tarihinde 11aliy Ko
ınisyonunn. 

rıınılııııınıısı hııkkıııd ıı Bnşlıııkmılık tezkeı·rsi 1\vrnisyont.ladır. 

Ö EH rB 

4/ 10:1 ll atay ( Ra~inı Ynı·dnııuı) - ı\! illi Konınmıı Kann
nunun fi020 ı<ıı~·ılı 1\aıııınln def(iştiı·ilen :lO ucu mad
dı>sinin (\' ) nei fıkrası (2 ) linnınmit hl'ııdinin yo
rumlaıımnısı ha k kınrlıı :10 . VI . 194 tarihinde eçici Ko

misyona. 
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ULAŞTIRMA KOMlSYONU 

Başkan 
öz cü 

K atip 

Çoruh 
Kaı·· 
ErZ1Wltnı 

Ali Rıza. E1·em 
Şerafettin Karacan 
Salim Altuğ 

A.ydın 
Çanakkale 
Edirne 
Eskişehir 
Hata;y 
! stanbul 
I stanbul 
fzmir 
1zmiı· 

llfitat Aydın Krıyseri 
Behçet Gökçen Kwklmreli 
ıl! ehmet Edip A,ğaoğullan Kiitahya 
Kemal Zeyti·ııoğlıı Niğde 
Ha-san Mursaloğlıt Ordu 
Orgl. emil Oahit Toydemi1· Ordu 
Senihi Yü,.üten Ordıt 
Dr. Hiiseyirı H. Gum [ * 1 , inob 
Dr. Kam ran Or ivM 

ft'aik Sele1· 
ff'nad Ballcmı 
Ahmet Rozua.y 
1r ehbi Sarıdal 
.$ev ket Akyazı [ ** 1 
Dr. V ehbi Demir' 
Amiral Hulusi Gökdalay 
Cevdet K. fnceda;yı [ *** 1 
R ikınet 1 şık 

Komisyon, 17 (13 tasan , 1 teklif, 3 te'r.kere) işin (16) sını sonuçlandmnı~ ve (1) ini gelecek 
toplan'tıyn bıra'kmıştır . 

Say ı Ör.eti 

TA. ARILAR 

l/230 Tür'ki)"e CumhUI'iyeti Hü:kü:ıneti ile Dıınimal'ka Hü
fkümeti arasında H~va ' lııştıımı ıılarına dair olan An
laşnıanm onanınaııı hakıkında 

1/ 231 '!'ürkiye umhuriyeti Hükümeti He lraık Kırallık Hü-
kümeti n rasında Hava laştırmıılarına dair olan An-

ltiemi 

!l . ll . 194 tarihinde 5172 ııayılı 

Kımtın olarak kabul edilmiştir . 

laşıuanın oııumuaısı bak'kındıı 9 . ll . 1948 tarihinde 5173 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 232 'I'ürkiy~ Cum1ıuriye1i Rü'küıneti ile Yunanistan Kı-'"' ı· 
rallı)t Hükümeti arasında Hava l!la tınnalarınıı dair-·- -
olan 1\nlaşınıının onanma ı lhııkkındıı 9 . ll . 1948 ta rihinde 5171 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/263 Türkiye (,'umhuriyeti Hükümeti il lıü'bııan umhu

r\iyeti Hükümeti arasın'da Hava ·ıaşıırınalnnn.ıı daiı· 

olan Anlaşmanın oııannıa~ı hak:kıııda 9 . 1 l . 194 tarihind 5174 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
J/ 294 .,.irk li Hayriyenin satınalınmııııına dair lllaıı özleş

menin onanma ı 'hıtkıkmdaki -!697 1t11yılı Kanunun 5 

tir. 

( • ] Kaınutavnt' 7 ' r . 194 tariJıli 56 tlCI Birlcpıııitıde $eçilnıi§tir. 

[ .. ] Ohltııü, 10 . Xll . 1947 lar1hiııde Koıııutaya arııcdilmi§lir. 
[••• J Kamulayuı, 17 . X II . 1947 tan'hli Birle iminde T. B. M. ıli . Ba1kaıw ki/liğin~ scçilıni§-
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Sayı Öı:eti 

nci maddesine bir fıkra e•klenmesme dair 

1/298 Türkiye Bnıli1k Kredi Bankası Kanununa ı.-k deniz 

lf]emi 

.4 . rı . 1948 tarihinde Maliye' Ko
nıisyonunıı. 

kredisi 'lıa'kkında 6 . ll . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonuna. 

1/ 299 Y·abancı memleketlerden taksit'le atınalınaca•k gemi
lerin 1ııksite lbağlanacalk Ibedelleri için Maliye Bıı

•knnhğmcıı relhin veya teminat ·knrşılığıntla kefalet 
verilm~i hakıkında 6 . L.l . 1948 tarihinde ~faliye Ko

misyonuna. 
1/304 

1/ 322 

l>evle't Havayollan Genel Müdürlüğü 'l'e~J.ülatı ~ıak 

kındaki 3424 sayılı Kanunu ek K,anuH tasar ısı 

Rağlık ~igortıılıll'l hHkkındn 

'l'elı,ıTaf ve 'l'eleforı KAnuıııı laııarııu 

1/ 349 Yıı~iııgton MiUet.Jenırası Sağlık Sözleıjınesi ile Hanı 
Ulııştırmııl8l'ı Milletlerarıı.sı ağltk SöıJ~mesinin Ye 

·bu ısözleşııı e'lel'iıı süreleı·ini uzatan protdkollerin 
oııannıası •hakkındıı 

1/ 352 Devlet Denizyoolları ve Devlet Cim·anları İşletme Ge
nel Mü(}ürlüklerinin te1ki'lıit ve vazifeleri 'hak'kında-

31 . V . 1948 tarihinde 5213 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

:l8 . VI . 1948 tarihinde Hükümet 
tarafındım geri ahnmışt,ır . 

14 . VI . 1948 tarihinde Adalet Ko
nıiııyoııuna . 

5 . VII . 1948 tarihinde . 523 sayılı 

Kanun olarak kabul edi l miştir. 

•ki 3633 sayılş. Kanuna ek ·K·ıı.nun tasnrısı 9 . VI . 1948 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

1/ 356 Devle'l Denuı-yoliarı ve Limanları İ!Jletme Maresi 
teşki'lat ve vazifeleri 'hakkındaki 1042 sayılı Knnuııa 
ok Kanun tasarısı 

2/ 91 

TEKI.ılF 

7-oııguldak ( ~;min Eri~irıril ve nh ri Koçer) - ~i
lerE hafta tatilinde ıziindt>lil< ödenmesi hakkında 

TEZXEREL'E.R 

3/ 202 Devlet Demiryolları ve Lima.nlan İşletme Umumi 
idaresi Memurlan Emekli andığı hakkındaki Ka
nuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin yo-

Koıııisyoudadır. 

-~- - .. 

. VI . 194 tanihinde Ekonomi 
Komisyonuna. 

ı-umlanııınsmıı dair Başbakanlık te1.k resi 20 . IV . 1948 tarihinde Maliye Ko
misyonıuıa. 

3/ 216 Devlet Denizyollan ve I.ıiJDBJılan !şletme Genel Mü
dürlüğü memuı ve hiznıetlilerinin ücretlerine dair 
olan ka.nunun bazı maddelerini leğiştireıı 3173 sayılı 
Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
yonımla.nması hakkında B~bakanlık tezkcresi 

6 
1 • ,. 

ll . VI . 194 tarihinde 1610 a:Yılı 
Karar olarak kabul edilınirftir. 
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Özeti 

3/217 Devlet 1) mjryolları YE !,imanları Işletme mumi 
Idaresi }foınurlıırı Tekaüt • andığı lıakl;ındaki 245-ı 

ve 2. 04 sayılı kammlaııı bazı hüküml er eklenroe
siııo ve bu kanunların bazı ınadd lcrin.iıı değiştiril

nıesine dair olan -WOl sıwılı Kanunun 17 nci ve gt!· 

~ici maddelerinin .'·onıııı lımınıısı lıaklnnda Başba-

İ~leıııi 

kanlık tczkercsi H V 1 . !)4.8 tn ı · ihiııdP ı 61~ sıtyılı 

Knrııı· olıırnk l;ahul ed ilmişti r . 

• 



2. Komisyonlara üye olmıyan Milletvekilleri 

· Kamutay üyesi olan (465) Milletvekilinin 
hepsi değil, ( 42ı6) sı komisyon I ara seçilmi§ler
dir. 

Geri kalan (89) Milletvekilin'in 'kimler 
olduğu· lv e ne için komisyonlam seçi.lriıeclikım 
a~ağıda göıtterilmiştir. 

umlımbtı.şkanı (1) 

İs ınet İnönü Aııkara. 

Hasan Saka 
Şinasi Devrin 
Kasım Gülek 
Tahsin Bekir Balta 
Necmettin Sadak 
Cavit ' Ekin 

' Şevket Adalay 
Münir Hüsrev Göle 
Halid Nazmi Keşmir 
Reşat Şemsettin Sirer 
Müııir Birsel 
Dr. Behçet Uz 
Tahsin Coşkan 
Mahmut Nedim Gündüzalp 
Şükrü Koçak 
Faik .A.hmet Barutçu 
Mustafa Abaülhalik Renda 

Bakanlar Kurulu (17) 

TrAbzon 
Zonguldak 

eyhan 
Rize 

ivl\8 
Diyı\rbıilor 

l.zmir 
Erzu.rum 
Tok ad 
Sivas , 
!zmir 
Denizli 
Kostamonu 
Edirne 
Erzurum 
Trabzon 
Çanltı rı 

Başbakah 

Adalet Bakaıu [• j 
Bayındırlık Bakanı 

Çalışma Bakanı 

Dışişl eri Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Oümrük ve Tekel Bakanı 
t çişl eri Bakanı 
Maliye Bakanı 
Milli Eğitim Bakanı f .. ı 
Milli Sa vnııma Bakanı [ ••• ı 

Sağlık ve osyıtl Yardım Bakanı [••••] 
Tarım Bakanı [•••••ı 
1'icaret Bakanı [••••••] 

!.aştırma Bakanı [••••••• ] 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

("] Ad-al.et Bakanlığındmı çekilr.ıiş t'/'. Ka1nutayın 23 . VI . 194 tarikU 75 nci Bir/eşiminde A:ııa

yasa Koııı.i$y()711Una seçilm.i§tir. 
[""] 11/illi Eğilim Bakanl1ğında,ı <·ekilrni, 1•e Kımıııtrıyw 23. Vl. 194 tarihli 75 11 ci Biı·l şimiıı

de Dıışişleri K orni yoı~una .çeçilmiştır. 

[•••] J/ il/1 Ha~•ımma Bakanlığından çekilnrl§ ,.,. J(amıdaynı 23 . VT . 1948 taı·ihl-i 75 nci Biri 

§inıiııde .~ ı nayasa Komisyonumı çilmi§tir . 
[••••] , ağlık ve osyal Yarmıı Bolunılığındnıı çrkilmi§ ı·r Jiatııutayın 23 . Vf . 194 la·rih/oi 71' 

nci Birle§iınindc Içişleri Koınisyoınıııa s ~;ilnıi tir. 
[•••••] 'l'arım Bakanlığındmı çel. il miş ı·r Kaınııiayın 23 . F f . 1918 tarihli 75 nti Birt,şiminde 

Jlilli Eğitim Komisyonıma s ı;ilmi§lir. 
t"" .... l 7'ic«ı·rt Yakanlığından çekilmiş ı•r Kımwlıt)Jtll 23. 1"1 . 194 tarihli 75 nci Birle§imiıı 

clr Ekoıımııi f(oıııisyomoıa seçilnıiflir. 

ı .. •••••ıma§lmna Bakanlığından ç kilmiş v Kamttlayııı 23. \ '1 . 19-1 tarihli 75 nci Biı'leşimiıı
d ('alışma Komisyoııııııa .~e ,ilıııoi§tir 



- 202 -

B. M. M. Başkanlık Divanı Üyeleri (13) 
Gl. Kazım Karabekir İstanbul B81Jkan 
Feridun Fikri Düşünsel Bingöl Başkanvekili 

Tevfik Fikret Sılay Konya Başkanvekili 

Raü Karadeniz Trabzon Başkanvekili 

Sait Köksal !sparta Kiltip 
Sedad Pek Kocaeli Kiltip 
Muhsin Adil Binal Konya Kiltip # [•] 
N81Jit Fırat Samsun Kiltip 
Ncemeddin Sahir Rılan Tunceli Kiltip 
Atalay Akan Urfa Kiltip 
Halid Bayrak Ağrı ldareci Üye 
Dr. Zihni tllgen Bolu İdareci Üye 
Muttalip Oker Sivas ldareci Üye 

C. H. P. Genel Başkanvekili (1) 

Şükrü Saracoğlu İzmir 

C. H. P. Oenel Sekreteri (1) -. Hilmi Uran &>yhan 

~~ ,_ . C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilieri (2) 

:~ .. ' ~ . .. 
ş ... . f 1 • 

- t· ! 7 -·· 

Saffet A.nkan 
Şemsettin Günaltay 

Erzincan 
Sivas '. 

Özürlü olduklarmdan Komisyonlara giremiyenler (4) 
Falih Rılkı Atay Ankara 
Münir Çağı! Çorunı 

İsmet Eker Ç-orunı 

Edip Tör Gılmiip.ne 

ı . 

·ı 
.... ,. . 

[•] Diva" Katipliğiııdım r,ekilmif uı Kamutaın '/ . V . 1948 tarihli 56 Ml Btrle§imiııd• BlitÇ6 Ko
ıııi"Ymııııa seçilmifiir. 



3. Karma Komisyonlm ve Geçici Komisronlar 

[Adalet ve lçi.ııleri Komisyonla.rından kurula.n ·Kanna Komlsyon] 

Komisyon, havale edilen (3) tezkereyi de sonuçla.ndJrmıştır. 

Sayı 

3/183 

3/ 184 

Özeti 

TEZKERELER 

Danıştayda açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı 
iÇin ııeçinı yapılmasına dair Rn.şba.kaıılık tezkeresi 

Danışt.ııyda açık bulunan altı üyelik iı;in seçim yapıl
masına dııiı· Bn~bakAnlık tezkoresi 

3/ 231 Dııwştaydıı açık bulunan lki üyelik için seçim yapıl
masına dair Rıışpakanlık tczkeresi 

l~lemi 

• ' .. ,. • " . .... " • • .. ..... '- ~ : 1 ·ı 

JR . TT . 19-~8 tarihind e 1590 sayılı 
Kartıı· olıırnk kabul edilmiştir. 

HI 1 ı . ı !)4 tarihinde 1597 ve 
20 ll . J '94 tarihinde 1598 sayı lı 
Kııraı· olarak kabul edilmiştir. 

9 . Y 1 . 1 !J4!l tarihinde 1609 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

[Anayasa. ve Adalet Komisyonlanndan kurul&n Xa.rm.ıı. Komisyon] 

Komisyon, 28 (27 teıkere, .1 önerge) işin (24) ııii ııo nuçlandırlnl§ v geriye kalıııı (4) işi gelecel: 
1'oplııntıyıı bırııkmıştır. 

TEZKERELER 

3/ 15 Tekel İdaresinde yıı.pılıın soruşturma hakkında Baş-

3/ 72 

3j77 

hakanlık tezkeresi 10 . Xl . '1947 tarihinde 1567 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

'ıııınkkale Millet\'('kili _1iynzi. ' ıtakıığlu 'n ıtn ?rf illet 
vekilliği dokmıulmazlığmın kaldırılınıısı hakkındıı 

noııhıUtımlık tezkeı·esi 

Çanakkale Milletvekili Niyıızi 'ıtak(Jğlu ' nun Millet 
vekilliğ} dokunulınazhğınııı koldırılnıruıı hakkllloa 
B. şbakanlık tezkeresi 

12 . I . 1948 tarihinde 1578 eayılı 
!{nr:ır olarak kabnl edilmiştir . 

1\ oııı : ııyııııdadır. 



• 
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V89 Afyon Knrnhisnr Millçıvekili Gl. Radık Aldoian'ııı 
Millet ''ekiHiği ctoktttmlnınzlığıı:ıın kıı:ldırılmnsı hıık-
kııı<lıı HRşbakaıılık tezkeresi 23 . I . 1948 tarihinde 15 9 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 94 

3/ 110 

3; 120 

3/121 

3/ 124 

ıHyon Knrııhisıır Milletl'ekili Ahnıed Vczir·oğln'nun 
Millct,vekill.iğ.i dokumılmazhğırıın kııldıplmi)J>ı hal• 
kmdıı Başbakımlık tezker~si 

Yozgıı cl Mille tvı.·kili Ahmet Sungur'un Milletveki,l,liği 

dokunulnıa;dığırırn kaldır·ılnıası lıaklmıcta Bnşbııknıı -

1 rk t~zker·esi 

Kiitıı lıyıı Milll'll'eltili AdMıı M~ndere~ ' in Mill tvekil
liği <lokıınulnıai!:lığının l<aldırılın.nsı , lı ıı kkına-ıı Başba
lmnlrk tezkeresi 

. \iyon J arıılıisıır Millutvekili Gl. 
1\Hlletvt!killiği dokunulnıazlığının 

kırıda .Ra§hnkuıılık tczkeresi 

udık Aldoğun ' ın 

kaldırılması hak-

Kouyn ~Jilletvckili Jk Muhsin Faik Dündar'ın Mil · 
lctvekiili6-i dokunulınazlığırım kaldmiması hakkında 
Bu bakıto 1 ık t ezkere:;i 

AC~-on Kaı·ah isar :\lillcıvekili (, l. Sadık Aldoğım 'm 
:\filletvekilliği dokuııulnıazlığının ku ldı rı lması hak· 
kmda BaşbakaııJık tezkt'resi 

Rur·sn )[iJ et\ E-kili Alıdüı·rahnıım Konuk'un i\lilletve· 
ldtliği doknınılm{n~lığının kıılclırılın:ı · ı hakkında Bı;ı.ş. 
hııkanlrk tczkcr·esi 

3/ 127 E:kicıehir Millt'(Vt•.ki)i Eıııin ~azıık ile 1staııbul Millet
,.,,kili P'uad Köprülü'ırün Milletvekilliği dokurnıl 

ınnzlıklar·ıııın knldJrılnııısı lıııkkıııdn Raşhnknnlık tt'z
ker si 

v ı :ıo 

3/139 

.\ııııısyıı i\lillt't>ekili Alım!'! Eynıir'iıı i\lilletvekitliği 
ilhkuııuJrruızlığmın, kaltlll'llmaıu hakkında Rnşlınkıııı

lık tt>Zkl.'l't' i 

Edirne Milletvekili Fethi Eriruçağ 'm i\[illetveltilli.ği 

dokunulm_a.zlığının kaldırılması lıakkmda Ba bn
knıılık tezkeresi 

3/ 14C bıuıiı Millelv kili Ha un Ali Yüc•c•l ' in .:\Iili tvekiJ. 
liği dokunulmazlığınm kaldırılmıısı hakkında Baş-

12 . l . 1948 tarihinde 1573 sayılı 

Kar·nr olar·ak kabul edHmiştir. 

23 . I . 1948 tarihinde Hükümete 
g ri \'Ct-ilmiştir. 

13 . II . 1948 taribinde 1594 sayılı 

Kaı·ar ola rıık kabul edilmiştir . 

12 . ı . 194 tarihiııde 1574 sayılı 

Kar·or olarak kabul edilmiştir. 

12 . I . 194 tarihinde 1583 sayılı 

Karar olarak kabul dilmiştir. 

13 . n . 194 tarihinde ~592 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

12 . I . 194 tarihinde 1576 sayılı 

Karar olarak kabul edilnıjştir. 

12 . T . 194 tarihinde 15 O sayılı 

Kıırnr olnı·ak kabul edilmiştir. 

12 . l . 194 tarihinde 1575 sayılı 

Kııı·nr olaı·ıık kabul edilmiştir. 

1 ~ . 1 . 194 tnrihinde 1579 sayılı 

Knı·aı· olnrak kııbul edilmiştir. 



Sayı 

3/149 
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Özeti 

bakanlık tezkaresi 

İçel Milletvekili Sııiın Erenekon 'un milletvekilliği 
dokunulma~lığının kadınlması hakkında Başbakan

lık tezkeresi 

3/150 İsparta Milletvekili Kemal Turan'ın Millehvekilliği 
dokunulmazlığının kaldıı-ılınası hakkında B&Şba

kanlık tezkeresi 

3/155 

3/.1,60 

3/161 

3/162 

3/167 

3/172 

3{203 

3/204 

3/219 

3/254 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın 
Milletvekilliği dokunulmaz~ının kalcimlma hak
kında Başbakanlık tezkertısi 

_Akpo... Kar:ı;ıisar Mi!letvek:ıi GL adık. Ald.oğaıı 'ın 

Milletvekilliği dokı.uıulmazlığınıu kaldırılıııası hak
kında Başbakanlık tezkeresi 

Bursa Milletvekili Abdiirrabman Konuk'un Millet
vekilliği dokunulınazlığının kaldmiması hakkında 

Başbakanık tezkeresi 

Urfa Milletvek.ili Suut Kemal Y tkin'in Millet>e
killiği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başhakanlık tezkaresi 

Zonguldak .Milletvekili Nuri Tarhan 'ın 
killiği dokunulmazlığının kaldırılması 

Başbl)kanhk tezkeresi 

Milletve
hakkında 

Elazığ Milletvekjli Mustafa Arpacı 'nın Milleh·e
killiği dokunulınazhğmın kaldırılına ı hakkında 

Başqakanlık tezkel'esi 
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut 'un Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılnıası hakkında 

Başbakanlık tezkeresi 

Çonıh Milletvekili Asım Us 'un Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkmda Başbaksn

lık tezkeresi 

İsparta Milletvek.ili Kemal ~an'ın, Milletvekilliği 
dokunulmszlığının kaldırılınaııı hakkında Başbakan

lık tezkeresi 

İstanbul {illetvekili ihad Baban 'ın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılına ı hakkında B bak ı

lık tezkeresi 

.. ...ltlemi 

12 . r . 194 sayılı 

Kıırııı· olarak kabul edilmiştir . 

13 . n . 194 tııri!ıinde 1593 sayılı 

Karıır olaı·ak kabul edilmi~ir. 

12 . T . 1948 tarihinde 1581 sayı]ı 

Kıırnr olarak kabul edilmiştir . 

13 . Tl . 194 tarihinde 1591 sayılı 

Kl\l·ar olaı-ak kabul edilmiştir. 

23 . T . 194 tarihinde 1587 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

12 . r . 194 tarihinde 1577 sayılı 

Kııı·ıı r olarak kabul dilnıiştir. 

1.2 . 1 . 194 tarihinde 1584 ııa.yılı 

Kııı·ar olarak knbul edilmiştir. 

13 . n . 1948 tadhinde 1595 sa~lı 
Karar olarak kabul t>dilmiştir. 

KomiRy_ondadır. 

:.!6 . V . 194 tarihinde 1604 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

26 . V . 194 tarihinde 1605 sııyılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

:!6 . V . 194 tarihind 1606 sayılı, 

J arar 1ılıırok kıı ni t>dllmiştir. 

Konıi yomlııtlır. 



Sayı 
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Özeti 

ÖNERGE 

4/84 Afyon Karahisar (Şahin Laçin ve iki arkadıı.şı) -
Buğday iliracı dolayısiyle Ticaret eski Baka.ru .Atıf 
İnan hakkında Meclis soruşturması yapılmaama da
ir Sol'UJiturm.& yap~ma 4 . VI . 1948 tarihinde 

• karar verilmiştir. (Karar sayısı : 1607). Koın isyondadır. 

[Geçici DUekge Komisyonu] 

(.Adalet, .A.naraıra, Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekon:o:mi; Giimriiık ve Te~l, İçişleri, Maliye, 
Millt Eğitim, Mill1 ·Sa'Vuruııla, Sağlik ve Soayal Yardım, Sayıştay, Tanm, Ticaret ve Ulaştımıa Komilı

yonlarında~ seçilen 2 şer üyeden •kurulmuştur.) 

Afyon K. 
Ankara 
.lydıll 
(fl ll(llıht l(' 

lJr•ni lı 
n :!J'rrlınkır 
JiJrJ.inıe 
Oa;;ianteb 
O ii m ir~anf 
H atiııJ 
içel · 
/.çpm·ta 
lstanb11l 
Kırklarfli 

Krıraeli 

Ba§kan 
8özcü 
Kô,tip 

lTazim Bozca 
Hilmı· Atlıoğlıı 
Emin Bilg 11 

Behçet Gökçen 

Isparta 
Balıkesi1· 
j '-iirt! 

Dr. Hmndi Berkrııa'l 
Osmam Ocak 
[),-. Ba.lıattin Öğiitm 11 

Orn('r tt.~un Ak.~oy 
Tahsiıı Tiizü ıı 
Abdııllalı Omı: 
.~ali/ı l1ıaııkuı· 
K Pma7 Turan 
O.muın . m·i Köııi [*] 
Xn.fi Atnf Kansıt 

1{ Di1mlf>n [** J 

Rifat Güllü 
E1ııiııittiıı Çeliköz 
Lfl.tfı: Y avıız 

Konya 
Konya 
Kiitahyo 
K ütalı.t/O 
.l1arıi. a 
,ll ıt,ijlcı, 
Mu.iila 
\i/ide 
8a.ıı un 
• .:::e?Jlı arı 
ı :(1th aı. 
. 'iird 
Si ini 
'l'fk1·1·ifaf} 

lla8im Erel 
Ali Rıza Türel 
Ahmet Bozbay 
Onıer Ozdek 
.!jevket Ra§ı:t Hatipoğlu 
Nıtri Ozsan 
Dr. Miiat Sakm·oğlu 
lbrahim Refik Soyer 
Muin Köpriilü 
, inan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yiiregir 
Etem lizzet B enice 
AU Rıza Esen 
Ekrem P ekel /***] 

Komisyon, havale edilen 1 önergeyi tıonuçlan dın:nıştn·. .• 

Koıı~isyo?ı çalt§nıal~rıno kahlıııadıklarmdaıı; 

(*] Yef'in , Seyhan Ali ıllünif Yegena 
[ ••ı Yef'irıe, Malatya Mustatı:ı aiııı Ko raköıflii 
[***] Yef'ine, Erııtrv.nı Naft. Dıımlu 
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Özeti ltlemi 

ÖNERGE 

• ; 94 6olu (Lt1tfi Gören ve tıhsan Yalçın) - Geçici Dilek
ce Komisyonunun 21 . V . 1948 tarihli Haftalık 

Karar Cetvelindeki 396 sayılı Kaı·arın K·aınutaydıı 

göriişülmesi~e dair 7 . VII . 1948 tarih ve 5244 sayı.J ı 

Kanunla halledildiğinden işlemden 

kaldirılmıştır. · 

Gelen 

917 20 . II . 1948 de Komisyonda 'bulunan 
di'lekçeler 

132 Dilekçe Komis~nundan gelen dHekçe
ier 

5 Ba:kanlılclardan ogelen dilekçeler 

1054 '!'oplam 

Giden 

25 Bakanlııklara gönd~rilen dile'lı:çeler 

6 K'Omisyonlara gönderilen dilakçeler 
773 Karara 'bağlanan d.Nekçeler 
250 9 Temmuz 1948 tariibinde Komlııyonda 

'bulunan dilek!çeler 

1054 Toplam - ·· ---· ~ .. --... .. -

[Geçici Komiayon] 

(.Adalet, Bayındırlık, Bütoe İçişleri -ve Maliye Kuınis~nlarından seçilen 3 er il.yeden arurul-
- muştur.) 

Başkan Gümüşane 
,cıözcü A.nkara 
Katip Kocae11' 

Ha an f!'ehmj A.taç 
Em in H alinı Ergwn 

enaJ1 Aksu · 

Konya Şevki .Ergun Ankara 
Ankara 
.1nkara 
Ooruh 
isparta 
Konya 

Hıfzt Oğu.s Bekata 
Ce11det Gölet .Manisa Ji'eyzıtllah U s lu 
/l'akihe Oymen 
Dr. Cemal Kazaııcıoğlu 
Kazım AJidar 
Jhthsin Adil Bin al 

, amsun Rıza Işıtan 
7'okad Cemal Kovalı 
?.'unceli Mahmut Ta'» 
l rfa Razi oyer 

Komlııyoon, !Jıa:vale edilen 1 ltaaarıyı &onuçlandırmıatır. ·. 

1/ 344 

TAıSARI 

Ankara Belediye sırurları içlııdek.i Devlete, Özeltda
r ve belediyeye ait arsaların meılken yapacaldarıı 

tem1ilci hakkında l4 . VI . 1948 tarihinde 5218 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

. ..,. 
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[Geçici Komisyon] 

(Adalet, Bültçe, Çalışma, ;Ialiye, :Ekonomi, 1çi~Hn·i, Tarım ve Ticaret Komisyonlanndan seçilen 5 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankar.a 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
:Bursa 
Çankırı 
Denizli 
Deniz U 
Eskişehı'r 
Eskişehir 
Gaziant eb 
Gaziant eb 
Giitmüşane 
I stanbul 
! zmir 
Kastamonıı 

er üye'den 'kurulmuştur.) ' 

Ba{kan 1 zm.ir · Eh·em Ormı 
Başkan Y. : Ankaı·iı Arif ('ubukçu 
Sözcü Jfanisa fü:lmil Çoşkunoğlu 
Katip ('anakkale ı\'iyazi Çıtakoğlu 

M eJvmet Aşkar Kayse1·i Fikıi A.paydın 
Hasan Dinçer [ * 1 Kayseri Said A.zrni Feyzioğlıı 
Tl-ilmi Atlıoğlu [ *] Kocaeli 1 smail Rüştü A ksal 
'Emin H alım 'Ergıın [ * 1 Kocaeli Ali Dikmen [* 1 
.Vuri Gl5ktepe [( oı11ya M it at akü· Altan 
Fa1ır ttin Tiı·itoğlu Ma.rıi a ' Yııwu.s Mııcvmeı· Alakant [* 1 

e1'1'til Oz Manisa Hilmi Ozta.rhan 
Rifat Tolwnwy Mıığla Dr. Mitat a.lra1·oğlıı 
H1ıl-Ctsi Oral Niğde Hü eyin Ulıtsoy 
Kemal Cemal Oncel [ *1 Rı'ze. D1·. Fahri Kurtnl·uş [*1 
Ha an Polatkan [ * 1 Sam mı Rııa Işıtan 
Abidin Potoğolu [ * 1 Sinob Enveı· Kök 

emil A levU ~reki1·dağ Ziya Ersin Oezaroğlıı 
Oemil ı aid Barlas [ * 1 1'okad Refik Ahmet , 'evengi'l 
Ahmet Kernal Yarı,ıca "T1·abzon Temel Göksel 
Ahmet Kemal, ilit rili [*} 'l'rabzon Ali Rıza, Işıl. 
Said O'dyak flrfa Esat Tekeli '[*} 
Harndi Çelen Zonguldak Ali Rıza lncealemdaroğlıı -

Komisyon, bavnle edilen 5. tatıarıyı gelecek toplantıya bırakmıştır. 

1/48 
1/171 
1/172 
1/173 
1/174 

Özeti 

TA ARILAR 

Kamu alac.aklnnnın tahsili hakkındu 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısı 
İşletme ~e Gezginci lşler Vergisi Kanunu tasarısı 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı 
Vergi Usul Kanunu tasarısı 

4Iemi 

Komisyondndır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadıı·. 

Komisyoudndır. 

Komisyondadıı·. 

[• ] 21'.'om" alocGkUin~ttn tilMili 1wkkımlaki Kcıtıu'll ta,an.«'llt'll i'llCe~ıthesi «Gelir Vergisi Geçici 
Komi'1/Dftu• ~ta verilmil ıı ıöııciüii{1e - Emin H al'm E rgun . A11kara seçı1nıiftir. 
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[Geçici K7omisyoıı.) 

(Adalet, Bütçe, Ekonomi, Gümrük ve Teke1, M"aliye, 'ficııret ve U1a.ştımıa Komisyonlarm{fan seçilen 
5 m· ii.vcdcn kurulmuştul'. ) ı•ı 

Sayı Özeti !4leroi. 

TM)ARI 

1/67 Uümı;ük Kanunu tasarısı Konüs~ondadır. 

[Geçici Komisyon] 

(Adalet, Bütçe, Maliye ve Ticaret Komisyonlarmdan sec;ıilen 5 er uyoeden •kuruimll§iur.) 

A.fym~. K . 
Afyon. K. 
Malatya 
Balıkesir 
Ril.ecik 
Thyarbakır 
Elô,zığ 
Eskişehir 
TCa1·s 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

: A.nkam -
· A:n.kara· 

; Eskişe.hi·r 

Ha- am Dinçer 
Ahmed V e'ziroğ1u 
"' tti171411 Aksoy 
Hilmi Şermnetıi 
Reşit' B ozöyük 
Feyzi Kalfagü 
Fohri K(J!rakaya 
Abirli11 Potııoğ1ıı 
Ab,dm"ı·ohmarı 1 'ii,ı·mmı 

Cevdet Gölet 
Hıfzı Oğuz B ekata 
Ha.san Polatka.n 

Kastahnon u 
· Kayseri 

J11l§ 
Rize 
9anıS't.ın 
, ivas 
'l'rtt.bzQrn. 
Urfa 

D1·. Fahri Ecevit 
Ka.mil Gii.ndeş 
Baı·i Dedeoğl1ı 
Dr. FaJıı·i Kwrtulıış 
M e h med Ah Y Ö1'iiker 
IC<lnıi7 Kitapçı 
Alt' Rıza Jşıl 
Esat: 'Tekeli 

Komisyon, havale edilen 1 tasarıyı gele •ek IA:ıplanhya bıraiknuştır. 

'1' s Rr 

ı ;.u Dn.ıııga Rto~ıııi Kıınurn1 tnsarısı Ko nı · yoıldoılıı·. 

[ •ı J.(omisyoıı seçimi yapılamamıştır. 
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[Geçici Komiayon] 

(Adalet, Anayasa ve İçiŞleri IKomiııYQırlarından rıeçilen 5 üyeden kuruJm:ı!ftur.) 

Bolu 
Bolu 
B ursa 
lstanbııl 
zmır 

Kars 

Ba§kan 
i özcü 
.Kat ip 

Sivas 
.inkara 
Kocaeli 

HafJan Şükrü Adal 
11ısan Y alçviı 
Abdurrahman Konnk 
/l'uad Rıılusi Demirelli 
Jf iinir B irsel 
Akif Eyidoğan 

Nazif Ergin 
E·min H alim Ergıın 
Oenap Aksu 

J( a;yseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Muğla 
Tekirdağ 
Zonguldak 

Said Azmi Feyzioğlu 
1afi A.tuf Kansu 

Sahir K1ırııtluoğlıı 
uri Ozsan 

Faik Oztrak 
Şinasi DevriJı 

KomiııYQn, havale edilen 3 ( 1 <tasarı, 2 teklif) işinj ~oııuçlandırrnııstır. 

ay1 Özeti !şlemi 

TASARI. 

1/31 MUletvekilleı-i eçimi Kanununun 14 ve 15 nci 9 . VII . 1948 tarihinde 5258 sayılı 
maddeleri KanunJa birleştirilerek kabul edil

miştir. 

[Geçici Komiayon] 

( Bayındtrlık, lçişleıi, Maliye, Ticaret ve Bütlie Komi~yonlarmdan seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Eskişehir 
Giimii§atıe 
Kiitahya 

Ba§karı 
DZCÜ 

}, atip 

lirif Çııbııkcu 

orum, 
Eskişehir 
i 'amsun 

Esat Altan 
Fahrettin Tiritoğltt 
K m.al Zeytinoğlıı 
Ha mı Fehmi ":ı.taç 
Hakkt Gedik 

,_ ·ıiheyp Karafakıoğltı 
Şevket Torgut 
Yakııp Kalgay 

Ordu 
. an,smı 
'!'rabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 

H a;mdi ar lan 
Rıza I şıtatı 
AJi Rtza I şıl 
Muamm er Yarımbıyık 
Razi oye,-
f?ı an Olgun 

Komisyon, hava!~ edilen 1 tasanyı ııonuçlandınruştır . 
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Sa. yı Özeti 1ıılemi 

TASARI 

1/ 351 Rina Yapımı Te~vik Kanunu 

• 
2 . V 1 . 1948 tarihinde 5228 say1lı 

Kıımın olarıık kabul edilmiştir . 

[Geçici Kom.i.lyon] 

. (Bü~, D~l-eri, Maliyil V'il Ticaret Komisyonlanndan seçilen 3 er üyeden 'kurulm~.) 

Ankara 
Ankara 
Gaziant eb 
Kütahya 
Samsun 

Başkan 
Sözcü 
Katip 

.· 

Arif Ç'wyukı-u 

Ayduı • 
GaziantelJ 
Niğde 

a evdet Gölet 
Cemil Alevli 
Ahm.et Tahtakılıç 
Rıza Işıtan 

Dr. M azha1· Ger nı en 
Dr. Abdu,rrahman Melek 
H üseJJı:n T ıu.~oy · 

'amsun Ome1· Kar·ataş 
"inob Lııtfi Ak oy 
. ·iva.s Reşat Şernsettin , ire1· 
Urfa E sat Tekeli 

Komisyon, havale edilen 2 tasanyı wonuçlandınnıftır. 
. ""-... ~-. 

T ARIT~R 

l / 375 Avı-upa Ekonomik Işbirliği Sözleşmesi ilc eklerinin 

.. 

Otıaıım8.SI ha k kın da 8 . V n . 1948 tarihinde 5252 sayılı 

Kanun olarıık kabul edilmiştir. 
1/ 376 Türkiye il<' Amerika Birleşik Devletleri arilllında 4 

Teınmuz 194 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirli-
ği Anlaşm1111ı ilc eklerinin onanması hakkında 'g . VH . 1948 t nrihinde 5253 sayılı 

Kamın olarak kabul edilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

(Bütçe, İçişleri ve Maliye Kıom'isyonlarından seçHen 10 ar üyed~n kurulmuştur.) 

Başkan 
Söz cü 
l(ô.tip 

Tokad 
Kaı·. · 
'l'rabzou 

(talib P!kel 
Akif Eyidoğau 
H amdi Or· h on 

Antalya 
li alıke8it· 
Balıkesir 
Balıke ·i1· 
.f; ol·u 
H olu 
~'ankın 
Rı;kişfhir 
Giresıın 
n iimiişarı e 
fzmir 
} zmir 
Kastamonu 
f(astamorııı 

JY wrullah Esat 8uıneı· 
Sürey ,IJa Orgevı·erı 
Hilmi Şe·remetli 
Ji'nh1'({ttin 1'iı·itoğlu 

Hak;cöı Şüwrii Adal 
1 h san Yalçın 
Hifat Doluntı!J . 
Abid-in Potııoğlıı 
PJ.şref Dizdar· 
Hasan Ji'ehmi Ataç 
Sedat Dikm en 
Atıf !nan 
Jfıızaff er Akalın 
Ram.rli ÇP7P1'1 

. 

J(wyse•ri 
J(ayset•i 
K.mvya 
K iitcıhJ!a 
Otırl!u 
8aınsııu 
Sı:ııob 
Siva.· 
Tekirdağ 
Fokari 
Tokad 
Van 
Yoz,g.arl 

Komisyon, Juı,•al e edilen 2 tasıı.ı· ı Y1 da sonuçlaııdırınıştır. 

Sayı 

1/65 

1/228 

Özeti 

'J'.r\, ARILAR 

Belediye gelirlı•ı·i hakkmdıı 

Gümrük '!.'arife Kanununu değiştiren kanuna ek 
2256 sayılı Kanunun 3 ncü maddeBinin değiştirj]. 

mesi hakkında 

l''ikri A paydııı 
Kamıiı Giindeş 
Şevki Ergıın 
Ahmet Tahtakılıç 
Hamdti ~~aırlam 
JJ ehmeci Ali Y örüke1' 
Lutfı' Aksoy 
" azif E'rgin 
Ziya Ersin Gezaroğlu 

emal K ovalı 
Refik Ahmet Sevengit 
1 brahim Arvas 
Ahmet Sıın.rJıır 

ı,ıemi 

1 . VII . 194 tarihinde 5237 sayılı 

Kıınun olaı·alc kahul edilmiştir. 

J . VII . 1948 tarihinde 5237 sayılı 

Kaııunlıı birl ştirilerek kabul eılil

ıniştir. 
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[Geçici Komiayon] 

(Bütçe; lçişhıri, Maliye, 1\llilli . Eğitim Kmnisyonlanndan eçilen 5 er üyeden ıkurulmUftur.) 

Afyon K. 
Amasya. 
Ankara 
Balıkesir 
B i tl i 
Bol'u 
Bolu 
Çorum 
Erzurıırn 

Başkan 
Söze ii 
Katip 

Tokad 
('oı·ıun 

k.ocruıli 
Alımeel Veziı·oğlu 
Ali K.ernal Yiğitoğltı.t 
Cevdet Gölet 
E at Altaıı 
ılfııhta'r Ertaıı 
H aı;an iikrü Adal 
1 lı.~an Yalçın 
Suheyp Karafakıoğlıı 
X afiz JJumltt 

Refik Ahmet 'e engil 
Hasene llgaz 
Cenap Aksıt .. 

lstambııl 'F'amk ı\ afiz Çamlıbel 
Kastamonu Muzaffer Akaluı 
Kı,rşehir lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Jfaraş Emin /'oysal 
l?iu Dr. Fahri Kıırtttlıl.§ 
Tekiı·dağ Emin Ataç 
Tpkad Oe1nal Kovalı, 
Yan lb1·a>lıim A rvas 

Komisyon, havale edilım 1 tMaı:ıyı sonuçlandırmıştıı·. 

S :ıyı Özeti 

TA, ARL 

1/ 293 Özl'l ldar lt>rrlen aylık alan ilkokul öğı·etıııen.lerioiıı 
kadrolarıııın :\Iilli Ejtitiırı l akıınlığı teşkiliitma alın-
mıısı hııkkında 30 . J . 194 tarihinde 5166 sayılı 

l{nııun olaı·nk kabul edilıniştir. 
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Komisyon, hıwale edilen l tasarıyı ouuçlıındırınıııtıı· . 

ayı 

1/ 346 

Özeti 

'l'.A .ARI 

3 03, 4274 ve 4459 sayılı kanunlaı·m köy okulu, öğ

retmen ve sağlık n1emur evleri inşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

[Geçici Komiayon] 

Işlemi 

::l4 . V . 194 tarihinde 5210 sayılı 

Kanun olarak kabul dilmiştir . 

(Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, 1-çişleri, !Meliye ve Bütçe iK~misY'anlarından seçilen 3 er üye
den ·kurulmuştur. ) 

Başkan ivas 
'ôzroii Bursa 

Katip Konya 

Mitat Şiikı·ü Bleda 
M. Talat Sime1· 
1llitat Şalrir Altan 

Balıkesir 
Balıke ir 
Balıkesir 
Diyarbakır 
Bskişehi1· 
Kastanıonu 

Muzaffer Akpına1· 
Osman iyazi Bıır rn 
H ilm· er m.etli 
._ e1·ef luğ 
Abidin Potııoğlıı ~ 
Dr. Ji'ah•ri Eceuı't 

Konya 
Muğıa 
Ordıı 
Rize 
• omsmı 
Va11 

Kumisyon, havole ·eililen 1 teklifi sonuçlaııdırmıştu·. 

2/ 112 

TEKLlF 

'!'un rli (. 'ecnı ddin alıiı· ıla u ) - lskiiıı Kımunu
nun lıiizı nuıd 1 lerinin kaldıı·ıhıııısına , değiştirilme-

in ve bu kımuna yenid ıı bazı nuıdde ve fıkralar 
iliıvasine dair olan 509 ayılı Kanunun geçici ikinci 
uıadd inin bu· llllJllAı:alı bendinin değiştirilmesine 

ve bu maddeye bftzı hükümler klt>nnıe~inc dair 

Dr. Muhsin ll'a,ik Diiııdar 
Necati Enlem 
Dr. Zeki Mesut 'eze1· 
Dr. Sa'im Ali Dilemre 
Omeı· Ka1·ataş 
lbmh im A rras 

. .. - ~'ı 

2 . Yl . 19-l tarihiııde 5:.!ı!7 sayılı 

Ka11uıı olı.ıl'ak kııhnl edilmiştir . 

. . 
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[Geçici Komisyon] 

(Ticaret, İçişleri, Adal·et, Maliye ve , Büt&e Komisyonlarmdan seçHen 3 er üyeden ·kunılınuştur.) 

Adalet Komisyonu : 

. t [.IJOII . /\.. Hasa n Din çe1· 
/,Jıarta Rifat Güliii 
Jla11isu 1\Jtmil ('Oi~lmnoğlıı 

Bütçe Komisyonu : 
l~'skise!tir Aluuet Oğuz 
Konya SPdarl Ç 1w1 ralı 
7'okad Tff•[ill .ı h m et SPven!fil 

İçişleri Komisyonu : 

Balıkesir Fahr('(t in T irituğl1ı 
Kocaeli Cl' IIOJJ tlksn 
'l'nkarl riflli7ı P eJ,·p l. 

Ticaret Komisyonu : 
,tn!;ara . t rif ('ubukçu 
1\ars . 1 /)(/urm luıTall SiinnP11 
Rilecik RP~it Bozöyiik 

Maliye Komiayonu : 
(Üye se~inıi yapılmamıştır.) 

(Maliyoe Komjsyonu üye seçmed.iğinden komisyon toplanamamıııtır.) 

Sayı Özeti İ11lenıi 

ÖNERGE 

~/10~ lintay (Rn ·im Yuı·dnıan ) - l\!illl Koı·un ınn Kanunu
ının !)020 sayılı Kanunla değiştiri len 30 nru madde
sinin !i H<'i fıkı-asının 2 numaralı bt'ndinin yorumlan
masına dait önergesi I "L;ıııi~yon ~allıı·. 



4. Komiyonlarm toplantı sayısını gösteren cetvel 

Aualet Komisyonu 
Anayasa lt 

Bayındırlık lt 

Büt~:e lt 

alışma lt 

Dışişl eri lt 

Dilek ı,;e » 
Ekonomi lt 

TÜmrük ve Tekel , 
lı:işleri lt 

-Toplantı 

sayısı 

Sürel Komisyonlar 

4 Mnliy(' Komisyonu 
12 leoliB 1 lesaplaı·ını İnceleme » 
21 i\Ierlis Kitaplığı lt 

140 Mill! Eğitim » 
n Milli avunma • 
lO ~uğlık ve osyal Yard ım lt . 

76 ı::;ııyıştay lt 

ll Taı·ım lt 

7 'l'icaret » 
33 l aştn·ına » 

Karma Komisyonlar ve Geçici Komisyonlar 

Adal~ ve lçişleri Komisyonların
tlan Karını.ı Komisyon 

Arıaya ·a ve Adalet Komi yonlnrın
dan kuı·ulaıı Kamııı Konıisyoıı 

Geçici Dilek\:e Komisyonu ( dalet, 
Anayasa, Bayındırlık , Çalll!ma, 
Dışişl eri , Ekonomi. Gümrük ve 
'1' kel, İçişleri, Maliye, Milli Eği
tim, Milli avunma, ağlık ve 
'osyııl Yardım, ~ayıştay, Tarım, 

Ticaret ve Ulaştırma Komisyonla
rından Sl'çilen 2 şer üyeden kıı

nılınuştur.) 

Jeçici Komisyon (Adalet, Bayın

dıı·lık, Düt.~ç, İçişleri ' 'e MaliyE" 
Konıisyonlnrından se~:ileıı· 3 er iiye
tlt>n kunılmuştur.) 

(.Ankara Bl'ledirc ıırsalaı·ı hakkın 

du. ) 

(-i eçici I\omi~yon, (Adalet, Bütçe, 
'a lışma , F.konooıi. İçişleri , i\1aliy , 

'!'arım ve '11caret Koıııisyoıılarııı

clıuı ııt-çil~n 5 cr üyeden kurulmuş
tur.) 

( elir Vergi! ri hokkındu) 
(ieı;ici Komisyon ( A.ılalPt, Hütçt', 
!~konomi , Uümdlk ,. 'l'ek.-1, Ma-

2 

10 

7 

46 

li.vc. Tic·a r t \ ' l' l' laştırnıa l{o
rııisyoıılarından seçilen 5 er üyeden 
kunılıuuştur.) 

(Gümrük Kanunu hakkında.) 
Geçici Komisyon (Adalet, Bütçe, 
Mal iye ve Ticaret Komisyonların
<lnn ~eçilen ;:; eı· üyeden kurul
muştur.) 

(Damga Resmi hakkında.) 

C:ı•<;ic i Kooı iNyon (Anayasa, Adalet, 
Ye t ~:işJel'i Komisyonlarından seçi
lrn 5 ' l'ı' üyeden kurulmuştur.) 
(. ' e~im !\anunu hakkında.) 
Geçici Koıııisyon ( Bay.ındırlık, tçiş

Jel'i. Maliye, Ticaret ve Bütçe Ko
ıııi~yonlarından seçilen 5 er i1yeden 
kurulmuştur.): 
(nina yııpımını teşvik hakkında.) 
Geçici Komisyon (Bütçe, Dışişleri, 
Mııliye ve Ticaret Komisyonların
dıın seçilı:rt 3 er üyeden kunılmuş

tuı·.) 

( Anlnşnııılaı· hakkında.) 

O çici Komisyon (Büt~ , İçişleri 
vp Maliye 1\onıisyonlarındnn se~i

lt'n JO nr üyeden kUI'ulınuştur.) 

(Bl'loo iyc Ot>lirleri ve ümı·ük ta
die i hakkında.) 

Toplantı 

say:ıBl 

2:i 
16 
6 

19 
]8 
19 
33 
23 
25 
17 

o 

4 

9 

ı 

5 



r. e~ i c i Komisyon (Riitçe, !çişle ı ·i, 
Ma liye ,.~ Milli Eğitim Komisyon
l ar ııv laıı se~il eu 5 e ı · üyeden ku
nılmuştur.) 

( Lik okul öğret men aylıkları 1 L) 
Geçi ri 1\ oın isyoıı (l~işl e l'i , Oünı rük 
vr 'l'ckel, E konomi, Milli Savunma, 
l 'laştı rıııa, Bayı ndırlık , Adalet ve 
. ıı ~ lı k ' '" ~osyal Yııı·dını Ko nı is
yon l aı·ında ıı "e~il en 2 Şet' üyeden 
ktt ı·nlnıuştu r . ) 

(ls kazala n ,.e nıe~lek hast alı kl arı 
hnkkındıı ) 

Gr~ i c· i 1\ omisyon (l ı; i şleri . Milli 
E:!ithı. ('ıı l ı~nııı. Ada let, Rü tçe, 
:-ı :ığ'lık n So~ynl Yardım 1\ onıis

y ıııılıınııılaıı sc~-ilı>n :ı rı· üyı•drn 

l<:ınılııııı~tııı·.) 

11 iııısc·"iz •:ll<'ııklıır hak k ında.) 

r : ı•<:i ı · i Koıııi~.voıı (İçişln i , Sıığlık 
\'1' Sosyal Yııt·ılıııı . Çalı şma, nnyın-
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Toplantı 

sayısı 

3 

4 

dıı·lık, Tanın , Milli Eğitim ve Büt
çe Konıisyonlal'llıdun seçilen 3 er 
üyeden kurulmuştur.) 

(Köy öğretmenleri hakkında .) 

(}eçici Koıniı,;yo ıı ( ağlık ve Sosyal 
Yardını , Adalet. I çişleri , Maliye, ve 
Büt <;e Komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kunılmuştur. ) 

(ts kiın Kanunu hakkında.) 
neçici Komisyon (Ticaret, İçişleri, 
Adalet , Maliye ve Bütçe Komia~ 

yonl a ı ·mda n seçil en 3 er üyeden 
kurulmuştur.) 

(Mi111 Konuıııı a hnkkında. ) 

C:eç ici Komisyon ( Bakanlıklarla 

kArş ı lık lı komisyonlardau seçilen 
:! ~ı· r i i .nıl e n kurulmuştur.) 

1 ~fi ili 1\ onınına hakkında.) 

neş k i ş i l ik J.. omisyoıı (Kamutayda 
ı.ıizl i oyla srçilrn 5 ÜyE'den kurul- ' 
ııııı~ t u ı ·. ı 

--... -->•-<·----

Toplantı 

sayısı 

3 

3 

o 

3 . 

ll 



5. K~misyonların ç~kardıkları işleri özet olarak gösteren cetvel 

.., ~ .. 
~ ~ .... .. ı:; ., ;;; ·iii ce 
=~ ... ;; = "' ., ;; :.= = "' ~., ";:ı § 

.. -;;. ... "' ~ O! ·r~ "' ..>: · ... '"' c. ::ı 

·Komisyonlar ~ .>ıl ... ., 
~ = 

~ 
., c o 

~ ::l.g E- E- ıO E-
-- , --

Süre! Komisyonlar : 
-

.. ·~~- • --.or-- - ...... --- --- - -

Adalet Komisyonu 23 ll 13 4 o 5ı 38 ı3 

Anayasa .. ı 5 ı o o 7 4 3 
Bayındırlık .. ı o 2 O' o o ı2 ı o 2 
Bütçe .. 94 30 26 8 o ı58 103 55 
Çalışmıt :. 2 o o ı o " •J 2 ı 

Dışiş}J)ri :. 27 1 o o o 28 ıs ı o 
Dilek~e » o o o 20 o 20 H 6 
Ekonomi » ± .ı o ı o 9 5 4 
Güını:ük ve Tekel » 6 3 o o o 9 9 o 
lc;işle~i :> 21 19 o 2 o .ı2 22 20 
Maliye , 30 13 6 7 o 56 36 20 
.i\'feclis Hesapla n nı 1nceleuıe " o o o o o o o o 
l\[e<:li~ Kit:ıplığı » o o o o o o o o 
Milli Bğitiın » ll ll 2 ı o 25 16 9 
Milli ~avunma » 5 15 3 ı o 24 23 ı 

Rağlık YC g11syal Yardım » 6 ı o o o 7 7 o 
, a~'lştay :> :ın ~ 27 o o 66 31 35 
Ta nın » G :.! ı ı o lO 9 1 
'riNıret .. 19 :ı ı 1 o 24 21 3 

· llaştıl'ma » 13 3 o o 17 16 1 
"' ' 

Karma. ve Geçici Komisyonlar : ( -=· ' l . ~ : t l .. 1 'i t ' ' 1 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarınd~o kurulan 
Karma Komisyon o o 3 o o 3 3 o 
Anayasa ve Adalet . Komisyonlanndan kurulan 
Karına Komisyon o o 27 1 o 28 24 4 
Geçici Komisyon (Dilekçe) o o o 1 o ı 1 o 

» .. (Ankaraı Belediye arsaluı H.) 1 o o ö o ı 1 o .. .. (Giılir Vergileri H.) 5 o o o o 5 o 5 .. » (,ümrük Kanunu H.) ı o o o o ı o ı 
.. :t (Damga Resmi H .) 1' o o o o ı o ı 

) » ( eçim Kanunu H .) ı 2 o o o 3 3 o .. ) (Binıı Yapımuıı T şvik H. ) ı o o o o 1 1. o 
.. » ( Anlaşmalar H.) 2 o o o o 2 2 o , » (Belediye Gelirleri H.) 2 o o o o 2 2 o 
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... ... ~ 

~ c: ... 
"' 

.. ... 

"' •bO - .. 
~ ..=: ı:: "c: "' " 

... 
"' c ::.. "' ~ .. 

~ .-; !"> .. ~ -~] "' -"' ;:; ::> 
§- ;:? :r. -"' N ;:: " Koınis.,·on l ar · "' ~ 

<1> ı: ::> o o .. 
c- 8 :0 E-ı 8 r:Jj ı:,q-c; 

Geçiei Komisyon (tlkokul öğr('tmenleı·i H. ) ı o o o o ı ı o 
:t :t ( lş Kazaları ve Meslek Has-

talıklar ı H .) o o ı ı o 2 2 o 
:t :t (Kimsesiz Çocuklar H .) 1 o o o o ı o ı 
,. ,. (Köy Öğretmenleri H .) ı o o o o ı ı o 
,. ,. ( İskan Kanunu H.) o 1 o o o ı ı o 
,. ,. (Milli Korunma Kanunu H. ) o o o o ı o ı 
,. ,. ( ,. ,. > ,. ) o ı o ı o 2 ı ı 

Beş kişilik Komisyon (Sund H. Ürgüblü H.) o o ı o o ı o ı 

Toplam 381 1.28 1111 112 o 626 427 199 

- -llllllllilli»> 8 -< li&a---· 



D. Disipl in Komisyonu 

Ikinci .fuplantı içinde Başkııin-ekili Bingöl Milletv!>kili Feı·uduıı Fikı-i DüşünsePin B~'kıı.n
lığı altındıı ldıır~~i Üyeler ( Ağrl Milletvekili .Halit llııynık. Rolu MiUetvekHi Dr. Zihni Ülgen ve 

h·nR Mille.tvekil.i •Mnttalip Ökeı·) ile•Genel Kfıtip \'t·ysel Ccnyıı'dıın kurnlan disiplin komisyonunu 
iıgileıı<liı· •n bir olııy ~ıkmııınıştı.r·. 



E. · Büyük Millet Meclisine Ikinci Toplantida gelen 
kAij1tlar 

• 
Ikinci J'oplantı içinde Yüksek Jl1 eelise : 

115 Tasarı 

58 Teklif 
·100 T ezkeriJ' 

62 Onerge 
12 Türlü lcıiğıtlar 

171 Çeşitli işlerle ilgili kô.ğıtla. r 

6 171 Dilekçeler 

6 689 Kağıt gelmiştir. Komisyorı lm· ve Kalern /P?' bu trıplaıııın dışındacll1'. 

1. Tasarılar 

İkinci Toplantı içinde Yüksek Mecliııe 
(lll'i) tasarı gel.miş olup bunla.rdan (69) u ken
di başına veya birleştirilerek kıi.nun olarak ka
bul edilıniıj, (3) ü Hükümet te.ra.fında.n geri 
ıı.lınllU\1 ( 43) ii komiııyonlarda. kalmıştır. 

Birinci Toplantıdan göçerilen (98) tasarı
dan 46) sı kendi başına veya birleştirilerek ka
nun olarak kıi.bul edilıniıj (3) ü Hükümet ta~ 
rafından geri alınmış (49) u komiııyonlarda 
kabn:ıştır. 

A. !kinci toplantı içinde gelen tasarılar f ' -~ - -
ı 

Sayı Özeti 

l / 266 Kalkınına istikrazı hakkındaki ~!)3 sayı lı Kanuna ek 
kan un tasansı 

1; 267 lJeiıizlerrleki batıklada kıyılara vuran sahipsiz eşya 

İşiemi 

16 . H . 194 tarihinde 51 5 sayılı 

Kanun olarıık kabul edilnıL~tiı·. 

haklanda 2-+ . V . 1948 laribinde Jliilıüıuet 1ıı
rafıtıdnıı geri alınmıştır. 

1/ 26 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 13 Şuhat 1946 
taı·ilıinde ' kabul edilen ve ü~·e Dcv l e1lı•l'i u tasdiluna 
sunulau «Birleşmiş Milletierin Ayrıcalik v Muafi
yetlerine dair Sözleşme:. ye Türkiye umhuriyeti llü-
kiirı'ı tiııin katılması hakkında Maliye Koırıisyonundııtlır. 

1/ 269 Türkiye - Fransa Ticaret · Anl~masmıı bağlı listele
rin kaldırılması hususunda teali olunll!l mektupların 
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o~eti !~!emi 

onanınası hakkında Hi . Il . 1948 tarihinele 5183 sayılı 

ıllı 1" l ~ ı 1\ıınım olıı.ı·~ k kabul edilmiştir. 
l / 270 Tiil'ki,\'\' ile Yugoslav~ra arasmda im7.alanan Ticaret 

ve Ödeme Anla~malııri,vle Modüs vivendi, tasfiye 
protokolü ve bağlantılarınuı onanınası hakkında 16 . 11 . 1948 tarihinde 5184 sayılı 

'4 , . 

l / 271 
ı ' t 

1947 yılı Bütçe Kanununa hağlı (A ) işaretli cetvel
do değişiklik yavılması hakkında 

1/ :.!72 Uevlet Demiryollaı·ı ve ı,imanları 4Jetmıı Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa Jıllğlı (A) işa -

Kar;.ı.m ola r·ak kalıul edilmiştir·. 

17. XII . 1947 tınihirrde 5138 s;ıyı lı 

Kanun olal'lık kabul eC:lilnıiştir. 

retli cetvelde <]eğişiklik yaı.ıılmıısı hakkında 24 . X 1 I . 1947 laı·ilıinde 514G ~u y ılı 

Kaııuıı olarak kabul ediJ.miştir. 

1/ :.!73 Oı·ınan Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelıle değişiklik yapılması hak
kında 

1/ 274 Postu , 'l'elgraf ve Telefon İşletme Genel Mü~ürlüğii 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A ) işaretli eelY el-

] 9 . Xl 1 . ] 947 tarihinde fi 1 :l6 sayılı 
1\ ıııınıı olarak kabul edilmiştir·. 

de değişiklik Y:aııılmıısı hııkkmda HJ . Xll . 1947 taı·ihindc 51:37 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir·. 
1/ 275 Vakıflar Genel Müdül'lüğü 1947 yıl ı Bütçe Kıınuıııı

na bağlı (A) işaret l i cetvelde değişiklik yapılınıısı 

hakkmda ı 9 . XJI . 1947 tarihinde 5138 sayılı 
Kıuııırı olıırıık kabul eclilıniştir. 

1 127(i Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 1 ütc: Kanıı

nuna bağlı (A ) işııı· tl i cetn~Jde dcğişild~k yapıl-

1; :?.77 

l / 27 

ması hakkında 19 . X ı r . 1947 tarihinde 5139 ~n yıl ı 
Kıınun o lıırıık kabul edilm iştir. 

Devlet :\fenıurlnrı Aylıklarınlll 'l'evhit ve TeadülüM 
dair olıın :1656 sayılı Kıt n una bağlı (1) sayılı eelve
lin Adal et flukıınlığı kısmında deği~iklik yapılınıısı 

haklanda 

Devlet 1 fııvıı yollıırı Genel ?ıfüclili·lüğü 1947 yılı 

Bütçe Knnunnna bağlı (A) iŞaretli cetvelde deği

şiklik yapılınıısı bı;kkındıı 

12 . 1 . 1948 tarihinıl e 5162 sayılı 

](anun olııı·ak kaôul edilıni,~tir . 

19 . XlT . 1947 tarihinde 5135 silyı lı 

Knnunla birleştirilerek knbıtl ~<1.1-

ıniştiı·. 

1/ 279 Beden 'l'erhiyesi .enel Müdül'lüğü Kanunnun elt 
4047 sa.yılı Kanunun ge~ici hiı ·inci maddesi hükmü-

1/ 280 

nün 194 yılı sonuna kaduı· uzatılınıısı bııkkında 1 . YI . 194 tariliinde 5214 sayılı 
Kıınıuı olarak kabul edilıniştiı·. 

İstanbul ııi1·eı'ııitesi 19~7 yılı Büt~e Kanununa bağ. 
h (A) i~aretli cctv!'kle deği~klil< yııpılmnsı hok
kındıı 25 . x.ı ı . 1947 tı.uiliinde 5150 sayılı 

KoU\lll olııı·ok kabul e~nıiştir. 
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1/ 281 'l't'kel flen~l Müdiirliiğü HI-H yılı Bütçe Kıı.nunuııa 
lııığlı (A ) işaretli ertvelde değişiklik yııpılmıısı hıık -

lşlemi 

kında :!'i . XII . 1947 tarihinde 5152 sııyılı 
1\aııuıı olarak kalıni edilmiştiı·. 

1/ ::!S:.! ll deıı Ter·hiyesi C:t•rıt'l Mürliil'lüğü 194-7 yılı Büt~\' 

Kıınuıııınıı ba~lı (A ) i.5ar·etlj cetvelde değişiklik 

yaprlırı<rs r hııkkındA 

l .':?R:1 J>r,·J ... t D~>nizyo llar·ı n Limanları l ş le\nı(' Genel 
~fiidlirlüğü 1947 yılı Hül~r Ka nuııuıııı bağlı (Al 

:?5 . X II . 1947 tor·ihiııdt> 514 snyılı 

l( ıırııııı olarak kahul edilmiştir·. 

işıın•tli crtHidt• dl'ğişiklik y~pılnınsr hııkkuıda :.!5 . XII . 1947 taı·ihinde 5149 sayılı 

1/ 2 4 . \nkarıı Cııivcrsitrsi W-!7 yılı Biitsr Kıınuııuııa hıığ- · 
lı ( ı\ ) i~ııretli ec\\'{•ldr (lt'j:(i~i·klik .vııpılııııı · ı hıı~kııı 

ılıı 

.l /2Afı lstaıılıul Teknik Üııi,· eı·sit••si 1947 yıl ı Bii!~ e i<(ıınıı
ıııııın hağlr ( A) i~ar"('tli cetvr lılr rleğişiklil< yııpılnııı

sı •hıı kkındıı 

1/ 286 flt>lecli,vr Kn rııınunuıı 9-1 ncü nıatlıl!'~iııiıı (Al frknı-

1\aııuıı olııı·ak kııhul edilmiştir. 

:!:i . X II . 1947 tarihinde 5147 sayılı 
Kıııınn olanık kabul eclilıniştir . 

:.!5. XII . 1947 tar·ilı i ncle 5 l51 sayılı 
1\aıııın oluı·ak kabul c,li lıniştir . 

sıııın kııltlıı·ılnııısı lın'k·kında 4 . ll . 194 tarihinde 516 ayılı 

1\.nnun olarak kabul Pdilmiştir. 
1/ 287 llplediy(• Yapı ' ' <' Yoll aı· K:ıııunıııııırı bfızı nıadtlel e

ı·inin clt>ğiştil'ilıucsirıe (lair oları .J!i 3 sayılı Knrıunıı 

!'k Kıırıurı 1:ısa mn 

l / 2RH Ylikııl'k Zil'lıııt };ııstitülrl'i K ııııııııu tıı~III'ISI 

16 . VI . 194 tarihinde 5220 sayılı 
Kaııuıı olarak kabul edüıniştiı·. 
:ıo . Vl . 194H tnrihind<' 5234 sayıl ı 

Kıınun olarak kııbul edilmiştir . 

J / :.!H9 'l 'nr· ıııı Bııkanlığı C:örr\· ve Kıınıluşu hııkkıııdaJti • 
:ı:?ô:ı sıryılı 1\ıırıuıı a f'k l< ııııuıı tasarısı 12 . 1\' . 1948 tarihinde Hükümet tn-

1, 290 

l / 291 

Türkiye ilc Yunanistan arasında imza Nlill'n 'T'ica
ret ve Ödeme .\nlıı.şmaial'iylc lıağlııntılımıwı yürür
lük süresinin 20 Eylul 1947 tarihine katlar· uzatılnııı
sı hakkırıda Kanun tasarısı 

l>e,·ll't meınurları aylıklarının tevhit Ye teadülüne 
dair olan !1656 sayılı Kanuna bağlı (1 ) nyılı cetve
lin Dışişleri nakanlığı kısmını değiştiren 46G5 sayı
lı K arıuna ek kanun tasarısı 

1/ 292 lllenkul kıyrııetlt•ı· ' 'e kambiyo borsaları Ranununun 
hiızı ınaddelerinin değiştirilmesi ve. lin kımuna bazı 

ı·a fınrl~n geri alınmıştır·. 

:.! ı . Yl . 194 tarihinde 5226 sayılı 
Kıınıın olarak kabul t>dilmiştir. 

J1 . ll . 194 tarihinde 5177 sayılı 

Kınıuıı olarak kabtıl edilmiştir. 

maddeler eklerını si hakkında Mııliye Koıni yoıı.uıulııdır. • 
1 :.!!):J Üzel ld ııı·clı>r•ılt>u ııy!Jk alıın ilkolnıl ö"•ı·l!~ıı'ıeııl irinin 

kadı·olıırıııırı Uilli Eğitim Bakanlığı t<'~kililtına alın-
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Sayı Özeti 

maS'ı hakkında 

1/20-! Şiı-lwti 1 layriy('nin su tın alınnınsına dııir olan söı
leşnıenin oııanriıaı:n hakkıntlaki 4697 sayıl ı l(unuının 

!şlemi 

30 . [ Hl48 torilüııde 516fi Rayılı 

Kanıııı ol11rıık kabul edilmiştir. 

!i nci maddesine bir· fıkra eldenınesine dair llii.t ~c Koıııisyoıııımladır. 

l/295 Orman Genel Mütlüı·liiğü 1946 y:ılı Kesinhesabı hak-
kında !::layı~l:ıy 1\onıisyoııuııdadıı·. 

1/2!16 D!'vl 't Jiavayo11arı Ul'nel .i\füı.lürlüğU 1!)46 yılı Kesiıı-
hr·salıı hıık)mıda Sa,vışlny Koınisyonuııdııdıı · . 

1/2!17 "\ t; ıti.i.rk'tin Kır.karde~i Makhul(l .i\ta<lan'a vatani hiz-' 
ıııf't ı~rtilıind n aylık bağlanması hakkında 18 . ll . 1948 tarihinde Gl86 sayılı 

Kanun u lanı k kııhul eclilmiştiı·. 

1/29 Türkiye Eınltik Kredi Bankıı~ı Kanununa ek Pcniz 
Kredisi hakkındN P.iilçe Koınisyonundadır. 

_ 1/29!) Yabanrı memleketten tııksitlc satırı aluıacak gemile
rin talc.~ite bağlanacak bedelleri ic;in Maliye Bakan lı 

ğınca ı·clıin veya temiııat karşılığında k •falet verilme
si hakkında 

1/300 

1/301 

1/ 302 

1/30~ 

l /::J04 

Hudut v~ Ba lülleı· :ilağlık ! lt-nt'l Miidi.il'lüğü 1!.!46 yılı 
Kesinhesabı hakkında 

Posta, Tcl"raJ' ve T eldon lşletme Clcııcl l\Iüclürlüğü 
1 !H5 yılı Kesinhesabı hakkında 
\' akıflar Ot•nl'l 1\Iiidii.rlüğii l!J-!G yılı Kesinhesabı 

hakkında 

ll. Kazını 1\ıırabeJ..--i.ı·'iu eşi 1rlill Kııı·abekir ile kız
llll·.ı llayııt, Eınt'l ve 'l'il!lsal Karııbckir'e va1ani hlır.

ınet tertibinden aylık bağianına ı hııkkmda 

Devlet Jlııvayııllaı·ı Genel 1\Hidiil'iiiğii teşkilatı hıık

kındaki !:l-!24. s.ııyılı Kanuna ek knnnn tasan ı 

1/305 lsııiı·to vr l ııı)irtollı i<;kilf!r tehli hııkkmdaki 42:i0 
Silyılı l{annmııı 14 ncü· uı:ıddN;inin değiştirilınesilH.' 

ve 2460, ;:ı , 2 , 4040 ve 4:.!:W ı:ayıb Kıuınnların bfızı 

11~06 

l /~07 

1)308 

hüküınleriııirı kaldırılnuısıııa daiı· Kanun tasarısı 
Vaşiııgton'da ll Ekim Hl-1,7 tuı-ihinde kabul ve iı117.ı 
l'dilcn .-.Dünya Meteoroloji Te kilata hakkındaki 
sözleşmenin onanmasına dah· 
Rağlık Ye . 'o yal Yardım Da.Jıonlığı Kuı·uluş ve ıne
ınul'lııl'l knııunnııa lıfiıı _lıiiküınlt>r l,)klenmesiııe (]:.\İı· 

olnn 4862 sayılı Kımunıı bağlı 1 ve ı sııyılı eeb·cl
lenl değişiklik yapılması lıakkımlıı. 

otın· Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 44, 85 ve 86 ncı ınaddelel'\yle 4782 sayılı Ka
~unla değiş,tirilnıiş olan 84 ncü maddesini.n değiş
tirilm iııe dair 

Hüt çc Komi~yonundııtlır. 

Rayıştay Koınisyonuııdadır. 

Sııyı~tay Komi.syonundııdıı·. 

Sayıştay Komis,vonıındadır. 

:.ıo. ır. 194fl ıuı·ihinde 5 192 sa~·ılı 

Kanun olarak kahıli edilmiştir. 

:ll . V . l94B tarihinde :5:!1:1 sayılı 

Kamııı· ol11t·ak kabul edi.lmiş.tir. 

llütçe Koınisyonundaılıı·. 

Dışiı;ıleı'i Konıisyonuntladır. 

19 . lV . 194 tarilıinde 5194 sayılı 
Kanım olarak l<ahul edilmiştiı'. 

J . \ ' ı ı . J!l.ıl! tar·ihihiııtle 5235 sayılı 
Kıııınu olarak kabul ı>tlilıııi.~tiı·. 
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l /:10!) 'l'iiı·kiyc - PinlfiııCliya Ödeme Anlaşmasının nei 
nıııdcl~si ilc hu n nlaşnıııyn h:ığlı m!'ktuptaki tasfiye 
hükümleri süresinin altı ay llzatılması hakkında 

]şlemi 

kanuntasarlı :ll . VI . 1948 taı·ihinde 5225 sayılı 
Kanun olıırak kabul edilmiştir. 

1/:110 Polis Vazife \ ' P alahiyct Knııııııunıın 18 nci ınad

ılrsiniıı kaldıı·ılınRsınn clnir knnun teklifi 

1; :112 
llnkııktn Ynı·gılıım A Usıılü ı<anıınıı tasarısı 

Cczıı i\fıılıakemelı>ı·i l."ı~ıılii Kanununun hiizı nınd

dı>IHinin d~ğiştirilın<'si ,:e kAnunu bi\zı maddeler 
rklenıncsi hAkkında -

l /~13 .\skrı·i HııstıılıRkıt•ı lf('ııı~iı ·rl<'ı' h:ıkkıudaki :1-!33 sn-
yılı Kanuna <'k !\anun tııı<arıı<ı 

:W . ll . J !H tıırihindc 5188 sayılı 
Kanun ularak knbul edilmiştir. 
Atlnl«>t I\onıisyonundadır. 

Adalet Koıııisyonundndır. 

14 . VT . 194 tal'ihinde 5216 sayılı 
Kamın olm·nk kııbul cdilı.ıi:itir. 

1 /31-J. 1!\-16 .vılı Krsiıılwsabı lıakkıııda Sn~·ıştay KouıiR~•oııundadır . 

1/ 315 Çift.~i~; 'l'rıprHldıın<lırnı:ı hakkındııki -17:i3 sayılı 1\n
nnnnn hi\zı ııı ıuldı>l<wiıınin drği~tiı·ilıııesinf' vı> hu 
kanuna hfızı hiil<iiınlt•r l'klrnnıt•sinr dııir l r;L5leri Komisyorınndadır. 

l/~ lô DPnıiı·yollaı· \'<' l iıııaıılnı· yapımı i<:in ~<' leı·t>k ,l'lllnrıı 

ıre~i<'i yi"ik lı•nın!'l!' ı'e g-iı ·i~ilnıı>., i h~ldwırlııki -164!1 
sııyılı Knnıınıın hiı· iııei nınddrsiıııle ılr~i~ii<ıil{ yn
pılnınsınıı daiı· 

1(:117 F'ilrı's - E ı·rğli h~ttı ilr 1-:rr~li fıinıııııınııı ynpınıınn 

rini ı· ol n n 2~ 1-1 .sayılı K ıunınun lıirinci naHldesind<' 
dı• ği ~il1ı;ı - yapılmıı s ı hnl1kındıı 1\nıııııı tn"arısı 

1 ,'~1R ~fill ·· • '' ı•killt•ı·i 8ı· ı; iıııi Kıınuııunıuı lfı nı-i ııındd ı>sinc 

h ir fıkm ı• kl<'ııınrsiM '' ~' :! 1. ~fı.~7 vı> :ı ı ıwü ııınd

ılı> l<•ı ·inin ıl<'lti!ıtirilııl!'siıw ılnir 

1/ :119 i\Tuhtıı~ ~ift<;ill're öıliinr; lohuıııluk vt>ı·üınesi hak
kında 

J /~:!0 t h·ınaıı K aımntınn hi\zı hiikünı ler <'kiPnıııı>. ine ve 
hn konunun birinci maddesinde rleğişiklik yapıl

ınıısııın dair olıın -l7 fı sayılı Konnnn l'k kanun ta -

:!1 . n . 194 tarihinde 5222 sayılı 
Kanını olm·nk kahlll t>dilıniştir. 

:!1. VI . 194 tarihinde 5223 sayılı 
Kanun olııı·ak kablll edilmiştir. 

!) . nı . 1 !)48 tarihinde 5258 sayılı 

l innu n olaı·ak kalıni eililmiştir. · 

. \'ll . 1948 tarihinci 5254 sayılı 

Kıınıııı olarak knlııiı dilnıiştir. 

sArısı l~işlrri Koıııisyo'nundadır. 

1/~~1 Ortnöıhetiııı okullarında yııı·dımı•ı öğı·etıııen çalış

tıı·ılması h:ıkkıııdııki 3624 sayılı Kıınuııun 4504 sa-
yılı Kanımla deKiştirilen ikinci marldcsiııin deği~

tiı·ilmesine dair 

1/ :l22 l"ıığlık Riıtoı-tahırı hnkkııırla 

l /3~:ı Tf'lj\'rııf w Telefoıı Knnıınıı lmııırı~ı 

lfl . VI . 194 tıırihinde 5219 sayılı 
Kıınıııı olıımk kabul t•ılilnıiştir. 

:! . V 1 . ı 94 tarihinde Hükümet 
tıınıt'ıııılıın g~ı·i ulııııııı, tıı-. 

. \clalet 1\uıııiHynııııııdılllıı· . 

1 
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Sayı Özeti 

l/324 Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla değişik 
birinci maddesinin değiştirilınesine dair kubun ta-

lviemi 

sarısı l ~işlel'i Koınisyonundatl ıı·. 
1/ 325 Yabancı meınleketlcre göncl riJecek öğrencilt'r hak-

kmdaki 1416 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

1/ 326 \nhancı memleketlercle-gcçiei nıahiyd tc Ticaret An
hışmalan ve Modüs Viveııcliler akdiıı c ve bunların 
şiimnHinc giren ınııddelcrin gümı·ük resimlerinde 
değişiklikl er yapıtımısına VCI anlıı.şmııya yana.,mıyan 

Devletler muvarcdatıııa karşı tedbirler alınnııı.~ına 

yetki verilmesine da'ir olan -l-582 ;ınyılı Kanuııuıı 

5 nci maddesinde yazılı sürenin iki yü dah'a u:r.atıl

nııısı hakkında 

1/327 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara ge
çici yüklennıelı-re girişilırı e ·ine izin verilmesi hak-

7 . \'ll . 1948 tarihinde 3~H5 sayılı 
Kanun olaı·ıık kabul edilmiştir. 

1-1 . VI . l!l4 tnı·ihinde 5217 sayılı 

1\nnıın olaı·nk ktıbul edilmiştir. 

kındaki 41 ::2 sayılı Kımuna ek kantın tasansı !) . YlJ . 1948 tarihinde 5259 sayılı 
Kaının olarak kabul edilmiştir. 

1/32 Devlet Limanları lşlctnıe mu ın l\liidürlüğü J 9·!0 

mali yılı kati hesabı hakkında 17 . V . 194 tarihinde 5205 snyılı 

Kıınun olnrıık kabul edilmi.ştir. 

1/329 J'>evl t Limanları l~ldnı~ ıııuın ~lii<lürlüğü l9H 

] / :330 

1/ 33l 

yılı hesabı kati~i hakkında J7 . Y . 194 tarihlnclc 5206 sayılı 
Kanun olaı·nk kabul edilmiştir. 

Un hıt ve ahiller Sıhhat nıuııı Müdürlüğü 19q.~ 

Mali yılı kati hesabı hakkınıla 

DeYlet Jlııvayollıın Uıuum l\lüdürlğii 

yılı hesabı katisi hakkında 

1942 Mali 

17 . \' . 194 tarihinde 5207 sayılı 

Kanun olıırak kabul edilmiştiı·. 

i . \ ' . 194 tarihinele 5199 sayılı 

1\ııının olaı·ak kabul edilmiştir. 
1/33ı ı·wnn Urnuml\iii lürliiğii. 1942 i\! all yılı he abı kati~i 

hakkında :30 . IV . 1948 tarihinde 5196 sa;\ılı 

Kııııun olar~k kııbul edilıniştiı·. 

1/ 33:3 DcYlct Deıniı·yollıırı ve J,iınanlıın !şletme ıınııu 
.Müdürlüğü 194~ yılı hesabı katisi hakkında 7 . V . 194 tııı·ihindt> 519 sayılı 

Kanun olıırak kııbul edilmiştir. 
1/-13-l- J>rllı-t Oeııizy\)llıırı Lşietm ınum l\1üdiidüğü 1941 

l /33S 

1/336 

· yılı kati hesabı lıııkkmda .li . Y . 194~ tııl'ihinde 5204 sayılı 
Kaııun olıırıık kabul edilmişi i ı· . 

\'ııkıf!ar l"ıuum ,\!üdürlüğü 1942 Mali yılı hesabı 

lıııkkındıı 

rustıı, 'l'elgı·oi ,. Telefon lşletım 
1!142 yıh Ke iırht>. atıı hnkkındn 

' 

.enel Müdürlüğü 

10 . Y . 19-f' tarihinele 5200 sayılı 

Kııııun olııı·nk kabul dilmiştir . 

:J . \ r . ı'948 turibinde 5197 .Hyıh 
1\ııııuu olıırnk kııbul edilmiştir. 
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1/ 337 Dcvl('t Urniıyollıırı Işletme Uenrl M.iulüdiiğii ı.!l42 
yılı Kesiıılwsnhı hnkkıııdıı 

l / 338 Devlet l>eııizyollı11'1 lşll'tııır !'ıııuııı Müdül'iüğii I!HO 
yılı h:!'>liıııhrsııln hakkında 

1/339 

1/ 340 
1/ 3·!1 
l j:J4<! 

Devlet ll enizY'ollaı·ı Ye J ,iııını.Jıırı !şletme C.cııel ı\Ui
<liil'lüğii 1946 yılı Kı•ı; in'hrsH'bı hakkuıda 

ll 1dııı-esi 1\ ııııunu tıısaı·ısı 
lı (hr l ldııı·csi Kanıımı tasaı·ısı 

Zougulda·k Madeıı Bıı~~;ıvu~ Okulu ile ı\1.adcıı •rek
nisiyen Okulunun )1illl Eğitim Ba·kıııılığıııa devı·i 

İşiemi 

. :lR . Vf . 194 tarihinde ı5229 sayılı 
ı ·ıuı.un olııı'ak ·kabul edilmiştir·. 

17 . V . 19! taribinde 520:l sayılı 

Kanım olıırnk .luıbul edilmiştir . 

'ayı~tuy Koıniı:ıyor:ıuı:ı.d-a~uı·. 

.Aılal t l(o.ı;ııjııyonund du·. 
Milli F.ğitiın Kontisyonumladu·. 

hakkında Dütçe KorııisyonUJldaclıı·. • 
l / 343 

l / 344 

l / 3-15 
1/ 346 

Yeııidt>n r·adyo is1ıısyonlııı·ı ıkmulmasuın dair olan 
4öi0 sııyılı Kanunda değişi:J<lik yapılıııası hakkında

·ki 4921 sayılı Kan unda değişiklik yapılmas ı mı daiı· 

Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, özel idare 
,.e brlcdi,,·eyP ait. ar-snların nı esken yapaoakara tom
lild lıakkııırla 

~aııavi Kammu tasarısı 

3 03 .. 4274 ve ·H 59 sayılı kanunların köy otuıu, öğret
men ve sağlık nıemuı·u evleri inşa ettirilmesiyle ilgi
li mnddclrı-iııin drğiştiı·ilnıcsi hakkında 

1/ 347 Çok :QC\ık.lu hılkiınlere verih•c·ek yardım paralariyle 
ikraıni.n~ hakkındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırılma.
sıııa dair 

1/ 348 

1/ 34!) 

Türkiye ilc Belı;:ika - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
arasındaki 'T'ieıwet Anlaşması ilc Tiirkiye - Belçika 
Üdcıııe Anla.~ıııruıııım yürürlük süı·elerlı1in iki ay uza
tılınası hakkında 

\Taşinı.,rton ;\lilletl crams ı ~ağlık . özleşmesi ilc Hava 
l'lnştırrnalaı·ı Milletlerarası • 'ağlık özleşmesinin ve 
bu sözleşmelerin süre l~rini 1178t an protokollerin onan
nıası hakkında 

1/350 Yedek ubay ve Askeri Memurlar haklundaki Ka
nunun 3923 sa)'llı Kanwıla değiştirilen 3 ncii mad
de ine bR.zı hükümler ekleumesine dair olan 3993 
sayılı Kanunını birinci maddesinin A fıkrasının 

Büt~e Komisyonnndııdır. 

14 . VI . 194 taı-ilıinde 5218 say ılı 

Karımı olarak ltabul edilmiştir. 
I çişleri Komisyoııuııdadır. 

24 . V . 1948 tarihinde 5210 sayılı 

Kanun olarak kabul dilmiştiı·. 

Bütçe KoınisyonundadJı-. 

21 . YT . 194 tıırihindc 5224 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilm iştir . 

5 . V ll . l 94 t arihinclt> 523 sı1yılı 

Kanun olarak kabul dilm.iştiı•. 

deği.5tiriloıesi hakkında . 21 . YI . 194 tarihinu 5221 sayılı 

lj351 Bina. Yapımma. Te , vi k Kanunu tasar1 ı 

Kanun olarak kabul dilınişlir . 

2 . YI . 194 tııl'ihinde 522 sayılı 

Kanım olarak kabul cdUm~iı·. 



Sayı 

1/352 

1/353 
1/354 

lj3Ş5 

1/ 356 

• 
1/ 357 

Jj:35S 
1/ !l59 

1/360 
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Devlet Denizyolları ve Devlet limanları işletme ge
nel müdiirlüklerinirı te.şkilllt ve vazifelel'i hakkında
ki 3633 sayılı Kanuna ek kanuıı tasarısı 
Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 
'fürkiye Cumhuriyeti Ordusu bandolat'l ve Cum
hurbaşkanlığı armoni ıuuzikası için yetiştirilecek 

muzikıı. öğretmenl eri hakkında 

'l'ürkiye ile Kanada arasında Ottava'dıı . aktedileıı 

Modüs vivendiııiıı onanınası hakkında 

Devlet Dern iL·yolları ve Limanları İşletme Idııı·csi 

teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 1042 snyılı Konuna 
ek kanun tasarısı 
Almanlara ait ihtira heratlarının karınınun f:ıyda

lanmasına konması ha.kkıııdaki anlaşmaya !lk pro
tokoliin onıınmastna dair 
Tapulama Kamuıu tasansı 

lnebolu ve Anııısı·a LimanJıırı yapımı ıçın gelecek 
yıllaı·a geçici yüklenınelere giı·i.~ilmesi hakkındaki 

4870 sayılı Kanunun biı·inci maddesinin ucğiştiril

mesine dair 

• 
}'[ill'i Komrunıı Kanununa ek kanun tasarısı 

1/361. Maliye Bakanlığı ile Türkiye umhur;yet M'eı·kcz 

Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akdedilen 
sözleşmenin onanmasına ve bilıı dövizlcrin IIazinc 
nam ve hesabına alrmp satılması ve ıı ı u.bafazasına 

dair 

l / 362 

1/ 363 

1/ 36! 

1/ 365 

1/366 

~cwyo ı :k'ta Lake Succ 'de iınzalanan Kadın ve 
Çocuk Ticaretinin kaldırılması ve (Müı-; tehcen eş

riyatm Tedavül ve 'l'icaretinin kaldll'llııııısı) hak
kmdaki protokollHiıı onııııınasınıı dair 
1'ü.rkiye uuılmriyeti Hükümeti ile No ıTG!} Kırallığı 

llüküıııeli aı·asıudıı lTııva laşt.ıı·rnalal'lııa dair olan 
Anlaşmanın onauma ı hakkında 

'fürkiye U!ııhul'iyeti 1 füküıııeti ile Crdün Tiuşinıt 
l(ırulhğı n üküuıcti n ra mda ] IH \'!l. lıı ':'tırmalsrına 

dair olan Aolaşmıııun onunması hukkın. la 

Erzincan \In ya pt n·ı l ncak mı· keııl ı· hıı kkında 

Dışi~leri BRkanlığı 1\ıınılu~ıı hukkıııd ııkl 3312 sa
yılı Knııuııdu dcği~iklik yıqıılmıısına n bu krunına 
biızı hüküııı le ı· eklt•ıııııt.' ine da iL· 

1/367 Ban.kııotla.r, Tinzine, B lcdiye, Özel ve kııtma büt
~eli idnrel r ve ıımortismıın so.ndığı tııı·afındun çı-

· İşlem i 

Hii t~P K oııı isyonHnrlııd ır. 

'['icaret 1\onıisyonuııda<.lıı·. 

Hiit~e 1\ nınisyonıınrlııdır. 

'l'icaı·ct K oıııi~yoıııındadır. 

Uluşt ınmı KomisyoııuııJadıı· . 

ln ı;;işlel'i Komisyoııuııtlııdıı·. 

t~işlcı-i Konıisyonuııdnclır. 

G . \ ' ll . J 948 tarihinde 5241 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 
l . vn . 194 tul'ihiııde 5236 sayı lı 

Kanım olaı·ak kahul edilmiştir. 

' vrr . 1948 tarihinde 5236 sayılı 

Kaınm olarak kabul cdilmiııtir. 

Dışi~lel'i Komi!'yonundadır. 

Dış~ leri Konıisyonundadır. 

Oışişled Komisyonwıdadır. 
6 . VII . 194 tarihinde 5243 sayılı 

Kanıın olarıı.k kabul edilmiştir. 

. VII . 194 ·arihinde 5250 sayılı 

Kııııun olııı•ak kabul edilmiştir. 
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karılan kıymetli kağıtların kııyholnıası v<'ya <;ıılın -

nıaRı haliııdl' ynpılarnk işlı>rıı!' clııiı· Adalet 1\orııisyoııııııdııdıı·. 

lj:36H 'l'l'kel Ocnel Müdürlüğü 1946 yılı kesinhesabı hak-
kında :-;;ıyıştay 1\oınisy,onuııJndıı·. 

l/i69 'l'üı·kiye i ir Alıııanyıı 'dııki Fransız lş.gııl Bölgesi 

amsında inızıılıınan Ticaret Vl' Üdeııı1· Anla~ınaları 

1/ :.!70 

ı;:m 

ilı> Moılüs viv~>ıHli ve ckiP ı·inin oııaıınuısı hukkıııdıt 

194!l yılı Büt<:t> 1\aııunuııa hıığlı (.\ ) ve (1~ ) i~nı·et

li cetvt>llerde değişiklik yapılıııası hakkında 

lstikliıl llarl.ıi mi\lı1llerine vcı·ilccck para ıııükil.fııtı 
hakkında 

ı ;:ın llt•ılı·ıı 'l '!' dıiyesi C:enı>l Müdiiı.Jüğü 194H yılı Büt
çe Knııunnna bağlı (A ) işııı·etli l'l'll't>lde · değişik-

1 hşişlel'i Komisyonu ndadıı·. 

ll. \'ll . 1948 tıırihinde 5249 sayılı 

Kıııııııı olnı·ak kalıııl l'lliltııiştiı·. 

H. \'ll . 1!)48 tııl'ihiııde :)~55 sayılı 

Kanun olanık kııhnl ı-ılilıı\iştiı·. 

Iii; yııp .ılıııası hakkında H . \'ll . 1948 tın·ilıindt> 52fil sayılı 

1\ıınun olıırak kahul edilıııiştiı·. 

ı :Ji4 

~!illi J•:ğ:tinı nakıııılığı !\urulu~ kıHlı·oiıtrl lııtkkııııJuld 

4!l~li sa.nlı ·h-anunu huğlı ( 1) sayılı ı·cı,·cldı• değişiki il; 

.'apılması hakkıııcla 

~!illi ı;ğitim Bakanlığı kuruluş kıulroları hakl<ın<l~ki 

4926 su.nlı Kımuna hağlı (2) sa~·ılı ı·ptvd\lc değişikıil; 

.''ap ılrııusı hakkınrlu 

1/ 375 .\1 nıpu l<Jkoııomik 1~ Birliği :-;özl<'~nıcsi ilc ekleriuiıı 
onunınası hakkuıcla 

ı :ns 

] '3i!l 

Tii ı·kiy<' ik .\merika Bil'it~ik Del'i<'tlel'i ıırasınrla 

4 '1\> ınınu:r. J!loıS tarihinde inızıılan11n Ekonomik 1~ 
Birliği Anlaşıııa~ı il<.' eklel'iniıı onarınıası hakkın la 

Yalmııı·ı nı<'ınil'kctleı· hıırh okullaı·mdıı subay yeti~ 

tirilmesi hakkında 
~ıınıı:1rii Tı•ş1·ik Kanunu tasarısı 

Otıııuıı 11eııı· l )!üdürlüğü l!J~H ~·ılı Biit~e KanunuT'a 
bağlı ( A \ işaretli cet vddt• ıleği~iklik ~apılması lııı.k

kıncla kanun tasarısı 

1 :3~0 Orman llenel :\liidiirlüği.i 1!l4S ~ıl1 Büi~;<' Kanunutın 

lıağlı ( A ) i~aretli c·ı't,·elde değişiklik yupılnıası ha k-

kıııda kanuıı tasarısı 

,; . vır . 19-1: ' tııl'ihinde fı2fıl sayılı 

l\unun nlııı·ak kalıni Pdilıniştiı·. 

i . VII . 1!14 tarih inde 524 sayılı 

Kannn olaı·ak kııhul C'dilnıiştir. 

~. YJI . 194 tııl'ilıiııde 5252 sayılı 

!\anun ulııı·ak kalıııl ı'ılilıoıiştiı·. 

~ . V ll . 1!)48 taı·ihindl' 525:3 sayılı 

Kııııuıı olııı·ak kabul cililnıiştiı·. 

)!illi Bjtitiııı Koıııis~·nııu ıtl:ıdır. 

Ekorımni 1\onıisyonundadır. 

Hüt~l' K oııı is~·omıııdudıı·. 

Bütı;e Koınisyonıınd8ılıt•. 

B. Birinci Toplantıda.n göçerilen tasanlar. 

1/ 29 Bcueıi 1'erbiyeııi Genel :Müdürlüğü 1942 yılı Kesin
hesabı hakkında :ıo . lY . 1!1-~ tıırilı ind ı> :Jl!l:'.i sayılı 

J\ııııuıı olai'Uk kııbul etlilıui~tir. 



Sayı 

1/30 

ı ;:ı ı 

1/33 

1/35 
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Ileden Teı·biyesi ({t'nt'l .\füdürlüğii 19~!1 yılı Keııin

he.~abı hakkında 

Hl44 yılı lüsinht'sabı hnkkında 

tş Kanunu çerçevı>sine girrııiyeıı i~ vı>l'ier·indt' çıı· 
lışanların iş kazalaı·ı ile meslek hnstalıklurınııı laz
mini hakkında 
'!'ürkiye . Fransa '!'icaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 
Moı.lüs viwndi VI' E>kl!'l'iniıı onanınmil hııkkın(lıı 

1/37 Askerlik Kanununun nııkdi bedel ha kk ındııki nın d-
delerinin kaldırılmasına dair 

l /39 Askeri f'abrikalar 'l'ekaüt H .Munv(•nct Randığı 

Işlemi · 

Sayıştay Komisyonundadır. 

~RJl~lny Komisvonu ndadır. 

<,'ıılışnıa Kornisyonundııı.lır·. 

16 . ll . 1948 tarihinde 5182 sayılı 

Knnuıı olaı·ıık kabul edilmiştir. 

l\ütçc Komisyoııundadır. 

hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek Kamm tasarısı Maliye KomisyQnıınclarlır. 
1/ 41 Askeri ve Mülki 'l'ekaüi Kanunıınuıı 47 nci nıadd · 

sinin değiştirilmesine dniı· Maliye Koınisyonundadır. 
l / 42 Askeri ve Mülki 'l'ekııüt Knnuııııııun 64 ncü madde-

sinin değiştiı·il m<'si hakk-ında -Muliye Koınisyornıudııdır. 

1/ 43 Askerlik Kanımunun hii?.r maddelerinin dcğiştiı·il-

ınesi hakkında lçişlrı·i Koıııil!yonundadır. 

l / 44 Damga Resmi Kanunu tasaı·ısı Oe~iei Komisyondadır. 

1/ 45 Deniz ve kıyılarında g(!l'iilecek hoııılııış mnyın, pııt

layıcı madde ve şüpheli cisimleı·iıı yok edilmeleri 
hakkında 17 . V . 1948 tarihinde 5202 sayılı 

Kanun .olarn k kabul edilmiştir. 
1/ 47 

1/ 48 

1/50 

1t 5l 

1/ 6G 

1/ 66 

1/67 
1/ 69 
1/ 71 

1/72 

lş kazalarının tazmini hakkında 17 mınıaralı Mil
letlerarMı Sözleşmeye kntılnıayıı dair 
Kamu alacaklarnun tahsili hakkında 

'l'ürkiye ile Ticaret ve eyrjsefain Aııla~ıııası ve 
ModüM vivendi akdetmiş Devletleı· mallarından bn. 
zıtarı i~in giri. gen 1 tarif' sindeki n•siın hadiPı·irı. 

de indinnrl<>ı· yııpılnıası lıakkıııdıı 

Arık(•rl ''~' ?.Jülki 'i'<'kniit Kanıımınun :1360 sayılı 

Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm
ler klenın sine dnir 
B lediyc gelirleri iıakkında 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim irketi inıtiy~ı
nın kaldırılması bakionda 
Oiinırük Kanunu tasarısı 
Niilus Kanunu tasarısı 
Tekel Genel Müdürlüğü 19-!2 Yllı Kesinheeabı hak
kında 

Tekel Genel Müdürlüğü 19-13 yılı Keeinheııabı hak· 
ltında 

Dışişleri Komisyonundadıı·. 

Oeı;ici Koıııiı:;yondadır. 

17 . Y . 194 tnrihind<' 520 sayıl r 

Kıınun olaı·ak kahu l edilmişti ı· . 

Atialet Koınisyonundadır. 
1 . Yil . 1948 tarihind fi237 sayılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 

Ba)'lııdırlık Koıııisyonuııdndır· . 

Oe~ici Konrisyondadır. 

Adal ı Koıııixyonundudı r. 

2 . vr . 194 tarihinde 5230 su,nlı 

Kanun olnı·ak ·kabul edilmiştir. 

'ayıştuy Komisyonundadır. 
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V77 Arazi Vergisi Kanununun 9 ucu maddesinin değişti 

ı· ilınesine dair 

1/ 81 lliiZI kiınyevi maddelerin hangi taı·ife pozisyonları
na uygulanacağını gösteren eetvelin yürüt'lükten 

16. JV . 1948 tarihinde Hükümet la· 
mfından geri alınrmştır. 

kaldıı·ılmıısı haklo~daki kararın onanmasına dair Bütçe Komisyouundadır. 
1/ !J..! Jçi~leri Momudııı·ı hakkındaki 1700 sııyılı Kanuna 

bir madde eklenmesine dair olan 4488 sayılı Kanu-
nun değiştirilmesi hakkında Bütçe Konıisyonundadıı·. 

1 1 lll ı Devif't M emuı·laı·ı Aylıklarının 'l'evhit ve 'I'eadülüne 
dair olan :3656 sayılı Kanuna bağJJ (1 ) sayılı cetvel 
ile dcği.~iklik ve ekleı·inin Adalet Bakanlığı kısmın -

da değişiklik yapılm!I.':Jı luı.k.kındıı Adalet Komisyonundadır. 
1/ 107 DPvi!'t Demiryollan vo LimanJaı·ı Işl etme Genel 

Müdürlüğü 1944 yılı l;esiııhesa.bı hakkında Sayıştay Ko.misyonundadır. 

1/ lOH Devlet Havayollan Clt>nel Müdül'iüğü 1945 yılı ke-
sinbesabı hakkında Sayıştay Koınisyonundadır. 

1/ 109 Oı ·ınnn GenPl Müdürlüğü 1945 yılı kesinhesabı hak-
kında Sayıştay Koınisyonundadır. 

1/ 110 Posta , 'l'elgı·af ve 'l'elefon I şletme Genel Müdürlüğü 
1944 yılı kesinJıesabı hakkında Sayıştay "K omisyonundııd ır . 

l / 120 Lübnan Cwnburiyeti Hükümeti ilı>, Lozan Antlaşma · 

sının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan optan
lar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi tayin edil
mesine ve Lübnan'daki Türk ınallaı·iyle 'l'ürkiye'de
ki Lübnan 'lı ınalları durumunu kesin olarak düzen
lemek üzere görüşmelere baş)anmıısına ve bir Sözleş
me yapılmasma dair 

l/ 12:ı Kaçakçılığııı men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
Kanuna ek kanun tıısarısı 

l / 12R Vakıflar Genel Müdürlüğünce kullanılacak avukat
lar hakkındaki 1263 sayı lı Kanunıın 1 nci maddesin 

:ıo . ı . 194 tarihinde 5165 sayılı 

1\uıııın olurak kabul edilmiştir. 

;{ı . V . 194 taı·ihiııde 521 ı sayılı 

Kıııııın olarak kabul edilmiştir . 

bir fıkra cklt>nmcsine dair :~o . Vf . 194 tarihinde 523:3 sayılı 

1\ıırıun olarak kahul edilmiştiı·. 

ı ; ı :n Kimsesiz, teı·kedilmiş ve anormal çocukların korun-
ınası hakkında Ot'çici Konıisyond.adır. 

l / 14 Gümrük Muhafaza Memurlannın Askeri tı>şkilata gö
re tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek kırnun 
tasansı 

1/ 150 'l'ürkiye'deki dii§man menfaatleriyle ti<'ari ve eko
nomik işlemlerine, menkul ve gayrimenkul malları

na el ıkoyıırl\ık onları idare e'bwek üzere 'bir Seke tr 

7 . n . 1948 tariliinde 5215 sayılı 

Kanun olıırnk kabul ı>di l miştir. 

İdaresi kunılınası ha'kikıııda Maliye Koınixyonundadıı·. 
J/ 152 Devlet Denizyolları ve [,imanları lşletınt> Genel Mü

dül'lüğii Me'llluı·lıırı Emekli Sandığı IJıııkkındaki 3137 

... 



-236-

Sayı Özeti İ~lenıi 

.'11.1'111 1\unıııınn ::!9 neu nıadde~iııiıı tl~ğiŞti1·ilmo~iııe 

rlair ll al iye 1\ omisyoıı uııdadıı·. 

1/15:'1 C1liıı1riil' ınuhııJav.u n nluaıne!r sınıfı ml'nıurları ku
nılu§tı lı:ı•kkıııdııki :~9-J.-t sayılı 1\anunlıı bu k~nltılU1l 

'hiiz1 maddelcl'inin değiŞtiı·il•nıesine ~laiı· olıın .J.6:~2 

ve 4644 sayılı kaniııılanı bağlı kıu-ııiUl} •kadı·olıınn -
dı.ı dt!ğişikli·k yapılma. ı hıık:Jmıdn :l. li . 1948 ta1·ihinde lllik üınet ta

r·v rında'n goer·i almııııştır. 

ljlfı-l \'akıtlar (l(•ıwl Mü<llidügü I!J.J.3 yılı yedi aylık Kt'
sinlwsn~1l !ı ıı kkıııcla 

1/155 
1/ 1117 

1/ 159 

1/ lli;i 
t / 168 

Aııkıını ~n !t>sisatının !\elediyeye nPvı-i hıı•kkıııılu 

l stuuhul'Jn Mat; ku 'da ' l'hını 1·ay ('nılrlesinde Ilazine
ye ait hinanın satı~ı h<ıJdw1da 

14 EyHd til30 !cıl'ihli 'Lııyinnt ve Yeııı Kanunuının 

:n n •i lil>t<ltl .. si!ıiıı ıleğiştiı·il, nıesiııe dair 

Pnstıı Kıınnıııı lflSH rı sı 

t~tııu1hnl Ünin'ı-site!;i knnılnş knclı·olaı·ı •ha11<>kınclıı 

l/ IG ~J lRtaııbul Teokııik 'Onii·rı·sitc•si kıırnluş kadı•olıın lıak

·kıııda 

J/ JIO ;\ııkaı·a t'niYel'sit~si kuruluş kndrolnrı lıaklmırla 

l / 171 
l/ 172 
1/ ]7;3 

1/ 171-
l / J7i 

1 / 1~5 

J / 18fı 

1/ l H 

1/ lf)ij 

1/203 

ll!.! O!) 

f lelir \'!' ı·gisi l< Hn.uım tıısar ı"ı 

l ıılelrııe ''t' Cie:o'lg-inci l şleı· Veı·gisi Kıım;nu tasarısı 
Kurumlar YPı·gisi J\ııııuını ta nı·ı~ı 

V~rg-i Usul 1\ıırılınu 'tasaı·ı"Kı 

DeviE·t Dt'nizy•v llım l' t• L.inıaıılar.ı !ııletıne (len~J Mü 
dürlüğü 194:i ~- ılı KesiıılhPliııhl ha•kkı ndı1 

A~kel'i Ye Mülki 'l'ekııüt Kanuııuıııııı !l ıırv madde
inin değişti~'ilıt1esi 1ııılrkınd;ı 

1-; oıısohıshık Kııııunıı taımn:ı 

!'yıışturu<'n machl~lr1· 'hakh-iııduki Lii'hPy, ( 'en~vrt' 
ve Han!('k<lk .\ıılııııına, Sözlt>şıııe ""' l'rot .. kolleriJıi de
ğiştiren Pı·otnkul'üıı mınıınınsına dair 

• 
Aııkıın1 :jl'lıri l ıııar )tüılürli.iğü kunılıı~ 1' 1' A"i\rel'!r· 
rine l' t' Ankııru ~eMi l nııır 1\lütHiı·l\iıHiniin .\nk nı·ıı 
Hı•lNiiyN;ine hnğlnııııııısıııa dair nl;ın ];};)! l'r :ll!Hi 
sııyılı. kıınuıılor;ln clı•ğ1~ikli'k yııpılınııı.ı hakkında 
llUtlut Vi' ı4ahii1Pı· Sağlık Gcn41l i\liiıliiı·lü!;rii 1945 }'ılı 
lüıdıı1ıosııl ı1 lıwltkıııdıı 

Tekel O ıwl i\lürlürlüjffi 19-l-1 yılı Kı>siııhesa'bı hak
kındu 

l\1 i IIrtlerıırası 'ulışuııı 'l't':kil ılt ı Slııtilsündc 

deği ikliklerin onaumnsı hakkında 
yapılan 

Sayıştay Komisyoıınııdııdır. 

Hüt~e 1\oınisyoııundııdır. 

Bütı;r Komisyo~nuıdadıı·. 

17 . V 1948 tarihinde 5201 s:ı~·ılı 

Kıınu:ı olıırnk kabul ediJnıiştir. 
Ulnşt11'1na. t<oıııhıyoııunrlııdır· . 

7 . VII . 194 taı-ihjıınc 5247 say ılı 

l\aıı11n olanık kııhııl <'~lllıniştil'. 

7 . \' ll . 194 t.ıtı·ihindl' 5~46 s<ıyılı 

Kanun olarak kııbnl Nlilmi~tir . 

6 . vn . 1948 taı·ihinde 5239 sayılı 

Kıınuıı rılaı·ak kabul edilmiştir. 

!lc~ici Konlixyuıı ılatlıı·. 

Ueçici Koınisyoıuhıdır. 
. O!'ı:i(•i Koıııi yoııdadır. 

Oeçici 1\onıisyondadır. 

BıQ·ıştay 1\oıniRyoıtwtdadır. 

llüt ~e 1\ onıisyoııundadıı·. 
Adalet Konıisyoııuncladtl'. 

1 G Il . 1948 tarihinde 31Rl sayılı 

ı·aııun olaral kubul edilmiştir . 

Hı.ıyıştny Klıırıisyoııun(ladıı·. 

• 'ııyı~t ııy J\ qıııi:-;yoııınıdmlıı·. 

!J . ll . 19-t. Laribinde ' 5175 . ay1lı 
1\ıııııııı cılan1k kıılıul Hli!ruiştil·. 
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~ayı 

l /21!"l Tekt-l flcn PI Miirlür lüğii Hl4fi yıl ı k('sinhesabı hak
kıncıa 

1/:!Hi lll'llPıı 'l 'Pr l ı i yl's i C:Pnrl M ii liirlü ğii 1944 yılı krsin -

ı 12::!0 

1/2:!1 

lwsıılıı haldnndıı . 

J94fi ~rılı KPsiııh esR hı hakkında 

J>('vlt>t Mc·ııml'laı·ı .Ayhklarının Trv hit YP Tca rlülü 
hakkınıla ki :1fifill sayılı Kıınuna hıığlı ( 1) sııyılı cet-
nlin Milli ~nnının:ı Jlııkıınlığ ı kı sıııındıı d eğişiklik 

:-·:ıpılııınsma dair 

l /222 F.ı·zinran n Erzunıın Bei<>diyeiPr iıı e ~ ~00 000 Ji m 
i krnzı ıı a ıl ııir olan 412() sayılı Kanunun :ı nci ınnd -

İflemi 

~ııyıştay Konıisyonuııda.dıı·. 

~ayıştH y Konıisyonuııdııtln·. 

,'ayıştay Komisyoııundudıı·. 

11 . n . 1948 tal'ihinde 5176 sayılı 

Kanun olarak kabul cdilınişt.ir . 

,ıc~inin dPği~tirilın!'s i hakkınciA Büt~P Konıisyonunrladır. 

i'<Jsnpoı·t 1\Hnnnuıııın 4 nrü nınclcl('sinin 7 nci hendi
nin değiştiı•i lrnPsiıw 1'1' hn Kamına bir madde ekll'n-
nıı>si n e dair Dışiş leri 1\ oınisyomındadıı·. 

J l224 Posta . TPigr:ıf 1' <' TvJ pfıııı hlı•tnıı• Gf'ıı!'l Müdüı·Jüğii 
ihti:-•:ı~laı·ı i~in grlerPk Yıllaı·a ıır<: i ri yüld('nml'lrn• 
giı·i~ilnıf'~i hHkkındııki ·IR!l:! ~:ıyı lı Kanundn rl!'i{i-
şiklik yııpılnınsına rlni r 4 . ll . 1!14 ial'ihindt' :lJ69 sayılı 

Knnuıı vlıtrak kabtti ediln{iştiı·. 
1 /22fı Yatunrhı~lık •Kıınununıı h:1zı nıadclelt' ı· eklennı~siıı c 

dııir Dı şişl eı·i Korrtisyoııundadıı· . 

1 /:.!~7 DPvl~t Drın iı ·.vollııl'l 1'<' LinıDJılan fşle tın ~ Genel 
Müdüı·liiğü 1 !Wi · \'ll ı Kesinhesııbı hakkında . 'ayıştay Koınisyoııundııdu·. 

1/228 

1/22!1 

ı ;z:-ıo 

flüıııı·ük Tııı·ifl' 1\ ıınuııun u ıll· ğiştircıı kanuna ek 22fi(i 
sa.:-rılı T\oıııııın: ı ı :1 nc·ü mııdrlesinin <lei{i~til'ilme · i 

lıakkmclıı 

~ıhhi nıuııyrncl~r sııııııcıınıla tekaüt Pdilrr.l'k suha~· 
"~ ıı~ker1 nıeııınl'lnı·ıı wrill'c<'k tn zıııirıa t hakkındıı 

Türkiy!' Cunıhul'iyPti 1 Tüküıncti iiP l>aniııı arkn Tlii 
kiiınPti !ll'8SJ1ld!l l h\Vıt fryaşt11'111111arına dair oJan 
Anlaşmilnın onanma><ı hakkınıla 

1; 2:11 Türk i.v<' <'u ın lnıriyc t i l!ül<üml't i ile Tro k Kır·a l ltil'• 
Tiükiinırti nı·asıııılıı Jlavıı Flaştırnııılıınnn dair ol:ın 
.. \nlıışınanm oıııınmıısı hnkl(lnıl.n 

• 1 /2~2 Tül'kiy<.' f'nnılıuri,vı>ti llükünıeti ilı• YunnniRtan Kı -

1'»\ııjtı lliikiinwti aı·nııındıı llııvn llnşt • ı•nıa ların n 

dııir olun Anlnşrnnııın onııııııuı~ı hıtkkınd:ı 

1 12:1~ Tiil'ldyr 1 'ııııılıuı·i,vet Mrrkı>z fl nııknsı Kıınunuıın 

1 . Vl1 . 194 tarihinıle 5237 sayıTı 

Kııııun l ıı birleştirilerek kabul !'dil
miştir. 

11ütçe 1\onıiRyonundıırlıı-. 

9 . ll . 194 t arihiııde ;)172 sayılı 

1\n nnn olarak kııbul edilmiştir. 

!l . ll . 1 948 to rihindı> !l173 R!l;>'ll ı 

Kıınıın r loı·a k kabul ediluıiştir. 

H : ll . 1!)4 tarihintir fı 171 sayılı 

f\ıınun olıırok kahul ('dilnıiştiı·. 

ı.:r~il'i hiı· ııııırlı lP ı•klı>nnıt'siıH• dniı· .ı . ll . 194 .tadhincle rı ıu7 oyılı 
f\:ı ııuıı (ılııı·ıık k~hııl edilıııiştir. 



- 238 -
Say-ı Özeti ı,ıemi 

1/238 Polis Vazife ve Salahlyet Kanununun 18 nci mı,d-
desinin değiştirilmes i Jıakkında 20 . ll . 1948 tarihinde Ilüküınet ta

ı·nfındıın ger-i alınm ıştır. 

1/24ı 4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyiP -~6fi6 

sayılı Kanunda. yazılı sürenin iki yıl uzatılınası hıı"k-

kında 16 . I . 1948 toı·ihindc 516:1 ~ayılı 

1/242 Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun 183€ sııyrlr 
Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesine iki İılt-

Kanun olar·ak kabul edilmiştir. 

ra eklenmesine dair Maliye Konıiayonundadır. 
1/ 2-l4 Ocn<>l Mnhasehı· Kanununun iiO nci nındd<>sinin de-

1/ 245 

1/ 246 

1/247 

1/248 

1/249 

1/250 

1/251 

1/252 

1/ 253 

ğiştirilmcsi hnkkmdn 

Ankara Üniypı·sitPsi 1!)47 ~' ılı Hütçe Kanununa bağlı 
(A) i şarf'tli c<>tvı, ld~ değişikHk yapılması hakkında 

Teke1 Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle ko
nıma ve tahsil ınemurla.rma verilecek yem bedeli 
hakkında 

1~48 yılı Bütçe Knnunu tasanııı 

Ankara Üniversitesi 194 yılı Bütçe Kanıınu tasarısı 

Beden Terbiyesi Genel Miidüı·lüğü 194.8 yılı Bütçe 
Kıınlınu tııııarısr 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 194 yılı Bütçe Kanunu tasansı 

Devlet Deni~yolları ve Limonları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Devlet Havayollan G~n~l Miidürlüğii 1948 yılı Büt
çe Kanunu tıısarısı 

Hudut ve ahiller Sağlık Genel Müdül'lüğü 1948 
yılı Bütçe Kanunu tasartsı 

1/254 İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa

rısı 

1/255 İ tanb\ll Teknik Üniv rsites\ 1948 yılı Bütçe, Kanu
nu tasansı 

1/256 Orman Genel Müdürlüğü 194 yılı Bütçe Kanunu 
taaansı 

24 . V . 1948 tarihinde 5209 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 :{ . X ll . 1947 tarihinde 5134 say-ılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 . 11 . 1948 tal'ihinde 5190 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

:lJ . XII . 1947 tarihindE> 5161 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
22 . :X [[ . 1947 tarihinde 5145 say-ılı 
Kanun olorıık kabul edilmiştir. 

25 . XIT . l 947 taı·ilıinde 5153 sn y-ılı 
Kanun olarak !<abul edilmiştir. 

:ıı . ' l . 1947 tarihinde 515fı' sn_yılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 . xn . 1947 tarihinde 5157 say-ılı 

Kıınttn olarak kabul edilmiştir. 

:n . .XII . 1947 tarihinde 5158 sayılı 
Kıınun olarak kabul edilmiştir. 

. Xll . 1947 tarihinde 5132 say-ılı 

Kanun olarak kabul ediltı1iştir. 

22 . Xl! . 1947 tarihinde 5141 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 . Xl 1 . 1947 tal'İiıinde 5144 sayılı 
1\ıwun olaı·ak kabul edilmiştir. 

:ıı Xll . 1947 tarihinde 5160 sayılı 
K:ınurı olarak knbnl edilıniştiı:·. 
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Sayı Özeti İışlemi 

l / 257 Posta , 'l'elgrııl' VE' Te!Pt'On Işletm e nPnel Müdürlüğü 

1948 yılı Hütçe Kanumı tasıırısı :31 . X ll . 1947 tarihinde 5159 sayılı 
Kanun olarak kahul edilmiştir. 

1/ 258 'l'ekel (ipncl Müdtirlüğü 194H yılı Büt~e 1\anıınu 

tasarısı 

l / 259 Vakıflııı· O!'n<'l Miidül'liiğii 194 yılı Riit~e Kanunu 
tasarısı 

l / 260 Devlet llııvayoll arı Gı•ııel .M. üdiirliiğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa b.ağlı (A ) i~u·etli eetv<'lde değişiklik 

31 . x:ı . 1947 tarihinele 5155 sayılı 
K:ınııı: olurak kabul edilmiştir. 

2~ . X11 . 1947 tarihinde 5140 sayılı 
1\ıı. ııun olarak kabul edilmiştir. 

yapılması hakkmda 19 . X ll . 1947 ta ı·ihinde 5135 sayı lı 
Kanıın olarak kabul edilnıiştiı· . 

1 '261 llevll't e ııit hir kısıın hiııaiHı' satış bedeljy!ı• resmi 
daireler yapılması hakkıııdııki 2:100 Hayılı Kanunla 
bn knnıııııın 2 nei maddesini cleğiııtirı>n :ı276 sayılı 

Kanunun yi.iriirllikt('ll l<ııldır·ılrııası hakkıııdıı 

1/262 tstiklfıl ı 1 ııı-lıi ıııalulleı·iııdeıı 9 eı·e ,·erilecek para 
ıııükiıfatı hakkırıda 

l / 2G3 

1/ 264 

l / 265 

Türkiye ('umhuriyeti lliikiiıneti il e Liibnon 'umhu
riyeti Hükümeti arasırıda Hııvıı Ulaştırmalarınu dair 
olan Anlaşmanın onanmıı.~ı hakkında 

Türk . tspanyol Kliring hesabıı;ıın tasfiyesi husu
sunda mektup teatisi suı·etiyle yapılan Anla.şınanııı 
onaıımaııı hakkında 

Amerika Birleşik Devletlerince 'I'üı·kiyc'ye · yapıla.. 
cak yıırdııpdaıı ıııuııhaıııran Milli ~avuıınııı ihtiypç. 
ları için sağlanacak ıııııddelerirı vergi muaflıkları 

hakkında 

:ıo . VI . 194 tarih1nde 5232 sayılı 

l(nıııın olarak. kalıni edilmiştir. 

~!i . XII . 1947 toı·ihiııde 5154 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 . TI . 1948 tarihinde 5174 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . ır . 1948 tatibinde 5170 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

19 . ı . 194R tarihjnde 5164 sayılı 

Kanun olarak kabul eililıniştir. 



2. Tekliller 

İkinci toplantı içinde verilen ( 58) teklif
ten (16) sı kendi başına veya. birleştirilerek 
kanun olarak kabul edilmiıı (3) ü reddedil
miıj, (8) i sahibi tarafından geri alınmış (31) i 
K~ misyonlarda kalmıştır . 

hibi tarafından geri alınını.ş (15) i Komisyon
larda kalmıştır. 

Birinci toplantıdan göçerilen (25) t ek
Iitin (4) ü Kanun, (1) i reddedilmiş (5) i sa-

Olağanüstü toplantıdan göçerilen (7) tek
liften (i) i Kanun (3) ü sahibi tarafından 
geri a.lınınıış (1) i ret ve (2) si Komisyonlarda 
kalınıştır. 

A. tkinci toplantı içinde verilen teklifler 

. 2/ (il 

Özeti 

Uıızianteb (O l. Aşiı· Atlı ) - Ü<'nel Kul'llıııy Bıışkanla

rınııı :Vrare:;allığıı yükselmesine daiı 

2/ 62 Heyhan ( 'inan Tekelioğlu ) - 19.ı5 ·e ılalıa evv~lki 

bütçe yıllarına tıuıllfık eden 1·e sorumlu sa,v:ınaıılar uh
desinde kayıtlı bulunan zimm tl roeıı biizılıı ı·ımn i
liurnesi hakkında 

2/ 63 yhan ( inan Tekelioğlu ) - Emekli ve yt>tiın a.ylıkla-

ı·ıı ı a zam yapılınıısı hakkındairi Kanwıa ek 5017 sayılı 
Kanunun 1 nci 1·e 4 ncü maddelerinin d\>ğiştirilmesino 

!şlemi 

Reddine dııiı· olan rııı>oı· 2t!.X1.19~7 

tarihiııdc kıtbul edilnıiştiı·. 

Clıır i veı·ilnıesinr daiı· olaıı raı><ıı· 

ll . ll . 194 tarihinde kabul euil
miştiı·. 

daiı :Vlnliyı> 1\onıisyonundııdır. 

2/ 64 'eyhan (· inıın 'l'ckclioğlu ) - ÇalL'}mayıı kııtlretll'l'i mü-
sııit olan biliimwn askeri ve mülki en~ilı• rin ilkokul-
la rla köy enstitüleı·iııde, orta okullarla li~<lerclr öğret
menlik yapabiınci rine dair 

2/ 6 Erzurunı ( UI Yehbi Koc~ey) - Türk C za Kanu-

Reddi ııt' dair olan 1'8poı- 22.XII.1947 
tıı ı·ih iııd!' knbul edilmiştir. 

nuntın 237 nri madde ·it1~ hi ı fıkrıı Pklcııın sin dair Heucliıw dair olun rapoı· l6.Ll94 
tarihinde kahul edilmiştir. 

2, 66 ~<mını( . ·(.>cdet Yüı>!'r)- Türkiye J.Jıl('rji ı·urumu Kn-
nuııu tekliJi ' Bayındırlık Kuıııi.~yoıı <ıııdııdıı·. 

~/67 <1ııziıuı t !'lı ( Oııu•ı· .Asım Akıloy n 'eıııil aid Bnı·

la~) - Ilasnulteyf tütününün 1944 yılı ıımhısulüııdeıı 

l iıı-ıı<; \'eı·~ isi alııınıı1ınn~ı hakkında . ll . ın.ı taı·ilıiııtl<' 51 7 sayılı 

2/ t:iS ' ldıu·ı·ı·i ( yeiH 1\unrlıı - :n:ı:i ,- ~ 4-J..ıO :ıyı lı Knnun

lıırıı t>k kııııuıı tekliii 

ıuııııııı ıılıımk kıılıul dilıııiı;;tir·. 

lieri \'l'rilıııcsi lıakkuıJa önerge 
15 . Xll . 1947 tıırihirıuP kabul edil

miştir-. 
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2/6!1 Aydın ( Dı·. Mazhaı· Cleı-men v~ Mitat Aydın) - Gö-
1iirü olarak alınan ncbıı(ı ya~ Mıınmele Veı·gil<'ı'i 

t(·znlıırı'idan tahsil ı-dilmi.yeıı kısnııııın alınmaması 

hııkkında li . Vll . 1948 tarihinde 5240 sayılı 

2/70 idareci Üyeler· Kumlu - N sı kil vasıtaları hııkkıudak i • 
:ı827 sayılı 1\ııııuna. ı>k kanun teklifi 

2/ 71 Aııkımı (M nııınmrr 8ı·iş) - Baııkalıır 1·e Dı>vlı>t mii
es&-eselel'i nıeınurlaı·ı aylıklaı-mın tı-1· hit ve teadiihi 
hakkındaki :3 6!59 sayılı Kaııuıııııı 1 ıı ci ırıııdd e~iııiıı 

Kanun olarak kııbul edilmiştir. 

Bütç(' Koıııisyoıım ıtlııdır . 

( B) fıkı-nsıııııı deği::;tiı·ilınesiııe claiı· :ı ı . \' . 194 tarihinde !5212 sayılı 

Kaııun olarak kııbul erlilıniştir. 

2( i:! 11ulu ( Liitfi (löı·eıı) - Askeı·i ve Mülki Tekaüt Rn

2/7:3 
ııuııunuıı 1 !l !H' U ınnddesiniıı değiştirilmesine d ai ı · 

Seyhan (Ahmet Remzi Yüreğir ) - Çanakkale Millet
vekili Rahmetli Atı{ Kaın~ıl 'ııı t-şint- vııt<tıı1 hizrııet 

tertibinden aylık bağlanınıı.~t hakkında 

Maliye Konıisyonundadır. 

11Hi verilmesi hakkındaki 
Kar'nutayın 21. VI . 194 
kıılınl edilmiştir. 

önergesi 
tarihinde 

2/74 Trabzon (Mustafa Reşit Taı·ak~ıoğlu ) - Yunus ba-
lığı avcılaı'lna verilecek tüfek ve cephane hakkında Geri veı:ilmesi hakkındaki öuerge 

]7 . J . l !148 tarihinde k:.ıbul edil
miştir. 

2/ 75 

2/ 76 

2/ 77 

2/ 78 

2/79 

2/ 

Idareci Üyeler· Kurulu - Büyük Mill<'t Meclisi 1947 
yılı bütçesinden Milli Savunma Bakanlığı 1947 yılı 
bütçesine aktıırma yapılması haklanda · 

Idareci Üyeler Kurulu - Büyük Millet Meclisi 1947 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

idareci Üyeler Kurulu - ayıştay 1947 yılı bütçe

sinde _değişiklik yapılmasma dair 

Çanakkale (Niyazi Çıtakoğlu) - Devlt>t memurları 
aylıklaruun 'J'evbit ve 'l'eadiilü~<' dair olan 3656 sıı
yılı Kanunla buna ek 4644 sayılı Kanunda değişik
lik yapılınıısı hakkınd~ki kanuna ek kanun teklifi 
Ida reci Üyel<'r Ruı·ulu - 1757 sayılı Kanuna ek ka

nun teklifi 

Idareci Üyeler Kuı·ulu . 3135 ve 44Ml 
ra ek kanun teküfi 

yılı Kanunla-

17 . XII . 1947 taribinde 5133 ayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 . Xl! . 1947 tarihinde 5133 sayıh 
Kanunla biı·l ştirilerck kabul edil 

ıııi1tiı·. 

17 . xıı . 1947 tarihinde 51~3 sayılı 
Kanunlıı birleştirilerek kabul edil

ırıiştiı·. 

Hiit ~<' Komiııyonuııdnflıı· . 

2::! . xıı . 1947 tarihinde 5142 sayılı 
Kanuıı olnrıık kabul edilmiştir. 

:l2 . xn . 1947 taeibinde 5143 soyılı 
Kanttıı olarnk kabul edilmi tir·. 

2/ 1 Manisa (Rıdvan Nıı.fiz Edgiier ve iki arkadaşı)- Üni-
vcl'Sitcleı Kanununa ek kanUD teklifi ~\ nayn.n Konıisyouundadır. 



2/82 

2/ 83 

2/ 4 

2/ 85 

"216 

2/ 7 

2/ BR 

2/89 
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Trabzon (Mustafa Reşit 'farakçıoğlu) - Yayla ve me
ralann köylerin tüzel kişiliklerine tahsi., kılınmalaM • 
veya kamulaştmlmaları hakkında 
Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) -Avukat stajiyeı·leri 
halskın.da Kanun teklifi . 

Van (İbrahim Arvas) - Diyanoet İşleri Başkariliğınca. 
imam ve hatip ve' vaiz okuları açıbnası ve üniversitede 
iliihiyat fakültesi kurulması hakkmda Kıı.nun teklifi 
An.kaı·a (Emin Halim Erguıı ve ll arkada,<jı) - Avu
katlık K~nununun H. 14, 15 VE' 20 n<:i ınatldPieriyl~ 

h n kaııunuıı bazı rrıaddeler·iniıı değiştirilmesi hak . 
kmdıı.ki J:~59 ~yılı Kanuıınıı biı·iJıci ve 19 ııcu mad
deleriııiıı dcğiştirilıııesiııı> ve ge<:ici biı · nıadde ekl e ıı

ıııesiııe daiı· kanun teklüi 

Ko<•af.'li ( 8edaıl Pek ) - Özel İdıırelerle Helediyeh·ı· 
tahsildarlarına !3656 ayılı Kanun hü.kiiı.nl ri dairt
xind•• aylık ,·cı·ilmesi hakkında kaınuıı teklifi 
Yozgad (İhsan OJ,gun ve lepa.rta Sait Köksal) -
Dahili~ ıııı>ıııuı•lıu·ı kanununun ikinci ve üçüncü 
maddell.'rinin değiştirilmesi hakkıııdaki 40 9 sayılı 

Kaııtmlıı bu kımuna ek 4~29. sayılı Kanunda deği · 

şiklik yapılmasına dair kanun tekilli 
Konya (F'atin Gökmen vı> 16 arkadaşı ) - Diyaıwı 

işleri Başkanlığınca imam. hatip ve va.iz okuilariy
le yüksek din okullıı.rı açılmasma ve hayrat hade
mt'sinin Oiyanet lşlt-ri Hnşka.nl ığııııı cienedilmesiıı <' 

dai.r kanun teklifi 

Niğde (Şükrü Süer) - Gedikli Erba.şların Aylıkları 
mn Tevhit ve Teadülüne diı.ir olan 3779 sayılı Ka
nunun ikinci maddeeinin - değiştirilmesi ve bu ka
ııuua geçici b'r madde eklenmesi hakkında kamın 
teklifi 

2/90 · Urfa (Vasfi Gerger) - Devlet Memurları A'Ylıkla.rı
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü madde-

İtlemi 

lçişll'ı·i K omisyonundadır. 

16 . ll . 1948 tarihinde 5178 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

Milli Eğitinı Koınisyonundadır. 

16 . rı . 1948 tarihinde 5178 sayılı 
Kanun olarak knbnl edilıİıiştir . 

Içişleri Komisyonundııdır. 

Bütçe Komisyonundadır. 

Milli Eğitim Komisyonundudır. 

Geri verilmesi hakkındaki önerge 
7 . VI . 1948 tarihinde kabul edil
miştir. 

si hükmünün uzatılmasl haklo-nda kanun teklifi Bütçe Komisyonundadıı·. 

2/91 Zonguldak (Emin Erişirgil. Sabri Koçer) - · İşgilere 
ba.fta tatilinde gündelik ödenınesi baldonda kanun 
teklifi · Ekonomi Komisyonundadır. 

2/92 Antalya (Niyazi A.ksu) - Üniversite -ve olgunluğa 
dayanan yüksek okullardaki yıı.Wı öğl'encilel' için 
pansiyon k:urulmıı.sı hakkında Milli Eğitim Koınisyonundadır. 

2/ 9:1 Antalya (Niyazi A.ksu) - Üniversite ve olgunluğa 
dayanan yüksek öfretim müesseeeleri mezuıılanndan 
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Devlet hizmetine alınacaklar için açılacak Devlet 
imtihanları hakkında ~illi Eğitim Koınisyonundadır. 

2/94 Bingöl (Feridun Fikı1 Düşünsel) - As keri Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun geçici dördüncü ınnddesiuiu kaldı -

Tllmasına ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair Gel'i verilen önergesi 21 . V . 1948 
tarihinde okunarak kabul edilmiı;ltiı ·. 

2/ 95 Hatay (Gl. Eyüp Durukan ) - Hatay Ili içindeki hE'
lediyelerin Hatay . Devletinden Hazineye geçecek 
borçlar hakkında Ma liye Koıııisyoııundadı r. 

2/96 İstanbul (Fuad Hulfısi Demirelli ve altı arkadaşı) -
Mill etvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesine dair 9 . vn . 1948 taı·ihlnde 5258 aııyılı 

Kııııtırı o lıı ı·ak kabul edilmiştir. 

2/97 RizE' (Dr. Saim Ali Dilenırf' ) - Milli Konmına Ka · 
nununun 4648 s~yıh Kanunla değiştiril en 30 ncıı 

maddesinin (' fıkrasının R nci mndd<'sinin değişti· 

rilmesi hakkında kanun teklifi I çişl eri Koıııisyoınındadır. 
2/98 Bingöl (Feı·iduıı F'ikri DüşünsE'l) - Mııa~ Kaııuıııı

na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesine iki 
fıkı-a eklenmesine dair AdalE't Komisyonuııd a<iıı· . 

2/99 Niğde (Rifat Gürsoy, Hüseyin Ulusoy) - Muamele 
Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun, 10 ncu 
maddesinin 4700 sayı lı Kanunla değiştil'ilen 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Rüt.ç<' Koıııisyonundıırlıı·. 

2/100 Seyhan (Sinan Tekelioğlu ) - Askeı-1 '' ~' Mülki 'l'e
kaüt Kanununun 62 nci mııdde inin değiştirilmesi 

hakkında Maliye Komisyonundndır. 
2/101 

2/ 102 

Seyhan (Siııan Tekelioğlu ) - Ririnci Dönem Türki
ye Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvel 
Milli Mücadeleyi' katılarak fedakarlıkları sepkeden 
Müdafaai Hukuk Merke:r. Heyeti Bıı§kımı ve üy !!'
riyle Milis subaylara ve bu kuvvetiere komuta edip 
emekliye ayrılmış bulunan mnvazzaf subaylara vA 
tani hizmet teı'tibinden aylık bağlaunııısıııa dair 

Sivas ( Şakir Uma) - Osmaniyenin Toprakkale Bu
Mğından Osmanoğullarından Bekir Bo.zku.rt'a va
tani hizmet tertihindı>n aylık bağlanması hakkında 

2/ 103 Çanakkııle ( ·m·ettin Ünen) - Memurin Kanununa t>k 

Mııliy Komisyonnndadır. 

neri veril mesi hakk ında ki önrrgı> 

~8 . VI J!l48 tarihinde kııh ul edil 
miştir· . 

kanun teklifi · :\1illi F.ğitim Koınisyomındadır. 
:2/104 Buıxlur (Ahmet Ali mar) - Umumi ihti,vacat için 

hariçten getirilecek madeni su bontlariyle aksa.ın ve 
tefcrruatındıın <ıünıı·iik RP~ıııi ıılııı\nunıuııınn clııir olıuı 

2268 sayılı Kanunun birinei madde iniıı değiştirilme-
si hakkında M.nliy ]{on ıisyoınındadır. 
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2/105 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Gıı1.i O nıan (Pa
şa) torunları abit ve Adil 'n in Türkiye'ye dönmele
rine daiı 

2/ 106 

2/ 107 
2/ lOR 

Urfa (Vas "i -crger) - Iktisadi 0(1vlet T şokldUleri 
Mcmurla.n Eın~li andığı hakkındaki 4222 Siij'llı Ka
n unun 1 nci maddesinin ( A) fıkrasııı;ın d~ğiştiı -i)n1e

ıı inc dau 
Çanakkale ( urettin Ünen ) - Te ftiş Kanunu tekliti 
Kırklareli (Dr. Fuad l'ınay) - Ka.1,anç Vergileri öden
ınemiş matrahlar üzerinden bir rlefaya mahsus olmak 
üzere tarh ve tahsil olunacak mütemmim vergi hak
kında 

2/ 109 İ'starı'bul ( fua'd Balban, Dr. Adnan Adı.-ar) - 1 tik
'lal Ma'lı<lremeleri Kanunu ile tadil ve eklerinin yii-

!~le mi 

lçişleri Komisyonundadtr. 

Ekonomi Koınisyonundadır. 

l çişlcı· i Komisyonundadıı·. 

(~cı-i l'e rilnıe~ hakkındaki önerge 
1 . VJI . 194 tıırilıinde kabul edil
miştir. 

rüı•Jükten -kaldırılması hakkında 1 <:işlcı·i Konıisyonundadıı·. 

~/110 fırnir ( Ekı·eın Ornn, Bursa Ahdiirrahman K k 
nu k) - Ma'tbuat Kanununun 35 nci m ad d(' ·ine lhiı· 

fıkra eklemne ine daiı· Kanun teklifi Adulet Koıniııyoınındadll· . 

2/ 111 Konyu Watiu Göknıen. Malııtya M ııhın ut edim 
Zıı:bcı ) - Yük ek .Toodezi Enstitü ü ve memleket 
umumi harta i leri halkkınd-a Kanun teklifi rlilli l<~ğitiın Komisyonundadır . 

2/112 Tunceli ( ecmeddin . ahir Sılan) - l~iin Kanunu
nun 'bazı ~nıt lld lerinin kaldıı·ılma~ına , değiştirume

sin ve bu Kanuna yeniden •bazı ınudde ve fı•kralaı· 
ilavesine dair olan 509 sayılı Kanuntın geçici ikinci 
maddesinin l numaralı 'ben'dinin değiştirilin ·ine ve 
bu mııddeye lıiızı biikiinılcr ekleumc ine dııir Kanun 
teklifi :!n . VI . 194 tarihirıo :5227 sı.ı.nlı 

1\anuu o l 3ı·,ık kııbul edilmiştir·. 

2/1L3 fdııreci yeter Kunılu - Büyük Millet Meclisi 194 
· yılı Bii!~ lııde d-eğişiklik yapılması lhakkında Koııuıı 

teklifi 

!!/ 114 Balıkesir ( Enıinittin Çeliköz) - Oı·ınuu Kanunullllll 
bazı maddelerinin değiştirilm i hakkında kanını 

. Y 1 1 . 194 tarihil)de :5249 soyılı 

Kanun olıırok kabul edilıni~1 i r. 

teklifi 'l'ım ııı Komisyonundadı r. 
2/115 tdar ei ycler Kurulu - Büyük Millet Meclisi 194 

yılı Bütçesinde değişik-lik yapılmas ı hnkkıuda ka -
nun teklifi R . Yil 194 taribinde 5249 sayı lı 

1 anun olurak kabul edilmiştir. 
2/ 116 Zonguldak ( ııim Kromer, Orhan ı>yfi rhon)- Eti

bank Kanununtuı 12 nci madd ine bir fıkra cklen-
nıcsiııo dair Ekonomi r oıııisyonunıladıı·. 

2/ 117 Idareci Üy ler Kurulu - ıı.yıştay 194 yılı Bü~e-
ııirıd değişiklik yopılınn ı hııkkıııda kııntın teklifi . \"ll . 19-1 tarilıiml• ii:!49 soyılı 

f\anıııı o lnı·nk kıılıııl Nlilıııiştiı· . • 
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2/ 118 Idareci Üycler Kumlu - Büyük Millet Meclisi 1948 

yılı Bütçe.~indc değişiklik ynpılması hakkırıda ka
mın teklüi . VTT . 194 tari hinde 5249 sayılı 

Kanun olarak kabul edilm iştir. 

B. Birinci Toplantıdan göçerilen teklifler 

2)12 ~eyhnn ( Siııaıı 1\>kelinğlıı ) - Ol~iileı· Kanununun M
zı madd('leriııde d~>ği~iklik yapılmasına Ye Belediye . 
Yeq!'i 1 · ı· Resinıler·i 1\nıııııııınun 17 ııc·i ınnddesiııiıı 

kaldınlnıusıııa dııir !~işleri Komisyonundadıt. 
2/13 Mardin (fll. !\hızını . 'evüktekin ,. ~ Ankara Ol. Naei 

1'ına7. ) - .\skc-!'1 vf> Mülki ')'('kıtüt J(anuııunun !1!137 
sayılı Kanunla değiştirilen 4H nci ınaddesiııhı diğiş-
tirilmesi hakkında Maliye Komi yoııunrladır. 

2/14 Seyhan ( Kıısıııı Oiilek) , Mötörlü nak i l l'ıısıtalaı·ı 

Günıı·ük R.e~iııılrriııin indiı·ilnıesi hnkk ıml a H. X II . 1947 ta l'i hiııde geri alın-

m ı ştır'. 

2/15 Antalya ( Hasilı Kaplau ) - C:enel Müfe(tişlik Teşki-
line dair olun ll!i+ sayılı Kanumı t>l< Kıınıııı tt>klii'i 22. XI I . 1947 tarihinde sahibi tııra

fından geri alınnıı.ştıı·. 
2/ 20 ~c~' hıtn ( Hiıwn Tekclioğlu ) - ~faaş Kamınunıı ek 

1574 ve hu knnunıı ek 3969 sayılı Kanımlarda de-
ğişiklik yapılımısııııı dııiı · Bü~~e KomiHyonundadır. 

2/21 ldıı r t>!' i t'yı· l l' ı · Kurıılıı - Sayı~tny Başkan, DoirP Baş
kanı ve iiyclı>riyiP SHI't·ısınn yargı<) öılent'ği veril-
ın~ı.i lnıkkında 

2/ 30 1'ı·ııhzon ( :\lııstııfo Rl'~it Tıırıık~ı oğlu ) - JlpyJpt aft-
ıııul'lal'l Aylıklannın 1 ' el'lıit YP Tl'ndiilüıı<• rlııir olan 
! 16fı(i sayılı Kıınuıııın !1 ıu•ü nıııclrlcsiııin (E) henrlinl' 

SayıştaY, 1\omisyobu ııdadır. 

hir fıkı·a ı> klenınesi hııkkıııdn Milli Eğitim Koıııi. yonundadır. 
2/~ l Trabzon ( Mnstııfa Rf'~it 'l'arakr,ıoğlu ) - Maori! Teş

ltilütına dair Kanunun ı : ı ncü nuHiclesinin ıleğiştiı'il -

mesi hakkında r.iitçe 1\omisyonundadır. 

2/:12 ~<·yhan ( ~inan 'l't>kelioğlıı ) - Asko>l'i 1' 1' Miilki ''!'eka.' 
üt Kıtnununun 64 ncü l'e ııynı knnuııun 1746 sayılı 
Kanunla clcği~t iril('n 47 nci ııı a ıldl'h·ı·iııin değiıılil'il -

ınesi hakkında Rütı;e Kom isyonundndır. 

2/ 33 Ankara ' ( Hıt'zı Oğuz Bekatıı ) - Milli Kortııınııı Ka
ııuııunnn hilzı modcl<'l<'riniıı deği~tiı·ilnıesi hnkkııulıı-

ki 50~0 sayılı Kıııınıııı <>k Kantın teklifi Cl!'çici Koıııisyondııd ır. 

2/ 35 .Mardin ((11. l<iazıııı .'r\iilttekin ) - llıırlı mıilftllerin
den yu..~ ı yt•lıni :i K<'•: ı• n \'e fiili yıırdııııa ımılıta<: olan-
lar hakkında R ddinı> dair olan rnpor 26.V.194 

turihiıı<ll' kntml . di lmi~tir. 
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eyhan (Sinan 'l'ekelioğlu ) - Askeri Hastabakıcı 

hemşireler kadı·o~u hakkmdaki 3475 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi 

2/ 38 Urfa (Atalay Akım ) - Avukatlık Kanununun 47n(i 
sıı.yıJı Kıınwlla değiş6rileu 21 nci ıuarl~lesinin bb·in<>i 
fıhasın ın değiştirilmesi hakkında 

2/ 41 

2/ 42 

2/ 43 

Idareci Üyeler· Kurulu - ,'ayıştay Kanuımnuıı hiır.ı 

maddelerbıin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler ek lenmesi hakkında 
Yozgad (SırTı" 1çöz ve :{ arkatl:ı{lı ) - 'l'emsil I.leyt:ti 
Azaları ile Birinci Büyijk Millet Meclisi Aza.ların11 
vatani hizmet karşılığı ödenek verilmesi hıı.kkındıı 

Balıkesir (Eminittin Çeliköz ve 3 arkııdıwı) - llkokııl 
ögretmerıleri ııylıklarının öğrenim durumlarına ve 
hizmet sürelerini' gör(> nyarlanmıı.sı hakkında 

2/ 46 Oı-du (.Haındi Şarlan) - lçtiizük'iin bazı rnn<ldeleı· i -

t,ı.m.i 

• 

1 1. • li . 1948 tarihinde 5176 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

L6 . ll . 1948 tarihinde ~178 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . . 

. Bütçe Komisyonunda dır. 

Bütçe Komisyonundadır. 

6 . \' Il . 1948 tarihinde 5242 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

nin değiştirilmesi ha.kkındn 12 . xn . 1947 tarihinde sahibi ta-

~/48 

... 
Çorum (liasene ll gaz) • Hizm süreleri emekli VI' 

yetim aylığı bağlanmasınA eh·erişli olmıyan subay , 
ıı.sk ri ve mülki. meıııurlal'lıı bunların yetiınleriıw 

bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların 

vergiye tiibi tutulmaınası hn.kkmdıı 

rafıntlan ger-i alınmıştır . 

20 . II . 1948 tarihinde 5191 sayı lı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

2 149 İstanbul (Fuad llıılfısi Demirelli ve 4 arkadaısı) -
Polis vezif ve salabivet Kanununun bazı fıkra ve 
maddelerinin kald.ırll~ası hakkında · Içişleri Koınisyonundadır. 

:! '54 Eskişehir ( İsmail Hakkı Ç'E'v ik ) - Basın ve Yayın 
Genel .\tüdürlüğü k;ıruluş VI' görevlerine dair olan 
4475 sayılı Kanunun :.!0 nci marldesinde değişiklik 
yapılması hakkında İçişleri Komisyonundııdır. 

2/56 İstanbul (Fuad llu!Cısi Demirelli) - Altıncı derece
ye kadar· ola.n ml'nıurlıu·ın yargılanacaklan vazi.ft>li 
mahkemenin Adalet Bıtkan!tğıiıca tayinine dair Anayasıı Koıııisyonundadıı·. 

2/57 Niğde (Hü,· yin lllusoy) - D vlet Memurları Ayhk 
lııruun 'l'evhit YI' 'l'eadülüıı e clair oları 3656 sayılı 
Kanuna ek 4fi9 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hli · 
küınleriniıı Mill etv killerin~> de uygulanması hn.k· 
kında 16 . 1 . 194 tarihinde geri alın

ımştır. 

2/5~ . iğde ( Hüsrybı Ulusoy) . Maarif Teşkilatı Kauu-

2/59 

nuııun 22 n i mııddı>siniıı değiştirilıuesi hakkıuda 2 . VT . 1948 tarihinde sahibi tımı
fıudun ıreri alınmıştır. 

Heyhun (Ahmet Remıi Yür gir) - Hiliıietiıı ilgıı.suı o 

VP llıı.nrdaııı O.'mımiııiıı 'rtiı·kiye C'ıımhv.riy ti nıe- .. 
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maliki baricine çıkarılmasınA dair olıın 431 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi Dışişleri Koınigyonundndır. 

2/ 60 Kars (Akif Eyidoğan ,.!' 4 arkadaşı) · Knı·s lli ile 
Ağrı. ~~rzunım ve Çomh İll!'rinin bflZl parçalarında 
muıhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çift
çilerin topraklandırılması hakkındaki 2502 sa)'ılı 

Kanuııun 6 ncı V!' 7 nci maddelerinin değiştirilme
sine daiı· lçişleri Komisyonundndır. 

C. Olağanüstü Toplantıdan göçerilen teklitler 

2/2 

2/3 
2/5 

2/6 

2/ 8 

2/ 9 

Mardin (GL Kiazım Sevüktekin) - Subay ve askeri 
memurlara yer değiştirme tazminab verilmesi hak
kında. 

Yozgııd (S ırrı Içöz) - Çobanlık hakkında 
Myon Karahisar (Hil.zim Bozca ve 2 arkadaşı ) 

Milletvekilleri Seçinıi Kanununun 24, 25, 27 34 ve 
46 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Denizli (Reşad Aydınlı ve Burdur Ahmet Ali Çı

nar) - 'l'apu Kanununun 15 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - 29 Kasım 1336 tarih 
ve 66 sayılı 1stikl8.l Madalyası Kanununa ek kanu
na bir madde eklenmesine dair 
Reyhan ( inan Tekelioğlu) - Milli Mücadelede şehit 
olan gönüllü V!' milli kuvv!'tler subay ve .-ı- ailele
rine aylık verilmesi hakkmdaki Kanuna bir maddt> 
eklt-nmesine dair 

eyhan ( inan 'l'ekelioğlu ) - Olağanüstü hallerin 
devamı süresince memur ve hizmetiilere yapılacak 
yardım hakkındaki Kanımda değişiklik yapılması

na dair 

~.i \ ; ' .. \. ~ . 1 • ... 

Reddine dair· olan rapor 28 . V . 1948 
tarihinde kabul edilmiştir. 
Milli Savunma KornisyonUJ)dadır. 

9 . VJI . 194 tarihinde 525 sayılı 

Kanunla birleştirilerek kabul edH
niiştir. 

Adalet Konıiayonundadır. 

Sahibi tarafındon geri alınmıştır. 

Geri verilmesi hakkındaki önerge 
ı O . V . 194 ta ri h inde kabul ·edil
miştir. 

eri vt'ı-ilmesi hakkındaki önerge 
~6 . V . 1948 tarihinde kabul edil
miştir. 



• 
3. Tezkereler 

tkinci Toplantı içinde Yüksek Meclise 
(100) teakere gelmiş olup bunla.rdan (15) i 
kendi b&§ına. veya birleştirilerek kanun, (24) 
ü karar, (17) si okunarak kabul (24) ü okun
mU§, (6) sı Hii~Giimet ta.ra.fından geri alınmış 
ve (14) ü komisyonlarda kalmıştır. 

renin (1) i kanun, (21) i karar ola.ra.k (1) i · 
okunarak kabul, (1) i Hükümete· geri veril
miş ve (25) i komisyonlarda kalmıştır. 

Birinci toplantıdan göçerilen ( 49) te.zke-

Olağanüstü toplantıdan göçerilen (2) tez
kereden (1) i karar olmuş ve (1) i komisyon
da kalmıştır. 

A. tkinci Top~tı içinde geleıı teakereler 

3/155 ACyQn Kara'hiSIJı· Milletvekili (k>n ı·ııl Sad ı k Aldo
ğan ' ııı Millet ve'killiği doku nulnı ıııılı ğıııı,ıı lwıldırıhna -

sı lı 111kkm'da Baş'ba!kanlık 'terokeresi 13 . ll . i94H taıühindc 1591 sayıli 

Karaı · olııı·ak kalıni edilmiştir·. 

3/f56 

3/157 

Yalova Kap1ıcaları İşletme- Idaresinin 1!)43 yılı he
sııbına ait rapor il 'biliinçonun uuulduğtıua dair Sa
yıştııy Ba kanlığı tıe-zkert>Si 

ayın üy~lerrlen bazılarına iziıı v rilme:.i hıı•kkında 

R. M. Meclisi Rtış'knnlığı tezket'Efli 

3/15 Ünivemitelt>r K anununun 46 n cı maddesinin «D» 
l'ıkrıısının yoruınlanmnsına da iı· Ba ha•k ıı nlık tE>zke
resi 

3/ 159 , a),n üy~l ı•<loen bii1:ılaıııın iziı1 ve ı;ımesi lıak•kındn 

,16 . ı ı . 1948 tarihinde 5179 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 .• r . 1947 taribinde kabul l'dil 
tniştir. 

ll . ll . 194 taribinde 1590 sayılı 
Kaı·~ r· olıır11k kııhul edilmiştir. 

B. M. Meeli. i Rıışkanlığı ter.ker . i 5 . ll . l947 taribinde kabul edil
nıiştiı·. 

2/160 

3/ 161 

3/162 

Afyon K11ralhisar Millelveltili Gı>nera1 . 'adık Aldo
ğaıı ' ııı MilletYe'killiği d'okunulnııızhğının kaldırılma

sı h111kkında HaŞbırknrılık tel'lk n>si 

Bursa Milletvekili Abdurrahman Konuk 'u n, Millet
vekilliği dokunulmazlığın n kaldırılına ı hukkındıı 

Ba~bakanlık tezkerf.'si 

rfa Milleb·ekiH uut Kemal \t>tkin'iıı. Milletve
killiği dokunulmazlığırun kaldll'llması hakkında 

Ba bakanlık tezker 

::!3 . r . ı 94 taı-ibinde 15 7 snyılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

12 . r . 194 tarihinde 1571 sayılı 

Karar olarak kııbul edilmiştir. 

12 . I . 19<1 taribindt' 15 4 soy1lı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/163 Giresun Milletvekili Münir Akkaya. ve Erzincan 
Milletvelrili Saffet Arıkan 'ın, öldüklerine dair Baş-
bakanlık tezkeresi . Xll . 1947 taıihinde okunnıuştuı·. 

3/164 Ordu Milletvekili Şevket Akyazı'nın, öldüğüne da-
ir Başbakanlık tezkaresi 10 . XJ 1 . 1947 tnı·ihiıide okıınıııuştuı·. 

3/165 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
B. M. Meclisi Başkanlığı tezkeresi 15. XII . 1947 tarihinde k:ıbiıl dil-

3/ 166 Kastamonu Milletvekili Hilmi Çoruh ile Malatya. ıniştiı·. 

3/ 167 

3/168 

3/ 169 

3/170 

Milletvekili Tevfik Temelli'nin öldüklerine dair 
Bakbakanlık tezkeresi 

Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan'ın Milletvekil
liği dokıınnlmazlığının k-aldırılması hakkında Başba

kanlık tezkaresi 

Komisyonda bulunan kağıtların süresi içinde sonuç
landırılmaması sebebine dair Maliye Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

Yalova kaplıcalan işletme idaresinin 1944 yılı hi
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

tezkeresi 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi ha.kkında. 
B. M. Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

3/171 Bu toplantı yılı içinde iki a.ydan fazla izin alan Ri
ze Milletvekili ~asan Cavit Belftl. 'ün ödeneği hak-

19. X ll . 1947 tnı·i.hinde okunmuştur. 

ı a . u . ı 948 tarihinde 1595 sayılı 

Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

24. XII . 1947 taı.·ihinde oktmmıı~tur. 

16 . II . 194 ta ritainde 51 O sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 . X 1 1 . 1947 tul'ihinde kabul edil
m.işt.iı· . 

kında B. M. Meclisi Başkanlığı tezkaresi 2 . XJI . 1947 taıihinde lmbul edil-

3/172 Elazığ :Milletvekili Musta.fa. A.rpacı'nın, Milletve
killiği dokunulmazhğının kaldırılması hakkında 

ıııiştiı·. 

BaşbakJı.nlık tezkoresi Aııayasa Konıisyonıındadır. 

3/ 173 'I'ekel Genel Müdürlüğü binası yapımı işleri dolayı
siyle Gümrük ve Tekel eski ·Bakan~ Suat Hayri tir-
güplü hakkında Bıuıbakanlık tezkeresi !i 1-işilik koıııisyondarlır. 

3/174 Aydın Milletvekili Ahmet Emin Arkayın'ın öldüğü-
ne dair Başbakanlık tezkeresi 14 . 1 . 194 tarihinde okunmuştur. 

3/ 175 Yozgad Milletvekili Ahmet u:ngur'un öldüğüne da-
ir Başbakanlık tezkereııi J G . J . 194 tu rihinde okunın~tur·. 

3/ 176 ayın üyelerden b&zılarına izin verilmesi bakionda 
B. M. Meclisi Başkanlığı tezkeresi 21 . I . 1948 tariliinde kabul edil-.. ~ . "' . 

3/177 B.irbiri ardınca 4 birleşimden fazla. komisyonda hazır 
bulnunuyan beş ~ yerine yenilerinin seçilmesine da-

miştir. 

ir Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tezkoresi 21 . I . 194 tıırihind okundu. 
3/ 178 Yozgad l'.iilletvekili ölü Ahmet Sungur'un Miiıetvekil-

liği dokunulm.&zlığınm kaldırılması bakkındaki Başba-
kanlık tezkeresine dair Anayasa ve Adalet komisyon-
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larından kurulan Kanna Komis~on B~ka.nlığı tez~. 
resi 

:l/179 !stanbul .M.iUetvekili G~eneral Kô.zını Karabekir 'in 
öldüğüııe dair Başbakanlık tezkeresi 

3/180 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A ) işaretli cetve
lin toplamındaki 12 bin liralık fazlalık halçkınıia 

Bütç Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

3/181 Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurla~ı 

1\:uruluşu hakkındaki 3944 sayılı Kanunla bu kanu
nun bfızı maddelerinjn deği~tirilme ine dair olan 
4632 ve 4644 sayılı kanunl81'a bağlı kuruluş kad
ı·olarında değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
tasart ının geri veı·ilmesine dair Bruıbakanlık tez
kcresi 

3/182 Bandırma lı esi Sığırcı Bucağıı:un ığırcı Me.cidiye 
Köyünde kayıtlı bulunan Istanbul ultanahmet 
Akbtyık Mahallesi Koyuncu sokağında 24/ 26 numa
ralı evde oturan Özdemiroğlu Ali Özdemi.r'in, ölüm 
ceza ına ça rptırılması hakkında Başbakanlık tezke-
resi • 

3/ 183 Danıştyda açık bulunan Dördüncü Daire Bruıkanlığı 

· ltiemi 

:!:J . J . l!l+S t:ırihiııdc okuııuııı )ur. 

26 . 1 . 1!l48 tıırihlııde ok,uıımuşt<tJT· 

:ıo . I . l 94 . tarihinde 1589 a~-ılı 

Kurar olaı·&k !<,abul dilrpiştir. 

:! . ll . 194 tarihinde Hükümet ta
ı-afındıpı geri ıılı ıııııı ş1 ır. 

30 . IY . J!J4 tarihinde 1G02 saJ·ılı 

Karaı· olaı-nk kabul edilıııiştjr. 

için eçim yapılmasına dair llaşbakanlık tezkeresj 18 . n . 194 larihintlc 1:)9fi ayılı 

Karnı· olaı·ak kabul edilm iştir . 

3/184 

3/1 5 

Danışıayda açık bulunan altı üyelik için s çim 
yapılmasma dair Başoa kanlık tezkeresi 

Zeytinliğin ıslahı v.e yabanilerinin aşılattırılma ·ı 
hakkmdald 3573 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı (Toprak sahibi olmıyanlnr), ibaresinin yorum-

l . ll . 19-1 tarih ve 20 . H . 194 
tarihlerinde 1597 ve 1598 sayılı Ka
rar ola,rak kabul ~di)pıiştir. 

innmasına dair Başbakanlık tezkeresi nutı:c KonıiR~·omıı.ıdadır. 

3/186 ayın üye.leı·den biizılarıua izin verilmesi hakkında 
B. M. MecUsi Bıışkan~ığı tt>zkeresi 

3/ 187 Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla i.zip alan Pü· 
miişane Miletvekili Edip Tör'ün ödeneğj hakkınd·ı 

6 . rı . 1.94. t.adhlı:d~ oiGuı)pı·ak Juı. 

bul edilmiş ir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlıiı tezkeresi 6 . II . 19-l tariljind kabul edil-

3/ 18 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılı kesin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sumıldıığuruı 

mi tir. 

dair ayıştay Başkanlığı ' tezleeresi 30 . TY . 194 tarihinde 5!95 sayılı 

3/1 9 Devlet Demiryolları ve Limanları !~et,nıe Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı kesinhe abına ait u;ırgı.ınluk 

bildiriminin unulduğuna dair ayı~tay B11 kanlığı 

Kanun olaı·ıık kabul dilmiştir. 
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3) 190 

3/191 

3) 192 

3/193 

3/ 194 

3/ 195 

3/ 196 

3/ 197 

3/ 198 

3/ 199 

'<\/200 
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tezkaresi 

DevlE-t Denizyolları İşletme Getıel Müdürlüğü 1940 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Denizyollan İşletme Genel Müdürlüğü 1941 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunu], 
dnğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1942 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sum~duğıına 
daiı· Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1940 
yılı kesinhesabına ait uygunluk l>ildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeı·esi 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 
yılı kesinhesabına nit uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Limanları lşletnıE' Genel Müdürlüğü l 942 yı
lı kesinhesa.bıntı ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Hudut ve Samller Sağlık Genel Müdürlüğü 1942 
yılı kesinhesa.bına ait uygunluk bildiriminiri sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı ke inhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 

Başkanlığı tezkeresi 

Postıı , Telgraf ve Telefon İşletme Genel :Müdürlüğü 
1942 yılı kesinhe abına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Tekel Genel Müdürlüğü 19<12 yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriininin sunulduğuna dair Sayıştay 

Başkanlığı tezkeresi 

3/ 201 Va.loflılr Genel ~!üdürlüğü 1942 yıl1 kesinlıesabına 

ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış. 

İşleııll 

7 . V . 1~48 tarilıind~ 5198 snyılı 
!\amin olarak knbıtl e(lilıniştir. 

17 . Y . 1948 'tarihinde 5Z0!3 snyılı 
1\anıın olnı·nk kabul ediJmjştiı· . 

17 . V . 194 tarihinde 520-1 sayılı 

Knmu:ı olarnk kııhul cdilmiştiı· . 

28 . VI . l94 tnl'ihinde 5229 Mayılı 
Kanım oluı·nk kabul edilmiştiı· . 

1 . V . 194 tal'ihiude 5199 ~uyılı 

Kaııun ol'arnk Jaıbul edilmiştiı· . 

17 . V . 194 tar·ihinde 5205 sayılı 

Krınıııı olarak kalıni ndilmiştiı·. 

17 . V . 1948 tarihinde 5206 sayılı 

Kanun olarak kabul !'di!nıiştir . 

. ' ayıştay Koınisyouundııdır. 

l7 . V . 1948 tııı'ihinde 5207 sayılı 

Kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

30 . 1 V . 1948 tııı·ihinde 51 !J(l ayı h 
Kanun olarak k8bul edilmiştir ·. 

:J . V . 194 tarimnde 5197 sayılı 

Kanun olurak kabul edilmiştir. 

2 . Vl . l!l.J. tarihiııdl' 5230 ııayılı 

T\anun o lııı·ak kabul edilmiştir·. 
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tay Başkanlığı tezkeresi 10 . 1948 tarihinde 5200 sAyılı 

3/202 Dev1et Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi M~urları Emekli andığı ~alkılondaki Ka
nuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 neü ınad'desinin yo-

Knmııı olarak kabul edilmiştir . 

rıınrlanmasına dair Başbak•anhk tezkeresi Maliye Komisyoııundadır. 
3;203 Antalya Mille'tvekili Mustafa ~orkut'ım Milletve-

3/204 

3/205 

3/206 

3/207 

3/20 

killiği dolkunulmazlığınm ·kaldırılınl.l8ı hakkınila 
BaŞbaıkanlık tezkeresi 2G . V . 1948 tarihinCI 1604 sııyılı 

Karnı· olarak kabul cdi!l)ıiştir . 

Çonili Milletvekili Asım Us'un Milletvekilliği doku-
ııulmazlığı hakkında Baş'baJkanlı'k te11kereşi ' :!6 . V . 1948 tarihinde, 1605 sayılı 

Çankırı 111.\lletvekili M . .A!bdilllhalik Ren da 'nın Dev
let Ba:kan)Jğından çekildiğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi 

Polis Vazife ve Salahiyet Kıınununun· ı8 nci malide
sinin değiştirilmesi halklundaki Kanun tııaarısının 

geri verilmesine dair Başbakanlık 'tczke ı•esi 

Ankara Milletvekili Hilmi At'lıoğlu 'nun öldüğÜlle 

Karar olaı·ak kabul edilmiştir . 

20 . rr . 194 taribinde okunmuştur. 

20 . ll . 1948 tarihinde Hükümet tu· 
ı·ıı1ırıt1an geri alınmıştır. 

dair BaŞbakanlık tezkeresi 18 . IJ . 194 tarilıind okunmuştur·. 

'J'arım Bakanlığı gör v ve kuruluşu 'haklondaki 32(l:l 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısırun geri verilmesiuo 
dair Başbakanlık tezkoresi 12 . IV'. 1948 tarihinde Hükümet tu

ra fından geı·i alınmıştır. 

3/ 209 Mardin Milletvekili Abdürı·ezzak Şata.na'ııın öldiı-
ğüııe dair Başbakanlık tezkaresi 12 . n' . 1948 tarilıinde okunınuştnı·. 

3/ 210 Eı·zıuwn Milletvekili Kemalettin Kamu 'nun öldü{:;j. 
ne dair Başbakanlık te-..:ker si 12 . TV . 194 tarihinde okunmuştur. 

3/ 211 •rokad Milletvekili Jlalit azmi Kcşmir'in ölc.lüğü-

lle dair Başbakanlık tezkeresi 12 . CV . 194 tarihinde okunmuştur. 

3/ 212 Avrupa İktisadi lş Birliği Konfcı·ansındn Hüküme
tiniizi temsil tmek üzere Pari e giden Dış~leri 

Bu kanı Nce m eldi n nda k 'n dönüşüıu• kadar Çalışma 
Dakanı Tahsin Bekir Balta 'run vekillik cdeceğiııc 

dair Comnurbaşkanlığı t~zk resi 12 ·. IV . 194 tarihinde okunmuştur. 
3/ 213 Maliye Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Şev-

ket Adalan'ın tayin edUdiğine dııir unhurba.ş-

kanlığı tezkeresi 12 . IV . 1948 tarihinde okunmuştur. 

3/ 214 Oümı·ük ve Tekel Bakıııılağına. Maliye Bakuru Ş V· 

ket Allalan'ın vckil olarak tfıyin edileliğine dair 
t»nhurhaşkonlığı tezkeresi 12 . TV . .19+8 tarihinde ok1ımmıştur. 

3/ 215 Başbakanllk 1943 yılı demirbaş eşya ile ayniyat Ke-
sinhesnb cetvellerinin gönderilcliğine dair Başbakan-
lık tezlteresi ~ ayıştay Komisyonundadır. 

3/216 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve lıizmetlilerin.in ücretlerine da-



3/217 

3/218 

3/219 

3/ 220 

-~-
Özeti 

ir olan kanunun bfızı maddelerini değiştiı·en 3173 
sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun altıncı mad
desinin yonıınlımması hakkında Başbakanlık tezkc
resi 

Devlet Demiryolları ve Limanlıırı İşletme Umumi İda
resi Memurları Ttkaiit Sandığı bakkındaki 24.54 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı hükümler ekleronesine ve 
bu kanıurların bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair olan 4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçici mad
delerinin yorumlarınıası hakkında Başbakanlık tez
keresi 

Erzurum'un Yeğena Mahallesinden Yusuf kızı Şa

hinde Sak na k 'ın ölüm cezas ı na çarptırıJması hak
kında Başbakanlık tezkeresi 

İsparta Milletvekili Kemal 'furoıı'uı Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Blllj
bakanlık tezkeresi 

Kütahya •;un Aslıhanlar Köyünden Mehmetoğlu ü
leyman Kanıkaya'nın ölüm cezasınıı çurptınlnıll.'IJ 

hakkında Başbakanlık tezkeresi 

3/ 221 Subaylar Heyetine Malısus Terfi resnununun 9 ncu 
maddesinin yorumlanmasıua dair Başbakanlık tez
kcresi 

S/ 222 

3/223 

3/224 

3/225 

3/ 226 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa ek 4800 
sayılı Kanunuu geçici maddesinin yoı-uııılanmasına 

dair Başbakanlık tezkeresi 

Takip ve tabsiline imkan. göı·illemiyen 250 079 lil'll 
5 kuruşun silinmesine ve 642 lira 15 kuı·uııun da 
affına dair Boııbakanlık tezkeresi 

Sayın üyelerden biızılarına izin verilmesi hakkında 

B. M. Meclisi Başkaulığl tezkeresi 
Bir toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan !s
tanbul Milletvekili Dr. Akil Mubtar Özden hakkın
da B. M. feciisi Başkanlığı tezkeı-eııi 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair olan Konnıı tasarı ının geri verilme
sine dair· Bıı bakanlık tezkeı i 

İfllemi 

ll . YI . 1948 tarihinde 1610 sayılı 
Kaı·ıır olıımk kabul edilmiştir . 

14 . VI . 194 ta_ı-ihinde 1612 sayılı 
Knı·a r olıırıtk kııbul ed ilıııiştiı·. 

21 . YI . 194 tarihinde 1615 sayılı 

Karuı· ola~ak kabul edilmiştir . 

26 . ·V . 1948 taı-ihinde 1606 sayılı 
Koı·a r olaı·ak kabul edilmiştir. 

30 . IV . 1948 tar-ihinde 1603 soyılı 
Karaı· olı1rak kabul edilmiştir. 

:ıo . IV . 194 tariJıinde 1601 sayılı 

Karar olarak kııbul edilmiştir. 

2 . lV . 1948 tol'ilıind MiUi avtın

ına Komisyonu raporu kabul edil
miştir. 

21 . VT . 194 tarihinde 1617 sayılı 
Kaı·aı· olaı·ak kabul edilmiştir·. 

16 . f\' . 194 tıırihlude okunmuştur. 

16 . 1 V . 194 tarihinde okunnıuştııı· . 

lG. IV. 194 tarihinde llükümet ta
rafından gen alıumıştn·. 
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Sayı Oııeti İ~lemi 

3/227 Bolu Milletvek~li Dr. ZiiJmi Ülgen 'in öld'iiğüne dııiı• 
Bıı.Şba·kanlık te~keresi :! ı . lY . 194 taı·ihiııde 'okuımıuşt u ı· 

3/ 22 ak1'ılke'bir 1l<'esiniu Ağır Köyünden Hacı Ahmetôğ-

3/ 229 

3/ 220 

3/ 231 

3/ 232 

3j 233 

3/ 2:!4 

3/235 

3/ 236 

3/ 237 

3/23 

3/ 23!1 

3/ 2-H 

3/ 342 

3/ :2-!3 

ltı M(lhmet Akbulut ve Melikşe Köyünden Mustafıı
oğlu Yusuf Babadır'ın ölüm cezasına çıırptırılmalaı·~ 

- hakkın'da Raşbnknnlık te:r.kereııi 7 . \' r . 1948 tarihinde 1608 sayılı 
Kıı.ı·m· olıırıık kabul elli1ıııiştir. 

Ocak ~ Mııı-t 1948 ayların:ı ait raporun sıınuldıığuııa 
dair ayujtay Başkanlığı tezk<'resi 
ayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

B. M. Meclisi Başkanlığı tezkeı·esi 

Daıuştayda ltÇI'k ·bulunan iki üyelik içi~ se~im ynpı1-
masınıı dıtir HnŞbtıikanlık te7Jkeı·esi 

Sıtyın Üyeleı-den bazılarına 'izin verilme i hakkında 
B. M. Meclisi Bıı.şkanlığı tezkeresi · 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan falıla izin alan Hak
kari Milletvekili Selim Seven'in ödeııeği hakkmda 
B. M. Mecli i Ba_,kanlığl tezkeresi 
Bu toı>lantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in ödeneği 
hakkında B. M. Mecli i Başkanlığı Tezkeresi 

1942 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna 'dait· Sayıştay Ba.,kanlığı tez.keresi 
1944 yılı Mill1 Korunma billiııçosunun göndeı·ildiği
ne clair Başbakanlık tezkeresi 
Denizdeki batıklarla ktyılar& vuran alıipsiz eşya 

hakkındaki kanun tasarısının g ri verilmesine dair 
Bruıbakanlık: tezkaresi 

Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı bilan osunun gön
derildiğinc dair Ba.şbakanlık: tezkeresi . 

Dı memleketlere hububat satlljları hakkmdaki rapo
run gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
U ize 'nin Pazar lll'c ·i Zigeni:ıüfla Köyünden Osman 
oğlu adık Kutan'ın ölüm ceza ma çal'ptırılına l hak
londa Başbakanlık tezkeresi 

İzmir Milletvekili Müniı· Birsel 'in Milli avunma Ba
kAnlığından c;:ekilıııc inin kabulü ile adı gee}en Bakan
lığa Başbakan Hasan nka'nın vekalet etmesi hakkın
da umhuı·ba.,nıılığl tezkeresi 
Başbakan Hasan aka 'nın çekildiğine l'e yeni Hükü
met kuruluncaya kadar kisinin vekfıleten vazifede 
devam edeceğin dair umhurba.şkanlığı tezkaresi 
Trabzon Iillet\"Ckili Hasan Saka 'nın yeni Hükümeti 
kurmaya memur edildiğiııc dair Cumhıu·başkanlığı 

teık:eresi 

Sayıştay KoınisyonunclAdl1· . 

5 . V . 194 tarihinde' nkuıııııuşttıı ·. 

9 . VI . 194 tıu·ihinde 1609 sayılı 

Knı·aı· olarok klıbtı1 edilmişti r. 

7 . V . 194, tarihinde olmnınuştur 

7 o y o 1948 tarihinde okıııınıuştur. 

7 . V . 194 taı·ihinde okunmu~tur. 

Rayıştay K onıisyonuııdadır . 

ayıştııy Kom1syonnndıld\ı·. 

24 . V . 1948 tarihinde Jiiikümet ta 
ı·afwdan geı·i alıhınıştıı·. 

' ııyıştay Koıl\isyonı.ln'dndır . 

4 . 'i' l . 194 tarihin<lP okunmuştur . 

lG . VT . . 1'94 tıtı-ihiııd 1613 sayılı 
Kariıı· olarak kabul eclilmiştir. 

7 . YI . 194 tarih'in If' olnınrnuştu r 

9 . VI . 194 tsıı•ilılııdc 'Oktııımuştur 

9 o vr o 1948 tarihinde okunmUf/tur. 
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3/ 2-14 Ba bakan, ~rabzon Milletvekili Hasan Saka tarafın-
dan Bakanlar l iştesinin smnılduğı.ına dair umhur-
başkanlığı tezkeresi ll . VI . 194 taı·ilıi.ııdc okmunuşlur. 

:{;:!45 Milli Piyango Idari'sinin 1947 yılı biliın<}oııpnuıı gön-
drrilrliğine tlııir l1aşba.kaıılık tezk •ı·esi ~ayıştny Komisyoıınnduılıı·. 

:ı ;z.ı6 Sayın Hyeleı·den biizılııı·ııııı izin verilmeRi hakkınıl ıı 
n. M. Meclisi Başkanlığı tezbı·esi 21 . \ 1 . Hl48 tarilıipdc oktlljtınıştur. 

3 :N7 Bu toplantı yılı içinde iki nydan fazlıı izin aiMı 
lzmiı · :'ıfilll'tHkili lla.•ıın Ali Viieel 'in ödeneği hak-
kın.da H. M. M<'<'lisi 11aşkanlığı tezkcresi 21. VI . 194 tıırilıiııde ohıııııtuş~ur. 

3/ 24H Menkul ve gayrinıenlnıl ı>mvııl ile buııltıı·ın inlifıı 

haklarını ve da imi ver·gilı>rin ıııektuııılaı·ını haber 
verenlere vcı·ilecek ikramiyelere dair olan 1905 sa
yılı Kanıınuıı birinci nıııdılı•Riııin yoı·nnılannıası hak· 
kınua 13nşbakanlık. tl'zkeı· rsi Maliye I~oınjsyonu,nd'lcbr. 

:11:.!4!1 Iş ka~alııl'iyle ıni'SII'k luı stııl ıkhın ' ' <' ıuıalık sigor· 
talaı·ı hakkındaki o!ii2 sııy ılı Konunun 3 ncü matl-
<lcsiııiıı yorunılanııııısına dair·J1aşhııkaıılık tezkere·i 3 . V II . l94 tal'ilıiııde 16t8 Myılı 

Kılt'ar olaı·ak.. kabul cdilıniştir. 

31:!50 Sağlık Si go ı·ta ları hnkkıııdaki kamuı tasansının 

ı:cri \'!'ı·ilnıcsi hııkkıııd ıı Bıı.,hıı.ka.nlık tezkeresi 28. \'[ . J94 tarihinde Hükiiınet ta
rafından geri alınmı ştır . 

3/ 251 İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve iki arkadaşı
mn, fş Kazaluriyle Mesl k ha · tabkları ve Analık 
Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin yonımlanmnsıua dair Ö!\cı·gesiyle aynı 

kanunun ayııı maddesinin yonıııılanması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresinin geçici bir komi~yonda gö
riişüJnıesiııe dair Içişleri Komisyonu Rıışkanhğı te1~ 
k e resi 

:J/ 252 Hatay Mill ll•l'kili Rasim Yurdıııan ' ın, Milli Konın
nın Kanununun :>020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu madde ·inin (;"i ) nci fı kı-ııs ı, (2) ımınaralı bendi
nin yorumlanması hakkındaki önerge ının geçici 
bir komisyonda göı·üııülınesiııe daiı· Ticaret Komjs-

:ı . YI[ . 194 tarihil,ı(j' llil sayılı 

Karar olaı·ak knbnl cdilw.iştir . 

yonu Başkanlığı tezk resi ~O . VI . J9 tarihinde O çici K<ı · 

ıni yonn \'Crihniştir. 

3/ 253 Kazanç Veı·gisi Kanununun 74 ncii madde inin yo- • 
· rumlanması hakkında Başbakaıtlık tezkeı·e i Tic ar t Konıisyonnn(\al)ıı·. 

3/ 254 İstanbul Milletvekili Cihnd Baban'ın ~filletvekilli
ği dokunulınazbğınıu k n ldıı·ılınnsı hakkıııda I ıışba-
kaıılık tez'keresi ,\nnyıısn Romis~·oııuııu~lıı-. 
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B. Birinci toplantıdan göçerilen telker.ler' 

ayı Özeti 

3/26 ' Kazan<ı Vergisi Kanunımun 3 ncü ve 8 nci maddele
ı;nin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkere.ori 

3/30 Emird.ağ'ın Arslanl ı Köyünden Şükrüoğlu Ali Çe
lik'in ölüm cezasıııa çarptırılınası hakkında Başba

kanlık tezkoresi 

• 
3/ 33 Adale~ Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen kadro-

daki değişikliğin onanmasına dair Başbakanlık tezkc
resi 

;$/ 34 Başbakanlık dairesiyle Devlet Basımevi ve Arşiv da
iresinin 1939 yılı dcnürbaş icmal cetvellerinin gönde
rildiği hakkında Başbakanlık tezkercsi 

3/ 35 Başbakanlık 1941 ve 1!l42 yıllan ayııi,vat Kesinheaap 
cetveUerinin göııd rildiği hakkında Ba.şbakanlık t z
keı-esi 

3/ 36 Baııbakanlık 1942 yılı ayniyat Kesinhesap c tveUeri
nin gönderildiği hakkında Ba.şbakanlık tezkoresi 

3/ 37 Devlet eliyle zirai işletme! r kurulmasını aağlamak 

için Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Korobinaların 

merkez ve taşra kuruluş kadrosunun onanma ı hak
kında Baııbakartlık tezkeresi. 

3/ 3 Dışişleri Bakanlığında kunılmuş olan (Ti~ari ve 

Mali nlaşmalar Göriişme Kurulu) kadrosunun onan
ma ·ı hakkında Başbakanlık tezkeresi 

3/ 39 Dışişleri Bakanlığında kurulan (Ticari ve Mali Aıı

laşma.lar Görüşme Kurulu) kadro undn yapılan de-
ğişikliğin onanınası hakkında Başbakanlık tezko-

l~lemi 

21 . VI . 194 tarihinde 1616 sayılı 

Karar olnrıık kabul edilmiştir. 

lfi . I . 194 taı ·ihinde 15 5 8BJ1lı 

Karar olarak kabul edilmiştir . 

Hi.itçc f onıiRyoıuuıdıı<lır. 

~ayıştay Komi,~yonundndır. 

Sayıştay Komisyonnndadır. 

~ayıştay Komi~yonundatlır. 

lliit~P Konıisyoııundauır. 

Riit çe Koınisyonundadır. 

resi Dütçe Komisyonundadıı·. 

3/ 40 Dışişleri Bakanlığında kıırulıııuş olan • ipari mer
kezi bürosu kadroswıun onanma ı hnl<kında Baş-

bakanlık tezkeresi Büt~P Konıisyonıuıdodıı·. 

3/ 41 Dıişleri Bakanlığında kıırulmnş olan ı::lipariş ?ıfer-

ke?.i Büro u kadro. undn yapılan rleğişikliğirı onanına-
sı hakkında Ba.şbakanlık tezkPrcsi Bütçe Koıni ·yonundadır. 

3/ 42 Ekonomi Bakanlığı Merk z Kuruluş kadrosuna ya
pılan bazı ekierin onaıftnası hakkındA Başbakanlık 
te1.keresi Bütçe Koıni.~yomındndıı·. 

V4!l Ekonomi Bakanlığına bağlanan (Kağıt ve ?ıfatbu

a)·ı D üz nleme) Bürosu kadrosundil yapılan deği-

şikliğin onanınası hakkında Başbakanlık tezkor si Hüt ~(' Komiayonundadır. 

3/ 44 Gümrük ve Te~l Bakanlığı 1939 yılı Ayniyııt Koc
sinhesap cct linin gönrl rildiği hakkındıı Başba-

kanlık tczkeresi , uyışttty l<oınisyoııuııdadır. 

3/ 45 l ı;:işleri Bakanlığı Kuruluşuna ekleıı n kodronıın 
onanınası hakkmda. Başbakımlık tczk resi Bütçe Koın.isyonunda.dır. 
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3/ 46 Milli Koronma davalarını görmekle görevlendirilen 
hususi ve asliye mahkemelerine verilen ödenekten 
yapılan ödemeleri incelemek üzere kurulan büro 
kadrosunun onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi Bütçe Komisyomuıdadır. 

3/ 47 Ticari Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen kad
rodaki değişikliğin onanınası hakkında Başbakanlık 
tezkeresi Bütçe Komisyonundadır. 

3/ 48 Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen mü
fettiş kadrolarındaki değişikliğin onanınası hak-
kında Başbakanlık tezkeresi Bütçe Komisyonundadır. 

3/ 49 Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen kad-
ronun onanmasına dair Başbakanlık tezkaresi Bütçe Kom isyonuııdadıı·. 

3/ 50 Yargıtayda kurtılan hususi daire kadrosuntın onan-
masına dair Başbakanlık tezkeresi Bütçe Komiııyonundadır. 

S/ 64 Hilafe~\Igasınıı. ve Hanedam Osmaninin Tiirkiye 
Cumhuriyeti mcnıaliki dışına çıkarılmasına dair 
olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorum -
lanması hakkında Başbakımlık tezkercsi Anayasa Komisyoııundadı r. 

3/ 72 Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Mil
letvekilliği dokunulmazhğının kadırıması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi 12 . I . 1948 tarihinde 1578 saYJiı 

Karar ola rak kabul edilmiştir . 

3/ 77 Çanakkale Milletvekili Niyıı.:ı;i Çı takoğlu 'nun 11Iil
l ctv,ekilliği dokumılmazlığımn kadıruması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi 

3/ 89 .Afyon Karabisar Milletvekili Ol Sadık Al doğan 'ın 
Milletvekiliiii dokunulmazlığının kadınlması hak-

Anayasa ''e Adalet Komisyonların
d ım kurtılan Karma Komisyondodır. 

kında Başbakanlık tezkaresi 23 . I . 1948 tarihinde 1589 sayılı 
Karar ol aı-ak kabul edilmiştir . 

3/ 98 Atıkeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 42 nci madde
sinin (B) ve (C) fıkralarımn yorumlanması hak-
kında Sayıştay Ba~aulığı tezkaresi Maliye Komisyoııundadır. 

3/94 .Afyon Karahisar Milletvekili .Ahmed Veziroğlu'nun 
Milletvekilliği doknnulmazlığınm kaldırılm'&Bı hak-
kında Başbakanık tezkeresi 12 . I . 194 tarihinde 1573 sayılı 

KArar olarak kabul edilmiştir. 

3/110 Yozgad Milletvekili Ahmet Sungur'un Milletvekil
liği dokunulma.zlığınni. kaldınlması hakkında Baş-
bakanlık tezkaresi 23 . I . 1948 tarihinde Hükümete 

geri verilmişti\'. 

3/116 Kütahya Milletvekili .Adnan Menderes'in Milletve
killiği dokunulmazlığınm kaldırılması hakkmda 
Başbakanlık tezkaresi 13 . ll . 1948 tarihinde 1594 sayılı 

S/117 .Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm 
Milletvekilliği dokunulma.zlığmm kaldırılması hak-

Karar olarak kabul· edilmiştir. 
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kında Başbakanlık tezkoresi 

3/118 Ekonomi Bakanlığı merkez kuruluşuna eklen~ 

olan kadroda yapılan değişikliğin onanınası hak-

İşiemi 

12 . ı . 11l4ıl turihin<h' 11574 sayılı 

Ka nıı· ol:ırıık kulnı! ccüJıııi5til'. 

kında Başbakanlık tezkoresi Bütçe Koıııisy ııundad1r. 
, 3/120 Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik Dündar'ın Mil-

letvekjlliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-

da Başbakanlık tezkoresi 12 . 1 . .l9J,S tarihinde · 1 3 sayılı 

Kıır ıı r ol;ınık kabul ('(,!ilıu.iı;ıtir . 

3/121 

3/124 

3/125 

3/127 

. 3/129 

3/130 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl . Sadık Al doğan 'ın 
Milletvekilliği doknnulmazlığının Kaldırılması hak
kında Başbakanlık ' tezkoresi 

Bursa Milletvekili Abdlll'rahman Komık 'tm Millet
vekilliği doknnulmazlığırun kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkaresi 

Kadirli İleesinin l! akıbağ mahallesinden Hasımoğlu 
Ahmet Yildız'ın ölüm cezasına çarptırtlması hakkın
da Başbakanlık tezkaresi 

Eskişehir ·Milletvekili Emin Saz~ ile İstanbul Mil
letvekili Fuad Köprülü 'niin Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında 'Baıjbakımlık tez
koresi 

laşe işlerinin gördiirülmcsi ı~ın Tica.ret Bakanlığı 
emrinde ihdas olunan memuriyetlere ait kadroların 
onaruuası hakkında Başbakanlık tezkere i 
Devlet Melllllrlan Aylıklarırun Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun b~zı maddel<•ı·inin dl'
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bAzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad.dooiniıı 
yorumlanmasına dair B~bakruılık tezkaresi 

3/131 Devlet Memurlar~ A:ylıklaı-mın Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna baıı maddeler eklenme
si hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
yorumlanma ma dair Başbakanlık tezkeı-esi 

3/136 • Amasya Milletvekili hmet Eymir'in Milletvekilliği 
dokunulmazlığuım kaldırılması hakkında Başbakım

lık tezkereai 

3/137 Askeri ve Mülki Tekaiit Kanununun 6 ve 16 ncı 
maddelerinin yorumlanmasıntı dair Başbakıı.nlılc toz-

t:ı . ı ı . l94 t arilıiııde l:i92 sa~'ıiı 

Kııı·ıu· olaı·ak kabul ~·dilmişlir. 

12 . [ . L94 ta.dlıinde 157G sayı lı 

Kar·ıu· olarıı.k knhul edilnıiştir . 

2R . , · . 1947 tnrihindc lfı.69 say ılı 

Karar olaı·ak knhul <'dilıniştir . 

12 . I . ]!)4 taı·ibinde' 15 O sayılı 

K:ırar olar·nk kabul !'dilmiştir. 

Biitçe f "ouıisyoııundadtr. 

ll . YJ. 194 tarihinde 1611 ·a_v1ll 
Karar olara~ kabııl edilmiştiı·. 

Biitçe Komisyoıııındııdır . 

12 . 1 . UH tar~ıiud 1\>75 sayılı 

Karar olarak kabul cdHıv.iştir. 

keresi J:Hitçe Kouıisyı»lundadır. 



- 2lS~-
Sayı Özeti .t,ıemi 

3/138 1943 YJiı Milli Korunma bilançosunun gönderilcliğine 
dair Başbakanlık tezkeresi 14 . JV . 194 tarihinde 5193 sayılı 

K:ınmı olarıık kabul edilmiştir·. 
3/139 Edirne Milletvekili Fethi Eriınçağ'ın ~lletvekilliği 

dokunulnıazlığının kaldırılması hakkında H~ba.kan-
lı k tezkeres\ J 2 . I . J 94 tıı.rihiııde 1579 sayılı 

Kıırar olarak kabul edilııl'i tir. 
3/140 1zmir Milletvekili Hasan Ali Yücel 'in Milletvekilliği 

dokunulınıı.zlığınııı kaldmiması hakkında Ba{lbaka.n-
lik tezkeresi 12 . 1 . 1948 tarihinde 1582 sayılı 

Karnı· olarak kabul edilmiştir. 
3/ 141 Kocaelinin'nin Akıneşe Bucıığına bağlı Kızılcıklı Kö

yünden Beytlıllnhoğlu alih Bn~türk'üp öJüm ooza-
sına <:arptırılnıası luıkkında Başbakanlık tezkeresi 2:3 . r . 194 tal'ilünde 158 sayılı 

Krmır olıırak kııbul"edilmiştir. 

3/142 Maarü Teşkilrıtma dair olan 789 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi 25 . VI . J 948 tarihinde Milli Eğitim 

Konı.isyo.nıı ı·aporu kabul edilmiştil·. 

3/ 146 

3/147 

Akçaalıad'ın Güzari Köyünde ITurşitoğlu Ahmet 
Sevim'in ölüm cezasına <:nrptırılması hakkında Baş
bakan lı k tez k e resi 

Beyşehiı·'in Balkanda Köyünden Mustıı:faoğlu Mus
tafa Metelek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi 

3/ 149 !çel Mmetvekili Saim Forgenekon 'un Milletvekilliği 
dokunulmnzlığının kaldırılması hakkında Ba iba-

22 . XH . 1947 tnı·ihinde 1570 sayılı 
Karar (>larak kabul edilmi~tir. 

22 . xn . 1947 tarihinde 1571 sayılı 
1 ıı ra r olaı·ak kalıul edilmiştir. 

kanlık tezkeresi ı:1 . Tl . l9 tı11·ihinde 1003 sayılı 
Karar olarak kabu l edilmiştir. 

3/ 150 tsparta Milletvekili Kemal 'J'uran 'ın M:il!etvekilliği 
dolrıınulmazlığının kaldırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi 12 . 1 . 194 tarihinde 1 ı sa)'Jiı 

Karar olarak kabul edilnıiştir. 

C. Olağa.nüstü Toplantıdan göçerilen teskereler 

3/ 15 'I'ekel İdaı·esinde yapılan soruştur·ma hakkında Baş
bakanlık tE'zkeresi 

3/20. Devlet Dl'miı·yollar ı ve Limanları İş.! et ın e Genel Mü
dürlüğü ıııeımır ve hlznıet Ulel'inin ü retlı>rine dair 
olan Kanunun bilzı maddelerini değiı)tiı·en 3173 sa
yılı Kanuna ek Kanunun 4 cü maddesinin yoruıulan-

10 . Xl . 1947 t~u·ihindc 1567 sayılı 
J "nrııı· olnrıık kabul erlilmiştiı·. 

nıası hakkmda Raşbakuıılık tPzkeresi · Riit Koıııis~·onundodır. 



4. Önergeler 

İkinci Toplantı içinde (62) önerge veril
mi§ olup bunlardan (2) si kanun, (6) sı kA
rar, (6) aı okunarak kabul, (82) si okunmu§, 
(8) ü reddedilmi§ ve (14) ü komisyonlarda 
kalmı§tır. 

geden (1) i karar, (4) ü okunarak kabul (2) 
si sahipleri tarafından geri alı.nmı§ ve ( 4) ü 
komisyonlarda kalmı§tır. 

Birinci Toplantıdan göçerilen (11) öner-

Olaia.nüstü Toplantıdan röçerilen (2) 
önergeden . (1) i sahibi tarafından geri alın
IIIl§ ve (1) i de komisyonda kaliiil§tır. 

A. lldııci Toplantı iginde verilen öııerııet• 

Sayı Özeti ltiemi 

4/50 Tokad (Halit Nazmi Ki!Şmir) - Gelir, Kurumlar, lg
letme ve Gezginci !şler Veııgileriyle Vergi Usul Ka
nunu tasarılannın incelenmesine devam etmek üze-
re yeniden ıbir geçici llromisyon kuruimasına dair 7 . Xl . 1947 tarihinde kabul edil

miştir. 

4/51 

4/52 

Malatya (Meııniet Sadık Eti) . Dilekçe Komisyonu
nun 25 . vm . 1947 tarih ve 5 eayılı Haftalık' Ka
rar Cebvelindeki 385 sayılı Kararın ·Kamutayda gö
riişü1meııine dair 

Myon Karıılhisar (.Mımet Veziooğlu) • Ticaret e«ki. 
Bakanı Atıf İn·an Jhakkında Mecliıı soruşturması ya
pılmasına dair 

4/53 Seyhan (K11sım Gülek) - Motörlü nakil vasıtaları 

gümrük rıısiın'lerinin indirilmesi ıhakkınd111ki Kanun 
teklifinin g ri verilm ine dair 

4/54 Konya {Tevfik Fikret Sılay) - B~kanvek.illiğinden 

30 . I . 1948 tarihinde okuıınıuş ve 
m!!zkftr önerge aahlbine geri veril
miştir. 

~4 . XI . 1947 tarihinde reddedil
miştir. 

8 . XII . 194 7 tarihinde okunınuş e 
mezkiir teklif sahibine geri verilmi§
tir. 

çekilelifina dair · . XII . 1947 tarihinde okunmuştur. 
4j55 Konya {Muhsin .Adil Binal) - B~kanlık Divıını ki-

tipliğinden çe~diğine dair . XII . 1947 tarihinde okunmuştur. 

4/66 Trabzon {Mtı.sta.fa Reşit Tarakçıoğlu) - Maarif teş
killtına dair olan 739 sayılı J{anunun 13 ncü mad
dasinin değiştirilmesi hakkmdald kanun teklifinin 
gündeme alınmaırma dair 10. xrr . 1947 taribinde okunmuştur. 

4/57 Ordu {Hamdi Şarlan) - tçtüoı:üğün Uıt maddeleri
nin delittirilmesi lı-akkındaki tüf'ük teldilinin geri 



Sa11 

4(/58 

4/ 59 

-~1-

Özeti 

verilmesine dair 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Dilekçe Koıniı~
yonunun 25 . IV . 1945 tarihli lla.ftalık Karar cet
velindeki 2024 sa11lı kararın kıı.mutayda görüşü!

mesi haklundaki önergesinin geri verilmesine dair 

ldıır·eci 'O~·~leı- Kunılu - 3]:35 ve 4440 sayılı 1\anıııı
l:ıra ek knıınn teklifinin ı;'<!ri verilmesine dair 

4/ GO Antalya (Rnsih Kaplan) - . Genel Müfettişlik teşki 

liııc -dair olan 1164 sıtyılı Kanuna ek kanun teklifi
nin geri verilmesi IJıakkıııda 

4/ 61 rfa (Va..qfi Gerger) . İktisadi Devlet Tcşekküllı•ri 
Monıul'iar·ı 'l'ı•kalit ~ıındığı hakkındaki 4222 sayıl ı 

J<ıuııuıun ıR nci nmdclesinin (A) fıkrasının yorunı

lnnuıasıııa dair 

4/ 62 Tlatay (01. Byup Ounıkan ve iki arkadaşı) : Oı·dn 

ya Büyük Millet Meclisinin selAm, güven ve sevgi
sinin hildirilınEısine dair 

4/63 Erzurum (Gl. Vehbi Kocagüney ve üç arkadaşı) -
Orduya Büyük Millet Meclisinin sevgi ve seliimla
rı.nın bildirilmesine dair 

-i/64 Aydın (01. Refet Alpman) - Dilekçe Komisyonunun 
10 ·. XII . 1947 tarihli Haftalık 'Karar cetvelindeki 
694 sayılı Kararının Kamutayda görüşiilınesine dair 

12 . XII . 1947 tarihinde okunmuş ve 
mezkfir teklif sahibine geri veril
miştir. 

ı :i . XII . 1947 tarihinde okunmuş 

önergt> sahibine geri vrrilmiştir. 

15. Xll. 1947 tarihinde okunınuş ve 
kanun (eklifi sahibine geri veril
miştir. 

22 . Xll . 1947 tarihinde okunmuş ''e 
mezkfir teklil sahibine ge1'i '\eril
miştir. 

24 . V . 1948 tarihinde okunınuş ve 
ınezktır öneı·g~ sahibine geri veril
miştir. 

28 . XU . 1947 tarihinde 1572 sayılı 
Karar olarak kabttl edilmiştir. 

~8 . :xn . 1947 tarillinde 1572 sııyılı 
Kararla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

önergesi Dilekçc Kornisyoııtındadır. 

4/65 İzmir (Münir Birsel) - Dilekçc Komisyonunun 
10 . XII . 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
685 sayılı Kararı.nııı Knmı.ıtaydıı. görüşülmesine dair 
önergesi 

4ı/66 Trabr.on (M. Reşit 'l'arakçıoğlu) -Yunus balığı avcı
lanna verilecek tüfenk ve cephane hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair 

4/67 Niğde (Hüseyin Ulusoy) - Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülüne daiı· olan 3656 sayılı 

Kanuna ellı: 4598 saYllı Kanunun 7 nci maddeai hü-

28 . 1 . l !14 tarihinde Dilekçe Ko
mi yon1111ım raporu kabul edilmiştir . 

14 . 1 . 194 tıırilıinde oktınmu• v 
teklif sııhibine geri verilmiştir. 



ayı Özeti İşiemi 

1riimJerinin Milletve'killerine de uygulanması ha k-
ıkıudaki IVınun t-eklitin:in geri verilmesi hakıkında Ili . 1 . 1948 taı·ihinde okunınuş '"'' 

teklif sıı hilıiıı~ ge ı·i \'erilmiştir . 

4( 68 Kocaeli ( Fuııd Balkan) - Askeri ve Mülki Tckaüt 
Kııııununıııı 2ii nci marldesinin son fıkraamın yorunı-
lanmagıııa dııir önergesi _ Hi.it~l' Koınisyonuntln<lıı·. 

-1 / 69 Malatya (i\feltmet Sadık Eti ) • f)i]~k~e Komisyonu-
• nun 5 sayılı ve 25 . VITT . 1!l-17 tarihli Uırftalık Ka

rar Cetvelindeki 3!:!5 sayılı Karaı'ın KamutayCıa gö-
ı·i.işillnıesi hıık:kmdaki önergenin geri veı·ilm.esiııe daiı· 10 . 1 . l!l~R tııı· ihinılc oknnnJ"nk 

4/70 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) · Dilekçc Komisyonunun 
23 . I . 194 tarihli Haftalık Kaı·ar atvelindeki 766 
sayılı Karıırın Kamutnyda görii ülnıesine dair öner-

önerge sahibine gl·ı ·i l'l'rilıııiştir. 

gesi 7 . YI . 19-1 tlll'ihintle Dilekçe Ko
misyonu rnpoı·u kabul edilmiştiı·. 

4/ 71 ~<'yhnn (Sinan T!'kelioğlu) - Hilekçı> l<onıiNyonuını !ı 

:!:.1. 1 . 1948 tal'i.hli haftalık k8ı·ar Ct>tl•elindeki 77fı 

sııyılı Karaı·ın Kannıtoyclıı göı·üşülmesine dair 
önerge i 

~/72 Seyhan { Siıııın 'l'ekelioğhı ) - 1!!45 ve daha evvelki 
hüt<:r yıJiaı·ıııa tııallilk eden ve soı•niıılu saymanlar 
uhdı•sin<le kayıtlı bulunan ziııııııetleı·dQıı bfiru:.ırııHıı 

silirııııt'siııe dııiı· olan kanun teklifinin geri verilnu>
sine daiJ· öııeı·gesi 

4/,i:l Aııkaı·ıı ( M,•Iırurc Alt olcy) - Dilek<:c Konıisyoııtııt· 

20 . ll . 194 taı·ihiııde Dilek çe Ko
ırıisyonu r·a poı'U okunarak kabul 
edilmiştir. 

lı . rı . 194 tarihinde önerge oku 
nam], sahibine geı·i ~·erilmiştir. 

tlıııı <:okildiği.ııe dair önergesi 1;1 . ll . 194 turihiııd!' okuııınuştııı · . 

4/ 74 bıııiı· (.Müuiı· Diı·sel) • 1zmir Milletvekili ?ıfüııiı 
Birsel'in Dilck~e Konıisyoıııınun 2:1.1.194 tnl'ihli 

4,/75 

4/76 

4/ 77 

4j7 

haftalık kı\rıır cetvelindeki 'i sııyılı Kaı·ıırııı Kıı

ırıutııydn göı·iişiilm sint' dair 

İzmir (Şükrü Saraooğlu ve iki arkadaşı) . Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmalt\l'lna ara verilme i 
hakkında 

Ordu (Hamdi Yalman) . Meclis llcsaplıınnı lnee
leme Komisyonundan çekildiğine dair 
Aıtkara (Jiıi:n Oğuz Bekata) · 1881 sayılı Matb,ınt 
Kanununun 24 ncü maddesinin yorumlanma ınn 
dair 
Erzincan (Behc;ıet Kemal Çatlar) - Dilekçe Kon· ıs 

yonunun 23 . I . 1948 tarihli Hattalık Karar cetve
lindeki 7 7 sayılı kararın Kanıutayda görü ülme i
ne dair. 

ao . YI . 19-l t.ıırilıiııde 6231 sayılı 

K:ımın olnrıık kıılml edilnıiljtiı-. 

:lO . ll . 19-ltl taıilıinıle 159!! snyılı 

1\ııı-ı.ır olarak kahtti edilmiştir . 

16 . JY . 1!!4 tıırihinılt> okunımı~tuı· . 

!~işleri Komisyonnndadır. 

Dilekç Komisyonundu lır. 



Sayı 

4/79 

4;/80 

4/81 

4/82 

4;/83 

4/84 

-263-
Özeti 

Zonguldak (Ali Rıza İneealemdaroğlu) - Gemi satın 
almak için Arnerikaya gönderil n heyetler bakkın
da Ulaştırma Bıtkanınclan Meclis Somştıırması ya
pılmasına dair 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Maaş Kanununa ıık • 
1574 ve bu kanuna ek 3969 sayılı Kauu.nlarda deği
şiklik yapılınasma ve Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 64 aeü ve aynı .kanunun 1746 sayılı Kanun
la değiştirilen 47 nci maddele~inin değiştirilmesine 
dair olan kantın tekliflerinin gündeme alınınıısı 

hakkında 

Afyo~ Karabisar (Kemal Özçoban ve üç arkadaşı) -
Oeini satın almak için Amedkaya gönderilen he
yetler hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına 

dair 

Kastanıonu (Muzaffer Akalın) - Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevbit ve Teadülüne dair olan 3656 
saYJ lı Kanunda değişiklik yapılması ve aylıklardau 
'% 5 emeklilik karşılığı kesilmesi hakkındaki 4 05 
sa,ıh Kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanmasına 

dair 

Sanısun (Rıza Işıtan) - Devlet Memurları AylıklA
rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desinin 7 nci iıkrasındaki fiili hizmet tabirinin yo
nımlanması hakkında 

Afyon KarahisRr· (f)nhin Lu çin ve iki arkıı<lmJı) -
Buğday ibracı dolııyıfiiyle Tirııı·ct E'ski Bakoru hak
kında Meclis sonışturması yapılmıısınıı daiı· 

4/ G Çonıh (Dr. C'emal Ka zıınC'ıoğlu ) - Afyon KarahJsM 
1\iiUetvekili Şahin ],iiçin ve iki ııı•kadaı,;mın buğday 
iliracı dolayısiyle Ticaret rski flakanı luıkkmdn 
Meclis soruştunılması yapılın~sııııı llair olan öner
gesinin yapılmakta olan teftiş Ye tııh"ldkııtın n ti-

21 . IV . 1948 ta~e "görüşüldii, 
öııcı·gc suhilıi öuergc;nıii geri al· 
ın ı ~t ır . 

:w . lV . 194H taı·i hiutlu okıuııııuı:ıt\ıl'. 

21 . J\' . 1!14 taribinde ırörüşiilcrck 
ı·l-<ld dilnıiştir. 

!!ütçe Koıııisyoııuudadır. 

Hüt~(' Koıııisyoııundatlıl' . 

.ı . V 1 . 1!lıl taribinde 1607 sn~,]ı 

Karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

cesine kadar t.chiri hakkırıda :!H . 1\' . 194 taı•ihiııde okunarak 
kalıul edilnıi~tiı·. 

4/ 6 'amsun (Yakuv Kalgay) - Emekli aylığı ile öğ
retmen ve müderri.~lik, doktor, eczacı, veteı·iner, 

mühendis VE' koııdoktörlük aylıklımuın biı· kişi 

üzerioele toplanabileceğine dair olan 900 ayılı KJı
nunuıı birinci nıııddesinin yorumlanınası hnkkındııki 
Ön<'rgeııiniu geri verilnıesine dait· ;, . \" . U148 tarihinde okuunrıık 

öruırg sahilıine geı•i nı'ilırı.iştir. 



Sayı 

4/87 

- ~ -
Özeti 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Milli Mücadelede şe

hit· olan Gönüllü ve Milli tnvvetler subay ve er aile
lerine aylık verilmesi hakkındaki Kanuna bir mad
de eklenmesine dair olan kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında 

4/88 Yozgad (Sım !çöz) • Askeri ve Mülki Teka.i'it Ka
nımunun 6 ne ıına.ddesiııin yorumlanmasına dııir 

· ltiemi 

10 . V . 1948 tarihinde okunaı-ak ka
mııı tekli fi gcl'i vorilmiştiı:: 

önergenin geri verilmesi hakkındıı 14 . V . 1948 taı ·ihinde okunarak 
önerg~i geri verilmiştir . 

4/ 89 Bıngöl (Feridun Fikı·i Düşünsel) . Askeri Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkmdaki 3575 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin kaldırılması 
ve bu kanuna bir madde eklenmcsiııe dair olan tck-
lifili geri verilmesi hakkında 21 . V . 1948 tal'ilıiııde oktuıarak ka

bul edilmiş tiı·. 

4/90 Urfa (Vasfi Gerger) . İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Memurlan Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı 

Kanunun 18 nci maddesinin (A) fıkrasının y.onıın
lanması hakkındaki önergenin geı·i vedlmesi hak-
kında 24 . V . 1948 tarihinde okundtı ve 

öııe ı:ges i geri verildi. 
4/ 91 Urfa (Vasti Ge(ger) - 4936, 5017 ve 5027 sayılı ka

nunlarla verilen tazminat ve ödeneklerden ·ne suretle 
vergi kesileceğinin yornmlanmasma dair Adalet Koınisyonundadır. 

4/ 92 

4/ 93 

4/ 94 

4/ 95 

4; 96 

Balıkeair (Eminittin Çeliköz) - Ballkesir .Garı )•akı-

nında Devlet Demiryollarına ait arvzi hahlnndak:i 
sözlü ·oru önergc..~inin geri verilmesine dair 

Seyhan (Sinan Tekelioğln ) - 29 Kasını 1336 tarili ve 
66 sayılı İstiklal MadaJyası Kanunwıa ek Kanuna 
biı· madde eklenmesille ve olağanüstü hallerin devamı 
süresince memur ,,e hizmetiilere . yap ı lacak yardım 

hakkındaki Kanunda deği§iklik yapılmasma dair 
olan ~nun tekliflerinin geri verilmesi hakkında 

Bolu ( f.;utfi Gören ve İhsan )'al çın ) . Geı;ici Dilekçe 
Komisybnunun 21 . V . 19i tarihli IIaftalık Karar 
Cetvelindeki 396 sayılı kararın Karoutayda görüşül
mesine dair 

Mardin ( Dı·. Aziz ··l'uS) • Dilekç Koıni youunun 
24 . V . 194 tarihli haftalık karar tvelindeki 95;; 
sayılı kararın Karoutayda göriiŞülmesine dair 
Ka1·s (TJü am ttin Tugıı ~ ) · Dilekçe Koınisyonunun 
:N . V . 194R to ıiWi haftalık l<ıırar ce tv lindeki 1000 
sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dair 

26 .. V . 1948 tarihinde okııııdu ve 
öne rgesi geri verildi. 

26 . V . 1948 tarihinde okunaı·ak 

önerge ~ahibine geri verilmiştir. 

7 . Vlt . l 948 tarihinde 5244 sayıb 
Kanun olarak kohnl edilmiştir . 

Dilek~c Koınisyonundadır. 

2 . Vl . 1948 tarihinde Dilekge Ko
misyonu raporu kabul edilmiştir. 



265 -
Sayı Özeti İtleıni 

4/ 97 iğdc ( Hüsı>yin Ulusoy) - Mnaı·if Teşkilat Kanunu .. 
nun 22 nci maddesinin değiştirilmesi lluıkkındal;i 

kanun tl'klifiııiıı ı;reri verilmesi hakkında 2 . vrr . 194 tarihiıide okunarak 
gl'ri verilmiştir. 

4/ 9R Denizli ( 1 e nı al ('e nı al Öncel YP dört aı·kadaşı ) 
ı:;eı felaketine uğrıyıın Aınaııya halkına Büyük MU-

Jet Mt>clisiııin tt>essüı·iinüıı bildiril me ·ine dair 4 . Vl . 1948 tarihinde okundu. 
~/99 .\fiğd e (Şükrü Siier) - Oedikli Erbaşlarııı Aylıklan

nın TeYhi t ve Tcadüliilll' dair olan 3779 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değ~tirilmesi ve bu Kanuna 
ge~ici biı· madde eklenmesi hakkındaki teklifin 
geri vnilmesi ha k kın da 

4/ 100 İstanbul (Ali Rıza Arı ' 'e iki arl\,aclqı) - lş kaıalıı
riyle meslek ha talıkları \'C Analık Sigortaları hak
kındaki +7n sayılı Klınunun 3 ncü maddesinin yo-

7 . V I . 194 tarihinde okunarak kıı -

nun teklifi geri veı·ildi. 

rumlaıımasıııa dair önergesi 3 . \ 11 . 1948 tarihinde 1618 sayılı 
Karar ol~ ·uk kabul eidlmiştir. 

+/ 101 Istanbul (. \li Hıza _\n \'e iki aı·kadıışı) - Kazanç, 
Muvıızene \ ' C Iktisadi Buhrun vrgilcri hakkındaki 
kanunların hiı1.ı hüküınlı>rinin değişı irilmesiııe dair 
olan 50 il sayılı Kanunun 1, 2, \ ' <' 3 n~ü maddeleri-
nin yorumlunması hakkında Maliye Koınisyonundadır. 

4/ 102 , eyhan (Ahmet J'!-eınzi Yüregir ) (,;anakkale }Jilletvo
kili rahmetli Atıf Kıımı;ıl 'ın eşine vatııni lı:izmet ter-
tibinden aylık bağlanması haklundaki kanun teklifi
nin geri verilmesi hakkında lll . vı . 1948 tarihiııde okunaı·nk 

4/ 103 Hat a.'· ( H asiııı Yuı·uınaıı ) - ~!illi Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 nru ınadrl.e

sinin 5 nri fıkrıı~ı 2 numaralı bendiniJı yorumlanına
sı hakkında 

4/ 104 Balıkesir ( gıııiııittin ('eliköz ) - Dilek~ Komisyonu
nun 2.J. . V . 194 tarihli Uııftalık Karar Cetvelin
deki 9 2 sayılı kararın Kamııtayda görüşülmesinı> 

önerg si geri \"erildi 

30 . V ı . 1948 tarihinde 
misyona. 

dair Dilekç Konıisyonuııdadıı·. 

4/105 Denizli ( Rcşı.ıd A,nhnlı ı - Van 'da yaptınlan A keri 
Jl.ıı~tan ve Cı;.ıık A Inııı ile satıııalınım kan1nna işin
deki yol uzluklara dııir Refik • n.ydaın, .,iikı-ü Raı·a<>

oğlu, R cep Peker ve Birinci Hııljlln Saka Kabinesi
~inde yer alınış olan Milli avuııınn Bakanlım hak-

eçici Ko-

kında llleclis . ruştıırması yapılınasına ı.loir 23 . J . 194 _ tal'ihiııd reddedil
miştir. 

4/ 106 Edil'lle (1-'ethi Erimçıığ) - Uilckçe Koıni yonunun 
24 . \' . Hı tarihli lln(talık Karıır ctveliııdeki 
1001 ayılı kararın Kamutnyda göriişülmesine dniı· Dill'kÇ KoıniKyonuııdadıı·. 



266-
Sayı Özeti ı.ıemi 

4/107 ivaıı (Şakir Uma) - Osmaniyeniıı Toprakkale Buca-
ğın9an Osmanoğulluı·ından Bekir· Bozkurt 'u yatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka-
OQn teklifinin geri verilm si bakkınrlu 28 . VI . 1948 tarihinde okundu tck

lif sahibine geı·i ~rildi. 

4/108 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Kazanç Vergileri 
ödenmemiş matrablar üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere tarh ve tabsil olunacak müten:ımim ver-
gi hakkındııJri teklifinin geri verilmesine dair 1 . V II . 1948 tarihinde okundu tck

lif sahibine geri verildi. 

4/109 eyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilakçe Komisyonun= 

4/ llO 

4/111 

4/19 

4/24 

30 . VI . 194 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1203 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dair 

amsun ( Naşit Fırat ) - Başkanlık Divanı Katipliğin

elen çekildiğine dair 

Konya (Tevfik Fikret Suay, ! zmir Şükrü Saracoğlu , 
Sivas Şemsettin G~altay) - Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarına 1 Kasrm 1948 taribine kadar ara ve
rilmeeino dair 

Dilekçe Komisyoııundadıı· . 

6 . VII . 1948 tarihinde okundu. 

9 . VII . 1948 tari.hlnde 1619 sn yıl ı 
Karar olarak kabul edilmietir. 

B. Birinci Toplantıdan göçerilen ÖDergeler 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ) - Helediye lstim
lak Kanununun 22 ve 23 ncü maddelerinin yorıım- . 
lanması hakkında Maliye Komisyonundadır. 

Samsun (Yakup Kalgay) - Emekli aylığı ile öğret-
men ve müderrislik, doktor, eczacı, veteriner, mü-
hendis ve kondoktörlük ayliklarının bir kişi üzerin-
de toplanabiJ_eeeğiue dair olan 900 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin yorumlanması bakkmda 5 . V . 1948 tarihinde sahibi taı·n

fındaıı geri alınmıştır. 
Gazianteb (Cemi! Said Barla.s) • Milli Konınma Ka
nununun 4648 sanlf K&llunla değiştirilen 32 nci 
maddesinin birinci bkra ının .A ve B bentleriniıı 

yorumlarunas1 hakkında 28 . XI . 1947 tarihinde 156 , ayıh 

Karar olarak kabul edil.m.iştir. 

4,138 Kars (Akif Eyidoğan) - Dilekçe Komisyonunıın 

4/39 

25 _ VllJ . 1947 tarihJj Haftalık Karar cetvelindeki 
466 sayılı karann Karoutayda görüşülmesine dair 

eyhan (Siu&ll Tekelioğlu ) - Dilekçe Komisyonu
n= 25 . VID . 1947 tarihli Haftalık Karar Cetv -
lindeki 595 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesi
ne dair 

Bütçe Komisyonundadır. 

Bu busustaki rapor 14 . I . 1948 ta
rihinde kabul edilınlştir. 



Sayı 

4/40 

267 
Özeti 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonu
nun 25 . VTJI . 1947 tarihli Fiaftalık Karar cetve
lindeki '166 sayılı kararın Knmutayda görü~lmesi-
ne dair Bütçe Komisyonundadır. 

4/41 Ankara (Mebrure Aksoley) • Dilekçe Komisyonu-
ntın 25 . vm . 1947 taı·ihli Raftalık Karar cetve- - . -' • 
lindeki 3 7 sayılı karaı·ın Kanınıayda görüşülmesi

ne dair 

42 Yozgad ( Sırrı İçöz ) o Dilekçe Komisyonunun 
25 . VTJT . 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 

Bu husustaki rapor 23 . l . 1948 ta
rihinde kabul edilmiştir . 

459 sayılı kaı·arın Kanıulayda görüşülmesine dair. Bu husustaki rapor 28 . XI . 1947 
tarihinde kaLnl edilmiştir . 

4/43 Sivas (Gl. Fikri Tirkeş ve Amasya Ahmet Eymir) -
Dilekçe Komisyonunun 25 . Vffi . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 258 sayılı kurarlll Kanıu

tayda göriişülmesine dair· 

4/44 Bolu (İhsan Yıılçın ) o Dilekçc Komisyonunun 
25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık Karar <'etvelindeki 

Bu husust aki rapor 28 . >.1 . 1947 
tıırihind~ k ıd u l edi lmişti r. 

632 sayılı kararın Knmutayda görüşülmesine dair Bütçe K'omi'>yonundadır . 

4/45 . Yozgııd ( Sıı'l'ı lçöz) - Asiteri ve Mülki Tekaüt Ka-
nununun 6 ncı maddesinin yoruınlanmnsınıı dair 14 . V . 1948 tarihind(' sahibi tara

fından geri alınmıştır . 

O. Olağa.nüatli Toplanıldan göçerilen önergeler 

4/ 1 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) . Dilckçe Komis
yonunun 21 . TV . 1945 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 2024 sayılı karann Kannıtaydıı ırörüşülmeo 

ııine dair 

4/ 4 Rize (Fuad Sirmen ) - Dilekçe Komisyonunun 15.J 
1940 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1159 ııayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair 

15 . .Xll . 1947 tarihinde sahibi tao 
l'afındnn ıreı-i alınmıştır . 

l <: işl <>ri 1\onıisyonundadır . 



5 . Türlü kağıtlar 

İkinci toplantı içinde {12) tane türlü ka
ğıt gelmiştir. Bunla.rdıı.n (3) ü kanun olarak 

kabul edilmiş {9) u okunmuştur. 

Sayı 

5/63 

5/64 

5/65 

5/66 

5/67 

6/68 

5/ 69 

A. İkinci Toplantı içinde gelen türlü kağıtlar - -"""":'· · 

Özeti 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mart ve Nisan ay
ları Hesabı hakkında 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mayıs ve Haziran 
ayları Hesabı hakkmda 
Büyük Millet Meclisi 1947 Jllı 1'emmuz ve Ağustos 
aylar ı Hesabı hakkında 

Büyük Mill t Meclisi, umhurbaşkanlığı ve Say{ş
tay 1946 Kesinhe apiarı hakkında Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu 
Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Eylul ve Ekim ayları 
Hesabı hakkında Meclis ll saplarını İnceleme Ko
misyonu raporu 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Gl Kilzun Kara
bekir'in ölümü münıı ebetiyle gelen taziye telgraf
lan 

emal oğlu Ali lhsan . ahis ' in affı bakkıttda 

19 . Xl . 1947 tarihinde okunmuştur. 

2 . Xl . 1947 tarihiııde okunmuştur. 

28 . Xl . 1947 tarihinde okunmuştur . 

2 . ll . 194 tarihinde okunm1:1ştur. 

2 . H . 1948 tarihinde okunrruştur . 

30 . i . 19 tarihinde okundu. 
20 . n . 194 tarihinde 5189 SllJllı 

Kunun olarak kabul eiliJmiştir. 

3/ 70 Damga Resmi Kıınunu tıı arısını gör·üşın<•k üıeı·t• 

5/ 71 

5/ 72 

,'i / 74 

geçici bir komi.<ıyoıı kurulma.~ına dair lJ . ll . 194 tarihinde O çici Ko
misyona. 

Büyük .\Jillet Mecli i 1947 yılı ı<a . ıııı v~ Aı·olılt 

ayları he ahı hakkında 
Büyük Millet l\lecl])i 1!14 .vılı Ocak ve Mıırt ııylııı· ı 

he · ııbı lı akkında 

Aııkurıı lı.. ker1 Fabl'ikal:ır KoordiJıaııyon Başknııı 

Dr. l\lüh<'nrlis !bay Osman ı 'uri lnceleı· in hüküııı
lü olduğu eezanııı arfına dair 

Bolu 'nun Düzce İleesinden flıtliloğlu )[ehmet )i c:
ri~'in hüküınlü oldıığll C<'znıım geıi kıılıııı kı mıuı•ı 
uffıııa dair· 

~ . 1\' . 194 t.arihind\' okundu. 

:30 . LY . J 94 tarihinde okundu . 

30 . 1 . 194 tarihinde 5231 sayılı 

Kanun olııı·ak kabul edilmiştir. 

7 . \'H . 194 tarihinde 5244 sııyılı 

K : nıııı olaı·ıık kabul !>dilıııiştir. 



6. Çeşitli işleri ilgilendiren kağıtlar 

Sekizinci Dönemin tkinci Toplantısı için
de çeşitli i§leri ilgilendiren (171) tane kağıt 
gelmiş olup bunların (38) Basımevi Müdürlü
ğüne, (86) İdareci Uyeler Kuruluna, (5) Ka.
nunlıı.r Müdürlüğüne, (ll)· Kağıtişleri Müdür-

lüğüne (23) Kita.plık Müdürliiğüne, (6) Dilek
çe Komisyonuna., (7) Daire Müdürlüğüne, (1) 
Milli Saraylar Müdürlüğüne, (1) Tutanak Mü
dürlüğüne havale edilmiştir. 

' . 

Kayıt 

No. ~ereden f:('eldlği 

244 T3ushal<fl nlık 

245 BıısımP\' i Müdüı·liij/;ii 

246 Bıı~ı nH'\'i Miid iirliıği i 

24 

24!! 

250 

251 

Milli E~itinı Hnkıınlığı Yayın 

.\lü<liiı·Jüğü 

Hıısııııevi Miidiiı·lügü 

llnsım e\' i ,\tiidiil'liiğü 

BnxınH.'\' i ..\lüıiürlüğü 

llıısıiiH'\ i Miidiiı·liiğü 

Özet i I şlemi 

Yakın \ 'P Ortıı Doğu Bölge Çalışma tdare i (tyeler Kuru-
1\nııfl'ı·aıı~ı i~iıı Y'ıldızdaki Şale köş- lunıı 

kümle ~ıı l ışınııyıı izin veri'ınes i hak-
kıııdıı 

1 tıınhn l Oü !ıı ı·üğünde buh11ıan dizme lda.reci f yeler Kuru
nıakinalaı-ıııın güınriil;ten -:: ıkarm a ve !una 
Anlı:ını'.va nakli le ıneşgul olmak 
iizı>ı·e B~s ııııt>vi Müdürü Mııhlis Ku-
ıııık nıt•muı· ı>dildiği hakkında 

Y,•ni A"elrrı•k dizınc ınakinalaı·ı için İdRrN'i Ü~·e!er Kum
hazırlıııııııı ,\'t•ı·r PlE'l'trik lf>ııisntı ya- ltına 

pılııı:ısmıı rlııiı· 

Kıııınııl:ır ılı•ı·ıt iısi !(Önderilmesi hak- Ba ınıevi Müdürlüğüne 
l<ııııhı 

.\nıE"ı-ikan Koııgı·ı> kit.aplığı ile yapı
lıt('ll k n('şı·iyat nıiihırdı>ll'Si hakkında 

1 l ııv;ı!!ıızı nrağımn tıınıiı· ettirilmE'si 
lwkkmcla 

n:ıs kı ııı:ık iıı :ısllllll tıııııiı·i hııkkındıı 

Hıısıııu•,·i i<;ıııe suyuıın nit fatuı·anın 

ıröıırleı·ildiği hakkında 

1\ııı<ınu•\' i ekktı·ik Vt> hııvagazıııa sit 
fat uı·ııınıı ırcıııderildi,n lı:lkkmda 

Kitaplık llüdüı·lüğüno 

ldareci yt>leı· Kum-
lun n 

ldoı· ci Üyeleı- Kum-
!una 
tdart>ci Uyeleı· Kuru-
!una 

l dareı•i yel er Kuru-
lun n 

2 •. , .. , Adul!·t Hakıınlııl;ı Yayın M·li- Tut:ııııık rlı•ı·~iııi gönd rilme i hak- Basımevi Müdürlüğüne 

dül'liiğii kıııdıı 

25!) lıstııtistik (lt>ıııl ..\lüdiiı·Jiiğii 

:!56 1\itııplılt Mihli rliii!ôi 

Tiiı·ldyı• ııdlı t•sımleıı •öııderildiği Kitaplık Müdürlüğünt> 

lıııkkınd:ı 

'l'iiı·ldyı• adlı I'Heı·clı•n ıröııderildiği Kitaplık :\lüdürlüğüne 

hııkkıııılıı 

.\ıııt·ı-ikıı Koıı~n· Kitaplığı ile yapıt- Bn ınıH; ,\[üdürlüğüne 

ımıktn olan tH'~riya t ınübndoleııi hak-
kındn 



Kayıt 

No. 

r 

- 270 

Nereden geldiği 

. . .... ~ ,· 
Öze t i İ ş iemi 

257 ulh mükafatı programından Kitaplık Müdürlüğüne 

ilgililere da.ğıtılma.sı hakkında 

258 Kantınlar dergisi gönderilmesi hak- Basımevi Müdürlüğüne 

kın da 

259 Parlamentolar Birliği Tüı·k Parla;ınentolar Birliği Türk Grupu ldaroci Üyeleı· Ku.ru-
Grupu Başkanlığı yollukları karşıiığının artı.ı:ıJınası hak- !una 

kın da 

260 Basım ve Yayın Genel Müdür- Milletlerara ı Albüınünden gönderil- Basuuovi Müdürlüğüne 
lüğü mesi hakkında • 

261 Maliye Balıanlığı 'l'aşıt kadro ııetvelinin gönderildiği İda.reci Üyeler Kuru-
lıaklonda !una 

262 ~ Ziraat Bankası Gentıl Müdür- Kanunlar dergisi göudeı·ilmesi ha.k- Basımevi Müdürlüğüne 

lüğü kında 

263 Türkiye Elçiliği Buenes Ayres Aı·jantin Kongresi tutanak dergileri- Kitaplık Müdürlüğüne 
nin gönderildiği hakkın<la 

264 Adalet Bakanlığı 

265 Maliye Bakanlığı 

266 Ticaret Bakanlığı 

. 267 Rayıştay Bıi.,kanlığl 

26 Kitaplık Müdürlüğü 

2!i9 Genel Kiltip 

270 iyasal Bilgller kulu ;\füdür-
lüğü 

271 Başbakanlık. 

272 lstatistik n. Müdürlüğü 

273 Bwibakıı.nlı k 

Yargıtay Başsavcılığı için istenilen Basımevi Müdürlüğüne 

tutanakların gönderilmesi hakkında 

Kanunlar dergisi gönderilmesi hak- Basımevi 1\füdürlüğüne 

kın da 

Toprak Mahsulleri Genel Müdürü İdareci Üyeler Kuı'U
Cemil Parınaırı, ve Ozlük İşleri Müdü- luna 
rü Tevfik Tüzere 'ııin Meclise serbest 
giriş kartı veril~esi hakkında. 
Kanınılar Dergisi gönderilmesi hak- Basımevi Müdürlüğüne 

kmdıı. 

Albüın verilmesi hakkında· Basımevi Müdürlüğüııe 

Basuııevinde yenjdeıı açılan tertip !dare<'i Üyeler Kuru
kısmına ait istenilen malzemeıı,iıı ve- luna 
ri lıue i hakkında 

iyasal Bilgiler Okulunun yıl döııü- Kağıtişleri Müdüriii
mü müııasebetiyle yapılacak merasi- ğüne 

uıe 1\Iilletvekillerirun davetti olduğu 
hakkında 

15 . I . 1947 ~ ve 2047· sa:ı'lh Dilek
çenin iıı.tacı hakkmda 
İstatistik Yılhğı adlı eserden gönde
ıildiği haklanda 

Kocasından kesilmiş olan yetirn ay· 
lığının yerıiden bağlanması lıll!kkıııda 

Bmine Doğııner imzasiyle Cumhur
başkanlığın.ıı tevdi edilen dilekçeniıı 
aidiyeti cihetiyle göuderildiği hak
kında 

Dilekçe Komisyonuna 

Kağıtişleri Müdürlü
ğüne 

Dilekçe Koınisyonuna 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

274 Basımevi Müdürlüğü 

275 Yugoslavya konsolosluğu 

276 Basımevi Müdürlüğü 

277 Basımevi Müdürlüğü 

278 Basınıevi M üdürlüğü 

279 Türk Lalıoranllıırının IU:ınınıa 

Oerneği Başkanlığı 

280 Maliye Bakaıılığı 

281 Ueııel Kiıtip 

282 Hukuk Fakülteı;i Dı>kanlığr 

2 3 Kıınw,Jar :llüdürlüğü 

284 SaımneYi jfiiclüı·lüğü 

2 5 Dışişini Bukıınlığ-ı 

21:!6 [dareti Üye leı· Kurulu 

287 B.asınıe\"i MüclürlüğiL 

288 Basımevi Müdürlüğü 

289 Basımevi Müdürlüğü 

., .. . ~ 

- 271 

Özeti !şlemi 

Basımevi intertip makinelerinden bi- ldareci Üyeler Kuru
risi için yaptırılan tamir faturasının !uno 
göuderildiği hakkında · 

(Docwnemets ) adlı broşöı-iiıı gönde- Kit.aplık Müdürlüğüne 

rildiği bırkkında 

Basımev i içme suyuna ait fatu ranın 
gönderildiği hakkında 

Basımevi elektrik ve havagazi sarfi
yatına aıit faturanın gönderildiği 

hakkında 

ldareci Üyeleı- Kuru
luna 

!dareci Üyeler Kuru
luna. 

Bıısımevinde yeni açılan intertip kıs- Daire Müclürlüğüne 
ıııı ile ambarda ~'ap ılın a.~ ı zaruri olan 
i~leı · hakkmcln 

Türk Liiborantları Koruma Derneği Kitaplık Müdürlüğüne 

adlı bir derneğin kunılduğu hakkında 

~erbest döviz yapılabilmesi için ica- ldareci Üyeler Kuru
beden tediyeler ve şu örneklere göre bi- ltına 

rer ihtiyn<; list ~inin tanzim{ lıak-
kın,la 

Basını •d ge e nıCSSrisi hakkında !dareci Üyeler Kuru
luna 

Kımunlar Dergisi gönderilmesi hak- Basımevi Müdürlüğüne 

kın da 

Milli ~araylar Miidürlüğü Levazım Milli araylar Müdür
nıcınurluğuna atanan Mehmet İlyas lüğüne 
1 I gen 'in işe 'başlama tarilllnin bildiril-
nıesi hakkınıla 

l•; Jektrik ve hav~azi faturasının gön- Jdareci Üyeler Kuru-
deritetiği hakionda luna 

Biı·leşmiş Milletler yayınlarından gön- Kitaplık }lüdürlüğüne 

derildiği hakkinda 

Türk H ol Tit>ar t IJimited Şirketinin Basımevi MüdürlÜğüne 

elinde nıcwııt kesme makinası yedek 
hıçaklaı-mın al ınınası lıll!kkı:n,daki di-
lek<;enin göııderildiği hakkında 

1dııre nıcımırlnğundan muııahhih yın·- Kıı.nunlar Müdürlü~
dımcılığına atıınan alilı Diucelli 'nin ne 
ayni~·at maddelerin.e ait ilişiği kal-
madığı haltkında 

!çme suyuna ait faturanm göııderil- ldareci t.lyeler Kuru-
diği hakkında !una 

ll~ik Turbal Ticaret Şirketinin ıuek- İd11reci Üyeler Kuru
tupta ad1 geçen bıçaklarm alınla.9ı luna 
hakkın. da 



Ka.y:ıt 

No. Nereden gırlrliği 

290 Basımevi Müdürlüğü 

2!Jl BııxınırYi )lüıliirlliğli 

2!12 Bn~ıınavi ı\Jüdüı-lüğii 

293 

29-! 

295 

29G 

2!J7 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

(' . H. Partisi (hınel Relm~terliği 

~üıııcrbank Ucnel !lfiidiirlüğii 

ınhurbaşkanlığı Genel Ka
tipliği 

Çalışıııa Bakanlığı 

1Htatistik Genel Müdiirlüğü 

Dışişleri Bakanlığı 

Başbaka nh k 

Bayındırlık Bakanlığı 

Ba.,bakan)ık 

Uent•l Kiitip 

Oenı•l Kiit ip 

Bu ınıevi Müdiirlüğü 

O enel K ii tip 

Ba ıml'\'i Müdürlüğü 

272 -

Özet i 

Baskı makinasının onarım tutaTı olan 
pamnın \'('rilme.qi hakkında 

B:ısıme,· i !'azla nıesaisi hakl;ın•hı 

'l'ertip makinasının tıuıniı· Ü('reti hıık

kındıı. 

2!l ııeu <' ilt Kanunlar Derf.(isiıtden 80 
aded göııdl' rilıııesi hııkkıııda 

Kaııunlar Dergisi gönderilm esi hak
kında 

Ctımhurbıışkanlığı Dairesi hiY.metlile
rine ait 1!14 .nlı kadrosıııı,un ilişik 

olarak göııderildiği hakkında 

'l'uhnıak . Dcı·giRi gönderilmesi hak
kındıı 

~ıhhi iı;tıı ı i~tik adlı eserden göndeıil
diği hakkında 

Ilüsey:in t'alıit Y alçın 'ın Başkanlığın.

ğındıı. Ing-i ltere 'ye yapılan resmi zi 
ya re tc işt it·ıık etle n :i\[illetvekillerine 
iıtde lilcrı bilet paraiarının tekrar 
istirdadııı ııı temini hakkında 

Kanunlar D rgisi gönderilmesi hak
kındn 

Yeni yapılmakta olan Meclis Binasın

daki tesiAAt işleı ·iııin . biı?.ılarından 

sarfınaY.ar edilip edilemiyeceği hak-
ltında 

tşleıııi 

İdareci Üyeler Kuı-u-

lıına 

' fıl :ı ı ·ı•<·i Üyı•IH Kuru-
luıııı 

ldnıw·i O yel er Kum-
lun n 

Kııııunlıır .\>!üdürlüğü-

ne 

Kanunlar Müdürlüğü-
ne 

Idareci Üyeler Kuru-
lu na 

Basımevi Müdürlüğüne 

Kitaplık Müdürlüğüne 

İdareci C~·eleı· Kuru-
lu na 

Basımevi Müdürlüğüne 

1dareci Oyeler Kuru-
!una 

J\ li Kandoğu '.,Ta ait Oilekçenin r.e- Dilekçe Komisyonuna 
vıvplıımlırılınası haklanda 

ll.a ımcvi k:\ğıt nı nnıkavva ihtiyacı- idareci Üyeler Kuru· 
nınnın ekli listede gösterildiği hak- lunR 
k ında 

B.ıısııııcvi dlt kısmında yapılnııa.k ta
.ınir hakkıııda 

llasuıH'vi. k ski makinası için y:ı.ptırı
lıın lıı~akların i görnıiyeeeği ıı.nlaşıl

dlğın.tıııı iadesi hııkkında 

llıııııııw\'inin Sl'llı!lik i ~l!'tme ınalze

m~ııiııiıı lıağlı listedl' gösterildiği 

hakkınd~ 

1dareei 
luna 

ldar ci 
lu na 

idareci 
lu na 

tlyeler Kuru-

Üyeler Kuı·u-

yele ı· Kuru-

Ldııı·ı• nıl'ıııuı·ıı .~lehnıet Ali Öker'in Kanımlar l1üdürlüfü,-
ıı~·lığıoın ıırtırıluınsı hakkında ne 



Kayıt 

No. K e ı-eden gel-liği 

307 Dilekçe Konıisyoıı.<ı 

30 n enel lGi tip 

::109 Genel" Kiltip 

310 Sağlık ve . osra l Yardım Bn-
kaı,Jığı 

311 ~fiili Sanınma Bakanlığı 

312 Bn§bıı.knıılık 

:n3 Bıışbakıııılık 

:n-ı htatistik (io ıı ~ l .\l üdül'iüğü 

31!5. Bn§lınknnlık 

316 Ba-sınıo,·i 11ünürlüğü 

317 Genel Kıitip 

318 \'akıflıır (:enel ~Iiidürlüğü 

319 1'. 1'. 1.'. Genel :\Tüdül'lüğü 

320 Aıındolu Gazetesi 

321 Ulus <ı azetesi 

322 Basınıevi Müdürlüğü 

323 ~Ialiy Bnkıuılığı 

324 Busıın , -j ~lüdiiliiğii 

325 Pııri I üyük Rl~iliği 

273 

Özeti !şlemi 

IJilckçe Komisyonunu Bakanlıklar- Kanunlar Müdürliığü
dnıı gönderilen memurlarm sola-- ne 
hiyctli gc ııcl nıüdürlerin olınnsıııııı 

teıniııi lı-:ı kkındıı 

Basımevine ait malzemenin satınalın
ma~ı lıakkıııdu 

Saımnevinin ihtiyacı olan makina par
~alarının alınınıısı hakkında 

Kanunlar l>e ı·gisi gönduilınesi luık

kında 

Emekli subaylar resim sergisinden re
sim · a tınalıııınu ııı hakkında 

Di1ckço Koıniııyoııuııda Kemal Nebi
'Oğluna ait dilekc;enin intacı hakkm
daki diiPkc;e göıı.dcrildiği hakkında 

idııı·eci t~yeler Kuru-
lu na 

Idareci Üyeler Kuru 
lunıı 

Basımevi Müdürlüğüne 

ldareci ÜyPler Kuru
luna 

Dilekçe Komisyonuna 

Emin J<) reci k 'e ai t dilekçeniıı gönde- Dilekçe Komisyonuna 
rildiği hakkıııdıı 

:'\Icyvalar adlı e~crd n gönderildiği Kitaplık MüdürlüÇünı> 

hakkında 

Dii~ıur gönderildiği lıa·kkında Kağıtişleri Müdiirlüğü-

ne 

Bıısınıc,· i iı;ıne suyu faturabilllll gön İdareci Üyeler Kuru· 
flcrild iği lıakkındı. I una 

Basınıevine ııit demiı·lıa~ lıfızı ~şyanııı ldarecı Üyeler Kuru-
,~·cııileıınıcsi hakimıda !una 

Kanunlar Derı.:isi gönderi lmesi hak-- Bıısıınevi l\liidü~lüğüne 
k ında 

Kanunlar Ucr!(iııi gönderilmesi hak
kmıla 

Ga.ıctc aiJOne hedclinin "'Öndeı·i lınc i 
hakkırıda 

)fcc·lis Basımevi i~in operatör alınma 
ilim bedelinin gönderilm i hakkında 

Basımevi elektrik ve havagazi sar(i
,vutına ait faturanın ırönderildiği hak
kııJ(la 

Basımevi Müdürlüğüne 

tdarocı Üyeler Kuru-
luna 

idareci Üyeler Kuru-
I una 

İdareci Üyeler K w-u-
luna 

Kanunlnr Dergisi gönderilmesi hak- Bn. ımevi 1\Jüdürlüğüne 
kııulıı· 

:'lfakiıııı rlniresiııd(lki Hcyılelberg mar
ka b:ısltı ınakinıısıııın tamiri lıakkındıı 

l•'nııı~ıı )!celisi l\[chusanı taı·nfıııdım 

!\Iıırsily:ı tarikiyle gönderilen ü~ san
d ık aın bııl iıj nıru.rafının öden,rııesi 

hakkırulu 

Idareci 
luııa 

lu ur 
lwın 

Üyeler Kuru. 

t~yeler Kuru-



• Ka.yıt 
o. 1ereden ı;eldi'ği 

' 

326 llukuk l•'okliltesi Drk:ınhğı 

327 Ankara Üniversite5i 

32!! Baannev ?ılüduı·liiğ'(\ 

330 Dışi§leri Baka.nhii 

331 

332 

333 

334 
335 
336 

:m 

33 

339 

340 

3·U 

342 

.Ankuru ERııof Odıı ı 

Basımevi ~1üdürliiğü 

1statistik Genel :\Iüclüı-lüğü 

Danıştay Bll§kıınlığı 

Dan.ışt.a,.v Bll§kaııhğı 

Danıştay Bıişkaıılığı 

Basımevi Müdürlüğü 

Yüee Divan Ba>jkanlığı 

Basımevi Müdürlüğü 

H. . Akyar 

Genel. Katiplik 

Genel Kunnay Bll§kanlığı 

Ozoii 

Tutanak Dergisi göu.del'ilınesi hak-

k ında 

Tutıınak Dergisi göndeı·ilnıesi ho k-

kmdıı 

Yeniden yapılmakta olan MC<'Iis bi
nasıııın bahçesi Jır.kltmdıı. 

Basınıevine liiztun göıiilcu bılzı iş

letme ihtiyacı hakkında 

l~leıni 

Basımevi Müdürlüğüne 

Basımevi Müdül'!iiğüue 

1(\areci C ye ler Kuru-
lun n 

1daı·eci thcleı· Kuru -
!una 

Yıınau Meclis Kitaplığı tarafındım is- Kitaplık ?ı!iillürliiğün 

tenilen Anaya,-;a Ye .Nizonınnnıeler 

hakkıncin 

Kıuuııılar Dergisi ve tutanıık göııdo

rilıuesi ne dair 

Basımevi içiı, Jüzumlu malzemenin 
n lınmaııı ,hakkında 

~Ioli 1stntistrk adlı eserden göııderil
diği hakkında 

Ba ımevi Müdlirlüğünc 

İd.weci C.Yeler Kmıı
luna · 

Kitaplık 1\rüdürlüğline 

Kanunlar Dergisi gönderilmesine dair Billlımevi Müdürlüğüne 

Kanunlar Dergisi gönderilmesine dair Basınıevi Müdürlüğüne 

'1\ıtanak Dergisi gönderilnıc:ri hak- Basımevi JlfüdürliiğÜııe 
kı nda 

Ro~ınıevi elektrik ve havagazi fıı.tuı·~ 
sıııuı göndeı·ildiği hakkında 

Yüee Oi,·andn çah.§8.11 zabıt ınemur

Jarıııa .'·emıire veril.nıe.~i hakkında 

Basımevi içme suyu fnturasınQı gön
derilmesi hakkında 

Birmci Dönem iHilletvekili .Albümü 
verilmesi hakkında 

Ba~ınıevi icin lüzunılu görülen malze
ıntınin ,-crilnı ·i lıakknula 

P. Ag \'C ilavan Talimatnamesinde ya

pılan bıtzı düı:cltmcler Jıaklondn 

İdo.reci Üyeler Kuru-
!una 

ldarec:'i Üyeler Kuıu-
!una 
ldareci Üyeler Kuru 
lu na. 

Basıme,'i l\lüdürlüğüne 

idareci Üyeler Kuııı
luııo 

Kitaplık l\füdiiı·lüğüM 

343 Anka ni ttnh·ersit i Rektöı-lüğü Kıınıınlar d rgisi gönderilmesi hak- Basımevi Müdürlüğüne 
k ında 

t c;i 'igoıtal:ıı·ı &urumu Genel Kuru- Tutanak )[ürlürlüğüne 
!unun t-ııtanaklarııım tutulmnsı ic;iıı 

tutanak ınennu•u gönderilm ine dair 

345 Ankara ttniveı-ııite: i Relıtöı-li[ğü niversite koııferrol · salonunda veri- KAğıtişleri )liidürliiğü · 

3-lti 1 lanbul Rıısııt lıune ·i 

lecek koıtfı·aıısa miUetvekillerinin da- ıı 

vııtli oltlıığu Jıııkkındu 

'er d rırcıııleı·i bUitcııiurlen gönderil- Kitaplık- :\Jü<lürlüğUııc 

diği hnkkıııcln 



Özeti işlemi 

347 Tlirkiyo El iliği Buenos Ayre~ Arjant.in Kongresinin l'l47 yı.lı Tutıı- Kitaplık llfüdürlü~ne 

3·18 'l'ı11bzon V ııliliğı 

349 Bo~ımevi 1\fildilrlilğli 

350 Basımevi Müdilrlüğii 

351 Ankara Oııi\·emitMi llt'ktöı·

li.iğü 

352 lçişleıi Bnkllnlığı 

353 

354 

357 

35A 

35!1 

360 

361 

362 

363 

364 

36:> 

:\[ali,l' r Bakanlığı 

Kıl iıjeeilik H mnıbııncılık 

1'. A . !3. 
Basımevi :\[üdürliijtli 

Bıınıme,·i :\Iüdiil'lü ğii 

'l'üı·k Hava Kııruımı 

ümerbank flenel }füdOrlüği.i 

Ba.•mrıe1·i Müdürlüit'ü 

nfilli . avunma Bııkllnlığı 

lnterne:vıııl de pt'(')< 

Başbakanlık 

Jh~işleri Bııkanlıi'ı 

ğhk ve osyal Yıu·dım Bo
kanbğı 

366 Yüce Divan Başkaulıfı 

nak ceridelermin ~öndrrild1ği hak-
kım'ta 

Allıüm gönderilme i hakkında Basııne,·l.Müdürlüğiioe 

BMımcvi içme suyuna ait fatura ~n- ldıırcci Üyeler Kuru
derildijti hııkkında 

F.lekırilt \'C havagazına ait fotumnın 
gönderildiğ1 hakkında 

( nivcrsitcde verilecek konfransa mi'l
lctvekillerinin daveıli olduğu hak
kında 

!una 

ldueel 
!una 

ldı:ır ei 
]una 

Üyeler Kuru-

n,·eleı: Ku nı 

İçtüzük ve Anııyıısa göndcrilmc.qi bak- Dosınıevi Müdürlüğüne 
kı nda 

Basımevi mcnsuplurına ynpılocnk giy
gilcı·c ait 

Kaııuıılnr cler:ıi~i ve l~ltnnak göndcril 
ın~si hnldnnda 

ldoı·eei O:veler Kuru
luna 

Basımevi [i!dürlüğiin 

Y ııpıl:ı.ıı kılışe bed d inin ödenınesi hak- · BuNımcvi )Hidürlüğüne 
kın <la 

Basınıevi içme ımyunn ait faturıınııı 

ı:öndcrildiği hakkında 

Elcldı·ik ve hııvttgnzı fatuı11sının göu
<leı·ildiği hakkında 

tdureci 
!uno 

fdorl'<'i 
In na 

l vcleı· Kuru. 

tt.reler Kuı·u-

Jin,·ıı. Şehitlerini anma. mcra~iıııioc Kiığıtişleri 1\fildürliiğü

millctvckilleri'nin davetli olduğu hale- ne 
kınrlu 

Kanunlar dergisi gönderilmesi hak- Basınıevi Mlldürlü~ne 

k ında 

ElektTik ve havııgazı faturasının gön
d ı·ildiği lwk.londa 

Dolmnlınh~c arııyı Ka)'lkhaneııi Hom
lueılııı· havuzu hokkındo 

fla1.ete kopürleri 1\'Önderildiği lıak

kınclıı 

ltıılrıı Cumhur Ba. knlı~ına Lııigi 
E inendi 'nin seçildiğl hnJrkındn. 

Daimi Ilakcın l\bhkeınesi İdare Mecli
sinin rapoı ·lıınnın göndcrildiği hıık

kı.ndıı 

Halk sıığhğı adlı c.~erden gönderildiği 
hııkkında 

tdareci O~·eler KUt'U· 
!una 

ldar i tl.veler Kut'U· 
!una 

ldareri Ü~·clcr Kuru-
!una 

Kı1ğıtişleri Müdürlüğü. 

ne 

Kitaplık )lüılürlüğünc 

Kiraplık :\lüdürlüğilne 

Yüe Pivnnda çnlışnu tutanak memur- ldareei y 1 r Kuru-
larına ..-eri! ctk yövmi)re lıakktndll hın~ 



Kayıt 

No. Nereden geldi~i 

276-

Öz eti 1 ş l.em i 

367 Türkiye Elçiliği Buenos .A.yre<ı Arjantin Kongresiııin tutanaklarının Kitaplık Müdürlüğüne 

gönderild.iği hakionda 

368 Adıı.let Bakanlığı 

369 Genol Kiltiplik 

370 Genel Kiitipli"k 

' 371 Basımevi l\Hidürliiğü 

372 Basımevi Müdürlüğü 

373 Baymdrrlık Bakanlı~ 

37-l Bnsmıe\•i Müdürlüğü 

a75 Türki~·c Elçiliği Bnenos Ayres 

376 Kiltıplık ~Iüdüı'lü~ü 

377 Basuııevi Müdürlüğü 

378 Oümıiik ve Tekel Bakanlığı 

370 i\Iuliye Bakıııılığı 

380 Tiirlıiye Elçiliği 

Buenos Ayres 

3 l Başbakanlık 

3 2 Bıısınıe,·i ~!üdürlüğü 

3, 3 ".\[illi Sonııımıı Bakanlığı 

3 4 Ankara Asliye Yar~>ıı,:lığı 

3 5 Bnsıınevi :\lüdiiı•lüğü 

3 6 Basımevi Müdürlüğü 

Tntanak dergisi gönderilmesi lııık- Basımevi ~füdürlüğiine 

kında • 

Basımevi için lüzumlu göriilen kilğdın 
alınması hakkında 

Bnsımevi gece mesoisi lıııkkında 

lçrı\o suyuna ait faturanuı gönderil
diği hakkında 

Elektrik ve havagazı sarfi .valınn ait 
faturanın gönderildiği hakkındıı 

Y"eııi yııpı lınnktıı olun Meclis binasının 
· lınhçcsi hakkında 

Basımevi için buz alınmnsııııı dniı· 

ldareı·i 
!una 

Idare ·i 
!una 

tdnreri 
I una 

1dııreei 
!una 

ldııreci 
lunn 

fdıır ci 
!una 

Üyeloı· Kuru-· 

Üyeler Kurn-

Üyeler KQI·u-

Üyeler Kuru-

Üyeler Kul'll-

Üyııleı· Kuı·u · 

Aı-jıpıtiıı Kongre ıntıınaklnrınııı 1-\'Ön- Ki tııplık ıllürliiı·liiğüııc 

<.lrrildiği hakkındn 

ı -arabük Belediye Ba.-kruı lığınııı tutl\
nnk isteh-i hakkındaki .1·nzmııı gönde
rildiğ-i Jıııkkındn 

Bn.~ıme\·i gece nıesalsi h :ı. kkındıı 

(Citnphk Müdürlüğüne 
<1enel Kiltip emri.vlr 
inde 

ldıll"eei Üyeler· Kuı·u . 
!una 

Tutanak dcrı;riıti g-önderilmesi hak- Basımevi )füdürlüğüne 
kı nda 

Kıınnnlm· deı·gi. i gönderilmesi bak- Basınıevi Müdürlüğüne 

kın da 

Arjantin Kongre tutanakinrının göıı- Kitaplık JIIüdürlüğüne 

derildiği hakkında 

Tntıııınk d rgisi !(Öndt>ı·ilmesi hak- Ba ımevi Müdürlüğüne 
kındıı 

Elektrik ve havagaıı faturasının göıı- ldaı'Cei ü~-eler Kuı-u-
derildiği hııkkındn !una 

Dnnılnpınar 'du .\·apılııenk olan mera- ldııı'('ri t!\·elt'r Kunı
·iıu proıtramının gönde.ri1diği hak- !una 
kın da 

M rlis lnşant Müh ndisloı·inden ~leb- lılm• <>i C.veiN· 1 uru
ll~ Rrı;:iiven~ "c ait daveti.,•enin tebliği !unu 
hııkkııı.dn 
ı\hıkiıın akımmıııın tanıiri hakkında 

lı:ın u)-u fa turasının gönderilli i 
.hakkında 

ldnı·C('i 

Inno 

ldaı-et'i 
luna. 

t y ler Kuru-

Ü.\'eler Kuru-



1\.a.nt 
No. 

387 

38S 

38!) 

390 

391 

392 

393 

394 

Nereden geldi'ği 

Basımevi Müilüdüğü 

Bl}sımevi i\1üdürliiğü 

Bnsnncvi Miidürlüğil 

Basımevi Müdüı·lüğü 

:.Vfnliye B11knnlığı 

Dı§işlerl Bakunlığı 

flnsıınevi Mtidürlilgü 

Bıı.sımev i :\Iiidiirlii/;>1.1 

::ın.ı :-,;[iıııunc llustnncsi BAşhekim 

liği 

a!l6' Bıısınıevi Mürliidiiğü 

:397 Tarını Bukanlığma 

39R Oı·ınon P'akiilt e~i 

39!) Dışişleri Bakanlığı 

.ı.oo Rn~ıınevi Miiclül'1iiğii 

401 Basımevi 1\rüclürliiğü 

402 BnsmıcYi Müdürlüğü 

403 Basııned ~'liiclürlüğii 

404 Tnı·ını Bıı.lı:an lı ğı 

405 lhsan Yıldı.z 

406 Kır.ıln~' Derneği 

_407 Basımevi l\lüdül'lü~ 

Öz et i 

Basımevi içi'n bir dosya dolnhı ~·a pt.ı

rılmıı.sı hakkında 

Nuıneratör :va~·ı alını~ası hııklunrlıı 

ldarecı Üyeler Kuı·u
Jnna ·· 

-·:::-T" 
İdııre~i tlyeler Kum-
Iuna 

Basııne\'ine ait işletme ıııııddeleı·i hak- ' ld:.ıreei' Üyeler Kuru-
kında !una 

Basımevin nit i~letıne maddeleri hak
Innda 

Kırtasi,\·e listesinin gönderiJdiği hıık
kıııda 

Aı·jantin Kongre tut.ımaklarının göu
dcrildiği haklanda 

Kuğıt n lınması lıakkıııdn 

Boşbnkunlığm kağıt bor~ü hakkıııdn 

n('n 1 IGıtip \'c;vsel <hm,vn'ııııı tedavi 
mıı.sratınıu veri1mesi hukkıııdn 

lç:ıne suyu fatnrasıııııı gönderildiği 
hakkında 

.\i n ri Dem inığ '.vn .ait u l'a7.ideki ipote
~in kalılınlması haklnnda 

~'nt mıak deı·ııisi gönderilmesi lıak

l{ıııila 

BirlC§ıniıı Milletlerden gönderilen der
giler hakkında 

Basımevi helfı dnvıu·lm· uını tıunir et.
ti l'ilınesiııe da-i ı· 

1çıne suyıına ait fııturanııı ~önderil
diğine dair 

l\Ialz me alınmasına dair 

Bıısııncvi çatısının yıı.ptll'llııNık tami
ratı lııı·kkında 

'l'al'ih'i Vesikalat· adındaki kitaptan 
göndcri.lcHğine dair· 

MeeUs Muhasebesind hiı· ıı:örevc Hi
:vinine rlnil' 

Tı~kvim ilıliyacıııın bildirilnıe, ine da i ı• 

Elektrik ve havagazi iatt rasınııı gön
derilcliğine ~nir 

ldareci Ü~•eler Kuru-
luna 

ldare<'i üreler Kuru-
luna 
Kitaplık 1ı'Iüdlirlüğüne 

ldilreci Üyeler Kuru-
luna 

ldnt-eı•! Üyeler Knrtı · 

lu na 

fdıırecl U ,ır eler Kııru-

!ıma 

Idareci ü~·eler Kuru. 
!una 

İdared Ü,,·eler Kuru-
lun~t 

Basımevi Müdürlüğüne 

Kitaplık )[üdürlüğüne 

İdaı-ed Üyeler Kııı·u 

!una 

İda.reci Üyeler Kuıı.ı 

huıa. 

ldareri Üyeler Kuru 
!una 

!dal' l'i' yeleı· Kuru-
lunıı 

Kiuıplık :.\Hidüdüğünc 

İrla1'Cci Üyeler Kuru · 
lmı.a 

t<Nıre<'i' t lyeler Kum 
!una 

İdareel Üyeler Kuru-
lunn 



1 a,vıt 
o. ·eı den geldi'ği 

- 278 

Özeti l lend 

40 Gümrük ve Tekel Bnkanlığı Tutanak Dergi i gönderilmesine dair Basımevi Müdürlüğüne 

409 . ağlık Bakanlığı Kuduz hastıclıgı bröşüründen gönde- Kağıt~leri .M:üdü.rlüğü-

• ı• ildiği lıakkmda ne 

410 Ulıuıtınna Bakanlığı 'Pntanak Dergisi gönderilcliğine dıı.ir Basımevi Mjidürlüğii,n~ 

411 Dışişleri Bakanlığı Tutanak D~rgisi göndcrildiğine dair Basınıevi Müdürlüğüne 

412 Tüı·kiye Elçili:ği Buenes. Ay res A ı ·jantin Kongresinin tutanaklarının Kito;plık 1\füdür.lüğüne 

gönderi ldiğine dair 

413 Ankıwa niveı'!litesi Rektörlüğü Üniversitenin açılış merasimine Mil- Kaiıt~leri Müdürlüfü-

H5 

Sağlık ve . osyal Ynı'Ciını Ba
kanlığı 

Ba~mıevi . !üdürlüğü 

letvı>killeriniıı dnvctli olduklarına ne 
dair 

Kuduz ve ijll ijyeni bro~ürlerinden 5fXJ Kağıt~leri Müdürlüğü. 
tane gönderilcliğine dair ııe 

100 yumak . icimin sntlllJIIınnıaııına İdared Üyeler Kuru-
dair luna 



7. Dilekçel er 

Sekizinci Dönemin İkinci Topla.ntLSında 
Meclis B&§kanlığında.n Dilekçe Komisyonuna 
havale edilen dilekçelerin sayısı (3314) tür. 
Bu dilekçelerden (894) ü ba.ka.nlıkla.ra, (8) i 
komisyonla.ra gönde~ ve (194) ü karara 
ba.ğl.a.nını§tır. Geri kalan (2718) dilekçe de ko
misy"nda kalmıştır. 

karara bağlanarak 9 - 18 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvellerine konmuştur. 

Geçici Dilekçe. Komisyonuna devredilen 
geçen yıllara ait (1279) dilekçenin (1002) si 
karara bağlanmış ve geri kalan (277) Di
lekçe KomiSyonunda kalmıştır. Bu kararlar 
1 - 6 sayılı Haftalık Karar cetvellerindedir. 

Geçen yılla.rda.n kalan dilekçelerle tlriuci 
Toplantı içinde gelen dilekçelerden (891) .i 

ı · Kasım 1948 tarihinde komisyonda di
lekçe sayısı (6171) dir . 

I - Dilekçe Komisyonuna gönderilen dilekçeler 
1 

Kayıt 

No. 
Dilekçe sa1ıibini~ı 

adı, soyadı ve a'dresi Ditekçeniıı Ö'.be'ti İşlenti 

4810/5188 Kars : Bübül Mahallesi hal- Zilyedi bui u.i~d\; kları axazilerinin K om i yondadır 
kı adınıı muhtar Naim Bu- ellerinden al•ndığındaıı şikayet. 
dak 

4811;/5190 Turgutlu: Şen Sinema sa- Taşra sinemalaruıda bilet rüsuıııu- ı.· oıııisyoııdadır 

hibi Fethi Albayra.k nuıı fcvkalade zaııııııınıu kaldırıl

4812/5191 Bur~a : Altıparmak Cd. 
' Dikçeşme sokak No. 2 Zi
ya. Çakmak 

m~ı dileğine dair 

Temdit edilmek suretiyle geçen 3 Konıisyondaclır 
senelik erbaşlık lılııuetine ait ka-
nuni ikı-anıiyesinin verilmesi dile-
ğine dair. 

4813/ 5192 Ba.yazit - İstanbul , Boz- Askeı· oğlundan dolayı aylık bağ- lçişleri Baksnlığma 

doğan Kemer, Kovacılar lunması dileğine dair 
d. No. 134 Zekiye Eıeigül 

4814/ 5193 Kcşap - Giresun Marangoz 
Fısnsfındsn Ahmet Ejder 

4815/5194. Kal'aköy - İstanbul ·Melek 
H.anında No. 10 Hasan 
ıı'chnıi Bıışsıı k n 

.ı 1G / 5J9!\ Kadıköy - !stıınbul Yelde
l{irmeııi Yurttaş sokak No. 
14 Fatma Na7.ırnelek Ya
mlnıçar 

Köy eğitmeninin yolsu.zluğunu M. Fığitim Bokanbğına 
tııhkik eden h yetin tarafgirlik 
ettlğindeıı yeni biı· heyet gönde-
ı·ilmesi dileğinin teminine dair 

polis arkadaşlqrı tarsfından kati- l ~ i şl ri Bakanlığına 
ten teca \'Üze uğratıldığıııdan balı-
bile Istanbul Polis Müdür:iyc1ini • 
d!ıYıı malıiy<'tiııde olan dHekc;;esi-
ıı i n iııt•el nınesi dilcğiııe dair 

elıit dü~en eşinden kendisin 1\ oıuisyoudıulıı· 

baği amın ayhğa yüıd • yUz. znm 
ye pı lnı.aHı dileğin dııir 



Kayıt 

No. 
Dilekçe eahı'lbinin 

adı, soyadı ve a'dresi 

280 

DilekÇ(lnin özeti !şlemi 

4$!17/ 5196 Kayseri : Ualiye TabsiJdaJ'I Oediklide ge~ n hizmetiJıin eylemli !~işleri BaknnlığıM 

Şükl"ii Tek in hizmeti no ekleuınesiıı dair 

4 ı / 5197 

4 19/5198 

4 20/ 5199 

.ı 21/ 5200 

.ı 22/ ;i20J 

" 23/ 5202 

Van : Hayvon ilıı·acat~ıla

ı·ında.n Etem Soydan ve ar. 

Tunceli: Kala ncesine bağ
lı iğaıık köyünde .1\fusıı. 

Duman ve ar. 

Ka.ı·abiik : llalk yazıevi sa
hibi Rasim Gür eliyle Ce
Hi.! . MuJ!avelioğlu 

Rize : . es ~iııeması müdü
riycti 'umhuriyet d. Ko. 
H-2 

Biı·ecik : :illerke1. :\fh. de 
~uphi Sör.nı~ıı 

~i li - Istanbul : '!'eşvik i.'" 
Ilılaıımr 'cl .• 'o. -1- Ali Hı -
san f>ııbis 

'atılı hayvan ihra.cına müsaade Koınisyondadll· 

edilmesi dilegoine dair 

Kendilerine ait tnl'lalarm M.iUet- Kııı ·ıua bağiamu ış tır 

vekili Malımnt Tan tarafındau ta-
puya tescil ettirildiğınden şikayet 

D mir ve çelik fa-brikaları boru 
!abrikası kısım şefi tarafindan 
lıaks.ız -oluak görevine on verildi-
ğinden şikayet 

Taşı·a sinemulaı·ıııcla da büyük şe
lıit'icr sinemaları gibi hilet - ı·üsu

mundaı} olağanüstü zamlarm kaldı
l'tlnın~ı <iii ğinc dair· 

llco ıı.dliycesiııin kanunsuz ha.l'ekci
leriJıden şikayet 

Komisyondadır 

1\onıi~yoııdııdır 

• 

Adıılet ı ııkıııılığınıı 

22 . \ ' HI . l!H7 ııii ıı l ' t' -!4~):! sayılı .\u. Kouıisyoııu Bıı~-

dil~kı;('~iııe ekt ir. koıılığınıı 

4 241 520:~ Sultannhıuel lstaıılm l : t'C'/.asıııııı .. ~ 1 af ~'oli;vlc kahlırıl- .Ad. Komisyonu Bnş-

L'l'T..aevindc . ıı·rı Bellioğlu ıııa'<ı dil ğine dair kanlığına 

4 25F204 Bursa : l\Iuradiye Kayabaşı Aylığuııı zam yapılması dileg-ine da- Koıııiı;yorıdadır 

Alan kak o. 25 Abdıır- ir. 
rahnııuı Miimin Toygar 

4 26/ 5205 ebinkarahisar : Yııycı Kö- ;\Ifılfıliyet a,vlığf bağlanma~ı dileğiııe 1\ onıiııyondadır 

yünde Hüseyin Aksoy dair. 

4 27/ 5207 H mlik : Milli Eğitim ıne
ınurluğu eliyle Murntoba 
Köyü Başöğretmeni Rll§it 
Türel 

4 28/520 Karakö e: Knhveci Galiı> 
Kale 

i\tiJij Mücadele senelerinde geçen 
hizmetinin eylenıli hizmetine katıl
ına ı dilcğine dair. 

Ticaret dası Başkanlığına seçildi
ği halde başkanlık hakkının tanın
madığından şikayet. 

4 29/5209 Kemah - Enincan : Kömür Arazi verilme i dileği.ne dair. 
köyünde azım ygur 

Komisyondadır 

Konıi. yondadır 

Komisyondadır 

4830/5210 Derik : Adalet Dair i mü- Ücr tiuin aylığa çevrilmesi bak- J\uıniııyondadır 

başiri İbrahim anbolat kııida. 

4 31/5211 Bodı-ınn : Çar ı J:oh. de Gcçıııi~ yıllara ait tahakkuk etliı•i - Knıniııyorıdodıı· 

V edi Gönf'ıı l rı vıırgi borcunun nfiı hakkındu . • 

4 32F212 Knr : Hayvaıı ihracat tüc- Hayvan ihrncınn ıuiisande ~dilınesi 1\ouıi yondadıı· 
cariarından Bnhir Yeltekin hakkında. 

ve ar . 
.ı ::!3/5213 ultanhisar - azilli : Ka- 14 . . 1947 gün ''e 3666 sayılı J\oıui . yundudır 

vııklı Köyünd Rıza Turan dilekçe ine ktir. 



Dil~kçe ııaiJıi'binin 

adı , soyadı v·e a'dl'es'i 

281-

DHekçenin öze>ti !şlemi 

4834/5214 Buzuva - Korkuteli : Ga- 13 : VIII . 1947 gün ve 4294 sayılı Komisyondadır 
ripçe Köyünde Mustafa dilekç~sine "ektir. 
Arslan 

4835/5215 Fatih • İstanbul: Çın·şaın- Tahsildeki r,oeuklarına' da çocuk Komisyondadır 
ba F ethiye Cd. Yaghane zammı verilmesi hakkında. 

sokak No. 4 Mustafa Altay 

4836/5216 Ankara : Yenidoğan Mh. 
Eskişebir sokak No. 564-23 
şofö'r Hüseyin Başkurt 

'l'ekel İdaresinin Tüzladaki mua- Komisyondadır 
melatının ineelenmesine dair 

4837/5217 Adapazarı _: l stiklal Ma
hallesi Şeı·ef sokak No. 36 
Hediye Karaferiye 

Şchlt anası sıfatiyle verilen aylığın Koınisyondadıı· 

ıdevaın ettirilmes~ dileğine dair 

4838/ 52JR Kula : Handan Köyünde [plik ''t.>ı·ilmeRi hakkmdıı 

Alıınet Aygün ve ar. 

48;!9/ 52] 9 Çivril : ezaevinde Aziz Üz<'l n C lileğine dai r 
Doğan 

Komisyondadır 

.· 
Karara. bağlanmıştır 

4840/ 5220 Merzifon F'ireğın.ir 

yilnde Sabri Oymak 
Kö- li . lll . "1947 gün ve 2884 sayılı Komisyondadıı· 

<lilckc;esine cktir 

4841/ 5221 !stanbul : Tasfiye halin- Süıııeı·baıık 'ça kanuna aykırı .ola- Komisyondadır 
de Sümerbank Yerli Mal- ı·a k tahsil olunan ıııebaliğin i!ıdesi-
lar Pazarları Müessesesi ııe dair 
Tasfiye l reyetinden B. 
Erseın ve ar. 

4842/ 5222 Kurşunlu : Demirei esna- !\!.aden kömürü verilmesine dair 
fından Recep Taşdemir ve 

ar. 

Ekonomi Bakanlığına 

-!843/ 5223 İskenderun : Kara.hüseyin- Kııınuhıştll'IJıın aı·azisinin kendisi- Koınisyoudadır 
li Köyü eski muhtaı·ı Meh- ne iadesine dair 
met Karaoğlan 

48<14/ 52::!4 Amasya : lfatımiye Camii Çocı~k znmmından fayda.landırıl- Komisyondadır 

lmaını Aziz Sunatay ve ar. mruıı dilPğiııc dair 

"4845/ 5225 KiJis Diştabil1i Galip Hele:li,ye idaresindeki yolsuzluk- 'Konıisyondadır 

Yal7ll.Ş~a lar-daıt şikfıy~t ve takibinin temini 
dileğine daiı · 

4846/ 5226 Korkuteli : Özel saymanlık 'Crethıin ayhğa çevrilmesi dile- Koınisyondadır 
gezicUahsildıll't Asım Oku- ğjne dair-
tan 

4847/ fi22S Osmaniye : l\'l anifutnrll•·ı 

Oııınıın Türkoğlu 

48-IR/ 5230 l zmir : lkiıwi Beyler sokn· 
ğı No. 76 • \lxlü. · t>l:inı .\ 1<
!!iinlü 

4S49/ fi231 Oaziaııteb : Eyüpoğlu Mb .. 
i\şıığı sokak 2. ~ılanaz No. oJ. 

Galip Katarcı 

!-\üııı nı·hank<·a da~tılaıı mallardan Komisyondadıı· 

fııydalruıdı'rı l nıosı dileii;ne dalı· 

Ov.ı•l at' dUeğiııc dair Kımıı·a bRğlıı.nmıştıı· 

' : ı \'1. 1947 taıih ''c 3921 sayılı di- Komisyondadır 
l('k<:r~inl' L•kti ı ·. 



Kayıt 

No. 

4850/5232 

Dile'kçe ııalhi'binirıı 

adı , soy.adı ve adr~ 

rııiş Köyünde gği1mcıı Bay

ı·am ~a.h in 

' 1\u·ıı;uthı : K~y •iil ük şula·

~i hı!şkıını Galip Aki!QJ' "'' 

282-

Dilekçellin özeti 

ınnht mııın görevini. kötü.ye K-orniayoncbJdıl" 

.nJJiıuıh~nı;l~n şikiiy t 

~nı\'a)i ınetı-01\eden yüksek fif-at- Komiayonc:l1r<hr 
lııl'ln t; tın nklıklıu·ı mül,kle rin bıır 

ar. k;yc lıurçlııı·ın.m ııSfı dileğine cbı.ir 

4tl32/rlı!:-l-l ~irkeli - Culınk : ~ııı·ı~~öy '*lll hıı/ıQli olnn ~ iftlikle;·inc köy İçişleri Balmrrlı~na 
vift liği ıhıılkı naın ın ıı Ronui nıulıta.rlığının ve !'ilmesi hakkındıı 
Gerçeker 

4S53, '5ı!:35 ı•:ı·zmum : ~'uı•ı.ltpı~ıı- M.ah. ~··hir lııılkıııın su ihtiyacını temin lı,ıişleri Bakanlığına 
.M:uhtııı·ı M hnıet \•nuıl ı>tıniyen b lediyecbm şiki.l.Y.et -
Oökııkaı·. 

4854/ 523G Yıldıı~c li - Sivas - : Pıuııtılt ;\ [ıLtan ıa tik d rsind n tekra:c ınııva M. Eğitim Bakanhğuıa 
Pmaı· köy e uııtitü!'lü öğrcı:- almrrıusının temini hakkında 
cilerinden , ınıf 4. H. Nu. 
:l56 Nurı>ttin 'l'ürk 1\orl< -
ınaz 

-ı :i:'il 5237 KUI'sll : J\ luradiyc K:ıyalı:ı · f•:ıııeldi a~ lıkl arınn son yapılan Başbakanlığa 

ş ı ·Alan , o. o. 26 Mürnin r.amdan faydalımdırılmıı.ın dileğine 

Toygar <lai ı· . 

4 56/52:1 Merzifon : Malısen Mıı h l-1 . - ıı . H147 gün 3256 sayılı di- Komisyondadır 

Giriş o. o. 4 Ferit Tikıe ı l(•kı;!'ı<i nc ckt ir. 

4857/52~9 Kemaliye : Yağmurcl~rl' 19 . U . 1947 gün ve 2496 sayuı di- Komisyondadır 

1\Tah. Manifaturaeı Mehınl'1 l<'kçesiııP ektir . 
. \kın 

4858/ 5240 İskenderun : Posta kutusu 13 . 12 . 1946 gün ve 1576 sayılı di- Karara bağlanmıştır 
26 Abdullah ÇaJ.dıran d kçesine ektir 

4859/ 5241 Ankara : Mil. Sa. Ba. As- ~asbııun düzeltilmesi dileğine dair. Kal"ara bağlanmıştıı· 

korlik Adalet ve teft~ Ş. 

4860/ 5242 

4861/5243 

sınrf 1. Ask6l'i Adli Yar-
gıç F.ah.ir Dinçer 

Tokad : Alip• camii ima
rm Talip Şengün ve ar_ 

!stanbul : Rumeli Ri arı 
Meydan o. No. 17 N~iye 
Baysal 

Aylık ücretlerinin artırılması di- f onılsyondadır 
leğino dair 

Kesilen emekli aylığının tekrar Komisyondadır 

bajlanmııtn dileğine dair 

4862/ 5244 Galata - !stanbul : Hürri- Avukatlık hakkımn tekrar veril- Komisyondadır 
yet Han No. 9 Leon Şön- nıesi dileğine dair 
m &tl 

4863/ 524.'j Sivas : Paşabey Mah. No. 
115 Na.fi Eryıırt 

4864/ 5246 Edremit: Soğanyemez Malı. 

No. 1 Sıtkıpaşa ad. No. 6 
Rasitn Berk 

6 . . 1947 gün ve 4411ııayılı dilek- Komisyondadır 

çesine ekti.r 

Rarb miiHUü olduğundan 5107 sa- Karara bağlanmıştır 
yılı Kanundan faJıdalaudıl'Jlına,sı 

dileğino dair , · • · 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

4865/5247 Heybeliada . Istanbul : Ge
mici Kayııağı So. No. 27 
Halil Erkel 

Dile'kçeıı i n özeti 4lemi 

Senelerden beri imar ve ihya etti- Maliye Bakanlığına 
ği yerin narnma tapuya tescili di-
leğine dair 

4866/ 5249 Siva.S : Bingöl Köyünden '!'opraklandırılmalıtrı dileğine da.ir Komisyondadır 

Ali Biberci ve çocukları 

4867/5250 ivas : Meydan camii innı-

mı IJasıın Han ve nT. 

486 /525 l Serik : Burınancı Köyü 
Muhtarlığı 

4R69/ 5252 Erzin : Gökdere K.öyünde 
• Hasan Oktenı 

Memur vo müstahdemlere yapılan 
zaınlarla çoc!lk zammından fa.yda
landırılnıa.ları hakkında 

Orman tahdit komisyonunun k-a
nunsux işlemlerinden şikAyet 

i\'Juhtar ııcçiminde yapılan yolsuz
luktan şikayet. 

1\ onıisyondadı r 

Komisyoniladır 

Komisyondadır 

4870/ 5253 Serik : Kürüş Köyü lhtiyuı· Oıınan Tabdit Komisyonunun ka- Komisyondadır 

Kurulu ü~inden A. Yavuz nunsuz işleminden şikayet. 
ve ar. 

4871 / 5254 Serik : Emin . Celer Köyü 
İhtiyar Kurulu üyesi O. 
Şimşek ve ar. 

4 72/ 5255 Bafra : Büyükcami Mah. 
de Tekel idaresi aıneloesin

den nya.s Nayır. 

Or·man Tabdit Komisyonunun ka- Koınisyondadır 
nunsuz işleminden şikayet. 

Kaynıakrunın gör vini kötüye kul- Korı.ıisyonaaaır 

landığında n şikayet. 

4873/ 5256 Bayburt : Vaysal Mah. de 22 . rx . 1947 gün ve 4804 sayılı di- Komisyondadır 

Tevfik Özçelik lekçesino ektir. 

4 74/ 525'7 Düzcc : Kuyudüzü Köyiinde 
Murat Atay 

4875/ 5258 Balıçe . Adana : Hasan Bey: 
li Köyünde göçmen Recep 
Oner ve ar. 

Askerliktc ka.zııen ölen kardeşi Ha- Komisyondadır 

san Atay'dan kendisine tazminat ve-
rilmesi hakkında. 

4;ldin suNliyle iskıinlanna tahsis KoınisyonaadJr 
edilen yerler hakkında Yargıtayca 

vııı·ilen karıırın incelenmesi dileği-

ne lair. ., 
4876/ 5259 !stanbul : T. C. 1\Ierke?. Oğlunun llarb Okulunda okuduğu Konıisyondıı.dır 

Bankası şubesi vezne servisi süreye ait lazminatm atmmaması 

nıenıurlı1r1ndan . ecibe Zor- lıakkmdıı . 

lu. • 

4877/ ll260 Korkuteli : 0~1 saymanlık ylık iier('tl rinin artırı~asma da- Koıııiısyondadır 
merkez yaya tahmldarı 1\{eh. ir .. 
met Kabveci 

4878/6261 lmıir : Devlet Denizyolları 16 . VJ . 1947 tarih ve 4087 sayılı Komisyondadır 
v Limanları şubesi bekçi! . dilekçesine ektir. 
rin.dcn No. 31171\fehm tAli 
Naiş 

4 79/ 5262 rruıun : Askeri Hastane 
Di.~ Tııbibi Yarbay R fik 
Erd.iş 

00 sayılı Kanundan faydalandı
nlmasınm temini dileğin • dair. 

Koıııisytıudııdır 



K:ayıt 

No. 
Dll~kçe salb.ilbiniD 

adı, soyadı v~ adresi 

4880/5263 Niğde : Halk Okulu öğret
menlerinden Osm.a.n Goncu 
ve ar. 

4881/5264 Gürün : Ceza evinde Ha.nefi 
Türk er 

4882/5265 Adana : Merkez Oteli altın
da esnaf kahveeisi Ali Ça
VlllJ eliyle Sabri Çakıcı 

4883/5266 Çanakkale : M. Kemalpaşa 
Mah. Tekke Sok. No. 24 Ha-
san Derici 

-284-

Dil~çenin özeti !şlemi 

Ekim ve Kasım ~!Ylarında çocuk M. Eğitim Bakanfığıııa 
zanılaı:iyloe makam ücretlerini ala-
ınadıklarından şikayet .. 
Kaymakaın ırı görevini kötüye kul- Komisyondadır 

landığuı.dıııı şikayet. 

Nııkdl yardım yapılması veya emekli Komisyondadır 

a.vlığı bağlanınası diloeğine dair. 

Ayl~klarına zam yapılması dileği- Komisyondadır 

ne dair. 

4884/5267 Aksaray - latanhul : Millet 29. lV. 1947 gün ve 3468 sayılı di- KonıisyondadıT 

Cad. No. 175 Rari Bomım~ı- lcı•çesine ek~:r 

oğlu 

4885/5269 Erzurum : Celepler namına Canlı hayVan ihracatına izin veril- Komisyondadır 
Halil Akpınar ve ar. mesi hakkında 

4886/5270 Adana: Salih Bosna Fa b- P. T. T. idarehanesindeki görevine Kaı·aı-a bağlallJlUŞtır 

rikasıııda Tevfik Baran tekrar alınması dileğine dair 

4887/5271 Ankara: Posta şoförü .Ali 
Tatal' eliyle Murat Kokoz 

4888/5272 Çorum : Yeni Yol Mah. 
Hacırecep so. Çarıkçı Ali 
Rıza Cerit 

4889/5273 Sungur lu : Yürüklü Köyü 
lhtiyar Kurulu Y,yesi H. 
I{aHl Güleryüz 

489Q/5274 ;Kütahya : Kışla karşısın

da No. 26 Kamil Özatağ 
4891/5275 Hozat: ]}r.gen Köyünde İs-

J mail Çelik ve ar. 

4892/5276 

4Ş93/5277 

Bilecik : Eski Belediye Baş 
Katibi Kazıni Güney ve ar. 

Edirne : Sevindikfakıh 

lfah. de Feti eşi Tarl:fe 
En ey li 

4894;15278 Karadere - Rize: Selimiye 
Köyünde Ali Osman Er
doğan 

Görevine tekrar alınması dileğille Komisyondadır 

dair 
21 . \ ' II . 1947 gün ve 4321 sayılı Koqıisyondadır 

dilekçesine ektir 

Yeni kurnlacak ilce merkezinin ye- İçişleri Bakanlığına 
.rini tesbit için bir keşif heyeti 
gönderilmeııi dileğille dair 

Varlık ·vergisine ıia.ir Komisyondadır 

Batıya nakilleri sırasında ' satışa Komisyondadır 

çıkarılan gayrimenkullerinin satış 
bedelini ödemtıleri şartiyle kendi-
lerine iadesi hakkında 

B~ledi~·ed ki görevlerinden hukııız J çişleri Bakanlığına 
olatak çıkarıldıklarından şiki\yet 

zunköprü civarind·aki değirmen- Komisyondadır 

leri etrafındaki arazilerinin orı:nan 
idaresince hak ·tz olarak ltamulaş-
tırıld1ğından şikayet 

rikaıısız olarak evlendiği ikinci Komisyondadır 

eşiııden dünyaya ğelen çocukları-
nın nüfusa kaydının temini dileği-
ne dair 

4895/5279 lstanbnl : Beyoğlu Bekar (\;:()J a r flilt-ğine Jui:r 
so. No. 21 Necmi Güneış ve 

Kooüsyondadır 

ar, 



Kayıt 

No. 
Dilekcte sa'lıi'binin 

adı, soyadı ve adrilSi 

285-

Dile'kçenin özeti !şlemi 

4896/5280 Eskişehir: Akcami Mah. Emekli ayhğmın bağlanması dile- Komisyonrladır 

Demir so. No. 3 Yusuf Zi- ğine .dair. 
ya Erdoğan 

4897/5281 Edirne : Yenikadın Kö- Edirne Adalet Dairesi emanetin- Komisyondadır 

yünde Yusuf Taşkm deki 8 altın tirasiyle bir kırma çif
tesinin kendisine iadesinin temini 
dileğine dair 

4898/5282 Edirne : Köseömer Kö- Yunanistan'da kalması dolayı- Komisyondadır 
yünde Salim Arahacı siyle kesilen emekli aylığınııı 

tekrar bağlanması dileğine dair. 

4899/5283 Samsun : Ulugazi Malı. 

Kadı Cad. No. 94 Hasım 

Ari ta 

İskan suretiyle verilen arsaya Komisyondadır 
yaptığı evinin karısı tarafından 

alındığından şikayet. 

4900/5284 Samsun: Y~ni Mah. Mür- ı ·ı ğlu::ıoı ölcli.irPnlcrin meydana çı- Komisyondadır 

teza so. No. 4 EminE' Til- karılması hakkında. 

ki 

4901/5285 Besni : Meydan Mo h. Mü- Uçelerinin su ihtiyacının temini Komisyondadır 
messili Mehmet 'l'utlu v~ dileğine dair. 
ar. 

4902/5286 Bakırköy - İstanbul : Bez 
Fabrikası bekçisi Ömer 
Suphi Çankırılıgil 

Gönüllü olarak sepkeden ll sene- Komisyondadır 

lik hlzmetinin eylemli hizmetine 
katılması dileğine dair. 

4903/52 7 Avanos: Ortahamam Kö- Avanos il e merkezine çok uzak Komisyondadır 
yünde Şevket Arslan ve ar. olan 54 parça köyün, ayrı bir ilııe 

teşkil edilerek bu ilceye bağlan-

ması dileğine dair. 

4904i/52BR Korkuteli: Özel Saymanbk 4910 ayı lı Kımundan faydalandı- Komisyondadır 
tahsildarlnrından Şnhan rılmaaı dileğine dair: 
Özbek 

4905/52 9 Bursa: Şevketiye Köyü 
eğitmeni lfasan Özgeı; 

4906/5290 Gerede: Eski i cra memuru 
Ahmet Atalay 

4907/5291 Yenişehir - Ankara : D('
mirtepe Siimer so. No. 20 
Faris Ulubııy 

Aylıklııl'ınn zam yapılması dileği- Komisyondadır 

ne dair. 

Özel af dileğine dair. Komisyondadır 

Devlet Bütçesinden kendisine ya
pılmış olan tediyattan kanunsıız 

olarak kesilen Bulıran Vergisi ba-
lnyesinin geri verilmesi dileğine 

dair. 

Komisyondadır 

400 ''529:! .\nlcnrıı : <;ıılı~ııııı Bnkıın- D··vlrı niit <:c·s inden kendisine yapı- Komiııyoudııdır. 

lı ğı S!'frrh ı· lik Miirlüı·ü lıırı t~tliy11t ı :ın kanunsw: olarak k . 
1 faşinı rl:ıı;ıılı ~ilen Bııh rıı n Vergisi hakıye inin 

ır••ri ,.,,.i],,ı sine dair 

49 !l / 529:ı Aııhıını . l'lııı·anlar 1\'o. 92 1\nyındırlı:t Bakanlığmdaki yol- Komi yondadır. 
M. ı<ıııı 1 lıığnntuıııı ~uıluldtll'(luıı şikiıyet 



Eayıt 

No. 
Dilekçe saiJı.ibinin 

~dı, soyadı -wı adresi 

- 286 -

Dil~çenin özeti !tl emi 

4910/ 5294 Beyoğlu - İstanbul 3. No
ter Raşit Konuk 

'oteı·le'te vergiden muaf olarak ola
ganüstü halin devamınca verilmiş 
bulunan % 25 zamdan noter yar-

Komisyondatlır. 

dım sııntlığı aidatlnın ahııamıyaoa

tırrıı: dair 
4911/ 5295 Beyoğlu - İstanbul "K - akir okluli'untll.ın Yol parasındaıı . K onıisyondndır. 

malpaşa Mb. Keskinos- muaf tutuhuıısı dile~ne dair 
man o. No. 10 MuMt De-
miralay 

4912/ 5296 İskenderiye - Mısır Tür- Anavıı:tanıı. dönmesine müsaade Komisyondadır. 
kiy Cumbm·iy tl Btı.şkolL- edilm sinin t mini dileğine dair 
solosluğu eliyle Eşnıf Kuş-
çubaşı 

4913/ 5297 Diyarbalm : .Ra ıbiyl 13 . X . 1947 gün v. 5006 
lekçesin ekti~ 

yılı di- Konıi yondııdır. 

4914/ 529 

mü karşısok·ak No. 8 
'Mustafa 'Vkkaş Akkoyuıılu 

Keşan : İspatcamii Mh. d 
İbrahim 'l'anyolaç 

Koşan fenıleket Hastanesi Opera- Sağlik ve osyal YaT
törüniin görevini kötüye kullan- dım Bakanlığına 

. dığından şikayet 

4915/ 5299 Tercan : Parti Köyünde 
lbı·ahim Kırhaoğlu 

Deı:l siııdeı:ı. irsen intikal eden gay- Kemisyonlhı.dır. 

riurenkullerine mütııgallib tara-

4!)16/ 5300 Çat'fjıkapı - İstanbul Yeni 
Okul o. No. 14 Iıiimta 

Ak gün 

rsfındsn yıı.pılan'll1üdahalenin kal-
drrılııuuıı luıkkında 

Yetim aylığınm ftı.ılalaş minıası Komisyondadır. 

dileğiııc dair 

4917/ 5301 Kı'tkoğaç : Gelenb€1y Hu- R ı. Meclisi Uilekçe Komisyo- Komis ııııdadır. 
cağında .Ahmet Güralp nunnn 10 . vrı . 1940 tarih ve 2031 

sayılı Kararının infaz edilmedi
ğinden ~-ikflyet 

4918/ 5303 Çarşıkapı - İstanbul Ka- Gazi Evrenoz varisi sıfatİyle va- Koınisyondııdır 
ub ba o. No. Emine laJ ilıya.sınıı miiBaade edilmiyer k 
Akdeniz lhissesinin kendisine verilmesine 

dair 

4919/5304 K. D. Ereğli i : Kevlı::ev Ev yapmak için tarlasmdan k68- Komisyoııd&dır. 
Köyünden Mehmet Yüksel ti~ ağa ların Orman İdaresince 

kendisin iade edilmesine dair 

4920/5305 Ankaı·a : Dr. Refik ay- Ücrette geçen ııüreıiin borçlanmak Konıisyondadır. 
dallı Merkez Rıfzı Jhha suretiyle emeklilik süresine eklen-
Müee esesi Müteluı.ııt;u ı Dr. mesine dair 
Tahsin Berkin e a.r, 

4921/5306 M. Kemalpaşa : Lalaşahin 6 . 6 . 1947 gi1n ve 3944 sayılı di- Koınisyoudadır. 
~Ah. Bursa C&d. No. 12 lekç ine ektir 
Şükrü Özkan 



K!a.yıt 

No. 
Dilekçe sa1h'i''lıiııiın 

a.dı, .soy.adı ve a.<iı:esi 

- 287 -

Dilekçenin özeti lşlemi 

4922/5307 SalllBun : Kava.k Mehmet 16 . 9 . 1946 gün ve 576 sa.yılı di- J<omisyondadır 

Pş. Ma.h. de Cemil Sııı:gm 1 ekçesino ektir 

4923/5308 Bozüyük : Darıdere Köyü Aylığının artınıması H. Komisyondadır 

Eğitmeni H. Hüseyin Do-

~ ~ 
4924/5309 Antalya : Barba.ros Ma.h. Ormnn İdaresinin haksız işlemin- Komisyondadır. 

Civelek Bo. No. 15 Meh- den şikayet 
met Urcu 

4925/5310 Köşk - Aydm : Uğur Mağ- Özel af dileğine dair 
zası ' sahibi Fuad Çimen 

4926/5311 Köşk . Aydın : İncir, zey- Özel af dileğine dair 
tin, Un ve ba.kka.liye Tica-
ret evi Mehı:net Y ıı..zgan 

4927/5312 Samsun : Ceza.evinde Ali Özel af ı)ileğine dair 
Asan 

Komlsyondadır. 

Koı:niıı ondadır. 

Koıni~yondadır. 

4928/ 5813 Esk~ehir 

Ma.h. Sav So. 
rahman Özsoy 

Cumhuriyet Eemokli manşmın azlığından bahis> Konıisyondadır. 

o. 9 Abdııı·- le hazıl'lanm.ıı.kta olan yeni emekli-
ı ı· hakkındaki knııundnn fayda-
JaudırıJmnsı dileğine dair 

4929/ 5314 Serik : Kasaba tt1uhtarı Orman Tahdit Komisyonunun ka.- Karııra bağlanllllŞtır 

S. Kal'&hcı ve ar. nwuıuz işleminden şikAyet 

4930/5315 Korkuteli : Özel Sayman- Üarett n aylığa geçjrilmesi dileği Komi&yondadır 

lık atlı tahsildarı Mustıı.fıı haklnnda 
Güngör 

4!JH1 / 5816 Samsun : ezaevinde C lıü 7. 1 af diltığin dair K omisyondadu· 
'örnert 

·Hl3:!/ 5317 Bolu : ~Ieıık z ııular kö· l " ırıtil eriıı hıı.;nzlıklıırrndaıı şikll.y t- İçişleri Bakanlığına 
~·ii muhtaı·ı M. Ahalı ve Ar. Ir lmnlorııı btılli hir yere iııkftn 

udilmı lt• ı·i dilcğinc dair 
4!)33, ii8J ~ • \nkara : U87i Lisesi M!LU'· 'l;.a.rny.t>flik ııüruıiıı i u terfi sül'eSin 1tf . Eğitim Bakanlığına 

ıııatik öğretmeni Fahrettin t• klrıımt'. iıır dair 
l"urau 

4!\:}4 1531 !1 ı·; yüp . lııtıınbul : Diiğın •i. '... 7 . \.'ll l . 19+6 ~ün ve 840 ~yılı K m1 yondadır 
ler ~!alı . eski . fular yu ~iiPkt;nsinc lrtir. 
kuşu 9-1 Ali Riza 'anerl i 

4935 / 5320 E~-iip - {stanbul : fulıır !-'ünıPrbaıık r>efterrlıır fabrikası iŞ<:i- K'.nmie ndadır 

4936/ 5321 

4937/ 5322 

'J'oprıık &ı. No. 14 . nhnıı l•rine rapılnn ıaınmm. Akol"t işçiJe-

Yıldız l'iıH• .'·apılınııdığındl.\11 şjkayet 

Eskişehir : Akarbaşı l\l at>. 
o. 8 Must fa Pak ve ıu· . 

orlu : Nuıı tj}. Malı. l'a· 
za.rcık So. ~. 21 O· 

n er 

Aı·nzi l criuin kadastro muamelesin' Komiııyondadır. 

tabi tutulma ı dileği.ne dai.ı: 

lla ıı hulundıığu zaman ait 1\,VIığı.. Koroi yondadır. 

nın v rilm i hakkında 

4938/.5323 Bünyan : Yoni Canıi !ıfah. Pııra vl'ya ker y&l'dımıııda bulu- ~ ık ve Sosyal Yar-
İbrahim Dengiz ve ar. nulmagı hakkında <lım anlığına 



Kıayıt 

No. 
Dllekçe sa'hi'binin 

adı, soyadı 'V~ adresi 

- 288 -

Dilekçenin özeti !şlemi' 

4939/5324 Nazimiye : Ç'amu.rek köyü Ffüküml'tin arazi ve dükkaniarını Komisyondadır 

I Hiseyin Alt ın taş· •r!lrH~inc verilmesi dileği hakkıııda 
+!140 15~12!1 Manisa : Dere ll'falı . lll h- :ı. lll . t!l;l7 tarih \ '(! 2702 sayılı di- KonıiHyondadır 

rnı>tali çıkmazı No. 2 Tah r lclı~t'sin e ektir. 
lmir 

+!l·H/ 5:326 :\Lerı; in : llı rn<'Atçı Şefi k K,• · 
has 

4942/ 5;!27 Yo?.gacl : As. Şb. Başkanı 

~ükl-ü Yılnıa:.ı 

4.943/5328 Alanya : Ceza evi Orhan 
Kıldır 

l>olfir ımıkabili sığır ihraeına ' nı ii 
saad<' Himesi hakkında 

Üsteğul< nlik nashınııı düzelti hn (JSi 

d tlt•ğ'in !' da ir 

lıı.dei muhakeme dileğiıle dair. 

1\ıı ı ·nnı bağlanmıştır 

1\oınisyondadıı· 

Komisyondadır 

4944/5329 Cimin - Erzincan : Kleriç Öğretmen ve IOOy muhtarlarının gö- Komisyondadır 
Köyünden Mehmet .Ali Gü- ı·evlerini kötüye kullıı.n.dıklarından 

leder. şikayet. 

4945/5330 Trabzon : zım ::3ok. 
1 Kemal Ergüney 

o. Üoiversiteye alınmasının temini di- Komisyondadır 
lcğin drur. 

4946/ 5331 Ankara :Gazi Çiftliği Biı·a Emekliliğe ait dileğinin ineelenme- Komisyondadır 

Fabrikası Rakı Imaliıthane- sine dair. 
si Rifat Yılmazer yanında 
Mustafa alikaynar 

4947/ 5332 Daday : Özel idare~ 4. 
daire tahsildarı Ahmet .Anı
lan 

4948/5333 Çarşamba : Karamuslu Kı>
yündo M~hmet Yavuz 

4949/5334 !stanbul : tl'rıüvel'Site BiyO
loji Enstitüsünde müstah
dem Ş. Karahan 

4950/5335 amsun : 19 Mayıs Malı. 

üleymaniye Sok. No. 7 Hü
samettiıı Sergin 

4951 /5336 Adana : Çınarlı Malı. o. 73 
Bediye Songur 

4952/ 5337 Ka.raurgan - Sarıkamış : 
Sırbasan Köyü muhtan Şa,. 
ban A'Vcı 

4953/ 533 Boyabat : -8. Bölge gezici 
başöğretmeni Ahmet Ozdoe
ınir 

Ücrotlc geçen sürenin emeklilik sü- Komisyondadır 
resine e klenmesine dair. 

Aııkerdt> ölen çoeuğundan dolayı ay- Komisyondadır 

lık bağlanmasına dair. 

2 . Il . 1947 tarih ve 2788 sayılı di- Komisyondadır 

lek~esin in yazili adrese bildirilmesi-
no da.ir. 

Andavallıoğlundon metrii.k al'Sanın Komisyondadır 

kendisine 'Verilmesi dileğiıle dair. 

Ev kirularının !Mlrbest bırakılması Karara bağlanmıştır 
ve müstcci'rlerden şikayet. 

Orman İşletme İdaresinin keyfi mu- Komisyondadır 

am b•sinden şikayet. 

T rfi dileğine dair. ı?ti. Eğitim Bakanlığına 

49M/5340 Yenic~ : Jandarma komu- Muhakeınesinin bi.r an evvel neti- Komisyondadır 

tan nkili üsteğmen Şevket celendirilerek hakkının tecelli et-
Kansu tirilnıe inin temini dileğiıle dair 

4955/5341 Tokad: Meclis mumi Da- Emekli ayltklarına yapılan zam- Komisyondadır 

imt Encümeni Baş Katibi dan faydalandırılması dileğine da-
H&hir Y uar 1r 



Kayıt 

No. 
Dile'k~ sahibinin 

adı, soyadı ve a'dreıri 

- t89-

Dilek~nin özeti İıjlemi 

4956/5342 Seyhan: İlköğretim Mü- Aylığın ın arttırılması dileğine dair Komisyondadn· 
fettişi Rifat Oktay 

4957/ 5343 Korkuteli: Kiremitli Ma h. 
de Mustafa Obalı 

•958/5344 İzmit . Kocaeli: Paç Ka
rakolu karşısında 3 - A 
emekli tüfekçi ustası İ. 
Hakkı Demirbilek 

Oğlunun 18 yaşını doldurmadan 
evvel üzerine tarh edilen Kazanç 
Vergisinden muaf tutulması dile
ğine dair 

Emekli aylığından fuzulen kesilen 
14 1\ylık '% 5 sımdık aidatının iade
ai dileğine dair 

Koınisyondadır. 

Kon:ıisyondadır 

4959/ 5345 Samatya · İstanbul : V ele- 10 . IV . 1947 gün ve 3218 sayılı Komisyondadır 
di Karabaş Ma.h. Karagöz dilekçesine ektir. 
çeşme so. No. 21 Cemal 
Doğmuş ve kardeşler:i. 

4960/5346 Söke : Kemalpaşa Mah. de Yol Vergisini vaktinde vermedi- K om i yundadır 

Muzaffer Kıvılcım ğinden dolayı hakkında tevkif 
ınüzekkeveai ke~;ldiğinden şikô.yet 

4961/5347 İstanbul : Büyük Postane Canlı hayvan ihracına izin veril- Komisyondadır 
arkası A.şır Efendi Oad. mesi dileğine .dair 
Alyanak han No. 5 İsmet 
Turan ve ar. 

4962/5848 Cimin . Erzincan : Keleriç Tohum ve yiyecek yaı-dımı yap ıl- Komisyondadır 

Köyünün Kalolar mezra- masının teminine dair 
sında Mehmet .Ali Düıer 

4963/5349 Ergaııi : Kemaliye Mah. Çocuk zammından istifade ettiril- Karara bağlanmıştır 
Mazhar Cizralioğlu mesinin temini hakkında 

4964/5350 Erçiş : Kasahada oturan 2 . VIII . 1947 gün ve 4440 sayılı Komisyondadır 
Cugah köylü Şerif Ünal dilekçesine ektir. 

4965/5351 ı Abarin . Trabzon : As. Po.. Evinin kiracıdan tahliye ettiril- Komisyondadn· 
15219 Gedikli başçavuş ınesinin teminine dair 
Lütfi Kursun 

4966/5352 Nevşehir : Cumhuriyet Sav
cı Yardımcısı Remzi Ral
kanlı 

4967/5353 Pehlivan . Uzunköprü : 
Halktan Malik Baydar vı> 

ar. 

496 /5354 Ankara : Altındağ Mah. 
No. 1593 Muazzam Alpars
lan 

4969/5355 Adapazarı : Yenicami, Sa
karya Cad. No. 56 llasip 
Aladal 

Birikmiş 22 aylık aylığının- veril 
mesi ve bu sürenin hizmetine ek
lenmesine dair 
Çiftçiyi kalkındırmak nıaksadjyle 

dağltılan tohumların köylerinin 
nüfus nispetine göre dağıtılması

mn teminine dair 

ABkerlik vıı.zife.sinde yaralanarak 
terhi. edildiğinden kendisinin b~
ka hir göreve tayininin temini ell
Ietine dair 

M\ıva.zzaf tüfekçi ustası olduğu

nun tesbitiyle emekli a.ylıtmm 

bağlanması dileğille dair 

Kararn bağlanmıştır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komjsyondadır 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahlbinln 

adı, soyadı ve aliresi 

290 -

Dilekçenin öwti İşiemi 

4970/5356 Karaman : İlisıra Köyü lfazineye ait arazinin köyleri hal- Koıuisyondadır 
halkından Osman Aydınlı kınıı taksitle satılmasının temini 
ve ar. dileğine dair 

4971/5357 Aziziye - Erzurum : D. De- Çocuklarının Devlet okıillaı-mda Komisyonda'tır 

miryolları 4. İşletmesinde okutulmasının teminine dair 
Aziziye durağında İbrahim 
Al tepe 

4972/5359 Manisa : Bağcılar Birliği Ermeni em vali metrükesinden yük- Komisyondadır 

Başkanı Fehmi Erkut ve sek fiyalarla arazi satın alan yurt-
ar. taşların 'bakıye taksit borçlarınm 

affı dileğine dair 

4973/5360 Göle - Kars : Eski Demir- Köylerine ait meranın Giilistan Komisyondadır 

kapı ·köyü halkı ıı.dına muh- köylülerine verilmesine dair m ah-
tar Sait Taş vekili Asker kemeco verilen karardan şikayet 
Ka.raku.ş 

4974/5361 Ankara: Koyunpazarı K ek
lik So. No. 9 Hakkı Erdi 

Muayenea.i~in yaptu·ılarak a.lına

cak rapora göre malftliyet aylığı 

bağlanması dileğine dair 

Konıis,v011dadır 

4975/5362 

4976/5363 

4977/ 5365 

4978/5366 

Ankara : Çimento Fabri
kaın memurlarından emek
li Yzb. Mustafa Gürsel 

Emokli işleminin kaldırılması dile
ğine dair 

Komiııyondadır 

Çayeli - Rize : Gündoğdu 1Halı1liyct aylığının bağlanmasına 1\aı·a ı·u bağlanmıştır 

Bucağına bağlı Balıkçılar dair ' 
köyünde maltil Muhittin 
Mürta.zaoğlu 
Balıkesir Erkek Lise~i 19.t2 yılı )Ia.~· ı s den inde Devh>t M. Eğitim Bakaıılığına 
öğretmeni A. Kevenoğlu .\1ımıuriıırı Yabancı dil sınavım 

kaıaudığınılıuı kanuni haldarının 

I'Crilıncsino dair 
1 

~lala t.ya :Eski Tellal PaY.i.- 12. \" . 1947 gün ve 363!1 sayılı di- Komisyondadır 
rında o. 45 Kunduracı Ali l ckı;t•si ıı e ektir. 
ltaslan eliyle lsa. Köylü 

4979/ 5367 [,üJeburgaz - Kırklareli : Hıık. ı7. olarak Belediye Koıni er- Komisyondadır 

Belediye Zabıta .A.m.iri l\lus- li~i ~öreYiııin uh<lesinden alındı-
tafa lıjık ğın la n ikiı.yet 

49 0/536 Varta : Belediye eııki nı •;- ~lnha iplik ödeviııe 14011 ''e rildiğiıı- Komi yondadır 
h~ihi lbrahim ver dl'n şikiı.yrt 

4981 /5369 

49 2/ 5370 

ivrice : Karncah köyü 
mı:ıhtarı 1brahim :Rirkcnt 

{ şak : Uı·ganlı köyüııdo.' 

Durmuş Ozb k 

49 3/5371 Tir bolu : Ciıltaşı ~lıı.h . d 
Ali ezginer 

Tapulu arazilerindeki bulunan ü
_vı.ın F:liizığ'ıı ıılınınasınrlau şikfiyet 

t '.ak ckt•r fıı hı·ikruııua t slim ettiği 
panear bedelinin ödı>nmediğinden 

şikiiyı-t 

Komisyondadır 

Koıııisyoııdadır 

1 lt•c . 'ot ı· yar lım ı ı T nı el Gü u- f omisyondadır 
ııydm ' la arasındaki a.nlaşmadık dos-
~·ıınnın ineelenme ine dair 



f{ayıt 
No. 

Di1ekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi 

-~1-

Dile'kçenin özeti ~le mi 

4984/ 5372 Aklıisa ı· : Şeyhisa i\lah. 71. 21 . X. 1 !W) ı:tün vo 94!l sayı lı di- Komiayondııdır 

~o. No. 1 A. H.fmit Tanık lpkçl'sine oektiı·. 

4985/ !i:171 'l'ok.ııd : Cl'zaevi !l.l1ahkfını- Oenrl af dilcğinc dair. Kü ı·arn bıığiRnnııştır 

ları namına Diırmu~ Yal-
çınkaya 

4986/ 5374 Yozgad : Büyükcami bi- Üerl'llc!'ine 1.am yapılması n çoçnk Komi.9yondııdır 
ı·inci imanıı Yıısnf Genl'k zamm ından i'aydalandırılmalarmı.n 

ve ar. t('ınini hakkında. 

4987j 537!i Hmmrluk Terzi Ccl5l eli~•lc Hak.~ı 7. olarak görevinden çılcarıl - Komiııyondadır 

Emin Ö1. dığından şikayet. 

4988/ 3576 Balıkesir : Eski Inırncılar Bağlanan yetim aylığının nzlığın- Komisyondadıı· 

i\rııh . Atalar Cad. Al işan, o. daıı ·ikfiyet. 
~o. 81 Hasenc i\felek Ozışın 

4989/ 3577 !stanbul : l\fahnıııtpa şa Bez- Kumkapı Belediye Haciz memuru- lı: işlcri Rukanlığınıı . 
cilcı· 8ok. No. 1 Yusuf Ka- nun kanunsuz işl eminden şikiiyoet. 

rabncak 

4990/ 5378 Oiı·csun : Belediye Baııdo.~u Çok c:ocuklu \ 'C nnthtac. olduğundan Ka r·n rıı hağlonıııuıtw 

ınlistahdl'mlerinden İsınail Hiikiimctçr ~·a ı·dıın ~·apılınasıııa 
Yı l dır. daiı· . 

4!l!l] , .)379 Tu ne~ li - Hozat ·Eı·gerı Kö
ylindc Mahnıut Kankotan 

Hazineec satılan ınıtllarının sat ış Komisyondadır 

l.xıdeli kl'ndileri tar:ıfmdan öden-
,.e ııı·kada~ları mek şartiylc geri verilıni'si dilcğine 

dair. 

4992/5380 Aralısun : Kasaba ve köy Arapsun İleesinde liığvedileıı as- Komisyondadır 
halkı adııııı lhsan Oııcı·mc kcl'lik şubesinin tekrar açılınnsiyl(' 
ve ııı· . biı· nnıamcltıt meımını tfiyiniııe 

d n ir 

4993/5381 Aky,ozı - Kocnl'li Reşadiye Sulh hukuk mahkemesince verilen 1\omi.~yondııdır 

Köy-li öğretmeni Şiikı·ü hükmüıı kendisine tebliğ edilme-
Varan yip kiracı.' ın:ı. tebliğ edildiğinden 

temyiz nriidd tinin geçmiş oldu-
ğundan şiknyet 

4994/5383 Giresun: Postane karşısııı- Jliiklimetç(' yardım y.ııpılmnsınn Koıniııyond:ıdıı· 

do. Terzi Mahmut Mangan dail' 
eliyle Mevli\t Hamzaoğlu 

4995/5384 .l\{onisa : Jlükiimet karşı- Pul bayilerinin korunnııısıuın te- KoınJsyondadır 

sındıı. pulcn abri Merter mini dileğine dııir 
ve ar. 

4996/ 5385 Yenişehir - Ankara lsın cl- Hukuk Fakültesine kayıt, kahulii Komi.syonq~dır 
paşsı Cnd. o. 59 Alpaslan hııkkındn 

Ülgür 

4997!53 7 Ankara : Kastamonu otr
linde İsmet Kahraman 

e haleti srbebiyle tebdil ııttir<'llle

diği O ınıı.ıılı bnnkonotlaruuu de
ğiştirilmesine dair 

Komisyondnclıı• 



Kayıt 
No. 

Dilek~e aahlbhun 
adı, soyadı ve adresi Dilelk~enin özeti . İşleıı:ıi 

4998/53~ B. ll. M.. PoA•-a Müdmji Maaş.ı.ıım 70 lira üzeriıtden -to bak- Kaı·arıı lmğlannnı:ıtır 
Osman Meltem ,Imk ettirilmesi dileğine daiı· 

499~/53 9 .AAJtara : Oebeci Yenian- Aleyiline n~ticelenen Ankııra 2 nci Komi yondadn· 
kara So. No. 12 Şerııfcttin Sulh Hukuk Mnhkemesinin klltll· 
Yazıcı 

5000/ 5390 Ko.ey~ : nrw- .Malı . Re-
cep Turgut 

rınclan şikayet 

-Seferberlikle geçen hizmet süı-esi
nin emeldiliktc iki mi line sııyılma.
sı huııu:sunun tekel memurlarına 

t.eşmil edilmediğinden şikayet 

Koıni<iyondtıdır 

5001/5391 İstanbul : Fatih~ Aksaray 29 . HI . 1947 gün ve 3027 sayılı Konıisy~ndtıdır 
Millet Cd. 181 . . Hüsnü Yi- dilekçesine ektiı-
ğit 

6002/5392 Niğde : Aksaray Yeni ce
aa ,evinde Gelveri - Aşağı 

Mah. Sait Bakan 

5003/5393 23. Tüm. 31. Top. A. K. 
Mu.harrenı Akgöıe 

500-l/5394 23. Tiim. 31, T.OJ). A.. K. 
Muhnnem Akgöze 

5005/ 5395 Keban : .KayllU\luım lnliu1 
Snit Oztıı .; 

:' 006/1\396 

'ı007/5397 

Aydın : flcrnıencik ~fursn l

lı Köylinde İlyas lskeııdeı· 

öne rı : K u rtıduş 1\ıalı. cl<: 
Asım Ba~ 

Aksıtray Ağır eza Mr.lıkem\ÖS~nin KoTIIiRyonrlArlıı· 
yolsuz kararından şikiiy t 

Albnylık görevine bir senenin ka- Komisyorıdadıı· 

tılmnsı clilcğine dıı.ir 

400 sayılı Kamuı gereğine hir de- Kornisyondadıı· 

rc<'e yükseltilmesi dileğine dnir 

~'379 ,. ~598 sayılı kıtnun lardon Komiııy ndadu· 
faydalanmosııım temini dilcğiııc 

dıli.r 

İsklin durıınnuıun düzeltilmesi dil~ 
ğhıc dııir 

Uakkmda verilmiş olan ınahkcm 

.kaı:ornı_ın tııthik e<lilmı>ııiııin lrmini 
dileğine daiı· 

Konıisyondnd ır 

Korrıiııyondııclıı· 

5008/ 539 Af ı Klıwıhisaı · : .M .:ı 2 . \ ' . 1947 gün ''ı' 3 21 11!1,\'ılı eli- Koıııi~yoıulad~ı· . 
Mah. 1o. 6 Oımıan Honda lekt.eriıı ktir. 

5009/5~99 '('lıeci : Hiilhan Jln tıı.ı - 6 . X. !947 gün \'C 5106 sayılı di- Kııroı·a 1 ağlnnuııştn· 
si Ankara Tip Pakült i 1 • t<ıi:ı:ı klir. 
lntoııiye Dv<:eııti Dr. J ~t·· 
hiç Onul 

;J()I0/fı400 naybnı·t : Malansn Köyüıı 

de Ag-iilı Bayrak 

;')011 1:-l-lOl Arlopnznrı : Özf:'l 1dnı " 
tnh. ildnı ·ı Mubarrf:'ın Ö7.-

...... 
5012/ 5402 Besni : Vusla Malıall sin•l 

Mnstnfo Aytckin 

fı013/fı4 ' • · \ · - lsuuıbul : &ıııu • 

.:;oı.ı 1 :ı404 Şııın : ~öhc.rda ,.nlau ıı·i. 

So. 69 , 'ecıncddin Doğan 

Köylc l'iııde i · kiıı !'den göç;ıneıı· dıı· 

l!'rin, Hüküm tin verdiği arlllileti 
sııttıkl rmrlau şik:\yet 

:lG . ıl\' . L!)f.7 gün v 34 l snyılı iKoni yonchıdır 
dilekçesine cktir . 

~fal ıniidiirünüıı lrnnu:u.<nl'l. işll'l in
den şikAyet 

1 . VI . 1 di ırün Y 40 ayılı 

dil k~~ine ektir. 

K ııl'i~yondndu· 

Koııı.iNY ıulad1r 

:!' . \'JJ . J 4.7 gün l' t' 4:{;):1 sııyılı 

dilı•kçeııine ektiı·, 

1\nı·nı·n bıığlonmıştır 

. ' 



!{ayıt 

No. 
Dilekç-e sa'lıibinin 

adı, soyadı ve adt'ef>i 
---

Dilek~eııin öıet i İşlem i 

5015/5-ıos Aı·dahan : Küçük Cincitop 
Kfı:ırünt1 n • ehbi Top n 

i\'fnııcvroda koluıırlnn ~·aralandı- Komiııyortdndır 

ğmdnn kendiiline yurdım yupılınıısı 

lınh'kırırlıı 

G016/ M06 Pülümür : Tüccar Halis 'l'npulu nrnzileı·inc viıkı müdahale- Koıııisyımdadu· 

Güven eliyle Hüseyin -· niıı ,men 'i ~lileğine d ah 
ku n 

.!017 / 5407 Zonguluıık : Üziilmez (As· 2-l . IX . l!l-!7 gün ,. 4A-l3 sll.),lı Koınisyondndıı· 

ma mevlcii) J<Jınin \icdik di.tekçeııine ektiı' 

fıO l A/540 Hendek . Koeaeli Çnknllık 

Kö~·ilitde :Riiat Kap 
Karrleşiniıı ann,·attınn geti'rilme. i- KoıııiııyoDdndır 

nin temini Juıklundn 

3019/ 5-!0!l Ç'arşambn : Knbalıürük Kö- 7.iroııt Bankası . . amsun Şubesi Mii· Koıniııyondndır 

~-ii ~fnhtorı Ma'lrir Y'ı.ik.qeJ düriinön kııınun~nz işleminden şi -

ve A·ı·. kfı,,·et 

!1020/ Sfl-10 Ankara Bentelere ind ~fılluııkat depolarıııııı a~;ık artırnın Konıisyondııdır 

nınhnıkut~ı U. Uğm ,. Aı·. tııınliyl~ ihale ~d ilmesi Lınklundıı. · 

:i021 / !i41 ı Ak~elıiı· Ahi<>elıil )llı 

~~·zi llıııınıtluoğlu 

Kaldırım inşası i~in belcdiy<' tanı - l\omisyondadır 

fıııdnıı tııı·hedileıı v<'l'gil riıı kııl-

dıı·ılmıısı hakkın !ıı 

.i022j !\-11::! ) l ıısnı·tu . ~;ınır : ~\Lu:ıııoı·.i C. lL P . .Nro .kııpli;dc kö~·Jeı'(' !!Wııı . U. P. ~ncl ekre-
kö~·ündc Arif YıJoo Ye §lliuııl.ııı:m uslılsilı [lnra ıılnıalann- tel'!iğine 

A ı·. dan ~ikiıyct 

!ı023j:i-!13 ll ıı\'Zn: ~olıırac: •kö;l"i:i Ka - K~·ıııekto'hminyatnlnını.ıiçinııo'k- Korııi.yondndıı· 

dir Çelik di .' ·udıın .vnyrtlml!!!ının temini lııık 

l<ındn 

:;02-l/ 5-ll:i Kuıakösc Sof:~•an köyii Katil suçuııdan hi_ikiimlü QğJunuıı Koı.W.j'Oıw:bıdrr 

Alıhas Knı·a ~ C'= evindetı bu§kıı bir ywc 
nakli dileğine-dair 

5025/.)-116 F~rzunıın : ntal:vıı Mıı oM ~9 . lll . 1947 gi:nı ''e . '3 yılı !Konıisyondodrr 

alıibi ~Iuslafa Karserir dilclt~c k-tir-
eli.Tl afa D 

!l026/ Ml7 Karnurgnıı .. ' ıll'lkıınıış 
lskanso köyii Muhtntı Ah 
nıet Ö?.dcmiı· ,.e Ar. 

:>027/ 5-!18 . ivos : ~fLqnııl ~rııııık dh 
J • 2 Fnhri ff!ier 

Kıırnuı·gaıı Bucıığıı miidürvckili tn- Konıiııyondarlır 

rııfıntlıın hakııııı .' ı-e J~ al.t.ııııı 
ıtlııtıınalıı.rı \"e döviilrııelel'inden i-
kii.nıt 

;m ~{li Kamıım-rıun 1 ııti maı'la i 1'\onıisyondııdır 

ır(l'loeiiflff nıalJII•ı:ım bırakıldığı hak-
Im uıın verilme i tı\ıkkıniliı 



Kayıt 
No. 

bilekçe ııabibinin 
adı, soyadı ve adresi 

--29-l --

Dile'kçeııin özeti İglemi 

5028/5419 Şehremini - lstnııbul: :MeY- .ıo seneden fazla orduda çalışınasına Komisyondadır 
1aııc kapı Uacie,·liya Camii mukahil ·'·en i terfi rütbesino göre 
sokak Ko. ~J i\Iustat'ıı. Ku- arlığının bağlanmasına dııiı· 

rııııı. 

502!l/iı420 1\Iuğla : Şeyh i\fnh . dcıı -l3 !i sayılı Knııuıılıı. •ellerinden alı- T<omisyondadıı· 

Kiimil Ö7.ıılp nan oı·ırıaıılarının iadesi dilcğinc 

dair 

5030/ 5-121 1stanb11.l : Bııhçcknyıı 'l'a.ş
lıım No. 3 lskender Eı·knn 
ve Ar. 

Hıı.n·an ilım(lı yasıığı yüzünden uğ. r<;o.ıtıifıyondadır 

rudıkları zıu·nra meydan ''eril~eıııc-
si lıakkıııdıı. 

5031/5-122 Osmaniye : Tüccar 
Okur ve Aı·. 

Yeli ~usamlıırının 130 kuruştan satın- Komisyondadır 

alınma. ının temini dileğine daiı· 

5032jfi423 Erbaa : Nııhu köyü TTııcı 

Ay 

5033/5-L-1 Kastamonu : Kiir'l' Ahııı~t 

!nal 

503-l/5-12!i Göı·cle : Tckgöz köy iind 
Yakup Bınanel 

::>035/ 5426 'l'oka.d : TTm<: SQ. Xo. 9 
:W ustofa A,vbostı 

5036/5427 Yeşilova: En eş köyü mu h
ta< ı lvf ı>~ ı.ıet Babuç "" '\1'. 

•rarlıısına \'fikı 

dair 
tcruviizüıı menine Komisyondadır 

TTidematı nıtııni,,·e tertibinden ııııı · 

a~ lınğlflnınosınııı temini hakkında 

Ç'O<'uklııı'ıııır1 gc~inıi için tarla veril- Komisyondadır 

ınesi hı1kkındıı. 

Kaybolan !l baş ha.vnın ıııın kö.v lwl- Komisyondadır 

kı taı·afıııdan la7.rnini hakkında 

ldari bııkımdan Yeşilovıı 'ya bağlı l~iııler i Bakanlığına 
olun köylerinin Burduı· merkezine 
lJağlanmasının temini dileğine dair 

6037/542 Ankara: Bahçeli Evler 44. Aylıklarından kıınunsuz olaı·nk ke- KomiNyondndıı· 

o. ro. 9 'ınan 'l'imürluı11 ilen -vergilerin geri verilmesi hak· 
kındn. 

503 /5429 Bartın : Ceıa evinde lliisc- 12 . III . 1947 giiu ve 2 34 sayılı Komisyondadır 

yin Kut dilekçesine ektir. 

5039/5430 Döı·tyol : Ceza evinde 'l'ıı· 

ruslu köylü Musa Yayiıcı 

5040/543] neodek: Çarıkuru köyün
do llüseyin Öra 

50·!1/5-132 Giresun: Ceza evinde V ey
el Talıç ve ar. 

Kanun uz olarak nczaı·et altına Komisyondadır 

alındığından tahliyesinin temini 
dileğine dair 

2 • V • 1947 gün ve 38 3 sayılı di- Konıi~yondudır 

lekçesine ektiı·. 

Yargıtaydaki muamelelerinin bir Koınisyoııdudıı· 
au önce netieelendirilmesi h.ııkkın· 
da 

5042/5433 Vnye: Göbiinnlcı köyünde 
İsmail Güneş 

?ı!uhtaç olduğundan yardım yapıt. Karftl'a bağlnnnııştıl· 

ma ının temini hakkında 

5043/54!M İzmir : İnönü ad. Sıı !ha
nede N!?· 315 Cemal Çimen 

Eşyaları ve çoımklarının denizyo- Kornr:ı bnğlıınmıştır 
luna nit biı· vapurda battığından 
iclarcee tazminııt verilmesi hakkın· 
da 

5044/5495 Erzurum: ltaeı uma. Ma h. E ki gör vine alınmasının temini Komiııyondadır 

No. 6 Ömer Yalçın dileğine dair •., 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa'hilbiırin 

adı, soyadı ve adNltli 

29lS-

Dilekçeniu öwti İşlemi 

5045/5436 Ankara: Hukuk Fakültesi Fakülte idaresinin verdiği yersiz Karnı·ıı hağlanmıştır 

sınıf 3 No. 7551 Sabahattin kararın kııldırılmasırun temini 
ı Bilge ve ar. hakkında. J 

5437 Çankırı: Ortaokul öğret- Kıdem baklarının tanınması dile- Bütçe Komisyonuna 
meni H. Fehmi Gökşen ~ine dair 

5438 Ankara: Gümrükler U- B. M. M. Basımevinde açık bulunan Ka . :Müdürlüğüne 
mum Müdürlüğü tetkik musahhihliğe tAyininin temini dile-
memuru sicil No. 1683 ğine dair 
Mümtaz Karabatur 

5046/ 5439 Malatya: Niyazi Mıı h. No. 
56 Ahmet Balanit 

MiUillen emekliye ayrılmasından 

az aylık bağlanmak suretiyle ka
nun hükümlerinin yerine getiril
mediğinden şikayet 

Konıisyoıuladır 

5047/5440 Merzifon : Hocasüleyman Avukatı tarafından tarla ve evinin 1\onıisyoııdndır 

Mab. Kale so. No. 21 Mı- sattınlmasından şikayet 

ğırdıç Gülbenek 

5048/5441 Ceyhan : Büyük Kır-ını 

Mah. Mehmet Selçuk 

5049/ 5442 Düzcc : Sııkuç Hacı İbra
him Köyünde Salihat Ka
muk 

5050/5443 Üsküda r - İstanbul : eza 
Evinde Ilasan Yormnz 

5051/5444 Ankara : Pazar Malı . Mete 
so. No. 18 Ccvat Örnek 

5052/5445 İsparta : İskender Mah. İn
ce so. başı No. 69 Kadri 
Gilginkoç 

5053/5446 !nebolu : Karşıgiboru Kö
yünden İsml!-il Şentürk 

5054/ 5447 Tavşanlı : Durak Ma h. 
Şükrü Koyuncu 

5055/ 5448 Ankara : Anafertalar ad . 
Ateşhan kat 1. Aliriza Din<: 

5056/ 54.49 Çankırı : eza evinde Bekir 
Res111 

5057/ 5450 U~ak : Yeni inema sahibi 
Ragıp Atak 

505 / 5451 Edirne : Çömlek - Akpınar 
Köyünde Mehmet Tanrıbilir 

Kaymakatnın kannnsuz işleminden 
şikft.yet 

Maltil ölü kocasına ait maltlliyet 
maa.şı tutaı·ı olan 2080 liranın ken
disine verilmesine dair 

12 . IV . 1947 gün ve 3246 sayılı 
dilekçesine ektir . 

Ciheti.nskeriyece arsasına ait mah
kemeden aldığı ilaınının infazının 

temini hakkında 

Ereğli Bez Fabrikası ve İsparta 
İplik Fabrikasında gördüğü yol
suzluklardan şikll.yet 

Komisyondadır 

1{ oıu isyoudadır 

K<Hniı;yondadır 

KonıiNyondad'ır 

Koıniııyondadır 

Orman Kanununun tadilinin teıni- Komisyondadır 

ni hakkında 

HI . TV . 1947 tarih ve 3335 sayılı 1\omiııyondadır 

dilekçesine ektir., 

Kesinleşen icar alacağının Hava KomiRyondadır 

:.\[ü<lafae. Ocnelkomutanlığındıın tiı.lı-
!iili rlil eğine dair. 

29 . V . 1947 gün ve 3833 sayılı di- K om i. yondadır 
lekçesine ektir. 

Sinemalarda vN·gi haddinin eskisi Maliyt• Bııkoıılığııın 

~ihi % 10 indirilnıe ine dair. 

11ıya ve imar ettiği arazinin kendi Komisyondadır 
narnma t scilinin t mini dileğine 

dair. 



Kayıt 

No. 
Di.lekçıe ııa'lübin.i'D 

adı, soyadı ve adresi 
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Dile'kçenin özeti !şlemi 

5059/5!52 Erzurıun : Karaköse Mah. 3. ,-ır. 19-!7 gün ve 39 7 sa)·ılı di- Karın·a hağlaıımıştır 

Hacı Ömer Sok. No. 'l A. lckçesine ektir. 
Galip Köni 

5060/5453 iYas : 3 Or. II'L Ş. Müdü- :\a. bınuı düzeltilme i dileğin dair. Karara bağlanmıştır 
rü Rıza Olgaç 

5061/5454 Akçak<X'a : 1eeburi ik§.me. 7 . VI. 1947 gün ve 3950 sayılı di- 1\onıisyondadrr 

te tabi H asa n ebeci lekçcsiııe . ekti1·. 

5062/5455 Bayburt : Büyükcami malı. Bedeli mukabilinde Devletten tak- 1\ oıuisyondadır 

de Ahmet Kügüker sitle almış oldukları arazinin tak-
itlerinin alınmamasma dair. 

5063/5456 Bayburt : Tnzcuoğlu Mah. 
de Derviş Ağgöz 

Bedeli mukabilinde Devletten tak-Komisyondadır 

·itl<> almış olduğu arazinin taksitle-
rinin alınınamasuıa dair. 

5064/5457 Bayburt : iptoros Köyün- Bedeli mukabilinde Dev~ette~ tak- Mo liye Bakanlığına 
den Salih Güven sille almış olduğu arazinin taksitle

rinin alınmaınasına dair. 

5065/5458 Fevzipaşa : HaU..~vi Başka· Fevzipaşa İlkokulu öğretmen kadro· Koınişyoııuadıı· 
nı İbrahim arı ve ar. suntın 7 ye çıkarılması hakkında. 

5066/5459 Fevzip!Vja. : Bakkal imo · Devi t D. Y. da makinist iken göz ve Koıııisyondadır 

eliyle Yahya Yaman parmaklarını zayi ettiğinden emekli
lik ~lenıinin yapılması vcyahut taz.. 
minat veritmesinin temini hakkında. 

i5067/5460 Yalıvade - Gemlik: Sey- Kanunsuz muamele yapan koıni er Koıniı;yondadır 

• yar Çarıkçı .Ali Bozknrt hakkında kanuni kovuşturma ya
pılınıı ının temini hakkında 

5068/5461 Bursa : Aktar Hüsamettin '· Bir göreve kayrılmasının temini 1\orııisyoudadır 

llgazlar so. No. 16/ 2 Sevim dileğine dair 
Özgender 

5069/5462 Mudanya: Heuderli Kö- 6 . VIT . 1947 gün ve 4224 sayılı Komisyondadır 

yünde Bakkal Ali Atabay dilekçe ine ektir. 
eliyle Recep Yıldız 

5070/5463 Mudumu : Avukat B dri ll . lV . 1947 gün ve 3237 ayı h Komisyondadır 

Narda dilekçesin ektir. 

5464 Gülnar: Birinci B. M. M. 
azası Şevki Göklevent 

5071/5465 Ankara: Şülrriye Mah. Ya
rık.kaya çay so. 40/1 Hak
kı Pervaz 

5072/5466 Manisa: ?tl uradiye bu n
fmda Habil yaz 

Birinci B. !.!. M. halarına yapıla
cak yardım dolayısiyle geİirirun 
yanlış tahkik edilmesinden şikayet 

Askeı1 fabrikalarda 30 yıldan faz
la çalışmll8ma mukabil tazmina.t 
v rilmesine dair 

Zilliyedi bulunduğu tarlaııın ken
disin verilmesi ve borçlandırılına 
dosyasının mevkü muameleye ko
nulma ma dair 

Bütc;e Komisyonuna 

Komisyondadır 

Konıisyondı:ıdır 



Kayıt 

No. 
DilekÇ"e sa'hibinıim 

adı, soyadı ve adresi 
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Dilekçellin öreti !şlemi 

5073/5467 Antalya: P. T. Telefon 
memuru Hakkı Mı>tin eliy
le Ahmet Metin 

Vazife başında hastalanması sebe- Komisyondadır 

biyle emekliye ayrılmasının temini 
dileğine da~ 

5074/ 5468 Ayaş - Zikayı : Köy sağlık Sağlık memurlarının istihsar taz- Koıni~yondadır 

memuru Hiisamettin Yü- minatı öden~csi dileğine daiı· 
eel 

5075/5469 Samsun: Bağdat Cad. No. D. D. Y. hesabına Amerika 'da tah- Komisyondadır 

29 Seyit Mehmet Arslan- silde bulunan oğlunun aylığından 

bayrak yol ücretinin kesilmemesinin temi-
ni hakkında 

5076/5470 Palu: Mübaşir bay 
eliyle Ali Talo 

Fikri Emanete alınan 912 liraıun keıı<li- Komisyondadır 

sine iadesine. dalı· 

5077/5471 Fatih - lstanbul : Emekli 
binbaşı Sofular Mah. Fey
zullah so. No. 9 Bedri Bu
duk 

Emekliliğinin reddiyle göreve tek
rar alınmasının temini dileğine 

dair 

Komisyondadır 

5078j 5472 Gemlik : Mfılw Yüzbaşı 31 . I . 1947 ve 3923 sayılı dilckçc- Komisyondadır 

Balkan sine ektir. 

5079/ 5473 Zonguldak l\Icşrutiyet Uzun l\Ielımed 'in torunları bulwı- Komisyondadır 
Malı. Kopuz ~o. ~o. 20. ması ebebiyle her hangi bir tahsi--
Makbnle Balıket sattan veya hizmeti vn.tnıüyc terti

binden yardım edilmesinin temini 
hakkında 

5080/ 5474 Erdek C. Saveısı Osman Tefsir yoliyle terfiinin temini bırk
kında 

Komisyondadır 

Nuri (fökbnlkıın 

50 l /547fı Rlbistan : 'ezaevinde h-

5082/5476 

50 3/ 5477 

mail Er. 

M. Kenıa1pnşa : 2. Okul Öğ
retmeni Kemal Özel 

Denizli : Delikli Çına r ('a
tıılçcşmt> Ko. 5 Avni Ho
rıısıın 

Özel af dilcğine dair Koınisyçındadır 

Özel ~ayına'lllıktan Kasım ııylığıın Komisyondadır 
alınafhğından şikayet 

22 . 1 . 1947 giin ve 2141 sa.yılı di -- Koıı"ıiHyondadH' 

lekçe ine ektiı· 
~ıtrnçlıır Camiinin avlusunda hıılu- Komiııyondndır 

5084j547 EdirnE' : Tahtakale çarşı- nan ıne~·hanenin kaldırılmasına da
~ında sebzeci Ali J}oksntlı ir 
I'C ar. 

5085/ 547!! Konya : Cezaevinde 
Akyol 

smnn Asri lıapi anelerden birine naklinin KoıniRyondadır 

temini hakkında 

50 6/ 54 o 

50 7/ 54 J 

Uluborlu: Y ıırgıtn.1· 4 neü 
ITukuk dııire eski katiple
rinden Kemal Nebioğlu 

Karabük : lifozunlar pavl
yonu lbrııhim Yıldız 

Beraa1 kararındau sonra teluar va
?.ifesine ıı.Jınmasının temini hak-
kında 

Tihkç dcrsinden tekrar imtihn1ıa. 
kabulünün temini hakkında. 

Komisyondadır 

K oınisyondadır 



Kıa.yıt 

No. 

5088/ 5482 

~089/5483 

5090/5484 

5091/5485 

5092/54 6 

5093/5487 

Dilekçe sahlbinıin 
adı, soyadı V'C adresi 

Ankara : Genelw·ınay Baş 
kanlığl Harb Tarihi ve Coğ
rafya encümeninde memur 
Recai Gönenç 

Ank&ra : Yargıtay 4. Hu
kuk Dairesi Başkatip mua
vini Osman Eruluç 

Diyarbakır : Gazi Cad. 
Tüc.car Hüseyin Ihksu eliy
le Yaşar Ay gören 

Şişli - İstanbul : P. T. •r. 
memuru (24368) Niyazi 
Onu ı· al 

Yenice - Çana.kkale : Pa
zar Bucağında Mehmet 
Pelılivan 

Kadıköy - !stanbul : Kur
bağalıdere Ali Ferruh o. 
No. 13 Kamil Ünal 

298 -

Di:lekçeni'n ÖZ>eti İ şlemi 

Devlet Bütc;ıesinden yapılan tediyat- Komisyondadır 

tan kıtnunsuz olarak kesilmiş olan 
Bulıyan Vergisi bakiyesinin iadesi-
ne dair 

Devlet Bütc;ıesinden yapılan tediyat- Komisyonda.dır 
tan kanuusuz olarak kesilmiş olan 
Bulıran Vergisinin iadesi hakkında 

Orta okula devam etmesinin temi- Komisyondadır 

ni dileğille dair 
·-- ." . 

Am ii ve dimağan miılill çocuğu· için Komisyondadır 
ı;ocuk zammı verilmesine dair 

Dilekçe KonıiByonıınuıı 305/947 Koı:ni yondadır 

gün ve 565 sayilı Kararına itiraz 

26 . 6 . 1947 gün ve 4127 sayılı di- Komisyondadır 

lekçesine ektir 

5094/548 Ankara : Gümrük Muhafa- Devlet Bütçesinden kendisine ya- Komisyondadır 

za Evrak ve Daire Müdiirü pı.lnuş olan tediyıı.tta kanunsuz ola-
Ferit Bıı.rlas rak kesilmiş olan Bulıran Vergisi 

bakiyesinin geri verilmeSi dilegina 
dair 

5095/5489 Unkaparu - latanbul : Hay- Kanuıısuz olarak emeklilik aylığın- Maliye Bakanlığına 
dar Cad. İrfan Ahmet o. dan keırileıı aidatın iadesine dair 
No. 13 Sadık Ermiş 

5096/5490 Çata.Jca : Kaleiçi Malı . .tb- 1 kil.nın temini dileğine dair Komisyondadır 
ralıim Gözeıı 

5097/~1 Ankal·a : Gümrük Muhafa - Devlet Bütçesinden kendisine ve- Komisyondadır 
za On. K. II. Ş. D. 3. ı - rilmiş olan ödenekten kanunsuz 
nıf As. Ml. Me. azım olarak kesilmiş Bulıran ~ergisi bıı.-
Özek kiyesinin iade ine dair 

509R/I'i492 Urfa : Nimetulla.h camii Aylıklarının artırılması dileğine Komisyondadır 

imaını Zeki Dayı ve ar. dair 

5099/ 54!13 Bakırköy - latanbul : Os- Zeytinhurnu çimento tabrikll4 mda- Komisyondadır 
maniye Ümraniye (1ad. No. ki göre\'İne tekrar alınması dilı>-

23 Fevzi Pendik gina dair 

5100/5494 Bakırköy - İstanbul : Os- » ıt Komisyondadır 
maniye lmraniye ad. No. 
2 Hüseyin Demir 

5101/ 5495 Tavşanlı ezaevinde Özel at dilejtine dair Koıni.syondadır 

Ömer Turgut 



K!ayıt 

No. 
Dileıkçe s·a'lıilbiwn 

adı, soyadı V'e adresi 

5102/ 5496 "aıınsU'll : Oezaeviıtdt> Mus
tafa Biral ve ar. 

5103/5497 Kuyuçıtk - Nazi!ıli : Evsat 
'Ma'lı . No. 42 tsm~ıi·J '!'ekin 

5104/ 5498 Burlharciye : tlllh '(ıırgıcı 

Mahmut Ataman 

5105/ 5499 Susu1'luk : Gürecl' Köyü 
ıhal<kındıın Hıısan Eı'San Vt' 

ar. 

5106/ 5500 

5107/ 5501 

5108/5502 

5 109/550~ 

YıldıZ'eli : Pııınuk pınar 

Köy Enstitüsü öğı'€tnıeni 

Süleynıan Bumin 

G-erze : Yumaklı Köyündt• 
Ömer Gün 

E'dremit : Güı·e Köyündr 
Cliilsün 'l'iryaik:ioğlu yanın

da Ramizt> llacışeyil:ıoğltı 

tilpir - E!"'wruın : Kalgoııs _ 
Köyü eğitıneni İbrahim 

O u e§ 

299 -

Dilelı:çenin özeti !şlemi 

Özel af dıileğine dair Komisyondadır 

Rizmetinde çalıştığı taş mü'taafhlhi- Komi~yondadır 

dinin kanun\Suz: işleminden şikayet 

4379 sayılı Kanundan faydaloodı- Karara bağlanıuuıtır 
rılmasının temln.i dil-eğin1ı d<ail' 

Çaldağ orman •böigesindeki yolsuz- 'l'ıırım Bakanlığına 

lü<klardan şikityet 

Kendisine 'Ortaokul öğretmen yar- Komisyondadır 

dımcılığı 'ha'kıkı verHmesi dileğine 
dair 

Birinci genel hatbde malill oldu- Komisyondadı r 

ğundan aylık ve rkramiyesinin ve-
rilmesi dileğine dair 

Edremit Asliye 01lza Maihkemesin- Komisyondadır 

deki dosyasırun getirtilerek inee-
l enmesi dileğin e dair 

Kendi köyü Oü1lyurt 'a tıl.yini dile- M. . Bakanlığına 
ğine dair 

51 10/ 5504 E<.ı-eıibat : Meı·k~z Kasabıı- Hazhıey ait arsalardan k-endil-eri- Komisyondadır 

aınd~ Melhm{''t 'lfu;in ya- ne V'tlt'İlmesinin temini di'leğine da-
nında Aıhıııet C'ila"Sin ve ir 
kardeşi 

5111/ 5503 Ankara : Gümrii'k Muha
(aza Oeıı 1 K. .Aınrbıır M. 
Nizarnettin Rentepe 

5ll2/5306 'l'.irebolu : ilisarcık Kö
yünde Carer Yaratı'k ve ıır. 

51 13/ 5507 Elazığ : Rızııyie M•a'h. Fo
to So. No. 15 Harndi Rö
ğüt 

Askeri li~ede muvaffak olaın.ıya

ra>k alaya çıkarılan <ığlu lhalk'kuıda 
5100 sayılı Kanunun A ve C bent
lerindn ta1!bikı dileğinıe daıir 

Köylerinde 'tü'tün ekimine müsaa
de veriLmesi dileğine dair 

Teıkel 01lne1 Müdürlüğü Yardım 
Sandığındaki .alacağının verilmesi 
hakkında 

K o misyondadır 

Komisyoııdadır 

K omisyorıdadır 

5114/ 5508 lııtanbul : 'l'ekel ibali 1'ü- Yeni ı;ıkacak emeklilik kanunun- Komisyondadır 
tüıı Fabrikasındıı emekli da kendilerinin de durumlarırun 

Avni Erkanlı nazarı dikkate alınması hakionda 

51 15/ 5509 Adapazarı Orhancamii ci- Harb millfillerini koruyacak karar- Komiayondadır 
varında Halil Durak ve ar. larımn Ilükümetçe alınması temi-

ni dileğine dair 

51 Hi/ 5510 Ha lık esir : Gönen •in y- Muamele Vergisinden Abadin k do- Maliye Bakanlığına 
vacık Kö~"<iinrlen Ali J)ik<'i laplarınııı muaf tutulması hakkın-
ve ar. da 



Kayıt 

o. 
Dilekçe sa'hibiııin 

adı, soyadı ' re adresi 
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Dilekçenin özeti lş!emi 

5117/ 5511 Be~rlcrbcyi - İstanbul Mil- Terfiinin temini dileğine dair 
Jet beğendi ~o. No. 22 

Komisyondadır 

evket Vardar 

5118/ 5512 İzmir : Taraşalık 9 1 So. 
o. 167 Ahmet Savaşoğan 

5119/ 5513 Erzurum : ililh Fııbrika
sında o. 2169 Hakkı Ho
losuorlu 

Dilekçe Komi~yonunun 21 . V . Komisyondadır 

1947 gün ve 496 sayılı, hakkında 

verilmiş olan kararın infaz edil-
mediğinden şikilyet 

15 . 1X . 1947 gün ve 4746 sayılı . Komisyondadır 

tlilek<ıesine ektir 

5120/ 55L4 Sivas : arşı karakolu ci- Dcvlrt Demiryollarında bir işe Komisyondadır 
varında Demirci Yeşil Mu- atanmasının temini dileğille dair 

5121 / 5515 

5122/ 5516 

rat eliyle Şaba.n Cansoy 

Keşap - Giresun Enğüs Kö
yü muhtarı Ahmet Eeıder 
İstanbul : l3o tancı Emin. 
Alipaşa So. No. 42 Nu-
ı·ettin Kayum 

3 . xr . 1947 gün ve 5193 sayılı 

dilekçe~ine e~tir 

19 . nı . ] 947 gün ve 3332 sayılı 
dil kçesine ktir 

J( o misyondadır 

Komisyondadır 

5123/ 5517 Pazaı· - Kızılcahanıam Yu- Orman Koruma memurları tarafın- Komisyondadır 

karı Karaveren Köyünde dan haksız olarak ınüsadere edilen 
Ahmet Gökmen ve ar. hayvanlarnun geri verilmesine 

dniı• 

5124/5518 Van : Canlı bayvan tacir- Canlı hayvan ihracına izin veril- Komisyondadır 

Jel'inden Aziz oydan ve mı-si dileğille dair 
ar. 

5125/ 5519 Gümüşane Bağlarbaşı 'fahsiline göı·o bir memuriyete Komisyondadır 

Mb. Dere , o. No. 1 M eb- atanması dileğin e dair 
met Karaarslan 

5126/ 5520 Fatih - İstanbul : Ş hremi- 29 . VUJ . 1947 gün vt> 4611 sayılı Komisyondadır 
ni Ma.h.-Hafızpaşa so. o. dilekçesine ektit. 
23 Şa.kir Kayraklı 

5127/5521 Beyoğlu - !stanbul : Kal- 26 . . 1947 gün ve 37 4 sayılı Komisyondadır 
yoncu Kulluk Mah. 'l'ekir .lil~! . çesiııe (ktir. 
so. No. 10 M. üheyl luğ 

5128/5522 Denizli : Kale içi Tuhafiye Varlık Vergisine dair Komisyondadır 
Ca. No. 27 Ahmet Hamdi 
Toksöz 

5129/5523 İstanbul: Suadiye . iskele 23 . V . 1947 gtin ve 3762 sayılı Komisyondadır . 
yohr No. 10 !Mehmet İhsan dilA! ı:esine ektir. 
X urtkan 

5130/5524 Elazığ : Kesrik Köyünde O örevine tekrar almmaaı diletine Koıniqyondadır 
eski tahsildar Nazmi Tıty- dair 
m ur 



Kayıt 

No. 
Dilekç~ a1ıibiııiıı 

adı, soysıdı v~ ndresi 
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l)ilekçeuin özeti İşlem i 

51311/5525 Sür.t: Kunduracı esnafın- 5 . IX . 1946 gün ve 439 sayılı Karariı bağlanonştır 
dan Salahattİn Işık dilekçesine ektir. 

513? /5526 Çerkeş: ldris Malı. Hüse- Maliye tarafından .fu.zulen alınan Komisyondadır 
yin Çulhaoğlu ve a.r. parolıırının iadesi dileğine dair 

5133/ 5527 Beykoz - İstanbul : Dere- Beykoz Orman İşletmesi Bölge Şe- Komisyondadır 
seki mubtarı Yusuf Aydın fi Mahmut Batur'un yolııuz işlem-
ve ar. lerinin tahkikine dair 

5134/55211 YeniŞehir - Bursa : Kay- 4598 sayılı Kanımla derpiş edileıı Komisyondadır 
makam İsmail Hakkı Tl\l'ı 2 yılda bir defa terfiin Bakanlık 

emrinde hulunduğıı müddetin na
zara alınarak yapılması dileğiııe 

dair 

5135/ 5529 Bursa : Halk Eczanesi İs- Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karara lıuğlnnllllf!ır 
met İnönü Cad. No. 9 Ka- Karar cetvelindeki 8 sayıdaki 
zım Yazgan hakkındaki kararın hangi dilekçe-

sine ait olduğunun \ıildirilmesi di-
leğine da.ir 

5136/5530 Eskişehir : Demiryolu f. ge- Hizmet müddetinin hesapla.narak Komisyondadır 

çit Baydamir so. No. 14 tekaüt edilmesinin temini hakkın-
Sadık Alşan da · 

5137/5531 Muş: Ağı" Ceza Mahkeme; 
si Başkvııı Abidin Sümer 

5138/5532 Of: Solaklı Malı . Hasan 
Korkmaz 

Hakkmdald Sayıştay karannın Komiııyondedır 

kaldırılması hakkında 

Toprak Mahsulleri narnma ziraa,t Komisyondadır 

~·ı·habı olıı nı k ı:alışmasına ınukahil 

bayvan kira bedelinin verilmeeli-
ğinden şikayet 

5139/ 5533 Tekirdağ : Ceza Evindr Su- Geri kalan cezasının ıtffı dileğine Komisyondadır · 
at Gürelliler dair 

5140/5534 Bartın : Orta Mah. No. 72 MuhitindP hir iş zemininin tiımi- Romisyondadır 

5141/5535 

~142/5536 

fj143/ 5537 

5144/ 553 

Ziya Yılmanı niyle müşkül dummdan kurtarıl-

Burdur : Dokumacılar Ya
p ış ve Satış Kooperati5 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevki Boyacıoğlu 

))üzce : Deınirci Mlllltn Lı 
oj[ln flalil Üstüner 

Foça · lımtir ı Bağıırası kö
.vü i\ğrt.>trMui . ~zit.t> Bntınn Y. 

;\lurdiıı : Tüccuı-dıuı !-\ııli fı 

Oir k<'i '" Ul'. 

masına dair 

İplik verilıne~e dair. 

Bek>tli.vf'('l' istimink edilen arsası 

hakkuıdaki kamulaştınna kararının 

kaldll'llnıasınıı dail' 

J{eınik vercıııi hastalığınil müpteliı 

olun oğlunun leda\·i ettirilmesi di
leğine uıliı · 

~Iaı·dinde I ş Bankası şubesinin ku
ı·ulııııısı dilt.'i{iııc dair 

Komisyondadır 

Komlııyondarlır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 
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Dile'kçenin ·Özeti 

5145/ 5539 Erzurum : Askeri Pos. ;o. Yarbaybğa yükseltilıncsin.i.ıı temiru- Komisyond·adı.r 

10584 Komutanı Remzi ' ne dair 
Gençoğlu 

5146/ 554-0 Kat'§ıyaka - lzınir : SaliL- lVIlıliye :Sakaıılığı Milli Eınlkktaki Komisyondadır 
paşa yalı Cad. o. 166 F\~- lıiz:ı;nctinden ötürü ikr.ıuniyesinin 

ı·it Fu.rlat verilıncsü;ıe dair ' 

5147/ 5541 l!~evzipaşa : D. D. Yollıırı D. D. '{. görevinden haksız olarak Komisyondadır 

eski istasyon şefi l\:Ia7Jııu· çıkarıldığından ~ikayet 

thge-9 
514 / 5542 Bigadiç : F ethi Bey Ma.h. Emekliliğinin kaldırılmasına dair Komisyondadır 

de emekli jandarma Yzh. 
Şevki Panıir 

5149/ 5543 ManiSli : Beyder Teknik B. III : 1947 gün ve 2899 sayılı Komisyondadır 

1'arım Okulu Müdürü Hü- dilekçesine ektir. 
seyiıı A~'knt :vanındıı Şekip 
Birgöl · 

5150/ 5544 Akhisar : Kethu.da Mah. de Em.l nlıi Milliyeyoe olan taksit borç- Komisyondadır 
Mustafa Budakçı ve ar. lannın tecili dileğine dair. 

'• 

5151/ 5545 Eecahat : tsrnetpaşa .Cad. Firari göçmenlerden Razineye ka- Sağlık ve Sosyal Yar
M H. No. 45 Süleyman Kö- lan araziden kendisine verilmesinin ' dım Bakanlığına 
seler temini dileğine dair. 

5152/5546 Akyazı : Şark Beynevit Kö
yünde Vahlt Gökova 

5l53/ 5547 Uı·fa : Kadıoğlu Mah. de 
7. sınıf hesap memuru Ali 
Rıza Gökay 

5154/ 5548 Muğla : Müştak Mah. o. 
71 Alırnet Kozalak 

5155/ 554!> Ankara : M. S. Bakanlığı 

Zatişleri Dairesi Kıdetn Ş. 

. 6. 11 Me. Hüs'yin .\k
man 

5156/ 5550 Gümülcine : Sultantepe o. 
1. Şevki ve ar. · 

5157/ 5551 Kızıcshamam : Çeltikç.i Bu
cağuıda Fikri İpek 

5158/ 5552 Liileburgaz : Onnan mühen
di i Hüsnü Evirgen 

5159/5553 Ankara : , ıtma Mücadel 
merkez şubesi sağlık mcmu
rıı Baki Çelikkol 

... 
Tam teşekküllü askeri haı~tanede Komisyondadır 

muayenesinin yaptınlarak maltlli-
yet aylığının bağlaı:ı,ması hakkında. 

4644 sayılı Kanuna, memurların 25 Karara bağlanm'ıştır 
eneyi doldurabilınelerinin temini 

için bil' fıkra eklerunosine dair. 

Çıraldıktan yetişen dişçi kalfala- Komisyondadır 

rına da ruhsatname verilmeıdne dair 

Tdhiye dersinden imtilıana kabulü Komisyondadır 
veya hal n bulunduğu mesl~kte til.bi-
Y'C.r lüzum olmadığından Ha:rb 

kulu diplomasının kendisine veril
mesi hakkında. 

Genel af dileğine dair. Komisyondadır 

Millet\· killerinin suçsuz olduğun İçişleri Bakanlığına 
d<ın haklanndaki kovuşturınadıuı 

sıırfırıazar -edilmesine dair. 

Haksız olarak Bakanlık emrine alın- Komisyondadır 

dığından şikayet. 

4644 sayılı Kanunun muvakkat 3. Komisyondadır 

madd inin tadili hakkında . 



Kıayıt 

No. 
Dlle'kçe sa.'hilbinım 

adı, soyadı ve adresi 
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Diielkçenin öreeti 

6160/55~4 Kayseri : Felahiye Bucağı _ Memnu mıntaka haricinde müna- Komisyondadır 
Hasan Koten ve ar. sip bir yere isklin ettirilmelerinin 

temini dileğine dair. 
6161/ 5555 Beykoz . lstanbul : Anado- 9 . VII . 1947 kün ve 4250 sayılı di- Komisyondadır 

lu Kavağı Poyraz Köyünde lekçesine ektir. 
Mustafa Torlak 

5162/5556 Tokad : Kaba Mescit Ma.h. Göçmen olduğundan bahsile bir Komisyondadır 

Yar başı geçidi 6/1 Rukiye ev verilmesi dileğine dair 
Keskinbıçak 

5163/5557 Afyon : D. D. Y. Bölge 7. 6,5 senelik memuriyetinin emeklilik Komisyondadır 

Mühendisliği memuru ~<\h- hakkın; ilavesine dair 
has Hilmi Birinci 

5164/5558 Alaçanı : Ziraatçi Hasan 1 i dönümlük tarlasının adına tes- Komisyondadır 

Şen cili dileğine dair 

5165/5559 lzmü : Karşıyaka Hengll.m Emeklilik rn.aaşından vergi keıril- Komisyondadır 
So. No. 27 Hüsnü Elgireıı nıeınes i dileğine dair 

5560 

5166/5561 

Ankara : Samanpazarı ğ

rak tütün bayii Sadettin 
Aksoy ve ar. 

Ankara : Kırgız Mah. Çık
maz So. No. 8/10 İsınail 
Hakkı Çaldemir 

Tütün ve sigara beyiyesinin % 5 Bütçe Komisyonuna 
rıispetine çıkarılması dilegine dair 

Ankara 'da bir memuriyat verilme- Karara bağlanmıştır 
si veya maddi yardım yapılmasının 
1emini hakkında 

5167/5562 Hozat : lla.midiye Mah. Sa- Bir memuriyete alınmaıurun temini Komisyondadır 

lih Kaya Akdeniz dileğine dair 

5168/5563 Ödemiş : Türkmen Mah . 25 . 6 . 1947 giin ve 4154. sayılı di- Komisyondadır 
No. 73 Seyfettin Büyiiker lekçcsine ektir 

5169/5564 Şarki karaağaç : Camiike- Ocretleriııin artırılınnın dileğine Komisyondadır 
bii- hatibi Rüştü BilgiQ ve dair 
ar. 

5170/5565 İstanbul : Kızılçeşma Ra
cımehmet So. No. 5 Ga.ni 
Kozan 

5171/5566 Aydın : Belediye Hesa.p iş
leri memurlıı4undan emek
li Oııman Bircan 

5172/5567 Samsun : Cezaevinde Os
ınan Oyar 

5173/ 556 Antakya ümer Mah. 
~o. 13. Azime Altıok. 

Eldivenlik derinin Muamele Vergi
sinden mual olup olmadlğının B. 
J\:'1. M. ce tavzih edilmesinin temi
ni dileğine dair 

Şiındiyn kadar ııoksım tahakkuk 
ettirilmiş olan emeklilik aylıkları
mn birikmiş olanlarlfim verilmesi
nin temini dileğille dair 

Ma.hkO.miyet dosya ırun tekrar in
eelettirilerek ma.ğduriyetine son 
verilmesinin temini dileğine dair 

Oturmakta oldukları Emvali Met
rukeye ait odanın kendi ine lllU

hammen bedelinden satılması mn te
mini dile#ine dair 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

KoıniAyondadır 

1aliye Bakanlığına 
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o. 
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DiiE"k çı>n iıı özt>1i l~lı>ıni 

11174/5569 Eı:zin - Dört.vol : Gökderıı 7 . XI . 1947 gün ve 5252 sayılı Komisyondadır 

Köyünde Haıoıan Öktem. dilakçe ine ektir. 

5175/5570 lzmir : eza evinde Cavit 2 . VII r . 1947 gün \'C +-!98 sa~· ılı Komisyondadır 
Mukavelôt dilek~.esine ektir. 

5176/5571 Denizli : Hukuk mahke- 54!>8 sa.nlı Kanunun 6 ncı madde- Kıtrııı·ıı bıığlanmıştır 

meleri başkiitibi evkct sinin 3. bendinin tadil edilmesine 
Gürcım. daiı:. 

5177/5572 An.kara : Doğanbey Mah. AnkarOl liukuk Fakültesinde 2 sene Komisyondadır 

Pal& So. o. H Hayri Al- list üste kalmış öğrencilere fakili -
per ve ar. te,ve devam hakkı verilmesine daiı· 

5178/5573 Ankara : İsınetpaşa Ma:h. Kimyu elersinden imtihaua kabul Komisyondadır 
zunyol o. 1 o. 12. O man edilmesinin terr.ini hakkında 

Tuncay 

5179/5574 Denizli : Çivlik llcesirı,de 
giiçmen Alıdülbaki ve m·. 

Memlek tlerirıe girlineiye kadar Komisyondadır 

mesken iaşelerin.in tsklin Daire&in<'c 
teıninino dair 

5180/5575 tstanbul : Balıçeka·ı)l Ce- Ji'iili hi?Jnetinin tasdik ve emekli ay- Komisyondadır 
l!ilbeyhan o. 44. Zeki Or lığının bağlanması hakkınd&. 

5181/5576 Bursa : Atatü_rk Cad. "o. 
65 Fatma Veliye. 

Annesinden tevarüs ettiği eve ait Komisyondadır 

vruıiyetnıımenin iptali ve bu evin 
ha<>zedilmesinden şikayet . 

5182/5577 .Aıı,ka:ra : M. . Ba. Dair 
Müdürlüğünde Odacı Meh
met Unal İsmail Gödelek 
yanında 

1ıı-lullükten emeklilik maaşı verilme- Konıi yondadır 

in dair 

5183/5578 Erzincan : Yagver Köyün- Kanıula tırılan arazi inden 4{) dö- Komisyondadır 

de Ali Erdoğan . nümünün kendisine iadesi lıakkında 

5184/5579 lzmir : Ceza evinde avit 3.XIl.l!l-l7 gün ve 5570 sa.vılı di- Komisyondadır 

Mukavelat lekçe.ve ektir. 

5185/5580 Konya : Çüte merdiven Der~c üzerinden emeklilik aylı~ Komisyondadır 

Mh. No. 14 Basri Gökkaya bağlanmAsına dair 

51 6/ 55 l Divrik : ezaevinde Nec- ultanahmet ezaevinEO naklinin Kom iRyondadu· 
me tin Dinçer IE'ıninine dair 

3187/ 5582 Buldan : eeip Buldanlı- R. Pede ı·inin Birinci B. M. Meeli- Komisyondadır 
oğlu ktzı Zehra Buldanlı- indeki hizmetlerint> mük&faten 
oğlu kendisine maaş bağlanmasının te

nuni hakkında 

/ 558!1 Bor : Hu.susi Muhasebe 55 yaşından sonra evlt>nıniş olan Komi!ıyoudadır 
memıırluğundan emekli Ra- eoı klil('ı·in karılanna aylık bağ-

im Tüzün v ar. lanmalanrun temini hakkında 

518 / 6584 Buldan : Belediy Baııkan~ 
Yakup Türkmenoğlu 

,. ~ ..... , . -- :......c...-------

Huldıııı halkı tarafından meydana 
getirilen 2 ha taneden birinin faa
liyett> gl'<;irilmesiuin temini hak
londa 

Komiııyondadtr 
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5189/ 5585 Mersin : Soğuk.ım Cd. 169 30 . Vll . 1947 gün ve 4383 sayılı Karara bağlanmıştır 
So. No. 4 !smail Eskide- dilekçrsi'ııe ektir 
m ir 

5190/5586 Fatih - !stanbul Reşadiye 
Otelinde Mahmut Galip
oğlu 

5191/ 5587 Üskiidar - lstanbul Selfım
sız Cd. No. 173 H. Ali Da
ğılınaz 

Apaıtnuınının kapıcısı tarafındau 

apartınanına sokulroadığmdan şi

kayet 

17 . X . 1947 gün ve 5099 sayılı 

dilekçesine ektir 

Karara bağlanmıştır 

Komisyondadır 

5192/5588 'Bartın : Kemerköprü Mh. Knymakııının kanunsuz işleminden Komisyondadır 
Mustafa Küçükkabak şikayet 

5193/ 5589 Kütahya : Karahacı Meh- Vukıf intifa haklarllll\ da % 50 Komisyondadır 

ınet vakfı evlildı Fuat Ka- zam yapılınası dileğine dair 

5194/ 5590 

5195/ 5591 

rnağaoğlu 

Rurdur : Tepe Mh. Cami 
So. (Mustafıt karısı) Mer
zuka Maınaklı 
1zınir : Eşrefpaşa . Hatay 
Cd. 362. So. No. 23 Şevki 
Semercioğlu 

5196/5593 EleŞkiirt - Ağrı : Muhacir 
M'8ih. (Emin Şıırapçı eşi) 

Lütfiye Şarapçı 

5197/ 5594 İvrindi : Korucu Bucağın
da Mustafa Başaran 

1)198/5595 Bursa : Şalhadet Oaroii ya
nı NQ. 27 N cip Aksok 

5199/5596 Aikseki . Antalya : Değir

menlik Köyü muhtarı Sa
dtk Girgin 

5200/5597 Burdur : Tepe Ma'lı . Ha
san Pottık 

5201/5598 Tirooolu : AhaHı Köyünde 
Mustafa Çınar 

5202/5599 Rergama : Alacalar Köyü 
eğitımeui .Ali Çam 

5203/5600 Bayburt : Bağırik Köyü 
ınuhtan Tayfur Çabı,kan 

5204/5601 lımrir : D. D. Y. 8. işlet
me Hukuk İlleri memunı 
Ha'kkı Kaqkm 

Dokumacı olduklarından kendile
ı ·ine iplik verilmelerinin teıuini 

hakkında 

30 . I . 1947 gün ve 2239 sayılı 

dilekçesine ektir 

Karara bağlanınıştır 

Komisyondadır 

Ortookı.ıl :n:ı~zunu olan oğlunun Karara bağlanmıştır 
leyü liselerdım birinde Okutulma-
sının temini 'h akkında 

tstinılak edilecek tarlasına takdir Komiııyondadır 
edilen paranın azlığlndan şiknyet 

Dilekç Kıomisy nunun 509 ve 584 Karara bağlanmıştır 
sayılı kaMr'lanna itiraz 

K~yleriuin Seydişdhir tlcemne bağ- J çi~leri.. 'Bakanlığlna 
lanmasına dair 

5. V. J947 gün ve 3536 sayılı di- Komisyondadır 

lekç!'Siııe ektlır 

Tapulu arazisine yapıliiJl m'iidaha- Komisyondadır 

!('nin kaldınlm88tnm trıhini dileği-
ne dair 

Aylığının artıruması dileğine dair M. Eğitim Bakanlığına 

2 . IX . 1946 gün ve 743 sayrtı di- Komisyondadır 

lt.'kçesine ektir 

Ücrett geçen hizmet süresinin ter- Komisyondadır 
fi sür ine eklenmesinin tıeınini 

hıık'kında 



Kraytt 
N'O. 

mlekl(e !lalhibiııMı 
adı, so)'adı ve adreııi 
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Dilakçenin öreti 1şlemi · 

5205j'5ô02 K'ifradeniz Ereğlisi ··, Sofu- Kendisinıi oorla dağa kac;ıran ar Komisyondadır 

lar Köyünd<e Şe'rife Arslan hakikıtıda kovuş'turmıı yapılınasınıı 

dair 

5206/5603 Ş&banözü : Aşağı Mafrı. . Kııyınalmnun kanunsuz işlemiudcıı Komisyondadır 
ıın"u'htıtrı Hasan " X!ayaJbıişı şikayet 
ve ar. 

5207/5604 Kl16'tamonu : Engin Çeşme G-öçmen olduğtından arazi '' rilme- Komisyondadır 
Sok. Nö. ' 4 Şa.ıibcy'ınah. 8i oıinin lf.'mini di'leğin daiı: 
Hasan Yılma-z 

5208/5605 Edirne : İstanbulyolu Cad. 
Ömer -Güvenir ve -ar. 

5209/5606 Karaman : Hacıcelal Mah. 
Marangoz Kadir Tüiıı ı-
ve ar. 

Miilfıliyet nylıklaı·uıa zııın yapıl

masnun temini dHeğüıe dair 

İ'htiyar \kuı·uhuıuıı kanun ··uz işle
minden ~kilyet 

Komisyondadır 

Konıisyoudadıı· 

5210/5608 Fatsa : Mustafa Kemalpa- Xilli Mücadelede ge~ıiş IJ.ı.izıneti- Komisyondadır 

şa'M\ı:h. Abm t Hamdi• Kıil- ırin emeklilik süresine eklenmesi-
kan 

5211/5609 Kığı : Kuzey Malı. Ayşe 

Tura-n 

nin temini di'leğine dair 

Ba'ha ı tarafından gönderilen pa
ketin posta romnurlan tarafından 
nçıldığından şikô.yet 

5212/5610 Üniversite - İstanibul : As- Maliye Bakanlığına yapmış olduğu 
lkeri ·1\b'b. h. Gel. Okulun- nıüracaatlara cevap verilmediğiı.ı-
da o. 32 Needet Do'ğan den şikayet 

5213/5611 BIISınaihane -lımıir :Fevzi- Tapulu aı'llzisinden otlakiye paı·a
piışa Bulvan ~o. 174/ 16 ' ının alınmamasının 'temhu lıak-
&ısim Oemal Çetinar kında 

5214/5&12 Ankara : Zirııat alet vı- Diğeı· 32 arkadaşı gibi kendisinin 
malcineleri Umıanlık Oku- de Gazi Eğitim Enstitüsüne alııı 

luıl\'la Milhnie't Necati Kı-' nıa ının tertıini hakkında 
va k 

Komisyo"uda~ır . 

105 106 107 ' 
102 103 104 

Komiı>'youdadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

5215/5613 ~ile : Özel İdare t&hsilda
rı &Idr rin 

Kım tilerinin d ınaü•ye tnhsildar- Komisyondadır 

ları gfui 11yhk1arının artırilması ve 

5216/5614 'Konya : 225 -..o. N .'16-Aii 
Pekçağlar 

5217/5616 

;)21 / 5617 

5219/561 

T l'(1nn : ITa l;an kö)iinrlc 
Ali Ak !eniz ve ar. 

Rivı-1 ı> : Kiu·acnali köyü 
mnhtarı lbruhiııı Birkent 

K&ruköı ' : • fy n köyünı.lc· 

Abbas Kara 

~ocuk zammından istifade ettıiril-

melertnm temini iJıllkrkında 
1~ . X . 1947 güu ve 5060 sıı.yıll di- Komisyondddır 

lek<! ine ktir 

Okul binıı:ı için yapılan salnıaııuı 

fazlalığından §ikay t 

Üz!'t ldaN ;'ıiüdürlüğiiııiin kaııun 
:;·,ur. i:;l('tılind<'n şikı1yet 

21 . XI . 1947 gün n 5415 sayılı di
lek~eS'iııe ektir. 

Konusyondndır 

İçişleri :Rakaulığıııa 

Komisyondadır 

5220/5619 Buı a : Kaymakum 1 mail 1 . Xll . 19-17 gliıı ve 5528 sayılı Konusyondadır 
Hakkı Tarı dilekı;esine ektir. 



Kayıt 
No. 

Dilı;kçe salhlJbini<n 
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5221/5620 Şarkışin - Gemerek, Sivııs: f~~iin Müdiirliiğünün, kıırıırn.su~ iş- , l\onıisypndadır 
Karagöl köyünde ~ail Öz- lenıindl'n ~ikiiyct 
yılmıız ve kar. 

5222/ 5621 Ankııı·a : (lazi JJisrsi 1\iııtt'- ~hıu.ş durumııııun ayıı.rlanq1a~ınm 1 ~ oroişypnQ.\dır 

nıatik öğretm<'ı1i Fahrettin leıniııi haklnl)da 
Kuran 

5223/ 5622 Unyc : Hamidiye Mab . 1\•ı . 
H Emin Duran 

522-t/ 56::!3 Iğdır : Ila!nı ehnıl't Köyi.n 
cl<' Yusuf Çiçek ' 

llcelerôt> kiiğıt oyununa mü;ıaad , l~işl~Jri .. BakanlıtJilA 
l'dilnıesinin temini dilcğine dair 

Okul binn.~~ içiı} i.st~nil('n ))1\fı\0111 _ .Komjşysınqadır 

fazlıılığıJ'Idal'\ şikayet 

5225/ 562-1- .ı.\la~anı - gamsıın : 1'ckı•l Ço('uk zammı vcrilmcsiniıı temini .~QJl!ÜJPndadır 

İdaresinde kantarcı Hıı s,ıuı dileğine dair 
Sıy 

5226/ 5625 Samsun : Hançcrli )J;ılı . Sıı ın~wı.ı13.ayı.ııc\ırlık 7. bRlge euı.rin-,. 1 uınjıı.ypndadır 

Ak ,'o. No. 6 Şükrü au~ı· de olan yol çavuşluğu gii~yin alm-
ııın.~ının temini hakkında 

5227/ 5626 )Ieı·sin : H.iJııeyi~AuteWıiH J(,eşinlcrtıı,ıiş iut11zın .:ı'ıı.rmı..Şakan- 1\.oıpiaYoncı.a.ır · 
Avukat )li~-\:ekltiU 1. \ll)lilı lığ.ını:11 iııf~ ed~nıl'4iğipde ş\~yet 
Edievli 

5228/ 5627 Beyoğlu - İııtiiJlbul ~ in·~- ' ineına biletlerindeki verginiıı,. pal- _ ~YQ ~alca"Rbt;ına 
macılar vıı filimciler cemi, tıl.mıı.sı hakkında 

yeti 2. başkanlığı Murat Kö · 
eoğlu 

5229/5628 Arbavi - Çoruh : Bucak .B:ııoalı;lannın ilce YAP~ ~efi- . İ9~eri. BwTıbtına 
merkezinde Hıısaıi Aydın n.ıı dair 
ve ar. 

5230j5629 Kars: Yeni Mab. Han so. 
No. 13BaoLCebbar Kömek 

5231V5630 Çunın: Ünlü Köyünde 
.Ali Uyar ve ar. 

5232/5631 Ankara : Gülhane ı keri 
Tıp Akademisi Müdürlü
ğünde müstahdem Vasıl 

Erdinç 

24 . m . 1947 giin ve 2969 sayılı Koın· ~ndadır 

dilekçeııjne ektir. 

Köyı Q~rı için iııtenileı:ı..paranın l(~ı;MYondadır 

fazlalığından şikayet 

510~ sayılı :l{anurulaıı iıı•ü.t.df et- ~oın~ondadır 
ıiı:il~nin t ®ni balduada 

5233/5634 Ankara : Denizciler Cad. Olgunluk hntihanına yeniden ka- Komisyondadır 

Çalışkanlar so. No. 8 Re- bul edilmeııinin temini . haklı:ındıı 

fik Tarıklbya 
5234'/5635 Pazarcık : Belediye üyesi 

Mehmet Yılmaz 

5235/5636 Kayseri : Hunat Mah. Zen
neci so. No. 4 Mehmet. öz, 
demir 

Belediye b14kanının kanunsuz işle- lçişleri Bııknnlıfına 
minden şikAyet 

21 • JVll . 1947 gün ve 4524 sayılı , -~W milıyondadır 

dilçkçesine ~-

• 1 



kıayıt 
No. 

Dilek9& ea.hlblıım 
adı, soyadı ve adresi 

5236/5637 Galata - İstanbul: Billftr 
so. Bü.yiiktiinel Handa Hu
kukçu Ekinomist Yorgaki 
Effimianidis 

5237(5638 Muş: Eski tah.silat memu
ru .Ahmet Vural 

5238/5640 Serik: Kardayı Köyü muh
tan A. Avcı ve ar. 

5239/5641 Serik: Saçıkaralı aşiretin
den Çaka1lık Köyünde Ali 
Kesat ve ar. 

5240/5642 lzm.ir: Tekel Y. T. Bakım 
ve q Evi Müdürlüğü tü
tün muayene ve apel k&
tibi Mustafa Çelikkol ve 
ar. 

-308-

9 . XI . 1946 gün ve 1081 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine ektir. 

Valinin kanuıısuz işleminden şik&- Komisyondadır 

yet 
Köyleri ormanlarının, Devlet Or- Komisyondadır 
manları sınırı içine alınmasından 

şik&yet 

Serik ilcesinde oturmalarının tem.i- Sağlık ve Sosyal Yar· 
ni hakkında dım Bakımlığına 

5088 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

istifade ettirilmelerinin temini di-
leğine dair 

524115643 Ayvalık : Hayrettinpaşa Dükk&nlarmm belediye tarafından Komisyondadır 

Malı. 19 so. No. 2 Hasan hakaız olarak aattırılmasınd&n şi-

Fehm.i Nergis k&yet · 

5242/5644 Lapseki ·- Çanakkale: U- Tapulu ar~isinin okul binası için Komisyondadır 
marbey Bucağında Erzin- ka.mulaştırıldığmdan şikayet 

can göçmenlerinden Ali 
Bulmllf 

5~3/5645 İstanbul : Kumkapınişaıı- 18 . 7 . 1947 gün ve 4304 aayılı di- Komisyondadır 
cısı Havuzlu hamam Bos- lekçesine ektir 
tan So. No. 44 Burhan Se-
seD 

5244/5646 1Jsküdar - İstanbul : Top- E ki göı·evine alınmaamın temini Komisyondadır 
taşı Körbakkal çıkmazı No. dileğine dair 
ll Abdullah .A:facan 

5245/5647 Ankara : Saracoğlu M:a.b. Kanunsuz olarak Emekliliğe çıka- Komisyondadır 

3. Cad. No. 28/6 Mustafa ı·ı!dığmdan şik&yet 

Yıldıs 

5246/564 .Avlağı : Sökü Köyünde 
Nuh .karısı Kumru Yılmaz 

' 5247/5649 Çal - Denizli : Babadırlar 
Köyünde İbrahlm Karpuz 

5248/5650 Sinob : Camiikebir Mah. 
Ferit Peker 

5249/5651 Bornova : Aşağı çay No. 
42 Mustafa Onkardeş ve 
ar. 

Fakir olduğundan yarilım yapı!- Komisyondadır 

ması hakkında 

oğuktan zarar gören bailarma Komisyondadır 

yarilım yapılmasının temini hak-
kında 

14 . 7 . 1947 gün ve 4272 sayılı di
l kçesine ektir 
Halkapınar Pamuk Mensucat Fab
rikası itçileriııin aylıklarının artı

rılması hakkında 

Komisyondadır 

Ko milıyondadır 



Eayıt 
No. 

Dill!kçe eahlbinln 
adı, soyadı ve adresi 

-SOO-

Di'lekçenin özeti İşleml 

5250/5652 Avımos : Hamamorta Kö- Köylerinin ilce yapılmRBı hakkında Komisyondadır 
yünde Şevket Arslan ve ar. 

5251/5654 Bayburt : Aşağıtomla kö- Feli'ıketzede oldukları halde, Dev- ağlık ve osyal Yılı• 

yünde Mehmet Baştürk ve !etin mailariyle yaptıklım i.akanı• dım "Rakıınlığınn 

u. nın feslıi hakkında 

5252/5655 Antalya : Barbaros Mah. Davavekilierine de avukatlık hak- Komisyondadır 
Hamidefendi So. No. 15 kı tanınmasına dair 
Sami Dedeoğlu 

5253/5656 Aldnğ - ·myadin Mehmet Kardeşini öldürenler hakkında ka- Komisyondadır 

Abdullah nuni kovuşturmanın yapılması 

hakkında 

5254/5657 Şnrkışla - Sivas Gültekin 4992 sayılı .Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

Mh. Fetlıiye Gemici faydalandırıln:ıası dileğille dair 
5255/ 5658 

5256/5659 

Kargı : Cihadiye Köyü
nün Mehdioğlu Mahalle
sillde İbrahim Kıran 

Van : P. T. T. Şefi Cevdet 
Günal 

:M:tihtarın kannnsuz işlemlerinden Komisyondadır 

şikiiyet 

P . T. '1'. ldaresinde yapılan bazı Ulaş. Bakanlığma 
yolsnzhıklar·dan şikayet 

5257/5660 İRkenderun : Avuk·at Ilü- Danıştay kartırının infaz ettiıil- Komisyondadır 
seyin Atlay rol'sinin temini dileğille dair 

5258/ 5661 Maçka - Trabzon Merkez 19 . III . 1947 gün 3044 sayılı di- Komiııyondadrr 

okulu bademesi Selim Kar- lekc;esine ektir 
san 

5259/ 5662 Erzurum : Muratpaşa Mh. Brlcdiye bnş.kıuunın kanun.suz iş- 1{ omisyondadır 

Muhtarı Ömer Necmettin l!'min<len şikllyet 
ve ar. 

5260/5663 İskenderun :Çay Mh. Saka 2 . lV . 1947 gün ve 3169 sayılı Eomisyondadır 
So. No. ll Mehmet Tat . dilekçesine ek tir 

5261 / 5664 Samsun : 19 Mayıs Mh. ii- 14 XI . 1947 gün ''e 5335 sayılı Komisyondadır 

leymnniye So. No. 9 llü- dilekç in!' ektir 
samettin Sargm 

5262/ 5665 Niğde : IIususi Mulıaseb 
memurluğundan emeleli IIo.
Jit Soylu ve ar. 

Emeklilik aylığmın 3 ayda bir de-- Komisyondadır 

ğil de nydan aya verilmesinin te-
ıııini hnl{kında 

5263/ 5666 Trabzon Adalet Dairesillde 20 . VI . 1947 g.iin v 4117 o.yılı Komisyondadır 

mübaşir Kemal Aydoğdu dilekçesine ektir 
ve ar. 

5264/ 5667 Bayburt : Kadıoğlu Mb. de Tahribat ve zelzeleden zarara uğ- !<Gnıisyondadır 
Afet Atamer ve ar. ı·odığıııdım Dükiimetı:e yardım ya

pılmaııt hakkında 

5265/ 5669 Tirebolu : 
li Kural 

v ulu köyünde Uilkünwl e topruk verilm i dileği- Komisyondadır 

ne dair 

5266/ 5670 Yenişehir - Bursa : Başöl(

retmen Ulvi .Acar 
1 ki aydaıı lıcı·i 

den şilclyeı 
aylık vcrilmcdiğin- Komisyondadır 



Dilekçe· sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Dilekçenlıı özeti İşiemi 

5267 f1>671 ll l ubey - Uşak : Tli,ecar 14 . \' : ii9ol7 ·giiıı vo 367-!• n)rılı di- i~oınisymıdadıı· 

Mehmet Çavdar l ek~csilıe ektir. 

6268-/5672 ı•seu : C. H1 P.· ldaııe Ku• .Jil.uca~lnnmn ilce -~·, tHlması · 'l.iteği. • 11111isyondadır 
ruhı Başkan1 tlilıni G.ürsı.y ne dair 

5269/5674 Karaburun - İzmir : Eylen- ı Ulikün)(ltr:e nrnzi verilmesi <lileğine homisyondadır 
,hOI'a kö~7ün<lo :i\1(-e.hın t A tıJ. rlair 
gan 

5270/5675 hnıir : Tekel tütün fabı · i
' ,, \m ·ında baş mümessil Bah;ı 

İkizkaya 

508 sayı lı Kanuıı hükümrerindcn · · Komi&yondadır 
f~yıtulanduıılmasınm • teınini dileği-

ıw '<lair 

5271/ 5676 Arpa~ay : Hüsamett in Yıl- KaymaıkAtnm görevini kötüye kul- Komisyondndıı· 

maz n Inn ığındnn şikayet 

5272/ 5677 Ko~arlı - Ayduı : · K11şlaı•··• -l46 t.ığııçlı z •tinlik tapusunun ip- Komisyondadır 

.. ,bPlini kiiyünde H. SaJMnı•ı tal edilm mcsi dileğiJle .<lair 

ve ar. 

5273/ 567 Paşabahçe - 1s'tanbu1 4J'ekd Arazisinde yaptıı-dığı evlıı.in •kanun- K'omisyondadır 
i pirto fabrikası kırma da\. · sua .qlıırnk y1ktırılma ından-şikAyet 
resinde kart No. 35 Iıımuil 

Ellibir 

5274/ 567!1 Aşkale : Davavekili abl'i 1 . ili . l9-l7 gün ve 4390 sayılı ' Komiayendadır 
}Carslıoğlu dilekı:esiue ektir. 

5275/5680 Maden : Camiikebir • Iah. 6 . lll , 1947,gün ve 27 Bilyılı di-L Komisyendadır 
Vahap B.ırrlas lekçesinc ektir 

5276/56 l - faııi~a : Yqnihıında o. 9 
Dur:sun Çel ik 

5277 /~6 2 Paşabahçe - l ta·nbul. a
b}pıuplla ad. Q1 9. Aliye 
.Miran 

'T'ül'k vatlmd lığııut kabulünün te~ 
, mini dileğine dair 

9 . 1 . 1947 gün ve 1974 sayılı di
lekı:esine oktir 

1( umisyondadır 

K oıınisyondad ır 

527 /56 3 Edirııclmpı- İst~nbul: lln· 26. Xl. 19-l6 gün Vb lil:i3 ııayıhtli- Koınisyondadır 
tieesultan 'Malı. ami o. lekı;t>ı#ııe ektir 
No. ll urettin Kuran 

527W5 4 Kadıköy- lmanbul: Rasinı- ]}jf kı;e Koıııi yoıımnııı 12•. I : 1945 Knraı·a·J>ağLtuınıı..,tır 
paşa 1\iuh. Elı:nalıçıışme • ııün \'e 27 sa.,·ıh l numnıı hirıız 
kak No. !ll Mezirle l a~· 

5280/56 5 Edirne : Mimarsinan Malı. 25.IX.l!l47 gün vc47~ ııyılı dilek• lW:ı:ııisyondadır 

de .Pctı·o ~ll!jill l<t.ir. 

5281/5686 Elazığ : ::iivrice Merkez 
Iuhtal'l Hartıdi \'eşi l 

52 2/56 7 Beşiktaş - !stanbul : Viş
nezade anı i 1\feydanı , o. 4 
Jliliıeyin. Hakln Be cikli. 

Kııraçalı uyunun Elitzığ 'a alınma- Içi$1 ri iBakanlığına 
11\ll!IUJII\ t$niui dileğine dair 

hhiı 1uayenesinin :venidcıı yapıJ- ı l~ rıır bağlanmıştır 

i:vle nıi.luli. et a·ylığının dere 
iiY.erinden verilmesillin temini hak
kında 

5283/ 5688 ll&kırmaden ı Adalet Mü- Ayl;ğırun a-rtırılmasiyle çocuk um- • Kol)'tisyondadır 
beşiri Cevat Erdem mınm verilm dileğiıle dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibitriıı 

adı, soyadı ve-adresi 

-atı-

Dilekçenin özeti İşiemi 

528+/ 56 :l· Adana : Hacthilmit ıiM"aJı. ;:i Ecdatlarından lml.ma vakfi ycı:leri. Koıntsyotıdadır . ' 
:"J'o. 4:6 Raşit Ramazııl1f>ğltt · nintıcslcir halino'ircamın temini .dilt-

ğine d ai rı , 

5285/ 569(} .Anka"' ~Yalova Otelinde llfetılm1kıym tlcır ve kambiyo borsa- Karaı~~>ağlannnştır 
Ziya Karay ı .konri orliAizıde. yapılan yolsttzluk.t 

lardaıı şikllyet. • 

5286/5691 . İstanbul : Liınıınhım kat·4 4785sayılı Kanunyonımlanm81J1.di.ı Kctınisyoı'ld&dır 
leğin .dair. 

5287/ 5692 Beylikköprü-Polatlı :Çif- 'l'apulıı arazisine yapıla.n müdalıa- Komisyondadır 

çi ~ yetiştirici IfayııV Bil! ' lenin menıli diletine dair.J 
şar 

.)21:l8 t56!l3 Kabataş- lstanboJ : lı.ı.w Evi eivarında yapılan kaçak evlecini J ç.işleri <Bnkımlığma. . 
paşa !';ok. No. 3 Nacı,, ·e yıktmlması dileğiııe dair. 
Paksoy 

5289/5694 1ımir : 846 Sok. No. 102 Ha- Katileşmiş mahkeme kararının M. Kotııi&yotıllıı.dır 
san•vc Zelıra Sa~raı.. ~ . Bakıt lJiınelll infaz «<ilnıediğin

dcıı şikayet. 

5290/ 5695 Karşıyaka - İzmir : İskele Haksız olarak Kazanç Vcrgisindetı Konıistondbdır 
kal'ŞISuıdanZeki Kaln~haııe.. . şik:~et. · 

52!ll / 11G!Hi 

sinde Mustafa Özçakır 

Ankaı·ıı - Necatibey 1\lııh . 

F'iı-iizağa ~o. Fcri<hnıi§m< ·n 

Ap. No. 2/9 Hameli Namık 
Gör 

' 12. XII . 1928 gün :ve 148 sayılı Di- Komisyondadır 

!ek~ K om i yonunun kararına itirae 

5292/5697 Üsküdar - !stanbul : Kap. J<;mcklilik aylığına ha.rb zammının Komisyondadır 
tanpaşa Camisi altlı:apıın eklenme inin t~mini dileğine dair. 
Çıkmaz Sok. No. 85 Kiiz~ 
Kallmn 

5293/ 5698 Du.mlu- Erzurum :As. Pos. 
12528 IV. Ş. II Ks . .Muame. 
l<ı memuru İbrahim ÜnaliJ.Il 

5294/ 5699 Dumlu - Erzıırnm : .As. 
Pos. 50075 IV. Ş. W. me
muru Emin eyhan 

5295/5700 .A vanos - Kırşelı.iıı: Sarılaı

Köyünde Ali Bozuk 

~Iaaşnıın yükseltilmesiyle eviııe Konıisy ndıulır 

emireri verilmesinin temini hakkın~ 
da. 

Maaşının yükseltilmesiyle evine Komisyondadır 

emireri verilmesinin temini hak-
kında 

Özel af dileğine dair Ko nı isyondadtr 

5296/5701 Eskişehir : Posta. kutusu. Ha.kauı olaralıı mecburi ilcarnete ta- K oıniııyondadır 
No. 47 Recep Bayraktar bi tutuldnğundım 4ikayet 

5297/5702 .Ankara: Merkez Bankası IIaksız olarak emekliye çıkarıldı
İpt&l. Komisyonunda Şev- ğından ,ik&yet 
ket Akdoğa.n 

KomisyoıHlııdır 

5298/5703 .Antakya-Hatay : Gül .Malı . Emeklilik hakkının tanmması dile- Komisyondadır 
Eder Cad. No. 3 . İsmet ğine dair 
Canbay 



~ayıt 

No. 
Dilek~ ııahibi.mn 

adı, soyadı ve adresi 

- 312 ....-

Dile'k~ııin ö:ı:e'ti İtlemi 

'5299/5704 Beşiktaş - İstanbul: Valde MaHlliyet aylığından kanunsuz Kı misyondadır 
Çeşmeai Armağan so. No. olarak kesilen Kazahç Vergisin-
26 Ziya Ünüarslan den şikAyet 

5800/5705 Silivri ı Fatih Mah. Mus
tafa Fahri Anı! 

' 
5301/5706 Galata - İstanbul : Y ağka-

paru Kaplan 80. No. ll 
Ham:ı:a De~menci 

5302/5707 Büyükdere - İstanbul : Ca
mi 80. No. 14 Tevfik Önct 

5303/5708 Ankara : As. Fb. Gn. Md. 
Teknik İşler Başkan vekili 
Dr. Y. Mühendis Osman 
Nuri İnceler 

5804/5709 Aksaray - İstanbul : Cer
rahpaşa Cad .. No. 71/ 2 Mü
nevver Ercanverdi 

• 5305/5710 Denizli: Ceza Evinde Meh
·met Ak 

Ekin ambarının 68 piyade alayı Komisyondadır 

tarafından hamam olarak kullanıl-
dığından şikayet 

İstanbul Ticaret Mahkemesince Komisyondadır 
hakkında verilen kararda hata ad.- · 
U olduğundan tashihiııin temini 
hakkında 

Harb malillü sayılması dileğiııe ı< omi youdadır 

dair 

17 . ·rv. 1947 gün 5508 sayılı dilek- Karara bağlaunııştır 
çesine ektir. 

Şehit kocasından kalan aylığma Maliye Bakanlığına 
zam yapılması hakkında 

Ilaksız verilen mahkeme kararı Komisyondadır 

dosyasının yeniden incelenmesinin 
temini hakkında 

5306/5711 .Konya: Mücellit Mıı.h . Çık- Göçmen olduklarından ; ellerinden Komisyondadır 
maz so. No. 19 Hayriye alınmak isterulen ara:ı:inin kendi-

5307/5712 

Gülsev ve kardeşi 

öke - .Aydın : azlı Kö
yünd İ'bralhim Kuyucu 

lerine bırakılması veya başka bir 
arazinin verilmesi hakkında 

Köy halkımn aleyhine ola rak yapı· 
lan suiistimallerinin tetkiki lhak· 
kın<lll 

Komisyondadır 

530 /5713 B yoğhı . Şişli - İstanbul : Hidanıah vntnniye tertibinden ma- Komisyondadır 
airnigar So. 54 Celnlpe- n bıığlnlliUla ı hakkında 

riıı Ap. No. 3 .AY§e Faika 
Erdem 

5309/5714 Kızıl'hi ar · Denizli o- fatlarına konan otlak vergbıinin İçişleri Bakanlığına 
1ıan Mehmet Ak'kös ve ar. kaldırıluııısı !hakkında 

5310/5715 Ankara : .Atı~bey Ma'h . 
B ili ka ap Şakir Yaman 
eliyle üleyman ırrı Ba
lantekin 

!'i311/ 5716 kdağ Madeni : Knrncav . 
ren Köyünden ı:uiıta.fa 
Yeleu ,, ar. 

24 Ni ıın 1932 günü hakkında Di: 
lckc:e Komi yononca v~ril en lı:arıı 

rın, Maliy Bnkıınlığma ve kendi· 
si n t krıı r •bildirilmesinin teı:rı.ini 

h ııkkındn 

'l'oprak verilmesinin temini hak- Tımnı Bakıınlığına 

kın da 

5312/5717 Koçar : Gündoğan Mah. 17 . IX . 1947 gün ve 4763 IMiyılı Komisyondadır 

MlUtafa Glin dilekçeırine ek:tir 



~ayıt 

No. 
Dilekç-e sa'hibini'l1 

adı, soyadı ve adresi 

313 -

Dilelkçenin öreti İşiemi 

5313/5718 'Ka'le . Kars : Kale Köyü Köylerinin merası olan K~a. otla- Komisyondadır 
ınulhtarı M'l'h-met 'l'iilüee ğının tekraı· kendilerine verilmesi 

tıak·kında 

ii:H4t 57 19 r:icliı ·ne : ( 'ezae ,·iııde NI'- (hel af dileğine dail' 
dim Öge 

Komisyondad~ r 

5::115/ 5720 Anıkaı·a : Yük~eık Zir-ııat K•erıdisiııe ıknsu tazminatı verilmesi Kararn bağinnmıştır 
Eıısti'tüsii veznedına ~eyfi hakkında 

Yıldız 

5316/ 5721 !\ilis : Arslan Mah. Naha- 16 3sayılıKanunun32nci maddesi Komisyondadır 

·ılı çeşmE' o. No. 14 Halil hükümleninden faydalandınlması 

Hayıgılı dileğin daiır 

.'i:3J 7/ 5722 'l'ı·wb7)()fl As. Pos. 15219 22 . Xl . 1947 gün ve 5351 sayılı Komisyondadır 

H mbarında baş gedik li Liıt - dilekçeııine ektir 
Ci Kuı'li!Ull 

33l!l/ :i72::J Birecik : l:>ehıı Mı~lı . !le Muhta~ olduğundan yardım yapı!- Komisyondadır 

Ahnıe1 Kuduuıtbnğan 

5319/ 5725 t'ooeci- Ankııı·a .: Balke'hriz 
bıığlaı·ı ~o. 102 Adil lil'l'ici 

3320/ 572ö Ualatıı - lstıınıbui : Ümeı· 
lla'bit Ilan kat 4 No. 10 
Gayrimenkul , allıipleri 
J)ı>rneği BaıJkanı 

ıuası hııikkındıı 

Haksız olarruk emekliliye ç ııkarıldı

ğıııdaıı ttikayet 

Ma'hkeınelerdeki davaların ça'bu'k 
görülmesi için 'tedlbir a'lınmasının 

temini !hakkında 

Karara bağlanmıştır 

Komisyondadır 

5321/ 5727 Düııee : Burhani'Y<' Malı . de İskan hakkındaiki dileklerinin in- Sıığlık ve Sosyal Yar-
Galip Topa! celenmeısine dair dım Bakanlığına 

5;~22/572 Konya Dedel.-r Hııııı :35 ·eneUk emeğin'den dolayı emek- Komisyondadır 

müsteciri Mu tafa Hakırrı liye ayrılinasının temini lbnlkkında 
Pliyle Alhdullalh Kurt~es 

5323/ 5729 Göynüık : DoğruJuık yazı 

l'vi sahibi A'lımet Şukrü 

Korkmaz (')iylt> Ali l'lvi 
Koı<kma z 

5~24 /57:30 l)('nizli Saı·ayköy Reşit 

1\öksa 1 

5325/5731 lzm'ir : Tekel bayileri ce
miyeti başkanı Hasan 1 rgi 

!stanlbul Üniv-ersitesi Milli Eğtim 
Derneği Kııdtrga Tü~ Öğrenci 
Yurt ücretin'in 50 liraya indirUme
sinin temini IJıa:klonda 

16 . XlJ . 1946 gün VP 1619 Sayılı 
dilekçesine ektir 

'!' kel mamulatmdaki % lerin kal
dırılına 1 lhakkındıı 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

KoınisyondadLr 

3326/5732 Dumlu - Erzurum ~ As. Mtıihkunıiyetinin affı dileğine dair Komisyondadır 

Pos. 10273 su'baylanndan 
Rıfuçet Görger 

5827/ 5733 Kargı : ezaPvind Fazı! 

Akar 

532 / 5734 Emirdağ - Afyon Karahi
sar : Ynsuf1ağa Köyü eğit
ıneni Rallıinı .ür · Vt' aı·. 

Kaymakamın ba'ksız olara'k 1«-di
. ini hapsettirdiğinden şikayet 

Ücretlerinin artırıtma ı dileğinc 
dair 

Komisyondadır 

r. Eğitim Bakanlığına 



Kayıt 

No. 
Dile'k~e sa'bibi.nin 

adı, soyadl ve adresi 

5329/5735 SinQ'b : Yııı.J'Igıç yar<lımcısı 

CeiWJ ıM-emişoğlu 

5330/5736 Maraş : VII Kor. 7 Ş. S. 
I. Hs. Me.Şevket Kırkoğlu 

5331/5737 Berta - Çoruh : Ortaköy 'de 
İbrahim İnce 

5332/5739 Burhaniye : Sulh Yargıcı 

Mahmut Ataman. 

5333/5740 

5334/5741 

5335/5742 

5336/5743 

5337/5744 

5338/5745 

1skende~ : Maraşalçak
mak Ca-d. Gazete bayii Yah
ya Yener eliyle Ahmet Gök
türk 

!stanbul : Belediye Evrak 
Sevk Memuru Süleyman 
Sur eliyle. Zihni Palabıcak 

Çayeli : Çataklı Hoca Kö
yünde Mehmet Bilgili. 

Salihli : Taytan Köyünde 
Yusuf Bilgiç ve ar. 

Kurusu - Kocaeli : Kocae
li Köyünde Harndi İnce 

İzmir: Tepecik Gezilor Cad. 
219 bakkal ve yağcı Şevki 
a~atik 

314: -

DUe1tç-enin öz'tl'ti 

AJ'Ikadaşları gibi ~endislnin d·e Komisyondadır 
4379 sayılı Kanun(.ian ~stifade et-

tirilme'Sinin tem'ini hakftnnda 

Nasbının düzeltilmesi dileğine dair Komisyondadır 

Yağmur ve sel felfıketine uğradığın- Komisyondadır 

dan yarrum yapılması hakkında 

28 . Xl . 1947 gün ve 5498 sayılı Karara bağlanmıştır 
dilekçesin.e ektir 

Haksız olara,k görevinden çıkanldı- Komisyondadır 

ğından şikayet 

Taıpulu arazisine yapılan müdaha· Komisyondaılır 

lenin men 'i dileğine dair 

Kaymakamın kanunsuz işleminden Komisyondadır 
şikayet · · 

Ceza hakiminin yolsuz işlemlerin- Komisyondadır 

den şikayet 

ll . IX . 1947 günve 4617 sayılı di- Komisyondadır 

lekçesine ektir. 

Yargıcın Kanunsuz işleminden şikfı- Komisyondadır 
yet 

5339/5746 Erzurum : Camiikbir Malı. 24 . III . 1947 gün ve 2961 sayılı Komisyondadır 

Cephane o. No. Vahit dilekçesine ektir 
thker 

5340/5747 Göztepe İzmir : 100 So. No. 22 . II . 1947 gün ve 3021 sayılı Karara bağlanmıştır 
Avni Kurtkaya dilekçesine ektir 

:)341/5748 ürmcne : Liman eski baş- Kocasnmı afedilmesinin temini di- Komisyondadır 

kanı Süleyman Eskici eşi teğine dair 
Emriye Eslrici 

5342/~749 Sarız - Kayseri 'Özel İdare .Jandarnıada geçen anıeklilik müd- Komisyondadır 

memuru Şükrü Andaç dotinin eylemli hizmetine eklenme-
si dileğine daiı: 

5343/5750 İzmir : İnönü Tram vay Cd. Dükkanının yıktırılmanıasırun te- Komisyondadır 

No. 486 Hayriye Oğuzhan mini clileğine dair 

5344/5751 Adıyaman : Aziz Çağlayan hcelerino yol yapılmasının temini Komisyondadır 

ve ar. dileğine dair 

5345/5752 Kadıköy - tstanbul Tel e- . XI . 1947 gün ve 8201 sayılı Komisyondadır 

fon Cd. No. 72 Sami Ar- dilekçesine ektir 
daha nh - -- -. ~ ........ ·-



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

315 -

Dilekçenin özeti 

·--. 
t~lem.i 

53~/5753 Adana : Saydam Cd. No. 5 yıldan beri ayrı yaşadığı karısı- Karara bağlanmıştır 
96 !brahim Yuttaş n.ın kendi emlakine hissedar sa

yılmanıasının temini hakkında 

5347/5754 Kandırıı. : Turnalı Köyün- Tütün Ekınelerine iıin verilmesi Komisyondadır 

de Ahmet Köse ve ar. dileğine dıı.ir 

5348/5755 Amasya : İhsaniye Mb. Şa- Hakimin görevini kötüye kullan- . Komisyondadır 
bin Bağrıyıı.nık masından şikayet 

5349/5756 Samsun : 19 Mayıs Mb. Açık bulunan nahlye müdürlükle- Komisyondadır 

IIüniyet Cd. No. 8 Sezai rinden biı·ine atanmasının temini 
Paracıkoğlu hakkında 

5350/5757 Beşiktaş - lstanhuJ Köyiçi 20 . Vlll . 1946 gün ve ~10 sayılı Komisyondadır 
Değirmeneller So. No. 12/ 7 dilekçesine ektir 
Selim Ozdenıirci 

5351/5760 Karaköse : Ağrı Cezaevin
de Zubeyd Temel ve ar. 

5~52/5761 Trabzon : Çömlekçi Mah. 
'rellitabiye So. No. 4 Meh
met Oztemel 

5353/5762 Kütahya : Cezaevinde ls
mail Tarımcı 

5354/5764 Çankm : Odunpazarında 

Bakkal Hüseyin Çelebi ya
nında Abdullah Meriç 

Genel af dileğine dair E o misyondadır 

/ 
3 . 4 . 1945 gün ve .6576 sayılı di- Kvnıisyonı;la~ır 

lekçesine ektir 

Cezaevi müdürünün görevini kötü- Koıiıisyondadır 
ye kullıı.ndığından şikayet 

Eski görevine ıı.lınmasının temini Komisyondadır 

hakkında 

5355/5765 Yeşilköy - !stanbul : .Ev- Türk uyruğuna aJınmasının temini Komisyondadır 
renoz So. No. 2 Ojen Pn- dileğino dair 
si o 

5356/5766 Bergama : Yenicami yanın- 21 . 7 . 1947 gün ''e 4320 sayılı ili- Komisyondadır 

da Be~ber Ömer eliyle Ay- it'k~esine ektir 
şe Özdil 

5357/5767 Mecidiyeköy Istanbul : 5107 sayılı Kanım hükümlerinden Koınisyondadır 
Büyükdere Cad. No. 50/ 1 faydalandırılmasırun temini bak-
Luili Süma kmdıı 

5358/5768 Sultanahmet - Istanbul : Evinin Belediye taranndan yıktı- lçişleri Bakanlığına ·, 
Küçük Ayasofya Demirci rılınama.sının temini hakkında 
Raşit So. No. 19 Mehmet 
Sa b an 

5359/5769 Sarayköy - Denizli : Mıı- Köylerindeki 'su kanalının bir an Komisyondadır 
ratdağı Köyü İhtiyar Mec- evvel yapılmasının temini hakkın -
Iisi Başkanı Ali Yıldırını da 
ve ar. 

5360/ 5770 ivas : 'eı· AtelyeMi ta- Üvey çocıığuna da ~ocuk zammı Komisyondadır 
o. verilmesinin temini dileğine dair kımhane şubesiııd 

38071 Ali Ozvural 
511ii /577J 'rvşehir : Kapucubaşı Mh. 

Şcrifc Atuy 
llidematı vataniye tertibinden ay- Komisyondadır 

lık buğlaııması dil~ğine dair 



Kayıt 

No. 

5362/5772 

Dilekçe sa.IJı~biniııı 

adı , soyadı ve adre6i 

316 -

Dilekçenin özeti işlemi 

21 . IV. 1947 gün ve 3362 sayılı di- Komisyondadır 

lekçesine ektir. 

()363/5773 Manisa : Yarhasanlar Mal~. Tapulu arazi ine yapılan ınüdoha- Komisyondadır 

.Miıruır So. No. 7 Ali . ök- lenin meıı"i dileğine dair 
mener 

5364/ 5774 Milfıs : ~climiye öğretmeni 5129 say ılı Kanun hükümlerinden ~- Eğitim Bakanlığına 

Kamuran Uöııen ve ar. faydalandırılmaları dileğinc dair 

536!l/ 5775 Erzurum : Jlerkez İlees i B led iye Başkaııırun görevini kötü- Komisyondadır 

Topçuoğlu Ma~. Bezölçeıı ~-e kullandığından şikayet 

So. 'o. 29 Kadri Musaballı 

5366/5776 Havza : Serif Ali Köyü Toprak kaı:ıununa uyularak alınan Kgmisyondadır 

nıuh tarı Murat Aksel arazinin köylerine iadesinin temini 
hakkında 

5367/ 577 Bursa : 10. İlkokul başö{t- Aylıklarının bir an evvel veri lmesi- Komisyondadır 
retmeni Rasiın , Artım' nin temini hakkında 

536 / 5779 Ankara S ıtma savaş ba ka- Yeni yapılan emeklilik kanunundu Komisyondadır 

nı nr. Rıdvan Onol kendi vaziyetlerini d nazarı dikka
te alınmasının temini htıkkında 

5369/ 5780 l ıırıir : gşrafpa.şa Hatay 6 . 1. . 1947 gün ve 1921 say ılı dilek- Komisyondadır 
ad. 36 . So. No. 17 Ruh i çe.~ ine ektir. 

Bilgin 

5370/57 l Haymana : Y eşityurt Kö
yünden 1 brahiın Kcx,: 

Hükümete olan para borçlarılll öde- Komisyondadır 

dikten sonra ı;:ıti:an bu hususdaki af 
kanunundan kendilerinin de istifa-
di' !'tti rilnıel erinin temini hakkında 

5371/ 57 2 Kandıra ,\·lıler bucı.ığ' ı . Kanıulaştıı-ılınak istenilen kor~lu - Komisyondadır 
Turnalı köyünden Ay e Köi- ğuııa takdir edilen fiyatın azlığın -

s \·ekili . ait Köse tlaıı ikfı:vet 

5372/ 5783 Kıındıra : , eylılcr buca~•. Kamu la tırılınak istenilen korulu- Komisyondadır 
Turnalı köyünden ~ ait Kö- ğuıııı takdir edilen fiyatın azlığın-

!W dan şikfiy t 
5373/57 5 Yalova : eyyar 

Ali Bozkurt 
Çıırık~ı Danıştaylığın verdiği men 'i mu- Komisyondağ ır 

hakerne kararırun yapılmadığnı-

5374/57 6 Bartın: Emekli ön yüzbaşı 
yfi Alatlı 

5375/5787 İzmir: Tekel bayileri ce
miyeti Nazilli müıne ·illiğl 

5376/5789 Bafra : eza Evinde Ceınııl 
(lündüz 

5377/ 5790 Denizli: Koııaz bucağırun 

Hisar i11h. Esat Er 

dan şikAyet 

Tekaüt aylığına zam yapılmasının Komisyondadır 

temini dileğlne dair. 

Tekel bayilerinin sattıklan mallar- Komisyondadır 
dan daha fazla kazanç temin ede-
bilıncleı·inin temini hakkında 

Özel af dileğine dair Komisydndadı r 

10 . X . 1946 gün V{' 

dilekçesine ektir. 
56 . ayılı Karııra bağlanmıştır 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa'hibiııiıı 

adı, soyadı v., adresi 

317 -

Dil6kçenin özeti t~lenri 

5378/5791 Diyarbakı r: Ragıbiye ca- 4 . IV . 1947 günkü dilekçesine ek- Komisyondadır 

ınii karşısı so. No. 8 M. tir. 
Mustafa Okkaş Akkoyun-
lu 

5379/5792 Eyüp - İstanbul : Kenier
burgaz Karaağaç Mah. Ha 
tice Kurt Harb malıilü 

5380/579~ Söke - Aydın : Sazlı Köy 
'halkından İbrahim Kuyu
cu 

5381/5794 Bartın : Adalrt Dairesinin 
ücretli mübaşiri Ahmet 
Atıf Tuncer ve ar. 

5382/5795 Ezine: 1ffet Baskın Sefer
şah ·Mah. ölü Hacı Zafer· 
eşi 

5383/ 5796 Çemişkezek - Peydul'(' Köyü 
· Hasan GürbÜY. 

lstiklnl Harbinde sakat kaldığın- Komisyondadır 
dan aylık bağlanmasının temini 
hakkında 

Arav.i tevziind çıkan haksıılıklıır Komisyondadır 

ve bu arııda çıkarılan tapuların 

feshinin temini dileğine dair 

Ücı·etten alııınl'ak maaş kadrosuna Komisyondadır · 
gr~i ı·ilmesinin temini dileğine da-
ir 

llıı.nıı,ıtııyın haksız kararının kaldı- Karara bağlonnuştır 
rıtmasına dair. 

l<'akiı· olduklarından kendilerine to- Komisyondadıı

lmm ,·erilm!'sinin temini dileğine 
dair. 

5384/ 5797 J:lo?Aıt : Ağzonik Köründen l•'akir uldtıkla ı·ıııdaıı kendileı·ine Komisyondadır 

Hüseyin Kanko ve ar. tohum ,· pı·ilnıesinin temini dileğille 
dair 

5385/ 579R Aksaray - İstanbul : Taşka- Kendisine biı· iş verilmesinin t - Komisyondadır 
ımp Mollıu;eref Mh. Tomruk- mini hakkında . 

~u Sok. No. 62 Ömer Şaş-
nı az 

53116/ 5799 Eşrefpaşa - tzmir : Birgi .Jandarma onbaşılarınm maaşlıırının- Komiıoyondndır 

Karakol Komutanı vekili da polis llliUIŞiarı gibi yiikseltilme-
onb~ı Saliha Emir. 

1)387/5800 Istanbul : Kazlı~;eşme (Hi

dercci ok. ·o. 12/ 14 Ra
sim Es.kin 

5388/5801 Ba~·burt - Gümüşane : ıır

zahan köyünden Raydar 
Berber ve ar. 

53 9/ 5 02 Tavşanlı : l\luyınul :\lah. 
halkından lbrahi~n Bal ve 
ar. 

5390/ 5803 Meı;udiye - Ordu : Aşağı 

~·o.ıdacn Köyüııdl'n li anı it 
Mı cık 

539 1/5 ().l Sayılı - lti7R : mindoğdu 

Bncağının Balık~ılar Köyün
den ltuhitt iıı lüı·tl.'?.aoğlıı 

sinin ll'ınini hakkında . 

KnnunRU7. ol.arıık yapılan haeiı:den Koınisyoodadıı· 

şika~·('t. • 

Of feliiketzı><l~lerine dnğıtılan arui- Komisyondadır 

den. felfiketzede olınıya.nlann da 
iRtifa<lı• etmiş olmasından şikayet. 

l'<·uz fiyat la M .•. Bakanlığınca k:a- K.omisyondadır 

mıılıışlırılan arazilerinden şikayet. 

Yllllıınlılaı-ın mübadele edildikleri Komisyondodıe 

zaman ııldıkları arazisiııiıı kendisine 
itıdl.'sinin temini ı.üleğine dair. 

~11\lfıl olduğundan kendisine aylık Kaı·arA tııığlanmış ır 

lmğlıınmasının tt:'ınini lileğin clair. 

.. 



Kayı·t 

No. 
Dile'kçe sa'hibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5392/5 05 Aydın : Umurlu Bucağı 

erçe Köy balkından Ali 
Karlı 

5393/5806 Konya : Ölübeldedi Malı. 
No. 94 Reşit Birincieı· 

5394/5807 Ardanuç : Ovac.ık Köyün
den Mevlüt Güneş 

5395/5908 Samsun : Ccbiyayla Köyü 
balkından Hacı Durmuş 

318-

Dile'kçenin özeti İşiemi 

Zilliyroi bulunduğu arazisine kom- Komisyondailir 
şusunun taarruz ttiğin?en şikayet. 

P . T. T. İdaresinde senelerden beri Komisyondadır 
çalvıtığlndan kendisine tckaüt .•ay-
lığı bağlanmasmm temini hakkında. 
Köy mektebi inşaatı~da fahri olarak Komisyondadır 
~alıştığuıdan kendisinden ruhsatna-
me istenmemesinin temini hakkında. 

Malul olduğundan. köyü aazisi için- Komisyondadır 

deki Dvlet arazianden bir miktarı-
Özer nın kendisine verilmesinin temini 

hakkında 

5396/5809 Beşiktaş - istanbul : Köyiçi Tekaüt maaşmdairi hakınzlığın dü- Kıı l'a:a. bağlanmıştır 
Miller Pallls Ka.t ı daire 2 zeltilınesinin temini baklmı,da 

5397/5810 

5398/5 ll 

de Müfidc Kaikas 

Şcbin Karahisar : Devlet 
Hastanesi İnşaat Mütaah
hidi Şerif Teze! ·ve ar. 

Çubuk : Çağındır Köyün
den !smail Taş. 

27 500 liralık nakit teminıı.tın ipo- Komisyondadır 

teğe bağlanmasının temini hakkın-

dır. 

Ziraat Bankasma rehin olarak ara- Komisyondadır 

zilerine mukabil 1 000 lira para ve-
rilmesinin temini hakkında. 

5399/5 12 Akşehir : İstasyon şet:i Hü- Oayrimübadillere ödenen % 10 Ha- Komisyondadır 
seyin Enver Koniçn • zin tahvili hakkından istifade etti-

5400/5813 Denizli : Hoıuız Bucağının 
Hisar ~1ah. den Esat Er 

5401/5814 Koyulhisar : Merkez Oku
lu öğretmeni Nazif Turhan 

5402/5815 Uavza : Genel Meclis. Üye
i Arif Artun 

5403/5816 Edirne: Mimar inan Malı. 
Balıkpa.zan Cad. No. 66 
Ahmet Takan 

5404/5717 Balıkesir : Aygörün Mab. 
Güney . ı o. 18. iyazi 
Kırda 

4505/5 ı Biga : lstiklal Cad. o. 2:7 
Tayyip Demirtaş ve ar. 

5406/5819 Adapazan : Be§köprü ift
liı";ri Re •ep Yıl d ız 

5407/5 20 Ardanuç : Kndem Güngör . 
ve ar. 

rilmesinin temini hakkında 

24 . XII . 1947 gün ve 5790 s&yıh Kurara bağlanmıştır 
dil ekçeıri ne ekti r ' 
i . X . 1946 gün ve 936 sayılı di- Komisyondadır 
Jekc;esine ektir. 

Yargıcın kanuıısW!l . işlemmindeıı şi- Adalet Bakanlığına 
kil. ye~ 
4753 sayılı kanun hükümlerinden Komisyondadır 

faydalandırılmasıuın temini dileği-

ne dair 

Balıkesir 'de artan verem vakalan- Komisyondadır 
ncı karşı Rükümet<,:e tedbir alın-

masının temini hakkında. 
Kıııvuçuk ithalinin durdunılınası- r omisyondadır 
nın temini hakkında. 

Kızılayca işgal edilen evinin tahli- M. . ;Bakanlığına 
ye edilme ·inin temini hakkında. 

!Ice merk zinin Tütüıılü Köyüne içişleri Bakımlığına 
nakledilmemesinin temini hak-
kında 



. Kayıt 
No. 

Dile'kçe saiJıibinin 

adı, soyadı ve ·adresi 

319-

Dilekçenin ~zeti 

5408/5821 Ankara : Işıklar Cd. Kara- Haksız olarak emekliye çıkarıldı- Karara bağlanmıştır 
kuş So. Park Ap. No. 3 ğından şikayet 

daiı·e 5 Mihı·i Serdaı·oğlu 

5409/ 5822 · Gümüşane Defterdarlık Aylığın:ıne 70 liraya çıkarılmasının Komisyondadır 
Saymanlık Müdürü AJi temini hakkında 
Aygiin 

5410/5 23 Tercan : '!'ercan Köyünde Köylerinde bir P. T. T .Şubesinin Komisyondadır 

Dursun Karagül açılmasının temini hakkında 

5411 /5824 Adapazarı : Kemaliye Kö
yünde Mevlut 1'ürköz 

Eski görevine alınmasının temini 
dil ğine dair 

5412/ 5 25 Kaı·aköse : Ağrı Cezaevin- Genel af dileğine dair 
de Tevfik Arslan 

K onıisyondadır 

Komisyondadır 

5413/ 5826 Aksaray · İstanbul Posta- Jiaksız olarak göı·evinden çıkarı!- Komisyondadır 
ne kar~ısı Saitefendi So. <lığmdan şikayet 

5414- /5827 

5415/ 5828 

No. 20 IIanif Halkacı 

Buı'l>a : tı geıae l meclis 
üyesi tln·ahim Bakan 

Larlik : Bakkal Oıısan Sa
it eliyle Süleyman Onar 

5416/ 5829 Ereğli : Ereğli Kömür İş
letmesi Merkez Hastanesin
de ambar memuru Yusuf 
Ziya Altuntur 

Belediye reisinin görevini kötüy.e Komisyondadır 

kullandığından şikayet 

llaksız olarak görevinden çıkanl
,?ığ'ından şikayet 

İktisadi Devlet Teşekkülünde çalı
şaı:ı memurların yaş haddinin 50 
ye indirilmesinin temini hakkında 

Komisyondadır 

:F~kouomi Bakanlığına 

5417/ 5830 Kozlu · Zonguldak E. K. Gayrıimenknle ait tamirata vii.kı Komisyondadır 

t. Bölge atelyesinde de- usulsüz muanzl!nın önlenmesi hak-
rnirci Esat Denıiröğen kında 

5418/ 5831 Denizli : '!'oprak bür.osu 4644 sayılı Kanun hüküınlerin- Komisyondadır 

şefi 'T'ııhiı· 'l'ortopoğlu den faydalandırılmalarının temini 
dileğine dair 

' 541 9/ 5832 elimiye . !stanbul : Ecza- 4001, 4540 ve 4644 sayılı kıınunlarm Komisyondadır 
ne sokak No. 52 Hüseyin tefsir edilmesi hakkında 
'l'ezcan 

5420/5R33 Adana : Sarıyakup mahal- Kendi: ine emekli aylığı tahsis edil- Komisyondadır 

lesi 84 sokak Viihit Temel mesinin temini hakkında 

5421/5 34 Gelibolu : Yazıcızade l'ilah. Ciheti askeriyece işgal edilen evinin Komisyondadır 

Telli çeşme sokakta HÜse- tahliye edilmesinin temini hakkında 
.vin kızı Rafize Bayrak 

5422/5 35 rıelibolu : DerniTtepe köyün
de Mustafa Bııyrak 

5423/5836 1\lalatya : Belediye bi'tişi 

ğind pul bi\yii Bekir Keş
şafoğlu 

Ciheti askeriyece işgal edilen evinin Komisyondadır 

tabliye edilmesinin temini hakkında .. 
ltfalilliyct aylıklarından Kazanç Komisyondııdır 

Verboisinin kesilınemesinin temini 
haklanda 

5424/5837 u~chri . ivas : Ağvanııı Bucaklarının ilce yapdınasının te- Komisyondadır 
bucağı Mnlıtatı Adil Özçelik mini hakkında 
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5425/5840 Beylerbeyi - !stanbul Bur- 14 . VTI l . 1947 gün ve 4451 sayılı Komisyondadır 

haniye mahallesi Fetibey dilekçesine el\tir 
sokak o. 16 lzzet Sarp-
kaya 

5426/5841 Düzce : 'l'er:.:i Küçük Cemal 28 . V . 1947 gün ve 3818 sayılı di- Komisyondadır 

eliyle Avni Atay lekçesine ektir 

5427/5842 Haymana : Sivri köyünd Varlık Vergisine dair K omisyondadır 

B('kir Almaz 

5428/5844 Aııkıı.ı·u : !kinci Erkek Sn- J [asla olduğundnn muvaffak ola- Karara bağlanmı.ştır 
nat Enstitüııü Zeki Hatip- madığı inıtihana tekrar ııirmesinin 
oğlu eliyle Mustafa Çağla - temini hakkında 
yan 

5429/5845 Göle : Eııki Demirkapı Kö
yünde Mustafa Budak 

5430/5846 Adana : Tekel tütün fab-

Eşhwı t:ırafmdan taı ·IMına yapılan 

ınüdllhalenin men'i dileğine dair 

Mahkenı edeki dosyrunnııı tekl'!ıı · 

rikasında Süleyman Kanan tetkik r t tirilnıesinin temini dileği

eliyle Mehmet '!'evfik Ka- ne dair 
nan 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

5431/ 5847 Karacabey : Hükümet ko- 28 . rx . 1947 gün ve 4867 sayılı di- Komisyondadır 

nağı karşısında dilekçf'Ci lekc:esine ektir 
Süleyman Sırrı Erse~ 

5432/ 584 lzmir : Cezaevinde AbduJ- Hakkında verilen mahlı:Um.iyet ka- Komisyondadır 
lah Ksaya rarında adü hata bulunduğuna da

lı 
• 5433/5849 amsun : Cezaevinde Ziya Özel a.f dileğine dair Komisyondadır 

Özdemir 

5434/5851 !stanbul .Mahınutpaııa. 19.XI.l947 gün ve 5377 sıayılı di- Komisyondadır 
Bezeller So. No. 1 İthalat lekçesino ektir 
ve. ihracatçı Yusuf Kara-
bacak 

J435/5 52 !smail Köker ve ar. Milli Ko ı'llD.IIla Kanununını kira iş- Başbakanlığa 

lerine taAlliik eden marld !"h• riııin 

tadili bııkkmda 

5436/585.'~ işli - Istanbul : Ekrem Dilekçe 1Comisyonunun10.XD .1947 Komisyondadır 
Rize tarihli kararına itiraz 

5437/5 54 Çayeli : Hamza Bilici 2 . lX . 194:7 gün ve 4630 sayılı di- Komisyondadır 

ayPli - Rize lPkçesino ektir 

543 / 5R5(i Dıın.zing - Pülümür : Pan- Feliıketzede olduklıı.t<Jndan kendi- Komisyondadır 

cıras Köyü Mubtarı Ağa lerine yardım yapılmMı hakkında 
Tosun 

5439/ 5 56 Helibolu : Gazi illcynııın- )fülteı· i olduğundan kendisine veri · Koınisyondadır 

plllja ifah. Kadriyl' Vela~i Jp ıı arnıi nin tapusunun iptalinin 
temini hakkında 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa'hi.binin 

adı, soyadı ve 'adresi 

5-H0/ 5857 Be~iktaş - İstanbul : Paşa 
Mah. No. 66 Hayri Artun 
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Dilekçenin öz-eti 

Aske!'l uı u vazzaflık lıiıınctinde ge
~cn çulışmasına ka!'§ılık emeklilik 
lıakloııın tanınmasının temini hak-
kında 

İ§lemi 

Komisyondadır 

5441/ 5858 Erzurum : Terkini köyün- Rusya göı;menlerinden olduğundan Komisyondadır 

de fıruıcı Osman Deınirci kendisiıı e arazi verilmesi.niıı. temini 

5442/ 5859 

5443/ 5 60 

eliyle Lütfi Koçak hakkında 

Pınarbaşı : _ M:elikgazi kö
yün don Osman Çelebi 

Bergama : Kınık bucağm. 

dan Hasan Sulu 

Kendi çayıl'lığııım zorla alınmasın
dan ~ikftyet 

lskfın haldaı·ı olaİı çift, tarla ve 
ha~'Van v rilmesinin temini Jıakkın-
fla 

Komisyondadır 

KomisyondadLr 

5#4/ 5861 •Karaman : Fenari Muh Ac,:ılrta bulunduğundan kendisine Komisyondadır 

Hacıbekir So. No. 8 Şera- açık nıaaşı bağlatıması hakk-ında · 

5445/ 5862 

54-!6/ 5863 

5447/ 5864 

544 /586~ 

:>449/ 5866 

5450/ 5867 

5451/5868 

5452/5871 

{ettin Özbek 

Eecahat : Yalova köyünde 
üleyman Ün.al 

İzmir :As. Pos. 1955. 9. Bl. 
Çavuş Mehmet Başaran 

Bergama : Ga1.ipaşa Mnlı. 

Ay So. o. ı İsmail Günny 

İstavbul : ııhrenıini Tatlı
kuyu No. 3ı Muhittin Aı·-
tebil 

Nazinıiye : İrsi köyünde 
Hüseyin Şahin ve ar. 

Beyoğlu - İstanbul : Küçiik 
Parmakkapı İpek So. No. ırı 
Dimitri Çola 

Taşova: Nüfus memuru 

Karataş - İzmir İnönü 
Cad. Sakarya Aile Evinde 
No. 10 Talat Eylik 

ı:;,rinin kendi narnma tapuya tesci- Komisyondadır 

linin temini hakkında 

Yedek subaydau haksız olarak ça- Koıııisyondadrr 

vuş çıkarıldJğmdan şikayet 

Ödemiş Malınüd'ürünün hırsızlığın- Komisyondadır 
dan şikiiyet 

MalCıJiyct aylığından kesilen vergi- Karara bağlimınıştır 
Jeı·in kaldırılmasıout temini hak-
kında 

lski\n işlerinde yapılan yolsuzluk- Karara bağlanmıştır 
lardan şikayet 

Askerken sağ kolu kesildiğinden Kara~a bağlanmıştır 

miılıiliyet ayhğuıın bağlanmasına 

dair 

Terfiinin temini dileğine dair 

13 . XI . 1946 giin ve 1147 sayılı 

dilekçesine ektir. 

Karaı'a. bağlanmıştır 

Karara bağlanmıştır 

5453/5872 İııparta: Manifaturacı M us- 9 . IV . 1947 gün ve 3211 sayılı Komisyondadır 
tafa Peray dilekçesine ektir. 

5454/5873 · TrabzQn: fiköğretim mü- ıs . IV . 1947 gün ve 3324 sayılı Karaı·a bağlanmıştır 
fettişi Hikmet Kassan dilekçesine ektir. 

5455/5874 Sivas: D. D. Y. Cer atel- Üvey çocuklarına verilen çocuk 1\Ialiye Bakanlığına 
yesi montaj şubesinde S. I. zamlarının kesidiğihden şikayet 

usta No. 27325 Recep İnal-
tekin 

5456/5875 Mesudiye: Mahkeme mü
başiri Şükrü ttnaı 

Ücretten maaşa geçirilmesinin fe- Karaı'& bağlanmıştır 
mini hakkında 



Kıa.yıt 

No. 
Dilekçe sahlbi.nıin 

adı, soyadı ve adreei 

- 3!2 -

Dilek:çenin özeti Işlemi 

5457:/5876 Danzik- Pülümür: Çir kö- 5098 sayılı Kanun hükümlerinden J(arııı·a bağlanmıştır 

yü muhtan Baki Doğan ne dair 

5458/5877 .Ankara : Üniversite Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi 
dahiliye memUrıı Yunus 
Evse 

5459/587 Satayköy.: Bala Mah. Şerü 
.Ali Dokumacı 

5460/5879 Tirilye - Mudanya - Bursa: 
Cami Malı. .Abdülkerim 
Durmllfl 

5461/58 O Bandırma : Kiişi[ Acıır Cad. 
.Arzuhalcı Hasan eliyle. 
Mustafa: Çetin 

5462/5881 Dikili : lsmetpa§a Mah. 
Ömer .Akşan 

5463/58 2 lspir : Belediye Üyesi a
bit Aıııl ve ar. 

5464/5884 Aydın : Mesudiye Malı. Çan
kaya Cad. o. 83 Rııaı Al
pay 
(Başbakıuı!Jk o. 3/ 9127) 

5465/5885 İsparta : Nahiye Müdür 
Miitekaidi llakkı Ünsal. 

faydalandırılmasının temni dileği-

20 lira ol~n aylığıııın 25 liraya çı- Kııı·aı·a bağlanmıştır 
kartılmasırun temini hakkında 

30 . T . 1947 gün ve 2238 sayılı Karara bağlanmıştır 
dilekçesine ektir . 

Giıdikli Erbaş Okuluna. alırımaHı- Karnı·ıı bıığlanrnıştır · 
nın temini dileğine dair 

Eski görevine ıılınıııasının temini l arara bağlanmıştır 
dileğiııe dai~· 

Iliikünıetçe birer çift öküz vel'ilme- Komisyondadır 

si dileğine dair 

!Jcolcri yolwnın bir an evvel yapı!- Komisyondadır 
mııımun temini hakkıı~da 

27 ·. JY . 1946 gün ve 636 saıyılı di- Karara bağlanmıştır 
lekçcsine ektir. 

Emeklilik ııylığının artırılınası dile- Karara bağlanını~tır 
ğ.ine dair 

5466/5 86 Aksarıw - !stanbul : Hub- Eski görevine alınmasın ın temini Karara bağlanmıştır 
ya.r Malı. Çukurçeşme so- dileğine dair 
sokalfl o. 13 Ahmet Çakı-
rı. 

5467/ 5 7 F ocaeli : Özel ldare Talı- Aylıklarının artırılması dileğııe dair Türarn bağlanmıştır 
sildaı·ı Ahmet Çelik 

:>46 / 5 8 

54.69/5 90 

avur : Birifao Köyünden 
Mecit Aydemir ve a.r. 

Ayancık- i no b : emiyanı 

Köyünden K Karçaltı v 

ar. 
5470/ 5 91 Birecik : Saha Mah. Ahmet 

Kuduzatbıoğan 

5471/5892 Trab?JOn : Orman lşletm 

katibi Rahmi Kalelioğlu 

5472/ 5 93 Niksar : aDliikebir Mh. 
· de Mehmet Güııdoğdu 

Mallannın yağma edildiğinden şikü- Kıwara bağlanmıştır 

yet 

l)oğusu~ayı'ııın köylerini istilA etme- İçişleri Bakanhğına 
sinin önüne . geçilmesinin temini 
hakkında . 

Birecik Idare neyetince veriTen 
kararda.'ki 40 lbin liranın verilıne

shıin temini> 'hakkında 

Haksız olarsık istenilen 600 liranın 
aluınıamasının temini haıkkında 

ıtuıa yapt ığından . bölgeleı·inde 

pirin~ ziraatin müsaade edilmeme
sinin temini hakkında 

Komisyondadır 

Kııı·ara bağlanmıştır 

Komisyondadır 



Kayıt 

No. 

---------;---------,---~----~ 

Dile'kçe sahibinin 
adı, soyadı ve ad !'eSi 
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• Dile!Jı:çenin özeti İglomi 

5473/ 5ft!j4 Gercüş : Ayınkaf Bucağı tı celerinde yapılan işkence hadise- KomisyQndadır 
Halkodası Başkanı Zeki sinden şikayet 

Aysan 

5474/ 5.895 Kıırabuı-un - İzmir Eğlen- Maliye Bakanlığının şahsına yap.- Komisyondadır . 
hoca Köyünden Mehmet l.ığı kan\lnımz mname.leden şikayet 
Atılgan 

5475/ 5896 Beykoz - İstanbul Aydan J!'abrikada <;alışırken elini mahlneye Komisyondadır 
So. No. 25 Yalı Köyü Veli lmptırdığından kendisi,ne yarqun 

5476/ 5897 
D.oğan yapılınasının temini hakkında 

Ankaı·a : Ulucanlar C'd. 
No. 92 Mus.tl!la A. Doğan-

Kanunsuz olarak yapılan 
geri alınmasın.ın temini 

tuna · dair 

tiıyirun 

dil ,eğine 

Komisyondadır 

5477/5~98 Niksar Bulugöl Köyün- Mubacir olduklnrındaQ. kenqilerine Komiııyo_nda<;lıı: 

5478/58Ş9 

5479/ 5P,OO 

5480; 5901 

5481/ 5902 

5482jŞ904 

5483/5905 

5484/5906 

5485/5907 

5486/5908 

5487/5909 

de Ahmet Yılmaz ye ar. araz i verilmesinin temiJP h~kkııı

da 

Balıkesir : Sııvııştepe M r
kez Rucağı Yukarı ~h. de 
Mustafa Kokut 

'~);adıköy - l;ıt~J:ru,J .Ada 
Cd. No. ll Emine Polat 

Karayazı : K~rtııp·~aı: ,Bu
cağı köyleri . halkı ı;ı.am ıı;ıp 

Nazım Aydm 

Biga : Gökt~ne \töJ[li eğ;t
nıeni Recep Öoç 

Kıı.~ıyaka - lzmiı· : Alev 
bevindc Rabetiyıı soka~ında 
No. 4 Süreyya Kııraka,l?lan 

Ankara : Haı:ita On. Md. 
Jo. Ş. Yüksek Mühendi$ 
Enver Başaran 

Ankara. Haı·ita Genel :M:ü
rlürlüğü Yıik<iek .Müh~nd,i 

Mustafa Gönencan 

Ankara : H_!lrita Oen~l M:ü. 
dürlüğü Yüksek Mühendis. 
Ziyaettin .._o yda n 

Ankara : Harita G~el Md. 
Jo. Ş. Yüksek Mühendis 
allıhattİn Sevgör 

llnkara : Içeebeci Sergen
ler sokak o. 15 Şerif 

Du ml u 

Köylerinin odun ihtiyacı)lUI bir f oıv,iııyopd~4ır 
düzeni' konulmasının temini hak-
kında 

~yl~riı,ı<;lı:n çıkaramadıkları kiracı- · Kçımisyondadır 
larının çıkarli asının temini h,~-
kında 

l<iiY)ednq~ 1 ir post11hane açıPzıa- Komisyondadır 
sının temini h ~kıuda 

Ayhğının artırilmasının temini M . .E~itiqı Bakanlığına 
h~~kmda 

Bayın9ırlık Bıı,ltanlı~ntl) h~ff ~~- . Karara. )lnğ)ıt;ntp.ıttır 
ıln. vetdiği haksız ve kanun&uz kn-
rarlıırrlan ~ikfiyct 

Kan1ıııi hakkmu. binaen Harita O Komişyo,.ndadır 
nci Mürliil'lüğünd!' e aslı bir vazi-
feye tayininin ' temini hakkında 

Kanuni hakkına lıin~eıı J{IIJ'ita <n- Koqıis ond~ı;lır 

nel Müdürlqğünde es,ııllll bir v zi, 
feye tayininin temini hakkında 

Kanuııi hakkına biıııı~ Haritıı Q - Koml9yondaı,br 

n el :N üdürlüğünde esaslı bir vazi-
reye tilyiniııiıı t:erni~i hakkmda ' 

YükS(>f ta.hşili kıı~ılı~ı olaı:ı bir Kqmi yond~ı,br 
göı·('ve layinin temini l!akkın ıı 

DiJekçe Komisyonunun 15 Mayıs 
19~ gün ve 2645 sayılı dilekçesine 
karşı çıkarılan kararın tavzihi 
hakkında 

Karara bağlanm~tır 



kayıt 
No. 

Dilekçe aatibinin 
adı, soyadı ve adresi 

- m -
.Dile'kçenin özeti İıjlemi 

64 /591 O 'fe kirdağ : Ber..a.rlı buca- Köyleri merasının mezarlık yapıl- Komisyondadır 

ğınuı .Alınıedikli köyü ili- dığından şikayet 

tiyaı· heyeti S. Üstün ve 
.Ar. 

54 9/ 5912 Ankara : İsoıet~aşa Mh. 
Uzunyol Bayır sokak No. 

13/2 Dr. Mustafa Melekoğlu 

5490/5913 Edremit: Hekimzade Mh. 

5491/5914 

5492/5915 

Kümbet cd. Galip Baskın 

Karacabey : Sııba.şı köyü 
Eğitmeııi .M:elı!Jlct lna.n 

Azdavay : Samancık köy~ 
Muhtarı İbrahim Kukm 
ve .Ar. 

Yargıcın knnunsu.ı verdiği kara.- Komisyondadır 

ra göz yıı,ma.n bir müfPttişi:n işleın-
lerinden şikayet 

2,5 seııe kalan tekaüt müddetinin Komisyondadır 

dolduruhunsına müsaade edilmesi-
nin temini hakkında 

Aylığımn artırılınasının temini di- M. Eğitim Bakanlığına 
leği:ne dair 
Mahkemelerd ki işlerinin çabuk Komisyondadır 

göı·ülmesi:nin temini haklıında 

5493/5916 Sarayköy : Buıhaııiye Kö- Sarayköy Tarım Satış Koopera.tüi Komisyondadır 

yünden Hasan K'O'kuoğlu tnrııfıııdan hakkının yenildiğinden 

şikayet 

5494/5917 '!'rabzon : Eski P. '1'. T. me- Eski: görevlerinin iadesinin temini: Komisyondadır 

•ı:nurları Me'hmet Ertunç ve ha.kkuıda 

ar. 
5495/ 591 dana Posta'lıane •karşısın- Gaip olı\n yilıbaşılıkta.n emeklilik Komisyondadır 

5496/5919 

5497/5920 

5498/5921 

5499/5922 

'5500/5923 

da Aziz Coşka.n ha.kk\'l'u ie.!iı!llinin temini ha.klruı· 
da. 

Biga. : OOktepe Köyü eğit
ıneni Recep Höç 

Beşiktaş - İstanbul : ŞAir 
Nedim Cad. Hattat Tabsin 
so. No. 58 Sadettin .Atilii. 
Yerköy : .Aşağıelmahacıb 

Köyü mulıta.n Mustafa Ba,. 
sak 
Adana: Hıdır lı Köyü ihti
yar heyetinden Me1ımet 
Mini:sker ve ar. 

Plnarbaşı - Kayseri: Me
lik gazi Köyünden Osman 
Çelebi 

Kendilerine yatacak, kalkacak M. Eğitim Bakanlığına 
yer lerinin temini hakkında 

23 Ekim ~946 gün ve 976 sayılı Komisyondadır 

dilekçesinin cevabının yeni: adresi-
ne bildirilmesi hakkında. 

Mıdılıç Çiftliği tarafından ellerin· Komisyondadır 

den alınan arazilerinin iadesi dile-
ği:ne dair 

Felakete uğrıyan köyleri halkına Komisyondadır 
yardım yapılmaamın temini hak-
kında 

Haksız verilen karann bozulma.aı- Komisyondadır 

nın temini hakkında 

5501/5924 Kızılca.ha.ma.m: Çeltikçi bu- 3 . XII . 1947 gün ve 5551 sayılı Komisyondadır 
cağı halkının umumi vekiU dilekçesine ektir. 
İpek Fikri Sevim 



Kayıt 
No. 

Dile'kçe sa'hibinin 
• adı, soyadı ve adresi 

- 92S-

Dilekçenin özeti 

5502/5925 Samsun: 19 Mayıs Mah. 
çıkmaz so. N o. 39 

Ticaret Borsası unıuıni katipliğine Komisyondadır 

iltimasla tayin edildiğinden IPM-
yet 

5503/5926 Kadıköy - !stanbul : Mü
hürdar Cihan seraskeri so. 
Erkmen Ap. kat. I Adivi
ve Okev 

5 . V . 1947 gün ve 3580 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine ektir. 

5504/5927 Beyoğlu - !stanbul : Tepe- Kanunsuz olarak yapılan emeklilik Karara bıığlanuııştır 
başı Aynalıçeşme Sııriye kararının kaldırılmasının temini 
yokuşu No. 68 İbrahim Ce- hakkında 
dim 

5505/ 592R Ankara : nenelkurmay Ba:;- :H. ~- Bakanlığının kanunsuz işle- Komisyondadır 

kaıılığmda As. Adl1 Yargı:: nıiııcleıı şikayet 

Cavid Oralı 

5506j 592!J P-dirııe : ı aibyusnf köyüıı- 2l. TU . 1 9~7 gün ve 2934 sayılı Komisyondadır 

dcı;ı Havza bucağıııdıın Ü- dil •liçcsiııe cktir. 
mer Yal~ıııltaya 

5507/ 5930 Mardin : Teker Mahallesın- !'-lırtıııclaki ceketin ka~ak diye Poli~ İçişleri Bakanlığına 
den Beşir Savtur ın eıııuı·laı-ı luı·afıııdan alındığından 

şikil~·rt 

5508/ 5931 Şişli - Istanbul Harbi:re Yugoslavya'daki eledesinden kalma Komisyondadır 

5509/ 5932 

Meyva .·o. 
K.romer 

o. 15 Reşıı.tl aı·azill'ı-iııin satış parasının kendisi-
n veı·ilıııesiııiıı temini dileğiııe dair 

İsparta : Poyraz Mah. Ko. 2~. IX . 19-!7 gün ve 4 35 sayılı Karara bağlanmıştır 
~S eski polis nıeınuru A\i clilek~<'siııc cktir. 
Er·şahiıı 

5510/ 5!)33 Seydişehir· : K~<}ikapı .Malı. !l. X. 19~7 gün ve 5004 sayılı di- Komisyondadır 

ro. 20 ('ilıat 1'ıışkıner lı-k~<'~iııe ektir. 

5511 '593~ Elfızığ : Pertek Cad. Alc~ı Kendisine bir iş veri lme inin temini Komiııyondadır 

So. No. 3 Bayan Rult i .. f' hakkında 

cliyl~ Nurettin Çarkçı 

551215935 Diyarbakır : Ka ıkbudı.k 7\ l iılfıü.vct ınııa ının verilm sinin tc- Komisyondadır 

71fah. Niseei So. No. 13 1 ~- mini hakkında 
mail Hakkı Onsiı>cı· 

5513/ 5936 Di,\·arbakır :Paşa 1\lıılı. Gii- ı)elıit ınıınşının tahsi i ve ikramiye- Komisyondadır 
neşli . o. No. 22 Fatma Tu- sinin verilmesinin temini hakkında 
na 

5514/ 5937 rfa : ~utcu pazarında . enet li aı·azilerinin köylerindeki Komisyondadır 
Ha<'ı lfni Alımedin diiklfi.- clüı ınııniarı tarııfından alınmıuıın-

ııındıı Öıncı· Hüssıuı Jan şikfı)'<'l 

5515/ 5938 Af~·on : M.etli Malı. No. 6 21 . XI . l!l~7 ıtün vo 5393 Rayılı di- Komisyondadır 
Osman Hondu 1 kçesln cktir. 

5516/5939 Erziııran : Vıığaver köyiiıı 

den .Ali Erdoğan 

hlimliık Nlilen arazi ine az para Komisyondadır 
verdiklerinden şikiiyet 



Kayıt 

No. 
Dilek~ sahibinin 

adı, soyadı v-e adreşi 

-3M-

Dile'kçenin özeti İşl.ı ıui 

5517/594;() Sivrioo: GöçmenAşun Cen- nce ulh Yargıcının görevini kö- Adalet Bakanlığıuu 
giz tüye kullandığından şikayet 

5518/5941 Şişli - İstanbul : Osmanbey . Aylığının artırılınasına dair. 
Kodaınıı-n So\c. o. 12& Ki\
muran Kokay 

Komisyondadır 

5519/5942 Erzincan: VağaverKöyün"- Devletçe kamulaştırılan arazilerine Komisyondadır 

de Tacim Soy verilen bedelin azlığından şikayet. 

5520/ 5944 Bereitanyalı - eylanpma- Urfa 'nın güneyindeki arazide hay- Komisyondııdıı· 

rı : Hacı Dağdelen vanlarının otlatılınasına müsaade 
Pdilmesi hakkında. Komisyondadır 

5521/5945 Fatih - İstanbul : Sevgipa- Haksız olarak çıkarıldığı görevine 
şa Cad. No. 157 Haydar tekrar alınması hakkında. 
Güçbilmez 

5522/5946 Beyoğlu- İstanbul : A.rna- · 1ıfuhtar olmadan evvel kesilen Muh- Konıisyondadıı· 
nıtköyü Malı. Muhtarı Asım tarlık Vergisinden şikayet 
Özden 

5523/ 5947 Ozil.lp - Van : Yukarınal- Kaı·leşlerini öldürenleı· hakkında Adalet Bakanlığına 

5524/ 594 

5525/5949 

5526/6950 

9uklu köyünden Ali Pay kovu~turma yapılmasına dair 

Kozan : Hacılar Köyünde 
Bekir Aydın ve ar. 

Konya : Terkenli Ranı al
tında Berber Ali Atilla eliy-
le Mevlüt Parlak 

Aksaray - !stanbul : Sofu
lar Mah. Mollabüsrev Sok. 
No. 16 Derviş Kaçar 

Arazi verilmesi dileğine dair. 'l' ııı·ıın Bakanlığına 

Haksız olarak görevinden çıkarıldı- Komisyondadır 

ğına dair. 

Daimi kadroya alınması ile ayhğının Komisyondadır 

yükscltilınesi hakkında. 

5527/5951 Kadıköy - !stanbul : Yel- Vak1i onoanların tekrar Vakıflar Konıiııyondadır 
değirmeninde Taşlıhayır Umum Müdürlüğüne iadesi hak-
So. No. 37 Ahmet Ayas kında 

5528/ 5952 1 tanbul : Hasırcılar ad. Kere tecilerin Muamele Vergisine Komisyondadır 
o. 43 Hıımit lrtemçelik tabi tutulmaınası hakkında 

5529/5953 Samsun : İşçi Sigortaları Teı·fiinin temini dileğine dair 
Kurumu Bölge Şubesi kont-

· Komisyondadır 

rolörü Hasan .!li Ozgür 

5530/5954 Yerköy :Yeni Malı. Alırnet aslıının düzeltilmeai dileğine dair Komisyondadır 

Atamanrup 

5531/5955 Yoz~ad : Saathane meyda- 28. IX. 1947 gün ve 3036 sayılı di- Komisyondadır 

nmda ·bakkal arap Mehmet lekçesine ektir 
eliyle Şükrü Caner 

5532/5956 Silivre : Çelik Köyü Muh
tarı Mehmet Altınova 

5533/5957 amsun Mehmetp~a 

Mab. Cemil Sargın 

Evkaf ldaı·esinin kanunsuz işle- Ba bakanlığa 
miııd n şikayet 

ll . XI . 1947 gün ve 5307 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine ektir 



Kayıt 

No. 
Dilekç-e sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5534/5958 Ürgüp : Orta. Malı. Ahmet 
Kütük ve ar. 

Dilekçenin özeti 

İplik dağıtımından : kendilerinin
uc fayualandırılması hakkında 
1 . IX . 1947 gün ve 4579 sayılı 
dilekçesine ektir • 

İşlemi 

J\omisyondadır 

Komisyondadır 5535/5959 Üsküdar - İstanbul : Solak
sinan - Tophanelioğlu No. 
39 Arif Hikmet Zühel 

5536/5960 Kırşehir : Kuşdilli Malı. 

İbrahim Tecer 
Öğretıııeı~likte geçen bit· yıllık biz- 1\omisyondadır 
met süresinin orduda geçen hiz-
n'ıetino eklenmesi hakkında 

5537/5961 Sivas : Cwnhtıriyet Cad. Ri vas Grup Tapu Si cil Müdürünün K oın isyondad ır 
No. ll Yazıhanede Musta- göı-evini kötüye knllandığınd8.h şi-
fa Aktaş eliyle Halim kayet 
Ateşalp 

r.i53fl/5962 Köyceyiz : Müstahsil Ha- Toprak Ofisince mahsullerinin Komisyonc1adıı· 
san Ural ve ar. aluimasının temini dileğine dair 

553!)/ 59(i!l Konya : Eı·kek Ort.a.okulu Özel okullaı·<la geçen hizmetinin l\oııHsyoı'ıdadır 
Fransızca öğretmeni Nuri ı-ylcırıli hiv.ıııetine eklenmesi hak-
Demir ve aı·. kıııda 

5540/ 5964 SiYas : Cer atelyesi teknik Çocuk zatnlarının kesilmemesi di- J\olıiis tindadır 
büro No. 33375 Ahmet leğine dair 
Ateş 

5541 / 5965 Foçıı : Büyükcami Ma- lfak~ız olaı·ak cıiıekWiğe çıkarıl- Komisyondadır 

5542/ 5966 

5543/ 5967 

hallesinde Haındi Yirmi- dığından şikilyet 

beşoğlu . 

Sun1ç : Sorgu Yargıcı Ve
kili Saim Allahv~rdi 

İstanbul : Tekel l:ıayii lsa 
Bağdas ve ar. 

9 . V . 1947 gün ve 3596 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine ektir 

Tekel mıl.lla ı· ındaki Yiizdelerin Komisyondadır 
kaldmlmasının temini hakkında 

fi544 / 596 Samsun : 'l'icaret Borsası Hor ·a unııımi kiltipliğine tayininin Komisyondadır 
Muhasebecisi Mehmet Çer- temini dileğine daiı· 

mik li 

5545 / 5969 Clemlik :Hükümet Cd. No. Ziı·aat Rankıısı MüdÜr Mua,rininin Komisyondadır 

Gl Mehmet Setbest görevini köttiye kullntıdı~ından 
şikayet 

!i546./5970 Erzunıııı : Askeri ilah 1\ıdenı haklarının tanınınası dil - Komisyondadır 
FııhrikRSında Yüksek Kim- ğine ılair 

yıı Mühendisi Yüzbaşı Sey-
fettin Akgüı· 

5547/ !i971 Devrek : Kuııduı·acı Meh-· llcel ı·iııdcki tiearct odasının göre- Komisyondadır 
nıet Çakal ve ar. vini kötüye kullandığından şikayet 

5548/ 5972 Diyarbakır Jandarma L"ıııuırıi ıllabkcruelerden askeri ~a- Komi~yoııdadıı· 

Bölge Komutanı Albay luslaL' hukkuıda veril u kararın, 

ı lüsnü Şen kıdeıııl l'in te i ı · etmeme i hak
kıııda 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5549/5973 Kemalpaşa - Bursa Lalaşa
hin Mahallesi Bursa Cd. 
No. 12 Şükrü Özkan 

5550/5974 Beşiktaş - , İstanbul Türk
ali Mh. Uzuncaova Cd. No. 
10 abri Balkaş 

5551/5975 İstanbul : Çıkrıkçılar - Bü
yük yenihan No. 2/23 Feh
mi Kaya Aksoy 

5552/5977 Çanakkale : .Atı. Pos. 
19414 Ambar Hesap me
muru !dris Sökm.en 

5553/5978 Bayburt : V eysel Mah. 
Tevfik Özçelik 

. 5554/5979 Ankara : Merkez Hükümet 
Tabibi Cemal Berksun 
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Dile'kçenin özeti 

6 . X . 1947 g-ün ve 3944 sayılı 

dilekçesine ektir 

:~ . X . 1947 gün ve 4927 SaYJlı 

rulekçesine ektir 

Kanunsuz olarak alınan 23 000 li
ra priınin kendisine iadesinin temi
ni hakkında 

3 . X . 1947 gün ve 4933 sayılı di
lekçesine ektir 

22 . IX . 1947 gün ve 4804 sayılı 
dilekçesine ektir 
Tuğgeneralliğo yükseltilmesicin te
mini hakkında 

Komisyondadıı· 

Komisyondadır 

Gümrük ve 'l'ekel Ba
kanlığına 

Komisyondadır _ 

Komisyondadır 

Kaı·ara bağlanmıştır 

5555/5980 Sarıkamış Davavekili Cezn muhakemelerinde de dava Komisyondadır 

Sabri Pakyürek takip edebilmeleri için ala.kalı 

maddenin değiştirilnfesi hakkında 

5556/5981 KH·şeh.ir : Öğretmen Ömer 
Uy~ 

5557/5982 Ödemiş : Mutaflar Köyün
de Ali Seyrekli ve ar. 

5558/5983 Zonguldak : E. K. 1. Mer
keı Laboratuvarında Elek
trikçi Arslan Aygün 

559/5984 Trabzon :Uzun So. No. 81 
İsmail Kemal Ergüney 

Aylıklarını alamadıklarından şikfı- U. Eğitim Bakanhğıııa 
yet 
Bucaklarının Ödemiş ncesinden Kaı·ııra bağlanmıştır 
ayrılmamasının temiru dileğine 

dair 
Zilyedi bulunduğu Hazineye_ ait Karııı-ıı bRğlanmıştır 

gayrimenkulünden alakasının ke-
silmllk iste.nmesinden şikayet 

14 . II. 1947 gün ve 5330 sayılı di- Komi ·yondadır 
lekçesino ektir 

5560/5985 Kıwşıyaka - İzmir : Bos- Emeklilik işleminin biran evvel ya- Karara bağlanını~tır 
taıılı - İstasyon Cad. 1172 pılmasııun temiru dileğine dair 
So. No. 4 Fehmi Şavlug 

5561/59 6 Bogazhyan : Cezaevinde 
Osman Kılı9 

5562/59 7 İstanbul : Nümuno Hasta
nesi bitişiğinde No. 9 Fat
ma Rezan 

5563/59 8 Akc:adağ : Doğanlar Köyün
de Ali Keleş 

5564/59 9 Çankırı : umhuriyet ?.Iab. 
Fabrika Cad. Park Otel sa
hibi Mahmut Erdal 

Geri kalan hüküm giyme cezasının Komisyondadır 
n.ffeclilıne i hakkında 

13. VI . 19-!7 gün ve 4041 sayılı ai- Komisyondadır 
lekçesino ektir. 

Alacağının [illi Eğitim Bakanlığın- Komi~yondadır 

ca bir an evvel verilmesinin temini 
dil ğino dair 
Otelindelti iki odanın vilfıy tçe 66 Karııra bağlanmıştır 

lit·ndan tutulması ve kanuru farkın 
verilmemesinden şiklyet. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5565/ 5990 Boyabat : Yalınansaray Kö. 
yüııde Hüseyin Yalınan 

5566/ 5991 Oiiynük : Karaörencik Köyü 
mtıhtarı A . Yeriın ve ar. 

5567/ 5992 Samsun : Pazar Malı. Şen 
Hamza Sok. pazar ge~idi 

No. Ahmet Oevdet Ata
lay 

5568/ 5993 Turhal : Hacılar Köyünde 
Osman Karakaya 

5569/ 5994 Dikili : Salimiye Mah. de 
"Kndir Demir ve ar. 
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Dil1ikçen.in özeti 

Köyleri ınuhtannın kanuruıuz işle· Komisyondadır 

minden şikayet 

Köyleri suyunun Göynük Belediye- Karara bağlanmıştır 
since alınmasından şikayet 

Hidcınatı vataniye tertibinden ya.r- Komisyondadır 

dım yapılmasının temini dileğille 
dair. 

Kürt muhacirlerinin yolsuz hareket- Komisyondadır 
lerinden şikayet. 

İskan hakları olan ev veya ev yapma İçişleri Bakanlığına 
yardımının yapılmasının temini di-
leğine dair. 

5570/ !1995 Çorum : Karakeçeli Malı. Evine elektrik careyanının verilme- Karımı bağlımmı.ştır 

No. 1 Şükrii Alan sinin temini dileeğine dair 

5571/ 5996 Kayseri : Hacılar Bucağı - Bucaklannın susuzluğunun gideril- İçişleri Bakanlığına 
Aşağı mahallede Ahmet Yıl- mesinin temini dileğine dair. 
m az 

557~/60(10 ~ctbu~ı . Bursıı lpekcilik 'l'ahsiline d vam edebilmesi için Komisyondadır 
l'd. 'o. :17 Şehriyar Er- 1 lüküınetı;:e yardım edilmesinin te-
demgil mini hakkında 

5573/ 6001 Ankartı : Ki\.zımözalp 'd. 
o. 13 11 han 1\. Mimaroğlu 

5574; 6002 . iYCrek : .\!as Köyünde 
B~kiı · Odaba~ı ve aı·. 

:i!i75/ 600::1 Yalova - Istanbul ('engiler 
Köyünde Alıml't Külüştü 

5576/ 6004 KRsımpnşıı -lstııııbnl Eıniı·
l'fı>ııdi 'l'l'kke..'li Ebehıı.tun 

• o. No. 14 Ekrem '!'emel 

Kesilı>n yetinı maaşının iadeten Kararn bağlanmıştır 
tahsisi hakkında 

Çerınik'le Siverek arasmda bir şo- Karara bağlanmwtu· 
~E'nin yapılınasının temin] hakkın-
da 

10 . X . 1946 gün ve 857 sayılı Komisyondadıı· 

clilekçeııine ektir 

28 . :X . 1946 gün ve 1027 sayılı Komisyondadır 
c!ilckçesine ektir 

5577 / (iOO:i K:ıı-a ko<:an : Belediye En- Belediye encüınen başkanının halk Karııra lıağlamnı.ştn 

ı•üm<_>n üyl'~i · Öml' ı· Öktem arasından seçilmesinin temini 
ve ıır. 

:>57 / 6006 Eliizığ : Könk Köyün<le 
Salih F'ırtına 

, 5579/ 6007 Galata - Istanbul llyll<li 
rtan No. 6/ 7 dı> Av11kat 
lsmııil llııkkı Artut 

Uükümetçe arazi Yerilm inin te- Kor·ara bağlımınıştır 
mini dileğine dair 

LO . ı . 1946 gün ve 031 ayilı Kaı·arıı bağlanrıi~ştır 
Jilekçe. ine ek tir 

55 0/ 600 Ankara : Jandarma subay , a~bımn · düzeltilme i 
ve Od. Erhaş okulları Ko-

Karara bağlanmıştır. 

mutııııı Alb. Fl'ttnh Ak-
doğan 



Ka11t 
No. 

Dilııkı,ıe sahi'binin 
adı, soyadı ve alireşi 
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Dilelkcenin özırt.i 

' 5581/6009 Çine : HükUmet ·Cd. AV1ı- Eski görevine alınnıasuun temini Ka~ara bağlanmı11tır 

5582/6010 

5583/ 6011 

kat Niyazi Çetintürk eliy- hakkm(la 
le Ali Rıza Gi>nelli 

lCozan : Buldukin Köyüu
de Hüseyin Sarı ve ar·. 

. aftanbolu : Yargıç yar
dımcısı Hasan F hmi Açık-
göz 

Su .iht.iyaçla.rımn temin.i dileğiue Koıuisyondadn· 
d.aiı· . 

Yoook subay ohırıık ordnda geçen Komisyondadır 

lı izmetin in oylemli hi?>mct süresine 
ekleıuıı esi hakkında 

5584/ 6012 Beypazarı : Gürsöğüy kö· 
yünde Hasan Erol 

4727 sayılı Kaınııı hükümlerinden 
fıı,ı•dalandırılına.s.ınıu temini dileği · 

ı1e dair 

Komisyonda® 

5585/ 6013 

5586/ 601-1 

55 7/6015 

l!IIJ - . ivas : Aşağı Adak<.- H a~·vaularıııı ot la tın ak ve s.ulaınak 

yü muhtarı 
demir 

Mustafa Has· için hi'ıküm tçe bir :ver gösterilme
si ha kk ında 

~eniı·kcnt : Tüeear Etcıı 

Ülker 

l~rzil - Dörtyol, R n ta,. : 
(!ökdcre köyfuıde Hasını 

Öktem 

Hakionda verilmiş olan para <ıeza

~ınm affının temini dileğine dair 

3 . .XII . 1947 gün ve 5569 ·a.y ılı di
lek.çesirıe ' ektir. 

Koınisyondndıı· 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

5588/ 6016 Turhal - Tok11d : Burga kö- Tapulu araıilerinitıı kendilerine tes- Komisyondadır 
yünde Yahya Ülker ve ar. !iminin temini dileğiıtıı dair 

55 9/ 6017 Kiitahya : Bahreküstü Mah. Afyon Karahisar Orman tşletm Komisyondadır 
No. 114 İ. Hakkı Tt>fehiımr ııinden pa.zarlıkla. sabn almı§ oldu-

ğu kerestelerin damgalanarak biı · 

aıı (•,·vet kendisine teslimi lıakkındu 

5590/ 601 Bnymdır : Kubulay Meyrb- H . V Il L. 1947 ıziin ve 4450 say ılı Koıııisyondadu· 

ııı o. 8 Ahmet Erdoğdu dilekı;esine ektir. 

5591/ 601!1 .Ankııru : Yargıtay J. Hn- A~·lığuıırı 30 lira iizerinden Yeı·il· Komi yoııdadıı· 
lnık dairesi kiit.ipl cr·ilııl• · ıı rıtt.'si hakkında 

Ali Oürel 

5592/6020 Hisar - Alıkara : Baı·ış Rv. Maliye i\Jeslt>k okulu nı zunlarının Konı.isyoııdndıı• 

• o. 6 Fııika , liner .vedek subuy olmalarının temini 
hakkında 

5593/ 6021 _\mııs:va : X!'rgis Malı . :\ •1. lski\ıı hakkının tanınma iyle resmi Kortıiııyoudadır· 

559'5-/6024 

111/ 3!i 'elim Acar daire! ı· tarafından işgal edilen ev
lrriniıı i<'ar bedellerinin verilmesi
nin tt•nıini hakkında 

Bafra: llkokı.ıl ö~retmeni 
Şinasi Onal 
!stanbul: Babısli kona.ğı 
karf11sında-- .Ankara Cad. 
Posta Ş. Ahmet Faizsevi.l-
mu 

Ocak a.ylı.kla.rııım dalı.a veri1medi- M. Eğiti,m Bakanlığına 
ğinden şikAyet 

Yazıhanesine bedeli mukabilinde Komiııyondadu· 
bir telefon alınmaııllWl temini di-
le#ine dair · 

• • • • r j 



Kayıt 

No. 

5591>/6025 

;)5!!7/ 6027 

5598/6028 

5599/6029 

3600/6030 

Dilakçe eahibih.iıı 
adı, soyadı ve adresi 

Tire: Yeni Mah. Hacı Ali 
e~e eliyle Mehmet A vcı 
~ivas : Orys ıımuslim ~lah 

Hakkı Tembel 
lakenderiın : Sa.v!HI Ma.h. 
Hamam so. No. 14 Ham di 
Öoal 

Çorum : Yeniyol Mah. Ha-
cıgeven so. No. 23 Yusuf 
Aksakal 

İzmit : Akçakoca Mah. İn-
clraltı so. No. 26 Safinı1z 

Erdem 
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Dil :kçenin özeti !tl emi 

Hilkümetçe toprak verimesinin te- Komisyonıladır 

mini dile~ine dair. 

Hükümete olan borcunun almma
mogının temini dlle~e dair 
12 . XIl . 1946 gfu1 ve 1566 sayılı 

dllekçeııine ektir. 

'l'aptı slcil memurunun görevini 
kötüye kullandığından 4ik&yet 

D. D. Y. idaresince oğlunun ölmesi 
dolayısiyle yardım yapılması dile
tcine dair 

Kıırıırn lıağlıııınııştır 

ağlık Ye Sostnl Ynr
dıın flnktınlığıııu 

dnlet !\llknnlığına 

Komisyondadır 

5601/6031 Kar~ıyaka - İzmir : Kemal- Emekli aylığı l'"erilnıetıinin teınini KoıniAyondadır 
paşa Cad. Zeki Ergin - fı- dilE-ğin!' dııir 

rmı sahibi eliyle Env('ı· 

Eryılmaz 

5602j 60a2 ~ivM : D. O. Y. Cer Atel- ' üvey <:ocuklarına da çocuk zıınıını Konıiııyondııdn· 
yesi yük vagonlarında No. vrrilm esi hakkında 

5603/ 603:1 

5604/6034 

5605/60!35 

37769 Hasan Şimşek 

Sam~un: Yeni Ma h . Raşit 
Gezgiç ve ıu·. 

Devre k : Madeıı Teknisiyeu 
Okulu eski kalem . efi Fı>v-
zi Şentürk _ 

Calata - tırtanbul : llyndi 
Han No. 6/ 7 Avukut 1 ıımn 
il Hakkı Artut 

Köyl eriOE' dönmelerine izin Yeril
uıı>si hakkında 

Maden 'l'eknisiyen ve Maden Ba4-
ı;avu~ okullarında yapılan yol uı
lnklardan ikAyet 

15 . T _ 194 gün ve 6007 sayılı di
lek~:eııiıı o f'ktir 

f onıilıyondadır 

K oıniııyondıı_dıı· 

Kımıra bağloıınuftır 

!i606/fi0:!6 Riztı : rezAe\•inde 
Uzun 

efer :l6 . V . 1947 gün ve 37 sayılı di- Konıisyondadıı· 

!ifi07/60:17 Kozıın : Bell'tliye eski Mn
h88ibi Ahmet Tasyürek 

!\60 / 6038 .\kı;adağ : Kürtaptal Kö
yünde Ömer 'l'opal 

;,609/60:3!1 ~lııden : :;ic~· hg-otul KÖ.\' Üıı 

de Abit AT"Iı 

56 }0/ 6040 'l'tırgutlu : rganlı Köyün
du Duı·muş Özbek 

:itill/6041 

. 612/60+2 

Aı·paçayın : KarııkııJI' Eğit 

nıeni Aşır AyJın 

'l'irP : Yegenli Köyünde 
M usta ra Acar 

lekç~ııine <>ktir 

r~ıııeklilik işlemiııin yapılması dile- Koıııisyondarlıı· 

ğine dair 

A ı·azi ,•cı-ilmesi ılileğine dair 

Yıuıının g çıniş olmasından dolayı 
aske ı·o almmamasınm temini hak
kında 

. Xl . 1947 gün ve 5370 ıı.yılı 

ılilok ·esinr ktiı· 

BRki görevim indesinin temini 
hııkkuıdn 

' I'OIJI"II k Vt•ı•ilm j eli) ğitı4' da ir 

Koıııisyondadır 

I<omisyondadır 

Komisyondadır 

Korııisyondadır 

lüırn i11youdıuh r 



Kayıt 

No. 
DHekçe sahibinin 

adı, soyadı v~ adresi 

5613/6043 Ilga.z : Yeni Mab. Mustafa 
Sakin · 

5614/6044 Dikili : Göçmen Mah. ls-
mail Okkar • 

5615/6045 . Gelibolu : Koru Köyünde 
- Halit Kurada 

5616/6046 Erdek : C. Sa.vcuıı Osuıan 
Nuri Gökbıılkan 

332- . 

Dilekçen.in özeti !şlemi 

EY,ta.m Bankasındaki 1100 lirasının . Adalet Bakanlığına 
verilmesinin temini hakkında 

Göçmen olduğundan çift hayvanı Sağlık ve Sosyal Yar
verilmesinin teıırini dileğine dair dım Bakanlığuia 

Kiracısinın evinden çıkarılmasının Komisyondadır 

temini dileğine dıı.ir 

27 . XI . 1947 ğün ve 5474 sayılı Komisyondadır 
clilekçesimı ektir 

5617/ 6047 Trabzon : Emekliler na- 1\ faaşlanna zam yapı lmbasının te- ' Koıniııyondadır 
ıuınıı A. Hıınıdi Çağlar ve mini hakkında 
ar. 

5618/ 6048 Kastamonu : Bilacik Kö- Kuzyaka Bucağuiıil ilce yapılması- Komisyonciadır 
yiinde Mehmet Salcı ve ·ar. nın teuüni hakkında 

5619/ 6049 Kadıköy • istanbul Yelde- Emekli aylığmuı artı rılınası dile- Komisyondadır 
ğirmeni - Rıbtımiskele So. ğine dair 
No. 110 Ali Naki Ertan 

5620/ 6050 öke : Emekli Binba~ı Ra-
sim Ataç 

5621/ 6051 Bahçekapı - t;tıınbul Aııa
flolıı Han o. ı9/20 Avu
k ıi t ecdi Y!irman 

5622/ 6052 Eceabat : Alçıtepe Köyün
. de Kazını Türközü 

5623/ 6053 iğde : Cezaevinde Rasirn. 
Eş me 

Varto 'daki tapul u arazisine tasar- KomiRyondadır 

ruf hı.tkkmın temini dileği.ııe dair 

Hakkında verilen kararda adli ha· Adalet Bakanlığına 
ta o lduğundan hakkının iadesinin 
temini di_leğine dair 

b:Jlerinden alınan gayrimenkulleri
nin iadesinin temirii dileğin dair 

6 . VIU . 1947 giln ve 4412 sayılı 
di l ek(}esi ııe el<:tir 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

5624/ 6054 Iuduı:nu : ı\vtıka.t Bebri ll . LV . 1947 gün ve 3227 sayılı Komisyondadır 
arda (Üi ekçesine cktir 

5625/ 6055 Karıımürst<l : Halktan H , 
' çadılı 

5626/ 6056 Karasu : Kocaeli Köyünde 
n aıııcli lncil 

5627/(i057 • t ı·giip : l\1ustafapu~ıı 1\ ö
. yü nde 1\Itıı·ııt Boz 

fi62 / ti05$ l.z nıir : :5ulh Yaı·g ıcı Zeki 
Rizıı . ahinoğlu 

fi62!l/ 60fi9 Gerede : , avu.şlar Köy H . 
.n~ti )fustaCa dalı 

5630/ 6060 PiHüınür : DaıJZik Kö~iin
dıı Yusuf Doğan ve ar. 

5631 / 6061 Heyoğlu - 1 tanbul : Asuııı
linıc · i Kazcvici k No. 
16/ 2 !sak Robenştayn 

( •. • HV ·ıs ııı ııı ka ııunsuz işleminden Adalet Bakanlığına 
şikiiyet . 

l . IX . 1947 gün ve 4617 sa)'llı . Komisyondadır 

ılilPk<:t>!li ne ektir 

'lıılmiidüı·ünün görevini kötiiyt> Karaı·a bağlaıııınştır 

luıllond ığındaıı şikiıyet 

~!10 Kilyılı Knuunıı bir fıkra ek- ı onıisyoııdaifır 

IPilllli'Si hııkkıııdıı 

)fuhtann yolsuzlukla rmdan şikiı;vet. Karaı·n hağlanmıştı r 

Il iiköı ıct~c· sııttlmış tarlalannın Koın isyondadıı· 

gc•ri verilm<' inin temini dilcğine 

dair. 

Varlık ergisind n sonra diikktını Komisyondadır 
kaputılınış olduğu halde 2 defa Ka-
zanç Vergisi tarh edileliğinden §İ-
kôyet. 



Kayıt 

No.' 
Dilekç~ sa1ıi'binin 

adı, soyadı ve adresi 

333-

Dilek~nin özeti !şlemi 

5632/ 6062 Nazilli : Toygnr 
den Emine Baş 

Köyün- Hükümetçe isti..ıı'ılôk edilen tapulu Maliye Bakanlıjtına 
Arazisinin ged 1' rilmesinin temi-

5633/ 6063 T-enne : Kocaman Köyün
de Mustafa kayıkçı 

ni hakkmda. 

Çeltik ekimine müsaade edilnıeııi Komisyondadır 

hakkında. 

5634/ 606-! Kars : Yeni Mah. Bedir- ~fulıotaç olduklıırındnn yardım yıı.- Komisyondadıı· 

han Sok. No. 7. İsın et Kö- pılmasına dair. 

5635/ 6065 

rnek ve karoeşleri 

Istanbul Sultanahmet 
~akilbent Malı. Aksakal 
Sok. No. ı Orhan Süre.ların 

5636/ 6066 Bursa : Sakarya Mah. Ye-
niköy Sok. o. 21 Cemal 
Kmay 

5637/ 6067 Aydm oterliği 49 : 57 

Muvaffak olamadığı dersten tek- Komisyondadır 
rar iıntihana tabi tutulmasıııuı te-
ıııini hakkında. 

H ü.kiinıetten alacaltı olmasına rağ- Komisyondadır 

men, borcuna binaen mallarının ha-
<'iz edildiğille dair. 

9 . Ili . 19~ gün ve 326 sayılı di- Koınisyondadıı· 

lckçcsi ne cktir. 

5638/ 6068 Adapazarı : İstikiili Mah. Şehit maaşının iadeten tahsisi hak- · Komisyondaı;lıı· 
Şer f ok. No. 36 Hediye kında. 

Karaferiye 

5639/ 6069 Bol' : ASl-i- Hamam yanın- Kendisinin bir işe til.yininin temi- Karara bağlanmıştır 
da bakkal Ka.dir Yıldı.z ni dileğino dair. 
eliyle Mustafa Orhun 

5640/ 6070 Bolu : 'eza evinde İbra-
him Yaman 

564lj6071 Yozgad: Şevketoğlu Yusuf 
Akyol 

5642/ 6072 Ankara. : Özel İdare Yeni
şehir Ta.lısil Şubesi tahsil 
memuru Cenıil Güna.y 

564376073 Reşadiye : 1'okad Üb1llll · 

niye Mııh . F'aikn Çağmıı.n , 

· ecnti . nııı lı ve ar. 

5644/ 6074 Bartın : Ceza Evinde Mus
tafa Bulut 

5645/6075 Samsun : Adalet Dairesi 
karşJSında 7 sayılı iş evi 
sahibi Hasan Parmaksızoğ
lu 

5646/6076 Balıkesir: Aygören Mah. 
Taşlı so. No. 8 Ekı'em Geı·-

9ek 
5647:/6077 İstanbul : Küçükaya otyıı 

DPıııirci ı ·c it So. :-; . 1!1 

Mehm t Şabau 

16 . Vl.l947 gün ve 4077 sayılı di- Komisyondadır 
lekçesine cktir. 

Kendisine tarh edilen ağır Kazanç Komisyondadır 

Vergisinden şikayet 
Hakkında Dilekçe Komisyonunca Knanı hağlanmıştır 

27 . I . 1947 gün ve 177 sayılı ka-
. ranı ı yonıınlaıını a.· uuı• ai ı · 

Kendilerine ait orman mera.la.rı- K oıııiı:ıyo ndııdır 
nın kamulııştırıldığından şikayet 

J anda.rma' tarafından haksız ola
rak Jıa.pseclildiğinden şikayet 

3499 sayılı Avukatbk Kanununun 
yanlış tatbik elildiğinden şikayet 

Koıni~yondadır 

Knı·ııra bağinıımıştır 

Maltlliyet zammı verilmesi hak- Konıisyondndır 

k ında 

Evkaf ta.mfından satılığa çıkarı - J\pmisyondadıl' 

lıın arazisinin satışınırı tehirinin 
temini lut kk ında. 

. -.. 



Kayıt 

No. 
Djlekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Dile'kçeııin özeti lşlemi 

'5648/6078 Karaman : Ceza evinde tb- Aliliye ileesi ceza evine ıı11kli Komisyondadır 

5649/6079 

5650/6080 

5651/60 ı 

5652/ 60 3 

rahim .Ateş hakkında 

Kayııeri : Bahçebaşı Ma b. 
Egemenlik so. No. 5 Hayri 
Yılmaztürk 

Siirt : .An bul Mah. Süley-
'ınan Sosyal ve ar. 

Bursa : lncirli l\lah. atal 
so. No. 4 HüMyin Avni 
Erengül 

Havza : Ali Rızn Oııtündııi: 

Jandarma gedikli baş çavuşluğuna Komisyondadır 

alınmasının temini dile~e dair 

Cami imamlığı• veya miiezzinliği Komisyondadır 

görevlerinden birine tAyini dile-
~e dair 

Ücrette geçen hizmetinin eylemli Komisyondadır 
hizmetine katılmasının temini dile-
ğine dair 

Dilek~e KomiHyoııunca Ankara Hu- Korni~yonnadır 

kuk Fakültesi öğrencileri lehine ve-
ril n sınıf geı;:ın e kararından 1946-
1947 ne si talebelerinin a. fayda
land'ırılmasuıın temini hakkında 

5653/ 60 .ı Akçakaıe Harbebetel lla- Rakantığın emrine rağmen kendisi Tarım Baksnlıtına 
san köyünde i\lehmet Tck· \'e arkadaşlarına Hazineye ait ara-
yıldız v • ar. Y.ideıı I'Cı-ilmediğinden şikayet 

56-4/ 608fi Aııkam : ~ ·atibey i\l nlı. Dilek e Koınisyonunca hakkında. KomiHyondadır 

Xilüfer So. Esendemir Ap. veı·ilen karıira şikayet 

o. 5 A. Cemal Zırb 

:)651i/60 6 .lııtanbul : Şeh.renıini Melek 
hatun Malı. Hatip !oio. _ 'ıı . 

i Basan Dokurer 

Pabrikusında çalıştığı patronundan 
parmağını sakat ettirdiğinden do
ı yı tu.minat veı·ilmeııiııin temini 
rlileıline dair 

Konıiı~yoııdadıt 

5656/ 6 7 

!i657/60~H 

565 / 60. !1 

565!1 16 !)0 

5660/ 6091 

;)661/ 6092 

Şehremini . lstaııbul : Tı•r· 
kapı ad. o. 4fl Fazıl El' · 
kip 

~Hiliil n t kaütlüğünün temini dile
ğin ılaiı· 

Koıniııyonda.dır 

Istanbul : Bark 1 tıkliyat l>ilek Komh- onunea hakkuıda Komi yondadH· 
'> irketinde Et hem rııl verill'n 10 . XI. 1947 güıı ve 659 sa-
Kaptan 

Li~l' : )•;ski n iifıH ın••ı uı 11 

Kiı ıııil ktav 

)Juı·zifoıı : Tütnıek nnhi)'ı"<i 
~eyfcttiıı Yalnız 

Ankurıı Henelkurınay 

~· ılı karara itil'8z 

Bııkıuılık eınri iııleıninin kaldmlma- Koınisyondadır 

suım teıuiııi dHeğiııe dail· 

lskiin kanunundan faydalaııdırıl- Knrnra bnjtlanm"tır 
masının temini dileğin dair 

llııkkıudu haksız o.lnak verilel'l Kıırara bııflannııştır 

Harb taı·ilıi enetim nindc emeklilik işlenıiniıı kaldırılmasının 

.\tb. •Kemal ~ıtğlatan cli,vJ,. temini dilıııJin dair 
Ar·if Tüı·kkaıı 

'ruı·hııl : Dökıııct pc hıı·aifı 
nıuhtarı ( . ilan ~IU!<'U 

(' . Hal<'ı.~i.••le. hôkimin ~örevlerini Komisyon ll\dıı· 

kötü e kullaııdtlrlarından •ik1yet 



Kıayıt 

No. 
Dile'kçıe salhilbinin 

adı, soyadı ve adresi İtlemi 

5662/ 6093 Dc,,rek : 'l'erzi 'l'al ilt Alha) '· Kömür işletmesinin işçilerine giye. Komisyondadır 

!5668/60!1~ 

566~/609;) 

5665/6096 

5666/6097 

rak \ '1' ıır. (•ek yardımı yapmasmdan ınınta

kaları sannyicileı·inin zi)•nn ıı-ördük

}('r·inden şikayet 

Azdovıl)' · Dada.' · : Kı:ı rn •'~ ·· 

sıl köyünrlr gsat Yılmaz 

!lüınüşanc: (' . H . P. ll 1dıu· . 
Kurulu Üyesi Süleymaıı 
Daldaıhan 

'l'okad : IlUI'Ç So. No. 9 
Mustala Aybastı 
Elbistan : Ceyhan Mnh. do 
'l'akitti.rı Doğan 

Orman bakım m ınuruımn görevini 
kötüye kullandığından şikayet 

lki oğlunun D vlet hesabına okut. 
turnlmaaınm temini dileğine dair 

24 . XI . 1947 gün ve 5426 sayılı 
dilekçesine ek.tir · 
Em~kli aylığmın artırılınaat hak
londa 

'l'arıın Bakanlığına 

Knraı·a bağlıın~tır 

Koıııisyondadır 

Karara bağlnnmıştıı· 

5667/ 609 ' Edirne : Hacısarraf Mah. lskaıı ım.retiyle verilen evinin ken
di namına tescilinin temini dileği· 
ne dair 

Komisyondadır 

Akmeseit Cad. o. 1, Hn-
tice Hoppa 

5668/6099 Gire<ıun : cfsiak Köyün
de Niyazi Hakyemez Ak ku
ya 

9 . V . 1947 gün ve 3600 sayıh di
lekçesine ektir 

Komisyondadır 

5669/ 6100 Akdağmadeni : KnrMave- 16 . Xll . 1947 gün ve 5716 sayılı Konıirıyondadıı· 

ren Köyünde İsmail Erbir dilekçesine ektir 
vo ar. . 

5670/6101 Bafra : Cuuıhuri.yet Mah. ITükümeto yapmış olduğu müraca- Karara bağlanmıştır 

5671/6~02 

5672/G lO::l 

567:Jj6104 

5674/ 610!i 

Asa! Baykal :ı.Uara cevap alamadığında.n •iki
yeı 

Maraş : Askerlik Dıı.iresi 

1. Sınrl lieaa.p Memıtrn 

Şevket Kırkoğlu 

Bafra : İııhaklı Mah. Anda
vallıoğlu So. Hüseyin Oral 

Arap un : Bayır Mıı.h. Şe
ref Irmıı.k ve ar. 

Hafik : tıce üfus Kiitihi 
Abdurrahman Yetkin 

2 . X . 1947 gün ve 788 ııa.yılı di- Komi$y0ndadır 
dekçesine ek.til 

Hazineye ait araziden kendisini\ 1\nı·nrn bağl~ınıştn· 

IIü.kümetıı.o biT evlik yer verilme-
sinin temini hakkında 

Kanunsuz olarak tahakkuk ettiri- Maliye Baka.ıılıit.WL 
len Muamele Vergisinden şikayet 

Terfiinin temini dilejin dair Koıniay ndadı r 

5675/ 610!1 Adana : Erkek Liseııi öğ- Bir imtihan hıı.kln tanınmasının te- Komisyondadır 

5676/ 6107 

5677/ 610, 

rencilerinden ('hip 'l'ü· mini hakkında 
m er 
k<:ad.ıığ • ı~.latya Şeyh-

ler Köyü muhtıırı Mehmet 
Özhuy ve ar. 

Zonguldak : As. Pııs . 1562 
~uba~·larındau !l. '. As. Ad. 
Yargıç Haydar Deınirars

l.an 

'eltik kimine izin verilmesi hak- Komilyondıuhr 

k ında 

rt a:dli yargıçların lrukuki \'e Kıııniayondadır 

ınaddi dnrumlarırun düzehilm · 
niu temini hakkında 



X:a;rıt 

No. 
Dil~kçe ııa!Jübinm 

adı, soyadı ve adresi 

386-

Diielkçeirin özeti 

.,._ 

İşiemi 

5678/ 6109 Ankara : Tekel Başmüdür- 1\{esken tazminatmın verilmesinin Komisyondadır 

lüğünde sieil No. 3083 Ali temini (lileğine dair 
Remziağaoğlu 

5679/ 6ll0 Tercan : Erzurum Eski ic- Eski görevine alııımasının temini Komisyondadır 

ı-a memur yardımcısı Hay- dileğinc dair 
dar Akaral 

56 / 6111 Erzurum Hacıcuuıa 

Omeı· \alçın· To. 6 
10245 

Mh. 24 . Xl . 1947 gün ve 5435 sayılı 

dilekçesine ektir 
Komisyondadır · 

56 l / 6112 Yeni~ehiı· - Ankara 'ihan Emeklilik ~n1etinin tanınmasının Komisyondııdır 

'o. Refah Ap. No. il Haş- temini clileğine dair 
mt!t Eryeten 

:i682/ 611:.1 'eylaupınar : Van'lı ko- l!ııyvıı ıılarıha otUikiye hııluılllla - Komisyondadır 

yun tüceaı·ı Abdülııziz Say- !!ının tc rı ıiııi hakkında 

dan ve kardeşi 

5683/ 6114 .Nik~:~aı · : Carııiikebir Mb. Viilinin .volsuıi:luklamıduu ~ikii:vt>t 1\oıııisyundııJıı · 
:\iehmet Güne ve ar·. 

5684/ 6115 Bünyan : lğdecik Köyünde Jandarmanın kanonsuz işlemlerin- Kom isyondadır 
Mustafa Dönmez ve ar. den şikayet 

5685/ 6116 Mardiıı : . Savcılık ka- Emeklilik işlemiıri.n derece üzerin- Karara bağlanmıştır 
tibi '!'evfik Atlubatnr aen yapılmasının temini dileğille 

dair 

5686/6117 Koyulhisar : Kerest mü- D vlet ormaularmda.n sivil müta- Koıııii:iyondadır 

taahhidi Reşit Yükselir ubhitlert! de kereste verilmesi.ni.n 
temini hakkında 

56871!'6119 Kütahya : Yeşilcami kar~ı- 12 . m . 1947 gün ve 2842 sayılı Komisyondadır 

sı çapraz aralık No. 27 dilekçe ine ektir. 
avukat İsmail Alpsoy 

5688/6120 Mutki - Bitlis : izi.n Köyü Devlete ait arazinin bedeli muka- Komisyondadır 
muhtarı Tayyıp Dilek bilinde kendisine verilmesi hakkın

da 
5689/6121 Malatya : Sümer Bank tp- 365!1 say ılı Kanu.nun yoruınlanına- Komisyondadır 

lik ve Dokuma Fabrikaları sının temini dileğin dair 
müessesesi Mensucat fab-
rikası ticaret memuru ?ri. 
Zekithgen 

5690/6122 Elazığ: Ağrah Cad. No. lO Haksız olarak emekliliğe ayt'lldı- Komisyondadır 

569l/6128 

5692/6124 

··..: 

Refik Baysal ğmdan l)ikiiyet 

Maçka - Trabzon : Yanan
dos Köyünde Mevlut elvi 

Üsküdar - !ııta.nbul : Sul
tantepe Kirişçi so. No. 33 
Keıl.yet Ayaııotlu 

Bir göı-ev alınmasının temini dile- Komisyondadır 

tuıe dair 
3 . XII . 1946 gü.n ve 1471 sayılı Karara bağlanmıştır 
dilekçe ine ektir. 

·-



K:ayıt 

No. 
Dilekııe sahibinin 

adı, soyadı V(! aaN!Si 

387 -

Dile'kçenin özeti ~I emi 

5693/6125 Bebek - İstanbul: Yoğurt- Ciheti askeriyece işgal edilen evi- Komisyondadır 
çu Zülfü so. No. 27 Halil nin tahliyesinin temini hakkında 
Dcnizcr 

5694)6126 Tiozat : Kalecik Köyünde Hükümetçe topı·ak•verilmesinin te- Koınisyoudadıı· 

Hüseyin Gül ve ar. mini dileğine Jair 

5695/ 6127 lTozat : Segedik Köyünde Menı leketlel'inde iskilıılarının te- Komisyondadır 

Hasan Gökçe ve ar. mini rlileğine daiı· 

5696/6128 Karaisalı: Arzuhalei Ab- J<,esilen emeklilik a.ylığıoın yeni- Koıııisyoııdadır 

dullah Kaıısu Gavrioğlu . den · verilm sinin temini hakkında 

5697/6130 Haliç - Sütijlce - İstanbul : Üerette geçen hizmet müddetinin Komisyondadır 
Karaağaç Veteriner Md. eylemli hizmetine eklenmesinin te-
Cemal Tek mini hakkında 

- ..., 

5698/6131 Yeşilköy - İstao·bul : Har - Riod em at ı vatamye teı1.i'binden yar- Kanıı·a bıı ğ lnnııııştır 

lket ordusu So. No. 13 Bed- dım yapılması 'hakkıııda 

l'ie İlkuçan 

5699/6132 Şırnak : Zeki Tül"kan Kaymakamın görevini :)ı:ötüye kul- Komisyondadır 

landığından şi·kayet 

5700/ 6134 Ankaı·a : İktisadi ~vle't IJise olgunluk dipl.Oınas ı verilrınesi- Komiııyoııdadır 
Teşek•kiilleri Memurları E- nin temini dileğine dair 
mekli Sandığında memuı· · , • 
Ziya Göksoy eliyle Musta-
fa Kemal Köseoğlu 

5701 / 6135 Cebeci - An'kara : Askeı·i MnJııkunıiyet cezasının affı dileği- Konıisyoııd dır 

Tn'tJbikat Okulu Ba.lkehriz ne dair 
'bağları No. 245/2 Cevaf. 
Atameroğlıı 

5702/ 6136 Eskişehir Şarkiye Mah. K·esilen eıııekHlik ayhğının tekrar Komisyondadır 

Kuzey <So. No. 25 Emine lhağlanması hakkında 

inanç 
5703/ 6137 Yenişehir - Ankara : 'l'u- Bir imtiban h'ıııkkı d~'ha vetılınesi Komisyondadır 

ııa Cad. Halk o. o. 15/ 4 hakkında 

Cenıil Engin 

5704/613 Anıkara : Ünivel"Site Dil ve 2 . T . 1948 gün ve 5878 sayılı di- Karara bağlaunuştır 
Tarih Coğrafya FaJküJtesi lekçesine ektir 
İdare Memuru Yunıı Ev-
şen 

5705/ 6139 Barfra : Engis Köyfuıdı> Hüküınetçe toprak verilmesi hak- Komisyondadlr 
alih Temiz ' 'e ar. kında 

5706/ 6140 Hınız : Kolbisar Köyünde 
:&ıaı Arslan 

!ıfüvekıkillerinin 5098 sayılı Kanun lç i şl • ı· i Dakanlığma 

hükümlerinden faydalandırilinala-

ı·mın temini dileğine dair 

5707/ 6141 ~kişehir : aikary<& pan i- Hirrknıiş 'harcırııhlarıııın bir an ev- Koıııi yondadır 

yonunda ınma:fi.r emekli vel verilmesinin temini 'h&kkmda 
poliıı ·memuru Tevfik Tü-
zii.ıı 



K!ayıt 

No. 
Dilek~ sahibinin 

adı, SOY'adı ve adresi 

388-

Dih~kçenin özeti 

.... .. ~ . 
İşleuıi 

5708/6142 Adana : Onruın İ!}letın :i::!04 sayılı Orman Genel Müdür- Kaı·arıı bağlanıTUŞtır 
Müdürlüğü M. Emrinde lüğü Teşkilat Kanununun 6. mad-
Onnan Mü:hendisi yanında desinin bugün·kü i'htiyaçları kal'§ı-

M~hınet Çağlar ,Iıramaclığından şik~yet 

5709/6143 Kelkit - Gümüşane : lliıç Aylığıruıı artırılmasının t-eınini di- Knraı·ıı bnğlaıımıştır 
Köyü Başöğretmeni A'hmet 1 ğin dait· 
Nm·iı Maeit 

5710/6144 Urfa : 1sudcu pazarındu 
Hacı lfni A'hmerun dükkii
nında Ömer Hutsaıı 

5711/6145 Burdur : P.aıas karşısında 

ıkundurııcı Mustafa Ökteıı 
eliyle Hü eyin Okten 

5712/6146 Namili : İstasyon bü!esi 
I!Tlüsteciı'i Hasan Akın 

5713/6147 Edirne : Askerlik şuıbesi 

muameliıt memuru Me'hmet 
Fevzj Eı'!lus 

. 1 . 194 gün ve 5937 sayılı di
l.e.kçcsinc c kliı; 

1\ oııı isyoııdadır 

L~albı-iiJmlara vel'ilen fiyatl·a dO'ku.-• Kaı·aı·;ı bağluııını~tır 
ınacılarıı da iiJ'Iik verilmesinin tc-
mini ·hakkında 

. ıic i 1ş l etme Müdüı-lüğünce bü- 1\ arara bnğlanuııştıı· 
fe icar Ibedeline % 50 .zam yapıl-

dığından şi'k!tyet 

ı s . IX . J946 gün ve 539 sayılı Ka nmı bağlanmıştır 

clilekçe ·in e ek tir 

5714/6148 Manavgat : Kilimli Kö- 6. Xll. 1946 gün ve 1502 sayılı Komisyondadır 

yünde sanalbalı aşiretinden dilekçesine ~ktir 
Mehmet Erkunçavuş 

5715/6149 uJtanahnıet . ! tanbul : 3 . XI . 1947 gün ve 5203 sayılı Adalet Koıııisyonuıın. 
ezaevinde Sırrı Bellioğlu clilekçesinl' ektir 

5716/6150 Develi : Everek ami;i Oe- Örnek ı;ıarnp evinin ileelerinden Karara bağlanmıştır 
dit Mah. A1i MaŞ!a:k v ur. ·kaldırılmanıa ·ııun temini dileğine 

5717/6151 arkıııla : Bakkal Mus'tafa 
Özbulalk eliyle Mustafa Çe
tinalp 

571 / 6Hi2 Beyazıt - l stan'bul : Çadır
cilar Uğur Han No. 16 Aıb. 

durra'J:ııman kte1 " 

dair 

l endisini ve kardeşini tehdit 
den1er hakkında lrovuştu11ma ya
pıhnası hakkında 

31 . X . 1947 gün ve 51 5 ayılı 

dilekç ine <ıktir 

Karara lıağlıı.nııııştır 

Komisyondadır 

5719/ 6153 Anikara Nümune Hastanesi Aylığının yük eltilmesinin temini Karara bağlanmıştır 
çocuk asistanı Dr. Rü eyin dileğine dair 

eV>ki lşten 

5720/6154 Beşikta . l tanbul : Teş- Ölü lbabMından y tim maa ı veril- Kaı·aı·n bağlanıllişttr 
vikiyc İskender p. 24/4 ın inin temini clileğfue dair 

asjıba A'kıglüneş 
5721/6155 Ankara : Merkez Bankası 17 . XU . 1947 gün ve 5702 sayılı Komisyondadır 

İptal Konıi yommda v- dil kç ine ktir. 
ket Akd ğan 

5722/ 6156 Bafra : HaCl§llban fıılı. G. TV . l!I.J.7 giiu ve 3144- say1h di- Komisyondadır 

No. 1 Hiısan Gökm.ener lekç ine ektir. 



mayıt 
No. 

b1ı.ekııe ııa1ı'ilbmkı 
adı, soy.adı ~ adresi 

5723/ 6157 Bursa : 6 Paıı.nak Cad. !'\o. 
106 Ali Gülçegil 

5724/ 6158 A hJat : Adileevaz huraıl: ı 

Raif J<ösc ve aT. 

5725/ (i15!J 'rcşviki~'e - lstanbul f) r; . 

mirnğ Ap. No. 2 (~alip ı..: c 

mali ~ö~·l eıııczoğlu 

... ... . "]" 

Dil elkçenin özErti 

fı l'07 sayılı Kanun hükünrlerinden 
fııydalandırılma l arı cli l cğine dair 

Dil ck~c Komisyonunun 28. V. 1948 
gün n• 313 sayılı Kararına itiraz 

M. S. Bakanlı'ğına 

Koınisyondadıı· 

'27 . \'TTI. 19-17 gün ve -433'8 say ıl ı Karara bağlanmıştır 
di I C'k~P~ine ekti ı· . 

5726/ 6160 Ankara : lsmetpa~ıı ;\1ıılı . 10 . ll . l!l-17 gün ve 2390 sayılı di- Komisyondadır 
Uluçmar So. No. 36 Hilı : ıi lek~rsin e ch-tir. 

5727/ 6161 

!J72R/ 6162 

5729/ 6163 

5730/ 6164 

5731 / 6165 

lşıkdoğdLı 

Elbistan Ccylıan Mııh. 

Arif Çağlar 

.\ydın : Kurtuluş i\Jah . Nu. 
-13 lbrahinı Jlul lısi Rüını' r 

Ctürüıı : 'l'ücca ı· Fuat Or
han ve ar. 

. Konya Bey !:\o. Nu. 9:2 Sı:vl

rcddiıı Oiind'üz 

Zonguldak :Belediye zabıta 

-Ka.vınalwmuı görevhıi kötüye kul- Karara bağlanmıştır 
Janrlığından ~ikft.vE't 

llaksıı olarak Bakanlık emrine alın- Içişl eri Bakanlığına· 
Llığııırlan şikayet 

Tirın·ct Bakanlığı ajanl ığının elıi l Ticaı·et Bakanlığına 

ve• er·bap kimselere maaşsız olarak 
.vııptmlmasıııın !emini hakkında 

Vcril('ır kararda hal ııyı adli bulun- Karara bağlanllliJitır 
ılu~u hakkında 

!{0. Xli . 194R ı.,>iiıı ve 1829 sayılı Komisyondadır 

ınumuı·u :V[u~lafa Çıkırıkı;r dilck~esinc ckth·. 
eliyle Naci Ak<;.ay 

5732/ 6166 

5733/6167 

5734j6168 

lııcbolu : Cezaevinele inşaat 
müteah hidi !smail Uygun 

Bayburt : Malansa Köyün
den Milırali Kırmızı 

Hendek: Çakallık Köyün
den Rüat Kap 

5735/6169 Kayseri: Ticaret ve Saniyi 
Odası 

5736/6170 Bergama : 1nlı:ilap Malı. 
Dejnekalan so. No. '5 Meh
met Emin Erinan 

5737/6171 İstanbul: Bakırköy Tapu 
Sicil Memuru Yakup Veli 
Devrim 

573~/6172 Pendik - İatanbul: Taşlıha
yır No. 5 Osman 1tegün 

5739/6173 Çata.lcıa - İstanbul: Çöpiii
ce köyü halk\ lsa Çevik ve 
ar. 

i\fıı.lıl; fımi.vetinin ııffı clileğine dair Kıırııra bağlanmıştır 

'!'oprak verilmesinin temini hak· r<;aı·nra bağlaıımıştı.ı· 

kında 

21 . VI . 19~7 giin ve 5408 sayılı Komiıı~o.ndo.dır 

dilekçesine ektir. 

Milli Korunma Kanurı.u kira be- Krunisy11udadır 

delleri hakkındaki kararından şi-

kiıyet 

20 . Vlli . 19~6 giin ve 652 sayılı .K uı·QJ'a ~ğlaıımıştır 
dilekçesine ektiı·. 

Kamuıi terfiinin yapılmasının te- Kıırııra bağiamınştır 

nıini hakkında 

' 
: ıı . \' . 194Ci giin ve 67 SSYJiı Koıı,tisyoudadı.r 

dilek9esine ektir. 

Toprak verilmesinin temini hak- Konıiayondadır 

kın da 

5740/6174 Maçka: Fergıuılı Köyünde Ev ve arazisinin istiınlilk edildi- Korııra bağlanmıştır 

!Mehmet Bektaş ğinden şikiıyet 

• 



Kayıt 
No. 

Dilelı:çe ıta.hı1ıinin 

adı, soyadı~ afuesi Dilekç-enin özeti İşıemi 

5741/6175 Tercan: Sarıkaya Köyün- İlcelcri içindeki kürt ii.şiretlerinin Ka ı-ara bağlanmıştır 
den Fersay Dursun memleket aleyhine çab~alarm

dan şikfıyet 
G742/ G17G 'l'ı·abzon : K'Olaylık şiı·keti 2395 sayılı Kanunun 7 nci madde- Komisyondadır 

Osman Pe"ker ve ar. sinin nüfusu 50 binden fazla olan . .- .... ~ yerlerde tatbik edilmesinin temini 
hakkında 

5743/6177 Yenişehir - Ankara: Ko- EmektiliğiDin ref edilerek ı-iitbesi- Kaı·arıı bağlanmıştır 
nur so. No. 49 Hayati Ka- nin iadesi hakkında 
raşahin 

6744/6178 Erzurum: Alipaşa Mah. Kanuni maaşının verilmesinin te- Kanını bağlunmıştır 

Şehbender so. No. 8 Fatma ııLini diJeğine dair. 
Katecioğlu 

Ci745/ 6179 Ankara : Saraçoğlu Malı. tsklin Kanunundan iaydalandırıl- Karara bağlımmıştır 
ı Cad. No. 3 daire 2 de mi- nııısı.nın temini hakkında. 
safir Osman Güç 

Ci746/6180 Çorum : Ceza evinde Hü- Malıkumiyetinin affı dileğine dair. Koıııisyondııdıı· 

seyin Mehreli 

'5747/6181 Şirvan : Küfre tuzlar am
bar satış memurn. Akif 
Aytekin 

5748/6182 Osmaniye : Manifaturacı 

6749/6183 

6750/6184 

sman Türkoğlu. 

V eziı·köprü : Çanaklı Malı. 
berber Nusayrettin yanın

da Mehmet karısı Dudu 
Satıç 

Mustafa.ketnalpaşa : Lıı.la
~hin Mah. Bursa Cad. No. 
12 Şükrü Özkan 

Açık maaşlannın verilmesi ve bu 
müddetinde emekliliğine sııyılma

sınııı temini hakkında. 
Knfi miktarda günıı·ük parası ver
diğinden lastiklerinin kendisine ve
rilmesinin temini hakkında. 

i\IüJkiyeti bulunduğu gayrinıenk:ul 

lcriru yapılan müdahaleden şi

kayet. 

Komisyondadır 

Karara bağlanmıştır 

Karara bağlanmıştır 

12 . I . 1948 gün ve 5973 sayılı di- Kf·mlsyondadır 
lekçesitıe ektir. 

5751/61 5 Istanbul : Fenner yolu Hidematı vataniye tertibinden ken
Paytat ad. 154/1 Seyfi diııine yardım yapılmıısının temini 
.Aryüz eliyle Reyhane Tor- hıık:kında. 

K ı• m isyonda~ır 

6752/61 6 

5753/6187 

5754/ 61 

göz 

Devlet Havayolları Mey
dan 1t!Üdürü yanında dak· 
tilo Hatice Bulgan ve ar. 

Ödemiş : Tütüncilleri Ko
ruma CemiY')ti Başkanı 

Ami Durun 
Borçim : , iilüklü Köyün
den Hızır Di li 

Fazla naiaka ücreti kestiklerinden Komisyonda.dır 

şikAyet. 

Tütün müstahsıllarmm korunması- Karara bağlanmıştır 
DUl temini dileğine dair. 

1stikliıl Harl>inde Y.&.ptığı kah.ra. Komisyondadır 
ınanoklara karşı kendisine yardım 
yapılınasının temini dileğine · dair. 

ı ·. 



:lta:rıt 
No. 

:biıe:ıtçe ltlhlhinm 
adı, soyadı ve adresi 

Ml -

Dilekçenin ö~i 

5755/ 6189 Tercan - Erzincan : Kar
gm Köylü Kerim Kılıç 

Hu7.incye ait araziden kendisine Karam bıığlıınınıştır 
arazi verilmesinin temini dileğine 

dair. 

5756/6190 İstanbul : Yeşildirek Mı. Eminönündeki küçük sanayicilerin l çişhıı-i Bakanlığına 
sırtı Han No. 10 Murat belediyece kald ı rılmasından · şika-
Beliğ Kont ve ar. yet. 

5757/ 6191 Ankara : T:Iv.'Kuvvetleri K 
IV. Ş. Md. Albay Harndi 
İskit 

Askeri mahkemece verilmiş olan KoıııiByondadır 

kararın M. S. Bakanlığınca infaz 
edilmediğinden şikayet 

5758/6192 Ankara : Yüksek Ziraat Terfiinin temini hakkında 
Enstitüsü Veteriner Fakül-
tesi Zooteknik Profesörü 

el1ihattin Batu 

Karara bağlanmıştır 

. ~ : i • 

:j759/ 6193 Av~nos - Kırşehir Kaleci lifıkimin görevini kötüye kullan- Karııra bağlanmıştır 

Köyü muhtarı Ahmet Ka- dığından şikfıyet 

raca 

fi760/G 194 Jskilip : Büyüktaş Mh. Lise olgunluk diptomasındaki de- Karara bağlanmıştır 

5761/ 6195 

Atıf Kınak reccsinin iyiden pekiyiye yükııel-

tstaııbul : 'l'ııksim Lisesi 
taı-ih yardıırıcı öğretırıl'ni 
7.e lıra 'J'opman 

tilmesinin temini hakkında 

traksız olarak ç.ıkıırıldığı görevine 
tekrar alınmasının temini dileğine 
dair 

Karara bağlıınmı!Jtıı· 

ii7fi~/ fi 191i Pazar . M~tıl-(!'11 Diizıığa~ P. 'L T. Teşltiliitırun bucnkların- Komisyondadır 

Köyü muhtarı M. Altındağ clan k ıı ldırılınamasının temini di

:;iG~/GI97 Arı:(ıthuıı : lsknn Mh. Mııh. 
tnrı Mehmet Altnnel 

:;7G4/ 1119R Petürgc : Ko feı ·ıliz Bucıı

ğıııda Kadife Fıı·ıı t 

:i7G5/ G199 .Ankara : Üniversite 'fıp 
Fakültesinde Öğretim gö
ı·e ,· lisi Prf. Dr. Eyiip !"anat 

;ı i \ı!l/6200 ll aııınmönü - .\ııkuı·a 'l'a~lı 

So. No. 3 de Day Muııt.n
fa Yalçın eliyle Recep Tor
AJğlu 

iJ767/ 6201 Reyhımlı : Çiftçi Yahya 
Turan ve ın. 

5768/6202 Ermenek : Kocanıescit Mb. 
Hüseyin Tepe ve &'. 

l!.'ğine dair 

' l' :ıı·ım Kredi Kooperatiii Sayma
nının görevinden çıkarılmasının 

ırınini dil ğine dair 
;\/Iııhtııç olduğundan yıırdıın ya
pılnın ının temini hakionda 
448!1 sayılı Kıınun hiiküınlerinde_n 

foydıılandırılnıasının temini dile
ğiıH' dair 
Dilekçe Komisyonunun 8.VJ.l937 
g-ün ve 1099 sayılı kıırnı·ına itiraz 

llükünıetç to)lrnk verilmesi dile
ğiııe duir 

l~azln alınan 'l'oprok Vergisinden 
şikayet 

Komisyondııd ı r 

Komisyondadır 

Kıırnrıı bıığlnnmıştır 

• 
Kıu·ııra bağinıımıştır 

Koıniııyondadn· 

Komisyondadır 

5769/6203 Karabük Demirköprü Milli Kornııınıı. Kanununun bucak- Komisyondııdıı· 

başında bakkal Mehmet lııı-ında tatbikının temini bakkın-
y~ da 



ıtiayıt 
No. 

İ>iiek~ ıtahlhinin 
adı, soyadı ve adresi Di 1 eıkçenin öıreti İşiemi 

5770/6204 Karabük : İnönü Cd. De- Milli Korunımı Kanununun bucak- Koıııisyoncladıı· 
mirköprü civımnda bakkal larındıı tatbikının temini hakkın-
Kadir Erhan da 

5771/6205 Kaı·abük : Demir ve Çelik 
fabrikaları inşaat bakım 

fen Mb. adık Türker 

5772/6206 Samsun ~ .As. Hastane Da
hiliY.e Mütehassısı Onyzb. 
llikmet Arslan 

5773;16207 arıyer - İstanbul Ortaçeş-
me Cd. No. 30 Tahir lgüz 

Milli Eğitim Bakımhğınca hir 
mühendislik kursunun aQılmıı.sının 
temini ha.kkuıda 

!htısns kıdl'minin vcrilmı•si hııv

kmda 

Gediklide ~c~~n hizm~t SÜI'esinin 
emeklilik işl!'mind<' nıız:ıl'ı itibaı ·a 

alınınıısı hakkında 

K nın i~yondodır 

1\oıııisyonclııdıı· 

KonıiMyoııılıılln· 

:)774/6208 Amıı.sya : Zirai Kombina- Tiükümetç!' hil' ~öreH nlınması- honıisyonrladıı · 

lar Malya Devlet Çiftüğin- nın temini hııkkında 
de llasa.n Atmaca eliyle 
Ferit Çağlayan 

577G/ 620!l K11rs : Bııyındırlık Müdürü Aylığınm arlwılııııısmın tc-mini di- 1\cııni ~.voııılııdıı · 

H.rşit. ' l' ez<>ı·en l<>ğinr dniı· 

5776/ Cll!l() 

5777/ 621 ı 

il77 /6~L 

Ağı· ı : 1orrsin Köyü mnh
ıurı Musa Kııraıırslau 

Aksaı·ay . Niğde Belediy(" 
ski t.ııbihi Mustafa Uzer 

S1ınısnn : Cezııe~;nde I fa 
san Ha!$ 

()z<'l ldııı·c Müdürünün görevini 
köt üyr kullandığındıın şiklıyct 

Emekli ııylığının 11l'tııılmıısınm 

tt>ıııini dileğinc dair 

llıı:rkinda v~rilıniı;ı olan mahkeme 
kıırııl'lnıla adli hata bulunduğuu

dım şikilyE't 

V onıisyondndıı· 

Komisyondadır 

Kon ı isyondııdı r 

577!l/H~14 Ç'uhuk : As. Pos1a No. Nashının tlüzellilme>siııin l>('ınini 1\onı isyoııdııdıı · 

10890 subııylanndııu (941- dilrğiııc dııir 

16-1-) lfnyı ·i D~mirbaş 

57 0/62 1Cl M\ıdnrııu : Kıırııtn~ Köyün
de B kir Ok ve ar. 

Köylel'inin nüfusu az olduğundan l ~i~lcri Bakıınlığınıı 
Köy Kanunn tatbik edilmiyerak 
müstakil sayılmasının teminine da-
h 

5781/6217 Kolhi ar '• Kolhisıır Kö- fskfi ııının temini hakkında 
yündo .Reşit Kal'aknş 

Konıisyoııdudır 

57 2/6218 amswı : 'ııJdiyatçılaı· nıı-

nıına Yusuf K:ırıın ve ar. 
2:!95 sayılı Kanım hükümlerinden Knnıisyondııdıı· 

fııydalıınd ırılıııaların ın 

dııir 

teıninint' 

57 3/6219 olııta • tınanbnl : Fhı an-· Amerikadım ithal edilen kullanıl- Konıisyondııdıı· 
cılıll' Malımudiy Tian Zi-
y afi Pııkel ve ar. 

57 4/ 6220 Kelkit • Gümüşane : Ger-
mü Köyü Bruşöğtetmeoi 

l\I hmet Dal 

mış ellıisel~rin günıı·ükten çıkarıl

ıııasıuın ienıiııi hakkında 

Mesl kto.~lıll'lnın bareıııe almması- K<tmisycrn<ladır 

nııı t mini dileğin dair 



Kayıt 

No. 
Dile'kçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5785/6221 Ankara : Sümerbank G. 
Müdürlüğü Genel Sayman
lık Memuru F\ıat Öken 

r)786/6222 D. D. Yollan Meslek okulu 
Müdür Yaı·dımcmı Edip 
Onıınıal 

5787/6223 Tire : Tütüncülerden Meh
met İntepe ve ar. 

:i7B8/6224 Ankara : Barta Gn. Müd. 
Önyzb. İbrahim Onaı·el 

5789/()225 Acıpayam : Yntogan Köyü 
Abdurrahman Şenol 

:1790/6226 Oemişkezek Hacıcami 

Malı. Emekli Dr. Ömer 
Erol 

Ma -

Dilakçenin özeti 

Mahkemece verilen kararın !stan
bul lerasınca tatbik edilmediğin
den şikayet 

30 . V1TI . 1942 yılından itibaren 
kanuni hakkı ·olan 60 lira aylığı
mn verilmesinin teminine dair 

'l'ütünciilerin ınalt vaziyetle!'inin 
koı·unmasın{n temini dileğino dııir 
Menıleket aleyhine olarak yapılruı 
lıaı · tıı yolsuzluklarının ihbarından 

bir ııetico çıkmadığından şikaye1 

J [ııksız olar:ık ~ıkıırı ldığı vazifesi
no indesinin temini diJcğiııe dair 

21 . X. 1947 glin ve 4 78 sayılı di-
1\>kç!'sine ektrir 

İşiemi 

Kouıi~~·oııdadrr 

Koruiııyondndır 

K o nı isyondodır 

1\ouıisyoııdadır 

Tıı ı· ı ın Hıı kıııılıi(ına 

ı·: oınisyoııllııd ı ı · 

:m.nj6227 Ankııra : Milli .' avuııımı ~[ılluliye1 ııylığıııın lıaitlııı:uuaıu bak- Koınisyoııdadıı· 

Bakanlığı 'l'ekalit Şubesi kımla 

2\fd . Ekl'cııı OnaJ 

:j7!12/6228 l~skişelıiı·: IIbaşı d. :-lo. 23 21 . Yf . l~l~7 g-liıı ' 'e 336 sayılı di- ı~ oıı ıisyondadır 
Necati Kızılırmak lek~esindeki adı··~inlıı 11eğiştij{i hak· 

k ında 

:i7!l3/6'!2!1 'l'okircluii; : f~ıklıır köyün- lll cıo Bankasına olaıı bor~lıırının 1\onıisyundndır 
elen Baı·bıuo~ bucağı )(..Al . )!illi ].)ği liın BukAıılıib okul iıışııalı 

tan ve Ar. faslından klll!ilınC<~iııiıı wrıııiııi dile. 

oi794/6230 Bııfı·a : lliikümet ('(1. Bak
kal Ömer Kalbi en 

ğinc dair 

2!1 . Tl . ] H-ı!J l-(tİII V(' 4:\r)..l Sll,\'11ı eli· 
lek~osiııe okt ir· 

Knraı·a hnğlaııriııştır 

i'i7!l5/6231 lstııııbul : Marmara bölgesi Hıı:vrikaınıııi kesllcıı 9 timsının iıı· J\uıııiı:ı,voııdacltr 

Llınaıı ve Deniz I şleri Md desinin temini dil<'ğinc dair 
İsınail 8!'vki ÖoaJmıız 

!i796/ 6232 o amsun : Ceıuı.evind Malio :ıa . n r . 1947 giin ve 433 83yılı Komisyondadır 

nıdık dilekçe~iııe cktiı· 

.i7!l7/ 6233 Pıızaıocık . Maraş )fchnıet · :\fiıliiliyet a.dıih hağlanmıı ·ınuı te- Komisyondadır 

oğlu o elınıın Pak mini dileğiue dair. 

:;79 / 6234 )falatya : .Aiaşir köyünden 1 Ö)' Kanununun 24 ll('Ü maddesinin l(oınisyondadır 

Mıılıınnt .,.entürk 2 nci fıkmsıııın 1efsirinin tem ini 
lınkkıııda 

:;799/6235 Ytıziı·köprü : )faliye Toh
si liıt memuru Ahmet Çelcuk 

!l 00/6236 f'ölliöy : Dava v kili Ab· 
durrııhınıın Yılnııız 

5801/6237 Konya : Cezaevinde Hü nü 
Ergülcr 

Zetz lede öt ıı lııı,1-vamnm Odenme İ· Komisyondadır 

nin temini rli l cğine dair 

Oitva ,·ckilliği ruh83tnameııinin ve- Komisyondadır 

~ın inin temi ııi rlileğiue dair 

Oeri kalan 3 aylık cezasını af edil· Komisyondadır 
mesi hakkında 

.. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa:lıibinin 

adı, soyadı ve adresi 

5 02/ 623 Lüleburgaz : Yeni malıal

leden lllehmet Ho;vulcu ve 
Ar. 

5803/6239 Ankara: Karaoğlan Çarşı
sı polis noktası karşısında 
tekel bayü .Ahmet Düveııci 
yanında İrfan Ertaş 

344-

Di'lekçenin öreti 

'l'arlalaı·ına yapıJan kanunsu?. nıii

rlahalenin durdunılınasının temini 
hakkında 

Tekrar vazifesine alınmasının te
mini hakkında 

' 

İŞlem i 

Komisyondadır 

Ko m i syandadır 

5ıio4;6240 Uşak : Keınalöz Mah. Ekiz 14 . V lTI . 1947 gün ve 4456 sayılı Koıııisyondııdır 
so. No. 10 Hıfsı Türkeı· dilckı:esine ektir. 

5 05/ 6241 Çoı·um: Çepııi Mah. No. 30 
.Abdullah Öztaş 

Ayllğından mitlftl olduğundan ken
disiıı<' de bir tahta ayak verilmesi
nin temini dileğine dair 

KoıııiHyondadır 

5 06/6242 Zonguldak : On Temmuz Kendisine iş verilmesinin temini Komisyondadır 

Mah. Mimar Sinan so. No. dilcğine dair 

5807/6243 

54 E. K. I. işçil erinden 

Mehmet Ali Şafak 

Günıölcüıı - Yıınanistan 

(Rue - Divadohu Pavlo) 
Sultantepe Kahvesinde İs
mailoflu KAmil 

Vatana dönmesinn temini dileğine 
dair 

K om igyoııdad ır 

5808/6244 Deri k - Mardin: Encümen Mıntıkıılnrıııda tütün ve çeltik eki- Komisyondadır 

üyesi Mustafa .Adanç ve ar. mine müsaade edilmesinin temini • 
hakkında 

5809/6245 Hayrabolu: .Arzuhalci Rem- • Arzuhaleilere de davavekili sal ahi- Koıııi~yoııdadır 

zi Do~n • yeti verilmesinin temini dileğine 
dair 

5810/6246 Snngurlu: T. C. ~raat Vazife lınşında tutulduğu hastalı- Kııı-aı·a hıığlannuştır 
Bankası memunı S. 2632 ğın tedavisinin temini ve kendisi-
Mehmet Hazar ne kanuni muamelenin yapılması-

nın temini dileğine dair. 

5 Jlı/6247 Galata - İstanbul: Rilitım İstanbul barosu ve disipHn meclisi Karaı·a bağlanmıştır 
Cad. Kefeli Hüseyin han il& haysiyet divanı kararlarına iti-
N o. lO avukat Nimetullah raz 
Kuşçuoğlu 

5 12/ 624 İzmir : Orınan tabdit ko- Evinin cilıeti askeriyece işgal edil- Komisyondadır 
misyonu reisi Osman Çam- diğinden şikayet 

h dağ 

5 13/6249 Ankara : Ekonomi Bakan- 4644 sayılı Kanun hükümlerinin Koınisyondadıı· 
lığı Tetkik Kumlu uzmanı adilane olmalığından şikilyet 
Cevat .Alpar 

5814/ 6250 Reyhanlı: Yenişehir Mah. 
Abdülhamit Casun ve ar. 

Kendilerinin Devlet arazisinden Koınisyo!ldadır 

topraklandınlm~arının temini di-
leğine dair 



Kayıt 

No. 
Dil~kçe saıhilbinin 

adı, soyadı vıe adresi 

345 -

Dilekçenin özeti İşiemi 

58Jfi l62!il l >ıtıınhul : Yol \'ad. :'llelı- K . X ll . l!l.ı7 ı:ıün n• 560:; sayılı eli - 1\ omisyondadıı· 
ıııctpaşa :\lah . Xo. 36 Ömer l~kı;t•siıw ektir. 
( :ü\• {ınil· 

581!i / 62!'i::! Hey lı an 1 ı : Y rııi .:ll u h. clı·ıı 1 ı u z iııı·.w ıı it u nızid~ıı kl'ndilt•ı· iııı• 1\ oıı ıisyoııdadu· 

581 i t 62ii :~ 

.\1 ustu ra lüıı·ıı 1 re u ı· . 

Adıııııt : Hc~atbey \lıılı. 2;fi 
No. 1\o. :{ Hagıp t\rıı~ iir. 
t•liyiP \'ıısfi Heııııııı 

1 l'rilııwsi ıı iıı t!'fnini dilcğine dai ı · 

:! 1 . 1 X . J!l.ı!'i gün l'e i26!l ~u _ı-ıl ı' di 
IPkı; ı·siıı r l'ln i ı ·. 

1\aı·am bağlanmıştır 

581 K/62:i~ Tiı·c .\kkoyuıılu l;ii.di Topı·uk tr1•ziiııiıı kaııuıısuz yapıldı - Koınisyondııdır 

ğ'ındıııı ~ikıi.vct 

5 ı 9/ (i::!;)!i 

5820 / GZ:iti 

5 23 62f>!l 

5824 6:!60 

nıulıtııı·ı 

.\nka ra : Top~ıı nıal 7. ı • ııı . • 

ılı • posu sarıı<: usta~ı .\lnst ııı'.ı 

t 'oşkuıı 

1\a.I'Sl'I'İ St• ı·ı;eönü .\lulı .. ı· . 

.ı . \hdııllnh Ba.\'l'ııııı 

41t{,ı 'u .nlı (]ilı·k~csinc cktiı ·. 

.Jaııduı·ııuıdaıı g-ördüğü haksız w 

Juııııııısıız ıııuaınt'lclerclım ~ikfı~· t 

1\oınisyondadır 

1 çi~l('t'İ Ra kanlığına 

1 >od u ı ·g ıı .ı ;ı ıııLı ı·ııwdıı n gördüğü lı aks ır. l'•' 1\ omisyoııdadı ı · 

kii.l'iiııclı • S:ıt ı \'ı imal. 

, \ııkıını : l~Ykar Ap. :Xo .. ı 
J•;ıııiıı Aziz 

Elıhığ : l ' rzııc1· iııdc .\l i (\z. 

tüı·k 

Bıılık;•siı· \'ıldırım :\I.ıl ·. 

Otıık No. l\o. 22 :-Jl'<'İJl Eı · 

doğaıı 

kıı ınııısıız m ua ıııelel crdeıı şikii.1· ı•t 

;\l ııdı•ıı Tı•tkik Arıınıa I•Jııstitiisiin 

'ıdd yolsuzluklardan şiliayet 

.\ııkam Cezarviııc aluımasının te
ıııiııi ılilcğiııe daiı· 

ı\ skı• rliğiııiıı teındit edilınesiııiıı te
ıı ıiııi dilı•ğine dair 

Ka rn ı· ıı hağlanınıştır 

ı, ıırarn bağlanııuştır 

Knraı·ıı hağlnıınııştır 

5825 6261 Develi : .\ skclik :;ıtıbesiml ,• Faal kıta hizmetine verilmesinin Komisyondadır 

.\llıay Abdurrahman gee l ~ ıııini dileğinc dair 

5826 6262 ,\s. l'os. l2R07 K. subay i ;ı . Yar~ıtıt ,I ' CII I'Crilcu kıırarııı iıı rıız 1\a ı·a ı ·ıı bağlanmıştır 

rıııdıııı Binbaşı Bnhı·i Sip,ı - PılilınPdiğind c ıl şik:iyet 

hi oğlu 

5827/626:~ Erbaa : :-Jııh 

Jiaeı Ay 
1\ iiyündcıı , Zil_vcıli hıılnnaıı arazilerinin elin- Komisyondadır 

dt'n alıııııııık istendiğiııdeıı ikayct 

582 / 6261 

5829; 626!) 

5 30/ 6266 

5831 / 6267 

ZOli!{Uidak : ( 'ezı\ C\'illd(• 
HifıLt Bakkal 

Kars : :'llisa fir Enuruııı 

Belcdi,,·c Kıımi . eri )1\iniı· 

A te ~i cr 

eı·ke· llalkaoi(Ju K().. 

.l'iindcıı :\ilzıın Y cııipınıır 
1 r ar . 

Çcrkrş : Ldri~ ~lıılı . Iliise
yİn ~·uıhnojiln \'C ıı r . 

l!ıt.,talığıııııı terlıwisiniıı teıııini di
lrj:,ri haklnıııhı 

2K . \'1 1 l!Ni g-üıı 1' (' .ı36i sn~'llı 

ılil<'kt; sin<' el,tiı·. 

1\öyleı· i halkına baııkaca borç pıım 
l't> rilnwsiniıı temini cli l e/i'iııt.> dair 

1\ ;ıı·ımı lıağlıınnıışt ır 

Kumisyoııdadır 

1\aı·ııı•ıı hnğlnnınış11r 

1\aııuıısu?. olıırıı.k fazla ıılıııau 'l'op. Koıııibyonılııdır 

ı·nk \·rq~i~i paı·alarının iad edilm . 
"inin l<'ıniııi dileğine daoiı· . 



Kayıt 

No. 

5 32/ 6268 

Dil&kçe selıibinin 
adı, soyadı ve adresi 

Çaycuma : Ilisarönü Buca
ğı Eteyüz Köyünden 1\lel ı 

ınet -Kaçar kai'Jsı Mediııe 

Kaça ı· 

5 33/ 626!1 • arayköy : Tosuıı1a~ Kö
yünrlel"l Halil Zeybek ve ar. 

5 34/ 6270 Bıı:bae ·ki : Pancar Köyün
den Hasan Karasu. 

5835/ 6271 Ankara : lııştmna Bakaıı 

lığı D. Onz. Yol Telgraf ını>-

5 36/ 6272 

ın ur ları . 

Hiva6 : 
Kovalı 

'I'. Topttı ve ar. 

laş Sucağıımı -
Köyünden Zübeyt 

Taçyıl d ız ve ar. 

5 37/ 62.73 f:;ıunsuı1 : lf) by ıs l\Jalı . 

tn('c okak. No. fl!l. ~üley

man Zambalı. 

DHekçenin ÖZ11ti 

Tapu meınununuı yolsuzluğnndnıı 

şikiıret 

Kanuni toprak dağıtımından bir uıı 
vvel fa.ydalandırılmalarmJıı temi

ni dileğne dair 

Kanuni tx>prak tevziiııe kadar mu-
. vakkaten aı·azi verilmesinin temini 
hııkkında 

~leıni 

K omisyondadtr 

f\al'lll'll bıığlanınıştı.r 

Kııraı·a bağlanmıştır 

3 8 sayılı Kanun hiikünılerin~eıı Komisyondadıı· 

faydalandırılnuılarınm t~ınini dila-
ğine dair 

Ayni iskiın için aldıkları arazileri- Adalet Bakanlığına 
niıı t·eseil işinin yapılnıRyışındaıı 

şikiıyet 

Tekaüt maa ı hakkında Karara bağinıımıştır 

5 3 /6274 Karadeniz J;;reğlisi : Silley- Bel diyece isıimiiık edilen gayri- Karara bağlanmıştır 
ınanlar Mıclı . den Hüseyin menkullerinin kanuni hakkının ve-
ve Ahmet ıbır 'ııı eliıva ve- rUmediğinden şikayet 

kiJi Hasa.n Basri eben 

5 39/6275 Galata- Istanbul :Pik hur- Karabük Demir ve Çelik F'abrikası- Karara bağlanmıştır 
da demir ve lJladeniyat tica- nın hakkında yaptığı kıınunsıız mua-
rethanesi Kalafat yeri Cd. melelerden şikiiyet 

ı o. 52 ait • apmaz 

5 40/6276 Erzurum :Yukarı mumcu 10 . lX . 1947 giin ve 4705 sayılı Komisyondadı.r 

Mh. Gemnlmıız sokak o. 10 di1ekçeı ine ektir 

iiil4lj6277 

5 42/ 627 

ll 43/ 627!l 

5 44/ 62 ı 

5 45/ 62 3 

iizun Alptekin eşi Hedi.ve 
Alptekin 

Adana 1stik1iil ){h . 21 . o. 
, o. 13 tııayet Tüıııü1·. 

eyhan : 
~ift~i li 

Türlühaş 

af 
M h. 

Ankara : Gazi Lisesi Kim
ya öğr tıneni Niliifer Gün 

~inop : oter muıwini h
met tnceoğlu . 

Ankarıı : tı JıtS Meydanında 

Koyseri Yıldız otelind mi
Mfir lbrııhim L6çin vcı or. 

Başgedikli iken ölen eşinden maaş 

bağlanma mm ve ikramiy verilme
s inin temini dileğine dair. 

D vlet arazisinden kendisin de •e
rilm inin t mini dileğine dair. 

Ayhğının 40 liraya ~ıkarılmasının 

temini dil ğin dair 

Kazaııç rgi i Kanununda yapıla
rak tadililtta kendilerinin. durum
Inrının da nazarı dikkate alınma · ı 

nın temini dileğiue dair 

l. kfiıılarıııın t mini hakkında 

Karııra bağlımınıştır 

Karara bağlanmı~tı.r 

Komisy~ndadır 

Komisyondadır 

Tanm Bakanlıjtına 

·. ' ' .. ı. · ' 



347 -
Kayıt Dilekçe sahibinin .. -~ 
No. adı, soyadı ve adı·esi Dilekçenin öıeti lşl eıni 

5846/ 62'il4 Adamı. : Emniyet Müdür- lsldl.nlıırının temini hakkında 
lüğü bekçisi M~hmet 'l'ünıer 

Knı·ar11 bağJanmıştır 

ve a~r. 

5847/ 628fi bıııiı· : Ka:rşıka.vıı No. 37 1stikJi\! Savaşı nıi\Jfıllerinden oldu- 1\omiRyond~dır 
Nasrullah San ğuııdnn kendisine yardmı yapılnı n

sınnı temini dilcğine dair 

5848/ 6286 Adan,a : Mehıııetoğhı Ali fstikllil Savaşında düşınan ta.rafın- Konı.iııyondııdıı· 
Menemencioğlıı dan harap edilen ınnllarınn karşılık 

ken,disine yardım yapılmasının te
mini dileğine dair · 

5849/ 6287 Adana : Kalekapısı Arap- t~tiklal Savaşında şehit olan ba- Komisyondadır 
musa· So. No. 5 Sabiha basından kendisine maaş bağlaıı-
Bo;r.doğan nıaı;ıııın temini dileğine dair 

5850/ 6288 Adana : Reııat.bey Mh. 235 lstiklal Savaşında ki yararlıklamı- Koıııis.vondadır -
So. No. 3 Hacı Salih u- clan dol ayı ınıınş bnğlanmasının te-
ıııılnr ' mini hakkındıı 

58Ôl/ 6289 Adnna : Nacaı·au Mh. 22 · 1stildnJ Savaşındaki yararlıkların- . l<oınisyondRdn· 
So. No. :35 Ali Çavuş De- dan dolayı ınan~ bağ lanmasının te-
mirci ııı.ini hakkında 

5852/6290 Adaıı,a : Reşatbey Mb. 235 t stikl iil Savaşıııdaki yaı·arlıkların- K misyondadır 
So. No. 50 Veysel ğnrlu dan dolnyı ınaaş bağ l anmasının tt>-

ırıini ha kkıııdıı 

5853/ 6291 Ankara : Milli Eğitim Ba- Kanuni hakkı olan 50 liralık ma- Komisyondadır 
kanlığı Talim ve Teı·biye aşının veri lm i'sine ve biı·iken hak-
Dairesinde raportör Şük- larmın da ödenmesinin temini hak-
ı·ü Rnrgan kıııda 

5854/6292 Yozgad : Hacıbadem Çift- Kıınunsnz olııı-ak alınan \·ergileı·- Korııı·a bağlanmıştır 

liğinde Mehmet GözüYaşlı den şikil;ret 

5855/6293 Bornova : Kurtuluş So. Dilekç~ Kmııisyoııunuıı 5 Mayıs Komisyondadır 

o. 7 emekli öğretmen Ali 1!141 gün ve 5017 sayılı kararıntı 

Galip 'öztüzüıı itiraz 

5856/ 6295 Çivı·il :Haydar Köyü ınııh· Bnnkııdan borç para vı>rilnıesinin Karara bağlanuııştır 
tarı İsmail Elrkan ve ar. temini dilı>ğine <laiı· 

5857/ 6296 Karacabey : Hükümet Ko- :ıo . XlT . 1947 güıı Ye 5 47 sayılı KomiHyoııdadıı· 
nağı chrarındn ıı.rzubalcı 11ile kçeııine ekti.ı• 

5858/6297 

5859/6298 

5860/6299 

Süleyman Ersek 

Keşan : Mahmut Köyün
de Bulgaristan göçmenle
ı·inden Bayram Uz 

Bafra : Tlııcışalıan Mh .. 'o. 
1 Hasan Gökıneııer 

Ge H bolu: Bolayır Köyündt> 
Bulgarisl~n göçmenlerin
den Şerif Şahin 

Gö<;men olduklarından kendileri- Kanıra bnğlıınnıışt)r 

ne toprıık wrilmı>sinin temini di-
lıığine dair 

2!1 . I . 194 gün ve 6156 sayılı Komisyonılııdır 

dilekçesiıw tıktir 

Göçmenler verilen kanuni haklar- Koıni!lyoııdndır 

dan kendilerinin de istifade ettiril-
melerinin tl'ınini dileğine dair 



KaYJt 
No. 

Dilckçe sahibin1ıı 
adı, soyaili ve adresi 

-348-

Dilekçcnin özeti lşlcuıi 

5 61/6300 Karııntina - tzmir : 133 So. 
No. 10 sman Hayati Kurt

belen 

Tl akkıııdıı mitli\1cn emekli lik n1Ua- J<cınıisyoudadıı· 

ıııelesinin yapı l ınasının temini rlilc-
ğiııo dair 

il 6~/6301 lstanbtı.l : Kadıköy malmü- Kendil riııe do kasu tazıninatı \'C- Koıııisyonflndır 

dürlüğü Dağıtnıı1 ıııüclüı·- ı·ilıııc~inin temini dileğinc dair 
lüğü Rcmzi Kıvanç 

5 63/6:30~ Geliboln: Pıldıklı KöyündP 
Na ıf . arsılma1. \ •e al'. 

G 64/6303 Kurabük :D. Ç. Fab. Atel
yesi lbmhi:ın Yıldır. 

ii 65/6304 İsttanbu l : :\!erkez Po tane-

Borı;laumıı suı·cti .vle veı;len arazi
h•rinin kendilerine hn·akılnıaııınııı 

tPnıini rlileğine dair 

27 . XTJ. . 1947 güu ve 43 1 sayılı 
dilck<·csino ektir 

P. T. T. Gn. Müd. kununi hakkını 
si Gelen Dair('si Galatıı ci- i ·temek için ''ercliği dilckçcı:inin SP

lwt meımırn Baha Yüce ha~· nelerden b •ri ce,·aplandırılınadığın
dan şikii.vri 

Koınisyondııdıı· 

Koıııi~yoııdadıı· 

1\ oıııisyoııdadıı· 

5 66/ 6305 ' ı·l'u : lsut<·u . pıır.ıırında 'T\ardeşiııin kııtillcı·inin hulunına- Adalet Bal<anlığına 
Uacı trııa Ahm.edin diil<kiı- dığından şikfı~·et 
nındıı Önı('ı· Jiussaıı 

5 67/630 Adıınıı : 1. Ortaukul ~lü- Köyleri halkına Hilldirnet kuvvc- l çişl('ı·i HakaııJığıııa 

diirii Mustafa Yılmaz tiyle ve tcşvikiylı• bağ ve bahçP yap
tmlarak refaha kavuştt m·ulınaları
nın trıniııi hakkında 

il 6 /6307 Kay~t'ri : Homıt :ı.ruh. Zeıı- 10 . XII . 194-7 gün ve 5636 sayılı Kara~a bıığlunııııştır 
neci Ro . . -{). -! ;\I('lınH·t 0z- diJ.-kçesine cktir 
dt>mir 

'i 6!!/6ao, A<lana : .Hish. lhıca~ı ilk- Haksız olarak kansından okul baş Komisyondadır 

okul öğretmeni X<·zilw öğretm('nliğinin alınma ından şika.-

(hünııl !'si l •'ıılıri Oziiııul yet 

5 70/630!1 ı ·-ımıııtina - hnıir : ! ,':i ~o. Emekli olduğundan akranlaı·ına ya- Koınisyondııdıı · 
No. 7 ('rm al \ht ıı~ pılan t·ephe Y.aınınından faydalan

dmlması hakkında 

.'i 71/6310 Snııısuıı : 1 'luı<ıııi .Halı. 'l'<>- 7 . V' . 1947 gün ve 3951 ayı lı di- Komisyondadır 

rakki :-lo. Xo. 3 Fahı~tttin lokçesiue ektir 

-i~i:? /631 ı 

Trllipınıır 

Sivas : ( \ •r ııtı•l.' !'. i ıwı ;• 
kt•ııdt• ~u be$iııdt• 3:3204 )fıh · 

tııfn Yılıııaz 

.iX73 / 6;!12 31 rsiıı : :.'lh•rkl'z ~en·aı· sııı 

fıııt ırıı•ınııı·u 'l'ııhir Ç'l'tiıı 

;,.~74 / (l~l:l Bol'llıını - !zmir : Suhı-ı 

Su 'u. 3:? ll. rııi 1 iörıııii~ 

.')Si.'l / G:!l-! ı~tunhul : l:h·~·Jerbcyi l'ı!ııııı 
Molla korusundu Ayşt? ~ap 
tnll7. 

{\·n~· ':orııklıırınu ,·erilen pnranııı 
~t>ri ıılıııınııınıısmın tt?mini Jıııkkında 

Vıızife i ınukabili• kanuni olarak 
lı nk l'itiği nylık ilmıın iyl'lcı·iniıı \ 'C

ı • ilnwsiııiıı tl'nıini hukkıııdıı 

1\ı · ıı tlisinin lıi ı· ı:ö rl'''' ırı _,·iııiıı t~mi 
ni hııl·lııı~tln 

K~ııtli.~iıw biı· .ull'<lıııı yııpılnııısıııııı 
lt•ıııiııi lıııkkmda 

1\oınibyoııdadır 

Kııı·ııı·n hnğlnııııuştır 

Konıisyoııdadıı· 

Konıi:iyondııuır 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adre~i 

- 349-

Dilakçenin özeti JşJemi 

5"7fi / 6:llG \ ' urto : Badıın köylü liJı·a t :ı:l'i kalıııı N'r.n·ınııı af edilmesi Komisyondadır 
hiın l:ling-iil ııııı:kında 

.i'Hi 16:3lfi ,\l aııimı : ,\limııı· Sinan ~lalı Zilli.' 'l•di huluncluğu bağının tapuya 1\uınisyondıı.dıı· 

Yı·~ ilt e ıw 'Md. :'\o. 13 H ai;- !l'sı:i liniıı ll'miııi ılileğiııc dııiı· 

kı ('evikso,1· 

.-ı K 7l'l / fi::l17 l s1ıııılıul : Anadolu llisaıı ,\nıkatlık nıhsatııaınesiııiıı l'(' l'ilnıc . 1\oıııisyomlndır 

YPni }fıılı. Sişangiilı l'atl. sinin tPnıiııi lıııkkıııda 

:\o. :n ll . Yıışııı· Yal~ıııloı ,, · :ı 

i~->7~ /fi~~IH Zilı · : 1' . t '. Ziı·uat Bıııık t"ı 

ııjaıı nıütliiı·ü ~· anında ?.cl, 
ı·ıl ı•:rdcııı 

t'a ı· lu lıı rı ,\·üzi.indı• ıı ıröı·diiğü lııık 

o;ızl ı kla l'llı öııleıınıcsinc dııiı· 

Konıisyondadıı· 

.-.x~O na ın Siircl : t 'cı.ıwviııcle )Jeı·; t .iO!lH sıı .vılı Kaımıı lıiikiiıııJer·iııin Koıniııyoııdad ır 

Yi ği tı·ıııı krmlileı·iıı(' tatbik t?dilip ·dilcıııi ,l'l'

ı·t•ğinin hilrlirilmcHiriiıı temini hak-

l•'ııtilı . lstıııılıı.ıl 

~a l'ad. :\o. 157 
ı: iic:lıilııırı. 

1 ;\.,ndp:ı

Ha~·c l-ıı· 

t,'ulnık : (,'ağıııdıı · köyün
dı• ıı t' . ll. r . Ba§kıtııı 1··-
ıııuil Ha ~ 

t'ilıııııhcyli ,\kiı · kii. 'i 

kınıla 

1 O . 1 . 1 !l~i'l gün ve 5!145 ·ıı) ılı di
lc• kı:r,iııin c·c,·ııplaıırlırılrnıı'ı hak
kınıla 

Zii'Uul lluııkasınduıı lıir çifı ökiiz 
pııl'asıııııı l' t•rilııı eHiniıı t ı•mi ni lıak · 

lwıd ıı · 

Zilliyet lt• ri bııluııtluklaı·ı anızileı·i-

ı·ı·ıı~lıl·ı· halkı ııaınma ;\Jnh- ııiıı kcııdilerinc kııntıni haklıırıııııı 

ınut Oı·an I ' C ıır. ılıı t ııııınnııısınııı ll'mini hakkında 

.'i8R4/fi~l:ı:~ Koııyn : R<'lcdiye l laşknııı 

Kemal Dnrnnoğlu 1'<' ıı r . 

5 fl5/6324 Ankanı : Y. Z. K YPtiştil'

nıı> ve ıslah proi'csörii Dr. 
Celal 'l'arınıan 

:i 6/6:125 Anl<anı: Y . Z. E. Rıığ bııh· 

çe enstitüsü profesörii Dı ·. 

Liitfii t lkümı>ıı 
5 7/6::126 Konya : l(ıı Öğr·etllll'tı 

Okulu ('ad. No. 6 ı>ınekli 

Albııy f'eıııalı>ttiıı Atıık 

5 8/6327 Konya : Ga?.iiileııışııh M.ıılı. 

Değirmen so. No. R Ş~vki· 
yı> 'l'ıınıeı· 

58 9'/ 632R Adıığıda - Ödemiş : Cumhu
riyet Malı. Mehmet Clelı• ıı 

Necmettin Ergin'in Konyn valili
ğinden alınmııma~ının dilı>jtiııe da
iı· 

Prof~söı· uııvaniyle ınıııış!ıll'ıııııı dıı 

l' rıilrnı>sirıirı. h·nıini hııkkındıı 

Profesöı· unvnniyle maaşlarının dn 
vııı·ilıııt·~iııiıı temini ha l;;kındıı 

Emekliliğinin Miıliıliyl't ilr.t• l'iııd!'n 

y:ıpılınasına dair. • 
Yctiın ımıaşınııı kl'sildiğiııclPn şikn

yct 

J sldlıılarıııırı tPıııiııi lıaklondn 

1\oıni~yoııdadır 

1\ o nı isyondodır 

Komisyondadır 

Komisyonıladır 

.1\ oıuisyoncladı ı· 

Komisyondadır 

1\ ııı·ar·a hıığlıınııı ışt ll' 

Kıırıını lııığlıınııuştır 

1\ tınıi~yııııdad ır 

5 90/ 6329 ivruı: Küçük ıııiıw 1\lalı . 29 . IX . 1947 gün Y(' .J !J{) · ııyılı Koıni yondııdıı· 

No. 59 Rl'cep Kiiıııil Özıorii di!elcçc ·info' ek tir. 
n eş 



Kayıt 

No. 
Dilekç~ sıı~ibiniıı 

adı, soyadı vıç ııdresi 

3150 -

Oüelk~ııin özeti İşlemi 

589:JV6330 İstanbul: Babıiili Cad. Ça- Kepek ihtiyaçlarının tenrini hak- Komisyondadır 

tal Çeşme so. No. 2/1 Ke- landa 
pekçi Feyzi Dosdal ve ar. 

589~/6331 Aksaray: Sultanbanı bu- Evinin bucak rnüdürü tarafından Koınisyondadıı· 

cağında .Açkar Hüseyin kanunsuz olarak yıkıldığındaıı şi-

karısı .Alime Böge · kayet 

f893/6332 Edirne: Evrek Köyüııdl' Teşviki sanayi kanunundan fayda- Komisyondadır 

un fabrikası müessese~i lıı.namaclıklarından şikfiyet 

Salih Bulut vekili umunrişi 
oğlu Hasan Bulut 

5894/6333 Adapazarı: Hastane hem
'i:resi oğlu Emin Geyik 

589'5/6334 Bolvad: Ceza evinde Ömer 
Özgüven 

5896/ 63:35 Kütahya : Hükümet Cd. 
55. So. Yazıhaoede dfıva

'' ekili Mehmet Özel 

8 . vrr . 1947 gün ve 4210 sayıb 
dilekçesine ektir. 

eza ının tecilinin temini dileğine 
dair 

~vukatlar Kanununda tııdiliıt ya
pılması hakkında 

Komi~yondadır 

Komisyondadw 

Komisyondadır 

5897/ 6336 Edirnekapı - İstanbul Av- !hrnç edildiği polis rnesleğine tek- Komisyondadır 
cıbey Mh. Mektep~ıkmaz r·ııı· ıılınıoasin ın tenıini dileğine 

So. No. 10 Mustafa Sıcak- dair 
yüz 

5898/6337 Şehremini - İstanbul Me- 22 . I . 194 gün ve 6086 sayılı Konıisyondadır· 
lekhatun Mh. &tip o. clilekc;:esine ktir 

o. 4 Hasan Dokm·er 

5899/63:~ arıyer - t~tanbul Koru- Mahkurniyı-tinin affın ın temini Komisyondadır 
mandmı o. No. ll Şamil hakkında 

lfaşim Ok 

5900/63~9 Hendek : Mahkeme Baş- :3499 sny1lı Avukatlık Kanununun Komisyondadır 

katibi üleyman Oztekin bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında 

5901/ 6!'140 (;;rzuı·uın Kıranç Köyün- Borçlanma suretiyle satın aldığı Maliye Bakanlığına 
de 107 olu ııttar dükkil- nrıızinin parasını ö.dediği halde 
nı sahibi Fazı! Kaya tekrar alındığından şikayet 

5902 /6:~41 Ralıke ir : Yıldırım Cd. Emeklilik hakkının tam olarak tıı- Komisyondadır 

No.2 3. S. As. Yargıç H. ~ııııııasmın temini hakkında 
Vasfi Bııyülken 

5903/ 6342 Düzce : zruılaı· Köyünden Birbirine aykırı bazı kanunların Komisyondadır 

5904/ 6343 

5905/6:l.J.4 

3906/ 6345 

lft>hınet Kocııkulok düzeltilmesiyle bazı maddelerin 
t fsiri hakkında 

D.üıc~ : ,erkez Köyünden 
Cemııl Mazlnın 

Düzc : Ozanlar Köyünden 
'uit Çalışkan ve ar. 

Düzce : Çerk z Karııkö~ 

nnıhtı\11 llaınit Baykul 

Bazı kantutların değiştirilmesiyle 

b!1ıı maddelerin d tefslı·i hakkında 

naıı kııuunlıırın değiştirilmesiyle 

bAzı madd lcrin d tefsiri hakkında 

Bazı kanunların değiştiribııesiyle 

hi~ı maddelerin de tefsiri hakkında 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 



Dilek~ sa'hi'biırlın 

adı, soyadı ve adresi 

361 -

Dil~~nin özeti İşl&ıni 

5907/ 6347 Cebeci - Ankara : Demirli 1'574 sayılı dilekçesine ektir. Komisyondadır 

bahçe Seğmen o. No. t<t 
Necmettin Slem 

5!108/ 634 Ankara : Necatibey Ca,l. Nlahkümiyctiniıı at:rı ılileğine dair- Komi~yondadıı· 

No. 5 kat 1 Feyzi Aydemi :· 

5909/ 6349 Breiş : .Jandarma er- okıı- Kanunsnz muamelelerden şiknyct 

lunıla .vüzbaşı İhsan Yıldır 

K omisyondadıı· 

5!l10/ 6350 1. Karantina - İzmir : t,.,_ 17 . V II . J 945 gün v' 7224 sıiyılı Komisyondadıı· 

ıııet lnönü Cnd. No. 716 dilek~e~ine ektir. 
.Mehmet Seyit 

5911/ 6351 Sungııı·lu 

Mah. o. 18 
türk 

Tıravae ıoğlu 

Sunguroğ:u 

Galip Ünli.i-
Kanuni mükı.esep hakkıımı 

nıesi niıı tenıiııi hakkında 

\'Cı·il- Komisyondadır 

5912/ 6352 Diyarbalm : Balık~ılar lıoşı 

No. 6 Fazlı Erdem 

5913/ 63fi3 Karadeniz Ereğiisi : Başvi 

ran Cuma. bucağı hruı bayii 
Sadık Kocanıaz 

l~mekli maaşının verilmesinin temi
ni hakkında 

Baş ba.vilikte devanı etme.-ı inin te
mini hakkında 

K omisyondadıı· 

Komisyondadır 

5Hl4/ 6354 Aksaray . Niğde : Yııpral1- Kıırakol komutanınıu işkenceli ha- Komisyondadır 

hisar köyünden Durmuş rck -tl erinden şikayet 
Çetinkaya ve ar. 

5915/ 6355 Çerkeş : Karalur Mah. (lt!H Oevlctçe istimlil.k edilen aı·azileri M. . Bakanlığına 
Ahmet Ak kadar arazi gösterilmesinin temini 

hakkında 

5916/ 6356 Gümüşane : Adiiye mübn- Kendilerinin de barerne alıumasının KNn.isyondadır 

şiri Zühtü Karacan temini hakkında 

5917/ 6357 Osmanpaşa - Yozgad : a- Köylerindeki müsait arazilerden Komisyondadır 

rının ören köyünde Abdul- boı·~laru:nak suretiyle verilmesinin 
lah Şen temini hakkında 

5918/ 6358 Kalkan : Kalkan köyünde Ze.vtin liklerinı> olan te<"avüziiıı Komisyondadır 

Mehmet Kocakaya men 'i hakkında 

5919)6359 Çorum : Karaıke~ili Mah. Mahkfıııniye-tinin affı dileğine daiı· T<omisyondadır 
den Mustafa Özillü 

5920/6360 Ankara : D . D. Y. 5. İŞlet- Eylemli IJıiıJmetiniıı diı tekaütlük I<onıisyondadır 
me 534 kısmı şefi Şii'krü müddetine e-klenmesinin temini 
Uçaıkers 'ha•kkında 

:5921/6362 Gölcük - Kocaeli : Örcün Kanun ·uı olarak yapılan 1haeize Komisyondadır 
Köy'anden Sami Yapı cı 

59~2/~363 lstan'bul : Cezaevinde Sır
ı · ı &lli-oğhı 

itiraz 

3/4 947 gün ve 1947 sayılı dilek- Ad. Ko. Bakanlıiına 
~esine ektir 

5923/6364 ursa : Lalaşa1ıin Mah. Kanuni müktesep hakkının veril- l(oınisyondadır 

Bmsa Cad. No. 12 Şükrü mesin.in temini dileğine dair 
OJ'Jkan 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

592-J./6366 .}Judıınya : Blll"gnz Köyün
dt- Sıddık Çiftı;i . üm ,. 

352-

Dilekçenin özeti 

Borçlandır·ma UN'tiyle aı:azi veril
me ·i h u kk ında 

İ!Jlemi 

K o ın isyondadır 

5925t 6:36 Ül'giip : Avıuıuz Ueıll'ziıı Oğluıııı yupılıın kuııuıısuz mıııımP- l"oıııL~yondııdıı · 
Köyünden Hııyrullah Ray- leleı'lt· ıı ~ikfiy t 
TII'K 

5926/6~69 Aı·paçıı.v Koç Köyü ınulı- ' l 'npıılııı·ın<la ya]Jı!ıın · kaııuııııuz iş- l<:işlcı·i Hakıııılığııııı 

taı·ı 1 ıııleı·deıı şikayet 

5927j 6:l70 Eı-zunıııı : ka Aı-~lıııı ('ıınıil r·ine sohıı k()nmasının leıııi- Koıııisyoııdııdn· 

Mttrrıeu ve aı·. ni hnkkındıı 

5928/6371 Midye: Midye Köyü nanıı- Işsiz kalan köyleri orman işçileı·ine Komisyondadır 
na Abdül'rahman Yılmaz iş verilmesinin temini hakkında 
ve ar. 

59!:!9/6372 Ankara: Gazi Lisesi müdür· Maaş durumumııı düzeltilme inin Konıisyondadu· 
haşyar<i ı m<.' ısı Reşat ~1 ı:r.- temini hakkında 
rak 

5930/637~ isli : Eski Moskova seJ'il'i Gl. Ali thxan abi 'in clfivnsının Kaı·ııra hağlannııştıı-
Galip Kemııli Söylemezoğ- n ticel ndirilmesi hakkında 
lu 

59311'6374 Ankaı·n: lll r Bankası Dıı- Vatan1 hizmet tertibinden maıı~ 1\oıııixyuııdadır 
ire Md. Ziya Güney bağlanınasının temini dileğine da-

-. i ı· 

5932/6375 Fevzipaşa: Fevzij)aşa bu- 2. Xll. 1947 gün ve fi541 ayılı 1\ oınixyondarlır· 

cağı D. D. Y. abık istas- dilekçesine ektir. 
yon şefi Mazhar· Ülgen 

5933/6376 Derik : Adalet mübnşiri lb- 4 . II . 1947 gün ve 5210 sayıiJ Komisyondadır 
rahim Canbolat ' dilekçesinl' ektiı·. 

5934j6377 

5935/637 

5936/6379 

5937/63 o 

fspir·: üius memuru eı·

vet Açar· 
Yozgad: Lisede matematik 
öğretmeni Şevk t Pekin 

Malazgirt: Adalet dairesi 
odııcısı T. Yılmaz 

Kasımpaşa - istanbul : Ha
ı•ılıüsrev l 'ad. X~ 67 ., iik-
riye Şener 

593 V63 1 ·azilli: Süıner Bank Bas-

5939/63 2 

5940/6:l ~ 

ına Fabrika ı nınedıın Ni 
yazi Şengün 

'eyhan: Mercimek Köyü 
üyesi A. Kaplan ve 11r. 

flı>ykoz - Lstanbul : Pıı. n
bahçe Gümiişsuyu No. 1/8 
Yusuf Gürmüş 

ebepşiz yere başka yere tiiyiıı 

edildiğimh•n şikayet 

.Mecburi hizmet bor·cunun ııf edii
rnesi hakkında 

Maaşma zıım yapılınasının lı>miui 

hııkkındıı 

Kanun. uz rınıamel lerden şikiiyl'1 

K onıisyondadır 

Komisyondadır 

K um isyondadıı· 1 

Komisyondadır 

rdudn gPçen hizmetinin eylem- Komisyondadn· 
li hizmetine eklenmesinin 
hakkında 

temini 

1\.öyluiul' toprak v rilmesinin te
mini dileğine dair 

Jinciz sur tiyl~ alınan vı>rgil riniıı 

g ri I'Prilııı . inin tPnıini hakkındıı 

f onıisyondadıı· 

M oliyl' ıa knıılığma 



Kayıt 

No. 
Dilek(j6 sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

353 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

5941/6384 Malatya: Toz iş bürosu Haksız olarak işinden çıkarıldı- 1\orni~.vondadır 

eliyle M. ffivi Saraçoğlu ğından şikayet 

5942/6385 Bursa: 37569 nüfus sayılı Verem le mücadele hakkında bir 1\oınisyondadıı· 

Kazım Yazgan kanun çıkarılınasının temini hak-
,. • · • · • kında 

5943/ 6386 Şişli - İstanbul: Eski Mos· 18 . Il . 1948 gün ve 6373 sayılı ı<amrn bağlanmıştır 
kova sefiri Calip Keınali dilek(j6sine ektir. 
Söylemezoğlu 

5944/ 6:187 İskenderun : Eski gümı·ük ı:3 . xır. 1946 gün ve 1576 sııyılı l\anını bağlanmıştır 
Müdürü Abdullah Çalrlıı·mı dilekçesine ektir 

5~45/6388 Zonguldak : 11 J. K. Ue- Muvazzaf subaylığa alınması v<• Komisyondadır 
sap meınunı emekli öııyüz- naslııııın <liizeltilınesinin temini 
başı Mehmet Ali Esendemir hakkında 

!)946/6389 Keban - Elazığ : Ağm hu- Kayıııakaıııın yolsuzluklarından şi- Koınisyoııdadıı· 

cağından Mehmet Taş kil.yet 

fı947 / (i390 Fatih - İstanbul : K am· 'I'ürk vatandnşlığına ıLiınmnsuıın Komisyondadır 

gümı·ük eski Alipao~a Cad. t<'ıııiııi ılileğine dair 
No. 13 Recep Agıın 

4948/ 6191 .\kdağmağden - Yozgad : 7 . TX . 1946 gün ve 460 sayılı di- Kar·ara bağlanmıştır 
Belediye bahçesi hitişiği l ek ç<'siııo cktir 
No. 31 Azmi Taııkut 

Eyüp - İstanbul : Vezir 
tekke çövenci So. No. 51 j: ı 

İslam Doğuşltı 

5950/ 6:!9·1 Nazilli : Arpaz Köyünden 
Halil Çobanoğlu ve ar. 

5951 / 6395 Nnıilli : Toygnr Köyünden 
Mehmet Menderes 

}'nkiı· olduklımndan Itendilerine 
yaı·dııu yapılınasının temini bak
kında 

Komisyondadır 

'J'ııyyaro ıncydıını için kamulaştlJ'l- Komi~yondadu· 

lan anızilerinden dolayı kanuni 
lınklııı·ııım verilmesi haklanda 

'l'nyyııı·n meydanı için kamulaştı- Konıiııyondadır 

rılnıı arazilerinden dolayı kanuni 
hııklnrının verilmesinin teınni bak-
kında 

5952/ 6!196 Istanbul : Bakırköy Em ni· l lideınatı vataniye tertibinden ma- , Komisyondadır 

yet arnirliği m<'mnrn polis ıı ş hnğlanmasının temini hııkkmdn 

5953/ 6397 

5954/ 6:.!9 

Kudret yanında emekli Nn-
lıiyo Müdürü Uustafa Ko-
DUl' 

Artvin - Çoruh : Mazlum
oğlu Malı. Muhtarı Yusuf 
Yavuz ve ar. 

lnegöl : Yenice Mah. Dc
mireizade So. No. 31 z~h

ra Katırcı 

Orman Kanununun kendi mabnll - Koınisycndadıı· 

ı·inde de tcşırıil edilmesinin temini 
lınkkınd11 

Tekel tütün ikrnmiyesinden fayda- Gümrük ve T kel Ba-
laııclırılma.sımn t mini hakkında kanlığına 

5955 16399 f<'rsin : zaevind Yu- Mer~iıı . 'n n•ılığının kanurumz iş- Komisyondadır 

tenılerinden şik§.yet suf Inalöz 



Kayıt 

No. 
Dilek~ sa'iı.ibin.in 

adı, soyadı ve a:dresi 

364-

Dilekçellin özeti .lşleuıi 

5956/ 6400 Ulukışla : ezaeviıı.,de Me)ı- J\Iahkl"uni{''tinin affı diteiino dair 1\v.nıisyuı}dadn· 
nıet Altan 

5957/ 6401 • azilli : Sümerbank llııs- Orunda gcc;eıı hizmetinin eylemli 1-\ oıııisyondud ır 

ıM fab~ikıtsı içhizınetler hizmet sürc~iuine eklenmesinin tc-
memuru Ali Sezer mini hakkında 

5958/ 6402 Menemen : T suıı hanında 

misafir linsan Yıltlı z 

5959/ 6403 Pııtsa : Mustafa Kemalpa~a 
Mb. Gümı·ük Muhafaza 
ıncmurluğundıı.n emekli Alı
ınet Harndi Kalkan 

5960/ 6404 Eı·znruın : ebi Köyünde 
Mehmet Buyı.ıra.n'ın ya
nında Basri Özgen 

5961/6405 Şarkışla : Kuşcaya Köyiin· 
den Ahmet Özyurt ve ar. 

5962/ 6408 Paşabahçe - İstanbul a-
hipmolla Cd. No. 9 Fatma 
Aliye Mi11t\11 

5963/6409 ivas : Asliye Ceza Zabıt 

Kfıtibi Sait Ersoy yıırunda 
Gi.ilsüm Ersoy 

Şalıı;ııın yapıinn kanuusuz· nınıııuc
l ele ı·(] en şi kayet 

. Xll . 194i gün ve 5608 sayılı. 

dilekf;ı·sin ektiı · 

Kcıı~üsine topnık vol'ilm s inin tc
mini h alıkınd a 

Adı geçen aı·azinin kendilerine ve
rilmesinin temini hııkkmda 

Kendisine yardım yaptiması hak
kıııda 

Oğlumm ıısker] ıi1ektepten haksız
lıkin nlııyıı ç ık arı l masıııdau şika

yet 

J\oıııisyondaclır 

Iüııııisyçııııladıı · 

Koıııisyoııdadıı · 

J(oınisyondadır 

Koınisyondaclıı · 

ı.; oıııisyondadıı· 

5964/ 6410 Giresun : Belediye bando- Bir batıııda :1 çocuğu dünyaya gel- Koıııisyoııdadır 

su müstahdemlerind~n l s- diğiııden kendisine yardım yapıl -
ınail Yıldız ması hakkuıda 

5965/6411 İstanbul : Beşiktaş Yıldız Ma~tnm kesildiğinden şikayet . M. Eğitim Baltanlığına 
Coo. No. 54/ 3 Oğuz Yılınaz-

türk 

5966/ 6412 .Ankara : Hukuk Faki.iltesi Yetiın maaşınm verilmeı inin temini Koınisyondadıı· 

öğren<'isi Q . 1275 Vıısıf Ya- ha,kkında. 

zıcı 

5967/ 6413 Burdur : Yenice Malı. Ve
sile akı.zci 

596 / 6414 arıkışla : İskitler Malı . o. 
202 Mehmet Ünsal 

5969/ 6.U5 Burdur ; Yenice :Malı. d~n 
Vesile akı~ı 

5970/6417 Tavşanlı : Linyi t Kömürleri 
.Ajam Emin Sıtkı Uykucu
oğlu 

5971/641 ebeıı : nce merkezinele 
a.rzulıalcı Fahri Tufan 

':. üpheli §ekilde ölen kızının kım un i Komisyondadır 

takibat yapılınası hakkında . 

D. D. Y. geçen 10 senelik hizmetinin Komisyondadır 

emeklilik işlemine eklenmesinin tc-
mini haldnnda. 

Şüpheli ııekilde ölen kı.zı hakkında Koıııis~·ondad ır 

kanuni takibatın iyi şekilde yapıl-
ınadığnidan şikayet. 

Birilan.iş linyit kömürleri tozlarının Komisyondndıı· 

·atıhna mm temini hakkında. 

('lwtıklaı•ıııa maaş bağlanması hak- Koınisyoııdndıı· 

kın da. 



Kayıt Dilekçe sahibinin 
N o. adı, soyadı ve adresi 

5972/ 6419 Karşıyaka- İzmir :Merhum 
Avukat Cevdet Akömcr <!Şi 

Naciye Aköroer 

5973/ 6420 Niğde : Orta okul Fr·ans ı z ·
ca öğretmeni Tabsin Kitapçı 

5974/ 6421 !stanbul : Haseki Hastane
si doçentlerinden Dr. Ihra
him Sadık Berkaş 

Dil rkçenin özeti iş! P.ıui 

llid cnıatı Yataniye tertibinden maaş Koıııisyoncladu· 

lınğlannıasınııı temini hakkında. 

Maaşının 60 li raya çıkarılnınsmııı Kon ı is.vo ııdııdır 
temini hakkında. 

lcaı· hedl'linin hükümet tarafından Komisyunclaclıı · 
öcknnıcsinin teın.ihi hakkında. 

5975/6422 Ka radeniz Eı·eğlisi Cezıı Kanun i tı>rfiinin temini hakkında. Komisyondııdır 

Yargıcı Edip .Alan 

'ı!17fı/(i-12::! Ankara Aııafaı·tıılaı · ( 'a•l. l'azııı· lııwaklıll'l ı ıın il ı·e~·r .;cnilmP- I çişl er i Raknnhğıııa 
,\~ ·dıulık :-;o. No. H :-;,tliı. ı siııi ı ı tı•ı ııiııi lınkkında 

Ateş 

.'i!l77 /G-I:!~ Oskiidar - l stunlıul : :-;ı•l!- 1\ııııııni ikraıniycsinin \'c t ·il rıı esi nin Komisyondadır 
ırıiye Hıınıaıri ~o. , o. 2'> tcı\ı iııi lıııklmıdıı 

l'r ı·trv I>alk ılt~ 

G!l7R/fı .J.2'ı Sivas : Bcziı·ri 5. So. :\o. JR Bir ııı·11z i n•ı·ilm sinin teıııiııi dill'- 1\ ıı ıııi syondn.dır 

:\lümiıı !\aya ğ-in' daiı· 

5919/6426 Zon guldak : Emlak snh ip- Dı•vl ı•tc nit nrazidc yapılan imar ve 1\omisyoııdadıı· 
lerinden Ş!'vk!'t Aynlıın ve inşıı u t ın sıılıiplt•ri üzerine tt• cilinin 

.'l!lR0/ 6.J.27 

!i981/f>42R 

ar. 

~:rwrııııı : :\ s. Pos. 105(}.) 

Busri ~ahin 

Eı·zunını : Aşağ ıyoncalık 

:\lnh . Yeni kapı <'nd. Kıılı 

,.P salıibi Hifat Taştan 

Bil'ct•ik : ll >tlt'l'ti hnı'ağınııı 

I< l·l'ıoı ·kııp kö;viindı•ıı i\ liı·-

liiııı Kııtlıı 

Erzurum : Aşağıyoncıılık 

~lııh. rll' Ril':ıt Taştım 

temini hakkında 

Tnt'iiıw rıı~ni olun 2 günlük hapis 
Pl'?.a~ınııı kalrlırılmasıııııı tıoıııini 

hııkkıııdıı 

Yc l sıız \ '1' ~·e ı-<ıiz olıırak kc ilen ıKa
nıııı: \' ıoı ·g-isiniıı lm lrlırılınıı s ıııııı 

t rnıini hakkındA 

De<h•si ıırl 0n kalan gayrimenkulünün 
Pliııılrıı n lınnınk istPnilrliğiıırlrıı şi

kii~-et 

Yı>l sıız hsilı•ıı Kıı7.aııç Vergisiııin 

kaldırıhnaqıııııı temin i hakkında 

l\oıııisyondadır 

Komisy~ndarlır 

Komisyondadır 

1\ o nı isyoııdaclır· 

."i91l.J. / 6-131 Siil'(] : Sakar_,·a :\lah . ı],, Tekd Im~ ıntidiil'ünün ,Yolsmdulda- Komi~yoııdadır 

fit'kiı· (,'t'liktuğ l'ın<lıın ~ikiı.,·et 

!i9H5/ ti4 :l2 1\onyn : Fahnıiiıııı isn :\l niı. H. \ -. l !l.J-7 g-Ün \'(' 35 !l ~ay ı! ı rli- Komiijyonrladıı· 

:\o. 1 O!i Osman Üzı;içck l<·k<;l'siııP cktir. 

."i9il6/ 6.J.:{a l'usiııler : Bnıekli v;ıridal ('ezasın ın affı hakkında 

ıııüclüı ·ii oğlıı Ziya 1\tll' 

B rün 

Komisyondadır 

i\9A7/fi.J.34 Balık<•siı· : ı\~. l'os. 170~'1 t:cıliklilerin ııınli dııruınlarının dü- Konıi~yondııdır 
1-(Cdikl ilcriıııl crı Veyscol IH · zelt!Iınc~i lıakkuıdıı 
seven 



Kayıt 

o. 
Dilekc;e ea:lübiıı.in 

adı, soyadı ve adresi 

IoJ!,ırefpaşa - lzmir : lloea
san Camii 616 o. No. l::! 
Enıin yınen 

356-

Dilekçenin özeti 

Ağır ceza nıııqıkfııııiyetinin kaldı

ı·ılma'Siyle em~klili<k maaşının hağ

laııınası ·bakkmda 

İşlem i 

1\ oınisyondnd ır 

rıo 9/ 6436 'atalca : F.r Ali Ba1kır ka- Asl<t'ı· ııilc leriııc yapılan yardımı lçiş leı·i Bakanlığına 
rıııı Şıı:bıuıakk"llş Köyün- alnıııadığ ı ndıın şikiLyet 
den .rıatma Bakır 

6990/6437 lstanhul : Şaı'k akliyat 22 . 1 . 1948 gün ,·e 6088 sayılı K•misyondııdıı· 
Şwketi .Etllıeırı üralkn]J- dilekçesine ekt i ı· 

tan 

5991/643 Kozan : Gazi Köyünden '1\ıpı·ak verilmesinin temini dileği- 1\ oıııisyomladır 
.Halil Bingöl ve aı-. ııı> dair 

.ifl92/ 64!l9 Pülümür : İhtiyar Heyeti Ilazineye ait anıziden verilmesi- Komisyondadır 

fızal·arıııJıın H. Süıneı· ve nin teıııiııi tlileğiııe dair 
ar. 

599:3j H440 Boğaılıyan - Yozgad : Eğ- })llcriıtden alınan arazilerin iadesi- Komisyondadır 

leıı •e Köyünden Dilo 'J'ıış nin temini 'hıl'k·kınd·ıı 

59!l4/ li44L Mcı-,;iıı :Asya Oteli sııhih i Zirant Baıı'kası Müdül'lüğ'ünün Koıııisyondadıı· 

Osrnıın tliiıami Keskiırkılı~ poı·takal tarlalarının satılmasına 

ıııaııi oluuğundan şikayet 

5995/ 6+!2 A.dnna : Kıraatlıane ve Kah- Ku h ve, kmıathaııelerde iı+kaın'bil KonıiRyomlııdır 

veeiler Meslek Kurulu üye- .. yııııunıııı vıılilikçe 'knJdınldığın-

le ı·i Zülfikar ve ar. tlıııı şikilyet 

5996/644:3 Erzincan : Uiınin .Bncağı- J\öyl ı-i halkına yardım yapılması- Komisyondadır 

nın kureşli arıkaya Kö- nın temini 'hakkında 

yünden Kii.zım .Ağu,göl 

5997/6444 efedhisar TuJ·a1:ıiye YapıJan kanıuısuz muamelelerden Komisyondıı<lır 

Math. den marangoz işçisi şikayet 

Aıhmırt Alıtınkeser 

599 /6446 Anknva As. F'a'b. Gıı. Md. Kanuni terfi hn~kının tanınması· l{aı·aı·a bağlıı.nnıı11tır 

ResVıt~ane AteJyesi Şefi nm teminiı dileğine dair 
.l<'eyzi '1\osun 

-999/ 6447 An:ıcara : Demirta~ Malı. 1stııtistik dersinden de kendisine Komisyondadır 
Karnlar o. No. ll Ba1ın biı· imtihan hııMmun tanııımasınm 
Balkan tı•mini hakkında 

60 /644 Nazilli : Hıwıidiye Köyün- Zilyedleri lbulunduklan arazileri Maliye Rakıınlığına 
den ükrü' Kaçmaz üzerindelci !kanuni lıaklarmın ta· 

6001/6449 !Mudanya : Halitpaşa Cad. 
o. 9 Rifat Özgür 

6002/6450 ls tan bııl : Belediye ı:ıvrak 
s vtk bürosu memurların

dan üleyman ur eliyle 
Z:ihni Palaıbıçak 

mııınıa ının temini dileğille dair 

Kanun uz olarak 'tekaüde sev.k dil- l<omisyondadır' 
diğiııdeıı te-krar eski görevme alln-
ma ının temini hakkında 

arktaki gayrinııenkullerinden ka- Komisyondadır 
nunsuz olara•k istifade eden kürt· 
lerden kendi ine tazııninat alınm:ı-

sırun temini hakikınde. 



- 357 -
Kayıt Dilekçe sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi Dil~kçenin özeti İşiemi 

liOO:lj fi45 1 lskilip : Sakaı·ya Malı. den Tapu U enel Müdürlüğünün kaı·a ı-ı - 1\oıııisyondı:ıdıı· 
Kilmil Gene,; na i<tiı·az 

GOO-l-/ !i-l-52 Adana : Ulucami ·ivaı-ııı

da No. 128 Mustafa Sav:ış 

li00fi/ 645:l iluı·duı· : Yenice Ma11ı. Vr
silc ~akızcı 

GOOii/ 6454 lstanlb ul : Moele-k Hatuıı 
Mallı. Hatıp So. No. 4 Ha-
san Doku ı·er 

Mıilul olduğund:ın maddi vaziye
t iniıı <lüzeltilmesinin tenıiııi hak
kurda 

:ll . Il . 1948 gün V:C 641'5 sayılı 
dil!"kçesine ektir 

Krrıd~sine kanuni tazminatııı öden
mesinin t('ıniııi hakkıııdn 

Koıııisyondaclır 

Komisyondadır 

1\orniııyondndır 

(i007/ f>-l55 (leliholu : Emekli On Y~b. Kendisine nıııaş tahııi inin tE'nıini 1\onıisyondadıı· 
::-\ey fet tin Doğnıl hak kın da 

GOO / 6456 Ceyhan : Doruk Köyü hal- Aı·azileriııin modern bir şekilde ~- Komisyondadır 

kından Alunet Bican Uö- letilmesi keodileı·ine yardım yapıl-

zii'büyük masının tt>nıini lıııkkıııtl:ı 

(i009 /G4!ı7 Alıı~mıı : I<imk Köyündı• Ka.vııla nılibadilleı·inden oldukla- Koıııisyondndır 

GOlO/ fl-l-58 

GOll / G45!l 

Aymıcık : Emekli n:ıhiyr 

müdürü Şı>vki Akyüı'E'k 

Vaııto : Cezr.cviııde lbrıı
lıiın Bing-öl 

nnıl ıın k~ndill'riıı e yaı-dım y.ııpıl

ıımsı hakkında 

7 . 1 . 1947 gün ve 19~9 sıi_vılı ıli
lı~k~e~ine ektiı-

ll . ll . l!J-18 gün ve 6315 rıııy ılı di
l ek~esinc ckti'r 

1\ n rıırıı hnğla ıımı~tır 

KomiRyondndır 

()012/ 6-IGl <;orum : Zinıat ıuüdürliiği i 

kfıtilıi :\lclııııct Kü~iil1şahiıı 

1\ııııııııi nlarağının adreııine gönde- Komisyondadır 

ı·ilnıe .'i hakkıııda 

6013/ G-l-62 Şenkaya- Eı·zunım : Larto- Kö,\· Kıııııınunıın tııtl ,ik edilmedi- J~işlrı·i Bakanlığına 

nat Köyünden Hüseyin ğ-inden ~ikiı.\'et 

!:;lah in 

(i014/G4G:ı Enıiı·dağ - Afyon Kıırahi - .J.i)6fi s:ıyılı Kıınun lıiikiinıleı·inileıı Konıisyoııdııdıı· 

sar : Halkdan Ha-bip Sağ l'ııyd:ıl:ındıı·ılıııulni·ı lıalıkındtı 

Ye ar·. 

!iOI!ij G4f>4 Ad:ıpıızarı : Kemaliye kö - 27 . Xl 1 . 1947 g-ün ve 582-l sayılı Komifıyondııdıı• 

yiiııd c Mevlı'\t 'l'liı-köıı dilrk~l·siııe ektiı· 

(iOlli/ 6·163 Kuln : '1' . <'. Zir·ııat B~ııknsı Knnııni ikrıııııiyesiniıı Yf'ı-ilm~sinin Komisynndııdır 

icil memuru Zekeriya Bıı.- trıııini lıakkımla 

şak 

601ijli-!Hii T<unıkıı pı - 1stıınhul : Ni- 2 . V . 1947 gün ve 3520 sayılı di- l<oıııisyondo.dır 

~ııncı hnVlnıu hamanı BoR- lf'kı:esiııl' cktiı· 

tan sokak o. 44 Buı-lıanet-
tiıı Rl'zeıı 

60 LS/6467 azilli : Siııı ı erbauk Bas- Orducla gl'çen hizmet süresinin ey- Komisyondadıı· 

ına l<'h. iç hi-:.metler memur- lemli hizmet süresine eklenmesi 
larmdan unıllab Oeal hııkkında 



İtayıt Dilekçe sahibinin 
ad1, soyaili ve adresi Dil~kçenin özeti İşlem i 

l\iat'll§ : 1'. T. '1'. nıeınunı Knııuıı. uz olarak a~ığıı ~ıkarıldı- Koıııisyoııd>tdıı· 

Hayrünnisa eliyle Kamil ğıııd:ııı şikfıyrt 

İnal 

6020/6469 Istanbul : Bıışgedikli As. 1 l aksı7. olaı·ak 141 lnıruş pııl'll cr· Komisyoııcladıı· 

Pos. No. 18768 ~ükrü Ka,vo 7.nsı k~sildiğiııdcn D. D. Y. teşldlii-

6021/6·170 nl'lyeı· : fsl ıınlm.l : Kilyns 
l(öyündc Nüsl'et Bul11t 

6022/6471 Rize: Hukuk yargıcı Naci 
Oğuzer ve ar. 

t ııııl:ııı şikliyet 

Enı<'l<liy<' ayı·ıldığınrla \'Cı·ileıı tıız. 

ıııinat lıı-d~Jinde lwnunsuv. pıı ı·11 kP
sildiğiııclen şikayet 

Maliye Bakanlığınca maaşlarmda 

kanUilBUZ olarak kesilen paradan 
şikAyet 

l 0111 isyo11duılıı· 

K oıııisyoııdntlıı· 

6023/6472 İskenderun: Savaş Ma h . tskRnlarının teminiyle maddi yar- 1 "n nı hyoml:ı<lıı· 
Kmruz so. No. 10 Abdiilka- dım yapılmasuıın t<'ınini hakkında 

dir Hünerlioğlu 

6024/6473 Zonguldak : Mitat Paşa Mnhld\myct.inin affı dilcğine dniı· 1\oınbyoıulaılır 

Malı. Nizarn so. Cemal Er-
dil Ap. No. 3 Ekr~nı Ak-
taşlı 

6025/6474 Çorum: Tepecik Malı. No. Jfııı·b ın5.HUü olduğundan eınsalle- 1\onıisyoııdıulıı· 

2 Ahmet Altın ri gibi kendisine de yardım yapıl
ma ı hakkında 

6026/6475 KarahalU: Dere Mah. Ye- Mabkunıiyetinin ııi:iınıo temini di- KoınisyondAılıı· 

deksubay Ahmet Gürse lcğine 4ııir. 

6027/6476 Ka~ıu.paşa . İstanbul: Zin- Kanunsuz olarsık polis ıne.l ğin- Koıııisyoııdııdır 
cirli Kuyu Cad. Küçük pi- den çıkarılruğından şikayet 
yale No. 328 Hasan Febmi 
fi'ıı saka 

6028/6477 azilli: Toygar Köyündon 
Huriye Karagül 

6029/647 irkeci - İstanbul : Yalı 
Kö kü Cad. o. 4 IT nsan 
Tekcan 

6030/6479 "'avşa t: Merkez bucağın

dan öğiitlü Mah. -,ahip 
Hnmsioğlu 

6031/64 O Osmaıllye : Rızaiye .hf ab. 
.\hıııt't l~llek ve ııı·. 

6032/64 2 uııguı·lu unguroğlu 

M:nh. 'o. 1 Gnlip Ünlü
türk 

6033/6+ 3 1ınroı: Sürnıeıw göı;nıcn
lel'i 

J\cııdill'rinC' ıırıızi vrrilmPainin tP· 
mini hakkında 
DelediyeCI.' ~vinin yık1ıı·ıldığından 

şikôyot 

1\oıııiRyoııdııılıı· 

1\nıııisvoııılııtlıı· . . 

Hissedar olclıığu ıırazinin ınülkiye- Koıı~i~yonclııclır 

tinin kt'ndisine geı:irilnıe. inin tr-
mini hakklnda 

'l'opmk konuııa teşkiliitımn yol- K oınisyoııdnd ı r 
uzlnklııı·ıntlan şi'kfıyı-t 

16 . TT . J 948 gün ve 6351 sayılı 1\onıisyondadıı· 

dil<'k~ sin ektir. 

~\li (,'ırpıuılı 'ya kıınıınMUZ olara~' ve- Komisyondadır 

rilıın a'raziııin keı\dil rine vel'ilıııc i 
hakkında 



Kayıt 

NÖ. 
Dilek~e sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

• 
359 -

Dilekçenin özeti 

603-l:/ 6484 Tire : \'eni ~i(tl ik Köyüıı- Kendiler·ine a r -ı.ızi verilmesinin temi- Konıiııyondadıı· 
den Sülc~·rııan erit YC ar·. ni hakimıda 

6035/ 6-185 ~Ianisıı : Aklıisıır l'alaınut 

;\[ecıli~·c kc.~·ü nclcıı H ayri 
Segir 

6036/ 6c! 6 Şahoğln Camii Malı. Hl So. 
No. 87 Daıine Eı:;ki 'l'aşçı 

60::!7/ fi4H7 Aydın : Or·ta Mnh. No. 82. 
İbrahim Çııvuş 

Köylerindeki başıho~ 

zararlarından şikiı~·et 

ko,vuııları n 

Mülk S':.lhipler·inin mali vaziyetleri
niıı ılüzeltilrır e~i Juıkkuıcla 

lündisinc ınürııısip bir gayriıııerı

kul veril mesinin temini dileğirıe 
dair 

Komisyondadır 

K oırı isyoııdaclıı· 

I\oııı isyuni.ladıı· 

!iO:lH/6 '1 ~8 Niksar· : Yıısul'~alı Mııh. Mehmet Günc·ş adıll(]a lıir ş~ıh sın Kvırıisyon ladn· 
1\fizırıı Vımıl imza toplıyanık yüksek ırı akıınıla-

nı ~ikfty<'llcı· yaptığmdan şikayet 

UO:J() j !i4!:19 Yenişehir - Ankara i\iar- '!'ürk vııtıın\laşlığınn kahuJüııün te- Konıisyurıdarlıı· 

mar·IJ So. No. 42/ J4 Lüi- mini h~ıkkıııda 
~(' ~ül~ ı · 

ll040/ ti4!JO 7.ile: Mitııt Sncrı \'(' ıır·. ll erkesin ıryııı şartlar altında ser- l ~işlcl'i Ru.kanJığıııa 
be~t~e kiığıt oyıı ı ya hilıneleı-inin t~-

ıniııi hakkında 

G041 / G4!Jl ,\ks:ır :ıy - l~tıırıhul : Mu- 't'e kaütlüğiüıüıı kıınwıi cleı·N·t·~i J'oıııis.vondııdır· 
r·atpn~ıı Mııh . ('Prnıh Ke- iizt.'ı-inrlrn yapılınasının temini hak-
mal So. No. 2 Hc·şit Alpay kıncla 

6042/ti-19~ 1\ırıklınn : 1\ııl'lldurıuuşlu MütegaJlibe tarafındau bıır·r·ıızıı Koııri~yoıulııdır· 

Kö,l'ündcıı Ali Sağitım 

Hafı·nıılıo lıı : nudıık Kö
yünden lz7.e1 Oltby 

ıığradığıııılıuı şikfıyet 

Tapu sicili ine kayıtlı gnyı·iıırC'ıı

kuUeriııin cliııdeıı alınmak L~tt:'ııiJ-

rliğindeıı şikayet 

l<.;İf!IC'ı·i Bakanlığına 

fi044/64!J4 Mudnrnıı : Mulıtıır lloz- Köylerinin all ılı ana lıağ-lımrı ı : ısı- l çişlcı-i Bakıınlığırın 
yaka Köyü li niii Kocabı- nın temini hakkıuda 
yık I' P nı·. 

6045/ 649:> iverek : 'rü<'cıır· Alırnet Mıntakaları çift<;ilerine fazla kı·edi J\oıııi.~yoııdutlıı· 

tJO.J:6/ 6.J:H6 

604-7 / 6497 

60JR/ !i4!Hl 

Koyuncu Yo ar. 

Ankara : 1 rukuk l•'nk ültcsi 
Sıllıl' 2 No. HOO Mehmet 

Çelebi 

Eee11bat : Al<;ıtepl' Köyün
elen Sait Ok 

Bulanrak : Piraziz Bucağı 

Nefsi Piı·ıızi z Köyünden 
Veysc1 Altun Kö. r 

6049/6fi00 OöiE' : A!'lkeı·lik ı)uhesin

d<> <'1' Envrr Yııl<:ınkaya 

ıı<; ılnuısının temini hakkı nda 

Ada1et Bııkflnlığı hesııbııuı Jeyli 
o laı·ak dkuttunılıııaımıın l!'lnıiııi 

hakiltında 

:11 . 1 1 1 . 1 !l~·i giiıı l ' r 3066 sn~-ılı 

ılilekr,t•sine ektir 

'l':ısarl'llfıı oltıncla huJnııoıı aı·azi
ler !eki lıııkkıııı lanımıyan eşhns

tıın. ikiıyE't 

li . Y . 1947 giin \ ' C 3552 soyılı 

rlilek<:esinc> <'kliı· 

1\orrıisyoııtlaflı ı· 

J\orıı is.vııııdııılıı· 

Kıır:ırn lııığlıınmıştır 

UOfiO/ ti!'iOI ArpııQuy : .l(ilzımpa ıı d. Krııclilrı•iıw yııpılıın kaıııın.suı ınu- Konıis~·oııclııılır 

'l'üccıır Asker Yıldırım aıııelcicrdeıı şikayet 

eliyle Ali Aydın ve ar. 
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• 
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6051/6502 Bakırköy. lstanbul : Co,·it.- Kendisine arazi verilmesi hakkın- 1\oıııisyorıdndıı· 

lik Banyolar <.:ad. Ahmet da 
Suphi Moraç 

6052/ 6503 'L'ire : Akkoyunlu Köyün- Kendilerine toprak verilmesinin 1 oınisyoııdadır 
den üleyman Eı·en ve aı·. temini hakkında 

6053/ 6504 Sanısun : 'ezaevinde Tlı:ıy- ('ı•zıısıııın IMıııııwen veya kısmen Komisyondadır 

.dar llbukçuoğln loıldıı· ılııııısıııııı temini lıakkında 

6054/6505 Mersin : ABya Oteli sahibi Kanuııluı·ııı hüsnüniyetle tatbik Adıılct lJakanlığınıı. 
Osman 1 i hami Keskin Kı- cdilnıediğiııdcn şikayet 
lıg 

6035/ 6506 Eceııhııt : .İsınetpaşıı M lı. :.!ll . l ll . 1 !J~R gün v 3064- sayılı Komisyondadır 
Çiftçiler So. No. 14 Osman dilekçcsiu ektir 
Birgücü 

6056/6507 Aydın : İncirli ovada Yu- Kendisiııo arazi verilmesiuin temini Konıisyoııdııtlıı· 
nanist.ıım muhacirlerindcn hakkında 

Rakkı Nam1ı 

6057/650 İzmir : A. Mikalef ve acı-ik- lCaııunsux vergi aluıdığırıdaıı şik!ı- Korrıisyorıdudıı· 
leri Kol. Şirketi 1334 So. yct 
No. 6 Nevres Gökçe 

605 /6509 Kars : Mezra Köyünden l\Iütakaltibo tarafından kaııunsuz ]~işleri Hııkıııılığına 
Himmct Ulalı ve ar. muameleler yapıldığından şikılyet 

6059/6510 Mustafa Çem ve ar. 30 . V. 1947 gün ve 3850 sııyılı di- Koıııisyoııdadıı· 

lckc;c ·ine ektir 

6060/6511 Ankara : Atıfbey Mah. Fab
rika So. No. 1050 Kemııl 

Alpyegül 

Tapu Kadastro ıııckt bi ınezunların- Koınisyondııdıı

dan ak!'anlıırı gibi kanuni haklar 
Yorilmcsiniıı temini hakkııi.da 

6061/6512 Merhum Dr. Gl. H. Hüsnü Maaşınıı za.ın yapılmasının temini Koıui~yoııfladıı· 

eşi Sıddıka Ongü hakkında 

6062/6513 Kilis : Dahahane Mah. Ne- Milli Korunma Kanunundan dolayı Komisyondadır 

cip Asımbey So. No. 13 ~'oksulluğa düştüğünden şikiiyet 

Faik Öner 

6063/6514 Trabzon : Tekke Malı. Haş- 14 . X . 1947 gün ve 5070 sayılı di- Komisyondadır 

met So. No. 21 Fahriyo Bü- lckçcsine cktir 
yükbilgin vo ar. 

6064/6515 Ozalp : Tasnımi bncağuı
dan Ahmet Kaydan 

6065/6516 Erzurum : Deı·e liah. Ko
tan ağa So. No. 1 O ı:nnıı 

Yuru!' 

6066/6517 Fatih • !stanbul : Kara
gümrük N ahiyesi !zz t ağa 
So. No. 6 Cavit Demirdiş 

Babasının jandarnın karakol ko
mntaıu tarafından yapılan kannn
suz muamelelerinden şikfıy t 

Komisyondadır 

,,.azife b~uıda ayağından yaraTan- Komisyondadır 

ılığından kendi ine kanuni muame-
lolerin yapılmasının temini hak· : • , 
k ında 

ftrayı Devletçe verilmiş olan süre J{onıisyondııdır 

aşınn noltta ındaki ret kararmın 
bozulması hakkında 
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6067/6518 Bergama : Kurtuluş M:ah. Şehit oğlundan kendilerine maaş Komisyondadır 

Kalayet So. No. 34 İbrahim hnğlnnnıasının temini hakkında 

606 / 65Hl 

ar. ve karısı 
Kayısı> ri : !:lümcrbank dokt•· 
ma fabrikası ır.at işleri tTı!' 

nıuı·u Rauf Atıımılll 

Kıımıııi alnı·ağı ohm 200 liranuı ve 
rilm<>slnin temini hakkınila 

Komisyor'ldadu· 

6069/ 6520 Orhangazi !::io. ı o. 13 enwk- ( l~ııı; .vaştıı eılıckliyo ayrıldığııi<laıı Komiısyondadır 

li şer dö tren ~ö. :ı.ıRa ~~~- ~ikii.ret 

6070/ 6fi21 

6071/6522 

6072/ 6523 

lilı Yor·duııı 

llozııt : :,>cı·edik köyünılı •ı 

~elnınn Özcan ve ar. 

K şan : Yeni muhacir kö

·'·ündcn Hüıseyin Altay 

!';yüp - lstıı nlıul : A hıı·:ı 

ı;eşme . ira1.e ~ıkmav. Srı . 

No. 13 Şcrafı>ttin Şenol 

Batı.''il s~,·k edilmezden öne ki yer
lt•rde i kilnlaı~nııı temini hakkında 

Köylerind eki mnlıtar seçiminin kn
nuıısuz ;vapıldığıııdau şikayet 

~2 . X . 1947 gün ve 5134 sayılı di-
l<>k<:<'siııe eklir. · 

Komisyondadır 

İçişleri BnkanJıgma 

Komisyondadır 

6078/ 6524 . azilli : C:ezal'vindc llıı·ıı· Ül('n şeı·ikiııin parıı borennun kerı - KomL~yondadır 
him Kayaselçuk ılisinden ıılırunak istenildiğinden 

şikiiyet 

6074/ 6525 Kilis : Cl'zaevinde Reın.ıi Il ıı~ta olıhığundaıı kendisinin has- Komisyondad ır 

Eren ay tııne.ve olmmasının temini hakkm
da 

6075/ 6526 Şnhut - Af.,·oıı: Kayış Malı . 1\.nnıırısuz- olot~l< işinden çıkal'tıl- Komisyondadır 

Yıılım ıncydanı Başçeşme dıji;ındlın ikıt . ('t 

Ro. No. 1 Himıııet Çınar 

6076/ 6527 Bafra : Kayiıı.lapa köyün. Kanuıısur. olarak ~örevincl n çıkar- Komisyondadır 
den Ali Eren tıld ıi(ından şikayet 

6077/ 6528 Antııkyıı : Fevzi Çıı kııı ıık Dul maıışınH ının yapılmasının tc- Koıni ·yondadıı· 

ucl . • ·o. !) Nalıiclc Altıniiv. mini hakkında 
Tnclil edilmekle olan Orman Kıınu

uunıı g-ö ı· t'ıı:r.la zarar gördüğünd n 

607 / 6fi2fl IskiJip Sakııı·ya )Ja h. rnıuk- bu zarıırıııın !azminin t<>mini lııık- Adalet Bakanlığına 
li öğretmen Osnııırı <,'ağ ıl kınila 

6079/ 65:3l Kütahya : . alıuncupınar gınckJilik maaşının bağlanmasının Komisyondadır 

lstas.,·onnııda 1 mail Bnh- t<>mini hakkında. 
ı;ecı 

60 0/ 6532 Edremit : Buzcu }'furat 
Mah. lsnıail Küçükdurgun 

60 l / 6533 Urfa : Asotçu Pazarında 
Hacı !ini hmet 'in cliikkıi 
ııında Ömer H ııssıın 

llı<'ıı - Palalllut hattında enelerden 1\oıııisyondMlır 

IX'ri ıı:ii.vıimüseecel olarak çalıştığın-

ılmı t<.'sci linin t mini haklnnda. 

Kurdc.<)i 1'<' çocuklaı·ının köylerinden 1\oıni.~yoııdııdır 
14 kişi tıırafındon katil edildiklerin-
dı• u kanuni lıaklaı·uıın korunmll/!1-
ııuı t ıniııi dill'ğine dair. 
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6082/ 6534 Gündoğmuş : Gündoğnılllj Köylerindeki tütün kaçakçılığından Komisyondndıı· 

halkından Arif engiz ljikayet. 

60 3/ 65:15 Babaeski : Bağlı Pancar Kö
yünden .Ali Mürkit 

Kendisille toprak veı·ilmesinirı te- Komisyondadır 

mini hakkında. 

• •• J 

6084/ 6536 Geyve : İstasyon Köyünden Zilyedi bulunduğu bağının elinden 
Ram.iz Gündü alınmak istenildiğinden şikayet. 

'ağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 

6085/ 6539 Keşan : Zafel'iye Malı. 

2 Hasan Bulut 
o. Değinnenleri üzerindeki hıddarmm 

kanunsuz olarak tıahdit edildiğinden 
şikayet. 

K oınisyondadıı· 

6086/ 6540 Darende : Balahan Nahi- Fazla Kazan~ Vergisi ta.hıı.kkuk et- Komisyonda.dır 

6087/ 6541 

yesinden S1tkı Bayranı tirldiğindeı:ı şikayet. 

Hozat : Lolantarur Köyün
den Halil Ateş ve ar. 

Yasak bölge ilan edilen gıı.yriınen- Komisyondadır 

kulleri mmtakalarının açılmasınm 

temini hakkında. 

6088/ 6542 Pazarcık : Davavekili Ökkeş 10 sene davavekilliği yapanlarada Komisyondadır 
Çmgı ve ar. avukatlık hakkının verilmesi hak

kında. 

6089/ 6643 Tekiıtlağ : !necik Buca- lstimlaık edilen ga.yrimenkull rine Koıııi~yondadıı· 
ğınd11n Salih Keşer ve ııı·. az fiıyat kestiklerinden şikayet 

6090/ 6544 Bolu : Belıkarrutğaç Köyü Ziraat IBankasmca kendilerinciborç J\oınisyondıtdıı· 

mu'lıtarı Melhmet Heveskar para verilmesinin temini hakkındn 

6091/6545 Tekirdağ : Gazioğlu Kö- Kendilerine Devlet tarafınd•an ara- 'l'tll'lm Hakanlığına 
yünden · alih İzmir zi voerilmeııinin temini hakkında 

6092/ 6546 İtılcilip : U1aştepe Mıı'h . Js- Bağ bekçil-eri için kesilen veı·gi.ün Komisyondadır 
mail Kayılı ve ıır. füıunısuzluğundan şikayet 

6093/ 6547 ls181Mye : Özel Idare gelir Raık·aulık mallfjının verilme<liğin- 1 çişleri Bakanlığına 
memuru lbakanJı.k emrinde den ikôyet 
Ml!ili:met anal -ı 

6094/ 654 Bafrn : JumiJıurjyet Mah. 
Asaf Baykal 

6095/6549 1'rabzoıı : Devlet Ornıaııla
ı·ı işletmesinde kiltip Rah
mi Kalell~ğlu 

6096/ 6550 Tralbzoıı HacllMsım .Mah. 
Muhittin o. o. 4 Zülfiy 
Erbay 

6097/ 6551 Zile : Alacaıne cit Malı. 

ı' o. 32 Hüseyin Aytekiıı 
609 / 6iiii2. Aravsuıı : Gt>çici yetkili 

noter· M'lllh. malb keıne lııı -
kati'bi Ra'kln 1 mı ak 

Kanuni seviycsine gör bir iş v~

ı"ilmeııinin temini haıkkmda 

:) . l . 1948 gün ve 5 92 sayılı di
lekçesilıe ektlir 

Hasta a ker oğlundan dolayı veril
mesi llizımgelen asker ailelerin!' 
yardım parasının verilmediğinden 

şikiıy t 

E'rukir olduğundan kendisin(' yar
tlını yapılması 'haklunda 
!Tıık'kında kanun uz muamele ya
pıldığından şikAyet 

.ı ı 

K omisyondndır 

Knrlll'a bağlanmıştır 

l~iııleri Bakanlığına 

Komiııyondadır 

Koınisy ndadJr 

' ı' 
,;ı 

. ' ı 
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6099/ 6553 Gölcük : Yulkaı·ı değirmı>n- Balbıı!$ı gayriınen,kulünün ciheti M. S . Bıikıı.nltğııııt 
derede No. 49 M~met ııskeı<iyeee istimliik cdiildiğinclen 
Tarman 

6100/ 6554 Ulugaı;i Malı. Kuvu So. Mnlrneir olduğundan kendiıtiııc Komisyondadır 

No. 10 hmail 1'ekiııtüı·k yardım yııpılmırsı hakıkında 

6101 / 6555 Kırklareli : 'l'mıa vıı d. l<iı·aeısınııı kanuni ıaıııını verme- 1\omisyoıırlııdıı· 

No. 126 "MPhmt>t Emin Ka- <liğindeu ~iknyct 

vaf 

6102/ 6556 " Diyııı·bnkıı· Defteı·dıı.r l>il<'kç Koıııisyoııunen ,-erilen ka- 1\oıııisyoııdndıı· 

Mh . o. 8 Mustııfıı Ükkas ı·arıı itiı•nz 
Akkoyıuılu 

6103/ 6558 : Kocaveziı· M h. il8. !fal ~ız olıırıık konılduğtu·ıdaıı şi- Koınisyoııdııdır 

So. No. 1:10 Selfı.mi a lınan kiıyet 

6104/ 6559 1spart.ıı : 'l'ııciı· Alıdullah Pıızaı·köy ııı evkiiııdeki Orman KoınisyondRdıı · 
Bakkal w ıu·. l muın Müt!ürHiğünc nit fabrika

nın k ndilt>rine satılınası hakkında 

6105/ 6560 Kmkkul(' : Pirinç Uaddde- ı ocıısmdan kalau mna.'}ın tahsis Koıııisyondudıı· 

harıl'si Fabrikasında şoför rtlilmesine dair 
Reşat Suı·lu yanında fkbal 
Bozkoyıııılu 

6106/ 6561 Osküdar : l'ezııedud<' ::ia- Koııunsuz olnı·a k cezalandırıldı- Komisyoııdndn· 
lih Köseoğlu ğından ~il<ayPt 

6107/ 6562 Çorlu Muratlt Nuhiyesinde Vazifeele sakatlandığından kendi- Komisyondadır 

Kıı·kkebun.lık Köyiinrloıı sine göre bir iş vedlıneRiniıı teru.i-
Mustofıı 'l'oksıo~· ni hakkında 

610 / 6563 Pülümür : Pasi M h. Yusuf Arıızilerinin öz 1 idar <le n •uz fi. lllaliye Rııkanlığııın 
Gültekin yatla. sııttmkhğındau şikayet 

6109/ 6564 Kara.cahey : Ulubat Kö- Devlete ait hoş araziden keudiled- Koıniııyondadır 

yünden Osman Toman ve ne veıilıııt>siıı.in temini hakkında 
ar. 

6110/ 6565 lstımbul : Habıi\Ji Vilayet IIaklondn yapılan kannnsıız mua- AdaiPI B11kıınhğıtUL 

knr~ısı o. 21 Mehmet F-a- ın telerden şikayet 
ris Sevilmez 

6111 / 6566 .Ankı.ıı-n : Cezaevinde !ıin- .\Lılıkiimiyet karaı·ında h·.liS hata- Komisyondadır 
hıırrenı nil Aksoy nııı olduğumlan ı:ıikiiyet 

6112/ 6567 KO<'arli : 'ükriye 1\'Iah. Yu- Hııı·b ıııiılüJlcrinden olduğundan Komisyondadır 
nu · ~- o. 1/ -1- İdris Öt.· kendisine yanlım )'!lpılmlll:!ı hak-

6113/ 6!)6 

611~/6569 

,.atırıı kınlla 

Pazaı-eık : Beled iye ÜYt!'i 
:.\lehnıet Y ılnu.ı:r. 

. u., •h ri : !~ski apn si<•i l kii 
t ibi Halis Böğr k 

10. XII. HI·H ;riiıı ,.~ 56:35 sayılı 

dilekı;esine ektir. 

.\dı !ll' < " lı ı ıı~vu<ltlı knııııııi~·c ııiıı 

ıı · r~il"i h:ıkkııııhı 

Komisyon'ladır 

1\:omiı-ıyondn<lıı· 

6115/ 6570 'l'op~ll nııılı:(.'lllC uııtı~ı suıur; 2-1. [. . 1!1-17 ıı;ün v~· -1 a-ı !-SU.\"1]1 di- KıHniı-ıyoııdııdıı· 
;\luRtufu :oşkun lrkı;esin ktir. 
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6116/ 6571 Suşehri :Eski tapu sicil ki\ - :\lııhkfuni,v ı cı-:ras ıııııı kanıııısuz ol- Komisyondadır 

tibi Halis Böğrek duğunıı dair 

61l7/ 6!'i72 Ba.vburt : Orman işletın H:ırciralı ,- eı·ilıııt•diğiııd en ~ikA~· l·t Komisyondadır 

6118/ 6573 

6119/ 6574 

ıııeınurlal'l 

Fatsa : , iilc~rma ıı Kcl oi\1-ı 

ve ar. 

l ımir : 916. Ro. ~o. 33 Nen. 

~ı·hir lcl'i iıııuı- pliııııııın tııtbil1 dil- lçişleri Bakanlığına 
ııwHi lıakkıııda 

1\iı:ı ihtikiiı-ındtııı dolayı ınalıklım Komisyondadır 

nıettin Özuysal t•ılildifri ıığıı· paı·a · rczu~ıııdnn aı' 
P:li lıııesinin tem ini hııkkındıı 

6120/6575 Buı·dur : Halebi kö~·ündrıı llııı-h ıniıliılü oldıığundu ıı kcndi~inc M. . Bakanlığına 
Ualil Bozkuı·t ~·ımlını ~-ııpılnuı" hakkıııdıı 

6121/ 6576 Ka§ : Denıre bucağındAn ;.!] . VIJ. Hı-ır; l!ii ıı l'l' 72l{7 .·ııyılı Komisyondadır 

F'chmi • okul hı dil ekı:ı ·sin<' ekı i ı ·. 

6122/ 6577 "\l an_,·n : Okun·ulaı· kö,liiıı- J(öyll'!'indeki i\ıızıni 1 loğan ad m- Komisyoııdadıı· 

6123/ 657 

612-l/ 657!! 

dcrı Mchnıet Ali lıı re daki e~hasııı kıınıııısuz nıuaınelelc-. 
riııden şikayet 

(/in~suıı : !'lııı·ı ı-;o. Xo. 17 
-KL'rinı (~ün e r 

Burdur : Tefeııni <' ~1\l'viıı 

de Hüse.vin Erdem 

lstikliil lıaı·bind~ orduınuzcu kaı·aı· 
g-fLh olarak kullanılan evlerinin ta

mir edilmesi masrafının ödenmesi 
lıııkkında 

l<omisyondadır 

i\Iahkeme kararında lıuıa,,· i adli ol- Komisyondaclıı· 

tluğu hııkkında 

6125/6580 Bal~·a : Kavaka lanı köy-ün- Komşuları tarafından gayrimenkul Koınisyondadıı· 

d<'n Kii~ıııı T~ık l' c Ar. arıızLierine taurı·uz edildiğinden §i-

6126/65 1 

6127/6582 

612 /65 3 

6129/65 6 

Aııkarıı : .\!illi l·]ğitiııı .\Hi
rlürlüğünd ıncnım· C'eıınp 

~ahi!!?L'tlin Oiilgöı-

1 kendcrıın Atlııs .\Jlı . Bııv
lıın bu a~ı 1 [alil Yatmuz 

Ankıır~ : B lediye karşı~ı 
ll ek imler sokak ilata~· Ap 
Xo. J lk :--i11lih Ergin 

Kilis : lunaplı kütah l\1 h 
Ilalil Sarıca 

6130/65 7 ivas eza vind ülcy 

6131/61i 

man Nuri lsmailoğlu 

Tire : Bahı·iyc .\llı . ~ Kara 
kurna i!Okak o. 7 I mail 
Derviş 

kiı~·~t 

.\[ill'ı ):;a,·ıınıııa Bakııtılığı aleyhine Koıııisyondadu· 
aç~ığ ı tıızmi~at dava ·ı nın rcddedil-
ıliğinden şikayet 

Hakkında kanun. u7. muanwle yapı!- ..\Iali~·e Bakanlığına 
d ığındaıı ikltyet . 

Kazilli Hukuk Ilakiminin kanıınsuz Adalet Hakmılığına 
ıınwmcleleriııdeıı ~ik:i~·et 

Tckııütliik hakkım almıısı için Iii- Konüsyondadır 
zııııgelen müddcti doltlut'nııık mak-
"'"-ııll.''' tekı·aı· göı· \'e almıııa. ının 
l<'ıniııi hakkında 

Dilek ·e Komis~·on uııeıl hakkında ve- Komisyondadır 
ı·i len 21 . V . 19-17 gün vt> -!92 Rll)'llı 
knı·ara itim:r. hakkınılıı 

.\lııhıı c ir olduklaı·ındnn dııınızlık 

hnyv ınlaı·ı için nıt't'll ,. rilmesinin 
tı>mi'ııi lı,akkınrla 

Komisyond11dıı· 



Kayıt 
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Dilek<;e salıibiıı.iııı 
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-- 365 -
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6132/6fi ~~ Be,l'oğlu. Istanbul : Çuktıı·- Ilaı·lı malfılü oldıığunctıın luındi il)e KonliııYondııdır 
ı•unı~ Altıpatlar sokak o. .rııı·<lıııı ,vn pılınıı.~ı hakkında 

17 Alııııet l;ıekerei 

6133/ 6590 Kavnııı· - Pıııııı·bıışı : lnııi - :!!l . 1 1!1.ı7 ~ün ' 'e 2:!31 sa.vılı di- Komisyondadır 
viran kö,vii lo(Öt;nıeııi Mustıı .. lrkc;csiıır cktir 
fıı KarA 

6134/6591 Manisa: Pekr Ma h. Bay- Zabıtaca haksız olarak simit satı- Komisyondadır 
çıkmaz So. ro. 9 Osman ~ına engel olduklarından şikayet 
Bakkal 

613li/6592 Malazgirt : llce halkından J Icelerinde asliye teşkiliitının kal- K onıisyoııdudır 
Fehmi Annağan ,·e aı·. dırıldığından şikayet 

6136/ 6593 ' Çenberlitnş . 1stanbul: Me- Vazife esnasında sakatıanan gö- J(oıııisyoııdadır 
. sih Mehmetpaşa so. Mesu- ziiııden dolayı iııinden ~ıkanldığın-

t iyen han No. 19 Mehmet dan şikayet 
llhıı.n 

6137/659~ Eyüp lstaııbul: Ortakçı- Haksız olarak ıı;örevinden çıkıırıl- Komisyondadır 

lar 'i'.·kmaktepe No. 6/ 1 dığından ~ikii yet 

Mehmet Kocatepe 

6138/6595 IT.ıFik: 'l'epe Malı. Musta!a · Fakir olduklar:ııdıw kendilerine Komisyondadır 

kaı·ısı l n tma Erbaş arazi verilmesinin temini hakkın
da 

6139/ 6596 Diyaı·hakır : "Eski tapu si- Dilekçe Komisyonunun karanna Komisyondadır 

cil ınemuı·u Mııstııfa Ükkiiş itiraz 
Akkoyunlu 

6140/ 65!-li . 'ultnnhis81' : Kııvııkl ı Kii
yünden Rızıı 'l'umn 

6141/(;5!) Heyoğlu . l stıı nhnl : lstik
liıl ('nıl . Zambak so. o. 
169 Oskcper Ap. :-ı Zl'h l'lt 
l>uydal 

6142/Ci599 Ank ıını: ~ ağlık Bııkıııılığı 

Nümune TTııstan esi ('oı·ıık 

Hastahklıll'l Kliniği ıısjs

tnnlnı·ı Dı· . . JJ'I'ı Altsoy \ '1' 

ar. 

25 o n o 1947 giin \ ' C 251!) sayılı Koıııisyondadu· 

dilekqesine ı.>ktiı·. 

Koc·ns ıııın 'l'ıp Fnkiilt<>sindeki hiz- Komisyondaılır 

ııwt iııiıı dt> n~kı•ri nıcıııuı·iyı>t sü-
rı· ~iıı l'kleııerelı kıunmi hııklıırıııııı 

vı>rilınesinin temini dile~iııe rlaiı· 

Keııdilı• rin<' tatbilt edilen ibtısus Kımıra hağlannıı~tır 

imtih:ınlıı.rının uiizeltilınesi veya 
kulrlll'llııınsının t<>nıini hııkkııııln 

G!+:l/ 6600 'J'ıı,·şanlı: Kavak lı :\[nh . Jüııııınsıtz olarak ınahkfıııı Pdilt>n Kunıisyonrlııdıı· 
zun Alilı>ı· su. "n. 29 (Hi- kocıısıııııı eczasının affı clilrğinc 

li. • tıııı Dl' ıniı·ı·i olnir 

6144/ 6(;01 Üskürlııı· . 1stıııılıu l : L' ucıı- 25 seııelik iekoüt ıııüddetini dol- Kuıııisynııdııdıı· 

lııı· ('n ıl. :\'o. +7 / 1 • Rıtkı 
İnka ya 

ilurnınrlıııı ınnlıt<'lif 

nıekliyc nyrılıınlııl'ln 

. ı>lı~plc•ı·ll' 

ıı lilıkln rı 

t ıı zıııinRt lıırrlnıı v~ı·ı;ri k~,~ilıniyl'<'E' · 

.:i h :; kkıml ııki lüııuııd :ın ru.' ,J:.ılıın
dırılmıllıırının temini hııkkmcla 
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6145/6602 Kumkapı - İstanbul : Ka- Sılılıiye memurunun dikkatsizUği Komisyondadır 
dırga meyd!Lru No. 27 1s- yüzünden uğradığı zarar ziyanın 
mail Özglil tazmin edilm esinin teııiini hakkın-

da 

6146/ Gfio:; . ııu ısun : l"lugazi Malı. Yaııı;:ıcııı ıkanunııu· 1. ınuıımı>lelel'iıı- Komisyondadır 

J'fis 8o. K<O. 8/ { Ziyıı Ökle rlen şi·kılyet 

6147/ 61i04 Üzıılp : l>oğu ve Çeşnıeib<ı- ıır ,·Iet tarııPıu'tları topt>ıık vel'ihmı- Içişleri Bııkıuılığına 
· ı Ma'b. halkından H-ifııt si ııi n teı: ıirıi 'lınk<kın'dn 

n~,· eci;ığlıı ,·e ııı· . 

. 6l48/ 6fi0!) llil'U - Erzuruıııı Puluı· EnstitüdeM yolsuzluklul'dıtıı ·ikfi- Komisyondadır 

·köy enstitüsü öğı·('tırı e nl<'- yt•t 
rinden l-hınızıı Oğın 

6149/ fi60G Plilümüı· : Danzik 
Mustafıı Kılıç 

K():l·ii Göı;ın n olar·ak yHleştıiı·.ildikl ı·i .l~işlHi Bakanlığına 

Pülüınüı·'deıı başka •bir yere yer-
leş'tirilmeleriıı]n temini lr111kkmda 

6150/ 6607 Zoııgu'ldak Meşı·utiyet fhıyriınen'ku1fuıe ait inşaa.tınıı mii- Koıııisyondadll' 

Malı. Fıı·ııı &ı. 1o. ·ı::ı dıılhale ' elildiğiııden şiık8.yet 
Esat Delirören 

6151 / 660 Ereğli - Zonguldak : 'Poy- Rı~hız olaı·a.k köy mu1htaı-1ığmd·an Konıi yondadır 

f~n]iı Köyünden Alhııı t Er- ~ıkıırıld ığın<lmı Şikii~"tl't 

oğlu 

6152/ 6609 Sivas : Seyitpaşa Mah. Kıı- IJ . D. Y. 'et ataiyesinde ~lışnıa- Komisyondadır 

ı·rukaş Gad. No. 29 c\•det ıııııın tf'min-i haık>K.mo~ 

Bi çel 

6153/ 6610 Kurf}unlu : Kalekapı Malı. 
l. Aı~>f Eı·çoşkuıı ''~' klll'H!ı 

6154/ 6611 Bıiı'eci'k : ancak M ~'h. Sıı

:ıtin~ J<Jı'oi 

6155/ 6612 Nizip : Cezaevinde O mını 
Kal•kım 

6156/ 6613 Kayseri : Gül'ük Mıı'h. ~o. 

4 Hıııkkt Teünıan 

61"7/ li6H Mudauyu : Yeni köy N·o. c 

Buılhıınettiıı Mutlusoy 

615 /6615 Beyazıt - İstanbul : Lô.leli 
Kurultay o. o. 35/3 Ha
lil Rü~ti'i Bin Osman 

6159/6616 Amasya : Karşıyaka Malı. 
Örıı 

Bir !batında 3 çocuğu dünyaya gt>l
diğin'dM k!'ndi&ine yardım yapıl

mıısınm temini haık,kınd·a 

Oğluının mlıflı'kumjyetini'l1 afrmın 

teınirıi hak km da 

Ma'h'kumiyctinin .ııffıruıı temini di
Jeğin'l' dıı~ı· 

K•ııııuo uz ol-ıırııok görevinden çıka 

ı·ihlığınclım şikayet 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

1\ oınisyondndı r 

Yol Vergisinden muaf tu'tı.ılma.ı- f onıisyondadu· 
nın temini Jıa·kkında 

Tekalil ikı·amiyesinden tevkifı.-t Komisyondadır 

ynpıldığından şikayet 

Katilden suçlu bir sııı.nığıu tahliye Komisyondadıı· 

ııdilerek ş hir içinde dol&şmasın- " 
dnn hayatının tehlikede olduğun- ıı 

dıın şikii.yet 

6160/6617 Adana : ncaran lfah. No. Fazla Xazıııtç Vergisi alındığından 1 oıııi yondadır 
2'.2 ~IJ. 101 Dedc Toktıuııış şikfıy t 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

6161/66] 8 Bursa : Hukuk İşleri Mü
dürü Riiat Akpınar 

367 -

Dilekçenin öuti İşlemi 

Komisyondadır Avukatlık sta.jı Kanununda yapı
lan değiştidikte kendilerinin nazarı 
likkata alınmadığından şik!l.yet . ~ ~ 

6162/6619 Edirne : Geçkinli Köyünue Kocasından kalan maaşlaı·ının ve- Koıııi~yondadı~ 

Fatma Özkan ı·ilmeııinin temini haklanda 

6163/6620 !stanbul : Karaağaç mezbe- Kendisine yapılan kanunsuz mua- Komisyondadır 
hasmda laborant Mehmet metelerden şikayet 
Fırat 

6164/ 6621 1stanbul : 14. Dağ alııyı 
tüfekçi ustası !smail De
mirkol 

6165/ 66i2 !stanbul : Bcylerbeyi Çam
lıca Cad. Mühürdar çıkma

lll No. 21 Nurettin Ulusoy 

6166/ 662:3 Şarkışla - Sivas : Şeyih 

Derdiyar Köyünd en Ha
şim Özdal 

Bareııı dereecsine iııtibak ettiril- Komisyondadır 

mesinin temini haklanda 

Has1a olduğundan geri kalan uıah- Koınisyondadıı· 

kümiyetiniu affı dileğine dair 

Zilyedi bulunduğu arazilerinin ka- Mııliye Bakımlığına 

nunsuz olarak elinden alındığından 
şikayet 

6167/6624 Sivas : Ferhat bos~nı Malı. 500 lil'll Varlık Vergisinin emsalle- Komisyondadır 

Osnııı.n Albay rine olduğu gibi kendisinede iade 
dilmesiııin temini hakkında 

6168/6625 Ayvıı.Iık : Emniyet Amirli- Göçmen olarak isklin edildiğinden Komisyonrifidır 
ğinde No. 9 Murat Rasıl kendisine kanuni haklarının ta-
Ergen nınmasının temini haklonda 

6169/6626 Ankara : Gazi Lisesi Ta- Kanuni terfisinin yapılmadığından Komisyondadır 

rih öğretmeni Rıza Onaran şikAyet 
6170/6627 Çorum : Çakıl' o. No. 23 Yapılan kanunsuz muamelelerden Komisyondadır 

Ali Kırıkdilim şikiıyet 

6171/ 6621! Ankaı·a : Üreğil lsıasyon Clöçıııen olduğundan kanuni hakla- KoıniRyondadır 
Mlı . Nadir Uiiler. rının \'eri lmesinin temini hakkında 

(i l72/ 6629 Hamanıözü Bucağından Gü- Bucak Müdürünün yolsuzlukla-rm- Komisyondadır 

müşhacı Köyü ha:Ikındaıı dan şikayet 
Kazını Kaplan 

6173/ 6630 ~afranholı.ı : Yııkarıdaıııı Toınruklarııı kanuni fiyatlar a:Itıu- Komisyondadır 

köy nıuhtarı Hasım l lusoy da satılmachğından şikayet 
1·e ar. 

61 H / 6631 Knrantjna - İı:nıir : Hııllıa - Hukkında yapılan kanummz ınuo.- KomiMyoıırlndıı· 

.., 
1. 

ne Maknsüstü Ho. Ko. 4 ıneleden ikfiyet .. .. 
. üreyyn Ertmen, 

6175/6632 Bolvaıdin : II an Şahin ya~ 12 . V . J947 güıı ve 3650 sııyıll Knmisyondadır 
ııınrla (,eziri Ba~öğrelnı<'ıı dilek(; sine ektir 
31elınıet Parlak 

ti l7tl/ 6633 Fatih - İ stanbul : Kiııııııı;- Dilek Konıisyonııncıl v rileu ka- Koıuisyondndıı· 
tili Mah. Yeşilsııı·ık Xo. H rarm Miill 'ıwwı;ıııu Bakaıılığınca 

:Uustafa Batma.z yeıine geth.i.lmediğinden şikiıyet 



K'&yıt 

No. 
Dilekçe sa.hlbinin 
adı , soyadı 'Ve adresi 

6177/6634 :Vfalııtya : :'ıfiitn ıılıhit ~ait 

) feneri 

617 / 6633 Biı.ııı : ~ııva~tcpc Köyü llı 
ti ~·nı· Il ryeti fizası 1 ut Yıl-

368 -

IJi lekçenin özeti lotemi 

Devletin ı\lalatyıı su iıışaııtıniln r:ı- Konıi~yondadır 
pılan •iın<'nto yolsuzluğunı'lun . i-
kayet 

1\öyler·inin zil,vcdi ultınclıı: lnılunaıı Komisyondadır 

ınerıılı11'1nııı kıınunsuz olal'ak elle-
mırı: rindNı lıntlığııırlıı şikayet 

617!1/ 6636 T>cnizli : ('eza vinde Ila- Ddktor r·:q\ori.vle lıstnlığı sııhit ol - Koıııisyondnd11 · 

!im Erkıııı tlıığu lıııJde Adalet Bııkanlığııını 

kendisini h ı ka .n•r·e rıukletıııecliğin
'l<'n şiki\~·ct 

61 0/ 6637 !·'atih - l stıırılıul : - Kızluşı 
K ızıınlık i:-io. ?-lo. :33 1 at 2 
'J'p,·fik 'I'Pzel 

61 1/ 663 Oskiida r· . lstaııbııl : A~ık
vnlde Kemeral1ı . o. ~o. 13 
ll a~inı { kidıır 

61 2/ 663!! Ko~arlı : Hıı.yrlal'lı Köyiin. 
dı>n HüSI'yin A •alı 

(i ll ('ı rlc r·erwl(•rı ınilluli,,·et ı,,,· lı i;ırıııı Kıu·aru bıığlnnnııştır· 

ı n ri ll<' ı' o~ e ~ı ka ı ·ılın~s11\ııı ı !'Illi-
ni hııkkınd ıı 

l •'nrlıt ııH•s, : i ii<·rl'll<'rinin \'CI'ilnwdi- Komisyondadır 

ğinMn ~iklıy ı 

Oğluna li'<' soıı sm ı rta e•l<'hi at ı illııisyon<lııdıı· 
dt•ı-;ıi iıııtilıunındn bir bak daha ve-
l'ilııı sinin !emini hakkında. 

61 3/ 6640 ] arantiıla. lzmir : 191 . k. Hıırh Miilfılii olduğundan kendisine Koıııisyonrladır 
o. 2 Fehrni Kayuıı knnuııi mıuı.şııım bnğlıınmnsmın tc

mini hakkında. 

61 4/ 6641 fl libolu : Koru KII;Vi.inlil'ıı 
Emino Kurada 

61 5/6642 • amıruu : .'inemataş Kö)"ii 
halkından Mustafa elik 

61 6j 6!H3 7..onıru ldıık : On 'l'<'ınmu.z 

Mah .. abri;vc A.vdm 

61A7j 6644 Zon~ul(lnk : On Temmuz 
Mah . 1ati'pınor &ık. Xo. 83 
Ha an Çakır 

61 8/ 6645 

61 !l/ 61H6 

6190; 6647 

A~·dm : lc:ilı;e Jandanna 
karakolundu koli'nı onhaşısı 

Hidn~·et Oral 

Oirf.'ııiv. Köyü İhtiyar H -
yeti azıısı ;\fplun<.'t Akııoy 

ve nr. 

Konya : Hiikiinwt knı-şıHm

ıla nıüc<'llit ., evk(•t Eskil 
eliyle M lmıl't ~ükl-ü E kil 

t~kilu sur•l't iyi(' vrı·ilen evlerinin 1a- Komis)•oııdnrlır 
pu sen tlini kendi babasının üstüne 
çıkaran köy rltuhtaruıdan ' şikfry t. 

'l'oprak T<·,·zi Kanunu.ııa göre a.ldı- Komisyondadır 

ğı arar.il~l'ind n dolayı 1771 sa~· ılı 

ı anwıa göre hor~;landırıJıııosının 

t ·min i ha kk ında. 

htinılük <'dilen evine az para takdir Koıııisyonrindır 
t•dildiğiııdı·n şikayet. 

ı ~timlfık eılilen evine 1111 paı·a taltdir Komi yondadır 
l'(lildiğind< n ·ikayet. 

4370 sayılı Kanun gereğin<'tl veril- Komisyondndıı· 
Jll("!i lazım gt>l n 1)(} liranın Ycrilmc-
diğiııdcn şikft..vet. 

Kiiylerinirı Acıpayam İlrc iııdl'ıı a~-- Koıni. yondadıl' 
ı·ıbııa~ınuı t-emini hakkındu. 

llaksı ıı olııı·uk ~iiı•c,;ııden ~ıkarıldı- M. Eğitiııı BnluınJığınıı 
ğmılnn şikilyet. 
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No. 
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369 -
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6191/ 6648 Ayvalık : Altınova Bucağı t~kan suı-etiyle verilen arazilerinin Komisyondad ır 
ralpare Malı. Ahmet Gülenç kanonsuz olarak icraya verildiğin-

den şikayet. 

6192/ 6649 Manisa : Adalet dairesinde Kanuni derecesine göre terfi ettiriJ- Koıııiı.yoııdndır· 

2. hukuk mahkemesi tutanak ıncdiğindcn şikR.yet. 

yazıcısı Necati Poyraz. 
6193/ 6650 Sivricc : Raftasar Köyün

den Şülu·ü Kaya 
Gelini ifnl eden şahsın hakkında Korni~yondad ı r 

veı·ilen mahkeme kararının infaz 
l>dilınediğinden şikayet. 

fı194/665l Diizcc : DPs!'libesni Köyü Yapılım knnuusuz muameleden şi- J(oıni~yondadır 

{'ğitmeni t~ıııail Dilher ve kiiyet 
nı·. 

6J95/ 6firi:! lskcıı clı•nııı : !3cl{'diyl' za- Haksız olaı·nk Rakanlık emrine Konı~~yondadır 

lııla nıeıııudanııduıı Mch- ııluvlığmdun ~ikaycl 

ınet Rimıılav 

(il !lfı/(Hi3:1 Halıses ki : Pan ca ı· Köyün
ıll'n ~elim (liiıı ry 

(il97 / 665+ Sivııs : Askeı·i hastanede 
Ali Kuı·t 

fi l98/ 6655 Zna - !';ivıı!l 'T'nhı·iı·at Ka
tibi ı·l'fiki Hııyı·i Ojhız 

6 l99/ 6(i;')(j Muı:; : Ml'l'kez Bucağı Ka~

kaldak Köyü naınına Şa

hıııı ('ıınılıc8 

<lö~ınl'n oldıığuıılan kendisine ara
~i verilınP.si hııklunda 

~ l ııde11 tı~:nklarıııdn çalıştır· ılırken 

sıı katlıı nd ığıııclıı n kendi sine ınalü

liyet ay!ığı hıığlanınasınııı temini 
hakkında 

Kanuni t{'rfisiniıı yapılıııadığındıııı 
~ik:iy<'t 

Köylt'riııe h;ıne stı)'\1 temin edil
nı~si lıııkkıııdıı 

ı · onıi~yondadır 

K oınisyondadır 

Komisyondadır 

h o nı isyondıulıı· 

6100/ fi(i.)7 l•;rııı <> nek : Jllalınii <lüı ·ü A. 1\ n nmıi terfisinin ynpılınadığından Konıiııyonclıulır 

Rıza Ynl çın J?ikii.nt 

6201 / 6658 ankm : Tliikünı ·t d. P. '!'. T. Inşaatında kanuni hıılda- Komisyondadır 

o . . p, Ziya Tiıığlaı· ı·ıııırı t.ıınııınındığındıııı şik:iyet 

6202/ 6659 Gazianteb : vizliee Mab. Zilyedi altında huhuıduğu arazi- Komisyondadır 

Ahmet Badem lerinin Vakıflar Genel Müdürlü-
~Ün<'e el konduğundan şikayet 

620:{!6660 Par.aı· - Ri<e Ardesen Bu- .fundıırııı:ılıkta t{'ıııdidinin temini Komisyondadır 

cnğınııı ı::lıy ·t Köyünden hakkında 

[uı·at. Varer 

6204/ 6661 mpsnn : C. Savcı yar- 4 :~79 sayılı Kıınumuı ınuvakkat Koıniııyondadıı· 

G205/ 6!i62 

dını('ısı Abıııet 'l'an eı· ıııaıldl'.sinill rleğL,tiı·ilmesinin tc
mini hakkıııcla 

Piı·aziz : Rakkal Hakkı 

Aklürk v ar. 
Piraziz li ce~ine köylerinin bağlan- Jc;i.şleri Bakanlığına 
mnıııııın temini lıakkındıı 

6206/6663 Bıu·dıır : inan Mah .• av Vnzifl' başında öl n oğlundan du- Komisyondadır 

So. 'ıı. 42 Dudu '!'üzün layı kendi in man bağlanma ı 

hakkmdn 



370 '-
'Kayıt Dilekçe sahibinin 

No. adı, soyu dı v adresi Dilekı;:eııiıı özet.i İşiemi 

6207/ 6664 Cşak : Şek r F'ıı'hrikalıı İ§· Kanuni haklarının tanınınadığın. !\.o nıiN. ontladıı· 

ı;i müıııessilliği A·ırıı .,'el!:'n dan ~iküyet 

(i20 / 6665 

6209/ 6666 

ve ar . 

.<\dnııa : .fulıahçe Maıh. 

7 :)o. ~o. -ı J · nınil Mıınıt.
·lı 

.,. evıket Kırıkoğlu 

Vataııi hizm t tortrblrtden ıııaa 

'bnğlııııııınsı hnklonrln 

2 . X . 1046 güıı ve 7H sayılı di· 
ll'k~<'l>ill!' ktiı· 

Konıh) ·cın lıı tlıl• 

l(u:ııb~·oııdadır 

6210/ 6667 '1\ıı-sus Ziı·aat Baııkası şu- 13ııl' l' nı içi bir gÖJ'f."l 'e ıılııııııası 1 \ uı ı ıi s)·oııda clıı· 

besinde dakHlroğT'at Musta- hok'kıııda 

fıı ' •ııgül 

6201/666 Anıkara : ~fiili Eğoitim Mü-
dlirliiğün'ı.l ın(llnur Crmıp 

n'bahattiıı (lülgöı· 

6212/ 6669 AnkaM : M. '. Ba. Harbi
ye Daiı·e:ıi Piyade şullı si 
ııılillıııkı l•'erit Dernıııııcı

oğlu 

ll . lll . 1948 glin ve 65 1 ıtıı yılı 

dill'kçesiııc ektiı· 

l\ıı~pınııı düze11ilıuesi luıkkıııda 

1\uıııisyoııtlaılıı· 

1\•ııııisyoııtladır 

6213/6670 Yapılan kanunsuz muanıelelerl•c KoıııiNyomlauır 

hııkkıııııı yeniirliğinden şikiiyc1 

6214/u671 T,ıırsu . : Mulhtar· Eıniıı Kök . 'ou .sel fclı'i ·ketinden dulayı kendi- Koıııis)·ontladır 

lerine yıır'dım yapılma'Sı 'hakkında 

62 15/6673 Erdck . Hıılıke ·ir : Ocuk- i.:eyt•inlikiHin de 'l'opı·ıık Kunumı 1\uınisyondudıı· 

lııı· Köyü hulkınd:ııl Snyit 9üınulüııe alınmııııının temini hıık-

.':ıyılı v~ ar. lmıd:ı 

(i21fı/ti6U Etliı•ıw : Kıyık '~şancıpn- Oöçın'!' ll olcluğunılıuı k~ııdisin(' t' \ ' 1\omixyorıd:ıılır 

§ll Mah. t)ıkmnz o. ı o. 17 nı·ilml'sinin leınini lıak!kıncla 

Mustafa Oz abuncu 

6217/6675 Kaairli: J;ı·~ H~h. 

Vayisoğin 

ah 1 2999 sayılı Kanunun lot ve 17 ııt·i l ' ııı n is.•ünılııılır 

maddelerinin Ziı·nnt baukalıınncn 

çiftc:ilere tatbik ed.ilnıesirıin temi-
ni hakkında 

6218/6676 Eskişehir: eker fabrika.~ı 300 sayılı işçi Kanununun hüküm- Kmııiı..yoıırlndır 

işçi mümessilliği Ahnıı?t lerind n faydalandmlnınlnrının te-
Atmç ve ar. mini hakkında 

6219/6677 Kara.kö : P. '1'. T. :.\lüdü- Emsalleri gibi kendilerine dE' kasıı 1\oıni~yondadır 

rü Mehmet Çağlar tazminntı verilmesinin temini hak

kında 

6220/667 İspaı'ta: lpiik Fnbı·ikosı 1'. 
Ltd. firketi 

6221j6H79 .Adana: Kasap Bekir .Mo h . 
23 ııo. No. 26 {ehmet .Ali 
Dintaş 

4350 sayıh Kaıııınutı hııkııızı olnı·ıık 

kendiltırin d tatbik edildiğiııtiE'n 
şiklıy t 

llaı·b miUillü olduğunuan kendisi 
ne yardım yııpılnınsımn temini 
hıı.kkıııda 

1\oıııi~yon<l aılıı· 

K oıııi~yonıladıı· 



Kayıt 
No. 

bllekçe sahibinin 
adı , soyadı ve ad resi 

6222/ 6680 Mc.rzifon : İçişleri odac ısı 
M. Kulıık ve ar. 

622aj6ô 1 Adana : Belediye çoc~uk 

mütahassısı Hasan Baykal 

Dilakçenin ö:ret.i İşiemi 

Alu·anları gibi kendileri aylıkla- Komisynııdıı.dıı· 

rıııda vergi muafiyeti yn.pılmıısı-

nın temini hakkında 

Hakkında yapılan haksız iddialııı ·- Koıui.8yondadH· 

dan şikayet 
G224j 6682 Elbistan : Ceyhan Malı . Belediye reisi seçiminde yapılan Komi~yondad'ıı· 

Arif Çağl ar kanunsuzluklardan şikiiyet 

6225/ 6683 .Ağrı: Mavgeser Köyünden l stiklal Harbindeki yararlıklann- Komisyondnrlıı· 
Kelerr Öztürk dıı.n dolayı kendisine maddi yM

dım yapılmasınm temiııi hakkındn 

622ôj6684 Konya: 'forkenli han altııı- lO . I . 1948 gün ve '5949 sayılı Koıııisyoııdııdır 

da berber .Ali AtilH eliyi P clilcıkçesil\e ektir. 
Mevh1t Parlak 

6227/ 6685 Sa!C'Ayköy :' .Acısu Köyü No. 
10 Salih Demiı· ve ailesi 

6228/ 6686 Çal: Be kiJi Köyü öğı·etııır

ni Ahmet YaJ~ıııkıı yıı 

lskanlıırınm temini (uleğine dair Kom isyoııdadıı· 

Çocuklarını okntabilmek için keu- Konı iRyoııdııdır 

disinin meı·keze tiiyininiıı temini 
hakkında 

fi:!:.!!l / 6fiH7 Zoııgn lclak : Tcı·akki ~lıılı. Jiaı·h ınfılfı lü olduğundan kendisine 1\oıııisyoııdndır 

Osman ~~ı~·ıı·ı So. No. L!i maaş bağlaınıııısının teıniui bukkııı · 

:Hııı:ııff('r Birtürk da 

(i:1:l0/ 66K8 

fi:.!:l ) / ()fi<,!) 

Bski~rhir : Bölı.rc• <:nl ı ~ ı ,:ı 

ınüıliirllij!ü nı üm ·~·~ · i:r.i ;\[us
ta fa F e\'zi 1\ talu~-

Sanı~· : Sııl'ıılılaıı kö~·\iııclt•n 

Halit Ahmet ve ar. 

.\z ııın:ı~J ı \'P <:ok niil'uslu aile reisi Konıisyond:ıdıı· 
olduğmıclaıı kPııdilc·ı·iıw . ııı ·dın ı 

yapı lıııasuıııı tt>ıııiııi hıtkkıılrla 

. l ıııtakalaı·ı bataklıklarını kurutul- 'l'ııı·ım Bııkıınlığınıt 

ıu~~nm trnıiııi hııkkınct:ı 

fl:.!:l:! ()fi!lO ~iı·krr i - 1 stıınlml ' :\luJı ~:r llukkın<lıı l' l'ril ı'll kannusu?. C'eıanın Koıııisyondndıı· 
lııışı Ro. !l. sınır ~o . -J. In kalclll'llnın smııı lt'ınini hııkkııı dıı 

knııtasııulıı th~aıı Düıw:.ı 
\'l' :Jl'. 

rı~:tı 61i!l1 ('aııakkııle: C'evatpıışıı Maiı. 'l'fı ,, · in lıNlt• linin bir aıı <.'I'Vel veril - J\onıi. yondn c.lır 

Ç'ıııınkçılııı· So. No. 3 MNı- sini tPınini lınkkıııda 

(i2:i;j/ 66!)3 

6~36 /66!1-J. 

nıet ll l ak~ı 

_\ıı kıırn : Bahııcl ıı ·lııı· !-.o. 
:\"o. 13 clııi ı ·r 2 :->nit llloğl : ı 

. \kşrhir : ,\ ~·dınlı kö,1·üııd r 

Hü.~e~·iıı 'l'opurlak ve aı.· . 

Kızılt<'p : C'ııııınk kiiy l 
nıuhtnı·ı Abdii) kerinı 

6237 ' G6!l:i f:iimillt•iine : Sultepe Jıa'ıı 
nsi :\lcvlut Ş \'ki 

~: , kirıılımıın konulan takyilierin 
Imi d ırılııııı~ın ın ll'ıniııi lınkkıııila 

Kü~' lrriııin ~ivı·ihis:ıı·ıı hnğlıınmıısı

ıı ın tl'ıııiııi lıakkırıcla 

lfudntt a hıılıınaıı köyl('riııc yapı

lun tıuıı·ı·ı.t7.ltlrdan kendil(lrinin ko. 
1·uııııuısmın temini hakkında 

1\onıiııyoııdndıı· 

l c;işlrı·i Rnkıınlığııııı. 

1\ tınıisyonılndır 

Aıın,·ntnıııı dönnıclcriııin temini Dışişl eı·i Dııkıınlığına 

hukkındn 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sıı'lıi!bi.ııin 

adı, soyadı ve adresi 

G:!38/ 6696 Bursa : 7 numaralı oıııııuı 

tahdit komisyonu baş mü
hendisi muavini Beh reı 

Gülen 

6239/ 6697 Susurluk : Orta Malı. Ah
met Karadayı 

6240/ 669 Boyalıııt : Zinciı·li ku.' ı! 

Malı. Sıddıka Eren 

Dilekçeı:rin özeti 

Vckiıl~t eııırind kal d ığ ı müddetçe 
aldığı a~·lık farkının i ta. ın u ve bu 
müddetin terfi süresine eklenmesi
nin tl'mini hakkında 

10. Vl. 19.J.7 gün ve 4000 Huy ılı di
lek~esinc ektir. 

Ölü l;ocnsıiıdıın kendisine maaş hıığ

lıınınası hakkında 

!şlemi 

Komisyondadır 

ll omisyondıı.dır 

T\ o misyondadır 

6241 / 6699 Adanca : 1ndirlik Köyünde Vatani hizmet tertibinden kendisi- Konı L~yoııdad ır 
Hüseyin Ertürk ne man~ bağlanması ~a'kkın'dn 

6242/ 6700 'l'ııkııim - İstanibul : Yeni Emekliye ayrılırken ha:ks ı z ol:ıı·ak homisyondadır 
Tarlabaşı Cad. Ay Ap. ikramiyesinden kesHen vergilerin 
19/4 Kadri Kan'demir ödennıe~iııin temini hakkında 

6243/6701 Fati'h - ls'tanbul : Malta Eme'kliıye ayrılırken haksız olarak Komisyondadır 
yedi emirler Oad. No. 13 kesil n vergilerden şikayet 
·de Nai'me Nimet Knyıı 

6244/6702 lsken'deı-un : SaV'liş M·a'h. 13 . Xl . 1947 gün ve 50411 snyılı J..omisyondndıı· 
Kırmızı o. No. 17 Necip dilekçesine ektir 
Buca:klı 

6245/6703 Ayvıılık : Hayret'tin p:ışa 

'1\lıılh. Çiiteçeşme . .' .. o. :l:ı 

İ'brıılhim Trıılbuş 

()246/6704 Kasımpaşa - İstanbul : lp
Ii'kçi Fırın ad. No. 157 
Emine Sonay 

'l'eokaütliik işleminde yapılan ka- l\oı ~ı i.syondadır 

nunsuzluklnrdaıı şiikayei 

Ölü 1ba:basından katan ması ın ken- Komisyoııdadıı· 
disine bir an eYvel bağlanmasının 
temini hakıkında 

6247/6705 'Kemah - l<~ı·zi ııcan : Jlıoğut Zilyedleri altında bulunan arazilc- \'::ııııisyondadır 

Köyü mullıtarı ve ar. rinin kendilerine verilmesinin te
IJLini hakkında 

624 /6706 Üskoüdar - lstanlbul : Kı- Milikurniyet cezasııııu affı hakkııı- Komisyondadır 
siklı Hucağı Bu1gul'lu Kö- da 
yü Liba\i a-d . No. 13/15 
Yakup Bilbina 

624!1/ 6707 An•karn : Gümrük Muhnfıı- o uk, doğum, ölüm paralarından Komisyonıladır 

za Gu. Ko. onıııkinist ve tel- kendilerinin de faydalandırılmabı-
sizcileri Mi tat Erkan ve ar. rırun temini dileğine dair 

6250/670 Mersiıı : Anamur P. T. T. 2 . V . 1947 gün ve 3506 ı!llyılı di- Komisyondadır 

ıuüdüı·ü albıkı Avni Es- lekçe ine ektir. 
men 

(i2:) l/6709 Durolu - Erzurum : As. !36,-6 ııyıh Kanunun 7. maddesi n- i\ onıisyondadır 
Pos. l 252 lls. lk mi tl eki bir s~ ne fazla Ib klenıe müd-
C'ağlar delinin kaldırılması hııkkınd:ı 

6-:i2/6710 SHrd : . Po . 10717 V . .,.. Kanuni tel"fi baklanın tanınıoaclı- 1\onıisyondadır 
, hılı. Cld. Çvş. Mühsin Gül ğıııdan şikayet 

0253/ 6711 Birecik : :.ılıa :Mh. Ahmet :; . l . 194 gün ve 5 91 sayılı dilek- Komisyondadır 

Kuduıatboğan çesiııe ektir 



Kayıt 
No. 

62ilf / 671-1 

(i:!:)6j 671 5 

Dile·k çe salıibinin 
adı , soyadı ve adresi 

:.\lalat.rıı : Teziş büı·osuııd ıı 

Ahidin Öznııııısur eli'yle M. 
lllvi 'arııcoğlu 

H ize : Yeniköy :.\fh . ~ıılih 

Köse 

B .vkoz - 1 stıınbu l : Sünıcı· . 

373 -

Dil t>kçenin özeti 

18 . 1 ı . Hl-!8 gün ve 6:JR.ı sn~• ı lı di
lck~<'ginc ektir 

Mahl<ıinıi,vet i ııiıı al'fın ı ııtcnıiııi hıık . 

kııırlu 

Kanun ha ı;cı tahsil edilen pımıhırııı 
harık Deri \ ' C Kundura mü- indesin in tcıııiııi halıkırıda 

cssescsi 

İ~lemi 

K<ıınisyoıı(lıtdıı· 

Komisyonılıttlıı· 

Komisyondadır 

6:!ri7/ 67 1!i Kasınıpa a- Istanbul : ıı - Ağıı• para rc1.ıısının nffnıııı tcıniııi 1\onıisyoncla<lıl' 

lın c ı Yoku~u ~o. 61 Rıılilhat. hakkında 

tin Dcııı i ı·ıı lp 

6:!11, / ô7 17 J\~·dın : Uıımhuı·i~·c ı l\1h. 9 Ağıı· pura eeznsıııııı ıızaltılınıısınm 1\onıisyo ncludır 

ıı cu sokak No. H Ali Özır- temini hakkınrlu 
ın ak 

fi2!ı~)/67 19 Karasu : Aktu~ köyiindeıı 

Rcc·ep Berk 

6260/ 67:.!0 fliresıın : Alıııra kö,vüııd<:'r. 
\' ııınıs Ba,\'l'uk 

Oğlunun kııtilinin kıınuni <·<'zıt laı·a 

çal'pt . ıı·ı lnıııdığın lıın şikayrL 

Y.ilyedi altındıı hııluııaıı ıı:ıı~·rimen

kulünüıı kendisine bu·akılnııısmıu 
t enıiıı i haldnııcltt 

Ko ıııisyondadır 

Koıııisyoncladıı· 

G:!61 j 6721 Bor : Kırşehir Yaliliğiııdcn Kan ıınsıız ohmık enı<'kli,,·c ayrıl<lı- Koıııisyoııclud ı r 

<mıekli B. Buı·ıın ğından şiki\yet 

6:.!62/ 674!2 ~i,· riee : Karaçıılı kö~-\iıı 'l'uı·lıılal'llıı sula.vaıı su~'lııı Elfızığ Koıııisyoııuadıı· 

d!'ıı Ahmet Bayira ra iline götüı'iilnıck istcnilruğimleu şi
kiı~·et 

6263/ 6723 Kozan : Beleeliye eski mıılıa- 19. I . 194 gün ve 6037 sayılı eli- Komisyondndıı· 

scbeeisi Ahmet Ta~rek lekçesine ektir. 

626-l/ 6724 Edirne : Horozlu Bayınndu Hidematı vataniye t rtibinden maa.., 1\omi yondadır 
Çavuşbey Mah. No. 27 Meh- bağlarunasının temini hakkında. 
met Tabak 

6265/ 6725 Bolu : Ceza evinde Temel Mahkfımiyetinin affının temini hak- Komisyondadır 

Çavuş kında. 

6266/ 6726 Bilecik : Hooo.şerif !Ilah. Ifarb mai\ılü olduğundan kend.isine J\oırıisyoııdadır 

Meluuet Yıldırıııı ~ bağlanınasının temini hak
kında. 

6267/ 6727 7.onguldak : Gelik Bölgesin
de kahveei tlyas Arslan 

626 / 6728 Dcrik : Adalet mübaşiri 
İbrahim Canbolat 

6269/ 6729 Gerede : Koçwıılar Köyü 
nıuhtarı ve ar. 

Zilyedi bulundukları arazinin tapu- Koıııisyoııdndıı· 

sunun kendilerine verilmesinin te· 
min i hakkında. 

Kendilerine de P . T . T. müveızile- Koıııiııyondadır 

rine ta.ıunan kanuni haklııı·ın tanm-
nıası.nm temini hakkında. 

Muhaınmen bedelleri üzerinden çanı Kunıiı;yuudııdır 

ve köknar verilmesinin IA!ın.ini hak-
kında. 



]~ayıt Dll kçe ·ahlbin:ln 
o. adı , soyfldı ve adresi 

6270/ 6730 Muğla : 'eza e1·inde Hasan 
Ayaz ve ar. 

fi:!il / 6731 Istanbul : Balkapan Hıın 
isk le yükçüleı·i Öıneı · Ku-
ya ve ar. 

- ~74 -

D1lekçenin özeti İşiemi 

.\[ulıkfınıiyetlıorinin affının tomini Koınisyondııdır 

hak km da. 

Yükc;ült>ı· cemiyetinin kendilerine Çalış ımı Hııkanlığına 

yıınlıım yapııınadJğından şikayet. 

6272/ 6732 Kütahya : Lfızhüseyipaşa 25. \·r. 1948 gün ve 7092 sayılı di- Kımıı·n lııığ l nnııııştıı· 

Mab. Abduliah Saygın lek~ sino cktir. 

6273/ 6733 Samsun : Jugazi i\ lah. Ka- t'ilı\-ti ııskcriycec alıuan arazilerinin 1\oıııisyoıırl ıHlıı· 

dJ Cad. İsmail Tckiııtürk iadesinin temini hııkkında. 

6274/ 6734 Unkapa.ıı - İstanbul Kü- 2-1:. ll . 19-1,7 gün Ye 2556 ııyılı di- 1\oıııisyondııtlır 
çükpazar Hacıkadın Jo.73 lekçesine cktir. 
Osman Karahan 

C.275/6i:J;j Babaeski : Maııdmı kö · Keııdisin(' toprak ,-eı-iln ıesi h:ıkkın-

yündcn l lıı.~an EnloğHıı ıl n 

6<!76/ 6786 flöyııük \ınıa .\llı. , uri J•:nı ~u llcı·inc olduğıı gibi kcıııli' Vııı ·

lık \' erı.ri~iniu ıle geri iarleqi lııık -Emir 
kıııdıı. 

1\oıııi~vondadıı · . . 

1\oıııisyoııdııd ır 

6277/6737 Beykoz - l ·tarıhul : Winıü~- Var.il'e lwşında sıı kııtlıınclı ıf ıııdıın Konı isyollllııdıı· 

suyu Ko. 51 Jlilmi Jl ıını kanuni tazıııinıı t ,.e yudınım .'" aiJıl-

ü27h/ ti7a · Bııhac:ıki : .\lııudıı-ıı kö,,·iiıı 

den !)ühü 8rdoğan 

6279/673!1 (l mcrek : . ll. Oı·ak Ba~

kanı .~aban Üstiiııd:ığ· 

fi2 0/ liHO 

():! lj 6Nt 

62 2/67-1:! 

.\fu:-ıtafal~ ııııılpaşa : Liila
ahin :\rtı Bursa Vd . ~o. r> 
~ükrü Ö?.ka.ıı 

Aydın : ( ı·ta :\Th. 2. pıııar

ha~ı sokak ro. 70 ~\ h ınci 

Emin J üzcii 

hha tarla;ı Kırmızı ~o

kak ~o. 30 -ı lüııeyin L'z 

(;:! 3j67.t:ı (~~mlik : Hamidiye 1lı. 

.Muhtııı·ı Ali ve Aı·. 

62 -l j6i.t.ı .Aı·pa~a~·ı - Kars : Yo«: kö-
yü i\lıılıtıu·ı Toıuııı· hmet 
Gülhaz I'C Ar. 

62c fı/6N:ı • ivııs : Cumhuıi~·ct d. 'o. 
62 ._eri f 'l'er.el 

62 Gj67-l6 . ultanahın l - !stanbul : 

Cezaevinde ebahat • eha-
betyaıı. 

ınasıııın tcıııini hakkıoda 

Koıııliı;iıı topmk verilmesi' h·ık- 1\otııisyoıHlıırlıı· 

kırıda 

:J:?..J.2 sıı~·ılı Kıınnn hiikümlcrind!'n J\oıııisyoıulııdır 

l'ııyclalııııdıı·ılrıuılıırı hakkındH 

[fak. ız olarak •ıkurılılığı vav.if siıw 
tekrar alınınnsınm temini hnkkıııdıı 

\' ckfliet eıin~nıl<> ka ldığı hi ını et inin 
ıl<> mülki hizmetine klenın si hak
kında 

lzınir D. D . \" .. ·iı·ket eliııde.vken 
ıı~ı; n hi~ııı<'t sürl:'l l'ine kıu ılık 

kı>ıııli.~iıw bir iknıııı iye veı·"]m!'si 

lıııkkınd:ı 

~uııi ipek fııhrikıısı lü7.\l!Ull olmı

yan bir i! kele ~·apnrak ınoınleket ih
racatıııu nıiinl olduğuııdnn şikiıyel 

Kendilikleri mleıı köy kuı·mıı k isti
~·cnlerin kanuna uymıyaıı hıırcl<eılı.>
l'iııdcıı ikiıyct 

1:) . lll . l!l.J. ' ~n v 2 9 sııyılı cli
ll'k esin<' ektiı· 

Hak. ız yere mcYkuf tııtulduğundıırı 
şikayet 

1\ nıııisyııııdııılıı· 

'l'ııl'ltll 1\ıık:ııılığııııı 

Kouıisyımdııdıı· 

Claş. Rıık:ınlığnıa 

Kıııni~yondııclır 

hunıisyonclıı.dır 

Kumi. y ndadır 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soy-adı ve adresi 

6287/6747 F'ııtsa : Gcıncııus Köyü 
muhtarı Server Güzel ve 
ar. 

6288/6748 Aı·apkir : Mu tıntır Köyü 
ahalisinden Zülfü Öıtl<>nıiı· 

6289/6749 İzmir : İki Çeşmelik 4:lG 
So. Mehmet Malçncı 

6290/6750 Kahvcci Çolak Ök-
ktış eliyle Yahya Yaman 

37lS -

lJilı'l":eııi ıı özeti 

Köy otlaklarının köy! ı; tüzelkişi

Hği narnma t scil edilmesinin 1 c
mini hakkında 

Köyleri otlağına eşhas tarafından 
yapıl.an müdahaleden şi kfi.yct 

10 . X . 1946 giin ve 8 6 sayılı 
dilekçesine cktiı·. 

9 . V . 1947 giin ve 3601 sayılı 

dilekçe~ine ektiı·. 

İşi mi 

E to ıııi. · yondııdıı· 

Konıi~y<nulııdıı· 

1\ oıı ıis~·uııdad ı ı· 

1\umi~yuııclodıı· 

6291(6751 'l'nksiııı - !stanbul : Yeni- Şahsına yapıJan hııksız işkenceleı·- Koınisyuııdaclıı· 
şehir Halk Bııbçesinde Zo. ı·- den şikayet 
tik Gül 

G?92/6752 Varto: f'rı.ıı evinde.' İbro- 2 . IT . 1948 ıı:ün ve 6645 sayılı 1\oıııiııyoııdtttlır 
him Bingöl dilekçesine ektir. 

6~ıı:lj6753 Babaeski : Mandıra Köyün - kendilerinin Toprak Kanunundım 1\ııınisyoııdııdır 

den Mustafa Giiltı>kin ve faydalaııdırılmulıırınııı temini hak-
kardeşleri kında 

6294/ 6754 İzmir : Günıriik kolctıb'll 
Cevdet Dü zıtidı>ıı 

li295j li755 !zmir : Özel İdare 1 ahsil
darlıı.ri Ahmet Çelik 

fı296/675fi Çarşanıbn: Kolder!' Köyün
den Cavit A rus 

6297/ 6757 ~Üı"Tnl.'nl.' : Şıı.rkı Gönl'ş ra 
köyünden !dris zun 

629R/ 675 

H!l00/ 6760 

• f • 

Çarşıı.mba : f'ezu l'l'inde 
ITaydıı.r Çubukoğlu 

l zıııir : 'l'ımııı l6:Jii So. Ko. 
10 ll n.nNtin Sıı lmıwu . 
. \ .wlııı - hnıir : J•]ski B le
di,,·e .\lulı a~ihi \·asri Idi!. 

6:301 ; 6761 Liılı>li - lı<1ııııbul : Balkan 
.\ p. ;\o. 7 :\l. ~c:>dinı Dc
miı·elli 

ri:lO:! fi7fi2 r'at i h - l stuııbııl : 1 'nkupıı -
ııı ~alihpuşa 'ad. l sıııail 

Kaptım 

6303/ lii63 Ankara : (:ümrük :Huh~fıı, 
zıı O. )lo. :;ı ~a.'· ılı ınutö.ı· 

~oföı'i.i 

Kendileı·in e kaııunsuz gece nöbeti 
tııtturulduğı.ındım şikayet 

Üer tlpı·iııin ı>nısallı>rindt' o lclıığıı 
gibi aylığa evrilmesinin temini 
lı akkında 

Askerliktl.' lıas talaııan oğluııuıı 1t•

davisinin Devi t tıırufıırdnn yaptı
ı·ılmaaının .temini ha.kkmda 

fstiklal ITıı.rbindı> yaptlğı y.ıırnr
lıklaı·rlan dolayı kruıuııi hakkının 

tanınmasmın temini hakkında 

Verilen mahkftnıiyet kıll'arında lııı

tayı adli hnlundıığn hakkında 

K ımı iııyoıııluılıı· 

K ııı ·nı·ıı lıağlıınııııştıı· 

K oıııisyoııılııd ll" 

K o nı i~yoııdaılı ı· 

ı-oıııisyorıdııdır 

7.ıı1i CŞ,,·ulurıııııı g'Ünırüksiit. olıırıık Kuınisyondııtlır· 

vııtıına a lıııın:ı~nıııı teıııini lınkkınılıı 

~rıl\·ııld<t nırnıuı·i~·cttcn ıııııhrıınıi - KnnıisJııııdnrln· 

~·ct kıırnnıım kaldırılal'llk ııffının 

tt>ıııiııi hakkınıla 

K iJıJ)i. o Inn ikı·amiyr kt>siıı1i inin ! .uıııisyııııdıulıt 

intlt-~i hakkında. 

ll iıleıuutı \'Ulm ıi,vedcıı ~~~lık ha~- i\ uınisyı,nduı lır 

lnıııııu . ıııııı tPıniııi hakkındıı 

Nııısıılleı· i ırihi kt•ıııli~iııin d(l kuıııı- Kuıııisyoııdııdır 

ni turııı in11t \l' il;mıııi,vccll'ıı J'ıı~du-

lıııulınlnıu><ı lıulıkıııdu 



Kayıt 

No. 
Dilekçe ııahl'biırin 

adı, soyadı ve adı-e :i 

~·onuıı : Oüliıbibey }lah. 
\' ali ~o. :\u. 6 Ccnıilt• l'lu
soy. 

376 -

DilEıkçenin özeti 

3 . X . 19.ı7 ~ün , . .ı92!1 s:ıyılı tli
lckt; sine cktiı· . 

lşlemi 

Iliilçe J< ouı isyoııuna 

6305/ 6765 Adana : l\filli i\Iensuc·ııt sa- ll i (kıııatı vataniye l!'ı·tibi11dcıı ma- 1\orniHyondadır 

nıı.1·ii f ~let ııı e 'rürl· An ııinı a~ lınğhııııııasıııııı temini hakkında 
ir. Bcki\r pav,,·onu ın •sul 

hek<;isi Ümer !,ütfi Al evii 

6306/ 6766 f)l'hzadebaşı - f stanbııl: On
s ki1.sekbaıılıır Xo. fi :\faC'i

dc emiili cli.l'lc 1. J l anı it 
Tekimıoy. 

6307/ (i767 

630 / 676 

630!1/ 6769 

'Esenkent Anka·ra : ~ ~~as
yon şefi eliyle Oı·hıın Koıı-

kupcn 

)faraş : Bıu'!-lin l{ö_,·ünden 
llnsıııı Baln 

lüıbatıış - Istanbul : 'l'ckel 
<r. Md. rııkli;ı-at i:\uhcsi ·en 
Osııııın Borınon 

lO. X . 19.ı7 I!Üil I'C 5015 sıı,vılı di 
lek~;esiııe ekı ir. 

l•:ınckli u,,·lığınııı lığluıııııasınııı te-
ıııiııi huldwıda. 

Kıll'Cieş iııiıı kmıt ilinin ('!'Zalaııılırıl

ıııad ıj::ııuluıı ~ikfıyet 

1 . J \' • L!Jol7 g'Üll l 'e 33-10 sıı_y ıfı di 
lek~ si ne ('kt i ı·. 

1-i:omisyondaılıt· 

1\.ıııı isyondndır 

K o ın isyoııdıırlıı· 

1\oıııbyondadıı· 

63 10/ 6770 Aııkarn : D. D. Y. ll ıısılııt 6. \ ' LJJ . JH.ı7 giin 1·e -ı3H6 ti:ı.nlı Koıııisyondadır 

Dain•ııi enuk ve dosya hü- dilek~ sine cktir. 
rosmıdıı Rü~t nı Boz_,·!'l 

6311/6771 Keçiören - Ankara : Eder Vatani hizmet tertibinden aylık 1\ uııı isyondadır 

So. 1o. 117 Nuri Aydın- bağlıııımruıının temini hakkında 

5312/6772 

on at 

Erzurum 
bakkal 
eliyle 1. 

Yeni kapıda 

'üleyman Bnı·ış 

udi Gennn 

6313/6773 Adana : Bnk.kalı köyl ı· 

grupu snğhk memuru Mch
me1 Özdemir 

6. H/6774 Karabük : Bel d iye ha.lı 

dükkimları müsteciı·lt>ri 

Tevfik Ç'elebi ve ar. 

6315/6775 İstanbul : Mak udiye ha-
nında zemin kat ro. 14 
Adil Rünler 

'ebir, G·eom tri ve Kiıııyn dersle
ı·inden bir imtihan hakkının veril
nıesinin temini haklanda 

Konıisyo ıııl ıHlıt· 

Köy Enstitüsü memurlarının mnd- Komiı;yoıırlarlıı· 

di dw·umla.rınm düzeltilmesinin 
temini haklanda 

Fazla takdir edilen Kazanç Vergi- Konıisyondudır 

lerinin kanuni miktarlara indiril-
mclerinin temini hakkında 

Kanuıri emeklilik haklarının ta- 1\onıisyoııdadır 

nınrruıs1 hakkında 

6316/6776 )(uğla : Karaahmet Mnh. Hakkıoda veı·ilen ma.hkem karar- Kuınisyoııdadıı· 

• ÇapuUar So. ro. 34 ~ll·h- larının kanunsuz olduğundan şikii-

6!117/6777 

met Atilla yet 

T,fıleli •• ltanbul 
Cad. o. 52/1 
Şe.r 

: Lfil li Emt>klilik ikramiyesinden kesilen 
recm Uin miktaı'III kendisine iadesinin t -

mini hakkında 

KonıisyoııclıHlıı· 



Kayıt 

No. 

6318/6778 

377 -
Dilekçe sa!ıi'binin 
adı , soyadı ve a'dresi Dilekçenin özeti 

İstanbul : Küçük 
iH<'hmet paşa yokuşu 
Abdullah Çiloğlu 

pazar Kendisine kesilen cezalı Kazanç 
o. 56 Vergisinden a.f edilmesinin temini 

hakkında 

6319/ 677!) ('orlu : As. Po~. 1-Hl35 ,u. 
baylarından Şekip Ta.~kıı:ı 

<: öz hapsi cezas ıııın terfisine miinı 
olmama ıııın temini hakkında 

!şlemi 

lllnliy~ Rakaıılığına 

Komisyondadır 

6320/ 6780 8uşehri - Sivas : Ağvıııu~ 22. XlT. 1947 gün \• 5 37 sayılı Konıisyondadır 

bucağı merkez muhlaı·ı A(lil dilck~esine ektir. 
Özçelik 

6321/ 67 1 Babaeski : J\Jaııdıra köyün
den Mustafa Yoldaş 

6322/ 6782 

6323/ 67R3 

Babaeski : ::\iandıı·a köyiin
den Osman Alat 

Iskitip : Yeni Malı. mi 
Gök er 

Kendisine toprak verilmesinin temi
n i hak km da 

KC'ndisinc toprak cv1·ilııı esinin temi
ni hakkında 

:t,illiycdlcri altmda bulunduğu ara
zilerinin tapustınun verilıııesiııin tc-
mini hakkında 

6324/ 678-1- Kozluk : MuhacirlerdcB ~tı· Ke ı1dilorine arazi veı-ilme inin tc-
l.ih Durgaıı ve ar. mini hakkında 

6325/ 6785 Buldan - Denizli : Uünu_,. Askerde oğlunun gözünü kör eden
bucağı H aylamaz ltöyüııdt•ıı ler hakkında kanuni takibatın ya-
::\1:. Ali Deveci pılnıasının temini hakkında 

6326/ 67 6 a.franbolu : 1'okatlı köyüıı- Kanuıısuz olarak emekliye ayrıldı-
den 1\1 usta fa Remzi Akın- ğından şikfıy t 
cıer 

h onıisyondadır 

1{ omisyondadır 

K om i. yondadır 

ağlık ve 'osyal Yar
dım Bakanlığına 

M. S. Bakanlığına 

Komisyondailir 

6327/6787 Bayazıt , İstanibul : Kalay- Emekl.iJ.ilk. ikramiyesinden kesilen Komisyondadır 
cı · So. No. 26 A!hmet Fe ri- miktarın rindesinin te:ıniJri halakın-

dun Ongan da 
6328/678 Fatih - lstan•bul : Çırçıl Milli eınlô:kten kendisine 'bir ev ve- Komisyondadır 

Haydar Cad. No. 13 Kılm)l ı'ilmesinin renrini 1ıa:kkında 
Şerbet~oğlu 

6329/67 9 Ak!hisar : Efendi' Mah. sa- Mcmurin Kanununun 49 ncu mad- Kom.i yondadlr 
bık D. D. Y. istasyon şefi desinin tatbikının temin edilerek 
Ali Özkoan kendi kanuni 1ıaklarının korunma· 

6330/ 6792 Ankara : Gen. Kuı·. Hşk . 

malınk'inı '>· a'krri ııdli 

yargıç avit Oralı 

ı hakkında 

Milletvelcili uı·a seçimlerine katıl

ınıık ic;in .\L 8. Halkanlığına istıifo . 

sıuı yolladığı halde kabul edilme· 
diğinden şikayet 

KonıiRyondııdıı · 

6331/6794 Yezir'han : Şeref ~o. Nu. 2::i . VII . 1947 gün v-e 4349 soyılı Konıi yondadır 

58 Kadriye Bulut dilekçesin ek'til' 

6332/6795 Knsımpa§a - İslianibul : Oa- I ş baı:ındn Öl<'n koeas11un ikııınıi- Komiııyoııdııdıı· 
mi Ro. No. 6 Sabilıa Özan yı>sinin I'PrilmP&iniıı tenırini hak-

6333/ 6796 Adana 
114 • o. 
Akıncı 

kında 

Reşod Bey M ah. llidematı ''atan.iyı> t erifbinden ay- Konıi. ~·o ndndıı· 

o. 9 Mehm!'<l lık bağlanmasının teminin dair 



K1Lyıt 

No. 
Dilekçe sıı.'hlbiniıı 

adı, soyoadı ve adresi 

63::ıV67!17 l<'ıı:tsa : Enkaf Köyünd~n 

FJ!Tii•r Akan 

378 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

J 13 ınıı m üstenit alacağın m H azhı~>- .1\ oı\iiıiyoıı'dad rr 
t• r ödX) umNrl h'a •k>kında 

fi:~ ~lii/fi7!JH l lııyret'tinpaş:ı Maıh. 19 Su. ll . XII . J94'7 gün ve 564:3 sayılı Komisyondadır 

No. 2 Felınıi Nergiz dilekçesine ektir 

6336/ 6799 Ayvalık : Gümrük l\ı!u'lın- Çıwkçılaı· arasmdıalci 1kmğ'iıı kal- 1\omisyoııdadll· 

f~zıı 23 sayılı motör <;al'k- dırılnı"ası llıaık'kındll 

çısı 1<1ııruk Kııra'beyoğlu 

6!337/ 6800 Hasl<öy - lstanbnl : Giiın
tfrk Mıı'lıafaza 60 sayılı 

motör çıu'k<;rsı Vahap Ça 
lııy 

63:Jtı/6tl01 Ayvalık : 29 sayılı nıotöı· 

çm<kçı. ı Osm·an Döğı-n 

6339/ 6802 anısun : Cezaevinde 'J'll-
lip Cüre 

6340/6 o:~ A·ksekıi : llükümet ta'bibi 
Şükrü Aıkınöndeı· 

6341 / 6805 Baskil : Muşağı Köyürı 

den lsrııail 1'üJ'kay 

l(ııptıınlıı ~ıırkçı aı·asında•ki ikili
ğin k•ıldırılması hakkıııda 

Kııptanlıı çaı·kçı arasınılııki ikili 
ğin kaldırılması bak>kında 

(iz<>l Af lüınnnu bakkındıı 

25 liı·a a!ili maaşA terfisinin tı-nı]n ·i 

hnl<kında 

Tapu memurunun tapu işler·indl' 

alemyet prensipine uyguıı hm·eket 
~ıne<lıiğinpen şikayet 

Komisyondadıı· 

l<orııisyorıdndır 

1\oıııisyoııdadıı· 

l(oınisyondadır 

,\dıılet Hakanlığına 

6342/ 6 06 Dil 'lari:h Coğr·afya f<\a'kiil- Aııkara Üniversitesiııin hakkında- l<oıııiMyondadır 
tesi asistanJarından Dr. ls- ki Kanun hükmünün yanlış tefsir 
mai'l Kılıç Köketen ederl'k kanuni •h81klarının tanınma

dığından şikayet 

G::ı4:.V6807 Birc-ciık : Saha Mıı:b. d ıı 5 . l . 1948 gün ve 5 41 sayılı di - Korııiııyoııdııdır 

Athmet Kuduzatboğaıı lı-kçesine ektir 

634-1/ 6808 , amsllll : Kuymat Köyün- Odun ka~ııkçılığı yüzünden dolayı Komisyondadır 

den Mehıııet Yılmaz ve ar·. ellerinden alınan bayvan ara'hahı -

rının geri iade edilmesinin temini 
halkında 

s:l4ii/ 6 09 1-}miııönü - İstanbul : Kü- 16 . l\ . 1947 gün ve 3240 ayılı 1\onıisyoııd ııdıı· 

çii-kpazaı· ~ııhtye i Haeıka - ililek~; ine cktir 
dın M·ab. Hızırbey amii 
So. No. Mehmet Öztürk 
Yalupoğlu 

6:346/ 6 10 DenizH : Kir mitçi M111b . 9 . lV . 1947 gün vı- 3208 . ayı lı Komi. yondadır 
Havuççu'bağ So. No. 24 dilekçe.-riıı e ektir 
BUrhanettin Akbu.lat 

6347/ 6811 Nazilli : Belediye Ebesi 
afiye Gündoğdu 

634 /6812 

..... . 

lzıuil· : D. Dnz. YoUarı ve 
Limanları şube bekçisi 
Mehmet .Ali Na~ 

Üc~tte geç n hizmet siir ının d e lçişlcri Rııkaıılığırıa 
emeklilik işlemine eklenm inin 

tı-mini hakkında 

7 . li . 1947 gün ve 5261 sayılı di- Koıııisyondadıı · 

lekçe.sine ekth 



Kayıt 

No. 

6349/6813 

6350/ 6814 

379-
Dilekçe sahi:binin 

adı, soyadı ve adresi Dilek~nin özeti 

BııSmalıane - lzmit· 
taayon şefi Halil 
Ertürk 

ls- Haksız olarak çıkarıldıt;"l göı:eviııe 
Ekrem tekı·ar almmaaırun temini hakkın

da 

Maluliyı>t aylıklarının yarı l arı -

- •• "4' 

!şlemi 

K oıııisyoııdadır 

1< oıııisyoııdad ıı· 

6351 / 6815 

Artovan : Balıbeyi Köyün
den Eşref Özer ve ar. 

Haymana : Bakkal 'üley
man Demirci 

nııı verilmediğinden şikayet 

Belediye reisinin görevini kötüye 
kullanmasından şikayet 

lQiŞI<ll'i Bnkıııılığına 

6352/6816 Gazianteb : Eyupoğlu ca- Kanlll1İ olmıyan KazıınQ Vergisinin 1\oıııisyonilaclır 

nıii arkasında No. 3 boyacı alındığından şikayet 

Kilmil Şerafettinoğlu ve 
ar. 

6353/6817 Fatih - !stanbul : lııkonder Emeklilik ikranıiye~den h~IDıız 1\ oıni~y ııdndu· 
paşa camii karşısında ls- olarak kesilen miktarların iadesi 
met Nur Ap. No. 4 Kat ~-ı hakkmdn 
Bedri Güven 

6354/ 6Rl8 Erzurum : Ta~nıescit Malı. Maluliyct aylığı bağlannıasınm te- 1\oınisyondadır 

Harb Mlllil.llerinden Ra-\lit mini hakkında 
Küsmez 

6355/ 6819 Kargı - Kaatarnonu : Ho- Ellerinden alınmak istenilen köyle- Komisyondadır 

ra Köyü Muhtarı ri suyu hakkında 

635fi/ 6820 Ankara : Bina Arazi ltiı·az 
Komisyonu Başkam Ahmet 
Durmuş Evrendilek 

6357/ 6823 Kanlıca : Çömlükçü Cad . 
No. 2 Emekli Y7.b. Ynsut' 
Ziya Çangılı 

İdari ınahiyette valilikten emekli- Konıiııyondadır 
ye sevk edilen valinin genel olarak 
Devlet memuı:luğuııdan itlıı.kan 

ı>ınekli &ıbyılıp sayılmıyacağı hak-
kında 

F.ınek,li a.yl ığıııuı arttmlınasının te· Komisyondadır 

nıini hakkında . 

6358/ 6824 Gazianteb : Burç Köyü Oğlunun haksız olarak enstitüden M. Eğitim Bakıınlığıııa 
Halkodası Başkanı Ökkeş kovuldıığundan şikayet. 

Demir. 

6359/ 6 25 Üsküdar - lstıı nbul : Bağ- Ku,'ayi 1\Iilliyı> hareketi zamanında Komisyondadır 
larbaşı Buı-lıaniye Malı . Ab- yaptığı kahı·amanlıklarınm maddi 
dullah ~k. No. 19/ 1 Şefika nıük!ifatının verilmesi hakkın.dn . 

Koşar 

6360/6~26 Unıum M. haşkiıtibi Mahir 
Yazar. 

6361 / 6827 Kayseri : Hüscyinli So. No. 
40 Hı~mu Kanit 

EmekliJik aylığma zıı.m yapılması Komisyondadır 

hakkında . · 

Kan güdümünden dolayı Kayseri 'ye Komisyondadır 

Hürüldüklerinden memleketleri Ga-
c: zianteb'e dönm lerinin temini hak

kında. 

6362 / 6828 Mudunıu - Bolu : Karaço- ;\l:'ılfı.li~· l' l ıı.v lı!;"lıııı ııuııı yapılmadı- Koınisyuııdarlır 

mak Köyi.indcn Tuhııin Br· ğııulıııı şikiıy t. 
tuğrul 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

380 -

Dilakçenin özeti !şlemi 

6363/6829 amsun : Ulugazi Malı. Se- Zilyecli altmda bulunan arazisinin Komisyondadır 

timiye Sok. No. 3 Adil Al{. tapuya tçscil edilmediğinden şi-
tan. "kiiyei .. 

6364/ 6830 Erzurum : P. T . T. Adli teb- ~Iaaşlarının verilmediğindeıı §İ- Komisyondadır 

Jigat Rüştü Orhan kiiyet. 

6365/6831 Diyarbakır : İskenderpaşa Hakkında yapılan kanuna aykırı Komisyondadır 
ı o. 8 Şükrü Alpasene muııınelelerden şikayet. 

6366/ 6832 Devrek-Zonguldak :İsmet- Milltıl kocasıııdan kalan ayhğmın Komisyondadır 
paşa Malı. Hacer Özkan k ~ilm k isteııildiğindeıı şikfıyet. 

6367/ 6833 Mucur : Solaklı Malı. Sa
bahattin Ünsal 

Veli Albayrak 'ın askerliğe alınma- Komisyondadır 
·ında ,vaptığı sııhtekiirhktaıı şikayet 

6371/ 6 37 

6372/6 3 

yündenltanıadan Gül 

lznik - Bursa Orhnııiye 
Köyü 1htiyıı.r lley~ti 
afrıınbolu : Kuzkaya lin

cılar Köyünden MPhınet 

Erdoğan 

'l'oprıık ,·e ı·ilıııcsinin temini hıık -

k ında 

'!'oprak veı-ilnıı>siniıı tc> nı ini hak-
kın da 

12 . n 1947 öün \'(' 4738 sayılı 

dilekçesine ektiı· 

Vazife başıncln ölen oğlunA yııı·

d ı m yapılmadığındım ~i kilyel 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

6373/ 6839 !zmir : Kes te ILi Cacl :J. 28 . V 11 . 1947 gün ve 3464 sayılı Koıııisyondadır 
Çıkmaz No. lGl ,·-~ M. 'l'al- dilekçesine> ektir 
ha Tekinalp 

6374/ 6 40 'l'ercaıı : Karakulak Kö- 25 . V . 1947 gün ve 3798 sayılı Koııı.isyondadır 

yünden Fazlı Ya1'Uz ve dilekçesine ektir 
karcle~i 

6375/ 6841 Oı·du : ( ezttel' indc Bektn~ Mahkumiyelinin affı dileğiue dair Konıisyondadır 

Bektnş 

6376/ 6 42 Hıtııs : .,.ababettiıı Köy.ü Toprak verilmesi hakkında 
'üleyman Kaya 

6377/ 6 3 !tu - l~rzun1m AğcaıniUk 1'oprıık verilme i lıakkmda 
Köyü mulıacirl rinden Zi-
yaettin Aydoğdu 

637 /6 44 l!ınıs : Yelbiz Köyü Melı- Toprıı.k verilmesi hakkında 
met oydaş 

6379/6 5 lTJnıs : Kasparkomu Köyü 
mubtarı Faik Yeşil 

G380/ 684G Gerzc : Köşk Malı . Tevfik 
a~a 

'l'opı·a k verilmesi hakkında 

Mahalleleri camiinin tamirinin te
mini hakkında 

Komisyondadır 

J(omi youdadıı· 

Komisyondadır 

K omisyonuadı r 

Komisyondadır 



Kayıt 

No. 
Dil kçe sahlbinıhı 

adı, soyadı ve adresj 

381 

Oilckçenin özeti fşlenıi 

6ilRl/6847 Trabır.oıı : Devlet Deııizyol- Kıdeın inin kanuni taslıilıinin .va- Komisyondadır 

lar ı ve l ,iııııınlıırı I sıetme pılnııısı hakkında 
Genel Md. şuhesindr ıncıııuı· 
Ahmet ne rkan 

G31l2/ 684H ?;onguldak: Oııtenullll?. l\Ih Kanuıısu1. olarak oınckli1ik ııylığı- Koın isyondadıı· 

~'Iimarsinaıı sokak No. 25/!i nın kesil diğindPn şikayet 

Yusuf Ziya Onur 

6383/fıR+!J Ki.itıılıya : ~ehriküstü Mh 
Palunga şokak No. 10 uri 
K eieı· 

GiliH/ 6850 l~ı·eabat Akçetepe köyün 
dt•ıı eı· ip Akaıiunn 

6:J85j 68!il l'rfa : Askcı:iye MJı. Ah 
diill;adir Belkis 

iı386/68:12 :;;irkeei - lstııııhul : Yalı
köşki.i Cd. No. 26 Kcşet ~e
~uti l~scrıtepr 

6387/ 6853 Babaeski : fnndırıı kilyfuı 

den Ömer 'l'uıı~al 

638 / 685+ 

638!1/ 685!) 

Polatlı Bağlıhac ı köyü 
;\lulıt~ı · ı .\Ichıııe t Ö~denıir 

Aıtkara : Yeııilı a.yat Mlı. 

~o. 1-1 / W Turhaıı Özer 

Kanuıısuz ~-ııpılıııı 

şik~yet 
~~tim l iıkleı·rleıı 

Uöı;ıııeıı olduklarıııdaıı kanuni is
kiin hvklarınm ve ı·ilmesinin temini 
hakkındıı 

Kanuni eınekJilik haklarının tarun
ınası hakkında 

Mnli~·c 1tiraz Koıııisyoımnuıı hak
sı7. muamelelerinden şikiiyet 

Komisyondadır 

KomiHyondadıı· 

K onıisyondadı r 

Komisyondadır 

'ropmk veı·ilınesiıılıı teıııini hak- KoıniRyondaclır 

knıdu 

Kö.v sulurının ıılııımnk iste-nildiğin
den ~ildi .vet 

l\lfılfıliyet ayJıiPı hn~lıınnııısımn te
mini hakkında 

Komisyondadır 

K onıisyoııdadıı· 

n:;ıD/6~->:lö Buı· .. ' iğdc : l\cıııcı·hisu ı· .\ı·a zil cı·i lıııkl;ıııdak i knnııni hııkln- Koıııisyoncladır 

lıu • ağ ı c:~.' ıı · :\lh. l\o 10+ 1 ının taııııınıııılı~ıııılan ~ikit.l'l.'( 

J!rhnıct Kıvan~ 

(i :j! ll /fıS~ 7 c:alata - Istanbul : ')nı<'r Kir:ıh ·clc llı:'riııiıı •ııüıı asip nispet- Komisyonılııd ı r 

Ahithı\lı :\o. 10 kııt + <lıı~· - lerde d ii7o<'lti'lııı ·inin l<'nıitıi h;ı]{-

l'iıııenlml ,;ahiplni cl<'ı·ne<•i kındıı 

ı·~isi 

f i :J!l~ i fı'\:;.' .\ıı l;a ı·u :B ina .\nı~i Yerıri · 

1<'1 i ltiı·~ r. Ko ı ıı i s~·uııu Bıı~
J: nn ı . \.lıııı c t lluıııııı~ ~~~·. 

rrııılil<'k 

(i:J9!3j()R5!l Lstıınbul : Milli 'l'üı·k Talc
. lı birliği başkanı Tekin 
Turan 
(Yüksek Ekonomi ve Ti
caret derneği) 

ti394/ 6 60 .Ankara : Fakü.lteler ve 
Yüksek okulla ı· tıılebe biı·

liği başkanı Zeki Raltacı 

oğlu 

!) . J \ ' • l!l+S gün 1' 1' 6820 sa~· ılı ll i- Komisyondadır 

l c> l ":~•i ı e el;1 i ı · . 

Komüni t uzuvların D vlet daire· Koııı i~yoııdodıı· 

lcıri ve öğretim üyeliklerinden çı-

k.a.ı·ılmıılarırun temini hokk:ında 

Komünist faııliyetleı·e karşı ledhir 
almmasının temini lı.ııkkındıı. 

Kunıisyııııdııdıı· 

.. 

·r ·. 



Kayıt 

No. 

6395/6 61 

Dilek~e sa'hibiniıı 

ıtdı, soyadı ve adresi 

Muğla : DemirciJer ccrııj

yeti başkıını Mehınl't Yakı -

şır ve ar. 

882 -

llill'kçeni u özeti 

Belediye tarafından dükkfınla ı·ın

dıın çıkaı·tılıııak isteııildikl t>ı·iııdl'n 

şikayet 

1\onıisyondadır 

6396j 6R62 ungul'lu : Duı·gutlu 
yündeıı Yusuf Uluç 

Kö- Muhacir olduklarından kendisine Adııll't Bakanlığına 

yaı-dım yaı11Jmasının tı-nıini ltıık-

kuıda 

6397/6861 lstanbuJ: Ceza eviude Bnı·- Genel a..f dilekleri hakkında J\onıisyoııcladır 

han Karadayı ''~' aı·. 

639 /6 64 Hızaıı: Merkez Aşağıkııı·ıı

su mubtarı Ali Aslan 

6399/6865 Boğazlıynn: Ahmet Tıın (' ı · 

6400/6866 

ve ar. 

Aşkale : Özel ldare nıe
murluğundan emekli Rıd
van Hülagü 

Kııymnkaml.arinın kanunsuz işl em- İçişleri Bakanlığına 
lt>riııdea şikayı-t 

Halkın paı·asiyle alınan traktörün Komisyoııc!ııdıı · 

şahsi işlerde kull.anıldığmdaıı şi-

kayet 

Enstitü öğretmeni oğlunını geçine- M. f~ğitinı Bakanlığına 
meruğinden dolayı mall uurumu-
mm düzeltilmesinin temini hakkın-
da 

6401/6867 Çorum: Çiftçi Mah. Mus- Kanuni baklannın tanınınadığın- Komisyoııdadıı; 

tafıı Kadı dan şikayet. 

6402/6868 Akçadağ : Doğanlar Kö- Köyleri mektebinin yapılmaşı için Koıııi~yoııdadıı· 

yünden Ali Keleş verdiği 6 000 liranın iade edilmesi
nin temini hakkında 

6403/6869 İskenderun : lnönü Cad. 
No. 202 İskender Zrik 

6404/6870 

Kamulaştırılan gayrimenkulünün 
hadelinin ödenmediğinden şikayet. 

Koıııisyondııdıı· 

Atlall't Hııkanlığıııa 

6405/ 6 71 Kadııköy - l'stanbul : Yel - 1-'akiı· olduklanndan memleketleri Koıııisyondııdır 
değiı•rrıeni Hlasiınpaşıı Mıılı . 

Ayrılılkı;eşme , o. ' n. 12!i 
Mehmet Rirel 

6406/6 72 Ödemiş : Yeni <;aı·~ıdıı Nu. 
3 dükkanı sahibi yanında 
Zekeriy;ıı Uzıın 

6407/ 6 7:1 Gelibolu : Konı Köyün 
tlPn Şl'vki Boztunıı 

640, / 6 H 

6409/ 6 75 

neyl>azıırı ama Röyiiıı -

en Haındi Eğil nı>7. 

Öı·tülü : Oı,r1tkuın Köyliıı 
<len M11thnnıt B\'iı·ıreıı 

~lı·zincaıı 'ıı parasız göııdt>rihnı>1eri 

n'in temini ha·kkındıı 

I aıınılaştırılan aı·aziııinin bedeli
nin iidenıııediğlindeıı şrkiıyet 

1\unıisyoııdarlıı· 

l•lviniıı su'baylardau alınaı·alk kı-n - Komisyoııdııdıı· 

elisine veı;jlme. inin reınini h akkın-' 

da 

.]aııdaı·mu taı·ıı(ından yapılan kıı

ııunsıv. munmelelı>rdeıı şikiiy 1 

Arazisinin kanuna ııykın oJaı·ak 
kt>yfi bir şekildr kıımulıı.~tll'ıJdı-

ğ ın<laıı şiikfıyet 

Konıiı;yondadH· 

1\omiııyondadıı· 

641 / 6 76 'iveı·l'k : elueemi 
Ekreın lnal 

.\1 ah. Fı·au. ızNı dersinden bir iıııtih·aıı Komi;.yoııdachı· 

hakkı \·eı·ilrmesinjıı temini hakkın-
d n 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

641 1/ 6 77 F111tilı - !stanbul : lsken
derpaşa Malh. Karal,adı 

So. Nıo. 5 M. Sali'lı Yeşı:iloğ

lu 

6412/ 6878 

6413/ 6 7!1 

(j414; 1i880 

64 15/ 6881 

()416/ 6!'382 

l'maı,lıaşı : Kavnak I<öyü 
ınuhtaı·ı Adi'! r<öı~ığlu 

lrıt epe - (Jaııll!klkale : Tev
fiok'iıye Okulu eğitıneni llı

l'll'lıiııı Çetin 

Beykoz- lstııııbul : Anadu
lu fenel'i Hasan ~an 

::5ııınsuıı : Adiiye Geçidi 
o. 15 Hemıci Paı·ııcı·koğlu 

1staıı'bul : Üniveı·site Fen 
F'a.kültcsi umumi kimya 
doçl'nti Mu vaffııık ::;ey{lıaıı 

6417 / 6!'38:3 D ıı ·izli : Bu had ağ Hucağı 
belediye ta~sildaı·ı Ali 
Kandoğdu 

6·H8/ 6886 Aıı'kara : Gelin ::)u. No. U 
Va1ıit Fuat Süre! 

6419/ ()88 ' ;y'er.köy : Emekli eczacı 

On Y 7!b. !:::lalbri Güııek · 

ü420/ 6889 Zara : Kurucaa.'hat Yayl-a 
•Köyü halıkından §lakir Du
rak 

li.J.2 l; ö890 •Sivııs : Büyükka·zaııcılıır 

No. 12 M. All Çağlayık 

ü422/ 6891 • R:oğazl ı yan - Y.ııaırad : 'l'e
pedoğaıı Köyünden Mustıı
fa Genç 

6423/ 6!!92 Oınnamye : Hareket lll<'

ınuru Hamıi eliyle Vahdet
tin İ2ıgi 

383-

Dilek~enin özeti 

Eski l>'ir milletvoelkili olduğundan 

r e s fa lete düştüğünden kendishıe 
y:ırd ıın yapıhnasmuı temini halt-
1kıuda 

Kuınşu köylerinin okul iıı~aatı iı;iıı 

lmııuıısuz pıııııı ıılınfhğıııdan şiıkii

yet 

Mıııli vııziyctledıtin düzeltilrnıesiniu 

tenıiıı~ ha kk ında 

Haksız olaı·ak ~ıkarıld ı ğı işuıe tek
rar a!JO'masııun · tenıiııl hakkında 

.Askere gitmesi dolayısiyle ayrıldı
ğı 'işine tekrar ıılınmııdığıııdan şi

kfıyet 

Kanuni harkkı olan 70 liı·a ayl ı ğı

nın vel'ilınesi ll'wkkında 

Maaş bııı·eınine alırımıılarmııı tenı.i

ni 'lın'k k ında 

Enısııliyle b'iı•l:ikte terfisinin yür'ü
tülmeı;i ha'kkında 

J2 sene zilyedl:i'kleri altında bulu
nan arazileri üzerinde kanuni ha'k:
la.rınırı tanuımııın hakkında 

Köyleri hal•kına arazi verilmesinin 
tı>nıini 'ha•kokıııd·a 

.Jandarma sınıfına ha-ksız olarak 
alınmadığından şikayet 

Köylülerinden toplanan pıırııııın 

knymalkanı tr.ırafmdan k.ıanunımz 

olamJt hareanmasınd!an şikılyet 

1~kendeı"\ln gar şe:llinin şahsına 
karşı yaptığı kanunsuz muramele
lerle işinden ~ıı'karıldığındaıı şika-

yı<t 

Komisyondadır 

1\oınisyuııdadıı· 

1\ u111isyondad ı ı· 

1\omi~yondadır 

lçişlel'i Bakanlığına 

K oıni~yondad ır 

Koınisyondadır 

Komisyondadıı· 

Komisyondadır 

1\:omisyondadır 

K oıııisyondadır 

Komisyondadıı· 

Konıisyondnclır 

6-124/ 6 9:3 Eınet 

k it 
Yargı~ Edip PH- Maıışı 90 lira o1duğu halde 70 lil'll Konıisyondadn· 

üzel'inden öderıe'k aldığından şi'ka-

6425/ 6894 'l'oekel Grı . Md . Evl"alk ın~

muru Nafi Barutlu 

.. ı ı 1 

yı>t 

4988 sayılı Kanunun 4 neü madde
. inden fayd·a1andırılma11ının te:ıni

ıti hakkında 

Koınisyoııdııdıı · 

.... . · ·~ . 
-~----...L- -



Kayıl 

No. 
Dilekç-e sahibinin 

adı, soyadı ve ·adresi. 

6426/ 6 95 (iebzc : Tuzla Kö;-.·ünde No 
2 AJi Rıza Pakso~· 

6427/ 6 96 Hızan : Horoz Köyü f iuh
tan ~·Iclınıet Yanuııı 

6428/68!)7 Adana : Kocn:vezir i\iıılı. 3H 
~o. No. 130 Seliimi . nlınaıı 

6429/ 6 9 Üsküdar - lstanbul : 'l'op-

384 -

Dilakçenin özeti 

Dilekçe Komisyonuııra verilen kara
ı· ın yüı·ütiilınediğinden §ikayet 

~\1ektep inşaatında kaymakamın 

.volsuzluklll'l'llıdan şkiıyct. 

ll . lll . ı948 gün ve 6558 sayılı 

cli lck<;esine ckti r . 

12 . 1 . 19-!H gün ve 5fJ5 sa~· ılı ıl i le k-

İglemi 

Komisyondadır 

l ~ı işl e ı ·i Rnkaıılığına 

Komisyondadır 

ı\oıııisyondad ıı· 

lııtnelioğlu Helaksinan ~o. çesine ektir. 
39 Arif H ikııı et 7-üJıe l 

6-130/ 6, !19 Aninıra : Yenihayal 1lah. 
:>.o. n23 Alııııet StuııJu 

64!H/ t.i!l00 -\."'lın: C'cr.a l'l;n<Jc :\lnzaf 
fer Gürer 

6432/ 6901 i\kı !emen : Aliağa Burağın 

dıın lhrnhi ın Özok~:n. 

643~/6H02 1'erıııc - Üııye : (i('hÜmıl<:ı 
Kö.1·üııden Ali Kuş ve a r. 

6434/ 6903 ~:anakkale : lsmetpa§a i\ilı. 
Arslam·ıı (.'nd. No. (i0 !.;min 
~:riş 

6435/ 6!'l04 Soınıı : Zabıı katibi lbra
hinı l'tku eli.vıc ehdi ~~~

ncr. 

6436/6905 B rgama : Gazipaı;:ı )lh. 
A1· o. Ko .. l hanııil llüney 

ı s 'cnelik ı ~ıeıııııı· olıın,k t•ıııekli~· t• Konıisyondndır 

a~·rıiJığınd .• .n k<'nclisine maıı~ 1);\~-
laıımaHının temini hakkıııdu 

( 'ezıl 1'1 i i ~ .nırdmıda ."apılıııı ,voı 

sm:luklaı·cl:ııı şikı\vet 

Toprıtk verilmesinin temini hnk
kında 

1( oınisyondadır 

::!ağlık ve Sosyal Yar
clını Rııkaıılığınıı 

Orıııuıılıu ·ıııdan odun 1 csmck i~iıı T\onıisyondııdıı

rulısat. 1 eri:ınesiniıı teıııirıi lıııkkındu 

(it~nıeıı o ı ıt uğtmdarı kendisine hir Konıisyondadır 

dükkiin ,· crilnıesiııjn lcnıini hukkın-

da 

(hcl .\l ı· anunu hakkında Komisyondadır 

ITuksı~ olar:ıl< BakıırıJık emrine alın- Komisyondadır 

dığındOI\ Şk tiyet 

6-137/6!106 Yenişehir - AnJmora Deıııir . _\fuhkenıcııin hakimıda veHliı{i us· Komisyondadır 

tepe Özvcı·eıı Ro. Ap. Kat kcı· haknFılığı kat·nı·ınııı kııldırıl -

2 :-Jo. 3 ıııası haklımda 

643 / 6!)07 l.ınnhul : PanA"aıtı ()umıııı Oll'n ko<'ıısındıın emeklilik aylığının Komisyondadır 

riyt•t C' ad .. 'o. 1.37 l<'cı hi~· · · k~ ndi ·ine hağıannııı;.,ıııın t~ıniııı 

( li.inıı n 1 e ııil si lıııkkındıı 

643!1 G!JO, Ankaı·u : lçişleri Buknnlığı Io:ınsali g-ibi kendi ücretinin de nrtı- Komisyondadır 

Kağıt işleri Md. motörlii rılınasıııın temini lıakkındu 
rlai;;rı t H·ısı ·hzet Erc:etin 

6+.l0/ 6!'JO!I Adana : Cezaevinde Haıııın )fnhkPıııccr hakkmda wrilcıı karaı·- Komisyondadır 

Bııhadır ( Başbakanhğıı. ıla ltatıı~·ı ııdli olrlıığuno dair 
ı; , 1:.!47 num:ınısiyle geldi ı 

6·H1 /6!l10 .l:lergaıııa : Yen icami yanııı 2:! .Xll . l!).J-7 ırün q • 5766 sıı.yılı Komisyondadır 

rla bcrb r m r cli~'le A.'~P dilckc:esint• rktir. 
Üzdil 

644:! 16911 1'\:l.c :.\li Yıı1·uz ve sır. Hel('di.l'l' · ı· ı ; imindı• ynpılaıı yoiMıız- Komisyondadır 

luknan şikfıyet 



Kayıt 

No. 
Dil~kçoe ~~&hlbiuiu 

adı, soyadı ve adresi 

38lS _ . 

Dilekçenin öreti 

6-!43/ 6912 Konya : Şemis Mah. Sıtına Askeri ınalıkcıııcııin haksız kararla- Komisyondadır 

mücadele karşısı No. ll Oı.- ı-ından şikiiyct 

ınan Nuri Usman 

6444/ 6913 Akdağ 1\Iadeni : Azaplıa~ııı .\fuhtııı-ın yolsuzluklarmdan şikayet Komisyondadu· 
köyünden Hüseyin Tor :ııı 

ve ar. 

6H5/ 69H Sivas : ezaevinde Süley- Üzi'! af dileğine dair Komisyondadır 

ınan Nuri l sHimoğlu ( Ba~-
bakanlığın 6/ 1232 ııunııı ' 

rasiyle geldi.) 

6446/ 6!)]5 ~afranholu : Bulak köyiiıı · )lııhtaı· uı yolsıızluklarıııdan şikayet Komisyondadır 

den l\1elımct lızet Oktay 

6447/ 6916 Karacabey : Hükümet civa. 10 . ll . 1!!48 ı,rün ve 62!16 sayılı di- Komisyondadır 

nnda arzuhalci Süleyman lckı;csin e cktir. 
Ersek 

6448/ 6!117 Çaııkm :Cumhuriyet Mah . Ordu taı-afıııdaıı işgal edil en oteli- 1\ar·ııra bağlanmıştır 

Park oteli salıibi Mahmut nin tahliyesinin temini hakkında 
l<~rdal 

6449/ 6!11!< Clur.iaııteb : Vakıflar 1\Tü- ı•:mcklilik aylığıııın artırılnıasının Komisyondadır 

dürlüğü Yasıtasİyle vakıflar temini hakkıııda 

6450/fı9J9 

nrerııunı Ali Rıza Akınan 

Elazığ : İstasyon kısım şe
fi Şükrü Uçaker 

Kanuni haklarının tanınmadığın- Korııisyoudadıı· 

dan şikayet 

6451/6920 Dinar : Camiikebir Malı . Ridematı vataniye tertibinden ma- Komisyondadır 

Şemsettin Şener ~ bağlanmasının temini hakkında 

6452/6921 Gebze : Uzla Köyünden Avukatlık ruhsatının verilmediğin- Komisyondadır 

No. 28 Ali Rıza Paksoy den şikayet 

645V6922 Bor : Kırşehir valiliğinden Kanunsnz olarak emekliye a.yı·ıldı- r;onıisyondadır 

emekli B. Baran ğından şikayet 

6454/6923 Eğil : Bağlı pürhakiyen Jandarmanın kanunsıız işleminden Komisyondadır 

köyü muhtarı Zülkif Aslan şikayet 

6455/6924 Boğaılıyan : Muhacir Mah. Hükümet memurlarının adaletsiz- Komisyondadır 

6456/6925 

6457/6926 

Hayrettin Tan liklerinden !jikayet 

Hizan : Purunns muhatır 

Ahmet 

Çorum : Yeniyol Mah. Şa
kir Dalyan 

Kaymakamın kanunsnz işleminden l~işl ~ri Bakanlığına 
şikayet 

Emekli üzerinde kanuni hakları- Koınisyoııdadır 

nın tamnmadığından şikayet 

6458/6927 Yozgad : Eskipazar Malı . Kanuni nıüktesep haklarının ta.nııı- Komisyondadır 

Ahmet Öztifik nındığından şikayet 

6459/6928 Amasya : Sofular 
No. 89/5 Ali Rıza Öz 

Mah. TTidematı vataniye tertibinden ma- Komisyondadır 

a§ bağlanm881run temini hakkınıla 

6460/6929 Ankara : 'l'ekel Gn. Müd. 49 ayıh Kanun hükümlerinden Karara. hağlanmışhr 
Muh88ebe kontrolörü Fuat iaydnlandırılm88ının temini hak· 
Gö~~geg kında 



Kayıt 

No. 
Dilekç sa!hilbimn 

adı, soyadı ve adı·esi 

fı-ı61/69::10 Bakn·köy - İstanbul : 'ra
si ·k a le Emcet Bilginer 

646~/ü!l:H Jo'atilı - lstanlıul Kı 1. Orta 
Olmlu 'l'iil'kçe Öğretnıeni 
Celül Alnıgeniş 

6463/ fi9:J2 Mani~ıı : Cezneviııde Eıı

6465/ 69:14 

6467 / !i!J:J6 

646R/ 6!l:l7 

\'er üngiipay 

Ku~ada ·ı : llct' Jelare 1\u
nılu 1 [ui{L~i Buyı·ııl 

1\arııyazı : Aşağı Söylcınez 
J'öyü Yakup Kılı~ 
lznıir : Tepecik Gıızilrr Cd. 
'o. 129 Şevki oyııtik 

Perg-iııi 1\öyiinde İsmail 
Ş!'na ' 't' aı·. 
Ankaı·a : Meı·kez Sıtma Şn
vıış ını>nıuı·u Rııki Çekil-
oğlu 

- 386 -

Dilekçeııin özeti 

16 . li. 1946 gün ve 1205 sayılı cli
l!'kçesine ektir 
Kendisinin d(• ortaöğretmen okıLin 

nıeı.ıııılnının lıaklarınclıııı l'a.rdıı

luııdıı·ılması hakkıııda 

/1. r dileideri hııkkıııda 

'riit ün nıkollcsi ~·ükşclt il nı ek 
kooprı·at i rlcı·(•e kendilerine 

için 
fazla 

avıııı~ ,·crilııH'siııiıı t >m inine dair 

Kanuni g-a,\Tiıneııkuliindcki halda
rının taııınmadığındaıı şikfı~•ct 

1!1. XTT .1!l47 .g-iin ,·c 5745 sa,vılı 

<lilckçusinr cktiı· 

'!'oprak vcı·ilmcsinin temini hak
kında 

.J.6H sıı~·ılı Kanun hükümlerinden 
l'ıı.wlıılamlıı·ıl ması hakkında 

İşiemi 

1\ onı isyoııdadıı· 

1\nnıı·a lmğlanııııştır 

1\ oııı isyondadı r 

'l'i('a rrt 1 :u kıı ıılığı na 

1\rıııı isyoııdadıı· 

J\ <•ıııi~yoııılııd ır 

1\ o nı isyoııilııdıı· 

1\oıui~ynndııdır 

6-!69 / 6!138 Fatsa : :\Iu ·tııfa Kemalpa§a H . Xll . 1947 gün ve 560 sa.nlı Koıııisyomlııdır 

Mııh. Ahmet Tlamdi Kal- ılilckc;csine ektir 
kan 

6470/69~!) Bebek - İstaııbıtl Yalıboyu Bulgari~tııııdaki kardeşinin ana\'!l· ı\oıııisyoııdııdır 
:\o. 164 Kerimc Voskay tıına nlııııııu~ıııın temini hakkında 

64il/ 6940 Uııvza Davavekili Tahsin 
('örek~ioğlu · 

10 ·cıı lik diıYavekillerine anıkatl ık 

l1akkmııı tanınıııusıııın temini hak-
kında 

1\ omisyoııdaclır 

6·H2/ 6!l·H Erztıı'llm : Belcdi~·e Baııka - !1 . ll . 194 g-ün ,·e 6265 sa~·ılı 1\nnıi syoııdndıı· 

nı Münip Alas ver dil<>•: siıır ek-tir 

6473/ 6942 Hınız : Sarılı Malı. i\Iuhtş.- Toprak verilm ~i lıakkıııda 1\onıisyoııdadır 

rı Iehmet Karııcn 

6474/ 6943 Ankara : l\lerkez Bonkn 
sında siııı Çahan vo Ar 

6-!7:1/ 6!!44 Kadıköy - Istanbul : i\ıı
r.ifbey okıık :No. 4/1 :.\Ituıa

tafa 'l'ıiııceli 

l•:ıneklil ik Khnuım h~kkırıdaki eli
Ieklerinin kabnlü 
lhıksıı olarak görevinden çıkaı·ıldı
ğıııda ll iki\,vet 

1\ cıınisyondııclır 

Komiı>yondndıı· 

6476/69<15 Urfa.: Hubetil eyi .köyün- 1'opr>ık \'l'rilmesi hakkında 
den Hüseyin esur ve ar. 

1\oıııL yondadır 

6.J.77/ 6946 ~~I'Zlll'lltn 

di i\[Jı, 

Emine 

şağıluıbipef'cn 

Şa leıoğhı ~okak 

M7 / 6947 Bnkırkö.'· - l stanbul : Rofrn 
kö~ründen ;\[. Pomıılı ve Ar. 

6479/69 Bakırköy - Istanbul : "\afrıı 
köyünden R. Bavray ve Ar. 

KoN\ ·ındaıı emeklilik a.\'lığmın K onıisyonclAd ır 
hıığlanııı"sıııı.ıı temini hakkında 

Piloı·yn Çiftliğinin kendilcrineı~·ap- I~işıl\ri fiaknnlığına 
tığı zııliiııılrn.lcn ·ildl,vet 

l·'ilur~ ı• ~·iı'tliğiııin kcnuileı·iııc yap- Konıiııyvudauıı· 

tığı zulümlerden şikayet 



KaYJt 
No. 

Dilekçe &aiJ:ıilbin~'ll 

adı, soyadı Ye adresi 

6480jtHJ.ı!J l~ tlik .• \ nkara 1'aı1nı 

Balmnlıii;ı l·:tlik Baktcri ,,·o
loji Eııs. Bchçet t:iil'fı~i n 

6481 /6!l!'i0 Pertek : ı-;avakl ı 1 l<ısıııı 
K.ııı·uk 

- 387-

Dil<"'kçenin özeti. 

llaksız olarak alınan Iktisadi Buh
nııı \'e rıcisiııiıı 1 ııldırılması hııklnıı
dn 
i\ lu ıızuı· ,vayln lıı ı·ıııdn lın.r,· aııla rı

ııııı ollanııılal'llıa nıiini oluncluğuıı-

rlmı •Şikiı ,vE>t 

iıtlem) 

1\ oınisyondadu· 

l ~i~ l eri Bakanlığına 

6~·H2j6% 1 Sivas : Oı·lııokul (iğl'(•tııırııl M<>ı ·hııın ko<•nsınrları lıağlmııırı nııııı - Koıııis,voııdudıı· 

l'eııı .\slcurı eli,vl<' Bedri.n• şııı ı x ·'·a~1nı tlolclurıın oğlunıı dii-
.\loı·;ıl ~en kısnıııı kesilıliii;ind cn ~ikiı,,·ct 

6-IH3j6!l!ı2 Yeni~<·hiı· - Anloıra : Tuıııı K aıııı ııi ıııııaşınm verilmediğiııdeıı .ı\1..1 Rğitini Rtıkanlığına 

C'd. :\l:ımwı ·a sokıık :\o. 3~ şikiı ,,· <·t 

Leyla . \,, ·ha "ıı 

ti-!84 j 6!1,i3 lli ,vıı l'iıakıı· : :\fnallnk so- E\"irıiıı ki ı ·ac·ılnı•<lıın tıılıli,veııini'n {e- Koriıis,vondndır 

ka k 1\o. 1 i :\lü,,·css('r Üz- rııiııi lıııkkındu 
türkıl n 

6485j6B!ı+ .ı\ l alatya : Diiıi.vol Lehlclıi<·i 2!'! s~ıwlik hizmetinin g-özönünde ' Korııisyoııclndır 

~okıık :\o. ::!1 Süle,\-ılltın tutııl:mık miıliılen tekaüde l)ı.k<u·ıl -

:)inışck ıııasııı.ıııı temini hııkkııu]n 

64 G/ li!lG5 Istanbul : C'ı>za evinele Ali (l <·m· l At' Knnuııu hakkında. · Koıni~y1>ndndır 
Özd miı·. 

6487 6956 Biiuyan : l Ice merkezinele Yıı.ptıı ·ılarak evleri lıakkmda . 
göc:nıen lbrahim Dcngiz ,. 

Konıisyondıı.dır 

ar. 

6488/ 6%7 Köyceğiz : Özel Saymanlık ~ . \ ' . 194c7 gün ve 3 Ol sayılt di- 1\oıııisyondadır 

köy hürosıı ınC'ınuru Flıı~an ldt~<':iıı 6ktir. 
Özakıncı 

648!.l; 6!.l5~ C1clilıolu : 69 P. A. Lv. fuıt - :\'lilli Eğit im Bakanlığı tar:ıfınelan KoıniKyonJııdıı· 

t rğnwni Enver r.nnibr,voğlu islimlak e<blen bağının parasının 

w• ı·ilnw(liğiudcn ı:ıikayct. 

6490j 6!lil!l Kadıköy - Istanbul : Kızıl - ~Iulıııcir oWuklamndan ev verilm<'- 1 ,ııııixyouda<lır 
ıopmk Bağ.lad Jhlamur d. sinin temini hakkında. 

6-191 / 6%0 

No. 92/ 1 !';abri Ervaı·dar 

Patilı - !stanbul : Fc,•zipa
şa Cad. Kat 2 1 mıı.il Kemal 
Altuğ. 

Eım•klilik a,vlığının knııuııi hakkı 1\oıııi yondndıı· 

ola n al baylık üzerinden bağlauıiıad ı -
ğıııdan şikayet . 

6492/ ()961 » :. Eııı c i<li ikl'anıiytsiııden kaııumıuz Komisyondodıı· 

v<'ı •gi k ildiğiııden şikf1yet . 

6493/ 6!!62 l,'crkcş Idriii Malı. Hiise- !1. ll . 104 gün \ 'C 6267 yılı di- ı, oıoi . ndndıı· 

. '•in :n lha 

6-19-l/ 6963 Yeniyol ~fah . J:Iaeı:r c p 
Sok. {la Ali Ri'lll '- erit 

\ 
6495/ 6!)64 Ellizığ : Ağrıılı ad. o. 10 

yten Baysal 

lek<:••siıw (!]{tir . 

17 . I \ '. HH7 güıı ve <1007 ıroyıJr di- J\omisyondaaır 

l~k~!'~ine cktir. 

-t59 soyılı Kanun hüküınJeı·inden 1\ ,,ın i yondadır 
faydalnndıı•ılmasırun temini hak-
kmda. 



K:8.yıt 

No. 
Dilekçe ıtahlb:inm 

n dı, soyadı ve adreıri 

6496/ 6965 Bulanık : Sultanlı Köyün
den Sabri Yıldız 

6497/ 6966 Karşıyaka - lznıir : Balıriye 
Malı . 1876 Babadır Sok. No. 
22/1 iyazi Kurtbelcn 

6498/6967 Y cr köy - Y ozgad : Arife 
Köyü ihtiyar heyeti 

6499/6968 İskilip : Karavcran Köyü 
muhtarı Muııtafa Öz ve ar. 

6500/6969 Van : P. T. T. Servis şefi 
Cevdet Günal 

Dile'kçenin özetl 

Kardeşiı:Un cezasının affmın teminl 
hakkında. 

Hakkında kanuni muamelelerin ya
pılarak müktesep haklaıının tanm
masının teminine dair. 

Zirai korobinaların köyleri arazile
rini zaptettiğinden şikayet 

Kafi miktarda tohum parasınm ve
rilmesinin temini hakkında; 

P. T. T. Baş Müdürlüğünde yapı
Ian suiistimallerin önüne geçilme-
sinin temini hakkında 

İş'leml 

ı._onıisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

l ' lnş . Rnkaıılığına 

650J.v'6970 Söke : Kasir Köyünden Zi- Haksız Kazanç Vergisi kesildiğin- Komisyondadır 

ya Bağçık den şikayet 

6502,16972 Yukarıaba Köyünden Ni
yazi Tosun 

6503/6973 Çayeli : Balıkçılar Köyün
den Gündoğdu bucağından 
Muhittin Mürtezaoğlu 

3116 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalandırılmadığından şikô.yet 

26 . n . 1947 gün ve '5804 sayılı 

dilekçesine ektir. 

Komisyondadır 

Kaı·um bıığlanınıştır 

6504/6974 Konya: Ceza evinde Selrt- Mahkftmiyetinin affı dileğille dair Komisyondadır 

hattin Kocalp 

6505/6975 Millis : Burgaz Mah. Ha
san Denizöz 

6506/6976 Sındırgı : Kocahanda Ali 
Ylint 

6507/6977 Balıkesir: Zalıire tüccarı 

Tahsin Günal 

6508/6978 Beyoğlu - İstanbul: Kavun 
Hasan So. halk bahçe inde 
No. 24 Zortik Gül 

E ki görevine tekrar tayin edilıne- homiMyondadır 

sinin temini hakkında 

Emrinde çalıştığı mütaahhidin pa- Komisyondadır 

ralarını ödemediğinden şikayet 

Sterlin mukabili harice zahire sat- 1\onıisyoııdadıı· 

masına müsaade edilmesinin temi-
ni hakkında 

Zilyedi altında bulunduğu arazisi- Komisyondadır 

ne tecavüz edildiğinden şikayet 

6509/6979 !stanbul: Sundiye pllij yo- Kanunların iyi tatbik edilmediğin- Komisyondadır 

lu No. 10 Mustafa Güler den şikayet 

6510/6980 lifranbolu: Bulak Köyün- Gal"imenkulü üzerindeki kanuni Komisyondadır 

den Mehmet !zzet Oktay haklarının tanınmadığından şika
yet 

6511/6981 G.alata - İstanbul: Y ağka
panmda No. 2 Hamza De
ğirmenci 

6512/6982 Boyabat : Emekli ön Yzb. 
Niyazi İyigör 

6513/69 3 Karaiııalı: Karapınar :.\Iab. 
Abidin .A.ktq 

Davasının Bolu mahkemesine nak- hc•nıisyondadır 

ledilmesiı:Un temini hakkında 

Demokrat Parti lehine propaganda Komisyondadır 

yaptığından dolayı cezalandırıldı-

ğından şikayet 

I&hkenıe karnrmuı inraz edilmedi
ğinden ~ikayet 

1\ .misyondadı.r 



İ\!aj'lt 
No. 

G5H/ 6984 

6515/69~ii 

6516/ 6!!86 

65 17/ 69 7 

Dilokçıe eahlbinin 
adı, soyadı V'e adresi 

Karaisalı : Kampınur :\l ah. 

Abidin Akla~ 

~lıı.latya : 'fckel Yezncclıırı 

Ahmet r-;ı· 

K~ınıp~ıı: - l stıınhııl : 1\a
ıliııııııchınet :\lah. 'rupı·ak 

So . .'\o. 6. llıısıııı lhı•aıı 

Derig : flııtıııı ~lııh. Oıııcı· 

Öı:.ı;en 

Ankıını : ll,ııf rı· i 'Milli Ote

linde Il aii i Hüştii Yıırtıı <'ıııı 

389-

Dilekçenin özeti 

~ehinle <; ıkuıı büyük yungıııda ::a
nan dükkiıııındaıı kendi ' ine Ka:ııın ç 
\' rı·goi~i ıılındığı!ndan şkfıyet 

Danıştayra hakkında yanlış karaı· 

''el'i lliğindcıı şikayet. 

B ledi,veniıı müsaıı.desiyle evinde 
,\·apt ı ğı taıııiı·ııtın kaınııısuz olduğu 

i<ldiaııi.vle c8ki haline çe ,• rilnıesi i ~

tcııilıliğindeıı şikılyet 

hııkkıııdn \'('I'İ]('ıı nıalıkenıc kaı·ıırı

ııın ha·ksı~ olduğundım şikiiyet 

Kaııuııi miıliıli.vet aylığıııııı tanı V<'

rilınediğiııden ş ikayet 

İşlem i 

1\ "lll i.syondadır 

h oıııisyondadır 

lçişleı·i Hakanlığına 

l.;oıııisyondndır 

J\ oııı isyondad ır 

(ifil!J j G!l!lO l'cııdik : Ortanea So. ?\o. flid eın tı vıı. 'taııiye tertibinden aylık Koıııisyon<ladıı· 
16. Yaşn ı· 1\ takulu hııJİiıııımıısıııııı temin i rlileğirı dair 

6520/ 6H!Jl .\ ğr ı : Dı.v ıı dııılı )l ehnır t Devlet ınenıul'lıırının şıı lısınıı karşı Ikişleri Bakanlığına 

Pckcr 

6321 / G!l!l~ Anka ı ·a : A~kcri Tıı~ Akn
denıisi Irıl'z ıssıhha Profe
södi Dr. ll,rki Faik li ı ·n l 

6222/ 6993 ı~tıınbul : Hah~ckapı Aua
,]olııhan ?\o. 1 !l/ 20 Avukat 
f'cıııile Yarman 

~-ırptıkllll'ı kanunsuz ııınamelclcrdcn 
~ikfı.vet 

Kıdcm hııklar·ının nıızar ı dikkııte 

ulııınıad ığırıdmı şikayet 

l staııhul Barosunca veril ıı hııysi-
yet cJi,• n ııı kwrıır ınıı itiı·az 

Komisyondadıı· 

Ko ın isyonda<lı r 

G32:3j6!J9.ı Bursa : Cezaevinde :\leh- ı: eııcl ar Kımunu hakimıda Komisyondadır 

ınci Akııı 

6524 / !i9!J5 A'd-nıın : Ticııret zııhiı·e HillPırınl ı nıtaııiye tcı·ti'hinden ay- :\oıııiRyon<ladır 

'hoı·sıısında . zıı hirc siınsaı·ı lık lııığlıımll'ası ha•kkınd.ı 

Kflzım Kuluç 

G!i23/ !i!l96 Adana : Yenicami ci nı mı- lfi(](·mıı tı vıı tani.ve tertibinden ay- Konıisyondııdıı· 

dıı ibıı 'k·kal Abidin Pliyle lı 'k bağlıııımn:ı hıı!kkındn 

Hasını Viicı-ltürk 

(i!i:!G/ H997 K<>zıın : !cl•ı-nı Köyü Ortn . \ı·sızi ve l'ihncsi hakında Konıisyondndıl' 

Mu'h. A. U. ,even 

65:.!7 / 69!! Aı·aplçir : Belediye Ha~]{ n

nı Rııısim K aSkal ve aı·. 

6:>2 / 6999 Hatay : Zi:irriyct vıokfı 

ınü•tevelli i Mehmet 'ah 

liN· orınan itlaremnin kanonsuz Koınisyondadıı· 
ınuaıııeleleı·iııden şikayet 

ırıı ~ay'daki vnlkıfların kanuni hı- hoınisyondadır 

runılm·ı hakıkıııd-.ı 

6329/ 7000 Zi' l ı> : H ııcı Mehmet Ma h . 'Ka~la 'l:laki lrocıısınııı anavatuna J\,.rrıiNyondudır 

6530/7001 

Hııriye M!'nek e 

~ tanbul : 1'a>ivir Gnr.etesi 
ş;ki\yetler ütunu vasıta

siyll' 1. uri 

alııınııısınııı temini hakkında 

Oı•l.aokullarda·ki taleb l eı·in ''e riın

li hi r • ur •tt e yetişmeleri için gerc
kı-n tedbirlerin alının:ııdı~ından şi

kayet 

1\omisyondndır 



OOelkç;e s~jlbinffi 
ad ı, soyadı ve adr'esi 

- 300 -

Dil t>l,~eııiıı özeti İşlemj 

6531 / 7002 An'kanı : Gümrük Muha- Barcıııe tabi tutulmalal'llım temini ı .. uııı isyoııdadıı · 

faZa. l sayılı motör l tna- 'hakkında 
kbı'isti .,. erafeVtin Bayer ve 
{Ir. 

6532/ 7003 Büyük·ada - .fstanfbui : Do- Kaııuıısuz ol•aı·ııJlt istimll.ivk ed~ l en ı;onıisyondaclır 

uamnıı So. mda No. 9 Ay- ıı;ayı·imen•kulünden dolayı şikayet 

§~ Ersi·z 

6533/ 700+ Adana : Topraık'klale Kö- :3 . vr . 1947 .g[in V~ 3911 sayılı Konıisyondadır 

yüırden Bekir Bo~kurtt 'CiilekçE."Shıe c'ktiı· 

6534/ 7005 Alsancak - lımriı· : Mesu- Clayı'imeıılkulleriniıı mulhıaffi l'ierr Koı ııisyondadır 
diye 1443 o. Nıo. 77 Şazi- (}ağı~ılıara k ·kendisin e kanuni ha'k-
ye .Biği'b'ey iıll'1ıııtı verilmediğinden şikayet 

6535/ 7006 Afyon Knr'!ılhisaı· : Vııli 5027 s.ayıiı Kıınun hükümlerinden Komisyondadır 

aniJIM'Iİni .A:Ii Rıza Acar ve J'ııyd•alandıı·ılınallm·ı 1ıakıkıııd·ıı 

ar. 

6535/ 7007 hınir : ılnş <lümri.iğü M~- J stiklfıl haı·bindeki yararl ıkl arınclaıı Komisyondadır 

ni l'e~to şefi Esat Ana ı· ılola.vı k<'ndisine .nıı·dıın yapılınası 
hakkınd a 

6537/ 7010 Adana : Reşatbey Mah. lstiklii l lıaı·bindeki rar·~ ı·lrklat"ında ıı Komisyondadır 

Cumhuriyet <'ad. 235. s... dolayı kendisine ynı·cl ıın yapılması 

Xo. H Şükrü Bölükbaşı luıkkıııda 

653 / 7011 Sirkeei - Is tanbul : Ayd .. s Yunanistan ınübıulillerindcu oldu- Komisyondadır 
oteli 'Rcrik . 'cı·nıet Kavaldı ğundnn kanuni haklarının tıınınnııı -

6539/ 7012 Bmsa : ne ·it köyiindo'ır 

}[uştafa Yi.irük 

srnın temini hakkında 

t stikl:il lıa ı·hind eki ~·ara 1'1 ıldıı ı · ındnn 

dola~·ı hndi. ·ine ~·ard ım yapılması 

hakkınd a 

K onı isyondadıı: 

G5<l0/ 701 3 Kad ıköy - 1 ·tan bul : Ycldc- 12. IT . l!l+ gün 1·e 6 71 sayılı Kom isyondadır 
ğirnıcni 'Rasimpaşa ?ıiah. tlil ~k~ sine ektiı·. 

, Ayrılıkçe me o. ro. 126 
~r ehmet Bi ı·e l 

6541/ 701+ Ankara : utepe Malı. ri . 5107 . ıı.v ılı Kanun hiikiiınl 'rinılen Komisyondadır 

rin~ , o. o. 14 Mehm t t'aydalandırılması lıakkındıı 

Zeki :'anal 

65±2/ 70Hi Bor : Kanl.('a liah. 1lelımı:t .\f kamımı hal;kında 
Çiğit 

Komisyondadır 

65±3/ 7016 Fatih - lstaııbul : FeYzip;ı- 1\a ııuni ıneklilik haklııı·mın tanın- Komisyondadır 
·a Cad. ı.~eyzulluh efendi ınndığındıın şikayet 

6544/ 7017 

6545/ 701 

• o. Ko. ,ı. Oüngör Ap. ka ı :i 
Aziz Gürleı· 

tspat-ta : 1 kendeı· Malı . To'· 
l~eli 1'\o. ~o. 30,32 Nahide 
'iiıner 

Mnrııdiye - Van : İsmail 

15. I. 19+7 gilıı I' C 2042 ayılı di- Komisyondaılır 

1 k~o:ine ektir. 
Türk l'ıttandaşlığına kabuiü hak- İçişleri Bakanlığına 
kın da 



Kayıt 

No. 
Dilekçe 6ahi'binin 

adı, soyadı ve adr!)si 

- 391 -

Dilakçenin özeti 

• 

! olerui 

(i!i46/ 7019 }[madiye - Van : Eı-ni~ 

Köyünde Tliya Busog 
Antalya : Belediye elektrik 
idaresi iş~ileri Mehmet Uı

zır 

1\ıırısıııııı Türk vatandaşlığına l~işl ı•r i Bakıınlığıııa 

almıııasının temini hakkmda 
fi:)+7/ 70:W Mali vaziyctlcri ııin düzeltilmesi 1\uıııisyoııdadıı· 

hakkında 

6!>48/70~1 Aksa ı· ay : Kutlu Köyü 
Muhtarı Mehmet Bolakar 

6349/70~2 !negöl : Mahmudiye mali 
suyu No. 16 A. Şevket 'l'ıış.. 

kın 

Zirai Koıııbinaların köyleri ıuera
lııı·ıııı aldığıııdaıı şikii.yet 

'rütüıı Müstalısıllarına maddi ko
lııylıklııı· ın göster ilmesinin temini 
hakkındıı 

Konıisyoııdndır 

6:i:iO/iO~:ı Beşiktaş - !~tıınhul : Ak<ı- 4 . TT . 1947 ı,:iiıı Vl' 2249 sayılı ıli- 1\orııisyoııdndıı· 

rl'tler Spor Cad. No. !'tl lı· k~esiııo l'ktiı· 

Mehmet Şııkiı· 

G:).i 1/ 7024 Üsküdnr - Istanbul : Yıl-
dız oteli No. 98 Osıııaıı 

Çakır 

1\nı · ısıııı zo rla cviııl' kapıyıın eş· 

hHstıırı ~ikiıyet 

1\oıııisyrıııı.lııdır 

n:ı:-ı:.!/70~:; Kamıniiı·~ı·l Tevfikiye l\ o111~ ıt köy tıırafından köyleri me- !ı,;işl ıı ı·i Bukıııılığına 
Köyü Muhtarı rasının işgal edildiğinden şikiiyct. 

(i:>:ı::j70:.!6 Snltanalııııet - !stanbul : tnşnııt. pı·ojo - ruhsat muamelele- 1\onıisyond ıHlıı· 

Alt-nıdar Yer!'batan \'ad . ı·iııdo yapılan kıınıınsuz muaıııele-

1o.64 Necati Ayhan lt•nleıı şikayet 

6:ifi4/ 70:.li Fl't h iyi' : Ör·en Köyünde Köy öğretmeııleı·inin ııhlaksızhğın- Koıııisyoııtlndır 

fi .):\6/ 7029 

MPhıııet. Arı ca ıl n n şikiıyet 

RiHicc : Belediye P.:ışkaııı 

Ahnı<'t Aydın 

Kııılcatcııc : Telııeık l<ö
yündcn Süleyııınn K n ı·n ho-
ğa 

11 cı• ııskeı-1 şubebaşkauımu ahlak
sızlıklannclım şikayet 

Yarırıcııı knnunsuz işlemlerinden 

şikiıyct 

ı\1 . K Haknnlığına 

1\omiRyondndır 

fi:i:i7 / 70:l() Ankıırıı : llleı · Bnııkası Da- ll n ksı ı olaı-ak çıkarıldığı kaynıa- Koıııi yondndıı· 

iro .Müdiirü Ziya Oüıwy kanılığa tekrar alınmasının temini 
hııkkındıı 

li--ı!'iS/70~1 l•'pli\Jhi~·p - Kayseri Küçük Kııııunsuı olanık .vol inşaatında ça- KonıiRyoııdaılır 

tonıınaıı 1\öyiirıclen Osman lı~tll"lldığından >;<iküy t 
Yıldız \ "1.' ar. 

(i.i .i!l 70:3~ .\ııkııra : f)il , Tarih l,'oğ

raf.,·a F\akiilte i Türk dili 

VI' <'OI'hirat do~ı·nti K nan 
.-\k.\' li7. 

6560/ iO:n lzıniı· : 2 Aziziye Malı. 711 
So. l\o. !'iO Ba.vraın Dumlu
pınar 

li:\(i J , iO:H Znıı guldıık 1\i.iltüı·srvi:; 

ıelik eğitmenlerinden 

l~ıniıı Ataınan 

1\aııııııi tı•ı ·fisiniıı yapılınadığıudaıı 

~ikityct 

~Jaliıli.''~t ııylığı bağlanması hak
kııııln 

Kıı.nt silıııt• ıııııamelesinde yrıpı

lnıı 1:-ııı ııııi yıııılışlıktıı n şikiı~et 

1\n ııı isyoııdadır 

Kıınıiı ~·o ndadır 

Konıi yondadır 



ICayıt 

No. 

• 

Dilakçe sa'h!bicin 
adı, soyadı ve adresi 

392 -

Dilakçenin Ö1;~i · !şlemi 

6562/7035 Zonguldak : Kültürservis Kayıt silme muamelesinde yapılan Komisyondadır 

Gelik eğitmeni Emin Ata- kunuııi yanlışlıktan şikayet 

man 
6563/ 7036 Uınaz : Yargıç yardımcısı 

Memduh Tokar 
lfukuk Fakültesi diplomasında 

kanuni doı·ecesi olan «İyi» hakkı
nın tnnınnıadığından şikayet 

Komisyondadır 

6564/ 7037 Gcı·ze : . avcı yardımcı- Kanun i teı·fi süresinin tanınıııadı- Koıııisyoııdaıiıı· 

sı Abdnllub 1zmen ğı ndan şikfiyct 

6565/ 703 Çalda : Emekli öğı·etmen- ] rıı ~talaıınrak ''llZifesindeıı ayrıl- l( oıııisyoudadır 

lerden Abdw-ralunan Deda dığından kendisine malul akrau-
l aı·ı ı.rihi maddi yardımda bulu-
milıııa~ı hakkında 

6566/ 7039 Dumlu. Erzurum As. Pos. ll . XII . 1947 ı:,-iin ve 569() sa.yılı Komisyondadır 

500754. . Ml. Emin Cey- dilck~esino ektir 
haıı 

6567/ 7040 lzmit : Cedit Malı. Mezar- ::ı:ı . X . 1947 güıı ve 51:i3 say ılı Koınisyoııdııdır 
lık karş ısı o. 80/ 25 Hay- dilck~;l•xirıc ektiı·. 

daı· llgaz 

656 / 7041 Eskipazar . Çankırı Köy- 1 kiz <;orukla nna kanuni ikramiyc- Komisyondadır 
ceğiz Köyü ilkokul başöğ- sinin vt>ı·ilmesi hakkında 

ı·etmcni Dursun Ynrdilıi 

6369/ 704-2 Ünye : Karakuş Bucıığı Orman Kanununun lıakkındıı yan- 1\ oıııisyoııdndıı· 
Gedikli Köyünden Mehmet lı~ tatbik edildiğinden şikiiyPt 

6~70/7043 Göksun : Pul biı.vii Halil Kazan~ Vergisinden rnııaf tutulma- Koıni ·yondadır 

Ö7,er ının tı·nıini hakkında 

6~71 /70-ı.ı Tarsus : f'ahrili köyünden 
hmet Cakır ve Ar·. 

6572/ 7045 lstıınbul : Kasabilyas llfh 
avuşzade c:ımii sokak ro. 

31 . alih Öz"'ör 

~el fclıikctind ıı clolavı keııdilcı·iııc 

yım:lıııı .'·ap ılması hakkuıda 

l•: viııin kumulaştırmılk isteııilfliğin 

den şikfıy t 

1\ oıııi~yoııdadır 

Konıisyontladır 

6573/7047 Bol u akmaklar köyii Köy kurul'ularının vazifesiııi' rapar- Komisyondadır 

Muhtnrı kcıı adam öldürdüğünden kendisi-

6~74/70-li> Ordu : Zit·aı\l Banka.~ı Or 
du u be ·i memurlıırıııd:ın 

1Ia.ındi çeı· 

657ii/7049 Hayrabolu : Duğcalı köylin
d Uü eyin ()eli'k 

6576/7050 . Pyhan Kozanpekmczci 
kö.vü lıaJkı adına M usta (ıı 
.Akba ' 

ııin lıııklarıııın korıınnıasıııın temini 
lıakkınnıı 

Kıınııııi haklıırıııın tanııuıuısıııııı tc
mini hakkında 

Komisyondadır 

7 liralık sıılgınm kendisinden nlm- 1\oınisyondadtr 

nıaııııı~ınııı t 'mini hakkında · 

ı ·ö.v l l'i etrafındaki çeltik tarlaları- Koıııi yondadır 

nın kendi köyleri sınırı i~ine alın-

ınıımasının temini lıııkkmda 

657717051 Bomova - !zmir : Subnşı ll . IT . 194 gün ve 6313 sayılı 1\ omi:yond:~d ır 
So. No. 32 Recai Görm~ dilekçesine ektir. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe ııahibinin 

adı, soyadı ve adreti 

6578/7052 Siirt : Belediye eski say
mıını Haydar Aydar 

6579/7053 İzmir : Eşrefpaşa 456 So. 
No. 106, Hacer Bilecik 

6580/7054 Söke - Aydın : Kemalp1111a 
Mah. Tınaztepe So. No. 34 
Osman Çam 

6581:,17055 Gelibolu : As. Pos. 15628 K. 
Sayınanı Remzi Ataol 

6582/7056 Beykoz · ! stanbul : 4. Ty. 
Al. I. Tb. BI. I. Fethi Ci-
han 

393 -

Dilakçenin özeti İşlem i 

Kanunsuz olarak işinden çıkarı!- Karara bağlanmıştır 
dı~dan şikayet 

Ölen kocasından dolayı kendileı·i- Koıııisyondadıı· 
ne yardım yapılınası hakkında 

Toprak verilmesi h.akk:ıuda Komisyondadır 

Kanuni tazmin mükellefiyetinden Komisyondadır 

kurtarılması hakkında 

Tedavi edilerek geri hizmetlerde Komisyonundır 

kullanılmasının temini hakkında 

6583/7057 Çorum : Belediye elektrik Bucak müdürünün kanunsuz i~- Içişleri Bakanlığına 
santralında ınakinist Hüs- Iemlerinden şikayet 
nü eliyle Ki\zıın Kapl~n 

6584/7058 Fatih - !stanbul: Akdeniz Emeklilik ikramjyesinden kesilen KoıtUsyondadır 
Cad. No. 27 Seyit Mustııra vergilerin kaldırılması hakkında 
Berker 

6585/7059 Çorlu . Tekirda.ğ : Kırkke- ll . lll . 1948 gün ve 6562 sayılı Komisyondadır 

penekli Köyünde Mu tnf:ı ililekçesine ektir. 
Toksoy 

6586/7060 Sivas : Uluanak Mııh. Ah- 3527 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadn· 
bas Tarldoğnuış faydnlandırılnıası hakkında 

658!/7061 BPyazıt . !stanbul : Veznt>- Hıızinede kalan 1193 lirıılık mük- Komisyondadır 

ciler Zeyııepki\mil So. No. t sep hakkınııı kendisine iadesi 
45 Raif Görk hakkındıı 

65R8j7062 Tire . İzmir : Tşıklıır "Köyii Kü~ükıut-ııdHes'in ııfetlerinden Konıisyondndıı· 
muhtan ve ar. l{endilerinin korunmasının temini 

hakkında 

6!l 9/ 7063 Be.,·koz . Istanbul : Yalıköv !)chil oğlmıdan kenrlisine ıı;rlık bağ- Koıni. yonclııtlır 
Ortaçeşme'de No. 112 Ra- lannııısı lwkkında 

. 88JI Hüseyin Sü.ııenkök 
65!10/ 706--l ivas : Örtülü pınar M!ı . Ri\"a. ~!erkez miidürlüğündeki son honıiııyondadır 

No. 27 Fahri Katör Rıza maaş durumuna göre emekliye çı- ~ . . . \ 
Yurdakul kııı·tılnwsı hakkında 

6591/7066 Ova ·ık : Kouııklar köyün- Kendilerine birer ev .vapıbnasmın Komisyoııdndır 

6592/7067 

d!'n 1mmf Çim 

Mustafa Kemalpa.5a : Sab
riye Mah. Afyon müstah
sılları Hayrett.in Çetin ve 
ar. 

.nnflım l'ılilm<'sinin temini haldrındn 

Hnşaş nıah~ulün~en sakız ıılınmıı ı 
xamıınuıuı düzeıılcnıneııi hakkıtıda 

Konıisyoııdnılıı· 

6593/706 Ho1.at : Türktamr kövün- Gıı.vriıııenkulleriııin ne,•letce sal ı - Komi!ly ndadır 
den Efendi Ko~ şıııdıın sonra parnlarının kendileri

n iadesi hakkında 

• 



Dilcl<çe sahibinin 'Kayıt 

N'o. adı, soyadı ve adresi Dilekçenin özeti İşiemi 

6-'!l-l/ 706!1 Alaea: ı;ııkıl köyün le On ı el' Zily('(ll ri hujundııklııı ·ı hl'ıızilrıi :l[aliy l ~l<ıuıllğınl\ 
'T'urıın ve Ar. ii1. rind kumıni hnklıırınııı lııuıı~ 

tnı.ısı lıaldmıclıt 

Gii9:lıf7070 Şoı·cf'lihisar : Durgut kö- 'l'litiiıı rnii~talu;illel'iııc ıııadıli y;n·- Koıııisyuıı~ladıı· 

yünden llü~cyi·ıı Bczıır ' 'r cluncla lıuluııulınııııınuı toıuini hak-
Ar. kıııdu 

6596/7071 Kudirli Kiı·enıitli l<öyli Köylcı·iııd<' ~eltik ckilmcıncsiı,iıı l\umi~~·o ntl adır 

lıulkıııdnn O · ııınn Büylil<- ten ı in i lıııklmıd;ı 
ııçıır 

6597/ 7072 Bin~öl : . \cll i.rede Pl,·nde 12 . HT . lfl-1-7 ı,.-iin ve 2829 sıı.,· ılı 1\,ınıi~yoıHlnrhr 

Mübaşir tbrahim Knnnıaz dilck<:es:iııc cktiı· 
659 / 7073 !·:ski ehir : ~<'kcr F'alırikn~ı 

Nnlıit Boztuuıı 

6599/ 7074 Bafııı : 'I'litiin Ekicilcı· ('c-

nıiyeti Başkum Mehmet 
Pişkin 

6600/ 707fi Adamı : Avu·ı~aıt Zeln• ı ·iyıı 

Akif Pekkoçak 

660 1/ 7077 Kaı·anııııı : Nutcr ınwıviııi 
~fu.· tıı fıı Oüneı-

6602/ 707 Kıuıgal : Hürriyet M-ab . 
Ertuğı-ııl 

6603 1079 Zoıı:guld$k : Ülkü l •irıııı 

ahibi :u bnı·e't Arslan 

Uc<:nıiş hizmet ~liı-esiniu tekuüdiy~. 
siııc ck)cıınıcsiııin temini hııkkıııdıı 

1'ittUn ııl.ru.'<ıasuıııı düşmemesi ir:in 
t cdbiı·ler ıılınııı«:sı lı:ıkkınde 

Yt>ııi ~ ı·iwl'ııl~ tı>k>~.~lit kıııııımıııdnn 

f~ı.vılııluııdırılııwsı lıakikııHlıı 

At: ır Hı•gilrı1ıı ha fifll'ltiı1 '1ııı eı<i 

h;ıkkımlıı 

Ad iiye ıııcınuı·lııı·ının y•o lsuz luklıı 

ı·ıııdıın ş~kiıye<t 

7.il.,•ed•i bulunduğu ııı·aziiHi liznin
d(lki kuııuııi haklal'llıın tıınııınıııdı-

ğınd ıııı ~ikf1yet 

1\uıııisyoııdudıı · 

Ko ın i· yondadır 

K (ımisyonılıı d ı ı· 

1\ om i:syundndır 

Adul{'t Bııluınlığıııu 

1\ uiıı ixyuııdad ı ı· 

G604/ 70 O ~tııın . Ma~l'kı>nıe znhıt kiı- 9 . JY . 194 KÜll "<' G904 s;ıyılı Komiı;yoıııladır 

Hbi llbı·alhiın l.Jtku yuııııı- · dilekc; sine ektiı· 
cl.a C hdi 'unf'l· 

660:i/70 1 Chılnta - l staııqmı : lrüı·ı·i- !l . V . !9~fi giiıı w t.Wl7 :;a,vılı di- Koıııi:syonda<lıı· 
yet llıın No. 9 Leoıı ı:;iöıı- l rkı;~s iıı ektiı· 

mıııı 

6fı06/70 2 Karlıova : !'iski Kaı'lumı 

K11ymııknmı .l\felih Ynlıığ 

6607/ 70 3 t tıın1ıul : Tl\ltih , 'ıırıgüzel 
C'ad. ı 'o. 73 Rtıibe Ors 

Ya q.ncın ka ııuıısuz ıııuınnelt>l{win- _\ ı ln lı•t Bıı ka n lığına 
d 'll . şikity('f 

llidrnı;ıtı "ntııııiyP teı·tibin<l n ny- Koıııisyonılııdıı· 

lık bağlarınıası hakkında 

6fı0 / 70 .ı. fıu:kn - 1 ·taıı1m1 : Kfığıt - -4 !17 uyılı Karımı lıiiküııılel'iııtlı.>ıı KoıııiMyuııclaılır 
I Jıune ('ad. X o. 56 , 'eııti·h faydnlaıır\ıı·ılnııısının teıııiniııt> dııir 

' l'Urkdoğıın 

660!1/ 70 5 Buvyeı·n : I<önikYarter, o. .\ ııı~uını A.sk•ı·l \•zııt•Yiıı.de hulu- 1\oıııisyoııtlntlıı· 

XiJ.1 76 - 1/ 2 l<'ı·anz •Öiz ıııııı nğnllıırıııııı ıı[fellilıııeHiııiıı ft•-
' 'e or. mini 'luıkkında 

liG!O/iO G , u Phı·i : Özel ayınanlık 
~ liı· kfttilıi Hıı~·da ı· Kn
sııııvğlu 

(.'ıkt!l'll.lığı lnıtıı'k ıııürlüı·lüğiitı(' 

tC'kı·ıı ı· :ılıınna~ıııııı t<'nıini lıak1wı

cln 

• 

Ktııni~ytıiiCiaılır 



Kayıt 
No. 

Dllekçe sahlbiniTJ 
adı, soyadı v-e a.dreRi Dile1<çenin özeti İşlem! 

6Gll iO 7 1\nı-ıı : l•}nıııi~·et .\Id. Bn~- llakkınd:ıki lıaf'iz kaı·arıııııı kanuni Komisyondadır 

ı.- oıniscr .'\iha.t l:lli.1·i:ik Ak- olnııırlı:-::ı hııkkıııdı · 

demir 

6612/7088 Kütahya : Saray M ah. ahır- llirll'ııHıtı Yutnni.ve teı·tihiııdeıı ı\~· lı i< Komisyondııdır 

ardı kaı·şısında o. 43 Bıı.- hıığ-lmıııınsı lıakkınclo. 

hnetti n C mı gü ı· .'·anında 

l•'udinıc .\~·dm. 

661:V70!)() 1\antisıtlı : Müftii .\lPhtıı(·f lli<lcııııı•lı vataniye tertihirıdrn :ı~·- Konıisyondııdn· 

:-<uılıl< Alchıtnıuz. lık hııi(lııııını>.~ı lıııkkındu 

661-ı/70!11 Zong-ulılak : C:n7.ipaşıı ('tl. .\ra7.isinc .'·apılan miidıılııılcılt>ıı ~i- Konıisyondııdıl' 

.'\izııııı :-<o. ;'\To. ~Ol 'l'cı ·zi kii~· ct. 

\'eli 1'et.<lcıııir. 

!ifil.i; 70!l:! 1\ııı ·uıııiiı·srl : Pazar köyün- :W. X . I!J4H g-üıı I' C 111!1 ~-ıı.vılı di- Konıi.~yondııdır 

de sucu linsan eliyle Emin l<>k,(•siıH' cktiı·. 

Riııgiil. 

661G; 70!J:{ 'l'cpckciy ı.-n· ıklıı.ı· .'\i,l'lı -

zi Diıı,er ve ar. 

6617/ 70!!+ l<ııı-n glinı ı·iik - 1staııblll : 
l( aı·alıa~ :\!lı. Pcrrrıcll'lmz 

~o . ca•mi kııı·~ısıı ;d:• l z,.ı t 
.\ı il ii \'(' ll ı · . 

tiôl~/70!l .i .\I puliii · ~inıın K<i.1· iiı111<' 

'!'evfik Kıbrıslı. 

(ifi i!l; 70!l6 .\ııkam : L ı:işlcı · i Baknıılıi{ı 
~r~halli ldnı'l'lcr ı:cııcl )Jel. 
2. daiı't'tlc )lnaınelfıt ~efi 

1\cınal Oğultürk 

(ifi:10/ 70!)7 

6621 / 709 

G!i:2~/70!l!l 

fifo2~/7100 

66:21/ 7101 

fl62:l / 7102 

6626 7103 

!)ııı-lo~la 1\ala.ı'<'ık 1\iiyü 
lılulıtıırı 

Aklıisıır : E fendi )1 h. !J;j 
~o. Xo. ~3. llasan lliis<'yin 
Akalıu. 

HL'&iktaş - l stRnhtıl : Yıldız 
!'ıııl. Xo. ( :.-t ı kal :3 Jiuri,·, 
Tiiı·k.vılnmz 

~ökc : l•:ııı<'kli hiııhuşı ·K:ı 

~mı Atııı: 

PPııdik : .\ıık ııı·ıı ( 'ı.ıcl. Xr• 
171 H asım R ı1..a A ksöz 

l~li\zığ : Nııilhı-~· 1\lnh. 'l'ıııı

ı·a .'· ~o. :'\o. 2, Osman (Iii! 

lstıınbul : lüzıltoı.mık Bıı~
dat ad. Xo. 77/2 U, Tıı,•

gut 

Zil'nııt Bıuılw~mcıı keutlilel'irıe kı-e- Koıııi~yoııdııdıı· 

1li v~rilıııc~iııiıt suğl:ıııııııısı hııkkında 

ı -:l'lı • ı·iıı iıı 1 ıc,·lt't<:e .vıktırılnıatıHtRl Komisyondııdıı· 

hakkındıı 

17 . X. 19+7 gliıı \'<' !l2:i !llı .nlı •li
lck<;cHine ektir. 

ı fııltkıııdııki kanuni tasfiye km•arı
ııın knldırılınusı lıakkııırla 

1 [<1:/.ine,vc• nit topı·ııkluı·dıııı kcnclilc
ı·iıH' 1-crilnıcsi hııldmıdıı. 

LüıııınNuz bı•lt:'diye vt:'rgilcriııdeıı 

şikilyet 

::!+.II . l!l.t giiıı I' C G.J.ll ssıyılı di
ld;~ı·siıw dıtir. 

ı:a~ ı·iııwııkullı•ı·in<' olıııı :ıa~· ı·i kııını 

ııi ınlid~:~lıulcniıı ıııen'i hnkkmda 

Öz~ ı n r hukk ıııdıı 

1\a,dıoluııuıı kDJınııi haklurının ılü

zc•ltilınt-si ve,nı lıaşkıı hiı· işr tiıriııi 

lı ııldmıc lu 

Kııı·nı·n hnğlnnnııştıı· 

Koııı]syoııdııdıı· 

l"omisyondndır 

Komisyondadır 

Knı·nı·a hnğlnııuııştıı· 

1\ıınıisyoııdııdır 

l~omisyond:ıdır 

ı·oıııisyoııdııdır 

Belccliyt' ıııı rakiplcl'inin kanım tız Komiı;yondadn• 

cc1..a k . ·ııı le ı-in den şiki\yet 

.~ ı- <1\ .... ... ' .. 



ltaYJt 
No. 

bllekc;e sahlbhıin 
adı, soyadı ve adreai 

6627/ 7104 ı::ıivaf! : Klzılırmak Malı . No. 
30 Elife Borlu 

6628/7105 Tokacl : HO<'aahın '1 Malı. 

No. 39 Arize Petan 

aoo-
Dilekçenin özeti 

Kanuni t\•kııüt hakkının tıııııııına

dığı hakkuıda 

Ga.vl'imenkull ı·iııiıı I<>Sciliııiıı temi
ni hııkkınoa 

İtl.ıru1 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

ô62!lj7106 Ceyhan : Sacl·b,c kö~·ünılc İRklin lm.nıınuııa gö ı ·e toprııkluııdı- Koıııisyoııdndıı· 

Ahmet Gül ve ar. rılınıılıll'l hııkkında 

6630/ 7107 Ayvalık : Hilll'li Usnnnha..'l }l crıılarıııııı linden almnınk iste- Komisyondadır 

nildiğinden ikayet 

6631/ 710fl Sorgun : 'urettirı Özbek 

663:.!/ 7109 Bakırköy - lstıınbul : Kii 
<:iik<:cloncce köyii muhtnı· ı 

Klimn Şengücler VI' ar. 

663:V7lJO Bah<:e - Adana : Recep 0-
ııer 

6634/7111 üs1tiidar - İstanbul : lukj
liip Malı. Büyükhamarn Sok. 
No. 47 Osman .Aşanar 

fı63!'i/7113 Kadıköy : lst.anbul : Rasim
paş."' 1\fab. Yeldeğirm!'ni 

UzunhaCıı Sok No. 29 Şük
rü Angı 

. ..;avcm ııı kaıınnsuz işl!'mlcrindeıı J<.oınisyondndır 

şikfıyct 

Filorya · i l't liğiııiıı kl'nflilcriııi hi\ - Komisyondadır 

kiıniyl' tlcri nit ııııı nlınıık istedij(iıı -

den şiki\yet 

(layriıııl'nku llcrint' H nzine<•c rl ko- Komisyondadır 

mılduğuııdnn şikiıyet 

Emeklilik haklarının tanınmasının Komi ·yoııdadır 
teminine duiı·. 

Emeklilik ikl'llmiyesiuden vergi ke- Koıııiııyoııdadıı· 

~ . i lo iğlnd<Cn ikiiyet. 

6636/ 7114 Kadıköy -İstanbul : Kur- Emeklilik ikramiyt>sindcn vergi ke- · ı< oın isyontlodıı· 
bağlıeleı-o İkbal.iye Mah.. sildiğinden şikayet . 
.tkbaliye Sok. No. 20 !smail 
Hakln Berkay 

6637/ 7115 öke - Aydın : Balat Kö- l stikli\1 Harbind Id eınekloeriııdeıı Koı ıı isyoııdndır 
yilnden Mustafa Çiçek dolayı kendisine yardmı yapılınası 

hakkında . 

6638/ 7116 Ankara : İçeebeci Obo Sok. 
·o. 27 Cevat Altan 

1163!>/ 7117 Bayburt : Kadıoğlu Malı. 

tsrnail Hakkı Çalışkan 

6640/ 711 arşamba - amsun : Be-
şikçileı-00 kahveci İhsan Öz
kaya 

66-U/ 7120 Ankara : araçoğlu 1\Iah. 
(D) tipi evleri o. II dairo 
7 H. Ertegün 

Haksız olarak bakanlık emrine alm- Komisyondadır 

dığından şikayet. 

Kanuni tekaüt aylığının hağlanma- Koın isyonclııdıı· 

. ının temini hakk-ında .. 

Cebiri icra yoliyle kanunsuz olarak Koıııi ·yondndll' 
a lman parasının iadesi hakkında. 

Merhuın koeasuıın memlekete yaptı
ğı iyilikler karşı ında ailesinin yar
dıma muhtaç durumda olduğuna 

dnir. 

Komisyondadır 

... ~ ~ . -. -

6642/ 7121 Çivril : eza evind : Aziz 
Doğan 

Özel nffı hakkında Kararn bnğlanııuştır 

6643/7122 Giim~haeı Köy : Artıkıı- Tütün mah nilerinin fiyatlannın Komisyondadır 
baz ?(ab. Jı!uhtan iyi takdir edilmediğinden şikayet. 

, - --4 



Kayıt 
No. 

6fi44/ 7123 

l>i1~kçe ııahlbiniıı 
adı, soyadı ve adreei 

~'7-

Dilekçenin özeti 

l(aJııı . Sivus Hareket ser- .Askeri liseden er olıırak 
vi~indc stıı.jycr Rüleymaıı <:ıkıırıldığındıın kanuni 
Rahmi ıun tanınmasının temini 

da 

kıtaya 

hakları. 

hakkın-

İtlemi 

Komisyondadır 

Gfi45/ i 124 tst ıınhul : Kiracılar Cemi- Ev sahipleri tarnfıııdan kiracılar Komisyondııdıı· 
yeti Bıışkıııu emil Top- aleyhine ıı~ılan tııhliye di\vıılıırının 
çııhıış~ öıılcnnıesirun temini hakkında 

ün4fi/ 7125 PolAtlı : Top Okulu iaşe sulsüz olnı·ak hakkında vl'ı-ileıı Koıııisyoııdııdıı· 

sulıayı Lv. Otğm. alim mahkeme karıll'lnın kaldıı · ılınıı;;ı. 
flczirrioğln nın temini hnkkındıı 

6647/ 7126 Ankara : Anııfartalar C'ııd. Hnkkıııcln verilen ihı·aç kal'arırun Komisyondod H· 
Kmacızadelı>r Han No. 13 kııldırılmaııı hakkında 

lfııkkı Lökeı· yanındn. Ga-
lip Gümen 

1)64H/ 7127 Zonı:ruldıık : Ozülmez lıöl- Askeı·dı'ki ,oğluna gönderdiği pa- 1 om isyoııdaclır 
gesi Mustafa Bozkurt rıını:u l<eııdisine verilmediğinden 

fi64!l; 7l~R Aııknı ·ıı : Gnzi Lisesi 'l'a. 
hiiyl' öğretıııı'ni Muine .Ata. 
sa yon 

r;ı; ::;o; 712!l ~·oruııı : OdıLcı ve mülııışiı·
lcr Hac ı n aı·. 

6G51 / 71HO Midyat : Mo~ k en Köyüu
den Ah nı t .A ktJış 

61i:i~/7l :J :l Hiths : ezııcvinde Rüştü 

Baykal 

1 '.,. t .f., 

~ikfıyei 

Kaııııni kıdem lıııklııı·ıııın akranlıı

ı·ı gibi tııııııımıısııııu tl'mini hak
lunda 

:.\1ııddi dtmınılnı·ıııın ılüzl'ltilnıesi 

hııkkmtla 

Oğlunun kııtilleı-iııin kanuni ceza
larınlll ''eı·ilnıediğinden şikilyet 

llakkıuda veı·ilen mahkümiyet ce
zıısıııda adli hata mevcut bulundu
ğundan cezasırun özel af yoliyle 
kaldmlnıosının temini dileğine 

dair 

Komisyoncindır 

1\ o nı isyoııclııdır 

Konıisyoııclııdır 

1\oıııisyonrladır 

665:}; 71 34 Refahiye : Knrtkendi Kö- Zilyeclleri bulundukları arazileri- Konıisyondadır 

yüıı\len Hamza Şııbin ve nin ellerinden ahnnıak istenildi-
ğinden şikuyct ar. 

6654/7135 Bodrum : 
Cengiz 

Süngerııi Ali Sungerellerin mali vaziy tleıinin Komisyoııdaoıı• 

düzeltilmesi hakkında 

6655/6136 Ardahan : Yolaçan bucoğı 
başkanı Nazım Özdemir 

~anuni tabanca to~ınıa müsaadesi
nin haksız olarak kaymakam ta
rafından kaldırıldığından şikayet 

KonıiHyomla(lır 

6656/7137 Samatya . İstanbul : Ça- Gecekondu kulübesinin yıktırıl- Komisyondadır 
vuşzade Cami So. No. 31 mak istenildiğinden şikayet 
Abdullah Abit 

6657/7138 Dumlu - Erzurum: As Pos. 4608 sayılı }ranun hüküm Jel'inden Konıisyoııdııdır 

12528 6. S. Hs. Ma. Sami faydalandırılmadığı Jı.ııkkıııda 

Çağlar 



-MA-
1{ayıt Dilekçe sahibinin 

o. adı, soyadl ve adresi Dile'kçenin özeti İşlem1 

6658/7139 Erzurum: 'l'aşmescit Malı. Haksız olar·ak vazifesinden çıka- Kııı-ııı ·n bnğlnnınıştıı-

Cami o. No. 3 Abdilika- rılclığındım şikayet 

dir Sosyal 

6659/7140 !stanbul : Küçük Mustafa- Şehit maaşı bağlanmıısıııın temini Koınisyoııclııclıı· 
paşa Yeni yol o. No. 42 hakkında 

Meyveş Birincioğlu 

Hli(i()/ 7l..f L ı >i!Zt>C : l\l~ş~ 

İpekBayrak 
J<öyiindt>n Merhum kocasından ınaiUliyet ma- Konıisyon<lııdıı· 

aşı bağlanma ı hakkında 

6661/7142 İzmir : D. D. Y. ınağnza
sında Mustafa Güdücü 

6662/714.3 Denizli : Çaybaşı Mah. 

4620 sayılı Kanun hükümlerini en · 1\orııisyondaılır 

faydalandırılmalan hakkında 

Abadan So. Şeıni Gerçek 
Adliyede nıünasip bir vazüey.e til- J{ oııı isyııntlaclıı· 

yini hakkında 

6663/7144 Kasan: Zaferiye Mah . Ne- IIakkllldaki yüksek Danıştay Ka- 1\ oınisyoıııladı r 

cip Özgül rarının infaz edilme inin temini 
haklunda 

6664/7145 !zınir: lnönii Cad. Ali Rıza Milhlliyet aylığı bağlıınınaS1 hak- Konıisyoıı<lııdıe 
Akatürk ve ar. kında 

6665/7146 lltersiıı: Tüeear Osman li- HııkkındAki kıınunsuz muameleler- .\dıı 11'1 llııkıınlığınıı 
hami Keskin Kılık den şikayet 

(i(itifl/7l.ı7 .\dııpazarı : Keınııliyc Ji:ö
yiiııılı·ıı Mevlfıt Tüı·köz 

G667/ 7l-t8 J ad ıhıuu : Atlıınııız Köyü 
mu•htarı 

666 / 71-+9 Kozuıı : Ayşehoca Köyün
<1 n Mehıııı>t .A koğh1 

(iüfi9/ 7150 l~§l'l'fpaşıı - lzmir : Uatııy 
'ıııl. 368 o. 17 lhılıi 

Bilgin 
0670/ 7f.jl Koztın : Hamam Köyün

den Mahmut Öz ve ar. 

!i67l / 7132 Iğdır : ::löğütlü .Muh. Alı
UIE.>t l laındi Oürbüz 

(i(ji~/7 L.j;) l'iı·ııziz - O ir uu : Eı·eıı 

Köyünden Şahsene Kııı'S 

2 . ll . l!l4 giiıı ' '<' fi-tti-t sayılı 

<l il ekı;ı•ırine . e<kt i ı· 
1\öyiE•d meı·ıılnrıııııı el l !'ı·indı•n 

lı lıııdığm'daıı ~ikfıyet 

'T'npı·a'k ,·erilmesi hııkkıııılıı 

'('zıısıııııı affı h akkıııdıı 

~\ı•ıı:ıilc ı· iniıı ellııı ·iııdPu ıılınınak is
t<>ııildiğiııdcıı ş i kfiyct 

Oı·ıhıduki hizıııetleriııe karşı koııu

ni hnkhwının n'rilfn si hakkında 

Zilyc<li huJıuıılıığtı arazi üzcı·iııılr 

ıuülkiyet. lıııklurıınn tanıııınıısınııı 

tt•ıııiııi hakkuıda-

1\uıııisyoııdadıı· 

1\onıisyundııdır 

Koıııisyontlııdıı· 

J\ o ın isyomlııdır 

Konıisyoııılııd ıı· 

1\oıııisyondadır 

K oıııi:-;yuıı<hıdır 

fi67:1 '7li)~ sh~ıı· : iva ınüitüliiğiiu- (,)ocuk zııuııın il tloğuııı ikrıınıiye- l<onıisyoııdndır 

de nuz llırabim Arıkan siııiıı verilmesi hakkında 

G6i-!/ 7155 .\ııkarıı : Y ııidoğoıı ]~.lı:i- Foıda yııl J>!lt'llı.ı kt il<liğiııd n şi- Koııisyoııdadır 

şehir· Bo. 'o. 564/ 6:3 Ualil •knyet 
Yürüdü 

Gi:>/71::i6 l ·ro nbııl : . anı al) n h<>kiııı- K uno'ni l!'kaüt maaşının \'!' ı·ilıuedi- Koıui youdııdıı· 
uğlu Alipıı~a ünbiil • o. ğindl'n şik aye-t 

No. 2 1 mail Hakkı 'an-
sağlar 



- 399 -
Kayıt Dil~kc;e aa'hilbimn 

No. adı, soyadı ve adresi Dilekçcnin özeti !şlemi 

GG7G/7 1 :ı7 'uıı : K·ıırndağ Buoak Bnş- Knyınakıınıın ~öı·eYini kötüye kul - 1\tıııd~y<mdndıı· 

noıııı ,\li J>ümlur· lııııdığındaıı şiıl<iiy<'t 

6677/il:i~ Aııkııı·ıı : 'ecıı übey Malı. Kııııuııi iıııtihaıı lıu•klarıııııı tııııııı- l..:oıııisyoııtlatlıt· 

.'.: latıış So. Atuıbanıt . \ p. ıııııdığıııtlıııı şikayet 

IJh uıı Hıı~aı ·ıı ıı 

G67 /7160 l\[ani.sa : Utku Malı . ('oş- Vatıııı haiııi o l aı·ak itham edi ldi- Koıııisyoııdaıl ır 

kun So. ~n. 25 Rıza l~rtıııı ğ·iııd!'n şikfıyet 

6Ci79/7 16l İstanbul : Teşvikiye Jlıl a- Hiı·ikmi~ , aylık tekııüt nınaşının 1\oıııisyoııclndır 
muı· o. No. 4 Ali !bsıııı v<·ı·ilınc~i hakkında 

Sabis 

6680/7162 Ankara : 1llcr Dıınknsı Dıı
iro Mücliirü Ziya Güııey 

G68J / 7 163 nuzlmı : Dozkın Buca.ğın
danl lil nıi Arısoy 

6682/ 7164 Uşak : Aybey Malı. Mus-
tafa Korucu 

'l'ahsil durnınunun kanuni olarn.k 

dü:r.('lttilııı si hakkında 

Mnht.ı11' ve ihtiyar heyl'tinin ka

ııuııs\l r. i~lenıl<•ı·inclen şikayet 

Odun ve u rııbusıııııı zabıtll.('l\ kıı· 

ıınnsu1. ol ıı ı·ak müsadere edildiğiıı-

ılt'ıı şi ldi yet 

1\ o nı isyoııclad ır 

1\ o nı is~'oıı<laıl ı ı· 

Koıııisyoııdı1<lıı· 

6GR:1j7 165 Bozüyük :Özel Rnyınaıılık 1\nnııııi aylık ılııruınnmın düz~ltil- 1\oıııisyoıı<lııdıı· 
lahsildan 'ecınl'ttin Akııı tıH•ıli~imlen şikfıyet 

(i6H·I/7 J66 Hursn : Altı pıırıııak Cııd. 3!l. T. 1948. g-ün ve 61fi7 ;ıııyılı di- 1\oıııi~yoııılıı~lıl' 

G(}R5/7167 

No. lOG Ali Giileçg'il ]('k<:esiııc ektiı· 

Kalecik : Toprak mahsul

leri ofisi ıııeıııuı·tı aduiiHh 
Özsoy 

Emekli aylığından veı·gi ke ilnıc

ııı<•siııiıı t~nıiııi hakkında 

1\oıııisyoıııhulıı· 

66 6/7168 Aııknı·a : KiiçükeYler 44 Maıışlaı·ınıı kıınuııi zamların yapıl- K ıııisyomlal'l.ıı· 

So. Yeşil Ap. Dııiı·e 8 Ha- ıııası hııklmıdıı 

tice Ergiider 

fl6H7/716!l '!'ercan : ll ce C. lT. P. Baş- Yurl<"ıeın görevini kötüye kullıın- _\<l ıılı•t flı.ıkanlığınn 
l<aıu Şeı·('f Bı· tt>ııı Ye aı·. 

6(i8R/7170 Ril·as : :lfüt cahhH Taşhan 

ı ·o. 6 MuttalipTirkeş 

66H!l/ 7171 Taşköprü : Kııdı köyündoıı 

Valıit ~e.dııınl ı 

6690/ 717:! l•'ııtib - lstmıhul Kır.taşı 
Cad. Ko. :J~ .\ lııııet ;'ılulıt ur 

Kl',\'lllCll 

ıııasıııdnıı ı;;iki\yet 

l aıııııısux olaı·ak kendiı<iııdı•n 1ab il 

c<lilt>ıı puranın verilme 1 hakkında 

Orıııaıı p;t•ııel müdürlüğiiııi.in kııııun

sıır. i. l l'ıı ı lı•ı•iıırlcıı şikıiy<'t 

lüsil<'ıı ikr;ııııiyclcrhıiu vcrilmf.'si 

hııkkıııda 

.Mali,,·<' Hııkıır~lığıııa 

1'ııı·ıııı llaluııılığına 

Koıııisyonıladıt· 

(i(j!)J!717!"l .\nkıını : 1'opçu ma]?.Cilt 2-! IX . l!l-1-7 !!iili Vl' .J-H!~-1 sıı~·ılı <li- 1 oıııisyoııılııdıı· 

fi6!1:l / 71 i+ 

66!l:3!717!l 

deposu ~ııı·aı: ustası Muslııia ll'kı;l'~ine l'ktir. 

('oşkuıı 

Pulu : Serdili kö~·ünd•·•ı 1\ii.\'lı •ri ııd eki u"kn kuı:ıığı ve ını~hı 

'tu lı ir •1\ıınıimıut . r~lııı~tıııı . ikılyPt 
<:alııtıı - Istanbul : llacıeıı- llııkkııırln \'ı•ı·ill'n Yııı·gıtııy kııı·uı·ııı
ıııi )lah. Kıwal Ho. ~o. ll dıı lıatıı,\'1 a<lll huhımlıığu lıııkkuıdtı 

Recai Tanınan 

.\1. K Hııkıııılığııııı 

1\ oııı i~.nııHla<lır 
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G694/ 7176 Bakıınlıklııı· - Ankara : . ı- Nııshının düzeltilmesi hakkınıla 
bay evleri No. 27 Şevket 

Dilmaç 

!şlemi 

Komi yonladı r 

669-i/ 71 77 'Eı·enköy - lstaıılıul : l';tho''ll 
efendi Cad. o. 92 J sınni l 
Hakkı Açıkalın 

l~ııısallcd gibi kendisinede tekaüt l\oınisyoııdudır 

nyl ı ğı IJağlanınnsrııın temini hııkkuı-
<lıı 

66!l6/ 7178 Brzincun : Avukat ~lcnıi~ Tir rıl cı'!.lc yolculıırın rahatının dü- Komiııyond ııuıı· 

Yazıcı 

6697/ 717!) 7-onguldak 'e7.ıı.e,•in•1L' 

)Jehmct Örı~n ve ar. 

şüniilınrdiğindcıı ikii~·ct 

ı\ f l;umuıu hııkkıııda Kouımyondatlıı· 

669 / 71 O 'ayıı·l ı - Rize : _Akpınaı· kö- Okul inşaatındaki suiistinıallerucn Koıııisyoııdııdır 

.1·üııdeıı marangoz J(ustııh d la~·ı r.aı·uı·a uğı·adığıııdan bu r.ara-
i§ınıın rının taııııiıı edilmeı>inin t mini 

hakimıda 

66!l!l/ 7l 1 Ankar·ıı : Altındağ Ma ı. T<'lıtlilhanıdııki asker oğlunun ynı·- Komisyondadıı· 

Jlındıl'lık tepe No. -1:84 Ay-ıe ıl ın ı pııı·a~ının k<'~ildiğinclen şikayet 

Knnnk 

6700/ 71 2 Tlırıı - l~ ı ·zuı·unı : Nafiz ııı . ~fııvıılık:ıt ıtskcri hasUıııeniıı haksız M. K Bııkaıılığıııa 

6701 / 71 3 

<·al ı 

Ko>'.<ın : Köyü halkı nanımıı 
.\li AkKül 

ıııuıııııclclcı·iJlf!en şika~·et 

,'oltik. ekimine müsaade edilm mc- Tamn Unkanlığıııa 
sinin tcnıiııi hakkında 

6702 11 .ı Küt ah.nı : Ali kö~· ıııulıtım (hizcl.nırt iııtalj,,·oııunda bir hcklenıe Konıisyoııdadıı· 

reı·iııiıı .nırılnııı~ııııu temini hakkın . 

6703/ 71 5 

670-ı;n G 

Bmr.aıı : T\aı·acaveraıı !\ii
yüııdcn :Müslüm elik 

Uuıdant lı : Isınetpaşa l\lııh . 
Kalburcu Rııit eliyle Hiisı· . 

~· in Kalbun~u 

da 

.Jnndıtrınıılanu ~örevini kötüye kul
ları 1ıklarmdan şikfıy<'l 

l( ıınuııi cc;r.ıısınnı ur edilmesi hak
kuıtlıl 

Konıisyoııdudıı· 

Konıi~yoııdnd ıı· 

6705/7187 Galata- !stanbul : Journal .Akranları gibi. emekli aylığının Koınisyoııdudır 
d'Orieııt gazetesi. Güven arttırılması hakkınla 

han Avram Benaroya 1 , 

6706/71 Reyhanlı : Doğu Ayrıııeı Toprak vHilm<>si hakkınila Konıisyoııda<lıı· 

Köyünden Mehmet Yılm.az 
ve ar. 

6707117189 !stanbul : Gümrük }{uha- Kanuni tııhsiı;ıı.t ve zamdan fayda- Koıııiı;yondııdıı· 
faza Bölge Kom. motöı· landırılml\81 hakkmda 
şoförü Yusuf Yüc<>l 

670 :/7190 !stanbul : Tekel Gn. Md. 49 sayılı Kanun hükümleıinden 1\unıi. yondadır 
JIIüteferrik işletm ler şu- faydalandırılınusı ha.k~nda 
besi Ş. affet Sayer 

6709/7191 Kırıkhtm : Kurtulu Iııh. İ kıinının temini hAkkında 
Hü yin Mıhk 

Koıııiııyondadıı· 
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6710/7192 !zmir: Buca namyesi Babı Vatani hizmet tertibinden aylık Komisyondadıı· 
So. No. 15 Mücahit Emin bağlanması hakkında 

Arslan Karakaş 

6711V7194 Karaman : Noter muavini Zam vergilerinin kaldırılmasının Komisyondadır 

Mustafa Güner temini hakkında 

6712/ 7195 Bodrum : Ma.hmut Koca- Vatandaşlığa kabul edilmeleri hak- Komisyondadır 
oğlan ve ar. kında 

6713;7202 Kozluk : Muhacir Abdül- Muhacir olduklarından kendileri- Komisyondadn· 

6714/ 7203 

kerim Sarıkaya ve ar. 
' 

Erzincan : Ka11gın İstas
yon şei\i cliyl~ Kerim. Kı 

lıç 

ne kanuni yardımların yapılması 

hakkında 

30 . 1 . 1948 gün ve 6189 sayılı Karııra bağlımmıştır 
dilekçesine ekitir 

• f 

6715/ 7204 İzmir· : üngeı-ci Dtıı·dalı , üııgercilerin mali vaziyeb1erin~n Ekonomi Bakanlığına 
düz<'ltilmesi hakkında 

6716/ 7205 Afyıoıı : D. D. Y. 7. İşlet- 30 . XII . 1947 gün ve 5557 sayılı Kırmisyondadır 
me 'böige memuru Albbas dilekçesine e·ktir 
Hil:ıni Birnici 

6717/ 7206 Eminönü - !stanbul : Kü- 7 . IV . 1948 gün ve 6809 sayılı Komisyondadır 
çükP'a:rıar Nahiyesi Hacıka
dın MoaiJı. Hızırbey Camii 
So. o. 8 MeiJımet Ölltürk 
Ya'kupoğlu 

6718/7207 ıKır~an : { Toruninablı 

'Mia'h.) mUhtar A!hmet Hlr
f.anoğlu 

dilelkçesine ektir 

Çclti'k e'kiınlne müsaade edii'meme- Komisyondadır 
inin ·temini 'h'llkfkında 

6719/ 7208 Keban - Elhığ : Ağıtın Bu- icili.nin tah'kik edilerek fena dem- Komiııyonda.dır 

cağı Bol'Jdk Köyü Yaman gaların silinmesi hakaı:ın•da 

Şa!hin 

6720/ 7209 Çivril : Tapu dairesi oda- :K!anuni çocuk zaro.mınm verilmesi Komisyondadu· 
cısı FATlin Özsoy h'lllkkında 

6721/ 7210 Ankaro : Milli aYunma Karımıi tayin 'be'dellerinin verilme- Komisyondadır 

Ralkanlığı zat işleri dairesi diği hııkkında 

başkan muavini Alırnet Hil -
mi Özgören 

6722/ 721] V'!lrti\ : M(''JihE"!lıe Köyü Ha- Kocıısıııın mahkumiyetinin affı Komisyondadır 

ıtice Arslan hakkındıı . 
6723/7212 Karakoçan : Paşa 

Kan'her Alkyol 
köylü Asi ('yıit l~aıJber'in fena muame- Komisyoudad}r 

le leriııd erı şikfıye1 

6724/ 7213 ~'al : Kıavaklaı· Köyünden 
'M: u. tafa Yavuz 

6725/ 7214 Beypazarı : Kapullu Köyü 
thtiyar beyeti 

Aııııvatann 

hııkıkıııdıı 

ıılınmolarııun temini Komisyondadır 

lkin<'i öğr tnı 'n evlerinin gelecek Komisyondadır 
s nelere bıı·akıhnasının temlni hak-
kınekı 
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6726/ 7215 Ankara : Iller Bankası da- 7030 sayılı dilekçesine ektir. Koınisy9ndadı(_ 

ire müdürü Ziya ~ey 

6727/ 7216 Birecik : :Meydan· Mh. Be- Hakkmda kanuni lıükümlcrin totbi.k Komi~y ıt~,ıı .dıı·, 

6728/ 7217 

lediye numuııe evinde Ba-
hattin Eryaşa · 

Istanbul : Kadıköy Yelde
ğirmeni ... ok. · ı-h. 6 ' SırT~ 
Eren 

cdilmediğjııden şikayet. 

Ffaksız olarak fakültedeki kayc;1ının KoıniR~Pn4~dıç 
~ ilindiğind n şikayet . 

. ' 

6729/ 721 Karşıyaka - İzmir : alilıpa- 2 . :XII. 1~47 gün ve 5540 sayılı di- Kpmisyı)ndodır 
ştı Yalı ad . No. 16& Ferit lekçesine bktir. 
Pul at 

6730/7219 Çaykara - Trabzon: Okşo- Köylerinin 'iirmene lleesin o bağ- Koıııiı~,Yoııdadıı· 
ho Köyü Mehmet Suiçmez lannıasıııuı temini hakkında. 
ve ar. 

6731/ 7220 Düze<' : Kuyudüzü Köyü 7. Tl . 1947 gün ve 5257 sayılı di- Konıisyondadıı· 

Murat Atay lekçesine ektir. 
6732/ 7221 Burduı· : 'Dokunıacılar Ko- Koopcı·atiflerindeki yolsuzlukların Komisyondadır 

operati.fi Yönetim Kurulu ön lenmesi hakkında. 
B~kanı Şevki Boyacıoğlu 

6733/ 7222 Üsküdar • İstanbul : Çınar 3. V . 1947 gün ve 4639 sayılı di- Komisyondadır 
Cad. Kevakip7.ade Çılaııazı l<'kçrsine cktir. 
No. 1 Ali Şükrü Yeniyıldız 

6734/ 7223 Bursa : etbaşı Nakşıçelebi 

• o. 12 Keriıı, Maktav 

6735/ 7224 Tophane - İstanbul : Hisar
yanı Sok. No. 26/ 3 Nergise 
Hanyalı 

ezasının af edilmesinin temini hak- Komisyond~dır 

kmda. \. 

27 . It . 1947 gün ve 5673 sayılı di- Komisyondadır 

le-kçesiııe ektiı'. 

6736/ 7225 Köy Acıborlcm İkhııliye Mh l~mcklilik ikı·anı.iyesinden kesilen Komisyonda.dıı · 
Ycnimüte,·elli &.:c l'<o. J'l }Jııı·ıunn iade inin temini hakkındıı . 

r.utri mil ıı 

6737/ 7226 Elnıalı : Ceza evinde . era- .AI Kanunu hakkında. 
[ettin Doğuç 

Adalet Bakanlığına 

673 / 7227 Afoyon: llefterdarlık oda- Odaeıla.rıııııı ürretleriııin arlırılnıa• ,\[aliye Bakanlığına 
e ısı İbrahim Kaynar ve ar. sı " <:O tık zamıru verilmesi hak-

kında. 

6739/ 722 Kıırlal . 1 tanbul : Yaka,. l·~meklilik ikNLmiyeleriııdcn kesilen Komisyondadır 

rık Yeni i\llı. No. 3 1 nüs- ,·crırilerinin iade edilmesi hıı)tkında 

ııü Bcşli-oğlıı . 

674-0/ 722!) • \ı ·teYa : l aı·ııgöl Uiillüıılan 

Köyü ..;eref Ataman 
Kö~·loı·i lıayvnııları~ın sayııııı yapıl- ;\!aliye Baknnlığınıı 
dığı halde si rk&t telıikki edilerek 
hıı.ez •n tahsil edilmek istenildiğin-

den şi~ılyct 

6741 / 7230 .:\[ıılkara 1'eberrük Kö~-ü 3-lfil sa.rılı Kanun hükümlerinden I çişleri Baknnlığına 
.llulıtarı muaf ıuhı.lnınlan hakkında 

'· 
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6742/ 7231 ' ı,aleli - lstaııbul : )lcsilı - ~:nıeklilik ııylığına znnı .'·apılnııısı 1\omişyondndıı· 
paşa f;aitefendi So. Xo. 14 hııkkınrlu 

Ahırl.et ~iıııı ·ıı 

6443/ n3:.? Beşikdüzü : Kiiy Enstitüsü :-:iı.,· cdi lıulunduğu ara?.ısınc .vııpı- 1\oıııisyoıı lACiıı· 

memul'lıu·ınrlRn Ra~ıp Bal- lan miidıılıaledcıı şikAyet 

6744/ 7234 

6747; n:r; 

6748/ 72:18 

nıuınr11 

Yo1.kad : Küçiikiıwir l i Kö

yiinde Razrm 'Kafaoğlu 
Urla : Sün!<'crei Ya~ar 1'u
l'nn 

Ankar-a : Atıflı~~· ~1ah . No. 
497 Nail Binatlı 

Hufı·ıı : Oaziheyli Köyün

rlrn Rııliın Kocııbacıık 

!=\amsun : Snliıhiyl' Malı . 

t'zuıı ~o. No. 9 Mmıı1 Ka-
mnzoğlu 

674!l/ 7:.?!l!l fstlıııhnl P. '!'. '1'. Oent'l 
!Jaiı·esi Ş . ..\ıııiı·i Aliil'ttin 
R'iıcamrmi 

At ı · ikrarııi~·esi nden vcı·gi kesilıııe 

ıncsi lııı ·kkındıı 

l•!ll<'l'indt•ki süng<'l'll'l'inin satışının 
tPıniııiyl<' ınııli vııziyetlerinin dü-
7.Plt ilnıcsi hakkında 

ı::ı \" . l!l46 ırüıı YE' 87 10 sayılı 

dilrk~esiııe ektir 

Kıımula~tll'llaıı toprıığına az fiyat 
tıık<liı· ('(lildiğiııd<'n ~iknyet 

Zilyerli hnlnnduğıı a ı·ııziy<' yapı lan 

ıııii<lahııiPdcn şikfıypt 

7.iraııt l hınk:ısındıı geçen hizmeti

nin t«>kniitliiğiiıı e. eklenıııediğindeıı 

~ikfiy<'t 

67fı() 7:.!40 Knılirli - S~\· lııııı ,\ ~ıığı~i- 'l'npr:ılı \' {'t·ilnıPsi hııkkındn 

ynıılı Köyiind~ıı 'rnhir ~:ı -
ı·ısn \"(• ar. 

6751 / 7241 Malatya : MeııSucat Fab
ı·ikıısı 1 !.alil Onğ<'lel en n 
a.r. 

675217:.?42 MarmAris : Niyazi Musta 
t'n Kulaksız 

675:1/ 724:{ Knrnd<>niz Ereglisi : So

i{ıınlıyöriik Köyünden Ah
met 'l'uJ'Oğlu ve ıır. 

6754 / 7244 1\eınııliy<> : Naip Mııh. No. 
T Bekir· ('eviköz 

675S , 724'1 Anınsya : Beyazıt pııı;n Mh . 
(lökhöyiik D<'vl!'t Çiftliği 

sicil vr nıuameli\t memuru 

Mustııfn Akııhali 

l<· tıt l'ttiklcri ınnkinl'nin tecrübe
kr·iniıı hiı · ııtelyecle ynpılnınsının 

temini hakkında 

\'n tauda~Jığıı knhulleri hnkkıııdn 

Köylei'İ i~nıe suyumın elleı·inden 

nlınnıak istenildiğinden şikayet 

Ihtiyar hryı•tinP haksız Dlornk se
çilcmedi~inden ~iki'iyct 

l~işleı·i ıııiisteşRrlığının 
t nyinlcı·indrn ·iki\yt>t 

knmınsuz 

Kuıııisyondnclıı· 

Karıını hağlıınmıştıı· 

1\omiısyoııdndıı· 

1\omisynııdadıı· 

Ulaş . Rııkanlığına 

Komisyondadır 

Koıııisyoııdadıı· 

Konıisyoııdadıı· 

Konıisyoıı1liıdıı· 

Komisyondadır 

1\uıııisyoııdııdır 

6756/ 7246 1'iı ·p : Döı-teyli\1 Mnh. Ar- ~rhit ıııaaşı hağhınıııası hnkkmdn Konıi~yoııdnrlıı· 

mıı~ıın So. No. 17 Ahmet 

Eşin 

6757/ 724 Urfn : Kall c Köyündr kapa- )lnllnrımn ıca~ppdildiğindcıı iknyet. Konıis~• oııılıı.Jıı· 

Jı~a!'~ıda Bakar Bı>di~ 
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675 /7249 Ankara : 3. Ortaokul tabüye Aylık durumunun düzeltilmesi hak- Komisyondadır 

öğretmeni Hacer Sağıntürk kında. 

6759/7250 Kara:kö e : Muratkan Muh
tarı Ahmet Güneş 

6760/7251 Çemişkezek : Sinsor Köyün
den Hüseyin Yılmaz. 

Tohum verilmesi hakkında. Komisyondadır 

Köyleri meralannda hayvanlarının ~çişleri Bakanlığına 
otlattınlmasına müsaade edilmedi-
ğinden şikayet. 

6761/7252 !stanbul : Kuzguneu Ec- Eczanesin'e hu usi bir telefon veril- Komisyondadır 
zanesi Cevdet Günak ınesi müsaadesinin alınması hakkın

da. 

6762/ 7253 Adana : Taksi mahallinde 
ll numaralı taksi sahibi 
Mehmet Karadağ 

Sa imbeyli Yargıemt taşıdığından Komisyondadır 

ücretinin alınmasının temini hak-
kında. 

6763/7254 Ankara : !tfaiye Meydanın- Dükkiinları önünde satış yapan sey- Komisyondadır 
da elbiseci Fuat Diker !C ar. yar satıcıların kaldırılması hak-

6764/ 7255 

6765/ 7256 

emişkezek : Kızı Köyü na
ınına Mustafa Bağcı 

lskilip : Tabakhane 1\lah. 
Ahmet Atak 

6766/ 7257 Gaziant b : eferpaşa Malı. 

No. 1 Ömer Gözeri 

6767/ 725 Çaycuma : i\1anifatuı·acı 

Vasfi Müftüoğlu ve ar. 

616 / 7259 Mersin : ''lifke 'nd . No. 
222 Hacer Koloğlu 

6769/7261 Edremit : Tuzcu Muı-at 

Malh. Hamdibey , ad. 2. So. 
'o. 5 K•u-diriye alJ\'r 

6770/ 7263 Halkapınar : 'eı· Rtely si 
ınE"mur adayı Burhanettin 
l!ltuğcu 

kında. 

Arazi verilmesi hakkında. Komisyondadır 

Köylerindeki asker kaçağından şi- Komisyondadır 

kiiyet. 

"'Fa1la alınan Muamele Vergisinden Komisyondadır 
şikayet. 

Şehiı· köprüsünün betonarme ola- Komisyondadır 

rak yapılmasının temini hakkında. 

Keşfettiği maldenden 'ken'disinin de Komisyondadır 
faydalandırılması ha!kkında 

Elme'kllili'k iJkramiyeırinin verilmesi Komisyondadır 

'hakkınd•a 

37 ayılı Kamutay kararının le'h- Komisyondadır 

lerine olaraik yeniden gözden geçi-
rilerek düzeltilrne i ha'lcltında 

6771/7264 Hal:k'apuıur : D. D. Y. Cer 37 sayılı Kamutay kararının lelı- Komisyondadır 

atelyesi memur adayı !tah- lerille olal'll'k yeniden gözden geçi-
mi Ertopuz rilerek düz ltilmesi ha'kkındıı 

6772/7265 Germencik : amiik~ir 

Ma'lı. Mustafa Gün 

6773/7266 • Ü JciidSI' - İstan'bol : Top
lbışı a'd. o. 163 bakkal 
Mustııfn Değinmenci 

6774/7267 Reybanlı - Ha'tay : A \·aı·ıı 
•köylerir:tden Harap Ali ve 
81'. 

Kanuni haklarının tanınmadığm- J<omisyondadır 
dıın ikiiyet 

Karısmı iğfal edip aile_ saadetini Adalet Bakanlığına 
'bozan hakkında ıkamini takiha-
tııı y.apılmo ı lrııkikındn 

'I'opraklandırı1malarınııı 

ba'k'lnnda 
temini 'farıın Bakanlığına 
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6775/ 126 ' Divı·i'k - t:lrV'as : Ve't('rineı· KMılni · lhaıkkı ol,an dip'lbm·asının Komisyondadır 
fen ıme'!Tluru Kasım Pek er veri!JmPsi lhakikmda 

6776/ 7269 Sivas : Cezaevinde Ahdo 
Qiılkır 

As ıi cezaevlerinden b'irlne nakli 
'hakkında 

Komisy~nda.dıı· 

6777/ 7270 Erzincan : Ruınekl'Elk Kö- Kammıdan çocuk olmadığından Komisyondadır 

yiinden Abclulla'lı ~ arıkaya ik~nci defa evlenmesine müsaade 
eodilmesi lh'!llkikında 

677 / 7271 lstanbul : Haliçfeıı eri Kii - Mai!di ilunımııntın düzeıtjlmesi Komisyondadır 
~iik Mustafapaşa ~aiı·baki hakkında 

.,'n. No. H Osman Kuloğlu 

6779/ 7272 ~jceabııt : 1'üfekçi Ümer yu- 5 . VI . 1947 gün ve 3933 Rayılı Karaı·n hıığlıı,nmıştır 

nıııda. Mehmet O(i(:en . dilekçelsine ektir. 

6780/7273 Gelibolu :Koru Köyünde 7. ın . 1948 .giiu 1·e 6641 saıyılı di - Komisyondadır 

Emine Kurnda lekı;esin<' ektir. 

6781/727-ı Bn:vraınıç : Yıırg' ı ç Reşat 21 . lV . 1947 gün 1·e 3384 ~ayılı Komisyondadır 

Co~kıın dilek~.esine ekti ı·. 

6482/ 7275 Ankara : Aııafııı·talar Cd . Kanuni tekaütliik hakkmın tıuım- Komisyondadır 
! stanbul Kol ahaııesi sahibi ınııdığH,darı şikiıyet 

67 3/ 7276 

678-ı/7278 

Bekir Toker .van ınd a:. Mah -
mut Refik Trnlılusgarp 

Ardıılıa·n : Dcdeg'i.il Köyü 
ııusteın Çiftçi 

IT o pa : ~n '1' K ii.vüııdeıı Re-
fiye Tıııım 

fi78;)j72i!l Ku l'lıköse : Ynlmı·ı7.onik 

köriii .\hmet Ke ı·Prıı 1·e 11 ı· . 

liiHöt 7280 ~avşııt : ~öğii11ü ~!lı. Sıı 

lıip ll u nısi oji; lıı 

lskilip : .\hl utı: ı K ii,,•ü nrll'ıı 

1\öyleri mulıtarııı ın yolsu?.luklarm- Komisyondadır 

dıın şi kiıyet 

Korası ve çocuğu RuslaT tarafından Komisyondadır 

Türk sularınrla balık tutarken ·esh· 
cırtild ik lerinrl ıı uııavataııa alınma

sı nın tem ini hakkmda 

2.i]0 sa,v ılı Kaııtm lıükiinılı>rinden 

i>ı,l•d alr.nd ırılnıruarı hakkınıla 

211 . ll . 194 ' ;;ii ıı n' fı.nn Sll,l'l lı tli-
lı~'çesiıı r ckti r. 

Komisyoııdp.dır 

Komisyondadır -

Dcl'lct Oı·ıı ı a ıı işletmeleri tcşki l iitı- 'l'aı·ırıı Bakanlığına 

nın fıı.~ · lasız işlcınlt l'irıcl erı şikfı.,vet. 

G78~ 1?2"2 Bııyuz it : \'f!/. tH'<·ile ı · Il a.!- Ken<li~ine konıi.lııiııt rlaııııta~ı nını1 - Komisyondadır 
hır·JJnPnsuı· So. ;'1/o, :W :\[ııs- tlıı ı{n nılıııı şikiı,l'l't 

tııt'a ( 'C\'at ı•;nıir 

67R!l/iı!R4 Aııkııı·a : Yenidoğu n Malı. ~:ıkıı t olduğundan kendisiııe yar- Komisyondadır 

Polis kaı·akolu vasıta ·iy le dıııı yııpılnıası hakkında 

Kazım Yanıarı 

6790/72R5 lstnııhul : lstiııye ve {'f'vn l- Kaınulııştıl'llan o ı·ıııanının iadesi Iüoıoisyondadır 

bey ynlıgmrl a 'iı nıiy<' Gfuı- h:ıkkın rlıı 

düz 

(1791 / 7286 Aksai'Uy - l stımlıul Si- Koııüsyoııdodır 

ııcklihakkal Küllınn Ro. 
(l. 9 Zeynep Yeğen 
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Ni.~ıınt~ı - lstıınhul : Taş- Kaıhtıl .ştu·ılıın ormnnının iodPsi Komisyondndır 
vikiye ftt·ın So. Kısmct Ap. hllkkındıı 

o. 4/2 Nttt.iıı.i~a M1rnl 

679::lj72 H i\Ut'sa : i\ieriııos ı~a lıt'ikıısı Konıisyondııdır 

ınühendiı;l e ı ·indeıı ('t:'ınııl 

Yoğeıı 

6794/ 72 fl l ' rfıı : Akziyaı·et Hucıığı '!'opnıldnndırılmıılHrı hakkında 1\omisyondadır 

Akpınar Köyiindl'n AbnY.t•ı· 

Kavaıı 

6795/ 7290 Konyıı ; Obı·uk Buca~ııun 'l'oprakl:ındırılııııılan hnkkındo Koınisyondııdıv 

Kızöı·en Köyündeıı 1'ıılı,~iıı 

Horasan ve ar. 

6796/7-291 itiVl'i : Fııtih Maiı. kırk- Aııkoı· taı·a-fmdıın işgal edilen am- Komi yonJıi ~~· 

kalekapı So. Muı>tnfıı Fııl:- bnrmın boşaltıJmaııı hakkında 

l'i An.ıl 
6797/7292 Ovacık : Kolca Köyünden Hububat yardınınıda bulunulması Konıi. yondadıı· 

Seyit .Ali Yıldız hakkındo 

6798/ 7293 Bolu : Yıldırım Beyazıt ca- Kanuni parıısıuın Evkaf İdaresin- Komisyondndır 

6799/7294 

6800/7295 

680 7297 

mii imamı Hakkı Bilgin ce verilmediğinden 'şikayet 

Yozgad : Küçükincirli Kö
yii Na.zım Ka:fa:oğlu 

Y e~ilova : D. P. Raşkaııı 

Hüııeyin Cinen 

Yozgad : evketoğlu Yusuf 
Aleyol 

·Zilyedi bulı:ıt\duğu arazinin topn
snnun Y(lrilmesi hakkında 

MıntıkaJannda yiyecek sı.kıntısı 

olnıa.dığı hakkında 

22 . I . 194 gün ve 6071 sayılı 

dilekçesine ektir. 

Komisyondn.dıl' 

K oınisyoııdndı ı· 

KArara lıağlmımıştır 

6802y/729 Kağızman , : Ceza. 
Abdullah Ergün 

evinde Oküz hırsızı olarak tutuk bulun- Komisyondadır 
duğundan kendisicin bir an evvel 
tahliye edilmesi hakkında 

6803/7299 Yozgad : Şevketoğlu Yu- Şehirlerinin yıkılmasının önüne lcıiı,leri Bakanlığına 
suf Aksoy geçici tedbirlerin alınınası bakkın

da 

6804/7300 Konya : elimiye Mah. o. ·Maddi yardımda bulinnlması hak- Komisyondadır 

24 Emine Aslan kında 

6805/7301 Ankara : .As Fl>. Gn. Md. 25 . XTT . 194.7 gün ve 7 4 sayılı Ad. Ko. Başknnlığııııı 
Tek. İşler B,k. V. O. man DilekçeKomisyonu kararı hakkın-
Nuri !ne ler da 

6806/7306 Ada.na: Papaz Bahçesi 72 ITid matı vata.ruye tertibinden ay- Komisyondadır 

So. Ömeı· eliyle alib Ruz- lık hıığlnnması hakkında 
gun ve ar. 

6807 / 7;307 l•}ı·zincan : 5 . . ınır llesap 
ınemunı askerlik dninsi 
l<'l'tlıi Aydınkaya 

6 O / 73 :.'lfutki : , ili! Köylü Tarhan 
.Akar 

1 . 1:2 . 19+6 güıı ve 9+ sayıli di- Koıtıisyondndır 

Silit'd y rl('ŞIIl inin temini hak- KomiHyorıdadır 

k ında 
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fiB09 j 7:J09 Van : Iskele Köyünden Köyleri ınuhtarı ve azalar1uın ka- Konıi~yondadır 
Selim l~rtusun ve ar. ııunsuz i.~lemlcrin.den şikayet 

6810/ i3t0 Kayseri : tstasyoıd.'nd. No. Malıiliyet aylığı bağlanması hak- Komisy~udndıı · 

16/ 1 Cevdet Alaybeyoğhı kıııdıı 

6811/7311 Nevşehir : Enstitü mezunu Maaşlarının barerne geçirilmesi ve Koıni.~yomladıı· 

öğretmenler Ali Er·tıığı·u l ~ocuk zamlarınuan is.tifade ettiı·il-

,.c ar. nıel el'i hakkında 

(ifll::l/ i31:2 

fi81 :i/ 73 ı :~ 

Selıen - Holu RPylik Çift
liğinden N Afiz Aydııı 

Ellıist.an : Ceyhan Ma~ 

ı\l(evlfıt . Kurtul u~ 

GHH/ 7314 Çankın : Alibey Malı. Sa~1 . 

~o. Xo. 60 'falııt. Doluca 

ö!H5/ i315 <,;ııl: Hı>kili Köyünden Hü
seyin Çnvu~oğlu 

fiH 1 6 j 7:-l Ili 

fi8 17/ 7317 

Yalva~ : Değirmen sahiJ
leri Nuri Açıkgöz ve ar. 

Hucak : 'cydi Köyünqe 
Öıneı· Pak 

Ku~• ıııaknnıın muamelelı>ı·inden şi

kiıyet 

!;iR!' ve orUıokullnrdan belg!' alan 

öğJjeıiJ,•i,lei'iu helg~ inıtilı ıınla~ııt

da yaluıı ku·Ldıklıı,p ders! rdQn.im,, 
t ihaııa girmesinin temini hakkın

da 
1\f.q.ddi yııl1)ııuda bııJunulmıısı hak-
kında · 

Tarım kredi koop~ııtifinin kendi
lcr:i.p e , yardını etmediği hakkında 

D$ruııın l ~rinin M~amele Veııgj

~iııden muııf tutulqıası hakkında 

'l'oppı.klf\ nçlırı lınıw ıha.kk\nda 

l ~işlel'i Bakıınlığına 

Kouıisyoudııdıı· 

Konıiı;y rıdııdıı· 

Koıııisyondııdır 

Koıııisyımdadıı· 

1\-o ıııiııyoııdıı;dııı 

68 18/ 731R Reyhanlı : Değirmenkaşı 4727 Sl}Xtl! Kl.lll\11\ hükümlerinden Komisyondadır 

G!lHl/ 731H 

(iH20/ 7320 

GH:2l / 73:21 

Malı . Hlınan Altunhı ve fa~ç!B4alldn·ılma ı , h,kkındn , 

aı·. 

Aııtaky:ı - Hata,\' : Bayııı-

du· lık muaıneliit Ş. R~tü 

llök 
'l'arsus : Hızar fabrika~ı 

kolirktir şirkl'ti 'i\lııstııra 

Dörtl<'mcz 

.Hroıı : :\'akilei :.'II11_h. 1'\rı. 

:W fhsıııı C'idl•m \ ' C ar. 

-Hl~::l ı;a. ılı l,{aı)uıı hükümlerinden 

r ıtrdı.ı,l and ı.r,ılıılll,Şı, lı s kkuıda 

.Jo'ıı zl a ıılııınıı ~r ua meir \ ' eı·g.i.findıııı 

şikfı.n~ t 

1. ·t us yon .'·akın ında kaymak lı , §C k er 
silltua lu'rına müsaade edilmesinin 

t nıiııi Jııık~\)'lda 

Komisyondadır 

Ko~vis,vondadır 

6822/ 7322 Aydın : Hasanefendi Mah. Kanuni hakları olon tekai.it ve ) ' O- Koıııisyorıdadıı· 

6823/ 7323 

(iH2-ı1732-l-

liR25j 7325 

1'\o. . aime •Kabadayı 

Konya : :.'lluha<:ir pazarı ri
,·armda Alıdülaziz Mal: . 
:\fo. 18 Osman Özbl'k 

:\-luğl8 : Cezaevinde Ali Oıı

nıon Eneş 

Ankara : Fen ve anat Gn. 
Md. . 1. Em. Albay Muıııı 

Selanik 

ıiın ınuıışlnı' ıııııı bağlanması hakkın

da 
Kanuni tekoüt maoşıııın verilmesi Koıııi.ııyondaclıı· 

hnkkıııda 

Biı· an eYn~ l 1ahli~reııiııin yapılması- Koıııisyoııdadıı· 

ııııı terııiııi hakkında 

Kanuni terfimin yapılmatlığı hak- M. . Bakanlığına 
kındıL 
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6826/ 7326 Ankın·a : Fen ve , anat Gıı . Knııuni tHfiinin yapılmadığı hak- M. , . Bakanlığına 
Md. V. Ş. Kemal anlı~etir,- kında 

sııvıış 

6827/ 7327 Aııkara : :.\1. H. Ba. Fen ·:•' Kıuıuııi ll• rl'iiniıı .'·apılnıadığı hak- Komisyondadır 

8anııt ftn . Md. Ş. II. emekli kıııdıı 

Albay A. Zeki , anvcr 

682 / 7328 :\laraş : i\Iıığrıılı Ma h. 1'Jıı - 23. fJ . l!l·H g-iiıı ve 226 şa.nlı di- KoıniRyoııclndır 

hoda Cemal \)akır lck~ siııe ektir. 

6829/ 7330 Cimin : ~ a~· Mah. Feho i 
L,Vj!Uı · 

6830/7331 Nevşehir: Enstitü mezun
ları Ali Ertuğrul ve ar. 

683V7332 Sivas : Büyükkazınıcılar 

başçaV114 M. Ali Çağlayık 

7.ilyedi hulun cltığu Arazisi için tapu 
' c rilınc~i lınkkıııdn • 

Maaşlarının bal'eme geçirilmesi ve 
çocuk zamını verilmesi hakkında 

12 . V . l 948 gün ve 6 90 sayılı 

dilekçesinl' ektir. 

M . • . Bakanlığına 

Koınisyondadıı · 

Konıisyoııdadıı· 

6832/7334 'furgutlu : Kongre riyaset Milli Kalkınma Partisinin siyasi Komisyondadır 

divanı Harndi Şenlitürk varlığının tanınmadığından şika

yet 

6833/7335 lzmir : Emekli subaylar Yeni Emeklilik Kanununun bir an Komisyondadır 
yardım cemiyeti başkanı evvel çıkıır·ılmasının temini hak

kında 

6834/7338 Eğridir : Ki'itip Mıı.b . Ra- !stikl.il Rıırbindeki yaralıklarınıı. Komisyondıı.dll' 
tipoğlu Rifa.t Özdemir karşılık kendisine yardım yapıl-

ması hakkında · · : • 

6835/7339 İsparta : 
Ozarkan 

Ramamcı Ali Rumeli demiryolu tahvil senedi Koıniijyondadır 

üzerindeki kanuni haklarının ta-
nınmasının temini hakkında 

6836/7340 !stanbul: Gedik~aşa Mi- Evinin kirncıdan tahliyesinin temi- Komisyondadır 
mar Hayrettin Mah. Hattat ni hakkında 
So. No. 18 Hikmet Özpulat : .. , ..... · '· ' 

6837/7341 Malatya: Ceza evinde ü- Malıkumiyetinin affı .hakkında 

leyman Oğul 
K omisyondad ıı· 

6838/7342 Ardahan: Kü~ük cineirop Vazife ba.şındıı. sakat kaldığından J(omiııyondadır 
Köyü Vehbi Topçu kendisine kanuni yardımın yapıl

ması hakkında 

6839/ 7343 Kankal : Deliknclir kö~·iin 

den Kadir Tuna 

6 40/ 7344 Elnzığ : Rıv~ıiye Uh. Muh 
tıırı 

G .ıl ji34ii ~p,·şt'lıir : , ' ur köyü<'. ll 
P. •nk Bn kanı İhsan Kıı
rııbıyık 

6842/7346 Feke : Hıırlı mlili'ılll'rind('H 

Hacı Aksak 

O~lumın katillerine kımuni rezc.ln- Komisyondadır 

ı ·ın ın ,. rilmesi hakkında 

('ü ıır.anı hastan . inin hıı~ka münnşip Komisyondadır 

hiı· .vl'r(' ııakll'dilm!'sinin temini 
hoklmıd:ı 

Toprak V<'ı·gisind('n pa tııtı>~ lt.>r iıı c 

nit ,· erjrirıi rı ııyı· ılrıııısrııııı t uıini 

lı:ıkkıııdn 

G • n ı ı ."19-l güu ,.e .ı.ıo sayılı 

tU! 1 çesinc cktir 

Mnliy Bnknnlığına 

Komisyondadır 

' . . 
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6843/7347 Nazilli : Turan Mh. No. 32 Protesyen dişçilerinde bir imtihana Komisyondadır 

İbrahim Çelik · tutulması hakkında bir kanını ya-

6844/7348 Kayseı•i : Reşadiye köyün · 
den Mustafa Sümer 

6845/7349 Adapaza ı·ı 

Mb. İstasyon 

Yusuf Yavuz 

Papuççular 
Cd. No. 15 

p·ı lmasının temini hakkında 

Şelıit babaamın mirasından fayda- Komisyondadır 

lanması için kanuni muamelenin 
yapılınası haklanda 

Askerlik dolayısiyle ayrıldığı va- Konıisyondadır

zi fesine tcln·ar alınmasının temini 
hakkında 

6846/7350 Ankara : As. Fb. İnş. Ş. Dilekçe Koınl ·yorı,unun 8766 ılayılı Komi yoniladır 
Mühendisi Sabahattin Son karar cetvelilıe itiı·ar. 

61H7/73iil Bursa : Emekli Niyazi Er
tuğran 

6 48/ 7352 Kal'>; : Arapçayı Koç köyü 
namıııa Şııkir Ergill 

}~meklilik Kanununun yaz tatilin
den evvel çıkıınlmasmın temini 
Jıaklnuda 

Komisyondadır 

Arazilcriniıı şahıslar tarafındaın Komisyondadır 

zorla ellerinden alındığuı.dan şiki-
yct 

6849/7353 Sivaı; : Mısınıl lıınak Mlı. Vataııi hizmet tertibinden aylık Koıııisyondııdır 

aıni sokak o. 17 Dervi~ bağlıınınası hakkında 

Devirmiş 

6 50/7354 Kürkçüler : Küı·kçüler kö 
yü Bölge Sağhk 1/Icmuru 
Emin Yıldız 

5851/7355 Ka.ş : Köşkerler Köyünden 
Osman Gümeli 

~ıı.ğlık memurlarının kanuni du- Komisyondadır 

runılanııın tesbiti hakkında 

Ihtiyaçlan olan (>duıılarını oı·mun- Konıisyondııc.lıı· 

lardan kolııyca alabilmelerinin le-
mini h:ıkkında 

-... ,. .. 

6852/7356 Beşiktaş - lstaııbLıl : Yıl- ~9 . IV . 1.948 gün ve 7099 sayılı di- Karara bağlaııınıştır 
d ız Cd. ·o. 54 Huriye TüTk- lı>kçe. ine ektir. 
yılmaz 

6 53/7357 Kay eri : Pakılı Köyü Cev
det Duatepe 

6 54/7358 Ankara : Gazianteb Millet
veirili Said Barlas yarunda 
Said Barla.s 

2 . 1 V . 1947 aün ve 30 9 sayılı <li
lekçesine IctU:: 
Emekli aylığmın J 50 liradau bağ
lanmasının temini hakkında 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

6 55/7362 lznıir : Toptan şeker tüc- Belediy ye Ziraat Bankasından da- Komisyondadır 
cariarı Mehmet ~ebioğlu h-:ı ucuı; olarak şeker verebilecek-
ve ar. leri hakkında 

6 56/ 7363 Seydişehir : Keı;ikapı i\lh. 
To, 20 iha1 TıJşkaırar 

6 57/736<1 V:m : Bski Devlet Hava
yolları Acııntıı m\ılım;ibi 

Abbas Güven 

Malıkumiyetinin affı hakkında 

Devletin resmi mii.e selerind n 

birinde iş v rilmesi hakkında 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

·-. 
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~t 
No. 

Dilek98 a&'!ıi'bin.in 
&dı, soyadı~ saresi 

___ .... - .... , ,.. ~'!) 

Dilrotçeırin özeti 

6858/7365 Bakırköy - İstanbul : Ye- Topraklandırılınnları hakkında 
şiiköy ahiyesi 'afra Köy 

Komisyondadır 

C. H. P. ldare Heyeti Baş-
kaıu M. Resuel 

6859/7366 Su.ltanhisaı·ı : Kavıak.lı kö- .12 . lll . 1948 gün ve 6597 sayılı Komisyondadır 
yündcn Hızıı Duı·aıı 

6860/7367 Sanısun : Kilicdede Mah. 
Çiflik geçidi No. 10 Musta
fa Tatar 

6861 / 7368 Çarşamba : Tepealtı Kö
yünden Kilşif Kurııaz ve aı·. 

6862/7369 El&zığ : Bizmişin Köyün
den Kasım Kavak 

dilekçesiııc ektir. 

Vazifesinden ayrılırken kanuni Komisyondadır 

ha.kkı olan iki maaşlık ikramiyesi-
nin verilmediği hakkında 

Ormanlarının komşu köyliiledııin Konı isyuııdnclıı· 

tecavüzündeu ~urturılmaı91nın te-
mini hakkında 

Göçmen olduklarından kendilerine 
iyi arazi verilmesinin temini hak
kında 

KoıııisyoııJudıı · 

6 63/7370 İstanbul : Küçükmusta.fa- S senedir oturduğu evden kanun- Koıııisyondudır 
paşa Malı . Muhtarı Selami suz olarak çıkarıldığı hakkında 
Gündoğdu yanında Fatma 
Er gül 

6864/7371 Zara - Sivas : Hatip !lah. 
Yakut Başıbüyük 

6865/7372 Ada.gide : Ya.zyurdu Malı. 
Hasan Zengin 

6866/7373 Eyüp - İstanbul : Dümen
ciler eski sofular No. 9/1 
Ali Rıza Caneli 

6867/7374 Örtülü : Halil Özer ve a.r. 

6868/7375 Mersin : Kiromithane Ma.b. 
Silifke Cad. No. 222 Hacer 
Koloğlu 

Malmüdürünün kıı.nunsıız işlemıe. 

rinden şikayet 

Zilyedi bulunduğu tarlasının ken
disine verilmesinİlı temini hakkın
da 

13 . II. 1947 gün ve 5319 sayılı di
lekçesine ektir 

nce halkının bir şahıs tarafından 
dola.ndırıldığıııda.n şikayet 

12 . V . 1948 gün ve 7259 sa.yılı di
lekçesine cektir 

Komisyondad ı r 

Kom i~yontlad ı r 

Komi yondadır 

Koııı isyondadır 

Komisyondad ı r 

... 

6 69/7376 Korkuteli : Bayat Köyün- Savcının görevini kötüye kullan- Aı..lalet Bakanlığına 
de Aliküçük kızı Şerife dığından şikayet 

Kücük 

6870/7377 İstanbul : Teşvikiye Mab. Kesilmiş olan sekiz aylık emekli Koıııisyoııdadır 
İlı.lamur So. No. 4 Emekli aidatının iadesi H. 
GL A. İhsan Sabis 

6871/737 Kırşehir : Aşıkpaşa Ma.h. 
ıtkı İşgören 

6 72/ 7379 Tarsus : Postane Cad. No. 3 
Nusret eliyle Reşadiye Mah 
Saadet a.rı 

n ınektupçusunun görevini kötüye 
kullımdığından Ş. 

Oğlunun emireri bulunduğu sırada 
intihan sebebiyle suba.ylara. emireri 
verilmemesi dileği.m! dair. 

lçişl eı· i Bakan lı ğına 
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Kayıt 
No. 

İ>Üekçe s~hibinin 
adı, soyadı ve adresi 
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Dije•kçenin özeti iolemi 

6il73/ 7:l!l0 Hata:v- Antakya- Kırıkhan lski'iıı durunı l arınm incell'nnıe.~inin Koıııi~yondadır 
: Kurtuluş Malı . Mahmut tl'nıini dileğine dair. 
İnal 

6RH/ 7381 Ceberi - .\.nkara : İncesu 1mtihıı.ndıı kazanmış oldu~ başça- Komisyondn tlıı· 
tepesi No. 38/27 !smail Da- vuşluk rütbesinin vıırilınesinin te-
yan. 

68i5/ 7382 Istanbul - İktisat Fakültesi 
i\(czunlaıı Ceıniyeti Ba.5-
knm Dr. Mustafa Emel 

6R76j 7383 Üsküdar- İstıınbul :Valid<'
caıni Abacıdede Sok. No. 8 
Dursun Güler. 

mini hakkında. 

Avukatlık Kanununun birinci road. 
desinin (C) fıkrasına lk.tisat Fakül
tesi nı eımnlarının da ilavesi hak
kında . 

B i ı· kan un çıkıırtılarak dişçi kalfala
rın m elişçi olmıyan ~rlerde çalış

malarının temin edilmesine dair. 

KoıniRyondadır 

Koınisyoııd~ ı lıı· 

fiRi7 / 73R-! ~eydişchir : Keçikapı ;\fah. Aylığınahir miktar zam yapılması- 1\(ııııisynıııla.lıı· 

No. 20 Emekli Yzb. Cihat na dair. 
Taşkıner 

687R/ 73R5 Ayvalık : Rayı·<'t!iııpaşn Dilek~e roınisyoııunun hakkında lüımisynnılndır 

;\fah. 19 ncu Sok. Ko. 2 Ila- vl'rdiği 12 .)n. 1948 gün ve 60 sa-
san Fehıni Nerkis 

GH7!l 1 nR6 Kayseri : i\Hikremin Malı. 

GRR0/ 7387 

Al cşkirt göçmcııleı;nden Rı

za Gökç<'r 

ı:azi Çiftliği- .Ankara : Zi
nıat. Al etleri Fabrikası Us
t.abaşısı Barlo§ i\iihaly ve 
Fusek Yozef 

G&H/ 7388 Iliznn Kiilat Köyü eski 
ınuhtarı Davut 

6882/ 7389 Erzincan : Vegaver Köyün
de Ali Erdoğan 

6883/ 7390 Kadirli - Seyhan : Tozlu 
Köyü !Jıti:var Kurulundan 
A. Erbilek ve ar. 

6884/7391 Çorunı: Milli Eğitim Mü
dürlüğü şoförii Hüseyin 
Yıldırım 

688G/7392 Bozüyük - Bilecik : Özel 
Sayınanlık memuru Nf.'c
mettin Akın 

6886/7393 Erzurum : Kadıoğlu Va
kıflan mütevellisi A. Galip 
Kôııi 

~'llı ktıraı·a itirazına dair. 

l skfın idaresince gayrimenkul veril- KrııııiHynııcl:ı tlır 

ıncsiııo duir. 

(: . Orman Çiftliğinde ça lışan bütün Koıııisyondııdır 

nıüstıılıdemll'r·t• üç seneden sonı·nki 

lıehcr sene için birer maaş nispetin-
dc iknırniye verildiği halde ken-
dilerinin bundan mahrum bu'8lol-
dıklarından şikayet. 

llcc kayınııkanunın görevini kötüye fı:işleı·i Bıık.anlığıııa 
ktılln.ndığındaıı şikfıyet. 

Hükümetçe yardım olarak 40 dö- lçişlcı ·i Bakanlığma 
nüm arazi verilmesi hakkında. 

1l<'clerindf.'n geçen Savrun suyunun Bayındırlık Bakanlı
evvelc • geçtiği ınceralara akıtılmı.ı- ğın n 
sının tentiuiııc dair. 

Kendisini döven ve lıakarette bu- Komisyondadır 

luııan polis komiııerinden şikayet 

Geçici Dilekçe Komisyonunca hak- Komisyondadır 

kında verilen 20. XI. 1948 gün ve 
180 sayılı karara itirazına dair 

3 . VI . 1947 gün ve 2907 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine ektir 

• · ..... .i.....,.·~~ . 



kayıt 
No. 

6887(7394 

6888/7395 

bhek~ nhlbinlıı 
adı, soyadı ve adresi 

Arifiye - .Adapazarı : Çift
lik sahiplerinden Kazım 

Bergöz ve ar. 

Konya : Sıtma Savaş Mer
kez tabibi Dr. Ertırğrul 

.Arat ' 

Dile'kcıenin öı;eti 

Mısır ve mısırdan mamul maddele
rin ilce sınırından dışanya çıka

rılmasına izin verilmesine dair 

Nisan 1948 ayhğının verilmediğin
dellJşiklyet 

İşiemi 

K oınisyondadır 

Komisyondadır 

6889/7396 Rumelilıiları - lstıı.nbul : Miletahak olduğu mô.lruiyet ayb- Komisyondadır 
Kireçburnu mühendis So. ğının bağlanmasına dair 
N o. Oıınıanı Gill:y.iiz 

• 6890/7397 Şehremini - İst-anbul : Ör- Dükkanının tahliyesinin teminine Komisyondadır 
dek kasap . Kıttakeçili So. dair 
No. 31 .Abdülgani Erdiş 

6891/7398 Kadıköy - İstanbul : Ra- tkramiyesinden kesilen vergilerin Komisyondadır 
simpaşa Mah. Misakı Milli geri verilmesine dair 
So. No. 109 kat 3 Hasan 
Basri BiiY,iikü.nsal 

6892/7399 Sorgun - Yo.zgad : Çay Dükklinlarının tahliyesinin temini- Komisyondadır 

Mah. Bekir Yetiııı ve kar. ne dtir 

6893/7400 Denizli : Karahasan Kö- Doğudaki arazilerinin satış mua- Komisyondadır 

yünde Çemişkezekli Hasan melesinin iptali ile taraflarımı ia-
Kıırat desine dair 

6894/7401 Çemişkezek : Hacıcami Tapusuz olarak verilen arazinin Komisyondadır 

Mah. Seyit Ali Çırpan ve tapuya bağlanmasına dair 
ar. 

6895/7~2 Horgun - Yozgad : Dedik İskaniarına bir yer gösterilmesi Komisyondadır 
Köyü muhtarı Hüseyin Ba- dileğine dair 
rış ve ar. 

6896/7409 Ankara :D. D. Yollan ikin- 25 . VII . 1947 gün ve 4354 sayılı Komisyondadır 

ci işletme1ı1üd. Evrak dosya dil kçe ine ektir. 
amiri !hsan Altuğ 

6 97/7411 i'•ruı : Üryani i\Iü.<ılümuıı 
Mah. Hakkı Temren 

(i . !l /7412 Ankara : Demirt pe ~ üınc ı· 

. ün Ap. o. 4 vuımt 

ıtkı Kalay 

19 . I . 194 gün ve 6027 sayılı di- Komisyondadır 

lek ine ektir. 

Albay Osman Nuri lncel<'r 'in hak- l"onıiııyondadır 
knıda yaptığı yanl~ ianatlardan şi-
kiiyet 

6 99/7413 Arnavutköy. İstıı.nbul ı Bo- imtihan lıakkınuı laDJnmn ı dileği- Konıi.~yondadı'r · 
ğaziçi Lisesi sınıf 1 Edebi- ııe dair 
yat B §ubesi o. 10-ı Bülent 
Varol 

6900/ 74.14 Oelibolu : Bulayır köyüıı- l nı\\ıni hakkı olan gayrimeııkulün Komlıyondaclır 

den Fatma va i i Yusuf kendi adına t il edilm inin terni-
Aydoğdu ni bakionda 

6901/ 7415 Jzmir : lsmctpii§B Mn h. 2 ı. 
o. 22 !smail Üret n 

khi ar a.liye mahkemesinde bulu
nan emanetlerinin kendisine teslim 
edilmesi hakkında 

Komi yondadır 



Ka,.t 
No. 

Dilek~ aahi'bin:in 
adı, ııoyııdı ve ·adresi 
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Dilekçenin öıreti ~lemi 

6!10~/7416 Adana : s;aJih Bosna fabı·i- 10. XT. 1947 g-iin ,.e 5270 sn:v ılı di- Koıııisyondıtd ır 

kasında Tevfik Baran tek ·l'sin ektir. 

ô!l03/ U17 Uı·ra : Akır.iyarct buC<ı~ı Ara7.ilcriniıı ell e ı·indcn alııımıınıa- Komisyondadır 

Bııı(lı Akpınar köyü naınına sın ın t~mini hakkında 

61 0-ı/7-l l R 

G905 / U19 

6!)06/ 7420 

(;!107/ 7421 

Abuır.eı· Kavas 

Niks)ll' : amiikehiı· Mnh. 
Mehmet Güneş 

Kaysi' ri : Öır.cl ldaı·c 1. s ını :· 

memul'laıından Halit ~:c. 

le hi 

'l'l'kirdağ : Ertuğrul i\la~ı. 

Ll'onardo Bogı;retti 

fst nıılıul : l'ali Ayhan 

6908/ 7425 AdMa : Haeısofu Mlı. 153. 
sokak No. 17 Halil Öııen 

6909/ 7426 lstaııbtıl : Gümrük Buşınü . 
cl ii rlüğii kolcularıııdun Nu
ı't'tliıı Kuran 

ı Bnlocliyc reisinin kannns.uz işiMnle
rinclcn .şikayet 

7. Y. 194 gün ve 7193 sa.nlı di
lek~csine ektir. 

:'ll ııhkl'mı• iliımınm yerine g<'tirilınc · 

sinin tNnini hııkkında 

7026 sayılı rlilek<:csinin rcvnplnııdı

rıhııa~ıııın temini hakkında 

Komi~yondadn· 

Kıı . }flidürlüğüne 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Haksız olarak genel miidiiı·liik cm- Komisyondadır 

rine alındığı hıı.kkınrla 

~64-1. sayılı Kanun hükünılcrin<lcn Komisyondadır 

faydalııııılırılnııısıııın temini hıık

kınrlu 

6910/ 7-I:!T ~ftılııt~'a : . ' iy11zi :\rtı. ~o Dilek~" Konıisroııımıın , .t3 sa~·ı lı t< oıııisyondnd ır 

.iô Ahııı<'l BıılanJı karaı·ma itiı·az 

G911 / 7-12R Polatlı Sakal',\·n köyü Bu yı lki mahsiilleıinin 30 kuruştan Koıni. yondadır 

:\Tıılıtarı 

6!1 1 2/ 7-12!1 Ak~adağ : (eza evinde Vıı 
hap Haşıllıozlu 

6913/ 7430 Anıasya : Sofu lar l<lh. ro. 
R9/5 Rıza Öz 

aş~ı satılnıanınsıııın temini hak
kında 

Snveının kanuıı.~uz i lenundcn şikıl- Adai Pi Dakanlığına 
~·et 

l.J. . CV . 194:7 gün ve 3279 ıuıyılı di- Komisyondadır 

lekçesine cktir 

S!ll.J./7431 Haymana 
ınuhtarı 

: Oyaca köyü Bu yı lki mahsullerinin 30 kuruştan Koııı1syonclaclıı· 

aşağıyili satılmaına.sm.ın temini hak-
kında 

G!H5/7432 t. tanbul : Mesiupaşa Mh. Varlık Vergisi' Kanununa ~öre k ·n- Komisyondadır 
Saitefendi Cad. No. 44 dilerinden haksız surett~ alman 
Melek Nurcanlılar 5150 liranın iadesinin temini hak

kında 

6916/7433 [amak- Ankara : llarman· ITaksıv. olarak açığa ~ıitarı ldığı hak- Komisyondadır 

yolu 153 nunıaııılı evde kında 

Mehmet yanında Saltıp 

Yazır 

6917/7434 Ankara : !liı-aııt Bankası Kanuni imtilıan lıakkınm tanınma- Komisyondadır 

'ağlık Sandığı Müdürü Ha- sın ın temini haklunda 
liı Tasçıoğlu eliyle Kemal, 
Akman 



Kayıt 
o. 

!>üekçe aa'hibinm 
adı, goy:adı ve adresi 

414 -

Dile'koenin öıreti 

691 /74!15 Mudurnu : \vukat Bedri 24. [T. 19~7 gün ve 5463 sayılı di- Komisyondadır 

Nardıı lekçesine ektir 

6[)19/ 7436 Kars : Kale1çi l\IIt. o. 7 9 . L". 1947 gün ve 4790 sayılı di- Komisyoniladır 

Abba.~ Engin lek~esiııe ektir 

6920/ 7437 Fatih - !stanbul : Ranıatyn C+ecckondu evlerinin yıktırılnıuma- Kom isyondadır 

bucağı Zeytinburnu gece- sınııı temini ltnkkmda 
kondu evleri No. 456 Halil 
Öner VE: Ar. 

6921 / 7438 Gelibolu : Evreşc bucağı 

Kavak köyü Mehmet Kara
göç yanında Nuri Tokan 

Zilycdleri altında bulııruın evleri- Komisyondadır 

nin tapuya tescilinin teıni'ni hak-
kında 

6922/ 7439 Denizli : Emekli öğretmen- tıkokul öğretmenlerinin aylıkları- Komisyondadır 

lerinden Dsteğmen Ali nın düzenlenmesi hakkındaki yeni 
V hbi Aykuta ve ar. Kanun tasarısından kendilerinin 

d istifade ettirihnelerinin temini 
hakkındn 

6923/ 7440 

692.-±/74~1 

6925/ 7442 

tst.anbul : Nişantaş Emiiık 
Cad. Demira.ğ Ap. No. 2 
Galip Kemali Söylemezoğlu 

nursıı : Koza Han No. 283 
Rüştü Egel 

Maçka - !stanbul Kizere 
Köyünden Rasim Yılmaz 

Hııkkındn veı·ilen kamra itiı·az 

Fazln ıılııımı~ ol11n Varlık Vcı·gi

sind •n dolayı itiraz 

:1 . Vllf . 1947 gün ve 4869 sayılı 
dilek~,:csinc ektir 

Karnı·a hıığlmımıştır 

Koınisyoıırlıırlır· 

Komisyonılndıı· 

6926/ 7444 Giresun : Emniyet Genel Dilek~<' Komisyonunun 12 sayılı Koınisyondadıı· 

Md. Merkez Karakolunda kaı ·aı·ıruı itiraz 
•rahiı· Akın 

6927/ 744G ıımsun : Cezaevinde hü-
kümlü Mehmet Tezcan 

69:.! / H45 .Ankara : J.lililli avunma 
Bakanhğı Zat !ş. D. Top. 
Ş. S. 7 Ml. Me. Ragıp Dnal 

6929/ 7447 lfııkkilri : Bulak Mah. Ah
met Özkan ve ar. 

6!1:10/ 744 an : Tan Oteli sahibi tb-
san Akyol ve ar. 

69!11 / 7449 iğde : Noter muavini 
Akü Oünal 

lfususi af dilciinin kabulü hakkın- Komisyondadır 
da 

145!} sayılı Kanunun 8. maddesi- Komisyondadır 

nin hakkında tatbik edilmemesi- ' · 
nin temini hakkında 

alinin kaııunsuz işlemlerinden şi- Jçişleı'i Bakanlığına 
kit.yet 

Kerpiç v inşaatına müsaade edil- İçişleri Bakanlığına 

mesinin temini hakkmda 

Kazanç vergisi Kanununun yanlış Komisyondadır 

tatbik edildiğinden şikiiyet 

6932/ 7450 Samsun : Cezaevinde Zih- MalıkUmiyetinin affı hakkında 

ni Kazanç 
Komisyondadır 

(;9!l3/ H5l Ca.ziaııtclı : uburcıı Cd. 
:\o. 66 Ahmet 'l'ezcl ve ar. 

{unmolc Vcı·gisinde defter tutma 
mükllfiytiuclen muaf tutolmaları 

hakkındaı 

Komisyondadır 

6934/ 74;)2 B .rkoz · lstnnbuJ : Uü e- Funın çalısı imaline müsaade edil- Komisyondadır 
yinli köyünde Rifaı Peyi.ıı mesinin temini hakkında 



X:ayıt 

No. 
Dilekçıe 1a.1ıibinin 

adı, soyadı ve adresi 

41&-

Dilakçenin öuti 

6935/ 7453 J~nıirdağı - Afyon : Burun- Kendi köyüne nakledilnıeınc:siııin Komisyondadır 

at'lmç Köyü ı<;ğitnıeni Celi\1 temini haklnı\da 
Pckııa7. 

6936/7454 Karaköy . lstanbuJ :Ne- Maddi .nırdınıda bulıuıulıııasının te- J Çişlel'i Bakonlığıua 
catibey Cd. No. 1 ~6 1\ich- ırı.ini hıı:kkında 

nıet Peşti 

ü!l37/ 7451' ~amsun : Pazıı.ı· :Jlh . :)ey- ii!JfJ2 sayılı clilrkt sine ektir. 
Hamza Sok. No. 8 Ahmet 
'cvdet Atalay. 

6938/ 7456 Kastamonu : Un Fabirkası 
sahibi Tlaıııdl Ko~oğlu 

69H9/ 74ii7 Aııkanı : 4M. Top .• \. Lll. 
Top H. Bt. Yüzbaşı Tevfik 
11ül<:ıııar 

lfakkındııki ıııalıkı1miyct kıınırının 

kııl<lıı·ılnıusi hakkıncla 

Kcsinlr~ıni~ \' C infaz edilmiş ıııalı 

kı1ıııi.n? tiııiıı ıLI' f'ı dileği hakkındıı 

1\onıiNyondadır 

,\ d. Ko. Başkanlığına 

K o nı isyoııdn(l ı ı· 

6940/ 7459 İstanbul : 5. Umumi Mü- 1'ckııüt. muııııırlesiııd e yapılan hak- J(ıı.raı·a bağlanmıştır 
[cttişlikten Niznınettin Ata- s ı 7.lıl<Lıııı şikıl,vct. 

keı · 

6941 / 7460 l skendcnın : 5 Temmuz Di~~ilik rulısalnıınıesiıün tanınma - 1\ooıisyoııdndır 
('d. Baki Ap. Mehmet Be- sıııın temini ha~J,ında • 

şirdehni 

6942/7-164 Sarayköy : Ziraat ınualliıni 
Osıııan Ekenel 

6943/ 7465 Aşkale . Erzurum : Büyiik 
Dıı.riç köyünden Nazi f Ka
nıca 

l{anuııi tcı·fisinin yııpılınasıııın te
mini hakkmd& 

skerlik meslekine kabul edilme ·inin 
temini hııkkıııda. 

1\onıisyondadır 

Komisyondadır 

694;1/7466 lğdjr : Holikent Köyünden Kö.rleriue yede mesinc müsaade J ~i~ l<>ı·i n·ılmnlığına 
Yuııuf Ferhııl. edilmesi hakkında 

6945/7467 .Alaca : Kaı·nıkar Köyün- lskıinl~ıı·ıııııı tC'!Uini hakkında 
den &>yit Canan 

fi946/7468 Bayburi : Kadıoğlu Mıı'lı . :ı . \' . J94 giin ve 6015 ayılı di-
lsma·il Haıkkı Çalışkan Jckı;esiıır ektir 

6947/ 7469 Turgutlu : .Boı1ku11t Malı . Metruık bir gayrimenkul tabsis 
Kırgız Sok. No. 2 Hasan l'dilmesi hakkında 
Bulutlu ~r ~ ı~- -; - · 

6948/7470 Sarık.anıı~ : .As. Pos.l0063 Nasbının düzeltilmesi hallı:kında 
v. Bnb. Hasan Bın·i Oz. 

yiğit 

6949/74il Sivas : Ce;ıaevinde Hasan r:cıı('l Af Kanunu halkkında 
Yrşilgül 

G950/7472 Yo~gad : Cezaevinde Mu- <lrn<>l ,H Kanunu halkkında 
auıruer ayıgı ve aı·. 

Komisyondadır 

Konıisyondadıı· 

Hıığlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 

1\onıisyondadır 

. 
Kııınisyoııdadır 

Komisyondadır 

11951/7473 Divı-ik : MuNnuna I öyün- Evleri önünde'ki tarlanın kcndile- Komisyondadır 

den Ali Kabadayı rine •bırakılmasının temiıı:i haıldrnı

da. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe salhilbinin 

adı, soyadı voe ıı.dresi İtiemi 

6952/7474 Ereğli : Liman yemek1ıa- Ereğli 'kömür iŞletmesinin yolsuz- Komiııyondadır 

nesinde Hıasan Özcan luklarmdıuı Şikayet 

6953/ 7475 Kayseri : Gezaeviucle Mns
ta:lla Yıl nı az 

6954/ 7476 Be§iktaş . Istıın1J\Il : Tir
'kali Malı. zunc·nova Ma•lı. 

o. J O Sa:bri B-ııllkaş 

Hapiıfuane baliıçesinde gezmesine Knnıisyoııdadır 

ıııüsaırdc edillmcsinin temini hak-
kındıı 

3 Ell<i•nı 1948 gün ve 5974 sayılı Komisyondadır 
d Uek~esiııe ektir 

(i955/7477 Anikara: Bııı!lıiye dairesi 7. ı asbmın düze'ltilmesi haık1nnda 
... . Rii.§·t'ü po l'llıt 

Komisyondadır 

6956/7479 İzmir : Subaylar yardım Emeklilik Kanununun bir an evvel Komisyondadır 
cemiyeti başkanı çıkarılınasının temini hakkında 

6957/7480 Sivas : Zahire esnafındım Ellerindeki malların ihraeına mÜ· Komi~yondııdır 

Hasan Özhuy ve ar. saade edilmesinin temini hakkında 
6958/7482 Galata . İstanbul: Bos!or Deuıiryollaı·ı lokomotif nakliye iş- Komisyondadır 

han No. 2 Mehmet Tahsin leri hakkmda 
Cerrahoğlu 

6959/7483 Laleli . İstanbul : Kemal- 28 . XII . 1947 gün ve 5826 sayılı 1\ oıııiııyondadn· 
paş,a Mah. Gençtürk Cad. dilekçesine ektir. 
Gümrükemini So. No. 19 
Hanif Halkacı 

6960/7486 Tortum : Mava Şahin ve ar. 

696lV7487 İzmit : Nusretiye Köyü 
muhtarı İdris Sevil ve ar. 

6962/7488 Halkapınar: D. D. Y. Cer 
atelyesinde Bekir Ergin 

6963/7489 Beykoz · İstanbul ~ Mal 
müdürlüğü 477 maaş sıra 

defterine kayıtlı ölü Ziya 
Şentürk eytanu .Ayşe Şen-
türk 

12 . ITI . 1947 gün ve 2833 sayılı Konıi ·youdadır 

dilekçesine ektir. 
Köylerindeki suların alındığından Komisyondadır 

şikayet 

837 sayılı Kamutay kaı:arından Komisyondadır 

faydalandırılması hakkında 

Vazife başmda ölen babalarından Komisyondadır 

kendilerine kanuni ikramiyenin 
verilm i hakkında 

'. 
6964/7490 Bafra: Ku.şluğan Köyünde tskarnnın temini hakkında 

Bekir Kara 
Komisyondadır 

6965/7491 Terean : Esnaftan ıfehm t Fazla alın&u Kazanç Vergisinden Komisyondadır 

6966/749~ 

6967/7493 

.Ali Yük el şikayet 

Curnus Köyünden Mehınet 
Doğan -ve a\. 
İzmir: Necatibey Bulvarı 

Tuhafiyeci Tevfik uyoleu 

Jandarma karakol komutanının 1 ~iş l ri P.nkaıılığına 
kanuıısuzluklarından şik.ayet . 

Fazla alınan Kazanç Vergisinden Koıuisyoudndır 

şikayet 

696 /7494 Gelibolu: Bayır köyünden razi verilmesi hakkında Koroisyoııdadıı· 

Ahmet Ku.ş 



~ayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

417-

Dilekçenin özeti 

6969/7495 Samsun : Tailan Köyü th . Bucak merkezliğinin köylerinden !~işleri Bakanlığına 
tiyar Heyeti Mehmet Er- alınınnıııasmın temini hakkında 
gün ve ar. 

6970/7496 Mersin : Kireınithaııe lnh. 
203 So. No. 31 Zf.>yncp Ak
yüz 

6971/7~97 Keşaıı : Yeui muhacir kö
yünden Hüseyin Altay 

6972/7498 Samsun : Cezaevinde '!'a
lip Cındık 

Asker nilelerine yardımdan kendi
sinin d~ Caydalandırılmıısı H. 

Mulıtr.r seçimindeki yolt>uzluklıır

dan şikfıyet 

.ı . ll . 194 giin ve 6232 sıı.yılı di-
lek~esiııo ektir • 

lçişleı·i Bııkan~Jiına 

Komisyoodadıı· 

Komisyondadır 

6973/7499 Çaygeçit Köyü Muhtım Köylerinde çeltik ekimine müsaade Komisyondadır 

t•dilnıl'ınesinin temini H. 
6974/7!i00 1zıııir : D. D. Y. . İşletme Alsııncak istlısyoiı merk!.'zinde kul- Komisyondadır 

1. Sınıf İstasyon Şefi Hn- lanılmasının temini R . 
lil Ekrem Ertürk 

6975/750~ Oülnıır : Belediye 
Şerile Gürol 

Ebeai Kanuni ınaaşlaı·ııu ıılnnlııclığından Komisyonrladıı· 

ş ikayet 

6976/7502 Finike : Kale Malı. Şevki 

Uruıal 

6977/7503 

6978/7504 

Koı·kuteli : Bayııt K~yün
den Alırnet Pat ve ıır . 

Çankın : Üzel İdare 1 ve 3 
piyade tahsilda.rı Talat Us 

Kapton ehliyeti verilmesinin ıı~nıi. Komisyondadır 
ni hakkında 

:Umhuriyet avcısmın knnunınız 

işlemlerinden şikayet 

Kanuni ücret zammının verilmedi
ğinden şikayet · 

Adıılet BakanlıtJna 

Komisyondadır 

6979/7505 İstanbul : Merkez telsiz Memuriyete geçirilmesinin temini Komisyondadır 
'l'elgraf stajyerlerinden Il. 
Şükrü A.kalın 

6980/7506 Çayeli : Mehmet Bilgili 19 . XII . 1947 gün ve 742 sayılı Komisyondadır 

dilekcıesine ektir 

69 1/7!i07 Kıı.ııtaınonu : Oolu kö.vü KÖyleri suyunun alınmak isteni]di- Komisyondadır 
Mulıtarı Rcmzi Bulut ğindeıı şikii~- t 

6982/ 7508 Palu - Elazığ : Muşolar kö Odun ibti~·açlarının temini hakkın- Komisyondadır 

yü M:ulıtah Ytısuf Doğan dn 
ve Ar. 

6983/ 750!-l Diyarbakır : 'l'apu gıırup 13 . II . Hl4 güıı ve 6!i59 sayılı di· Komisyondadır 
Md. de Mustafa Ukkaş lek~'e'line ektir 

6984/ 7510 Tarsus : ağlık köyünden 
V eli Meleınen · 

6985/7fıll Istanbul : ark Nakliyat 

Zilyedi bulunduğu arazisinin tapu
sunun verilmesi hakkında 

23 . ll . 194 gü.ıı ve 6437 ııayılt di
lek~esi n ektir 

Komisyondadır 

K oıniııyondadır 
Şirketi Ethenı Oral Kaptan 

69 6/ 75,12 Ortaköy - 1-ıtımbul : Deı·e
boyu lle rubat sokak No. l 
Ziya Özgüret 

EJmeklilik Kanunun bir nn evvel çı- Komisyondadır 

karılması ıinkkıııdn 

69 7/7513 Diyorbakır : 'l'a.pu grup Dnuı tayın karııruıa itiııız 

)Id. de Mustafıı A.kkoyunlu 

• 

Koınisyondadu-



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa'hi'binin 

adı,11oyadı ve adresi 

418 

Dilekçenin özeti lşleini 

69 / 7514 Baybuı1 : Kadıoğlu Mlı . 30 . IV . 194 gün ve 7117 saytlı Komisyondadır 

!smail Hakkı Çalı kan dilekçesine ektir 

69 9/ i515 ,_ eniı·keııt : Eski 1cı·ıı mı• · Şahsına yapılan kanuıısuz muamc- ı,;oıııisyondadır 
nıu.rlaı·ınrlaıı M. Atalay Ze lelerdcıı şikfıy t 
yimoğlu 

6990/ 7516 Uşak : Kemalöz Mh. Ekiv. 2 . 11 . 1948 ırün ve 6240 sa.vıh di- Komisyondadır 

sokak r o. lO Hıfzı Tiirker lekçcsine ektir 

6991/7517 

• 6992/7518 

Buı·dur : Knyış köyü bnı;

öğretmeni Ali Rıza Bars 

Beyoğlu - Istanbul : Ke;es
teei sokak No. 3H Recai Ka-
rahan 

6!.193/ 7!l19 'inob : Akc::.akese Köylü ~fa-
halle bekçisi H nsan. Tckeş 

6994! 7520 Kadıköy - istanbul :Misakı 
.MiUi &ık. o. n Jl.r. A. 
Okur. 

6995/ 7521 Ankara · : , u tepe Mnh. No. 
14 Mehm t Zeki' anal 

6996/ 7522 etbaşı : Nakşiçelebi ok. 
No. 12 Kerim Mak:tav 

6997/ 752-1 Bursa : Yeşil a~ll.k Sak. 
~o. 29 R. ~ait Yenercik 

ı rıtk~ız yere kendisine koministük 
dıtmA'ası vurulduğıından şikfıyct 

21 . lV . 1947 gün ve 3363 sayılı di
lek •esine ektir 

Komisyondadır 

Maliye Bakanlığına 

P. T: 1'. idaı·esindeki knowıi parıı Komisyondadır 
al8<'ağını alnınadığından şikiiyet. 

28 . ın . 1948 gün ve 4 ll sayılı di- Komisyondadır 

lekçesine ekti ı•. 

21 . IV . 194 gün ve 701.! sayılı di- 1\omisyondadır 

lekçesine ktir. 

Dükkfının tnlıliye ·inin t~mini hak- dalE't Raknnhğınıı 

k mda. 

3!J7 say ılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

faydalandmlnıasın ın te m ini hak-
kında. 

6998/7525 Eşrefpaşa • İzmir : 640 . o. ~O . V . 1947 gün. ve B838 sayılı di - Komisyondadır 

6999/ 75:1.6 

7000/ 752 

o. 12 Cevher Güngörmez lt>kQt'Sine ektir. 

• wyork - Amerika : ll 
eııst 2 1'h. Street hmet D. 
Oghooz A t:torney 

Bakırköy - İstanbul : Y ni 
~[ah. Ta iskele o. Emi

Am rika'ya genıi satın almıya ge- Komisyondadır 

l ~n Türk .lll!y ti hakkındaki fikirle-
h•rinjn a~ıklııu<ıığı luıkkuıda . 
Kanuni hakkı olan emiakin \'erilme- Komisyondadır 

fliğinden şikayet 

' ni Kocalar ve ar. 

7001 / 7529 Kırıkhan : Kurtuluş .Mah. 22 . V . 1948 gün ve 7380 sayılı di- Komisyondadır 

i002/ 7530 

Malımut İnal lekı;.esintı cktir. 

lstan bul : , üleymaniye a
h en dı> , ok. o. 9 eınil !§lk 

Kanuni haklarının tanınmadığından Komisyondadır 

ikiiyet. 

70V:V7:>:n Çorum : Yeniyol M:ah. Po- Kanuni mı>klilik maa~ınııı tah is Komisyondadır 
lis Knrakolu karşısında '.o. edilme inin t('ıııini hakkında 

6 llnkkı Tiirkoğlu 

7004/7f>:i:! Hnziııntt'h : Kuzanlı lah. Türk vatandnşbğınn kabulü hak- Komi~yondadır 
Uncu , o. :'\o. 10 !ltı ı .\ li kıııda 

Kavuncu ·.' 



Ka.yıt 

No. 
Dilek~ sa.hi'binin 

adı , soyadı ve adresi 

419 -

Di le'kçenin özeti İşiem i 

7005/ 7533 Eğridir 

Muhtıırı 

Bozaıılı Köyü Eğridir Göl ayağının kuı·utulara.k Koınis.vuııdadıı· 

sıtıııadarı kurlarılmalarının temini 
hakkında 

7006; 7534 Mersin : D. P. 11 Başkanı eçjmlerirı ıidilane bir şekilde ya- J\oıııisyoııdııdrı· 
11amcli '()ııgüıı pıluıasıııııı t('mini hakkırıda 

7007/ 753!i Samsun : ' zaevinde Hay- ('ezasıııııı affı hakkmda 
dar Çubukcuoğlu 

1\ oıııisyoııdad ı r 

700 / 7!l:i(i Zonguldak : Zi!'lıat Müdü- .ıü44 ~ayılı T<anuıı hükümlerinrlen 1\omisyondad ı r 

rü Başkatibi lsmail Sipahi faydala ndırılıııası hakkmda 

7009/ 7!l:H Kumkapı - istanbul Kadır- Kaııunsuz k ilen verginin iııdesi -

ga Şahsuvaı·bey Su. No. 3 nin temini hakkınıda Komisyondadı r 
Arif E ı·soy 

7010/ 753 'l'ophııne - İstanbul ıılıpa- l!:nıcklilik iki-amiyesinden kesilen Komi~yoııdadır 
zurı yokU!ju No. 1 r'uat panwııı gel'i vedlnıesi hakkında 
Öz bayrak 

7011 17539 Çanakkale : llastane bayı - -ı . 1 . 19-lfi gün ve 6210 sayılı di- Komisyondadır 

n Kaya So. No. ll Emirw lekçcsinl' cktir. 
Dağlı 

7012/ 7540 Istanbul : J< iıwn pıı~ıı ~!:nun 
vaıııii Bocurgat So. ro. :30 
1 Iii ın i Kızılkayıı. 

7013/ 7541 Saııdıklı : Örmekuyu 1\ö-
yüııd~ Osnıaıı Oağd!' i<' ll 

eliyle Mehm et Yayla 

7014/ 7542 .htanlınl : Melekbutun Mh . 

Zilydj hulunduğu arazının kendi
sine vt>ı·ilııırsi hakkmda 

J~vladının ölümü hakkında esa lı 

talıkikatın yapılmasının temini 
hakkında 

26 . n . ı 94 gün ve 6454 sayılı 
ll atiıı So. i'\o. -ı ll asaıı Do- dilekc: siııne ektir 
kur er 

.. 
Koıniijyondııdıı· 

Komisyondadır 

I< om isyondad ır 

701 517Cı-13 Tokad : Milli ~!:ğitim )!d. Ocı ·ctlerine zam .vap ılına. ıııııı terııı - Komisyondartır 

odacıs ı Uahnıııt B ng i vr ni hakkında 
a.r. 

7016 17ı>.ı4 l:!:dreınit : Bekimza1e Malı . 6. f . 194 gün n 5fll~3 sayılı dilek- Komjsyonrlodır 

Küınbct Cad. !\lo. 31 flaJ;n c:esiııe ktir. 
B asıkın 

7017 171) -ı !l Çıırşııınbıı : Bozkurt gcrıd ( 'umlıu ri •et RU\'C ı~ının kanunımı 1\onıisyoııdııdır 

lııiyii Emin 'oşkundf'J'e işlt'ınlerindcn şikilyet 

701 / 75-lli TarsiL~ : Cezaevinde K .. ıııııı Oz~l nr dileği hakkında Adalet 13akanlığ'ına 
Doğan 

701 9/ 75-17 Oü zce : erifiye l\luh. Tii · 'fütüıı müstuhsıllıırıııın \'Ozi,,-etler·i- Ticll rPt Bııkanhğıııa 
tüıı nıüst:ıhsıllanııdıııı J\ •ı- nin korımııııısı hııkkmda 

70201754 

70211754H 

mct Oktay 

Devrek : Başlarkadı köyüıı 

deıı ( 'cın il Giin ve ıır. 

Denizli : l~tikl ll l )lah. Esut 
Er 

K 1'1' • tu i lıtiyaı;larırı ıı ı gideri lııı esi
ıı i ıı tcıııiııi hakkında 
~:ınsıılleri gihi kendisine de ~,. veril 
ml'sinin temi ni hakkında 

K oıııisyoııd11dıı· 

J\oıııiı;yoııdndıı· 



Ka)"t 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi 

420 -

Dilekçenin özeti 

7022/ 7550 Öd miş : :\Ieşrutiyet lalı . Bir ev ıırsa~ı vel'ilmesi hakkında Komi yondadır 
Dutkurusu . No. 10 Fal -
ma Kumman 

7023/ 7551 usurluk : Kaymakam ;ıı. . V.ilycdi bulunduğu ~ayırlıırının ot Koıniııyondadır 

Azmi Gökçe bedellerinin de kendi in verilmesi 
lıekkuıda 

7024/ 75:i:l Külahya : Zigra köyü ihti- Kö~·leri su ihtiyacının sıhhi bir şe- Bayındırlık Bakanlı-

7025/ 7553 

~·aı: hc.veti kilde temin edilmesi hakionda ğına 

:'11iğdc : 'otcr muavini Akif 
<fiinııl 

!?azla Kazanç Vergisi alıııdığından 
~ikiiyct 

Koınisyondııdıı · 

702H/7:i5+ ibanbcyli - Konya : Y •u i- 1lğıllarının kammsuz olarak yıktı- · Koıııiııyondadıı · 

'ceoba oahiyc ·i Mustafa Kı,. rı ldığından şikayet 
ı·a ve ar. 

7027/ 7555 Ala •am : Killik köyün d ·•ı 27. 1 V . 194 gün ve 6457 sayılı di- Komisyondadır 

lckçcsinc cklir. 

'702 / 7558 

Yahya 'l'aşçı 

E lbistan 
Arif Quğlar 

'e.vhan Ma h. 23 . 1 ll . 194 gün ve 66 2 sayılı di- Komisyondadır 

l ek~esiıı e ektir. 

7029/7559 Antakya: Um ran Mah. 
5 Durmuş 

o. Polis mesleğine alınmasının temini Komisyondadır 

hakkında 

7030/7560 Mersin: Eskicami Cad. No. Milli Korunma Kanunu hükümleri- Koınisyondadıı· 

29 Recai Çeliker nin devam ettiğinden şikayet 

7031/7561 Karayazı - Erzurum : Ka
ı:agiviş köyünden Şükrü 

Genç er 

7032/7562 Ankara : l\1ormaı-a 'o. No. 
42 LouiRe Schüler 

Maddi vaziyetinin düzeltilmesinin 
temini hakkında 

K oııı isyondadıı· 

Uilekçe Komisyonundaki dilekçe- Komisyondadır 
iniıı ekleı•inin iade edilmesi hak-
kında 

7033/7563 Ankara: Ali Atıfb y M ah. Apartnıanı olduğıı halde Saracoğlu tçişle ri Bakanlığına 
evinde oturan eşhastan şikayet 

7034/7564 

7035/7565 

7036/7566 

7037/7567 

7o:l8/756 

Diyadin - Karaköse : Rnh
mankulli Köyünden Hurşit 
Yardımcı 

Kırıkhan : Kurtuluş Malı . 

Mahmut İnal 

Trabzon : Çömlekçi l'Inh . 
Tellitabye o. o. 4 Meh
met ÖztP.mel 

İzmir : 2. Beyler o. Hacı 
Mahmut efendi camisi ima
mı Süleyman Şeray 

Babaeski : Mandıra l ö
yünden Mahmut Kılı<: 

Vatanı hizmet tertibinden yardım Koınisyondadır 

yapılması hakkında 

2 O ııayılı telgnafının covaplandı- Komisyondadır 
ı·ılnıaclığından şikayet 

Ka.nuııi tekaüdiye ikramiyesinin Komisyondadır 

verilme i hakkında 

Enılnk Bankasınca kıınııni hakkı- Komisyondadır 
nın tanınmadığından ş;ikfi.yet 

Toprak verilmeııinin t mini 
km da 

hak- Komisyondadır 



421 -
Kayıt Dilekçe sahibinin 
N o. adı, soyadı ve adresi Dil~çenin özeti İ§lemi 

7039/7569 Beykoz - İstanbul : Kavak- Vazife başında sakatlandığından Komisyondadır 
dere Cad. No. 109 tsıı Er- kanuni ikramiyesinin verilmesi H. 
gün 

7040/7570 Bergama : Yeni cami ya- ~9 10 ~ay ılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

nmda Ayşe Özdil faydıılıındırılması hakkında 

70·H/71l71 'I'osyıı : Bakkal Attarlar KazanQ Vergilerinin ceza lı olarak Ko.,ı isyondadır 

Birliği tarh edildiğinden şikayet 

7q.J.2/7572 Akçakoca : Müftü Hiidai Vataııdıı.şlığa kabulünün temini rk- Komisyondadır 

eliyle Şakir Nas kında 

i043j 757:l Kadıköy - Istanbul : Kı.zı! - 'l'ekaiit derecesi'nin gayrikanuni olu- Komisyondadır 
toprak Zühtüpaşa Mh. De ruk takdir edildiğinden şikiiyct 

rebwu ~o. 33 Tiasip Din<; 
soy 

7044/71l74 t ·tan bul : Aııadolııhisar Ye- Kocasıııııı tekaüt maaşının bağlan- Koıııisyondadır 
ni Mlı. Nişaııtruıı Cd. o. nıadığından şikfıyet 

34 Devaris Erdi 

7045/7ii75 Marelin : Uül i\lh. Aziz Poy 1 ! aksız olarak vazi.f.esindeıı çıkarı!- Komisyondadır 

7046/ 7576 

I'IIZ 

Kaysoıi : Camiikebir Mh 
Ynyla sokak No. 17 Ihra-
him ~ezgin 

dığı haklundıı 

!knımiy verilmedarı işinden te- Komisyondadır 

kııiirle ~ıkarıldığı nakkmda 

7047/ 7577 Ankaı·a : Yeninoğaıı Ml . Hakını o l arıık işinden ç ıkarıldığıiı- Komisyonda-dır 

RüMtenı sokak i o. 949/ 1 dan şikıiyet 
I sınail Eski · 

7048/ 757fl Ankara : İçişleri Bakanlığı R . r . 1947 gün ve 1965 sayılı nilek- Komisyondadır 

Mahalli tel areler Clıı. Md . çcsinc ~ktir 
1. daire :\Iümcyyizi Rıza 

Önal 

yo-t-9/ 7580 Bğili.rı : Muhınut ~el ebiynn 
i\llı. Tlacı Kaya 

Hakkında yapılan kanunımz nıı.ıa

ıııclclerdeıı şiltiiyet 

Adıılet Bakanlığına 

705p/ 71l81 ~amsun : Ceza evinde Hay
dar Çubukctıoğlu 

Ö1.cl affın yapılma~ının temini hak
kında 

Komiı;yondadır 

7051/75 2 ~amsun : P . '1'. T. Bölgl' Haksız olarak çıkarıldığından işine Komisyondadır 

;\fu. Başmüvezzl Saliihattin iadesinin temini hakkında 
l'liyle Şülu-ü Caner 

7052/7584 Ezine : Seferşah Ma:h. Fat- Asliye Hukuk Mahkem sine<' ka- Komisyondadır 

ma Sabiha Çepeloğlu ııuni h>ıklarının tanınmadığı II. 

7053/75 5 Ankara : Avukat Atıf Ben- Müvekkilinin haksız ve kanuıı.suz Komisyondadır 

i054/75 

derlioğlu 

Antakya : 'l'üccar A. Ateş
alan 

olıı rıık siciilen tekaüd çıkarılclığı 

hakkıııtla 

Baytl\l' müdiirterinin korninisi pro
pııgandası yaptığından hakkında 

kanuni takibatı yaptınlmaıruıın te
mini 11. 

Koıııis.vond8ılır 

'· 



KayıL 

No. 
Dilekçe sahibiniıı 

adı, soyadı ve adresi 

422 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

7055/75 7 Malatya : Mehın t Vuı·al Haklarındaki Muamele Vergisi ta- Mııliye Bakanlığına 

ve a-r. 

7056/75R8 Buldan : Necip Buldano~
lu kızı Zelıra R-tıldanoğlu 

7057/ 7589- Bahçelievler - Anknı'a : 
No. 27 o. No. 8 Hüseyi n 
Uüsnü Ayderıı.ir 

7058/7590 Bakırköy - !stanbul : Müf
tü Ali Rıza Hayıl'lı 

7059/7591 Aıtkara : D. D. Y. Xll l 

kibaLının kaldırılınasımn tem ini H. 

5 . XH . 1948 g ün ve 85 2 sayı lı 

dilekc:mıine ektir 

Hakkındaki kantınsu7. tekaütlük 
kal'annın kaldırılınasımn t<'ı'llini 

l l. 

Kunyıı • Milletvekilliğinde ge~en 

hizmet ·üresinfn şimdiki hizm etine 
eklenmesinin temini Il. 

ı (adeuıe zamlarından tekalidiye ai-

K oınisjondadır 

Koınisyondıı.dı r 

Koınisyondıırlır 

Dairesinde Müfettiş Reşat dalı kesiltneıne ·i II. 
Yamaner 

7.060/ 7592 Kastamonu : Esen Köyüıı
den Yusuf Güllü 

7061/759:.1 ı:iavsat : Söğütlü Malı. Sıı

it Hamsioğlu · 

7062/7594 Değirm endere : Dul'muşoğ

lu Ali Avcı 

7063/7fi!l;) Adapazarı ~ apanca Buca
ğı Buzacı Köyünde Davut 
Orba)· 

Yaı·g ıtay ceza hususi dairesinin Komisyondad ı l' 

hi ı ·bi rini tutınıyan kararları H . 

J4: . V . 1948 gün ve 7280 sayıl ı di- · Komisyondadır 

J ekçesiıı ektir 

likokul hademeliğindeki para ala- Koıııisyondadıl' 

cağımn verilmesi hakkında 

Zil.vet leri bulunduğu arazi lerinin 
kendi lerine bırakılmasının temini 
lıakkuıda 

l c:işleı·i Baltaıılığmn 

706~/7596 Ovacık - Twıc Jj : lterran 1'tuıccli göı;trıenleriııin köylerini l~işlrl'i Baknnlığına 
Köyünden Haı<an Eı·oğhı V<' isti lil ttiğinden şikayet 

ur . 

7065/ 7597 İstanbu l : ~le nde Arık~u 3 aylık malıkumiyetinin affodilnıe- 1\omisyondadır 

ı<i hakkında 

7066/ 759 Kağızınaıı : Kötek Köyü Okul in ıratı için alınan paranın ı,ıe- Kcınıisyondadır 

Mtıhlaı•ı Hasan Biiyüktamr ri iade edilmesinin temini hakkında 
ve ar. 

7067/ 7599 Kalecik , Ankara : l~lma• 

lıköyü Muhtarı Mustafa 
Koçak ve ar. 

706 / 7600 R fahiye : Mank Köyiin 
den Fikri Tüzüıı 

7069/ 7601 KCK'aeli : lc ra memuru Tla.'
lil Diler ve a r. 

7070/ 7602 1 •ldl ip : Mahkeme lıaşkıl
tilıi 1. Ritl' 

7071/ 76 (i Anknrıı : Ko(·atepe Ateş So. 
!'\o. 76 Ali F:!ıre t:1.cl 

Biranevvel toprakla.ndırılınalarıııın Komisyondad ı r 

temini hakkında 

. orA"tı ytır~ıcının kammsU?: i&l nı l c- Komisyondadır 

rinden ikiiyet. , 

DAva velrilliği hakkunn tamnması 1\oınisy~ndadır 
hakkinda 

Oflurt.nn yııtıh okula alıılrııası hıık- l<oıtıisyontlııchr 

kın da 

tı:ıtiklfıl madalyasını alnıaya bak ka- Komisyondadır 
ınıımı oluuğundan bıı hakkının ta-
ııınınıısınırı leıniııi hakkındR 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Dilekçenin özeti · !şlemi 

7072/ 7608 Beyxığlu - stanbul : Çuc 12 . III . 1948 gün ve 65 9 sayılı l{omisyondadır 

km-cuma Altıpatlar So. o. dilekçesine cktir. 
17 Ahmet Şekerci. 

7073/ 7610 Kars :Özel Idare merkez :\lüktcscp hakkı ola)ı rütbe matışı- Karara bağlanmıştır 
tahsil şubesi memuru Ce- ,nın \'erilmesi~iu temini hakkında · 
mil Oüncy. . 

7074)7611 Reyhanlı : Değirmenkaşı 9 . V . 1948 gün ve 7318 sayılı KoınisyondadH· 

Malı. Salıı:ian Altunlu dilekçesine ektir 

7075/ 7612 Giresun : Hisargeriş Kö
yünden Mehmet Ali Dilli 

7076/7613 Kastamonu : Ilatip Köyü 
muhtarı İbrahim Kös lıa.ş 

Emsali mal'lll gaziler gibi terfi et
tirilmesinin temini hakkında 

Köyıerindeki ailelere istihkakları 

kadar şeker verilmediğinden şika-
yet 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7077/7614 İzmit : Değirmendeı·e eski Hak.kmd;,ı alinan emeklilik kararı- Komisyondadır 
Yalı So. No. l Enver Yıl- nın iptal edilmesinin temini hak-
dırım kında 

7078/ 7615 Ödemiş : Adagide Zekeriy~ 12 . IV . 1948 gün ve 6872 sayı. Jı Komisyondadır 

Uzun dilekçesine ektir. 

7079}7616 Menemen: Zafer M.ah. 'e- Va tani hizmet teı-tibind.en yardım Komisyondadır 

bel So. No. 4 Harnit Erkut yapılması hakkında 

70 Oj 7öl7 

708V7618 

Tercan : EsnafCan M emiş 
Keleş ve ar. 

Afyon ' D. D. Y. 7 işletme 
depo atelyesi No. 8607 to ı· -

nacı Hüseyin Aktan 

Usulsüz Kazanç Vergisi abndığııı- Komi ·yoııdadH· 

-dan şikayet 

Haksız olarak işinden çıkacıldığın- Komisyondadır 

dan şikayet 

7082/7619 Gazianteb : Tekel satış mü
dürlüğünde sayman Rıza 

Birer üst derece maaş verilmesinin Gümrük ve Tekel Ba-

7083{7620 

Saydam ve ar. , 

Ka&öy - İstanbul : Yel
değh·meni rılıtım iskele So. 
No. 110 Naki Ertan 

temini hakkında lkanlığına 

Kanuni emeklilik haklarının tanın- Komisyondadır 

madığından şikayet 

7084{7621 Hadımköy - İstanbul :As. Yeqeksubay Okulundan haksız Qla
Pos. No. 10688 Ziya Ay- rak çavuş çıkarıldığından şikayet 

Komisyondadır 
• 

doğan 

, 7085/7.622 Edremit : Z~yt~Hk Kö- Eski hizmetlerinin Tekel !daresin- K om i. yon d ad ır 
yünden eaki gü~rUk ıııu- ce nazarı dikkate alınmadığından 

hafaza memuru M. İhsan şikayet 
Aydoğdu 

70 6/762-ı Siverek : GülHıbi lıağ l\1ah. 
Ramazan Y etişken 

7087 / 762.') Ba!tl\lahaı.ıe . lzmir : Fevzi
paşa Bulvarı No, 174/16 Be
sim Cemal Çetiner. 

lstikliil Harbindeki yararlıkla.rına Komisyondadır 

kaı-şı yardımda b1ılunulmasının temini 
hakkında. 

8 . 'U . 1947 giin ve 5611 sayılı di- Komisyondadır 

tek<; sine elrtir. 

1 . 



K-ay:ıt 

No. 
Dilmtçe ııahlbinin 

adı, soyadı V'e adresi 

424 -

Dile'kçenin özeti İşlem i 

1 
708 /7626 ivrihisar Cumhuriyet Bir çocuğu dünyaya geldiğinden Komisyon<ladıı· 

Okulu öğretmeni man Tn- kanuni ya ı· lıJ]Jı;ı yaptlmasmın temi-
taysalgır ni luıkkıııda. 

7089/ 7627 Özalp : Naçıırovıı Köyün
den . ema 

7090/ 762 Edime : Mimar Sinan 1\lah. 
Petro 

7091 .176:.!9 Karakoçanın : Hamzuli Kö
yünden Zülfü Bal 

Hazi.ncye ııit :ırazilerd n kenclileı'iıı<' Koınisyoncladıı· 

,-~ rilmesinin temini hakkında. 

Kanuni mliluliyet maaşlarının veril - Komisyon<lıırlıı· 

m~ i hakkında. 

Kammsuv. istinılfıklerd cn şikiiyE't . Koınisyondııdıı· 

7092/7630 , iird :D. P . ll İdaı-.e Kuru- Yıkılmnk üzeı·e olan evlerinin l<:işleri 11nluınlığına 
lu B~kanı Abdiilliitif Atıl - yaptmlmıısının temini hakkında. 
gan 

7093/ 7631 Haydarpaşa İstanbul : 
Haydarpaşa Kütüphanesin
d memur Mehmet Gökriiklü 

7094/ 7632 Beykoz - İstanbul : Anado
luhisan Yeni Malı . Göksu 
sakinleri A. Esen ve ar. 

7095/ 7633 Bitlis : Çağlayan Gaziİıosu 
sahibi Rifat Güney 

1096/7634 Ankara :D. D. Y. Gn. Md. 
televi memurlarından Mahir 
Yıldız yanında Şa.kir Ba.. 
hadır. 

Haksız olııı·ak vazifesinden çıkal'll - Komisyondadır 

dığından şikayet . 

(lök.~uyun rtrafmda kontrapiliik in- Komisyondadır 

~ıuı.tına müsaade edilmemesinin te

mini hakkıııda. 

Kırahatha ııesinin ş rk ihtiyacının Konıisyondadıı· 

lernin edilmesi hakkında. 

Haksız olarak işinden çıkarıldığın- Komisyondııdıı· 

dım şikayet. 

7097/7635 Diyarbakır :Türkiye Zira- Kanuni çocuk zammından istifade Komisyondadır 

at Donatım Kurumu muha- ettirilm ediği hakkında 

sip veznedıı.rı Sait De-
mirer 

709 /7636 Burhaniye - Balıkesir Ço
ruk Köyü muhtan Cafer 
Özdemir 

• 
hce il~ irtibatlarıru temin eden 
köprünün iyi bir şekilde i~a etti
rilmesinin temini baklanda 

Kom~yondadır 

7099/7637 Aııknra : Orman Gn. Md. K ndisinden haksız .olarak alınan Komi yondadır 
12. Şubede muhasebeci Ke- paranın inde edilmesi hakkında 
rim ITisar 

7100/7639 Ankara : ümer Mah. Er- l\faaıılan üzerinde Bulıran Vergisi afaliye Bakanlığı.ua 
zurunı o. No. ~6 emal hııklarındıın istifade ettirilme i 
Güvençler hakkında 

7101/7640 Ankara : K.ıı tamoni Ote- Dilekçe J omisycnunun kararına Komisyondadır 

linde İsmet Kahraman itiraz 

7102/ 7641• Çubuk : usuz Kı!yünden Hakkında yapılan kammsuz işlem- KonıiByondadır 

üleyman Demir den şikayet 

7103/7642 iird 13. Mahalle muhtarı Mmtakıılarındak.i taş ocaklarının Komisyondadır 

tehlike.li dünrumundan şikayet 



• 

Kayıt 

No. 
Dilek~ sahlbinin 

adı, SQyadı V'e adresi Di 1 e'kQenin öooti ltlemi 

7104/ 7643 Ankara : Atpazaı·ı Çukur- lşinden haksız ola.ı·ak çıkarıldığın- Komisyondadır 
han Oteli Osman llüclaver- dan görevinin tekrar iadesi hak-
di kında 

7105/ 7644 Eyüp- Jstanbul Defterdar 5 . If[ . 194 gün ve 6523 sayılı Komisyondadır 
Alaca.çeşme Şiraze Çıkmaz dilek<:csine ektir 
So. No. 13 Şerafettin Şenol 

7ı 06/ 7645 Devrek : İsmetpaşa Malı. Eıııııallcrine verilen ikişer maaş Komisyondadır 

Kabakcı Çıkmaz So. o. tazrııinatııı kendilerine de veril-
Lutfi Oral ınesi hakkında 

7ı07/7646 lstanlıul : Cezaevinde 
Seheı· 'Özel 

ı faksız yeı·e nınlıkuro edildiğinden- Komisyondadır 

den şikayet 

7 ı 08/ 7647 l!lken{]erun Yenişehir l'Jnısa:llerinc yap ı !'dığı gi·b'i kendi M. -s. Bakanlığına 
Malh . A'kook No. 54 Ragıp çocuğuna d·a çocuık zammı verii-
Parlaı· ıııcsi hııkluncla 

7109/ 7H48 Diyoaı~wkır :Cemal Yı1maz Sııl<h yaı·~ıcnun knnuıısuz i§lenılc- .Adalet Bakanlığıpa 
Mı& . Mualla'lı So. No. 26 ı·inden şi,kilyct 

Mcviult Asyıılı 

71J 0/ 7(;49 Boı·nova - lzı:ııir : Eğdirc 
'Köyü ihtiyar h<>ye-ti 

Köyleri aı·azilerini e~has taı·afın- Ada ı t Bakanlığına 

dan tapulandırıilclığı hakikın'da 

7ıı ı ;7G50 Çu~n ra : Akvıiran Köyün- Bucak nıeı·ketine bir su~h yargıcı Komisyondadır 

de Ha~il lhra'him Bayı·a'kcı tiıyin Nlilıncsi IJıııkkındu 

7ıJ2/71i.jı Özalp : li ce İdare Kurulu Kazalarının yeni kazaya nwkledil - Komisyondadır 
Başkanı Şa 'hvelet Arsalun memesinin temini ıhakkında 

71 ı 1/ 7652 Muğlıı : Cezaevinde Rak'kı 
Çııkaı· 

7ı 1-1 / 76;)3 M:nden : .,ark kı-omları iş -

Yeni cezııevlcl'inden 'h'irine göndc
l'ilm esinin temini 'h~ında 

Knnuıü mü'hendisl ik hakkıııııı tn-
!etmesi madcn tekııi iyrııi nııınııısının tmnini halkikmda 
Mu. ta fa Ka1M 

K om isyondıı.dıı· 

Ko misyondadır 

71 ı 5/7H54 lstnrlbul Balh~ekapıda l stnı~buJ Belediyesine mües esele- Komisyondadır 
Sünıcr l1nn No. 4 İm7.u ı·indeıı 1kııııummz o1ara'k alınan pa -
ukunaınadı rnuın iadesinin temini hııklkındıı 

7ı ı 6/ 7665 Muğla : Karaıııehrn t Malh. 5 . 1 V . 194 gün ve 6776 sayılı Komisyondadır 

Çaputiar So. NQ. 34 Me1ı - dilekçt.'s in ek-ti r 
rrnet Atillfı 

71 17/ 76.)6 ~ultanahınet - lstan'buJ : 21 . 1 \ ' . ı94 gün 7026 say ılı Ji - Komisyondadır 
Allemdar M<ıılh. Yerebatnr ·lekçe ine ektiT 
Cad. o. 64 daire 2 Neell>ti 
Ay'har 

7 J ı / 7657 Kırıldk~ le : Esnaflar Örn e ı· ~'abrik·nıaı·droki kantinl~>rin kaldı- M. S. Tiakaıılığına 

7ll9/ 765 

Arı v<> aı·. 

Kabata - t tan'hul : Omer
avni Malh. B~aret So. No. 
13 Ş'ükriye Hıozıroğlu 

rılmıı-sının t mini hakJkı:nda 

MüJıkiyeti bulunduğu evtiru.n •kendi
Rinl' veriltıı inin t mini hakkında 

• 

Koırıi yondadır 



Kayit 
No. 

Dilıskçe ııa'hi'biıı:iD 

adı, soyadı ve adreııi 

7120Pi6:l9 fJakkiiri : Kadı•ruııs kö.vıi 
Kara Kahraman ve ·ar. 

7121/7660 amsun : Cezaevinde Talip 
Ç,ımdık 

7122/ 7661 , anısun : Cezaevinde Hay
dar Çubukçuoğlu 

7123,<7i 62 ;\-laçka - İstanbul : Hamur
ya köyünden Ahmet Kaya 

7124/ 7663 Konya : Kürkçü ~Jah. N\J. 
•15 Çelebi aid Glalp 

71:25,17664 •Kooıköy - 1 tstaı.ıbul : 1zı:
toprak Zülitüpaşa iah. De. 
reyolu o. o. 33 Hasip 

D~aoy 

7126/ 7665 Kırıkhan : Kurtuluş Mah. 
Mehmet J es r 

'7;L"7J 76G6 Sum un :·Cezaevinde Zihni 

-~-

Dilekçenin ~i 

ldare amirlerinin kan.uiısuz işlem
lerinden şikayet 

.J. . II. 19-J. gün ve 6232 sayılı dilek
çe. ine ektir. 

Özel af kanunu lutk:kında 

Kıııtwıi baklıtrıııııı tıauurmad ıu

dun şikayet 

• 

!~leri Bakımlığına 

Komisyondadır 

It'Oıniııyondadır 

Kemisyondidır 

<' lrlinden kalan gayriıııonkullor Komisyondadır 

ür.erindcki kanuni hakları:rnn tanm
ııııısıoın teınini hakkında 

7. \T1 .194 gün Y' 7573 sayılı di- · I~otnisyon'dadn· 

lekçesine ok-ıiı·. 

1 

l skiıııuı temini hakkında Komisyondadır 

flaklmıa veı-ileıı adli tıp · raPQı·uııa Komisyoııdsdır 

Kazanç itiraz 

712 / 7667 ~ kirdağ : Aydoğdu 1\fah. l) lesinin evkafının • keııtlileıinc ve- Komisyoniladır 

Şabanoğlu çeşıne So. No. 12 ıihıı csiuin temini hakkında 

7129/ 766 

7130 /,i669 

7131/7670 

ı\hmet Camiarlı · 

Akyazı - Kocaeli : Kuzulu ı; 

Aziziye köyünde Yı.ınus 

Uzungüngör 

Edirne : Geçkiııli köyüııd ' 11 

Fatma Özkan 

Manisa : Teşvikiye Mh. 
T vfikiye <?ad . Hasan •K ıı. 

kin 

Ot·ıııan işletınesi uölg şeflerinin Ta:rım Bakanlığına 

kaııu.nsur. muamelelerinden şikayet 

25 . 1 V . 194 gün vp 661!) sayılı di- Komisyondadır 
lekçesine cktir. 

Ziruıı.t ıtleti almak lazım olan nıad- Komisyondadır 

ıli yardım ın yaıHlnı.nsm ı ' tenı~n i 
hakkında 

7132/ 7673 Bul'sa : lsmet l.öôuü ad. ..Eıneklilik kamınuuuıı bir aıı evvel Koınisyondadır 
o. 24 Niyazi Erturan ~ıkat~lnııısı hakkındaki telgrafınm 

c vaplandmlıııadığı hakionda 

7133/7675 Beyoğlu - İstanbul : Kom- Vatani hizmet tertibinden yardım Komi yondadır 
baraeuar yokuJıu Hüseyin- yapılmasının temini H . 
paşa Ap. No. 31 Hasan Efe 

7134!7677 Samsun : Elmaçukuru Kö
yiinde Hasan Ayaz ve ar. 

7135/7679 Örtülü : erif Şenel 

7136/76 O lstaubul :Üniversitede Ku
lak, Burun kil.iniği cr>oçenti 
Dr. ~edri Noyan 

7137/7681 Ankara : Atatürk Lis 
Muavini Ki.zım Altay 

• 

Toprakları üzerindeki zilyetlik Komisyondadır 

haklarırun tanınmasının temini H. 
:n.V.l94 günkü dilekçesine ek Konti ·yondadır 

Haklanda yapıJan kanunsuz mua- Ad. 'Ko. Bnşkıııılığına 
m lelerden ~ayet 

Kanuni maaşının veril:meditiııden Komisyondadır 
şikayet 



t!a:rıt 
No. 

bttııkoe aahlbinin 
adı, soyadı ve a:dresi Dileltçenin özeti ltıemi 

7138/7682 .Ank.&ra : SağlıktBakanl.ığı Hakkında yapılan kanmısuz mua- Kornisyondadır 

Su Mütehassısı evat. Çam- mt-leleTden şikilyet 
lıoğlu 

7139/7685 Bakırköy - İstanbul : Ce- llidematı vataniye tertibinden yar- Karara bnğlanouştır 
viilik fişekbıı.ne &d. No.:!6 d ım yaıpılrnası H. 
Hediye B. Gök-er 

7140/7686 Karşıyaka - lzııUr : Eski Teknüt maaşının iadeten tahsisine Komisyondadır 
Bı\.nkn So. No.37 Ş. Mahir müııaade editmesi H. 
Müderriszade 

7141/7687 Adana : Köprü So. No. !lOG 
M hmet Ras~m · Ak~iınen 

Esnaf odasının hakkında yapmış Komisyondildır 

olduğu kıfumısuz muameleden • şi-
ki).yet 

7142/76 8• 'l'ar us : Haınrun Bucağı Vergi borçlarının af edilmesinin Komisy ndadır 
Sebil Köyü Muhtarı temini H. 

7143/7689 !zmir : Selçuk Nalıiyeai 

ntmn~ .Mi 
7144/7690 Gümüşane : Defterdarlık 

Saymanlık Müdürü Ali 
Ay.gün 

Belediye ı·eisiniıı suüstimallerinden 
~ikfıyet 

27 . _."[1 . 1947 gün ve 5822 sıtyıh 
dilekçesine ektir 

İçişleri Bakanlığına 

K oınisyondaı:br 

7145/ 7·691 Buıih1.111iyc- Balilkesir : Ço- IGiylerjndeki köprünün evknftıın Komisyondadır 
ı·uik Köyü ıııuhtaı·1 Cafer alınarak köylüy devredilm inin 
Özdemdı· t<'mioi lhak'kındn 

7146/ 7692 .Erzurum : Yeni Köyde Mulhaeir olduğundan kendisine de Komisyondadır 

Karaçdbnn Bucağı J sınail ı opı•ııık vı> ev vıerilmesiııin temin~ 

avnşlı 

7147/7693 K•araman : Manifaturacı 

Mu'hnı·rcm Gümüş ve aı·. 

7148/ 7694 Ünye : ITükiinıet ad No. 
67 Taeilivat Oivet~ 

7149/ 7695 Özalp : Aşağ ı Bal çılklı Kö
yünden o. 9 Albdulllah 

Sümenbıın'k maınulle ı'inden kendi- Komisyondadır 
lerine de verilmesi hal!clt.ında 

5020 sııYJiı Kanun h'iikfu:nlerinden Komisyondadır 

faydalnudırılma ı hakkında 

Zilyedi bulundıığu arazi üzerinde. Komisyondadır 

ki haklarının tanınmıı ı hakkında 

7150/ 7696 Eroiş : Kocaplllar Bueağı Gayriımenkulleıimı tapu verilme i• Komisyondadır 

Ağı Köy'ü ~hmet Duman nin IE'Illini hakkınid-a 
.ve ar. 

7151/ 7697 Una : !soteu pazal'lmln 'l'apu senetlerinin eşhas elind kal- 1 omiiyondaıdır 
yoğurltçu Hacı Üfni Ahmet dı~ından şikayet 
eliyle Omer Hıüsan 

7152/ 769 lırtan'bul Aııadoluhisıırı Devlet okullarındmı birin yatılı Komisyondadır 

O'tağ<tepe nd. No. Ay el olarak yerlqtiı:ilıı:ı.esinin temini 
B()ke hıı lk'kında 

7153/ 7702 Tra1>ZOn : Uosdimnsyo Kö- Kanunsuz alman Munmel Vergi• Komisyondadır 

,yü.ııden Temel GüUiiç sinden n.f edilmesinin temini lıaGv 
kınila 



ltıayıt 
No. 

Di!lekçe aaQU/binin 
adı, soyadı ve adresi Di'lekçenlıı özeti İfleml 

7 J64/7703 Kuın!Juıpı - İstanibul : Ge- K'nnuııi avuıkatlık hakkının kendi- Komisyondııdır 
dikpa§a Eminisinan Cll!mii sine de tamnmatıının temini halk-

o. Q. 10 Mu~arrem Şev- kında 

ıkıj Göıklevent 

7155/ 7704 A~elli'ir : Na rettin Ml}h. H.aıbasının !kalan şeıhitt maaşıruıı l<omisyondadn· 
F1aik Diri kendisine verilrmesinin temini 'lıalk

kındn 

7156/7705 iiı'<l : D. P. İl İdare Ku- 'l'ıı~ ocaıklarının yııkılara·k şelhir Komisyondadır 
rulu Ba~tk<~~nı AlbdülliWif nıeııfaaltini koı·unrnasının tem~ni 

Atılgan 

7157/ 7706 Seyhan :' eıroevinde emil! Oırel ıaffının yapılımasının tem~ni 1<omisyondadır 

Ozyıldız 1ıııkıkınd:a 

715 / 7707 Beykor. - Istanbul : Kavak- l ş1ıuıbul Defterdarlığının kanunsuz Komisyondadır 
dere Cd. No. 63 Feride Er- ' olarak evini sattığından şikfiyet · 
ı·okırıaıı 

7159/ 7708 Anka1•a : Yüksek 7.irııat 

Enstitjisü Ziraııt Fa.kültc&'i 
'l'alısile tekraı· ba.~lıyabilmesi için 
kesilel\ nına.şının tekrar veı·ilmesi 

hııkkında . ınıf 3 o. 3017 adir 
'l'üı·kobıı 

7160/ 7709 'l'ortum : llaşutmn 
Jlı tiya•r Heyeti 

T öyü Köyleri arnı i si heyelii.n mıntakası 

olduğundan kenctilerinin bu felil
kettel} lmrtıırtlnıal aı·ıııın temini 
hakkında 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7161/7710 Gaziantclı nmhııı·iyet !Iaksız olarak vazifesinden çıkarı i- M. Eğitim Bakanlığına 
!!kokulu lıııdemeleı·inclen dığından şikayet. 

azife Akçaba 

7162/ 7711 Elazığ : Kesrik Köyünden 
Feyzi Gürbüz . 

Kö.vlerinde ınezbaha sıh hate muzur Bayındırlık 

olduğundan buradan kaldırılması- ğına 

Bakanlı-

7163/7712 Ediı·ne : Askerlik ~~bc.qi 
Ml. Me. ·M. Fevzi Eren. 

7164/ 7713 İstanbul : 52. Tüm. 35 A. l. 
Tb. K. 1!-, ıı·at Alıyol 

nuı temini hakkında 

Dilek e Komisyonunun 16 . ll . Hl48 Komisyondadır 
günkü Kararına itiraz 

Kanuni hnkkı 'Olan hıırb akn.demisi Komisyondadır 

diploınaııının verilm esinin temini 
hakkında 

7165/7714 Ankaı·a. : Atatüı·k Bulvarı Koca ına emeklilik ınaaşı bağlanma- Komisyondadır 

Ali azmi Ap. o. ll . .Adi- sınuı temini hakkında 
le amııy 

7166/ 7716 ' Kızılcahamam : Alakoç 
köyündel\ Ahmet Kedici 
ve ar. 

7167/7716 Ulukışla. : Lbrahim Eı·bil. 

716 /7717 aimbeyli • Seyhan : Yıı.r-
dibi Köyünden Hatice Bin-
göl 

Köyleri ormanları üzerindeki inti- Komisyondadır 

fa luıklaTırun tunınmasınıl\ temini 
hakkında 

Araziiline ' tapu verilmediğinden şi- Komisyondadır 

kiiyet. 

lıit oğlundan kalan kanuni ikra- KomisyOndadır 

miyesinin kanetisine verilmesin.in 
temini hakkında 

... 



~aytt 
No. 

7Hi!l j 771 H 

7170/7719 

l>Uekçe sahibinin 
adı , soyadı ve adresi 

Edirne : Üğretnıl'nokulu 
Resim i~. Öğretmeui J , fıt

ri A,vta~oji:lu. 

Eğridir : Kale Malı. No. 
12 Ahmet Sııkı Yürekli 

-429-

Dilakçenin öıeti İglemi 

i\lüdür ınüavinliği görevinin iade- Komisyondadır 

~inin temini hakkında 

Maddi yardımda bulunulmasının Komisyondadır 

temini hakkında 

7171/7720 Kayseri: Himmetde bucağı Köylerinde tren istasyonu tesis KonıiNyondııdıı· 

Aşağıtafi Köyü muhtarı edilmesinin temini hakkında. 

7172/7721 Ankara : Cebeci Başşehlr Cumhurbaşkanına sunduğu dilek- Koıni~yondadır 

So. No. 46 Hakkı Ugan çelerinin eevaplandırılmadığı bak
kında 

7173/7722 Yenişehir - Ankara : Sü- 'l'ekel Bakanlığı müfettişinin ka- Komisyondadır 
leyınan Sını Cad. No. 8 nunsuz işleminden şikayet 
Mehmet Çiftçi 

7174/7723 Hozat : Lolantanir Köyü Yasak bölge dışında olan arazile- Komisyondadır 

Kahraman Güler ve ar. rinde çalışmalarına müsaade edil
ıuesiuin temini hakkında 

7175/7724 Buldan: Çarşı Malı. Ethenı 26 . II . 1947 gün ve 2581 sayılı Komisyondadır 

Tümey dilekçesine ektir. 

7176/7725 Pıınar - Kütahya : Söğüt
köyü mubtarı Mehmet Fi
dan 

1'ür·kmen dağ ormanlarındaki ka- Konıisyondııdır 

nunsuz iŞlem yapan Devlet memur-
larından şikô.yet 

7177/7726 Eskişehir : Nafıa su işleri Devlete olan borcunun aifedilme- Koınisyondı.ıdıı· 
muhasip ve mutemedi Yıılı- sinin temini hakkında 
ya Biran eliyle Nuri Akın-

m. \ 
7178/7727 Koçarlı - Aydın : Tarım Satış kooperatifinin düzensiz işlem- Komisyondadıı· 

atış Kooperatifi ortağı lerinlen şikayet 
Haydarh Köyü AH Rıza 

Atçalı 

7179/7728 Edirne Abdürrabman Şehit kocasının maaşının kendisi: Komisyondadır 

7180/ 7729 

Malı. Tarlakapı So. No. 2 n hıığlanınadığından şikô.yet 

Zelıra Cirit 
Germencik - Aydın : T. IT. 
K. başkanı Hüseyin Avııi 
Akkaya 

Kıınuni hakları olan .gayrimenkul- Komisyondadır 

i<'I'İn kl'rıdilcl'ine verilmesinin te-
mini hakkında 

71 1/ 7730 Ergani : Kemaliye 
Mazha'l' Cizrelioğlu 

Mah. Kıınuııi çocuk zammının verilme- Koıııi yon<Uıdır 

sinin temini hakkında 

71. 2/ 7731 Rilivri : Çıı,l ıı·dere kiiviin 
den M lldta fa Üstün 

Köy ınulıtarlarıııın sniistiıııallerın- hoınisyondadır 

den şikilyet 

71 3/ 7732 Fatih- Istanbul : Fevı:pa~a .ı-9 ıffiy ılı Kanuna göre kesilen ver- Komisyondadır 
Cd. Kınalızade sokıık 'o ııileriıı in<k inin temini hakkınıda · 
5 Ali nri \'arılı 

71 4/ 7733 1sınnbul : Karaköy ceza Otobiis kazıılarının öıı.lcnıneai için J<omisyondadır 
nesi Karokiiy Cd. No. 5 llüküınetln tedbil'ier almaamın te-
Hüsnü Al'IID.ll ırıiııi hukkında 



it: ... yıt. 
No. 

ooeit~ aa.1ıibinin 
adı, soyadı ve a'dN:Ili 

- ~. -.:. 

Ii>i:lelkçenin özeti İvıemi 

7185/7734' Mluıisa;: RamhaHller köyün- Çocuğunu kasdi öldürenler hakkm- Komisyondadır 

den Mustafa Dağdelen da kanuni takibatın yı.ıpılmadığm: 

7186/7735 • Maden.. : Şat>k Kırımıla ı1 • 
letnıesi maden teknisiyeni 
Mustafa Artkan 

7187/7736 Miliis : Hacılıapti MbJ,. '0. 1' 
l\fust.afa Kema.l A:kkaWı 

71 B/ 7737 Mersin : Asya öuıli sahibi 
Osman nhami Keski'kılıç 

71 9/773 ~ Adana : Yağcaıni c1vr .N{>. 
138 Şabı:ın Bugay 

7190/7739 Beyoğlu . İstanbul : Tak. 
~ · ~im Sazlıd~re N&. 4EH3smım 

Sezgin 

7191/774Q Adana : Hi.ikümet 
· 283' .Vahit •remel 

d. No 

7192/7741 Ka~tamonu : İcra Meroıurıı 
• ~rehnret" Ünal 

7193/7742 Çayeli : Çataklıhocıı Ml . 
Humide Bubal 

7194/ 7743. Babaeski : Dindoğru Mııb. 
Hasan Kıvırcık 

7195/ 7744 Ankara : Çıkrıkçılar yo
kuşu. No. ll Hasan Özçelik 

7196/ 7745 amatyıı.- tstıı.nbu] Marınıı-
ra Oıı.d. İzciitürk So. No. 38 
eıaı Yalçıner 

dan ~i'kô.yet 

Kaııtıııi rrrol!ertdi!llik hakkının • tıv 
n ınmıı ·nnn t.e~1i1ıl hakltında 

Kiımıni ı t~ıin .''apılmndığındıtn 
şi.kô ,vet 

J( omiRyondlldır 

ro~:vıunnın k:tınunsuz olaı·nk< redtle- KÖ'lllisyt>ııdadır 

dildijpnden şikllyet: 

1htiyacr olan odtıntm vedhnesitrin 'J'iırını Bakanlığına 
temim hakkında 

Muhtaı·ın kanunııU?: işlerinelen 5i- Komisyondadır 

kıt ye 

2 . YTI . 1947 ~ün ve 4~70 sa.vılı Komisyondadır 
dilek~e.qine ekti'r 

Kıı~a tazıninatının icru memurları
nada ''erilıoesinin temini hakkında 

,1 antmi para al:ı.caklaı·ının bir an 
e\'Vcl Yerilmesinin temini hakkında 

Pulluk ve ökü.z vel'ilııı esi hakkın

da 

thtiynt askerliği için sevkinin dur
durnlmıısmın temini hakkında 

ITııksıı olarak tekaiitlüğe ayı-ıldı. 

ğındon şikayet 

Koınisyondadıı· 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Koıni~yondadır 

l\()misyonda;dır 

7197/ 7746 . E~ridir : Kiitl):ı Mah. Ri- . 20 . V . 194 gün ve 733 sayılı Koınisyondlalıı< 

fat Özdemir tlilf>k~csiM c>ktiı· 

7198/ 7752 gafranbolu : Karabük Bil- l(öyleı· inin şeker ihtiyacının temin' Komisyondadır 

cağı Çerçiler Köyü, muhtuı • edilmesi ha kk ında 

7199/ 7753 amsun : Kal Mıı.lı:. İrfan 'l'nı·lalımıtın köy enstitüsü tarafın, Komi$y.oııdadıı· 
o. No. 33 Fatına Ökten dan fııımlen i~gal edildiğinden şi

kfLyet . 
7200/ 7754 Zonguldak 

Yakup Çin 
: Cezaevinde· Yeni cıezaevine 

hakkmda 
nıı k linin temini Komisyondadır 

7201/7755 Zara : Yenicami Mab. Ma
> bir Türkistan 

7202/7756 Akşehir : Yunak · Bucağıu. 
dan Emine Zivrek 

....... 

Çocuğunun mahkfuniyetinin affe. Komisyondadır 

dilmesinin teuüni hakkında 

Koca ım taammüden ötriirenler Komi&yondadır 
hakkında kanuni takibatın yapıl• 

masının teınini hakkında 



K:ayıt 

No. 
Dildkçe sa'hibinin 

adı, soyadı ve adresi 

-"4S1 -

Dilekçenin ö!J&ti 

720311757 Göl'des : Divan •Mah. No. Orman ldaresinin lnikıiız ımr tte 
1/ 12 Harndi Geremen gayrimenkulleı<ine el Koydutun

dan şikôyet 

7204/ 775 •Adapazarı : Hastane hem- 1 lfaksız olarak çıkal'tıl.diğı ·vazüe- Komisyondadır 

şir~i oğlu Emin Geyik fline · tekrıı:r alınmasırun 'teınini 

hakkında 

7205/ 7759 Beyoğlu -1~tımbul Tepeba- !Kanuni lıaklımııııı tanıumadığ.ın- 'l~omisyondadır 
şı Asmalmıescit Cad. No. dan şikayet 
·72 Dursun Oty.a:kmaz 

7206/ 7760 Ünye : Hamidiye Mah. Haksız olarak işiuden • çıka't'ıld1ğm- ıKonıiısyondadır 
'l'emel. Av.anoğlu .d:an şikfıyet 

7207/ 7761 Zonguldak : E. K 1. de Kendisine aruıi v ı·ihnesil:ıin temi- Komi;ıyondadır 
işçi · başçavuşu Hasan Dö- ni hakkında 

n er 

7208/ 7762 Çarşamba : Koldere Kö
yünden Ş&kir Gan 

7209/ 7763 Kırıkhan : Kurtuluş Mah. 
Veli Pallar 

7210/ 7764 Kırıkhan : Kurtuluş {ah. 
Mahmut lual ve a.r. 

7211/7765 Adana : HilfLl Hanında bak
kal M cit 'Yüzentihık ·eHy
le Ruvidc 

llcc mafmüdürQuün kanuıısuz iş- Maliye Bakanlİğına 
lmnleııind n ,lkay t 

Kanuni mülteci olduklal'ından Koıııisyondsdır 
kendi! rinc yardım yapılması hak-
kında 

Topı-ak veı·ilmesinin temini hak- Komisyondadır 

kın(! n 

anun i ye tim maaşlarının verilme- .ı K \!ın i youdadır 
si hakkında. 

7212/ 7766 'T'urhal : Bakkal Küı·t Şii k- Katın~rkaya. Köyüne yerleştirilme- Komisyondadır 

rii eliyle Sadnllah ı Ka'ı!ako- l('rinin temini hakkuıda 
yun ve ıu·. 

7213/7767 Silivri : T. oH. K. :M:Uiıeııibi 

Kadri Alparslan 

7214/776 Marali : Yiirükselim Malı: 
Sadiye Başaran 

7215/7769 Ciha.nbeyli - Konya : Jan
darma Karakol Yüzbıu,o ı 

Osman Erba.y 

Yol parasının veriler k •metdl ke
tine gönderilmesinin temini H. 

•Kendisine maddi yardımda bulu.. 
nulmasınm temini rH. 

Malıkumiyetinin ~run temini .B. 

1\ oııri8yontiıı.d rr 

Kım:risyondsôır 

Ad. Ko. Başkanhğmn 

7216/7770 Diyarbakır : Bayındırlık .. Jandannalıkta geçen müddetinin Komisyondadır 

Müd. Ambar Mo. fu ıı.fa tekaüd:iyesine ek.l.en inin temini 
Sayın H. 

7217/7771 !stanbul : Fatih Hıı.ydaı· Kanuni cezasının sf edilm i lu~k- 1 Komi6yondndıı· 

Malı. Ali-'l'ekin So. o.H kında 

Mustafa Sanşen 

721 /7772 .Adana : Çakmak. ad. No. 
ll /1 a:fa Yürten 

Şah ma yapılan kötü ianatların Komisyondadır 

tahldk edilerek ke.!drrılına ının t -
"mini H. 



Ka;yıt 

No. 

7219/7773 

7220/7774 

7221/7775 

Dilfl'kçe sahibinin 
adı, soy&dı ve adresi 

Kayseri : Cwnhuriyet Malı. 
Halkevi So. No. 2 Muzaffeı· 
Gültepe 

Burhaniye : Behadınlı Kö
yünde Mehmet Ali Gönülü 

Kadıköy . İstanbul : Ca
ferağa Mah. Leylek So. No. 
ll Ali Rua Kurtkaya 

Dilekçenin özeti 

Kendisine münasip bir iş verilmesi 
H. 

3619 sayı ve 10 . V . 1948 günkü 
dilekçesine ektir 

Emeklilik hakkının kanuni bir ŞC· 
kilcfo takdir edilmediğinden şika· 
yet 

Komisyondadır 

K o misyondadır 

1\aı·aı ·a bağlanmıştır 

7222/7776 !stanbul : Balat Dırman Hazineye ait araziden kendisine Koıııisyondadır 
Cad. No. 30 İsmail Akçol verilmesi H. 

7223/7777 İskenderun Kurtuluş Asliye mahkemesinin kanunsuz iş- Komisyondadır 
Mah. No. 160 Ali Çelik ve teminden şikayet 
ar. 

7224/7778 Devrek : Akçakör Mnhtıı.ı·ı Köylerine mali yardımda bnlunul- l(omisyondadır 

masının temini H. 
7225/7779 tstıı.nbııl : Harta Ak. Ko- Ecdadından kalan gıı.yrimenkulle- Komisyondadır 

mutıı.nlığmda Halis Dişlenı ı·inin eşhas tar·ııfından işgal edildi-
ğinden şikayet 

7226/7780 Beşiri : Ölü Abbas oğlu Bir dersten imtihan& girme hakkı- Kuıııisyonda.dır 
Şefik Alparslan nın tamnmasının temini H. 

7227/7781 Yozgad :Kuyumcu Köyün- Kanuni emeklilik hakkının tanın- 1\nmı·n bnğlannııştır 

den Veli Şirin masının temini H. 

722 /77 2 Sam un : Sinema geçidi Merhum Maliye Bakanımn emek- Komisyondadır 

No. 16/A ŞefikAlışık !ilere yaptığı vasiyetinin bir nn 
önce yertne getirilmesi H. 

'1229/7783 Nizip: Şıhlar Mah. İslim Gayrimenkulü üzerindeki kanuni .\rlale1 Uaknıılığınıı 
Bakır haklarının tammııasırun temini H. 

7230/7784 Aydın : Yanifatura esnaf- Sümerbank mamullerinden ken- Koıııisyuııdadır 

ları Hüsnü Yenigün ve ar. dilerine de verilmesi hakkmda 

7231/7785 Kadıköy . İstanbul : Çi- Emeklilerin maİi vaziyatlerinin 1\omisyoııdarlır 
menzer So. No. 24 Göztepe düzeltilmesinin temini hakkında 
Emin Atabek 

7232/7786 Sivas : Demireller ardı Meclis binası inşaatında zarar gör- Komisyondadır • 
Mah . .AJıınet Du.ran Akyüz düğünden kendisine tazminat ve-

rilmesinin temini hakkında 

7233/7787 Urfa : 9 numaralı toprak 4379 sayılı Kanun tefsirinin temini Komisyondadır 

Ko. ölçme ve harta teknik hakkında 

memuru Mehmet Kocab~ 

7234/7788 Siirt : Halktan İsmail Can Çevrelerindeki taş ocaklarının ya- Komisyondadır 
Sabuncu kılmasına müsaade edilmesi hak

kında 

7235/7791 lsta~bul: Ortaköy Der bo- 2 . VI 1948 gün ve 7612 sayılı Komisyondadır 
yu Meşrubat So. No. 18 dilekçesine ektir. 
Zi7a Ölfrfirel 



433-
Kayıt DilekÇiı sahi'binin 
No. adı, soyadı n adresi Dilekçellin özeti İtlemj 

• 
7236/7793 Ankara: M. S. Bakanlığı 1455 sayılı Kanunun bükümlerin.in Komisyondadır 

Zat lş. D. Top. Ş. de Ali kendisine tatbik edil emiye<ıeği bak-
Rıza Ünlükan kıııda 

7237/7794 Çarşamba - Samsun: ~lu- Cumhuriyet savcı yardımcısınırı Adalet Bakanlığuıa 
barrir M. Emin Coşkuııde- kanunsuz muamelelerinden şikayet 

re 
7238/7795 Kayseri : Ceza evinde M ah

mut Dinç 

7239/7796 Ankara : Anafartatar Cad. 
No. 81 .Ahmet Nurşen 

Geri kalan mahkiııııiyeti ııin affe
dilm.esine dair 

1589 sayı lı dilekçesine ektir 

Komisyondııdır 

J\ oınisyondadır 

7240/7797 Ankara: Anafartalar Cad. D. fıkrasından yapılan askeri te- Komisyondadır 

Ateş Ilan No. 3 kat 3 Ne- kaütlük muamelesinin H . fıkrasına 
cati Alp çeVl'ilmesine dair 

7241/7798 Veziı•köprü : Mehmet Kök- Milli Korunma Kanunu hükümle- Komisyondadır 

sal ve ar. ı·inden muaf tutulmalarınıı dair 

7242/ 77!lfl Aluıehiı· : Sorkım kö_vü Ah- '!'oprak veı·ilmesiııc dair Komisyondadn· 
nıct !:;;inışck ve a1·. 

7243/ 7800 'L'o.luıd : Dedohta kö.vii ls- Köylerinin diğer kö,,· hakimiyetin- ! <;işleri Bakanlığına 
mail Özen ,.c ar. den kurtarılmasına dair 

7244/7~01 Zonguldak : •rera.kki 1\llı. 23 . IIl . 19-18 gün ''e 6687 sayılı Komisyondadır 

Osnıançayıı·ı ~o. No. 15 dilck~esiııe ektir 
Muzaffer Bir türk. 

·7245/ 7802 Boyabat : Ilanoğlu kö- Ilkokul inşaatında çalışırlarkeıı hak- M. Eğitim Bakanlığına 
yüııden Yusuf Atmaca ve ettikleri ücr tleriıtin verilmediğin-

ar. den şikayet 

7246/ 7803 Göynük- Bolu : Tahrirat 
kfıtibi Natık Ed' 

Jandarma da geçeu b.izmetinin mill- Komi9yondadır 

kiyerle ~eçen hizmetine eklenmesine 
dair 

7247/ 7 04 l stıın,bıı l : Belediye Elek- 10 senelik hizmetinin tckaütlük sü- Komisyondadır 
trik Idaresi Silahtar elek- ı·esinr. <'klcnnıediğindcn şikiiyet 
tirik ı:ıaııtrali nöbetc;i mü
hendislerinden M~muk El
mas 

7284/ 780fi Karaden,iY. Ereğiisi: Bozha- 21 . \'IT . 1947 ~ün ve 4323 sayılı 1 onıisyondadır 
ııcdo bakkal Ziya Eroğlıı 

7249/ 7806 Yorköy : Yeni i\lh . Ahme1 
Atanıaııalp 

7250/ 7 07 

7251/ 7 o 

İzmit : Demiryolu No. 21, 
Berbcr avit Öztiirk 

;\[anisa : Adakale Mb. Okul 
Eo. o. ll Esnıa Kumba-
racı 

dilekçesine ektir. 

12 . 1 . 194 gün ,.e 5954 sayılı di- 1\onıisyotıdadır 

lckçesine ektir. 

A raıisine te('a\'ÜZ erli ldiğinden şi- Komisyondadır 

k ayet 

Ölii Kocnı.ından kendisine maaş r<oınisyond!ldlr 
bafi'la'!lma.qı hakkında 

7252/ 7 09 Tire : Alnc.alı kö.,vü Melı - 1 cndilcı~nc mara ''erilmesiııe dair ){omisyondadır 

met Işık 



Kıayıt 

No. 
Düe'kçe ııa'hi'biniı:ı 

adı, soyadı~ adresi 

7253/ 7810 İstanbul : Hivrikapı 'd. 

7254/ 7 11 

10. lll Hüseyin Ookur 

Çarşamba : Kararalı köy ii 
ihtiyar h,eyeti 

434-

Dilekçenin özeti İşiemi 

• 
Deruelderi üyelerinin kanwıi lıakla- Komisyondadır 

nnın tanırunadığından şikayet 

~ l al müdürünün kanunsuz işlcnılt•

rindcn şikayet 
K omisyondadır 

7255/ 7 12 Safranbolu : Kılavuzlaı· 1-.ii- Bah~clcrinr su bastığından .vardıın Bayındırlık Bakanlı-

yiinden Hüseyin Yaman .vapılınası hakkında ğına 

7256/ 71113 

72.57 / 7. 14 

7258/ 7815 

7259/ 7816 

726017 17 

Diyarbakır : Cı>ıaevindr• 

Mün vver Demirı>l 

Adagide : Yazyurdu M>dı. 
H asan Zengin 

Ankara : 12 . .,.. kac;ak istı lı

barat amiri Lı1tfi Gergin 

lzmir : Eşrefpaşa Hüseyin 
ı>fendi , o. No. 7 Sait Dirl i:{ 

Çankaya - Ankara : Bay 
Harndi Ülkümen köşkü No. 
136 Ali Galip Tekc 

Kaymakamın ah l aksız har k ctl e ı ·in 

den şikayet 

21 . V . 1948 gün 1·e 7372 say ılı di 
lck~e.cı iııe ektir. 

ı rfa vali liğini kantınsuz işl<'mlcriıı 

den şikfıyct 

Arazi verilmesi hakkında 

Taıı ınnııyan kanuni hakkının yerine 
getirilmesi hakkında 

7261 /7 ı Çankırı : Reşadiye kö.ru Mahsul l e ı·i doludan zaraı· gördü
muhtarı ğünden kendilerine yardım yapıl 

mas ı hakkında 

7262/ 7819 Ankara : Milli Eğitim Bıı 

kanlığı ayniyat kiitibi Ma· 
cit Oskay 

Clcdikliyl geçen müddetinin emek
lilik hizmetine eklenmesi hakkında 

1\ omisyondadır 

Komisyondadıı· 

Komisyondadır 

I<omisyondadtr 

M. S. Bakanlığına 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

726::1/7820 ŞebYA!debaşı - İstanbul : n
sekiz sekbanlar o. 5 tbra
him Halit Tekinsoy 

2 . TV . 1948 gün ve 6766 sayılı di- Komisyondadır 

lek<;cı ine ektir. 

7264/ 7821 Düzce : Kaynaşlı Çakırsay- Alay ınulcmedinin köylülerin para- Komisyondadır 

van köyü Ali Çalışkan sını yediğinden şikilyei 

7265/ 7822 Çarşamba : Taflı köyiind ıı Asliye yargıcınm kaııunsuz işlemin- Komisyondadır 

Kadir Çetin d('D şikilyet 

7266/ 7 23 Çamardı - Niğde Mağden Bursa v ya İzmir illerinden birin- Komisyondadır 
Mah. Cevat de ikanıet ttirilmesinin temini 

hakkında 

7267/ 7824 O küdar - İstanbul : thsani- Kanuni millllliyet hakkının tanın- Komiııyondadır 
ye Mah. o. 108 
Çakmak 

7268/7825 İzmit : Yeniköyden 
Osman Ata 

7269/ 7 26 A.nkara : Şafaktepe 
Veli Salman ve ar. 

sman masının temini haklo.nda 

Ali Toprak vPrilmesine dair 

Mah. 521R sayılı Kanun ekli mavi çizgili 
yerleı· içine alınmalarınuı tem.ini 
hakkında 

Koıni yondadtr 

Komisyondadır 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa!hibinin 

adı, soyadı ve adresi 

-435-

Dilekçeuin özeti İşiemi 

7270/ 7H2!l Reşikta.~ - Istanbul : Orta- Dilekço Komisyonundaki evı·akları Komisyondadır 

hah~e ('ad. No. 3~ Kadı - geri göndedlmesi hakkında 
oğlu vakıflar ı mütevellisi 
Ali Galip Köni 

7271 / 7829 Httcak : Bu ca kpaıaı· Mııh. .Ja.ndarmamn kanunsuz işlemlerin- Komisyondadır 

Mehmet MLıtlu ve ar. den şikayet 

7272/ 71-no <,'oruın : ll aı· ııwep :\l nJ .. 
.\li J{ıza \' erit 

727:l/i :ı ı Adana : Abidinpa~ıı Cad. 
9~. So .. :-lo. 1:3 Turıııı Tü~

meıı 

7275/7~:{:1 

:-5aııı~uıı : Yangın yerinde 
bakkal .\ı·slan l'epııi 

Zoııguldıık Oııtemmuz 

Kamul~tll'llnn evinin parasının 

verilmediğinden şikayet 

Kanunsuz alınan 20 000 liralık 

Varlık Vel'gisinden şikayet 

Karakol koruutıLıuruu kanunsuz iş

lemlerinden şikayet 

Zilyedi bulunduğu gayrim enkulü-
Mııh . Karııfatmıı Ro. No. 15 ne tapu verilmesine dair 
Nuı-i Sar·ıarslnn 

Komi~yoııdndır 

Komisyondadır 

Koınisyondadll' 

Komisyondadır 

- .. .. ., o 

7276/ 78:35 Aı·danu~ : Tütünlü Köyün
den Seı·vet Şentürk ve ar. 

Ardanu~ : Halktan ~ıtkı 

l~vlerin e yuptırılan tesisatta süiisti- J ç işleri Bakanlığına 
ınall er oduğundan şiküyet . 

7277/ 7836 lke hnlkııım kalkınmasına yardun 1çişleri Bakanlığınil 
< • • • .vapılnıası hakkında. 

7278/ 7837 Siird : tı ldarc Kurulu ll etrafındaki ocaklarının yaktırıl - Komisyondadır 
B114kanı Abdullatif Atılgıııı ıııasıııa müsaade edilmesi hakkında . 

7279 /7R~R Elbistan : Ceza evinle Yu- llmuıni ııf yapılmasının temini hak- Komisyondadır 

sııf 1'üı·krııt•n \'C ar. kında. 

72R0/ 783!l üleymaniye - İstanbul : 1'orrak ,·crilmesine dai r . Komisyondadır 

Vefa Cad. Hoca Giynsettin 
Mah. No. 28 Bahri Baya 

7281/ 7840 Pınarbaşı : Jandarma Kara
kol Ko. Ihrahim EI'SIIyguı 

72 2/ 7 ll Urfa : lsoycu Pazanndıı 

Hacı Ufni Apınet yanında. 

Ömer Hüsanzad-e 

72 3/7842 Gelibolu : Koru Köyünden 
Üzeyir "Mutlu 

7284/ 7H43 Beyoğlu - lstanbul :Taksim 
Anaçcşme ok. Ahu np. ze
min kat Hasau Arslan 

72 5/7844 Midye : abanoğlu J'ı•[ehınet 

U zel 

7286/ 7 45 Konya : Yelliee Köylinden 
üleyman Efe 

Kanuni ~ocuk zammının .verilmedi- Komisyondadır 

ğiııden şikayet. 

16 . Y . 1948 gün V<' 7697 .sayılı di- Komisyondadır 

l ekçesi.ıu! ektir. 

7.ilyedi Imiunduğu evinin kendisine Komisyondadır 

vr.rilınesine dair. 

Toprak v~rilmı>sine dair. Komisyondadır 

Dükkiınına tecavüz edildiğind n şi- Komisyondudır 

kf1y t. 
~iklihlı ai! . ini ka~n·anlar hakkında Komisyondadır 

kanuni ec1.ıının verilme ine dair. 

72 7 /71H6 Burhaniye : Büyükder<' Kö- Kenrlisini öldürmeye teşebbüs eden- Komisyondadır 

yünrlen Mustafa Umuşa ler hakkında kanuni takibatm ya
pılmasına dair. 



Kayıt 

No. 
DileKçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

436-

Dilekçenin özeti Işlemi 

7288/7847 Muğla : Camükebir Mh Maddi yardımda buluntümasma Koınisyoııdadıı· 

Feyzullah ral dair 

7289/ 7848 Kozltı . tzınir : Gülistan l•'azlıı mesailer-inin verilnırdiğiııden Konıi~yondadıı· 

sokak No. 22 Osrnıın Ray- ş ika.vet 

kal 

7290/7 -t!l Laleli - İstanbul : T. IL K. Toprak veı·ilıne.~ine dair 
Apartınanları No. 3/ & Ali 
Rıza Yurdııku l 

Komisyondadır 

7291 / 78ii0 Ankara : Anafaı-talar d. ,\lüvekkilini 1076 sııyı lı Kaııun hü- Komisyondadır 

Altan sokak No. 1 Avukat küın.lerinden fayda laııdırılmasının 

Aziz Baban temi'n ine dair 

7292/7 51 İskenderun : Ulu cami Cd. Toprak verilmesine dair 
KurtuluŞ Mb. No. 212 Ha-
san Kankirtan 

7293/ 7 52 Il azineec arar.isirı müdalıale edildi
ğinden şikiıyet 

r<unıisyondadıı· 

Koıııixyoııdıırl ır 

·, ~ 

72!14/ 7 53 

Kozlu - Zonguldıık : ü iinev 
Mb. No. 6 Hasan Çölrer 

Niksar : Camiikebir Mb. 
Mehmet Güııeş 

Karagüınrük - lstanbuJ 
Karabulut sokak No. l 'i 

Kaynıııka.nııu suiistimallerinden şi

ldi;vet 
l çişlel'i Bakanlığına 

7295/7854 

Kadri'ye Gökçin 

7296/7 55 Sayimekadın - Ankara 
tdris Vurdaimi ve Ar. 

7297/7 n6 

7298/ 7 57 

72!)9/ 785 

Dalaman : Ceza -Yinde 
Ahmet YıJdırun 

Kocaeli : Tekel Başmüdür
lüğünde Tnkibat l\Iemum 
İsmai l Kı?.ılrlemir 

Kocaeli : Tekel Başmüdür

lüğünde Halil Blgit 

ğluııun kanuni hakkı olan klınna
ya ginnesinin temini hakkında 

M. S. Bakanlığına 

Kendi evlerininde 521 sayılı Kanu- Komisyondadır 

na bağlı haritadaki mfıvi çizgi içeı·i-
sine ıı lınmaınnın temini hakkında 

:\Hikerrer eeY-ıılılarıııda biı· gün le- Komisyondadır 

rinin iki g-iin sayılmasının temini 
lıukkında 

6 aylık fazla me a.isinin vel'ilıneı:ıiııiıı 1\onıisyoııdadır 

Lemini hakkında 

6 aylık fav.la mesaisinin veı·ilıne.~i - • Komisyondadır 
nin temini hakkında 

7300/7859 Çarşamba - Samsun: Mu- avcı yardtıneısının kanunsuz iş- Adalet Bakarılığına 

harrir M Emin Co~kunde- lemlerinden şik8.yet 
re 

7301/7860 Heybeliada - İstanbul: Ge- 5247 sayılı dilekçesine ektir 
mici kaynağı o. 27 Halil 
Erel 

Komisyondadır 

7302/7861 Ankara. : Ekonomi Ba. Ma - Kanuni haklurının tanınmasına Komisyondadır 
den İşleri Gn. Md. şube dair 
Md. Rasim Olga~ 

7303/7862 İstanbul : 4 VakıJhan kat Müv kkilinin Türkiye'ye girmesi- Komisyondadır 
4 No. 21 Avukat Reşat ne müS'la.de edilmesi hakkında 
Köksal 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

437-

Dilekç~nin ö:reti lşlenı.i 

7304)7863 Alaçan: Tıekel kantarcısı Çocuk zamlarınu'ı verilmesine dai r Komisyondadır 
Hasan Sıy 

7305,17865 

7306/7866 

73071/7867 

7308/7868 

Eskişehir : Arüiye Malı. 

Tiryaki So. No. 7 M. Emin 
Ön demir 

Malatya: Lise 5/B No. 29 
Tahsin Yücel 

Samanpazarı - Ankara : 
Harb mil.lı'ilü Top. ön. yzb. 
Behçet Denlüsü 

Özel af kanununa dair 

Babasından kalan emeklilik aylı

ğının kendisinin tahsile devam et
mesi dolayısiylıe kesilmesinden ş:i

kil.yet 
Umumi af kanununa dair 

7309/7869 Sürmene : Çifte Su Köyün- Kanunsnz olarak alınan 
den Kı ra li oğulla rm dan geri verilmesi hakkında 
Harun 

verginin 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Adalet Bakanlığına 

7310/7870 Gürün - Sivas : Terim Kö
yünden Veli Yurtseven 

Kendisine nakdi yardımda bulu- Komisyondadır 

nulınası hakkında ~ 
7:il l /7~7'2 Kadıköy - Istanbul : Mocla ~iYas kongresine kat ıl anlara verile- Koınisyondadır 

llalga ~o . No. 3 Şadiy,• l'Ck olun ikramiyeden kendisininde 
Düzkan i~til'adc ettirilmesinin teminine dair 

7i.ll~ /7!l7i.l Balıkesir : Askeri Hastane- l\asbıııın diizeltilnıesiııe dair 
si gü7. nıiitclıassısı Ahmet 
Ccli\l ctt in Özel 

Komisyondadır 

7al~/7S7-t ı·:~k i şdıiı· : .\rifi~·c Malı. Sayıştayın hakkında ,·erdiği hak ·ız Komisyondadır 

Hamanı Cad. :'\o . .ın Yaşar karardan şikayet 
.~talay 

i3H/ i H7:J ;\luğhı : Kııı·aıııclıııı c·t 1\'hh. Tirarcı Bııkanlığmııı hakkında ·''llP· Komisyondadır 
C,'aputı;ulnr • 'o. ı o. 34 ııelı- ı ığı kaııunsuz ınuaınelelerden şi ka-

7:H5/ 7876 

ın ct Atillfı ·rı 

Kırşehir : 11 enıokrııt Paı1 ; 

Bıı§kııııı Hanıdi Özdcşi 

.\Iuhtaı · seçiminde yupılan kununsuz 
ınunırıcl lerden şikiıyct 

Komisyondadır 

'i:3Hi 17H77 Akçakoea : Akkaya muhtarı ?llıııtukalurmın kereste durunıu ıııııı Komisyondadır 

Ömer Yıldız ı<ınzim edilmesi lıaJ;kındıı. 

7317'787 ' t :azi - . \nkara : Zirai Koıı ı- a360 sıı.nlı Kanunwı R fıkrasından Komisyondadır 

binalar lımiri R. Öktem .vıı- i st ifade ettirilmesi hakkında 
nıııda l'ulıit Prköz 

731 8/ 7 7!l .\nkara : ~anayi 'ad . Boz- Kanuni c;ocuk ?.aınlıımıın kcsildiğin- Komisyondadır 

tcpP ~o. ·o. 2 Hıı scıı e Pek- dl'n şik.t,,·ct 

ı;egör 

731!JI7HHO · tstunlınl : Blektl'il; \ 'C traııı- 10 sı·ııclik Jıizıııctiııiıı tckııütlük Komisyondadır 

''ay \ 'C tünel işlctıneleı·i On. nıüddctiııc ekleııınediğiııden şikayet 

:\ld. trft i ş \' t' koııtı·ol d ı i 
ı·esi ıncmurlarındaıı erneldı 

Bedros 1\[ıınrlı 

1 
·1 



K~yıt 

No. 
Dilekçe sahllbinin 

adı, soyadı v-e adresi 

438-

Di:lekçenin özeti İşiemi 

7320/7 Amasya : Emniyet Müdürü Vatani hizmet tertibinden aylık Komisyondadır 

Cemal Albayrak bağlanmasına dair 

7321 / 7 82 İznik : P. T. T. Hat bakıeısı Toprak veı-ilıne ine dair 
Ahmet Y ılınaz 

Komisyondadıı· 

7323/7883 Kırıkhan : Gündüz Mlı. No. Oturduğu evin borçlanma ~uretiyle Komisyondadır 

42 Ba:hriye Hoplamaz. kendisine verİlınesine dair 

7323/ 7884 Afyon : Uzunçarşı o. 73 1219 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

Diş protescisi Hasan Fehnıi faydalııııdmlmasma dair 
Erdoğan 

7324/ 7 85 Sarayköy - Denizli : Kuran Kendisine bir ev verilmesine dair Komisyondadır 
1\'[h. No. 174 Kadir Ateş 

7325/7 86 Taşköprü - Kastanıonu : Toprak veriınıesine dair 
Yazıharnit köyünden Ha-

7326/ 78R7 

7327/ 78 8 

mit Demir 

!sta:nbul : Askeri ceza evin
de Mahmut ~)zdemir 

Susurluk : Maliye odacısı 

Hilmi Özel 

Kendisine işkence yapıldığından şi
kayet 

Maliye odacılarınm maddi vazi
yatlerinin düzeltilmesine dah 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7328/7889 Diyarbakır: Demokrat Par
ti il idare b~kanı Nazını 

Ön en 

Yeni Seçim Kanununun demokratik Komisyondadır 
bir şekilde çıkarılmasının temini 
ha:lckında 

7329/ 7 95 Ankara: Samanpazan Sak- Sınıf geçmek için bir imtihan hak- Komisyondadır 

!ll o. o. 19/21 Adnan Çağ kı daha verilmesine dair 

7330/ 7 96 Ankara : Kurtuluş · MJı. Kanuni çocuk zammının verilmesi- Komisyondadır 

Adatepo , o. o. ll Hase- ne dair 
ne Zorman 

7831/ 7 97 İstanbul : 2 . 'Tüm.. Tas. aslıının düzeltilmesine dajr Komisyondadır 
Top. Tb. K. Rıza Ayberk 

7332/ 7 9 Ortaköy • İstanbul : Dere- 21 . V . 194 gün ve 7512 sayılı di- Komisyondadır 
boyu Meşrubat So. riO. l lekçesiııe ektir. 
Ziya: Özgürel. 

7333/7899 Düzce : Kuyu düzü köyü 19 . I . 194 gün ve 7220 sayılı di- Komisyondadır 

Murat Atay lekçesino ektir 

7334(7900 Yenişehir : elii.nik Cad. Tek dersten yeniden imtihana gir- Komisyondadlr 
No. 5 kat 1 Salahattın Uğur me hakkının tanınmasına daiT 

7335/790J İzmir: Foça mevki miistah- Uar b akademisi sınavına kabul M . S. Bakanlığına 
kemde nci Bl. Ko. As. tıdilmesinin teminine dair 
Pos. 1264 Baba Gökçin 

7336/7902 Gercdf : Koçullaı· l{öyii rmanlardan istifade ettirilmesi- Komisyondadır 

'luhtnrı Hasan Kılınçars- nin teminine dair 
lan 

7337/7909 Balıkesir : 1inabcy 1\fııh . Devi Lti'ki alacağının veı·ilnıesinin Komisyondadır 

Kızpınar ad. Dilekçi So. temini haklanda 
No. 12 Osman Tümürhan 



:mayıt 

No. 
Dilekçe sahllbinin 

adı, soyadı ve adresi 

7::138/ 7910 Acıpaya.n : Ytagan köyün
de Mehmet Can 

7339/7911 Ankara : Tekel Genel Mü
dürlüğü memurlan N. Gö-

- 439 

Dil$çenin özeti 

Orman teftiş memurunun kamın
suı işlemler~den şikayet 

1683 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desinden istüade ettiri lmelerine 

kerman ve a~. dair 

İşiemi 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7340/ 7912 Trabzon : Heriş Limitet Merkez Bankasındaki ıı.lacakları- Komisyondadır 

Şirketi nın ödenmesinin temini hakkında 

7341/7913 Ecenbıı.t :Yalova Köyünde 
Süleyman lnal 

Ev arsalarının tapuya tescil etti- .Komisyondadır 

rilmesinin temini hakkında 

7::14~/7914 Ankara : ltfai ıneydanı Gayrimenkulüne yapılan müdaha- l(omisyondadır 
Nevşehir Hanında aınele lenin kaldı;ılma~ına dair 
Hacı Ay 

7343/ 791fi Er'.cin ·aıı : 8elepur Nıılıi- Bir· cv yaptırmak için 'kendi in J<omisyoııdadır 

yı>si Albige Köyünde Melh- yardım l!dilmesine dair 
nr~'t Ali Düz 

ia44!791ü lstaıılbul : Sarıyer Ağaçl ı Hakkındıı verilen Danıştay kanı - Komisyondadır 
Bostan So. No. 8 Hüseyin ı·ına i~iraz 

Akpmar 

7:!46/ 791 i Aııkıu·a : Tc lg raf 'baştlıığı - 'l'eJ.grafcıların da maddi dunımlu- Komisyondadu· 
<tıcısı lilirahlm Çekel ve ar. ı·ının düzeltilmesine dair 

7:{46/ 791 Ankara : Milli Savunma 464-l sayılı Kanuna göre mağdur ol- Komisyondadır 

Bakaıı'lığı z111t işleri ~iresi duğundan şikayet 
1kıdem şubesi evralk memu-
ru eyfe11tıin Altuğ 

7347/7921 İzmir : Ba'Smıdıa.ne Etiler Arazi verilmesine dair Komisyondadır 
Malı. 1272 So. No. 21 
Üzeyir Burqoğlu 

7348/ 7922 Bayfbuııt : Har't Bu~ağı Toprak verilmesine dair 
Meı<kC'Z Köyünden Yunus 

Komisyondadır 

Ayıdm 

7349/ 7923 Kırklareli : Edirne Cad . 5. l V . Hl47 gün vp 3147 sayılı di- Komisyondadır 

GaZhane o. o. 4 Sıiiley- lek~esine eıktir 

man Akıncıoğln 

7!l50/ 7924 Reilıılhiye : Oam.iişeri:f Mnh. Evinin yıktırıJınnsına dair Komisyondadır 

Oemirei Faılı Avcı 

n51 / 7925 lle:lcim!Iıa.n : Ayaşlı Köyün- Uayvıınları için meş yaprağı tl'- T\omi.qyondadır 

den tbra!him Kaye min edilmesinin temiru halkikmda 

7352/ 7926 Hl'kimlban : Ayaşit Köyün 
den lımıaiJ Menıiş 

7353/ 7927 He'kim'lıan : Ayaşlı Köyün 
<ll'n Mabmut Çoban 

7354/ 792 Ahlat : Tunus Mah. muh
ıan Mehmet Vural 

Aııyvaııları için . meşc yaprağı te
min edilmesinin tenriru hak'k mda 

Konıisyondadı r 

llayvıııı~arı içiıı meşe yaprağı te- Komisyondadır 

min edilmesine dair 

Rir ren 'heyeti gönderılerek du- Komisyondndıl' 
nımlarınm incelenmesine dair 



Kayıt 

No. 
Dile'kçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

440-

Dilekçenin özeti !şlemi 

7355/7929 Eı>klişehir K~ru·alpnşa Kerıısteler:iııin naklin'de yardım Komisyondadn· 
Moalb. Cum1htır-iyet So. N•o. edilmesine dalir 
9 'l'ömar Mecit 'l' r.şç ı 

7356/7930 AEyıon Kaı,ıılhisar : Sincan- Mniıtarın kanuıısuz işle'lU'leı'inden 1\:oınisyondadır 

lı Buca~ı Siniı· Köy'ii Ha- ştkfı.y.et 

··an Ka'badayı ve ıır . 

73~7/7931 Konya : Merkez tsrnetpaşa l\llaaşın,uı arttırılmasının tem.ni Koınisyondadı ı· 
1 lkokul ıı Öğretmenleri nden hakkında 
Sabri Cemi! Özgen 

7358/ 7932 Kırıklıau : Kuıtuluş l\llı tskanının tnnrinine dair Komisyondadır 

No. 27 . ı ~ınııil Erııı·ek 

7359/ 7933 Rize : Vez:ı evinde NP~Rti 28 . U . 19-!8 gün ve 6471 sayılı d1- Koıııisyoııdadır 

Ba~'l·a.ksoy lekçesine ekth· 

7360/ 7934 Ankara : Ueııel Emekli :4u 
baylar Dem• ği Başkan lı ğı 

JJlnıeklilik Kanımunun çıkarılm~sı- Komisyouda.dır 

nın teminine dair 

7361 / 7935 Manisa : Emekli Topçu Al - 5 . V . 1948 gün ve 7160 sayılı di- Komisyondadır 

bayı Hıza Ertan 1okçosine cktir 

7362/ 7937 Elaziğ : EınE>k li Yııı·bııy Re- 26 . I . 1948 gün ve 6122 sayılı di- Koıııisyondadır 

fik Baysal lekçesine cktir 

7363/ 793 [stanbul : Kirmastı i.VIh. Da . Kendisi'ne maddi ya.rd,mıda bulu- Komisyondadır 
nışşa.faka Cd. :\To. 14 Mu - oulına ııııu temini hakkında 
rat Tüzün • 

7364/ 7939 _Akdıığına.den : Aza.bbaşlı Köyleri mnlıtarmın kaııunsw. işl~m- Komisyondadır 

köyünden Hüseyin Torun lerinden şikayet · 

7365/ 7940 Birecik : Hocaşerif MJ, Tiren kazasından dolayı verilen ,<'e- Komisyondadır 

Gültepe- tstaayonu Hareket zamn affının temini hakkında 
Memuru' .)ı)nver Bozdtıınaıı 

7366/ 7941 Gııziemit·- İzmir : As. Pos. Veı·ilen paı·a cezasınıh taksit, tak- M. S. Bııkanlığma 
No. 19773 Oto. Mk. Gd. QR- sit kesilmesinin temini hakkında 

7367/ 7942 

736 j 794f) 

736!1/ 7946 

7370/ 7947 

7371 / 7948 

·----

YU§ Muzaffer Demiı-el 

Kütııhyıı : YeuitahıJ f'd . JTakkında '' erilen kararda adli ha- Komisyondadır 

No. 31 Diş tabibi Mehmet ta lıulııııduğundan şikfiyet 
Hayri _.üneydi 

Diyaı·bakır · Öğı-etmeul ı· Emektar öğretmeniere de yardım Komisyondadır 
)'ıınlımlıı§ııın Derneği Ba - yapı.Jmnsının temini hakkında 
knıwekili Ömer Öner 

Babaeski : Dindoğl'U Mb Toprak verilmesine dfıiı· 
' ıı U lı Bıı.iı)ıonr 

Kom.isyondadır 

A:fyon Karahisar : D. D. Kanuni tekııüt haldarının tarunrna- Komisyondadn· 
Y. İstasyon şeflerinden ı.ı;ar- ma dair. 
da Ali A vııi Ataç 
Galata - İstanbul : Billfu- 10 . XIt . Ul47 gün Ye 5637 ayıh di- Komisyondadır 
Sok. Büyüktünel Han No. 4 lel1ç in~ l'lctir. 
Yorgaki Affim.ianirlis ; .... ı ı 



Kayıt 

No. 
Dilekçe eatJıibinio 

adı, soyadı ve adresi 
- 441 -

İflemi 

7372/ 7949 Kaı·asi - eyhan : Şıhlı Kö- Köy! ri i~me &'Uyunun sıhhi bir ş - Krınıisyoudadıı· 

yü Muhtarı Mehmet Gökte- kilde temin edilmesinin temini hak-
kir kında. 

7373/ 7!l50 J~tanhııl : TC'lrel On. Md. 49 8 sayılı Kanun hiikümlerinden Krınıi~yondauıı· 
Büyükdere Kibrit Fabrikası fııydalandırılınasına dair. 
muhasebe kısmı iımiri Ah-
met Yüzgeç 

7374/ 7951 Pckr : Ali Yavuz ve ar. 

7375/ 7952 Deriğ : Hutaıı Mah. Oıııor 
Özgen 

7376/ 7953 Bandırma : As. Pos. 15705 
20 Numaralı , eyyar Hasta
uc Ali Oneeler 

7377/7954 İHtanbul : Tekel Gıı. 1\fd. 

16 . fV . 194 gün ve 6911 sayılı di- Koınisyondadır 

lekçcsine ektir. 

19 . IV. 194 gün ve 69 7 sayılı ili- Konıisyondaun· 

lek<;e.~inc ektir. 

Kanun hi Hi fı ask<'ı· edildiğinden şi- Ko mi yomladıı· 
kiıyet. 

.J.9 8 say ılı Kanun hükümlerinden Kqınisyondadır 

Büyükdere Kibrit Fabrikası faydnlaııdırılınasına dair. 
İşletme kısım lımiri Orhan 
Hızıroğlu 

7378/ 7955 Bursa : As. r~ i e S. 6. Ml. Kanuni nasbmın tanırımasma dair. Komisyondadır 

Mc. Ziya Bora 

737!)/ 7!157 .\nkam : 1\Tcıırutiyet Cad. Mektrp idaresince askerlik tecili- Karat·a. bağlanmıştır 
Urak Ap. No. 24/ 1 Bülent nin yapılmadığından şikayet. 
Akınanlar 

73 0/ 7958 Urfa : c7.a evinde Mehmet Tekel müdürlüğünde yapılan siliis- Komisyondadır 

Kaman timallerden şikayet. 

73 1/ 796t ::4ıınıı;un : P Kutusu No. 10 
Hckiı· R ıtkı Feşel 

7382/ 7962 Gediz : Gazikemal Malı. 

Halil Soylu 

73 3/ 7963 Ulukışla : Çiftehan lstas
yonunda. Adana Hattt :Maz
har Ülgen 

Kendisinden kanunsuz olarak alı

nan paraların Adiiye Bakanlığın

dan tsızmin ettirilnıesine dair 

'l'apnlıı gayrimenkullerine yapılım 
nıü<lıılıalrd!'n şiknyet 

ı . 1 1 1948 gün ve 6375 · ayı.lı 

dilek<;esine ektir 

K oınisyondadır 

Komi yondadır 

Komisyondadır 

7384/ 79G.J. Oöle : Uaraba Altınbulale Köyleri otlaklarının eşhas taı·afın- lı;işleı-i Bakanlığına 
Köyünden Selim Özgel ve dan alındığına dair 
ar. 

• 7385/ 7965 Tercan : Karakulak Faik Zily di hulundnğu arazisine yapı- Komisyondadır 
Yavuz lan müdahalenin kaldınlmasına 

dair 

73 6/ 7966 Vakfıleebir : Tonya Buca- 25 . TI . 19.J gün ve 475 sayılı di- Komisyondadır 

ğt Şova Köyünde .Ahmet lekçesine ektir 
Çiçek 

73 7/ 7967 Bayburt : Şingah Bucağı Şckeı· tevziindoki yolsuzluklara Komisyondadır 

Hilmi Akgün ve ar. dair 



Koayıt 

No. 
Dile'kçe aahlbinlıı 

adı, soyadı ve adresi 

-4ü-

Dilekçenin özeti 

7388/ 7968 Söke : Kemalp~a Malı. Gayrimenkulüne ya.pllan müdaha- l<'omisyondııdır 
Manifaturacı Galip Evir- ley dair 
gen 

73 9/ 796!1 lspir : Karahan Köyü Ya· 30 . V . 1947 gün ve 4187 sayılı eli- Komisyondadır 
kup Oral lekçesine ektir 

7390/7970 Alaca : Kunduzhan Malı. Şehit ınaıışı bıığl·anmasına dair Komisyondadır 

Ur.oç o. o. 3 Saip . 
7391/79'71 Kımk : Poyracık Kasabası Ken.dil rin maddi yardımda bulu- Turını Bakanlığına · 

tütünciller Sıtkt Kirt ve nulnmsına dair 
ar. 

7392/7972 Osmancık - Çorum : Te- Çeltik ekiminin men edilditınden Koıııiııyondadır 
men~ çiftliğinde Mehmet şikayet 

Tatlıcı ve ar. 

7393/7973 Aşkale : Meynıansur Köyü 12 . IV . 1948 gün ve 6866 sayılı Konu. yondadır 
öğretmeni Ercüment fl.ii- dilekçesine ek:tir. 
lagü eliyle Rıdvan Hüla-

rtl 
7394(/7974 Balıkesir : Karaoğlan M ah. Kanuni malill.iyet maaşının bağ- Komisyondadır 

No. 12 Ahmet Tam lanınasma dair. 

7395/7975 Erzurum : IX Kor. Kur- No..cıbrmn düzeltilmesine dair Konii.~yQndadır 
may}>aşkam Asun Ercan 

739617976 Sirkeci - İstanbul : Jan- Kanuni para alaeağıllll\ vıerilmedi- Komisyondadır 
darma eşya ve levazım am- ğinden şikayet 

barı Md. 2 Sf. Hs. Me. 
Muhtar Denktaş 

7397/7976 Dörtyol : Yeşilköy Ali Ta- Köylilliıre de Ş\lhirliler kadar şeker Komisyondadır 

lay verilmesinin temini hakkmdıı. 

7398/7978 Varto - Muş : Kaççan Kö· 
yünde Turgut İlker 

7399/7979 Adana : Kızılay Cad. 102 
So. No. 55 Ömer ffinscu
tllrk 

Yatılı okullardan birine yerleştiril
mesine dair 

Eylul döneminde bir dersten imti
hana. gitmesinin temini hakkında 

Komi8yondadır 

7400/7980 Manisa : Eğriköy armacı Karakol komutanının )tanunsuz Koınisy. ndadır 

tımarında Taşköpı:ü mev- işlemleri"!"den şikayet 

ldiııde ldremit ocağı sahlbi 
İbrahim Şamlıoğlu 

7401/7981 Ankara : Dil Tarili · Coğ· llmi araştırmalara dl)yanan tezi- Koıı.ıL<ıyondadır 
rafya Fakültesinde llmi nin proft>RÖrlf.'rı>e tetkik t>dilınedi-
Yardımcı Dr. Mustafa el- ğine dair 
cınk ve ar. 

7402/79 2 Diyarhııkır : Şek!'l· iınalii. t- KAfi miktarda şeker vel'ilmediğln- Komi yondadır 
çıları namma Mehmet den ~yet 
Emin Güzel 



ltıayıt 

No. 
l>iıııkoe Hhlbinin 

adı, soyadı ve adresi 

-~-

Dilakçenin özetı İvıemi 

7403/7983 Eminönü - İstanbul : Mal Kendilerine kasa tazminatı veril- KomiS)'Ondadlr 
Miidürlüğü zat maaşlar1 mesine dair 
dağıtım memuru Neeip 
Çam ve ar. 

7404/7984 A'l'l'kara : Alkm·an Pastaha - ilidematı va.'tııniyıe teı>tilbinlien &y- Komisyondadıı' 

nesinde Şe!ıap eliıyle Mu'h- lt•k bağlanmasın:tı dair 
tar Giray 

7405/79 5 Pendilk : Posta'lıane karşı- Miılftliyet ayhğına zam yapılması• Komisyondadır 

ııtda. No. 1 Ratim Angın na d11ir 

7406/7986 eınlşkezek : Üskih Kö- '!'oprak veri']mesine dair K misyondadır 
yü nden 

7407/7987 Bolu : :Asliye Hukuk Yar- Kanuni terfisin'in yapılmasına da- Komisyondadll' 
grcı Alhmet Tevfik Tunçoık ir 

7408/7988 Sivı·icc : Göl'bnşı M81h. Ba:baııuun hayııltuu te'hdit edenler- Komisyondadll' 
Mustafa Aydın den şikayet 

7409/ 79 9 Zongulda!k : Balık pazan Gayrimenlkulüne az fiya•t takdir Komisyondadır 

Y'anında helva imalathane- ooil<liğıinden şikayet 

sinde Oa'fer Boz 

7410/7990 Gördes : Karallroyun'lu Cu- Hidemaıtı vataniye tertibinden ay- Komisyondadır 

ına Maılı . Arif Mi lık bağlaıııma ına dair 

7411/7991 Kayseri : Serçeönü Mah. Emııiy t veya. gümrük ·kadroların- Komisyondadll' 
Haım:aını So. No. 9 Ahmet dı. ·bir iş verilmesine dair 
Polat 

7412/ 7992 GöynU!k . Bolu : Ta'hriraıt ,Jrandarmalıkta geçen hizmetinin Komisyondadll' 
lkiıtfu'i Natık Erk emekliliğine eklenmesine dair 

7413/7993 ·Malatya : Cevllıeri !1nh. 3 . Vl . 1947 gün ve 3901 . sayılı Komisyondadır 

IDvli~azade :o. tı. 18 Me'lı- rlilekçesine eırtir 
·met Tuğ 

7414/7994 Ankara : Eski eserler ve lhköğretim kıdem zamnıındllll isti- Komi yondadır 
müzeler Gn. :M:d. ı>tnoğraf fııdı> ettidimesine dııir 
Ali Rıza Yalguı 

7415/7995 Erzurum : Mdhme.t Gülte- Otlarının biçilmesine musaade edi!- Konıi yondadır 
1kin ve ar. 

7416/7996 Oöldük : 'arıcylı köyünıle 

Berber İsınail Akmaıı 

7417/ 7997 1 tanbul : Tekel Gıı, . . Md 
Büyükdere Kibrit Fabrika 
suıda Muhasebe .ı llemuru 

Şükrü Yüksel 

uıesine dair 

Clöreviııd n halmz olurak <;ıkarıldı- K o misyondadır 
ğuıa dair · 

Ücreliuirı arttırılınasma dair Komi.syondadJr 

741 /7~9 Yo~ad : Yassıbüyük kö- l\liiiCıliy t aylığı bağlaıımasına dair Komisyondadır 

yünden Rıza Çatanaı-slan 

7419/ 7999 Bursa : Ticaret Lisesi Fran Kııııuııi terfi! rinin yapılmadığın- Konıisyondadll' 

ııızea Öğretmeni Reşat _<\kan daiı şikiiyeı 



Kıayıt 

No. 
Dilekçe ea.'hilbinin 

adı, soyadı ve adresi Di16kçenin özeti 

• , o ~ 

İŞiemi 

7420/ 000 ilivri : Ahiran köyün- Tekel bfıyiliği yapmasına müsaade Komisyondadır 

den Ahmet Değirmendere erlilıııcsiue dair 

7421/8001 İstanbul : Tophane Tulum- i\ffıli\liyet aylığı verilmesine dair 
hacı sokak o. 9 Be~irin 

Komisyondadır 

. kahvcsi'nde Abdülhamit Tur . . 
fa n 

7422/8002 Edirne : Geçkinli köyünde 
Fatma Özkan 

7423/ 8003 İstanbul : Tekel Gn. Mil . 
Büyükdere Kibrit Fab-rika
sında Aınbıtr Amiri Rııit 

Emeklilik aylığıııın biran evvel 
bağlanınasma daiı· 

Ü<>rctiniıı arttınlmasına dair 

Komisyondadır 

K ornisyondadır 

Akova .l: 
7424/8004 htoııbı1l : TahtakııJe Derle

oğlu yokuşu No. 16 Sadw 
Özer ve Ar. 

7425/ 005 . ElmııJı : acakhır ?ıflı. Zeki 
r tek 

. 'emt.lerindeki eroincilerin temizlen- Komisyondadır 

mesinin teminine dair 

Tnpu katibinin kanunsuz işleınle- Komisyondadır 

ı·inden şikayet 

7426/8006 Harbakulu-Ankara : Kim- Nasbıntn düzeltilmesine dair 
yasavaşı Öğretmeni Sıtkı 

Komisyondadır 

Tutanak ' 

J. 

7427/ 007 Bigadiç : Davutlar köyün- Trıı ksı1. olarak işinden <ııkarıldığ.n- M. Eğitim Bakanlığına 
den Mnhtar H~eyin Dikçe dan şikayet 

7428/8008 Ankara : Muhafız Jandar- Kaııuni terfisinin yapılınasına dair Karar~ bağlanmıştır 

ma 'rb. Konıuta.ııı Yb. Fuat 
tn us 

7429/8009 }'lifnn - M:ıchıgan Box No. Amerika 'da mah.ktlm edildiğinden Komisyondadır 
1000 Şetafettin Rürdoğan kendisinin af ettirilmesinin temi-

nine dair 

7430/8010 .Ankara : İçişleri Bakanlı- Kıınııni terfisinin yaptırılmadığı- Komisyondadır 
ğı Mahalli İdareler 2. Da- na dair 
irede memur Bahattin Sel-
çul> 

7431/8011 İskenderiye : ar ı İsmail 
, abri Paşa No. 1 Menzil 
.Abdel :M:olıseu Mo.zhuıı 

Fatnın Mehmet Elkapsı 

7432/8012 Kozlu : Kllıç l'ıfah. No. 27 
Ethem Başaran 

74:l3/ 013 Diyarbakır : Cezaevinde 
Mustafa Yaşıncı 

7-134/ 014 Tokad : . Savcı Yardım

cısı adir Alpay 

7435/ 015 Dörtyol : Kışlalar Mah. No 
80 Kiniye Bilgin 

l' ocasıuın ihan Harbinde yaptı- itomiqyondndıı· 

ğı yaraı·lıklnra karşılık kendileri-
ne bir miktar maddi yardımda bu-
lunulnıasma dair 

Kendisine arazi verilmesine dair 1' oınisyondadır 

Ialıkılnıiyetiuin affedilmesine da- Komisyondadır 

ll' 

4:!79 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

ruydl\landırılıııalarırun teminine 
dair 

Maddi yardımda bulunulmasının Komisyondadır 

t minine dair 

"' • 



K•ayıt 

No. 
Dilıık9e saMbinıin 

adı, soyadı ve adresi 

7436/ 8016 Edremit : Yukarıçarşıda 

tuhafiyeci Niyazi tleri 

7437/8019 •!zmir : İkiçeşmelik 770. 
So. No. 69 Nurettin Erdöl 

7438/ 8020 Sivas :Büyük kazancılar 

No. 12 M. Ali Çağlayık 

7439/ !l021 Yozgad : Köy büro kfı.tibi 

İzzet Attilla 

7440/8022 Yozgad : Eskipazar Mah. 
Ahmet Öztiftik 

Diliılkçenin öwti 

24 9 sa.yılı Kanunun bii.zı madde
lerinin tefsir edilmesine .dair 

Yunanistan'daki akrabalarmın 

ıır1avatana gelmesinin temini hak
kında 

15 . V . 1948 gün ve 7332 sayılı 

dilekçesine ektir · 

Vilay<•t makamındaki kanıınsuz iş
lemlerden şikayet 

14 . IV . 1948 gün ve 6427 sayılı 
dilekçesine ektir 

İş'lemi 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7441 /802:ı Ulubol'lu : Muhtesip Mah. Sanat mekteplerinden birine kabu- Komisyondadır 

No. 4 Hilmi Saraç !ünün temini hakkında 

7442/ 02-l Akşehir : Eski Kııle Mh. Haksız yere tekaüde çıkarıldığın- Komisyondadır 

. o. 3!l Mahmut Nedim F.r- dan şikilyet 
diııç. 

7443/8025 Kurşunltı : Aşağı Mh. No. ~chit kıocasından kendisine maaş Komisyondadır 

1. Ap. Şerile Karataş. bağlanmasına dair 

7444/8026 Bayburt : Saathane ka.r
şısında esnaf 1\Tesut Üstün
dağ 

Ha:ksız olarak satılan ıneskeninin 

sat r ş ınıı miini olunm.a.sıııa dair 
Komisyondadıı· 

7445/8027 Bayburt : Kavlatan köyü 
muhtarı rı anı it Clökda~. 

'I'npulıı ıııcralarıııa ~'apılan müda
halenin kaJdınlıııasııııı. dair 

Içişleri Bakanlığına 

7446/8028 Bayranııç : Ağaç Köyünde Oı·ınan İda·ı'esince knnunsuz olman Komisyondı.dır 
ııiftçi : ~felınıet Ra.çıık. 500 liı'anm kendisine iııde edilmesi

ne dniı· 

7H7/ 802H Saınsrııı: .Kamkavak köyün 
den Fethiye Parlak ve ıır. 

74-4 / 8030 Jsparta : Tıı.baklnı· l\flı . No. 
Rıfkı fliilal 

7449/ 8031 lskilip : Arifbey Mh. l':ey. 
ııcp Çelebi. 

7450/8033 A nkııa : 4. Ortıı.okul 1'11c 

rih roğrafya öğretmeni . t. 
Hakkı Boyaeıgil. 

Muhıı.kemeleriniıı yeniden yaptırıl- Komisyondadır 

rnıısrııın 1cmıııiııe dair 

Kanuni miras haklarının tanınma - Komisyondadır 

dığıııclnn şikfıye1 

Kaınuıi tütün ilrumiyesindeıı isti- Komisyondadır 

t'ndc ettirilme-~iııin teminine dair 

Kı111nni terfiinin g-eç .vapıJ<lığm- Komisyondadır 

dan bil'ikmiş parasıııın verilmesine 
dair 

7451 / 8034 Kocaeli : Paç polis Kaı·a. 17 . Xl . 1!!47 giin " 5344 sayılı Komisyondadır 

kolu No. 3/ A 1. Hakkı De- dilekçesine ek tir. 
rnirbilek 

7452/8035 Bayburt : Gelenkes köyün- l\fıış araıisini tetkikn gidecek kafi- Komisyondadır 
cleıı Mt''' lfrt Kaı:ay<'ı·li . l e~·e keıı.disinin ue ktıtılma,;ının tc· 

nıiıtiııe dair 

7453/ 036 Üsküdar - İstanbul : e- l [aksız olarak tekaüde çıkarJldı-
ıamsız ıı.d. 'L'ekkeiçi So. ğından şikay t 
No. 6 Mustafa Baykara 

Komisyondadır 

. . , ' , ı • 

·. 

' -ı 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Dilekçenin özeti İşlem i 

l((iyiin- 1 lostan leı·i doktol'laı·ı hakkında Komisyondadır 

(l!'ıı K iız ıııı Dunı ve ıw. ıııkihııt yııptwılmnsının tenıinjne 

dııiı· 

74fifı/!lO:J Di.izcc : ( 'cdiüiye Mah. Oaır. TTıik. ı ır. olaı·ııl( işinden çıkaı·ıldığııı - 1\ onı iııyoııdndıı· 
luıu So. o. 64 Ali Sayaı· dan ~ikiiyet 

74!i(i/ O:.l!l Aııkara : As~e ı·l Fabrika- Dilekçt> Komisyonunun 685 sayılı Komisyondadır 

lur· Un. Md . Zat ~leri Şu- kıır·aı· örn ğiniıı kendisine gönde-
lı<'si ı\1uaıııele Memuru Ue- rilnı e;ılnc dair 
ınal Kayaean 

li457/ 8040 ,amsun : Ue:.~ııevindc Zih- Mıılıkunıiyetinin aff11:ıa .dair· 
ni Kıır.ıın 

K nın isondadır 

745M/ 041 Bur-sa : Apta l l\lalı. ptııl 59:i sayılı dilekçcsindeki mo.hke- Komisyondadır 

'o. No. 24 Müııil' 1 ı·ihöz ıııc iliınıuıın kendisine ı;cönderil-
me ··ine dair 

7459/ 042 Zongulclıık : B. KI. telye- Knııııııi hııklnı·ınııı IAnııınıııdığın- Komisyondadır 

leriııd {•n t~sviy('ci '!'evfik dıırı ~ildlyı•t 

'l'ufan 

7460/ 04:~ Hucıı : Sencıı.p Köyünıl<' 

Rahti,yrıı· Soyuncu 

7461 / 044 A.:kal : Yazıevi o. 7 · l 
f;ıı bd Ka I'Slıoğlu 

7462/~046 Aılaııa : Belediye eyriise
feı• J 'ıırakolu yauında No. 
20 manav Ali Ozdurıın 

7463/ ()47 Knı·akö:;e : P. '1'. '1'. Meımı

ru Aydıulı Ayton eşi ıı-

l hyıı l't1 iği yerlerin kendisine ve-
rilın~Hinin teıııiııinc dail' 

ı :i . , "ll . 194 7 ıı;ün ve 5679 sayılı 
dil(·k~t>sin<' rktir 

' l'opı·ıık ve ı· ilnı f'siuc dair 

Koca~ının kaııuıti haklııı·ının tanın

ıııırnı·:ık nıuğdm- <.~lilrliğiııd en şikfı -

ıniııı Aytıııı :Vf'l. 

Komisyondadır 

Koıııisyondadıı· 

Snğhk ve So.~yal Yar
dım Hakanlığına 

Komisyondadır 

7464/ 048 Adana : • ıılih Bosna fabı·i- lO . Xr . 1947 gün ve 5270 sayılı Komisyondadır 

kasında '!'evfik Baran 

7465/ 049 Zonguldak : Zirant Mü
dürlüğü boşkatibi lsmail 
Sip:ıhi 

74.66/8050 Ankara : Atatürk Lhıesi 

Alınanca öğretmeni :ıbihıı 

Bayer 

7467/ 052 Zonguldak : Maden Tek-

dilekç~siııe ektir. 

senelik hizmetinin nn1.ıırı ılikkıı 

te ıılııııııııdığmdan şikayet 

3!1 lira il t' 40 lira ara ·ıııdaki tnhak
J,nlt <>dccek nııııış farklaı·ıuın kcn
<lisinfJ 'rrilml'sine dair 

Belediyede gcı:en ücrrtli hizmeti-
nisiyen kulu idare nıt•nıu- nin emekliliğine sayılı;ııasınıı dair 
ı·n Rıi'kı Subnşı 

, onıiııyoııdadıı· 

ı, ıı ın isyondndır 

:•oıııi youdadır 

746 /8053 ~lıırdin : Şıır Mah. MC1h- Hakkında verilen mo.hkiimiyet ka- K<ımisyondadır 

met Ali OlgaQ rarının kaldırılmıısına dair 

7469/8054 Pnlu. F.lfızığ :Yeniköy ev- Vakıflar Gn. Md. ce hakkında ve- 1\ omisyondadır 

lfıt ve rnütevelliııi ıı'nv.ıl Ka - rilen yanlJş ktll'arın kaldırılnııısına 
rahan dair 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı V'e adresi 

44'1-

Ditekçenin özeti !şlemi 

7470/8055 Samsun : Kılıçdede Mab. Gayrimenkulündeki kanuni he.k- 1\ onı isy<ındııd ı r 

Irmak Cad. No. 115 Hida- larının tehdit edildigmden şikAyet 
yet Türkel 

7471/8056 Şarki Karaağaç : .Arzuhalci 
Mehmet Kaplan 

7472/8057 Borçka : Mahkemede mü
başir Mustafa Çiçek 

7473/8058 Divrik : Veteriner fen me
muru Kasım P eker 

7474/8059 Fethiye : Bekçiler Köyü 

7475/8060 Aşkale : 433 lıısını şefi 1·
mail Doğan 

747ı;; 061 Kayseri : Zincirlidere Kö
yünden 

7477/ 8062 Karacabey : Drama Malı. 

15. Sok. No. 7 Nazım Kal ~ 

yon cu 

7+78/ 06::! 

7+7!l/ 064 

74 0/ 065 

7481/8066 

H 2/8067 

l~rzin<·nn : Yağaver Kiiyün
den Rızıı. Yavuz ve ar. 

Ka rasu : Lübdivıınıbcyler 

Mah. tsma.il Kaya 

Tophanl'- 1stanbul : Boğa?~ 
kesen Bostaniçi Sok. o. 8 
Abbas Güven 

Kadıköy - 1stnnbul : KızıJ
toprak Bağrlad Cad. No. 32 
Nc<'ip ecati Çıtak 

Eski~hlr : M. Yüksel Rok. 
o. 1/B Kızıltoprak Mah. 

Türkiln Sönmez 

.Adliyece kanuni haklarının tanın
mad:ığına dair 

Ücretli ödevini.n m·aaşa çevrilme
sinin teminine dair 

Daruştayın kanunsuz verilen kaı·a
rına itiraz 

Köyleri meralarına tecavüz edildi
ğinden .şikayet 

1'alulidi sinnc tfıbi t utulmada gör
ılüıl;ü nı;ıtduriyetten şikayet. 

Enıt>kli V<' sıhhatte olduğundan ken
disine bir iş verilmi'sine dair. 

L0~2 sayı lı Kanun hükiimlcrindeu 
ra~·dalanrlı rılmnsına dair. 

I~n:iııcaıı ' ın mesken ihtiyacının esas
h olarak temin etli rilmc ine dair. 

Kımdixin i so;vaıı hırsız hakkında ka
nuııi takibatın yaptırılmasına dair. 

21 . Y . 1948 giiıı ve 7364 sayılı di
l ekı;esine ektir. 

Bur. satma imtiyazının tanırunasına 
rlail'. 

Bahası n.dan kalma yetiln nıa~ları

nın kesilmenıesinin tenUnine dair. 

7483/806 Rize : Ceza evindr Mehmet :.\fııhkiımi~'ctinin affına dair. 
Okuyan 

Koıııisyoııdadır 

]{ oıniııyoı1dad ı r 

Koıııis,voııdadır 

Koıııi~yoııılndı ı · 

Koıııisyondadır 

Kunıisyoııdadır 

Koıııisyoııdadır 

ı\ ılnlrt nııkıınlığına 

K ıııııiı<yoııdııd ıı· 

Komisyondadır 

K o misyondadır 

Adalet Tiaksnlığıııa 

7+84/ 06!l Oönen : Sarıköy Bucağı Kıı,\'1U iı kamca kımelisine yapılan ilı- 1\oıııiııyımrlııdır 

Gelgeç Köyünden İsmail ba r·ın kanunsuz olduğundan şikfı-
Yalçın yct. 

7485/ 070 Gelibolu : .Aliiattin Mah. Mağazasının boşaltılaı'8k kendisin M. K flakaıılığıııa. 
Ayşehatun Sok. No. 82 Rab- 1cslim edilmesine dair. 
miye Erler 

7486/ 071 inebolu : Yol Köyünden Ağ~laı·ıııa ynpılıın nıiidaheleye da- KoınisyoııdadH· 
Mustafa Karakıı.ş ir. 

7487/ 072 Ad~~IUL : Milli MeııRucııt 3236 s:ıyıh Özel Kanun hükünıle- KoıniRyondadır 
Fabrikıuıında gece bcko,;isi riuden nıııttf tutulmasına dai.r 
!zzet Canbulat. 



ka11t 
No. 

Dilekl)'e sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Dilekçenin özeti İ§lemi 

'aınatya - Istanbul : Ho- :1:)1 sııplı Kanundaki emeklilik de- Komisyondadır 
kimoğlu Alipaşa Taşköprü ~ecesiue sokulnıaııınuı teminine dair 
So. '0. 60/ 1 İsınail Hakkı 
Cansağlar 

74 9/807-ı Samsun : Cezaevinde : Ha
san Durukaya 

H!J0/ 8075 Çıınkırı : Ortaokul Tabii~· c 

Öğretmeni Enver Pasiııli 

7491 / 8076 Babaeski : Kadıköyündon 

Ahmet Dcreli. 

7-I!J~/8077 Kadıköy - lstanhul : lfıı

saııp!l§a Mlı. Nazifbey o. 
l\o. 4/ 1 Mustafıı Tunçel. 

749a; 078 lznıir : Emniyet kadrosuıı
da İsmail Polat. 

7494/ 8079 Samsun : Ulugazi Mh. Ku
yu ~o. No. 10/ 12 lsıııııil 
Tekintürk 

Malıkfııniyetiıı.in affına dair 

Öğotıncnlerin nuıcldi durunıları 

nın düv.eltilıııesine dair 

Toprak \·erilmesiııe dair 

16 . lV . l·M8 güıı H! 6944 sayılı 

dilckı;csiııe ck1 ir. 

Kuııuııi 

du ir 
terfiinin ya pt ıı·ılııuı.~ıııa 

Biı· .''c ı·c iskitr"< cttirilıııcsinin tcrııi

ııiııe dair 

Komisyondadır 

K o ın isyondaclıı· 

'l' ımııı ı:akaıılığına 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

!:!ıığlık ve Sosyııl Yaı·

dını Bakanlığına 

7495/8080 Niğde : Arr.uhalci }lustafa Kanııııi h~larıuııı taııııııııusııııı Koıııisyoıuladır 
Akıner. dair 

H!lfi/ 081 lus : Güneyveren Köyün-
elen Ahmet Arslan 

7497/ O 2 Yüksekova : İlee merkez 
lıalkuı,dan Tevfik Özcan 

7498/ 80 3 Yiik.~ekova : Çiftçi Tevfik 
Özcan 

NO!l/808·1 Oltu - T~rzumın : Kcşnıanlı 
köyü Öğıctmcr.i Tiüseyiu 
Özbek 

7500/ O 5 Örtülü - Er1.llruru : Z.ıkiın 
köyü öğretmeni Ali Çif.tçi 

'ıuuhuri.vet Sıın: ısıııııı 

işlomlcriudcn şikfıyet. 

Toprak ,·e rilnıcsiııc dair 

kaııuıısw: "\ <l ıılct Bakanlığına 

Tarım Bakanlığına 

Zilyedi huluııduğu ga,,·rimenkıılü Maliyr Bakanlığına 
ür.erindcki kaıı.wıi haklarının ta-
n ın nı adığından şikfıyet 

Öğretmen okulu ıneı:unu öğretmen- Komisyondadır 
lerc vcrileıı haklarının keııdilorinJe 
1uuınııııısıııın teminine rl~ir 

Üğretıııcn okulu mezunu öğretmen
Iere vel'ilrn haklarının kendilerine de 
tıınırıııııı~ının ıcminino dair 

Komisyondadır 

1. Ol / O 6 ı"'ı·1iilü : Erzuı·uın : Zad~c- Öğretmen okulu ınev.unu öğre1ınen- Komisyondadır 
rlftı: köyü Öğ. Mi'tat Özcan leı·e verilen haklarının kendilerine de 

7502/ '087 Örtülü - F;rı:unı.m : Kosor 
köyü Öğ. Yusuf Yalç.ın 

7503/ Oltu - Erzurum : IIavdos 
köyü Öğ. Mahmut Güven 

tunınınusının teminine dair 

Öğr 1 m on okulu ıncı:unu öğrctnıtn
lcre v l'i'len haklarının kendilerine de 
taııııımasınuı teminine dalı· 

Oğrctnıcıı okulu mezunu öğı·etıııcn
lere ,-erli mı haklarının kendilerine de 
tanııuııusınm teminine dair 

Komisyondadır 

Koıııisyonı!adır 



Kıayıt 

No. 
Dilek9tl ııanilbi.nıiın 

adı, soy-adı ve adresi 

7504/8089 Oltu - Er1.urnm : Havdos 
köyü Öğ. Kemal Yal~ın 

7505/8090 

7506/ 8091 

Örtülü - ı;;r·zunıııı : ['{)sik 
köyü Öğ. Kemal Boz!,urt 

Ultu - Erzuruııı : :::lalaçu ı· 

köyü Öğ. Seyüıttiıı Pehli 
vanoğlu 

449 -

L>ilekçenin özeti İşlem i 

Öğretmen okulu mezunu öğı·etmen- Komisyondadır 
lere verllen haklarının kendilerine de 
tanııııııasınuı teminine dııir 

Öğretmen okulu mezunu öğretmeıı
leı·e verilen hakları.nın kendilerine de 

· taıııııııınsının teıniııine dair 

Öğı·elnıen okulu ınezunıı öğretmen
Iere veri'! en haklarının kendilerine de 
tanınmıı~ının teminine dair 

K onı isyondadır 

Konıisyondadıl' 

7507 / !l09:2 Kadınhan-Konya: :::la reıyö- i\faliye tahsildarının kendisind('n Komisyondadır 

nü bucağından Ali Rı1.ıı kanunsuz olıırak alrlığı parnın ia-
<lezici ele ettirilmesinin teminin~ dair 

75p8/809:~ Konya : Toprak ınalı~ulle · Toprak verilmesinin teminine dair Komisyondadır 

ı·i' Ofisi Anıbar Men, uı·n 

M usta fa Asım I~ık 

7509/8094 Eskişehir : Toprak Mıılısul · lluı·b zamlarmın tekaüdiyesine ek- Komisyondadır 

leri Ofisi Ambar şefliğ' ka- lenıııesiııe dair 
nııliylc Asım Işık 

7510/80!!6 tmrıı.lı : Cumhuriyet köyü Odun ihtiyaçlarmlll teınin ediln e- Komisyondadır 
}[uhtarı Dursun Boğaz sine dair 

7511/8097 Burhaniye - Balıkesir :Ar Kör heyeti Uzalığından haksız ola- lc;lşl eri Bakanlığına 
mutova bucağında Hacıoğlu rak ~ıkarıldığından şikil.yet 
köyünden Kifayet Mert 

7512/8098 Üsküdar - İstanbul : Yu- Aile harcırahının verilmediğinden Komisyondadır 
ılusbağı dolap sokak No. 37 şikayet 

İsmail Süal.p 

7513/8099 Üsküdar- İstanbul : K.ısık· liopa 'ya gitmesinın teıniıı edilme- Adalet Bakanlığına 
lı Bulgurlu köyü Lihade sine dair 
Cd. No. 13/15 Nazmiye Bi -
bioğlu 

7514/ HIOO Denizli : Bamylıır Mah. lskanıııın ternin edilmesine dair Komisyondadır 

fiz ~o. Ko. 9 Ali Örül 

7515/8101 Denizli : Oeylan muhacir- 2!il0 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 
lerinden Bayramoğlu A,ıcm fn.ydalandırılmasına dair 

7516/ Rl02 

7517/ HIU:l 

7519 / ıor; 

lpek 

K ırkağaç : Berber İbrahim 
Oü7.ı>l yanında Alımet 'ram 

~öğüt : .\sk erlik Daiı·ı>si 

karşısındıL llı>snn 1'unca 

llozü~·iik : Tahrirat Katibi 
ı·t'fikı ı lasıın Hüseyin Vu
ral 

l1ozüyük : Tabl'irat Kiitibi 
Mehmet S(>zgin 

6 . VII . 194 gün ve 7974 ayıb 

lilı>kçesine ektir 

Şulw ı·cisi !,arafından işgal edilen 
evinin tahliye edilmesine dair 

15 . IV . 1948 gün ve 32!16 sayılı 

dilckı;esiııe ektir 

l!i . 1 V . 194 gün ve 3296 sayılı 

dilekçesine ektir 

Komisyondadır 

Ko nı isyondad ır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

~· .· 



Ka11t 
No. 

7520/ 8106 

7521/ 8107 

Dilııkçe sahibinin 
adı, soyadı ve a:dresi 

Dt>Vl'ek - Zongulrlak İsmet
paşa Mah. ITaceı· Özkan 

Aksaray - t ·tnnbul Murat
paşa Malı . enahkenıal 

So. o. 2 Reşit Alpay 

Dilekocnin özeti 

9 . lV . 194 gün ve 6832 sayılı 

dilekc:;esine ektir 

2 . lll . 1948 g iiu ve 6491 sayılı di
](•kçt>!'linı• cktir 

Ko ın isyondadır 

K om isyondııdıı · 

7/i22/ 810H Zonguldak : Terakki Malı. 2:; . V J . 194 gün· ve 7801 sayılı J{ o nıisyondııdıı· 

Osmançayılı No. 15 Mu- <lilekçesine ektir 
~.affer Birtürk 

7523/ 8109 Manisa : llaeibaliller Kö
yünde Mustafa Dağdelen 

7524/ 110 Karamürsel : Pazar Kö
yünden sucu hasan eliyle 
Emin Bingöl 

7525/ lll Eskişehir : Sakaı·ya Cad. 
Ha}jl Ö~poyraz ve ar. 

7526/8112 Pazar : Merkez ilkokulu 
öğretmeni Nazım Kantoğlıı 

7527/ ll3 

7528/ 114 

Niğde : Ortaokul Fransızca 
öğretmeni Nıızıro Aydın 

Bafra : Cumhuriyet .ltfah. 
Rıza cami So. No. 12 Ha.
lil Unal 

l ll . VI . 1948 gün ve 7734 sayı lı 

dilek~esiue ektir 

1119 sayılı dilekçesinE' ektir 

Belediyenin kanunsuz taleplerin 
den şikayet 

Öğretmenler hak~ında çıkan yeni 
kanun hükümlerinden kendileri
nin de faydalandırılma.larının te-
mininc dair 

Kanuni terfisinin yaptıı·ılmasma 

dair 

V azife başında malili kaldığından 
kendisine de mali'lliyet ayhğı bağ
lanmasına dair 

K o ın isyondadıı· 

Komisyondadır 

1~1şleri Bnkoıılığıııa 

Komisyondadn· 

Komisyondadıı· 

İ ç iş l eri Bakanlığına 

7529/811 5 Edirne : Zindan altında 

şarapçı Yasef Adato 

Ayvalık : MelObey Mah . 
Kır o. No. 1 Rifat Oynıan 

Köyceğiz : TepE-arıısı c;ift
liği sahibi Mustafa Ozpi
rinq 

Kanunsuz olarak alınan malları- 1 ' l ş le1· i Bakanlığına 

nın kendisine iade edilinesine dair 

7530f 116 

7531 / u 

7532/ 119 

7fl33/ 120 

~ 

75:4/ ' 121 

Devlet makamlarının ka.nuusuz iş- Arla let Bakanlığına 
lemlerinden şikayet 

Ma ı·aş : Daraklı Mah . e
nem Ayşe 

Bizzat kendi işlettiği gPııi.~ ara.zile
rine Toprak Kanununun tathik 
Pdilmemesine dair 

IIidem~tı vataniye tertibinden ay
lık bağlanmasına dair 

Bayburt : Aho Köyü Tufan ToprıLk verilmesine dair 
Çiçekay 

Galata - İstanbul : ecati- Postahanede iş verilmesinin terni
bey ad. Rize pazar oteli nine dair 
C vdet Toroslu 

1\oınisyondadıı· 

KoıniRyoııdııdır 

Komisyondadır 

Komisyondadıı· 

75ıl5/ 122 Kırklareli : ize ilc i ı · - Ordu ınensuplarına verilen taban- Komisyondadır 

gen bucak müdiiı·ü HAsan calardan bir tanede kendisine ve-• 
Oz rUmesine dair 

7536/ 12:i Ankara : M. . Ba. r~eva- Nasbının düzeltilmesine dair 
zun D. H. 1 . Ref t D . 

ı m okan .. 
'""-• 

Komisyondadır 

... 
.-....· 

.. 

. \ 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

461 -

Dilakçenin özeti İtlemi 

75117/8'124 Nazilli : Altınbaş Mah . No. lstanbul'a nakledilmesinin temini- M: Eğitim llaknnlığınn 
10 Nadire Dane! ne dair 

7538/8125 Reyhaıılı : }{urulu i~kfiu Devlet anızilerinin kanunsuz ola- ağlık ve ~osyal Yaı·-

köyleri Nazif Yurtsever ve rak ba.,kalaı·ma verildiğinden şi- llıııı 1\ııkıınlığınıı 

ar. kiiyet 

7539/8126 Ödemiş : Meşrutiye Malı. Topı·ak verilmesine dair 
Dutkurusu So. No. 10 FRt-

Komisyondadı r 

ma Kumman 

7540/ 8127 lswnbul : Mensucat işçileri 
sendikası ba.şkanlığı Silini 
kapı Cad . No. lll Hüseyin 
Do kur 

7541/ 8129 Hayrabolu- Tekirdağ : ll
yas Mah . '!'uğla ve kiı ·e

mitçi İbrahim Alagöz 

7542j8Vl0 T-Topa : Saı·ıı Köyünden 
Abdullnh Aksoy 

7543/ 8131 Ankaı·a : Tekke Mah . No. 
10 em ekli 1 laıııdi Piı·ı--eliııı 

oğlu 

7544/ 81:!2 'l'okad : Vali 'adı· i Akıı 

7545/813:~ Akyazı : Cumhuriyet Mıılı. 
Mehmet Evren 

Sendika üyelerinin Çalışına Bakan
lığı kararlarındau fayda.landınl-

malarının teminine dair 

T<ireınit ocaklarının çalıştmlması

na müsande edilmesine dair 

Eylul döneminele iıntihann giı· ıııı' 

hakkı verilmesine dair 

\'n lışınıı Rnknnlığına 

1\oıııisyoııdııdtr 

Komisyondadır 

Ernıuyet Umuıu Müdürünün şahsı- Komisyondadır 
na yaptığı kanunsuz işlemlerden 

şikayet 

Hakkındaki eski tekaütliik işle- Komisyondadır 

inin kaldırılmasına dair 

Kanunsuz olarak kendisinden alın- Maliye Bakanlığına 
mak istenilen fevkaladedrıı vergi -
nin kald.ırıhııasına dair 

7546/ 8134 Kırıkhan : Ceylanlı Kö- Kendisinin tedavi altına alınma- KoıniRyondadır 

yüııden Ahınet Dana sına dair 

7547/8135 Torbalı - lwıir : Ayrııııcı Köy smırlarınm ınuhafazn edilme- J~lşhwi .Ba.kanbğınıı 
Köyü Halil A ve ı sine dair 

7548/ 81:16 Akçaabat : Horovi Kö- .Ta.ndarma nıl'sleğine tekl'ıır alın- Koıııi~yondııdır 

yünden Ali Çağlayan ınıı.sma dair 

7549/8t:~7 Hımş . Kolhisııı· Köyün
den Esat Arslan ve ar. 

7550/81~~8 Mudurnu : Dozkııyıı Köyü 
İhtiyar Heyeti 

Gayrimenkullerine yapılun teca- ]~Işleri Bakanlığına 

vüzün nıf'niııe dair 

J<öylcriniıı Nııllıhau ·a bağlııııma.~t- İ<;l~leri Bakıınlığma 
nın tenıinin dair 

755VS1:l!l Ankarıı : Şükriye MAh. Şa- Eski vııziff',in iRdi' !'dilmesine da- Komisyondadır 

fak So. o. 14 Turhan Ba- ir 

yerbaşlı 

7552/ 81-1-0 Tavşıınlı : Dl'ddcr l<ö.viiıı d · · Yatılı okullıın.lan birine yerle~tiril- Konıi.,yondadıl' 

,\luhıırrenı Dcıııiı1ıış l' li.v lc ııırsin e dair 

7553 /1-ll~l 

::lülc.nnıın Uü)(•r 

1\a rııisı:ılı : Kurııpıuıır Malı . 

Abidin Aktıış 

1!1 . !\' . ı H.J. gün ve 6983 sayılı di
lek~eısin t> ektir. 

Komisyondadır 



Kayıt 

No. 
Dilekç sahibinin 

ad ı , soyadı ve adresi 

452 -

Dilakçenin özeti !şlemi 

755-l/81-l.Z TrabY.on : Boztepe BahL B;mekli ııylığında haksız olarak ya- Maliye Bakanlığına. 
Malı. Çayır So . . o. 23 Ab· pıhııı kesintiden şikayet 

bas l~dip Deıniruli 

7555/ 1-!3 Güıııüşlıacıkö.v: Kabak Malı . .Juııduı·ına tuı·afıntlan dövüldüğün- Komisyondadır 

Alım'! Arangul · rlcn ~ ikayet 

Hun:a : 
Türk el 

~czucvindc Önwr l ·tıın bul PCz<:ıcviıı<' naküııiıı temini- Arla lct Bakanlığına. 
ne dair 

'i557 / 8H 5 Havza : Ce1.aevindc Ömu ('ıınıhuriyct sı.l\'c ısının şahsi gııı·c- AclRI<'t Hakanlığına 

755H/ 81-!6 

7559/ 8H·7 

Türket zin ]en şikayet 

Yenişehir - Ankara : Tuua 
Cad. o. 21 Halil Oııan 

l stanbul : • 'amııtya Ety(-

P.viniıı ei hl'ti ıı~keriyedeıı tahliye 
edilm esine dail· 

Haksız olarak tckaüde ~ıkarıldığın -

ıııcz sultunsuyu No. 24 ll ii- dan ~ikiıyet 

scyin Avni 'l'coınan 

7i360/ 8H Silifke ezaevinde A 1 ~ :'l'fıı hkiııııi,ı-ctinin affına dair 
'ait Deıııiı· 

ı\1. S. Bakanlığına 

KoıııisyoncJadıı· 

Koınisyondadır 

7;'56l / 8H9 Değirm ender : Köpı·ü ·,,, HaksıY. oluı·ak istifu.va ıneebur tu- Komisyondadır 

Ko. 12 !smail 'aııdıkt;ıoğlu tulduğunclan şikayet 

7.'i62/ ı.- o Pertek . Tunceli : Rifat 8r- :\1ııhkunıiyetinin affına dair f\oıni~yoııdadır 

doğmuş · 

7fi63/ '151 Balil :' Zirai Koınbinıılııı· Haksız olarak görevinden çıkarıluı- Komisyuııdndıı· 

gul'llpunda depo ınemurıı ğıııdan şikayet 

Abidirı Baydul' 

7564/ 152 Kılıçlı Ma·h. Mustııf:ı 8ınz Valinin kaııunsuz işhınılerinden şi- J~Işl eri Bakanlığına 

k ayet 

7565/ 153 ln'horhı : Buı·hııııiyedeıı Arazi in'clen iziıısi·z ağaç 1kesildi - Komisyonrtııd ır 

ma·hrukatçı Hııs11n Kokn- ğinclen şilkayet 

oğlu 

7566/ 154 Antakya : CezııPvinrle t'e
uıil 'ıımç ve ııı·. 

7'567/ Ji>5 L.rfa : Emniyet kııdnı. ·n 

polis meınuı·u Halil Kapl ıııı 

756 1 156 Boyalıat : l'amii•k e'lı ir Mah. 
Cemal Öz r 

7569/8157 'unıı ·ıı :M. ,\li Akgüııeş 

L:ıııuıni Af Kanunu çıkarılmasına Komisyondadır 

dair 

Babalarından ıkıılına şıfuiıt maaşla- ,Koıııisyondadır 

rının verilme ine dair 

Kanuni hıılkkı olan •ınuvazzaf as- Komisyondadır 

kerliğe Tıak li.IDn teminine dair 

Kayunakaınnn kamınsuz işlemlerin- lçişleri Bakanlığına 
den §i'kiiyet 

7570/ 15 'l 'ı-kirclağ : BelE'diye zabı1n Kanuni ha•kkı olan terfi inin yapıt- Komisyondadır 

ıııeınn ru !•b ralhim Ret"im ması.ııa dair 

7571 / 159 lzmir : Daraağa~ 'mıırbey Zilyedi •bulunduğu me ken:inin ss- Komisyondadır 
MaıJı . li!04 ı . . 7 Hey- tıklığın'dan ikiiyl't 
fullaıh OJ.gnııdt>niz 

7572/ 160 Rarıkıvnıı : Erenler Ma•h. O. D. Y. 1ıir i ·e alııınıa mm temini- Konıisyonda~ır 
Zı'keriya Atagün uc dair 



Kayıt 

No. 
Dilekçc sahibinin 

aclı, soyadı ve adresi 

7573/ 161 Tercan : Mer•can Köyün
den Yınıuf A'kyüz ve aı·. 

7;)74/ 8162 Halbaaıki : Cahil'li Köyün
den 'l'ıı 1 hir Özdemir 

453 -

Dilakçenin özeti 

Arazileri için 'kanuni !hakları olan 
tapularının verilmesine dair 

Mu,hacir· olduğundan ikendisine !bir 
cv ıılııcak k·adar yardrrnda lbuhı

nulmasınıı dair 

- --, 

lşleıni 

Komisyondadır 

Komisyondailir 

7575/ 8163 Sinol> : Kılıçlı Köyii nınh
tarı <Rı>liillıalttin Erdem 

7576/ 8164 Ankara : Eınniyı>t Genel 

Zilyedi lbulunduikları arazilerine İçişleri Baka.nlı~a 
yapılan müda!halenin menine da'ir 

TTsksız olıırsk b&kanlılı: emrine ~omisyondailir 

i 577/ 8166 

7578j8lfı7 

Müdürlüğü Birinci Daire ıılındığındnn şiknyet 

Başkıını Cı>mi Duyan 

Kemaliye : ITaponuş Kö
yü muhtarı 

Ödemiş : Adagid e bncağı 
Mescitli Köyü eğitmeni 

Göçebrlede halk arasındaki ihti
laflıırııı halledilmesiııe daiı · 

tktisııp ı>ttiği kanuni tınklarının 

tanınm&Sma dair 
Yusuf Aydın - ."~·~"'~· ·.,-,.-

Koınisyonuadır 

Komisyondailir 

7579/8168 Alaçam : tslanı Malı. Rıı- 'l'apuhı arsasına yapılan müdahale- Komisyondadır 
san Hi n nin ka ldınlmasına dair 

7580/ 8169 Alaplı : Durhanlı Köyün - Or-rnıııılardan kerı>ste temin etme- Komisyondadır 

den Ahmet Öztürk sinin teminine dair 

7581 / RI70 Adana : Reşat Bey Mııh. P. '!'. 1'. Genel Müdürlüğünün ka- Komisyondndır 

238 So. No. 18 Ceınil Gök- nunn Rykırı olarak bii.zı işleri hi-
çe nıııye Pttiğinden şikayet 

7582/ı;J72 razilli : Davavekili Mü- 15 . TV . 1948 gün ,-e 3291 sayılı Koıııi~yondadıı

nir Dalgıç yazıhani'sinde dilekçı>~ine ektir. 
Emin Köınürcü 

1fl83/8l73 Zile : Rııcımchını>t Malı. 20 . T"i' . 194 gürt ve 7000 sayılı Koıııisyondıuhr 
Ömer ka.rısı Rtıriye Mek- clilokçcsine ektir 
şe 

7584/8174 Kailinhan- Konya : Saray- 20 . VI r . 1948 gÜn ve 092 sayılı K<ııniayondedır 
önü tıucağında hıımııl Ali dilekçe-ıinr ekti ı-. 
Rıza Gezici 

7585/ 175 Gaziantab : Dare Malı . !cra mcmJ+IUiluıı kanuıısuz işle- Komisyondadır 
Karagöz f'ad . o. 9 Meh - minden ~ayet 
met Küliıh 

7586/ 8176 Zongu ldak : 10 Temmuz 26 - VI . 1948 gün n> 78-13 sayılı Komisyondadır 

Malı . Knrııfatma • o. o. dilekc:e~inl" ektir. 
15 ııı-i Sarı n rslan 

7587/8177 Aksaı·ay - İstanbul : Mu- 'l'l'kllüdiyPsinin artırılınasına dair Korııi11yondadır 

ı·atpa~ıı 'l'anbııri Cemil c:ık-
mıızı lf nya ti Oobrurnlı 

7588/8178 Kütahya : Samanpazarı 

o. 26 Tiüsnü Mumcuoğlu 
Eıııniyrt Müdürlüğünce dükkanın

dan satın alınan yağlıboyanın pa
rasının verilmediğinden şikiıyet 

K()nıhyurıdadır 



.Ka.yıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adı-esi 

-454 

Dilekçeniu özeti İtlemi 

7589/8179 İstanbul : Vapur isk !esin- 1~inden haksız olıır-ak çıkımldığın- Komisyondadır 
de No. 41 / 1 Mehmet Yus dau ~ikilyet 

7590/ 81 l:elibolu : Bula-yır köyün- Kanuni iskimıııı.n tenıiııiııe dair 
den l snıail lpsal 

KoıııisyondudTr 

75!ll / ı Oeliholu : Hulıı.yıı· Kö,,·ün- · Kanııui iskfmıııın tenıinin dair 
den Ahmet Sevin~ 

'7592 l 2 Ankll'll : GiUhane Hasta
nesi isaiye sen·isi haşebc

si Rl'snu (,üzey 

4646 sayılı kımuıı hüküııılcıinclen 

fa.vdalan<lırılinusına dair 
KomiRyondadır 

7593/ 184 F'atih - Istanbul : Hıısan- Haksız olarak ya§ haddindmı tekıı- Konıiırr011dadır 
kal Mh. Halıcılar So. No. i.irle çıkarıldığından ~ik-ıiyc1 
21. lhsan Yııvuzer 

7594/ 187 Hayrabolu : Karabiir~ek 

köyünden ihtiyar hc.vı>ti 

ii.znsı Süleyman ÜT.tcıııcl 

ve a-r. 

i\Iulıtaı·ın kanuns11z işlemleı·iııden Koıııisyondıı.dıı· 

şikayet. 

7595/ 8188 Kilis : (;mr. Mh. A. Niziıı Uıı:kııız olıı.ruk hakkında ,·erilen <' - Komisyondadır 

Tb. BL K. Yzb. ".\lııcip Ur- T.a veriirliğinden şiki\y<'t 
ge ı· 

7596/ 189 Trbzon : Keıııerkaşıı ).1h . Parasız yi.ikı;ek okullardan birine Konı.isyondadır 

·o. 10 :Muıızzez Tiirkiın ~·atll'ılma.sının teminine dair 
Önsıd 

75!17/ 190 Çenıişkczek : Alıdük Kö- Bulundukları yerde iskiın ettirilmc- J"omisyondadır 

.ri.inden Yusuf Yeşil ve ar. sinin teminine dair 

759 1 191 ~mvri : Ahiran köyünden Kendilerine maddi yardııııdu hulıı- Komisyondadır 

:\!ehmet Aylanç ııulnıasıııa: dair 

7599/ 122 Bitlis : Patyarkayu muht11r 
rı elman Atik 

7600/8193 İstanbul : Haydaı·paşa Li
ı;eııi Kütüphanesinele Meh
met Giikrükli.i. 

7601 / 194 Sh· a.~ : n. O. Y. Lokomotif 
rlepo>ilında Hasarı Pa •acı 

Kaymakamın kıınunsuz işlenılerin 

den şikiıyet 

ll . VI . 1948 l(iiıı ,.e i631 sayılı di
lekçesine ektir. 

Kız kardeşiJıin evden 250 liralık 

nıüt' Yherle kai(tığı ve polisin bu işe 

lakayit kaldığından şikayet. 

fçlşlori Bakanlığına. 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7602/ 1!17 Mesudiyl' : Paı·çı Köyiinrle Ayağı ordudıı ikcıı ·akat kaldığın - Komisyondadır 

)fustafa 1'a. dan kenclisine maddi .vıırdınıda lm-

7603/ 19 

7604/ 199 

Hozııd : llaınidi.r(' i\lnlı. 

Hakkı Haenr ve ar. 

Zoıııruldıık : i\litat Paşu 

Malı. Ikincimakas ('ad. ı o. 
13 . ·ıwiye ~~nı;:in 

7605/ '200 Arıu; : :\[eı·!('üzü Bucıı.ğırun 

• übo Köyünden ı rnman 

Tıruk 

lunulmasıııa dair . 

. Ünl'. li' aşından dolayı Hiikümette- Tarım Bakanlığına 

ki alacaklarının verilmi'sine dair. 

EYini kaııun~uz olarak yıktıı-dıkla- Komisyondadır 

rmdan ~ikiıyet. 

Ordtıda ikeıı ı.akat kaldığuıdım kt'n- Konıisyoııdııdır 

disinc yııı'(lıın yapılınaııma dair. 



Xayıt 

No. 
Diltk~e lahibinin 

adı, ııoyadı ve adreııi 

7606/8201 Pınarbaşı : .Jandarma Grl. 
Ba~çvş . Bahri Atabay 

7607/ 8202 Mıığla Kaııı.ıııeluıı •tler 
Mah. Kır.ıdağ ::lok. ·o. 82 
Zeynep Ozean 

Dilek~ni!ıı özeti lşlewi 

Aııliyc yarA"ıeı ile Cumhuriyet Rav- Komisyondadır 

ı· ısının kanunımz işlt>mlı>rinden şi-

kay<'t. 

\'ol <;o~uldu olduğunnan kanuni Komisyondadır 

:nırdnn. .vap ıluıudığından ~iki\yet. 

7608/ 8203 Aclıy~ıan : Kapca mi Malı. ::\Iiilfıl,i~·e t ay lığı lıağlanmıı:ıma dair. KorıUsyondadır 
)Lchmet Pcri§aıı 

7609/ 8204 Osküdar - İ stanbu l : lhsruıi
ye Hacıeminpaşa Rok. No. 
27 Halil On ı.: r 

7610/ 8205 lJI.uırmak Bürhandcde 
:i\llah. cami yanında ~o . 1 
Mehmet grdoğan 

76) 1/ R206 Kayseri Aslantaş Köyünden 
Beşir Önder 

7612/ 8207 Tercaıı : -'luhtar Bt>kir De
mir. 

7613/ 8208 Ka . J:-;reğli si : 'l'erzi Şev

ket elebi 

Kımuni ıniililliyet hııkkınm tanın - Komisyondadır 

ıııadığıııdan şikayet . 

) 'fal ınüdüriinii ıı kanunsuz işlcmle- Maliye .Bakanlığına 
ı·indcıı şikfıyet. 

Kıt.vsın·i Müze ınüdüriinfuı kanuni Komisyondadır 

haklarııı.ı tanunadığından şikayet . 

Ziraat Bankasından borç para ala- KoutiByondndır 

ınıırlıkıırından şikayet. 

llnkknıda verilen mahkeme kara- Adalet Bakanlığına 
rındn haksızlık olduğundan şikil-

yet 

7614/ 8209 Heyoğlu - İstanbul Küçük- 2 . 1 . 1948 gün ve 5867 sayılı Kaı·arıı, bağlaıı.ınıştır 

parmakkapı İpek So. No. 15 dilekçesine ektir 
Dimitri Çola 

7615/ 8210 Sayılı - Rize Gündoğdu Bu
cağında Balıkçılar Kö:-iiıı 

de Mühittin Murtezaoğlu 

7616/ 8211 'rarsus : Ali Ağa Köyü 
mulitan 

7617/ 8112 Tarsus : Kelahnı et Kö)ii 
muhtnı 

i618/ 8213 Terean : Kıı·a ·akışlak Kö
yü muhtarı Zi,ı."'l Oeıni r 

76HI/ 8214 Rafik : 'ezae,•iucle İ88. Alı
ca 

5 04 srıyıl.ı dilekqesine ektir 

Seyliip yüzünden köyleri zıwar 

gördüğünden kendilerine yardJm 
yapılmasma dair 

KararOl bağlanmıştır 

Koıui yondadır 

eyliipdan köyleri zaraı· gö..rdü- Komiııyon.dndır 

ğünden keııdileıine yaı·dım yapıl-

ınasına dai ı: 

Ziraat BankasındAn borç para ala- Komisyondadır 

mad.ıklıu-ından ışikil.yd 

Haksız olarak nıahküm olduğun- l omiııyoııdadır 
dan şikayet 

i620/ 21(i 'rerean : Yayla<'ıkçınar dar Ziraat Bankacından borç para ala- Koıuisyondadll' 

arazi halkından Yunus .Ak- ınndıklarıodan şikayet 

yüz 

7621/ 8216 Tercan : Noğdere KDyü Zifllal Bankasından hoı·ç parn alıı - Kolllisy ndadır 
muhtarı llıılis Atıcı ıuıı.clıklnnndan şikuyel 

1622/ 8217 Tercan : Vaırtık Köyü Y.ir at Bankıısındaıı lxm; pa. a ala- Komisyondadır 

muhtarı Ali Tevfik ' ngiz modıklarından şikilyet 

• 



K-ayıt 

N'O. 
Dilekııe sa'hlbiniıı 

adı, soyadı ve adresi 

456 -

Dilekçenin özeti 

7623/ 821 edk - Antalya Yeni Kendilerine toprak verilmesinin lçlşleri Bakanlığına 
Halkpazarı civaı·ında za
hireci Zeyııel lruıl eliyle 
Mustafa Kaya ve ar. 

7624/ 8219 Şehzadebaşı - İstanbul 
Gençtürk So. No. 57 Ek
rem Gözübüyük 

teminine dair 

1 fakkında verilen kararda hatayi 
ıu.lli bulunduğundan şikiiyet 

Komisyondadır 

7625/8220 Gelibolu : Evr~e bucağı Göçnı~n olduğundan kendisine bir Komisyondadır 

Kavak köyünde Mustafıı ev verilmesine dair 
Uçar 

7626/8221 Konya : HatipbatBil köyii 1\faaşlarıııın artırılınasına dair 
Bllljöğretmeni 

Komisyondadır 

7627/8222 Manav~at : Pikrrt. Güneyli
oğlu 

7628/8223 Ankara : Etlik Aşağı Ayvalı 
Vasfi Asu 

7629/8224 Beşiktaş . İstanbul : Şaiı
Nediın Cd. Hattat Tahsin 
sokak No. 58 adettİn Atil
la 

7630/8225 

7631/8226 

7632/8227 

7633/8228 

Alaçaın : Kilbk köyünden 
Yahya Taşçı 
Urfa : Osotcu pazarında 

bakkal Hacı Üfnü Ahmet 
yanında ömer H üsan 

Ankara: ayınakadın Yon
calık karşısıiıda b ila nu. 
maralı hane Mehmet Uylu 

Kırşehir : Kuşclili Mb . Ko-
ru mevkiinde bilii numaralı 
evde Asker Akkuş 

Hak.~ız olaı·nk hürriyeti tahdit eilil- Adnlrt Dııkanlığına 
rliğiııden şikayet 

Haksız olarak görevinden çıkaı·ıldı - Komisyondadır 
ğından şikiıyet 

23 . TX . 1!146 gün ''e 976 sayılı di- Komisyondadır 

lckçesine ektir 

4 . V ll . 1948 gün ve 7555 Bilyılı cli- Komisyondatlıı· 

lekçesine ektir 
24 . Vf . 1948 taniıli dilekçesine Komisyondadır 

ek tir 

Aske~! fabrikalardaki eski işine Komisyondadır 

alınmasının teminine dair 

Karısını baştan çıkaranlar haklon- Adalet Bakanlığına 
da kanuni takibatın yapılmasına 

dair 

7634/8229 şak : Karalıallı bucağın - Dokuınacılann maddi duı-uıııları- Adalet Bakanlığına 
da Dere Mh. o. 4l nın düzeltilmesine dair 

ükrü Gençar 

7635/8230 Altşehir : Mustafa Yama<;
lınnı sahibi Kazım .Ara
hacı 

7636/8231 iksar : amiikebir Mb 
Mehmet Güneş 

76371 232 Terean : A.şağıavşan Köyü 
muhtarı 

7638/8233 amsun : Ulu~azi Mnh. 
kul .. '<>. Owıan Atlı 

Zilyedi bulunduğu gayrinıenkulü- Komisyondadır 

ne yapılan teeavii:!ün men 'me daiı-

Hakkında verilen mahkeme kararın- Adalet Bakanlığına 
da lıakııızlılc olduğuna dair 

Ziraat Bankasının 'borç paı-n veı-- Komisyondall-ır 

mediğin'den şikay-et 

ğhıımn ·t:ıle'be yurduna olan bor- Komhıyondadır 

cunun faizinin affedilmesine drur 

• 



Kayıt 

No. 
Dil~koe eahibinm 

adı, soyadı ve adresi 

7639/ 8234 1nebolu : Dere Köyii nıuh
ıtarı Mehmet Özer 

7640/ 8235 Muğla : !Karamehmet Mı& . 

7641/8236 

7642/ 8237 

7643/8238 

Çaputlar So. No. 34 Meh
met Atilla 

7644/ 8239 '!'e ı-ean : Erkek Köyü muh
ttan MuııtaEa Aklbıyık 

7646/ 8240 Terean : lka'ldi K'öyü mulı
tarı tıhralhim Yılmaz 

7646/ 8241 Tercan : Çana'kçı ve Ağa
tır Köyü llıaJ.lkından SUley
man Oengiz 

764 7/ 8242 Teroa n : Kuzveren Köyü 
'haltkındıın M. Ali Kaya 

764S/ 8243 Kastamonu : Özel sayman
lık Mlı ta1ısildarlaı:ı Mu·
'ta fa Töz ve ar. 

7649/ 244 Trabzon : Maliye memurla
rından Osman Eral eliyle 
B. Vııhap Eyüpoğlu 

-~f-

Dilekçenin özeti qlemi 

Köylerinin fkeı·cııte Ihtiyacının gi- Koı:ı;.ıisyondadır 

<lııı-i1ınesin dair 

avcılığın ıkanunsuz i§leınlerindcn adalet Bakanlığına 
~ikayet 

Ekonomi Bafkaıılığının fkanunsuz Ekonomi Bakanlığına 
işleınierinden ş~kiiyet 

Ticaret ve anayi ıodruıııun kanun- Komisyondadır 

·SUZ i§leınlerindeıı şilkiiyet 

'l'icaret ve auayi ıoda\Sııun kanun- ~!'icaret Bakanlığına 

stız i leıntleriııden şifkôyet 

2/iı·aat Bıı.n·ka ının boı·ç paı'ıı ver
mediğiud n şikiıyot 

,. » » 

,. .. ,. 
·-

,. ,. ,. 

Ücretlerinin aı'tı rıl!masuıa dair 

Komisyondadır 

!(o misyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

ağlık okulunıı kabul edilmesinin Komisyondadır 

teminine dair 

7650/ 8245 Sandıkh : Ballık Köyün- Daruştay iliimırun infaz edilmesi- I{onıiııyondadır 

den Süleyman Tekel n~n t minine daiı: 

7651 / 246 Uarnamönü : Bucak Mııh- Biı· niifns memuru tayin edilmesi- Kouıiııyondadıı· 

um Esat ydoğdu nin temiıı..iııe de.ir 

7652/ 247 Beşiktaş - İstanbul : Türk- 12 . XJT . 1948 gün ve 5974 ayılı Koıni yondadır 
ali Mah. Uzuncaova Cad . dilek •esine ektir 
No. 10 Sabri Balkaş 

7653/8248 Tokad : Perviz So. No. 39 7 . I . 1947 gün ve 1940 sayılı di- Komisyondadır 
Nuri Çamhbel lekçe ine ektir 

7654/8249 Eliiz1ğ : Eski buğday paza
rından Akif E en ve or. 

7655/8252 Çarşamba : Çay Mah. Vey
sel Okbay :ve ar. 

7656/ 253 Sivas : Büyükkazancılar 

No. 12 Refika Cllğ)ayık 
1 

76571 254 Boğaılıyon : B. Yağlı Kö· 
yünden ÖmQr Altyüreek 

Artırılan bekçi ücı·etlerine itiraz lçlşleri Bakanlığına 

Vazife b~ında ölen oğlu için Komi~yondadır 
kendisin yardıO\ yapılnıa.s~a dair 

lubacir olduklarından kendileri n K oınisyondadır 
yatıhnı yapılınaııına dair 

Kendilerinden haksız olarak para Komisyondadır 

ce~ı alnıdığından .şikayet 



Kayıt 

No. 
Dilekç-e sahlbiılln 

adı, soy.adı ve adresi 

-458-

Dilekçenin özeti İşiemi 

7658/8255 Ankara : M. S. Ba. Harbi- 4296 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 

ye Dairesi kaleminde Ah- i tifade ettirilmesine dair 
met Gökben 

7659/ 8256 Aleniyont- Bursa : Halag:.ı- Hakını olarak görevindon ~ıkarıl- Komisyondadır 

hin Malı. Buı· ad. o. 1::! dığından şikayet 

Şükrü Özkan 

7660/ 8257 Ankara : Bayındırlık Ba. Askeri mektepdeki oğlunun ~ocuk I\onıisyondadır 

D. Y. L. Reisliğindcn nıc- znnunuıın kesildiğinden şikayet 

ınur Kemııli Erdi 

7661/ 258 enirkont : Pazar Mal , 3Vll sa.nlı Kanun hükümlerinden Maliye Bakanlığına 
Mehmet Uysal Pııydulandırılınıı..~uıa dair 

7662/8259 ~![uğla : Cezıı.evinde Hakkı Özel aC kamuıuna dair Koıııisyoııdadır 
Çakar, 

7663/ 8260 Teı·can : Hoğik köyfuıdı·n 

Derviş Şimşek 

7664/8261 

7665/8262 

7666/8263 

Tercan : Asdo Komu köyıi 
ınuhtarı Hasan Doğan 

Terean : Parti köyü mnh· 
tarı Ali Doğan 

Silifke : Cezaevinde Mah-
ınut Güleç 

Ziraat -saukusı borç paı·a ''ornıcdi- J(onıisyondadır 

ğinc dair 

Ziı·aııt Banka ı boı·ç para vermedi
ğine daiı· 

7.il'llat Baııkası bor· para vcmıcdi

ğiuc daiı· 

Kanun haricinde kendisine (azla 
eeza verildiğinden şikayet 

K oııı isyondadır 

Komisyondadıı· 

Komisyondadı ı· 

'7667 /8265 Adana : yhan Malı. 
103 Hamide Gülbahar 

•J. Keudisiue ıniih11iyet aylığı bağlıı.n- Konıisyondadır 

ınasınıı dair 

7668/ 266 Tir - İzmir : Beşinci okııl Kanuııi terfisinin yıı_pılınadığından Komisyondadır 
başöğretmeni Alunet ığ ~ikfıyet 

7669/ 267 . ilifk<' : Boyunineeli köyü 
ınuhtarlığı 

7670/8268 Terean: Çı.knış Köyü muh
tarı SelAhattin Yılmaz 

7671V8269 !stanôul : Bebek derebo
yu No. 44 Ş&diye Özsu 

Kendilerine ııraıi verilmesine daiı· Komisyondadır 

Zit·aat Bankasının kendilerine borç KoıııiRyondadır 

paı·a vermediğinden şikayet 

Emeklilik ma~ yetmedifinden Komisyondadır 
kendilerine maddi yardımda buln-
rlulmasına dair 

7672/8270 As. Pos. No. 13120 Hasan Hükümete mall 9orcunun af edil- Komisyondadır 

Aydın 

7673/8271 Silivri : Fatih Malı. Ha
yım Küçti.kbahar 

mesi.ne dair 

Camilerinin ellieti askeriyeee işgal 
edildiğinden tahliyesine dair 

l\1. S. Bakanlığına 

7674ıf8272 Tercan : Şör Köyünden Ziraat Bankasının borç para ver- Komisyondadır 

mnhtar Ali Polat meditinden şikil.yet 

7675/8273 Tercan : Konısor Xöyü Ziraat Bankasının borç para ver- Komisyondadır 

Mnhtarı Haydar Acar m diğinden şikAyet. 

7676/8274 Silifke : Ceza evinde Nuri 
Ş~ k 

7677v'8275 Elazığ : Ceza evinde Hak
kı Cantilrk 

Mıihkfuııiyet eeza.sınuı kanuni ola
rak azaltılmasına dair 

Mil.hkUmiyet cezasının kanuni ola
rak :ıza.ltılınaaına dair 

1\oroisyondadır 

Komisyondadır 



ltayıt 
No. 

:bil.ekçe sahi'binin 
adı, soyadı ve adresi 

7678/8276 İstanbul : Erenköy Sana
toryuyu Çocuk Paviyonn 
Müşerref Gökbarut ve ar. 

7679/8277 Gülbumu . Çankırı : Çift. 
çi Kadir Gülburun 

7680/8278 Balıkesir : Ceza evinde Ha
lil Demirezen 

7681;/8279 Zonguldak : İstasyon kı
sım şefi Nazü Ertan 

469-

Dileıkçenin özeti İşiemi 

Hasta bulunan ailelerine maddi Koıni. yondadır 

yardımda bulunulmasına dair 

Mıntıkalarmda hastalık yapan çel- Komisyondadır 
tik ekimine müsaade edilmeme-
sine dair 

Özel af kanununa dair J{oıniRyondadır 

Hizmetlerinin emekliye sayılması
mn teminine dair 

Konıi~yondadır 

7682/8280 Kadıııhnıı 

Muhtnn 
A tl andı köy ii Zilycdlikleri altında bulunan ara- Komisyondadır 

xilııı·ine müdahale edildiğinden şikô-
.vet 

7683/8281 tslahiye : Eski Ö?,e! ldare 
Memuı'lı Mehmet Şenel 

7fiA4/8282 Kays ri : Kiizıın Ergi•ı 

Hak~ız olarak bakanlık emrine alın- f(omisyondadır 

ılı ğından şikayet 

\'atnndaşlığa kabullerıyle ikametgiıh-f( om isyandadır 
In rının teminine dair 

7685 82 -l Bodrunı : l T ınbalıçe Mh . lin- ~\fuhkenıc karariyle kesinJeşell re- Komisyondadn· 

7686/H285 

7687/ 286 

lll Ozcngin zn ının ııtfedilnıesine dair 

Kayseri : P. 'r. ·r. :\fcmuru 
Şiikri.ve Şahin eliyle Jlıılil 

Şahin 

Blazığ : Ikinci Uarput C'd. 
.Kahveci Şahin eliyle J lıd ır 
tşlek 

Yiik~ek 1nlısil .voıımusı için kendisi
nin .vııtılı okulluı·dan l.ıirine ycı·leş -

1irilınesi'ne dair 

Ar111.i vı>ri lm<>siııc dair 

l\onıi yondadır 

Komisyondadır 

7688/82 7 Paln . Elilzığ : Knra<'n nn- Kereste ihtiyaçlarının temin edil- Komisyondadır 

hiyesi l\1uşln 1\Inhtnı·ı Yu. ıııesine dair 
suf Doğan 

76 9/ 289 • 'orgnn : Dişli kö.Yiilıden :if allanna yapıinn tePavüzleri'n men- Komisyondadır 

Muhnrreııı lllutürk iııe ilaiı· 

7690/82!10 De,'l'ek : Yenicesi güney Kcndileı·i ııc maddi .vuı'Clımdu hulu- Komisyondadır 

köyünden Ahmet Adalıaşı nulma~mu dair 

7691/8291 Şam : allıiye Şühedn. Şa- 25 . VII . 1947 gün ve 4353 sayılı di- Komisyondadır 

lan Cd. Aldo Fistak c,Jiyle lek~e ine cktir. 
Kudsi hanesinele o. 96 
Şöhreti 

7692/ 8292 ~rs : Kaleiçi .Ma:h . .Aıbbas 19 . IX . 1947 giiln vp 4790 sayıJ ı di- Komisyondadır 

Engin lekçesine ektir 

7693/8293 azilli : ezaevind(> ~brn- 2 . li . 194 gün ve 6524 sayılı di- i(omisyondadır 
hiın Kaya elçuk lekçesine e'ktir 

7694/ 8294 Ey'üp . t tanbul : Döğıne- 19 . Il . 194 gün ve 6293 sayılı f·. oıııi youdadır 
ciler Vı>zirte'kke Çövenci dilekçesine ektir 
So. No. 51/3 ls!Mıı Doğuş. 
lu 



İ>ileık~ sahlbhııin 
adı, soyadı ve adresi Dileikçenin öreti i~ emi 

7695/8295 Sayelişehir : Ke~i'kapı Mah. 24 . V . 1948 gün Y-e 7384 sayılı Konıisyondadıt 

· No. 20 ilhat 'Taşkınei· dile~çesine ekltiı' 

1696/829(i Ankar-a : Polis Enırtiltüsü Bursa ıBelediyesinde geçen hizme- .1\~ıııisyoı\dadıı· 

'konliser muavini Halkıkı'Oğ- ıtinin eıne'klili>k ·sure&ine eikleumesi-
lu Muaııımer Dlnç ne dair 

7697/ 8299 V·an : EdrEmlit Kiiyiinden 'l'opra'klaııdırılmalarına dair Tarım Bakanlığına 

Şa'ban İlıhan ve ar. 

7698/ 8300 Konya : Sırçalı Mescit Türk vatandaşlığına •kalbulüne da- · \ ıınıisyondadır 
·Malh. o. 4 Yuva.n •kJzı An- iı· 

na Kotri 

7699/ 8301 Tavas : Aydoğdu Köyün- Haksız veriılen ımnlhlkfımiyet ıkara- Komisyondadır · 
den Alhmeit Keılkin rmın affe<lilmesine d·air 

7700/8302 Etbistan : A•kti1 Köyünde Hükümet •mnlkamları rtaı·afıııdan Adalet Bakanlığına 
Be'be mezrasınıcla Halil ·kendisine işk-ence yapıldığıııdan 

Toprwk şi-kayet 

7701'/8303 Eğı-idir : Kiltip M·alh. Rifat Kendilerine maddi yardımda lbuln- i\onıisyoudadır · 
Özdemir nıl'l-rtıa ımı dair 

7702/ 830i ·Adapazarı : Bos'tancı Ar- 21 . VI . 1948 gün ve 7758 sayılı T<omisyondadı_!: 
tka o. N•o. 45 Hastane llilekGcsinr cktiı · 
ıheııışiresi oğlu Emin Ge- ' · ı -.· 

yik 

7703/ 305 Erzurum : Şcyihler Mah. 9 . Tl . 194 gün ve 6265 ııa.yılı Ronıisyondıı.dır 

Münip Atasever <lile'kçesine ektir 

7704/8306 Zonguldak : Baştarla Malı. Kendilerine •kanuni yardımııı ya- Komisyondadır 

Giilkgül · . No. 152 Aıbann- pılnıasma dair 
lı .A:hmet Çapar 

7705/8307 Maı;kn - Tt·a'boon : Kizere 
Köyünden Ra im Yılımaz 

7706/ 30 Şil·an : Şiran Köyü muh
tarı Hafız Yalçın 

7707/ 309 Ağrı : Leylekpınar M.aJı. 

Ömer Cavlak 

7708/ 8310 Ermenek : Taııbaşı Mnh. 
Mustafa D.oğan 

Tapulu gayrimenkullerine yapılan Komisyondadır 

ıııüdahalenln kalclll'l]masına dair 

Odıın ihtiyaclarının teminine dair Tarını Bakanlığına 

Zııınausız olarak göı•evinden çıka- Komisyondadır 

rıldığından şikfi.yet 

22 . IX . 1947 gün ve 4 25 sayılı Komisyoııdadır 

dilekçesine cktir 

7709/ 311 'l'ercıı.u : Öı'dekhacı Köyü Ziraat Bankasının borç para ver- Komisyondadır 
muhtarı Yusuf Taşçı ınciliğinden şikayet 

7710/ 312 Burdur : İnönü M ah. No. Emekliye ııyrıldığından kendlsine Maliye , Bnkanlığına 
34 Etem Turan uygun bir iş verilmesine dair 

7711/ 8313 Karacabey : Uluahat Kö- Gayı·imenkulleri üzerindeki Dev- Komisyondadır 

yiinden Ali Yılmaz let alacaklarının kaldırılmasına 

d ai ı· 

7712/8~14 Denizli : Yukarışanılı Kö- t kiinlarmuı temini'ne dair 
yünde Nasuh Sakarya 

ağlık ve Sosyal Yar
dmı. Bakanlığına 



Kayıt 
No. 

I>llek~ &ahi.binıin 
adı, soyadı ve adresi 

7713/ :115 Karasu : Yeni mahallede 
Mustafa Zafı·ek 

7714/ 8316 Üsküdaı· - !stanbul : ala
cak Ayazıııa Öğdiil So. No. 
17 Ziya Ergun 

Di'leikçenin özeti 

Kıyı koruma erlerinin taarruzla
nııdıııı göı·uükleri ziyanlardan şi

kayet · 

Knnunl haklarının 
lan şikayet 

taııınmadığın-

İtleml 

K oıııisyondadır 

Komisyondadır 

7715/ 8317 Cebeci - Ankara : Ulucan- Haksız olarak ıneıuuriyetten çıka- Komisyondadll' 
lar Cad. No. 192 Hediye ı·ıl <lığındau şikayet 

'Önhilge 

7716/ 8318 'l'ercan : Hemipi Köyünden 
Mustafa Turan 

7.iı·ııa1 Rankasmın borç para ver
nıediğinden şikayet 

Komisyondadır 

7717/ 8319 1'ercan Pıt'llasil Köyünden Ziı·ııat Bankasıııın borç paı·a ver- Komisyondadır 

Rıza Çiçek ınediğinden şikfıyet 

7718/8320 .Afşin : Pınarbaşı Mnh. Kanuni mil.ltlliyet maaşının veril- Koınisyondqdır 

Mehmet Gürbüz mesine dair 

7719/8321 Gümüşhacıköy : Arıtıka- ilidematı Yataniye tertibinden ay- Komisyondadır 

bat Köyü muhtarı Billll lık bağlanmasına dair 
Ulusoy 

7720/8322 Ödemiş : Ortaokul beden Akranları gibi kanuni aylık hak- Komisyondadır 
eğitimi öğretmeni Hüsa- kının tanınmasına dair 
mettin Kutman 

7721/8323 İnegöl : Ortaokul tarih, 5242 sayılı Kanun hükümlerinden Komisyondadır 
coğrafya öğretmeni Tur- faydalandmlmasına dair 
gut Can Mamaş 

7722/8324 Erzincan : Mühimmat de
po memuru Eşref Dalgın 

7723/8325 Tercan : Kargın Köyünden 
llyas Bingöl 

Hak ız olarak kesilen parıuun ken- i\laliy<' Bakanlığına 
disine ia.de edilmesine dair 

Ziraat Bankasının borç para ver- Komisyondadır 

mediğinden şikayet 

7724;8326 Bakırköy - !stanbul : Şen- Haksız olarak açığa çtk_arıldığın- İçişleri Bakanlığına 
lik Köyünden Osman Taş- dan şikayet ' 
kıran 

7725/8327 Değirmendere - Kocaeli : Kanunsuz işlemlerden şikayet 

Gölcük Dz. Fb. makina 
Fb. tesviyeci Sami Başkan 

M. . Bakanlığına 

.... , -. 
7726/8328 Balıkesir : Aygören Malı. 27 . XII . 1947 gün ve 5817 sayılı Komisyondadır 

Güney So. No. 18 Niyazi dilekçesine ektir. 
Kırda 

7727j8329 Yıldızeli - Sivas : Raşidi- Haksız olarak görevinden çıkarı!- Komisyondadır 

ye Malı. No. 22 Kll.mil Dö- dığından şikayet 

ğer 

7728/8330 Urfa : !sotçu pazarından 14 . VIII . 1948 gün ve 8226 sayıl~ Komisyondadw 
Bakkal Hacı 'Ofni Ahmet dilekçe ine ektir. 
yanında Ömer Büsan 



Kt.yıt 
No. 

Diiekçoe ııa.hibinin 
a<lı, soya<lı ve adresi 

- 462 -

Dil-ekçenin özeti İşiemi 

7729,18331 .Alaçam : Pazar Cad. No. 14. I , 1948 gün ve 2036 sayılı di- Komisyondadır 

17 Niyazi Didih lekçesine ek:tir. 

7730/8332 Ankara : Hamamönü Ha,. 
ınıı.ınarkası So. No. 44. 
Mustafa elçuk ve ar. 

Kanuni terfisinin yaptırılına.rlığın

d an şikiiyet. 
K o misyondadır 

7731/8333 Urfa : Mecrihan bucağının tskiin)arının teminine dair. Komisyondadır 

Anzele köyünden Jlüseyin 
Ko bat. 

7732/8335 Haymama: Erif Köyü Mus
tafa Basar 

iftçi olduğundan gredi kooperati- Komisyondadır 
findcn istifadesinin temini hakkın-
da. 

7733/8336 Aksaıray - İstanbul : Hnse- Askerlik durumunun incelenmesi M. S. Bakanlığına 
ki Çiftebakkallar Hüseyin hakkındili 

Çayink 

7734/8337 Sorgun : Çay Mh. Bekir 24 . VI : 1848 tarih ve 738 sayılı Komisyondadır 

Yetim ve ar. dilekçesine ektir. 

7735/8338 Karakamış : Kivircik köyü Tinksı1. olarak gayrimenkulüne vfıkı Komisyondadır 

Nahsen, Mernıer müdahaleden şikayet 

7736/8339 Polatlı : Çarşı umumi he- Muhtaç olup oğlu asker olcluğundıın Komisyondadır 

llilarında bekçi Emin İşler asker ailelerine yapılan ym·dımdan 
istifade ettirilmesi hakkında 

7737/8340 amatya - İstaıı,bul : Ba- _ Oğlu askerde olup muhtaç olduğun- lc:lşleri Rnkımlığına 
yazit Mb. Mektep So. No. dan asker yıırdımı ;vapılması hak-
18 hanede KemaJpll§& A. kında 

7738/8341 

Mustafa Ağbilgiç 

Tercan : Karadivan Muh
tarlığı 

7739/8342 Tercan : Dingik Köyü Muh
tarlığı 

Köy halkının Ziraat bnnknsına olan KornLqyondadır 

tohumluk boı·~unun tccili hakkında 

.. Komisyondadır 

7740/ 343 Ortaköy : Yusuf BaJi o. !stifa ettiği polisliğe yeniden alın- Komisyondadır 
kak No. 15 R. Hüseyin ması hakkında 

Gürlek. 

7741/83« İzmir: ulha :Mtıhtıırı Azi?. 
Demirta.ş ve ar. 

774'1:/ 345 I ğdır: J\Iehınet Gülten eli~·
le Yusuf Pekin 

7743/ 346 Ordu : Ayrılık Köyü ~fo

raııgıoz Muı ta<fa Öztan 

7744/ 347 Beşiktaş: AkaTetler Cd. o. 
67 Kat 3 üleyman Ülkem 

7745/ 34 Koş : Fehmi Sokulu 

Yokıı<'nk ihtiyııçlarıııııı ;vakın or- Vomisyondudır 

manlardan temini hııkt..-mdıı. 

Yıktırılıın evlerinin yenideı, yaptı- lçlşleri Bakanlığına 

rılınası hııkt..,ndıı 

Devlet , anat ııtelyesine. altnmasının Komisyondadır 

temini hakkında 

Vatııııi hizmet tertibinden aylık Koınisyondadıı· 

bağinnma ı hakkında 

6335 sayılı dilekçesine ektir Komisyondadır 



x;ayıt 

No. 
Dilekçe ııa'hThinin 

adı, soyadı ve adresi Dile'kçenin ö.ooti İ tl emi 

7746/8349 Doğubayazıt - Sürbehan Mahkemece hakkında verilen malı- Koıni yondadır 

Türkınenli Köyü öğretmeni kOrniyet kararının kaldırılmo.ııı 

As. Pos. No. 15818 Garni- naklonda 
zon evlerinde Hatice Gü-
lüınser 

7747/8350 Diizce : Kuyudüzii Köyün- ao . V . 1948 tarih . ve 7899 No. di- Komisyondadır 

de Murat Atay lekçesine ektir 

7741:l/!l351 Istanbul : Cumhuriyet kız Tahsil ve hizmet süresine göre al- Komisyondadır 
lisıesi Fizik öğretmeni Niiz- ıııakta olduğu ayltk durumunun in-
het Tüzün celenmesine dair 

7749/8352 Dedeli : P. T. '1'. Müvezzii 
lsrafil eliyle Muhittin Kı
hçkıran 

7750/8:J53 Bozüyük : Karaağaç Kö
yünde Hüsnü Nart 

7751 /8354 Tavşanlı : Büyük !Jet Kö
yünde Mehmet Çelik 

2 . XII . 1946 tarih ve 144.0 ve Koıııisy ndad ı r 
3 . lll . 1947 tarih 2697 sayılı di-
lckçelerino ektir 

Polis stajyerliğine alınmruııua dair Komisyondadır 

Mucidi olduğu linyit ocaklarırun Komisyondadır 

imtiyaz haltkının Etibankça tanın-
mıı,~ına dair 

7752/8355 Göçmen- Gelibolu : Demir- Giheti a1:1keriyece işgal edilen evi- Komisyondadır 

tepe Köyünde Talip Dal- nin tabiiyesi H. 
ku 

7753/8356 !stanbul : Kapahçıı.ı·şı Sor
guçhan No. 25 !sa Lok 

7754/8357 Bayındır : Kurt Mah. Es
kicami So. No. 21/1 Mü-
min Çıplak · 

Oğlıınwı eskeri okula öğrenci ola
rak kabul edilmesine dair 

Göçmen olduğundan hakkında tarh 
edilen verginin kaldinlmasına da
ir 

Koıııisyondadır 

Konıiııyondadır 

7755/8358 İskenderun : Şenbük Muh- Köylerindeki çütçileriııe Hazine- Komisyondadır 
tar ve İhtiyar lleyeti ye ait toprağın dağıtılınnama dair 

7756/8359 Tercan : Ermeni Kaçağı 

Köyü Muhtar Ali Demir 

775ı7 /8360 Erzincan : Çay mahallesi 
Faiz ve Ar. 

77!'18/8361 Terean : Mespeyik köyii 
liiuhtaı·ı Jlamrli Gül 

Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan Komisyondadır 

tohumluk borçlarının tc.ciline dair 

716 sayılı Kanundan istifade etti- lçlşleı-i. Bakanlığma 
rilmesi hakkıııda 

7.ir·aat Bankasına olan borçlarmın J\oıni yondadıı· 
le<'ili hakkında 

77!'1!!/8362 Tercan : Karakulak kö;vüıı - dli bir müfettiş gönderilmesine Komisyondadır 

de Faik Yavuz rlair 

7760/8:J6.J \"an : Edremit köyü ,ahtın 26 . vı . 194 tarih V 299 sayılı 'l'aı·ıın Baktııılığmo 

tJhau dilekcıesiııe ektir 

776l/ 365 Artovıı : Aı·ııpköyü Muhtıı 

ı·ı M. Ali Güngör 

7762/ 366 Ayvalık : Koıııiser nıuı.vini 
Murat. Hasılgeren 

7763jtl:J67 D. D. Y. 5 nci !şletme ka
tar Abdullah Özmen 

Köylfuıilıı %iı·aııt Bankıısma olan 'farım Bakanhtlma 
borçlnrınm t ili hakkındıL 

t~kıiıımırı temini dileğin dair Koınisyondadw 

1 ı örevi b~UJında iken keudiııini dö- Komisyondadır 
ve n 



Kay:ıt 

No. 

7764/ 36 

Dil~kçe sa'hibinin 
adı, soyadı ve adreııi 

Divriği : Özel l'dare Ttthsil
darı Halit üt 

---
Dilekçenin özeti 

Oerctte geçen hizmetinin borçlarunu 
suretiyle eylemli hizmetine sııyılmıı
sı hııkkındıı 

İşiemi 

K onıisyondadıı· 

7765/8369 Dlvriği : Özel İdare Atlı Üer tte geçen hizmetinin borçlaruna Komisyondadır 
Tnhsildarı Faik Yücesoy suretiyle eylenıli hizıııetine sayılma

sı hakkmdıı 

7766/8370 Divriği : Özel İdare Tah- Ücrette geçen lüzıııetinin horçlannıa Komisyondadır 
sil memuru Hilmi ağ ı;ureti~•le eylemli hizmetine sayılma-

7767/8371 Divriği : Özel İdııre Atlı 
Tabsitdarı ukrü Bırdak 

ı hakkmda 

Ül'ı·ctte geçen hizmetinin bor~lanma 
SUI'('ti,,•l eylemli hizmetine -sııyılına
sı · hakkında 

Komisyondadır 

7768/ 8372 A fşın - Maraş : .Maliycrlc> .fandlırmıı komutanından ha kar t I<:L~I e ı-i Hakanlığına 

Htajiyer Cevdet C&Itbolat !?Ördü~ünden şikii~·et 

7769/ 8373 

7770/ 8376 

c., • ~ 

7771 / 8377 

7772/ 837 

7773/ 8379 

Karaköse : Eı·ivan Mu !ta-
l'irlcrinden Kocaali Kızıl-

dağ 

Erıncııek : ezaevinde Hü -
kümlü Hal'ı Ali Aydos 

P ndik Lale So. l\lehnı~>t 

ykut 

Rilivri T . H . K. ili\" r i 

ınuhasibi A. Kadri .\lpıı..,.,-

lan 

1mroz :Belediye Bşk. Aleko 
Zafeyyadi 

Zilycdiııdc lmlunıııı Hur.iııeyc ait Komisyondadır 

<:a.vmn kı>ııdisiııe verilınesi lıakkın -

ıia 

1-l . YJTI. 19-!7 Tarih ve #62 sayılı Komisyondadır 

dilekçesiıw ve 26. IX . 1!H7 tarih 
4 ')3 ayılı diJekı:el erine ektir. 

Kımdin ait gayrimeııkulüıı elinden Komisyondadır 

alnımak istcndiğindeıı şikôyet 

21. VI . l!l4 tarih \'C 7787 sayılı Komisyondadır 

dilek<:esine ektir. 

Ana vatana dönmelerinin temini Konıi ondadır 

d flt>i{i lıııkkınd.a 

7774/ 3 o Akhisar : lla hoeıı ı-r ah . 10 \'ll . 1947 tarih ve 4258 Rayı- Komisyondadır 

No. 129 GedikJi n~ÇIW\llj lı <iii 11(/t'Sine ektir 
Hasan Fehıni i\~ı ı 

7775/ 83 1 Ordu : Ozel İdare eski tah- lliv.ıııet ·üresi ıınzaraalınill'ak ken- Konıisyoııdndır 

sildarı Durmuş Tathan 

7776/ 3 2 lğdır : Nen-oz Ta.,kın 

7777/ 13383 Adana : Kııeavezir Mah. 3 
o. 'o. 130 vde eliimi 

Selman 

777 1 84 Develi : Gücün Köyü M:. 
Kılınçkırau 

7779/ · 5 Zeytindağ : Zeytiııbucağı 

'arıahmetli Köyü Mustafa 
Ermiş ve ar. 

diKinc emekli aylığı vcyu ikrami
)'1' n•ı·ilnı si bakinnda 

!ğıbı· ' l'ııpu memurnııun görl'viııi 

kötüye kullandığından şikiiyet 

Göı·evi başında sakatlandığındıın 

ikı-aıııiy verilmesi hakkında 

:l . IJ r . 1947 tarih \'t' 2697 sayılı 

ılil kçe iııe ektir 

Zilyedinde hulunan toprağın baş

kası tı\rnfııı.dan alınmak istendi
ğind n şikayet 

Adıılrt Bııkaıılığınn 

Koıui.~yondadır 

Komisyondadır 

Jçl ler-i Bakanlığına 



Kayıt 

No. 
Dilekçe ııahlbinin 

adı, soyadı ve adresi 

465-

Dilekçenin özeti ttıemi 

7780/8386 İzmir : Karşıyaka Şeref Hizmet süresi ııazara alınarak ik- Komisyondadır 
1809 So. No. 3 Abdullah ramiye verilmesi hakkında 
Baysak 

7781/8387 Altunova : Nalpara Malı. 

Halil 'l'ucalp 

7782/8388 İzmir : Dor İkincibeyler 
So. No. 71 Raif Akdeniz 

7783/83"89 Eceabat : 41 nci Piyade 
Alayı Albay Nabı Güngı· 

ray 

7784/ 8390 Emirdağ - Afyon : Bunun
arkaş Köyü eğitmeni Ce
liil Peknaz 

7785,18391 Urfa : lsotcu Pa~arında 
bakkal H.acıünfi Ahmet 
yanında Ömer llüsaıı 

7786/8392 Afyon Karahisar : Hacı 
Aftal Mııih. No. 23 1. Hakkı 
Gökgöz 

Diikkfrnımn tapuya tescili hakkın
da 

Yedek subay olarak hizmete alın
dığıııdaki verilmiyen aylıklarının 

verilmesi hakkında 

ı\lilll nvunına Bakanlığınca sicil 
bakımından Emekliye ayrılmak is
tcnildiğindcn şikayet 

2 . V . 1948 tarih ve 7457 sayı

lı cH lekc;;e ine ektir 

30 . V lll . 1948 tarih ve 8330 
~ayılı dilek~csino ektiı-

Yeni enıeklilifk ta arısında dileği
nin dik:J<nte alınması ha~kında 

ağlık ve Sosyal Yar
ı.!ıın Bakanlığına 

Komisyondadır 

komisyondadır 

J( omisyondadıı-

Komisyondadır 

Konıiııyondadır 

7787/8393 Erzuruım : Tapu sicil gru- Bmeklilere de yilikncak parası ve- Komisyondadır 

lbu emekli m'iidürü Hayri rilmesi ve çocuk z311llrıntnın on lira-
Akkiik ya çııkaı·ılması ~a:kıkında 

7788/ 39.J. Rize : Jyidere fu;ıtaşı Kö- Haksız olaralk işinden çılkarılfuğın- Komisyondadır 
yünde l•braılı'iinı Me'te dan şikilyet 

7789/8395 Kütahya : Yeni Tahal Cd. 3 . VII . 1948 tarih ve 7942 sayili Komisyondadır 

NQ. 31 Diş talbibi Ilayri dilekçesine ektir 
l:üııcydi 

7790/ H39fi Rolu : Ağır ceza maıh·kc

nıe. i üyı>si Edip Alan 

7791 /8:397 Muğla : 'ezaevindP tutuk 
Ali Osman Eneş-

21 . JJ . 1948 tarih ve 6422 sayılı 
dilekçesine e'ktir 

17 . V . 1948 tarih ve 7224 sayılı 
dilekçesine ektir 

K o misyondadır 

Komisyondadır 

7792/H:J!J Gebze : A'ksl' Köyünd(' Tapulu tarlasına müdahale edildi• Komisyondadır 

Mustafa Güler ğindeıı şikayet 

7793/8399 Beşiktaş - İstanbul : eliim Emeklilik ikramiyesinden yapılan Komisyondadır 
l'd. No. J!J Emekli '!'üm- kesintinin i•adesi ha'kkuıda 
general Veysel Ünüvcı· 

7794/8400 Daııişment ve Kö'e!H Kö
yü muh tıırlıklıırı ve aı· . 

7795/8.J.06 Ayvalık : AllaJıveı·di lııın

la rının saiJri'bi Dilliver Tur
lhan 

7796/ 407 Ça~am'ba : Çamalan Köyü 
Ali Osman A·kan ve or. 

3444 sayılı Ornnan Kanunundan i - Komi yondadır 
tifade ettıirilmelen ilıaıkkında 

.\.yvalılk Milli 'Emlil'k .tdaresindeki Maliye Bakanlığına 
işierin gönderilecek m'üfettiş tara-
fıııdan tctkik e'dilınesine dair 

tılıtiya larııu karşılıyaea'k toprağın '!'arım Bakanlığına 

Vl'rilımesine d.aiı-



Kayıt 

No. 
Dile'kçe sa:hibinin 

adı, soyadı ve adresi 

466-

Dilakçenin özeti lşleıni 

7797/8408 Belleikuyu 574 sokak No. Sağlık okuluna girmesinin temini- Komisyondadır 

15 Hasan Özkan Akatürk ne dair 

7798/8409 Oltu : Münire Şenel Evlerinin zorla ellerinden alııunak Komisyondadır 

istenildiğinden şikayet 

7799/8410 Babaeski : Tüccar Osman ·ziraat. Bankasındaki pilasmanın 150 Komisyondadır 

'l'emel ve Ar. 

7800/8411 Gelibolu : Güneyli köyün 
de Vasfi Saraç 

7801jıl412 Çal : Serçen köyünde ~i
lis üsteğrnen Hüseyin Ko
caefe 

7802/8413 Gece bucağı . Kayseri 
Efkcle köy Mehmet Çınar 

bin liraya çıkarılınasma dair 

Cilıeti askeriyece işgal edilen evi- Komisyondadır 

nin boşaltılmasına dair 

Münasip bir aylık verilmesine dair Komisyondad1r 

Münasip bir göreve kahnlü hak- Komisyondadır 

k ında 

7803/8414 Edirne: Kıyık Rifat Osman Ilazineye nit dükkimlarııun kendi- 1\'Ialiye Bakanlığına 
Mh. Mürnin Göktepe ve lerine bırakılmasınn dair 

7804/8415 

7805/8416 

Ar. 
Martiknle köyü Muhtarı 

Hasan Bafra 

Ankara : Tank Okulu Ha
rita Öğretmeni Galip Tuta-
nak 

Köylerindeki imarnın vazifesinden 
çıkanlmasına dair 

Nasbının düzelti1mesinı; dair 

Başbakımlığa 

Komisyondadır 

7806/8417 Kemah : Berber Hüseyin Bir ev ve bir dükkan verilmesine Komisyondadır 

Deliktaş dair 

7807/8418 TSilköprü : Deliler köyün- Eyüp ınusoy bakkındnki mahkeme Koınisyondadır 

de Süleyman Yılmaz kararının incelenmeııine dair 

7808/8422 Sivas : Lise Matamatik öğ- Kanuni terfisinin teminine dair. Komisyondadır 

retmeni Burhan Dinçer 

7809/8423 Yozgad : Asım Karabulut Hicaz'a gitmelerinin teminine dair J\:omisyondadır 

ve ar. 
7810/8424 Alpullu: inanlı Köy Muh

tarı Hasan Kon.ukçu 
J.}mniyet komiserinin kamınsuz i~

lcmlerindcn şikayet 
İçişleri Bakanlığına 

7811/ 425 Çankırı : Alibey Mh. ata 
o. No. 60 Talat Dolueıı. 

7812/8426 Ankara : Tıp Fakültesi 
Doçentlerinden Operatör 
Muhittin Ülker 

7813/8427 Şehremini . İstanbul : Ör

17 . V . 1948 gün ve 7314 sayılı di
lekçesine ektir 
4936 sayılı Kanunun 10 \"C uı ncn 
maddeleri gereğince bir üst derece 
mıwJ verilmesi hakkında 

24 . V . 194 tarih ve 7397 sayılı 
dek kasap Karakeçili o. dilck~esine ektir. 
No. 31 Abdülganj Erdiş 

J< o misyondadır 

Y n ra ra bağlanmıştır 

Komisyondadır 

7814/8428 lğdır : ezaevinde Ali To- 1\:[ahkümiyet cezasının affı dileğinc Komisyondadır 
mel dair 

7815/ 429 Babadağ arayköy . Deniz. ıı-lıiyelerinin halihazır vaziyette lçlşleri Bakanlığına 
li : Dr. Şerif Ali Karaveli- bırakllması belediyeye ait elktrik 
oğlu fabrikasının da kazanın clışına kal-

dtrılııuısı hakkında 

• 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa:hlbinin 

adı, soyadı ve adresi 

467-

Dilekçenin özeti 

7816/8430 Toptaş.-Cd . o. 545 Muzaf- Emekliliğinin yeniden incelenerek Komisyondadır 

7817/8431 

7818/ 8432 

7819/8433 

fer Ezgin 

Küçükbebek Dereboyu So
kak No. 24 Sadiye Özsu 

Nizip : Şıhlar Malı F'atuıa 

Deniz 

Akşchiı· : !:-iebzc pazm·ı k• 
narmda belediyenin 8 No. lı 

barakasında Süleyman ~[ı 

dık 

emekli aylığının artırılınasına dair 

24 . VIII . 1948 tarih ve 8269 sayılı Komisyondadır 

dilekçesine cktir. 

:N . TV . 1!!47 tarih ve 3+00 sayıh Komisyondadır 

dilekçesine ektir. 

i\ ma olduğundan tarh edilen Ka- Komisyondadır 
zan~ Vergisinin affı hakkmdn 

7820/8+84 Kozluk : Hamam Malı . Salı · ( :ö~mcn olup topraldıırma iskıin ola- Komisyondadıı· 

ri Değirmenci cak cv yaptırılmadığından şikayet 

7821/8435 İskenderun : İsınetpaşa Cd. 1 1 indistıın uyi'Uklıığıma geçirilme- Komi~yondadır 
Akdeniz otelinde Asaf sinin temini diJ eğine dair 

7822/8436 Mudanya : !\lal müdür•i 1. IX. 19+7 taı·ilı ve +616 sayılı di - Adalet Bakanlığına 
tbrahim Oüneş l ck~csinc ektir. 

7823/ R+37 l zmir :D. D. Y. Mağazasııı - 4. V . 1!)48 tarih ve 7142 sayılı di- Komisyoııdadıı· 

da Mustafa Güdiicii l ek~esine ektir. 

7824/ 8438 Kızılhisar- Acıpayam : .Ali Bir vazif<'Yl' ti\ .1-ininin temini hak- Komisyondadır 

Rıza Giiııdcş kıncla 

7825/8440 Pötiirge : Salih Reis karısı ~fulıtaç durunıda olduğundan yar- Komisyondadır 

Keferdis bucnğı Hanife K~- dım yapılma · ı dileğin e dair 
difefırat .; · .. · ı 

7826/ 8441 Kırşehir : Kuşdili Malı. ,\ ~ 

ker.Akkur 

.. ' -~ .. . 

.\i ksi ni ka~ıı·aıılar hakkında tak i- Komisyondadır 

bat yapılmasını ve Kırşehir emniyet 
funirliği sawı yardımeısmdıın şikil-

yct 
7827/8442 Gelibolu : Maııifaturaeı Kı - Kaymakamın görevini kötüye kul - İçişleri Bakanlığına 

mal Foça lr.nriığından şikayet 

7828/ 8443 Sivas : Cezaevinde Mehmı·t 

Karabağ 

7829/ 8445 Kadıköy - lstıınlbul : Şifa 
So. No. 5 Dr. M. Ertuğrul 
IDsat 

7830/8446 lskilip : Emekli öğretmen 
Osman •Çağı] 

7831/ 8447 bınir : tki çe~ıcü•k 436 
cı So. No. 81 Mehmet NaJ. 
çacı 

7832/ 44 

7833/8449 

Dedeıığaç : Avukat lVIuzaf
fer Özay !ın 

Çanalekale Deniz J<o. Ma
nisa ağları Gm·up !komuta
nı Deniz Binibaşısı Zeki 
Uysaloğlu 

Malıkılmiyet cezasının affı dileğine 

dair 

5 . IV . 1947 tadh ve 3141 sayılı 

dilekçesine ektir 

Orman Idaresindeki yolsuzlu•ktaıı 

ş'ikiiyet 

2 . Xl . 1948 tari'lı ve 6749 ııayılı 

dilekçesine ektir 

Gayri kanuni olara:k vergi tal'h
edilmelk istendiğinden şi•ki'ıyet 

Yarbaylığa terfiinin temini h81k
·kmda 

·~ · ........ 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

TarınJ Bakanlığına 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

Komisyondad1r 

t.. , ... , " ,. 1, 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

- 468 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

7 34/8450 Anıkara : Erzurum Ma1ı . 14 . VIII . 1947 gün ve 4278 ııayı- KoıMsyondadır 

Slarıkadın So. 73 No. lı ha- lı dile'k<çes'ine liktir 
nede 1lbrallıim G'iinbatar 

7 35/ 451 SııtJtna sağlik lk{)rnyucula
rından Ali Özütdk 

7836/8452 Bursa : AP'olyont ~öyiinde 
Melunet hnralıh 

7 37/8453 Boğaı-içi - lstan'bul : Kıın
lıca Çu'buklu yolunda Ze'l:ı -

ra Köyünü 

Çloculk zaımınu ve doğuım ikraıniıyesi Komisyondadır 

vcı·ilmesi 'hakkında 

Birinci Cihau Haribinde sa'kat .kal- Komisyondadır 

dığından ımünasip yardım yaı)ll-

ması hakkında 

Ölü oğlundan aylık 'bağlanması Komisyondadır 
hakkında 

" 7838/8454 Adana : Milli Mensucat Af Kannnnnda dileğinin in·celen- Komisyondadır 

Falbrikasında İzze't ıın'bu- ~nesi hakkın'da 

7 39/8455 

7840/8456 

!at eliyle Ferman Demir 

Adana : K'Ocavezir 'Maıh. 37 
. No. 72 lhanede Zeyn ul

JııOı Bayı·aktar 

K. D. Ereğli : Alaplı Kev
ken Köyünde Mehmet Yük- · 
sel 

Haksız olarttk poli Ilk'ten ı;ı'karıldı- fc:işleri Bakanlığına 
ğından görevine iad<'Sl lmklkmda 

12 . XI . 1947 tarih ve 5304 sayı lı Komisyondadır 

dilekçe ino cktir 
. 

7 1/ 457 Boyabat : Marangoz Ali Köy okulları marangozluk ücrr ti- M. Eğitim Bakanlığına 
Ersoy niıı veı·ilıııediğiııclen şikayet 

7842/ 458 Malaııdrt : Şörbuluk Mah. işinden çıkaı· ıldığından şikayet. Komisyondadır 

Esat Koeuk 

7843/8459 Manisa : llııcı Haliller Kö· 24 - VII . 1948 tarih ve 109 sa- M. S. B~jkanhğıno 
yünde Mustafa Dağdelen yılı dilekç sine ektir 

7844/8460 Alıancak-İzmir : 1433 o. Mübadil olup İzmir lskan Müdür·- Komisyondadıı· 
No. 3 evde Fatma Konaral Hiğünco kı>ndisine ev verilmedi-

ğinden şikayet 

7845/8461 Toprak verilmesi hakkında Komisyondadır 

7846/8462 

Edirne : Elı:ili Köyünde 
Hasan Cesnr ve ar. 
Çaykara : Gezici Başöğret

men Sabri Özdemir 

Küçükpazar : Sarıdeıniı· 

:Mah.. lpciler o. 71/73 Re
fika Ejder 

Başöğretmenlik makam ücretinin M. Eğitim Bakanlığına 
verilmesi hakkında 

7847/8463 Kapattll'llan kahv inin açtıruması Komisyondadır 
bakkıııda 

7 48/ 464 ilifke : Mutlukale Mah. DaYavekilliği hakkının tanınması Komisyondadır 
ait Aksu hakkında 

7849/8465 14 ncü uvari Tümen 5 Mnhkilnıiyet kaı·aı·ırıııı kaldırıl- Komisyondadıı· 
nci v. A. Tas Bl. K. K. nın ·ı hakkmdn 
Yüzbaşı Fuat Yolııl 

7 50/ 466 Usküdar : Em kli D uiz Tekaiit hakkının tanınma ı hak- Komisyondadır 
Binbaşı ı Ka.puağası Bos- kındn 

tan karşı ı No. 1 Tiüseyin 
Yeşiltepe 1• ı a' .... 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

469 -

Dile'kçenin öz:eti 

7851/8467 Arapkir : Belediye Başka- Yakncak temini hakkında 
nı I\ıı.sıııı Kaskal ve ar. 

!şlemi 

Komisyondadır 

7852/8468 Kadıköy : Cevizlik Alıtar Hidemat vataniye tertibinden ve- Komisyondadır 

So. No. 10 Müzehlıer rilmekte olan aylığmm artıniması 
hakkında 

7853,18470 İbrahim bey Malı. Çar- İktisadi Devlet Teşekkülleri Teka- M. S. Bakanlığına 
daklı hamam So. No. üt Sandığındaki alacağının veril-
l O evde Hava Makinist mesi hakkında 
Okulu Saraç Ustabaşısı 

Maruf Aydın 

7854}8471 Akhisar : Hashoca Malı . 6 . IX . 1948 tarih ve 8380 sayılı Komisyonıladır 

129 So. 9 no evde H. Feh- dilekçesine ektir. 
mi Açıl 

1 ' 

7855/8472 Kızıicabamam - Ankara : 20 . VI . 1947 tarih ve 4123 sayılı Komisyondadır ı-. 
Sorgu Yargıcı Feridun dilek.çesine ektir. 
Necdet Öner 

7856/8473 Ankara : Sarıyakup Malı. 
69 So. 60/62 Hediye Önilge 

7857/8474 Sarayköy: Babadağlı Şerif 
Dokumacı ve ar. 

7858/8475 Müşekniş Köyünde I No. 
lu hartıı. bez tıı.hdit ve ölçü 
başçavuş Ali Üncü 

Tenaikata tabi tutulduğundan gö- M. Eğitim Bıı.kanuğına 
revine yeniden iadesi hakkında 

İleelerine iplik istihsal edecek bir Komisyondadır 
fabrikaııın kurulması hakkında 

Başgedikliye terfiinin temini hak- Komisyondadır 

kın da 

7859/8476 İzmir : İnönü Lisesi coğ- 9 . IV . 1948 tarih VI' 6839 sayılı Komisyondadır 
raf'ya öğretmeni Talha 1'e- dilekçesine ektir 
kinalp 

78ô0/8477 tııtanbul : As Post. 16740 Yedek subay hakkının iadesi hak- Komisyondadır 
Dursun Akın kında 

7861/8478 Ankara : Altındağ Telsiz
ler karşısı hane No. 1645 
Şefik Peyker 

F.r olup hııstıılığı dolayısiyle uza
yıp gitmekte olan Jıava değişiınini.ıı 
ihraca ~evrilmesi veya Askerlik 
öde1inin yaptırılmıısı bakkmda 

M . . Bakanlığına 

7862/8479 Gelibolu : Tuğla ve kir - Kiremit ve tuğla ocağına ait ruh- Komisyondadır 

pıjt imalatçısı Hüseyin satnamenin verilmesi hakkında 
Balkan 

,; 

7 63/ 480· Tavas : amanlık mahalle- Kaymakam ve belediye başkanının lçişlcri Bakanlığına 
sinde Kemal .,.aha! gö!'evleriui kötüye knllandıklar~ 

dan ~ik5yet 

7864/848J Babayiğit: Dfıva vekili Sa- Anıı. ve babalarmdan mevım mülk- Maliye Bakanlığına 
lih Zeki i\feriç eliyle Şerif lerinin iadesi hakkında 
Babayiğit 

7865/ 2 Tokad : Hocaahmet malıal - J skiiıı ı-;aye<Jiyle verilen arazının Komisyondadır 
lesi llumam okağında No elinden alındığından şikayet 
30 çvde Azize Pektan 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

470-

Dilekçenin özeti 

7866/8483 Genel Kurnıay Piyade Mü· Terfiinin temini hakkında 
fettişliği Fahrettin Soyde-
mir 

İşlem i 

Komisyondadır 

7867/848-J. İstanbul : Ortaköy Porta- Klll\UtlijUZ olar_alı: malul addedildi- Komisyondadır 
kal yokuşu No. 59 Yusuf Zi- ğinden şikayet 

ya Gönen 

7868/8485 Ankara: Alımdağ M.h . . Mer Çocuklarm.ı.o yatılı okullara yerleş- Komisyondadır 

merçeşme üstü Abdullah tir i lmesjııjn teminine dair 
Gönendik 

7869/8486 Balıkesir : Defterdarlık Ge- Kendisine bir imtihan hakkı daha Komisyondadır 

!ir Memur yardımcısı Ömer verilmesine dair 
Faruk Eş 

7870/8487 Karşıyaka - lzmir : Bahriye Gayrimenkulleri olan fıranları.oa Konıisyondııdır 

sokak No. 3 Abdülgafu:r Ko- ~~me hakkı verilmediğinden şiita-

ca yet 

7871/8488 İzmir : Tilkilik Hatuni'ye Kanonsuz olarak görevinden çıka- Komisyondadır 

Mh. 1301. sokak No. 10 Ha- rılclığıntlan şikfı.yet 

!il Ekrem Ertürk 

'· 

7872/8489 Eceabat : Büyük Anıı.farta Kanuni iskiin hakkı.oın tarorunasına Sağlık "e osya.l .Yar-
köyiinde Mehmet Güç dair rlım Bakanlığına 

7873/8400 İstanbul : Ha.ı:b Akademi 
sinde Öğretmen Zeki Üstün
kaya 

7874/8491 

7875/ 492 

Sin o b : ultanlıamam Kari
ye türbe yokuşu No. 5 Ayşe 
E1,gin ve Ar. 

Beşiktaş - İstanbul : • Yıl
dız Cad. No. 54/3 Huriye 
Türkyılmaz 

863 sayıl ı Ordu Terfi Kanununun 
büktimlerinden faydalnndırılması-

na dair 

Gayrimenkulleri üzerindeki kanu
ni hakinnnın tamnmadığından şi

kayet 

Oğlunun kanuni hakkı olan maaşı
ımı verilmediğinden şikayet 

Komisyondadır 

i< omisyondadır 

Komisyondadır 

7876/ 8493 Van - Q vnş : Orta Mah. Fazla Kııznnç • Veı:gisi almdığ\ndan 1\:laliye Bakanlığına 
Seydi Sürücü şikü.yet 

7877/ 494 alilıli : Cezaevitı.de Arif Ma.lıkilmiyetinin affına dair Komisyondadır 

Alebaş 

7878/ 8495 !zmir : Kızılçullu Cad. No. 9 . VII . 1948 gün ve 8015 sayılı Komisyondadır 
27 Kaniye Bilgin dilekçesine cktir 

7879/ 8496 Ödemiş : J.feşrutiyet Mab. 126 sayılı dilekı:esine eletir Komisyondadır 
Dudkuru u So. o. 10 Fat-
ma Kumınan 

7880/ 8497 Beyoğlu - İstanbul - Tak- 2 . I . 194 gün ve 5867 sayılı dilek- Komisyondadır 
siın J pek o. o. 15 Dimitri çcsiııe ektir 

7881/849 

Çola 

Kırıkkale : Davavekili 
mal .Ayasoğlu 

c- lliı~ aldığı para cezasının öden- Komisyondadır 
mediğinden şikayet '. 



Kayıt 

No. 
Dilek9e sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

7882/8499 Alsancak - İzmir : 1448. 
So. No. 33 Mehmet Ali 
Harınan 

7883/8500 Diyarbakır : Alipaşa Malı. 
Güneşli So. No. 22 Fatma 
Tu na 

471 -

Dilekçenin özeti 

Lozan Andıaşması gereğince fayda
lanması Hi.zımgelen kanuni hakları
nın tanınmadığından şikayet 

8 . I . 1948 gün ve 5936 sayılı di
lekçesine ektir 

İşiemi 

Maliye Bakanlığına 

Komisyondadır 

7884/8501 Yozgad : Yassıhöyük Kö- Tünk vatandaşlığına kabulünün Komisyondadır 

yü.nden Seyit Canan teminine daiı• 

7885/ 8502 İznik : Mahmudiye Kö- Vergileriıli verdikleri arazilerinin Komisyondadır 
yünden Hasan Mangır ve elle ı·inden alınmamasının teminine 
ar. dair 

7886/8503 Birecik : Belediye nümu- 10 . V . 1948 gün ve 7216 sayılı Komisyondadır 

ne evinde Bahaddin Er- dilekçe&ine ektir 
yaşa 

78 7 / 8ii04 Eı·zincan : Cırzını köyün- 17 . ll . 1948 gün ve 5100 sa)'llı di- I<iomisyondadıı:. 

den Ahmet '!'etik lekçesine ektir. 

7888/850fı Gebze : TU?.la köyü No. L:l. 
Ali Rıza Paksoy 

7889/ 506 EcUrnc : Geçkinli köyün
den Fatmıa Özkan 

10 . TV . 1948 gün ve 6895 sayılı di
lekçesine ektir. 

15. vrrr . 1948 gün ve 6619 sayılı 

dilekçesine ektir. 

7890/ 8507 Aksaray - İstanbul : Lurc- 4452 sııyılı dilekçesine ekt'ir. 
lıa Tlüseyiıı Ağa Malı. 

İmam Murat So. No. lS 
Ramazan Göçmenler 

Komisyondadır 

Konıisyondadır 

Komisyondadır 

7891/8511 Ttınceli : Milli köyünden 
Hasan Carus 

Maddi durumunun düzeltilmesiıle Konıisyondadır 

7892/ 8512 

7893/ 851:1 

i894/ 8514 

Mecitözü : Salon divan kö 
yü Ahmet Kaya 

Tercan : Mercan köyüııdrıı 
Yusuf .Akyüz 

Basmahane - İzmir : Kii-

dair 
J:stildnl harbinde ald1ğ1 yaradan Komisyondadır 

dolııYl bir ayağını k ybettiğinden 
kendisine bir suni ayak yaptırıl-

masına dair 
2. VIII. 1948 gün ve 8161 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar-
dilekçesine ektir. ıiını Bakanhğına 

Kendisine bir münasip iş veTilme- Komisyondadır 

mürcüler hanında Bahatthı sine dair 
Yetişkiıı 

7895/8J15 Denizli : Cezaevinde Ab- Umumi af kanununa dair 
dullaJı Kaya 

Konıisyoııdadır 

7896/ 8516 Manisa : Yeni cami Malı . Kıınnni iııkfmmm teminin dair 
Şerif Halil .Arda 

7 97/ 517 

7898/ 8518 

Denizli : SarayJar Mah ·u 

78 A. Rıza Kotan 

Tokad : C. Savcı yardım
cısı adir Alpay 

1683 sayılı Katıuıı hükümlerinden 
faydalaııdırılmasma dair 

3479 sayılı K811'U.n hükümlerinden 
faydalandıl'llınasına dair 

Sağlık ve Sosyal Yar
ilim Bakanlığına 

Komisyondadır 

Komisyondadır 



Kayıt 

No. 
Dil~kçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi 

7899/8519 İskHip : Meydan Malı. 
Mehmet Kocasaı·aç 

7900/8520 IKaralbük : Demir Çelik 
.fabr~kaları münakalat kıs
mında işçi No. 201 M. Ali 
Sönmez 

472-

Dile'kçenin özeti 

'raş ocağının işletilmesine mü aade 
eelilmesine dair 

Araç tapu dairesince kanuni halk
larının tanınmadığından şikayet 

7901/8521 Eeea'bat : Ulgar dere Kö- Kanuni iskan lballdarmın tanınma-

Yünden Me'hıınet Moran sına dair 

7902/8522 Gaziante'b : urgana Kö- Arazi veril>mesine dsir 
yünde C. H. P. ocak reisi 
Kadir Şaşmaz 

7903/8523 Yuş : Te'kel Müdürlüğü 

ıınUhll'kemat müdürlüğünde 

Ziya Ak'ülker 

7904/8524 Dörtyol : Ali'beyti Mah. 
Ücll'klı iKöyünden Ailı.me't 

Yağlı 

Çocuklarının sıiJı!hi durumu dolayı
siyle kendisinin da'ha iyi bir yere 
nıı!kledilmesinin teminine dair 

Tapu daires'ince kanuni illakları

nın tanınmadığından şikayet , 

Işlemi 

J çiş leri Bakanlığına 

Komisyondadır 

Sağlık ve Sosyal Yar
<lıın Bakanlığına 

Sıığlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

7905/8525 Gaz'iante'b : Hükümet Cad. 3 . VI . 1947 gün ve 3921 'Sayılı Komisyondadır 

No. 61 Galip Katarcı dilekçesine ·ekltir 

7906/8526 Çarşaıınlba : Çamalan Kö- Kendilerine toprak verilmesine da- Komisyondadır 

yünden A11 ÜS'man Akan ir 
ve ar. 

7907/8527 rifalkan : !sl8Jın.lar Köyün- Mın'ta'kalarında sılıma mücadelesi- Komisyondadır 

den Mehmet Göçekli nin artırı~masına dair 

7908/8528 Çarşamlira : IKoldere Kö- Hazineye ait arazilerinin lkerrdile- Tarını Bakanlığına 

yünden Alımet Torun rine verilmesine dair 

7909/8529 An'kara : Bahçelievler yolu Kanuni emeklilik aylığının tanın- Komisyondadır 

5 evler N<ı. 41 A. Refiık ınasına '<iair 
Aygın 

7910/ 530 Pertek : Titini'k Köyün- Umumi Af Kanunu 'ha!Mında 
den tbralrim Çirmen ve ar. 

7911/8531 Fatih - İstanbul : Eme'kli 22 . VIll . 1946 gün ve 238 sayılı 
araÇhane lbaşı No. 63 .Ali dilekçesine ektir 
Rıza Özünur 

7912/8532 Fethiye : Karagözler Mb. Kanuni i kiin haklarınııı tanınma

sına dair 

Komisyondadır 

Adalet Bakanlığına 

8ağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına üleyman oıftak 

7913/8533 Kadıköy - !stanbul 
değirmerı,i Duatepe 
120 Bnhriye Kıhç 

: Yel- flidematı va.tmıiye. tertibinden ken- Komisyondadır 

o. o. disine aylık bağlanmasına dair 

7914/8534 Emirdağ : .Arkaç köyü ilk
okul elnl Pekmez 

7915/ 536 Mürefte : aşmeyva sa
tış müdürü Vl\llıit Erdek 

Kanuni terfi hakkının tanıomadı

ğından şiki\yet 

Komisyondadır 

Üzüın fiyatına zam yapılınası hak- Komisyondadır 

kın da 



Kayıt 

No. 
Dilekçe ııa'hibinin 

adı, soyadı ve adresi 

7916/8537 Azdavay : Mehmet Seren
li 

7917/8538 Ilgın : Şeyh Carullah Mh. 
No. 10 H. Şahin Teknik 
ıtiftçi 

_. 4'1&-

Dif~çenin ör:eti İ tl emi 

Hak ız olaxak vergi tahakkuk- etti- İçişleri • Bakanlıfm$• 
rildiğinden şikayet 

Teknik Tarım Okulu mezunu oldu_, KönüSyonaMır 

ğundan arazi verilmesine--dair 

7918/8539 Düzağaç : Dere Mh. Musa; Köylerindeki suyım ellerinden alın- lçişlel'i Bakaıllıtms-• 
Ölmez maması dileği hakkında 

7919/8540 Be§iktaş - Istanbul : Kılıç. Vtani hizmet tertibinden aylık bağ-Komisyondadır 
ali Eskikonak So. No. 28 lanması hakkında 

Ömer Kapta'll 

7920/ 8541 Fethiyc : Cumhuriyet. Mh. Arazi verilmesi hakkında 
No. 391 alilhattin Pınar 

Komisyondadır 

7921/ 8542 BayJndırhk Ba;kanlığı Su- 18 . VII . 1947 tarih ve 4302 ayılı Komisyondadır 

işleri memuru Şeref Uya- dilek'çesine ektir. 
n ık er 

7922/8543 B:oyaeı Köyü 
demir ve ar. 

Mustafa Köylerinden uzak olan sağlık me- Komisyondadır 

murluğu grupıma dahil edildigiriden 
şikftyet 

7923'/8544 !stanbul : Bağdat ad. Hizmet süresine göre eınekliını: au- Komisy.ondadı!' 
Santral Tramvay durağı rumunun ayarianınasma dair 
No. 293 Muhtar Öıkaya 

7924/8545 Çarşamba : Koldere Kö- Toprak verilmesine dair 
yünden Ahmet Torun ve 
ar. 

Komisyondadır 

7925/8'546 Azdavay : Hoca Köyünden Haksız olarak tahakkuk edi)en
4 

Maliye Bakanlığına 
Hüseyin Çevik vergiaen şikayet 

7926/ 8547 Nevşehir - Niğde : Kun- 18 . X . 1948 tarilıli dileı!:çesine· M. Eğitim Bakanlığına 
duracılar içinde kalıpçı ektir. 
Hasan Kllıçbioen yanında 

Hediye Önbilge 
7927/ 8548 İstanbul : Büyük Langa 23 . VIII . 1948 gün ve 8276 sayılı Komisyondadır 

Sefetej Selim So. No. 7 Mü- dilekçesine ektir. 
şerref Gökbarut 

7928/ 8549 Çorum : Kunduzhan Mah. Şehit kocasından kendisine aylık K'onııııyonda.dır 
Uİ'llç 3 şehit Şevket eşi Sa- bağlanmasına dair 
ibe .,,, - ı~ _,;~ 

7929/ 8550 Bandırma. : As. Po . o. Kanunsuz olarak ihtiyat ııskerllği- l\1. K Bııkıınlığıııa 
19864 eri Ahmet Özçetin n alındığından şika e 

7930/ 8551 Konya : Cumhuriyet mey- Haksız olarak mabkıim edildiğiıı- Komisyondadır 
dam No. 74 Kazım Özbay- den şikayet 
sal 

7931/8.'552 Küre : Ka.radonu Köyü 
muhtarı 

7932/ 8553 İsparta : İstanbul Otelinde 
Yani Tomari 

Köyleri civa.nndaki orman enkaıı KomifıYondadır 

hakkında. 

İmroz adasına gönderilmesinin te· İçişleri Bilkanlığına 
pı.inine dair 



r.yıt 
No. 

Dnek~ ea1übiDiıı 
adı, aoyadı ve adreai 

- ,.,, __:. 

· Dilekçenin özeti 

7933/8554 Turhal : Meydan Mah. Şe· İkramiyesinden kesilen fazla ver- Komisyondadır 
ker fabrikasından 117 sicil gilerden şikayet 
No. pişirici Şevki Torun 

793tj8555 Sürbehan • Ağrı : P. T. T. !mtibanınm tekrar yapılmasnım Konıi~yondadır 
merkezinde Hikmet Demir teminine dair 

7935/ 8556 Tercan : Halkdan Hüseyin 
Kü~ük Ali ve ar. 

7936/8557 Terme : Sancaklı Köyünden 
Osman Baysal 

Topraklaııdırılmalarına dair. Sağlık ve Sosyal Yar
ilını Bakanlığına 

Hakkmda verilen mahkeme karanıı- Komisyondadır 

7937/ 8558 Değirmendere : Halkevi S&

hibi Osman Eker 

7938/8559 Bursa : Cezaevinde Kerim 
Püskülsüı: 

7939/~ Refahiye : Salur Köyünde 
Emrullah Koçak 

7940/ 8561 Bünyan : İbrahimbey Mah. 
Mu tafa Peker 

da hatayı adli bulunduğuna dair. 

Haksız olarak verilen haciz kararına Adalet Bu kanlığına 
itiraz. 

Para cezasınm çalıştırılarak ödetti- Komisyondadır 

rilmesinin te.rq.inine dair. 

Maliyeoo gayrimenkullerine yapılan Komisyondadır 

müdahaleden şikayet. 

Çalınan öküzlerinin buldunılınasına Komisyondadır 

dair. 

7941/8562 Pınarbaşı : Hayriye Köyü Köylerinin Baykara hcesine bağ- Koınisyondadır 
Muhtan Kaynar Bucağı larunasına dair. 
Mehmet Akça 

7942/8563 Osmaneli . Bilecik : Büyük- Kendisine nakdi yardım yapılma- Komisyondadır 

cami Malı. Hatice Karabu- ı;ına dair. 
dak. 

7943/8564 Bayburt : Tüccardan Ah- Gayrimenkullerine yapılan tecavüz. lçişleri Bakanlığına 

met Kıldıdan ve ar. !erin men 'ine dair . 

. 7944/8565 Adana : Kocavezir Malı. Esnaf odasınca kanunsuz olarak is- Komisyondadır 
Bahçeci Salih Yık al' tenilen kaydiye parasından şikayet. 

7945/8566 

7946/8567 

7947/ 856 

Elazığ : Rizaiye Mah. Tar
labaşı Sok. No. 27 Meserret 
Ünlü ve ar. 

Ankara :İçişleri Ba. Kiiğıt. 
i.§leri Md. memurlarından 

Süleyman Kavuştuğ 

İstanbul : amatya Arap
kuyusu Camii o. No. 9 
Ayşe Mübeyhe Sılay 

Kızteknik okulu mezunu olduğun
dan sıraya tiıbi olarak çalıştınlma
sına dair. 

17 . IX . 1947 tarili ve 4253 sayılı di
lekçesin ektir. 

Hizmeti vataniye tertibinden aylık 
bağlanıııaıunu dair 

Komisyondadır 

Komisyondadu· , 

Komisyondadır 

6 . LX . 194 tarih Ye 679 sayılı Komisyondadır 

dilek<; sine ktir 
7948/ 569 Ayvalık : Hayrettinpa.şa 

Ma.h. 19 ne~ So. No. 2 
Ha.san Fehmi ergiz 

7949/8570 Bucak . Burdur ydi 17 . . 194 tarih ve 7317 sayılı Kom.isyondadır 

Köyünden Ömer Pak dilekçesin ektir 

7950/ 571 Anıasya : IIatuniye Mab. Kazanç ergisinin affına dair ~laü o Bakanlığmp 
Esat 'Özüdoğrı~ 

iJ-. 



K~&yıt 
No. 

l>ll.~koe nhlbinin 
adı, soyadı ve adresi 

- 473-

Dilek9~min özeti 

7951/8572 Çarşamba : Çamalan Kö- 'l'oprııklandırılmalarırun teminine Tarım Bakanlığına 

yünden Ali Osman Akan dair 

7952/8573 Adapazarı : Çeşme Meyda- Kanuni hakkı olan ikramiye ve İc:işleri Bakanlığına 
nında Hadiye Lüleci emeklilik aylığının verilmesi hak

kında 

7953/8574 Kadıköy - İstanbul : Acı- Hizırtet süresine gö ı·e kl\lltıni ikr• Komisyondadır 
badem Hasanpaşa Mah. miyesinin verilmesine dair 
Şenibey So. No. 12 Süley-

.. \ . ... 
man Pekdemir 

7954/8575 Artvin : Askeri Şube ya- 1 . IV . 1948 tnrilıli dilekçesine Komisyondadır 

zıcısı İbrabinı Sudi Genan ektir 

7955/8576 Bostancı : Emin Aliı>oııa l . Xll . 1947 tıırih ve 3332 rıayılı Komisyondad ır 

So. No. 42 Nurettin Kayım dilekçesine ektir. 

7956/8577 Ankara : M. . Ba. llv. l<~meklilik durumunun yeniden in- Komisyondadır 

Müsteşarlığı 3. Snf. Ml. Me. celrnnıesinP dair 
Halit Ziya Baykara 

7957/8!180 Yeşilköy - tstanhul : Şen
lik Mah. İdris Çeviker ve 
lll'. 

795 / 8!iRl OüzcP : Oskühü Köyü 1-Iulı
tarı 

M. S. Bakanlığınca istimlil.k edilen 
arazilerinde uğradıkları hak!Jizltk
tan şikayet 

KöylPrinde bulunan suyun Düzce
ye götürülmak istenildiğinden şi

kil.yet 

Komisyondadı r 

fçişl('ri J1nkıınlığına 

79!i!lj 85R2 Diy11rhakır: lzzetpaşa Cad. Dilekçe Konıisyonunea hakkında 1\orniı;yondadır 
No. 73 Diını.vekilleriııdcn veı-ilen kaı·arlara itiraz 
Mustafa Ükkaş Akkoyunlu 

7960/ !i 3 Azd11vay : Hoca Köyünden Haksız olarak tahakkuk edilen :\!aliye Bakanlığına 
Mehmet Çevik veı·ginin kaldıı-ılınasma dair 

.. 

7961 / 8584 İzmir : Kahramanlar 1517 Evlerinin Belediyece yıktırıldığın- Komisyondndıı· 
So. Hazineye ait arazilerde dan şikayet .. ı . 

Nail Karakan 

7962/8585 Ankara :Belediye Gelir~- 3658 sayılı Kanun hükümlerinden Komiııyondadır 
leri Müd. İsa Benli nıuat tutulmasına dair 

7963/8586 Antalya : Reğhetiye Mıı.h. 4 . VllT . 1948 tarihli dilekçesine M .. , . Bakıtn lığmn 

Türkeli So- No. lO Mucip ektir 
Or gen 

7964/8587 İzmir : Miı tahkem mevki Nasbımn düzeltilmesine dair 
Hayvan Hastanesi Müd. 
Vet. Albay Memduh Ozkun 

KomiRyondadır 

7965/8588 Kocaeli : Baç Mah. Mezar- Emekliye ay-rıldığından kendisinin İçişleri Ra kanlığına 
lık karşısında No. 80/25 geri hizmetlerde kullanılmasına 

HaydM Ilgaz dair 

7966/ 5 9 Kütahya : Şehreküstü Malı. Tapulu gayrimenkullerinin gayet Konıiııyondaclır 

Pala.nga So. No. 10 Nuri ucuz bir fiyatla alındığından şiki.-

'• 
IC.eler r.eı 



kqıt bnekge nhfbinin 
N o. adı, soyadı ve adresi Dilekçenin özeti İşiemi 

7967/8590 Azdavay : Ozel İdare 2 nci Ücretinin maaşa çevrilmesine dair Komisyondadır 
Daire Suvari Tahsildarı 

Şakir Kömürcü 

7968/8591 Gazianteb : Op. Dr. Mecit Sünnetçilik vesikasının veı•ilmesi- Komisyondadır 

Barlas Hastanesinde pan- ne dair 
su.ınancı Sakıp Gzdinç 

7969/8592 lstan'bul : Çaı-şıkapı Yeni- Kanuni hıı'kıkı olan iıkramiye inin Maliye Bakanlığına 
Okul So. Zülfikar Ap. Kat verilmesine dair 
3 N<>. 3 Hasan Ba ri Altı-

ok ·, · 

7970/8593 IJ3a'kıroköy - lstao'bul : Balı- Gayrimenkulünün cilıeti askeriy~- Komisyondadır 
çelievler Fikret Yüzatlı ve ce işgal edildiğinden şilkayet 

ar. 

,7971 / 595 ivrihiııar : Yaverviran 'J'ıopraklandırılmalarına dair Komisyondadır 

K{)yünden Ra it Özkan ve 
ar. 

7972/8596 IIG11s : V aiz Ma•h. N'(). ı J Ilimsali gibi kendislııe de pasapo M Komisyondadir 
Fet!h1 Yener 

7973/ 597 '• imav · - K'ütahya : Te·kel 
ihiıyii 'Muı:ltalfa Güngör 

7974/ 859 Bursa : a.'karya Ma'h. Ye-
ni o. 21 Cemal Kınuy 

7975/ 599 ivas : Kazancılar No. 12 
'M.. Ali Çağlayık 

verilme ine dair 

Özel Af Kıınuııuna dair 

~ı . ı . 19 gün ve ()Qfi!l . ııyılı di
lekçesine ektir 

12 . 1 V . 194 gün ve 6 90 sayılı 

dil k~esine ektir 

1\ onıisyoııdadıı· 

Komisyondadıı· 

Ko ıııisyondadır 

797fı/8600 amatya - 1ıstan'buJ : Ko- Işinden 'haksız olarıık ~ıkaı·ıldığın- J ç işleı·i Bakanlığına 
caımwtafapaşa ad. Tütün- dan -şikayet 
cü çıkınazı N<>. 15 Mufhar-
renı Bilir , · 

7977/8601 Ü küdar - İstanibul : İlbsa- Kanuni malülliyet derece. ine gör Konıisy()ndııdır 
niye Ma'h. Tunıufuağı Etem- ııylık IJ:ıağlanımasına dair 
paşa o. 24 Hiilusi '01-
genalp 

797 1 6()2 'l'oı'balı : Su'başı Xöyündeıı Toprak verilmesme dair Tarım Bakanlığına 

Tevfik Taşdelen 

7979/ 03 Kaş : Margaz Köyünd n Kocagöllin kurutulma ında çalıştı- Komisyondadır 

tıbra'bi:m Öder ve ar. rılmamalarııım tenrinille 'dair 

7!l Oj 604 Ağrı : Esnaftan 1 mail Boz- :\fıntakalnrJUda serb&ıt dolaşan. ımç- dal t Bakanlığına 
kurt !unun cezalandırılmasına dair 

79 1/ 605 Cebeci - Ankara : Aile Haksız olarak emekliye ayrıl.dığın- Komisyondadır 

bahçesi Gü~liiler sokak o. ilan şikfıyet 
3 Tahir Erman . 

79 2/8606 ivas : Lise Kimya ğret- Kımuni terfUıinin yapılmRBına dair Komisyondadır 
meni enıil envar 



Ka;rıt 
No. 

7983/8607 

798-lj ~08 

7985/8609 

7986/8610 

7987/8611 

7988/8612 

Dil•oe •ahllıinin 
adı, soyadı ve a-drıısi İtl&mi 

,Ayvalık : Hayrettinpa~a :.!5. JTI. Hl-l giiıı ve 6703 !ıily!lı di- J omi:ıyqndadu· 
Mh. Çiiteçeşme sokak No. , J.ck~csine ektir 
23 İbrahim. Ethenı 'l'rııbuş 

}ğde : Akşa,ray il esi • ij.l. 
tanham buc~jınclan Meb· 
met Saman 

Antalya : Ertuğrul camii 
iqıa.w.ı ..Akıncı Çd. No. 8 
Salih Ganiın Temizyürek 

Polatlı : Umumi hııliilar 

,bpkçişi Emin işler 

Ankara : Alibaş Mlı . Ulu 
canlar Cd. fnegöl sokak No. 
25/27 Mahmut Yakıt 

' . 
Kemaliye : Hapmıs köyü 
Ali Özkan 

'J;'qrrak ve~-ilmesiııe ıiaiı · Koıni~:~yondııdır 

Ki'raya verdiği cviııiıı boşaltıl'ması- ·.<\~l;ıl t Sakanlığıııa 
na daiı· 

21 . I . 1948 taı·ilı ve 8339 sayılı di- 1 çişleı• i Bakanlığına 

lekçesüıe ektir 

Yugoslavya'daki arazileı-i üv.eı;inde- Komi.s.vondadır 

ki haklarının tanınmasına dı,tir ,. - ~ 

Kanıınİ haklarının tonınmn.~ına daiı· Komisyoııdııdıı· 

798.9/86.13 1stanl,ıul : Raydarpaşa Li- 10 . YJJT . 194 gün ve 1!13 sayılı 1 oıııisyondadıı· 
sesi Kütüpaneslnde Mehmet dilekçesine ktiı· 

Gökrükli.i 

7990/ 614 Kadıköy - latıınlml : Arıba l<&mwi hRkkı olaıı hnrh zıtmlııruıııı .Kon:ı.isyondadıı· 

dem Esutpaşa ve ncıne~ ''cı·ilnıeııiııe çlail' 
aralık sokak No. 4 .l\ı~hmet 
AJi Bayru 

7991/ 615 Birecik- Urfa : Halfeti bu- !l . n· . 19-l ı;tiiıı ve ,6 , t say~h ıji. roıııj yondadır 

cağından emekli yüzha~ı Jekçesine ektir 
Abdülkadir Belkis 

7992/ 8616 Acıpayanı : nenlik köyıı lluksız olaı·ak vnv.ifesiııden çıka - Ji omiııyondadw 
eğitmeni Bayram Aysol ı·ıldığmdan şikliyet 

7993/ 8617 A,ydın : Köprüiii Malı . . Trkııüt muaşıııuı hiı· uıı evvel bağ- Komisyondadır 

Çan•kııyıı. Cad. o. :JO 'ai m ~ laıııııasına daiı· 

IV,badayı 

7994/8618 Adana : Milli nıensuca~ Oğluının ınahkiııni)retiııin affına Komi. yondadır 
fabrikasında No. 144 Gü- dııir 

lüat.an Canpola.t 

7995/ 8619 Bafra : fli.iküınet karşısm· 
da Omer Kıılb~ıı 

7996/ 8620 

7997/8621 

Muğla : C'umhuriy t ilko
kulu bnşöğı·etıneni Os~aıı 
Giir. ıın 

Eaı·abük : D. D. Karabük 
depoşund:ı ınaki.niat 18\l i 
Sabri Erdemoğlu emol 
ErMm 

,ahnaıı lıRY\'anlaı·ının ödcttiıi.lnı - Konıi yondadır 

fllO dnir 

. t~i y}Liık kul ın zammının yapı!- • Kımıiııyondndır 

ınR~nıa clııir 

Eski vıızifeı-ıinc tekrur alınmasına !Xomisyoodadır 

dair 



Xa.yıt 
No. 

Dil~kge sahibinin 
adı, soyadı ve ·adresi 

- 4'18-

Dile'kçenin öuti İtlemi 

7998/8622 lncirliova . .Aydın : Em e:< li Oğluııtın ölüm parasının başka bi ı· Komisyondadır 
banka meruUTu Muharreıo kadına verildiğinden şikayet 

Uğurel 

7999/ 62:1 Ankaı·a : Demiryollar inşa 

at dairesi rei.sUği yüksek 
mühendislerinden Nibnt 
Sargmalp 

8000/ 8624 Beşiktaş . !stanbul : ŞenJik 
dede camii imaını Osmnn 
Sayın 

3656 sııyılı Kamın hükümlerinden Komisyondadır 

dolayı ınuğdur edildiğinden şika-

yet 

Kımuııi emeklilik haklarının tanın- Maliye Bakanlığına 
maclığmdau şikayet 

001/ 8625 Ankarn : Denizciler Cıul. Hakkında tatbik edilen emeklilik Komisyondadır 

No. 95 Celal Harnarncı Ap. kaı·arının ı;effine dair 
9. daire Kani Çuhadaroğlu 

8002/ 626 Bünyan : Gümürgeu kö- 'l'opraklandırılına larına dair 
yünden Fatma. Akkoyuıı ve 

• Komisyondadır 

003/ 627 

8004/8628 

8005/8629 

ar. 
Oazianteb : Şarlciyan Malı. 
Alay tüfekçi ustıı.sı MF! h· 
met Nuri Mimar 

Antakya : Kurtuluş Cad. 
No 144 İzzettin Tunca 

Beşiktaş-İstanbul : Zambak 
So. Şecit Muhtar Mah. 
16/3 Aylan Ap. Daire 3 
Dr. Mustafa Feridun Ak
türk 

8006/8630 Diyarbakır : Kaşıkbudak 

Mah. No. 9 Ali Bayhan 

8007/8631 Eceabat : İbrahim Akbu· 
lat 

8008/8632 

8009/8633 

lst.ikliıl madıılyıı.sının verilm esine l~i~leri E!akanlığın:ı 
dair 

Kanuni haklarının taıunmadığın- 1\.omiKyoııdadır 

dan şikayet 

Notere emaneten namına yatırı- ,\dnlet Bakanlığına 
lan parayı alamadığındım şikayet 

Orman işletmesindeki yolsuzluk- Tru·ını Bakanlığına 

tan şikayet 
Miinnsip bir iş verilmesine dair Komisyondadır 

Kanunsuz vergi alındığından şikii- )!aliye Bakımlığına 
yet 

., 

İstanbul : Arnavut Köy 
Francalacı So. No. 4/6 ls
mail Yalçın ve ar. 

Bandırma : Atatürk Cad. 
No. 17 Yunus !şer 

iheti ıı.skeriyece ~gal edilen evi- Komisyondadır 

nin bo.şaltılnııı.sına dair 
,., 

010/8634 Eskişehir : Akçağlan Mah. 
Seyrek Cad. No. 9 /3 Ah· 
met Cemi! Büyüközden 

8011/8635 tnaş Köyü halkından Ha
lil Cavıtaş 

012/8636 Buldan : Yalçınkaya Mab. 
Mustafa Kardeşler 

8013/ 637 Gümüşhacıköy . Ama ya : 
ttköfretinı müfett~i Salih 
llpl 

Haksız olarak mektepten tard edil- Komisyondadır 

diğinden şikiiyeJ 

Ekilecek tohum verilmesine dair Komisyondadır 

Tahakkuk edilen sinema ~eza ının Komisyondaclır 

kalclırılmasına dair 

3656 sayılı Kanunun 8 maddesinin Komisyondadır 

t fsir edilme ine dair 

, ... 

' t 1 



~,t 

No. 
· Dilekoe sahibinin 
adı, soyadı ve ıı.dresi 

,'19-
• fl 

Dilekçenin özeti 

8014/8641 Vakfıkebir : Beşikdüzü bu- Haksız olarak işinden çıkarıldığın- lçişleri Bakanlığıııa 
cağında saatçi Babtiyar dan şikayet 
Barutçu yanmda Hayri 
Barutçuoğlu 

8015/8642 Ankara : Tank Okulu Ko- Nasbırun düzeltilmesine dair Komisyondadır 

mutanı Celal Alkoç 

8016/8643 Nazımiye : Özel Sayman- Memur arkadaşlarmdan gördüğü lçişl ri Bakımlığına 
lık Varidat katibi Remzi f na muamelelerden şikayet 
Altagündüz 

017/ 8644 Ankanc : Seyı-ıın bağin - 'l'ashihi ka'rar dosyası z:iyi oldu- Komisyondadır 

ında o. 46 Mehmet ar- ğundan bir yenisinin verilme ine 
ı·af dair 

8018/8646 Zara : Alişanbeyağalı köyü Tapulu arazileı·iııe yapılan müda- İçişleri Bakanlığına 

Rifat Yüccsau. halenin kaldırılmasına dair 

8019/ 8647 Bolvadin : Derine köyün,. 
den Şaban Serk 

8020/8648 Bornova . İzmir Kazakoğ
lu So. No. 19 İbrahim Deri
ci 

Karısının ı.rzıoa: ge~enlerin cezalan
dırılmadıklarından şikayet 

Kanuni iskiiııının teminine dair 

Adalet Bakanlığına 

Komisyondadır 

8021/8649 Şaı'ki Karaağaç : Doııarşa l stiklal harbindeki yararlıkianna J"omisyondadır 
Köyünden : Ha:lil Ünal karşılık ikı·amiye verilme.~ine dair 

022/8650 İstanbul : Silivrikap ı Tek- Biı·inci tilmen muhasebecisinin sah- Maliye Bakanlığına 
kenıa.slak o. No. 7 Hüse- tek~rlıklarındım şikayet 

yin Kosun 

023/8651 Erzıırum : Erzincan kapı- 2311 sayılı kanundan faydalandı- Komisyondadır 

sında Yenisinema yarunda- nlmalarına dair 
ki dükkil.nla.r kiracıları l\{ııs-
tafa Kıı.tıncr ve nı-. 

8024/ 8652 Iı:skişohir : lstasyon 
No. 83 Naeiye Alt<ık 

Cd . Öğı-etnıenlikJrrden birine ta~rini hak- Komisyondadır 
k ında 

25/ 653 Burdur : Yenice Mh. Pi- Özel affın tominine dair Komisyondadır 
yııde Üsteğıneni İbrahim 
Oğuz Biiyükartık 

8026/A654 Ü~küdar . l tanbul : Ta- Kul liden ihracı edil<tiğindeo bor- Komi.,qyondadır 
baklar Külhan o. No. 11 cunuıı taksitle alınmasına dair 
Necdet Mısıroğlu 

80271 655 P ma ı-başı : .A.kviraıı kÔ\}'Ü 
muhtan Enver tyigün. 

028/ 8656 Anamur : Göktaş Mah. Ab-
durrahman Alelanoğlu 

8029/ 657 Kadıköy İstanbul : Ci-
hansor118keri So. No. 2/ 46 
Adviye Okay 

Akkı~Ja Kazwıınıı il ihak ettirilmclc- Korui yondadır 
riııdcn şikayet 

Belediye reisiııin yol~uzlukların- Jı;işl e ri BaltanJığuuı 
dan şikayet 

Ş bit yetimlerinin ııyhklarına da laı;ı. Bnkanlığına 

zam yapılmasma dair 



'K:a1Jt 
No. 

DUekQe lahibinin 
adı, soyadı ve adresi Dil$k~ CSzeti İtlemi 

Zonguldak : Mitbatpaşa Kanurısttz .olarak iı,inden ç.ıkarıldı.- }i: o mi. yondadır 
Mah. 2. Makas mevkii No. ğından tıikAyet 

113 Ömer Kaya 

031/ 659 uınra . Konya : Tımraş 1'oprakhmdınlmasıııa dair Kdmi yondadır 

032/ 8660 

oaa; 661 

Köyünd n .Ali Polat 

Manisa : Mimarsinan Mah. 
Yeşil tepe Oad.ı o. 13 
Hakkı Çeviksoy 

Safranbolu : Üçbaş Köyü 
halkı 

ll . 11 . 19<18 gün ve 6316 sayılı KomiSyondadır 

dilekı!f' in ektir 

fis memurunun suiistimalinden Komi!ıyondadır 

şikayet 

034/ 8662 Yenişehir . Ankara : No. Amerika'da yaptığı 20 a.ylık a.sker- Komisyondadır 

182. Varher Ap. Daire 5. liğ:inin kabul edilmesine dair 
Ali Galip Mutdoğan 

8035/ 8663 Askeri pos. No. 18643 Hay- 14 günlük oda tıapsi cezasının kal- Komisyondadır 

ri Demirbaş dtı'llınnsına dair 

8036/8664 Ankaı·a :Toprak Mahsul- Vergi Mıuıfiyet Kanunundan isti- Mlıliye Bakanlığına 

leri Ofisi Gn. Md. Hesap fade ettirilmesine dair 
uzmanı üleyman Vidinli 

037/ 665 Boyoğlu . lstanbul : Ayn.s- Avukatlık nilisatnamesi verilmesi- Komisyondadır 
paşa. P mpe o. ro. ll n dair 
Yorgaki Habib l\1. anduk 

03 / 666· K.ıTş hir : Kuşdili Mah. Kurısuıı iğfal denler hakkında Ada! t Bakanlığına 

Koru mevkiinde A k r Ak- kanuni cezamn verilm hıin terni-
kuş ııine dair 

0:-19/ 667 Dinuı· : Ba macı Bu ağı ırastancd ıu ccaııeıı tedavisinin ]< oıuiııyondııdır 
Yakıı Köyünden evket teıniııln dair 
İzmirli 

040/866 İstanbul : Yavuz savıış ge- 'l'a-shihi 1cıırar 1ıa:kkında'ki <li~e'kle- Komisyondadır 

ınisi 1. 9. K. mwkine üst- ı·iniıı kııbulüne dair 
ıteğmeni Hüsamettin Ku-
zuoğlu 

041/ 669 Ankara 
Başşe'hir " 
ğun 

a'karya Malı. Hll'k ız olarıılk vazifesindeu ıkal'ıl- Komi yondadır 
o. 46 Hakkı dığından şildiyet 

042/ 671 Tefenni : Çiftçi M'Ustafa Ananas ekiminin ııağlamn uııı da- Komisyondadır 

Karagöz ve ar. ir 

043/8672 An'kara : dliye karşı ı Baı·o disiplin !kararının iptaline l\ onıi~yondadır 
No. 212 Çulha Ap. Doğan dair 
Doğu 

044/ 673 Aydın : Adalet dairesi kfi- Man larının nrtmlnıa ının tenıini 1: oıııisyondııdtl' 
tip! ri• ne dair 

0-!5/ 674 ·kşclıir Mahkeme kararının iptaline dair Komisyondadır 

ll am al ro. 3 AlbdullaiJı 
De1ibağ 

~~ 



KaYJt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Dile!kçenin özeti İtlemi 

8046/8675 'l'dkali : BE!hznt çaı-şısında Arazileı-i üzerindEiki 'kanuni bakla- Komisyondadır 

Fotoğrafçı lımıail Ari eliy- ı·ıııın taııımnasıııa dair 
le A'hınet Aydın 

80471 li76 Maraş : Aı·kiyeci llaeıea- .\fahkumiyetinin affına dair Komisyondadır 

fer Mlllh. Balcı yokuşu No. 

55 Kadı·i Ergüney 

8048/8677 Kütahya : 11 J. K muavini Kanuni terfiinin yapılmasına dair 1-\oınisyond~dır 
Biı]başı Nilıat Süer 

8049/8678 Bayı·amiç : Ağaç Köyün- 'fııl'lasııun işgal edildiğinden şikii- Komisyondadır 

den Mehmet Sııçak ,vet· 

8050/8679 Gölköy : Cibadiye Köyün- Y argıcı ıı kanunsuzJuıktarındaıı şi- Allalet Bakanlığına 
d<>n Mehmet Bııyı·ak l;ii,vel 

805J j !j680 Bozlur : Köy öğı·otmenle Aylıl~luıııın düzj!tilmesine dair Komisyondadır 
rinden l sa Ürosi'n ve Ar. 

8052/86 1 ' arayköy · : Bala Mlı. !;;otiı · lskiııılarıııın teminine dair 'ağlık ve Sosyal Yar-
köyü ıniibadili 1'opdeır.i r v~ dılll Bakanlığına 

Ar. 

8053/ (i82 Sal'ayköy Bıilii Mb. Demir 
Çelik 

8054/8683 Eliiz1ğ : İsm etpaşa Cd. No. 
122 Ahmet Tevfik Kuran 

lskiuılarıııııı teminine dair 

ı•;ğitıııeııleri için. alınan tarlasının 

iadesine dair 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

8055/ 684 Istanbul : Taşkırıeıs ı Fener Kazan<: Vergisinin muaf tutulması- Maliye Bakanlığına 
bucağı ayakkabı Cd. No. na dair 
104/186 A. Refik Aktaş 

8056/ 8685 İstanbul : Kumkapı Lfınga lifilli Korunına mahkemesince hak- Adalet Bakanlığına 
Mesihpaşa Mh. lhtisabağası kında verilen haksız karardan şikfı-
sokak No. 10 İhsan Kızıl - yet 
c ın ak 

8057/8686 Adana llasırpazarınd11 9 . TV . 1947 gün ve 3208 sayılı di- T\ooıisyondadır 

Kalıveci Arap A7.iz yanında lekçesine ekti r 
Burhanettin Akbulut 

8058/8687 Konya :Yarma bucağından u boı ·lanııııı aifedilmesine dair Komisyondadır 

8059/ 6 

Mehmet Çiftçi 

'l'eı·ean : Doğu Beyazıt P. ı\ rnzi verilmesine dair 
T. T. Rat bekçisi Edip 
Tünçer 

K o misyondadır 

8060/86 9 Karncaköy : D. P. Başkanı Kömür i htiyaçlarının t11minine dnir Komisyondadır 

F iruz Yüeel 
8061/ 690 Erzmum : Yapı Enstitüsü 52-12 sayılı Kanun hükümlerinden l{om iııyo ııdadır 

Beden Eğitim Öğretmeni ve fa~·dalanchrılmasıııa dair 
Müdürü Tahsin Tıığına~ 

8062/ 691 Ankara : Hacıbayram Gü- J<aııuııi miilülli,vetinin tamumasına Komisyondadır 

vercin sokak No. 59 El. f. dair 
Nazmi Sözer 
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8063/8694 Aydın : C. Savcılığı yazıcı- 3499 sayıh Avukatlık Kanuniyle J(omisyondadır 

lar'Indan Hasan Gök<;en kaldırılan müktc ep haltk1nın ta
ııınmasına dair. 

Komisyondadır 8064/ 695 Aydın: Mahkeme başkfıtibi 
yard ımcılarından RıY-a Ünal 

065/8696 Diyarbalnr : İzzetpaşa Cad. .ı. ın . 1948 tarilli i dilekçesine ek- l<omisyondadır 

No. 73 Davavekili .Mu~tııtıı 
Ükkııı; Akkoyuulu 

tir. 

H066/ 697 Mesudiye : Rajazan ırgül Tap~uJu arazilerinin Hükümet tara- Komisyondadır 

ve ar. l'ındnn başkalarına vcrildiğind<>n 

şikayet. 

8067/869 lspir : Yukarıkan Köyii 
Muhtarı Hasan Bıyık 

8068/8699 Van : Koyun mu tabsıllan 
Mehmet A 1 tay ve a ı· . 

Bankaoa kendilerine bor~; para ve- Komisyondadır 

ı·ilınesino dair . 
• Ilaı-ice yapılan hayvan ihracında Komisyondadır 

kendilerine de emsalleri gibi kolay-
llklar gösteı·i lmesine daiı•. 

069/8700 Bursa : ezaevinde 
İbrahim Ülgen 

Halil Bursa 'da yapılan mahkemesinin Adalet Bakanlığına 

· başka bir mahkemeye naklinin te
minino dair 

H070/ 701 Ankara : Bahçelievler 43. 3611 sayılı Kanunun geçici madde- Komisyondadıı· 

So. No. 14/ A Muzaffer sinde lehlerinc bir değişikliğin ya-
Çakar pılmasumı teminine dair 

8071/8702 Konya : Hükümet alanında 1 . III . 1948 gün ve 6647 sayılı Komisyondadır 

Mücellit Şevket eliyl Meh- dilekçesine ektir 
met Şükrü Eskili 

8072/ 703 Kadınhan : Esnaf Mehmet 
Huhisi Uğur 

avcının kanunsuzluklarından şi

kayet 
Adalet Bnkanhj:(ınn 

807:1/870-! Fethiye : Kesikkapı Ru- Kanuni iskanının yapılmasına daiı· 'J'arını Bakanlığına 

mcli Mulıacirlerinden Os-

8075/!li06 

man akman 

Beyşehir : Dalyan Mah. 
Şükrüyc oşkun 

Antakya : Bobşin Köyün
den Ayinfenadık Köyün-
den Ahmet Bezbüz 

Ölü eşinden kendisine aylık bağ

lanmasınıı dair 

Mahkeme iliimının yerine getiril
ıııediğiııden şikayet 

Komisyondııdıı· 

Maliye Bakanlığına 

HOi6/ i07 Beyoğlu - Istanbul : lstik- Tekaüde esas vazifed geçirmiş ol- İçişleri Bakanlığına 
!al .ad. Adıını Rayraktar duğu hizmetinin fiili hizmetine k-

leumesine dair 

8077/870 Küre : Karacionu Köyün- Geçimini t min eden keresteterin Komisyondadır 

8078/ 709 

den Raşit Karagö1. orman idaresince kendisine veril
mesine dair. 

ök : Eğinli Ali v reaı>

leri Şükrü Eğinli 
Maliye Bakanlığındaki kaııuni pa
ra alacağının verilmediğinden •i
k&yet 

Maliye Bakanllğına 
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8079/8710 Gelibolu : Bolayıı· Köyün. 
den İsmail Saraç 

EvinİI\ kiracıdan boşalttıı·ılarak 

kendisine verilmesine dair 

Mozayık işinden dolaYl Muamele 
Vergisi alınmamasının teminine 
dair 

.\1 ... Bııkanlığınıı 

8080/8711 İstanbul : Galata 'l'ünel 
Cad. Yenicami içeı-isi No. 
7 Jorj Anan 

Komisyondadır 

808lj8712 Galata . İstanbul : Kalaf.ıt Mozayık işinden dolaYl Muamele Komisyondadır 

8082/8713 

yeri No. 12 Asri mozayı !, 

yapımevi 

Şişli . İstanbul : Hacıma n· 
sur So. No. 29 Ahmet Tn:ı· 

kıran ve ar. 

8083/8714 Şişli . İstanbul : Büyükde
re Cad. No. 27 Arslan Çil'i 
imalathanesi 

8084)8715 İstanbul : Beyoğlu Kal· 

V ergisi alınmamasının 

dair 

MozaYJk işinden dolayı 
Vergisi alınmamasının 

daiıı 

temlnin<' 

Muamele 
temini n~ 

.ı\fozay ık işinden dolayı Muamele 
Vergisi alınmamasının teminine 
daiıı 

MozaYJk işinden dolayı Muamele 
yonc u kulluğn No . 2fı All · Vergisi alınmamasının teminini' 
nik M. Snhakyan dair 

l\omisyondadır 

Komisyondadır 

K oınisyondadır 

8085/8716 İstanbul: Keresteciler Cad. MozaYJk işinden dolayı Muamele Komisyondadır 
No. 247 Serkis Kılcıyan Vergisi alınmamasının teminine 

dair 

8086/8717 İstanbul : Keresteciler ad. .M:ozaYJk işinden dolayı Muamele Komisyondadır 
No. 247 Serkis Kılcıyan Vergisi alınmamasının teminine 

dair 

8087/8718 Manisa : Hacıhıılilleı· Kö· Karısı , kızı ve kendisine karşı eş- Komisyondadır 

yünden Mustafa Dağde l en has tarafından yapılan tecıı.v'iizle· 

rin önlenmesine dair 

80 8/R7~1 Ka lı köy . btaııbul : • 'tııl· ~irketl ('•·de geçen hizmetlerinin Komisyondadır 

diye iskele yolu o. 10 lh ı•ıneki il iıri ıw sayılınasuıın teın i niıw 

san Kuı-tlta n <laiı · 

80k!l IR?:!:! Piruziz : Çayır köyü nd " .\ı-ıı zi \'rı-ilmesi ne dair 
llmıhiın Aydeıııir 

Hmıo H7~:3 Aydın : ~l ahkcmcdc zalo:ı ·ı.ı.9(J surılı • ,•ukatlık Kanunu ile 
kfıtilıi l'\nri na~n r·nn kııldırıl nrı nıüktes p hakkının ta

n ınmn~ıııa ıbir 

091 1'7~-~ Xiğde : Ziı·aat llaııkıı'ı lskfinıııı tuniıı edecek bir ev vı>
~u lıes i lıı-k<;isi M:e hnırt ::l ı· ıilııır,;inc dair 
n nc ı 

Komisyondadır 

1\o ıisyondıı.dır 

Sıığlık ' 'e o~yal Yar· 
dım Bakanlığına 

09UH7:!."ı !\ adı köy . lsta nlıııl · llalit .\ oza~rık sHııayiinden 1\Iunmele Maliye Bakanlığına 
Ağa Ho. No. "!.7 Rıı n.f lıı ci d ' · \'Hıı-bi ıı iıı ka ldırılmasına daiı · 

leıı 

09;!1 7~!i Hııltaıııılını e t · lsta ıı b ııi : ı 1 . · . I!J~ gün v•' 4720 Hayılı 
Kıırncehl' ılll tmı Jbroh inı ;(1. · ılilı·k~c·sitıı:' cktir. 
Xu. -l-1 .\ ı-if Akkurt 

Komisyondadır 

-·· -.tl 
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. 094/R727 Köyceğiz - Muğla : ÖzPl 'l'ekııiit ınıınşı \'Crilnıesine dair Komi~yoııdndır 
sayıuanlık eski tııhsild q -r ı 

Şükı·ü Yürel 

09!i/ f!729 Müı·cfte : Kooperatif Bo-;- Tck!'lin üziiın alış fıyatlarıııı a:·tır- Komisyonıladır 

kaıu ı ı;ısın ı teminine dair 

SO!lll /~7:!0 Kumköse : L<iiçükıığn dı•- Keııdileı·ine r.irai yardımın yapı!- Komisyondadır 

Ye mııhtnı·ı Ömer Dursun ıııas ınn dniı· 
ve nı·. 

RO!l7 / f:l7:'!1 Dl've li : Cücün köyiiııdr- • ı Topı·,ık l"eı·ilnıesine dair Komis~·ondadır 

Muhittin Kılıçkıran 

8098/ 732 Aı·tvin : Ömer Gürkan ve Buraklımnın ilce yapılmasına dair l <:işi Hi Bakanlığına 
ar. 

RO!l!l/ 8733 . lst aıtlml : Uzunkapı 1sken- Mozayik i şindrn vergi alınmaması- Komi~.,·ondatlır 
dcr ('ad. ro. 12 Tiııhnııt- na dair 
tin Erkıran 

Sl00/ 1'1734 Pınaı·haşı - Kayseri : Me- ::ıı . Xtr. 1947 gün ve 5859 sayılı Komisyondadır 

likgazi Köyünden Osman dilck<;esino ektiı· 

Çcl('bi 

!1 101 /8735 Oediz : Gazikemal 
Ilaiii Soyltı 

Mah. 6 . Vll . 194$ gün ve 7962 sayılı 1\oıııisyondadır 

dilek~esine ı>ktir 

R102 / 7::ı6 Kadınhanı - Konya : Ra- Oayr-imenkulleri üzerindeki kanu- Komisyondadır 

rayönü Rucağından ad<'t- ni haklarının tanınmasına dair 
tin !=i fak 

Rto:ı; 7::17 Rin~öl : tl .Jandarma Ko. \~ ııııni t('rfi~iuin yııpılmasınıı dair Komisyonrlıı<lır 

f3era(ettin "!\onra pıı 

R101/ 7!39 Kır~ehir : lnönü tikokul (i l"n korasından dolayı kendisine Maliyı• Rnkıııılı~ına 
öğretmeni Mürüı·vet Kılı<;- yardım ynpılıııasına dair 
aı·slan 

f!tOt'/ 740 'l'avşaulı : Dorııartic,: Buca- Aııoııoslarınıı verilen fiyatının ar- Komisyondadır 

ğının Göçebe Köyünden tmlıııasıua dair 

106 /8741 

107/ 742 

108/8743 

~k~ü ~ 

Bornova : Kurtuluş So. 
No. 7 Ali Galip 

Acıpayam : Müftüoğlu Ah
met Denıirci 

'l'iıksinı - İstanbul : .,. hit 
Muhtaı·b y ad. F.azlıbey 

Ap. o. 2 Corci Kalfopolos 
ve ar. 

10 . rT . ] 9411 f:(İn \"C 6293 soyılı 

Arıp:ıyom müftülüğün(' 

hakkında 

tayini 

B4ki ın · l<>kl eriııin keııdileı·ine ia-
dt·s;ııiıı teminine dair 

Komisyondadır 

Komisyoudadı r 

Komis.vondadır 

R109/8746 Ankara : aracoğlu Malı . C:Hi kalan mahkfımiyetiuin affı - Komisyondadır 

3. ad. 1o. 16/4 M. Tevfik nu dııir 

Öz bilen 

110/ 7-!7 Adıyaman : Kapcami 1ı1ah. ll . VllL. 194 gün ve 8203 sayılı i\1. ~- Bakanlığına 
Mahmut Peri~an ~lilek<:e ine ektir 
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1 ll /. 74 Çemişkezek : Sınsör Kö

yünden Mustafa Güngör 

Oe'bze : H. Halil Malı . No. 
17 Ali Rıza Pak <JY 

laşelerinin Devletçe teminine dair 1 çişlel'i Bakanlığına 

8112/ 8\49 Cezasının affına dair f\.oınisyondadır 

8113/ 750 M•esudiye : Yavşan Köyün- Gayl'~nıenkullerinin 'kendilerine 'bı- Komisyondadır 

den Osman Erelönmez ve rakılınasma dair· 
u, ı· . 

U4-/ 875 1 ls tnn'bul : Galata yağka
pan iskelesi arap kayyun 
16/ 18 K. Fı·ansuva 7-ııl oni 

il l13/ 752 1 stıın 'bul : Un'kııpaııı De
ın i ryol • o. ~o. 2 - -l- (i Ab
di Özaktaş 

H Illi/ 875:1 tstıınllm l : F'eııH Bu cağı 
cilhali baraççı Karam ehmet 
'o. No. 5 Agop Murutyan 

8117/8754 Çumra: Kııı·anıaıı kırı Kö
yünden Mustafa Erdoğan 

811 8/8755 1 tanibul : Veledi Kaı-abaş 
Mıılh. Kıırıı.göz Çeşme So. 
No. 21 Cemal Doğmuş 

Mozayık işinin de Muamele Vergi- Maliyl' Bakanlığına 
sinden muaf tutulımasına dair 

Mnliyı :: :.ı kanlığına 

" K o misyondadır 

Bankaca fazla :kredi verilmesinin K o misyoudadır 
t euıiniıı e dair 

Kendilerine parnca yardım yapıl- Komisyondadır 

masına dair 

8119/8756 Alksaray . iğde : Hacı'ha- Kanuni miras hakları olan gayri- Adalet Bakanlığına 
san Qorwk viiri leri' Malı- menlnıllerin :Jten'dilerine verilme i-
mut Azılı uc dair 

120/ H757 lstan'huJ : Unkapanı Zl'y- Mozayık işin'den Muamele Vergisi Maliye Bakanlığına 
rek Cad. <> . 60 Mustafa almmaınasına dair 
Zillioğlu 

8 121 / 875 Ünye : Knlederl' : M. Ra- Ormanlardan istirfa'<ie ettirilmeleri- Turını Bakanlığına 
fet 'l'ezcaıı ve ar. ne dair· 

8 122/8759 Kilis : Şıh Albdullııb. l\1ah. Dııııı§tay kararına itiraz 
Cam:baz Ra'bip So. No. 8 
:\lecit Dilınen 

8123/ 760 Artova : Dudurga Köyün- Mıuldi yardım yapılmasına dair 
den Dursun Güler 

tıl24/ 761 Ooy(' . Ordu : Yılmazlar lı:ıkiinının yapılmasına dair 
Mııh. No. 125 Hasan Tah-

~ 

sin Erdener 

Komisyondadır 

Komisyondadır 

'ağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 
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II. Anayasa Komisyonuna Gönderilen Dilekçeler 

Kayıt 

~o. 

77-I!J 

77 !l 
7790 

7792 

Dilckçe "ahibinin adı ve adresi 

.).! er~iıı : llaıııdi Ongun, D. P . tı Başkaın 

lzıııit : Dı·. RPnızi Giı·ııy, D. p li Başkaııı 
Kütahya : tfıralıiııı Baltaoğlu. D. p n, ..... 
Da ş kanı 
'l'rııbzoıı De nı o k ratlaı· ı 

Uilekçrııin özii 

~-\~ı: im defterlerinıle ~-ap ılan knsl:i ~-ulsur.lukla: · 
nan şi ki\yct 

~ • » .. 
» ~ • ,. 

» ,. » ,. 

III - Bütçe Komisyonuna gönderilen dilekçeler 

5058 1zın.ir : Memdub Eı'bek, 'Jıoprak Ma!hsulleri 
Ofisi Bölge Müdürü. 

5071 Emet . Kütahya : Mustafa Civelıik ve aı· . , 

Hacımahmut Köyü eğitmeni. 
5114 Taraşcı : 1brahim Ünsal ve ar., eğitmen . 
5129 üveydiye . Hatay : Mustnia Arslan, Mız-

5156 
rn klı Köylü eği1n:nenı . 
• ivas : Gani Ertan, Muş eski milletvekille
rind-en. 

5206 flalata - İstanbul : Dr. Nikolalki Faknçelli 
Ballklı Rum Hastanesi ıınüteve1li 'heyetin
den. 

5229 Yenişehir - Ankara : Sadı'k Salt&kin, S~Iii

nik Ca,d. 'l'okay .Ap. Daire No. 5. 
5382 Siird : Cemil Aydın, Ortaokul müdürlüğün-

den emekli. ' 

Kanuni ikramiyesinin v·erilroesine dair. 

Maaşına kanuni• zammın yapılmadığından şika
yet. 
Aylık ücretlerine zaıı:n yavılmasına dair. 
Ücretlerinin ar'tırı'lmasına dair 

Birinci Dönem miUetvelcillerine yapılacll'k yar
dım hakkındaki kanun tasansının görüşülmesi 
su·ıısında 'kendi dileklerinhı de nazarı dikık·at(> 

alınmasının teminine dair. 
Devlet Bütçesinden · yapılmakta olan kanuni 
yardımın 50 bin liraya çıkanLmasına dair. 

Birinci Dön~ nıi:lletvekillerine yapılacak yar
dımdan ·kendisirun de istifade ettiilmesine dair. 

5437 'Çankırı : H. Fehnti Gö'kşen, ortaokul öğ- Öğretmenler bruklkınd111ki tasarı dolayısiyle kı-
t·etmeni. dem baklarının tanınmasına dair 

5464 Gülnar : Şevki Göklevent, Birinci B. M. M. Birinci Dönem milletvelkillerine yapılaca·k yar-
aza ı. dımdan faydalandırılmasına dair. 

·5560 Ankara : adettiıı Aksoy ·ve 11r., amanpıı.- •rütün ve sigara biıyilerinin ıhaklıınnın % (5) c 
zan ğı•ak tütün lbfıyii. r,ıı•karılma-sına dair · 

5592 Sivas : Kemal 'I'~io ve aı· . , ilikokul öğret- Aylıklarının kıdeııı süresine göre ayarlanması-
nıenlı>ri ndına. na dair. 

5673 nkara : Ziya Gürel v-e ıır .. D. D. Y. Meıı-
lek okul müdür mua,-ini. 

573 Ajlrı : Rııdulloh Yıldız. M'iif.tii. 

5759 Ankara : ndık Taral ve ar., D. D. Y. l1es
l~k Okulundu Türkc:e Öğretmeni. 

Kanuni :Jodem haklarımn tanınmasına dair. 

tlc halin tarafından yapılmasma çabşılau ca
ıninin 'bitirilıneııi jçin Devletçe ynı'dımda bulu
nulma ının teo:nirıinc dair. 
Öğetı:nenlikte geçen ·kıdem haldarının tanınma
dığından şikayet. 
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Dilekçenin- ö.zü, 

5784 Balıkesir : Hamıcli Altay, Lisede Tari'lı Öğ- Öğretmenler 'h81kkında.ki tasarının müzalkereııin-
retııneni. de dileklerinin de nazarı dikkatte alınmasına 

5839 Rize : İlbrallıim Balcı, cezaevi gaıldiyanı. 
5843 • Yedikule - İstanibul : Hırant P1ıştemalcı, 

Ermeni Hastanesi İdare Heyeti Ba§'kauı. 
5850 Balıkesir : Yusuf KaraJbacak, Mlllhmutpaşa 

Bezciler So. No. 1 ithalat ve .ilhracatçı. 
5889 Geyikli : Meılımet Dinç, B~ga kale üyesi. 
5903 A.nkaı·a : Arif Özyüksel, Maliye Bakanlığı 

Sefeı•'ber l i1k Şefi. 

G020 Hamamönü - Anknra : Meziyet Benli, Duın
lupınar No. 31. 

li294 Ankara : Sadık Sııvtekin, Birinci Dönem 
Kırşehiı· Milletvokili. • 

li!l-}6 Ankara : Mümtaz Sec;kin, Çiçel<dağı Bahçe
pınar Köyünde. 

li5aO Gülnar : Şevki Göklevent, 1 l acıpınıır Mab. 
Eski lçel Milletvekili. 

G!)85 lzınit : 'l'altir Rıırlas, Birinci Dönem Millet
vekili. 

6989 Ankara : Saffet Sevgen, B.ava Kuvvetleri 
Kom. Silihiye Ş. Emekli eczacısı . 

7046 Kozıın : Cezmi Çetinel, Kuvayı Milliyeden 
Ruhi. 

7075 Nevşehir Şerife Atay, Kapıcıbaşı Mah. 

7201 Cihanbey : Yılmaz Tanyeli, Merkez okuJu 
öğretmeni. 

Bodruın : Hüsnü 'l'ürkl'ş. Öğretmenler na-
mına. 

7407 Gülnar : Şevki Göklevent, Hacıpınar 111ah. 

7408 lzmir : Vehbi Öcal, Öğretmeoler Del'ııeği 
Başkanı. 

i423 Ordu : Ahmet Atay, Osmanpaşa Cad. No. 
44. 

i'424 Antak-ya : Ziya Kılıçoğln, Öğretmen Birliği 
Ba.,kanı. 

dair. 
Ay!ı'klarının artırılmasının temini d.ileğine dair. 
1948 Bütçesinde hastanelerine ait kanuni yardı
mın 25 bin liraya çıkarılmasına dair. 
Birinci Dönem ımilletve'killerine yapılacak yar
dımdan faydalandırılmasına dair. 

» » » » 
Öğretm1ın aylıklarının .artırılması hakkındaki 
•kanun tasarısının görüşülmesinde dileklerinin 
ka'buJüne dair. 
nirinci Dönem Milletvekilierine yapılacak yar
dımdan kendisinin de faydalandırılmasına dair. 

Vatani hizmet t<"rtibinden aylık bağlanmasına 

da i ı·. 
Birinci Dönem Milletvekilierine yapılacak yar
dımdan kendisinin de faydalan.dırılmasına dair. 
Mali durumu bozuk olduğundan kendisine yar
d ım yapılmasma dair. 
Memur olduğundan dolayı kanuni haklarının 

kesilmeınesine di.ık 

900 numaralı Kanuntın yorumlanınası sırasında 

kendi dileklll-inin de n,azaı·ı dikkate alınmasınm 
tcırunine dair 
lstiklal Harbindeki yarıı.rlıklarına kanıılık ken
tUsin.in fena cluruından kurtarılarak yardım ya
pılmasına dair. 
Birinci Dönem Milletvekilierine yapılacak yar
dımdan kendisinin de faydalandll"ılnıasının te
minine dair. 
Öğretmenierin kıdeınlerinin hizmet 
giire ayarlanmasının teminill<' dair. 

süresine 

Birinci Dönem Milletvekilierine vı>rilecek yar
dımdan kendisinin de faydalımdmlnın ına dair. 
flkolnıl öğı-etnıenleri aylıklarının ayarlanması 
hakkındaki Ka.nun tasarısırun gö ı·üşülm sin.de 
dil klerinin de nazarı di1tkate alınmasına daiı:. 
Bil'inci Dönem Millatv killeı·ine yapılac k yar
dımılan kendisinin de ftı.ydalandırılmasına daix. 
Öğretmen aylıkll).rlJil1l aya.rlanınııSJ hakkındaki 
Koııun tıısnrısının bir on evvtol çıkanlmasına 

dak 

• 
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Kayıt 

o. Dilekçe sahibinin adı ve adresi 

7458 Ankara : Nedim Bolgül, Ticaı·et Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi. 

7557 Ş. Karahi&\r :Hüsnü Ozdemiı·, · Eı·zurum 
Kongresi Alucra Kazası ınümessili. 

7672 K1zılçullu - İzmir : Ömer Pamukçuoğlu, 
Köy enstitüsü 'öğretmeni. 

7827 Burdur : Nuri Balköse, Milli Eğitim memu
ru ve başgğretmen. 

7864 Kadıköy - !stanbul : Şaziye Düzkan, Moda 
Dalga So. No. 3. 

7 90 ivas : Muammer Dül ger, Öğretme'nler Deı·-
neği Başkanı. 

7891 İsparta : Öğretmenler derneği. 
7892 •rokad : Öğretmenler derneği. 
7893 Niğde : Öğretmenler derneği. 
7894 Manisa : Öğretmenler derneği . 
7904 afraııbolu : 1sınaiJ Hakkı Ersoy, Mil l\ 

Eğitim Müdüı·ü. 

7905 Mersin : Öğretmenler Demeği. 
7906 Antalya : Öğretmenler Deı·neği. 
7919 Anlmra : Öğretmenler Derneği. 
7920 İstanbul : Öğretmenler Derneği. 
7936 Kandilli : Ferhunde Ulıış, Gökau Cd. No. :n 

Dilekçenin özü 

4697 xayılı Kanunun 5. maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkındaki Kanun tasansı görüşülür

ken kendi ı.lilekl erinin de dikkate alınm as ı. 

Girinci Dönem }Iilletvekillerine yapılacak yar· 
dırndan kımelisinin de faydalandırılmasma•dair. 
lıkoknl öğretmcnleı-iııin uylıklaı· ııım ayarlan
musına daiı· Kanun tasaı·ısının görüşülmesinde 

c:lileklcl'iııin de dikkate alııım:ı.sı. 

Öğı·etme ııler -aylı klarının tlfu!cl tilnıcsi hakkında
ki Kanun tasarısının görüşülmesinde kendi eli
Ieklerinin de dikkate alınması. 
Sivas Kongresine katılmış olıınlıı.nı vel'ilece k 
ı>aruuau kendiijjııin tle faydaluııdırılmasınıı dair. 
Öğretmenler aylıklaı· ınııı düzellilıııesi halıkında
ki Kanun tasaı·ı~ıı~ııı görüşülmesinde kendi eli
leltierinin de dikkaı· e alınması. 

» » .» » 
Öğretmenierin maddi duı·umlarıııııı tli.iıcltilıııes ; . 

ne dair. 

:0 

:0 

:0 

• 

:0 

:t 

:0 

,. 
:t 

:t • .. l> 

Birinci dönem milletvekilierine yapılacak yardıır. · 

clan faydalandll'ılnıasuıa dair. 
7943 Yozgad : Mehmet JlulUsi Akyol, Müftü. » , » » :. 
7944 Malatya : Sadettin Soylu, Lise matematik tıkokul öğretmenlerinin ayiıldarının düzcltilme-

öğretmeni. Hine dair olan kanun tasarısında kendi dilekleri-

7956 Çerkeş : M. Vehbi Özer, Merkez ilkokul ög
ret,meni. 

nin de ııazarı flikkate alınma.~ıııa dair. 
ll • 

IV. Dışişleri Komisyonuna. gönderilen dilekçel er: 

8578 Mahmut Refik, Mülga ayan aziisından mer
hum İbrahim Faik İsiroğlu. 

8579 Beşikta.ş - İstanbul : Müşfika Kayasoy, Se
rencebey yoltuşu No. 53. 

Anavatana kabullerinin teminine dair. 

431 sayılı Kanunun tefsiri sırasında kendi di
leklerinin de nazan dikkate almmaslllln temi 
nine dair. 



- 489 -
V. İçişleri Komisyonuna gönderilen dilekçeler 

Kayıt 

No. Dilekçe sahibinin adı ,.c adresi 

6129 Ankara : K. Aygün ve ar., Belediye tab iJ . 
da rı. 

7200 · Eskişehir : Dr. Celal Y endeın. Demokrat 
Paı·ti Çifteler ilcesi başkaıu . 

7302 Ş ile . Tstanbul : Mehmet Aydın. Alaraklı 

nahiyesi Sofular Köyünden. 
7305 tzmir : l!:krenı Üstündağ, D. P . ll başkanı. 

7336 İzmir : Abdürı·ahınau Münif Berkan, D. P. 
İl idar~ kurulu başkanı. 

7337 Edremit :Dr. Muharrem Tuncay, D. P . baş
kanı. 

7361 Nazilli : Şevki IIasırcı , D. P. İl başkanı. 
7404 Adanıı. : Ömeı• Başeğınez, D. P . 11 idar ktı · 

rulu başkanı. 
7405 Turgutltı : Salih Küçükoğlu, D. P., ll ce baş· 

kanı. 

7406 Bursa : Avukat Hulı1si Köymen, D. P. 
İdare heyeti başkanı. 

7410 Bebek . İstanbul : Kerime Voskay, Yalıbo
yıı No. 164. 

Dilek~~nin öı>:ü 

Belediye ve Özel idare tahsildarlarının asli ma
aşa geçirilmeleri hakkındaki kanun tasarısınııı 

görfu,;ülmesirıdt' kendi dileklerinin de nazım dik· 
kate almınasma dair. 
Yeni Seçim Kanununun dernokı-atik bir şekilde 
çJkarılmasmın teminine dair. 
Yeni Orman Kaııumı tasarısının müzakeresinde 
dileklerine de yer verilmesine dair. 
Yeni Seçim Kanunu ·tasarısının görüşülmesi SI· 

rasında dileklerinin nazarı dikkate alınmasına 

dair. 

Gazi Osman Paşanın tomnlarının Türkiyeye av· 
detini temin edecek olan kanun tasarısının gö· 
rüşiilmesi sırasında kendi dileklerinin de nazarı 
dikkate alınmasına dair. 

7462 Antalya : Alııııet Tekelioğlu. D. P. n idare Yeni eçim Kanunu tasarısının görüşülmesi SI· 

kurulu başkanı. rasında dilekleı·inin nıızarı dikkate alınmasına 

7463 Rodruın : Derviş Görgün, D. P. İlce başkanı 
vekili. 

7484 Ankara : Uzeyir Avunduk, D. P. Başkanı. 
7485 Çarşamba : A. Akyel, Miting idarE> başka

nı. 

4674 Zongnli!nk : ~uat Başol. Miting komite ba.,-
kam. 

dair. 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

,. ,. 

768~ Raraykö,v . DPnizH : Ali Tavaslıoğlu ve ar. Çiftçiyi 'l'oproklandıı·ma Kanunu truıarısının gö
rüşülmesi sırasında kendi dileklerinin de nazarı 
dikkat alıntııasına dair. 

7684 1ersin : Hıımdi Ongün. D. P. tı başkanı. 

7700 Ereğli ~ Derviş ltbudak, D. P. ll başkanı . 
7701 Konya : Febmi Ağaoğlu. D. P. İl haı,kam. 
8444 lskilip : O mıın Çağı!, Emekli öğretmen . 

Seçim kanununun demokratilt bir şekilde (}lka· 
ı·ılınıısının teminine dair. ,. :t ,. ,. ,. ,. 
4675 sayılı Orıııan Kanununun tatbikinda çıkan 
yanlışlıktan ~ayet. 
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VI. Geçici Kom.isyona gönderilen dilakçeler 

Kayıt 

X o. Dil k~~ salıibinin adı vr ııdr('si 

760::! :\lnnınk - Aııknı·a :Ali Ko<;a lı ve ,\ ı· . 

760-ı Zoııgulrlnk : Sıtkı Kirhan ,. , Ar .. BakkuL 

7671 lımir Boı-sa mahsulleri arazi.vc tcllnllıırı. 

7676 hıııir : :\Iustafa Yıırgaıı \'!' Aı·. 
iöil- hıııir : :\luijtain Yargan ve Ar. 
795!1 l stıınhııl : ~edat !:limavi . \ı· Tasvir Uazetesi 

Muhabiri . 
7960 <,:ivı·il : J u ri Da ladan, · D. 1'. Başkanı. 
017 .\ nkam : Ali Rıza Basimı, Kudret nıızrtcsl 

HOl ır •rıdek : Mehmet Yılına-z ,·e r\r., l>. P. 
Bıı~kanı. 

Dilekçenin özü 
- ~- ---~----------

l\Lııııuk mahallc.~iniıı de yeni çıkarılacak olan Btı 

lclli) c :\ieskenlc:ıtirme Kıınuııu hüküm leri içine 
alınına6ıııın teminine dair 
Ilc •ckondu evleri hakkındaki Kanun t.ıısıır ısııuu 

g-örüşülmesi sırasındıı kendi havaiiierinin de na
v~ıı·ı dikkate aluımasına daiı·. 

\'eni (ielir Vergisi Kanunu tıı..'!llrısıııdıı kendi di 
lcklcriniıı de ııazıırı dikkate alıııınasmın teminine 
dair. 

» » » ) 

» ,. ,. ,. 
l->cı;iın Kıınuııuııun millete cnıni.nt tr lkin !'d ecek 
~eki Id!' yapılnınsınıı daiı· . 

,. ,. ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 

VII. K-arma Komisyona gönd_erilen dilekçeler 

526R İs1aııhul : B~ki Bilimer ve Ar., 'J't>kı>l Gt>nel 
) Id. Idare ve Yardımcı işler fhııpu Md. 

Eski Gümriik Bııkıını Sııııd linyı-i Ür~ühlü hak
kında ki Kaı·ııııı Komisyonılııki soruştııı·mıı mü
zakı•ı·el('ı-incle kt'ncli di l rklt>l'iniıı ılı• nıızal'l dik-
kat" ıılınnıasınııı teminine dair. 

7750 l :r.ıniı· !:-;uat Yurtkoru, . 3~. sokok • o. 30. ITulıuhnt ilır.ırı hakkınrlu Maliye müfettişleri 

• • ı 

535 

5 :ı 

60 2 

tn ı ufınılnıı Hl'il<'ıı ı·;ıpor,lıı ~irket i lwkkındo yan. 
lış ıııaliımııt verrliklcl'indt>n §ikfıyl'\. 

VIII. İda.reci ttyelere Kuruluna gönderilen dilek~ler 

lı:ıtanbul : Rtz-J Dunn, ' ihııngiı· Küı;ükya
vı.ıı np. Knınruhı yokuş. 

Lfılt• l i - lııtıınbul : . cnıilı> C)orulı, Uil!'li Cıl. 
Bahçeli Ap. Dair 

ydın : tc>rii .-\ rkayın, rtn :\1 h . d'· 

. und Hayri ( ı·u:ülılü 'niiıı hazırlık tahkikat! 
i~in tayynreyle lstnnbul 'dan Aııkıll'lı 'yu g<'ldi
ği için hakkı ıılıııı h~ıı·cıı·ahınııı verilıneııine dair. 
Öl n Kııstanıonu )1illt>ll't>kili Hilmi Çoruh'un 
anası olı.luğnndıııı ııileııiııe ynpılıııı ynrdınırlnn 

kı>ndisinin dı> f.:ıyrlalııııdırılmasııuı dnir 
Ölü !'ijinıl e n kıılnn ııylık H tııımiııııtınm haıı-
kndaıı almııııısınııı tcıniniıw dniı· 

621{ IKk ııdcrım : MPhıuet l:rtw1u, l>. D . Y. 1\ı- Meeli iıı ski euıekt':lı·ı olması dolııyı . iylt• kcn-
ıııın 6:! ııl'fi llikmet Ertuna eliyle. disine aylık ,-erilnıcııim• dniı'. 
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Kayıt 

J'lio . DilPkçe sahibinin ı1<lı H ııdı·e.~i 

621(2 .\nkııı·u : 1 lidııye t Uü l e~~ ıı . Maliy~ llııknn 

lığı Muhıt~Pbat C: . rı Md . S. 1. Dııktilo . 

6:lti~ı lst ııııhııl : 1\ııııatlılııı · ( \•ıniyı• ti Başkıını. 

G:~(i(i Mudıınyıı : 8 ıdd ı k <.'ift~i Sünıt•ı·. lluı· ~nı-. k ö
yünıll' . 

6401 ('ihııııgiı · - l stıııılıul : Hızıı Duıııı. 1\ıınınılıı

yoku~ 1\ü<:ükyanız Ap. )\o. 1 ~/ :.l. 

" 688-l Ankara : llııkkı Oüldeğşiı·, Tıtvşanlı Ka-
vıı klı Mh. 

68Hti lstanhul : \ ' ııkit Mııt hıııı :s ı. 

73a:~ Anka ra : ldı·is Erdl'nı . ll . ~l. -~L l~asıııwyiıı 

r{p ıııücellit. 

7609 .\ııkaı~ı : .\ df 1'uga_vbııtur , !~ski M ~elis Üul 
Kııl eııı ldıihi 

762:~ fialata - Istanbul : Ahmet Bdovi Kuı·aıı l,ü. 

ll•ci ll ~ ııd ek ( 'd . Arslaıı Ap. Nil . 120; 100. 
05 1 ı\ııkııı-a : l;ie,·k('( ~uğu enlı . Bıışhalw nlık Mii

<ll- v vcnııt Md. menıurıı. 
81!lG Ankara : Ahınf't ~e l' , )h•rlis ı::ısınıeviııdl• 

\l)le nı tiiı· 

R594 Galııtıı - l. · taııbul : Türkiye 1ktisıı t Koıııı:r<'
si Tertip Konı i tpsi HH~knnı . Postıı kutusu 
No. ı ;~OO 

Dilckçcıı_in özü 

Meclisiıı 1947 yılı Bütçe müzııkeı·el ı-i sıı·ııbuıdıı 

mesai y~ıpıın emısıı ll t;I-.İ: gihi kenclisiıw de pıırıı 

,· cı·ilnı ı>Rinc dair 
('em iyet lerine müsııit (l[ıın hiı- biıınnııı veri lm c

sine dııir . 

Borçlıınclıı·ılııı~ık suı·etiy l e kendisi nE> arazi Y<'

ı·ilmeRine dair. 
Ruııd Hııyri Orgüblü ditvası dolayısiyle Anka
ra 'ya getirildiğinden ku mı ni yolluğnııuıı ,-erii 

IJH•siıı e dui ı· 

i\lcelis miitealı hi tliklerinden biıisi nc tiıyiniıı 

dair 
c: 129:3 Mebwıaın ,. itıinıli eseri nin basılmııı~ı için 
ıııııddi yııı·dımdıı buluııulıııusın-3 rlaiı· . 

('ocuğu d ünyaya geldiğinden kanuni ikı-nnı iye

siniıı ve ı·ilrnesiııe dair 
llaşkıınlık enıl'inı> alındığı günden bel'i aylığıııı 

~ lamadığından şikayet. 

« lnkili'ıp tarih imi ve İ tt ihat terakki -. adlı ese
ı-indeıı alınmasına daiı'. 

,\!eclis Muhaı;chesinde bir işe t.ii~;n cdi l ıneııin c 

dııir 

Çuçuğıı dünyaya geldiğinden k endisine bınıııi 

ikramiy!'sinin ve ı·i lnıesine dıı.ir 

Kongrpleı·i yöıwtm!'liğindı>n göndel'ildiğiıw daiı· 

8640 Aııkarn : ebi! Enıi r Bıılr:l ri nğlu . Yt·ııişP hi ı· ı ~ tııııbul'a kadııı· olan kanııııi hııreıı·ıılııııın v~-

4929 

50~" l•l 

5074 

!i075 

Oelillntepesi ' o. 6:1 . rilm<'~inc rlııiı- . . 

IX. Kıı.ııunlar Müdürlüğüne gönderilen dilekçeler 

Sııııgudu : f ' ı>ınile Ulusoy, Fe,·zipll{>a Ma 

hallı>si . 

:-:iirt : Abdullah T>aııur, Doğan Arahall si. 

n ı · dt> : Ilasan (hgör, OJ'taokııl tn ri lı 

öğretrn ni . 

Adanıı : llü. eyin 1 nzıni 'l'nlınkoğhı . ı\ı·ap 

köyi.ind . 

lhıhaııındıııı kalıııı cnıE"klilik oylığıııın k •ndi.~in c 

nırilınesi h ak k ında. 
f-;ürd Milletvekili Sabri ' lik ' l'uğuıı kanuııKuz 

hareketlerinden do l ııyı hııkkııı<la knııuni işlem 

y:ıpılnıasınıı dair. 
Bolu ~filletvekili 1 h~a ıı Yııl~ııı 'ın Milletvekilliği 

tlokunulmazlığıııın kııldırılmıısııııı dair. 
Kıırıı Mill tv kili Akif ;)yi<loğıın ' ııı . ()iftçi mal · 
l a rını koı-uma me(· li ·intl<• yııplığı ~uiistiıııallcı·

ıl n dolayı hııkkıııdn kıımıııi işlemin yııpılmn -

ıı ımı dııir. 

507ti Hiird : llııydııı · l\ılı~;oğlu. U. ll . P . 11 kn- ~iird Milll•tvekili [,fıtfü Ya\'nz 'un kımuruıuz i~-

rulıı ha~kanı. ll'r gördüğünden şikny<'t. 
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Kayıt 

~o. Dilcl)gr sahil.ıinin aclı ve aclı·esi 

:i077 ivas halkı. 

:i078 t : ~ak : illiislinıe Ardel, Sabah Mahallesi 
Özekııl yoln. 

;)10::! Zorıı;(nldal' : Mus1ııfıı S8hri Soyer, 'l'ekel 
Haş Miidiiı·lüğii muamelftt ve ka~ak takibat 
ştıbesi :'ııııil'i. 

~ıJO:) t'ny~ : l snıııil Ocak. Çıınıulu Mııhallesinde 
enırkli jaııdaı·ma. 

:ill:1 AI'Tlnvutköy- Istanbul : :\ıı('.iyf.' ı\rkun . 
Dulltadiı·oğlu r,ıknıazı :'lio. 9 Rifal .Arkuıı 

yıııııııda. 

:iH):{ Pülilıniiı· : Halis Güv(lı 1'. ll. P. 11ce l3aş 

kanı. 

;;ıı<9 Aııkanı :Nuri Avaslı, 11. i\1. :Vf. Tutanak 
rııennıı ·ıı. 

;,:;:?7 hııı i ı · : ~ l tınnııııeı· Akar. Roma nunka.~ı 
ü:ı:erinde nıülaahhit. 

~:!4.8 Bıırsa : K ınıı l Savaşeı·. Miılı'ıl sul.ıııylıırdaıı. 

:;:cın2 Balıkesir : Nuri Arım, Merkez sıhhat me
mm-n Znhııri Anın yanında. 

::;:ı:;ıı Akhisar : 11. !lırabim 'T'üblf.'k. Hashoca 
Mnhall sinde 136. sokak 70. 

."i:HH nıp •:ıy - Kars : Osman .\ taınnn. Ko~ kö-
yü l.ıaşöğremcni. 

:;:186 Ankaı·a : Yn,·nz Eı·dy<'ş . B. M. 11. Basını 
l'vi musa h hi hi. 

:>4~. nkaı·u : ünıtaz Karabatur. Gümrükler 
l i ınıını Müdürlüğü tetkik uıeıuurn. 

~,~ı~3 Ror : Ra ·inı 'l'üzüıı ,-e aı·kadaşları , Husıısi 

ıııuhnsebe ınemtıı·luğundan ıneldL. 

:i607 Osküdar. lsıanhul : llısa.ıı ğu rlıı , Jhsaııiye 
Malı. 'I'osım PU§II So k. o. 6. 

. i615 Allkara : Osman Doğı-uyol. Ccheti Oba Sok. 
o. 48. 

5632 ('oı·lu : 7.iyn A<lal, :.Hisjııli Köyü eğitıneni. 

5633 ı·fıı : l·ınail Ka,· ı, Tııbakhıınf.' l\Iah. 

5639 Aukaı·a : Harndi anık Gör, ccııtiber 'ad. 
F~ridun lşmen .Ap. No. 2/9, 

Dilekçenin özü 

~inı. 'Milletvekili Kfunil Kit.upı;ı'nııı gö revini 
yıı pnıad ığmdan şikayet . 

Emeklilik n.ylığı il c geçinemecliğinden kendisine 
yardım yııpılmasına dair. 
17 . rx . 1946 gün ve 1095 sayılı dilekçesine 
bağlı belge l eı·in kendisine inde edilmesine dair. 

ı HIPIH:e Koııı;syonuının ns; 48 ve 8350/8626 
ııuıııar:ılındn kayıtlı dilek~elerin~ hağlı hclgele
I'İn iade edi lm esine dair. 
lılü eşinden yetiın l eı·ine kalan aylığın veı-ilme

siııe dair. 

Cunıhuı·iyPt eayı·amı dolayısiyle Püliimliı· hal
kının tebriklerinin sunu lduğuna flair. 
Bi ı· lm: ~ocuğu diinynya g ldiğindeıı kanuni ik
ı·anıiyesiııin verilmesine daiı·. 
1\ayhcttiği istikli\1 madalyası belgesinin yeni
den vel'ilmesine dair. 
}Jiii Ctl subay vP Prleı·k, şehi t , yetiın ve aileleri
nin de, (liğE>r nı e nıleketl e ı· ın:ıJCılleriniıı seviye
sine ~· iiksı' ililıuesiııiıı teıııiniııe dair. 
13 . X . 1947 giin \'<' 304:1· snyılı dill'kÇI'sinin 

iadt•sine dair. 
l s tiklal mııdııJ~·ası \' t-ı·i lnıı•sinc duiı·. 

ı . Xl . 1947 taı·ihinde B. M. M. Bıı knnlığına 

hitahPn ynzclığı dilckçe ·indeki belg lı>r !nin iade 
edilmesine daiı·. 
McmuriyPtindeıı iıstüasının kabulüne flair. 

B . .M. l\1. Basım Eduele n~ tk bulunan müsab
h i h liğe tfiyinine dniı·. 
;)!j y::.; n ıılan •son m ev.lenmiş olan emeklilerin 
knrılarıııu dıı aylık bağlannıasınıo teminine 
d ait-. 
.-,.') ;va~ındıın sonra evleneeek eın(lklilerin karılan

nu Ja artık bağlanmasına dair . 
;\[e<>listeki ıııü.nhal memuriyetlerden birine tayini 
hakkında. 

Y ni Tekaüt Kanuuıınun müzakerf.'si smısında 
l«ındi dili'kierinin de naum dikkate almm ırun 

t cıııiııinc dair. 
lrfn Jılillch·Pkili Osman Ağan 'm kıuınnsuz işlenı 

!('t'İı den ~ik:'ıyct. 

Yeşil kor-df.'lalı 1stiklal .:ıradalyasınııı, Yeşil • Kır
mızı kordeliıya tebdil edilmesi.niıı teminine dair. 
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• 1n. 11i l clt~c ~alıibini ıı adı n ; adn·si 

5653 Trık~iın . lstanbnl : Nceip Güven, Ayazpaşa
cami ~ok. No. 29. 

566 Sııınsun : Nusı·et Hın<:al , Hançerli Mah. Ap
has Sok No. 43. 

:;72.1 Kaysr·ri : Riza Karara, I l daimi koınis~·on 

iiyesi. 

:i75R Isparta : Şadiye Deı·eli w ar. , tikokul bıış· 
öğ ı·etmcni. 

;,"jfi;ı .\nkara : Kemal Oraın, Bayındırlık Bakanlığı 

Ing il ir. 're ıııütercimi. 

3777 Ankaı·a : l\1 ~klıu le }"jn· iıı , Sııyışta.'· itl:ıl'(' vt• 

Jıpsap işlPri kalemi rr.ü meyyizi. 
"iiH /liiğ<'le : Ali Özdenur vı• ar.. Eskigümüş ve 

Yi'nig-üınüş Köyü ınuhtarları. 

:i838 Kastanıonu : Refik Tuzcıı , ' üfus başkatibi. 

:), 69 ı\ nkara : Arif Tııgaybatlır. Eski 1\:lcelis özel 
kalem müdürlüğü memuru . 

. 1870 Ga?.innt<'b : 111. Xı•<·ip Soylulo"(il. Belediye su 

işleri saymanı. 

~. 

Dilekçenin özü 

Birinci Dönem Mardin Milletvekili olduğundan 
lıidema ı vatani,vc tertibinden aylık bağlanmasına 
dair. 
tst ikliıl ıııadalyası verilm esine dair. 

Y-:ı ııi gnıck lil ik Kanunu tasarısı konıışulurken 
keıı<'l i dileklerinin de ııazarı dikkate alınmasının 
tc nı i nine dair. 

:t :t 

, 

ı\! eeliste nıünhal gıörevlerden birine tayinine dair. 

Köylerine getirilecek su il aHikadar olan Niğde 
i\:lillctvekili Ihrahim So:vcr'in işi sürüncemede bı
raktığındaıı şikayet. 

Yeni Emekli lik Kanıınu tasarısının görüşülmesi 

su·asıııda kendi dileklerinin de na7.arıdikkate alın
ınasının teminine dair. 
Kanuni hakl~ı <•lan ınaa.ş farkları ile mesken bede
li ve aile hıırci;·ahı wrilmesine dair. 
Yeni Emekl"Jik Kanunu t.asıı.nsının görüşülmesi 

sırasında ·rndi ı'lilf:'kl riniıı de n&7.arı 'dikkate 
alınmasıni\ nair. 

,ifll l Ankara : B iisnü Başkır, Yenişehir Konur Meclis Karıunlar ?llüdür mua,'":inliğine tayininin 
Sok No. 42. t eminine dair. 

5943 Erzurum : !)Pvki Denıiryiir k, Aşai!-ı ın ıım <.>u 1339 ııumaı·a l ı ve onunla aliikııdar diğ r kararna-

;j976 

;j!l97 

599, 

!)999 

6:.lı:: 

r;:ı:17 

li40f. 

Mah. No. 67. nıelerin örn<'klcrind n biı-er tane gönderilmesine 
d ai":. 

Ankarıı : Dı·. '"ııei Ortabaşı vr ııı;., l~konoıni 

Bakanlığı Tt'knik Knrulıı üve ve u:ı:maııları. 

Ankara : ('rvdet Özbay, D. O. Yolları Teha
üt Sandığı mcmnrlarından. 
Ankara : Rifat Sümcrkaııt , D. D. Y. T<"kııüt 

andığı memurlarından. 

Anl<aı·a : 1\c•ı.ınl Do lunııy, D. D. Y. 2 l şlı t
ıııı· Snyııııınlı~ında nıemnr 

..'ıııkıını · ~nl'iyr ~oysa!, ı\tntiil'l( \ııh· ııı·ı 

Rıı~ıp ~on::d Ap. :o 2 Uuiı·c• ;1-. 
f.\işli. ı ~tı•. lıııl : ('J. .\li 1Jı ~;ııı ~ııhix, Tı·ı

viltiyı· lh l:ı ıııı • r • 'ıı .. 'n . 4. 
l\lty~.-ri ; ()' ""lll 14nlal< t 'uıııhn ı· i,vı•t 1\lııh . 

.l" -~ ı ~ıııail r:ünıı ) ııııınt.io. 

Yeni hazırlanan F.mckli Kanun tasarısının görii
şiil mesi sn·asındıı kendi dileklerinin d() nazım dik
katE al uıınasıns daiı·. 

4379 sayılı Kanun hiikümlerinden kendisinin de 
istifade ettirilm()sine dair. 

:. , :t 

437!1 suyıh Kanun hükümlerinden k ndi.~inin do 
fnydıılandırılnıu~ınıı dair. 
Öl en korn.~ıııdan k endisine dul nıııu.'}ı hıı~lanınıı
sııı:: <ln ir. 
On7.t'l lrrd fl lınkkııı dı yııp ıl nıı nrşı·iyııtın ııs ı lııız 

ulıhıl:uııı• trkzip t• tfiği hıtkkıııdu . 

Yı•ni 'l'ekııüt 1\ınnnııı taıııırtKilllll rörUısiilmr<ıi 81-

rıı~ıııda kendi tlileklcriniıı dı• ıınr.nn dikkate nlm
ııınsıııa dair. 
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No. Dilekçe sahibinin adı .-e adresi 

64Hi Biga aiıne Azcr 1 'eza Yargıcı l•'uat 07.-
pay yanında. 

6417 'l'ıl\· ~ıınlı : Nrııiıı ~itkı ·y kncuoğlu, Tıin : ··: 

könıül'lrı-i ajnııı. 

6418 fo' ah d '1\tfan. 
6445 Higıı : Ilatic Özpay, t:ezıı. Ya rgıcı l•'uııt :'\n

l'i Özpııy ynnınrln. 

Dilekçenin özü 

Riı·inci dönem Milletvekillerinin rlul v.c yetiın

le!'İn(• vcr·ileceği tıısarlaıuın ynrdıınılaıı kenrli
~in!n ele iı;tifade ettirilınesine dair. 
Birikmi~ lirıyit köıııüı·lcl'i tozlııı· ııım satılııııı~ı
nııı tl'miniııı• dair . 
Çocuklaı· ıııa ınıınş bağlunıııa~ınııı teminine dair·. 
Birinci dönenı Millct,·ekillerinin dul \'e yctimlı·
riM yapılııcak yardınıdıuı kcnd..sinin de fayd::-

laııdırılnııısıııa dair·. 
6460 ' Aşkalf' : lsrnfil Gür·büz. Oölverı·n Hneııi{ı Kıımuıi eını•k lilik hakkının tııııınnııı~ınıı dair. 

:"/üfuı; lli!'DIUMI. 

64 l Ankarıı : . aliıhattin Kocııtürk, R. M .. M. .\fl' listeki görcviııtlcn i~tifn ettiğiııe ıluiı·. 

Kanunlar Md. M~>munr . 

649 Ankara : aliye l::loysal. Atatür·k Hltlvılrı 

Ragıp oysa! .\ p. No. 2/4. 
6537 Ror : Abdullah Özçelik. Maliilen Bnı~>kli 

Sorgu Hiıkimlerinden. 
6538 Karabük : Halil Güııübük, D. D. Y . Karıı 

bük dcpo~unda ma kinist. 
6557 Şerif Vural vı• nr. 

1\u•·ıısı ı·~ k i ııı illet\·ckili Ra gıp So ·yal 'ın mülki 
hi.:l:mctiııi gösterir belg •nin yollnndığına rlaiı· . 

i\tiillı.liyet uylığına zanı yapıhna.ı~ıııa dair. 

l{uyhl'tt.iğ\ fstikliıl nıadalynsıııııı yeniden I'Hil

n• silltı uniı·. 

Yoııi hazıı·lurnın .f:nıcl<lilik Kaııuuu tasal'lsıııın 

~örüşülııı~si sn·osuıdıı kendi dilekler·in de ııaza -

rı dikkate alııııııııı;ına dair. 

6672 .Ankaı·a : lL Hüseyin ğur·, 1'. H M. M. .'\skrr·ı• .•iıl ccd~:ııdt-n istifasının kubulüııe ı.luir. 

• tonoğraflnrıudan. 

671:.1 Mııııi~ı : ,\,·ni Oı·aıı, ll ~[ektupçusıı. Knrhı·ttiği tı.tik liıl ııındnlyasınııı yl'niden ver·il
nıc::· ıı .. ılui.·. 

671tı Aml!nltkö~· - tstanbuJ : Naciy(• Arktm, 
A,vaııöfrü Dülkarliroğlu çıknınzı 1\o. !l. 

n ;r·inci dönem :\lill('t ,. killerinde olan kocasınn 

lınğlnnn!'ak nın<ı:ıtıın krndisiniıı di' fayrlnlandı

l'l llllıısın: \ rhrir·. 
67!10 Ankıım : Ünwr Llıtfi Tuııeııy, T. B. M. )1. _\il ı• yollıı~ıınıı l<:ır·şılıli. krndi.<ıiııe anın~ veril-

67H1 

6 ~ı 

7008 

706fı 

7112 

K anunlar· kııl • nıi nıenıııru . 

Kuı·tııl : ~alilı Tiıııuroğlu , Yeni kaı·yiyc ııı•,·

kiiııd • :-<o. HI!J . 
. \nknra : ~Jüı ir Akko~. T. B. ~1. :\[. • Kıınuıı

laı· kulemi nıcmuru . 

1\a lıJ<ii,,· - lst.mıbul : Emin Hakkut, Altı r .ıl 

ağ71 llıılit aı:tıı ad. N . 7/ 9. 
. \ııhnro : Futına Çobaııoğlu, B. ~1. ::ıt Anıbııı · 

,.c lentımn mcıııuru ~·anındıı . 
. \ıık:mı : .\hılııH1•r t!m·rr, Tutanak kalı•ınirı 
llı• ıstnıv~nır ~luıstııı'a Oıı,·er .''nnıııdıı. 
ı·;Ii'~Y.ığ : ~ frhrııl't .\ ltııcıı, :ırmııahhit . 

ını>sinıo dair . 

Uir·iııti rlöııeııı ıııill ctnıkillerint> yapıla~ak yıı ı·

ılınırlaıı fnydnlandırrlmn ınıı dair . 
Kan n ni har ·ımh ,.r ~·ı•vmiyl'leriniıı \'cı·ilıu s! ı: • · 

dııir. 

IO~!i ııuın ın·ıılı •lilek<;c14in~ !'kli 1.'\Tnkının ioclo• 
<•clilıne.qine rlııir . 

Ke~ilPn Pln<'kli aidatının geri ,·eı·ilm sin dair. 

el• lis.lt> ıııiiıılıal nıdııuı·i,l·ctl<'rden birine tıiyiııi 

hukkmdn. 
r'jlfı7.ığ; )Ji!l..tn•l;ili . \ q)I)C I 'nııı yolsuzlukJarlll · 
ılan ikii,v1•t. 

l ·tıı.ııbul : Ott n _\udriyndis, 

hııu :\o. 2 Poırtanc ka~ısıuda . 

Ilfl'ııı : Bekir Koı;, Ağalal' köyii 

.Mulıı<iııoğlu 22 1\' . 1!14 ~ünkü ~1 eli~ oturumu tutanağı:• 

tlun biı· ıam• kt·ııdisiıı • •öıırlnilınesiııe dair. 
muhtarı . Kurıı. tukları batnklıklıırdıuı ~ıkarılan ıırıır.il ri n 

kl'ndilı>rirw nrilııwsinl' dair. 
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Kayıt 

o. Dilekçe sahibinin adı \ 'C adresi 
------ - -------

Dilekçenllı özü 

il31 Ankarıı : :'o!Phri .\khabııNın, B. 1\1. ~1. Basııı .- Islitasının knhııliirır dair. 

evinde. 
lfı g"iin izin ,.,•rilrııcsinc dair. il:$:.! C:eyvc : C:ihat Bahaıı . 

7l!J3 Ka~·scri : Hnlit Çelebi, 
ınenııırıı. 

Özel 1tiurr 1. sııııf Yeni emeklilik kıınıınu tasarısının görüşülnıPai 
'ırasıncla k(mdi dil<'klerinin de nıızarı dikkate 
ıılmınıısıoııı tenıiniııc dair. 

71!l(j Ankııı-a : t'h·i Yasaraskıııı, TopoğrııJ'~·ıı şıı · l>H k~e ·Komisyonunun ii3!J snyılı kar·ıırıııtlıııı tıir 

hcsind,• Ön.Yzb. tan ~öndcrilmesine dair. 
7l!li . \nknı·u : Perruh Etçioğlu , Anafar·talar t 'd. B. ~1. }!. bir gör~Ye tiiyini hakkında. 

('atalca So. No. 2 kat 2 daire 3. 
iUiı; . \ntal.vıı : Tuhdit ·Komisyonu . :\Jcrnurlarının yolluklıu·ı i~in hav.ırlanan y<'ni 

kıımırr tasarısının görüşülmesi sırasında kendi 
dileklerinin dl' ıııızarı dikkat alınmasının t rrıi

ııine dair. 
71!!!1 l •: l fızıj:( : Unni Oztürk \ ' C aı·., Cüzzom hnstıı 

rwsi depo ve ambar memurhığundan eırıekl;. 

:\nkarıı : Ali Hızıı Karakclıcli , ('ebeci Dil i r • ı 

!4o .. ·o. 36. 
lspıırtıı : .\hmet Ay_,•ıldr z. 1'irart>t ,.c oıııı_,· i 

()(lıısı ııırıı:ınıi katibi. 

7:.!60 AdııpııY.arı : Kıizım Alkıın , Ticuı·c ı \ 'C sanayi 
odası umumi ka ibi . 

Yeni emeklilik kanununun biı· ıııı C\'VIll çıkoı•ıl-

ırınsına cl ai r. 

Dil kı;;c Konıis_,·onıındsrki C\' rnklaMnın iade edil
mesine dair. 
Emeklilik sandığı kanunu tmıarısındıı keııdi <li
l ckleriııin de nay.arı dikkate alırınıııınnın temini
ne dırir. 

7263 Ankara : Rı1.a . üsay, 
~.No. 49 

l"1.1ıuyol Bcştepelcr Mecliste açık görevlerden birine tiiyini hakkın· 

da. 
7277 Ankara : Meeit elekler, Ticaret ve Sanayi 

odaları umumi katibi . 
72!!6 Scltili : Osman Uzunkol, Mıı•ıdırnrı. 

7303 Dörtyol : :\fulıittin Yüee, 'l'icarııt ve 'anayi 
Odası Raşkiitibi. 

7304 tlaziaııteb : }!ustafa kun , 1'iearııt ;c . 'a-
ııa~·i Odası Saymanı. 

73:.!!1 Oaziııntcb .: Ilaiii Yücel , Til'aret \ 'C • anayi 
Odaııı Evrak Memuru. 

Yeni Emeklilik • andığı Katıunu I-8Bilnsında ken
di dileklerinin d nazarı dikkate alırunaama dair 
1\Iilleıvekillerinin salalıiyetleriııi '<ütüye kullan 
dıklarına dair. 
Yeni Emeklilik • aııdığı Kanunu tasarısınm gö
rüşülmesi sırasında kendi rlileklerinin de nıızan 
dikkule alınmasınıı daiı·. 

» » ,. :t 

,. ,. ,. ,. 
73~9 Ocnizli : Halil Asım Yeğinobalı, Tiear t ve Yeni lş~i ~igortnlıırı Kanunu tasarısına kendi 

8nnayi Odası mumi Kiitib1. lerinin de sokulnıasının teminine dair. 

7403 Beyazit - lstanbul : li'ahri Ründüs, Hı•dik- Yeni J<}meklilik Kanunu tasar111ı görüşü.liirkeu 

paşa Kayı;eri .Ap. o. 1. kendilerinin de nazarı dikkat altnmasına dair. 
7422 Ankara : A. Necati Özgül. Nazımbey i\Ih . l\fecliste a ık görevlerden hirine tAyini hak-

Bal('ıoğlu Ro. o. 20. kmdn . 
7-ı-t3 lWizığ : ;.\1 hmet Gökırıen. Tirarcı ve . 'unu_vi Yeni ~)m ekli . arıdığı Kan u rı taRilrısmda kendi 

OrlaNr 1 mumi Kiitibi. rlilrklerinin de nozarı dikkate ahnınasınnı tcınl

nine dair. 
i-161 'ankırı : Hasan Vasfi rnıntçu, Tabakhane Yeni Tekaijt Karıununun biran evvel ıkarılnıa. 

:.\Jlı. Yeniyol o .• 'o. 3. Mınıı dair. 
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No. Dilekçe sahibinin adı ve aclr('si 

7478 Ankarıı : Halit Çırakoğlu, Tutanak M:iidür
liiğü tenoğraflarnıdıın. 

74 1 Ankara : ecati Soner. B. M. M. Basımevi 
elektrikcisi. 

7523 l stanbuJ : Mımlffer B:ızal , Çarşıkapı Sueu
haki sokak o. 1. 

7527 

7556 

75,7 

Ankara : B. Ragıp Sclmıınoğlu. Denizciler 
Cd. Karg!llı . o. No. 24. 

Kmnkapı · fstanhul : Arif Erso.v, Kadırg:ı 
Şahsuvarbey So. No. 3. 
Ankara : Miinir Aklı:o<}, T. B. M. l\f. Kanun 
lar kalemi Memuru. 

75 3 Ankara : Şin asi Öğüt. Denizciler Cd. nkıı· 
Ap. No .. 

7605 Hopa : H. Fethi Gözler, Ortaoku l Tiirk<;e 
Öğretmeni. 

Dilakçenin özü 

Yeni doğan çocuğu için kanuni ikramiyc~ini11 

ver ilme ·ine dair. 
ltörcvinden i tifasının kabulüne dair. 

l stimlfık Kanunu tasııı·ısmıl) göriişü lnı csi smı . 
~mda kendi clil ck l eriıı in rl<' ıııızarı Jikkate aluı 

masının temini'ne dair . 
. VI:t>eli ~te açık gih·e,· l crdcıı lıiı in e tiiyinirıe dair . 

8meklilik Kanununun biran cV\'CI çıkarıl masına 

dair. 
Knrı~ı ııın kanuni Jı nrrıı·ah ıııın vHilmcsirıe dair. 

.U eeliste bir göı eve tfıy i ni lıakkırırl ıı. 

Oğretrnenler hakkındaki Emeklilik Kanunu tasu
ı·ısının görüşülmeRinde kendi di lcklcı ·i nin de ııa · 

;:u rı dikkate alııııııası nu dı.ıir. 

7607 Haydarpaşa . İstanbul : Halil Özünal, D. D. Mecliste bir göreve tayinine dair. 
Y. mağazası evrak ve dosya memuru. 

7638 Ankara : Cahit Engin, T. B. M. M. Basım- Askere gideceğinden istifasının kabulüne dair. 
evjnde. 

7699 Ankara : Feride Gers, Ziraat Enstitüsü kar- Yeni Emeklilik Kanunu tasarıslUJn görüşülmesi 
şısmda su süzgecinde Necati EVTen yanında. sırasında kendi dileklerinin de nazarı dikkate 

7747 Malatya : M. Ulvi Saraçoğlu, Tezi.ş bürosu 
Abidin Osmansu eliyle. 

7748 Faik Seler, Kayseri Milletvekili. 

7871 Ankara : Mehmet Kal ecik, T. B. M . M. 
Kağıt İşi ri Md. Dosya memuru. 

7903 Çorum oterliği. 

790 Aydın : Hayri Tosunoğlu, D. P . n idare 
kurulu başkanı . 

8032 Ankara : Fehmi Demiralp, B. M. 1. Kağıt
işleri Md. Muavini. 

S045 Ankara : Reşat Pekinton, B. M. M. Ba ım

evi musahhihi. 
8095 Ankara : Refet Sezen. B. [ M. Kanunlar 

Kalemi Müdiirü. 
aı65 l.stanbul : Cahit Engin, .Aıı . P. No. 16714. 

:ı.lınmasınm teminine dair. 
ll Şubat 1948 tarihli dilekçesindeki ilişikierin 
iade edilmesine dair. 

7 . V . 1948 tarilıli dilekçesiyle istediği izne lü
zum kalmadığına dair. 
Çocnğu dünyaya geldiğinden kendine ikram.iye 
verilmesine dair. 
Yerri Noter Kanunu tasıı.nsının konuşulnıası sıra

sında kendi dileklerinin de nazarı dikkate alın
mıısının teminine dair. 
Yeni Seçim Kanununun demokratik bir şekilde 
çıkanlmasının teminine dair. 
Dışarda yaptırdığı reçetelerin para ının verilme
sine dair. 
Hasta olduğundan Devlet tarafından kaplıcala
ra gönderilmesine dair. 
Ölümünde verilecek olan paranın kızına veril
mesine dair. 
Meclis Basımevinde iken birikmiş olan emekli
lik aidatının kendisin gönderilmesine dair. 
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Kayıt. 

ro. Dilek~e su hibinin adı w ııd ı-r si 

8171 Ankara : Münir Akkoç, B. M. M. Kanunlar 
Kalemi memuru ., 

8183 Ankara : Ata Pamir, B. M. M. Tutanak l<ıı
lemi memurlarından. 

8185 İstanbul : Cemil Ükler, Tekel Cibııli 'l'ülün 
i'abrikası muhasebe kontrol kısmında . 

ı ·' ,, ~ ' \ ',, 

8186 Araç : Sabri Savas, Yeni Mııh. H:ıva Kuru
mu saymanı . 

8195 Ankara: Mustafa Ünver, RM. M. 'l'n1ıııııık 
Md. Memur. 

82:i1 Siirt : Şefika Bııyam , Karakol Mah. CAmi 
So. No. 16. 

8288 Eskişehir : Fuat C'auemirler·, Işıklar Malı. 
'l'nşkınbey So. No. 77., 

8297 An'kara : Aydın Deniz, B. M. M. KanunlAr 
Kalemi memuru. 

8298 Ankara :Şerif Akın, B. M. M. Kanunlar 
Kalemi memuru. 

8334 Seyitgazi - Es'kişelhir : Yusuf 'J'ekiner, Zi
ı·aat teknisiyeni. 

8361 Tercan : Harndi Gül, Mesgeyik Köy'ü muh
tarı . 

8374 KüiaiJıya : A-bdullah Veh'bi Yüksel , Posta 
'l'elg-raf şefliğinden emokli. 

8375 Haydarpaşa - fstan'bul : Naımık Nüilıet Te
rem, Devlet D. Y. Birinci İşletınıesinde avu
kat. 

8401 Eskişe'hir : Münüp ve Ha'kkı Kıırapazar, 

Taştekin Cad. 
8402 !stan1nıl : İsmet 1.1z. Zeyrek Demiı'lııın Mniı . 

No. 14. 
8403 İstanıımı :)smet Uz, Zcyrek De'IIlil'hıın Mıı•h . 

No. 14. 
~04 A rt\ıva : Tlurşit An'kaoğlu. 

R40:i Ankara : Geliilettin J<Jvren, Saracoğlu Ma~ı . 

Cad. 3. Daire 16/4. 
8419 Bandırma : Arif Hikmet Dalgüneş , Sığır 

yolu Malb. 30. So. No. 5. 
8420 Sali'bli : lJbrnh:im Bıısırm a:k ve ar., cezaevbı

de. 

Dilekçenin özü 

Çocuğu dünyaya geldiğinden kendisine ikrami
ye verilmesine dair. 

Yeni Emeklilik Kanunu tasaı·ısında· kendi dilek
lerinin de nazarı d:ikkate alınmasının teminine 
dair 

Çoctığu dünyaya geldiğinden •kanuni ikramiye
sinin verilmesine dair. 
Birinci dönem milletvekilierine yapılacak yar
dımdan kendisinin de faydalandı rılmasına dair. 
837 sayılı Meclis kararı suretinden bir tane gön
cleı·il m esine dair. 

Askere gideceğinden i3tifasının rkBJbulüne dair. 

Çocıuğu dünyaya geldiğinden 'kanuni ikr&miye
sinin verilmesine dair. 
Yeni Tekaüt Kanunu tasarısının göı:'üşülmesi 

sırasında kendi dileklerinin de nazarı dikkate 
;ılınmasının teminine dair. 
Ziraat Bankasına olan lborçlarınm tecil:ine dair. 

Yeni Emeklilik Kanunu 1a ar·ısınıu 'gÖrüşülmesi 
~·11·asında kendi dileklerinin de nazarı dikkate 
alınırınsının terninine dair. 
~'[ülga Meclisi Mebusanındııki geçen hizmet sü
resinin D. D. Y. ndaki hizmetine eklenmesinin 
teminine da:ir. 

Af Kanununtın 'bir an evvel çıkarılma ına dair. 

c c c c 
Meclisteki açık görevlerden 'birine tily:ini bak
Jonda. 
Birinci Dönem rmiUetvekili olduğu zamanki hiz
m t sür<'Sinin bildirilmesine dair. 
Af Kanunu tasarısının göriişülmesinde kendi 

dlleklerin:in de nazarı dirkknte alınmaııının te
uıinine <lair. 



4:98 -
Kayıt 

No. Dilekçe sahibinin adı ve adresi 

421 Balıkesir : librahlm Konur, Elektrik İ§lelt
mesi muiJıaseJbe memu·ru. 

8439 .A.tea - Nazilli : Haydar Çmaroğlu, ÇeleJbi
oğlu 'M·ah. Aydın Oad. Nıo. 1. 

469 Tekirdağ : Suat Gürelliler, Cezaevinde. 

508 Kadrköy - İstanibul : Kenan Ağan, Yoğur·t
çu Park ad. No. 106. 

509 ~ksar : ·Ali Raif Taştbkin, Prengi sava§ . 
kurulu memuru . 

51 O iksar : Raımod,i .A.fşar, Frengi savaş sağlik 
memuru . 

Dilakçenin özü 

KAy<bettiği tsti·klal Ma'dalyasının yerine !bir ye
nisinin v~rilmesine dair. 

.Af Kanunu tasarısının görüşülmesinde kendi 
dilekl~rin de nazarı dilkıkata alınmasmat dair. 
Yeni Emekliliık Kanunu tasarısının görüşülmesi 
ijırasında kendi dilekleri:niın de nazarı dHııkato 
alınmasının teminine dair. 

8535 Diya.~bll'kır : Kadri .A.tun, Emniyet Mıl. Dile'kçe Komisyonunca haıkkında verilen kara-
mua.meliıt memuru. 

63 Büyükada - Jstanbu l : Berç Türkoı·, eski 
A fyorı 1 . Milletvekili. 

8639 Tra):ızoıı : Süleyman Giircaıı , T~ı-doğdu :Mh . 
No. 39. 

8670 Bolu :Ra it Sakarya, eıızacı. 

692 Ankarır : Fehmi Demiralp, B . . \'1. M. Kağıt

işleri l\1ü(lüı· Yardım<'ısı. 

R6!l3 'l'iı-eholu : M. Arif Ünal , Öğretmen . 

71!) Aııkıını : Hiise_vin Ekincioğlu, e ki B. )f, ·-:ır. 
Kanunlar kalemi Memuru. 

720 Ankara : Mccit Edis, B. M. M. Kanunlar 
kalemi Memur·u. 

72 Ordu : Fe.vzi Boztepe, Bağımsız milletvekili 
aıla.vı 

rm yollanmasına dair. 
Yeni Emeklilik Kanunundan ra.vdıılandm'lmıısı

ııııı teminine dair•. 

Ara seçinıl arinde yapılım yol~uııluklardan şi

kayet. 
Dışarıda yaptırdığı ila<: bedellcı•inin ve!"İ imesinr 

dair. 
Anı se~ inıl erinde yııp ıla ır .volsuzluklardan şi

k:iyet. 
A~kerden döndüğünden <·~ki gör<'vine tekı·ar alın

masınır dair. 
Ticaret yaparıığıııdıııı , görevinden i8tifasınırı ka
bulüne dair. 
Ara seçinılerinde .vapılan yolsuzluklardan şik~

yet. 

X - K8.ğıt~leri Müdürlüğünde kalan dilakçeler 

7751 411kıı·r : 'l'alııt Dolunca, Alibey Ma.h. aat 17 . V . 1948 gün ve 7314 sayılı dilekçesinin 
So. o. 60. C<'vaplandırılnıaınna dair. 

XI - Kitaplık Müdürlüğüne gönderilen dilekçeler 

541-l llPyoğlu - lstıınbul : ~adık Yöntem, 'l'al'la.
haşı l' 1. No. li . 

6392 Galata- 1 tanbul : lf ıundi elimoğlu, Karıı
nuıstafa o. (). 68. 

H.crıkli kabaı·tnııı '!'ürkiye lııtl'itıı~ında.n rue<'lis 
için alııuııası hakkında. 
Birlikleri tarafından çıkarılan bı·oşürlerden 5 
tan gönderdiklerine dair, 



1\ııyıt 

. No. 

499 
XII. Basımevi Müdürlüğüne Gönderilen Dilekçeİer 

Dilekçe sahibinin adı ve adı·esi Dilakçenin özü 

5148 Ankara : Mustafa Lfıtfi lncekara. Kayaba- BMıınevinde çalıştığı sÜrE'y~ ait hizmet helgesi 
şı Malı. Uç So. No. 10. verilmesine dair. 

6022 Ankara : Mehmet Yavuzünııl. Üt"nelkuı · nıay l}asıınevindeki açık öperntörlüğe tayini hnkkın-

Basıınevinde. da 
Meclis BasımevindE'ki 711!l Ankara : Ulvi 1'ürkınenoğ l ıı , t<;işlcl'i Bıı

kaıılığı Oı·du Sefı>rberlik Müd. hnkkınıla . 

7159 Ankara : Vural Akpınar, B. M. M. İnşaat 
Kontrol Şefliğinde Üzeyir Akpınııı· yanında. 

R128 Ankaı·a : Abidin Akın, Nazımbey Malı. Ultı

canlar Cad. No. 223. 
8250 Ankara : Bekir Karayel , Jçcebeci · Oba So. 

No. 13. 

:. :. 

:. :. 

:. :. 

ac:ık ınusalıhihliğr 

:. :. 

» » 

» » 

864[; Ankaı·a : M!'hnıl't Özbt>r, lsııı etpaşa Malı. Basını!'vinde nıüı·ettipliğl' t ii yirıi lıakloııtla 

No. 49. 

tiıyııi 



' 
1=. Sorular ve Gensorular 

ı. Sorular 

İkinci Toplantıda Başbakanlık ile Ada
let, Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekono
mi, Gümrük ve Tekel, İçişl~ri, Maliye Mil
ll Eğitim, . Milli Savunma, Sağlık ve Sosyal 

Yardım, Tarım, Ticaret ve Ulaşt.ırına Baka.n
lıklarına 134 sözlü ve Bayındırlık, Ekonomi, 
İçişleri, Tarım Bakanlıklarıııa da 6 yazılı 
olmak üzere 140 soru yönetilmiştir. 

BAŞBAKANLIK 

ı. - · Afyon Karahisar Milletvekili Ah
med Veziroğlu 'nun, yabancı 'memleketlere 
gönderilmiş olan heye't.lerin memuriye't vazife 
ve salahiyetleriyle bunlara verilen masraf 
ve yollukl~r hakkıııdalti sözlü sorusuna 

2. - Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan '
ııı, Türkiye haritalan hakkındaki sözlü so
rusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardmı
cısı Faik Ahmed Barutçu tarafından 20 . II . 

3. - Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı

nar'ııı, buğday sıkıııtısı , dolayısiyle Bükü
rnetçe alınan 'tedbirlerin neler olduğuna ve 
önümüzdeki yıllar için Hükümetin hububat 
politika-sma dair sözlü sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed 

Başbakan Hasan Saka taratmdan 26 . XI . 
1947 tarihinde cevap verilmi~tir . (6/ 47) 

l'l\ı.1 amı k Dergisi : ( 'il t : 7 - Biı· l eş i m 

ll - Sayf'a : 189 : 205] 

1948 tarihinde cevap verilmiştir. (6/ 95) 
Tutanak Dergisi : Cilt : 10 - Birl e.şim 

45 - Sayfa : 256.:260] 

Barutçu taratmdan 26 . IV . .1948 tarriliinde 
cevap verilmiştir. (6/ 121) 

l 'l'utanak Dergisi : Cilt : ll - Birleşint : 
!il- Snyfıı : 124:129,167 :196,196 :198 :329,410-
4:12,419 :421] 



- !Sö1-
4. - Çanakkale Milletvekili Nurettin 

tlnen 'in, Devlet işlerinin 'teftiş ve kontrolü
ne dair olan sözlü sorusuna Başbakan Yar
dımcısı Faik Ahmed Barutçu tarafından 12 . 

5. - Denizli Milletvekili Reşad Aydın
lı 'nm, komünist faaliyetleri önleyici ne gibi 
t&dbir almdığının ıı.çıklanması haklandaki 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu tarafından 

6. - Elazığ Milletvekili Fahri Karaka
ya 'nm, hayvan ihracına. karar verilip veril
mediğine ve zirai kredilerin artırılması hak
londa ne düşünüldüğüne dair sözlü aorusuna. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik 

7. - Eskişehir Milletvekili Ha.san Po
latkan 'm, bazı fabrikalardaki iş yerlerinde iş

çilerin ücret, iska.n, vergi ve tekaütlük durum
lan hakkındaki sözlü sorusuna. Başbakan Ha-

8. - Eskişehir Milletvekili Kema.l Zey
tinoğlu 'nun, hayat paha.lılığı ve geçim zorlu
ğu ha-kkındaki sözlü sorusuna. Devfet Bakanı 
ve Başbakan Yardım~ısı Faik Ahmed-Ba.rutçu 

9. - İstanbul Milletvekili Dr. Nikola. 
l'a.kıı.çelli 'nin, cema.a.tlerce idare oluna.n va
kıfla.r hakkındaki sözlü sorusuna. Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed 

I . 1948 tarihinde cevap veriJ..ınjştir. (6/ 67) 
LTutanak Dergisi i lt : 9 - Birl eşim 

:!9-8ııyfıı :5:10j 

14 . I . 1948 tarihinde cevap verilmiştir. 

(6/77) 
'l' utanak Dergisi : 'il t : 9 - ll iı · l cşi ın : 

:ıo - sıı.vı:a : :!6 :!.ıS I 

Ahmed Ba.rutçu ta.rafmda.n 10 . Xl . 1947 tari· 
hinde cevap verilmiştir. (6/60) 

fTutanak Dergisi : Cilt : 7 - Birleşim : 4 
s~ .vfn : :'17 :43J 

san Saka tara.fmda.n 19 . XII . 1947 tarihinde 
cevap verilmiştir. (6;71) 

(Tutanak Dergisi : ilt : 8 - Birl eş:im : 
19 - Sayfa : 67 :78] 

. 
ta.ra.fmda.n 21 . V . 1948. tarihinde cevap veril
miştir. (6/140) . 

(Tutanak Dergisi : Cilt : ll - Bi:rleşinı : 
61 - Sayfa : 409 :422] 

Barutçu ta.ra.fmda.n 12 . IV . 1948 tarihinde 
cevap verilmi4tir (6/104) . 

[Tutanak Dergisi : Cilt : ll • Birl şim 

46 - Sayfa : 12 :13] 



iô. - iata.nbul Mill~vekili Senibi Yürü
ten 'in, nakil vasıta.la.n hakkındaki kanunda 
gösterilen m.aka.m otomobillerinden ga.yn ına.
ka.m otomobilleri a.lın'ip ~ bildi
rilmesine dair söllllü sorusuna. Başbakan Ha-

11. -Kocaeli Milletvekili Cena.p Aksu '
nun, Ank:ıı.ra. ile b&.zı şehirlerdeld şeker sıkın
tıama dair sözlü sorusuna ve Başbakan Hasa.n 
Saka. ve diğer a.J.8.ka.lı Bakanlar ta.rafmda.n 

12. - Konylı. Milletveldli Hülld Ka.ragül
le 'nin, buğday ve em.sa.li hububat fiya.tlarmm 
dı' piya.sala.ra göre ayarlanması hakkında ne 
düşünilldüğünün bildirilmesine dair sözlü so
rusuna Başbakan Hasan Saka ta.ra.fmda.n 

13. -Martı.§ Milletvekllt Dr. Ketttııli Ba.
yizit'in, Tarsus İleesinde su baskınına uğrı
yan köyler ha.kkında.ld ~özlü sorueuna. Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed 

. 
14. -Muğla Mi!letvekili Nuri Öll*alı'm~ 

tütün piyasasmm '!ıugün arzettigi ınaıiztı.ra ile 
müs'tahsılln durumu hakkındaki söilü soru
suna Devlet Bakanı ve Ba.§ba.kan Yardımcısı 

15. -Samsun Milletvekili Naşit Fn>at 'ın, 
Karadeniz sahil bölgeleriyle Sa.maun ilcelerilf
de 11M7 yılında vulCubulan dolu. &.feti ve ku
ra.klık karşısında bu mmtaka.da.ki yurttqlan
mı.z için ne gibi tedbirler alındığuun bildirll
mesine dair sözlü sorusuna Devlet B~ ve 

san Saka. ta.ra.fllida.n 19 . XI • 1947 ta.rÜıinde 
cevap veril~tir (6/49). 

l Tutanak Dergisi : Ci lt : 7 - Bil'leşi m : 
8- Sayf~ : !lil:l 04,108:109] 

12, 14 . V . 1948 tarihinde ceva.p v~tir 
(6/139). 

[Tutanak Dergisi : Cilt : l l - Birleşim 

58, 59 - Sayfa : 313,333 :340] 

12 . XII . 1947 tatillinde ceva.p v~ir 
(6/65) . 

r Tı:ıtanak Dergisi : Cilt : 8 - Birl eş i ın 

16 - Sayila : 27 :321 

Barutçu tarafından 6 . ll . 1948 tarihinde ce
vap verilmiştir . (6/98) 

: Tutann k Dergisi : Cilt : 10 - Birleşim : 
39 - Sayfa : 49 :49] 

Palk Ahmed Ba.n:ıtçlı tara.tmda.rı 12 . IV . 1948 
tatillin'de cevap verilmişıit (6/101) 

[Tutıınak Dergisi : CHt : ll - Biı'le im : 
46 - nyfa : 7 :lZ] 

Başbakatı Yardımıcısı Faik Ahmed B&rutçu 
taı·afmdaft. SO . IV . 1948 tarihinde cevap ve
rilıni;ıil' (6/l:rl) 

[Tutanak Dergisi : ilt : ll - Bi'tle~M : 
53- ayfa · 20 :211] 

• 



ı{i. - , fi(tyhan Mi)letveldli Ahmet Re~Il%i 
Yüregir'in, Askeri ve Mülki Tek&üt Kanunu
nun ~5 ~ci maddeşiyle Milli Korunma Kanu
nu ve Haksız olarak Mal ~isap edenler hak-

17 . .....,. $eyh..an Milletvekili Ahmet Re~Il%i 
Yürtıg\r 'jn, ;kitapçılığımızın ge~me ve artı

mını sa.ğlıyacak tedbirJere dair sö;o;lü sorusu
na Başbakan Hasan Saka tarafından 2 . VII . 

~8. - Seyqan Mille'ıvekili Sinan Tekeli
oğJu'nıın, Devlet memuriyetinde kullanılan 

altllllli yaşından aşağı ııınııkliler hakkında ye
ni emeklilik tasarısına bir hüküm konulup 
konulmadığına dair sözlü sorusuna Devlet 

ktllclıı.lrt Kanunun tatbikula ve resmi otomobil 
vet ka.ınyonetlere dair sözlü sorusu; Meclisin 
ıı.rıı.vormıı $ararı üzerlne ttçüncü Toplantı yı-

, lıtıa ~lmı1tır (6/ı63) 

ı946 tarihinde cev:ap verilmiştir (6jı64) 

1 'l'ut ııııak Del'gi~i : ilt : 12 - Bil'leşim 

o - ~ııyfıı : ;i84 :()8 ı 

Bakanı ve ~§bakan Yardımcısı Faik Ahmed 
:S<ırutçu tarafından ıs . n . ~948 tarihinde ce. 
vap verilmUtir (6/99) 

l Tp~aıııık Dergisi : Cilt : 1 O - Birleşi ın : 
4:3- $ayfa : 149 :151) 

ADALET BAKANLIOI 

ı . - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel 'in, yargıç adaylarına. ve muhtelif 
illerde ne kadar yargıç ve savcılık yerlerinin 
açık bulunduğuna dair sözlü sorusuna Ada-

2. - İstanbul Milletvekili Osman Nuri 
Köni 'nin, Yargıtayda üç daire başkanlığın
dan birine t&yin edilen S8.bir Erbir'in nasbı 
keyfiyetme ve !stanbul Savcılık makamına. 

tahsis edilmiş bir otomobil olup olm~ğının 

S. - Kastanıonu Milletvekili Fethi Ma
ğa.ra 'nın, tek sulh yargıcı bulunan ilceler le 
bu ınahkemelerdelı:i tek kitipler hakkındaki 
3i>zlü sorusuna Adalet Bıı.ltanı Şinasi ~vrin 

let Bakanı Şinasi Devrin ta.rafmdan 21 . I . 
1948 tarihinde cevap verilın.iştir. (6/ 83) 

['l'utanak Dergisi : Cilt : 9 - Birleşint : 
33- ayfa : 59:62) 

açıklanınasma dair sözlü sorusuna Adalet Ba
kanı Şinasi Devrin ta.rafmdan S . XI . 1947 
tarihinde cevap verilın.iştir (6/ 51) 

(Tutanak Deı·gisi : Cilt : 7 - Birleşj.ın : 
:1 - Sayfa : 26 :31) 

tarafından 9 . n . 1948 tarihinde cevap veril
miştir (6/ 89) 

['l'utRnak Dergisi : ilt : 10 - Birleşim : 
40 - -ııyfa : 70 :71] 



-&M-
4. - Niğde Milletvekili İbra.hi.m Refik 

Soyer'in, Memurlar ve Memurlar Muha.ke
ma.t ka.nunl.a.ruun değiştirilmesi ha.kkmdaki 
sözlü sorusuna Adalet Bakanı Şinasi Devrin' 

5. - Seyhan Milletv.ekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in Arazi Tapulama ve Genel Af Ka.
nunu tasarıları haklandaki sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı Şinasi Devrin ta.ra!mdan 26 . 

6. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'bı, in.kili.p ve rejim aleyhinde yapı
Jan neşriyat haklandaki sözlü sorusuna Ada
let Bakanı Şinasi Devrin ta.ra.fmdan 26 . XI . 

tarafmlan 16 . I . 1948 tarihinde cevap veril
miştir (6/79) 

'J'utıınnk Dergisi : Cilt : 9 - Birleşim : 
31 - Sayfa : 35 :38] 

IV . 1948 tarihinde cevap verilıniştir (6/112) 
. 'l'utanak Dergisi : Cijt : ll - Birleşim : 

51 - Sayfa : 129 :132] 

1947 taribinde cevap veliimiştir (6/56) 
['l'utanak Dergisi : Cilt : 7 - Birleşim 

11 - Sayfa : 205 :214] 

BA YıNDIRLIK BAKANLI<li 

1. - Anta.lya Mill9tvekili Niyazi Aksu'
nun, Antalya - Manavga.t ve Serik ilceleri
nin sulama işleri ve Burdur - Antalya tren 
hattının geriye bırakılması sebebi ile pamuk 
ve susam istihsali hakkındaki sözlü sorusu-

2. - Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz 'ün Manyas Gölünün seddeleriyle, 
Aksaka.l regülatörlel"inin yapılış maksadına 

ve .Çaıka.roz değirmen bendine dair sözlü so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek ta-

3. - Burdur Milletvekili Ahmet Ali c,ıı

nar'ın, Seyhan Irmağının taşması ile husule 
gelen zarar ve hasara dair olan sözlü soru
suna. Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek tara-

na Baymdırlık Bakaını Kasım Gülek tara
fından 19 . XII . 1947 tarihinde cevap veril
miştir (6/ 65) . 

[Tutana k Oe ı·giısi : l' il t : 1! - 1\irl eşinı : 
J!J- 'ayfa : 10,20:21,71!:8 11. 

rafından 26 . V . 1948 tarihind9 cevap veril
nıi§tir . (6/ 148) 

[Tutanak Dergisi : (' ilt : l l - Bit- l eşim : 
63 - , ayfa : 49 :502] 

fından 22 . XII . 1947 tarihinde cavap veril
miştir. (6/ 68) 

[ 1\ı1 anak Dergisi ili : - Dlrleşiın : 
20 - Sayfa : 11 3 :117] 
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4. - Ç&nakkale r.iilletvekili Ali Rıza 

Kırsever ' in, Çanakkale 'ye bağlı Kumkale 
bölgesindeki bata.kbklıı.rm kurutulması için 
açılacak kanal hakkındaki sözlü sorusuna, 
Bayındırlık Bakam Kasım Gülek tarafından 

5. - Diyarbakır Milletvekili Vedıı.t Die
Ieli 'nin, Devlstçe yapılacak olan Milli şoseler 
hakkındaki sözlü sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kasım Gülek tarafından 28 . IV . 1948 

6. - Eskişehir Milletvekili Kemal Zey
tinoğlu 'nun, Porsuk Barajı inşaatı hJı.kkiiıda

ki söZlü ııorusuna Bayındırlık Badaı.nıT Nihat 
Erim tarafından 28 . VI . ı.Q4Bj taııih\Btle- oe-

7. - Kütahya Milletvekili thsan ı ışe · 
Özgen'in, Kütahya 'nın Kalburcu nuntakasın
da in§a edilınekte olan Porsuk Barajı ve Sof
ça Köyıüv lıııJlmım fıctııtu:m.ul?l11Jdorlda.ke; söıı:lü 

sorusuna Bayındırlık Bakanı Nihat ~~-
if ... t ,,ı ı' .ı· ı 1 ı ' ı ı 

~il· .ı>!., Jl ' ;.-: ı 1 

8. - Mara.ş Milletvekili Emin Soysal 'ın, 

lskenderun - Malatya asfalt yolu hakkındaki 
sözlü sorusuna. B~)tl,diı)lılıı Balcmı ·:Nihat 
Erp,n taıa.fınlla.n 30 . VI .• 1948 ia.rilıinde ce-

'', ı rı " 

9. - Mara.ş Milletvekili Emin Soysa.l'm, 
yollar ve şoselere tahsis edilen paralarla ba.

ota.klik l!eMHhaıatındlı.k· "lödi , aoıııSutıa. Ba
yındırlık Bakanı (Kaillll) CiilelL.ı wafından 

' ı ıl-! 1 ' 

:.:ı rı~ı 

21 . IV . 1948 tarihinde ya.zılı. olara eevap 
verilıni§tir. (6/ 114) ~ ılu 

['l'utııuıık Dergi i ı " il ,tl! · Birleşinr : 
50 - Sayfa : 117) • 

J(f 

-rıp.jrleŞiın : 

r ~ı li hıtı Uıl'./1 nr.ıi 8· 
agr,yeribfıi§tiı:.l ı.ıı ı;Iu r ,d.,~a ,ll · r J- ı t 

f1' ıfi<#{'ııttııiink eıtg:isi d : . · ı oo l2 t Rilı1 imv : 
·7 t - ı ' .yfra ı 3 T 91 l · ' ' ı 

JSı ·L.JI.S'.J ü • J ;ıa ınınl nı;hnıl ;ı l uınut 

~ 1 itfınd'a.ıl 25 . VI . 1948 tarihinde cevap veril
miştir (6/ 157) 

l Tutanak Dergisi : il t : 12 - Birleşim 

76 • ~ayf:ı , 303:364] 
•··• 1 u t mL' 'J'l'{. roırgob ,ar' (bLo 

110118!1'103 til:!:ö& bi.BDIIO!ll!l!l ·mH~~r ı~ rJ ıt {ul 
rı ı ııı1 • fl1 •·a -rDr·•a .nı ıinT ııı AAff JII.ııQ 

vıı.p verilmiştir (6/ 166) 
[1'utnnnk Dergisi : 'Ht : 12 - Birleşiın 

·7 - Sayfa r ı 45 :4f15j' 
·-;o:ıl ıa d., • ıuı 

11 s.rl l' :.l43' çın\U ir:';) ,.B!W:Ut'%0 ul&oa · h 
.. r..ı R Ol . V • ıuıbıu1ırıro t Jlll ıblell 

30 . VI . 1948 tarihinde cevap verilıni§tir 

(6/ 126) 
[ l 'utnnak Dergiıli ı l!.ilt ! - Bi ı·leşiın : 

58 • ' ıı.yfa. : Jllii :21 J 
V 

T· tn.ıı sa l1ffi ıt.ııQ 

ob nırr 
r~ol! 'V 
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10. - Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk Barajının ihale ve mukavele 
şartiyle bu iş ig,in yapılan tahkikat hakkında

ki sözlü sorusuna Bayındırhk Bakanı Kaslm 

11. - Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer 'in Porsuk Barajı inşaatı için yapılan 
servis yolu hakkındaki ·sözlü sorusuna Bayın

dırhk Bakanı Kasım Gülek tarafından 16 . 

12. - · Seyhan Mill\ltvekili Ahmet Reınzi 
Yüregir'in, Seyhan sulama kanallan .yapımı 

ve Çukurova bölgesi baraj, köprü ve yollan
nın onarılması ve Adana Zirai Donatım Ku
rumu tarafından kurulmakta olan tamir atel-

Gülek tarafından 16 . IV . 1948 tarihinde ce
vap verilmiştir (6/ 110) 

[Tutanak Deııgisi : G'ilt : ll · Birleşim 
48. ayfa ; 55:65) 

IV . 1948 tarihinde cevap verilmiştir (6/ 611) 
[Tutanak Deııgisi : Cilt : ll • Birlel}im 

4 . Sayfa : 54:65] 

yesi hakkındaki sözlü sorusuna Bayındırlık 

Bakanı Kasım Gülek tarafından 14. XI . 1947 
tarihinde cevap verilmiştir (6/ 51) 

[Tutanak Devgisi : C~lt ; 7 • Birle~nı : 
6. ayfa : 82:189) 

ÇALIŞMA BAKANLI(}I 

ı. - An_kara Milletvekili Mebrure Ak
soley'in, doğum yardımından mahrum bıra

lolan bazı işçiler hakkındaki sözlü sorusuna. 
Çalı'ına Bakanı Tahsin Bekir Baıta tarafın-

2. - Denizli Milletvekili Hulusi Oral 'ın, 
işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyetine 
dair sözlü sorusuna, Çal~ma Bakanı Tahsin 
Bekir Balta tarafından 28 . V . 1948 tarihinde 

S. - Denizli Milletvekili Hulusi Oral 'ın, . 
~ Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması za.. 
ruri değişiklik ve yeni tasarı ve tüzüklere da
ir sözlü sorusuna Çalı'ına Bakanı Tahsin Be. 

dan 26 . VI . 1948 ta.rihinde cevap verilmiştir. 
(6/161) 

[Tutanak Dergisi : Oilt : 12 . Birleşinı : 
76 - f'layfa : 295,364] 

cevap verilmiştir (6/ 144) 
l Tutanak Dergisi : ilt : ı~ . Bil'leşjnı 

68 · Sayfa : lll :116] 

kir Balta tarafından 28 . V . 1948 tarihinde 
cevap verilmiştir (6/148) 

['rutonak D ı·gi.si : 'ilt. : 12 . Birleşinı 
6 · ayfa : 120 :126) 



-~1-

'· -' Denizli Milletvekili Hulfisi OraJ 'm, 
iş Kanununa bağlı iJıyerlerindeki işçi ücret: e. 
rine dair sözlü sorusuna, Çal14ma Bakanı 

Tahsin Bekir Balta ta.ra.fmdan 28 . V . 19~ 

5 . .._. Denizli Milletvekili Hulılıi Oral 'm, 
kalifiye iJıçi ve işçi evleri ve site'erine dair 
söı;lü sorusuna Ç&llJ$ma Bakanı Tabsin Bekir 
Balta tarafından 28 . V . 1948 tarihinde ce-

S. - İstanbul Milletvekili Dr. Nikola 
:Fa.kaçelli'nin, !stanbul 'da özel fabrikalardaki 
işçilerin çalışma şartlan hakkındaki sözlü so
rusuıiaı Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta ta-

tarihinde cevap verilmiJıtlr (6/142) 
['rutanak Dergisi : ilt. : 12 . Bil·lcşiııı 

G · ayfa : 106 :111] 

vap verilmiştir (6/14lS) 
[Tutanak Dergisi ilt : 12 . 13irleşim 

68 · ayfa : 116 :120] 

rıı.fmdan i6 . I . 1~48 tarihinde cevap verU
miştir (6/78) 

!Tutanak JJel'gisi ilt : 9 . Bil'lcşiııı : 
31 . ayfn : 31:34] 

I>IŞtŞLER! BAKANLIOI 

1. - Çoruh Milletvekili Asım Us 'un, 
Merkez Bankasma Mark olarak yatırılmış 

bulunan Türk alacakları hakkındaki sözlü so
rusuna Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak ta.-

2.- l>enizli Milletvekili Reşad Aydınlı'- · 
nm, Haberleşme Konferansma gönderilen iki 
delege hakkındaki sözlü sorusuna Dışişleri 

Bakanı Necmettin Sadak tarafından 7 . VI . 

3. - Diyarbakır Milletvekili Vedat Diç
leli 'nin, Bulgaristan üzerinde düşüriilen uçak
larımız bakkındaki sÖzlü · sorusuna Dışişleri 
Bakanı Necmettin Sa.dak tara.fmdo.h 20 . n . 

ra.fmdan 13 . n . 1948 taribinde cevap veril
miştir. (6/98) 

[Tuttınnk dergisi : ilt : 10 - Rirleşim 

42 . Sayfa : 106 :109] 

1949 tarihinde cevap verilmi.ııtir. (6/166) 
[Tutanak Dergisi : Ci lt : 12 · Birleşiuı 

G . Sny:fa : 12 :131] 

1948 taribinde cevap verilmi.ııtir. (6j 10S) 
11'ntonak Dt>ı•gisi : Cilt : 10 · Birl<'şim 

45 . Rnyffl : 254 :256] 
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4. - tsparta Milletvekili Sait Köksal'

ın A'vrupa 'nın muhtelif memleketlerinde 
kamplarda Türk'ler hakkındaki sözlü soru
suna, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak ta-

5. - İstanbul ·Mllletvekili Enie Akaygen'
iıı,dnei:nleketiınizin dünya hadisele.l'i karşısın
daki durumıınun açıklaıınmsına dair olan söz
lü sorusuna, Dışişleri Bakanı Necmettin Sa-

• 6. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregi.r ' iıı, inkilap ve rejim aleyhinde yapı. 
lan neşriyat hakkındaki sözlü sorusuna Dış. 

işleri Bakanı N e cm ettin Sadak tarafından 

7. - Sinob Milletvekili YusUf K~mal 
Tengirşenk 'in, Dışişleri Bakanının son Lon
dra, Paris ve Atina seyahati hakkında Mec
lise-izahat Vermesine dair sözlü sorusuna 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak tarafından 

B. - Zonguldak Milletvekili Emin llri
Şirg-il'in, Avrupa kalkınmasını hedef tutan 
Ma.rsballl Plii.nının tatbik şekli hakkındaki 

sö.ılü smsuna Dışişleri Bakanı Necmettin 

rafından 12 . I . 1948 tarihinde cevap verliınl.ş
tir. (6/75) 

{'l'utftnuk Dergisi : Cilt : 9 - Bir·leşinı : 
2!1 • Sayiıı : ll :12,16 :19] 

dak tarafından 22 . XII . 1947 arihinde cevap 
verilmiştir. (6/ 71) 

['l'utaııak Deı·gi i : Cilt : 8 · BirJeşim : 
22. 'ayfa : 117:121] 

26 .' XI . 1947 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/66). 
[1'u1:ınnk Deı·gisi : 'ilt : 7- Biı·leşinı : 

lJ - ayfa : 20!i :214] 

16 . IV . 1948 tarihinde cevap verilmiştir. 

(6/ 112) 
[Tutana k Deı·gisi 'ilt : lJ - nirleşiuı : 

48 · Sayfa : 43 :46) 

Sa.dak tarafından :2 . ll . 1948 tarihinde cevap 
veri.l.miştir. (6/90) 

fTutannk Del'gisi : C'ilt : 10 - Birleşim : 
:n · 1:\ayfo : 4:141 . 

EKONOMİ BAKANLidi 

1. - Antalya Milletvekili Niyazi Aksu •
nun, Antalya . Ma.na.vgat ve Serik ilcelerinin 
sulama işleri ve Burdur - Antalya tren hat
tınm geriye bırakılması sebebi ile pamuk ve 
susam istihsali hakkındaki sözlü sorusuna, 

Ekonomi Bakanı Cavit Ekin taratmdan 
19 • XU . 1947 tarihinde cevap verilmişti 

(6/ 66) • 
t'l'ııtanak Dergisi : Cilt. - BiJ·leş1m : 

l9 . ayfn : 10,20,7 : J ] 



• 
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2. - Bolu Milletvekili İhsıı.n Yalçm'm, 

linyit köınürü hakkındaki sözlü sorusuna 
Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tarafından 13 . 

3. - Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka.
zancıoğlu 'nun, balıkçılı_k sanayiinin inkişafı. 

nı teınin için Su ttrünleı•i Kanunu tasarısının 
Meclise getirilmesi hakkındaki sözlü sorusu-

4. - Denizli Milletvekili Reşad Aydın. 

lı 'nın, lt'Iaden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
çaJ.ııımo. proğTamı ilc!) muhasebe işlerine Ve 
sondıı.j makineleri konularına dair yazılı so
rusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tarafın. 

5. - Gazianteb Milletvekili Oemil Said 
Bal'las 'm, Universiteler Kimya şubesinden 
mezun olanlar hakkındaki sözlü sorusuna 
Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tarafından ll . 

S.. -İstanbul Milletvekili Ali Rıza An'nuı, 
dokuma sanayiine verilen iplik hakkındaki 

sözlü ' sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin 
tarafından 6 . II . 1948 tarihinde cevap veril-

7. - Kastamonu Milletvekill Fethi Ma
ğa.ra •nın, Küre balo.r, Cide kömür ve tnebolu 
demir madenierinin işletilmemesi sebebi hak
kındaki sözlü sorusuna Ekonomi Bakal!l Cavit 

II . 1948 tarihinde cevap verilmiştir (6/ 97) 
[Tutaıııık Dergisi : f'ilt : LO . Birleşinı . 

-l2 · ayfa : lll ,Jl2] 

na Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tarafından 

3 . V . 1948 tarihinde cevap verilmiştir (6/ 128) 
['l'utauıık Dergisi : Cilt : ll · Hir· l eş iııı · 

54 . ayfn : 241 :246] 

dan 28 . XII . J.9.a ta.rihi.p.de yazılı olarak ce. 
vap verilmi§tir. (6/ 80) 

l Tutıınıık De ı·gisi : 'i lt : 8 - Biri şim : 
25 : ayfn : 564 :573 ] 

... 

II . 1948 tarÜıinde cevap verilmiıttir. (6/ 91) 
[ 'l'utanak Deı·gisi : ( 'ilt : 10 - Bi ı-l eşi m : 

:ı - ayfa : 20 :21) 

miştir (6/ 92) 
(Tutıınak Dergisi : ('ilt to • Bil'leşinı 

:!9 • ' &yfıı : 49 :561 

Ekin tarafından SO . i . 1948 ta.rlhinde Oeval) 
verilmiştir. 

l Tutanak Dergi~i : C'ilt : 9 . Uirleşlıu :36 
• ayfa : 102ı.l05] 



__:_ 5ıö-
fs . - Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'

nun, Ankara ile bazı §ehirlerdeki şeker sılon
tısınıı. ·dair sözlü sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekin tarafından 14 . V . 1948 tarihinde 

9. - Kocaeli Milletv.ekili Sedad Pek 'ln, 
Kocaeli 'nd eki şeker dağıtımına dair sözlü so
rusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin ta.rafın-

10. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzl 
Yiiregir'in, kağıt fiyatlan haklandaki sözlü 
sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tanı-

ll. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, şeker ve sigara gibi maddelere 
zam yapılıp yapılmıyacağına ve şeker istih
salatı ile istihlakinin kaç ton olduğuna. ve 
Çukurovıı.'da kurulması karo.rbı.ştınlan şeker 

12. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
roğlu ·uun, halka dağıtılan pamuklu hakkın

daki sözlü sorusuna. Ekonomi Bakanı Cavit 
llkin tarafından 14. V . 1948 tarihinde cevap 

ıs . - Tekirdağ Milletvekili Ziya. Ersin 
Cezaroğlu 'nun, ihracına müsaade edilmiyen 
'l'rakyıı. ya.pağılwın ihraç edilmemesi sebe
bi ile bunlara Anadolu yapağılarına nıua.ran 
nispi kıymet tesbiti hakkındaki sözlü sorusu-

cevap verilmiştir (6/~S9) 
· [Tutanak Deı·gisi ilt : ll - Birleşim 

59 - , ayfa : 333 :340] 

dan SO . VI . 1948 tarihinde ceV'a:P veri1miştit. 
1 Tutaıııık Dergisi : Cilt ' 12 - Birleşin!. 

7 . Sayfa ' 450 :453] 

fından 30 . I . 1948 tarihinde eevap verilmiştir 
r•rnt auak De ı·gjsi : Nit : 9 - Biı•leşiın , 

3!i - SayfH : 99 :101 J 

• 
fabrikalarına dair sözlü sorusuna Ekonomi 
Bakanı Cavit Ekin tarafından 14 . V . 1948 ta.. 
rihinde cevap verilmiştir (6/ lSS) 

fTutaııak Dergisi: 'ilt: ll- Biı-leşiııı : 
59 - , nyfıı : 33::! : :340] 

veıiJmi.§tir (6/ 1S5) 
[ Ttıtıııınk Dergi i 

59 -,'ayfu :840 :3-1-5] 
ilt : 11 - Birleşiııı 

na Ekonomi Bakanı Cavit Ekin tarafından 
2 . VI . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/155) 
[Tntaıııık Dergi i : Cilt : 12- Biri şim : 

66 - ' ııyfıı : 13 :16) 

,, 
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GttMRUK VE TEKEL BAKANLIGI 

1. - Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Ko
cagüney'in, İ.zmir 'de Tıirk Tütün Limi.'tet Şir
keti tarafından Amerikalıla.ra satılan tütün
ler ıizerinde yapıldığı ileri sürülen hile ile Te
kel Genel Müdürlüğü yapımında görülen -yol
suzluk hakkındaki soru§turma sonucunun bil-

2. - Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad 
Umay 'ın, sıhhat bakunından rakı yerine şa

rap sürümünün fazlala.ştırılması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna, Gümrük 
ve Tekel Bakanı Şevket Adalan tarafından 

3. - Seyhan Milletvekili Ahmet Reınzi 
Yüregir 'in, şeker ve sigara gibi maddelere 
zam yapılıp ya.pılınıyaca.ğına ve şeker istih
sa.latı ile istihl8.kinin kaç ton olduğuna ve Çu
kurova 'da. kurulması kararlaştırılan şeker 
fabrikalarına dair sözlü sorusuna Gümrük ve 

dirilmesine dair olan sözlü sorusuna Gümrük 
ve Tekel Bakanı Şevket Adalan tarafın4an 
5 . xn . 1947 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/62) 
l 'l' utunak Dergisi : 'ilt : . Birleşiın : 

t:J- Sayfa : 4:6] 

28 . XI . 1947 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/60) 
[1'u 1iuıa k Dergisi 

12 - Sayfa : 227 :229 1 
ili : 7 Biı-leşim : 

Tekel Bakan Vekili Şevket Adalan tarafın
dan 14 . V . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 
(6/ 138) 

1 Tutunlik Dergisi : ilt : ll - Biı·leşiw : 
59- 'ııyfıı : 333 :340] 

!Ç!ŞLER! BAKANLIOI 

1. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel 'in, at yanşlarında.ki müşterek bıı..

hialere dair- sözlü sorusuna İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle tarafından 12 . V . 1948 

2. - Çanakkale Milletvekili . Nıırettin 
Unen 'in, Çanakkale !linin Çan ncesi, Etili 
Bucağında. 1945 - 1946 yıllarmda yapılan böl
ge okul inşaatı hakkındaki sözlü sorusuna !ç
i§leri Bakanı. Münir Hiisrev Göle tarafında 

tarihinde cevap verilmiştir 
[Tutanak Dergisi : Cilt : 9 - Birleşim 

29 - ayfa : 10] 

5 . vn . 1948 tarihinde cevap verilmi§tir 
(6/ 167) 

[l'utana-k Der~ : ilt : 12 - Biı·l im : 
2 - a.yfa : 775 :777] 
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S. - Çorum Milletvekili Suheyp Karafa

kıoğlu 'nun, Çerikli İstasyonunu Sungur lu 'ya 
bağlıyan §Osenin Delice Köprüsüne kadar 
kapı&dığı sahanın Kınkkale ncesine ba.ğla.n
masını gerektiren sebeplr hakkındaki sözlü 

4. - Eski§ehir Milletvekili İsmail Hakkı 
Çevik'in, Eski§ehir Elektrik Sa.ntra.li hakkın
daki sözlü sorusuna. İçi§leri Ba.ka.m Münir 
Hüsrev Göle tarafından 14 . I . 1948 tarihinde 

5. - Eski§ehir Milletvekili Kemal Zey
tinoğlu 'nun, Eski§ehir Belediye Ba§ka.mmn 
yıllık raporu hakkındaki yazılı sorusuna. İç
i§leri Bakam Münir Hüsrev Göle ta.ra.fından 

6. - İstanbul Milletvekili All Rıza. Arı '
nın, gecekondu evleriyle Devlete, Belediyeye 
ve Özel İda.relere ait a.rsa.la.r hakkındaki söz
lü sorusuna lçişle~ Bakanı M ün ür Hüsrev Qö .. 

7. - Kocaeli Milletvekili Oena.p A.ksu '
nun, Asker ailelerine yardmı fonu olarak n .. 
ler Bankasında. toplanan para. hıı.kkındoki ya
zılı sonuuna İçişleri Bakanı .Münir Hüsrev 

8. - Konya Milletvekili Rasim Erel 'in 
belediyelere yapılacak yardım hakkındaki söz
Hi. tıonısuna İCJi..fleri abm Münir Hüarev Gö· 
le tarafından ıs . II . 1948 tarihinde oeva.p ve-

sorusuna. İçi§leri Bo.ka.m Münir Hüsrev Göle 
tarafından 10 . V . 1948 tarihinde cevap veril
mi§tir (6/ lSl) 

[Tutanak Del)gisi : Cilt : ll - Birleşi:nı : 
57 - ayfa : 305:306] 

cevap verilmi§tir 
[Tutaua'k De~gi i 

30- ayfa : 24:26) 
Ht : 9 - Birleşim 

10 . XII . 1948 tarihinde yazılı olarak cevap 
verilmi§tir . (6/ 64) 

[Ttıtanıık Deı·gisi : Cilt : - Birle§inı : 
16 - 'ayfa : 21] 

le tarafından 24 . V . 1948 tarihinde cevap ve
rilmiştir ( 6/1SS) . 

• (Tuta.oak Dergi i : ilt : ll - Birleşim 

62 - ayfa : 313:314,452 :454] 

Göle tarafından 9 . VII . 1948 tarihinde yazılı 
ola.ra.k cevap veri.l.miştir (6/ 169). 

[Tutanak ı•gısı : Cilt : 12 - Birleşim : 
l:-i6 - ayfa : lll :114] 

rilmiştir (6/94). 
[Tutanak Dergisi 

~2 - . a;vfıı : 1 9 :lll ] 
ilt : 10 - Birl şim 

A?l .n :;ı ,nı JTıtııU 

eı a ar Jl m r.oua 
.bant rui tt~ Iuıfo a 

1 tR -dırultl ınnxAR n&( ı 
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9. - Mara.ş Milletvekili Emin Soysal'ın 

valilerin tayinlerinde takip edilen prensip
lerta illerin iş planı haldondaki sözlü sorusu
na, İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle ta.ra-

10. - Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Memurlar ve Memurlar Muha.kenuı.t 
kanunlarının d~tirilnı.esi hakkındaki sözlü 
sorusuna İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle 

11. - Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu
luş 'un, son beş yıl içinde yurtta ya.na.n resmi 
ve özel yapılarla. Milli Eğitim Bakıı.nlığı yapı
sı yangını hakkındaki sözlü sorusuna İçişleri 

12. . - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir 'in inkilap ve rejim aleyhinde yapı

lan neşriyat haklandaki sözlü sorusuna İçiş
leri Bakanı Münir Hüsrev Göle tarafından 

13. - Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Ta.ra.kçıoğlu 'nun, insan kaybına. sebep olan 
motörlü ta.şıt ka.zala.n hakkındaki sözlü soru
suna. İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle ta.ra-

fmda.n 30 . IV . 1948 tarihinde cevap verilmiş
tir (6/125). 

[Tutanak Dergisi : Gilt : ll . Birleşim 
53 • Sayfa : 211 :215] y 

tara.fmda.n 16 . I . 1948 tarihinde cev.&p veril
miştir (8/79) . 

[Tutanak Deı·gisi : ilt : 9 · Birlcşiiıı : 
31 - Sayfa. : 35 :38] 

Bakanı Müniı' Hüsrev Göle ta.re.fmdan 9 . II . 
1948 tarihinde cevap verilmi4tir. 

[Tutanak Dergisi : ilt : 10 - Birleşim : 
'40 · Sayfa : 65 :70] 

26 . XI . 1947 tarihinde cevap vjerilmiştir 

(6/56) . 
[Tutanak Dergisi : Cilt : 7 · Birleşim : 

ll • o.yfa : 205 :214) 

fmdan 11 . II . 1948 tarihinde oeva.p verilmiş
tir. . 

[Tutanak Dergisi : ilt : 10 -· Birleşim : 
41 - ayfa : 99 :100] 

MALİYE BAKANLIOI 

ı . - Çoruh Milletvekili Asım Ua 'un, 
Merke~ Bankasma Mark ola.rak yatınlml§ 
bulunan Türk a.lacakla.n ha.kkında.ki sözlü 
sorusuna Maliye Bakanı Halid Na.zmi Keş-

mir ta.rafmdan 18 . II . 1948 tarihinde c!vap 
verilmi§tir. (6/98). 

rTutauak Oeı·gisi : ilt : 1 O • Biı·l ~i ın : 
42 . ayfa : 106 :109] 
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2. Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca

güney'in, bazı vatandaşlarm yabancı ban
kalara yatırılmış paraları bulunup bulunma
dığına dair sözlü ııorusuna Maliye Bakanı 

3. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza 
Arı 'nın, gecekondu evleriyle Devlete, Bele
diyeye ve özel idarelere ait arsalar hakkın
da ~özlil sorusuna Maliye Bakanı Şevket 

4. - Niğde Millııtvekili İbrahim Refik 
So yer 'in, Askeri ve Mülki ' Emekli Kanunu 
tasarısına dair sözlü sorusuna Maliye Bakanı 
Şevket Adalan tarafından 26 . V . 1948 tari-

5. - Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Yolluk Kararnamesiyle Emekli Ka
nununun de~tirilmesi. hakkındaki sözlü so
rusuna Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir 

6. - Seyh&n Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir 'in, Arazi Tapulama ve Genel Af 
Kanuunu tasarıları. hakkında sözlü sorusuna 
Maliye Bakanı Şevket Adalan t:a.rafmda.ıı 26 . 

7. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ
lu 'nun, Emekli Kanunu tasa.rısı:na. dair sözlü 
sorusuna Maliye Bakanı Şevket Adal!l.Jl ta
rafından 26 . V . 1948 tarihinde cevap veril-

Halid Nazmi Keşmir tarafından 13 . II . 1948 
tarihinde cevap verilmiştir. (6/100) 

('l'utanak Dergisi : Cilt : 10 - Birleşim : 
42 - Sayfa : 117 :119] 

Adalan tarafından 24 . V . 1948 tarihinde ce
vap veri.lııı.i§tir. (1/ 133) 

l 'l'utanak Deııgisi : Cilt : ll - Birleşim : 
62 - Sayfa : 452 :454] 

hinde cevap verilmi§tir. (6/ 149) 
- ['futanıık Dergisi : Cilt : ll - Birleşim 
63 - ayfa : 496 :498] 

tarafından 16 . I . 1948 tıı.rihindtı- cevap ve
ril~tir. (6/ 77) 

l Tutanak Dergisi : Uilt : 9 - Birleşim 

::ıı ~ Sa.yfa : 34 :35] 

IV . 1948 tarihinde cevap veril~tir. (6/ 112) 
[Tutak Dergisi : Cilt : ll - Birleşim : 

51 - ayfa : 129 :132] 

miştir. (6/ 147) 
lTutanak Dergisi 

63 - Sayfa : 495 :498] 
ilt : 11 - Birieşi nı 
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8. - Trabzon Milletvekili Mustafa Re it 

Tarakçıoğlu 'nun, Sulfat damonyum adlı suni 
gübrenin getirilmemesi sebebinin açıklanma
sı hakkındaki sözlü sorusuna Maliye Baka-

nı Halid Na.zmi K~şmir tarafından 28 . XI . 
1947 tarihinde cevap verilmiştir. (6/ 61) 

[Tutanak Dergisi ilt : 7 - Birleşim : 
12 - Sayin, : 221 :225] 

MİLLİ ECUTtM BAKANLI(U 

1. - Gazianteb Milletvekili Ceınil Said 
Barla.ıı 'm, üniversiteler Kinıya şubesinden 

mezun olanla.t hakkındaki sözlü sorusuna 
Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Birer 

2. - İçel Milletvekili Halil Atalay 'm, 
köy okullarına yardım iQin ayrılan paralarm 
nasıl harcandığına dair sözlü sorusuna. Milli 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer tam-

S. - Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad 
Umay'm, musikide olağanüstü bir ka.biliyet 
gösteren İdil Biret admdaki çocuğun istik
bali hakkında ne d~üldüğüne dair sözlü 
~orusuna. Milli Eğitim Bakanı Reşa.i Şemset-

4. - .ı\oh 11:; Milletvekili Eım;ı Soysa.l'ın, 
Bursa. ilkokul öğretmenlerinin alama.dıkla.rf 
aylıklar hakkındaki sözlü sorusuna Milli Eği
tim Bakanı Reşat Şeınsettin Birer tarafından 

5. - Toka.d Milletvekili Refik Ahmet 
Sevengil'in, gelecek ders yılı bıpıındıı. okul
ların kitap durumu ve te'k kitap sistemi ha 
kındaki sözlü sorusuna. Milli Eğitim Bakanı 

'tarafından ll . n . 1948 tarihinde cevap ve
rilmiştir . 

Tutanak Dergisi : ilt : 10 - Birleşiın : 
41 , . ayfa : 97 :99] 

fından 7 . XI . 1947 tarihinde cevap veril
miştir. o 

[Tutanak Dergisi : ilt : 7 - Birleşim : 
3 - Snyüa : 22 :26] 

tin Birer tarafından 19 . Xl . 19~7 tarihinde 
cevap veril~-;i~1ir. (6/ 54) 

['I'uta.nak Dergisi Cilt : 7 , Bil'leşim : 
- ayfa : 104 :106] 

u; . XII . 1947 tarihinde cevap ve~. 
(1/ 69) 

L'l'uta.nak Dergisi : , ilı : - Birleşim : 
17 - ayfa : 39 :40] 

Tahsin Banguoğlu ta.ra!ında.n 21 . VI , 1948 
tarihinde cevap verilmiııtir. (6/ 1118) 

[Tutanak DergiRi : ·ıı : 12 - Hirlcşirrı : 
74 - 'ayfa : 155,2 5 :2 7] 



6. - Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon 'un, U niversitelerarası Kurulunca ~ç 
profesör haklonda verilen karara da.ir söıılü 

sorusuna Milli Eğitim Bakanı ~eşat Şemset-

016.-
tin S irer .tara.f'ından 3 , V . 1948 tarihi,nde ce
vap verilmiştir. (6/ 107) 

[Tutanak D rgisi : ilt : ll - Birleşjm : 
54 . Sayfa : 246 :252] 

MİLLI S .. VUN!ttA BAKANLIG I 

1. - Afyon Karahisar Milletvtıkili Ke. 
mal Özçoban 'ın, Van 'da yaptırılan asken has
tane ve u~k alanı ile satın alınan kavurma 
işindeki yolsuzluk hakkmdaki sözlü sorusuna 
Milli Savunma Bakanı Hüsnü Çalor tara.f'ın-

2. · - Çanakkale Milletvekili Niy$i Çı
takoğlu'nun, A'çıtepe 'de yaptırılması .karnr
la<;tırılmış bulunan Meçhul Alıker ~bidesi 
hakkındaki sözlü sorusuna. Milli Savunma Ba-

dan 21 . V 1 . 1948 tarihinde cevap verilmiştir . 

(6/159) 
('l'utanak Dergisi : ilt : 12 - , Bixlcşinı : 

74. - Sayfa : 287 :295] 

kanı Münir Birsel ta.ra.fından 10 . V . 1948 
tarihinde cevap verilmiştir (6/182) 

['l'utana&, Dergisi : Cilt : ll - Birieşi nı 

57- ayfa : 290:293] 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIÖI 

1. - Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Or
taç 'ın, Ordu llindeki verem hastalığı hakkın

daki sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakan, Dr. Behçet Uz tarafından 16 . IV . 

2. - Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın 'ın, yasak bö'geler halkından olup yerleri
ne dönmüş bulunan vatandaşların durumu 
hakkındaki sözlü sorusuna. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından 

1948 tarihinde cevap verilmiştir (6/ 105) 
· [Tutanak Dergisi : Cil t : l 1 • Birieşi m 

4 . ayfa : 52:54]. 

16 . IV . 1948 tarihinde cevap veril.ıniştir 

(6/102) 
[Tutanak Dergisi : ilt : 1 L . Birleşim 

4 - ayfa : 46 :52) 



3. :._ Konya. Milletvekili Mitat Şa.kir 'Al
tan 'm, Konya İlinin Kadınhan 'ı ve Dgm il
ce' erine yerleşmek istiyen yurttaşlar hakkın
daki sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 

4. - Tunceli Milletvekili Neomeddin Sıı.

hir Sılan 'm, 5098 sayılı Kanuna göre eski yer
lerine dönmekte serbest ka'mış olanlarm dön
dükleri yerlerdeki durumları ile yasak bölge 
halkından olanların iskan işlerini düzenlemek 
ve bir an evvel müstahsıl hale getirilmelerini 
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Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından 28 . XI 
1947 tarihinde cevap verilmiştir (6/59) 

[Tutanak Dergisi ilt : 7 • Birleşiın 
12. Sayfa : 225 :227) 

temin eylemek için alman tedbirler hakkında

ki sözlü sorusuna.- Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Behçet Uz ta.ra.fmdan 16 . IV . 
1948 tarihinde cevap verilıniştir (6/100) 

[Tutanak Dergisi : i lt : ll . Birleşiın.. .: 

48 • Sayfa : 46 :52] · 

TARIM BAKANLI(U 

1. - Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'. 
nun, Aıttalya . Manavgat ve Serik ilcelermin 
sulama işleri ve Burdur . Antalya hattının 

geriye bırakılması sebebi ile pamuk ve susam 
istihsali hakkındaki sözlü sorusuna Tarım 

2. - Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz 'ün, Er gem e · Biiyük Avşar köyleri 
arasındaki bata.kl.ık arazi hal$Uıdaki ya.zılı 

sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coşka.n ta.ra-

3. - Bolu Milletvekili İhsa.n Yalçın 'm, 
halkın kereste ve odun ihtiyacı hakkındaki 

sözlü sorusuna. Tarım Bakanı Tabsin Coşkan 
tarafmdıı.n 13 . II . 1948 tarihinde cevap veril-

4. - Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı '. 

nın, Zirai Kombina.la.rdaki yolsuzluğa ve ya
pılan to.hkika.t sonucuna dıi.ir sözlü sorusu 

Bakanı Tahsin Çoşka.n tarafından 19 . XII . 
1947 tarihinde cevap verilmiştir. (6/ 65) 

[Tutanak Dergisi : C'ilt · Birleşim : 
' 19 · Rayfa : 10,20,7 : 1] 

fmdan 24 . V . 1948 tarihinde yazılı olarak ce
vap verilmiştir. (6/151) 

[Tutanak Dergi i : ilt : ll · Birl{'Şiru : 
62 • ayfa : 4 ] 

miştir. (6/96) 
(Tulaııak Dergi i 'ilt : lO . Biı·leşinı 

4~ · ayfa .' 112 :ll7) 

Meclisin ara verme ka.ran iaerine üçüncü 
toplantı yılına kalmıştır. 
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5. - Denizli Milletvekili Reşad Aydmlı '

nın, Zirai Korobinalarm yıllık bilançoları ve 
atelye demirba~ eşyaları hakkında sözlü soru-

6. - İstanbul Milletvekili Senibi Yürü
ten 'in, İstanbul Şehrinin manga! kömürü ih
tiyacı hakkındaki sözlü sorusuna Tarım Baka
nı Tahsin Çoşkan tarafından 2 . VI . 194S ia-

7. - Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akalın 'm, Cide, zeytin fidanlığına dan -yazılı . 
sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan tara
fından 24 . V . 1948 tarihinde yazılı olarak ce-

8. - Kocaeli Milletvekili Sedad Pek 'in, 
sel ve dolu gibi afetler yüzünden zarar gö
ren yerler halkının Devlete, Ziraat Bankası

na. ve Tanm Kooperatiflerine olan ~rçları 
hakkındak!i sözlü sorusuna Tarmı Bakani 

9. - Manisa. Milletvekili Yımus Mua.m
mer Alakant 'm, muhtaç çiftçiye ua.ğıtılma
sı gereken tohumluk buğday hakkındaiki söz
lü sorusuna Tarım Bakanı T~hsin Çoşkan 

10. - Maraş Milletvekili Emin Soysal' 
m, Ankara. Yüksek Ziraat Enstitüsü"Veteri
ner Fakültesinde komünist propagandası ya
pan sem öğrenci hakkındaki sözlü sorusıma 

su; Meclisin ara verme kara.n üzerine üçüncü 
toplantı yılına kalmıştır. 

ri.hinde yazılı olarak cevap verilmiştir. 

(6/ 154) 
l Tutanak Dergisi : CiJt : 12 - Birl<'şim : 

66 - Sayfa : 10 :13} 

vap verilnıiııtir. (6/ 150) 
[Tutanak Dergisi : Cilt : ll - Birleşim 

62 - Sayfa : 487] 

Cavid Oral tarafından 25 . VI . 1948 tarihin
. de oevap verilmiştir. (6/ 162) 

[Tutanak Dergisi : Cilt : 12 - Birle§im : 
7 6 - Sa:yfa : 364 :365) 

tarafından 14 . XI . 1947 tarihinde cevap ve
rilmi§tir. 

[Tutanak Dergisi : Cilt : 7 - Birleşim : 
6- Sayfa : 77 :80] 

Tarım Baıkanı Tahsin Çoşka.n ta.ra.fmdıı.n 2 . 
VI . 1948 tarihinde cevap verilmiştir. (6/158) 

[Tutanak Dergisi : Cilt : 12 - Blrle~im 

66 - 'ayfa : 3 :10] 
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11. - Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu

soy'un &:ıytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 
aşılattırılınası hakkındaki 3573 sayılı Kanu
nun uygulanması safhalanna dair -sözlü so
rusuna Tarım Bakaıu Tahsin Çoşkan tarafın-

' 12. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir 'in, Seyhan sulama kanalları yapımı 
ve Çukurova bölgesi baraj, köprü ve yollan
nın onarılınası ve Adana Zirai Donatım Ku
rumu tarafından kurulmakta olan tamir a.tel-

13. - Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tara.kçıoğlu 'nun, Sulfat damonyum adlı 
suni gübrenin getirilmesi sebebinin açıklan

ması hakkındaki sözlü sorusuna. Tarım Baka.-

14. - Tunceli Milletvekili Neomeddin 
Sahir Sılan, 5098 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesi üzerine Batıdan Doğuya. dönenie
rin topra.klandırılara.k yerleştirilmelerine, Do
ğu nleriyle Tunceli 'nde Toprak Kanununun 
uygulanması için ne dü~ünüldüğüne ve top-

dan 14 . X . 1947 tarihinde cevap verilmiş
tir. (6/5~) 

[TutauaJı: Dergisi : Cilt : 7 - Birleşim : 
li - Sayfa : 89 :94) 

yesi hakkındaki sözlü sorusuna. Tarım Bakanı 
Tahsin Coşkan tarafından 14 . XI . 1947 ta
rihinde cevap verilmiştjr. (6/51) 

[Tutanak Dergisi : Cilt : 7 - Bit'leşim : 
G - Sayfa : 82 :89] 

nı Tahsin Coşkan tarafından 28 . XI . 1947 
tarihinde cevap verilmiştir (6/ 61) 

[Tutanak Deııgisi Cilt 7 - Birleşim 

12- Sayfa : 221:225) 

rak dağıtımını çabuklaştıncı bir program olup 
olmadığına. dair sözlü sorusuna Tarm Bakanı 
Tahsin Coşkan tarafından 19 . IV . 1948 ta.- • 
riliinde cevap verilmiştir (6/108) 
. [Tutanak Dergisi : Cilt : 11 - Birleşim 

49 - Sayfa : 75 :81] 

TİCARET BAKANLIGI 

1. - Afyon Karahisar Milletvekili Ah- , 
med Veziroğlu 'nun, 7 Eylul kararlannın yayı-, 

mında.n önce i!şası suretiyle haksız lmza.nç 
temin edilmi§ bulunduğuna. dair sözlü soru
suna. Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz-

alp tarafından 21 . XI . 1947 tarihinde cevap 
vrilmi§tir. (6/ 55) 

[Tutanak Deı·~ı;i ilt : 7 - llirle§inı : 
9 -. 11yfa : 109 :J4-2] 
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2. - Afyon Karahisar Milletvekili Ha

san Dinçer 'in, afyon mahsulünün bu seneki 
mubayaa fiyatlan hakkındaki sözlü sorusu
na, Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz. 

3. - Eskişehir Milletvekili Abidin Potu
oğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bü
yük şehirlerde koyun eti bulunmaması ve ha
rice sevleedilen kuzular hakkındaki sözlü so
rusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gün-

4. - !stanbul Milletvekili Ali Rıza An 'nın, 

Ticaret ve Esnaf odalariyle Ticaret Borsası 

hakkındaki 4355 sayılı Kanunun tatbiluna 
da.ir sözlü sorusuna Ticaret Ba.ka.nı Cemil Sa. 

5. - Kayseri Milletvekili Faik Seler 'in, 
bağ ve bahçeleri soğuktan za.ra.r görenlere 
yapılacak yardıma. Urgüp nceırin.in dahil olup 
olmadığı hakkındaki sözlü sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim GündiUalp tarafın. 

6. - Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, 
sel ve dolu gibi afetler yüzünden za.ra.r gören 
yerler halkının Devlete, Ziraat Bankasına ve 
Tanm Kooperatiflerine olan borçlan hakkın

daki sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Cemi! Sa-

7. - Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Ala.ka.nt 'ın, dondan zarar gören İzmir ve Ma
nisa bölgelerindeki bağcıların borçlariyle 
bunlara. y&pıla.cak ikııı.s hakkındaki sözlü SO· 

rusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim: Gün-

alp tarafından 7 . VI . 1948 tarihinde cevap 
vrilmiştir. (6/ 152) 

[Tutanak Dergisi : Cil t : 12 · Bil'leşim : 
68 • Sayfa : 126 :128] 

düzalp tarafından 12 . V . 1948 tarihinde ce
vap verilmiştir. (6/ 184) 

l Tutanak Dergisi : ('i lt : ll . Hirleşiııı : 
5 · ayfa : 314 :319] 

id Barlas tarafından 2 . VII . 1948 tarihinde 
cevap ·verilmi§tir. (6/ 168) 

['futanak Dergisi : ilt : .1 2 · Birleşİnı : 
80 · ayfa : 5 9 :590] 

dan 12 . XII . 1947 tarihinde ceva.p verilmiştir . 

(6/ 67) 
[Tutanak Dergisi : Gilt : 8 · Birleşim : 

16 . ayfa: 32 :33 ] 

id Barlas tarafından 25 . VI . 1948 tarihinde 
ceva.p verilmiJıtir (6/162) . 

(Tutanak Dergisi : Cilt : 12 · Birleşim : 
76 . Sayfa : 364 :365) 

düzalp tarafından 10 . V . 1948 t&rihinde ce
vap veri.lıniştir (6/180) . 

[Tutanak Dergisi : ilt : ll · Birleşim 
57 . ayfa : 283 :289) 
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8. - Manisa Milletvekili Yunus Muam

mer Alakant 'm, köylere dağıtıbn gar.yağı 

ha.kkındaki sözlü sorusuna Ticaret Bakanı 

Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 6 . II . 

9. - Manisa Milletvekili Yunus Mııam

mer Alakant 'ın, zirai sigorta tesisi hakkında
ki etüdlere dair sözlü sorusuna Ticaret Baka
nı Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 

10. - Manisa Milletvekili Yunus Muam
mer Alakant 'ın, üzüm ve incir ihraoma dair 
sözlü sorusuna Tica.ret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp tarafından 14 . XI . 1947 tari-

ll. - Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yürilgir 'in, 1947 yılı pamuk ve yağlı tohum 
mahsullerinden müstahsıl elinde ne miktar 
bulunduğuna, 1948 yılı hububat, pamuk ve 
yağlı tohum fiyatlarının hangi tarihte yaym
lanacağına ve Pamuk Satış Kooperatiflerine 

12. - Seyhan Mille'tvekili Cavid Oral 'm, 
tektip ekmek ka.ran hakkındaki sözlü sorusu
na. Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz
alp tarafından 16 . I . 1948 tarihinde cevap ve-

13. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu 'nun, 1947 buğday alım baremi ile harice 
çıkarılan hububat ve 7 Eyliil karan dolayı

siyle yüksek fiya~ üzerinden fark olarak ko
müsyon iatenip istenmediğine ve Ofis Genel 
Müdiırlüğü karariyle kimlerin Ofisten çıka-

1948 tarihinde cevap verilmi-ştir . 

l Tutanak Dergisi : Cilt : 10 - Biri eşi ın 

:~9 - , ııyfa : 46:4 ) 

10 . V . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/129) . 
[Tutanak Dergisi : Cilt : ll - Birleşim : 

G7 - Sayfa : 281 :283] 

hinde cevap verilmiştir. 

[Tutanak Deı·gisi : Cilt : 7 - Birleşim 

6 - ayfa : 80 : 2) 

dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp tarafından 17 . V . 1948 ta
rihinde cevap verilmiştir (6/137) 

[Tutanak Dergisi : Cilt : ll - Bi rlı>şim : 
60 - Sayfa : 351 :361) 

rilmiştir . 

[Tutanak De rgisi 
~1 - ayfa :3 :41) 

'ilt : 9 - Bil'l e~im 

rıldığına. dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 26.IV. 
1948 tarihinde .cevap verilmiştir (6/123) 

(Tutanak Dergisi : ~il t : ll - Birlı>§im : 
61- Sayfa : 148 :151] 
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14. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli

oğlu 'nun, Erzuı'uın To.ıırak Ofisinde yapılan 
suüstimale dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 26.IV. 

16. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu 'nun Örnser Vitol, ltiti, Trak ortak
lıklanna. ve 1947 yılında ihraç edilen toprak 
~a.hsullerine dair sözlü sorusuna Ticaret Ba
kanı Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 

16. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu 'nun, Toprak Ofisi için Amerika 'dan 
alınmasına teşebbüs edilen çelik silolarla kay
bolan 41 dosyaya ve fasulye, pirinç, nohudun 
nnsırla mübadelesinden meydana gelen zara-

17. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu'nun, Toprak Ofisi ile Elen . Türk Ortak
lığı arasında yapılan bir satış ile Cumhuriyet, 
Bozkurt ve Yenidoğan Fa.brika.lanna verilen 
tazmiııat hakkındaki sözlü sorusuna. Ticaret 

18. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu 'nun, Toprak Ofisinin İstanbul Şubesi İz. 

mir ltha.lit ve İhracat Genel Katipliği aley
hinde yapılan tahkikat evra.lana ; İzmir Ofisi 
ambar yangınına. ve Konya'daki inşaatta ya
pılan suüstimale ait iddia. sonucuna. dair söz. 

19. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli
oğlu 'nun Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, ln
ziba.t Komisyonu ve İstanbul Kuruçeşme de
posunda. yapılan hnbubat suüstimali haldon
daki sözlü sorauna Ticaret Bakanı Mahmut 

1948 tarihinde cevap verilmiştir (6/124) 
1 Tutıınuk Dergisi : Uil t : J L · Birleşİnı 

:51. 'ayfıı : 144,:146] 

26 . IV . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/ 117) 
[Tutanak Dergisi : Ci lt : ll . IJidc§iııı : 

51- Sayfa: J52:164 

ra dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Mah
mut Nedim Gündüzalp tarafından 26 . IV . 1948 
tarihinde cevap verilmiştir (6/ 118) 

[Tutanak Dcı•gisi : Cil t ll . Birl eşiın : 
3 L • Sayfa : 132: 135'1 

Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp tarafından 
26 . IV . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/ 116) 
[Tutanak Deııgisi : 'Ut Jl - Hirleşiın : 

51 · ayfa : 146:148] 

lü sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim 
Gündüzalp tarafından 26 . IV . 1948 tarihin
de cevap verilmiştir (6/ 116) 

[Tutanak Der.gi'Si :' Cilt ll . Birieşilll : 
31 · ayfa : 141:143] 

Nedim Gündüzalp tarafından 26 . IV . 1~ 
tarihinde ceva.y verilmiştir. (6/ 119) 

1 'l'utanıık Dergisi : ilt : ll • Birleşim : 
;; ı · Hayiıı : 135 ;140] 
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M. - Seyhan Milletvekili Silian Tekeli

oğlu 'nun, Urdün Hükümetine verilen gıda 
maddeleri hakkındaki sözlü sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp tarafın-

21. - Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu 'nun, ihracına müsaade edilmiyen 
Trakya yapağılarının ihraç edilmemesi sebebi 
ile bunlara Anadolu yapağılarına nazıı.ran 

nispı layınet tesbiti hakkındaki sözlü sorusu-

22. - Tokad Milletvekili Refik Ahmet 
Sevengil 'in, tütünterimizin yabancı memle
ketlerde satılınasını sağlamak için Hükümet
çe ne gibi tedbir alındığına dair sözlü sorusu
na Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz-

dan 26 . IV . 1948 tarihinde cevap verilıni4tir 
(6/ 20) 

('futanak Dergisi 
51- ayfa : 151 :152) 

Ut : ll -Birleşiııı : 

na Ticıu-et Bakanı Mahmut Nedim Gündliz• 
alp . tarafından 2 . VI . 1948 tarihinde cevıı.p 
verilmiştir (6/155) 

('fltanak Dergisi : Cİlt : 12 - Birleşim 

66- Sayfa : 13:16] 

alp tarafından 14 . V . 1948 tarihinde cevap 
verilm.iştir. (6/ 186) 

[Tutanak Dergisi : Cilt ll - Birleşim : 
59 - Sayfa : 345 :348) 

ULAŞTlRMA BAKANLI(}I 

1. - Ankara Mi'letvekili Hıffzı Oğuz 

Bekata 'nın, gemi satınalmak için Amerika 'ya 
gönderilen heyetler hakkındaki sözlü sorusu
na Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak tarafından 

2. - Balıkesir Milletvekili Eminittin Qe
liköz 'ün, Balıkesir Ga.n yakınında Devlet De
miryollarına ait olan ıu-a.zi hakkında. sözlü so-

S. - Kastamonu Mille;vekili Muzaffer 
Akal.ın 'ın, Osmaniye tatasyonunun su ve e'ck
trik tesisatı hakkındaki sözlü sorusuna Ulaş
tırma. Bakanı Şükrü Koçak tarafından 28 . V . 

,, 

19 . IV . 1948 tarihinde cevap ver~tir. 
(6/ 106) 

1 'l'utaıınk Deı·g isi 

-1-!l - • 'nyf'ıı : G!) :75] 
i lt 11 - Di rlı•ş iııı : 

rusu ; Meclisin ara verme karan üzerine üçün
cü toplantı yılına kalmıştır (6/ 141) 

1948 tarihinde yazılı olarak ceva.p verilmiştir 
(6/ 146) 

ITntıınıık Drı·güıi : Cilı ll - nirlt•ısinı : 
ri . Rııyt'ıı : 550 :551) 
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' 4. - İstanbul Milletvekili Ciha.d Baban'. 

ın, Devlet tarafmda.n satmalman Şirke.ti Hay. 
riye 'nin emeklileri haklondaki söz·ü sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Şükrii Ko~k tarafmdan 

5. - Konya. Milletvekili Mita.t Şakir Al
tan 'm, Haydarpa~a . Konya arasmda işiiyen 
yolcu trenleri hakkmdaki sözlü sorusuna 
U'aştırma Bakanı Şükrii Koçalt tarafından 

12 . I . 1948 tarihinde cevap verilmiştir 
[Tutnnak Deı:gisi ilt : 9 . Birleşim 

29 · Sayfa ,: lO :ll] 

26 . XI . 1947 tarihinde cevap verilmiştir 

(6/ 58) 
l 'l' utııııak De ı·gisi : Cilt : 7 . Biı·l eşiın : 

ll . Sayfa : 214:217] 

2. Gensoru 

İkinci toplantıda gensoru yapılmamıştır. 



G. Bakanlar Kurulu 

1. - İkinci toplantı başında Bakanlar Kurulu aşağıda yazılı şekilde kurulu idi : 

Başbakan 1-fnsaıı Snka 'l't·abZ'Oll 

DeYlet Bııkanı ve Buşlıukan • 
Yardımcısı 1-'Hik Ahm d Bnrutçu Tnbbzon 
Devlet Rakanı M. Allıdülbalik Renda [1] ,ıınkın 
Adalet » Şinasi Devı·iıı ~onıguldıık 

nayındıı·lık » Kasım Gülek Sey!lıan 

Çalışma :t 'rn:hsiıı Be>kir Balta Rize 
Dışişleri :t r eC'mettiıı adak [21 Sivas 
l<~konoınj :t Cavit Ekin Diyarbakn 
Gümrük ve Tekel ) Şevket Adalan [31 İzmiT 
!~işleri ) Müoir Büsrev Göle Brımrum 

Maliye ) Halid Nazmi Keşmir [-!] 'l'okad 
Milli Eğitim ) Reşat Şeııısettin irer Shra 
Milli Sa,vunma ) Mlünir Birsel [5] !zmir 
Sağlık ve Sos~·al Yardım ) Dr. Belhçet Uz Denizli 
'!'arım ) 'l'allısiıı Ooşkaıı Kastamonu 
Ticaret » Ma'h'mut Nedim Gündüzalp Edirne 
Ulaştırma > ükr-ü Koçak Erzurum 

2. - 8 . VI . 1948 de Trabzon Milletvekili 
Hasan Saka Başbakanlıktan çekilmiş ve tek
rar Trabzon Milletvekili Hasan Saka Bakan
lar Kurulunu teşkile Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü tarafından memur edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu aşağıda adları ya.zılı zeva.t
tan teşkilinin tasdik olunduğunu bildiren 
8 . VI . 1948 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Kamutayın 11 . VI . 1948 tarihli Birieşi
minde okunmuştur. 

Başbakan Hasan Saka. 'nın teklifi üzerine 

.. 
[1 1 Mustafa AbdiilhaUk Renda 2 . ll . 1948 tarihinde sıhhi sebeı>IM·den ötürii Devlet Bakanlığın-

dan çelqjlmiştir. 

(2] Paris'te toplanan Avrupa Iktisadi lş Biı·liği Konferansmdlı !Tiikiimetimizi temsilen giden 
D'l§işleri Bakanı Necmettin adak'a dönü§iine kadar, Çalwna BıılrMıı Tahsiıı Bekir Baıta vekal t 
etmiştiı·. 

[3] Şevket Adalan 27 . III . 1948 tarihinde Maliye Baka'lllığma tayin edı'lWiğinden Giim.riik ve 
Tekel Bakanlığındll'll çekiıtniş ve yiııe vekaleten görevin devmıı etnıi§tir. 

[41 Halid Naeıııi Keşıııiı· 23. lll. 149 laı-ihiıırie ı•ef(lt etmiş ve yerine Giimriilr ve 1'ekel Bflkanı 
Şeuket Adalan tayiıı edı'lmi§tir. 

[5) Jlliinir Bir el 4 . VI . 1948 tarihinde lllilli :•avııınııa Bakanlığından çekilmiş v" y rinc Ba~ba
Tr.an ilasan aka vekiilet em-iştir. 
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naşbak~n Rasan Saka Tra'bzoıi 

Devlet Bukaııı ve Başbakan 
Yıırdııneısı Faik Allımed Barntı:n 'l'rabzon 

A'!lnlct .Bakanı Pnad· Hh·ıneıı Rize 

Baymdır!J k » Nfuat Bı·im Kocaeli 

ÇalıŞma » 'J'alhsin B hlr Balta Rize 

DıŞişleı.i » eemettin adak Sivas 
Ekonomi » a'•it Ekin Diyarba•kır 

rüm.ri:ik V Tekel :t Emin Hıişiı-gil Zouguldak 
İçişleri » Miinir Hüsı-ev -Göle Erzurum 

Maliye » . rvkPt Atlıılan İzmir 

Milli Eğitim9 » Ta·hsin Rılnf!'noğlu Bingöl 
Milli .·avunma » Hüsnü Ça·kıı· Samsun 
, ağlık ve ._osyal Yardım :t Dı·. Kmnali Bnyızit ilfa rıış 

'l'arım :t ravkl Oral eyıhım 

'J'iearet » Cem il ai d Ba ı·la. Gazianteb 
llnşt ı rına » Kıısıın Giilek Seylhan 

3. -Yeni Hükümet programını 18 . VI 
1948 de, Mecliste okumuş olup gerek program 

BAŞKAN- Başbakım Hasan Saka'nın kuJ'
duğu Hükümetin proğramı çkunacaktır, söz 
Baş bakanındll'. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) -
Sayın arkadaşlar; Hükümetinizin Yüksek Heye
tinize beyannamesini slnacnğım . 

Büyük Millet Mecj.isinin Sayın Üyeleri , 
.Ana.yıı. a gereğince, tu taeağı yolu ve siyasi 

~öı·üşünü açık!Jya.rıık oyunuzu İstemek üzere 
lıuzurı.ıııuza çıkuuş bulunan Hükümetiniz bir 
Paı.·ti programına bağlı olduğunu gözönünde 
hı.tarak, başaı·makla göredi bultındoğu işl erin 

teferruatı üzerinde durmaksızın, ehemmiyetli 
gördüğü memleket davalarını buzurunuzdıı be
lir1nıeyi daha elverişli buimaktadır. 

. ziz, arkadaşlar, 
Lkiııei ihan ITarbinin sona ernıe iylE> ıızun 

ve karanlık bir ürüneerne devresine gil'miş bu
lmıan dünya ufuklarındıı her hangi bir iyile me 
tılilm ti llE>nüz belirnıeıniştir. l\Jilletlerarn ı mü
nasehetlel'in bir ahliik ve adalrt n:izamı içinde 
gf'lişebilın<>ııini sağlıyacnk ve imanlığın daha 
kötii fikibellere düşmesini önliy cek başlıca 

~are olın·ak, Biı·l şmi MiUetlere inanımı.z, bu-

ve gerekse bu ba.pta. cereyan eden görüşmeler 
aynen &§ağıya. yazılmıştır. 

giinün şnrt l :ırı ne olursa olsun devam etmek
tedir. 

'!'ürkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış iya
setinin cleğişmiyeceğini bu vesile ile bir kcr<' 
rln ha teyid etmek isteriz. 

lkiıı ci ihan Harbinin ilk yılından itiliaren 
ıııüşteı·ek insarıJJk ideali uğmnda 'l'üı·k Milleti
nin katlıındığı ve bugün clıo hürTiyet ve istikla
li uğrtmda halil. katlannıakta bı.ılı.ıııduğu feda
karlıklarm ne derece ağır olduğunu hilmiyen 
kalmamıştır. S kiz yıldıı· Dı>vlet Rütçesinin 
yarısınn yakın, hattil zaman, zaman yarısından 
fH7.1ası vHtan nıüdafaa.sınn ayrılmaktadı r. Bu 
hakınıdan durum, harh esnasında olduğundan 

asla daha müsait değildiı·. Bilakis, bu masraf
ların uzun yıllar arasır. devam etmiş olması, 

milli ekonomi üzcı·inde gitgide ağırlaşan bir 
hııskı yapnıaktııdır . Fa.kııt. Tlüküm tiuiz, şimdi
Y<' kadal' olduğu gibi bıınclıııı sonra Milli a
vıınına ihtiyaçlarını beı· ilıtiyncın üstünde tu
tacaktır. Zirıı , Ülkt> bütünlüğümüzlin ve bağım
ı<•z Devlet haysiyctiınizin lınşlıca temPlini bı.ın

dn görme)cteyiz. Bu uğurcla , p;E'rekir ı> , Mill<>
timiziıt dahn ıığır feclaklil'lıklıırn tcreddütsiiz 
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katlanacağından şüphe edilemez. 

Sayın arkadaşlar, 

Büyük •Meclisin bu '!'oplantı yılında çıkar
dığı biizı kanunlar, girmiş olduğumuz yeni 
demokratik sistemin temellerini lrnvvetlendir
miştir. Yüce Kamutayın tasvibine sunulmak 
üzere bulunan Seçim Kanunu değiştki ik . tasa
rısı gerçek Demokrasilerin temeli sayılan halk 
iı·ndesiniu, iyi niyet sahibi hiç kimsenin itiraz 
edemiyeceği bir emniyet içinde belirtmesini sağ
byacaktır. Hükümet, önümüzdeki kısmi seçim
lerin ve her seçimin, vatandaşların oylarını 

serbe tçe kullanabilecekleri ve neticelerine em
niyetle bakabilecekleri bir tarzda cereyan et
mesine önem vermektedir. Türkiye'de Demok
rasinin teı·teıııiz geleneklerle siyasi ve medeni 
vatandaş haklarını teminat altmda bulunduran 
mevzuat üzerinde yükselmesine 1itiz bir itina 
göstermekte devam edeceği?.. 

Bu arada, Basın Kmıununu, memleket bası
nına düşen yüksek görevin değerini takdir 
ederek, bir taraftan .Anayasamızın sağladığı 

hüıTiyetlerin sınıı·ı içinde en geniş tenkid hak
kını tunıyıın , fııkut diğf.'r taı·nftan, en medl'ııi 

memleketlerde olduğu kııdar feı·diıı şeı·ef n• 
. hııysiyt>tini koruyan bir şekle koyınıının lüzu . 

muna inanmış bnlnnuyonız. 
Anayasıımızııı teminat ııltına aldığı rejimi

m~e zarar veı·ccek Jlropııganda ve tahrikiitlıı 
müessir şekilde mücadele etmek azıııindeyiz. 

Sayın arkııdaşlaı·ıııı, 

Vaf.andaş ~ocuklaı·ırıııı oylarıııa dııyaıı, ı1 
, ğlam ve ku,vvetli bir iktidarla, ı;iyıısi ve tabii 
haklımnın her tül'iü şartlar ııltındıı nıosun ka· 
lacağından emin biı· azlık muraknbesi \'eya ınıı
halefet si temini yerleştiı·ıneyc c:ıılışnıak, gaye
lerimizin haşintin gelmektedir. iktidarın ıızlığı 

ezmesini azlığın da meşru ve kıınuııj hııkları

ııın sınırı dışıııa ~ıkııı·nk tahakküm yoluna sap
masına Milletnıiziıı a:ıln tuhımımüJ e<l~miye~ ği 

istibdııt şekili ri saynuıktoyız. 
Yurdumuzun medeniyet ve rl'falı yoluncia 

ilerlemesini halk irııtlesine ılııyunııu lıir itlııı·<• 

niıı devıımında göriiyoı·uz. Btuıun için kanun 
larda , :ıosyal v!' politik huyatta oltluğu ıdhi 

her dt'l'eced okullamııızda deıııokı-ııtik tl'l'iti
yeniıı yerl şnı sine eheınıniyet veı· ğiz. 

D ğerli Milletvekili arkada lıının. 
Biraz önce işaret ettiğimiz llünyıı dıınııııu, 

bunurı netice i olan ve büt~ mizin yarısını kap-

lıyun l\lilli •a,·uııına gidcl'leri, düzeltilıııesi, gi
del'ilrnesi veya azaltılması, yalnız meınlek ti
mizin gayretleı ·i ile kn.bil olmıyan hir sıkınlı 

yuratmıştır . 

MemJekPtimizin çekmekte olduğu sıkıntılaı·ı 

ılünyanm poli tik ve ekonomik duruıuundıl.n te1·
rit cd rck mütalaa etmenin doğru olamıyacağı
nı takuiı · edeı · ·iniz. Bütün dünyada konomik 
zol'lu klar henüz azalmış değildiı·. llattfı birçok 
ıncınl kctleı·de bu zol'luklar ııı·tınaktadıı·. lç ve 
dış anıillerin ehrcı·diği ııispette bu sıkınt ıyı gi
dt>ı ·miye <;a lışmak elb tte vazifeleriıııizin ba
şında gelir·. 

Muhterenı ıırkadaşlııı·, 

Yıllftnlıı· bütçeınİzin yarısını alan :Milli Sn
vunına masraflarını ve diğ~ı· yarısına yakm 
kısmını bulan Devlet kadı·o giderleı·ini, öbür 
yandım kültür. ekonomi , ·ağlık ve 'bayındırlık 

alnıılarında knlkınmRmız geı·ektiği karşılıkları 

ekonomik kayııaklıll'lmızı zol'lamnc1ıın temin t
mek ödeviyle karşı karşıya hulunınnktayız. 

P.nndıın dolayıdır ki, D vlet idaı·esi sorum
luluğunu üzerin alan bir Hükümet bu ödevirıi 
yerin getirebiinı k için Yilksek ) C eyetinizin 
hem ıttlvenirıe, hem yııtdıınınıı. dayanarak cesa
retli ve radikal tedbirleı• ıılınak ıııevkiindedir. 

Büyük Meclis önünd açıklamak isteriz ki, 
yalnız genel biitçey diihil teşkiliıt kadroları 

her yıl aı·tı.,lar ka.ydetınek suretiyle <:eşitli öz
lük hakloı·ı il birlikte karşılıkinn içinde lnı

lunduğuımız yıl bütçesi gelirinin % 46 sına kn
clıı r yüksolmiştir. 

ITiikümetiniı bu d rece yiiksl'lnıiş olan kad
ı·o ması•aflarının daha fazla artmasını öıueınek 
kararmdndır. Ru kadı·oyu hiım t ihtiya<:ları 

ilc mütenasip bir bale getirmek i~iıı alınmış 

olan kararın tedrici surette tııtbikıno geçilerek 
hütiin kadroları yeni hnştıın düzenlemek, sa
yısı on yıl içinde hir mislinı> <;ıkmış o lıın mı>

ıuurlarıınızı, kitle halinde nc;ıktıı bırakrnıyaeıık 

ekilde v mıığduriyet ııeh p olmıyııcak tedbiı·-
lerk bugün i~in nıiimkün olan asgari kadrola
rıı ' ' armnk istiyorm:. 

tçiııd lıulnııduğumuz hal ve şartlm·ıı gör . 
Devlet masratlarında t nrı·uf liizuınunu gör
ınıoml.'k mümkün değildir. TTüküıu tiniz hı1 tn -
an·ııf ga.y sini en ciddi .,ekild A" rçekle~tir-

ıııt•k nzmindedir. 
Bu arada, ekonomik kalkınnıamız i<1in doğ-
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rudan doğruya veı-imli olmıyan ''C gt,ciktiı ·il

mesi mümltüu olan inşaattan vazge~nırk kaı·a
rındayız. Diğer tamftıı.n, Devlet idnı· . ma r·ıı f
larının her nev'inde mümltün olan azami kısın
tıya gitmek suretiyle bÜtçe yükünü hafifletnıe
yo gayret edeceğiz. 

Büt~e kısıntılııriyl birlikte, veı·gileritnizin 

ıslahı yolunda girişiimiş olan çalışmalara de
vaın edeceğiz. Bu aı·ada vergi refoı·nıunmzun 

~sasını teşkil eden gelir ve usul kanunlarının 
Yüksek Meclisçe bu yı\ içinde kabulü diivaııırı 

hallini kolaylu.ştıra caktır. 

Şunu da kl'sin olarak beliı·tmek isteriz ki, 
nın ll dıınınmn .·ağlauı 1 ı ğı bakımından biitç 
masrafları için hiçbir suretle emiı:;yon tedbi
rin gitıniyeceğiz. Para değerinin koı·unnıasıııa 
vo Türk parasının ic;erde ve dışarda istikrar ve 
eınniy t uns\.ıru olınıık vasfını nıuhııfııza etmesi
uc itina göstereceğiz. 

'!'asarruf yolunda ı.ılııcağıınız tedbirlerin yıı
ratacağı im kilnlar ne olm·sa olsun konom ik kal
kmmamızı bir an önce gerçekleştirmek için, dış 
kr cliye ihtiyacımız aşikiırdıı· . Bu yolda yapılan 
teş bbiisler nıiispet neticeler(' ulaşmak ür..e redir. 

cr k dış kredilerin, gerek iç l'ina9!Tinn imkiiıı

larmın nıiisaaclo <·dereği nisp tt , ba~hca ziraati 
vo diğ r ekonomik salıaları kavrıyan. muhtelif 
~·ıll.ara ayrılmış hlkıımıa pıanıınız yakuı bir za
manda te bit edilmiş buluuaeaktır. 

{uhterem arkadaşlar, 
Jlükiiıııetinizin üzerinde <luracnğı ana davıı.. 

lan bu suretle kısaca belirtmili .olduk. Bu görüş
lerimiz Yliksck Jleyetinizin tasvibini kazanır ve 
bize giiven oyu voıwirscniz bu yolda elimizden 
~elen gayreti . ar(edeceğiz. Eğer bizleri itimadı
nıza liıyık görceek olursıımz, Hükümetinizin bu
günün ağıJ' şartları altında iş görüp muvaffak 
olabilmesi hH şeyden önce Yüks k Heyetinizin 
süı· kli yardım ve de t ğin bağlı olduğıınu da 
arzetmem nıiisaıadt'nizi dilerim. 

Hüküm tin Beyannam i burada bitiyor. :\Iii
ruzatımı ileri ·üriilecok fikirler üzerine bilaba
ra i.knıal edt'rim. (Soldan alkı lar) . 

l~MA1L HAb..'lU QE\'lK (E iki ehir)- Ar
kııda.şlar, lkinei linsan !Wta Kabinesinin şimdi 
okunan Programı hakkında görii,l riınizi açık

lamadan ( l it ıniyoru1. • leri. hoparlörlerin or
ta u:ııı g~ esleri) vvel eski Hasan aka Ka
bin inin 9 aylık İ('raatmın burada kısa bir iza-

!ımı şapınııkta fı.ıytla görmekteyiz. Ç'iiııkü hu 
izah vard ı ıııı i'lo Mecli:>in ve Türk Milletinin lı iı
disel~ri. daha kolay ve daha ~abuk takdir edc
ccğiııi uınuyoruı. 

Bundan tam ~ckiı ıır ~·ed i gün evvel yani 13 
l~kim U!47 giiııii . ayın Ba~vckil bu kürsüde 
okuduğu. heyıınııaınesind c : 

l2 Tenııını 7. 'Dddiıı·as~·onu ile açıldığı vad
olunıın yeni devı·iıı esııslaı·ıııı kanunlııştırarak 
tek partili Hiikiiıııet sist mi ınaziııin karanlıklan
na !!'Önı ceğini a ık h ir va it olaı'Uk i fade etmişti. 
])okuz ıı~· lı niir. g-e~mi~ lıa~·atı i~indc Sıkıyöne
timi kaldırmak 'Polis \""azife ve Ralü lıiyet Kanu
nuımn ı nci maddesini tekli fimize eyıın bir ta
sarı ile m vzuatınıır. dışına atmaktan başka hi~
hir cscı• yaı·atınııdığı (Allah, Allah sesleri). 

1tatlıuat Kanunu lıfılfı o korkunı; hali ile 
ayak ta durdıı\i'u gibi se<;im işleri de Milli arzu
~'11 ~·e rine getirecek şekilde düzeltilınedi . Mec
liRin i ·inde \ '\! ıl ışında seçimin akl i ve kanuni 
teminata bağiannısı hakkında ileri sürülen çok 
hııldt dilekler Milletin isteklerint> ııyguıı bir ·t·
kild dikkat nıır.arma almıııış değildir. 

l\[cınlekett biiyük hıılk t:oplulııkları y<'ı · 

~· eı· ~'llptıkları toplıuıt ılıı'l'da sc~;iınin adli nın
rııkıibe ile emniyeti altına alınmasına dair 1\Jill.i 
arzuyu tereddütsüz ' '1' herkesin anlamasına 1iı -
7.imgelen bir VU?.lıhla ifade ttikleri halde Hü
kümet bu nıüJıim noktndu tamamen hareketsi z 
kalmış, başka bir ifade ile Türk Milletinin i<;i.Jı.. 
den kopup gelen teıni?. du.vgulara karşı silkin 
me lüzumunıı bile hissetmiş değildiı· . -

. ıra gelmiş iken hemen aı,:ık~n ifade edelinı 
ki biı· memlekette s im Meclis içindt' eks ri
y;ti haiz olan iktidamı arzula rınıı göre değil, 
se<:inı sıralarında Mill t> tiıı izhar rttiğ i tcmayiile 
göre yapılmak lazımdır. C':iinkü se~inı Vt' bu 
hakkı nıııiyet altına nlıın kııideler, parti ınülii 

hazaları dışında kalması lilzınııtelcn nıeınJeket

şünıul mevzutardır. 

'l'iiı·k Milletinin bütün ha ·sıısiyetiyle üzerin
d dıırduğtı ~e~iııı i inde herkesin· bildiği haki
katlara ~ijz ~ viı·er!'k 'l'üı·k Milletinin e inı 
hakkını gayı·itabil yollam s vketmek kiıııse

ııin ha k kı değitdifr. Partimiz "" temsil ettiği 
milyonlarca vAtanda, seı:iıııin idııı'l' ve belE>diy<> 
mekanizmasının n zareti nitında yapılmasından 

aldığı elim teerübeler dayanorak s iııı emniye
lini Türk hilkiminiıı nezaı·et vı> murakab in 
vermekte musırdır. Hakimin ec;ime nezaret 
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etmesi politika ile iştignli demek dcğildil'. ltııl
ya 'da, Pransıı \la nel~ika 'da se<;inı tanı biıdnı 

istediğimiz gibi adli muı·aknlıey<> tfibicliı·. Bu 
nıcınl<>ketlcrrle hiçbir nıta ıı rlaş ve hiı·~ok siyasi 
parti se~inıin adli nıunıkahe ile i ci'Us ıııı hılki

ıııin politika ile n ı cşıı-ıı l olduğu ınfinnsındn ıııı

lıınıanıı şt ır . 

'l'ersin<> olarak hfı kiıni ıı bitaraf n t•zn ı· e t ve 
nıuı·akal)(•si kendisine se<; iıne hi <; hir hil e ve fp. 
sat karıştınlmadığı kaııııııt.in i tanı n lıirnk veri
ynı·. 

Deıı ıokı·as i tle en ilı·ı·i g.id e ıı ve <;nk pıırtili 

J Hil~nıl't usulünü nsıı·lıınlaıt lıNi tatbik ı• tl t'ıı 
ııırnılckctleı·dt' seçim itiı·a;-. V<> şikiiyt• l l <> riııi 

önlemek i<; in en iyi tedbiı· o lnrıık hii.kimin 
nını·aıkabrsi esası bnlnnmu~tuı·. 1'ü ı ·k Milletinin 
iizeı·iı,ıle ısmrlıı durduğu Inı arzu .vc riıı.c !{elın e

dik~e, iktida ra g<' le.n h cı· Hiiküın ııt i men fi na
;,ıı rla 1\ıı ı-:ı ıl ıınııı k ve 12 Temmuz Beyannınnesi 

nin hıı ıııc,zııda realize ed ilmiş hiçbir hiikmü 
o l nııııl ı j:(ın n inıınıııal< kadnı· tnhil bir huı·eket ola
maz. 

llr .• \%lZ L:HAS (.\l ıı rıliıı ) - Yani, lıfıkim 
ııınl ıu kkak politikıı~·a g-i rsi'ıı demek. 

!~ :ırA IL :'ll \KKJ ÇEVIK ( Devaml a)- !-la
~· ııı Başı•<>k i l birinci progrnınında g-eçinı zorlu
i{ııııu ha fi l'l<>tc~ek tedbirleri ön plii.ıın nlı u,n.ı.ş 

hi ı· ll iiküıııet işi o lııı·a k mütalaa ett i ği halde, ik
ı iılıll' >anrlal,l'a~ına oturd ıı ğıı g-ü ndenberi bu me v
w otnrf.ındıı c..><ııs lı bir tedbir ııluı lığını görııı ek 

buhti'.vıırlıibna nail olanındık Bilfıkis Ticaret 
oda l al'l!ıııı ııcş ı ·cttiklcri ı·akaııı l ar lıa~'al ııı n<'ltz
Jaına esas ını kaybederek tersine bi ı · ist ikuıııct te 
sünıtle ilcdcılijriııi a<:ıkt:;ı göstermektedir. l~k

mck "" şeker ın •vzu l arında herkesin bildiği şey

ler Hükümetin bayatı ur uziatma i şindeki malıa 

retinin canlı biı· misali olaı·ak ileri ~üriüebil ir. 

Arkarla laı- ; bilindiği gib i ekıııekte buğday 

unu nispcti <;1- 50 ~-e kıı.dııı· diişii ı ·iilerck buğda~·a 

nazarnn bedelleri çok ucuz olan aı·pu , nıısır. ~-ı.ılaf 

ile ıı-e!'i kalını nispet ilanal edi](]iği halde hn mah
lüt ekmekle halka ;vüzde yib: huğda.ı· uınuıdıın 

~·upılnıı~ <>kmck fi~·ati~·le ~atılmış ve satı l nıak- • 

tııdır . 

Rayın arkada~lar ; 

Hayatı pahalılaştıı·ıııı ı·r g<'ı:inıi zorlaşt ıran 

bazı hallerin ortadan kalkmalıll'l zamana ve mem
leket dışında kalan ekonomik zaı·urPtl e rr tiıhi ol 
ılnğu i• kiir olıınııma7. . Fakat ılı ekonomi ile 
nliıkııHı o l mıyan nı ,rzı.ılardıı Hükümetin tııına-

ıncıı lıareket~iz kalınt§ olduğuuu görünce hayatın 
UI'Ur.luınas ı _vc ı ·i ıı e sonu gelıııiyen bir pahalılık 
scı·iyesinc doğru gicl ildi ğiıı i kabul etmek yerinde 
b1rşey olur. Hayat ortalama. 6 - 7 misli pahalı

l aştığ ı halde Milli ve ferdi gelirlerimiz bu nis
pctto artıııaımştır. Musrafla gelir arasındaki bu 
faı·k güııdeıı güne arttığı iç iuı:lir ki , buı,'Ün ferdi 
ve nıııc li hayat geçiııı zorluğu dediğimiz netice 
ilc kaı·şı ka r~ıya kalmıştır. 

.\Julı terenı Milletvekilleı·i : 
Sayın .Ru~vekil hayat ı ucuziatma nı vzuunda : 
Ithalat ııınddeleriııdc gümrük kolaylıkları te

ıııi ıı Pdildii{iııl. zirai istihsali artırmak i~in bu 
)(illi saııAtı hugii.ııkü ibtirlai vaz i yctiııclen lmrta• 
rıırıık ıncmlcketi teknik ve modern bir ıiraat 
sis teıı ıi ile doııatııcıığıııı sıııa i is tihsalde ıııııli

.vcti düşürerek vel'iıııi çoğa ltacağım, hiiyük Vl' 

kü<;iik su i ş l el'iııe lityik ehemmiyeti ırcreceğini 

biiyük su iş l eri ıuevzu ıı i ı:iııde haşlanını§ !ını-lı 

yılla rı i ı: ill(l ı>k i se hep le ı· y üıünıl ı>ıı ikınııl <>d il e
ıııcııı.iş i ş l cı·i iııtaç edeceğini, 

Maclcnlerinıiz ı·asyonel işi tnı e esasııı a irca 
ecle ı·ek ıııaliyeti diişürüp is tihsa li art ll'~cıığıııı , 

linyit ve sn kuvvetlerİlıden elde edil ecPk e ıı e ı·ji

l e ı ·i ınünakııley tahsis edcı·ck köınürd<·ıı yapa
cağı tasarnıila Jusmen olsun karşılıyııcıığıııı , 

IDaştırıua işlerinde tarifeleci yeni baştan 

gözden geçirerek hayat pahalılığına müessir 
olan yüksek nakil ücretlerini makul hndlere iıı 

<li ı ·ceeğini vadetıııişti. 

Mııhteı·eııı ıırkadaşl:ıı· , hugiiıı teessül'iı: ınü

~a!Jl•de etmekteyiz ki, bu vniticı-in biı·çok l nrı 

tahakkuk etmedikleri gibi biı• k.lsıııılıırı da nıeuı
lcket aleyhine olarak ters istikamet e doğru yol 
almış bulunuyorlaı·. 

Hükümet ziraati modernize edee k va.sıtalaı·r 

ucuz olarak meıulekete ithal ve çütQiye hedl.'
liylr de olsa dağılmış d ğildir. Hükümet ıııü

ess Releı-inin yaptıkları ziı·aat aletlel·i kalite] -
rinin düşük olmasına ı·ağmen vııtıınılıışlıınn 

yaptı kl ar ı ıı l etlı>rd eıı Ye ithal mallarından daha 
~;ok pnhalıya sahlmaktnd ıı ·. 

Bu sene nıE>mlekette ho! nıab ni vııı·. ~'ıı

kat bu mahsulü iklim ıaı·11rlarınn uğra.tmndan 

kaldıı·ıp ambarına koyacak köyliinün rliııdıı 

ı•asıtası yoktur. 
1\ladenleriınizin rasyon~>! işletnı ile istihııal 

kapasitelerinin ıırhrılaeağı nı 'di nı nfi nt>tice-
1<'1' v rıniştir. 

Linyit ve ıru' kul'vetlerinden iııtihsııl o lıınn-
/ 
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cak elektı·ik enerJısun saııayi ve ıniiııukaleye 

tahsis ederek bu işleı:de.n tasal'l·uf edilecek kö
mürü harice satmak taalılıüdü uzun vadeli ol
masına rağmen şimdiye k11dar ıbu işl rin etüd
Jel'ine bile başlaııaırıall1lştır· . 

lstikbald n ümit kıran hu haller yetnıiyor
ınuş gibi, memleketin iaylasız bazı ithal mal 
Iarına döviz verilmek suı·etiyle sHhest döviz 
istokları a ıt ı t'l l ınış, ıı l tııı istoklı11'ı da yııı·ıya ya
kın nispette azalmıştır. 

1948 senesi ilk üç aymda yaptığımız ithalftt 
ihracatımızdan 6 milyon lirıı fnzlııdır. Bir 
memleketin dış ticaretindı• ithalfll fuzlnla~ıı·, 

ihmcat azalırsa o ıneııılekı>ti bekliyeıı koı·kurıç 

akibeti bilemeyiz, burada açıklamaya lüzum va ı· 
mıdır' 

Ru konu etraf ı ndaki düşürıcelel'iınizi taıııam

lıırkeıı 7 Eyllıl Kal'al'iul'llıın istinadettiği sebeple
ri bir kere daha 'l'ürk milletinin ın.iitıılaa ve takdi 
rine arzetmekte fairle vıırdıı·. Bu karflrı ulanlaı· 

'l'üı·k parıısınııı dı.ş kısmının ccııcbi clövizlcriıw 

ııazııran yiiksl'k olması ·ebebiyle ihl'a<:at yapı 

lıınıadığını, ihracnt yapılaınayıncft ınüstflbsılııı 

zor dunıma rlüştüğüııii. aynı zanıandıı clöviz te
daı·ik cdilcıııediği için Milli Müdafaıı ihtiyaç
larının sağlanma ·mda ınüşküliit çekildiğini söy
lüyol'lıırdı. Pıırarııızııı dış kıymetini düşürmek!(• 

ihracatıınızın çoğalncağmı ve istih alin g>l'nişli 

yı>cı>ğini iddia ediyorlardı. 

1 Eylfıl kaı·arından soru·a 'l'üı·k mü tehliki. 
bu kıll'nrclan evvel ithal mallnrında çok yüksek 
fiyntlıırlıı hu malları satın almak dunımunıı 

düştiiğü halde ihı·arrttiği ınııl l arın h dellel'ind 
nynı nispette iıiı· tezayüt eld edeınemiştiı·. 

!kti adi düzenimizin bozukluğu ıııenıleketi 
belli olmıyan bir nkibete sürüklüyor. 

Hükümet bugüne kadar sürüklendiğimiz bu 
iikibı>t kar ı ında lnın bir aciz içinde hadi elerin 
neticı>lerini tcvekkiilJ~ seyl'etmekten başka bir 
i.ş yapmış değildir. 

Birinci Hasan aka Kabinesinin hayatını 

lıöyl hulii a ettikten onra yeni okuduğu proıı;
rnınn ait göı·üşlHim i zi izaha başlıyoruz . 

Bu konudn ilk ıni.hınka a edilecek nokta 
ıınıhtereın BnŞNel<iliıı eski kahine ine dahil bu
lunnıı srkiz Bnkıını hnnvi srhrplr kndı·o hııril'i 

lımıktıi(ıııı bugiirı l<nclm· at>ıklanınnııs olııııı<ı

dır. 

Demokrat idarelerde eski Ba., ve kil yrni Kıı-

bineyi teşkile memuı· edilecek olursa yeni Kabi
nenin kadrosu baricind kalan zatları hangi 
siyasi veya .şahsi sebepler yüzünden ınesuli

yetten ayırdığmı hemen açıklar. Yeni program 
eski pr·ogı·ııma nazaran değişmiş hükümleri ihti
va tıııediğiııe göre bugünki.i Hiikümetin kadro
~u hal'iciııclı- kalan zatlarla Bıışvekil aı·asmda 

~iyasi bir görüş ihtilli.fı mevcut olduğu idelin 
~clilemez. Şu halde eski vekillcr neden dolayı 

yeni Hükümetin ınesuliyetine iştirak ettirilme
ıııişlerdir. Başvekilin bu e. aslı ııoktııyı ki.irsüde 
izah etmesi Hizımdıı·. 

Arkada~hır, llüküıııet heyııııııaınesiuin biı· . 

fıhıısıııclıı ( Vatıındaş ı:oğunluğuınııı oylarınıı 

ılııyanıın sağinm vE' kuvvetli br iktidarin siyasi 
,.~ tııhii lıııklaı·ııı h~ı· tüf'iü şıırt.lıır· altında ıııa

snıı kıılııcıığııııhıı; ı•ıııiıı hir :ızlık ıııünıkıılwsi 
vı•yıı ıııııhıı iPI'I't sistl!ıııiııi yı·f'il'~tiı·ınP,Yt' <:alışıııak 

ın•yı>il•rimiziıı hu~ııalıı ı.:ı·lıııl'ktl'diı·. Iktidarın 

ıızlığı t;'Zınl'sini ıızlıi{ın ılıı ııı"~nı \ '1' kııııuni hak
lııı·ıııın sınırı dı~ııııı talıııkldiııı yoluna ~ııp ımısıııı 
ıııilletiıııizin ııslıı tıılııınınıiil t'tlı•ıııiyPCE'i(i istilı

ılnt ~<-killeri sııyıııııktıı,vız) dcnıckl!• neyi söylc
ıııı·k istedi~iııi a~ıkr:a ifaılı• etm!'miştir. 

.'ıı ğ laın \'e knn'etli bir iktidaı· ııııcıık ınillE>

t'ıı emniyeti!' teznhiiı· ctıııiş iradi'sine dayanan 
hukuld ;nsıftn hiı· iktidar olduğunu hrrşl'ydeıı 
en·!'! ifııcll' etnıt>k ~ok yı•J'inde olur. 'Ruııclıııı 

soııı·ıı 1 lükünwt lıu ciimlı>dl' ıımhaleft't ınuı·a

knhesine yer ,·eı·ıııek lııısusunrlnki ıııütaliiası:ıı 

hiı· gııy<' olaı·1ık ilı•ı· i tiiiı·düğü göriilüyoı·. Bu ifıı
dell'l'le ıııuhııleft'tin k<'ncli hinıayl' ve ınü

saınahası ile kurttlılıığuııu söylemek istiyol'so 
iktidaı,n karşısında dimdik duı·an muhalefetin 
il<tiılııı·ın ıııüsnınahıısı il değil şaı·tlar ne oluı·sn 
ol ' tın ve ll<' şekildl' tec Ili ed!'rst' l'tsiıı tııhii 

luıklarıııı ı>linde tutmaya azıııetnıiş olon 'l'ül'i• 
nıilll'tiııiıı i~inden korlup ın•lı>n ve her engeli yı
kan biı· iı·ndesiylr knrıılnıuş olduğuını hilmiyen 
nu· ırudır~. 

l ktida rm ıızlığı I'Znıesi \'!' azlığın do meşru 
ve kanuni haklarının sımı· t clı~ınn ı;knı•nk tıı-

•hııkkünı yoluna sııııınnsını milletimizin n la tn
Jıııınnıül edt>nıiyı>ı·eği istihdııt şekli sayan ll ü
kümet bu eüınle ile d n!'yi murnt ettiğini ıH:ık 
olııı·ıık ifade Pt'lncnıiştir. 

Bğj>r ııı·!{aııize ıııııh:ılefeti tl'nısil eden D~
ıııokı·at Partinin ınl'şı·u ve kanuni yollıır dışuıa 
c;ıknrıık iktiılıını tnhııkküm etmek i~teııdiğini 

. öylüyorlarısa hemen öyliy Um ki, Partimiz . i-



yasi nıücııclelelt'rini daima kanun <:E>r~<'" sı ıçın
de yııpmııyı şinı· Nlinıııiş olıın sipı~i lıiı· hiivi
yetlir. 

on hııfta'lılnla yuı·~lun muhtelif yC'tiE'riııd\l 
se~im emniyetini )fllğ!ıım~k için nclli t<'nıiıınt is
tiyen vııtıınrlıışlıırııı hıırı>keti yukııı·dııl<i fikriıı 

ıı~ıklıııımnsmdıı h ir :'ımil olnnış ise t tüküınct in 
Dn noktııdıı hüyük hiı· göı·li~ hntasınıı uğnıdığı-

111 söylemek ele hic; lıntn olnııız. iiııkii toplnıı. 

tı ynımııık n hu tnplnııtınııı nıuııy~·en bir~ y in 
ye'till<' g<' tirilın<'siııi i~1P'rl11'k :\ııayı~ıı 'nın ' l'üı·k 

Mill<'ti'w . nğlntlığı hııklıw ic:incledir. Bu ha
k;ıııdıın Inı trrplıınmııl~r kHmllli olduklıırı kııdııı· 

drıııoknıt kııid<'lerine dt• uygundu!'lııı·. 
Rtı hiirli~Pniıı ı> n hıızin t nı·n f'ı <liiny11 ııı illt>t ll• ı· i 

ııMS'Inda yalnız 'l'ftrk Millt>tiıriıı seçim emniyeti
ni İstemt>k ic:m toplııntı yıı.pmıık zorunda lm·a
kılnıış olnıasmdııdır. I'Çim emniyetini sağla

mnit için yeı· yer yupılan toplnntılıırın sebt>p
leri üzeriııdı> durulmıımış olması iktidarın siya: 
si hıısiretsizliğind(>n başka hiı· mllnn. ile izah edi
lemez. 

Muht(>l'Nn Rnııve.ltil , h"yaı1.nııme8iııde ruhlu 
bir nokta olarak ta.~arrufıı ria)·et konusunu ileri 

. sürmüştür. Yıırı müddetini hitiren 1948 Bütçe
: !linde hu tıısarrufun nıısıl yapılacağını pı·of\'raııı
,dnn anlıımnk kabil değildir. 

TiükünıPt, 19<! Hütç sindeki masrafın'% 50 
-sjni ' Milli Sıı.vuımınyn % 4ü sıııı kadro ınns
ı'fl(larmn tahsis edildiğini söylüyor. Bu nıevzuu 
nıÜ\jlliiıı etmeden evvel Milli Müdafaa ınnsraf-

·ıuı · jl" kadro ınaS'Pafları hakkında Hükümetin 
ra'k&llMI ,dayanan sözü iizerinde durmak zarure
tini duyrlpk. Bilindiği gibi , 1948 1\fasrafBütçe-

- si yekılnu •ı :243 000 000, Milli Savunma Bütçesi 
is 377 nıilyonrlm . Bu rakamlar bütçe ile muay
J'f'n olan 1\Iilli avunma ına raflarının bütçe 
ınıısrııf yı>kiımımın '% 30 unu aşmadığını gösteri
.vo ı· . Şu lıııl<lı> Miltl Samnma masrafının % 50 
.olduğu hakkındaki_ ht>yau hesnb n yersiz kal-
ıııaktadıı·. nu yersizlik bize aynı zamanda baş

kıı acı bi r hokikıüi hatırlaınayn vesile oluyor. 
() clıı şuchıı·: ı milyar 343 milyondan 377 milyon 
.,;ıkınca gı>riye 866 milyon kalır. Bu netice büt
çenin % 70 takatinin kadro ve diğer Devlet 
ma ı·ııflarııııı , % 30 taklitinin Milli Savımmay:ı 
'''cı·ilm si d mektir. 

Dünyadaki siyasi şartlarda ehemmiyetli biı· 

~ /tiııiklik olmadığına göı· , Hükümetin Ren<' 
()ftıısında Milli avuniııa. masraflanndan esıı lı 

lıil· tasarruf yapabileceğini zannetm.lyoruni. 
Harb yillan içind kadroyu bir misli artır

m~ olan İktidar Partisi Hükümetlerinden biri
sinin Başkanı olan 1\fulıterem Hasan Saka 'nm 
en yüksek hacmını bulan Devlet kadrosunda 
u~uıı Yeya kısa viideli bir icraat ile değişiklik
ler yapııbileeeğine ve bu sayede bütçede ta
sarruf imkiı.nlarını temin edeceğine inanmak için 
ortada milkul hiçbir delil yoktur. 

:1\Juhalefet :Partisi Devlet ınasra.flı.ı.rında esas
ı ı bir tasarruf yapılarak Türk mükellefinin edıı 
kabiliyeti üStüne çıkan bütçe yükünün hafif! -
tilinesini ısrarla istediği ·iki sene içinde bu işe 

yine İktidar 'ın verdiği tek cevap hayır olmuş
tm. 

Milli işlpı ·i ınemlek~t şünuıl bir olgunlukla 
mütalaa etmiyerek partizanlığııı <lar Ç(>ı·ç1l,·eleri 

içine sokıntt~ olııınııııt c11nı cezıılıırı nıilletiı:niziıı 

sırtınıı hnksı z yo.>J'E' yükJ<'tilnıiştiı·. 

Mnhteı·l'nı arkııdaşlaı·; Tü ı· k Millı>ti Milli 
:-:lavuıııııanıu sağlıınııınsı iı;in geı-ekeu fedakarlı

ğı bugüne kııdaı· nasıl yapmışsa bundo sonra da 
ypaeağına a la şüphe edil.enıez . Bu balıiste 

kendisinin tek arzusu l'aydasız ınıL~rııi'Jaıi!an 

''ıızge~i lnıE'sidir. llükümet beyaıınaınt>sinde dı> 

ka bul edildiği gibi 'l'üı·k De d eti uzun scneler
<len beri lıir tetıkilat ve kadı·o hastıılığııuı tutul
ıııuşttır. ller· llükiimet hu mııı·azi halden ken
disini kuı· tıır·a ınııdığı i\;iıı 194 ıı Msi uınunıi 

lıÜt~eclt> kadro nıasrıı[Jıın ve buıı.lııı·ın mütenı.
miıni olııu diğeı· m.ıı ra:flaı· mıısrııf lıütçesiniu 

yaı·ısına yakın biı· hadde kadar yüluıelıniştir. 

Bir· Dev !etin bül~esin 1-e masrıı fın ya.rı.sıua 

yakm miktaı·ıııı kadro nıasrıı.fıııa tahsis etmek 
zarureti Jıasıl olursa llu bütçe ve opu tatbik et
mek mesnHyeUııi üzerine alan ferıı Kuvvetinin 
.vapıcı olduklarına nasıl iıııınabiliriz ' Ve yapıc·ı 
vas(ını taşımıyan bir Jcı·n Kuv,•etine Türkiye 
Büyük 'Mill~t Meeli. i nıı.~ıl güven oyu ver biliı·! 

~{uhterem arkadaşlar; ı.tubıılefet Partisi ye
ni Hüküıııetiıı geçmiş hayııtın:.ı bııkııı·ak gele
ı•ckte lın Hükümetin yeni bil' iş yapııbileeeğiııl' 
kaıı.i değildir ve bu kaııtıati yiizüııd n hirinci 
llıısıın. :ı.kn 'Kııbinesine verdiği güvensizlik oyu
nu lkinı·i 1 la.~ıın .'ııka Ka binesi iı;iıı de l<ullan
ıııııkla vicdanını lut nıin e<leoek ve kPndisiııi dPH

tekliy n 'l'iirk !ıfilletiııin ıııuııimi tıı·z\ılarını biı · 

ker daha ırtayıı koyımuı olaco ktır . 

.'özlerimizP son verirk n kııllandığıınız kırtııı· 
Zl Oy]arJa D ıuokrtıt (>artinin ınuht«Jif b pJeı·-
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le dış politika hakkında i~har ettiği kanaatİn d -
ğişmeıniş olduğunu beyan ederh:. (Sağdan al
lnşl ar ve b ı·avo sesl·cı·i) . 

AHMET OÖl.'Z ( Eskişehir ) - J\ '[ulıteı·em 
arkadaşl e ı·; bugün programı ınü1.akcre edilmek
te ,olun ikinci ll asıın Saka Hüküm eti , son iki 
yıl içinde !ktidar Pnı'tisinin kal'şınııza çıkan 
üçüncü kabinesidir. Şimdi okunan hıı pprogrn
mın muht evası Ye ınıı lıiycti hakkındıı sari h bir 
fi kir sah ibi olabilmek' ve lnı arada iktidarın kud
ret ve kabiliyetini ölçcbi lınek için bu Hükümet
ler icraatmı.ı kısaca bir naıar atfetmck yorind c 
I')U:r . . 

~·ı Tenuııuz seçiın lcriuci ·m sonı·a iş ba~ııın ge-
tirilen Recep Pek er . esasen memleketin cidtli 
bil' durum arzeden iktisadi ve mali iş le r ini ; n l
dı ğı 7 Ryllıl kaı·ıırlariyle büsbütün sa rsmış vr 
uıemleket tek i demokrat ik gelişmeye de ayıık 

ııydurnınıyarak çekilip gitmiştiı · . 

Birin ei aka lHiküııı et i ise ı\ ııııyn ~'aıı ın te
minat altında bulımdurduğu hak ve hül'l'iyetlt•
t i, 12 Temınıız beyıı.rmaıııesi diye udlıınılll'l'nıı 

şah si bir gör\işün çerçevesi içinde mütaHiıı gibi 
dar bir .zi Jınjyetin ınümessili olarak itı politi
kada il eri bir gayret göster!'mem iştir. İktisadi 
ınan w tical'i sahalardaki bıışnı·ıs ız lıklını is<> 
aşikardrı\ 

nu vaziyet l eı· karşıııında istifıı <'ttiği aıılıışı

lıın ayın aka 'nın, yeniden S(' ki;.: hııkıını rlr
ğiştiı·!'rt.'k bi ı · Hükümet ıııesuliyet ini y\ik
l!'ıınıedc· p:öst rd iği (;esı.ıı·f.'tiıı ırıfiıınsın ı an
lamak ·mümkün dı>ğilclir. Oörüııiişc görfi'. biı·iıı

ci ııkıı kahine incleki ıunvaffıı~iyı>t.~izliklrr hu 
suretle y!'ni kııbinede mevkilerini ııınhııfaza 

<>deıniyen Rakanların 11muzlıırına yüklctilnıl.'k 
vıı~i yf.'t i lıfııııl olmaktadır. 

Karanlıkta cerryan eden Tiül<iiıııct tı>hccltlii

lü hu surt>tle izah !.'dilınek isteniliı·ı>.e lıııtır· lııt

nııık 11\:<ımdır ki. yeni. Hıısnn Ralm knhin!'sinin 
tlo eh<>mnıiyetli gördüğü mf.'nı ll'k !'t dfn·alnl'ının 

me.nl iyetini taşıyan Baknnlııı· yrl'le ı·ini ıııulıa 

.fn7.a !'tm kteclirler. 
Aziz ııı·kadnşlıır. Hiikiimt>t, memleketin ihti

yıı~lnrım vo ı.stıraplıırıın fıdetıı I!'ÖI'IIıenıezlikt!'n 

ı;(l'lrı·<'k ıwogrnınıncla buulam biı· yeı· dahi n.rıı ·

mnnıış ve yapılııcak iş i ı · hakkınıla tlıı snrih lıit· 

f ikir ve ı·mekten ve ihtiyar ed ceği yolları gös
termc:-kteıı de fıd ta k.açınmışhr·. En nıiilıiııı llll'l' 
r.ıılıırdruı olnıı z iı·ııat ve iktisııt i ·leri ür.eı·in(' 

programda, ıd bil' şey yazmış olmak kastiyle 

gayet uınuıui iladelere raslannıaktadıx. Billıi
Jiği üzere memleket iktisadiyatının kalkınması 
bugün her şeyden evvel zirai istihııalin artırıl

ınasına vabeste olduğuna göre bunu sağiıyııcak 
tedbir ve imkatılardan bahsedilınerucsi ciddcıı 

acıdır. 

Prograrudı.ı bütçcniıı uııııuni durumu üzeriu
de fazla dııran J:Lüküınet yapılınıyan ve yıı

pı.lam ıyan bütün işlerin kabahatini sadece iın

kanı:uzltkla ı ·ı.ı atfederek işin içind eıı sıynlmakta 

vo bu suretle de kendini masum mevkiinde 
gösterıneye gayret etmekte ve böylece şimdiden 

kabul edilen ademi muvaffakiyetiıı mazeretleri 
verilmektedir. 

Bu p rogramiyle Hükümet adeta yeni bil" ınü
dnfaa mevziine çekilmiş yalnız ve yalnız teşki
lat olarak ayakta durabilmek imkfuılarını arama 
yoluna girmiştir. ilüküınet hadiselerin taz
yik ve sevkiyle düne nazaran daha müşkül du
rumda olduğunu yenice ıııüşalıede eder gibi gö
tünınektedir. Programın tawdığı bu zilıuiyet 

ve derpiş ettiği tedbirlerle Hükümetin yarıu 

karşılaşacağıuı tabii saydığımız daha. kötü aki
betleri ~imdiden farkedememesi ihtimali karşı
sında teessiire düşmernek mümkün değildir. Bir 
memleket idaresinde ileri 'görüşlü olmayı balı

şeden bu asrın tecrübe ve bilgilerinin henüz lk
tidaı· Partisi Hükümetlerince ele alınınıyan 

mevzulardan ol duğu anlaşılmaktadır. 

Bir Hükümet programı renlist bir görüşle 

teYarüs ettiği durumu bütün açıklığı ile bile
rek, imkaularmı ölçerek, vasıtalarını göz önün
de bulundurarak muayyen ve fakat kesin icra
at ve tedbirleri gösterme zol'lındadır. Neticele

· ı·i i tibsal için pangi y Uardan ve imk8nlaı·dan 
istifade edeceğini sarih ve kanaa.ttlahş şekilde 

ifade etmek mevkiincledir. Bu görüşler nıuvıı

eelıesinde müzakeresine başladığımız vesika 
ciddi bil' program sayılamaz. 

Mulıteı· nı arkadaşlııı· . imdi de pı·o~ı·nm<.la 

E>lıı>ınıniyetlel'inden dolayı ele alıııınll.\lı, biiıı ıne

sel clc ı·i yakından tatlıika başlıyıılım. 

Birleşmiş }[illetlere olan güven ve innrumı

ımı de\'amıua ve bu suretle de insanlığın daha 
kötü fıkibetlere düşmesini önlemeye matuf dış 
siyasetimizin deği~nemesiııi memuuniyetle kar
şılıırız. Ancak memleketin bu imanı ve h'iir, nıüs
takil yaşama aşkı yanında coğrafi vaziyeti
ııin gerektirdiği ve balışettiği hıısusiyetler icabı 
olarak bir intizıır durumun<lıı knlmak değil 
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yine aym gayelerin emnlyet altına alınınası için 

· ı.ıu siyasetin kuvvetlendirilınesini sağlıyacak. 

her türlü siyasi ve nımtakavi tedbirlerin alınına
sı ve ön plfıncla olarak iktisadi imkanların da 
nınvazi yiirütülınesirie gayret saı·fedilnıı>sini 

zaruri görüı·üz. 
Aziz ıırkadıı..~lııı· , nı('ııılı•kf'tiıııizcl<' demokra

tik iclarerıiıı bütün icaplaı·ı ilc YC süratle ger
çekleşm esi zııı·uı · ctini t·akdirde iktidaı·. kendine 
nıııhsus nıiitaııssıp hir zihniyetten kurtulamadı
ğı için mütemadiyen geı:ikın ek gibi biı· m<'suli
Y<'t altındadır. llükünı et pı·ogı·aınının iç politi
kaya tııalli'ık ed~>ıı ifad <>l<'ı·i d~> bu noktadan ta t
ıııin <'<lid cl!'ğiicliı·. lk iı" i llıı :;an Sııka 1\ :ıhi : ı• 
sin<' g-öı·~ lıir yıld ır d!'ıııokrııt sisteminin tl'llH' I 

lı·riııi kıın·ı'liPndir<'ıı hiızı lıanunlııı· ~ıkaı·ıl · 

ıııışt ır. Idari nıak ıııııl:ıı· tıınıfıııd ;ın nıtand;ı ~ l:ı

ı·ııı şahsi nı:ısuni.vC't leı·inin ihlitl rcl ilııl<'sine in ı · 

kiin , · ı·ı·ıııC'I; gibi nııynsa hükiinıi Hiıw ıı.vlu ı· ı 

bir i;;ı mın ıııııddı•siııiıı ii gıı !'llilmi~ olması isti ;
ııa rdilirs,• oı·taılıı hıı yoiclıı dde C'dilnıiş lıir lll'· 

ti~!' yoktur. llıı n• k ~> te ge~tiği ıınılıı s:ıııth, ı·iı' öl .. 
~ülrc<>k zıınııııı zaı·fındıı mühiın kanıınlııl' vürıı 

da g-<>t iı·mekle in k ila pçı kııı·n ktrrini Mta .vıı koy
ma k istiyen 1 ktiılıı ı· Pıll't isi Meclis ÜI'Upunuıı 
:.n 'l'eırıırıuz 1946 se~inılerindeıı sonı·;ı ılıı milli 
irıHiı> nin hilkiıııiyetiniıı teminııt nltınn ıı la rnk 

kıınunluı·ın ~ıkaı·ılııı n ~ ı işindı> gösterdiği tpı·ecl 

diitler hu ınevıudııki zaruretin ve nl('SUiiyrtin 
gereği gihi ihntn rdilınediğini ıı:östeı·en hiı· de
lilrliı·. 

.i\fecli~ Konıi. yoıılnı·ınrlıı inrelı>nnwktı> oinıı 

~c~iııı Kanununun önünıiiz !eoki kısmi se~iınleı·rie 
trcı-iihe eılileı·rk gibi hir anlııyıştnıı kuı-tanıın k 
Ye 21 'l'enııııuz 1946 SE'<:inıkrinden doğıııı hiitüıı 

ııoksnıılnı·ın YI' yolsuzlukların tt• krı·l'iirüne inı

kiin "'' ı ıııiyl'r Pk bi ı· şcklr grtiı·ınrk zııı·ııı ·c•ti nır

d ır . 

Matbuat Kanunu t ııkit hakkını tanıyan biı· 

şekle koymanın Hizunınıı ıı giı·intili, çıkıntılı ifn
d«>iel'le de olsa progı·anıda yeı· Yeı-ilnıcsi Seki
zinci Büyük Millt>t Meclisi tarafından iki yıl E:v
,,eı bu kaımnclıı aletacele yapıinn değişiklikiri'in 
denıohntik zihniyeti~> iıııhı kabil olmadığı hak
kındnki ı.ı:örüşiiıııiizü ge~ tc olsa teyit eden hiı · 

itirnf ınııhiyPtinde(Ur. Bu da gösteriyor ki, İkti
dar Partisi demokı·ntik inkilabn ayak uydur
makttı ge<'ikm!'kteclir. 1'1\ı vnziyeti hiikiıniyetiıı 
kayıtsı:ı şartsız milletin oteluğu temeline dııyıın 

ması l iizımgeleıı iktidarın Milli ve inkilapçı va-

sulariyle izah etmeye lıııkfın hulıııııııanıııktndıı·. 
~izleı· ve lıizleı- ne• yııparsıık yııpıılıııı 1'<' mıtiıl 

ctüşüııiir·sek diişüııeliıu ıııilletiıııiziıı nıhııııdnki 

vn.t:ııı ııırıhnblıC'ti ve hüıTiyet a~iunın iwr ıııiiş 

kiilii .veneceğinr inıınclığınıızı if:ıtle etmek ititt>
riz. 

}fııhtı•ı·<'m ;ıı·l;,llla ş lııı ·; lliil<iinıet progrnının

da bütçenjn takı-iben ynı·ısını ııııınşlnnı, . yarı~ı

ııııı cln Oı'dtı,Yıı tahsis ecliiL1iği 1·r nırıııuı· kndı·o

laı · ıııııı oıı yıldı1 hir nıislinl' ı;ıkııı ı ş oltluğuını iH'· 
lirtiyoı· 1·c ıidetıı lııı l' ıtziyct kıırşısınıln ben nr 
yapay ını denırk ist iyoı·. llı>ııı en hııtıı·iatınak ye . 
ı · inde olur ki. lli.iküııırtiıı dahi şikiıy!'tini mrı 

eip ol<Jn btı durıınıdıı, ne yapalım ki, iktidar 
partisi hiikiiıııleı·inln yıllardanberi süregelen ba
sirotsiz inaalutın hisseleri büyüktür. 

Uıiküın or bu vaziyet bırşısmclıı kadro mas
raflarının urtnınsını önJiyeceğini ve hizmet ilı 

tiya ·i a l'iylc ıııiitenasip bir hale ızeti rnıek için de 
:ılınnn karm·ial'l tedrlı:-en tatbik edeceğini , Dev
let mnsmflıımıcla tasarruf. yapa ağını ve bazı 

inşaatran ~arfınazar edeceğini bir t.edbır ola
rak iine sürmektedir. 

Bugünkü haliyle kadrolarda kayda eleğer tıı

sarrufların ,17apılabileceğine emin hulıınmakla 

hcmb,ır uzun viideli bir ~öriişle e.~aseu noksaıı 

olan ''ll clııima da aıi:an memleket ihti~·açları kar
şısında Büt~e yükünün bu bakınıdan hafifletile
bileC'eğinc inanmak birıız cla kendi kendimizi al, 
dııtınak olur. 

Dc,·iet nııı~mı·ıanml aıı yapılMağı söyl<'ııen 

t nsarrıı r!ıırııı nc: ıklıınııınaıııasııı ı ise lnı hususta
ki kifa,\'Ctsizliğiıı hir delili srıııakta. · ız. 

\"a ;::.ı:<'<;ilcc·e~i ~ö.vlcnen bazı inşaat t ııtııı·l:ın
ııııı da cliıııizclek"i lıütı;c ~nde kıı.vda eleğer bi'ı • 

.' ·ckilnıı ulaşaını.1·arağına ıla kani bulunıı~·orn7.. 

~u hale göre beslenen ümitleri n . adr:ı şifıt 

v~riı· neticeler doğurmıya<'ağı pek t.abiidiı·. 

Killdı ki. m ınlcket idaresi enıri1•akileı· serisi
n • kaplıran bir zllrniyet ve idaı· sistemi i~indc 
iktidar Hüküm linin c·c!!!ıretli I' C rııdikııl bir ~e
kilde hu işleri ele n lııbil eecğini tuıımıik da ynindc 
olmaz. Oiğ r taraftan meml<'ket miidafaası i ·in 
p:erckeıı her türlü fedakflrlığı ~·apan Türk Mil
letinin bundan soıu·ıı du bu uğurda lrgıyecegı 

hiçbiı· ııer yoktu ı· . An<'ak bn ınııkı a.tla Milli a
vuııınuya ııyrılıın ve bütçeııin yarısına Jıaliğ ol
duğu söylenen ııarfiyatın verimUJik nispetini or
t ırmak suı· tiyle kayda d ğer tasarrufların yapı. 



labüeceği taiJiic'lir. Bu hususa da Hiikünıet<;e ah
nan eiddi tcdbiı-leri'n ıııevcudiyctinden h nÜY. ha
berdar bultımııamaktayız. 

Oörülüyoı· ki, Ilükiiınel in bel bağladığı iııı

kiinlar ümit veriri değildir. Fakat buna ımıka
bil alınması nıiiınkün ve çeşitli sahalara şfıınil 

birçok tedbirler üzeı·inde de H ükümet dtıı-ııııı~ 

değildir. 

Muhtereın arkada§larıın; H iikümetin üzerin
de ehcııınılyetle cltırına ını gerekiiren ekonomi iş

lerine dair programda en ufak ciddi görüşleı-e 
yer verilmemesi ve fıdeta bu konulaı·ın siikfıtlıı 

gE'ç iştiri lrn esi hizieri d ı-in lıiı· lwyı·et i~iıııl<· hı

ı·akınıştır· . Mill] Ekonominin aı·zettiği bugün
kü ıııüşkül dııı·um kııı·ş ı sındıı Biiyük M<'tlis ve 
lıütiiıı halk cfkfıı· ı llükiinwtin lıu sııhııclıı ııln

<:oğı tedlıirleı·i dört gözlp lıekl<•nıt' kt<'rliı·. nu 
meınlekl•tin iktisadi ''ıırlı{(ıııı rnuhafay,ıı ı~ın 

dı> asgari lüzum lu şa ı·tlnı·dıııı telitkki edilıneliıliı · . 

Run:ı ı-ağnıE'n ınrvzuun gerı-ği gihi ele alınınıı

ınış olmasıııı, Inı işluden Hükünwtin hnlwHlaı· 
oloıaınıısma ııtfetm!'k nlnıa(lığınıı göı·e kl'nc1llii
niıl kararsız ve ıw yapacağın ı şaşıı·ın ı · olduğu
na göre keıulisiniıı k aı·ın·sı~ ve ne yapucağıııı 

şaşıı·mış oldıığuı1a hıınıl<'tmc·k hakikale <lah:ı 

uygun ge.fu·. 

Pı·ogra.ının bu siiki'ttn karşııımc1ıı memleketin 
iktlliadi gidişini kıs:ıca belirtıııe yeı·ind olur. 

M<'ınlekeitc günden gün e aı·tmı ge ·im zcır

luğu' bütün vatandaşlıırı heı· gün hiı·az dnlııı 
yc'se düşi.irrııektediı· Vf' lıug-link'ii seyı·iyl!' <Ir 
bunuıı ndacağını kabul etmek lazırııdıı·. 

Harici ticaret, yönünü ve pı·ensipleı·iııi kay
betmiş, açık, ıı. rtmıştır. Btuıtııı yanısıra tlitüıı. 

fındık 1·e ·ıtire gibi jüziE>ı·ce milyon liralık ih
ra4} mallarmuz satılamaıııu ktadıı· . 

Bir yıl cvvelin'e nazaran 2:-ıo nıil yrııı liı·a <'k
ııik, döviz V<' altın istoklannın ır~lecek d ev ı·r

lt:>r<l«' daha dıı aznlacoğı ıınlnşılnıııktadıı ·. Diiıı

YII piyasasmda sağlnm parıı 1·a:ı;iyetini kııylır

deıı isteı-liıı.i_ dahi ı.ırayacağnnız giinleı·iıı gel
m sinden korknbiliriz. 

Htit ·enıiz t~~ıktır. 194H ~'llıııııı ilk ılöı·t ay
lık veı·gi tahsiliLli hir yıl <'vl·e liıı ıınznı·.m :; 1 

milyon lira eksilmiş, tııhmiııc g-iiı'l' iN!' 1 O mil
yon lirabk biı• ııı·tış göııt.ırrrıişt iı'. Buııı\ mtı.k ıı

bil Inyıs oı•talarınıı kadııı· gelen l ııııuıı t!'k
Hfl riyle 3 milyon lirnhk tahı;i.~at ist<>tımE'k 

tedir. Vergi tabsillitııım önümüzdeki ııylnı•dıı 

lehe netice! i' \ıt>l·eceğine i1nıit bağl~ınak ycı·lıı
d<• olınıı z. 

Ayı · ı ~a önüıiiii·l.(lf.'ki günlHele il<i yiiz kü
ım ı· ınilyuıı linıhk yeııi lıiı· tııhsisııt tıılehiııiıı 

lınzH·Iaııdığı da öğrt'ııilnıiŞtiı ·. 
Ocl<·<·l'k yıllaı·a siıri ya lııız iki kalcmtl<' 20 

ıııilycın linılık talısisat tıılı>hini knhul etmiş lıu 

lıınnyoı·uz. 

De\· lct hM~lnnııda hiı · eksilmP lnıhis nı e ,- 

ztıu d!'ğildiı· . 

Meınlel<et clfıhiliııcleki istihsnl tıı a li yet l !' ı ·i 

unııınıiyt'tiP ııı· tınııkt ııdıı· . 

11iitüıı lnııılıır g-ücliileıı ynıılış ve sakat ikti
sııdi Jl<>litikHııııı tnlıii hiı·!'r neticesidiı· . 

· Pı·ogrmnd:ı cnıisyoıı tedbirler-ine ha ş vurma
yııeağıııı tııahüt eden Hükümetin. neticede' 
e>mi~yonıı ink il itp vcyn o fonksiyonu iııt:ı Q eden 
mali mevzuat inıkiiııları göz öııüıHle tutmadığı 

:ııılnşılınaktad ır. Bugün reeskonta tabi tutulan 
r;!'tıctl<'ı· tctkik eelilccek oluı·sa bunlıırın hemen 
1f RO nin e yakın 1 fnzin e k efa !dini ha iv. lıoııo

laı · teşkil etrııekte ve bir yıl evveline nazaran 
dn yüz küsur ıııilyon liı-ıılık ııı·tış kaydetıııek

tediı· . 

F ı:t YP lmnıı henzeı· yollııı·ılaıı yapılugele>ıı 

cmisyonların iktisadi hayata iııildislııı-ı aynı 

neticeleri doğurmuş ve uoğuı·ııgelııı(' ktediı· . nu 
itiharla . I:Iüküınetin bu sahadaki t4ıalıhüdünü ele 
yerine getirebileceğinı> inanmak ~ü~tiiı· . 

Ekonomik hayatın şiddetle ihtiyııcı olan dış. 

kredilerden istifade iıııkiLnlarının hugiinCI ka
dar ta.bakkuk ettirilınemiş olması da i.izeı·indc 

eb nımiyeilc darulacak hustıslardandJı·. 
Diğer taraftan alelfıınmıı Hükümet. işlerinde 

amme nıenfaati ve duygusunun hakim olmadığı 
ve ınesuliyet mckanizmnsırun işlemediğini gös
teren snrilı deliller karşısında endişe duyma
mak ka bil değildir. Amerika 'dan mu bayila 
olunan gemiler hakkında bir soru ve ilesiyle Bü
yük Meclisin edindiği ııııılfıınat endişe verici 
mtıhiyettedir. 

7 EyHII Kararlarından sonı·a girişilen hububnt 
ibı·:ı.catı ve bu ihraeatJı karıştığı ileri sürülen 
yolsuzluklar hububat toku haklanda muhtelif 
vesileleı·le istenE-n nı.alüııı.ııtın Hükümetin ver
mekten imtinıı. tm si, son aylar zarfında çeki
len ekmek sıkıntJSl gibi olaylar bir arada mü
talria dilirse Hükümet işlerinin ne dere eye ko
dar gündeHk zihniyetlerle t dvir edildiğini nn
lııınakta güçlük ç kilmez znmıedeı·iz . 
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Keza §eker sıkıntısını kaı-ekteristik bir misa

li olmak üzere kaydetmek yerinde olur. Şeker 
istihlakinin artışına mukabil istihsalin muayyen 
bir seviyede sabit kalışı karşısında memleketi
mizde bir şeker darlığına doğ~u gidildiği bun
dan sekiz ay evvel helliydi . Ral böyle iken Hü
kümetin vaktinde ne istihlaki tanzim ve ne de 
ihtiyacı karşılamak yolunda bir tedbir alınaması 
yüzünden halk şekersiz kalmış ve bu madde ye
niden ihtikiira ıııevzu teşkil etmiştir. Jlüyük şe
hirlerde evvela nüfus başına bir kilo olarak 
yapılan tavzintın bu ay iki kiloya çıkarıldığını 

işitiyoı·uz. Ayda on bin tonluk şekeı· istihlakini 
kaı·şılamıyan llükümetin hıı ölçüde şeker tcvzü-
1\11 kalkışınası heı· işte olduğu gibi bu ihtiyaçta 
da hakkını araını.v:aıı kö.\•Ün ve köylünün ta
nıaıncn ihmal cqilnıcsi halıasıııa mümkün olıııak
tadır. Bu da programı halkçı adı halk olan 1k-
1 i <lar Paı·tisi Hiiki.imctlcıiniıı irraatınıı a.nı bir 
misal teşkil edet· . ( 'nğdaıı alkı~lar). 

Mnh1eı·em ,arkadaşhır; okunan Hükümet pı·og
ı:amı hir bakmıa göre k ndinc malısus kadrosu 
Ye zihnjyetiyle lktidar Partisinin, y ıll ardan beıi 
taltip edı>g-elınektc .olduğu politikanın isabet
sizliğini bı:lirten bir vcsika malıi,vetiııdcdir. 

Diğer taı·aftan birinci Tfnsım Saka Kabine
·inc ait progranı ın aşağı ,I'Ukn ı· ı tamamen kiiğıt 
üstünde kalmış olmasına rağmen yeni Hüküme
tin de Hasan Sııka 'ıını şalısıııda temsil edilmiş 
olması, ı·csa.rctli ve radikal tcdbirln almak id
diasına rağmen l)u IHtkümetteıı devam edip ge
len isabet~iz politikayı tasfiye ve tanzim edebi
)tı<'ek hir azim ve irad yi bcklcıncye iıukan vtr
ıniyen çı.yrı biı· sebep teşkil etnıektediı·. nu gö

. rüş ve anlayışlııı· muvncehesinde Yeni Tiüküınc-
te güveciınjz olnuıdığını iCııde ederken bu ıne!tı
leketin kaderinin şahıslar üstünele pı· n><iplerc 
bağlı ve politika 'faaliyetleı1nde doğruluktan ve 
ahliik prensiplerinden ayrılınıyacak imanlı ve 
demokrat ruhlu eUeı·de yükseleceğin inıııuyo

rum. ( ağdan alkujlar). 
Sl AN TEKE'G10<11~ (:-seyhan) - .'aym 

arkadaşlar, te ndüfe bakınız ki , beııdeııir. de bazı 
noktalarda Ilasan . aka Hükiim~>ti1ıin fayılalı 

işler yapmış olduğunu söylenick boı·cund-ayım . 
Benden vv 1 söz alan denıokrallnı· Hasan Saka 
Hükümetinin hi~bir şey yapmadığını söylediler. 

ok aw. biliyoı unuz ki , bendeniz her zaman Hü
kümetin birı:ok yolsuz rtotlai'!Jıı ayırarak onlıırı 

tenkid ·etmek ve bu suretle ınemlck~tin ve mill e-

tin ııı:ııüarıııı y J'iııo l(etiı·nıek istiyen bir i)liill t 
vokiliyim. 

Ha an akıı 'mn bugüne kadar demokratik 
ha:v.ııtta almış olduğu iııtikaın ti ta,kdir etmemek 
benim ı;tibi tek partili bir devirde aşağı yukan 
nıbıi asır ıstı;rap çek:ıııiıı bir adımı i~iıı mümkün 
değildir. 

RaJ>an , al<a Halk Partisi i~ıinde en evvel 
Başbakan olarak demokratik sisteıııi kınınak için 
o ı·tayıı atılmış bir Başbakan olarak göze çarp
ınakta<lı;r. 

Hasan 'akıı yalmz Polis Vaır.ife ve . 'ali\hiyet 
Kaı.uı:ıunıt d\lğiştirnıekle kalmamıştır, aynı za
ıuıııı<la milletin % 90 ıııuı istediği din i l}l or iııi yo
hınu koymuş ve bunu bugün bir kamın haline 
ifrağ et.me~· üzere bulunmuştuı·. 

Hasan Saka, menıleket hariciue ıkarılan ve 
hirı;ok yolsuzluğa nıe ıet olan Toprak Ofisin iş

lerini meydana çıkarmış ve onları bugün, Meclise 
vererek tahkikatını Meclis safbasında da ikmaline 
ebep ve v sile olmu tın•. (Bravo ·esleri). 

Hasan , aka her zaman milletin, bilhassa kar .. 
şı ınızdaki Partinjıı. intihaptaki, bundan evvelki 
intihaptaki yapılan yolsuzlukları önliy ek olan 
:::>eçim Kantınunu yenilemck üzere Parti Grupu
na gelmiş ve Parti Grupunda bu lı:ann"lıııı tebdil 
safhalarım tamarniyle iloııal ed('rek :Mo~liı in mulı
telif encümenlerine sevkctmiştiı·. 

Ha.<;an Saka. intihapta rol ayrııya~ak olan. 
yüksek ınevkili mülkiye mcnıurlarınm da inti
hap i.slrrinden mesul olmasını tenıinen Menıurin 
l\fuJıakemat Kanununun tebdili safhasına Eıl atTm~ 

hulunuyoı. 

Koınünistlerlo mücadele, suiistimal, irtikap, 
iı·tişa işleri ile alakadar olmayı kendisine şiar 
ittilıu etmiştir. 

Bundan ba ka Ankara 'da 70 bin niifusuıı ba
rmmakta olduğu geC('kondu evlerinin sahiplerine 
te m likini temin eden kanunu ~feci i ten çıktır

mıştu. 

Bura~Ta kadar Hasan . aka'nın yapmış oldu
ğu işleri tadat ettim. Şimdi Hasan aka 'dan 
iipheııi;ı; ki, itimat reyi vercc<'ğimiz gör bizim 

d ondan i ti~·eC('kleriıniz var. Hiı; şüphe yok ki, 
itiınnt !'(',Yİ verdikten S01Jra, mill<>t hu..mrunda 
Hasan , ııka n m i yapabileceğine ve enc; eHi
mnıılarden te§ekj{ül etmiş olan Hükümetin mil
let in uzularını yerine g tireceğin itimarlı

m w hir. r ylerimizlt> ilısa etmiş bıılunacağız. 

Binıu>nal yh millet muvaceh6$inrle Hasan Saka 
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Hükümeti iş görmez bir vaziyete düşerse biz de 
mesul nıevkie düşmüş oluruz. Şimdi bunun için 
b n Hasan aka 'dan şiddetle rica edeceğim 

nokn~ı tesbit ettim, bunları kendisinden istiyo
rum. nıııılardan en evvel n• en önde ir·tiki\p, 
irtişa ve stıiistimnlleri merhamet ve şefkati el
den bırakarak takip etmek ve failieri · askeri 
mahkemelere süratle tevdi ederek en ağır ce
zalara çarptırmaktadır. (Gürültüler, anti de
mokratiktir sesleri) (Adli mahkemelere itima
dınız yok ınu se leri) demokratik-tir, itimadım 
vardi?. 

Sonra arkadaşlar, Devlet Dairelerinde hepi
niz biliyorsunuz ki, kanepe koltuklar bir taraf
ta, bir taı-afta da vantiliitöı-ler. 50 · 100 ıntımluk 
liimbalar bu dairelerde güneliizleri dahi yan
maktndır. Yine bir taraftan vantiliıtör , bir· ta
raftan da soba yanmaktadır. Kanep~ koltuk 
mükemmel, gidiyoı·lar buralara ktıruluyorlar. 
'l'abiatiyle işler de onıı göre göı·iilüyor. Yin~ 

c'laiı·elerde kadınlııı· trikota.j işl eri yııpıyoı·lııı·.' 

Bıışbakandaıı şiddetle rica ediyonını; derhal hu 
daiı·~lerdeki koltuk ve kanepeleri kaldırsınlıır·. 

Burayıı gelenler dairelere iş gö ı·ıiıek için gelir
ler. Devletin bu uğurda sarfetmiş olduğu parn
lar pek ~.:oktur. Bu paraları aı·tık bunlara sa.rfe
cleıııeyiz. Bugün bir koltuk, biı· kanep 500 li
radır. Önünde lük bir masa, üstünde bir canı 
o ~~~ beş yüz liradır. Miidür bey keyftedir. Di
ğeı· tııı·aftaki menıul'lae da bir iki odada sıkışır
lar. Binaenıı.leyh nıasalıı.r kıı.ldll'lldıktan ııomıı. 

meınnı·lar koltıık ve kanepelerden boşalan yt>r
lero yeı·leştirecek olursak, bn suretle Devletin 
dışaı·cla icıır l'ttiği binaları boşaltır ve bu. nr·et
lo ıneskeıı bulıranının önlenmesine de yardım 
etmek imkanı elde edilmiş olur. 

Arkadaşlar . iz gayet kısa bir nı i al söyli
ycceğim. Vaktiyle, Mahkemei Tenıyizin işgal 
etmiş olduğu binada, Adalet Bakanlığı ile Mıı.h
k nı i 'l'eınyiz beraber bulunurdu. Adalet Ba
kanlığı binası yapılınca onlar kendi yerleı·ine 

ge~tiler. dulet Bakanlığından boşalan yer·
dı>n· bir kı mma .A keri Tt>nıyiz Mahkemesi ypı·
leşti. Şimdi Askeri Temyiz de oradan çıktı. Bu 
bina şimdi 'l'eınyizi ıılııııyoı·. Biraz sıkışahnı. 

kendimiz uyar bir ııekil alalını, ynnınıııdaki 

komşularımıza bııkalım ' ona gör hareke1 
ed lim. Dairelt>ri konu ncak değil, iş görecek biı· 

hal ıre1ireliııı. rıısı istirahat mahalli değildir. 
oma dairelertl ki memurlardan tasannf yapa-

lım diyoruz. Ek göı·evlcı · var, nıL•ıııuı·uıı ıııaa~ı 

:100 liı·ndır. Pk görev vel'iyoı· aşağı yukarı 1000 
lira ınaa.ş ödüyoruz. Dıı.irell'rde hiı·~ok nıünhal 

kadrolar nu·, fakat tetkik ederseniz hepsinin 
kapalı olduğunu görürsünüz. Bunları ortadan 
knld11·ııınk li\zıın. Tiiitiin Vekıile1lerde hu \'8Zi
yet aynen ınevcuttuı·. 

Soııı·a birtnkıııi fuzuli meınmiyctleı· vnrdır. 
ıneseli\ daktilolaı· . nuıılaı·ıı ne liizuın Yıli'. esk i
den biz ınüsveddcsini kendimiz yapaı· , k<>ndi
miz teh.viz ederdik. licr memur daktilo öğren
sin, mııkineler bir odnya konur lıeı·kt'S gidl'ı ' 

yaznı·. Heı· makinenin haşımlıı lıiı· insıııı, hunıı 

ıııilletin kııdr·eti yoktm. Birka~ satır yazı ya
zar sonra oturur faniliı örer. Bunlara bir ııiha
·'·ct vermek lazımdır. 

Roma , dairelerdeki nıüfettişler; ıııe.~eliı .Mü
ııakaliit Veki'ılctini ele alalım. Bunun bir Posta, 
'l'elgrııf Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları, 

Denıir.volları idareleri vard ır . Havuyollm·ı vıır

rl ıı· . BunlHrın hepsiniri müfettişleri var. IIan
~i müfettiş kendisinin ııit olduğu dairenin tefti
şini yaparsa ondıın iş çıknuız. Sayın Saka'dan 
~ok ri ·n ediyorum, hütün nıüf.ettişleri bir araya 
toplusın ,.e onları Başhakanlıkta bir heyeti tcf
tişi _ve haline soksun. fenbeden yerleri oradan 
göndereceği müfettişleı·c tetkik ettirsin. Buıııı 

hir ınısal de işte Toprak Ol'ist.c vazife alan Ma
liye ıııüfettişleri. Tiraı·et Bakanlığının mü
fettişleı·i suiis1imalleri meydana ~ıkanıııııımışlar, 
fııkat Mali~·eniıı müfetti~leri Ki linı•c bizim iste
diğimizden çok iyi olımık fenalıkları ortaya koy
nıuşlaıdır. Bir de Yüksek Muı·akııhc Heyeti 
Yllrdır. O da faıdııdır. Onu da aynı şekilde bu 
teftiş heyetinin içine alınalıdır ki , lıizınetleriıı- · 
den ancak bu sııre1le <'iddi şekilde iqttfııde cdile
hilsin. 

onra en bozuk işlerden birisi de, omıaıı iş

lel'idir. Tasarruf ~-aparken omıan işletmelerini 

ele almak liızınıdır. feınurlardan yapılarak ü~ 

he kıırıış tasa rrutla hu D vlet sefine i yüri1re
ıııez. 

Geçen ·efer bütçe ınüzakeresind biliyoruz ki, 
Orman munı Müdürlüğiiniin senelik kazancı, 

varidatı 250 bin liradır. Fnkat huna mukabil 
ınıtsrafı 14,5 milyon liradır. 

Arkadaşlar; orman işleriyle meşgul olanlar 
g~~- t i~; bilirler; vaktiyle D vletin en mülıim 
Yaridut nıembaı olan, ormani rdı, bugün işlet-
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me müdürlerinin keyfine, arımsuna göre saried:i1-
mekte, Devlete katiyen menfaat temin etmemek
t~dirler. Hasan Saka'dan rica ediyorum; bu 
tcşkiliitı derhal lfiğvet~inler. Mü. aade ederseniz 
bu teşkilatı anlatayım : 

Freı· işletmenin 25 ıneınunı vardır, üç tane 
kaıııyonıı , bir tane kamyoneti vardır. 70 lira üc
ret alan aşçısı ve yine 70 lira alan seyLi var
dır. Atlaı·ı vardır, vellıasılı keliim, güzel birer 
sai·ııylım \'llrdıı·. Biz bugÜJli Ilüküınet konak
larını yapaıuadığunız halde dağlardaki bu sa
raytıır yapılmıştır. Bu işletmelerde Devletin 
on enclik odununu kc mi lerdir. Hasan aka 
buraya ~[aliye miifottişlerini göndererek tah
kikat yııptmnalıdır. Oralarda suiistimaller ga
yet garip şekillerde eer yan etmektedir. Ağaç
lar odun diye kcı•ilir, sonra k<•reste yapılır. 

Çünkü bu işletmeler iyi bir şekilde i~liycn bir 
mekanizma değildir. Onun için ben tekrar ri
ca ediyonun. Hasaıı Saka'dan, bu rm.an işlet
mcleri i~inc dcrhal nihn~·et ' 'crsin . (~ağdau bra
vo S<>s l rı·i ). Buna nıilletiıı katiyen tahammülü 
yoktur. Bu yüzden şikiırN her yerde ayyuka çık
mıştır. Ornıll'lllardan halk istifade etmez, orada 
üç beş mühendis vardı, şimdi <:oğaldı, orman 
kazançlan onla rm keyiflerini te m in eder! 1 ş
te, size büt<:eyi şahit gösteriyorum, 250 bin 
lira varidatı olan hıı müessesenin J4,5 milyou 
lil'lı nıaRrafı ,·aı·dır. Duudan ıııaada Orman 
idaresinin kendi kazaıieı ile yaptığı diğer ma~
ı·afların yPkiinuııu da Alliihiitnnla biliı· . Ilasan 
Hoka tııhkik ettirirse onu clıı meydana çıkıırtr, 

nasıl suiistimal yapılelığını görüı·. (Tekıı ül Ka
ııuııunllaıı bahsetmiyorsun esleı·i). 

Oraya da sırıı gelecek. 
A l'kadaşlar , ·kolay kolay Hasan Saka Hü

kümetine itinıat reyi veı·ıniye<' ğiz, onı·a kıı·

ınızı rey verm rnek için. 
Arkadaşlar, Ziraat 1 !etmeleri : O da 1'ürk · 

milletinin haşuıa bilmem ne taraftan gelnıi biı· 

bcliıdlr. ( •Üliişmeler). Bu ziraat iııl tmelerinde 
a,ağı ~-ukarı 15 - 16 <:iftlik vardır. Ru çiftlikler 
oradaki müdürlerin me'kelidir, lıepini?. bilirsi
niz. O çiftlik Sll!hasında buluıııırı nı lıuslnr, me
sclii Konya m busları, nıcııcltı bizler: .\dana mr
busları çok i~·l biliriz. Omclaki iftliklcr kendi 
hayvanlarının dahi ioşesini temin edecek me
vadelı gidaiyeyi bile yeliştiı>t>nı<.'zlN·. Biıim Ada
na 'd ki Merrinı k iftliğinrl<' ('eyhnıı Kıızıısı

nın h 'Yl'ti ııınuoıiy inin almış olduğu akar ya.-

kıt ı u lınır, i~tt•n;eıü?. t tl< ik cdiıı Pc.tı·ol fiırtcn. 

Bina'Ciıalcylı , bu kadar fa?.lıı masraf yaptıktan 
so rıra bundan nlınıııı istifade sıfıı·dır, yoktur. lki 
.' ' Ü7. hayvanı varsa, döıi yü7. de ıııeınuı·n ,·aı'(ltt·, 

!lO bin dönüm arazisi \'ardıı·. Arıızisini kiı·ıı.va 
vel'iı·, p; !ir öt t8J'<ti'ta hilmcm kimin <;if'lliğiıı

dr çalışır. 'e hikmettir a<r(lı.vamadım? 

l<:Ei\[Ar, EMAL Ö CEIJ (Denir-li ) -
, eııiıı.aklın eı·miyor da ondıın . 

SJ~A~ TEKEI~İOÖL ( Oe.vanılıı) - Za.-
t n ka fa nı çntlıık olduğu için lı u işleri kafa mn 
sığd 11'111111~ nı m. 

Dr. A7.1 7. CRA i'$ Dlıll'din) - Akı~·or, ısı;ı ı 
yoı·. 

~J AN 1'EKELİOÖL (Devamla ) - A.rkıı
dıt1;llar, lıu ziı·ııat işletmeJel'ine de biı· nihay t 

ndi ·in . ınüsııade edE>ı·seııiz yeter artık. Kafidir. 
Yupıııı~ olduğu hizm etleri b !ağan mnbelağ kafi 
~önliil<: Konyada ekilmi~ olıın zel'l'iyatııı ne su
retle yapıldığını ve .hi~biı· şey kıılclınııadan yan
dığını hepimiz biliyoruz. Bilhassa Konya ıne
lıuslnrı lıilideı·, heıUnı söylememe lüzum yoktuı-. 

i\fl'l'A'l' ŞAKlrt ALTA (Konya) - ere-
sinde, neresinde? 

. !NAN TEKELİOÖLl (De,·aıııla)- 'iz bi
lirsiniz, sizde de var, Konya'da da vaı·, kira
lıunışlar. Kendi arazilerini işletmekten acizdir
ler, kira ile arazi tutuyorlar, her halde kaba
dııyılık yııpacııklaı·. 

Rn ııı'ılzi. etrafındaki hıılka dıığıtılııcak olur
sn lıeın halk, hem Hükümet, hem memleket 
bundan istifade edecektir. Halk ara;ıi diy feı·

yat ederken, araziyi boş bırakıp, veya şuna 

buna kiraya vermek doğru mudurf. E asen 
partinin vernı iş oMÜğu kararda; Devlet kar ge
tiri<'i zeriyat yııpmanınya karar veı•diği ıc:ın 

TTBJ an S~ka 'dan rica ectiyorum; hıı iftUkleri 
dt.' chTarındaki köyliilere tevzi etsinl<>r ve bu ım
rcıtlc Dt>,•lrt de hu heJadan kurtulsun. 

i?.<' hnralıırda. yapılan nfak tefek yolsnz
lııklnrclan dn hah edi'CI'k olursam, sizlel'iiı ele> 
hn ~.iftlikl~rin clnğıtılnıa. mA henden öner kıırar 
YI'I'CC<'~iniıi tahmin edeıim . 

Ml'selii. ; hu O azi ('i(tliğind hir iki ev yP
niden tefriş dil miştir. Jkü 'nüıı evi. ı·ınun 

Umnnı Müdürlüğüne ait ol H n ı•v; yı-niclı•ıı tı•fl'irı 

t.'dilnıiştir. Yı>ni Zirant Rııknnı orayı. t şrif ı>t

tikl ri znmnn ıtöreı·l'kl r<lir IAhii. P.nnlnrm pa
ı·ıılnn n r den ödı>nmiı,ıtir. Bu suü timnl yarn-
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larını millet biliyoı·, bunları herkes öğren ·in ve 
bunlar bir an evvel tıırihe karışsm. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) - Dnlıo 
çok yaşıyacnklar. 

İNAN TEKELtOGLU (Devamla) - Biz 
yaşııtmıyacağız, yok a her zaman çatarız Zim11t 
Bnkanına. Taki kalkıncaya kadar. 

İnşaatın tehiri için karar verdiğimiz ·halde 
bu çiftlikleı;dc parklar yapılnuş, bahçel~r yap ıl 
mış ve birçok ma raflar ihtiyar edilmiştir. Bu 
c;i:Ctlikte 96 bin lira masraf yapılarak bir lokan
ta vücuda getirmek istenmektedir. Bu lokan
tada arkadaşlar yemek yiyecekler. Bunun po
rasıııı nereden verecekler bilmiyorum. Madem
ki bu parayı bu millet veriyor, bu müesseseyi 
de Zhaat Bakanlığının Bütçesine katalım ve bu 
suretle idare edilsin. Bu i~leıiJ?- , hıı ma rafiaruı 
yapı ldığındım meml ketin haberi yoktur. Fakat 
bu Devletiıl kese~indon boyuna sarfedi!iyor. Mil
letin höyle goö?.ünün önünde cereyan eden bu gibi 
usmvllrı<>ı ,-e ı tırap ""rici işlerin sona eıınesi _ 
aı·tık bir emri1.aruri haline girmeli ve bunlara 
bir nihayet verilmelidir. 

Koınbinalurdn da bir •ok israflar, bir ok ui
istimaller ) apı lmaktadır . Bunlar lıaltkında ev
,·elki bakan bize izahat vereceklerini söylemişti, 
Int i1.ahatı Hrmed.iler. İnşallah y611ıi hakan bun
ları yakından tctJcik ederek bize lazımı veçhil<1 
mıılfinıa verirlt>r. Bu korobinalarda arkada -
lar, a~ağı yuka ı·ı iki milyon liralık bir ·ui:istima
Jin tnevcut olduğu ihbar edilm.i.şti . •Bunun ne
ticesi nereye varıyor. Bu parayı kim ödedi 
Btmları bil n )'Ok. 

, mıra ~~ırkada lar ; Toprak Mahsulleri Ofisi : 
\ı'fık bıınun haklnnda benim için söz öyleıneyc 

lüzunı yoktur. . ayın' BaŞbakandan, rica ediyo
rlun; bu ıniie · eyi Ziraat Bankasma raptetsin
ler ve banka zihniyetiyle idare ed.ilsln Artık bu 
mü ed n, 'l'ürk mi'Uetlnin ötekine herikinc 
para Jrazaudıraeak hali kalınann tır, , n),n Baş · 

bakan. (Bro,·a s leri) . 
• • onra inŞ~ıat iş! ri ga~·et kathr, arkadlllllııı·. 

)fiili . Bğitim Bakanlığını el alırsamır.•oracla Jıiı· 

inşaat ilııiresi: T lııııtırıııa Bakıuıh~ını alusanır. 

orada bir in aat clh"CSi; n vlet Deıııir~·ollarım 

ıılıt'SU.ııız orada lı.iı· iıışıwt <lııi i. Bi'naeııaleyh 

D!>\' let kPndi in~Mtını tıılıtı <ınıniyete ıılmuk iı;iıı, 

inth•.ıınııı k .vnıak il:iıı lınmı bir Bakııııın uhde
~ine v rm' tiı·. . 'edcm bu kildar te kilıita ~ap

Janaı'&k D vlot v ınill<>tin parasını i rtll' li'-

yorıız. Bu cil,ıetin de ıslahını ayın ~akan
dan rica cdi,vorum. Bu teşkiUitı toplıyarak .Ba
yındu-lık Bakanlığına rapt.etııinler. Devlet inşat1tı 
bir elden ı;ıksın. 

. onra nrkadaşlar ; ~imdiye kadar hiç konuş
madık, ama konuşalım . .Milli avı,ınma Bakan
lığının işleriııi de yoluna koyalım. Orada bir Sa
tınalma Komisyonları var, bunlan da ııılah 

edelim. 
Bu kentıda ikinci ve ı:ok ıııü1~im bir rieam 

claha var ki, bunu mutlaka yapalım. O da ya 
Milli !'4avunma Bakıınuğınıu adıııı değiştirelim, 

,vııhut dıı Gt'nelkurıııa.vı ı tilli , avıınmaya 
1 nğlı)·alıın . life eli'ı :\JWi • 'avunma ismini de
ğiştireliın tlc Oenelktll'lııııy 1\ııkonlığı cliyeliın. 

( G'lilüşmdeı·) lliçhir Dev lette höyle bir teşki
lfıt yoktur·. Pnı·ııyı sıırfede ıı Milli ~nvuıııııo , bii
tiin ıııe~ııliyet onun oıııu~laı·ı ib.eı'iııde. Öteki 
yapııeuğıuı ynpıu· ve hiçbir nıesuliycti yoktııı·. 

enelkurmay kuıııunt.layıı sıılfıhiyetli midiıı ? . 

Rvet Anayıısa böyle yazıyor. Fııkııt lıu yazı il<' 
olına.z . Biıuıenal ylı Oen<'lkurıııay yalnız eğitim 

vazilesini gören biı· ıııües esedlr, o yalıuz ınıi

tali'la deı·meynn edeı·. J.'nkat kı:tnıoııdayı " ic
rııotı yaı)an Millet Meclisi, dolayısiylt' Milli a
vtlllmıı Bakanlığı yapııı·. Çok rica ed rioı ney 
ınııl oluı· a olsun yo Milli 'avunmaıuıı ismini 
değiştirelim adına en lkurınoy Bakanlığı diye
lim yahut da Genelkurmayı Milli avunmaya rııp
tedel inı . Bir. de dostumuz olan merika, Dev
letine benıiyclim . , onra tasarruf i<:in birşey da
ha rica ll(!e<>eğim. O da şudur : Bakanlıklarm 
ndedini aY-nltıu8k. Bu ısuı· tle hem kudretli Ba
kan bulmak iıukünınıı malik oluruz, h ın de ta
sarı·u( etmiş oluı·uz. Mesela eskiden ol·c:luğu gibi 
'L'icııret. lkti st ve Ziı·aat biı· vekiilette lln
yındırlık, laştıı·ına hir v kiılette Tekel , Ma
liye hir Vekiılett toplanma]ıdır. Bu suretle 
J)evlt>t nğır bir yükten kuı·tulnıuş olur. Zaten 
hıınlnı·m yaptıkları vazife aşağı yukarı birbi
ı·iııiıı nıiH mminıidir. ~leseliı Bayındırlık Baka.n · 
lığı yı\pıu·. 'laştırııııı Rakanlığı yüı·ür. Hı>uı 

yııpsın, hem yüı·üııün. 

'onru ıırkıHlıışlnr, Ticııı·et Hakıınlığı oldukçıı 
·aknl bir 1\oknııhkt ır . U u son ihracat do[ayıı:ıiyle 
biz hııııa Ynkıf ulıluk, hen gcı·c:i daltıı eHcldeıı 

huıııı vfıkıl't ıııı, lwn TiNıı·et Hııknnı ol nydım pıır
t.los lıııı·ııııu ı;ııluı· knınlıırını kı paı• ve yı>nid n 
te kiliıt kunıp ııc:ıırdını . Bilıniy rum yt'ıl.i Dn
kun ıı ynvııeak. 'l'icur t Hııkanlığının Avru-
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pa 1ya göııdE>ı-ilnıiş olduğu ıııüınrs~illrl'i vaı·dı, 
onların orada omnzznm şntol11ı·ı vc dııktilolııı·ı 

ve nnıa7.zam ması-ııflaı· ı vaı·dıı· . 11uıılanı nı• Jü
zum var, orada sefııı·et)('rimi.z v tcşkillitlıırı 

vaı·keıı bun lara ne liiznııı ,·ardır. 11l'n Başbn

knudıııı ı·i ll t>diyoı·dın. hi~ ' vakit feYt E>tmedcn 
huıılıırı Jağvet:ı>iıı . Riziııı gihi f'ııldı· hiı · ıııillrt !Hı 

ııııısrnEiııı·ıı tahammül !'demez. Huıılııı·daTı ııı·tık 

,·ıızgı>çe lim. 

~imdi asıl mühiııı ol~ıı hil'şı>yP gcliyoı· ııııı; 

:-4ıı)rırı lla..~nn Saka diiıı yeni Enıckli Kıımıııuım 
l(~til'<'eeğini söyledilı>ı·. Bı>n keııdinı huıulmı çok 
teessüı· duydum. liHsıııı :::laka 'ya bir cihetteıı hak 
I'Hiyoruııı. Çünkü. paı·ıı yoktuı· ki , k:ınun gri
sin. Devlet <.hıha ~ok <'vveldeıı htı dıırunın ılüş

müştiir. Aşağı' .vukarı 28 seneden hrri Hazinesi
nin ağıımı nça aça çuvallarla boşaltmı§ olan Dev
letin nıııl1' ıluı·unın hu halr g-elnıiştiı ·. i\1ndeıııki . 

kanunu cııkarmak mfunkün değildir, hen Hasan 
Haka.'dan hiı·şcy ı·iea edi~·orum: Bu kanuna en 
ıiynd~ ~!illi S:ıvuııııııı Hukıııı lığı ınuk:ıl'~ııtct cıli

yoı·ııııış. bundan dolayı eski Rakıın Müniı· Birsol 'i 
bütün eıneklilcı· ve mi\li'ıJler naınına t<>brik edı>

rin~, Dayanmıştır, 1\ıiııliye Bakanlığı yaptığı bu 
kanunla hakkı ınüktesepleri kaldu-mak i te.miş

tir. Malfımu illiniz hakkı müktc ·cpleri mali ka
ııunlar ortadan kald ı ramaz. Hak sahipl~ıri bun
ları zamanında kar.amnı§hırdır. Şu hal göre 
yeııi b~kuıı da clayııtacnktır . o. <l:ı .v:ı tımı :ıı hill• 
~fiili Savuıının Komisy.onnnda biz dayataca.ğız. 

imdi rieamı bildireceği nı: lşte elimde son 
memurlara yapılan zamııııı dair kamuı. Bu ka
nunda enıeklilere c hir zam yapılmıştır. Fakat 
hıı knııuııla zıwllllı rnıeklilı' ı· ııınğdtıı · <'dilıııiş

lerdiı·. Yüzd -lfi :veı·inc yüzde (6) zam ıılmı~lar

dır. Bunlara .vapılatı zam şu uretJe lıesapedil 

ıniş~ir: Aı·kndıı~lar ; sizi rahatsır. edirorum, in
kat bu dert nı em l eketiıı 1'11 m ii him bir derdi<lir. 
bu~ün hu ııwnıl~koto hiv.ıııct etmiş, Jıa,vntmı bu 
vatana vakt' tnıiş iıısıuılarııı çoluğu ~ocuğu sürü
nüyorlar. 10 liı·a . 20 lira lıattiı 100 lira ınıuışm 
ne kı.nncti varrlır arkana lar? 

Şimdi ııi7.e hir ~·ii.zbaşıdaıı aldığını hir m~ktu
bu okuya<'ağını . ( Pmıı:raınla n alôkası var ses
leri). 

Arkada~lnı·: bu y.a,•allı ~'ii1.hıuıı emeklisiııin 

nıaaşı 45 Hrıı 92 lnıruştur, rliıw hu nıikt.ar pam 
~~mektedir. 'l'ııhii i\[aJiy . h . abcdiyor. A:vnı 
yardı~ kesilC<' k olursa; vcr~i yüks lnıiyecek. 
sonra ~-üzd 45, yiiz:dc 50, yiizdc ~ kadar ıııım-

nıedecck. Buna göre yapacağı zam, nihayet 15 
lira, a~'llı yardnn suretiyle zammediyor. Teks
üt maaşları bu suretle biı· yüzbll§mın maaşı 

60,92 kuruş oluyor. Bu y ni zammedilen 27 lira
dıı·. Onun da kesintisi çıkıyor, netic itibariyle es
kidPn !'lin!\ gc<;eıı ayda !i5 Jim iken !ın defa yapı

lan Y.anıl a bcı·ahcr 7-4,35 kuruş g-c~i.voı· ki, uıad:ı.

ki fark da !J liradan ibarettir. Eh güle, güle 
yesiıı . 

Hıuıi.nı % 4:i Y.ıunıııedilecekti? Maliye ınümes
sili bize geldi , 10 milyon lira ayırdık, bu ayrılan 
10 milyon lirayı zıınınıedeccğiz demişti. Biz d 
keyiJ'lendik. Fakat bu yapılmadı. Rehmetli K -
ıuir 'in buı·ada söyl~diği glhi, zıı ptıı d:ı g<' ·mi~

tir, yapılan zam % 6,5 tur. 

Şimili Snyııı Hnsan aka 'tlaıı ı'i ca Nliyonını. 

ereden huhı1'18rsa bulstınlıır. huıılııı•ııı lıııkları

ııı şu ı;ıkıııı kanuna göre uydnn;unlar. Höyl lO 
ıuilyoıı liı·a değil, oyı.uU>uz lın·ak. Hasan Saka 
hunu yapaı-sa memleket biiyük hizmet etmiş 

• olur. Yarmııı nasıl oJ acağınJ kimse bilmez, ya
mı bir harb olursa şehit yavrularınm sokakhıı·~ 

1ln dolaştığım gören bir ,-ııtandaş fedakfıı·hk 

f.{ÖStl'ı·ehilir ın i ? Kolu.nu, hacağını kaybetmiş ' 'e 
ı:ıokakl:mla görünen ıstıı·ııp la gı-zdiğini ~öı·cıı 

lıiı· aııkeı· f dakiiı·Jık göstel'ebiliı· ıııH 

( tıösterit· s sLE'ı•i). 

A n-ııını 'da, ötede heride rniılulleı· kendi ııı

ıııf :ırkadıışları ile heı·abeı· t('rf i ed ı-Ler. Arkıı

dıışı Koı·g nernl olmıcıı. kendisi d o ı·iitbeye 
yiikseliı· ve o ınuıışı alır. Bizde ise böyle hir ~ey 
.voktur. Za·va llı milliizim olaı·ıık yaı·nlaııw v ay
ı · ılır. ona gör tıiak bir ınôllıliyl't maaşı nlıı·, ar
kadaşları Korgeııernl olur, keııoisi llüküın<'1 

konağının kupısında hir dnktilo ına ' nesi ilı> 

ııı·zuhıılcılık y:ıpıyoı· cüye ,·eı·ileıı zam da kesil 
ıneye kıılkışılıı·. Hu kadar hıık.;ızlık nlııııız. 

Hiııaı>nuleylı , h ıı hiı· kanun teklif ettim, siv. 
<l ı• kıılıııl Nlcı-seııiz değiştireceğiz inşaallah. 

(Dahn söyliyeeeğin ,-ar mı Sf'Fılı>ri) . 

Riı·az ılıılııı 1·ar, sıkılıııayııı . 

.'un ra nrkııdaşlar. lııı·bi Tnıkya 'd ıııı hiı·~uk 

ıınılıııcirl l'ı' ızelıniş !r!lZ tcdP okndunı . IJ1ınlaı'lıı 

Ytınnııi~tAıı'ıla ıcı>rc·k flükümt>t kuvntl!'ı·i tnrıı
fınrlaıı, ıcc>rc k çetE'ciler tııı ııfımlnn ~l'knıcdiklı>ı·i 

eza vP ceP:ı kalınııınış . Ancak eıınlanııı kuı·taı·ıı

r:ıl<, hirçok ~ehit ' '<' yıımlı hıı·ııkarıık ko..:ııı Ann
'' ıa gclmiıılerdir. Fııkııt Anııvııtı.ıııda btmlıı
ru Jiiyıkiylc ynrdıın yapılnınııııştn·. Kcııdih•ı-luiıı 

' 
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gidemiyeceklel'i muhite kadar sevkedilmişler ve 
orada barıııaınnımşl ıı r koçaı·ak oturabilecekleı·i 

ınuhite gelınişleı·diı-. 

Sayın J Iıısan Sokn 'du u çok ricıı ederim, bu 
yarıılı. ~ııvallı, biça t'(' o iıısuııial'lı , Sıhhııt Bu
kanlığ ı n m elini uıatmıısı için şiddetli enıirlrr 

veı·sinler. 

Beııim burada isteklerim bitti. 

Şimdi Hasıııı Sakıı'clıın l'ictt ediyot·unı, biz 
kendisine beyaz rey vel'cceğiz Ye Hasan 'nka'
nın şu. deınokr·atik salıad·ı atmış olduğu adım

ları ikmal etmesini bütün gayretimizia ı nıiıı et
meye uğmyacnğız. !~akat Hasan aka da iste
diğimiz hu iJıleı·i yııpmaısıı, soıını bilnı !' ııı kır·

mızı rcy vı>ı·ir miyiz ? (G ülüşmeler ). 

Onun için Ifa~ıın Saka'dan rica ediyonıııı. 
~ok i tirbam ediyorum, bu işlcı·i yııpsııılııı·, bizi 
lı r zaman kürsüye çıkııraı·ıık Meclisin işleı· iııi 

işkfıl ettiı·nıcsinlcr. 

llAKK1 GEDİK (Kütahyn) - Aı-kadıışlar· ; 
biraz evvel okunan ikinci lTıısan Saka llükü
ııı tinh1 pı·ograını da bundan evvelki I-lükiinırt
lerin progrıımlarıııdn kayıt edilen, ileı·i ijiirii
Ien fakat tııhakkuk etmiyeıı vaitlerin, şu ınev

znu böyle el nlııcağız , şnıı lıır vı> buıılıır üze
rinde duracllğız, çıılışacıığız, demokrasi icaı>ln 

rınıı l'inyet edeceğiz, konoıııik ve sosynl dıı

ı·ıını.Iarımızı ıslah ve tıınzim edeceğiz ... Gibi lfıf

larııı kıS"a<'n tekmrınclan bru;ıka nıi.i. pet v<> iııan

dıı·ıcı hir kıynwı taşmııınıııktadıı ·. 

Hıı ıııiitııliın ve nıiilhııaznlıırınıın realitı> !!' l'i. 

ltııkikatı eşynyı tamanı n ve aynen ifnd<> ettik-
1 ı-inde şüphe ve tereddütleri olaıılaı· ı·nrsıı nn
lnı·ıı snc1ece huııdıın evvelki iki Jliikiim<>t iıı 
lWOgr:ıınlnı ııı okmnıılıırını ve onlııı·<laki sözi<•ı· 

vo \'nitl rle ortnda durıııı lıakik:ıtl:ıı ·ı fiillel'i 
hiı· :ıı·:ıyıı getireı·ek ıııiitaliıa Te ıııuhnk<'nı<' t
ıııei<'l'iııi tn w; iye C{leriııı. 

RinııeııaiPyh hu şartlııı · ııltınılıı ı·p hu ~.ih

niyt>t iı:iml(' giiıı<len giiııe tesiı·i , sııılı>nıPsi :ıı·tnıı 

ikti. adi ~öküııtüyii önlem ye gN;iın zorluğuıııı 

lıııfifleteııı ,l'e vA hıınlıın dııl'(hırırı:ı)·ıı hile iınküıı 
I'O ihtinıııl yoktur. ' 

,\fımılE"kei ve millet S('vgiısiuin lıeı· tuıııııyii 

lüıı. cazilı<'nin l<>siriııd ıı dııha iistiin hiı lnı\'1· t 
vo kıynıet. olduğunu diişün rPk hu ıığurdıı 

iizıııni ırnyı·l't sıırft>tmek, ha. nsiyct vr ft>ı•ııgııt 

j:(ÖSt\'l'llll'k 7.1li'Uretini knVflllllllktıı dahıt fa 
gc~nıt'ın k ıııe •buriyeti knrşısmda bulunduğıı-

muz husus nedense sauıiıniyet ve hıısiret kaicle
lel'i içinde biı· tiiı·Iü ezilemiyor, görülmüyor·, 
ele alınnuyol'. 

Biı·inci Hasaıı aka Hüküınetiııin programı 

müzakere ediliı·kcn bu kü.rsiiden il eri sürdiiğiiııı 
ıııütıılfıa ve tenkitlerin~, Uiikümet tebeddülü ınü
nasebetiyle, bu keı·e tckrın· gözden geçirdirıı. 

Onlıın bugünde, o günden bugüne değişen 

ıs :ıı lı vo tanzim edilen, biraz iııkişaf ve saliılı 

kaydeden usuller v e ın.ıııareler· vc dclilleı- mev
cut olmadJğma göı·e, tekrar etıııekte bir fayda 
görmemekte ve biı· üınit de besleıııemekteyinı . 
Meı;cut vakıalar I'O re:ıliteler ka rşısın<la sizi<>
riu de fayda YC ümit llcklememektc olduğunuz:ı 
inanmakta nı hükınetnıektc isabetsizlik olmasa 
v;orektir. 

l-' ilhakik~ buı,'i.iııkii Hükümet de sarih ve 
xaıııiın1 olunı.k ne ~·apnıuk isted iğini çizeınemi§ 

h'shit lenıL•rni~tir. BmıJaıı evvelki Hükümetle
ı·iıı pl'ogmırılarında kaydedilen vııitlerin, r ea li
tclcrl , mevcut inıkiiıılarla hillııısHa tatbikut ıilı

ıti,I'Cli.vle a~'arlaruna lun sözle riil arusmdn tıı

Xıli'V\11 ' cdilcbiiC<' k en bfı ıi z tezatların vücut 
bıılıııası ihtiıııııllel'i lı esaplanınııdan ulııoıta yn
ııılmı~ olıııasıııdıın doğan ttkibet l c ı · onu bıı 

ha lo ~okıııu., ıneınlckettc itiıııat~ızlığı, lıa.val su
kutuııu takvi~·e v irıta () etmiştir. Bugün bir 
clalın anlaşılan ve tahakkuk eden cilıet; lıakiluıt 

~udoJ' ki, eski Hisl~ınin ı;eı·çcYı:si i~indc, ıııfıtat 

t'Otanın ~artıları arasında kalan lıir r.ihııiyctle 

bu ınuıı.zzııııı dftvııyı bnşa~·rna~·ıı imldıı .voktur. 
\'o clilvanııı başarılınası i<;iu jPyeni bir zih
ııi,vete, radikal hamlelere, modern şartlara, icap
lara ııyıın mH~oncf usul ve sistemlere, btmları 
ir,inc alım biı· iııkıl:lha lmti hiı· ihti~·aç vardır. 

(N"<>d ir o ı;cıslcri). 

Biı·~ok elefal nı· söyledik, 7~'1hıtln N.la vardır. 
okurımnut. 

[.'MAIL HAKKJ HATll'.A('IQ(HX ( F iııı
lıiı·) - R.acliknl , ııadiknl diyorsunuz, ne isti
yorımnuz? ... , c ~·apılmalıdıı· 

HAKKl OEDll ( DI'vaınlıı ) - ( ııtııı reva
bını vrı•dim, tedbiı·lerini göstel'diın. Zalııtlan 

okuı·saııır. ö~ı·cııil'siııiz. ( Sıığdıın clevanı ses
leri ) . ._'imdi iekl'ıır sö,ı-li.ı·rrcğiııı, ıınıa, siniri n
ın rm nizi ri(•a crliyoruııı. 

Ohaldt• m• yupılnıalı v nıı'tıl hım•k t dilmc
Iidir ki , huılu bir sallıı ıııaildl' ııçummlara 

doğru kayıp gitmekte olan iktisadi , zirai, mali 
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\"e sosyal haıııoleyi bu iıkibett~n kurtarmak im
lııaıılaı·ı sağlaıııııı~: ol ·un? ... 

Kanaat imct', Inı nun tek çar.csi, bu çıkmazın 
tck ~ıkar )'Olu, sc<;iııı eı.nniyetiııi sağlıyacak tom 
\'!l kiınıil hiı· !:' ~iın 1\ aııunu yapmak Vt' bunun 
Olg"Uil VC lf'l'H~Rt li hil' ?.iJıni,Y('t re dl.'l'lııl) tatbik 
edi ! hilnırsi iınk iı ııını l3li~·ük .\Iili<'! )l<wlisiııiıı 

l'eshiıı c \'C ~· t•ııidt'ıı s('l:im yapılııııı~uıa kııı·ar ver
mek snreti.vl • ~ağlanıııktır. (Soldan o ... sesleri). 

Arkadıı~luı· ; iı;iıııiul c huna lüzwn gömıiyeıı 

ler, ııu ve bu ıııüliıha~alarlu buna imkiııı v • ı·ıııc

mck isti~·enler lmlunabilirlcr. Buıılıır ckscri,veti 
de teşkil ed!'hilir·lcı·. Fakat bu kaııaate ve bu 
karaı'li ne gihi s!!heplerc ,.e ıııcsııetlcre dayaııarak 

nırdığııııı arzedine<', feı·oğat ve hüsnüniyet salıi
bi in.sonlar, vekilleı· sı.fatiy l e bu arkadaşların dıı 
kanaatirrı ve teklifime iltihak etmeleri ihtimali
nin kuvvetlent'ceğini ır.annediyorum. 

.Arkadaşlaı·, mill t iradesiııi nefsiııdc, vudr
ğıııda, nıfınev i şahsiyetindc, temsil eden 'l'üı·kiye 
Büyük .Millet M<'clisinde, milletin veki lled sıfa
tiylc toplauan bizlerin vazifesi; milleti üzen, 
onun sıkıntısını aıtıran Anayasa. hükümlerinin 
kefaleti zamanı altında bulunan hak ve hül'l'iyet
leri tahdit eden kanunları, her türlü teuddüt
lcri, şüplıeleri, vehiınl ri kenara atıırak ~.aldır
mak veya tadil etmek, ınem'leketin unırarını mil
letin refahını bir au evvel sağlıyacak kanunlan 
modern Devlet, modern ekonomi prensipine, zih
niyı>tine göre vücudu getirmek Ye böylece heı· 

türlü kıılkınma imkfmlıınnı, memleket apında 

ve milletin ihtiynçlnnna. kabiliyet ve 
iRtidııtlal'llıa jlÖı·e a.yarlıınnıış biı· ıwog-

roma, genel biı· plfına istinaden t<'miıı 

!'tmek. DC\-lel bütçesinin, katma vc özel 
hütc:eJerin gelir ve giderlerini adil bir Vl' l'[l:i SiS
temine, azami ta arruf kaide ve gayesine hnğla
nınk ve her ikisini de milli bünyenin her ÇE'Şit 

tahammül imklinları ile ayarbynrak inkişııf t
tirınek. M eli in yürütme yetkisini kullanan 
lıi.ikümetlf.'r ve bakaıılaı· arasında bu , alflhiyeti 
hüsnü istimal v idare etmemiş olanlarının nıc~
uliyetleri üzeriııd ıısla ınüsanıaha göst rmemck 
g ibi bıı.,hca görevlerdir. 

21 Temmuz 1946 seçimine göre teşckkill eden 
Rüyük !illet rt:ecli inin, ogünden bugüne ka
dar geçen zaman i~inde, u losnca saydığım vazi
feleri milletin başlıca arzu ve ihtiyaçlarını, sı

kıntı ve \izüntülerini ön sıraya alarak, bihakkııı 

ifa ettiğine bizler, bu kürsiide (yemin) eden Mil
letvekilleri kaani ınidirleı·T... 

Buna kaani olduğunuzu icltla edersek hu 
kanaatiın umumi efkarın. milli v icdanın kanan
time uygun bulunduğunu ifııdc ed<'bilnıeııiıı dc
lill<'t'itH' tcır.ıılıürlHine istinııdctın!'k imkanlıırına 

sıılıip ıniyiz 1 

.Arkadaşlar; bizleriıı ve her 'J'ürk vatandaşı

nın bildiği hi\.diselcr üzerinde durmayıı lüzunı 

göı·müyonıın. Yalnız , vııtnndaşın vkd:ın vt' 
kıınııat serheRtliği içinele reyiııi tekrar kullanııııısr 
ve kullandığı ı· yi n tam bir cıııni~· t i~inde ·aynen 
iııikfis etmesi v hu suretle bu ın mlcketin çok 
kı~·m<'tli, ~-üksek kupasiteli cvliitlarma bu Mee
liste mill tin dönüm noktası iizerind'l' huJunduğu 
fill anlımla, b:ıplıınnı a·l; V<' ~ııl ı şnıak inıkiınlımnuı 
v l'ilın t'si lü?.ümuııa , zal'llretine kııani buluııuyo
rıım . Buna şu scb lıe istinaden d<' lüzum görii,vo
rum ki o da hu memleketin )1illi ;\liieadelc ve 
C'unılınrivet Devirit'l'in nit tarihinde Büyük 
)!illet )İe!'liRiniıı ~ok bü.vük ve kı~·nıetli vazife. 
ler görmü~ dün~·o <:apında inkilfıpl:ır ~·a ratıııı . 
olmı biızı içtiuıD· devrelerinin fcdııknr ve feragat
li lfilletY killeri gibi bizi ı·iıı de yıılım meml 
k tin ını>nfııııtlerini , nıill<•ti ıı i~· iliğiııi. ı·t•falııııı 

,]iişiincıı fcdakilı· vtl fcraırnt sahihi iıısaıılaı' ol
clıığumn7.lı, her tüı·lü dedikorluları toptnn t:ı1-

minkar !'evııp vermek kahili~·rtiııi taşıdığımızı, 

höylece de ispat etmek ir.iııdir . 

Arkudaıılıır: .\ııııyıııııımızın 2;) nci maci 1 . i 
ılı• Inı tddit'i nıi n Bii.dik Uill<•t )f!'c'li~ilıN' lmmm 
J ııığ l :ı ıını:ı s ıııa ;ııiisııiltiı·. 

(ll. .\1 , 1 RI%A AJıT!l:>W.\1 , ( ;\Jııni's:ı ) -
\ 'nkt i •cliıır·r. l!l!iO de iıı~ııııllnh . 

B.A~K ,\:\ - :\t•cclct Yiir·P ı ·. 

llr. ·:\ E 'DET YPf'ı.;n (['oı ıırıı ) - )In lı tr,. 
ı'C'tll nlı:ulaşlıll'lııı, ll iikiiııll't pı·oıcrsın m ın ekono
mik dunıı ııuın ıız konusuııcla hiı·:ız a.nlınlıııımıık 

ihtiyacını <hıydıı~lllll i~in ~ııyııı Rn ~hııkııııım~:~:

<lan hir iki kiiı:ük suni ı.orııııık :ırznsu ile kürsii
,\'C !!Clrııi~ lıulnıııı~oı•ı nıı. nıil~aıtıl!'ni1.i l'i~a ı ·ılc 

riın 

Sarın ıırkııdıışl:ıl'lln, hiı ·kı\(' u:liıı !'\'Wl nt>.ı· -
dill'ıı Xi~an JH.ı ıt,\'lık islatistik lıjiltl'ııinıir.i nıii

tııliıa t'ltiltimiz ıaınıııı h\ıııı ut. ııı. n sııy·fıı-;ıııılıı ırii 

rüriiz lti , l !l.ı7 ll ıı:-.iı ·ıındıın l!l.J .n lı )fııy· ıs nyı

na kada ı· dı•vıım <' l~ıı :oıı 11 ll.'• lık cl ış 1 i cu rN i
miı .,oo 730 000 lirıılık hir ııı;ık V('J11ıi~1ir. Yani 
nınllnrıınız ıl ll! pi,va•ıılarda at ılmoınııkta YC,\'R 

ı;ok h'iir.liiklc ~tııtılmaktııdır. 



Bunuıı türlü $Cb ploı·l olııınkin iıemh r bcıı
t·o ha~lır&•lııl'l şuıılard!T: 

1. Dün~·a hıımıııadu ve gıda nın klel ri 
konjonkti.lı-ü bü~·ük tenc:r.züll er kıı_,·dctnıektcfliı· . 
Buna nınkabil 7 ı~.vllıl Hl.ı6 pam opl'ı·ıısyonıınıı 
rağmen ihra<) mallunmızm lııılihııııı· fiyatları 
bugünkü diin.nı fiyat !arına nıızıırıın <lah i ~· iik 

scktir. 

2. lgtihsııl ihraç mctotlarımız, lıuı·b sonu 
krizlcriılllen silkinmck .'·oluını tutmu.ş yeni lliin
~·ıuıın bugünkü şıı rll arı ile kahili tcl1f değildir. 
Bu noktııdıı islih~ıl, kalite, muııüplıısyon, stıın

dıırt tip anıbıılfıj ve sıı ire~-i kast~dirorııııı. 

~- 1!!32 Oltanı Ko:ı{erıııı.·ıııııı hükünıleriııı• 

hugün dahi adakat le bağ b !bulunan . müttefiki
miz logiltııre d()lrunyonlarında bir<;ok ihı·aç mal
laı·ııııız üstün kalitelerle istihsa.l ecli·ldiği gibi 
dostuınuı Amerika 'da hemen tekmil ihraç mııl
lııı·ııııızı henzeri kalitelerle istihsa.l etme'kle ol
duğumlan 'bu ımemleketlerde ticari mübadelemiz 
~ii<:lükl(.' iııkişaf etmektedir. 

4) Oeec. reııı:d ile ifade e-dilen Avnıpn lk
tisacli Iş Birliği camiıı. ınıı diilhil memlı>kNlı>ı· 
aı·n. ındıı noıunal mübadele e a ma ıııii tenit llıiı· 

tkt:iı adi 1, Ri"rliği heıiiiz liiyi 'kıyla tee · üs etme
mi tir. Burada, lmanya ile ekonomik münıısı>
betlerimizin kuııılnın:ıınış olma. · ını dıı ııynı zn-

manda işarı>t etın k istiyonım. · 

!\ ) Mnrs'hall Planı gı>ı·eğince A,rrııpıı'ya ya
pılan yardım mallıırımızın i1hraç inıkfinlarını 

nı>?.etmektediı·. 

Bu .vü1.den tütün başta ıı-elmek üzere. lıa<!ıın 

ları nevilerine g'ÖI'e değişen miktarlarda ihraç 
mallarımız elimizde kalmıştır. Yl'ni ı-ekoltı>nin 

piyasaya dökülmesi arifesinde bulumhığunıuzu 
da göz önünde tutacak olursak lıugiinkii rlır:ı

ent giiçlükleı·i muva.cebesiııde lıüyi.ik lıiı · ı>kn

nomik krizin önünde bulunduğumuz ııeti<'esiıır 

voı·ılmaktadıı·. Zira hu halin yul'dııınuzcln fiynt 
inhidamları ,Jticuda getirerek mıııızzııın lıiı· müıı
tah ıl 'kitle ini sarsına ı melhıız olduğır ~i'lıi 1'\'

velc:'e sipaıişi verilmiş olup pı>ydı>rJl<'.'' yııı·da 

gelen külliyetH ıniktnron i~lı:ıl mııllarınııı dıı lııı 

durum karşı ında. piyasada ıuıı ·edilnıeı;iııl' int · 
kfın hiisıl olnnııynrak biı· ürü ifli\. lın-ıı ~-ol a<;ıı

cağı tobiidiı·. 

Arknda !or; O. E. ('. yf' dahil nıeınlı>kl'tlı>ı· 

Pnri 'te bit• 1~ Dı>lı> atioıı Peı·ınunPnte. kııı·ıını'j 

Ye kendi! rini knlnbnlık ihti a ı>rbnbından nıü-

rek-kep daimi heyetlerle temsil ettiı•ınektedlr-
11'!·. Blziııı 'bu yolda l>ir adım atıp atınadığı1mzı 
hibııjyonııu. Ancak Ooınite Executi-f de dar bir 
karlı·o ile kendiınir.i temsil ettirmektey:iz ki, bu 
hile 16 lar arasında eko~'Omik meufaatleromizi 
kornytıbilmemlz b'akımuıdan bize biiyük fa,yda
l~ı' temininden hali kaiımama'kta.dlr. Şu halde 
arkada§).ar; a.yın Başlbakaliımı?J<İa.n sormak ve 
öğl.'llnmek ilhtiyaeıııdayım !cl, lha.len içinde btt

lunduğuınıız ve da'lıa da düş'Inektc olduğumuz 
bıı ikti adi güçlüklerden memleketinıizi kur
tnı·nııık hnsmmnda Hiik'ii'met, önümüzdeki haf
talar içinde ve. gelecekte gerek dahilde Yil ge
ı·(.'k:e hari~te ne yapmayı düşiirnııektedir ? 

Zira bu dava hn,güıı bir Ticaret B.ııkanlığı, 
hir 'l'a ı·ını Bakanlığı ve hatta bir Dışişleri Ba
kan lı ğı davası olmakta n ~1kro ı , ilc il tedbirleı·i 

iı>abettiren ınua:r.zaıu bir Hükümet davası malıi
.v-et ini arzeylem iştir. Çünkü bugün zirai salıada 
fiyut inlıidanılal'l ile ve ticari salıada iflasla.rla, 
hulfısıı azçok iJ..-tisadi sarsıntılarin karşı karıııya 

hıılunıııaktayı:r.. 

rkaclaşlar, mali clnrıınıumuz, bilindiği gibi 
hi~biı· cephesinden bize ümit ve inşiralı verici 
bir nınmara al'7.etııwm ktediı·. Admiııistrasyon 

ıt~>nrnıld€' ve kadrolnı·da tasarruf znruretini 
lıissettihlerine göre • !lYın Başbakan ını ız bu ko
nuda opttimist görünmemektı>dirleı·. Ben de öy
le Fakat memleketin umumi kalkımnasuın ~·a 

rı~'a<'ak işlerde tasarrufu mevzu etmiyoı·1ıır. 

Bu alanda . ayın Hükümet Başkanından anla
mıık ve öğrenmek i tediğim noktalar şunlardıl' : 

1.) Adııı.inistrıısyon Geııernlde taı;arruf iÇ.a
l'i nıokaııizınaııııı işleyişini rı rızayn uğratmaz mı f 

2.) Kaclrola rda tasa ı-ruf uzun viideli i ne 
mfınıı ifade ediyor. Kısıı viideli isE> içtimai bir 
lıuhran tPvlit etmez mi! 

3.) Bu mali dqrum ıııuvne-ehe inde meml -
ketin ıımuıni kalkınmasıııa yarı,\'Rcak işler nasıl 

finanse edilebilecekti.rt 
Biliyon1z ki, yurduırnızuıı kalkınmrunnda rol 

oynı,vacak ana dava, kö.ır diivıısı, k(jy kallonma 
diivn~ı. ziraatte lıiı· inkıliip ~·apabilmeruiz dava
>ndır. Hi<: şüplıesi?. r.irai kalkıııınanuz da bunun
la muvazi yüriiycc.ektir .• a~· ııı Ba~bakaııın bıı 

tllıva,1·ı munhasıran ic,: geliri •rimizle yürütm.iye
rek yııhtın<'ı kredih>riP ha1le<l1•eekleri yolundaki 
l'ttitlcrini ÇQk takdirc cl ğı>r görın kt yin . 

• \rkada~aı-, Hükümet programı, C'." H. P . 
ıırogı·amının inikasını taşıyan matlup bir mü-



k_emmeliyette olmasma rağmen bu . p:rogram1n 
temel konusunu te§kil etmi!Si lazımgelen bu ik
tistıdi ıuevzular hakkında ben şahsan yine kü
~ük de olsa vuzuha ihtiyag hisset,ınekteyim. 

Aziz arkadaşlarnn, di.rnağımda Jnvı:ılan is
tifamların bazılarını hıızurımuzda arzetmekle 
ben, ne dünkü Hasan Saka Kabine ini muvaf
f.akiyetsi;üikle ithaın etmek ve ne de yarınki 

Hükümetin muvaffakiyetindeu tereddüde diiş

tj.iğfunü ifade eylemek istiyol'um. BiHikis yeni 
kabinedc vaı.ife almış bazı arkadaşlımıruzı ta
nıyorııın ki, başlıbaşma birer değer ifade eden 
bu arkııdıışlaı-ınmıın kıılıiııeyc "it·nıiş olınıılııı·ı 

hiç şüplı<'siz ynı·ın i~in hiı · limit ,-e inşiı·alı vı>ı·

ınektedir . Ilu ııı•adı1 lwnı~n ~u ınülithaznıııı dıı 

ııı·z~(! yim ki , .;ıı hsi değeı·ine büyük bit· iıınııç 

lıcslccliğim S:ıyın aka aı·kadaşımız ,.e onuıı 

knbiııesiııtlc ınt'snl YllziEelcı· cl nıhd<' e<J'eıı sııyııı 

uı·kııdıışlaı·ıın , Lnıgün il;inde buluııcluğmnuz eko
nomik 1'<' finıınsiycl güçlükler· kaı·şısıntla böyle 
ağn· bü· yurt vıı zife~iııi iizeı·lel'ine aldıklaı·ııHlnn 

tlolnyı cidd ıt tııkdiı· ve saygı ile selamlıınmıı
~ra layıktıı·lnr . Oıılnı·ı hıı yönden tAkdir ve tl'h
rik edeı·kcn üıeı•iııdo durduğııın soı-ula ı· hal< kııı

dıı ayın Bnşbııknnııııı"'ın vt>ı•<•cı>kleı·i izniılıırın 

en biiyük biT ıleğer taşıy~rağ\ndaıı min oldu
ğıınnı hilhııs.~n lıelil'tnwk ister ve kt•ndilı>rine 

flo başaı·ılllt' clilerinı. 

E:lllN OYRAJJ (M:ıınış) - Mı.ılıteı·eııı ar-· 
kııdaşlııı·, bugün miizakeı·~ edi! n TTıı on aka 
llüküın11tinin programı maalesef Bağımsız l\1il
hıtvekillcrine ötıccden vaktinde verilm miştir. 
.13. X . 1947 de okuduğu beynuıuııııesini Dcmok
ratlara ilk önce vermiş, Bağımsız MiUetvekil
lm:ino vernıeıırişti ı·. 

AJ·kadaşlarıı\' Hasnn Sakıı pr·ogrıınıını okuı·
ken. sankj Ba, n kil değişmiş, yE-ni Başvt>kil ayrı 
bir gödiş ve cluyuşlıı i}!P ba.şhyoı· ; vt> sun ki nyııı 
BIL'$,ekil bulldnn ııy önce okuduğu progrann 
tatbik etmiş bitiı·miş gihi yeni biı· pı·ogı·aın oku
yor diyt' ıliiıjümliün. KatıııııtiıııcP Bıışl akan 
(Arkadaşlar 9 ny önce si?.<' bir pı·ogı·aııı ftl')\t't-· 

ıııi~tfın. ıaııınnın claı·lığı ve şııı-thu·ın ıııiisııadesi 

ııispt>fiııcl hiı kısmını tothik eltiın. ııeı·i kıılıııı-

19ı·ı ıln tı~tlıikıı vakit lıulıınınclaıı kııhiııeındt> tn
ililH yapmak zıırtıı'ı>ti lıii:tıl oldıı .• , inıcli si1.e 
yaptığım · işlerle yaııııcııi(ıın i~l<'ri Röyliyt>c ğiııı) 

d s!' Ye ıinlatsayılı dnhu. iyi ohıı•tlıı. Rnşba ka
nın huıııllln önceki prognımııııl:ın halı etnı~yi

. iıııl lıııkkı vıırd1t. Zim or"da yııpnııık vıf'(lin-

do buluııd,\ığu 23 işi vııraı. nlııı·dan yalnız bi
ı· isini yapabildL O clıı 'ıkıyöııetimi kaldu·mnk. 

imdi okmlnğu prognını i,\;e eıski.ııiıı ııispet

lo .itdeta bir pı·ogramııızlıktır , dersem fıı.zln ınü
lınlfi.ğa olnınr.. Bil' ) lüJciimet böyle bit· zanıandıı 
ıııcıııl k tiıı hcı · işine v nıeııelesine dair takip 
•deeeği istikaıncti ve ıtl~mıık istediği nnıı.ıı:ılnrı 

nı yııpııcağı işi ı' Me<'.lise bildiı·ıııeden nasıl işe 

girişir , hunıı hayı·c t cdı>dın. 

Meclis ve onun milmessili bultuıduğu millet 
keudin.i idnı·e eden Jlükümetiıı yııpacağt işleri 
takip edeceği yolu ı:ıaı-ih wı ıı<;ık olnı·ıık bilııı<',.,i 

~arttır. Hele höyle demokrasi :levrindc. 
Aı·kadıışlıır· ; ieınokı'ıısi; işlerde. sözlerde fi

kil' v<• lıarek tlenlı> açıld ıli ve ııydınlık istiy<'n 
lıir idııı·(' tıu·zıdır. "eı·~de kıtldı kj, ll asıın 'akn, 
aynı Başbakan 9 ay önce okuduğu pı·ognıında 

yapacağını ''~' takip (•deceğini beyan ettiği işi iş 
H mcs!'lell'rden le snrahatle bah~etınedi. Adı>Ja 
oıılanlım vazgeçmiş gil>i ıne~clii, buııcln.n ÖJıccki 

ıırogı·aınındıı; 

~Jiükünı ctin clıcnımiyetl e üzeı·i;ıdc durarak 
elı> ahıcağı işleı·den bil'i. nıtnndaşlaı·ın ge~im zor
luğunu <;are ıll'lııııakhr. Hem ıııi1li öl<ıüde, h<>ın 

<lünyıı ı:apıııda çc~itli eheplt>rdeıı doğım bu 
nıuğlıık ınesele ill' tığı·aşıuak liizınıgeleıı tedbir
lı• ri ol'ıtnıak i.izeı·e il ~ili bakanlıu·daıı de1ramlı bir 
ht'Y<'t lnırulınuştnı·.:o <lcın.işleı·cli. Bu defa htm
dan sarilı söz açııııyoı· ve \'ttitte bnlunmuyoı·. 

nöyle olduğuna görr ncalJa bu ıniihinı ve memle
ketin Jıa:ati işini haliı>tm <'k lıalıtiyarlığınn nu 
ı>ı·tli l eı· de bıılısetıniyoı·hıı·. Yok. n ~nresiz ve ik
ticlaı ·sız ını kaldılar da ,·azgeçtilı>ı· hmıu ıhı 

öğı·!'nnıı>k isterim. !l ııydaııberi hn h<'y t lll' yap
tı , ne gibi kararlar n ldı f Vatanduşlarm ıre<:illl 

zorluğunn ll(' gibi çareler buldu' Bendeniz va
tandıı5ların g<'çim durumuno konomik ~idişi
ıııize bnkıyoruııı da ),., heyet "e Hasım Sııka Hü
kümeti vnd ttiği bu en önemJj işh• muYnfCnk 
olnııııırtn~tır. \e i. yııpanı:.ınıışhı·. Demek gibi 
bir· b dbalıthklıı kııı•şı kııı·şıya buluııuyoııJnı. 

Hele Buşhnkan :Muıı.vinin Uükiinıetin hn pro
grnın \ ' ll 'd i ol'taıln c]uruı·kE'n j!'<'<;eııl rdı> bu kür
südeıı cBir, iktidara hayatı uc>nılıı.tınak iddioqirlı> 
gelınl'(lik.. şeklindı>ki . öıiinü dt- lıntırlııyıncıı lm 
n Innılı hi~:Jrir şeyyapıııııılıkloı· ııııı k uı.lill'ı·iııin de 
kRııııi olduklııı-ım öylı•m k yt>ıinclı• olur ıın.ı.

ı·ıın . 

'F'ilhakika TTıı~nn Anka iikümeti nı hur 7 
Byliıl Kıırumıııı tnthiktıh i in de TI11ıint>deki ııl-
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tınların bir kı rru ıni1hiuuni bureıı.ndılı:taıı, silo
lurdaki bubııbat istekları döviz getirileceği 

ümidiyle tüketildiktcn soma iş başına gelmiştir. 
Gerçi biı· taraftan dünyaya saadet ve demokı·ıı
si bııbşecleeeğiz diyen empeı·yalist ve stı·atejik 

istilfıeılnı·ın Orta - Avrupa ilc iktisadi müna -
h •tlrrindz!' s t ç kildiğini ve yine bu azgın ihti
rıısla!'ll knı·ş ı büyük bir ordu masafının yükünü 
tıışımak zouuda kolclığmuz1 he aba katmak oı·

tık !ıcı· iusnflı vntantlıışın bildiği biı· hakikattir. 

Böylt• o lııınkla berabeı· llüküm tin iş başına 
geldiği günden beri · bu alanda yapınaya 

ımıktcdir olduğu işler vardı kııııaııtindeyim: 

1. - Bir defa 7 Ey!Cıl Kara1·!an lıarb cko
nomisindeıı sulh ekonomi ·ine gcc;ıni§iz vo dünya 
suUıa kavuşmuş da biz geride kalm1şız gibi a:hva
Jc ve memleket renliteleri haı·iel ıııünaseb!'tler 

~er~ev~inde reel bir gözle müşahede edilmeden 
orilmişti. ilıı:;an ııka Hükümeti pekiilii bu 

kararın, hatalı tatbikatını ortadau kaldırabilirdi. 
e yapıılını zararın neresincien dönülürse !dir 

addederdik. 

2. - Hariçten meınleketimize getirilen lüks 
tonıobiller, naylonlar 300 liraya kadar yükse

l n çocuk oyuncaklarının ithalin,e pekala ıııü

sıud edilıniyebilirdi. Biz döviz geleeE.'k, zengin 
olacıı~ız ve,va ~-oralunmızı saraeağız derken bir 
ele baktık ki, etralımızr 15 - 20 bin liralık ot.o
nıobillcr, binlerce liralık tuvaletler, en üstün ka
litede iyi*kumaşlar naozeninim 2 - 3 yüz lira
lık ~ocuk o:vuneaklwr sardı. O nasıl · Tiükümct 
ki, bu isra rı ara. lnı lükse mü ·aade eder ve ın~m
lcketin servetini heder ettirir. sonra da ı:ıkar, 

hayati i ler konusunda param yoktur der du
l'Ul'. 

4. - 1. tilıliik ve Ilinarnele V ergilerini tedri
cen ıızaltıııak ve kaldU'mak gibi dalıır radikal yol
lnra gidebilirdi. 

5. - ~fillt i\Iüdafaa masraflarında esaslı ve 
asli i i sarsıııadan lııSOTnıflar yapabilirdi. 

)f sclii, bugiin ma ı·afları 35 - 40 milyon li
rayı hu.lduğunu saydığım eınir e.rleri ınes !esini 
bir kaJeıııdl' ,.e radikal olan kahı·aman tıbayla 
rımıııın mertliğine •e vııtanp rvcrliğine dayanftl. 
rak kaldırabilirdi. Ke1.a ()rdu levazimatı alım 
satım i ·leri nd tsa lı surette tıı..'llll1'llf temin l'dc, 
~ek d ği ikllk yupııbilirdi. Bir kı ·un birlikleri 
hulnncluklal'l ıııahullerdl' 'ııfıa ve Ziraat ıda
nında prodoktif hale sokabilirdi. Ilatta ask ri 

talim ve terbiyeye lınlcl getirmeden ve nihayet 
talim ve terbiyede yapacağı esaslı tadilatla as
kerlik müddetini kısaltarak uzun ınüdd t vatan
daşların istihsal sahasından uzak kıtimalarını ön
ı iyebilirdi. 

6. - · Bugün 3 - ,ı. lirayı bir lirııya toplı~·ıın 

bir ıııilyıır iki yüz bin liralık büt~eyi 150 milyon 
liraya, yani çok pıılıalıyıı idare eden Maliye Ba
kanlığı teşkiliit ve nsullerinde radikal ve rıısyo

nel t'adjliit yaparak Devlet bünyesinde l\Ialiyl' 
usullerinden doğan lüzııııısuz kırtıısi.ı·c<>ilik ve 
foı·nıaliteleri hiç olıııazsııı kısmen ortadan kul · 
dırıırak mühiın nıjktardıı para ve eleman tasar
rufu yapabilirdi. 

7.- Çalışma, Ticaret , laştırma Bakanlıkl:ı

l'llu lfığvederek bunların Devlet bütçesiude açtı
ğı büyük mosr:ıflıın ortadını kaldırabiliı'di. Ve 
Çalışmayı Sağlık osyal, Ticareti Ekonomi 
Ulaştırmayı da :Rayıııdırl;k Bakaniıkiarına birer· 
uııının ınüdül'liiklc bağlıyabilirdi . Bizim gibi 
fakir· biı · millet böyle r ad ikal tasnrnıflaı·a giri~ 
ıııez de bir· mim yedi gibi · dünyoııııı en büyük 
ve en zengin milleti ri::i takliden geniş masraflı 
müesseseler klll'mııya kalkaı·sn Çat'esi bulunmnz 
sıkıni ılııı·a <lüşe <'ği tııbi'id i ı·. 

. - inıdiki be •aıınaıııesiude yeni memur al
ııııyııcııklar.ını söylüyorlar. Bendeniz daha ileri 
gitıııeledui, hu sahada ia radikal tedbirler alnıa
lııı·ıııı lüzunılu gö ı·üı·üm. Bil·<;ok Vekaletleriıı 

\'(' n('Vl!'t 'J'eŞPkkülJeriııin bünye]ef'iııde biçbir 
iş<> ya!'flmıyaıı ıneıııtıı·iyetlt•ı· V(' füz1ıli el<>monlor 
'' al'(lıı· . Bunları da sür·atlo> kald1ı·ınok lazuıı 

<lıı·. Bu noktacln şunu da ifadl' etmeme müsaade 
buyul'\ılsuıı. evet Hüküınl't memur almıyacıık

ınış lllnil Vt' hepsinin islikanıeti memurine yönel
tiltni.'Silli ıııektep ve öğı·etim ıııuesseseleri

nıiz hakkında ne düşünürler, hnnların yapacak
ları zorlamaları nnsıl önliyecekler f Bn nokta
yı da programıarında sarahaıle ifa<ı ets ]erdi 
fAydalı olurdu. 

9. - Bütiin nevJet dairPlerinde randımanlı . 

nz zamanda çok ·erimli iş yapma Masını takip 
ve te. is edehilirlcrdi. Bn ınE>yandn her daired!' 
memurtın biı·er iş deitt>ri tutnı·ak sabahtan ak
şama kndar yaptığı işleı-i o deftere yıızdırmıık 

' 1' icıılıındR aıniı'İnl' ji'ÖSt!'l'nlE.'k yn1u tutulnbi-
Jirdi. 

10. - Evv<>lki proıı:rııınıııdn istihııali artır

mııktau hııbiıı buynruıuşlarf1ı. 'RI'ndrniı bu sn
bacla da ahnmu radikal tedbir göremedim. !s-
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tihsal kolay artar mı? Kasaba ve şehirlerde 
adedleri günden güne aı'tan yüzlerce, binlerce 
kahvehanelerde sabahtan akşama kadar otu
ran vatandaşlar için bir çar~ düşünmedikçe is
tihsal durup durıırk n artar mı f Günlük me
sailerinin tutan sıkılınca 2 - 3 saati geçıniyen 

Devlet daire ve memurlarının ve eliğer müeıs

sesatın iş saatleri ıırtmlmadıkça istihsali ar
tırmak Hlfla olur mu? Vatandaşların çalışma 

metot ve aletlerinde d!'ğişiklik meydana g •t i
riJmedikçe, biz bugün ciddi bir ziraat aletleri 
fabrikası kuraıııadık. Tiükümetler ve bilhassa 
istihsali artwacağını vadeden ila an ~aka Hü
kümetinin bunu yapmasını v hiç olmaısa ıe

şebhüs etmesini beklcrclik. Halbuki evvelki 
programında «Ekonomi hayatının temeli olan 
topı·ıı.k istihsallerini artırmak için ilk i~ zira
nti iptidııi v11sıtalaı•dan kurtarınaktıı·, bu yol
da gereken tcdbil'leı·i alacağız:. deıııeın i,~ leı ·

ıniydi' 
ll. - A vnıppa ile olan ticııı·i münasebetleri

ınizde daha faal ve müessir ~alışmalaı · yapn
ınaz mıydı"! · fııı·etleı · iıniz ticaı·et ataşe1eı·i

miz, sefaret menıurlıırınıız bu ııoktııdan ci ld1 
bir r •vizyona ve tıısfiyeye , ıslaha tabi tutula
maz nııyılı f Daha gcc:enlcrdc Aml/lı·ikıı'daki 

nıubayan lıeyetlı-rimizl Yaşington efaretimi,. 
zin aliıkıısızlık dı• n •c •k d·crecedc' ııriinasch<'t

lerine ait c~efli hfıdiseyi hepimiz dinlemedik 
mi Bunla.ı · Hükümeti ve Devleti haı · ici t>ko
noıııi tesir ve ınünaseb tleri bakımından daimi 
surette ikaı edip g-elcl'ek lııhliscl ri öııce lcn 
kestirmemize yardım etmeleri lazımgelmez mi 
Hükümet olur ki , her tarafftan kurduğu gö
zetlome cihazı il doğandan ziyade doğacak 

müspet ve ıuenii hildiscle!'i karşılıyıı.cak nıu

keddem ve siper tedbirler alınayı bilsin. 
12. - Zirai istihsııli artırmayı düşünen ,.e 

vadeden llükiimet buıriioe kadar nıııalescf zirui 
istilısali t nıiıı v mücssir sur tte tezyit cd<>oek 
O\-ıılnrın , , mümbit topraklarımızm ıslahına 

ait biçbir teşebbüs ve tedbir alınamıştır d • ı·

scm ncı duyarak söylediğimi de kabııl -etınrııizi 
rica l'dcl'iın. l~ti' geni~ Adana Ovası. i~te Amik 
Ovaıu , Maraş Ovası, ııihay<>t ıslah edildiği tuk
dinlt~ hiı· ülkı•y i besliyecek olan Mezcpotnınyu 
~ııhnsı. 

Bu 0\'Rlnı·ı veı·inı Ji bir , ekilde i.şJetnHJk 

i ·in pura ve eleııuın ıııı btılaıııazdı Y Bııııu <la 
diyemez! ı·. Zirıı bir hamlede v radikal olarak 

lJirı,:ok bina iuşııatmı durdurarak oralardan ta
sarruf edecekl-eı·i pıı.ralarla, biı· kısım askeri 
birlikleri ve hatta tatil kamplım vasıtasiyle 

>C l verişli nıekteplileri nihayet işsiz unsurları 

buı·alarda çalıştırarak ovaları ıslah ınıeye gi
ı·i~emezler mi idi 1 Fakat arkadaşlar btınlıır için 
yılıpaz bir irade ve ~alışkanlık istel'. 

13. - «Fabrikalarda maliyetin indirilmesi
ne, kalitenin yükseltil ın sine çaltşacağı» de
nıişleı·di. Bunu da yaparak, hattil biı· teşebbüs 

dahilinde f-edakarlığı <lıı göze alaı·nk fabrika 
nııımulleı·i piyasasının ucuzlamasına aınil ola
ıııa?.laı · ını idi 1. Böyle değil ise ni<:in vadet
ınişleıxli !. Bir Hüküm tin vadettiğini yapınası 

gerekmez mi t Aksi birbirimizi aldatmak ol
maz mıt 

J4. - Hayata canlılık v haı·cket vermek 
yönünden kendi ifadeleı·i ile «D vletçilik saha
s ı ile buswıi sermaye ve teşehbüslcre ayrılan 

yel'in uımn vadeli bil' pliınlıı kesin olaı·ak ka
r:ırlıı~tll'llıp iliin edilmesi olacaktıı·» cliye vait
t bulunmuşlardı. Bugünkü progt·ııında !mn
dan bahis yok, yoksa vaz ını g çtiler!. 

Evet Clımhuriyetin ilk yıllarında hususi te
şebbiislere ~eniş y r ayırmak iınkiinı yoktu. 
('ünkü meml('ket baştıın aşağı fakil'leşmişti .•• a:ı
si teşebbüs erbabı , tieaı·et ve zanaattan anlıyan 
vatandaşlarını ız yok denecek derecede azdı. ilai
bo ki bugiin du ı'tını haylice cleğişıni.~tir .. llusuii 
nhısların ellerinde birikmiş ve bankalarda ölü 

biı· suı·ctte duran bir· hayli seı·ınaye vaı·dır. Bll 
scl'llıayeniıı istihsal ·a.hıısınıı dökülnıenıesi tüı·Jıi 

koı·kuJardan ileı·i gelnıektcclir. Eğer llükiiıneı 

Yadettiği gibi y ni kanım ve karıı.l'laı·la lıtıs\llji 

t eşebbüsler harekete g çıııek imkiiııını ıırtırsa 

ve kolaylaştırsa idi birçok şirket leı·in kurulma ı 

,.e toplanan ermay<'l<'rin <;eşitli i tihsııl sahala
rında faaliy t göstermeleri haylicı- kolaylaşa. 

(•ıtktı. 

~\ı·kadaşlaı·; hiziııı hiı· de ııı·ki Aııadolunıu

wıı knlkınıııası ve oradaki tabint ııervctlE'rinden 
ibtifndcıniz me:,c~>l si voı·dır. Ha an Saka lJükü
nıetinin dokuz aylık faaliyeti ıırsaındn Şark vi
liı. rtledntle sanayii teş~ik maksadiyle bir hay
li lıolııylıklıır göst<.'ı·ec<.'ğini duymuştıık. Ruwı 

kuv\ tl n fiile ı;ıkal'lnak ne kadar iyi oluı·du . 

Dünyanın <.lcınokratik gidi ine uyıııak istiycn bıı• 
llüküınetin ıneınleketi kaldırııııı işinde hnsusi 
ı ş lıhüs erbııhını kendisine nıkip ~ayınaınası, 
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oııluı·ı memleketin istihsaliııi yükselten yardımcı 
b'n'ı· ıııısur teliıkki etme ·i ve bunu göre knmın

laı·dıı, kıırııl'lanla, icı'aatla tül'lü kolaylıklaı· gös
teı·erek taşiaşmış olun özel ·sermayeleriıı istihsal 
sahasına akmasını tcnıin etm si şart ''C lıhıııı 

değil midir?. 
1 "· - Nihayet ıırkadaşlal'lm ; J la · ıın 'ıık11 

Jlüküııı ti hııyııtı ucuzintmak ve ekonomik bün 
yelle sosyal ıtdale t i temin etmek yönünden de ın i 
harekete gcçemezdi?. Bugün şehir ve kıısn bıılııı · ı 

nıızda her ned alım ve satım işleı·inde fıdiliııı•J 

ve müstakar bir piyn a yok clcı·senı şahsi kana
atiıııcc ıııübıı. litğa etmiş olmam. llerkesin şu An, 
kara 'da bile birgün çarşı ve pazarlan dolaş

ınası bu kanaate ulaşmasına kafidir. Bir kilo 
domates çeşitli dükkan ve ellerde 50 kuruştan 
150 kuruşa kadar satılır . Bir fincan kahve 7,5 
kuruştan ü~ liraya kadar türlü kahvelerde sa
tılır, bir porsiyonluk kebap türlü lokantalarda 
50 kuruştan 200 kuruşa kadar yedirili'r. Aynı 

biı· gömlek 15 liradan 25 liraya kadar çeşitli 

dükkiiHlarda satılır. Aynı otomobil aynı yolda 
gündüz ayrı bir fiyat, gece ayrı bir fiyata adam 
taşır da iruıaıı Uttiyannı elden bırakarak Hükü
met nerede, belediyeler nerede, valiler nerede 
demez nıi7 llükümetin bu kontrol işinde ciddi 
kııraı·lar alması ve icraata geçmesi mümkün 
değil mi idiY Kanaatiıuce Hükümetin başlıca 
işleri bunlardır, bunlarla uğraşmaktır. 

Eğer Hasan aka Hükümeti şu saydığım 15 
noktadan harekete geçerek çalışsaydı sanırım 

vaitlerini yerine getiımiş olur ve bugünkü prog. 
ramını dn sevinerek diulerdim. 

Hasan aka bundan evvelki programında kö
mür havzusın} ıslah ve geliştirmeyi, yol işlerini , 
ulaştuınada kolaylık temini gibi sahalarda da 
vaitlerde bulunmuşlardı. Bu programda lınular
dan h<ılıis yok. caba bu işleri oluruna mı bıra
kaeaklar1 Biz Hükümetten her iş sahasında meY
cut bütçe iınkiinlarıııa göre neleı· yapacağına 

dai1· önemlerine göı·e sıralanması, bir tş progra
mı bekliyer k hele :O.Iilli Eğitim, Zü·aat, af,ıa, 

• ıığhk ve osyal Yardım Bakanlıkları i ·in bu ar
zum büyüklü. Maal · f okuduğu progrtınıda n~ı

çiz arıuma nııil olmaktan bizi mulırum bıraktı
lar. Şim d iye kadar Illikümelin billıasıııı ei tl di 
bir zimnt progı·amı yıııııp Meclise g t irııı ın c ini 
de tı.)•rıca t ür! kayd tmek isterim. 

ayın arkadaşlar; Hasan aka ilk proımı-

mında «8!Jın . ağcı ve olcu tahrik ve tcşkillere 

kal'§t çok uyanıle ve tedbirli olmak azmindeyiz:. 
demişlerdi. Bu progı·nmda bu noktadan sarilı 

olarak bir bahis yok. Acaba bu lııısusta uyanık 
v tedbirli olmaktan vaz mı geçtiJer,,-yoksa uya
nık ve tedbirli olanındıklan için sözünü edip 
bize lt;.tırlatmak mı istcmediler7 Bu noktayı 
eidden öğrenmek isterim. Bu meselede Hüküme
tin bilhassa bu zamanda programmm başında 

açık ve kati ifade ilc Meclise karşı , Millete karşı 
teminat vel'ınesi her sahada neler yaptığını ve 
daha neler yapacağıııı söylemesi gerektir. Hiç 
olmazsa aşıı·ı sol cu dediği tah ı· ikiere karşı bu
güne kadar Me lise bir kanun tasarısı getirmeli 
idileı· . Böyle hir kanun tasaı·ı ını ancak llükü
nıct gctircbiliı·. Zir·a bu tı\sarıyıı e.sas olacak de
lil ve ,·e.·aik daha ziyade onun ıı r~ivlerincle ve 
ör-tbas ınalızenlerindcdir. 

Hükümetin bu husustaki alfıka ve dikkat 
deı·ecesine ait verdiğim biı· misali geçenele Yük
sek Meclis ınüşııhede, sefle seyretmek fıı·satıııı 
bul muştur. Hükümetin ve hatt~ Tiükfunetlerin 
bugünkü clünya ccı·eyaıılımna ııispetle aş ırı sağ

l'ılık tilbirini de budutlandırması liııııındır. Hal
kmıızııı, gençliğiıııiziıı buruı ihtiyacı vaı·dır. 

. Arkadaşlar; bugünkü kötü ve heşer tabia
t ın! alçaltıcı, bayağı materyalist coreyana karşı 
hıı meııılekette ruhlım:ı n şe Y" ı·atan, istikbale 
vo hayata klıı·şı gü'•en d1ıygusımu ar·tıı·aıı. sinir 
ve adeJelere ha~cket ve cesaret aşılıyan hiı· ma
nevi hava yanıtmaya ilıtiyacımıı olıluğunu zan
m·derinı. Hepiniz kabııl buyururR\lllUZ, b ndeniz 
llüküm tlerin v Hükümet adamlarıııın böyle 
bir hava yaratacak hamleJel'le iı;; haşı etmelerini 
bilhassa lüzuınltı bulnrum. Niçin lfasan aka. 
Hükümeti bu hususta güven verici ''ıi itlerdP 

lmluıunnyor ? Buna da hayret etmekten k ndimi 
alamıyoruın. 

~ihayet son söz olnrıık b ndeniz Hükümet
lerden Inf değil semereli ve muvııffııkiyctli iş 

h klel'iııı. Beklediğimi görem<'ıısem böyle konnş
makhı beni miiııur görsünler. 

IlA .AN J> LATJ A r (E·ki~ hir)- 1.1ııht<'

ı· m arkııdnşlar; httndıın seklı: ay öne bh· yaz 
tatili günü Meclis toplantıya çıığmlmış ve Sn
yın Hnsım nka. kurdnğn Jliikiinıetin progra
mını okumuştu. lnınan o progrıun, bAşarnın 

imkünları olup olmadığı diişüniilıneden oı-tayn 

11tılıııı boş vaitlcrden ibar tti. 
, adece vaitlerdc bulunmakla llir ccıınct 

kurmak mümkün olsaydı , a.yın ITasan Sa.ka en 
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kısa zamanda. muvaffak oluverecekti . Fakat 
boş vııitlercle bultmmakla ne bir cennet kurmak 
mümkün olacaktır ne ele milletin itimadı kuza
mlahilecektir. Sekiz ay önce okunan o wogrnırı 

da, nıt>ınleketin bugiin büyi1k bir cleı·di olan 
mesken bulıranını önlemek için <:imento. kt> 
ı•estl' , dC>mir gihi inşaat ınalzeıııesi sıkıııt ı sını 

giderect>k ı:ıı.rel ere bıı.ş vuı·ulacağından lıahso

hındnğu halele bugüne kııclııı· bu hıısuslaı·cla 

en , ııfak bir tedbiı· dahi ıılııınınnııstıı · . 

O pı·ogramdn vııtandıışın geçiın zorl ıı~uııa 
~ıı ı·o anıııılacıı.ğı yazı lnı ııktıı idi. Ce<:im zoı·lnğu, 

hayat pahaldığı halk'ıiJU7,1n kesesini ve sıhhati

' ııi keınirınekte olclui;"ll halde bugiiıı memleketi
miz i~in bu kadaı· hayati olan bu mesel de, 
bu lunan çaı'C, kurulan bir komisyona rapor ha
zırlatmııktan ileri gideıneıniştir. 

O programda ziraatin iptidai vasıtalardan 

kurtarılınası için gerekli tedbirlerin alınacağı 

şeklinde malzeme. kaynağı ve bu i~in mali im
kun ve hududu clüşünülıneden ileri sürülen boş 
va it le ı· hususunda en ufak bir tedbir bile alın
nıııdığı gihi De\' let elinde bulunan işlı-tmr ı;ift

liklrrine verilecek şekilde ~'ine böyle hiı· vait ol
maktan ileri gidemcıniştir. 

O J) ı·ogranıda, dı. ticarettc bilhassa znruri 
harb ihtiya~larını karşılıyaıt eşyan ın ithaline de
vam oluna~ağı gösterilmiştir. Dış ticaret salın 

sında Hıısan ~nka Hükümetinin gösterdiği alft
kasızlık ve beccriksizlik memleketimiz i<:in fc
liılH•t sa~'llabil eeek bir hal almış, döviz kaynağı
ın17.1 teşkil cclen ihra~ mallarımız elimizde kal
mı ş, buna mukabil lük~ ithal c.~~·nsı pazarları

ınızı i)'tiln etıniştiı·. 

Bundan haşka yine o programda ulaştır

ma işlerinde tarifel rin istihsali teşvik eôeeek 
bir şekle sokulaeağı, Dev] tçilik , sahası ilP lnı 

R ı ıı;i s~nııayı' ve teşebbüslere ayı·ıJıın yerin gı> 

niş olııı·nk ili\n olunacağı, fazilet ve alıluk sa
vaşında ınüessir tedbirler alınacağı şekİinde ya
pılan vaitlı>riııin hi~birinin yerine getirilmedi
g-ini de öylemeye ve hatırlamaya lüzıım bile 
yoktur. 

Hele o programcla, esaslı tasantıf yoluna gidi
leceği vadolunduğu halde kısa bir müddet son
ra 1948 yılı bütçesinin, 128 milyon lirası iç is
tikra7.la kapanmak ü;.,ere ve masl'ai kısmı dıı hir 
"""·elki yılın ınasraC biitç sine nazaran 106 mil
yon lira bir fnzhı.lıkla Meclise getirilmiş olması 
Hasan aka Uükfunetinin sözleriyle hareketleri 

a rasmda ne büyük tenakuzlar bulunduğunu g8s
t<'rmeye kafidir. 

O pı·ogrannnda, Devlet kadrolarında rasyo
ıırl bir çalışına sistemini vadeden bir Hüküme
t in ıııcınul'iarın, mesai saatleri içinde daireleri
ne ınunlnuıınan devamlarııu dahi temin edemi
~·ceek bir aciz göstermekte olması acıklı bir k&y: 
l'i,vcttir. 

Aynı partinin malı olmalarma rağmen ha
reketl eri, prensipleri bakımından birbirine asla 
uymıyan Halk Partisi Hükfunetleriııden, çeyrek 
asırdan beri, yel'ine getiri imiyen pt.'Ograınlar 

\ 'C vııitlcr dinlemeye alışmış olan Tiirk :MiJlel i 
1JUg-iin <·ski Başlıa:kanın lnıı'<iuğu .vcni kabineniıı 

ııı·ogrıuııı il<· kar~ı kar~ıya lıulunmak1adrr. 

Seki~ ıır nıiiddetle hir mirasyedi rehav ti 
içinele iş başında ka~dıktaıı soııra arkasırıda et, 
hıılıubııt , ekmek, şeker, gemi ınubayııası işleri 

g-ibi lıir yıgın piiriizlü hli.disel~r bıı·akar·ak yu
Yarlanan Saym akıı Kabinrsi sekiz Bakamnı 
da değiştirerelt yine iş baş ı na ıteldi. 

Memleketin mali takııtsizliği, dış ti<•aretiıni

ziıı pcrişanlığı. i~ ckonuıııinıi?.in I!X'Iklı hali, 7 
gy)fıl kararlannın fe laketJi neti<'el<'ı·i kar~ısuı

ıla bütiin bu aeıklı maıızaraya sebep olan 1 kti
dar Partisinin ikin<'i defa te riiheyc girişeceği 
~ayın Hasan . aka Kabincsinin , ıl'!'alarınclıı fjkiı· 

ve iııaııış birliği olmıyruı Bakanların meydana 
getirelikleri bu' Kabinenin maıılese.f bi<: bir iş gö
ı·cnıiyeeeğini ımlaıııak gü<: değildir . 

ayın lTıısruı aka'nm y ıı i JTüküın<'ti, .'·c. 
ni propaganda ın em lketi n bugiiıı içinde ı;ırpın

drğı mali, ikt.isııdi ve tieaı·i gü~lükleri mazur 
gös1erıııek gibi bir yola sapmış ve bu güçlüklc
ı·in ?~fiili Ruvunına musrıınarınıo ağırlığından 

ilcı-i geldiğini söylemek sureti~·le 1939 yılından 
heri gelen geçen Hükümetlerin huldukları ve is
tismar ettikleı'i ııcm: esbabı ıııtwib~yi yeni bul
muş ı:ıihi ileı·i Riirmüştiir. Fll'kat vatandaşlarımı:t. 
, ıJtı yıl müridetic lıarb <'Imiş olan bir kıRıııı ınil

lctleriıı kııll;ınına işlerinde ve iktisadi şıırtJaı·
dıı, bug-ün bizdep ~ok daha i,vi bir clnnıında ol
duğtıım görmelde V<' çekilmekle olan iktisadi sı

kıntılar i~ind hultmaıı zahiri schehe. artık i:ınn
maınaktıı, bu sıkıntıların iş bilnıeınezlikt n ve 
ııei:t.den ileri geldiğini gııy t iyi aıılaınıık1ııdıt. 

Bir JCubine iş bnşınıı g lcli!ti Mmnn vııtonclaş
lıırın hi<: olma?.~a bit· ümide kapılm:ılal'ı V(' kıı

pıldıklnrı ümidin tahakkuk cdehileeeiiru lxık-

, 
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icmeleri gayet tabi\ bir yol olduğu halde Hasan 
Saka 'mn yeni Kabinesi karşısında vatandaşlar 

hiçbir ümide kapılınıya('aklar, Hasan aka'rıın 

eski Kabinesi zamanındaki st'kiz aylık perişa~n iil
Ierine ve siyasetine, yerine gct ir· ilmiycıı vaitle
rine bakarak yeni Kııhinesi hakkında da hüküm 
vermekte tereddüt etnıiyecekJo ı·diı·. 

AL l .RlZA E. rm (Siird) - Sayın nı·kıı 

daşl nr; bazı düşüne •lerimi huzuruınııda hclirt 
ınek için miirıızatta bıılunacağım; sözlerime Ye
dinci Devre Parti Kurultayında siiırlenen bir sözü 
hatn·latmakla hnşlryacağım. 

Gençlik hakkında orada biı· medhiyede hıı 

lunmuşlardı ve bııı'ıu ştı suretle bağlamışlardı : 

hali hazır Meclis toplııluğı.ı kalite itibariyle nok
sandır. Ben itiraz etmiş, demiştim ki, bu Mec
lis, sinesinde 150 genci toplamıştır. Bn genç
ler memleketin irfanı il e ve kalkınması ile m~
gul olnınşlaı· ve olacaklardıı·. O zaman orııdaıı 

kendilerine s~vgi ,.~ saygılarımı sunmuştum. İş
te bugün hn gençleri hu Kabinenin i~indr göı·

mcklc sevin () ve sünır duymnktayım. 
A rkadaı;;lar ; hu gençJel'in kısaca gÖI'(lüğünı 

tar·ihçclPri~i a ı·zedcceğiın: 
Kahin için giren dört arkadaştan Fund 

• irmPn 'ltalya 'da ITukuk Fakülte. ini ikmal et 
miştir. 

EDAD PEK (Kocaeli) - Ne lüzum var 
bunlaı·ı söylemeye, herkes biliyor bunları . 

ALt RlZA ESE' (Devamla) -Evet lüzum 
vaı·dır. Ronra .emi! aid Barlas ork:ıdaşımır.n 
geçiyorum. Kendisi gençtir, 40 yaşını gcçm ınek

tedir . .AJmanya'da yük ek tahsilini ITukuk Fa
kültesiyiP birleştirerek bilgi ini ve teoriibesini 
artırmış, A'enç Bakan lll'kadaşımızdır. 

Tahsin Bnnguoğlu; Alınanya 'da tahsil yap
mış, öğretmenlik yapmış tecrübeli bir arkadaş 

olııp doçentlikten profesörlüğe yükselmiştir . 

Kasım Gülek; Avrupa'da tahsil etmiş, Paris 
ve Alınanya 'da tahsilini kuvvetlendirmi~~ı Ame
rika 'da ihtisn tah. il etmiş, Fransa'daki tahsili 
ile hem Avt'ua ve hem de memleketinin düşün
celerini bil'leştiı·miş ~enc: bir arkııdaştır. (Nihat 
Erim sesleri). 

Arkadaşlar, ilıat Erim arkadaşımız& gelin
ce; gı>nc: yaşınıla hukuk tahsilini Türkiye'de yap
mış ve gazete] rd ki yazdıkları kuwetli yazısına 
gört> en yüksek mevki i ibraz etmiş ve Fransa 'da 
Yüksek Hukuk tabsilini iknıal etmiş kıym tli 
gen~lerimizdcndir. Bu suretle bu arkadaşların 

iştiraki ile bu kabine teşekkül etmiş ve en kuv
vetli bir kabine olmuştur. Bunların yaşları da 
~6 - 45 yaş arasındadı r. Kabineye giren altı ar
kadaş.ımız daha vardır ki, bunla r da meınlekete 
muhtelif salıalardaki yaptıkları hizmetleriyle t:ı
nınmıı~ kıymetli ' arkadaşlarımız olup, yaşları ise 
50 - 56 arasındadır. Emin Eı·işirgi!; haddi za
tıııda moKıll, iş bilir, kuvvetli, kabiliyetti karek
terli ve tıızc bir kııfaya malik bir arkadııştır. 

avit Ekiı1 ; Diyıırbakır'lıclır, memlekette 
muhtelif mi1him vazife[("!' alınış kıyın otli bir ar
lmdaşıınızclır . Ayni 7.1\rnanda Yüksek M.iirakahc 
llı·~rctinde fktisadi Teşl'kktillHin yükselınesiPc 
l' t' ılüzenlenııı<'sinc hizmet t'tnıiş, oıı sPn herabı>r 
ı; al ı şt ı ğıııı ı 1. bi ı· ııı·kudnşt ır. ((lülüşın<'lrr, hrn vo 
SCS] e ı· i. SI\ UPd(' ses] Pl'i ) • 

11üı;ııü Çııkır ; Dönlliueii llc v ı·Nle Milletvekili 
se~ilıııiş, hir~ok vnlilild<•ı·ıl hulııııınuş, 1kti Rıı' 
llak~nlığını yapmış ağır haşlı , olgun, kııdrctli 

n krııtlisi.nt'lcn he r znınaıı islifad e <'tlilee<'k hiı· 

ı: ı·ka dııştır . (C:ü liişııı ciPı ·. güı·iiltiil rr. hra\'O ,.,, 
snılc·clc ızel st'slıoı·i). M iisaaıl<' hıwunııı. lluıılaı·ı 

a.rzı>cleyiııı: ll<'y<'t i uıııuıııiye n:ızııı·ıııd:ı bıı hıı

~uslıın tecelli ettiı·clikt<'ıı sonra esas koııuyn I{P

ç iyoı·uın .. 

Arkııılnşlııı·, ı liikümet, beyııııııııınesinu<' iki 
noktaya b~n de ilişrnek zanır tini hissPttinı. ( I ş. 
tl' bu olına(lı sc~lori, gülüşıneler). 

Birineisi ; banka nıeınııl'!aı·ına ait hir nıesele 

dir. P.anka memurlarını korumak beninı için dı! 

biı· vıızifedir. Biı· t:ısarnıf meselesi vm·. Rtllllara 
.ı&9 snyılı Kanun lıiı· hak vermiştiı·. Bu tasar
ruf işinin huı)J:ırıı da şümulü olacak ını olmıyıı
en k 1111~. nunu da ıınlaıııak istiyorum. Çünl;iı 

bnnkneılık bizde Cumhuriyet lclıırc' iyle kurul
muş hi.ı· ınües. sedir. 8on zaııınnl:ırda bu müı> -
sesenin zayıflııtmya başladığını görüyoruz. al
tanııt Devrind!' bir Ziı·aat Bııııka ı bir Emniyet 
ııııdığı hir de Osmanlı Bıınkıısı Yaı·clı. onradan 

"Meşı·ııtiyet icinresi tarafından ltibaı·i Milli Ban
kıı.~ı kuruldu. Du banka da Milli.harekittı müta
akıp tasfiye edilerek lş Banka ı oldu. lş Ran
kıısı hakikaten meoılekette biiyük bir inkişafıı 
mazhar oldu. on zıımıınlaıxlıı biı·ı:ok yeni ban
knlar teşekkül etti. Bn bankalar ıııemurlıırına 

k ndi pren ip Ye programları icabı oldukça gı'· 
· ~indir!'cek ve iihara mulıta~ olınıyacak dcr erde 
lıir para vermekte idi. Fakııt son zamanlarda 
~ıkon bir knmınla Devll.'tin his esi lıulun(luğu 



btızı bankalar harerne tabi tutuldu. Bu vaziyct 
hin:ok memurların zararın1 mucip oldu. 
' Sonı·ııdan yapılan bir kantınlo bunlaı·n geni.~

Jik vı• ı-ilmiş, nym zamanda k<>ndi pralııı·iyiP 

iılııre cdill.'n bankalar istedikleı·i gibi har kctf (' 
~Prlıest kıılınışlardıı·. Bizim hu arada aıııı. bıııı

kaıııız olan Ziı·ııııt Haııkıı.~ı vardıı·, hıııııı teıııa~ 

ı>dcccğiııı; diğeı·i de milli baıtknıııız olaıı Merkez 
Raııkasıdıı· . 11ııı-alnı-da çalışaıılııı·, cğrr hugünkii 
lıaı·enı d<·vaııı rdrrek olursa kendi pa~ıılaı-iyll' 

iılııı·r rdi lrıı hususi lıanknlııı·a akın eclı>c('kleı·

diı·. Bu lıııkıındıuı bunların haklarının da ko
ı·unm~ ı ve bu lıu usta bir tasarı hazırlanması 

zımıridtr. Çünkü kendi kanuııla.riyle bunlar, 
Muva?.enei Umumiyeden maaş alan memurlarıı 
ı.:öre bir al t dercreye inmiş bulun:ııyorlar. i\lese
l iı lıaııkadıı 300 liralık bir memurun eline 220 li 
ra, Devlet Bütçesinden alana iso 250 lira ~e<:

mekt dir ki , hu da ayı·ıea düşünülecek bir mev-
7.1ldıır, ikisi arasmda 30 liralık bir fark hfısıl 

olmaktadır. Halbuki bankalarda çalışan arkıı

daşlnrın mı.yonel çalışmaları Devlet m nıııı·

larındıııı fuıklı V<' daha faydalıdır. Bu ııokta~·ı 

Hükümetin nazaı· ı dikkaLine arzederirn . 
lsrıhsalde rasyonel olmasiyle büyük fayda 

temin eden kısımlar 1çin de bir ricada buJunmak 
istiyorum. Benim seçim yerim olan • iird 'de 
on sene evvel yaptığım bir gezi sırasında gör
düğüm bir~ok memurlar arasmda <:ek değerlileri, 
:;ı-en~leri vaıdı. Doktorlar, kaymakamlar falan. 
Bu aı-kadaşlnı·ın hakikaten mesaisine · yııkineıı 

şahit oldum Ye takdir ettim. Bunlaı· gündüzleri 
yaptıkları bunca mesaiye rağmen geceleri ra 
lıatc;a harınııcak bir yerden ınahrurııdurlar . Ben 
bu hıı~usu vaktiyle partiye yazdığım bir raporda 
ıikrettım. Hükümetin bu Şark taraflarının mcs
ken me.~elcsine azami dikkat etmesini rica cdiyo
ruııı. 

, arac>oğlu Jlükünıeti bu uğurda altı milyon 
li'ra kııdar sa.rfetti. Dördüncü Genel Müfettişlik 
zamanında da bir hayli imar işleri yapılmıştır. 

Onlar hakkında bir diyeceğim yoktur. Yalnız 

yeni yapılocaklarıı:i i. keletleri hazırdır, oıılann 

ikmal edilme.qi llizımdır . Bunun üzerinde dur
mak isterim. 

rkadaşlar ; Tliikümetin beyannamesinde hıı

vni bulutlann çok k if ve karanlık olduğuna 

işaret edilmektedir. .Acı günlerin daha henüz 
gcc:mediği, bunu önliyeeek tedbirlerin alınıııcıya 

kadar vatandt~Şiarın şurada burada taşkınlık 

yapmamaları manasını ifade eden sözler vardır. 
Bu yerindedir. 

Arkadaşlar; şunu kabul etmek lil.zıındır ki , bi-
7.im aramıza giren kara şeytanlar her hangi bh· 
zaman böyle hariçten taşkınlık yapmış.~ıı bu za
mana tesadüf ediyor. Bunu kendi teeriibcm ve 
miişalıedelerimJe tebariiz ettiriyorum. Binaena
leyh, mümkün olduğu kadar demokrat arkııdıııı

lıırın bunlardan tevakld etmesi lazımdır. Çün
kü onlar da bu meml ketin ço uklıı.ıı 'd11·. 

Arkndaşlaı·; şunu da. huzururıuzda belirtmek 
istcdın, bu memlekettc demokrasi Jıayatun isli
yen yalnız onlaı· değil, bütün memleketin çocuk
larıo ır, ta S!'liıııi . a.lis'ten bed bu gaye ıçm 

ı;:alışnıış olanlar bu mill tin vliıtlm· ı<lıı·. Bunu 
kulıul eL~inler. Bunu ~örıııiyreek, b.ilnıiyi'C<•k, bu 
i.~in yürümesini istemiyE>c<•k biı· fert yoktur. 

luöııii, 1!144 yılında lstanbul Üniversitesiıı.
de ,·erdiği mıtukta lıunu uçık<:ıı. lıı:lirtti, ' 'C 194.) 
yılı•ı·Ja lıunu meyı.lunıı g tir coklel'ini yait bu
y,ı:·.lu. 

Aı·knd:ışlnı·; hu, Plhit'liği ile yapılııc:ık• bit· 
~eydiı · . Hu i'li ben yaııtıın s<•n yaptın gibi ~y

l<>ı asla 11ıevzuubuhis olaınuz. Biuaeual('yb, yap
ıımk istediğimiz~ yi, yaşıımasını istediğimi ·~ şeyi 

höyle :ıcı harcketl<:>l'le karşılnrsıık boğarız. Bunu 
boğınanıak i<;in elbirliği il v bilgi ilı> ça lı!jnıak, 

yürümek lıhıındıı·. Runu ynpnııya <:alışan Hü
kümetler de onun hn.şındn bulunaıılaı· da hu 
rneırı.lekelin iyi •vliıtlarıd ır. 

Arkadaşlaı·, .•·in tckı·ar bıı kürsüd u paha
lılıktan ve 7 Rylül kııı·ıı.r lıırııı~Jan hohsettiler. 
Ben de bu hnsll8ta fikrinıi söylem<!k ister;nı. 

Her hangi bir arkadıışııı dü~üıı esinde bir miip
hemlik 'olursa kendisi ile koı·idorda ıııünakaşa

ya hazırnıı. 

B yler, ]'!fıbaltlığın bıışlun~ı ·ı (7) s ne-
dir dolu bir kütleyi ilfıh altmda lutııınnuzdıııı 

ileri gelmiştir. ünkü istihsal yapan kuvvetli 
ve sağlanı kollan hu sahadan ayrılnıı.ı;ı ve nıiis
tehük hale gelmişlerdir·. ( nlıırı doyurmak i~in 
ıı:eride kıılıın kütl ı;alışnınktıı ve cınl:ll'1 he.le
mcktedir. 'ekiz sc>nediı· lıu memleketin bu 
uğurdıı. sartettiği para uç milyaı· liradır. Bn üç: 
ıııilyıır liı·atıın nıııhiyetiııi ifad <:>clchilmek için 
hunu bir keı·e kafnya \'llrup ölçnı 'ik llizıoıdır. 

Bun.un bir milyar 700 milyon lirası i tikrazla, 
:100 milyonu V1trlık Vergisi ilr, \' diğlerleri de 
memleketin geliri ile kıırşılanınıııtır. Fakat is-



' tiM-
ikraz yapmamıştır. Bu şekildeki bir llükümet 
paı·a çıkarırsa , bu hayatiyetini kıu-ınak için za
ruri d ğil midiı·1 Memleket gençliğini harbdcn 

ıkurıarmıştır. Çünkü gençlik bü memleketten 
gilti mi, hiçbir ş y kalmaz. 

Şim li altının kıymeti 35 liradır, evvel ce on 
lira idi. Dün etiu ldlosu 50 kunıştu, bugün 250 
kuruştur. İşte bunu düşümııek ve bunu yapmak 
lazımdır, bu ancak muhakeme ile buhınabiür. 
Şimdi arkada..5lar benim söylediklerimi dinler
ler ve kalblcri ile tasdilt eder le ı· . \Gül üşme
ler). 

Arwadaşlar ticarat meseleısinden b!llhsetti-
ler. 

Bizim ticaretimiizi beleden Almanya idi, 80 
milyonluk · M'manya idi, bu ·aradan çıktıktan 

sonra, 'hu düşir1dü'k olmuştur. Şimdi i'lciı enedeıı 

beri devam eden kııiz içinde Almanya 'nın nere-
inde bu mallan satardık , 'bir zıı-manlar brz Al

manya 'ya bir heyet gönder~i'k, bu iıhraç işini 
tetk:ik etti.. Avmpıı kal,kmmış diyol'lar. Neresi 
kalkınını tır 1 Açlık, sefaJet süı·üp gitmekte. 

Bu defa Hükümet Almanya'ya fındık vere
c~kti , Amerika'ya tlütün sataeaktı. Onlar, fın

dığı biz ne yapacağız, çikolata yerıiz <liyoı·laı-. 

Evet bizim ekırnek yediğiımiz gibi onlar da dahn 
ç-ok ~ikolata y rler. 

Tütün me.-elesine gelince; Amerikalılarm 

'kendileci:ııce tanınıruş Virjinya tütünleri var
dır. Hal'inıki bizim tütü:ıılerimiz evsaf itibariyle 
dünyaca tanınmıştır. Onlar diyortaT ki, sizin 
tütünleriniz va ı'f itibariyle çıok yüksek faikat 
fiyatları çok pa!lıalıdır. Bizim tüt'ünii:ınüz ise dn
'ha ucuzdur. Alıilkalı Bakan !bu tütün işini hal
letıni~tir , bu ailhetten kalbirn ınüsterilıtir. (Ka
fi, kafi yeter sesleri), (Çdk teşekkür ederiz ses
leri) Burada Sinan 'l'ekelil()ğlu 'nun• saifııatasını 
diniersilm de ıbeni dinlemezsiniz ... · (Güliişıneler 

ve alkışlar). · 

Arkadaşlar, şinıdi de ticaretten bah edece
ğim : Bu noktadan bu !hatayı yalruz Hııl'k Par
tisine yükhıtmekte benee çok büyük hata var
dır. Çünkii Hilldirnet ıbu işe başladığı va:kit, he
l)lıniz biliyoTUZ, 1931 - 1932 de ticaret esaslannı 
kuruuğumuz vakit işe takııs ve güınrükle baş
ladtk. Bunu böyle yapmak zaruretiude idik. fa
lımızı AJmnnya 'ya veriyorduk. Eğer biz o va
kit değ rli mallarıınızı isterlin veya doliir piyn
!11\-'iına göre iyi paz.arlar bulup ticanıt.imizi ona 

göre orga~ize etseydik bugün böyle i:ıir müşkil.
latla karşılaşmazdrlı:. 1939 yılında hıı-rb başladıfı 
vakit isterlinin kıymeti 10, 30, doliirın kıymeti 

ise üç lira idi. Vakta'ki İngilizler altın wyarın
dan ayrıldılar, isterlin 7,~0 a düştü. Ondan son
ra biz İngilizlerle ticarete geçtik, ve dört sene 
Almanlaı-la treareti kesti-k. İngilizler 'bizi.m gön
derdikleı·i!mize % 80 prim veriyıordu_. İşte bu 
7 EylUl kararlarını alma ,bu şEikilleroen doğ

du. Benim partiei ve aleyhte lbulunan arka
·daşl·arımın buna muanz 'Oluşlanna hayret edi
yorum. ( GülÜlimeler, gürultüler). Bu söyliyen 
aı-lradaşlaı- benıimle g~rii''ŞSünler, kendilerlıni 
ikna edemezseın ondan sonra söylcnBinlet. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Arkadaşlar; bu 7 EyliU ka
rarlarında bu, esaslı bir nokta olmuştur. Biıı 

kere beynelınilel bir banka kurulmuş ve biz de 
buna' dahil olmuşuz. Bunu yapmasaydık Rusya 
gibi olamaz mı idi, ir.ole bir şekilde olamaz mı. 
idik? Bon herhalde müttefiklerle elele vermek 
meeburiyetine kaaniim. 7 EylUl kamrları li
zını<lı , fakat tatbikatta hata edildi. Hepimiz bi
liyoruz ki, 7 Eylıll kararlaı:ndan evvel, Sarac
oğlu Hükumeti zamanında 236 ton altmımız 

vardı. Bu 7 EylUl kararı bundan doğma bir me
seledir. Miiruzatım bundan ibarttir. 

KEMAL ZEYTfNOOLU (Eskişehir) - Muh
terem arkadaşlar; Biriuci Saka Hükümetinin 
bol vaitü programı, muhalefetin adım adım ta
kip ve ikazları karşısında bile tahak.k;uk saha
sında irfhizaına uğradıktan sonra tkinci Saka 
Kabinesi , beyannamesini elbetteki tevile müsait 
şu şekli ile hazırlamak ve Yüksek Meclise sun
mak cihetini iltizain edecekti. Ve işte onu yap
mıştlll. 

Eski Kabinenin bir soru münasebetiyle ha
yat pabalılığı ve geçim zorluğu hakkındaki va
itlerini iukara kadar giden beyanlarından sonra 
yeni programının bu gibi halleri önleyici bir 
şekilde oliistiki olarak tertiplenmiş o1masını da 
gayet tabii bulmak !aırnngclir. Her maddesi 
ayrı ayrı vuzubtan ari bu programın en itinalı 
ve göz çaııpan ycgiine tarafı umumi ve mü
tercddit oluşudur. Derhal açıklamak yerinde 
olur ki, güven oyn almak üzere karşmuza çı

kan yeni Hükümet bununla daha i$e başlarken 
kendine olan itimatsızlığını göstermiş bulunmak
tadır. 

l\fuhtelif hatip arkadaşlarım, programın ana 
hallııt'l üzcrindcı birçok' tenltidler yaptılar. Beıı.-



deniz de progı·aında hemen hemen hi<: yer alına
ın~ bulunan naiıa iıılerine kıııac~ temas edeceğiuı. 

Her şeyden evvel şunu tebarüz ettirınck ve 
Yükısok MecUsin dikkat uaıarma arzetmek iste
rim ki, büt~edc büyük bir mevki işgal eden ve 
Hlü-ümet faaliyetlerinin en mühimlerinden ol
ması lazımgelen bayındırlık işlerimiz bugüne 
l<udııı·, biı· staj saııdalyesı olmaktan kurtulama
mış, bakanlık makamından tutun~ da, çeşitli 

i~ de,·i ri erine kadar iııtibaksızlığın ve program
~ ı zl ığın ver<liği sarsıııtılar içerisiııde isabetsi7..
liğin şah eserlerini meydana g tirıniştir. Bugün 
de aynı haleti ruhiyenin tesir ve 90vki idaresi 
dı•vııııı ettiğine göı·e pı·ogı·aınııı sarahatsizliği ve 
koınılıı ı· ı ıııühiuıscın~.,·işi muvııcehesiııtl<' tcvch
hüm etnıcıııcye iınkiııı yoktur. 

Milli kalkınmanııı una hatla.rından olan bü
yük yol ve su davalııı·ının ne suı·etle o]uı·sa olsun 
halli icabettiğine ve bunun memleketin en ha
yati meselesi olduğuna dair pı·ogı·amdıı bir kayıt 
bıılunmııyışı eMcrte karşılanııcak biı· haldiı· . 

K nd ro işlerine gelince: 
Pıı ıti progı·anıına bağlı olduğunu göz önün

rlr tutıırak Phemmiyetli hulcluğn memleket dii
vıılnrmı Yüksek Meclise sunduğu beyannamcsiy
lr lwlirten llükiim et. bilhassa Cl-enel Rütı;eye 

ıliihil !1'.5kiliit kıtdrolnı·ının her yıl artışlar kay
det! i~ini vc i~inde bulunduğumuz yıl bütçesi 
!rrliı·inin %- 46 sına kadar yükselmiş olduğunu 
~öykıııPkle on yıl iı:<>risinde Halk Partisi Tiükii
ıııl'tl~riııin bu mcvzuda ne kadar yanlış hareket
ll'rdt> bulunduğunu itirn f etmiştir. 

nıı ~ndro al'tı~lan ile Halk Partisi PI'OA'ı'ıt• 
nııııın yııkın alilkasını 'T'i.irk Millotine nçıkln-

11l\l,ktn f:ıyıln mülfıhazıı ediyonını . lTıı lk Pnrtisi 
I)J'oı:n·anıının hir mad<lPsi•ı ,lP rıaı·tilill'ı·in hi:r.nwt
lı•r'<' tl'ı·rihnn yed!'ştirilmesi kalırttiğini hu hıı

sıısta parti Hükümeti ill' partinin teşkililt ve 
fi7.nlnı·ınııı hıı~usi bir nlfıka A'ÖSteı·melcri liizım

ıtl'l(lii!inl' lmvıt ve isaret rflilmektediı·. 
)fıılıtrrl'nı ıırkncJnqJnr: i~tp bugün kıırşrııııv.

<lıı hnlli ıı-iil' hir nıesciP huliııılr flnı·nn. llükiimı>t 
ılt'oA'rntııııllln hilr yrr alncıık kadar önrm kn7.n
ıııın hu :ırtışın, hu mı ;vıl iı•indcki hir ıııisli knd
ı·o ııı·fı.,nııı Yl'ıl'iltı ıııüs~bbip ve mesulii istinat 
f'ltıwk isterlikl ri Halk Poı·tisi progı·aıniyl llii-
kiinırt lPridi ı·. . 

lilll't hizml'tleri i<:in lıiı· jstiııotırlih olnrak 
ilı•ri si.iriilen parti ı.ırogrnmının yıllol'(lanberi hıı 
mı>ml kette nasıl iltimasa \'e adanı tutmaya yol 

açmış bulunduğunu Hükümet, beyannamesiyle 
itiı·af tmektedir. 

Pı·ogramın bir yerinde azlığın tahakküm yo
huıa sapmasını ıııilletimizin asla tahammül ede
ıniyeeeği istibclat şekilleri saymaktayız iliyen 
Hükümet bununla neyi kascletmektedir1 

Demokrat memleketlerele azlığın tahakkümü 
diye bir valoa mevcut olamaz. Bu olsa olsıı. 

çoklnğun arzu ve iı·adesin.in nıeydanlat'dan gelen 
akisleridir. 20 nci asırdıı. lıii.lil milli inde <liye 
lıaykıran vatandaş kütlelerinin sesini, tahakküm 
diye vasıfloııdıran bir Hükümetin dem'okratik 
sistemin temellerini kuvvetlcndiı·me vaitlerine 
inanmak mümkün müdür? 

ayın arkadaşlıır; yukardanberi yaptığım 

izahlaı·don Ronı·a eski programın tatbik edilme
ıııiş olmas1 hakikatı ile lıngi.inkü prograınm pro
graırusızlığı karşısında yani yapılacak işin ne ol
duğunu takdil'inize arzcdiyorum. 

ŞAFTİN LAÇ1 (Afyon Karahisar) - Sa-
ynı arkadaşlar; Birinci akıı kabinE'si istifa 
ettikten sôma yerine yine Tiaı an Saka Bnşba
kaıı olarak getirildi. Huzurunuıda programını 
okudu ve itimat oyu istedi. Bu program bun
dan 9 ay evvelkinden daha basit ve ayru haleti 
ı·uhiyo içindıı lıazırlan·ınış olduğundan eski 
Hükümetin devamı olarak kabıli edilehilil'. 13n 
kabine birkaç genci de içine alınasma rağmen 
hn!!'ünün ieaplarınıı uyarıık Demokrasiyi geli5-
t i recek karaktel'i taşınıama ktadır . 

İktidar mevkii 25 sene içinde iktidar parti
sini yıımıtmış ve ibtiyadatınıştıı·. Vakaa birin
ci , nka JTüküıneti Polis azife ve Snliihiyl'tleı·i 
Kanununun 1 n<'i maadesini namer'i hiı· işaret 
üzeı·iı1tı kaldıı·nnş, sıkıyönetime nihayet ver
mişM de. St>t,:im Kanıınu bala encümenden en
cümene hava! edilmekte, bir türlü Yüksek 
Mııclis huzmuna getirilemcmektedir. 

Tiirk m illeti, oyunu ser he ·tçc kullanmayı 

temin edecek bir eçim Kıınuııunu heyecanla 
bl'kleınektedir. Matbuat ve Ceza kanunları hil
liL nıeriyettedir. Bu kanunlnrın tarlil edileceği 

pı·9~rnmda zikredihnekte olmaınıın rağmen ne 
zaman ~t>tirilec<'lti mcı;hul bulıınmaktııclır. 

Rı>cep P ker 1Jiiküm ti l)ir~ok maddriPrini 
tathik edemediği programında,' ııclalet işlerine 
ınühim bir yı>ı' ayırnıı~ ve istinııf mahkemeleri
nin kurulmosını zaruri görmektryiz d mişti. 

aka Hükümeti de bundnn evvelki pı•ogramıu-
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da dhtlnıkta ve cezada diıval:ll'ln süratle ne
ticelendil'ilnıesini temin etmek suretiyle halkın 
adalet i~lel'indeki esaslı bir dileğin • cevap vc
l'ilmiı,: ola<'ağını:. aı;ıklamıştı. 

Dokuz aylık iktidarında, adalet işleı ·iııin 

siiı:atlo neticelendil'ilmesi hustısunda hiçbiı· fa
aliyeti g 'irülmediği gibi, bu pı·ogrnmındıı ua 
bumlun hiç bahsedilmemesi adalot cihazının 

olduğn şekilde kıılınasıın ve milletin hu biiyiik 
tlerdi ile başhıışa bınıkıl. masını intııç edecek 
mahjyettcdir. 

Bu mı•selenin lıüyük ehemmiyeti vıırclıı· , der
hal ele alınması zaruridir. 

avsaklıunaya tahammülü yoktur. 
Hükümetin sanki kendi vazilesi değilmiş gibi 

ele alınadığı veya almak i. temediği bir işse, ge
çim ıorlnğıınun önlenmesi ıneselesidir. Bundıuı 

evvelki programmda sathi de olsa, vatıında~ların 
geçim zorluğuna çare aramak, hem MilJI ölçüde 
lıem de diinya çapın.da çeşitli scbeplerdcıı do
ğan bn nwğliik mesele ile uğraşmak, lazımgelen 
tedbirl ri uramak üzere ilgili bakanlardan de
vamlı hir lıııyct kurulacağını tebşir etmiş ve işi 
komisyona hııval eylemişti. Komisyon fliima
şıı.llah faaliyetine devam etmekte, hayatı gün 
ge~tikço ~ekilıııez bir hale getirmek, fakir ve 
ınuztaı ip hcl kı i nlem sinde devam etmesi ıçın 

liizumlu tedbirleri almakta elden gelen garr ti 
sarfetmekten çekinmemektedir. 

Rerep !'eker Hükümeti meşhur 7 l•;yJGJ ka
rarlariyle m cm leketimizde gcçim seviyesini kaı·ar

dan birka~ f,'Ün evveline nazaran yüzde yüz 
artıruıaklıı. bu nıillete nasıl fenalık yapmışsa, 

birinci akı. Hükümeti de bu işleri ilgili bakan
ların kudr m ( !) ellerine bırakmak sııretiyle aym 
fenatığı yapmış v beeeriksizliğinj ispat etmiştir. 

ynı hükümetin devamı mahiyetinde olan 
ikinci Raka Kabinesinin de bu güçlüğü yenebile
ceğini kabul değil. tasavvur etmek bile hayalden 
bıışka bir mi'uıa taşlmaz. J te bunun içindir ki; 
. ayın :::ıakıı; iı:indcn çlkıımıyacağt bir işin içine 
girerek hoı·alamakt11-n kendini vikaye maksadiyi 
pro.,.raınınd!L yer v .l"!lıek 7.alımctiııc katlannıayı 

bil r nzu li 1 eliikki etmiş olsa gerektir. 
• ayın arkadaşlarım; Türk Milleti Için hayati 

ön ıııi hni:.. olan g çim zorluğunu, güya ınenıle
kett rcrıılı ,.c saad t varnıı~ r.ehabına kapılarak 
JH"Ob>Tamın<lıı bir satırlık yazı il bil yer verıni

yen bu llükümet , açlık ı tırabı içind kwrıınaıı 

bir milletin vekilieri olan sizler itimat oyu ve-

ri'rseniz seçiınle~inizin yuzune hangi bakla ba
kacaksınızf eçim bölgeleriııize gittiğiniz zaman 
size bizi aç, çıplak bırakan, her türlü vergisjni 
aldığı halde bizim, en mübreın ihtiyaçlarımızı 
sanki' normal zamanda yuşıyormuşuz gibi nazarı 
itibıı.ra almıyan bir Hükümete nasıl itimat oyu 
v rdiniz diye sorariarsa ne cevap vereceksiniz? 

Bu hacalettaver olmaz mıY Bizim vazif.emiz; 
milleti refaha kavuşturacak yollaı"I herumaiyen 
ona hayat hakkı tanıyan, onu menhus İkinci 

Dünya Harbinin hBJiı devam etmekte olan ezici 
ve ıstırap verici yükünden kurtarınayı vadeden 
YC bu va 'dini bugüne kadaı· olduğu gibi oyalayı

c ı ve uyutncu mahiyette değil hakiki bir surett•• 
tutııcak bir·. hükümet iş başına geldiği takdirde 
itinıat beyan etmektir. 

Yoksa şimdiye kadar· gelip ~eçen hükiimetlc
l"iıı hiçbi.risi , efendisi olan ıııilletin dcrtleı·iy l,', 

el e ınleri~·Jc, ıstıraplariyle ilgilenıncmiş, gel~~igl!

zel tuttuğu yolda yiirüyerek hngiinkii çıkınaza 
girırıiştiı·. Ne meskcn buhnııııııa, ne orman ıııev-
7.tıuııa, ne ziraat işlerin<'. n sağlık ve ne de cıı
ı.liistı·iye gcr·eği gibi elıemmiyct verilmiştir. 

B n mü him ırıesclc; devletçilik sahası ile husn
si sermaye ve teşebbüslere ııyı·ılan yeı·~rin belir
tilmesidir. Bagline kadar hususi Sl'rnıaye ,-c tc 
~<· lıhüsleı·e yer ayrılmaınıısı bütün <'ndiistride 
ve hcı· ııed istihsaldc koyu dcdctçilik ve inhi
saı·c.ılık sistemi hi'tkinı olıııuştur . 

Türkiye'nin ikiisaelen yükselmesi, iııhisarcılık 
zihniyc1 in den ııyı·ılıı.rak sel'lı •st te~<·lıhüslere ye.· 
,. e,.ilıııesi ile kabil ol:ılıiliı·. 

Bütün endüstri nıü •s. <•seleı ·inin 1Jüküıııe1 in 
elinde olması ve i tih~al ettiği ııwtııı hiı:hiı- kayıt 

ve şaıtn ti'ıbi olmadan istediği fiyata st1tına ·ı do 
ha doğru bir ifude il d vlct~ilik , ' 'C tck lcilik 
hayat pahalılığını yumlan funilleıin başında gel
mektedir. 

llayatı ueuzlatacnk, ınemlekc11 rcfııhn götü
rec<'k ve llaziııcnin gelit·iııi artırarak ycgftrıc 

yol, sel"lıeııt ticaı·ete ve ı· •knlwl imkarı vcmıl'k

tiı·. cl"lı<'st ticııı·etc irııkftrı verilmeiliği iı:irıdiı· kı , 

lnıgün gümrük clepo ve antrepolıırt ithııl mııJlıı 

ı ·ı ill• dolu olduğu haldl' tüccaı· döviz bulamu 
ıııııktıı v!' ithal ettiği malların bed !ini ödiycml'
llıl'k.ttılir . Jtlıulfıt vı.: ihracat politika ma ciddi 
hi ı· veı,:he veril mediği için büyük , ehir piyaısııl a
rıııdn kriz başlamıştır. lilasların artnu\kta oldıı
ğu öylcutileri kulaktan kulağa yııyılnıııktadu·. 
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Eğer hakikaten gazeteler·e intikal ctti ı · ilnı -

diği söylenen bu hfıdiseler doğr·u ise, Il ükümetin 
ô.ni biı· çöküntüye müni olmak için hu husm;tn 
da sıkı tedfiirl eı· düşünmesi icabederdi. 7 Eylfı.l 
Kararları neticelerinin 'l'ül'ldye'yi heı· an uçuru
ma süı·ükleınektc olduğu hissedilmeye başlan 

ınıştıı·. 

llüküııı eı büt~eııiu yaı·ısıııcla.n fuzlu~mın Mil
li S:avuıımaya ve % 46 sının da memur kadı·o
~ıınıı tııhsis edildiğinden yanııywkıla lıııhsetınE>k

te. V c nıeıııııı· kadrosunda tasaı·mf ed il ceğiııi 

söy1 ıııcktediı·. 

1!:148 Bütçe nıüzakerelerinae buııa şiddetlıı 
dokunulınuşı·u. O zaman dıı Birinci 'aka Hükü
meti tasarruf zihniyeti ile hareket edileceğini 
söylemek suretiyle işi ~eçiştiiınek istedi. 

Görülüyor ki, Hasan Saka Hükümeti, ten,kid 
mevzuu olan me eleleri günlük ve ·palyatif ted
birlerle savsaklamış ve bugün yiııe aynı vaitlerle 
huımrıınuza çıkmıştır. 

Arkadll'§lar Deniıy.olları Bütçe i konuşulur
ken bendeniz bu kadroda 300 ü mütccaviz emek
li ç'l!lıştırıldığından ve bunlara en yüksek maaş 
verildiğinden bnhsctıniştim. O zaman Ulaştır

ma Bakanı olan Şükrü Koçak bunu rcddedenıe
di, tasfiye edeceğini söyledi. Bugiine kadaT bu 
işe cl atılmaması Saka Hükümetinin mühim me
seleleri ele nlmaktaki betaetine ve aeziııe bir de
lil değil midir 

Bu programda dıı. bu hususta radikal bir tAJd
birden bahsedilmemektcdir. Eğer bu. emekli! -
rin mnğdur edilmemesi düşüncesinden il ri geli
yorsa. Emeklilik Ka:ııununun biran evvel Yük
sek Meclise getirilmesi sw-eüyle bu meseleye son 
verilmesi kannatideyim. 

Netice olarak arıetmek ınecbuıiyetindeyim 

Id; bıısirct iz ve beeeriksiz hareketleriyle 9 ay
dan beri idareele acıini göstermiş ve iktidardan 
çeldlıniş olan bir Başbakanın yeni paya'lldalarla 
çürük ve kölıııe bir gemiyi wkrar yüı.dürerek 
sahili eli\mete ulaştıracağına inanamıyorum. 

BA.';iKAN- adık Aldoğan. 

GL SADIK ALDOÖAN (.Afyon Karahisar) 
...:.. )1uhtercm arkadaşlar, nıfiruz:ıtım hiçbir par
ti ile ilgili değil; bu saflar içinde, h pinizin ara
sında kalbi memleket için atan hepiniz gibi, bir 
miUevazı arkadaşınız olmak üze.ı·e môruzuıtıı bu
hmacağım. (Bravo ~e ~eri). 

l\Urttzatnn aı•a ında bazı arkadaşların şahıs-

ları gcçeecktiı·. Fakat istirhıuıı •d •riın, kati.vl!n 
giieenmesinJcT, keııdileı·iıtiıı §alııslarına karşı de
rin hürm<rtiııı vardır . Yalmz zi l:ıniyet ·üzerinde 
konuşacağıııı, biitün menıleekti ilgilendiren 
miihin\ bir dııvn üzerinde konuşax:ağım. ili<: bi
rinizin kalhi kırılınasın. Bu ~öyliy ecğinı ş yl -
ri n lıi gbir şahsiyatla · ıniina. eb ti ıolrnadığını ve 
ya lnız nıeınl ket. m selesi için .k.onuŞtıığuıııu lnı
ztırıınuzda $imdiden aıoza lüzum görüyorum. 

Gene ki'tgıttuıı konuşmak niyetinde idiın. 

Fakat hc,vccıınlannmk hclk-i c·lçüsiiz komt§m:ııııı .. 
(,~oldıın ulkışlın·, bravo sesleri). Onun için müsa

ıı·tle huyurtınıız yazılı olaı·ak konuşaeıığım. 'Mfı

ruzııtımı lıulfısatnıı ü~ nokta iizerirı.cl<' topluyo
nıın; hil'isi; Hasan . uka ıı.rşadaşınıızın çe
kilmesi ~neselesi üzerinde, ikincisi; Hıısaıı Sa
ka 'nın tekraı· niçin k abineyi teşkil e ınemm 
edilmesi üieı·inde, ü~tılneü ·ü; de bu kabinenin 
teşeık,kJiil taı·zı üzerinde olacaktı'r . Ridayeten btı
nu söyHyeyiın de yoruJmaymız. 

Hasan ~ka istiifanaıneslnde çeiGiıne sebehi
ni içind<' 'bulunduğumuz umumi şaı·llar·a 1göı·e 

HiikiiınHiıı dUl'nınunun yeniden teikik ve uıütı:ı
liiasıııa fıı· at veı·nıek sözleııiyle if~cle etnıi bu
lunma'ktodıı·. 

Demokı·a i hüküm süren hiı· ınenılckette bir 
Ba lıııkonm bu kadııı· kaçamakit 'V ıııüp'hem 

ifade e lilıııiş 1Jiı· sebeple istifa etmiş olduğu gö
~lmüş şey değildi ı·. Hasan Salt n 'nın. istii'asındıı 
kısaca şu fiki!'lı>ı' görülüyor. nı u mi şnı·tla ı· 

Hükümetin durumunun yeniden tt'lkıi:k ''e ıııü

talaasıııa Jüınnı hisseU-irmiş v !bunun iizı>ı-ine 

de hu dm·ıınıu tetkik ve mütalita 11<> yPtkili olan
lııı·n fırsat Vl'rıııek i~in Ba~ııkaıı ı:ekilml'k istı>

mi ·tir. ( old an, ılem'okrMi buna d eTler se. leri). 
Acıılıu Rıutbııkaıı bu tetkik ve ıniitıı]aa fıı'Sn

tını lohııe ,-prıuek için çe'kilmiştirf (Halk P:ır
tisi Grupuna .·esleri) nm'huı·lınşkanınn mı1 

Kendi kendine nı i ı Millet feelisiııe nıl'l (Par
tisinin Gı11puııa sesleri) Bunun cevabını ~onı·ıı 

Yrrit iniz. B n şimdi söylıiyeyim. Heyeti uınuıni
.v dinli1eeck tabii.. l stifıınamede zikredilen 
1ıu tetkik "~' mütaliıa fırııntıııı TTaı!ıın • ttk:ı 
keııili keııdiııe vermek istem mi ti. şiiplıPsiz ... 
üıı:kil : Başlıakan kalbin 'nin durumuını heı· 

\'8 kit tetkik edehiUr. Uifa e tm • ine 'hi' ele lil
zuın yoktur. ?.fi'K<'l' ki, üzerine ıılın olduğu va
zifeyi yapnmıyacağı kann~tini ıretirnıiş uhmıı!. 

llınıtıırlıı· , hı>lki de nnjin dö 'f)uvnt:ııini vaı'Clıı·. 

(Allıı'h g'Ö terme.iıı e. leri, hayıı'a y r esleri.) 
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Veya'hut sürıneuaj en·telektüel olabilir. Acaba 
Hükümetin duı·umuııuu ıtetki'k ve m'ü.talil.ası fıl'· 
atı BüyÜk Millet Meclisine mi verilmek isteıı

ıniştir ? Eğer Hasan nka :ıJöyJe !bir fikı·e kalpıl
mı a bun)l söylemekle umumi şartların , yani : 
Temel p·olitika, siyaset için. Kaı'binenin dm'll
muııu t~tkik ve mütalaa etm~k lilzıın:geliyorsıı, 

Biiyilik Meclis bunu takdir e'<ier, icalbını yapar. 
Hükümeti sigaya çeker~k ona ·kaı-şı güveırini 

beyan eder veya etmez; Hükümet düşer veya 
yerinde atalır. 

Bu itibarla tetkik ve müta:lli.a fıı-satı veı·
ınek ·özlerinin Büyük Millet MMlisince hicybir 
'kıymeti ydkttu·. ( oldan aDlıyamadık sesleri) 
abırlı 'Olun anlarsınız. 

Kahinenin ~ekilmesi sebepledııi böyle mfL· 
nasız lükırdılara. istinııdettiı·nıesi Uasan Sa
ka 'mn Anayasııyı anlayışmın ne seviyede oldu
ğunu gösterıbektedir. Eğer kabiııe rei inin Hü
kümetin genel politikası bakımmda u bakanlaı· · 
arasırıda görüş ayrılığı gördü is , veyahut Hü
küınet~e takip edilmekte olan politiknnuı Mil
let Meclisinde tasvip edilip edilmediğinde şiip
heye clüşmüşse. Meclise gelip güvl'n oyu iste
ınesi icabeder. Ve bu güven oyunun istPnmesi 
de Bakımlar Kurulunda etraflıca bir konuşma 
neticesinde karnrıı bağlamrdı! Demokratik ha
reket böyle olur. Anayn anm 46 ncı maddesi de 
bıınu ırö. teı:mektedir. 

Okuyorum 46 ncı maddeyi. «Bakanlar, Hü
kümetin mmııni siyasetinden hep berııbcı•, m ii,. 
te ı·ek n me uldürler.• 

mme kıırşı mesuldürlerf Cumhurbaşkaııınn. 

mı! Soruyomm, kim o ltarşı mesııldürlert Me -
lise karşı mcsuldürl r. Meclise karşı cevap vPr
merl.en. hi bir cevap vermeden, siyasi knnnn.tle
ı•ini. IHikümetin genel politikasını doğru mu 
yi\riitüyor, eğri mi yürütüyort Bımuıı hakkın
da Meclisten itlmnt reyi istemeden no ıl çeki
ll'bilirnıi~t (0. o. e leri. giirültülPr) "EfE>ndinı, 

dinleyin iz. 
Ren . 46 n<'ı madd yi höyJ anlıyorum; siT. 

])aşkn türlü ıınlıyorsunuz. öyle anlıyabilil· iniz! 
goruyonım ; kimt> knrşı sorumludur! Sorum

lnhık ne demektir ? ('evap verecek. Yııptı~ı i · 
]erin he nbını Y!' ·mpd n , mE'ydımdan ~ekilemt'?. 
TTnsnn Snkn! 

V RFİ GTilRGF.R ( ı fa) - Yirıc geldi. 
Gl . &ADTK LDOı'ı N (DPvamln) - Çrki

ll'rııı•z. ('ekilenıez ı _ Pkilirst> hö:le olm·. '9 ay-

lık işin üzerine bir sünger çekeriz, yeniden buş
lııt•ız işe! Olmaz böyle. Buna· demokrasi den
m ez! Hükümete gelmiş olmak, bu vazüeyi de
ruhde etmek nasıl ciddi ve ağır bir- meınleket 

hir.meti ise Hükümetten çekilmek te bir Baş

bııkan için aynı derecede ciddiye alınması gere
ken bir vazifediı·. Nasıl ki, Hükiiın.ete geldiği 

zıınınn Meclis muvacehesinde Hükümet progra
ınırıı okuyor, takip edeceği politikn.yı anlatarak 
Meclisin güvenini izhar etmesini istiyorsa çe
kilirken de, ıı.ym yoldan gitmesi l azımdır. Hal
buki Hasan Rak!\ bu demokratik esaslarla ken
disini hiç ıınıkayyet görnu)'erek, uzun yıllar
clıı· alışnıış olduğu , tek parti usullerinin tesiri 
altında kalmıştır. Yani Devlet Şefinin iradesine 
uyarak nasıl onun emriyle Ba.ııbııkanlığı kabul 
etmiş e; yine DevJet Şefiııirı telkin ve iradeleri · 
ne tehai;etle,_ istifasını v mıiştir. ( oldan, öyle 
ş .v yok sesleri ) . 

Hasan Saka 'nın team iii halini' alan bu garip 
usul ile Başbakanilktan çekilmesi, bizdeki po
litikı) adamlarının ne ıdhniyette olduklarını bil
mem ki anlAtır mı (, oldan, Allalı Allalı sesleri). 
Allah, Allah, beraber. 

:.\Iulıakkuk ola u şu ki; zilmiyetimi1.de hiçbir 
cl ğişi'klik yoktur, hiç, ama hi<;! Hükümet Dev
let Şe ! iııin emriyle iniyor, emı·iyle biniyor, haki
kat budml 

Meclisin itimadına ın:ı.zhur olarak Hükümette 
lıulnnıın ve onun güvensizliğini gösteren bir oy 
<:Okluğu ile çekilmesi meeburiyetinde bulunınıyan 
bir kabin reisi nin, sudan birtakım sebeplerle 
t;eki!mcsi hem si~·asi ner.akete ve hem de benim 
anJarlığıma göre ; demokrasiye uygun , bir hareket 
r1 ğildiJ'. (. 'oldarı, estağfurullah esleri) . 

Demokratik gelişmemize en çok mi\ni olan 
ve tek tek parti devirlerinin iliklerimize kadar 
si ndiJ ·diği , kötü adetlerden hıLŞta geleni, aziz ar
kada.ıılarım ; dilikat buyurmı , ba.ııta geleni Hü
kümet değişmelerinde görülmektedir. Filhakika, 
her Hiikümet değişmesi, mutlaka bir esrar per
rlesi ııltıııdu gizli kapaklı oluyor! değişme,. çe
kilme sPbcbi ekseri~·a yalancıktan , sıhhi sebep
ten , u~•duı1na ebeplere istinat ettiriliyor! Ha
kikutte is , Devlet ._efiniıı indi takdir ve iraesi, 
bn işte yegltne rol oynamaktadır. Bu mu demok
rasir Meşrutiyet devrind bile, bu garip hal gö
ı 'iilıncmiştir. ., unu ııçıkçu bn kiirsüden açıkQa. 

it'ndc l'tmeli)'im ki, bu sakinı iıdet devaı ' edip 
gittik e, hn memlekette hi\ldnıiyet bi'W kaydü 
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· :ı:t niiH~tin değildiı·; ve milletin temsil hakkını 
~n.cak Bü~•ük Millet Mecli i kullaııır, csa la rı llıf 

·ohrı:a:ktan bir karl.§ bile ileri gidenıez. (Olmadı 
~esleri) .l3u hale bi ı· son' vermeye me<'bu.ruz. (Gü-
1'ültüler). 

Mfıru;,atıına başlarken istirham etmiştim ki, 
benim 1ıu söyledik l eı-im doğrudur, yanlıştır ; hen 
: öy1iye,viın , lm Jiiiin vicdaıılarnıı?.a, kanaatlerin.i 

·ze mulıa'k~meıı·ize, 'k11ı·arlarınızıı hiç şiiph iz hu 
· 'öyledikleı'im.i:ıı ttes1ri olmaı. (Giiliişıncl er, deva nı ' 

<levaııı sesleri). 

Dı·. AZtz. RA:::ı (Ma rdin ) - vakit kel-
li.inı kellüm Iii yeııfa kabilinden olur. 

Gl. ADIK ALDOGA (Devamla) - Evet 
ne güzel dinliyoruz; kellüm kellüm la yeııfa, 

Bizde Hükümet değişmeleri hep Devlet ..,efi
nin isteğine g-ö re, yapıldığını ve bu suretle Ana
yasamızın ruhsuz biı· hale sokulduğunu görüyo
ruz. (Öyle şer :vok sesleri). Var mı ~·ok mu oku
yan anlar! Şimdi bu kötü gelen ğin birkaç tipik 
misalini anctmeme müsaade buyııı'Unuz. Geçen 
sene Recep Peker Başbakanlıktım ni'çin çekilmek 
nıeeburiyetinde kalmıştı ? (Sıhhi sebepten, sizin 
söyliyeeeğiniz sebepten sesleri). Hükümet. çekili
şinin sebebini nasıl izah ettif P ker'iıı ~ekilmc 

sebebi üv.erinde hi~ durduk mu? 

Dı·. FARR1 Kl.lRTl T,U., (Rize) -Durduk 
paşam. 

Gl. • AD1K ALDOÖA .r (Devamla) - Me<'
liste konuşuldu mıı ? Orarla durmak başka . Bura
da Büyük Millet Meelisindc konıuşuldıı nıut Halk 
PaTtisi Meelis Grupu Büyük 1\fillet Merlisi değil 

dir. ( Yaşa~ıııı sesleri, gürültült>r). 

Devlet efinin izhar ettikleri i'ı·ad ~i karşı

ınnda çekilmek meehuri~·eti~dc kaldığını kim in
kar edebilir~ 

R-ecep Prkeı· ' i çekilmc~·c it'bar eden ş ·"· )[il
let Meclisiııin l<eııdisi aleyhi'ndl' eı·diği bir gü-

. veıısizlik oyu mu idi t Aslıı . I şin iç yü.1-ii ise; Cc
Ini Bayar ' ın D vlet fi ilc ~·aptığı bir muvallıııı 
idi! ( ıığdıııı v soldan ~ürüJtüler, ö.vle şe~- yok 
sesleri). 

· AlUıJJm YEZİROOL ( fyon Karahisar\ 
- en de ozaman Demokrat Pıımdeııdin. i"·in 
böyle şeyler, öylüyorsun t 

1. ADJK ALDOÖAN (D vanıla) - Bunu 
bilmwıeılikteıı gelme, hakilrati görmemek de

ıııektir . 

KEMAL ÖZ OBA (Afyon Karahisar) 
Vesikala:ruı eliınde. Mebus yapoı diye azını yıı.l

vıırdın . 

Gl. . ADlK AJ..DOÖAN (Devıınıla) - Daha 
g-eriye gidiyorum: cl al Bayar ' ın 193 de Başba
kanlıktan çekilmesi acaba ozamanki Meclis ço
ğunluğunun hıı ıat hakkındaki güven. izliği'nden 
ıııi olmuştu? Yoksa Dovl i Şefinin kendiaiue 
karşı ihsıts ettiği güvensizlikten mi olınuşt1ı! Hi<: 
şüphcsiY. ki , oır,aınan eliU Bayar, yeni Devi ' t 
Başkanından ümit ettiği takdir ve teveccülıü 

görmemiş ve yüz bnlaınaıuı§ olduğıuıdıın dolayı 
·ekilmiştir. 

VASF1 GERGER ( rmıı ) - Mnlınlc t'ete 
onun i in nı i geçti Y 

Gl. ADIK ALDOÖA - (Devamla ) - Jlpp
siııin cevııbmı ayı·ı ayrı veı-iı·iın , bu ınevzuıı ka
rıştıı·mıyalıııı, şim di en milhim nokta üzcrin
dey!z. (Amon ne imiş o mühiın nokta s sleri). 
Btmn da nu hııtıı·l~madıuı ge<;eceğiz'! Daha geri 
ye doğru gidi$•omnı. hmet Lıönü J~ yıl Bıı.~bn
kanlık ü a etmişken, bu Başbakanlıktım nıısıl 

ve ne gibi şaı•tlı:ıı· içinde ,çekilmek ııı clmı·iye

tiııde kaldı ! Büyük ~1illet Meclisi çoğun luğu , 

kendisi lıakkJllda bir güvensiz oyu ımı izlıııı· 

<'1nıişti L. 

N güzel tlinJiyorsuuuz ... 1Uiıllıılı fiHlu yok ... 
(Güli.işnı.ele ı '). Bunu da mı uııutacağız ' Bilnıeııı 

lı n uııntınııyorum, siz ıuıutuyoı"Sanız hilıneııı? 

AZiz arkııdaştarını , görülüyor ki , 'uıııburi
y t Devrinde Hükümetin değişnıe~i Demokı·aııi 
YI' Anayasaya göre yapılmıınıış; Rıışbakıınlıırııı 

tftyiıı ve çekilmesi D<.>vlet Şefinin ııı·zıısunıı bı 

rnkılnıış, Inı meııele üzt>ı·inde lüzuınu kadaı· dıı

rul mıınııştır. Kabahat hepimiz !edir, hiı,:hiı·inıiıin 
bir şey söyl~nıeye hakkı yoktuı·. lll')) birlikte 
lıunnn öııiine g<'<:elinı. Haşbııkanlal'ln ~Pkilıııel -
ı·i , Hüküm et lıuhrnıılıırı, hep böyle hize lıııs gıı

rabetle ifal ediler k ,.e gııı·ip lı:ıl tıırzlnrııııı 

göre neticl.'l~ıHliı·ilirııe , ırıcınlelwte hnııdıııı ıw 

hayır ıteliı·? .oğuuluk Pnrti~iııin ilrı-i gelım ll•ri. 

'bo;ı--:ıııa nöbet d •ğ' tiı'ir lltıruı·lııı-! llil;bir IT ükü
met. heeeı·iksizl i ği yüzüıw 'ruı·ltlııı·ok düşürill

ınez. Aııııynsnııın yed inci ıııııdılrsi clr, hö~· lı>t't' 

ııııııııl<>kette lıiı· türlü tııthik edih•nı z. 
Ru ııradıı şunu da işaret ederek g ,.m liyiın 

ki, Anııyıısmnızı değiştirını>k d ğil ; uıınıı ruhu
Illl buıaıı zihııiyctiıı zııUnt ıı ııı;esiıHl<·ıı kendi
mizi sıyırııuınıız llır.ınıgelınektecliı·. 

Aziz arkııclnşlıırını; buı·ııyıı kııdııı· ki miırtı-
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zatımm kısası şuduı· ki: Hasan nka'nın çekil
nıesi ve yeniden Hükümet teşkil etmeye nı eınu ı· 

edilme~i hndisesini dcmokı-ıısi esaslıırma ve bil
ha:;;ııa Anayasamızm 46 ncı ve 7 nci maddelerine 
tımııım~ıı Hykırı buluyorum. (Uygundur srs
leri ). Aıııa şiı uygun bulursunuz, o ayrı ııı esele. 

Hu hususta takibedilen \'C kötü hir· gelenek h ıı

lıaliı.U a lan rbu usule fiil en hir ııiha~'et veı·ilnıc

~iııi istiyorum . Artık yeter lıu şeflik illeti! biı· 

kişinin gizli nüfuz ve t<'ı·tiplel'iııin tesil'i altın

da kalma illeti 1 ( oldıııı öyl<' şey yok Resi ı> ri). 
Ef<-ndinı, ben dcr-im ki vırı·clır, siz diyors\lllU?. ki 
yok, ııe yapay ı m ? 

Kııbinl' Reisleı·iııin bu ıırzettiğim şekiller· ıli'ı 

hilinde istifa etmeleri, yani; Bakanlar buhranı
ıım ne gibi sebeplerden· doğduğu, 'biz milletve
l<illeriııc belli olmazsa, bulıran sebepleri Mec
liste yapıJacak bir Jmnu§Dlanın neticesi olmazsa, 
yani; hastalık belli olmazsa bunun ilacı nasıl 

bulunur1 
Diğer cihet de, yeni Kabineyi teşkile memur 

edilecek zati, Devlet Başkanı nasıl tayin ede
bi lir? Hangi düşüncelere istiqaden (Soldan, 
Anayasaya istinaden sesleri). Ortada buhran 
sebep] ri olmayınca ve bu sebepler örtülü kal
uıkça, Ba~bakannm çekilmesi Devlet Başkanı ile 
Başbakan arasında kalan bir mesele olmaktan 
ileri gider mi' Nitekim bugün Devlet Başkanı

nın, Basan aka 'yi tekrar Kabineyi teşkile me
mur etmesi hiç de isabetli ıWn.am1ştn·. 

Filhakika Hasan aka'nın tekrar Kabineyj 
km·maya memur edilmesi insana şu fikirleri ver
mektedir; sanki Hasan aka geçen sefer, almış 
olduğu varneyi gfiya daha iyi ifa edecekıniş de, 
(GüiÜşnıeler). Aralarında bulunan yedi kişinin 
beeeriksizliği ve elıliyetsizliği buna mani olmuş! 
Acaba Hasan Raka'nın çekilmesi v yeniden Hü
kümeti teşkile memur edilme i sebep! ri bu 
mudur . Eğer bn ise, şunu .öyliyeyiın ki, Kabine 
Reisi ku\'vetli bir politika adaını olmadıkça, 

onun Ka!)iuesinde yer alacak olanlar, şahsan ne 
kadar kuvvetli olnrlaı'Sa olsunlaı·, Hükümet, 
kuvvetli bir siyasi kombinezon ·olamaz! Çünkü 
Bakanlar Kurıılunu teşkil eden ı vatın Başba 

kaırın takip ettiği ana politikayı tıpkı onun gibi 
aıılamış ve beraber aynı istikıı.mette fikir efor
ları sarfetmiş olmaları lazımgelir . B\lll8UZ hi<:
bir siya i kombine1.on vi1eut bulamaz. Böyle 
olunca da, tıpkı bizde olduğu gibi, Hükümet di
namizmini kaybederek giinünü gün etmek, mil-

lct.i ve lVIeelisi oyalamaktan başka bir ınari!et 
gösteremez. 

Nitekim, 9 aylık Hasan Saka Hükümetinin 
memlekete yaptığı hizmetlerin bilançosu mey
dandadır. Şimdiye kadarki, tecrübelerimize ve 
ortadaki realiteye dayanarak diyebfiiriın ki, Ha
san Saka Kabinesi de tıpkı selefieri gibi, siyasi 
bir kombinemn olmaktan tamamen malırum bir 
hııldedir. Çünkü: Bu tertip, bu· sistemin inıame-

. sini teşkil eden esas, meınleketin içine dalmış 

olduğu çıkmazdan nasıl çıkarılabileceğiııi keş

fotnıiş ve onun lıcilen tahakkukunu temin ede
cek ~'aradılışta , bir politika adamı değildir. 

Meı.nleketiıı içinde ~ırpımp durduğu bu geçinı ve 
yaşııyı~ lnıhrıınına •nı·e bulacak ı· e hıık fıı · biı· 

t'iı', lıiı · Bıı~lıııkıınıı şiddet lo nnıhtacız. (B ıı , kim 
sesleri). 

Bu .. i~ı> göuilllcrc teı·nh Y·e vatandaşlaı·a ünlit 
,vere~ek; ıı c yapa ·ağıııı bilen, aziıııli, kudr tl i 
bir llaşbakanl a olur. Denecek ki, nerde bu 
ada ın. kim buluı:ak ' Bu adamı , Devlet Rıışkıını 
md (("elfıl Bayar sesleı·i). 

Şinıdi gele<'ek C'eliU Bayııı: için . Yorulnın 
yırı , yonılınııyııı. (Gülüşmeler ). 

lşt e görüyorsunuz ki, yılJııı·cn tecrülw etlil 
ıııiıı olıın insanları tekrar tekrar· tecı-übeye kalk
mak, te rülı lerden ibret almamak demektir·. 
Şinı(liye kadar. ki Ba§bakanların hütün mariCet
leri hep Inı! TeHübclerclcn faydalan ma istidadı
ıııır.a rağrneh. lll'den bu ihınalcilikte devanı edip 
dunı:voruz'l ı i~in g-c~ıııişteki hiıdisel cri tahlil 
ederek, hunlardan fııydalanınıyoruıı . Çünkü : 
;\f~clistcki çoğUJilnk gr·upu Hükümeti denetie
mek d<'ğil, oııurı a~·ıplarını örtıneye elıeııııııiyet 

veriyor. (~ollan Yoook. i~te bıı olmadı sesleri). 
Darılmaym cf ndi m; hepsi d<' iyi olacak de

ğil ya? llıı suı·~tle. aı·ada da böyle her şeyleı· 

olur. (H em nıalına. hem nııhıııa sesleri , gülü§111e
leı·). 

Bu •ün bilfıus.~a ıneşnın te il'leriııi şiddetle 

hi~setıııekte olchığıırmız v~ milleti inim inim in
leten ikti ndi ll urumu yoltuz bugünkü ve diinkü 
Rıı~baknnların kusurlal't y'izünden değil. .. ( flah , 
gPI ~öyle s<' leri). 

Dinle. dirılı>, acele -etme. 
Onların kuımrlarından ileri gelmediğini. a~ ıl 

bn bnhı·an ilmili ri nin ell\1 Bayan 'ın vaktiyle 
İktisat Bakanlığı ve Rnşbııkanlığı sıı·ıısm !ıı Hü
kiimet\;e yonlı. aııJo.ılmış bir• Devletçiliij sözü
nün peıxlesi ırltıııda alınmış qlnn gııyriiktisndi, 
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hatıılı kıırnl'lııı·ııı n ti c<•~i olduğunu kabul otıne
liyiv.. ( hilüşmelt>r). 

Ml'mnun musunuz bundan? (H oyu· sesleri, 
ıciilüşnıeleı •, ka h k n lı H la ı ·). 

8öri.iyonıl\ ki, şimdiy<' kndnı· ki. Bnşbııknn

ların hemen hepsi aynı zihııiy<'ttf' olan iıısıınlnı·

dır, a~·m ~iyasi m<'lct<'hin tilnıizlel'i olan Inı 

ınubteı·enı z.-vııt nrlık tııı·ihi I' Rl\ifelt•ıiııi yııp

mışlnı · , oklnrıııı atmışlar ve fakııt yaylaı·ıııı 

ıısmuk 1\•fııgııtini lıiı· tül'iii goöst>Creıııenıektedir·
l !'ı·. (gdebiyat yapnın s slel'i, güli.işnıe le ı· ). 

Işt e ıııaı·ıız ırı haşı, lıeııinı ıııtlııdığıııı; siz 
lıa~lca tüı-li.i ıııılıyoı·saıuz, bilmem. Ren nıılıyo

nun ki , n ııını zın i>a~ı bud ur. 
Şimdi kabineyi teşkil eden, Sııku arkadaşı

ıııızın kabinesine giı·en aı·kııdaşlıırın şııhsiyet

l eı·i üzerinde fikrirni arzetmeden kendisine 
şunluı·ı soı·uyoı·um: 

1Jüküıııct ]Jl'ogı·aııııııdıı V<' takip Nleceği po
Jitiknsınıla lnııılaı·ı görıııediıu. 

1'obii şimeli soı·ncım ~eyler tamamen kendi 
şahsi l<nnaııtinıdir. Bütün vatandaş kütle] -
rini pençesi altındıı rzip durmakta olan pisiko
lojik sefııletin önüne geçmek; yani: Vatıındıı 

şın geçi ın ~nrtlarını kolaylnştıı·nıak, noı·mal kıı 

loı·i miktarlarını temin için ne ynpmak niy<'
tindesiniz7 Vatanclaşlaı·m % 90 ının kımıı 

doymuyor! Açtn· demiyornın! Açtır der em bu· 
ılıılalık olnı·. ( Diyenleı· oldu sesleri) 'ıırıını di
yenler olabilir, fakat ben şimdi bakiknt üzerin
deyinı . llııyat o kadar pahalıdıı· ki , çalışıııı 

vatıındıış, değil çoluğuuun çocuğunun, kendisi
ııin bile kıımuu doyunıcak dunlllldıı değildir! 

Bunu kabul edelim safsataya bııcet yok. Denıa
goji olsun liye söylemiyorum. e olııcıık bir
birİnıizden oyı·ı iıısaıılnl' değiliz , hepimiz bu va
tıının evla<lıyız, ama hen bu part iden siz, o 
por·tiden. Bununla .. memleket sefalete, hed<'ni 
srfnlete götürülmektedir. Buna nasıl çare hn
hıeaksınız~ Psikolojik sefaJetten doğan, türlü 
tiiı·lü hastnlıldarın ve bilhassa verem fifetiniıı 

öniiue ge<;mek içiıı ne düşüniiyoı'ı:n.ımız? Çocuk 
vcfiy:ıtının önüne geı:ebile ek misiniz! Dullaı·. 
yetinıleı· w bilhassa eski emekiiierin yüreklc ı · 

arısı. halini rlü.~üııüyor ımı..~unuz Jlu acil ihti
yııçlııı·ııı. uzun vfıdeJi 1<'clbirleı·le dl'ğil; benıeıı 

n lıııacak iıcil v <'eı ı .ı tedbirlerle gi(lerilıııe~i 

icabettiiini kabul buyuruyor nıustımuı t Ve h<'
nıen tatbikntıı ge<;Pceğini zi vad liyor ımıım
nuı T Hükümetin uzun .viıdeli proj \'C ıı.ı·og-

ı'ıunlııı·ını ve vaitl r ini dinlenıekl<'n vataııdıış

lnı· u~anmı.şl:ıı• dıı·. ll epinıi z d<' usnııdılc, yalnız 

cliğeı· vatııııdıışlar değil. Artık oıılnm, 1' 111nııtlıış

lıırn ve bize ıle onlaı·ln heı·ııbeı· , im gibi pı·og
nıtnlıır bize hiknye, hattfi yılıın hikiiycsi gihi 
g liyor! 

Vntnndaşlnı·ııı deı·cliııc ~ıı ı·e hulnııyuıı , hir 
Hi.ikiiınetin biı· dııkika yeı·inclı- duı·ıııMıınıı na
sıl nızı ollll·ud Rrninim ki , ıı rkııclaşıııı, aııiz 

llasıııı ~aka, siz d<' milletin bu a ıkb dunınıu

ua ~m·e bulaınıyacağınızclan ve bulamadığınız
dan bi ı· v icdan nzahı içinde. iniz. 

Hükümet Başkanı ve bilhassa onun koınbi
ıırzoııuna giren yeni Rakanıarn soruyorum; hal 
km acil iıht-iyaı:larıııı diiş\iııere'k ve bu fıclı i~ti
ya~ları gideı·mek gihi bir fikirle mi Ha an . . nka 
Kıı'binesine giı·nii§ 'bulunuyorsunuz? Yol«ıa bü
yiiklcriniı,iıı ıhnkkıiiıwa ·ki t :veccülhünü kuvvet 
sayarak ını bu işe atıldnıız? Hangi kuv.·et , siz
leri biı·leştirıııi hulıwuyoı· ' Her biı-imizin iyi 
niyetiııi:t. ve · şahsan bir· bııkıııılığı idııredcki 

kudretiniz knbul C'dilsc bile, knl'(ltığunnz teı·tip
t<'n, hayırlı 1ıir netice çıkmıyııcağııu slze anlat
m ıY'Qr mu? 

Arkadaşlnr: Hasnn nka'nın ne istifasım 

demokratik e ·asla ra uygıııı buluyoı-unı ; ne de 
k ııdisi ·nin tekı-ar 1\ıu nıülbiııı vazife ile tavzif 
edilmiş olma · ını memleket için hayırlı g"öı·i.iyo

ı·unı! Yr ne d<', birka~ genç Bakanı içine alınış 
olrnıısıııclMı dolayı Jnw,ret kazanmış olduğuna 
Jl1Rlll)'Onlll1! fiıuıun için, htı ka bineye e ki sin<' 
olduğu ~ihi (Kırmızı rı•y veı·ı>ct>ksin sesleri.. ... ) 
8üvi"Jıirn yoktur·. 

Aziz aı·kadaşlarıml Şimdi biı- tekiifte bulu
na<'lığıın i (Bunn rağnu•n beyıız oy verirsin 
seslt>ri) O dıı. olur efendim, ıııesele kır'ıııııı, ye
şil. J~yll?. oy vı.>ı-mede değil; hir ıııeml kl.'t dil
vıısını, meınle'ketin ·hastnlıklarmı aklıının N•di
ğl kada ı· huzunınıızdıı hir nıütı>vıızı nrknda~ırıız 

olmak sıfotiyll' ~öylemektiı·. Repiniııin knlbi •bu 
ıııeml ket.in ı-efnıhı ''<' sandeli ic:in çarpıyor. 1ıit,:
lıirinıizin aramızdıı kıl kadar fnı·k nlnıadığınn 

hen şıı~ı. n eminim, bıınu bu Meelisl<>n iftilıııl"iıı 
aı·zecl<'riln. (l\ravo e;ıleri, nlkışlor ). 

Aıir. nı•kada larını 'bir 'fln:ii nı'iilıi1lıııznsına 
kapılmadan hepiniı.e . öylı> 1ıiı· tekliftC' huhıını
cağıııı, amıı siz isteı· kalbul ediniz istl'ı' knhul 
etmeyinizi Anaya anın 46 ncı nıadd ,ihiıı mii
nnınııı Ye bn maddenin kımdiue tahmdl ettiği 

meRuliyete dü iinmiyerek De·vl t •. efinin emriy-
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le istifa. eden, Ba.şba.ka.ıi Hasan Saka 1YJ e1birli• 
ğiyle geliniz düşür Jim . (Bu olamaz sesleri) .. 

Dr. FAHRf E EVtT (Kastamonu) - Eski 
Hasa.u ska'yı ını dü ürüyıoruz, yeni ini mit 

GL . AD1K .AT;D0<1.AN (Devamla) -E Jd. 
ini de, yeniı;ini de. Böyle olunca iti'mııt reyi 
veııniyelim mitlııısına.dır .. 

Böyl olwıcıı, Hlüküınetiıı , umiJıurbaşkıını-

nın emir ve telkıinleriyle indirilip hindirilemiye
ceğhıi hem Devlet Şefine; hem Hasan Sıı•kn '· 
yıı ve hem de hütün Millete ispııt ederek gö!'!te

teı·elinı . 
. ÜREYYA ÖROEEVRBN (Dolıke ir ) 

Vaı·, var, lıücceti var Paşam . 

Gl. , ADil AT;DOÖAN (Devamla ) - ı> 

olacak. biz ihtimal etıneyiz , yine çoğunluk pnı·

tisinden başka biı· arkadaşa, Kabinenin tı>ş kili 

verilir. :'vl<>sele ŞII zihniyeti el birliğiyle yıkalım, 
kardeşi rinı! Ve anlatalım ki , bn menılekett ı> 

Kahine ancak Meclisin karariyle düşer: Mecli
sin lnıı·al'iyle ikticlnrcla kalabiliı·. 1şte bu zihni
y ti gösterdiğimiz p:ün, nıcmlckette demokrıısi 

vnrdır denE'bilir. ( ıığdan alkışlar ) 

1~ M:AlL ~IAKKI ÇEV tK ( Rskişch iı·) 
Parti ııamııuı söylüyoı-ııııı. 

'nyın n rkadaşlarım : Aldoğan küı'Siiclen Fi
kirlerini izah ecl<>rkeıı Recep Peker Kııbiııesiııiıı 
ııed<'n dolııyı ist ifıı etmiş olduğu noktasına 11'
nıns ı>ttiler. Bu n ktayı izah ederken bu kııhin('
niıı l>t>ıııokrııt 'Pıırtiden eliil Bayar'la lnönü 
arnsıııdn bir ıııuvazna neti esinele diiştiiğünii 

söyledileı· . Höyle bir hal olmadığını partıınız 

ııdııııı tı>krnrlnl'11n. (Sıığdaıı bı·avo set~IHi) 

RAŞKAı'- F.nıin ._ a~ak. 

EMtN, AZAK ( Eskişehir) -Efendim ;tı>n-

1d<1 deııler , muhıılifler ve hu sahadn konnşıııı 

lnr bütiin sö~·liyecekll'ı-ini söyleclileı· , hızını al
<lıl:ır, ynlııız hir şt>y unutıılınnştuı·. bt>n clı> ona 

ttımas edeceğinı. 
Harici siya ı>tiınizi Birlt'şıniı;ı fiileller snfı 

ıı~ kattık ve o snftn knlınnkta devanı ediyoruz. 
Bugün 'fürk Mi lleti i inde bu düşiiııc d ·n ayı·ı 
kıılncuk hir t<>k feı·t oldnjhmu kalıni etm<'m. Bi
zim kendi selnmetimiz ve bütün · insnıılığın se
lnmetiııin ancak bu ~irlikte olduğuna kaniim . 
Bilha n bendenizin kabahatli bulduğmn bir 
yı>r vardır. Ttükümet bizi layıkı ve~hile tatmin 
edenıı>di. Biz. harici siyıı etimizin i~abı olnı·ıık 

üzE'rinıizc düşen ve düşe ek olan her tiirlü tE'd
biri ıılnınkla mükellefiz, bnnn ynptık ve ynpa-

cağız . Anın, arkadnşlar, hi?: e a en zayıf hlr 
ınillı>tir.. Acaba hu tedbirleri nlırkt'ıı bu hannı
lenin ıtğıı·Iığı günün biı·inde hiziın dizimizin 
deı·nııı.runı kes m ez mi, bizi ~ökrl'!nıez mi ? 

Aı·kadnşlar , Vnziyet hakikatc>n ağıı-clıı·. Ynııi 

sa.do Muhalif M:ebus ııı·lcada.cılnı•ın değil, Muvıt

fık ııt·kııdn.cılaı· ın tlııhi i~ind <' zııptc>deııı iyert>k söy
ledikl('ri kndaı- ıığll'dır . t ş ciclcli, nıüşkül dunıııııı 
ızidiyor. Vergileı·iıııizin sistPnıi. inldşnfı önl!'
ınektediı· . Hatta tıısa.vvııı· edilen ~e liı · Vcı·!l'isi. 

huıın büsbütün biı· heybet katncııktır. 
Elimiz aldığımız znınaıı, bir~ok Devıe·t te

ş hhü ·leri var ki hesapsı z olduğu, yerinde ol mn
dığı. faydasından fazla masrafı icabettirdiği ırö
ı·iilüyoı· . nuntın i<:in h!'pimiz feryat ecliyornz ve 
diyonız ki. şn ~iftçiy'., köy lüyü kaldırıılıın . ıı o:. 

buki <'11 ufak. rknıı>ğiııe hir· tuz bilı• ınoalest'f 

kııtaııııyoruz . 

Aı·kııd:ışlar. hn müdırfan tE'rtihııtı salıasınılu 

teş kili\tıını zın ağıı -lığını V<' bugoiiııkü ahvııl ve 
şernit devanı ettik~<' Inı yükü tnhaınıııülsüz hiı · 

lıalr getireceğini ve bizi çöğc r·t eceğin i mensur 
nlılnğmımz rlevl<'tleı · caıniıısınıı anlatmıııııız li\
z ınıdıı·. Eğ(•r Bıışhııknn heıı bunu liıyıkiyle ıın 

lnttım derse, hen ~ahsıın buna inanmıyorum, " 
,·akit öhiiı· tnı·afın hi<: anlanııtdığııu \'P ıınlııma

ıııayı VE' dinleınenıey i fikl'ine koyduğu ıınlaşılıı·. 
Aı · kadaşlar, dünynya yardmı etmek kn,'vı• 

lin<l<' olıın .Aıner-ikn . yııııındıı ahzi me,·ki etıııi~ 

olan bir 'Nirltiye'yi taınııınen çök rtlikten ı:ıoıı

ı · ıı. t.?krııı· yıışatmayn knlay kolay muvaffak o lıı -

11111?.. Bu nıemlekl'tiıı yıışnmnsı kı>ndi ııı!'ıı.fııoli 

ile de nliikalırlır. 11eıı huııu ya bizim llüküme
tiıniz·n lityıkı vt>c,:lıile ıııılntımıad ığınıı \'eynhut 
,\m rikıı nm huı·ııdııki te · kiJ iıtıııııı ıınlnmadığı

nıı ''eı-iyonım . Ençok kııhıılıııti ıle kflncli llükü-
111t't im izde lmlnyorum. ~in k ii bizde efendilik 
ı-uhu vnrdıı·. Böyle ıııi clE'nir. şöylı> mi cleııir, bıı 

öteelen heri hastalıktır. Bu derelin acısını çeke
riz. derdi olduğu gibi ıınlatııınk liizınıclır . Bn 
nı(lnıleket bir, iki en e Nonı·a hüshütün c,:öker~ ' 

yiiz bin · tiiı-lü iliıç fayda etmez. 
Or. ,\ztz RAS (Mnrdin ) - Bunu burnu.ı 

konuşalım ını . Rıııin fley ~ . 

El\11 r AZAK (Devamla ) - Kouuş:ılıııı, 

konşmıyalını. bilmem, ama milletin faydasınadır 
diy<' söylüyorum. Yakıh bir komşuıııuzun tli 
tiinl ri atılıyoı·. hiz tiitünlrı-imizi . at~mıyoruı:, 
ııeresi do tluktur bunun ?. 

· Aı-kndnşlııı•; hu m \'ZUiııı·ı şimdi g ı: liın. 
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M11'A'l' A YD lN (Aydın) - öyle, söylE' d"

Yıı.m et. 

EMIN HAZAK (Dei"Hnılu) - Aı·kııdıışlaı · , 
bir gün zannedeı·iın llal"iciyc \t•kilinin ağzın
dan diııledik, veya Anupa'dan gelE'ıı bir aı-k:ı
dıış anlattı. perişan olan Avı·upıı ıııcmlek tleı i 
ıııarrınr olmuş, derhal kıılkınmıştıı·, ın nı nun olu
yoı-nz. lıunlıırı işitınekle . l~ıı kııt ıu·kndaslaı· büs
bütün bir yıkmtıya !{ideı·sek biı.im d . kıılkın 
mamız. <:ıııılıınrııaın ız çok nıüşkül oluı·. Huıııı 

1 lüküıııct nezaket i siyıısiyedir diye i geı·çi kar
şı tarafa söylemiyor ımıa, bıı siyıısete sığnıat.. 
lıatııdıı·, im i$i olduğu gihi ,ııılııtnınk liızıındıı·. 

Rizim tütüu sntılını.voı·, bir koın~u gidiyor·, 
tütünü satılıyor· n• Ameı·ikıı 'nın i~edsin 1 ıl hi· 
ıııaye göı·üyoı·. llu ne garip şeydir·!. 

Bi1.iın Hiikiiııı etiıı dahıı iyi kııbiliyet göstc
ı· •nıed iğinıizi kahnl rtınek lfızıındıı·. Sıı·f bu 
nokta i<;iıı , kiiı·siiy<' gPiclinı. nıillf!t ıl'l' duysu:ı. 

dünya dn dııysuıı. Bize kııı·şı. 11(' hileyinı lııık 

xı?.lı!t deıııiye.viııı, müstııhıık olduğumuz hiı· yaı· 
ılım yoktur tliyl•yinı. !lu gittiğiıııiz yol ilnd•· 
bizi ~ök ı·t~cı>k hald elir·. Rı>ıı lıiı· ricMla. \lııh•ı 

hulunacıığıııı i nıkııa bunu ne zanııın ol ıı yapıı
hilidııı. 

:<\.rkadıı.şlar, tenkid gayet kolay şeycliı·. Yapı
lır. ed ilir-, falıın olur· filiiıı. lşt l' sl'<;n ı ~?nleı·imi " 
ıil' hu işt<' bizi ın ıl ı·t leriıııizi dinliyoı·laı· diye 
sevinç duyuyorlıır. lhınlm· i); ~ry. F'akut bnıı

larla mill tiıı yarasınıı ıııelh.ııı oluıımuyoı· . Bu 
yıırayı daha ' müessir ş kil!le t(:tJa,·i r;ııresi hn
lunmalı. Ben ak.lım<'ıı llasıın 'nka Hükümetiıı
ılen başka bir llükünıet gctiı·srniz hıı ş<'kildı· 

birşey kararlaşıııııdık~a yine hi<;hiı· ımıvuffaki
yete gidilemez. Ben diyorum ki, hu iş hakikateu 
ciddidir, ,·erB"ilerinıiz ağırdır. Uiı· vı>ı·gi " 'O 
ni petinuı- olursa bu 1•ergi vı>tilt'ııı z. kaçmlı ı· . 

Vers-iyi verUebilet•ok hale getiı·m k liizııudır. 

özde biı· Ağntım Hesnıinde biı·çok şeyler şııbiı 

olduk. Ağnam Re mini ucuzlattık, \'e rginin tah
sili çoğaldı. Yani Ağnoıu Vergisi ucuzlnılıkı;;a 

Ağnom Y rgi. i hlısılnt ı ııı·tııııştıı·. Ingiltere 'dı· 
olan bir hıidiseyi işitnıiştinı : tnıtilt ı·l.''dı• büt~~ 
ınuvaı: ne ·izliği yüzünden hirı;ok lliikiiıııNlC'•· 

değiştirilrniş, o gelmiş, hn gelmiş nıuYnJ'fak oJo 
ınMıış. 'ihayet bir zat ı getiı·ıııişleı•. ilk iş olarak 
\"l'ı·gi motrahlal"llıdau Sf O biı· indirnıe yapmış. 

Diğerleı·i hudıılıı dl.'ıni ·ler, bu ol nı· ıııu ?. Büııhii

tün nıuvazeıw lıuzultlu demişler. !<'akat neticl!· 

de görıııüşlı>ı- ki, lıasılııt cskiııinıı naznrıpı c l 't 
yüks lmiş. · 

HAMDt YA l iMAN (O rdu ) - Şimdi olu...
'ıııı nca ba t 

~lffN SAZA! (Devamla) - Hocnnı, şimdi 

bir :\luanıele Vergisi vnı-. erbııhı nanıu u öldü
riir, diğerlerini ihyn ı>der. 

"'onra Başbakanın be~·ıınnameı;iııcle temas rt· 
tiği Hclir \ ' ı·gisini de bı>n ver~i ıslahı bııkıının

dıın faydalı görnıiirorum. <lelirs burada üzerio 
do konuşacağır.. 

Şunu da arzedeyim ki, şu llleclisiıı i~inde ka
biliyetinıiz nedir?. Bu parti, §U pıırt i işini bıra

kıılıın: Bu milleti Celiıkete süı·ük l eyip mali vıızi
yot zayıf bir hal geldikten sonı·ıı o parti mu
vaffak oluınş bu parti nıuvoffıık olmamış hu, 
nıesele değildir. Mitletiıı derdi ııasıl halledilir, 
1· ergiıniz, na ıl olmalıdır, iktisadi tutuıımııııız , 

nasıl olmalıdıı·, D vlet, nereye ka lar iktisadi 
işleri meşgul olmalıılır. Rütüu lıunlıırı Vekii 
Je tlerarıısı bir konıisyonla Jıııllcdemeyiz . iinkü 
,. k iiletleraı:ıısı konıisyonlıı;· ı bu işi lıaşııı·amıız. 
Bu Meelis~ıı ayıracağıııııı 30 - 40 kişilik konıiı:ı
yoıılada halledebiliı·iz. anayi işler·i için "yrı, 

orman işleri için ayrı ziraat işi ri i(}in ııyn kv
misyonlar kuraı-ak ve hariçten de · yııı·dııııııııı 
muhtaç olduğumuz eliiınanlor·ı le alımık hu 
işlerin esasını kurmak lfızııııdıı·. 

Bugünkü vaziyette bir Bnkaıı gı>liyoı·, şu kıı
<laı· t nsikat yapıyor. iğer hir Bakaıı geliyor·. 
yeni teşkilat yapıyor. Riitiin huıı)ım ehenımi

yetle göz önüne alarak kuracağımız komi,~yoıı

lnrla halletnıeliy:iz. Ben hayalimden şöyle ge
çiriyorum; beş kuruşa buğday, 6 kuruşa tütün 
indi, ben Bafra'da 100 paraya kadar tütüııüıı 

atıldığını göı·düm. Vergiler d bu uretle ... -Ht']l 
bird n bir siiküt olduğu zanınn nasıl nııııı ları 

kai-şılaşaeağız ' nuının için ne gibi tecllıitll'r ala
cağız' Bn büyük bir ,, baldir. tı n Başhakıııı 

olsam muııı·ız partileri de çoğırırıın bıı, hu iş 
nıillet işidir, e1•veliı bu işi halledelinı, Konı·ıı 

rlediğinizi yapalım. lnşaallııh arım ederim. enı
ııiyetli biı· sulha varılsın. O zornan lınnu yap
mazsak heliınir.i kaldıraınnyız. V t>lıali lıüyüktiir. 
aziz Başbakııııım. Mnrıızatııu buııdıııı ibarettir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahitııır) -
ayın nrkadaşlaT i Yakit gı>çti, yazdığınıı oku

ınıyacağmı, birkoç cüınl ili' mak, adımı ifadeye 

1çolışaeağım. 
Efendim, bir Hüküm t te.ekktll ederken, t -



- 560-
şekkiilü iiıııııdn o ülkrniıı SDkiııleri olan ıııill<>

tin taşımak'ta olduğu lııılrti ruhiyr 1·e o ,vrı·de 
m vcııt olan nhv:ıl ve şartlara uygun §ekilde 
hir proıp·aıııla · ıniiiE'tin kııı·şısınn ~ıkmııya nıcc
burclur. 

Bu proıı;ı·ıınıda 1_939 dıın bu tnrnfıı Inı nıill e

tiıı ge~ihıı~kte olduğu hal ti ı·uhiyeye uygun ,.<' 
ııınddi , ıııicn vi 'lı 11hı·anlaı·n çarı- lıulmıık ı u·ıu H' 

kııyırısıııı milleti tatnıjn eelecek ~(',ldlılı• ifııdt• 

edenıeıııiş göı·üyuruz. 

Mill et hugün iki ıstırap içirıdediı· nı·kııtlu~

lıu·. Bunu M:ık~a söyl iyelim, biı·biı·imizi aldatnıı

nılıııı. nu ıstırnplaı·dan hirisi maddi ıstırııpla 

diğer ıniinıı vi ıst ıı·uplııı·dıı· . 

Maddi ıstırapla rı hususunda bundan 9 ~~~

en'I"Cl Hasan , akanm programında, ~'apacağız, 

edeceğiz gihi ac:ık veya zmıui vaitlerle müteselli. 
olur gibi olu~•ol'duk. Ozaman b ndeniz söz al
dığıın zaman, hayıı· katiyet yoktur, burada hir 
hayal ve serap ·eziyorum deıniştiın. Uattit bfızı 

ıırlmdaşlarııı itirazını mucip olmuştu. 

Bugün göı·üyoı·uz ki, birinci Hasan Saka 
kabin-esi vaitlerini ~·erine getirememiş, tabirimi 
af buyurun, aciz izhnı· ctmL5tir. Maddi ıııtırapla
rınıızzın bmıında iktisadi duru.ınumıız vardır. 

:.\fali dnrunıuınuz çok !enadır, hatta. ölgün vnzi
vettedir. Bir kısım yerleı-de yoksulluk hatta 
~~;l ık vardır, dediğimiz zaman bizim dcrelimizi 
ıııılanıuın ışlar, politika ,vaptığımız icldiasiyle, ken
di valilerinin verdikleri raporlara ilimat t>tıniş

lt>rdir. Biz, ıı;uhalefet vazife ini tam ve kıiınil 
nıiınaı<iylı> ·''aJJı~·oı·uz. Bundan dola~rı takdir i -
tenıi\'orıız, fakat t kzip de i teıniyoruz. ( l spııt 
\'1 ~ı ı· i, i ·i nı bildir sesleri). 

sunu emin olunu1. ki, bu milletin huzurunda 
yala·ıı sö.diy l'ek insanlar değili1.. Eğ r a.yni 
hissi ta~ı,,·oı~anız, ~'in-c ayni hisle karşılamanızı 
rirıı derim . Defterim yanımdadn·. a~lıktan ölen 
vataııdaşl:ıı·ın isimlerini oku~·abilirinı. ( · ldan 
yalAn Röylü~·orsuıı se leri. gürültülcr). 

Türk milleti hangimizin yalan söylediğini 

bilnwktı>dir. 0-eftı'r ~-ımımdadır i.·iml rini oku
~·nhiliı-im, ıner.arrlan ı;ıkaıııı lJakın , açlıktan öl
nıü~lt>rdir. (f:liı·iilt ül r) . 

AlE\ mn t L , ' (nir('. un) Tamanı •n yıılıın 

H~·lü~·orsmı, n,l'ıJl <'di~·orsıın. 

KE:\fAlJ 07-ÇOB.A~ (D~,·amla) - Yalan 
ıl eğildiı·. ~iz ıcörınrk i ·teıııiyoı unuz. Yalan söy
J •m ·k kııı.laı·, hııkikatı t~kzip d ahlokstzlıklır. 

.,. u halde milletin geçirmekt olduğu ıstıra-

ha çare hulamıyan birinci Hasan aks. Hüküme
tinin halefi olan ikinci Hasan 'aka Hükümetin
den de böyle bi.r§ey beklerneye bizim ümidimiz 
ve milletin güveni 'yoktuı·. Yoktur aTkada§lar. 
(Soldan sizin yok sesleri). 

lkinci Hasan aka Hükümeti za.ten bunu 
lcavı·amıştır, çü.ııkü _birinci Hasan Saka Hükü
metinin programındaki vaitler bu defa. üstün
körü ge~.ilnıiştir. İktisadi hayatımızı tanzim 
edici tetbirler bulmakta aciz' göstermi§tir. İşte 
ikinci Hasan Saka Hüküınet.ini bu zilıniyet için
de bocıı!adığıııı gö~ek v anlamak lazımdır ar
kadaşlar. 

tkinci Cihan Harbinin sonundıı , milletin ol
gun hiin,vı>Si , milletin isteği 1' 1' milletin rızmü 

iradesiyle demokratik bir ·hayıttn kavı.ışnıuş bu
lunuyoruz. Fakat milletin gönülden istediği gi
bi dil<'kleriııe kıwuşaııuımış ıııilııcl'i ıstıı·aplıı

r·ını dindirn:ıeıuiştiı·. Aı·kadaşlnı · . hu nıiill\'Vi 
ı~tıı·aplar ııe<lit· ? Miiıll'vi ıst. ıl'lıplnı · . iı·aclesiıl{' , 

hımliğin<ı hitkiııı olmak kııygusu. ı•ııdiı;ıesi. tu
lı lıicliı . ( ll ukiıııdir scsleı · i ). 1 lt•ııüı bi\kiın ola
madı. Biı. ümitle karşılamak isterdik ki, 12 Tcııı
ımı~ h rannıınıe.·inin bu nıilletl' vııtlettiği bir 1ıı
kını işlerin progı·anıdn tekı·ıll' yer nlsııı. 

Yine se~iııı işleı·inde, yeni Su;inı Knııunuiıuıı 
şöyle böyle bizim VE' milletin istrnıeı1iği bir şe 

kild ,-erilmit: olduğundan duyduğumuz ıırıyı 

tıı l'i1 edeın~nı. ( lfanııi acı seslc ı ·i\ . 

Arkadaşlırr, mi+letin halini gör<> ıll t-ı · hu ııcı 

,., hi~' ~derleı · . 1\fisal ıni istiyoı·~nnÜ7. ~ Yalnız şıı 

iki ııv zarfııııla nıenll Jıtofin 19 - 20 ,·ilayetini 
ılolaş~n;.· hnttil ha~ı villlyı>tleı·i köy köy gezmiş 
hir ıll'lttıdaşıııız sıfutiyle sizr hu hakikıı.ti söylii
yonıııı. Yapmayın. t<'kzip ı>tınl.')'in. hakikat in 
kendisini söylüyomm. Siz de, biz de hu qıtnııın 
~>vlfı\lıvıı. Bunlar ~-nion ılPğildiı . . 'için ;.tür\11-
tii yıı;ıyoı'!ltınnz, ııi~in yniandı ı· diyor.·unuz ~ 
lltpimiz hakikatları söyliyert'k d rde çarr hulıı
r·ıığı ı . 

ILU([)f YAJ,)!A1\ ( Ordıı ) -· Kabak~ı i\IııN
tııfn'ııın <>tmfııı, ıla toıılnııılılnı. 

KEMA ÖZÇORAK (Dt•,·uınlu )- Y:ılnnıuı 
Nöyl rlik . .\rpııy1 t'('VO gönlül('t ılt>ılik. Vıılıın ını ! 

'Milletin yiye ·eğini Hlltlınız, ııılllel ıii'Jlll yedir
ılin iz. Bunlııı · ;nı lım ını , Hl.'lki ııiz 1.enginsiniz, 
fnııı ·ala yiyoı·ımııuz . }!illet hillıi ııt·pn yiyor. lıı 

k:ı.• diyor uıım .. 
UA KA.' - ,'ıHiedl' ıt •lin. dı•yanı buyurun. 
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KEMAL ÖZÇOBAN '(Devamla) - Ru nı ııı

Jeket nedir arkadaşlar~ Bir sanayi ıııemlekcti nıi

diı·• Riı· zirant ıııeıııleketi ıııidiı·~ Size soruyo
rum nı·kadaşlıır. Bu memleketin ne olduğunu 
hiç bil'iniz hileınezısiııi7., biz de hileıniyonız. (Oü
lüşmel eı· ). 

1zah ediyonını; bu memleket ziı·ant nı~ııılek e
ti midir ? Bu ııwıııleket hüyük hir ziı·aat menıl<'
keti olahiliı-. Ektiğini, bi~t\gini sntııııııymı hiı· 
nı nılekrf zi ı·ant nıemleketi olm az. Zira etinele 
ııınlı varken yenisini elmıeye lüzum görmez. 

Rııııısun'dı\ Bolu 'dn Eı·hııa taraflııı·ında clo
laştını; Hu nıdıık; tütüııleı· kuruıııııya hıır~p ol
ıııHyı\ ınnhki\ın bit· ,·aziyrttrdir. Millet ç alışıyor·, 

alın tpı·ini döltüyur, anıç dolusu para sııtf~i

yo ı· . ınııhsulülıü yetişti riyoı·. n•için btm a Hükü
nıl't ııwhı·e~ bulanııyor, sııtaınıyor1 

Ve yine lııı pr·ogı·ııııı<lıı göı·ınek isteı'(lik ki ; 
.\d nııa'tlıı parııuk yetiş~iı-icileriıı clepnlııı· ını dol 
ılunııı i sto klnnı ~·ar·e 'hulsım. Aı·kııclaşlııı· vata
<lıı~larııı sızlnıınıı bali yüı·eklcı· ııeısıtlır. 

( Vıılı ,· alı ~esl!"ri). 

NA!;\t1' I<'IHAT (Saınuın) - Ya landır tıı
nıanı~n. 

KE~I.\1, ÖZ('OBAl\ (Deva mla ) - Dediğinı 
A"ihi o ,l'alııııı bu millt>t kimin söylediğini pekiila 
biliyor·. Şu hald!' ll(' maddi \'{' ne de man~vi ı · 

fıı·ııplıını ~arı> 11ı ulııeağını cliyeın~yen lıu Ilükü
ıııet nıüteı·eddittiı·, ınütereddit ·bir Hükümet1 ir. 

l1AŞI\ ı\N - Dı-vanı <>d in , haşkaı·n cevıııı 

veı·ıııeyiıı (Oüriiltüleı· ) .. 

KF;.MAI , ÖZ OHA (Devamla) - , ııyın 
lf11snn RAk n 'nın hen şahsmın hi ı· kı)"net olclu
jı;unıı inanıııılıırdıınım. .ünkü onun hl'n tal{''hf
siyiın. ]<'akat ıııesele şııhı işi değil, hir nıpınl!'

ht ın!'. t> l t>sidiı · . 11ıı iş , Millefe kıır-şı ynpılııcıık 

~ıir vazife i idiı·. .eçen sefer de lın kürsiiden 
12 T emmuz TII'ynnname inlıı rubuniı uygun kıt
ntıniaTı yııpııcağıınm vııit ~ıuy\ırttn ılediğlim zn
ııııııı ~Pld ilı•ı· k ür. üye <'V t antidemokratik kıı
ıınn In,. vardıı· n!'<lilcı· fH kııt 1~ ıınlıul 'ıı gittilt>ı', 
or·ıHlıı bunlar ılıı ıı ı·!'<lı>n ıktı. böyl<> aııtid<>

mokrııtik diy<' lhir ŞI'Y ,Yoktur d!'di!Pı , niı,:in 

Yııtletti, o Jıulde sonrıı ııntidE'mokratik ka 
ıııııı ,vııktlı da ni~;iıı tııdilleı·le g Idiler. Thııılıır 

qıiı·rı· tHrrl<lüdı• dt'lil t şkil tnı z mif 
Pl'OI-(rorııdıı ka.ti)'ef olmadığına i nret l'diyo

rnnı. V<' yine 1ktıidııı· Pıırtisiııin içinden ~ıkacak 
bir Ilükümet bUI'ııda her ııunan mevcut olabilir. 

Ben şahsan şahlBlnr üzerinde dwınuyornm. Fa
kat dertler üzerinde duı·ınak Iiızııngeliı'ke hakika
tan iyi nl'lticelcr alınabilir aı·kadaşlar. 

Fakat şahııı balinde değil, heyet halinde ı.."'i

recckleri , üstün'körü vaadedooekleri işlere ve ken
clilerine mıılıiyet itibariyle itimııt edemez ve iti
ınat oyu vcrmezsek, buna kimsenin darılınıya gü
cenıniye hak'kı yoktuı· aı·kadaşlar. (Ölenleri de 
söyle, onlaı·ı okuınadm ~.Leri) . 

. ÜREYYA ÖRGEBVRBN (Balıkesir) -
~ ayın Milltevekilleri ; yeıd kurulan Hıısan a
ka Hükümetinin Büyük l\IiU eı· Moolisine arzet
tiği J rüküınet beyannamesi vesilesiyle lıu kürsü
dc konuşulan şeyler, teşkil etı ikieri mevzu ba
kımından , bir ı !ükümet beyannamesi ii zerine, 
y ni kuı·ulıııuş hi ı · '1 i ükümete güven olup olma
dığıuı yoklamak i~iıı , yıt pılıın konuşmada orta
ya atılan fikirler nev'inden olmamakla beraber, 
hüı·ı·iyetin vatanı olıııı hn ltürsüden ı:ok zaoııın 

koııuşınıılııı·ını ist ed iğimiz halde bu kürsii yeri
ne ı:ıokakln ı·ı ve ıneydanlııı·ı dnbn uygıııı telitk
ki eden ve oı·a laı ·da konuşmada zevk ve men
fııat bulan arka'da.şlııı·ın .. 

AliMED Yl~Zffi llL (Afyon Kaı·ahisar) 
- iz konuş.ı.ımazsınız ki , 

, ÜREYYA ÖRGEEVREN ( Devamla) -
Burada konuşmuş olmal.ıınını, 'rürk milleti için 
lıiı· kazanç ·ayıyoruııi . Onun için kendilerini 
tehrik etmek ' 'e bn halde ihtiyaı• ettikleri millet
Yekili vazifesinin iı•ııbııtını ve tarzı hareketini 
idam!' ettiı·ınekte kl'ndileJ'ine muvaffakiyet dilıı
ırı~k. bizim en zevkli ,e n Ş('r·efli , ıııilli işleri

mizi görme teliikkimize uyıııı bit· vazifl' olııı·. 

(Soldau hr·avo sesleri). 
.Arkııdaşlaı·ım: höylt> lıiı' insıınlıı, böyle hi ı

z vkl hir millı>tvckili .. rerlis iiY.ası olmtık lıııysi
y<'tiyl~, tarihin , ilınin. hakikatın Ye müşterek 

büyük ınilll ınenfaııtiıı enır!'ttiği yolda yüriicliik
lcri i<;in elh!'ttl' k~ndimi lıahtiyar sayıyorum. 

Konuşulan özlerhı. <:Ok zayıf, <;ok yeı·~iz 

olun kısıııılaı·ıııı hiı· taı·ıtfıı bırokıırak paı•tiınin 

1 rükümPti olan Jlıı~an Sakıı rTüküınt>tini Övı111'k 

"~ra '011\ın sııvunmııaını yapmak ihtiyacının ol
ıııııılığınıı inonıırıık. swf pnrti şahKi yeti ıniin('''i

ye i V<' hukuku l'ısnsiy • ilmini ilgilenıliren. oıılıı
ı·ın knıoşıRındn hııkka , hııldkntrı uykırı ılür;ıı>n ])fııı 

noktaln!· ı , Türk millt>tine knı· ı bir· vazife tP
lıikki i iı;indr bu kiir iicll'ıı arzetmeyi k ndinı 
iı:in hiı· Yazife tt>lukki erleriın . 

Dedilerki sec:inı i ini emniyet altında yapmak 
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lazımdır, ev t buna hiç şüphe yoktur. Fakat 
se\)imde emniyet tesis ve temin edecek, bulduk
ları ve i terlikleri çare, adli müeyyidc, yııni 

tıU-kimlerin seçim politiknın işine iştiraki yoliyle 
seçimi rin yapılmasıdır. 

Arkadıışlıır; düşünen bir kafanın, bilhassa 
bir .Milletvekilinin şu veya bu işte şu ve bu ka
nıımuı tedviııi hususunda makul ve faydalı bir 
fikir ileri ürmesi ne kadar haklı ise, onun kar
şısında. aynı hakkı tanıyan diğer milletvekilleri
nin de, böyle bir teklif kaı·şısında. fikir hürri
yetini, vkdan istiklillini, milletin menfaati 
müşterekesini şahsi idrskiyle düşünmek hakkıııı 
inkar et!J!.enıek, başta gelmesi lazımgelen bir 
hu ustur. Onun kabulüne şu veya. bu arkadaş, 
şu ekseriyet veya bu ekalliyet muvafakat etmi
yorsa, bundan kuşkulanma.k, bundan şüphelen
ı:nek ve kendi fikrini kabul etmiyen büyük bir 
ekseriyeti mutlaka ithanı etıı:neye kıyaın etmek, 

· v.ıınnederim ki, Türk milletinin istediği şey ol-
madığı gibi, 'l'üı·klüğürı ele şıarıııa yakışmıyıın 

ahiiık ve fazilet kaidelerinc dahi uymıyan şey
lerdenclir. (Doğru sesleri). 

Demokrnsi, en veciz ifadesiyle, başkasının 

fikir ve hüniyetini, kendi fikir· v hüriyeti ka
dar samimiyet ve hürmetle karşılamakla olur. 
Demokrasi iddiası, demokra i basreti, demokra
si talebiyle memleketi gulguleye, mmeti şnriş 
ve keşınekeşe verecek kadar ileriye gid n insan
lar, bu saHihiyctin keııdileı·irıe, bizatihi temsil 
etmek istedikleri demokrasi tarafından verilın"
diğiıı' idrlik etmelidiı·lcı·. Bu insanlardan gıırıı

zun, şu veya bu zümre, şu veya biı· şahıs değil
dir, mutlak insanlar için söylüyorum. 

Aeaip olıını şudur; seçim emniyet ini tesi et
mek için düşünülen <;are gayrivarittir, gayri
mS.kuldür. Bilha a bu memleket i<;in, ihtiya
rında asla fayda getirmiyecek olan birşeydir . 
Biz hiikiınl rimizin tanı bir bitııı·aflık içinde <:a
lışan, poli1ika işlerind n uzak, şahsi teıııayüller
den daima mastın bir mevkiele kalınalarını is
tiyoruz .. Böyle düşünenler, böyle düşünen insan
lar ancıık Tüı·k Milletinin vekili olmaya layıktıı·
lar. Bizim istemediğimiz ş y, hakimin politikıı.
ya karışnııısı, bitara.flığıuıu ihlal edilmesidir 
Biz onları politika i<:ind ifsade ıığratmak öst"- ., 
ıııiyoruz. 1~iıııizd , çiııı emniyetinin al l:tnrı 
olon kimse yoktnr. e~iıude tatbik edilm kt.ı 

olan usul ve ksidelere muarız ve muhalif olan. 
ların, tam tatmin edilmemiş olduğunu hissetmi~ 

olduğumuz içindir ki, Hükümetin b yanname
sinde de ifade edildiği gibi, iyi niyet sahiple
rinden hiç kirusenin itiraz edemiyeceği bir şe

kilde üadeleııdirmeyi ancak bu maksatla ihti
yar ediyoruz. Yoksa bugün yaşıyan kanun lıük
münün seçim emniyetini meınlekette tesis etn.ı: · 

mi.ş bulunduğuna asla kaani değiliz. Bn, ıııü

enımen bir ha k tır. Bu talep ve o.rzunun k ttııli 
şahısl arından vürut ve isabetini ispat erh·l.ill'
ceklerine emin oldukları, samimi kanıı!ltl~rin 

den doğmıı bir talep olduğunu söylemeyip de 
- işin gal'ip tarafı dediğim şey budur- bunu bü
tün bir millete ııtıf ve izafe edenler, bu mille
tin tek ınümcssili olan BüylV<. Millet Meclisinin 
çoğunluk d ğil, azınlık, azınlığının içindeki 
azınlıktır, Acaip olan burasıdır. Bir insan kendi 
dü ünelüğü ve istediği şey için, bütün bir mille
te ait bir talep ve arzudur diyebilmek için, çok 
delilli, çok kavi hii.(J{!etli olması ve bütün teza
hürııtin kendisini teyit eder bir manzara karşı 

sında bultınması ve bnnu bütün millet(' göstere
hilecek kudrette olması lazımdır . Ccffclkaleın 

iddialarla Türk Milleti , kendine yapılan siya i 
kurları makbul ve ıııuteber görec k kadar seviye 
düşüklüğü ve anlayış ek~ikliği içinde d ğildiı· . 

(Bra'vo sesleri) . Hakikat iyi anlaşılmalıdır. 

Yine bu arkadaşlar i ~indcn birisi, Hasan Sa
ka 'nın birinci kabinesinden ~ıkarılan ların siya
si ve içtimai sebeplerinin si~'lenmesini istwi, 
yani niçin ~ıkarıldıklarını 

Arkadaşlar, bu sualiıı nasıl bir. gaye i tih
dııt: ettiğini, nasıl bir hakka ve mantığa dayan
dığını, itiraf eder·inı ki, anlamaktan aciziın. Su
nli soran arkadaşım bu kürsüye gelip de şu 
maksatla. soruyorum demedi. Bunu söylemesi 
çok yerin olacaktı. . iiyl medikierine ınütces

.· iriııı. Çünkü urkndaşlar, dünyanın her tara
fında, tarihin ilk gününden son gününe kadar 
her Hükümette dainıa şu wya bu değişiklik 

olabilir . . Muhtelif l:ıeplerle olabilir ; ebep! r 
şalısidiı·, sılı.hidiı·, arznyn müstenittir, Hükü
met ın c ·uliyctini üzeriııe alınış heyetin. müşt -
rck veya losmi temayüll rinin YP nıüştcrekcıı 

gördi.ikl('ri i~l rin icabatınııı r.arnri bir neti<:'esi 
olabilir. Bunların içinelen birisinin ~ kilm ·i, 
üçünün ı: kilnıt'Ri, Hiiküınel ic:indl' değişiklik 

yapılına.~ı. Anayıısıı hükümlerinin tatbikını is
tiyen arkadaşlarımı1A.l ı·uyomm, bunlar .Ana
~·asanın menettiği şeyl<'r midir, yok a tervi~ et
ti ği ş yler nıidirf 
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nevlet hayatının, Hükümet tdaresinin, be

şeri hayatın, insanlık hakkının, demokrasi ica
batının ta kendisi bn değil midiı· arkadaşlar? 

Biz ~ok işittik, Türk Milleti çok dinledi ve 
~ok ıı.üküı· ki, o dinleyişlerle çok daha ayılıı'ıış 

hıılıınn~•or. Bir zamanlar Hükümetlerin uzun 
ömürlü olmasından. azasının yeni değişiklikle

re tııtulmaınasındaıı v sık sık değişmemesiııqcn 

şikayet ettiler. Şimdl hükümetlerin veya i~in

rlcki a7.asın ın , ieabat ve ihtiyacatma bina n, 
diğer milletler ve memleketlerde olduğu gibi, 
değişikliğe tlıbi olduğundan bahisle, niçin 
böyle 0lnyor dediler, içtiınai ve siyasi bir se
bep aradılar. Mutlaka iQtiınai ve siya i bir se
bep btılacak , mutlaka bunun için gerekli izahat 
veri lecek. []ayıt· efendim, böyle biı· ınecburiyet 

yoktur. 
Mesuliyet eleruhele eden bir arkadaş, iş hıı

sındııki her hangi bir vatandaş. biı· işte o kendi
~iyl<" çalışabi l ecek her hangi bir al'kada ta ka· 
hilivct hissettiği gün onunla ihtiyaf'iyle vazife
ye .ılevanı edeı· ve bu ıırzu kendisinde oldukça 
o vazifeyi idame ettirir, aksi takdirde değişti

riı·. O değişiklik zamanın icabatma vı> icabımı 

göre y ni bit Hükümet lnıi'Dıasıdıt· ki, hu da, 
onun en tabii bir hakkıdır. Yoksa Hüküınet b&.§ma 
icra nıı>vkiiııı> ge<;ip ıııesuliyet denıhd<" eden iıı 

sanlaı·, hoynu tomnıklu bulunacak bir köle ha, 
linde çalışacak insal'\lar değildir. Hukuk ve va
zife mukabil i ve ka.ınmun kıstas In riyle, ölçüle
riyle iş başında bulunur ve çıı!ı.şıl' . Ancak onun 
dışında bir düşünce. siyasi mııkııııtla Türk Mil· 
1 tini tabiatiyle atıatmak olur (Alkışlaı·) lk
tidarm ekalliyeti ezmeınesi yani çoğunJuğuıı 

nzııı l ığı Pzmeıuesi ve fakat buna mukabil azın. 
lığın,ekalliyetin de memlekette tahakkümüne 
müsaade dilmiyı>ceğinc dair olan kayıttan te· 
liiş ve endişe eden arkadaşlarımız da oldu. 

Arkadaşlar ; c::oğunluğun eka.lliyeti ezmeme
si gibi, ulvi, mukaddes, deiııokrasinin ve insan 
hakkının , hürriy tinin icabatmdan olan bir şe
yi istememek ; anlamıyorum. Bunu isteriz. 
. onra, ~>kalliyetin ekseriyete tahakkümüniL 
tı>cebbüı·ünü ist<"r misinizf Bunun yaşadığı 
meıulekete Cnmhuri yahut D mokrasi e a · lıınn(l 

uygun bir Devlet şE>kli demezler, onun adı hnş
kndıı·. Ekalliyetlerin ekseriyete tahakküm ede
rek Devlet idare etme isteminden Türk Millı•· 
ti nl'(ret <>der, onu istem z, istemiy c k ve o 
tchlik kar ı. ında her nu kanını dökmeye hazır 

olduğunu da herkes bilir. (Bravo sesleri., alkış
lar). 

Fikirleri ölçülü cümleler, muayyen kelime· 
le ı· ve hesaplı kafa ile söyl erne li. 

Gene sözler arasında ş.unlar da geçti: Bi
l'inci Hasan aka. Hükümeti güvensiznıiş, bunu, 
ikinci Kabineele linsan aka'nın ayırdıği bakan
lar üzerine tahmil edebilmek ve bu ikinci Kabi
nenin t~ekkiilü meselesine temas için bir insan 
hu düşünceyi kendisin maledip millet v.e Mec
lis karşısında hir ]{anaati"izbar edebilmek için 
dün birinci lfasan Saka Rabinesind Millet 
Meclisi kııı·şısıııda kanun ahk8mı i<;:incle mesuli
yet alarak D vlct idaresine iştirak etmiş insan
ların kahineden <;eki lmesiyl gayriımısul bir ha le 
geldi~ini tasavvur ,c.tnıektir. Halbuki böyle bir 
hal asla yoktur. Rerhıın.gi bit• zamanda Kabine
de "azife alnıı§ hir milletvekilinin o f< abirıedc 

bulunduğu müddı>t 1.arfında gördüğü vazifeele 
ınc~uHyeti mu·ip bir harelwti olmuş. 'a. ~ezai, 

siyasi ve ınaıt ... Bakıl'ııııı o vaz i fedcn çeki Imi'
siyle bu ceıa mürteri olur mu? Bir Milletvekili 
hunn idrak ve ibatıı edemez mi. Bal gibi eder. 
Ama niçin söyler? Oışaı·da söylediklerini ve 
yaptıklarını bu kürsüde söylemiş olmak 
yapmış olmak i<:in söyl ı· . Başka ~areııi yoktur. 
Başka illeti varsa lfıtfen iznh e.dcrlor, derbal 
sözlerimi geri alınm. J\k.qi takdirde bu hiiknıe 
varmaya mechunım. 

Hükümetlerde aramlan vasıflarm ve şartla

rm içinde ve başında ileri göı·üşlü olmıık "asti
nııı lüzuınunu öylediler. Evet bu Hizımdır. Fa
'kat tktidar Paı·ti inin , Cumhnr.i)'et ITalk P8'1·ti
sinin bu lüzumıı hiçbir ır.aman anla.yaınamııı ol
ması iddiası bakikat kadar kesin bir iftiradır. 

rkada§lar; memlcketi ktwtaı·an, 'l'ürk mil
letinin kurtulu!J gününden bugiino koııdar mı•!ml 
Hükümet ve Devlet idaresinde bulunan iktidar 
parti i Hükümetini Innmak i~in, aranan Ş81'tlar, 

vasıfl aı· içinde lıakikaten çok ınüesııir bir vaısır 
olım ileri göı·üş kabiliyrtiııin Hlı:ım olduğunu id
ı·ak etmiyecek bir taazzii siy.asi olsaydı, acaba 
bugün bu küı-südl' bu te.nkidi yapan arkada§ınıı-
7.ın burada b\ı siiıü öyleme.qine im klın var nu 
idi ? (Soldan, bro.vo ııeslcri). 

AHMET O<}UZ (Eski~elıir) - C' tlı•ma~ji . 
. ÜREYYA ÖRGEEVRJ.~ T ( Devamla) -

Bu i[ Lisin varlığı bıı kchanctin hutlnııınıı klifi 
hi r delildir. 
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Bir aı·kadaş da, benim aklımın ~k ermedi

ğini ikti · di hayat üzerinde tenkitlerini yürütür
ken, bizim ikti adi d)lrumumnznn mükcmm l 
bir hale getiri lmesinin çaresini söyledi. Dik
kat kesildiın, dinledim. Bu bahiste kuvvetle 
bildiğim ve herkesin itiraf etmeye m cbur ıoldu
ğunu zannettiğim, başta iktisat pro[esöl'leri ol
duğu halde ikti. attan <~~nlıyaıı,ların da kabul 
ettikleri şey: lktisadi durumların ıs l llhı ancak 
iktisadi ,tedbirlerle olur. Ama, bizim arkadaş, 

tedbi r olarak birşey çıı.aı·dı. Nereden? , iyaset 
dağıırcığındaıı. edir o: fleçim emniyeti ... Em
niyetli seçim yapmak için lronwı yapacaksınız, 

Me !isi dağıtacaksınız, iktisadi vaziyet mut
lak düzolecek. Hayret. 

Arkadaşlar; bu vesile ilc bir hakikati ha
tı rlatacağım . Biz, buraya T&rk vatandaşmın, 
Türk halkının mutlak hürriyet ve emniyet için
de yaptığı bir seı:imle, kendini temsil cdiei in
sanlıır olarak geldiğimize inanıyoruz. Eğer bi
ze bu tav~iyede bnillllalılar varsa, onlar seçim in 
emniyet a ltmda yapılnuyaı·ak geldiklerine ina
nıyerlıarsa lutfen· <}ekilsinler. 

Hangi vicdan hangi haysiy t, haysiyeti ken
dine şiaı· dinmiıı, çiınlerin emniyet altmda, 
hürriyet i~indc yapılmadığuıa inanır, yani ken
dinin milletin hakiki nıümessili olmadığına 

inanır, nıiUetin münıes ili olmadığı halde 
Türkiye 11üyiik Millet Meclisinde mille,tiıı mü
ınessiliyirn diye oturuı·? Ben içimhcl , aı•amızda 
böyle bir şeı-efsizliğj taşıyan bir aı·kadıışm .ol
duğuna asla inanmıyorum. J lepiuizi t~nzih ede
ı·im. 

Şu halde söz, politika ica-bı sarfedilmiş hiı· 
mugalatadan ibarettir. ( oldan bravu besleı:i). 

iındi sizi c;:ok yormaktım ihtiraz ecliyorum. 
Sayın General biltıiem buralarda mı ' (Bumda 
sesleri). Al doğan, lıakikat~n kendilerinde çok 
alışkın olmaclığınıız tatlı, gül~ç yüzlü, tatlı jest
ii, gülen ve güldür n bir tarzda konuştu, ama 
verelikleri lıükümleı·, örtaya koyclukl11ı·ı f ikirler 
-lutfen müsaade buyursun lar, ben de aynı sami
nıiyet iı:inde söylüyorum, i stilıkıır v istihfaf 
kııstı ne terbiyem-e yttkı._ ır, ne de htlkkıındır, bu
nu ıııüJı-ik olıırak konuşııyorıım - mıııılesef bi~
hirisi yerinde değildir. 

Biz iidcta, hukuku esasiye dersi verir gibi 
buhisl ı• a<;ıtı ve tıwırlart da, fı.deta ~öhretli, 

bir ilim otorite i adcledilebile • k bir prof<'söı• 

tıwı·ıydı. ('ok hoşuma gitti. Arzusu ı:ok meş-

rudnr ve haklıdıı·, l'ııkat arzu il imkan aı·asın
daki me~at'e ı:oktnı·. 

cl<; in rle bulundnğuınuz şııı·tlııı·ıı göre Hü
kümetin dunıııııınun hir clefıı dııhıı düşünülerek 

tetkik -v-e nıiitalaaK)na fıı·Rnt vermek· i~in Bit-in
ri li nsan ~akıı Kabinesi istifa etmiştil'», ~öz

lerini ele aldılar. Bu ne demektir Ve ii.dcta 
bir fevc ran göst nlileı·, nasıl o lurmuş deıdileı·, 

kjııı~ gösteriyor? Mccli.~e ıııi, k-endisine nıi, D v
Jet Bıışkıtııınıı ııı ı '! llencı· lıunu Ilasun Sa
kıı.lan sormak hile hııkkııııız değildiı·. 

Jlüküıııet nıışkanı olıııu~ her h:ıııgi bir· zuı. 

kendisiyle hcmbeı-' 1 lükümct vazifesini gör
ınekt olduğu aı·kadnşl:ıı· gnıpu ile ~alışmak

tan memnun bulunduğu zamanda clııhi hunıı 

yaparsa en ~ok Demoknısi nılıuııa uygıın hııı'l'

ket !'den ve tahnssüsü , ihtiyaı· ettiği t :ı rzı hare
ht itibariyle aııcıık, l>eırıoknıt hiı · lla şbııkun 

olııı·ak vıısıflaııclıı·ılıı· . Huıı<lmı dolayı lıöyl<' hiı · 

Bıışbakan hakl<ında bir ııılitalfia yiirütıııek doğ

nı olmaz zaıı n edeı·im. 

Çünkü, şıuıa inanıyontın ki : A"rıayasanııı 

hükmü sarihine !{Öre, Türkiye iı.ııııhuı-iyetiııtll' 

!!ükümet nasıl kurulm. l)nmı lwı·kes gibi s :ı yııı 
Aldoğan hiliı·lcı·. Başlıakııııı. Drvlet H:ı~k ıı ın 

seçer ve Başhakan da Hakaninn ıwı:eı· . F.vvelii 
Devlet 'Başkanı kalıul !'der vı> kıılıul «>ttiğini 

Mı>clis<' bildiı·ir. Fakat o kalıni ; knt i clcğildir. 

milü iı·ndeyi ııakız bir· hııre~et yapılmış değil 

dir. MiUi iı-ııdl'yi kullanan Büyük Millet Mec
lisi. l) vlet Başkanının seçtiği Bn-\lhakmıııı kuı·

dıığn lcı·a Yekilleı·i Heyetini i81Pı·se kahul l'd<'ı·, 
isteı·so kabul et ıııoz. 

Bugün de aynı dııl'lııııdayır. . ( Bı·ıı vo H!'sleı· i ). 

Hakikat ıı huı·ada. bu aşikfır \'e avn~ık hir 
bakikatten ayı·ılaı·ak şu n>yıı )m şıılısıı ve şn
mdıı burııcla tan etmek, ordu i ~ indl' yaşamış 

Y 'iÖhr t yııpıııış. mPınll'k tin <•n hli)'Ük ııı e \'ki

inde hulunıın biı· şahsa tiiriz yapmak. z~ııne

deı·im . sayın Oen ralden hi~ beklcnıııezdi. 
Diyoı·lıır ki. llültüıııet <;Pkiltli, ne olmsa ol 

sıın. çekilmek hakkı değilılir . . ekilnı 7.Se deıniıı 

aı·r.~ttiğim gibi bo;vnu toııınıklu köle olur. 
IPinırJ..-tc mü kiiliiL, çekilrnek'te ııdimülimkiiıı . 

O halde,o lıaldo kims gelmez flfl)'ın C:l'llerıılinı . 

. ix ılahi gel llll'7.ııini 7. , bütiiıı arzularınma rağ

men . (tTülf ın ler ) Bunt1, 11 eli. lüzunı ~örür

so u yapar. Yani bir llüküııwt kurııldu mu. m 
zifn m soli~·eti aldı mı, çalı maya başladı mı. 

artık kt:'ndi arzu ,.c ihtiyaı·ı il e tt:'rki mzife rt-
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ınek alahiyeti yoktur. Ve ona Devlet Ba§kruıı; 
Devlet Ba§kanı, tabirine dikkat buyurun, şu 

veyı1 bu fırkanın haşkıını olup lmaınasmın kıy

meti yoktur ve halen J)cvlet Başkanı fiih'rı biı· 

partinin de ba~kanı ~ıl'atım taşımamaktadıı·; 

DcYirtin büyük v müştcr k nı en faııtini uzaktan 
yakıı'ıdan sevk ve idareele hiç hakkı olınıy,aıı , 

l{epcncği içinde süıüsünü uzaktan seyred n bir 
~obaıı ınıdıı -'! Devlet B~kanı Hükümete hiçbir· 
akıl verıniyecek vıı irşatta bulunın.ıyaeak mıdıı·? 

Hulıınduğıı zııınaıı, .Millet Meclisi tııı:a:fııH.Iıın 
DcYlet Uaşkıııılığına st><:ilmiş hir insanın ... 

lk I•'Al!Hl EC'EVl'f (Kastamonu) - lca
hmda kahiıı ye ı·eislik ediyoı·. 

~ÜlıEYYA ÖRUEEV.REl\' (De,·aın la ) -
başknn ki, mt>sul olun, 'l'iiı·k Annyasa hüküın
leı·ine göı·e MPelisE' karşı ınesul olan lcmvekil
leri Hryl'tiniıı başımhı reisi hakikidil'. Ve bütün 
deıııoknıtik ıneııılel<l'tlt>nle bu i ·leı· böyll' ula
gelıııekteılir. Anıdaki .faı·k ·eki! fııl'ldarıdıı· ki, 
lıiı·ıız dııha şöyle veya böyle olmasıııdıııı iba 
ı·ettiı·. Mcmlt>keti temsil, Devlet idaresinıle Hü
kümet kunııa ve çekilme- lıakımm\laıı olan nıe
totlur ise, tıııuıınıen ınernleketimizdeki metotla
rm aynıdıı·. Demek istiyodııı· ki; ha tu etıni

yoı·sııın, Saym Generalin dikkatine iltica d ce
ğinı, Hasan aka 1 lükünıeti kendiliğinden r;~

kibneıneliydi, mademki çekildi, Anayasa ınuci

lıiııce Hükümet Reisi nasbı tıiyin diyebildiği

miz kadaı· beliı·ttikiHi, kııbine teşkilin kemli
sini nıeınuı· edecek zat olarak gö ·terınenıeli 
idi. Ya ne ola<•aktı? Mutlaka mutlaka biz tlüşün
meliyılik . tllfıki karalamak suretiyle mi Hükü
met değişnıelidiı·. Bu ııe nrzudur, bu ne ıııfınıı

sız ve ne kadar· kindarane biı· tahayyüldür. 
Sayın Gen ralinıe asla yakıştıraınaın. Mecli~e 

ıııüracaııt ederek ademi itimat İstiyecek ve ~!'· 

kilcccktir. Hayır, itiınat reyi veriı-sek n ola
ca k ? ekilmiyeeek mi ? Bu, bir dııin~i fasideden 
bir şey değildir. Anlamıyorum, maksatları şu 
imiş : ll undan evvel birinci Ho san nka ·kabi
ııcsi nıcnılek t ve Devlet Hüklinıt>t işleı·ind<' 

başarı ır., helki mesttliy tli icraattıı lıulıınıııuş 

hiı· hryetıniş, bi ı· gün ın sul edrrler diy<' ne ynp
sııı, ı·enk tlcği~tirmiş, gömlek değiştiı-iı· gibi. 
Istifa ediyoı·, vekü çekiliyoı·, yeriııe 8 vekil 
alıyor. ll halde o beltıdaıı bu ihtiliittıın kcııdi

siııi kurtarıyoı·. Uııyır 1 neı•alim, clü ııka ıın

sı l mesul iıliyse hugün yine ınesultlüı-. ı'<' Uıısnn 
!-<ııkıı, ne de Hasun , nka' n ı·ey \' ı· cek aı·kıı-

dıı~lıır FTıısan aka'nın mesuliyetinin gün aşı
nıınııı geı;m sine kadar m sul olduğunu bilmiy<'
eek kadar gııfil insıııılaı· değildir, koı·knıayırıız. 

~;ğrı· bize, sizr hakim olan kııııııat biikim olsaydı 
hu hakkı şimdiye kadııı· lnıllanmlık ve bunu 
dııiııı~ dı~ muhafaza ediyoı·nı. Vl' bu kanaali ta
şıyıın arkııdıışlar Ynrsa mutlak onun hakkıııdıı 
hiı· şey ~öyliycıniyccekleri i <; iıı gt>~ıniş zıımanııı 

i çe ı·isind' hiızı vrsilclcı· n rıı·sııtlııı· arııma ııczi

nr di~nıüşlenliı·, hayret ediyonun. (f;o l(laıı yıışa. 

seslel'i) « l'zuıı y ılinı• tek paı·tili idaı·eııin iti
yotlat'iyle yaı ılmış olduğu gibi iktidara öyle 
gelmiştir n öyle ~elcihnişti1·, Hlükümet, Devlet 
ı·eisinin eımiylc iııiyoı·. eıııı-iyle biııiyoı"» hu
yımlıı\ar. Evt>t, Tüı·kiye uınlhmiyetinde Hükü
ınetleı· dainıa Devlet reıisiııin eıııt'iyle bi.necek
lerdiı·. Öyle olnı·, Aııııyaısıı hülmıü ııı-ihtir. Ve 
hıışkıı türlüsüııe ce,·ıız yoktm·. 

AllME'l' '1' Jl'l'AKI Ll{' ( Kütahya ) - Röy

il' drğildiı·. 

REYYA ÜR ,fJF,VR'RN (Devamla) -
Kema list ı·ejimiııin ren1ıı hlllltır. Eğer bu usule 
ıııızııı·ıııı bAşka hir nsnldı- f'ııydıı mülfı'hazıı edi
_vıııı anız, millet\·ı-kili ola ı·ıı k, !çtüzük huküınle
l'iııc, Anayas:ı hükümleı-inE' !('Öre. Me~ liste . .A ıın
yıısanııı beğenıııt><Hğiniz hüküml!"rini deği ·tir
rnek için tt'klif yaıııırsıııız. Bıınlaı· öyle dnvı.ıl

lu. znrnalı nıitinglerlE' ~ılmaz. Bunlar .Mill t 
~rı> lisindr iradei miiıiyeuiıı teza'hürü ile tnnı 
lıiı· itıııiııanl'!l oluı- şeylerdiı·. 

tn me ınes leı:ıi : Inme ıınE'sel~ni arzettim; 
lliikli.ınM Başkanı istt'ı' istifıı ı•d r <:ekiliı·. e
kilnıe ·sehebini de ' lıu seferki gibi umumi ŞAı1-
lnı·ın icııijıatına görr hiı· lahıı clii 'ümnek fn'SAtt
ııı '' eı-ıııek i<:in istifn eder. Ru, polhiık hayAt n 
deıııokı·a i hAyatında 'hiikiimı•t lerden beklenen. 
Beklediğimiz ve ancıı'k takdir il<> karşıladığımız 
mh hAiitidiı·. DE'vlet Hoşkanı i ·t<>rse yeni kabi
neyi f('şkile kE'ndiırini memur edf."r. Riz h<'yeııir
ııek bt>yaz oy, hl'yE'nınezısek kırmızı oy verit"iz. 
flıııınıı neı· . ilıde antidPınııkrııtik varclırf 

Hııııun dı ınrla hüküm tlerin nrzi, kifayE'tııiz. 
liği tıııhakknk ederek, şu \'eyıı lııı ıneseleıtin i ti
zııhı ~ırıı ında 11üyiik Millet r elisinin çoğun
lıığıı ('\'\•ele~ göırteı·diği itimadını k ndisinelen 
l'sh·gı-r, itiıııut reyi yerine.> ııdemi itimat reyi vı•

ı·ir H llüküıııı·t ılüşer. Amıı hız 28 sı-nf'<ien heı;., 
l>evl t idar inin me ·nliyetini omuzlarında tn
şıyıın Iktidar T'ıırli i, arıımızdıın ı;:ip Devlet 
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i~l<>rini idaı·e etm k Üzere iş başma getirdiğıi İ'll· 
sanlarm bu hale gelmemesini Cena:tHhakta.n te
menni ederiz. lli~iııı şermilniz bu o1nıalıdır. 

Anna, ona layık J:Iü.kfümet olduğu vakit, Sayın 
General ve 'l'ürk Milieti inanmalıdır ki , bu işi 

yapacak, ieadei milliyeyi Bükümetıin düşürül 

mesi için kullanacak, şiddetle, cidcliyetle, kati
yetlı> , feveran halinde, tıığyaııı halinde ku1lıına
cak olan yinc< ımıhuıuyet HAJ.k Partisinin me-
1bu ları olacaktı· r. (,olda n ıılkışlaı·) . 

•Bir esrar perde inden baiJı ettiler. Ni·hayet 
birbirine çok yakın olan fikirleridir. Bu perde 
bu kiirsüde, Sayın fleneralin iTadeleıiyle yırtıldı. 
Biz bu tıırzda konuşma ile esrııra muttalj, ol
duk ve Tii.rk Milleti de biraz daha tencvvür etti. 
Bu vfıdideki beyanatlarından dolayı teşekkür et- . 
mek 'tıana düşen bir borçtur. 

aym Celfıl Bayar 'ın Hükümetten çekilmc
sine indiler ve de li ler ki, Devlet Reisinin kendi
sine ı;österdiği i'tiıııatsız]ık ve yahut sempati et<
sikliğini hi ·setti de çekildi. Bilm.iyorunı, eğeı· 

böyle olmuş n bu, Sayın elfıl Bayar için yerile
cek değil, övüniiiecek bir me~·eledir. Herkes böy
le yapınaya mecburdur. Hasan Saka, Devlet 
Başkanının , kendisine ehliyet ve liyakatinden, 
sıhhatindcn, şu veya bu inallılndan dolayı, gö
rüşünden dolayı, ştından ve bundan dolayı tam 
itimnch olmadığını hi ettiği dakikada; Hasan 
aka'nın §eref. ve fazilet ve şerc:( telılkkileri bu

na rağmen illii yerinde kalınaya kendisine mü
saade .:dermif AHin. 

Eğer Celıll Bayar bu yiizden ı:ekilınişse, böyle 
birşey olduğunu burada ifade etmi olmıyayım, 

bilmiyoı·um bn takdirde çok iyi yapmıştır. Kil 
mil bir adama yakışan ve demokrasi esaslarına 

riayetkar olan bir insanın yapabileceği birşe,vi 

yapınıştir, bu ayıp değildir. 

lnönii d<! Başbakanlığı zamanında aynı sebep
lerle, a.vnı sııiklcrle Hüklimet ba uı;a ıı-clıniş, aynı 
ııuı·ctle aynı saikJerl bn nıezellet altında JJül..-ü
ınetten çekilmiştir . Yani Cumhuriyet Halk Par
ti i'ııdc öyle bir· huy, ö.\'le bir şiar vardır Id, her 
işini, Türltiyc Büyük :\[illet :\lecli inin hakkı 

olan şeyleri dahi kullannıaz, kullandnmaz. Ya bir 
tek adamın emriııe kendisini tll.bi tutmak, asla. 
O ı ek adam dahi Bilviik !illet llleclL i içinden 
onun arzu ve iradesi_vl<> e~ilnıiş insandır. Onu, 
·eçilen adam da ~ok iyi bilir \'e h r vakit ifadeyi 
vazi re ve şeref sayar. 

Eğer bu' Meclisin kendisine karşı itimadı ınün
selip olursa, biran dahi yerinde duı·ınaya tene:t.
zü.l etmez. Biz Türkiye Cumhuriyetinin Büyük 
D vlet Başkanını bu hatta, bu büyüklükte bir 
insan olaı-ak tanıyoruz. ( ürekli ' alkışlar) . 

Anyıısanıu 46 ve 50 nei maddelerinden lıah

setti)er. Oturduklan yeı·de, belki çekmecele in
de vardır, lutfen açıp baksmlar ve daha iyi' 
okusunlar. lfaele ettikleri gibi değil ; Bakanlar 
Kurulu, Hükümetin genel politikasından hiı· Jik

te soruın'ıtıdur. 
Bakanlarm herbh·i ~endi yetkisi içiııdeki iş

ıerden ve emri altındakiiN·in eylem ve işlenıl e
rinden ve politikasının genel gidişinden tek ba
şına sorumludur. 

Sayın Generalin söylediği sözlerin helir1 tiği 
hiikümlı>rle alakası yoktnı·. Gösterilen sehep, 
ortaya konan dilva ile alfıkalı değildir, ne mıın
tıkan, ne hukukan 7 nci maddeden de bahis 
buyıırdular: 

7 nci madde, Büyük MiUet Meclisinin itiınııt 
oyu verdiği gibi ademiitiınat oyıı ile Hiiküınet

ler\ düşürmek yetkisinin Büyük Mill et Mecli
sinde t)Jduğnnıı söyler. Sayın Oeneral 7 nci mad 
lleyi bırakıp 1, 2, 3 ncü maddeleri okusıınl aı· 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kııvvetleı·in biı·

liği ve Cumhuriyet rejiminin içinde Tüı·k Mil
Jetinin lıudutsuz irııdei hfık;nıanesini taşıyan 

tek nıüessesed ir. Onnn yapamadığı şey yoktuı·, 
o her şeyi yapar. 

Buyurdular ki , Cumhul'iyet Halk Partisi, be-' 
niHı nispeti şPrcfiyle iftihar ettiğim partiyi kas
tı>derek , bunların vatani, milli vazilelerini yap
nıışlııı·, oklııı·ını ııtmışlar, ııncnk yaylarmı as
mak isteıniyorlar. 13eıı özü temiz, sözü, özii gibi 
dosdoğru olan bir '!'ürk Uenerıılindcıı vııtani. 

milli vaziCelerini yapmışlar, oklaı·ını atıııışlıır 

aınıı, yaylarıııı asmasınlar şeklinde teınenni vt• 
istirhnmda bulunmasını bekleı·im. 

Bir acı kahvenin kırk yıl hatırnıı sayan 
'!'ürk Milletine karşı vatani, milli vazifeelerini 
tııınamen yapıınş olduklarına inanılan bir par
tiye kaı·şı tn tu lan tarzı • iyasiyeyi, artık siz iş 

başıııclan çekiliniz de, siz çoğunluk çekiliniz di.' 
biz azınlık Devlet idaresine g çel im temennisi 
gibi teliikki ediyorum ki, biz asla bunıı evnz 
veı·ıniyeceğiz. Çünkü aztnlığın <)Oğunluğıı tıı

hakkiim ett gi rejimin adı, Tüı·k Milletinin nef
ret ettiği rejiıudiı·. (Bl'avo s sleri alkışlaı·, sol· 
dau) . 
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, HAMDl YAL.MAN (Ordu) - Arkadaşları · 

ınız tutturmuşlaı·, menılekette aç lıktan iıısaıılııı· 

kırıldı diye. Kimlerin öldiiğUnü söyleyin . .ı~i s. 

tesi defteriıııizdc. Bil'i oı~dıın söyledi, kulağıın· 
la işittim , 'adı k Aldoğan aı kadaşıın ız kürsüdc · 
konuşuı·ken, sen bize vaktiyle yalva.rdın, ıue

bus olmak Için yalvardın, vesikalar ccbinıizdc. 
(Gürültiiler, ınevzua. geç sesleri) . 

AJTMBT 'l'AH'fAKILlÇ (Kütahya) - Bıı·ıı

kalıın Jmrada hissiyatı, ıuilletin dertleri Yaı ·. 

Hü1.D1 YALMAN (Devamla) - Ahmet Çı
nar arkadaşımız benim seçim dııircmde açlıktan 
adam öldüğünü söyledi. Kendisini şu noktada 
yaka l adım ve kim ölınii.ş , ııeı·eden ald ın lıu halıe

ri dedim. Gazet"elercle okudum dedi. Ben seçim 
hölgenıc gittim; ölen değil,' aç kalan bile yok. 
Türk Milleti öyle bir nıillettir ki , ki nı · ~,; acııı lan 
öldüı·ıne~ ekmeğinin ya ı · ısını ona vcriı·. Aııın 

sir.lere hnııların oyunl arından bahsedeyim: Aı·ka
daşl aı·; bizim bir ııahiycmi•z vardır, adı Karakaş-
1 ıı ·. Ahmet Çııınr arkadıı.şımız burayı karış karış 
gezmiştir bilirler. Bu sene balıarda orada kış ol
muş nı etre l erl ~ kar yağmış, halk sıkıntı •eknıiş-

1'ir. Ünyc kazasma bağlı olan bu köy halkı çok sı
kıntı <:<'kmiştir. Kıtsaha halkı ııı·alarında pıım 

toplaını~lıır 5-6 bin lira ,olmuş hu para ile ınısır al
mışlar , kaıııyonlara yüklcmişler, Üııye Kaymaka
ını parti t friki yapmaksızın her iki parti mensup
larının dahi bu işe iştirak ct1ib-ini göstermek için 
hiı· C'. H. P. sinden biı· de Demokrat Partiden 
iki kişiyi hu işe memur ı;>tmiş, bunu köylere dağı
tın d!'nıiştir. Demokrat Partiden bu işe memur 
edil en ndaııı ~ece saat dörtte Halk Partisi nıemu-

ru gelmeden ve )<.endisine hiçbiı· haber verllleden 
kamyonları alıp götürmüş, bunu Demokrat Parti 
gönderdi demiş. Bu b.ir kasaba halkına büı·ınet
>ıir.lik değil midir ? lşleri güçleri sah tekarhktıı·. 
(. a.lıtekar ııensin sözünü geri al seslieri ) ahtek5T
dırlar, sözümü geri almıyorum. (., iddctli gürü.ltü
ler, sağdan sözünü geri al se ·leri, buı·ada olmıyan 
lıit· vatandaşa ııasıl tariz dersuı sesleri) 

, öı:ümü geri almıyorum, sahtekarl ık ctnıi§lcr

cUı·. , ' ahtekitrlıktır . (Müdafaasız bir vatandaşa 

hurııdaıı iftira etmek naınuskRrlık değildir s ·leri) 
(Şiddetli bağırınalaı·, gürültüler) 
BAŞKAN - Şahsiyetten babı:ıetıııcyiniz, 

JIAMDİ YALMAN (Devam la) - Efendim 
omc1aki bir adamın, pı:ırti l eı·indcn biı· şahsın salı

l •kfırlığından ])ah ediyoı·um, bunlai'!L söylemiyo
rum, (Şiddetli _giiı1iltül r, sağdau kürsüden in, 
sözünü geri ııl bu küı. üden bu öz sadedilmez 
sc leri) 

BAŞIAN- radııki bir·ııdam hakkında. söy
l~ıniştir. Sözünüze devam ediniz ve şahsiyetten 
bahsetmeyiuiz. 

IIAMD1 YALMAN (Devamla)- Açlık var
mış. insanlar ölüyormuş, bunlar nıugalatadıı·, 

oyıındur ben intihap dairemig zdim, ne aç ne de 
açlıktan ölmüş, ha~taJanmış kinı,·c vardı · halk tok
tur. Bunu burada ifade etmek isterim. Ister darıl
smlar, ister güccnsinler, lmnu bir vicdan borcu 
biliyorum. (Şiddetli gürültülci·, bağıı·ma]aı·) 

BAŞKAN- Otunima 15 dakika ara veriyo
rum. 

Ka.pa.nma. saati : 19,53 
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tkinci Oturum 

BAŞKA:\' - turtım açılmıştır. 

Ekrl'm ran. usul hnkkımlıı söz i st<•ıııiştiııiz. 

EKREM OlıAN (lzıııiı·) - Say ı n nı·kudaş-

lnı· , memleket ve millet işlel'iııi göriişüı· ken ilr
l'i geri nıünakaşalar _olal) ili r. Hnttfı nıüııakaşa
lar naho~ şt>kilcle crrcyan clehilir. Bıııılaı· 

memleket ve milletin SPliimeti ıınııııııa olmAsı 

itibaı·iyle ınnzuı· t~l'ıkld edilebiliı·. Rnmı lw
pinıiz biliriz. Yalnız, lstııııbul Milletvekili sn

yın ~eııihi Yürüten nı·kadaşınıız fıırtı asalıiyf.'ti

ııo nıağlup olıırıık kürsüde koııuşıııı hir aı·kıı

daşıınıza sözünü gel'i ıılnııısını ihtııı· e<lcı·keıı 

değ-i! Yüksek Meclisiniz huzııı·ııııl o, lın han g-i 
hir ıneclistı> Yeyıı toplantıda söylenınesi aklii 
hayal e ;.ıelrııiyrc<'k kııılar ağır ~ıfııtlar izııfc ct
miştir. 

liAMDf YAL.MAN (Ordu ) -· K ıırlisiıw in
do edeı·im. terhiyesi icahıdır. 

SENUrt YtRÜTl~N ( !stnııhul ) - llt•ıı d<' 
öyle. 

V.I<RF.l\I ORA ' ( Df.'vamlıı ) - Beııd.f ıı.i" 

YüJ.-. k Meclisin ııt>zııhatini bozmamak iı;in bu 
tiıbiı·ıe ı·i aynen tekrıır· etmemek me<'hul'iyetiıı

deyim. lhıııdou dolayı b~ndenizi ınfızuı· göı·Pı·ı•

ğinize t•niu'nı. 

Hu tiıHı ·J .. ı ·ıı n hiı· tauı•si ıuııntL~lttluğı_ııı alo;i 
miinayı ifıı ,J" <>den bi ı· ·Sözdür. Kendisinin na-
ıl oldu da ağzınclnn çıktı, buıııı dahi hııyrct 

ederim. Hinıı ııııl~ylı Sayın Reisimizin bu sÖ1.
Ier kulıı~ıruı gitmemi· olııbilir. Çünkü gürültü 
sırasında ·ö~·lemniştir. Fakat Reşacl ydınlı , 

.., fik Tııgı.ıy, Vıısfi Çl<>ı·geı· ankada~lıll'ınııY. ~-ıı

kından i.~itmi~l<'l'(liı· . Rinaenaleyh YüksPk Riyn
setten hu işin goreğiııin ifasını istirham dr
rim. 

BA K N - mı>ndiııı; nıüzakl'rr ı>snıısın lıı 

hiı· gürültü oldu, iyicp işitilınedi . 

Hatip aı·kııdnşıınız Demokı·ııt Partiden kim
seyi kastetııı rlilderini söyleınişl('t·diı· \ '<' nws ll' 
o yoldıı kııpıınrnıı;ıtı. lliııııenaleyh, buınııı hı1f'i 

einde otnı·nmu knpııttıj.iıın snııdıı hn gihi ~öıdeı · 
söyl nmişse hııııdan Riya~ctin ııınliımah yoktur. 
Mııuınafih aı·kııdıı..~l:ır. bütün l\Iillı>tn~ kili ıırkıı

do~larırnı hu gihi nhvııld<m dolayı tenr.ih PdPI'im. 

~, AD ll · ı,Ost DF.~fiRF.:LLI (t tanbııl ) 
- Sayın aı·knılıışlııı·, Söz sıı·ıımın böy l ' fli bir 
lıiidiseıdt•ıı sonra ırelnıe i hakikıtten bana da s f 

vE>I'iyoı · . !·'akat hPn bunu en soııı·aya hırakacıı 

ğını. Daha evve l bu ı ·a dıı söz söyliycn , ürı>yya 
Örgeevı·.en aı·kadı.\~ımıı cevap vet'llıek isterim. 

Kl'nclileı•i eleeliler •ki , hımısı lıürı·iyet küı·sii

südür. .:üıılıesiz hüniyet küı·slisüdüı·. 13. M. 
Meclisinin küı·süsüdür. 1\u husus.ta kimsenin 
biı· ~üphcsi olıımıız. l •'ıı kııt arkadaşlıır, Tüı·ki

yo 'd(' hül'l'iyet küı·süsü yıılnı7. buı·ası değil dir. 

'l'üı·kiye'de hüniyot mcyda nlıll'l du vardır . Tüı·k 

Anayasası Tüı·k vııtanda~ınıı hu tn<'ydanları da 
a~mı.ştır. 

KAŞ1T F'TRAT (Samsun ) - Hllt'af!ıı söyle
JnPyip de onıılıı söyleıncnin nıfırı:ısını ıınlıyaıııı

yonız. 

FUAD HUL Sl DI.!:MlRELLl ( DcvaınJ a) 
- Orası, asıl hak sah ibi olan nıüvekkilleıriıııizin 
söz söy li y·eceği yedl•ı·diı. Onlaı · lıunıyıı gelip 
söz · öyliyeıııczleı · . 0!'lıda vekillcı·iylc hasbihal 
ederler ve basbihal etmek ele onların haklarıdır. 
Y l' hattil vazifeleı·icliı·. 

Arkadaşlar, gö;-iiyorsuııuz nasıl bir· devre 
yaşıyoruz. Bugün bü,vük bir iktisadi buhmn i ~in

dey:z, halk bnııdıı11 ınü~tı>kidiı·. ll alk ~1 'l'rmnıuz 

c~imlerinin acısını yürekleı·inde duyuyor ve dn
yurııııık i tiyor. (~oldun ıriiı·ültül<'r). Hurııy,ı 

gelemez, biz oı·ada llıı söyleriz, siz de gidPr
siniz. l<endi ımı'tinize mensup olan insanlada 
konuşursunuz. Biz· gorck partimize men
sup olan aı·kııdaşlu!'iıı, vııtanda~lııı·ımızla; gıo 

rck diğer nıtıııılşlı·ııııızlıı dııiınıı hasbilıııl 

ediyOI'l1Z \' C edeceğiz. nunclıııı bizi lıi<;bir ktın'l'l 
ıııeneılcıneı aı · k:ıdıışlıı ı ·. 

Siz söz hüıTiyetini ynlııız bu kiirsüye nıi lıus
ı·etuıek istiyorsunuz ~. BöylE' şey olu r· •mu ?. Bımı
<ia söz hül'l'i,Y ti bir seınahııt değildir·. Coğunlu
ğuıı seıuabııti değildir , bu kmıtıni bir lıııktıı·. Fa
kat dışaı·clıı da söz hürriyeti vaı·dır. ~fathuııt 

içinele varclıı·. Matlınııt Kanunu dairesiııde. Mi
tingleı· için vataudaşlııı· i~in 1çt iııı aat Knnun ıı 
hükilınleı·in~c hak ''ardır·, hu suı·etle bu nıillı•t 

o hakkını -istimal cd cektir. 

Azlık dediğiniz ve milletin sinesinde büyıil; 

lıiı· teve cüh ve nıuhııblıet kııuuııııış olan 1 ıırti
ııin ( iddetli giirü ltüler ). nu lıu·tinin hrı· zn
ınan her yerele NÖz sö;vli,ven milletvekilleri de olu:· 
\•atanda lnrdıııı IQTılınnzlııı·. Yntandoşlar lıir.i 

çnğll'lyorlar, millet vekili ı·iııi ı;ıığırıyodıır. 

N(H_\T ERDE)[ ( Kır ehir)- Riz topluyoı·

sıumz. ( oldau, siz topluyoı· ·unuz e leri) -
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FUAD 11UL0S1 DEM1RF..LL1 (D •vaınla ) 

- Sizleri de çağırdıkları gibi bizleri de çağır ı

yorlar. ~1illetvekillerinin sözlerini dini miye 
her zanıan halkın aı·zu izhar ettiğine ben şaJılt 

oldum. D!!diler ki, biz milletvekillerinüzi öniı
lllÜZde, huzurnınuzda isteriz, bizi' hesııı:ı vemıe

Jidiı·lcr , bizinıle - koııuşınnlıdırlal', hizim elertl I'İ

ıııizi öğrenmelidiı·l r. Millet hunn istemiyor 
ıını ?. · Öyle değil midir?. 

nu şaı·tlar dfthilinde halkın hu nı·zusıırıa iın

tisal etıııek ıle hiç şüphe yok ki, biziııı i~in hiı · 

'' ozifrdiı·. (Meneden yok sesleı·i) 
Seçim Kmnınu müzakeresinele değiliz . fııkıı t 

huııunn hnhis ııçılnııştıı·. Evet şliphesiz hfıkinı· 

leri n hit anıf olduklarıııdıı hu millet ıuiltteEik
tiı·. Mtıııı ·ızlar diyorlar ki , bfıkinı bu işe karışır
sa; politikayıı kaı·ışmış ohıcı:ıktıı ·. 

Dı> nı ı• k ki, şimdiye kndıı r idııı·ecileı·, bir ımı·
tiye ıı ı ensup olım belediyeciler. politika yap
ıııışlıı rrlır. li n \Imk i seçim lıüı·ola nnda vazife gö
rii lüı·ltcıı pol;tikMılık yııpılnııyacalttıı·, kıınu

uuıı tayin ettiği Yazife göı·ü l eeı-ktiı·. fliıltinılt> ,· 

hiç; bir taTafı tutmaya tenezzill ed rlcr mi? Şinı
diye k!adar etmişler ınidirl Hakimler kendileri
no vcrilerl her vazifeyi yalnız vicdaıılarının em
ri ile kanunların iyi tatbik edilmesine nezar t 

ederek ifa ed'erler. Oıı,lar bu suret le vazife gör
meye ulışıruşlardır. Hakimler taraf tntmıynrak 
yapılacak bir vazi:f başında politikacı olarak 
değiJ, ve şimdiye kadar biç de olını:ıınışlardır. 

HiikinıJer bilil.ki& politikacılık gayretiyle yolsuz
luk yapanların yolsuzluklarma meydan vernıi

yerek e~;iın Kanunumın hükümlerini hııkkiyle 

~tatbik ottireceklerdir. İşte biz bu mm tin çok
luğu ~ milyonları buııu isti.vorlar. (Gürültü
ler, demag-oji yapmıyalıın sözleri). 

·vA F! GERGER ( rfa) - O clô.l Ba
yar'ın sözü. 

FUA D HULÜSİ DEl\1İRl~LL1 (Devamla) -
.Ark"adaşlar, bu bahsi esas n göl'ü · ceğiz. nun 
için daha fa.ı;la burada konuşmaya ihtiyaı; gör
müyıorıım . Burada, muvaeehei ınillette goru
şeceğiz. sizi de bizi de din,liy eekler, söz kôfi de
ğiL 'Rey vardır. Eikarı unıumiyo Yardn. }fi
ting yaprna a gelince, kanun bize bu hakkı ver
mi tir. ve bu vazifeyi de t.ııhınil etmi tir. llattn 
deniyor ki, vatandaşlar behemehal beraber çim 
i,l rlııde vazifelidir. Bu bakla b raber biı· 

d vnrifo ınemzu tur. B.öyle bir tez ileri üı·ül

ii..l. Biı; rle f)Ulllt kabtti ediyoruz rkarlaşlar. 

NA 'lT FUt.AT ( 'anıısun ) - Yalııız kanun
ları tekm,letııı i~·eeeğiz. 

1<' .AD HUL0S1 D'Bl'HRRlıf,t (Devarıılıı) 

Bh· hak olamk hıclkımıza, nıi!Jetiınize eıııııi~·et 

verici mc,•znat istiyoruz. 
BU1·ad111 bir arkadaşımız esraı· perdesi diye 

hir ~ey söyledi. Hiç bir esrar perdesi ın vı•ııt de
ği ldir ııı·kadaşla.ı·. Bunu katiyen reddederirıı. 

( Sağdon bravo ı;csleri ). Ne d ınektir bu~ 
Arkııdaşlıw, heyeti umurni~·e karşı,;ındıı ., hi<; 

'Bii ;vük 1\lillet i\Icdisine müı•aı-.ı.ıat rtnıcdcıı. Re
r p Pekeı· k uelis inde aciz g-örmüş, e.ikfıı'l uınıı

ıııiy _,-j tatmin edeıni,,·eccğiııi göl'llıüş, ve çekil
ıııi\!tir. Bunda "lelfıl Ba.var'nı herhangi bir mıı 

k;unlıı iddia edildiği gibi muvav.aalı tesiri olma
mıştır . (Onu biz söyleınedik, Oe.n rı:ıJ 8Ö~·l!'di 

sesleri). Efl,fıı·ı ıınıumi;\·enitf ıııfıkesi olaıı mM · 
bııat, hall; ve vatandaşlar daima biı· kabinenin 
i<lıtrC'srtJiğini ısra:rla ileri sürcrli.'rkt>n oııun ~<e

kilmesi hir vazif' oluı· Y<' bu bakınıdan Roce.p 
]'eker ,.ıı?.i fesini ;varım rştır. 

Dr. F AHRl ECEVİT (Kastamonu). - Onu 
J\ !doğan ısö;vledi. 

FU.AD H .. ü. t DEMtRELLl (DevıımJa) -
Kim söyler c söylesin. Ben hakikati s<iyliyor11m . 
YaJııız şurasın ı tashih edeyim ki, bu sözü Örge
cvren . söyl ememiştir. (Ha şöyl e se leri). 

SÜREYYA ÖR<fEEVR.E (Balıl«Jsir) -
Teşekkür ederim. 

Dr. FAHR1 EC'EVlT (Ka tamonu) - Örııe
<'\'ren 'i ku rtarduı. 

F .AD BUI~ !=;İ DEM'lREr~r,t (Devamla) -
Birin<'i Hasan Raka Kı:ıbinesi Hükümeti progra
nımı okurken blm işçilerin dcrdinden bah."Set
nıiştim . Çiiııkü iş<;iler d~rtl rini bize ılökmüş

l<'rdir. (Bize d<' döküyorlar sesleri) . 
Bu iş •i!eı· arasında bilhassa Devlet İktisadi 

Tt:>~ekküll rinde Galışan işçi! r kendilerine V'()ri
lcıı yevmi~-clerdcn şiltayct etmişlerdir. Ben o 
zıuıı11Jt bu mesclenin hallini rica etmiştiın. Fa
kat halı1 asgari iicret. meselesi halledilmiş değil

ı lir. Biııacnaleyh bu i ı:il r nıünk • irdirfer. 

~ÜKR " AR.-\. OGL - ( fzmir) - Köylüler 
' ıı:ııııl, köylü! r nasılf 

F AD RULO. l DEM1RELL1 (Devamla) -
1 ı:il r daima d rtlerini bize döküyorlar ve hak
lıılırlaı·. Çüıtkü kendi! rini ve ailelerini g <;in
ılir rck l1crcti nlıımıyorlıır. Hattii k<'ndi , ıhhat
ı~rini Y<' en rjil~rini mnha.fiU'.a edemiyorlar. 
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Bunun çalıştıklaı·ı müesseselere de zararı var
da·. Bu hususta bir tedbir veya bir tcdbir va'di 
gıörmüyorum. Ondan dolayı müteessirim. 

onra toprak iş~ileri vard1r. Toprak işçileri 

hakkında beyannam de hiçbir vait yoktur. Bunu 
da büyük bir eksik olarak Heyetinize arzediyo
rum . Bu eksikliğin belıemehal en yakın bir za
manda ikmalinin zaruri o)duğuna kaanüın. 

Bas ırı Kaııuııuııdan bahsediyorlar, acaba Ba
sm Kaııumuıun şimdikind n daha ziyade ağır nn 
olmasını istiyorlaı· . Basın Kanunundan memnun 
olan var ınıdırf Peker Kabinesi zamanında bu
rada müzakere edilip kanuıriyet kc beden Basın 
Kanunu lıiçbir zaman demokrasi kaidelerine 
ıı,vgım değildir. . 

:Mııtbuat menılekette büyük bir kuvvettir. Ve· 
umıımi efkarın aynasıdır. Şerefli hizmetinin 
ön ıniyle ınütcnasip kanuni mevzuat ister. 

Esruı n Parti Orupu naınma sözcümüz bu 
noktalara ve se~im hakkındaki hususlara do
kunımış olduğu ic;:in bunu fazla olarak u:mtnıı

~·aeıığınJ. 

Ya1 nız çok esefll bir hadise olarak, Urundi 
Yalınan a rkada§ınıızın,•höyle işaret ederek «sah
tckitrlHr:o deyişini tamamen nefretle ı·eddediyo

rum . llattfl l\fulıterem Rcis de dediler ki, kendi i 
I eınohat Partiyi dı>ğil hattil bir milletvek:ilini 
dahi J{astetmeıni~tir. Bunu bu m·kadaşımızm 
kendisinin açıklamasını ri<'a ederim. (Soldan ~
ı·ültülcr). 

!kincisi ; tınrada mevcut olmıyan bir vatan
duşa, ı:evg il ; hir yurttıışa karşı da «sahtekiır» tiı

biriııin kullıınmasıııı doğru bulmuyorum. 

. OT.,DA BtR , E. - Ya . enihi Yürüten 
ne dedi , namussuz dedi, nu da s"~•l . 

Fl'AD HUii0R1 DE11fİRELLt ( Devamla ) 
- Çünkü burada kend.isini müdafaa cdemiyen 
hir arkada~tır. , iıe ve 1\Iulıterem Reisimiz dü
şen kcnd' inin özünü geri almasını taYsiye et
mektir. 

B_\ŞK.A: - Bıı m · le kapannıı h VE' tarn
f.c.nıc't bliğ edilmişti. Iki taraflan dıı ri~a ede
rim; kıı.panmı olan lı ir m eleyi tekrn.r teltrıır ve
sil c ederek ıııünal>aşıılar olurs:ı ~feclisi ldııı·c ct
m k <:ok güı: olur arkada lar. 

Bu ııı el kapandı; 1.apta da g ~:ti. Arka
tlıışin ı· da izah cttil r. Onun i<:in c;ok riı•u edi~·o
rnnı w itidalinİ.l' müru,• ut ediyoı·ıını. 

All, IET ALl Ir AR (Burdur) - Beudeni-

zin şahsını ınevzuubahis olduğu için söz almak 
ıııecburiyetinde kaldım. 

Arkada~lar dediler ki ; Yeşilova 'da açlık var 
deıııişim, ~oıırıı dıı bunu ga7.eteleı-den okudum de
mi inı. 

Arkadaşlar Jıadi~e ·u şekildedir. Ogünkü 
koııuşnıaındıı, Burdur' un Yeşilova köylerinde sı
~ıntı olduğundan bahsettim ve hatti vatandaş

lıırın yemek duı·umunda kaldıklal'l ekmeği, arzet
tiııı. Ua7.etelerde de buna nıuvazi olurak Karade
niı bölgelerind açlık olduğu bııhs dilmişti', hattiı 

~· ine gazeteleı·de a~lık yüıo;ünden ölüııı oldugu ya
ııl ı,vordu , hunu izah ettim, hfıdise bundan ilıa

rcltit·. (Kfıfi ~eslel'i). 
Müsaade ederı;eniı bu vesile ile burada bir

şe,v daJıa ı;öyli.receğim. Bendenizin bahsettiğim, 

sıkıntıda olıın köyler Hükümet yardon elini 
uzatını§tır, bundan dolıı~· ı Hükümete Leşekküı·-

1 rimi bUlHIJ'IITı. 

Biı· noktaya daba Lema~ etmeme müsaadeııizi 
rica ederim. Ben ozaman arzetmiştim, Hü
küıııetin samimiyetinden tamamen eminim, bu
ı·adaki lıiıdiseyi öğrendiği gün el uzatacaktır 

demiştim, nitekim bu tahakkuk etti, elini uzattı. 
Yalnı1. orada vıılilcrin veya başkaların hadiseyi 
i,v i aksett.irmcmeleri yüzünden Hükümeti yanlış 
i~tikaııı tlerc sevkedebilir diye ovakit yine miı

nızattn bııluıımuştum. Filhakika valinin beya
natını cerheden ve valinin Hükümete yanlış ına
li'imBt verdiğin i bildiren bir gazete neşriyatta 

bultınıııuştur. Okunııyacağım, bu gazeteyi eğer 
arzu huyuran arkadaşlar varsa oku ·unlar. Tari
hini söylüyorum. Belki merak eden arkadaşlar 

Yard ıı·. ı: tıırilıli . 
BA .• BAKA.N HA AN SAKA (Trabzon) -

Yeni ~abah. 
AHMET ATA . ı AR (Devamla) - Evet 

Y ni abah. 
BA. K r- Kemal Özçoban, söz istemiştiniv.. 

Buyurun. (Kafi, kafi sesleri). • 
Kapanan m ele üzerinde mi konuşacaksııuzr 
KEl\'lAL ÖZÇ'OBAN (Afyon Karahisar) 

lhıyır. 

KRl\IAL ÖZÇOBA r (Afyon Karalıisar) 
_\ ı·l<adıışlar ; arzettim ki burada hepimiz millet 
nanıma söz söylüyoruz. Benim sözlerim esnasın
da ITamdi alınan aı·kadaşım ... ( Türültüler). 

flayu· hayır, o hiıdiseye dair değil. Bu başka . 

Tutıııııığa geçmiş birşey. özlerime yalandır 
rleıniş, şu ~ k:ildc cevap verıııişim, hepimiz haki-



katleri söyli'yerek derde çare bulaeağıı . Kendisi 
de «Kabakçı Mustafa 'nın ot rafmda da toplım

dılan demiş. (Gürültü ler·). Rica ederim, ne biz 
size, ne de siz bize ; Ka.bakçı Mustafa 'n ıiı et rafm
da toplanncak kadar düşük ruhlu insanlar diye
biliriz. (Güıültüler ). 

SEDAD PEK ( Kocac]j ) - Hendek 'te Halk 
P&J"tili ınebu~lara rarc diyen s!z değil mi i<Hniz. 
Rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) 
Heııdek 'te ... 

BAŞKAN - Bunu ıabıttaıı mı al dıııız 1 

KEMAl.; ÖZÇOBA r (Afyon Karahisar ) 
Bvet. 

BAŞKAK - Yüksek Merlisinizi humlan teıı

zih ediyorum . Hiçbir parti diğer parti.Y<ı böyle 
şey )jöyliyemez. Binaenaleyh bunu zabıttan da 
qıkartıyorunı. 

RÜHlHTA ÖRGEJ.WRl~N ( Balıkl'sir ) 
A1.iz ;ı rkaclaşlanrıı ; emekli Yargıta~· bıışkaıılarııı 

cian li\ınrl lfulusi Dt>ıı'ıiı·~lli ııı·kaduşıııı hcnim 
kür~iideki nınruzat.ıının bit· iki noktııxııııı, şüphr 
yok ki. kendi »n l ııyışlımııa ve tlüşünüşler inr ~ö
ı ·c aykırı ıniitaliıa serd 'ttiler, lıııklıı ı•ıdı ı . 

Ancak hl'n kı•ııdilerinueıı hiı·nz ılıılın lıu t~ 

liıkkidu ileri olduğumu. tarih nnıyac<'h esind t' ı•v

Vl'liı k endilcl'iıı \' (• hütün 'fürk Mill t?t in r ~1'7.<'1-

nıeyi faydalı hııluyol'lıııı. 

Rıı zihniyet beni nı drğil; h c ııim nH•ıısup oldu
ğıını partinin ı:ihııiyet id ir. 

Dediler ki: hürri"yrt 111<'1' kii yalnız lm kürııii 
değildir. Evet hnrn ·ı hiirrir~t ıneYtınıdıı· ,.r 
Jiattii il ih•e !'deyim ki, bmndnki hiir\'İy(•t clışnı·ı

daki hül'l'irettrn ~ok daha knyıt!.ı~ n budııt

suzdur. 
· Bn M~elis dışındaki fert vr rcnıiyet hiiı·riyp. 

ti , kanun hükiinıleı·ine biiı-ın et <'dilmrsi i •ab('(lrn 
ı;er~evclcrin i~('l'i. inde isti mal ediliı·. Biziııı ~n

l'arlı görclüğünıi.iz şey işte lm noktndıı·. 

Yoksa '!'ürk l\1illeti meyılaıılaı·dıı dn hi.il'!lüı· 
En't, ynlmz nırydanlnı·da (leV,i l , ımym emekli 
yargıtay brışkıını. Bütün hiı· k~inııttn hiiı· olıı
rak doğan '!'ürk Mill ti daima lıiir laı·ak ya~ ı 

yacaktı~. (Soldan sürekli alkışlıır. lmı vo bcs lı> 

ri). Aoıa bu Meclisin dışında hüı·ı·iyct hi1.inı lml 
lnndığıımz gilıi kullnııılıımı:ıı. Flöyle knll anılmn
sında n milli ıııcnfııatin. ne nıilli nr-zunuıı. n <le 
milli iradenin muvafakati Ye nıüsaodeııi mevcut 
değildir. Anlnmonız lazımgelen hakikat budm·. 

Sayın Fuad Huliısi. Biı· MÜletvPkiıi veya. ·ıyasl • Parti Meclis Clrupunun, 'l'üı·k ~filleti adına isti-
male ınezıuı olduğu büyük iı-adei nil.zınıayı kul
lanacak, taJ ii ve asıl Büyük Mill t Mııclis i ni 
bırakıp da o yetkiyi meydauda•J.:ullanmnya te ·es
sül edişidir ki, oı·achı kullanmaktan ınal{sıtt, aşi
kareye vuı·amndıkları maksat ve ichıırııı nltıııdn 
kullnndıknrıruıı delili olsa g~>ı·f'ktir. Yoksa biz 
hül'l'iyeti yaln ız bu ki.iı·süde ve 'l'ü.rk Milletinin 
hül'riyetiııi yalnız bu meydanda. değil, bütün Id] . 
inntta kullanma)'l bi len ve onu kı.ıJiıınmnya hak
kı olan bir şey diye kabul ederiz. 

Bil' noktaya daha tema · etmeme nıüsaacleiP· 
rini rica edeceğim. Bu meslek ıırkada,~ımızııı, se
~iın emniyetini tek temin edici çare olarak dü
şündüğü; Türk Hiikimleı·inin, politikanın ı·uhıı· 

nu teşkil eden s çim mnameH\tmdıın , sandık ba
şına vaı"ıncaya kadar, oturtıp işlere hakim ve 
müe sir olmasını isternek ıannederim ki , kendi
lerinin hiikimlikten ayrılıı.rıık politika lınyatıııa 
karıştıktan sonra politik hayattan aldıkları ilham 
ofsa g-erek. Yoksa hiçbir Türk Hakiminin lııınıı 
taraftar olacağına, emekli bir Türk bitkimi sıf.a
tiyle, ıısla ihtimal vermiyorum. 

21 T mmuz seçiminin acısını duyan millet 
buyurdular. Arkadaşlar, artık çiğn nmiş akız 

halin getirileıı bu tekerlerneyi lıltfen milletin 
hissiyatma hürmet eri olarak tekrn·r etmiyeüın. 
'l'ürk Milleti siziıı zannınıza göre 21 'reınınuz acı
sım duyan biı· millet değildir·. Onu kendi par
tisi içinde, memleketinin neresi olduğunu kendi
sinden paı'tililerinin sorduğu ııdıımlar olsa ge
rl'ktir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BA" K.Aı - Başka söz istiyen kalııııımıştH·. 
. öz Flaşbakanıııdır. 

F AD BULÜSt DEMİRELLİ (1 tanbul) -
~ııb ım ınevzuubııhis olmuştuı·, ceYnp ver~ceğim. 
(Yeter, yeter se ·leri ). 

B KA - Şahısları mevzuubnhis olduğu 
i<;in kendilerine söz vereceğim . 

F AD JJ(JLÜ t DEMİRELLi (Jstanhnl) -
Efendim, Türk Milletinin hür doğup hilr yaşıı
tlığım hilmiyen var ını? Millet gerek lı ııim öz
leri mi g rekse sayın , üreyyn Örgec\'1' n 'in söz
lerini işitmiştir, teraziye koyup taı·taeaktır, bu 
ııözlerin takdir hakkı millete aittir•, ~ünkü bü
tüıt hnk oııundıır. 

Şimdi lıenim şahsının tnnrr11zdıı hulnıululnı·. 

sözlerine mekli hl'ıkim diye hıışlndılnı·. Anlamı
yonını knsıtları !H' B ıı <h• <'m('ltli hiıldın k!'ıı· 
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d.lsi de emekli htıldm. Beni bugünkü sıfatımla, 
Milletvekili diye yad tmelidirler. 

Soııra benim kim olduğumu anlamak isti
yoı·lııı·. J1eıüııı valideın , pederim Sııınakavln'duı•, 

ben de [stanbul 'd,a doğmuşuındur. Rica ede
rim bu ne demektir1 Neyi iına ediyorlar? Ben
'rürk oğlu 'l'ürküııı. Ve İstanbul Mi)letvekili sı
fııtiyle kendilerine kemali bürmetle cevap ver
dinı. Bu şekilele im alııı·ı kendilerine yakıştıı·a

ınıyormıı. 

lzah etsinJeı ·, kendileri de bın·ada dediler ki 
denıokrasiıün icabı sarahattiı·, açıklıkt1r . 

,'ÜREYYA ÖRGEEVRE ' ( Balıkesir ) -
~izin için söylemecHm. 

l" -A n II UGÜ, 1 DEM1REL1,1 ( DPvanıla) -
fıı dı•ın ki benim için söyleııı ılileı·. kiıııi kastel

t ikl<'ı·ini izııh etsinkr. Burada nıüphı·ııı :;iizlet· 
olııııız. Kı•nr1i1Pri dt> dccliln ki. rlt•ıııokr~!ıi icnbı 

saı·aha ttir, açıklıktır . Mademki beni kn tetme
dilcr kimi kn tettiklcrini söylesinler. 

HAŞKA r - Böyle hiı·şcy sö~·lenıeılild cl'iııi 

ifııde egiyol'lar, ıne ·ı> le yokt.tu·. 
RA BAKA HASA;-.r ~AKA -Aziz ııcka

duşlar; tckı·m· kürsüye g~ lm t'rni icııbettiren hftz ı 

ııoktıılar olmasaydı. müzak<'ı·e nin bu safbasın ı · ı 

söz ıılmıımanı hakikııten clııba doğnı ollll'ilu. 
)ffirnzatıına ha lnmııdan evvel unu nrr.ede.vim 
ki, bütün gııyre1iınr rağmen keıı<lileı·iniıı nı·zu-

siyle 4R saat enel kcndile;·iıır ı evrli ettiğim 
J lükiiııı t heyanıınıuesi üzerinde yapın ış olclul<
la.ı·ı Ye beni müsl fit eden. Drınokrat Parti Grn · 
pu ııa11ıın, , ynzılı olarak burada okumıw o~· 

dnkları sözlııri, hütüıı gayr time rağmen, tanıa
nıiyl(.> not eclem<'ıl;m. Kendilerinin yazılı ceYap· 
larının muhteviyatından daha rvvel hahrrdaı· 

nlmtı~ olsaydım, kendileriııe buı·ndıı mufu3sn l 
C('\'lıp vl'rmıok iıııkfınını bulıuclunı . 

(~ağdan. ımı! ittihaz edU iı·, bi?. ele nı·iı·it. 

se ·ler·i) . 
KenrliiHiniıı ~·nıılı nıütaiH:ılal'llıa w 1 t.kik. 

1 <'nkidl l'ine, ifııd ('l<•ı·inı> taıııanıı>n evııp l'eı·enı i
yecek olımıam. ~özlcrini. fikirlt'riııi nııt ed IJl('

nıi~ iınk!insızlığ ııı.ı lınğışlnsınlaı· . 

Di\zı esnslı 11oktalur 1•ar ki, oıılnrıı tenın~ et
mek istiyornnı. 

ayın İ ·m:ıil Tlııkkı D!'mokrnt Pııı· ti rupu 
nnmıno Hiiküınet heyannnnıe ine nıütenow· t ıı

kitleı·ilıi okudııklıırı zaman bilhıı~ o esııslı Jıiı · iki 
nokta üzerinde durınnşlardır. 

Birinci Hasan ~aka Hükümeti, - 9 aylık 

müddet zarfıııclıı elemokı-asi yolunda bir, Poı:s 
\ uzifo ve Sulfılıiyctlcri Kanununun 18 nci mad
desi , ~ılo Yönetim kııldırılması gibi bir, ik i. ı;w .v 

istisıııı ediJ eeek olursa, bu yoldıı honıen hrıııen 

lıi çhi:· şey yııpıııııınıştır. buynrdnlıır. 

Bendeniz zannecliyo ı·uın ki., nıesııliyeti üze
rime aldığını zıımandaki duruınln lnıgiin nrrlı 

ğııııız dnı·uın aı·asındııki mesafeyi, demokı·asi ı· e

jinıin'ııı bu memleket!<• il e rleııırsi ve si.iı·at Ic tn<'

~afe ıılnııısı hııkmıınclan öl~ını>k hususu nda ob
jektif düşüııülür·~e Ye 1 [ükümetin hiitiiıı icı·ııq

tında gösteı·diği zihııiyet Ye yürüdüğü yolu nııın 

sıfaııe öl~erleı·se llii.kümeti bu kadar kıxıı· işgri
znrlıldıı. ithanı etmekte isabet olıııııclığına kı.>nd i 

le ı·i de kaııııi olnr zaııncclerim . 

Kürsüd<' muhtelif vesilelerle söz nlan arka
daşlaı· hiıkiııılerin lwhcıııclral se~ inı em niyetini 
bu nı ı' ml ket tc t em in et ıııek için s<·~iın ınuamclu
tınu lıilfiil nıziyP1 ctıııelcri V(' lıu işin on l ıı. ı·w 

nıul'akabesi altında yüı·ütülıııesi lüzunıunu 

ileri sürdüler. Bu, Demokrat Partili arkadaşla
TJllllZJn S~ilın Kamınunnn tadili ·tasarısını Bü
yük Millet Meclisine snndırldarı gi1n ileri süı·

dükleri bir· tekliftir. Hürk\imet seçim ınuıımıela

tınııı emniryt>ti ba,kmundan, lıu meırnl ekette hu
ıkuki müeyyicle bakıııundan her hangi bir boş
ln·k vaı· mı, yO'k mu diye .bütün gayretini sarf· 
etmiş ve Biriınci Hasan a.'ka Kalbinesi ınnhtrlif 
swhalaı·da nıuihteli!( yerlerde belediye seçimi, şu 
seçim, bu seçimele bütün idari imidinları ıku 1-
Jaumaok suıretiryle hüsnüniyet'le ve iyi seçim yap
mak gayretinin ınulhtelii ınisı\lle-rini vennıiş ol
makla bera'ber hukuki mevzuat ahasında da 

''biızı nO'ksanlar olup olmadığım iırceleıniş ve 
bunlan tamamen yerine getimerk mwksadiyle 
çal:ı§uıken iılk yaptığı iş Dem~krart ar't'kadaşları

nıızın evv lee Büyük Millet Mercli ine surııduk
ları bit· tadil tekJiıfiııj eline almak, tetkik etnnek 
olıııuşttu·. amirniyetle zannediyorum Hüklümet 
Büyük Millet M elisinin eneümeıırl~ri elinde tet
·kirk edilmekte 'bulunan layiıha getirildiği 1·akit 
anıı pren ipleri için rettird~ği tadilat hususunda 
o tadil terkliflerini 'kart ka.t ileri geçercek kıtdal' 
hükümleri içine lroy.muş ıbulunuyo-rdu. 

ncak tadiıl tıısarısı Büyük Meeü c geldiği 
gündür ki, eneümende Deino:krat Parti arka
dıışlıırııınzın yeni bir t~klifi ile klll'Şılaştık, bu 
yeni teklif biT ilti sene evvel likinci Dünya Har
binin sommdıı. ve bunu kabul d n memleketler
de hu ·ule geldiğini bildiğimiz içtimai, siyasi bU,. 



tün ~ha.vvüller.iıı, tebeddülılerin neticesi ve ese
ri olaı·ak meydana gelilll'İş •bazı mevzuat todila
tıru çok ıbeni'ınsiyerek. ele alınış olınala'l'llldaıı 

ileri gelmiş bir tekllitir. Sayın 1 mail l:lak1o '
nın ifadelerinde sara•haten gördüğüm, yani hfı

kiııılerin seçim ınua.meliitını murakabeleri ·ve 
doğrudan doğruya kendi idareleri altında bu
lunduı"lTlalaı·ı misal olımvk ile:ıi sürdükle~i lta I
ya Seçim Karıuni;yle l~ı·an ızların son tadil et
tiklel'i Seçim Kanunuduı-. Bi•r de B-elçika'clan 

ıba'hsettiler ama 1ıalksız olarilik oraya el attılar. 
Çünkü lJu memleketin durumu 'bü~bütün !başka
dır. 

Encümeııde bu mevzu ilk defa mütııliuı edil
diği ;ı;aınan Demokrat Pnı·tiye mensup arkadaı
larm verdiği izahatı dinledik Çok temiz \ 'C kır

ınelli hii kiml r sınıfının seçi'm muamelutı do
layısiyle siyasi ceı·eyanlara en çok ve bu gibi 
:siyasi işlere karıştırmak bizilm bunyeı:nizc; bi
zim geleneğimize ve bizim hiiıkkamımızm te
lfıkkisinr w hiziın idaı·ei uınunıiyE' zihııiy!'tiıni

zc ve pÜ<ikolojik sistemimize uygun olınııd ığı 

düşün<'esiylc huna taı·aftıı ı· olmlldığıınızı söy
ledik. nu lfıyihııyı tetkik eden En ·ümeıı d<' bi
zimle herabE'r tıısal'!dıı bu noktanın yeı· ıılııııı

ınasııııı. knı·ıır· vermiştiı· , ıır·kadaşlar. Demokı·nt 

nıenıleketleı· yalnız !tıılyıı ve Pnınsıı değildir. 
Demokı-asidr dahıı çok ileı·i giden ve daha ~ok 
eski huluıııın lıaşkıı memleketler de ,·m·d ır. Bi
zim anladığımız nınnuda Demokrasi ı·('jinıillE' 

sıılıip olaıı hütün diinyıı memleket! ı·inin i<:eri
sinde. yıılnız ikisinin iki şeneden beri nhvııl ve 
§l:'raitin ib1·n miyle kahtti ettiği ınemiE>ketll'rdeıı 

yalnı1. ikisinin misali iiN·i sürülüyor. Baştır 
İngiltere gibi. Aıneı·ika gibi ve diğeı· Av
rupa memleketleri gibi senelerce Deınokrıısi 

ı·ejimi i <: indıl yaşamı· nıemleketleriıı ılır hi gelr
neğin girıniyen \' E' hakimierin se~im ınunnıe

latını idare etıııesiııden ibaret olan hir ycni
liği, hiz ötedl'nheri itiyatlarımız ,.e hilkiınlr

rimizin lıiiııyesi \ 'C hfikinıler ile idarei ııınunıiy<' 
ıırıısıntluki ınüııasE'hetlel'in icabı oluı·ıık knhul 
etmt'k imktınını görmeuikse, zanııetm~iıılpı· l<i . 
seçim mnıınıeliıtını eınniyette hıtalıilmek iı;iıı 

ıntieyyidc ııanıınıı yapılmııın Iazınıgeleıı hiit
tiin iınkiınlııı·ı çok samimi hir şekilde aı·a§tırm8 
zibniyetini göstermiyoruz, onun için bu yolA 
gitmiyoruz. Hayır. Bunu memleketimizin hiiıı

ye. ine kabili tatbik olan bir müeyyide ''<' tat hi
kat olarak kalıni tıııediğimizden dolayıdır ki, 

aym fikirele bnlunnıuyoı•uz. eı;im Kanununun 
tadil tasarısırun kendilerini tatmin etmiyecek 
bir mahiyet taşıdığı haklmıdıı cdindiğim inti
haclan ISOk teeıı.sür cluyduğumu huzurunuzda be
lirtmeyi bir vazife bilirim. Demokrat arkada ·
ların değil biz, dünyada Dt>nıokrasi rejimine sa
hip memleketlerin henüz '* 9 in le yer hulnıı
yan bir yenHiği , kabul eden memleketlerde da
hi Fransa 'da ve İtalya'da aleyhinde şikayetlt>ı· 
başlıyan biı· yeniliği bütün emniyeti temin ede· 
cek yegii.ne çare gibi Demokmt Paı'ti arkadaş
lıırımın teliikki etmem leı·ini m mlekette D<'
nıokrıuti rejiminin bir an evvel a'rzu ettiğimiz gibi 
ilerlE>mesi hususunda yapt ı ğımız müşterek gay
retierin nıuvafiııkiyı>ti nııınına rica ediyoruııı . 

Arkadaşlar ; bizim e~inı Kamıııundıın anla
dığımız esas fikh· şwluı·: Demokrasi rejimi bize 
hııl'içten telkin edilmiş, i ·bııı· edilmiş hir ınefhum 
olmayıp 25 seneden !bori, bu ın mleketin mukad
deratma vaıouly d olmuş ve m mJ.eketi çıunuı·

dan ~ ıkarıtl bugünkü ın vkiine getirmek bahtı
yarlığmda•btılunınuş olan BüY.ük Ebedi Şefi
ıuızın, umhuriyet Halk Partisinin eseı·i olduğu 
i~erde ve dışarda ve bütüıı dünya muvacehe
sinde, iddia edilecek duruındayız. Demokrasi 
rejimi denilen rejim bu partinin, umburiy('t 
Halk Partisinin ötedenberi prograııılıırındıı, tii
züğüııde yer almış bir ideal olaı·ak ya aınıı;ı

tır. Yalnız ideal olarak kalnıanu~ bu partiıün 
kurucusu Büyük Atııtü ı· k tnı·a fıııdıın hayatınJn 

tııthikıı geı:ilnıiştiı·. Rejimi tek paı ·tilidE>n çıkıı

rııı çok pııı1ili ı· jiıııe g-t•ı,:irnı k iı;in paı·timizin 

esns uındcl·ei'İne dayıınnı·ıık yapıinn tE>cı·übeler · 
mııal sef Ebedi Şefiınizi ozmnıın o yolda yürü
nıı>k iınkfınma mozhıır ı>tnı~>nıiştir. eı·aitin 

ozamanki tecı·übel ri ad nıi ınnvııffakiy·~te gö
türmcRiniıı ın ımliyeti bizinı ıııırtiıniziıı sırtındıı 

değildir. nun tahlilini yapnıı olnnlnr hilir ki, 
bunun vebalini o şerait içinde bu vıızifeyi üze
rinE' alınış olıııı nı·kadıı~ların tnınamiyle abnı 

tuhamınül ve selıatlıı ~alışııınıııı · olmalarmda 
aı·ıımak Jiizımdıı·. 1\inueııaleyh hi<:bir ııiyasi ııııı·

ti ,.e hiçbir siyasi te~'E'kkül v milletin hiçbir 
ferdi, hu meınlekettc s ı:im muıı.meliıtıru, vatan
daşın ı·ey knllıınııın hakkını ht-ı· türlü şaibeleı·
dcn iiri olarak y rin(• getir eek müeyyidel-eri, 
hukuki ieaplııı·ı mevzuatımızııı taşıyıp laşıruu

rlığındou şüphe etmiy eel< biı· hale soknlmaı;ı
mn ne içerde hir kims yi ne dışarda hic:bir m m
lek-etin şaibeli görnıiyecek lıir hııle> g tirilm i-
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nin 'uınhuı·iyet llıılk l'arti.sl Hükümetlerinin 
sanıimi kaı·ıırıdır. ( 'oldaıı bı•a,·o s ·leri ) 

Bunu şüphe etmeye inıkiiıı bırakınıyacak 

ş~k.ilde Met· lis kürsüsünden s<~ı·ııhatle vo sıımi

miyl'tle ifııde etm-eyi lüznmlu ııııyıyor·uın. 

Binaenaleyh yakında Büyük Millet Meclisi
nin tııdü eeleceği se<:inı tasarısını bu hakıındn: ı 

dünya nnı vacelıesiııd emniyet verec ık mahi
yette ~ıkacağına kuniim . .lcabeders şu veya bu 
itiru ı lııra 1ığradığı tnkdiı'<le dünyaclıı ot.oı·ite 

diye srıyılaıı bitnı·uf ııclanılı·ın, Liihcy'den ls
v i~re'dett gelip l~u hususta tAtkikat yapması ve 
'l'üı·kiy 'de bu mevzuat cliihilinde se ·im muame
lfıtının her tül'lü emniyet altında olup olmadığı
nı, aı-z<'ttiğim gibi, hitaı·af dünya otoritelerine 
tetkik ettirmeye de hazır olduğumu alepen bu 
küı-süden beyan ederim. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 

Binaenaleyh; katiyen Demokrat Partili aı·· 
kadıışiarın bizi bu hususta her hangi bir lüzıinı ' 
ve icaptan l{açınmakta olmakla itharn etmemele
rini rica ederiz. Çünkü bu, birim çok hassas 
bir noktamızdır. Bizim buna tahammülüınüı 
yoktur. (Bravo sesleri). 

Birinci Hasan Saka Hükünıetinin okuduğu 

beyannarnede bahsettiği ve izah ettiği progı·am
dan burada eser göremiyoruz buyurdular. 

Arkadaşlar, o zamanla, bu zaman arasındatti 
büyük fark, Partimizin büyük Kurultayının iç
tima edip bize yepyeni ve memleketin bugünkü 
ihtiyaçlaruıa uygun, baştan aşağı bir parti 
prograrru vermiş olmasıdır. Bugün huzurunuza 
aı-z ttiğinı flükümet beyannamesinin ilk parçası 
bunu saralınti ifade etmektedir. Ben yeniden 
o progranıları burada sayıp dökmey lü
zuw görmedimse bunun st>bebi partinin bu
gün tatbittiyle beni memur ettiği una progı·am
larının i~inde dahil buhuıan şeyleı·iıı yeniden 
bir beyanname dolayısiyle zikiı· ve izahında bir 
mccbnriyet olduğu kanaatine Hükümetimiz var
madığından dolayJClır. Yoksa o programların 
hepııi hertaraf edilmiş, ihmal edilmiş, atılmış 

d ğildir . Aynen mevcuttur. 
ı;ırogramların birçoğu bilha sa ziı-ai kal

kınmamıza taalhlk eden kısını uzun uzadıya tet
kik ve ıni.italiia edildikten sonra. Parti orgnn
lnrımızla müştereken çalıştıktan sonra bugün 
Hükümet eUne alarak tatbikat prograıru halinde 
senelere, miktarlara. neyiler şu veya bu mua
nıeliita toalllı.k etmek üzere kabili tatbik bir hal -

de hazırlanmıştır ki, yeni Hiikümetlııiz bunu tet• 
kik edip bir kanun m vzuu olarak huzuruııuzıı 
getirecek tir. 

Zirai kalkınına hakkındaki programlarıınııda 
olduğu gibi . ba.yındıl'lık sahasında da, madeıı 
sahalıll'lnıı z, bilhassa l1önıüı- havzamızın işletil 

nıesin e nıütanlEk olan sıı h a lııı·da etiid lni, pliln
lın·ı hepsi hazır biı· haldcdiı· ve bunl-ar ya.vnş yn
vıış her biri bir kaıııııı olarak huzurunuzu sunu
lacakbr. 

Elektrik sa nt rall eı·i Ye su işleı·ine ıııütaallik 

olanlar da bu mahiyettedir. · 
Yol pli'inlal'llııız, mi lli yollan bir an evvel 

yapmak hususundır hıızırlıklarıınız ilı.>rlemiş ve 

proje şeklini almıştır. 
Huıılıırı birl'r birer proı,tı·ııında z ikı·<'tmeye. 

hunlaru dair tafsi liit d<> ı·cetnıeye lüzum hisset
nı!'diğimiz ]en dolnyıdıı· ki , yazılmamıştır. 

Yok. a gerek Yüks k llcyctinizc \ 'C gerek mil 
let<> mesu l bir IJükünı et sıfat i,\• le ne vıtdetıııiş.~ck 

tıımamen lıep~i ür.erindc du ıınaktayız. 

Hayat paha lılığ ı nı csrlesine <1<> hilınünnscb<' 
tt•nuıs ettiler. Dikkat bıı~· unıltıl'Sa \ 'C ~-akından 

inreleuirsc görülür ki, bunu du ihnıııl tnıiş dr
ğiliz. Beyan'nanıenıizde buıılıır da Yardır. 

Fakat şunu söylüyortı7. ki; lıa~·a1 r.orluğu ili' 
ınüt•adel<' şeklinde ifarl' ttiğimiz hi ı· ın efhunıu . 

hayatı $( 30 rakaıııla i l'ııcle eder hi ı· ~eyin tııaJı

hüdü altmda imişiz gihi hir miına var. Yük.~ek 
rfe~·etini?.t' Kıınıuta~· ee lscsi ha lintle o zamıın ar
zettiğiın nıalfımntı hatırlar~ınız , zahıtlar du or
taya gelir. H ayat Pahalılığ ı ınefhumiı mürek
kep bir ıneselediı·. Bu menıleketiıı bütün ibti
.va<: larının tesviyesi . eraitinc ve ilıtiyaçlarıııa te
kabül eden eşyanın tedarikinin memleket diı

lıilindc istihsal ed il cıı birçok ihti.va<:ımızın tedıı

riki ve IHı ihti~·aeınıızm istifa. ı, memleketin it 
haliıtına bağlı olaı·ak kııllonaktır. 

Hangi Hükümet, başka: ıııemleketlcriıı istih
sa-l § •raiti ü?.crinde karar alına k iddia w va 'din
de bulımabilir. Onun içilıdir ki, gayet a~ ık söy
lüyorıını, memleketin ithali'ıt ve yolu ve meııut'

ket ilıti,,·arını tatmin eden ve bütün vataı\daş

ların ibtiya-çlıırını temin eden istilısal şernitine 

ben böyle bir ~erait altında vllk ı bir vait altına 
girmiş değilim ve hiçbir zaman gi r mem . c 
lıizdt: ne de bütiiıı dünyad ve hattiı bn yolda 
en çok ileri bttlunan reızıık ı alem .\ merika 'da 
istihsııl u veya bu ş ki ldl' vıısa1i ola 1.'8k 91- 30 -
40 ıırtınış, bn1.ı eşya iı-.e 7<- 60 artını tır. 
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Diğer memleketlerdeki istihsal maddelerin

den bizim ithalatımız da htı vaıiycttedir . Han
gi hükümet ithalat eşya fiyatlarına biikim olarak 
hayat uenzhığunu temin yolundu ve ithalatın 

bu yoldaki gidişi karşısında taahhüt altma: gire
bilir. B.cnden böyle bil' şeyi bekli.vcm e7siıı.iz . 

Hiçbir zaman da bu yolda taahhütte bulunmuş 
değilim ve böyle bir ta.ahhüdüm yoktur. Bu 
meyanda şurasını arzedeyim ki, içoerde ve dı

şarda akisleri ma·lum olan ve ınemlckctte hayat 
mücadelesi fikrinden ne a,v rılıyorınıı , ne de 
bunu boşa bırakabilirim . Bu yolda biı·çok ıni

saller verilebilir. 
Bugün altın para ile iki buçuk misli bir 

fiyatla satabildiğimiz köınürü mPınlekct dahi
lind sırf bnr.ı teşkil eden eşyıı l'iyatlurındım 

birisidir, hayat pabalılığı üzerine ınüeS:;i ı·diı· 

rliy<' Hazint•,ve külfet talııııi l erl rek mali~·et fi
~·ıttıııdıın aşağı bir bedelle sattımıakta~• ı ?.. 

(' imento vaziyeti de böyledir. En iyi şerııitle 
w isterlinle dışaJ'dan getirttiğimiz çimeutonun . 
ki 60 bin tonduı·, sif maliyet fiyatı 115 liradır . 

Biz Devlet inşaatına, İktisadi Teş kküller fab
ril}ıılaJ"ıuda ve Jıoısusi müesse clerde istUısa1 di
lcnler J('ibi bunu da 47 - rıo liı·a~ra em pozisyon ha 
linde satınaktayı v.. Bunların kiilfctini kim çeki
~·or. Hazine çekiyor. 

T•:kınck meselesi de öyledir. Serbest yerlerde 
satılını ekınC'klerin fi:vatlııruıı, aynı evsaftan ol
mak üzere ımıkayesc edc.ı·ek sö,,,Iü.vorum, ıııai§et 

darlığına en ~ok maruz bulunan fakir halkıu 
mümkün ınertebe tı<'tız ekmek yeıııe ini sağlamak 
maksadiyle Hükiinıet bir koınhinezoııla Hazine
nin sırtına biiyük bir klilfet ~rüklemi~tir. }fulıte

lif .vetlerdc aynı F.iyatla ekııı k sattırmnktadır. 
Bu ve buna mümasil şeyler d .böyledir. Pa
muklu m ·elcsinde de böyledir. .Arkadaşlııı· hi
lirleı.-; dışarda aym cin a~'!lı kalite pamukltı 
kumaşların maliyet ve ithal fi~·atları ile iı;erdeki 
lnunaşlann maliyet ve satış fi~·atlaı., birbiri ile 
ıııuka;.•cse edile k oluı1lal'Sa bu yolda ·''apılnıış 

olan her türlü fedakiirlığııı, fiyatları memleketin 
bünyesiyle kabili telif olacak bir s vi~·ede tut
maya nıiıtuf Jliikü.m t tedbh·ll'ri sayesinde oldn
ğu meydana çıkıır. Bunları birırün Jimden bı

rakacak olursam hayatm za ı·u ri ihtiyaçları salıa

sındaki fiyatların ne kada ı · yükı;el ın ·i lilzımg · 
1 eğini Demokrat Partili arkadaşlarıntın i!;eıi -

inde bilen arkada~larını olduğunu maıılınemnu
ııiyc uzediyorum. 'artlan t tkik etmeleri ve 

ın unsif bir neticeye varmaları için kendilerini 
tetkika davet ederim. Binaenaleyh Hükümetin 
ne evvelki programında n.c de taahhüt altına gir
diği şeylerden sıyrılnıak için bir dtll'umu yoktur. 
Aı·kndaşlar; bunların teferruatına gi'rnıeden bu
günkü vaziyctiu icabı olan iç ve dış şartları zik
rettik. İc; ve dış şartlaı·ırı icabına göre en iyi 
bir hayat :eviye ·ine varmak için çalıştık, çalışt

~·oı·uz ve nıütemadiyen. çalışmak kararında oldu
ğum uz u kil fi derecede izah ettiğim iz kana.atin
deyiz. 

Birçok nıüşküliLta maruz meselelerinıizi al
clılar, tenkit ınevzuu yaptı l ar. Tütün meselesini 
ııldılaı·, şeker meselesini aldılar ... ls(erleffic fın
dık meselesini de b n ilave edeyim. 

, tHAT ERDEl\'f ( Kırşehir) -Onu dn söy
IC'ıliler . 

BAŞBAKAN RAS.AN SA!KA (Devam'la) -
...,eker meselesi; ar'kada~lar, ş kerr diye ortaya 
atı lan mesele icadı bir ınese.ledir-. Guya Riikü

· ııı et diğer eşyanın fiyııtına nispetle şelrer fiy~ı

tıııa zam ynpaca1mıış veya ver.gi koyaeakını , 
hiııııeııaleY'h bundan dlola.yı ş keı· pallıalılaş'ımş, 

niz piyasaya 1101'11'181 ibtiyacııı c:ok üstünde 
şeker saltık . lu 00 ton şeker sattığımız zaıııan
laı· oldu. Bu rempoyu boıı:ınama'k için elimizden 
gel n gayreti sarfediyoı"'lz. Kendileıiıı.i yanlış 
şayiıılaı·ıı kaptırarak şeker iı."t'ok ede'lller o·lmuş
tur. Rtı vaziyete rağmen biz ııor·mll'lin c;ok fev
kıııda şeker ihtiyacım karşılamak vıııiyetini da
inııı ınulıııfaza ediyonur.. 'Thtiyncı karşılıyııına
mak ihtimali hi<:bir zaıııaıı viiı·it olamaz. Biz 
elimizd~ki üııkanlarla istl'diğiıuiz kııdar i<ıerd.en 

v~ dışardan şeker tt>tlaı-i'k eelecek durunıdayız. 

Şunu da söylemek isterim ki. Haı:ineyı> hi<:bir 
kiilEet tahmil etrn den bu vaziyet i karşıhynlıi

liı·iz . 

19 milyon nüfusumuztın yakııı ınaıide. 10 
'sı>nelik devrelerini el aln'Cak oluı nk , ne kııdaı· 

lo'ker sarfetmekte olduğumuzu kolaylık-la hesap 
etmek ·hepinı.iz için im kiın dallıilinde olan lbir 
mevzuduı·. 'Rugün 'bu tempo iJ dPvam edecek 
ölursıık 150 - 160 IJıio ton ş ker 'bu nıcml!'kcte 
ylo'fuıiy~cPktiı·. }feııılcketin ikendi fRbı·i!{aJarııı
ıla en iyi knmpanyad11'ki lırtib aliltı 94 - 96 biu 
ton lnı· ; farzedeü'm bu 100 bin 1 n ol$un. ıı 

h11lde dem ik 'ki, 50 !bin ton ekeri dışaı•dan gl'
tiı·m~ e me buruz. Şimdi sizi fbir ltl'sap yapma
ya <lav t ediyorum. 160 lbin ton şrk rin 19 mil
yona ta 'minde, irili ufııklı, ç luk c:o nk, yi-
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yen yemiyen ve sai ı·e, adam başına kaç kilo dü
şer ? Nüfusu yll'Varlwk 'Olaı·ruk 20 milyon fıvrz

edeı ek ad81lll ba§ma 8 kilo <lü§er. 1stilhlillk ba
k ı mından dünyada değil !bizim :viyemizd.e, yıı 

ni geı•ek e ı'vet ve inlci'Şaf 'lierecesi \b izimle ölçü
Jelbilen memleketlerde değil, ~n ileri !meın~eket
leı·d •bile 'bunun yansı 'kadııı· eker yenmelmelk
ted1ı·. 

Bu•güu 'bize ,ekN· · ·at.an memleket)er, da~·ı>t 

edeq·im m•kada ·lım tebkiık 'buyur unlar, ne ımik
tar şeker ·aı1ecliyor? Dişin·den tırnağıın<1an ta
sanuf edip lıh- ıın ~vvel mull durumları , iıktisa

cli dununJııı·ı için dışarıyaşeker sataeak vaziyette 
olanlar, İngiltere ve ~aire gibi memleketler lıi
ziın yediğimiz şekeı·in yarısını yemi~•or. Bu, bi
zim 1ı:in lıa.vırlı lbir durum mudur? Bioaenııle.vh 
şeker meselesinele bir lıMise varmış gibi vazi
~·eti tasvir ct.mel rini . doğrusu kendilerinden 
heklccliğinı dikkate yak ıştıraroam. 

Tütün mesel-esine geli.vorum: Arkadaşlar tü
tün meselesi için bundan ay evvel Birinci Ha
san . aka Hüküınetiıün tı>şekkülünü takip eden 
ırüıılerde burada, ıncrkezd~ bir tütün kongresi 
aqıldı. Bütün tütün işiyle ilgili müesseseler. ti
carethun ler he.vetler ha linde burada temsil c<lil
rl ileı·. l' ımn uzadıya tctkikatta bultındular. Be
ni ml ı• ~ahsan temas ettiler. Biraz tütün işlerini, 

•·ski lıiı· tütün 7.ÜıTııı sıfati.ı•l<> biliTim dire. Va
~i)·rti kenclileriyle mütalaa ettim. Vardığıın ne
tice şu idi . 

Bu one tütörı dlli'lınnı, istihsalimizin iki kat 
c:oğalması yüziinden 1920 senesindeki A"ihi had 
tütiiıı lıuhı'l!nının kapı mdadır. Esaslı tedbirler 
nlnıııdıkc:a tütün bnlıranı karşılanamıyaeak ka
tlar ağırdır. O-erek tüt•rara. ıterek ziirrnu, !?C· 
n•k llükiiımıte düşt-u vazifeleriıı müştereken vt
birbiı-ini tamamlayıcı bir şekilde yapılması za
nıreti ~-arrlır. Biz bir pıHiu dair<>sinde aldığımız 
tr lbirlerlc çalıştık, ve hamdolsun büyük mın
takulıırıo. Eğe mıntaka i le Karadeniz mıntaka
• ının tütün dnrumlarında bugün bellibaşlı şi

kn~·ct edilecek lJiı'Şe)' kalmamıştır . H nüz biı· 

mıntvkauıız vıırdıı· ki oı·ıı ı da i\farınnı·a mınta

kMıdır. Burnııııı daha bir k dertlerini karşılı

~ ıımanıwızdır. :\rarmarn nııntakasında, i tih al 
f) mil~'(ındoıı iı\ıdi 29 ntilyona Qılmnştır. Tütün 
ihmt>ntıınızın nı ınlek tc> ıız ·ok fi~·ııt lıakımm

rlıın ''~' uhulet bakunından tatmin edici şeküde 
-;atıldığı .''ıllarııı r kolt ·i - arkadaşlar istati.
tiklı•re. illl'Mat ka~,tlarındalci miktarlara bak-

s ınlar - istihsaliitıınızın 50 - 60 milyou lira ol
duğu ılevirlcrde idi. Her ne zaman üç ınıntaka
nın istihsaliLtını alakadar eden miktarlar şimdi 
olduğu gibi üç misli bir fazlalık gösterince bult
ran ~ıkmıştır. 13ir ok iflilslar olmuştur. :Eıatta 

ehli.vetli bankalar dahi hesaplarını birçok za
rarlarla kapatmışlaı·dır, Iri bunların tcferruatını 
ben de arkadaşlarını kadar bilirim. 

Bnna rağmeıı biz ozamıınki ınevcut· olan pi
~rasalarınıır.ı , MC'tkl•r.i A nu pa 'daki pıyasalarıını
zı Holıında, Belçika, Almanya gibi ınenılekd

lerdeki pi.nıııalarınıır.ı tııınanıen kayb tnıiş oldu
ğuınuz br halde hile htuıunla mücadele etmek
teyiz. 

Bu lıususta yapılınası lazımgelen teşebbüs

lerin, faaliyetletrin eksiksiz olarak hepisinin ya
pılnu~ ullh1ğnııa arkadıı~larıııı ız m inaınıııı~ı lfı 

zımdıı·. 

Eıı nihayet l'ııris'te 16 ıları temsil eden nwm

Jeket nıüıııcssillerinc müracaat ederek tütün 
ınesel sini müzakere etmek üzen• ve ],endi tc
şebhüsüıııi.izl~ biı· kon~<'yin toplııntp ~ulışmasınıı 

karar· verdik ki , Iıunıya bütün eı·babı ticaret 
teli. Tek••! lılııı·esiııdeıı sc~ilecek bir heyetimiz 
deı ·hn l hareket etmek üzeredi ı·. 

Niluıyet memleket istihlilki 20 ıııilyon kilo 
içinclediı·, bunun ü~t taraftıtı behemehal harice 
. atmak meeburiyetindeyiz. Bunuıı i~iıı en esas
lı eski piyıısnlarıınıl.ı htılıııak ve btmlur için en 
siiı·atli ~are aramak ııoktusındnıı nıiispı>t neticı ·

ler elele tıniş bulunııyuı·uz. Onun yanında yi
ne unun kadıtl' mühinı bulunun ihı-ııcııt nıc>ta ı 

olan fmdık mahsulütııiiz gcliı·. Rn meyııntlıı 

Jmgiin akla gelmiyen diğer ~ir ihracat meta ı du
ha ıneydnnıı gelehilir. Bütün bu ııoktalaı·d:ın 

llükümetin istinat e tt i ği Parti ))I'Ogruml;;rıııııı 

it'ubı olarak her hangi biı· mahsul hakkında tP,l
biı· almak. ı:c bunlayı ihtiyaçlam göre ve bu mü ş

kül mziy tleı·e gör!' yaı·dım tedbid •ı-i.ıııizi kuv
l'etl ndirmek i~iıı hi~bir bir noktııyi ihnııılt• tıniı;: 

değiliz. Rtı yolda ~alışnıış olan arkadaş iHı'. & - !1 
aylık biı· ömı·ü olıın Birinci lin an ııka llükii
metini-n kendi ı>rogramları nıucibiuee, 'Parti 
pı·ogramı mucibince Ye beyanntma istinadede
rek, sııs fikil'ier ve prcıı ·ipleri mncibince mew
leket i!:.inde yapılnıasııu zanıri görcltiğü haller
de bütün işlerde. elinden geldiği kad81' biitüıı 

gayretiyle atılmış bir Hüldiınet olmakla ittilı.ır 
duyar. Bu münaseb tle ayrılmış olan ,-e hu yol 
da biiyük gayret ler gösteren arkadıı larının te · 
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ş kkiirii bir vazife. sayaruıı. (..Alk.ışlar). Yin& o 
Hlikümettiı: ki, size. böyle kısa biı: zaman içinde 
25 tane osıııılı kanun geti~tir, 

Bwıları llükümete yüksek heyetiniz acab·ı 
ü~ · nede çalışınakla ~ıkarıp verebilecek midir?. 
Onda tereddüdüm var. Binaenaleylı, bh·az On
sıın Saka llükümetini ihıual<illikle, çalışınaııııı.z

lıkla ithıun. etmeıııeıtiz ve o şe.kild'e göııteı·menı.c

niz için insafınıza müracaat ederim. Elinden 
gcleıti kısa zaman zadmda ve birçok güçlükler 
altında yapabileceğini yapmış olduğu kıınaatiy

Je, Hükümetin ıucsul bakam olarak huzurunn~
da ifadlı etınckten huzur duymak isterim. Be
nim kusw·lu noktıılal'lm olabiliı-. Elimde olmı
yan sebeplerle çaı:esiz kaldığillL olabilir. Fakat 
bu ele alınan meseleleı·cle bir Hükümetin yapa
bileceği şeyleri maddi imkanlar diihlliııde yap
mış olduğunu haz. duyarak huznrunuzda arzet
mek isterim. 

Bundan başka diğer arkadaşlarımın benden 
cevap istediği birçok şeyler val'dır. Aşağı yu
karl bunlarla müşterek mt>selelere temas ettinı. 
Onun 'için kendilerinden af dilerinı ; ayrı ayrı 
eevaplandırmıyacağım. (Kafi, k!fi sesleri). 

Gerek Hasan Polatkan "'&gerekSe Zeytinoğiu 
arkadaşlarımızın, Hükümetin yeni programı üze
rinde binız çalışarak, uğraşaı-ak, epeyce fikir 
yorarak, yazıh olarak ifade huyurdukları fikir
lerine muttali oldum, kendilerine teşekkür ede
rim. BunJaı·dan istifade edeceğim. Fakat ıııü

snade buyursunlar şunu söyliyeyim: Demokı·a
side muhtelif Partiııin rolü sad('ce yapılan hıleı-i 
fena göstermek değildi. İnşaall h memleketin 
ahvali günün birinde başka f.ürlii tecelli ed('J'. 
de Itendilerini mesuliyet mevkiinde göriiı·.3ek 

ve bu bize nııırip olursa, kendileri hakkında böy
le clüşiinnıiyeceğimize emin ol ımlar. (Sağdan , 

in.,'lllallnh s leri). Beb mabal işleri kötü göster
mek, kötülük sezmck bence karşı Partinin şiarı 
olmıunahdır. 

Bir kelime daha mü aade buynrsaruz gerçi 
, iireyya arkadaşım bana söyliyecek söz bırak

nıadı anııı, bit· noktayı da b n tavzih etmek, Sn
yın Alcloğan'ın sözlerine cevap vennek bnna 
dilı,ımektcdir. Bımu kı a.ca arzederek huzurunuz
dan aynlıı.eağım. Yapılan izahların içedsinde biz 
hillü ef sisteminden ayrılmamışu:. hatta burada 
gayriıner'i namer'i kelime! ri de kullanıldı. 

Böyle bir şeyin mevcudiyetinin ifadesindon doğ-

rusu büyük teessür duydum . .Arkadaşlar, Hükü
motiıl Devlet Şefiyle miinııaebetinde Anayııaa hü
kiimlerine aykırı sayılacak bir ı;;ey yoktur.. Bana 
(lüşen vicdaıri bir vazife olarak söylemek menbu
riyetindeyinı ki, b<Y..GOID b&şımlZda bulunan Cum
lıurbıışkam, bizim partimizin aktif olmamakla 
berabel' Genel Ba.şkanı du bulunan zat, bu hu
susta o kadar d:ikka.tlidir ki, her hnııgi bir vazife 
ınesuliyeti verilmiş arkada.şların bütün müna
sebetlerinde herkesi kendi ıuesuliyctiyle kuşı 

karşıya bırakınayı şiar ittihaz etıııİI!tir. Hatta 
bazan uasihatta bulurunaktnp.. yol göstericilik
ton dahi ihtiraz etmektedir. Herkesi kendi metı
uliyetinin icabma göre, ger k kendisine karşı, 

gerek bağlı bulunduğu Büyük ~fillet Meclisine 
karşı tamamen müdrik olarak icabeden hattı ha
reketi kendi mcsuliyeti altında ittihaz etmesini 
fıd ta bir direktif olarak kullanmaktadır. Bina
enaJeyh biz bir Şef idaı• iyle bütün hattı hare-• 
ketimizi ondan alıyormuş ve onun ilham ve em
riyle yaı;nyormuşuz gibi bir zan ve fikrin Büyük 
Millet Meclisinin içinde söylenmesinden teessür 
duydum. Böyle bir fikrin mevcut kalın88ma 

gönlüm raz:ı değilair. Bu dokuz aylık meıruliye
tin zamanmda Cumhurbaşkruı.ımn benim mesulir 
yetiıne iştiı·ak edecek bir sözünü hatırlanındığı
mı bir vicdan borcu olaı·ak a.-rzederim. 

Arkadaşlar; bir Hükiimetüı kifaye izllği ve 
kusuru olabilir. Bunlar mümkün şeylerdir. Be
rum kaııaatime göre layuhti bir llükümet yok
tur ve hlçbir zaman mevcut bulunınıyacaktır. 

Bütün bu kusul'larınıJa, bu gayretlerimJe ve 
samimiyetiıule beni giiven oyunuza layık görüp 
görmodiğiniıri ve bu yolda yiirümem için beni 
tcşci edip etmediğiDizi öğrenıncy çok muhtaç 
olduğum reylerinizle hildiım niri rica ederim. 

llAŞKAN - füzaker nin yet rUği hakkın
da. bir ön rge vacdır. Fakırt öz i tiyen ukadaıı
lar da mevcuttur. ( Kfıfi, kafi se leri). 

AHMET TAHTAKILI (Kütahya) -
yın Başkan, müsaad buyurun da vap hakkı
muı kullaııahm. 

B ŞKAN - Buym'llrı. 
I!ME'I' TAUT KlLl (Kütahya) - Muh

teı·em arkadaşlar; ikinci 1I88an aka ükümeti
nin progı·amınıu okunınası dolııyısiyle Büyük 
!{ecli te bugün açılmlll olan nıüznkeooler, şu ve
ya bu · kildtıki ah i hadis ler bertarnf edilee k 
olul'tıa, d ınokr i hayatımııd11, 'Mec:liıı müzake
relerinin gerek k miyct, gerek keyfiyeıı bakı-



- lS78 -
ınından gö~tcrdiği tr.kiıınül noktasından bakika
ten ın emııuniyctc şayundı r . Yalnız Muhalefet 
gruplarm ın ınuhalir ınili ctvckillcrinin serdettik
leri nıütaHialardan biı· k.ısınınm Başbıı.kan ın malı

dut görü.,ler i~crisindc ce\•aplandu·mış olması ha-
1:ikatcıı muhalefetin Yazifcsini yaptığının ıınlaşıl
nııı.mı~ olması gibi bir zehap uyandırmıştır. 

Mubtereııı uı·kadaşlar; Sayın If nsan 'aka 
k~udisine mahsus miisamahal<fır bir görüş içe
l'isinde gruplar adına ·öylenen noktai na?.aı-!arı 
kafi derecede zııptetleoıediğiııi ifade oe.deı· k de
mokrasi geleneğimizde,• tıpkı Uükümctin kencli 
pı·ogramııu muhalefet gruplarıııa verttiği ı,ribi, 

ınuhalef tin de buna 11it oovaplımnı evvelden 
J! ükümeto vermesi gibi, bir ananenin y~rleş

me ·ini arzu ettiler·. Hakikateıı evv •1den bu hu
susta birşey söylemeye salil.hiyet.li olmamakla 
berabı'r memleket işlerinde .tenkid haklarının 

karşıl:ldı olarak en geniş ölçüde kullantiması su
retiyle bü· inkişaf temin etmek bakımın,dan ka-

. bili tetkik bir noktadır. 
Saym Hasan aka müzakereleri bir taraftan 

tenkidlerin ihtiva ettiği maddeleri umumi bir 
liakun esaslar çerçivesinde töplıyarak, bir taraf, 
tan da ltendisine ait müdafaaların bir parti arka
daşı tarafır,dan yapıldığını ifade ederek toptan 
kapatıMk istediler. 

Arkadaşlar; Clava, bir muhalif milletvekili 
olarak ifade edeyim ki, bu kadıtr basit bir ölçüde 
değildir. Hakikılten Say'ın Hasan Saka, gerek 
ilmi · k.ifaycti, gerek memleket işlerindeki uzun 
mesaisi, tecrübcsi bııkliDJndan fikirlerini müda
faa için ~ok imkana sahiptir. Fakat şurası d:.ı. 

açık bir hakikattir ki, 'l'ürkiye'de eğer dertlere 
el koyamıyorsak, iktidarın, meseleleri bu tarzda 
toptan birtakım mütalaalar ~erçivesinde görmek 
ve muhakkak muhalefetin her tenkidine cevap 
vermek zihniyeti içerisinde, işte Iden gelen.i yap
tık gibi biı· iddia ile oıt.aya çıkmasındaııdır. Mü
saade ederseniz ar?.edeyim. 

B:il'iz bir nıesele olarak şeker me elesini ileri 
sürdülur. 

Arkadaşlar; 'l'ürkiye'deki şeker meselesi Sa
yın ıl:ı'lal'lJ Saka ·nın ifade ettiği gibi değildir. 

re istihliık vasatimiz n de son şeker ·ıkmtısı 

kımdileı·inin tariflerinin hududu içerisindcdir. 
Tiirkiyo'de eker sanayiinde, ,eker i tihsalinj 
artıracak, sıığlıyacak bir~ok teşebbü ler ve fikirler 
ortaya atılliııştır. Hatta zaman, zaman planlar
dan bile bah tın iştir. Adana 'da arazi istiınlilki 

maselesi, Adapazarı'ndıı pancar ziraatinin ya
yılınası ve saire ve saire meseleler ortaya atılırken 
bir taraftan da döviz mukabilinde şeker ithaU bir 
zaruret olarak karşımı?Aı çılonıştu·. 

Arkadaşlar; memleket işlerinin cezri olarak 
ele alınmasını, Sayın Başbakan bu hadde tasıı.v

vur ediyorlarsa tenkidlerimizde yüzde yüz haklı 
olduğumuzu bir daha ifade etmek isterim. ( ağ

dan alkışlar) . 

Muhterem arkadaşiar; Sayın Ba.şbıı.kan haki
kııten bir ıne. ai ifde eden 25 kanunu gctirdi'ğin
deıı, bahsettiler. Efkarı uınumiye naıarında bu 
ifade lıakikatcn Başbakanın kendisine göı·e çalış
tığı kanaatini verebilir. Fakat çok rica ederim; 
Parti Kurultayından bah~ettiler. 

Ot,rnıı.n movzuunda vatandaşın tlertleri, şikli.
yetlel'i ınütemadiyen devam ı•derken ornıan me
sı> l esini kökünden halledecek. Orman Kanunu 
henüz Meclise gelmemiştir. (Geldi sesleri). Ni
tekim encünıenlcı·de görüştüğümüz zaman biz
zat , 'ayın Başbakan kendi hatalı görüşü içeri
si ndi' maalesef ihtiyaca tekabül eden biı· kanu
nunu getiremediğini ifade ve itiraf- etmek 
mecburiy tincle kaldı. Diğer taı·aJ:tan : Oı·ma,ıı 
ııı ovımu.nda vatıı.ndaşlıırın kend isine ait vazife
yi, iliğer milletlerde oldnğu gibi, yapmadığını 
iFade ederek biz esaslı tctkikat ya ı)lyoruz , bu. 
getirdiğiııliz kanun ıııuvakkat bir tasarıdu·, Or
ınan meııelelel'imizi topyekün hıı ll edecek tasa
rıyı bilahal'a getir c<>ğiz dediler. 

Arkadaşlar; orııııın deı·di Il ükümetin getir
tl' .ği iki maddelik taclil lftyihas ı içinele lı all d i
lecek bir nıcscle değildiı ·. 

Ayrıca ayın Başbakan; giiı·üşlcrinin bida
yetinde şu noktada haksızdır ki, Türkiye'de· 
vatandaşların amme menfaatlerine, Devi t me
s leleı·ine gösterdiği saygıyı ve nıııhrumiyetleı·e 
kııtlanma' kabiliyetini hiçbir millet göstereıne

miştir. 

Fakat bizzat orman İ\:İııde yaşıyan vatancla$ 
yakucak odundan mahrtıııı kaldıkça, en iptidai 
ihtiyaçlım kıırşılanınaolıkça Hükümetin bıı işte 
murvııtffak ol81111aması içiıı başka sebep anımaya 
lüzum yoktur. 

Muhter ııı ıırkaclnşlanm, ay111 Başbakan 10 
yıl znl'!ında Devlet ka.drolarıuın iki misliıı.) 
~ıkıııış olması ı·ealitesin.i topyekCm, üade t
mekle vazifesini yapnıış olduğu kanaatindedir. 
Ev t biz de biliyoruz. M yelana gclmi'ş, vücut 
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bulıııtı~ lıiı · kudı·oııun toptıın t(•ıtsikıu a elbctt •• • 
inık ıin yoktur. Fakat kendilerine soı·uyonıııı 

bugün İçişleri Bııkaıılığıuın muhtelif bizıııct 
şubelııı·inde vücuda getirdiği ıneı·kez teşki lat ı 

l<adı·olıll'lndıın istifade ederek kıızalııı· vücıı-ln 

getiı·mek imkiuıı yok mudur?. Tütün ıııc:.;>lt•siıti 
ele aldık i evet ele aldık, ama nıuhaldcti ıı, bi .· 
seııe ı•vvel işlcııırıi~ olan lıatalaı·ı da biı· ıu·u dıı 

rııütnlfıa ettiğini unutmamak lıizımıhı· . 1947 re
];olt<'siııdc lıiı · yükseliş olmuşsa lıu bimı da 
piyıısasıııa llükümetin birtakıııı l"uıı lı~saplıwııı 

dıııı panı nakll'tıııek sııı·etiyle biiyük nıikynstıı 

ınubayaaya giı-işıucsinden hfısıl o lnıuştu ı·. nu
ı-ada lıiı· suııl öııeı·gesi vesilesiylc lıir ıııuhali[ 

arkadaş bu hakikatları a~ıkça oıtayıı kuyıııu~

tur. ( iöı'iiyoı·suını:r. ki, tütün meselesi hakkında 
hakikatların olduğu gibi ifadesi lıizınığelirs 

Başbakanın izahları cezri bir görüşü tem il et
menıektedir. 

Sayın Başbakan buyurdular ki, biz hayat 
:r.orluklaı·ıııı yenmeyi toptan halledilecek bir se
viyede ı<örıniiyoruz . Rakamları yarıya. indiri
ı·ek halledilecek bir ınesele değildiı·. Burada ten
kirllerini söyliyen arkadaşların hlçbirisi Baş
bakanın cevabını kuvvetlendirmak için kullan
dığı rııkunıları yımya indirmek gibi biı· müta
li\ayı hııtıı·larınn bile getirmemişlerdir. Fakat 
Sayın Başbakana hatırla1ırım , 194 Bütçesinin 
nıüznkcresi sırasında inşaat hakkında. iza.ha.t 
istiycrck Devlet masraflarında kısıntı yapmak 
i~in ileri sürdiiğiinıüz bütün ınütaliia.larımızııı 

tnv:ında asılmış birer hatıra olarak kaldığıni 

cseflc göı·dük. Bir aı·kada.şımızm söyledjği gibi 
hüt~e günlük masrafları zihniyeti içinde, ele 
alınmaz bir hale geldikten sonra bütçenin 6 
n!'ı ayınon artık yapılacuk tassırruf yoktur. İş
tl' size haber veriyorum, demek ne mana. ifade 
l'ded Pnriıuklu menımeatı. şeker ve çimento fi. 
yııtlıırını şöyle hallediyorum diye cevap ver
mrklt>, bu nıPsPleler hemen halledilecek mesele
lrı· d!'ğildir. Bütün hn davalan halledecek Hü
kümet mcımliyetin her çrşidine, tenlddin her 
r şioinc tnhnmmfil etmeyi göze alarak memle- • 
kPtin cvvcli1 gelir imkAnlarını ele ıılmnk ve on
dıın ımııra nınsraflar üzerinde hi göz kırprna 

nan yüı·üyehilmek zi.hniyetini taşıyan bir Hü
kümetin es<'ri olnbilir. Runu böylece ele almadan 
hıı böyle oldu, va.ziyet şöyle oldu ı.tıöi mesel yi eııa-
. ında haJletnrlyt>n dar görüşlü bazı tedbirlerle ba-
zı n ticeler elde edilmiş olduttı gıöi görünüşte 

birtakım teclbirlerle bfı:r.ı ıı et iceleı· elde edilıııiı,;
~eşine biı· tablo göstermek istiyen eksik, sakat 
biı· netice ile karşılaşırız ve bu, milli dertlerimi
zi halletmey ka Ci gelmez. i teki m arkadaşlar i 
Müstııkil D ınokratlat· adına Ahmet Oğuz ar
kadaşımız tnraiından yapılan teııkidde Ba.şba

ı,nııın üzerind dunnası icabeden noktalar var
dıı·. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA ('!'rabzon) -
Okuyacağım o noktaları. 

AHME'I' 'l'AHTAKTLTÇ (Devamla) - Fa
kat Meclis huzunında da. ifade edilmesi bizim 
ic,:in faydalıdır. 

Milli l\füdafau i ht i ya ·ları halısin de, feda
kiırlıklnrın verinıli olınıısı için elbette üzerinde 
uunılnıası icabeden ıınktıılar mevcut olduğuna. 
i.~aret suretiyle RıışbAkuıı taı·nfındnn Milli Mii
dııfııaınıza hale! verıııenıek üzere bu hususta ge
reken 1 asa ı·ruiu yapacağın m ifade eclilnıenıf'Si. 

bu işin «orduya. selilnı, m •se le tnmıım~ şeklinde 
nıiiliihııza edildiği neticesini ''eriyo ı· . 

BAŞBAKAN HASAN ,'AKA (Trabzon) -
Öylt> bir mesele çıkııı·ılır ıınf Bilmiyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) - 1\Iııh

tereın arkadaşlar, Başbakanın ceva.plarına bu 
suretle iliştikterı sonra, sözü kendilerinin işte 

pı.ırtiıııizin programı, onun için size başkaca bir 
progranı getirmedik gibi ~özlerin intikal etti
r-iyorum. 

Aı·kadaşlar i partile ı· , pıu-ti gmp l m·ı kendi 
::;iyasi biinyel eri içi nde bir şahJjiyet üade edeı·
ler. Meclisin varlığını vücuda getiren bütün MiJ. 
1 tvekillerini, partili partisiz Mill tvekillerini, 
ifacle eden Kaınutaydır. lıalde bizim içill, par
til rin progranıları da mütalaa. ettikleri m sele
l c ı· hiçbiı· zaman Hükümet programı olarak öne 
sürülemez. Kaldı ki, ayakta duraıı me eleler 
partilerin programlarındaki nazari görüşleri za
viyesindeıı tctkik ed.il cek ıneııel l r değildir. 

Partilerin prugrıırnlıırı nihayet ııuııuni ifade
ler içeı·isind bir tııkıııı yoUaı· gö::ıtereıı :fakat 
m ııılekctin ayakta duran mes 1 1 rini kadro- • 
laı·du tnsarmf gibi, n vi t mu rııflnrında tmııır

ı·ur gibi lüzuınsuz inşaatı durdurmak gibi çok 
crzri göriişlcre ihtiyaç göster n bir icı·nııt pro
gramı artık ileri sürüinı z. Bize izaha.t verıuiy · 
rek, iŞte paı·ti pı·ogra.mıııda her şey yazılı diye 
cevap verdi, ben bunu k ndilerinin Meclis hu
zunındn kati teminat verın k aurctiyle ütihıır 
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et.t.ikle.ri dem.okrruri anlayışı ilc kabili telif. göı·- • Oy toplamlll muamelesi bitmiştir . 

m_ü.yornm, bunu kaydetmek benim için bir ''azi
ııifedir. 

B:A:ŞK.AN - A.rkadaş lıır , müz-akerenin yc
~rliği hakkında bir öneı·ge vat·dır , oJnıtnyoruın : 

Yüksek Baş-kanlığa 
Ko·nuşın'ıı yeter, mcselt>nin oya sunulınasmı 

teklif ediyoruz. 
Çoruh Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Ali Çoruh üı:ııyyu ÖL'gcevr·mı 

BAŞKAN - Müzakeı·enin yeterliğirıi oyu
ımza sunuyorum. Kabul edenler ... Etnıiyenler ... 
Kabul edilmiştir . 

Hasan Saka Hiikümeti Yüksek Meclisinizden 
güvenoyu i temiştir, lilbfen oylarmızı lrullanıuız. 

Oyların hangi seçim çerçevesinden toplanaca
ğını tesbit için ad çekiyorum, Çoruh . 

(Çoruh seçim bölgesinden başlanılıırak oylar 
toplandı) . 

BAŞKAN - Oylarıru kullmı.ınıyan arkadaş

lar varsa lutfen kullansmlar. 

IHendiııı, oylarınızın neticesini a.ı'zedjyoruın . 

Hasan Saka'nın Başkanlığında kurulan Ba-
kanlar Kuruluna güven oyu için (3'18) üye oya 
katılmış ve (308) beyaz oy, ve ( 40) ret oyu ve
rilmiştir. Çoğunluk vardır: Yüksek Mec.lis (40 ) 
ı·edde ka.rşı (30&) oy la Bakanlal' Kuruluna gü
venini bildirmiştir. (Sürtıkli ve şiddetli alkışlar). 

BAŞBAKAN HA AN AK.A. (Trabzon) -
.Aziz arkada§lar; izhar huyurduğunuz reylerle 
ikinci Hasan Saka Hükümeti yine sizin nezdi
nizde teveccülı ve itimada Iliyık görüldü. Hü
küınetinizin bütün hedef ve gayreti bu yüksek JAı
vcccülı ve itimada layık olmaktır . 

Bu i'stinalıgil.ha sahip olduktan sonra bütün 
J:aaliyetleriınizde radikal ve cczri hareketleri her 
sahada cesar tle başarmaya hiçbil' mW kalına-
nı rşiır. Elverin ki, Yü.kııek Heyetinizin bu tevoc
cüh ve itimadı devam etsin ve Hükümetnizi gay- • 
retlerinde daimi teşei ve yüksek i.rşatlıırınızla 

t.eş_vik ediniz. Ar~ı şük.ııa:n eder, minnettarlığmu 
'blldiririm. (.AJkışlan) . 



H. Sayın . Üyelerin işleri 

1. Milletvekillerinin fotoğrafları 





AFYON KARARİSAR AFYON KARAHiSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
ı : ı. Aldoğ·an ı :-;ndık J A~kar 1 .\lt • lıı ı ıl'l ) Bozca ( ll :ıziııı ) Dinger ( ll ;ı,;ı ıı ) 

AFYON KARAHiSAR ~FYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Lagin ı ~ : ılıiıı ) Özgoban ( 1\ı>ıııııl ) llr. Tunca ( l 'ı• ı ııal ) Veziroğ·lu (.\ hıııl'ıl ) 

A(}RI 
Aktan 1 .\1 i i ~l :ı k 1 

A(}RI 
Alpaslan (.\ lı ıı ıt'l ) 

A(}RI 
Bayrak i ll ;ıliıl ı 

AMASYA 
Eymir ( .\ hııı ~ ı ) 



AMASYA 
Tarhan ( ;l, ı·ki ı 

ANKA. RA 
Aksoley ( .\lto lıı-ııı-<'l 

AMASYA 
Uras ( l ·:s;ıd) 

ANKARA 
Atay ( l·'al ih l ~ıl'lu) 

ANKARA ANKARA 
Bekata ( ll ıt'1.ı t\ ğ"u;r.) Bekman ( .\ l'ııi H l'l'ik ı 

AMASYA ANKARA 
Yiğ·itoğlu 1.\l i 1 \l'ııı;ıl ı Akkerınan (.'\ald ( -..,.,,( 

ANKARA 
A tlıoğ·lu ( ll i hıı i ) 

ANKARA 
Börekçi 1 H a~it ı 

ANKAP.A 
Ayaşlı ( l lıı-alıiııı Ha u i' ) 

ANK/_RA 
Çubukcu ( . \ ı-if) 



ANKARA 
Ergun ( J ·:ı11in JJ :ıliııı ı 

ANKARA 
İnönü ( is ıııı·t ı 

ANTALYA 
Aksoy ( :\u ııııııı) 

ANKARA 
Eriş ( .\1 ıı;ııııtııl'l' ) 

ANKARA 
Ökmen ( .\l üıııt;ı;. ) 

ANTALYA 
Aksu t :\iy:ızi ı 

ANKARA 
Ezğu ( I Jı .,:ııı ) 

ANKARA 
Öymen ( l·' ;ıkiJı,•J 

ANTALYA 
i> ı · . K ahraman ( <::ı Jip) 

ANKARA 
Gölet ı t · ,., · dı·t ) 

ANKARA 
ı :ı. Tınaz ( :\ ac·i ) 

ANTALYA 
K aplan ı H a~ilı) 



ANTALYA 
Korkut ( ~l ı ıst ;ı i' ;ı ı 

AYDIN 
t:ı. Alpman ( R~reı ) 

AYDIN 
Dı· . Germen ( ~l ;ızh;ır J 

ANTALYA 
Sökrnen ( 'l':ı yf ıır ı 

AYDIN 
Arkayın ( l ·:ı ııiıı l 

AYDIN 
Göktepe \ :\ lll'i ) 

ANTALYA AYDIN 
Sumer ( .\'ıırıı llnlı 1·:·"'' 1 Akkor ı \'ı ·~ ı ·ı ı 

AYDIN AYDIN 
Aydın P l iını 1 Bi!g·en t l ·:ıııiıı) 

BALIKESİR BALIKESİR 

Ağabeyoğlu 1 . \ lıoli ı Akpınar ı .\l uz:ıfı'ı·ı· ı 



BALIKESİR 

Al tan 1 l ·:,;ıt J 

BALIKESİR 

Çarık lı t iL ıı · i ı ıı ı 

BALIKESİR 

Şereınetli t il ilıııi ı 

BALIKESİR BALIKESİR BALIKESİR 

Bilal ı l ·'ı ı :ıl ı Burcu ı osııı a ıı :\i,, · :ızi ) Oı ·ı.d . Çalış lar (İzzeddin) 

BALIKESİR BALIKESİR 
Çeliköz ( l ·:ıııiııill i ı ı J Örgeevren ı ~ii ,.,. ~ · .1 · :ı ) 

BALIKESİR BALIKESİR 

Tiritoglu ı l ,.alın•lıi:' Uzunçarşılı ı l. ll :ıld;ıJ 

BALIKESİR 

c: ı. Özalp ( 1\ iızıııı) 

BİLECİK 
Bozüyük ( ı< ,·~iı ı 



BİLECİK 

Esendal ( .\1. ~ .. ,.k<'I J 

BİTLİS 

Ertan (.\l ııhtn ı·) 

BOLU 
Gören 1 L \ıı ii ) 

BİLECİK 
! lı·. Suner ( .\l ulıli, ) 

BİTLİS 

Özdemir ( .\ l'il') 

BOLU 
Özçağlar ({'ı•ıııiJ) 

BİNGÖL BİNGÖL 

Banguoğlu ( 'l'ahsiıı ı Dü~ünsel ( !·'. l·'ikl'il 

BOLU BOLU 
Ada! ( ll ;ı,;ııı ~iikl'ii ı Çambel ( ll nsıııı \ '1•ıııil ı 

BOLU BOLU 
Siren (1 \•l:il Sııi t !lı ·. Ülg-en ( Zi hııil 



BO!,U 
Yalçın ı l iı"ııı ı 

BURSA 
Akgüç ı . \ ııl' ı 

BURSA 
Duru ( A 7.iı ) 

BURDUR BURDUR BURDUR 
O r·ırl. Altay ( l ,.:ılırl'lliıı 1 Çınar (.\ lııııl'l .\ li ı ll r. Korkut ı .\1. :)ı·rit' ) 

BURSA BURSA BURSA 
Arsa! ( :-:. T ;ı Jı,iıı 1 Budunç ( /. l'lır;ı ) Bük ı J ·' ı ı h ri ı 

BURSA BURSA BURSA 
Erhan ( .\ . .\1 iiııir ı Gerçeker (.\1. 1 ·\• lııııi ) Konuk ı .\ lıılürrahıııaıı ) 



BURSA 
öz \ ( \· ıııil l 

ÇANAKKALE 
Bingül ( ll ii~ ı· .ı- iıı) 

ÇANAKKALE 
Kırsever ( .\ li ll ız11 1 

BURSA 
Pars 1 .\1 . 1 \;ılı;ı ) 

ÇANAKKALE 
Çı takoğlu 1 :\i ,,·nzi ı 

ÇANAKKALE 
Unen t .'\ll n·ttiıı l 

BURSA 
ıır . Simer t ~l . 'l'nliıt ) 

ÇANAKKALE 
Gökçen t l\ ı • lıı:<'i 1 

ÇANKIRI 
ll r. Ar kan (.\ Iii r 1 

B UR Sı\ 
Yılmazipek \ l·'nik ı 

ÇANAKKALE 
Karasioğlu ı l lı-:ııı 

ÇANKIRI 
Dolumıy ı l{ if:ıt ı 



ÇANKIRI 
Renda (M. Abdülhalik) 

ÇORUH 
Erem (.\li H ll.iı ) 

ÇORUM 
Alpsar ( Eılip ) 

ÇANKIRI 
<:ı. Soydemir ( l':rki ) 

ÇORUH 
ıı ,.. Kazancıoğlu ( L'eıııal ) 

ÇORUM 
Atalay ( Xaiııı ) 

ÇANKIRI 
Zeyneloğlu (.\ . l !ı,aıı ) 

ÇORUH 
Tüzün ( Atıf ) 

ÇORUM 
l ll'. Cantekin (jl ustııl'a ı 

ÇORUH 
Çoruh ( .\ li ) 

ÇORUH 
Us (,\ sıın ) 

ÇORUM 
Çağı! (,\iüııil' ) 



ÇORUM 
Eker (lsıııel ı 

DENİZLİ 

Aydınlı ( H ı·~;ıd ) 

DENİZLİ 

Küçüka ( :'\Hili J 

ÇORUM ÇORUM 
Ilgaz ( ll ast'JH' ) Karafakıoğ·lu ( :-> ulı,•yp ı 

DENt.ZLl DENİZLİ 

DI'. Berkman ( ll :ııııdi l Çalgüner ( 1\·ıııil l 

DENİZLİ DENİZLİ 

Oral ( ll uliısi ı Öncel ( 1\ . 1 't• ıııal ) 

ÇORUM 
Yücer 1 :\'t• ı·d .. ı 1 

DENİZLİ 

Ege 1. \ hidiıı ı 

DENİZLİ 

1>1'. Uz 1 llı· lıı;t • l ) 



DİYARBAKIR 
Aykaç ( ı : .. \ hıııı · d J 

DİYARBAKIR 

Oca k t l ı"ıı:ııı l 

EDİRNE 

Erimçağ t l ·' o •t lıi 1 

DİYARBAKIR 

Dicleli ı ,. "":ı t ı 

DİYARBAKIR 

Tigrel d. ll ;iııı id J 

EDİRNE 

DİYARBAKIR 

Ekin (('al·it) 

DİYARBAKIR 

Uluğ ı :)o• ı-P i' 1 

EDIRNE 
Günd üzalp i.\1. :'\o ·d iıııı ll. Öğütmen ( l: :ılııırtiıı ı 

DİYARBAKIR 

Kalfagil ı l-'o·.1 · zi ; 

EDİRNE 
Ağaoğulları 1 jl . Ed ip ) 

EDİRNE 
Öktem p ı .. Jııııet ) 



ELAZIG 
Ağralı (lo'u;J<l ı 

ELAZIG 
) l ı Öngören (1. Tali ) 

ERZİNCAN 
Fırat ( .\ lıdüllwk ) 

ELAZIG 
Arpacı ( .\l ıı st n fa ı 

ERZİNCAN 

Ağca (Ziyn) 

ERZİNCAN 

Sa.ğ"ıroğlu ( Sn hi t) 

ELAZIG 
Karakaya ( l ·':ı lır i ı 

ERZİNCAN 

Ankan ( Safrı•ıl 

ERZURUM 
Akgöl ( Eyiip Sa hri) 

ELAZIG 
Kişioğlu ( l l '" " ıı ı 

ERZİNCAN 

Çağlar ı 1:. 1\ ı • ııı; ı l ı 

ERZURUM 
Altuğ ı. S :ıliııı) 



ERZURUM 
Çankaya 1 .\ı , · ,ı ı ı 

ERZURUM 
Göle ı ~ ı. ı ı ii"·ı · 1 ı 

ESKİŞEHİR 
Çevik (1. ll ;ıkkı ) 

ERZURUM ERZURUM ERZURUM 
Ding ( H :ı if ) Dumlu ( \' :ıfit. . Dursunoğlu \ l'p 1·:ı ı ) 

ERZURUM ERZURUM ERZURUM 
Kamu ( 1 \ ı•ııı:ılı · ll iı ı ) ı: ı. Kocagüney ( \' ı• lılıi ) Koçak (:)iikl'ii ) 

ESKİŞEHİR ESK:i::$EiiİR ESKİŞEHİR 
Oğuz ( . \ lıııı"ı ı Polatkan · l l as ı ııı J ;E'otuoğ'lu (.\lıidiıı ) 



ESKİŞEHİR 

Sazak ( l ·:ıııiıı 1 

GAZİANTEB 

U 1. Atlı ( .\ ~ir ) 

GAZİANTEB 

J>r·. Melek CA.) 

ESKİŞEHİR 
Zeytinoğ·Iu ( 1\ l'ıı ı n 1) 

GAZİANTEB 
Aksoy (Ümer . \s ıııı 1 

GAZİANTEB GAZİANTEB 

Barlas ( t'rrııil " nid ) llr ·. Canbolat ( :ıl ıızafi't•r ·l 

GİRESUN GİRESUN 

Akkaya ( .\l ünir·l Arseven (< \• !;il Es:ıd ı 

GAZİANTEB 
Alevii ( (' p ıııi l ) 

GAZİANTEB 
Kaleli ( JIP l;i r 1 

GİRESUN 

Dizdar ( r:Fl'i) 



GİRESUN GİRESUN 
Okay ( 1\iı z ıııı l Sabuncu ( l sııııııil ) 

GİRESUN GÜMÜŞANE 
J>l'. Zaiınoğlu ( f: . Keııaıı ) Ataç 1 ll a sıııı l · 't· lııııi l 

GÜMUŞANE 

Tör (Edip i 

GÜMÜŞANE 

Tüzün ( Tahsiıı l 

GİRESUN 

Ulus ("\l ııııı · d ) 

GÜMÜŞANE 
Erdoğan (:;;p,·f<to t) 

GÜMUŞANE 
Vannca ( .\ . Jüııı ;ıl ) 

GİRESUN 

Yüzatlı 1 J ·' ikn · t ı 

GÜMÜŞANE 

Sökınensüer ( :)ük ,.[i ı 

HAKKARt 
Seven 1 Sc lilll ) 



HATAY 
Cilli ( . \l ı dııll ıı h ) 

HATAY 
Uluç (!--iuphi Hl'diı· ) 

İÇEL 

Ergenekon ( ~ıtiııı ) 

HATAY 
ı:ı. Durukan ( l·:.rııp ) 

HATAY 
Yurdman ( H asiııı ) 

İÇEL 
İnankur ( ~alilı ) 

HATAY HATAY 
Mursaloğlu ( ll; ı,;aıı ) Türkmen ( . \ lıdii l ~;ıııi ı 

•"\ 

İÇEL 
Aslan ( ll; ıydaı- ) 

İÇEL 
Koraltan ( Ht'fik ) 

İÇEL 
Atalıı,y ( ll ;ılil l 

İÇEL 
1 >ı-. Köksal ( .\ ziz ) 



İÇEL 
llr. Ramazanoğ·lu ( ( '.J 

İSPARTA 

Turan ( 1\ t'llt;ıl ) 

İSTANBUL 

Akaygen ( ı·:ııi~ ) 

İSPARTA 

Aydar ( K;iz ıııı J 

İSPARTA 

Yalvaç ( Şe,·ki ) 

İSTANBUL 
Arı (.\ li Rı z;ı J 

İSPARTA 

Güllü ( I Wııt J 

İSTANBUL 

Adato ( Sıılıııııo ıı ) 

İSTANBUL 
Baban ( ('ilıuJ J 

İSPARTA 
Köksal ( S;ıit ) 

İSTANBUL 

ll r. Adıvar ( Adıı ıııı ) 

İSTANBUL 
Bayar ( l'diıl) 



t . . . · . 
. 
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İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

(:ı. Be le ( Hdı• t ) )J; ıı·!'~a ı Çakmak (Fevzi) Çamlıbel ( 1-'. \' ıı fi z ı Demirelli 1 ı ·'. ıı uı iı, i ) 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Dr. Fakaçelli ( :'\i lwlııl Gelenbeğ'DI. ll ikJILl·l ) (:J. Karabekir (Kazım) Köni ( Osııııııı \'ıı r i ı 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Köprülü ( l ,.ııad l Jl r. Öke pı. K ~ıı ıııl l llr. Özden (.\ kil )l uhtar ) Peker ( 1-tcı·<'p ) 



İSTANBUL 

Silivrili ( .\ . 1 \ı • ııı;ıl ı 

İSTANBUL İSTANBUL 
Tanrıöver ( ll. Sııplıi ı llq.d . Toydemir ((". l ';ı. ) 

'· 
İSTANBUL İZMİR 

Yürüten 1 Sı · ıı i lı i ) Adalan 1 :-:; .. ,. kı•t 1 

İZMİR İZMİR 
l1 r. Cura ( ll. ll ıılki J Çeyrekbaşı 1 1.. 1\ ı · kiı· l 

İZMİR 
Arıman ( 1:. :'\ ı 1 ;:al) 

İZMİR 
Çına.r ( l·:sa 1) 

İSTANBUL 

Yalçın ı li. ı ·alıil ) 

İZMİR 
Birsel D i li ı ı i ı ") 

İZMİR 

Dikmen ( Sı· dııt ) 



İZMİR 

Gülcüoğlu ( S ; ın ı i ) 

İZMİR 

Oran ( ~~krem ) 

IZMİR 
Yücel (Ha. an Ali ) 

İZMİR 
İnan ( . \ tı [) 

İZMİR 

Öktem ( ll . Hü~t ü ) 

KARS 
Babadır ( ~l <'hn ı et ) 

IZMİR 

Köken ( H ııhnıi ) 

İZMİR 

DI'. Örs ( 1\ fı ını·a ıı ) 

KARS 
Eyidoğan ( .\ kifl 

İZMİR 
Odyak ( Snit ı 

İZMİR 

Saracoğlu l ~ ii kı-i i ) 

KARS 
İlter (.\ ziz Saıııih ) 



KARS 
Karacan ı :-;:,•ı·;ıl'•·lliıı l 

KARS 
Taşkıran ( TPz t·ı·ı 

KASTAMONU 
Coşkan ( T:ıh,in ) 

KARS 
1 lı·. Oktay (:Esad ) 

KARS 
Tugaç ( ll iis;ııııell in ) 

KASTAMONU 
Çelen ( llaıııdi ı 

KARS KARS 
Orhon ( ~ ihııi ) Sürmen (,\ hdurrabnıaıı ) 

KASTAMONU KASTAMONU 
Akalın Plnzııfi'Pr ) <:1. Alptoğan ( , \ Jıdullah ) 

KASTAMONU KASTAMONU 
Çoruk ( ll ilıııi ) l>ı·. Ecevit (lo'ahri ) 



KASTAMONU 
Mağ·ara ( 1 ·\·tlı i ) 

KAYSERİ 

Ul. Avgın (Snlih ) 

KAYSERİ 

Seler (J.'nik ) 

KASTAMONU 
Orbay ( Z i~· :ı ) 

KAYSERİ 

Feyzioğlu ( Sııit . \ zn ı i ) 

KAYSERİ 

Taşçıoğlu ( Üıııeı·ı 

KASTAMONU 
Tümtürk ( l l;ık i ) 

KAYSERİ 

Günde~ ( 1\ :iıııil ) 

KAYSERİ 

Turgut (H '~it ı 

KAYSERİ 

Apaydın 1 Fikri 1 

'
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:: .... -
~ . 

\ ~lo: . 
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')" ''•:: . 

KAYSERİ 

Özsoy ( H ı · ~ id 1 

KAYSERİ 
Urkün ( ll nyı·ııll ııh ) 



KIRKLARELİ 

Akın (Ziiht iii 

KIRKLARELİ 

J>r. Umay ( l .'uııd ) 

KIRŞEHİR 

Torgut (:;i<·,· kı· ı ) 

KIRKLARELİ KIRKLARELİ 
1\•ll"gl. Doğan ( 1 \eıııııl ) Kansu ( :\a[i . \tu !') 

KIRŞEHİR KIRŞEHİR 

Baltacıoğlu ( !. H akkı ) Erdem ( :\ilıat ) 

KOCAELİ KOCAELİ 
Abasıyanık (.\. l ,.ı ıik ı Aksal (1 . H ii~tii ) 

KIRKLARELİ 

Ödül ( :;;ı·, ·1;rt ) 

KIRŞEHİR 

Kurutluoğlu ( ~alıiı') 

KOCAELİ 

Aksu (<'c ıı ıı p ) 



--- --, 

KOCAELI KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ 
Balkan (i"u:ıd l ll i'. Bürg·e ( F.~ı· l'dPttiıı ) Dikmen (.\ l i ) Erim ( :'\ilı:ı t) 

KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ KONYA 
, \ ıııinıl Okan ( Şii kUl' ) Pek ( ~ Pdııd ) Yiğit ( 1. ~iil'ı•.vy;ı ) l l ı·. Alata~ ( ll ııl iısi ) 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
Altan (Mit at !;>ııldı ') Bina! (.\J ulı~iıı ,\ dil ) <:ı . Cebesoy (. \ li 1 ·\ıad ı Çumralı ( ~ı· ılad ) 



KONYA KONYA 
J> r. Dündar ( .\1. l·'aik ) Erel ( H ıı~ i ııı ) 

KONYA KONYA 
llr. Irmak ( Sııdi ) Karagülle ( ll ulki ) 

KONYA KONYA 
Sıla.y ( '1'. l·'ilm-ı ) Türe! 1.\ Ji H ır.ıı ı 

KONYA 
Ergun (:;e\'ki ) 

KONYA 
On at ( :\;ı i nı ll ar.iııı ) 

KONYA 
Ulusan (ll ıılis) 

KONYA 
Gökmen ( l•'a t iıı ) 

KONYA 
lk Perkün (Azir. ) 

KUTAHYA 
Benli ( ll ıılil ) 



KttTAHYA 
Bozbay r.\ lııııt't l 

KtİTAHYA 

lspartalıgil ( .\1 Pnı,lt ılı ı 

KÜTAHYA 
Tahtakılıç ( . \ Jıııı,•t ı 

KÜTAHYA 
Gedik (Il a H ı ı 

KÜTAHYA 
Menderes ( . \ dıı ;ııı) 

MALATYA 
Beydağı (.\ . l .l"il 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
(l ı·gl. Gündüz ( . \ sııtı ) l ll'. Gürsoy (.\ . l !ı,;ııı ) 

KÜTAHYA K~TAHYA 

Özdek ( ÜııH·ı· ı Özgen r J iı,aıı ~. ·ı· ir ı 

MALATYA MALATYA 
Esenbel (,\ tıt'l Eti 1 .\l .. lııııı•t ~ cı dık ı 



MALATYA MALATYA 
1 l ı·. F'ırat ı li ikıııvl ' Karaköylü 1 ~1. ;\ a iııı ) 

MALATYA MALATYA 
Taşangil ı . \ lıılülkııdil' l Temelli l 'l't·,·fik ) 

MANlSA MANlSA 
Alııkant (Y . 7\fıı :ıınmrr ) Korg-1. Artunkal L\ . Hı z ıı l 

MALATYA 
JJ ı ·. Özeiçi ( t'ıı ft •ı· J 

MALATYA 
Tugay ( ~<·fik 1 

MANlSA 
Coşkunoğlu (Kıi rııil ) 

MALATYA 
Taner ı l l sııııııı J 

MALATYA 
Zabcı (.\ 1. .\", ıliııı 1 

MANlSA 
Ed~er (R. ·nfiı) 



MANİSA 
Ertem ( i sıı ınil l 

MANİSA 

Özey ( Y ıı~nı ') 

MARAŞ 

Çuhadar ( Hı zn ) 

MANİSA 

Hatipoğlu ( ~. Ha~it ı 

MANİSA 

Öztarhan ( ll il111i ) 

MARAŞ 

Pr. İdil ( 1\ :lıııil ,ı 

MANİSA 
Kurdoğlu ( i-'ni k ı 

MANİSA 
Uslu (Fryznllnh ) 

MARAŞ 

Soysal ( Eıııiıı \ 

MANİSA 

llr. Otaman ( .\1. \" ı•ı·dı·l ) 

MARAŞ 

ı )ı·. n ayizit ( 1\ı·nı:ıli ) 

MARAŞ 

Tankut ( ll . H P~id ) 



MARAŞ 

Yaycıoğ·Iu ( . \l ıılııl l :ılı ı 

MARDİN 

MARDİN 

Alpaya ( 1. Fel'i • l ı 

MARDİN 

MARDİN 
<:1. Düzgören ( :-;eyfi ) 

MARDİN 

Kalav (.\ lıdiilkııdiı ') ı: ı. Sevüktekin ( 1\i a~ıııı ) Şatana ( .\ lıdüı·ı·ı·zak) 

MUG LA 
Çakır ( .\ lıidiıı ı 

MUG LA 
Erdem t .'\ı • <' ;ı ti 1 

MUG LA 
Gürsu ( . \ sıııı ) 

MARDİN 

Erten ( Hıza ) 

MARDİN 

DI'. Uras (.\zi z) 

MUG LA 
O ı: san ( .'\ tıı·i ) 



MUG LA 
ll l'. Sakaroğlu ı ~l iıaı 1 

NİGDE 
Gürsoy ı Hirut ) 

NİGDE 
Süer ( ~ükı·ü ) 

MUŞ 

Dedeoğlu ı ı: aı·i J 

N1GDE 
Mengi ( llulid ) 

NİGDE 
Ulus oy ( 1 1 üst• .ri ıı ) 

MUŞ 

Onaran ı ll alid ) 

NİGDE 

Sandal ( \ 't• lılıi ~ 

ORDU 
Akyazı ( ~~vk<'t ı 

NİGDE 

Ecer ( ı :vl'it 1 

NİGDE 
Soyer ( 1. H t• ı'ik ı 

ORDU 
DI'. Demir ( \ "l'hhi) 



ORDU ORDU 
Furtun t .\l .. J.ıııı·t · . \ ıııinıl Gökdalay r ıı. ı 

ORDU ORDU 
Şarlan r ll aııııli ı Yairnan ( ll aııııli ı 

.,, - ' ' ' 
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RttE RttE 

Dr. Dilemre ( !-' .• \ li ) l>r. Kurtulu§ ( l ·'ıı lıri ı 

~ ~ ~- .. ~ '· ,· ·.: ~ '. 
· . ..,.. 

ORDU 

. ' . ... _ ... , 

Ortaç ( Y ıı~ur Zi ,,·a J 

RİZE 

Balta ( T. 1 \~·!<ir ) 

RİZE 

Sirmen r Jo'ııııd ! 

ORDU 
ll r. Sezer (Z. ~L L'~ III i 

RİZE 

Belıli ( ll. ( 'a \'id ) 

RİZE 
Zırb ( .\ li ) 



SAMSUN 
Berk ( llüst·yiJL ) 

SAMSUN 
J.şıtan ( H ıza ) 

SAMSUN 
Köprülü ( Muin ) 

SAMSUN 
Bilsel ( L't·ıııil ) 

SAMSUN 
Kalgay ( Y akup . 

SAMSUN 
Yörüker p1 .. \ li ) 

SAMSUN 
Çakır ( llü sııii ) 

SAMSUN 
Karataş ( Oııll' r ) 

SEYHAN 
Çelik ( 1\ı • ııı;ıl ) 

SAMSUN 
Fırat ( .\ :ı~i ı ) 

SAMSUN 
l>r. Konuk 1 :-;ndi ) 

SEYHAN 
Dr. Dıbla.n ( )l al;bulr ) 



SEYHAN 
Ener ( Ka~ıııı ) 

SEYHAN 
Tekelioğlu ( Siıwıı ) 

SİİRD 
Benice (Etcııı Jzıct) 

SEYHAN 
Gülek ( 1\ ıı sıııı ) 

SEYHAN 
Uran (Hilmi ) 

SltRD 
Çeliktuğ ( Sıılıri ) 

SEYHAN 
Oral (C'aYid ) 

SEYHAN 
Yegena (A. Mü ııif ) 

SllRD 
Esen (Ali Rı ı;a) 

SEYHAN 
D ı·. Satır (K em al ) 

SEYHAN 
Yüregir ( .\ . Reııızi) 

sttRn 
Yavuz ( Lütfi ) 



SİNOB 

Aksoy ( L fı tr i ) 

SİNOB 

Tengirşenk ( Y . K \·ıııal ) 

SİVAS 

Işık ( ll ikııı(' l ) 

SİNOB 
Batur ( Suplı i ) 

SİVAS 

Bleda ( .\f. Şii krü ı 

SİVAS 
Kitapçı ( Kiı ıııil ) 

SİNOB 

lncedayı (l'. 1\ rı-iııı ) 

SİVAS 
Ergin ( :\ azi~· , 

SİVAS 

Öker ()l nttıılip ) 

SİNOB 

Kök ( J·:ıırı·ı·) 

SİVAS 

Günaltay ( ~l'ııı~d t in ) 

SİVAS 
Sa.dak ( :\eı: ınl'ttin) 



SİVAS 

Sirer (R ~t· ııı~ t· t t irı ) 

SİVAS 
Yurdakul (. \ lıiıliıı ) 

TE KİRDAa 
Pekel ( ı·;lm• ııı ) 

SİVAS 

c :ı. Tirkeş ( l ·'ikı·i ) 

TEKİRDAG 
Ataç ( E ıııirı ) 

TEKİRDAG 
Uybadın ( ( 'pmi ll 

SİVAS 

U ğur (1. ~1 t··h ıı ıı cd ı 

TEKIRDAG 
Cezaroğlu (1': . J •:ı ·siıı ) 

TO KAD 
Eken ( l•'pyz:) 

SİVAS 

Uma ( ~a k i ı· ) 

TEKİRDAG 

Öz trak ( l · ' a y ıl< ) 

TOKAD 
Qüreli ( H Pı·ııi ) 



TOKAD 
Keşmir (JI. :\:ızı ıı i ) 

TOKAD 
Poroy ( X :ızırıı ) 

TRABZON 
Eyiboğlu (Dıııı iş ) 

TO KAD 
Kovalı ( Ceıııul ) 

TOK AD 
Liitifoğlu ( M ustııf;ı ) 

TOKAD TRABZON 
Sevengil (R Aluıı(• 1 ı Barutçu ( Faik Ahınl·< l ,l 

TRABZON TRABZON 
Göksel ( Teıııe l ) Işıl (Ali Hıza) 

TO KAD 
Pekel (( : :ı liıJ ı ) 

TRABZON 
Day ( Sıı · ı ·ı ) 

TRABZON 
Karadeniz ( Hnif) 



TRABZON 
Molaoğlu ( Zl'ki .H ) 

TRABZON 

·f RABZON 
Orhon ( 1 f aıncli ) 

TRABZON 
Tarakçıoğlu ( ,\1 . H t · ~ it 1 Yarımbılık (.\l ıı:ıııııııcl' ) 

URFA 
Ağan ( Osııwıı ) 

URFA 
Akan (. \ t:ıLı~·) 

TRABZON 
Saka (Ha saıı ) 

TUNCELİ 
Sılan ( ~ . Sahil' ) 

URFA 
Gerger ( \' as fi ) 

TRABZON 
Sarıalioğlu (AJi) 

TUNCELİ 

Tan (Mahmut ) 

URFA 
Soy-er (Hnzi) 



URFA 
Tekeli ( I·:sıı t ) 

VAN 
Oktar ( H ü~tü ) 

YOZGAD 
Erbek ( 1\ ıiıııil) 

URFA 
Yetkin (S. 1\ cııınl) 

YOZGAD 
Arat (('cliıl) 

YOZGAD 
! çöz ( Sıı 'l'ı) 

VAN 
Arvas (liınıhi,ııı ) 

YOZGAD 
Arkant ( Ziyıı) 

YOZGAD 
Olgun ( 1 h san ) 

VAN 
Koçak {:l l uzıı l'i'<· ı · ı 

YOZGAD 
lll'. Berksoy ( K .('pıınp) 

YOZGAD 
Sungur (. \ lıııı<>f ) 

.. 



ZONGULDAK 
Devrin ( ~iıııısi ) 

ZONGULDAK 
İncealemdaroğlu (1\ . H. ) 

ZONGULDAK 
Ergener ( l sııı;ıil ) 

ZONGULDAK 
Koçer ( !-' a1ı ri ) 

ZONGULDAK 
Erişirgil ( Eı11 i 11 ) 

ZONGULDAK 
Kromer ( Xainı J 

ZONGULDAK 
Tarhan ( Xııri ) 

ZONGULDAK 
Gürel (.\ hııı et) 

ZONGULDAK 
Orhon (O. Seyri ) 





3. Milletvekillerinin şoy<ıdlormr:ı BÖre böliirnlenitleri 

A. (70) 

Abasıyanık: (Ahmet Faik) Koca$ 
Adal (Hasan Şükrü) Bolu 
Adal~.ıı (Şevket) !zmir 
Ada to • (Salamon) !stanbul 
Adıvar '(Dr. A~an) ls tanbul 
Ağabeyoğlu (Abdi) Balıkesir 

Ağan ' (Ü!Jm;n) Urfa 
Ağa'Oğullan (Mehmet Edip) 'Edirne 
Ağ ca (Ziya) Erzincan 
Ağralı (Fuad) E Elazığ 
Akalın (Muzaffer) Kastamonu 
Akan (Atalay) Urfa 
Akaygen (Enis) htanbul 
Ak göl (Eyüp Sabri) Erzurum 
Akgüç · (Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü) lUrklareli 
Akkaya (Mün,ir) Giresun 
Akkerman (NaJri Ceva:d) Ankara 
Akkor (Neşet) Aydın 

Akpınar (Muzaffer) Balıkesir 

Aksal (İsma.il Rüştü) Kocaeli 
Aksolay (Mebrure) Ankara 
Aksoy . (Nuınan) Antalya 
Aksoy (Ömer Asım) Gazian te b 
Aksoy '(Llltfi) Sin o b 
Aksu (Niyazi) Antalya 
Aksu (Cenap) Kocaeli 
Aktan (Müştak) Ağrı 

Akyazı (Şevket) Ordu 

Alakant (Yunus Muammer) Mıuıisa 

Alataş (Dr. Hulftsi) 'Konya 

~!doğan (GL Sadık) Afyon. Karahlsa:r 
Al evli (Cemil) Gazian te b 
Alpaslan (Ahmet) Ağrı 

Alpaya (İrfan Ferid) Mardin 

Alpman (Gl. Ref.et) Aydın 

Alpsar (Edi'p) Çorum 

Alptoğan (Gl. .Abdullah) Kastamonu 

Altan (Esat) Balıkesir 

Altan (Mit at Şakir) Konya 
Altay (Orgl. Fahrettin) Burdur 



~ ö86 -

Altuğ (Salim) Erzurum 
Apaydın (Fikri) Kayseri 
Arat (Celal) Yoıgad 

An (Ali Rıza) İstanbul 
Arıkan (Saffet) Eıızincaıı 

Arıman (Benal NevzaL) · İzmir 
Ar kan (Dr. Akif) Çankın 

Arkant (Ziya) Yozgad 
Arkayın (Emin) Aydın 

Arpacı (Mustaia) Elazığ 

Arsa! (. adık Tahııin ) Bursa 
Arscvcn , ( CeliU Esad) Giresun 
Artunkal (Koı·gl. Ali Rı.za) • Manisa 
Arvas ( İbralıiın ) Van 
Arslan (Uaydar) İçel 

Aşkar (Mehmet) Afyon Karahi a~ 
Ataç (IIasaıı Felımi) Gümüşane 

Ataç (Emin ) Tekirdağ 

Atalay (Na im ) Çorum 
Atalay (F(alil) İçel 
Atay (Fali.f Rıfkı) Ankara 
Atlı (Gl. Aşir) Gazianteb 
Atlıoğlu (Hilmi) Ankara 
Avgm (GL Sali1ı) Kayse_ri 
Ayaş b ( İbrahim Rauf) Ankara 
Ay dar ( Kazım) lspartıı 
Aydın ( fitat) Aydın 

Aydıulı ( Reşad) Denizli 
A~·kaç (Fazll hmet) Diyarbakır 

B (37) 

Baban ihad) İstanbul 
Babadır (Mehmet) Kars 
Balkan (Fuad) Kocaeli 
Balta (Tahsin Bekir) Rize 
Baltacıoğlu ( İsmail Hakkı ) Kırşehir 

Banguoğlu ( Talısin ) Bingöl 
Bıırlııs ( mil aid) Clazianteb 
Barutçu (J•'aik Ahmed) 'frabzon 
Batu'r (, nphi) in o b 
Baya-r ( el8.1) !stanbul 
Bayizit (Dr. Kl'mali ) Maraş 
Bayrak (Halid) Ağrı 
Bekata (Rıfın ğuz) Ankara 
Be km an ( A vııi Refik) .Aııkarn 

B lo ( ı. R r t) İstanbul 
Bel6.1 (II aVid) Rize 



- MT-
Benice (Etem !zı:et) Siird 
B enli (Halil) Kütahya 
B erk (Hüseyin) Samsun 
Berkman (Dr. HaTQdi) Denizli 
B erksoy (Dr. Kemal en ap) Yozgad 
Beydağı ( Abdiimılıim U1vi) Malatya 
Bilô.l (Fnıı.t) Balıkesir 

Bilgen (Emin) Aydın 

Binal (Muhsin Adil) Konya 
Bingöl (Hüseyin) Çanakkale 
Birsel (Münir) !zmir 
Bilsel (Cemi!) Samsun 
Beleda (Mitat ..,ükrii) Sivas 
Bozbay (Ahın t) Kütahya 
Bozca 

. 
(Hazim) Afyon Korahisar 

Bozüyük (Reşit) Bilecik 
Börekçi (Rnşit) Ankaııa 

Bııdunç (Zehrn) Bursa 
Huı·eu (Osman iyazi ) Balıkesir 

Bük (Fahri) Bursa 
Büı·go (Dı·. Fnzıl Şerefettin) Kocaeli 

c (8) 

Canbolat (Dr. Muzaffer ) Gazionte b 
Cnııtekin (Dr. Mu tafa) Çorum 
'chesoy (OL Ali Fund) Konya 
Cczaroğlu (Ziya Ersitı ) Tekirdağ 

illi (Abdullah) Hatay 
Coşkan (Talısin) Kastamonu 
Coşkunoğlu (Kamil) Manisa 
Cu ra (Dr. Hüseyin llulki) !zmir 

, 
ç (25) 

Çağ ıl (Münir) Çorum 
Çağlar (Behçet Kemal) Erzincan 

Çakır .. (Abidin) Muğla 

Çakır (Hüsnü) amsun 
Çakmak C:M areşal F ~.ıi) !stanbul 
Çalgüner ( enıil) Denizli 

Çai.ııılar ( Orgl. !ı:zcddin) Balıkesir 

Çanıbcl (Hasan c mil) Bolu 
amlıbel (Faruk af iz) İstanbul 

Çankaya (M sut' Er.zurum 

Çarıklı (Hacim) Balıkesir 



-MA_. 
O elen (Ham di) KastamonU 
Çelik (Kemal) Seyhan 
Çelikö:r. (Eminittin) Balıkesir 

Çeliktuğ (Sabri) Siird 
Çevik (İsmail Hakkı) Eskişehir 

Çeyrekbıuıı (Latife Bekir) İzmir 
Çın ar (Ahmet Ali) Burdur 
Çı nar (Esat) İzmir 
Çitakoğlu (Niyazi) Çanakkale 
Çoruh (Ali) Çoruh 
Çoruk (Hilmi) Kastamonu 

-. Çubukçu (Arif) Ankara 
Çuho.dar (Rıza) Maraş 

Çumra lı (Sedad) Konya 

D (22) 

Day (Sırrı) Trabzon 
Dedeoğlu (Bari) Muş 

Demir (Dr. Vehbi) Ordu 
)) emirelli (Fund Hulılsi) İstanbul 
Devrin (Şinasi) Zonguldak 
Dılılan (Dr. Makbule) Seyhan 
Dicleli (Vedat) Diyarbakır 

Dikmen (Sedat) İzmir 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dilemre (Dr. Saim Ali) Rize 
Dinç (Raif) Erzurum 
Dinçer (Hasan) Afyon Karabisar 
·Dizdar (Eşref) Gireswı 

Doğan (Korgl. Kemal) Kırklareli 

Dolunay (Rifat) Çankırı 

DumJu (Nafiz.) Erzurum 
Dursunoğlu (Cevat) Erzurum 
Duru (Aziz) Bursa 
Dnrnkan (Gl. Eyup) Hatay 
Dündar (Dr. Muhsin Faik) Konya 
Diişünsel (Feridun Fikri) Bingöl 
Düzgören (GL Sı>vfi) ?.fardin 

~ 

ı: (35) 

Ecer (Ferit) Niğde 

Ecevit (Dr. Fabri) Kastamonu 
Edgüeı (Ridvan Nafiz) Manisa 
Ege (Abidin) Denizli 



Eker 
Eken 
Ekin 
En er 
Erbek 
Erdem 
Erdem 
Erdoğan 

Erel 
Ere m 
Ergenekon · 
Er gen er 
Ergin 
Ergun 
E rgun 
E rhan 
Erim 
Erimça~ 

Eriş 

Erişirgil 

Ertan 
Ertem 
Erten 
Esen 
Eseribel 
Esendal 
Eti 
Eyiboğlu 

,Eyidoğan 

Eymir 
Ezğü 

Fakaçelli 
F'ırat 

fuat 
F'ırat 

Feyzioğlu 

Ful'tun 

Gedik 
Gelenbeğ 

Gerçeker 
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(Feyzi) 
{İsmet) 
(Cavit) 
(Kasım) 

(Kamil) 
(Nihat) 
(Necati) 
(Şevket) 

(Rasim) 
(Ali Rıza") 
(Saim) 
(İsmail) 

(Nafiz) 
(Emin Halim) 
(Şevki) , 

(AJımed Miinir) 
(Nihat) 
(Fethi) 
(Muaınıner) 

(Emin) 
(Muhtar) 
( İsmail ) 
(Rıza) 

(Ali Rıza ) 

(Atıf) 

(Memduh Şevket) 
(Mehmet Sadık) 
(Daniş) 

(Akif) 
(Ahmet) 
(İhsan) 

F (6) 

(Dr. Nikolıı) 
(Abdillhak) 
(Dr. Hikmet) 
(Naşit) 

(Sait Azmi) 
(Mehmet) 

G (26) 

(Hakkı) 

(Mekki Hikmet) 
(Mustafa Fehmi) 

Çorum 
Tok ad 
Diyarbakır 

eyhan 
Yozgad 
Kırşehir 

Muğla 

Gümüşane 

Konya 
Çoruh 
İçel 
Zonguldak 
Sivas 
Anka m 
Konya. 
Bursa 
Kocaeli 
Edirne 
Ankara 

Zonguldak 
Bitlis 
Manisa 
Mıırdin 

Siird 
Malatya 
Bilecik 
Malatya 
Trabzon 
Kars 
Amasya 
Ankara 

İ8tıınbul 
"Erzincan 
Malatya 
Samsun 
Kayseri 
Ordu 

Kütahya 
İstanbul 
Bu !'Sa 

'ı 



er ger 
Germen 
Gökçen 
Gökdalay 
Gökmen 
Göksel 
Göktepe 
Göle 
Gölet 
Gören 
Gülcüoğlu 

Gül ek 

Güllü 
Günaltay 
Gündeş 

Gündüz 
GündüzalP 
Gürel 
Güreli 
Gürsoy 
Gürsoy 
Oürsu 

. IIotipotlu 

ll gaz 
Irmak 
Işık 

Işu 

• lşıtan 

İ çöz 
İ dil 
ll ter 
İnan 
! nankur 
İnaealemdaroğ\u 
!ncedaYl 
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(Vasfi) 
(D. ı.,:azhar ) 

(Behçet) 
(Amiral Huhlsi) 
(F'atin) 
(Temel) 
(Nuri) 
(Münir Hüsı·cı• ) 

(Cevdet) 
(L11tfi) 
(Sami)" 
(Kasım) 

(Rifat) 
(Şemsettin) 

(Kamil) 
(Orgl. Asım) 
(Mahmut Nedim) 
(Ahmet) 
(Recai) 
(Dr. Ahmet thııan) 
(Rirat) 
(Asım) 

H (1) 

(Şevket Raşit) 

I lS) 

(Hasene) 
(Dr. Sadi) 
(Hikmet)' 
(Ali Rıza) 
(Jııza) 

t (9) 

(Sırn) 

(Dr. KAmil) 
( ziz Samih) 
(Atıf) 

(Salih) 
(Ali Rıza) 
( Cevdııt Kerim) 

/ 

Urfa 
Aydın 

Çanakkale 
Ordu 
Konya 
Tı·abzon 

Aydın 

Erzurum 
Ankara 
Bolu 
!zmir 

eyhan 

!sparta 
i vas 

Kayseri 
Küta.lıya 

Edirne 
Zonguldak 
Tok ad 
Kütahya 
iğde 

:Vf uğla 

Martisa 

_9orıım 
Konya 
Sivas 
Trabzon 

. amsun 

Yozgad 
Maraş 

Kara 
!zmir 
!çel 
Zonguldak 
Sin o b 
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İnönü (lsmet) Ankara 
lspartalıgil (Memduh) Kütahya 

• 
K (44) - -· ... -~ .. 

Kııhrıımıı.n (Dr. Galip) Antalya 
Kalav (Abdülliadir) Mardin 
Kaleli (Bekir) Gazian te b 
Kalfagil (Feyzi) Diyarbalor 
Kalgay CYalrup)' amsun 
Kamu (Kamalettin) Erzurum 
K ansu (Nafi Atuf) Kırklareli 

Kaplan (Rasih) Antalya 
Karabekir (Gl. Kimm) ' İstanbul 
Karacan ( Şerafcttin ) Kars 
Karadeniz (Raif) Trabzon 
Karafakıoğlu (Suheyp) orum 
Karagülle (Hulki) Konya 
Karakaya (Fahri) Elilzığ 

Karaköylü (Mustafa Naim) Malatya 
Karasioğlu (İhsan) Çanakkale 
Karataş (Ömer) Samsun .. 
Kazancıoğlu (Dr. Cemal) Çoruh 
Keşnıir (Halid Nazıni) 'I'okad 
Kırsever (AJi Rıza) anakkal o 
Kişioğlu (fiasan) Elazığ ,; 

Kitap91 (Kamil) i vas 
Kocagüney (Gl. Vehbi) Erzı:ırıım 

Koçak ( Şükrü) Er.zurum 
Koç ak (Muzaffer) Van 
Koçer ( abri) Zonguldak 
Konuk ( bdürrahman) ll ursa 
Konuk Dr. adi) amsun 
Koraltan (Refik) İçel 

'Korkut (Mustafa) Antalya 
Korkut (Dr. M. Şerif) Burdur 
Kovalı ( emal) 'I' o k ad 
Kök (Enver) S"inob 
Kök en (Rahmi) İımir 

Köksal (Dr. Atiz) İçel 

Köksal (Sait) lııparta 

Köni ( man Nuri) 1ııtanbul 

Köpı·ülü (Fund) Istanbul 
Köprüiii (Mu in) amsun 
K ro m er (Naim) Zonguldak 
Kurdoğlu {Faik) {an isa 

Kurtuluş {Dr. Fahri) Rize 

• 



.. 

Kurutluo#lu 
Küçüka 

Laçtn 
Latifoitlu 

Mıı.ğara 

Melek 
Menderes 
Mengi 
M olaoğlu 
Mursaloğlll 

Ocak 
Odya.k 
Oğuz 

kan 
O kay 
Okta.r 
Oktay 
9lgun 
Onarıı.n 

Oral 
Onat 
Oral 
Oran 

rbay 
Orhon 
Orhon 

rhon 
Ortaç 
Otaman 

., 
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(Sahir) 
(Naili) 

L (2) 

(Şahin) 

(Mustafa) 

M (6) 

(Fethi) 
(Dr. Abdürra.h.man) 
(Adnan) 
(Halid) 
(Zekiye) 
(Hasan) 

o (19) 

( Oıımıı:ıı) 
(Sait) 
(Ahmet) 
( Aıniral Şükiir) 
(KAzım.) 

(Rüştü) 

(Dr. Esat) 
(lhsan) 
(Halid) 
(Naim Hazim) 
(Hulfuıi) 

(Cavid) 
(Ekrem) 
(Ziya) 
(Zihni) 
(Hıı.mdi) 

(Orhan Seyfi) 
(Yusuf Ziya) 
(Dr. Memduh Necdet) 

Kır11,ehir 

DIIJlizli 

• 

Afyon Kara.hisa.r 
Tokad 

Kastamonu 
Gazianteb 

' Kütahya 
Niğde 
'rrıı.bzon 

Hatay 

Diyarbakır 

!zmir 
Eskişehir 

Kocaeli 
(Giresun 
'Van 
Kars 
Yozgad 
Muş 

Konya 
Denizli 
Seyhan 
İzmir 
Kastamonu 
Kars 
Trabzon 
Zonguldak 
Ordu 
Manisa 

. 1 

• 



Ödül 
Öğütmen 
Öke 
Öker 
Ökme n 

Öktem 
Öktem 
Öncel 
Öngören 
Örgecvren 
Ors 
Öymen 
Öz 
Ozalp 
Ö:r.çağlar 
Özçoban 
Ozdek 
Özdemir 
Özden 
Üzeiçi 
Özey 
Özgen 
(hsan 
ö~soy 
Üztarhan 
Üz trak 

Pars 
Pek 
Pekel 
Pekel 
Prkcr 
Pcrkün 
Polııtkıın 

Poroy 
Potuoğlu 

Ramaz8Jio#lu 
Reııda 
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ö (26) 

(Şevket) Kırklareli 

(Dr. Bahattin) Edirnil 
(Dr. M. Kemal) l~tanbul 
(Muttalip) i vas 
(Mümtaz) Ankara 
(Mclımet) Edirn-ı 

(Haydar Rüştü) İzmir · 
(Kemal Cemal) Denizli 
(Dr. lbra:lıim Tali) Bliı.z1ğ 

(Süreyya) Balıkesir 

(Dr. Kfımran) lzmir 
(Fakibe) Ankara 
(Cem il) Bursa ·d 

' (Orgl. Kiizım) Balıkesir 
,. ~v 

'1 

(Cemi!) Bolu 
(Kemal) Afyon Karahisar 
(Ömer) Kütahya 
(Arif) Bitlis 
(Dr . .Akil Muhtar) İstanbul 
(Dr. Caf.er) lfalatyo. 
(Yo.şar) Manisa 
(thsım Şerif) Küta.lıya 

(Nuri) Muğla 

( Rcşid) Kayseri 
(Hilmi) Manisa 
(Fayık) Tekirdağ 

p (9) 

(Muhittin Balıa) Bursa 
., 

( 'edad) 1 ocaeli 
(EkTem) Tekirdağ 

(Galip) Tok ad 
tRecep ) tstanbul 
(Dr. Aziz) Konya 
( llasıın ) Eskişehir 

( azım) 1'okad 
( Abidiıı ) Esk.iş hir 

ıı (2) 

(Dr. Cel&I) İç\11 
(MustaJa .Abdülbalik) Cankın 



ab uncu 
Sad ak 
'ağıı·oğl u 

Sııku 

'akaroğlu 

!:)aracoğlu 

aı·ıdal 

'atli' 
analioğlu 

aza k 
eler 

!::ieven 
evcngil 

Sevüktekin 
Sezeı · 

ı lay 
Sı lan 
Silivrili 
Sim er 
S iren 
S irer 
Sirmen 

oydemir 
'o yer 
oy e ı· 

Soysal 

ökmensüer 
um er 

Suner 
Sungur 
Süer 
ürınen 

al'lan 
Ş atana 
Şereınetll 

'l'ahtakılıç 

Tan 

-IN
s (33) 

(!smail ) 
( ecmcttin) 
(Sahil) 
(Hasan) 
(Dr. Mitıı.t) 

{Şiikrü) 

(Vehbi) 
(Dı·. Kemal) 
(Ali) 
( Bıııin) 

(Faik) 
{ 'elim) 
(Refik Ahmet) 
(01. Riazım) 
( Dı·. ZPkj Mesut) 
( 'l'efik Fikı:et) 

(Necmettin nJıjr) 

(Ahmet Kemal) 
(Dr. M.. 'TnlM) 
(Celal Sait) 
(Rcşn.t Şem ettin ) 
(Fun.d) 

(UJ. Zeki) 
(1 brııb i m Iıefik ) 
(Razi) 
!Emin) 
1 'l'ayfnr) 
(Şükı·ü) 

( unıllah Esat) 
(Dr. Muhlis) 
(Ahmet) 
( \i'krü) 
(.Abdurrahman) 

ş (3) 

(Ramdi) 
(Abdül'l'ezzak) 
(Illimi) 

T (32) 

(Ahıııei) 

(Mahmut) 

Qiı·esun 

ii vas 

Eı-zincaıı 

Tı·abzon 

Muğla 

İzıniı· 
'iğdc 

eyhan 
Trabzon 
Eski.5ehit· 
Kayseri 
Hakidi d 
'Tok ad 
ıVIardin 

Ordu 
Konya 
Tunceli 
tstanbul 
Bursa 
nolu 
Sivas 
Rize 

(';:ınkJI'I 

Niğde 

U !'fa 
.llfaı·o~ 
Antalya 
Gümüşane 

Antalya 
fiilecik 
Yozgad 
iğde 

Kars 

Ord tt 
Mardin 
Balıkesir 

Kütahya 
Tunceli 



__ __.:. 

Taner (Osmaıı) Ma.ıatya 
Tankııt (Hasan Reşit) Maraş 

Tanrıöver (Haındullah Suphi) İstanbul 
Tarakçıoğhl (M.ııstafa lliışid) Trabzon 
Tarhan (Zeki) Am M ya 
Tarhan (Nuri) Zonguldak 
•raşangil (Abdülkadir) .Malatya 
Taşçıoğlu (Ömer) Kayseı·i 

'l'aşk ı ran (Tezet) Ka:rs 
Tckeli (Esat) Urfa 
Tekelioğlu (Sinan) eyhan 
TeınoiJi (Tevfik) Malatya 
Tengirşenk (Yusuf Kemal) Sjnob 
Tın az (Gl. Naci) Ankara 
Tigrel (İhRan Hilıniıl) Diyarbakır 

Tiritoğlıı ( Falı.nrt,tin) Balıkesir 

Tirkeş (01. Fikri) Sivas 
Torgut (Şevket) Kırşehir 

To,vdemir (Drgl. cmil Cnlıit) İstanbul 
'l'ör (Edip) Gümüşane 
'l'ugnç (Hüsamettin) Kars 
Tugay (Şefik) 1\lalat,va 
•rmırn (Dr. Cemal) Afyon Kaı·ahi ar 
'1'111'an (Kemal ) İsparta 
'l'urı:ıut (Reşid ) Ka~•seı~ 

Tümtiiı·k (Baki) Ka. tamonu 
Türcl (Ali Rıza) Konya 
Türkmen (Ahdül~ani) Hatay 
Tüzün (Atıf) Ç'oruh 
Tüzün (Talı in) Gümüşııne 

u (16) 
-·"""? ~ 

Uğur . (İsmail Melmıed), i vas 
tn uç (Suplıi Bedir) Hatay 
Uluğ (Şeref) Diyarbakır 

Ulus (Ahmed) iresun 
Ulusan (llalis) Koıı,ya 

Ulusoy (Hüseyin) Niğde 

Uma (Şalrir) i vas 
Umay 

..... (Dr. Fuad) Kırkİareli 
Uran (llilmj) f!eyhan 
Uras (!~sad) Amasya 

ras (Dr . .A.zit) l\fardi'n 
Us (Asım) Çoruh 
Uslu (Fcyzullah ) Manisa 
Uybadın (Cemi!) Tekirdağ 

z (Dr. Be~t) Denizli 
zunÇ811llı (İsmail Ilaklo) Balıkesir 



'Ol gen 
Ünen 
Ürkün 

Vannca 
Veziroğlu 

Yalçın 
Yalçın 

Yalma.n 
Yalvaç 
Yarımbıyık 

Yavuz 
Yaycıoğlu 

Yegena 
Yetlrin 
Yılmazipek 

Yiğit 

Yiğitoğlu 

Yörüker 
Yurdakul 
Yurdmaıı 

Yücel 
Yücer 
Yüreırir 

Yüriiten 
Yü1.ııtlı 

---=;-:--;: ~, .. ; 
~"' ... -, .. _ 

Zabcı 

Zaimoğlu 

Zeyneloğlu 

7.eytinoğlu 

Zırlı 

:......Me
tt (3) 

(Dr. Zihni) 
(Nurettm) 
(Hayrullah) 

V (2) 

(Ahmet K61TlA1 ) 
(Ahmed) 

y (20) 

{thsan) 
(Hüseyin Cahit) 
(Hamdi) 
(Şevki') 

(Muammer) 
( Liıtfi ) 

(Abdullah) 
(AJi Münif) 
( uut Kemal) 
(Faik) 

(İbmhim Süreyya) 
(Ali Kemal ) 
(Mehmet AJi) 
(Abidin) 
(Rasim) 
(Hasan· Ali) 
{Necdet) 
{Ahmet Remzi ) 
(Senihi) 
(Fikl' t ) 

z (5) 

(Malımut Nedim) 
{Dr. Galip Kenan) 
(Ahmet İhsan ) 
(Kemal) 
(Ali) 

Bolu 
Ça:nakkale 
Kayseri 

Oüm~e 
Afyon Karahisar 

Bolu 
Istanbul 
Ordu 
İsparta 
Trabzon 

iiı·d 

Mara~ 

Seyhan 
Urfa 
Bursa 

Kocneli 
Amasya 
Samsun 
Sivas 
Hatay 
!zmir 
Çorum 
Seyhan 
tstanbul 
Oi'resu'll 

Malatya 
Giresun 
Çankın 

Eskişehir 

Rize 

1 ' 

o. ' 



4.' Milletvekillerinin doğum yıllarına göre bölümlenişleri 

Mustafa Febmi Gerçekeı· 

Münlrr Akkaya 

Miinir Ça~ıl 
Rııif Dinç 

lhsan Ezğü 
OSman Ndya~i !Bureu 
Dr. lJbrahim Tali Öıı:gören 

Eyüp Sa!bri ~göl 
OeliU ESad A.rseven 

1869 Do4wrılular (~) 

Burea Fıı.iık Saler 

1871 DoDumlu (1) 

Gireııun 

1874 Doğumlular (4) 

Çot"um 
Eı-znrum 

AH Mün:iıf Y~na 
Mitnt Şükı-ü Bleda 

1875 Doğumltılar (5) 

Ankara 
Balıkesir 

·Eliizığ 

Hüseyin Oallıit Y a•l-çın 

AH mkroen 

1876 Doğumlular (4) 

Erzunmı 

Giresun 
Ma.reşal F~v?.i Çakmalk 
Dr. Kemal Cenap Bet'ksoy 

. ~ ....... 
rl. r 1877 Do4uml'ldM (7) 

m. Refet Alpman 
İsmet Ekel' 
Dr . .AW IMulhtar Özden 
Fuad Hullisi DemireJii. · 

Aydın 

Çorum 
ts tanbul 
1 tanbul 

Aziz Saınih nter 
Gl. IGazım Sevüktekin 
KAmil Kitapçı 

Seyihan 
Si ova• 

Istanbul 
Kıoeaeli 

İetııın'bul 
Yo:ıgad 

Kanı 

Mardin 
Sivas 



Emin A rkılyın 
Dr. Mustafa Cımtt-ldn 
Gl. Abdullah Alptoğıın 
FaUn Gökmen 

İbrahim Rauf Ayaşlı 
. Hasan Cemil Çambel 
Fund Ağrıılı 
ilasan Fellmi Ataç 
Gl. ıılih Avgın 

Korgl. Kemal Doğan 

Or gl. F~hı·et ı in Altay 
Ahm('] 1\lünir E rhan 
Ali Rııa Kıı·scveı· 

Hasım Kişioğlu 

afiz Du ın lu 
Edip 'l'ör 
Ziyıı Orhay 

Hacim arıklı 

Mustafa .Abdülhıılik Rencla 
abit Sağıroğlu 

Gl. Vehbi Kocngüney 
Gl. Aşir Ath 

E ad ·ras 
Ol. Naci Tmaz 
Orgl. İzzettin Çalışitır 
Orgl. Kazım Özalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
.Abdülhak Fll'at 

- !59A-
i8'l8 Doğumlular (7) 

Aydın 

Çorum 
Kastamonu 
Konya 

Hasan.. Cevid BelUl 
Yustıi Kl'mal Tengi1'şenk 
Abidin Yurdakul 

1879'/loğıwılular (11) 

Ankara 
Bolu 
Elfızığ 

Giimüşane 

Kayseri 
1\ırklareU 

Abdunahim Uhi Beydağı 
Abdül'!'ezak Şatnnıı 
llıımdi Ynlnııın 

C'!'ınil Bilsel 
Sıl'l'ı !~öz 

1880 ilojjımı1ıt7ar (U) 

nurdw· 
Bursa 
Çanakkale 
l':lfızıi 

Erztdunı 

Clümü.şane 

Kastamonu 

11ıı·ıılıinı ünyyıı Yiğil 
Aıniı·n l Şüküı· Okan 

· Oı·gl. Asım Gündüz 
(~ 1. eyfi Düzgören 
Dı·. Snim Ali Dilcmı·e 
~\li Rızıı Esen 
f'cınil yhııdın 

1881 doğıınılular ( 10) 

Balıkesir ]~ni Akaygen 
Çankın Gl. Refet Bele 
El'zincan Rahmi Köken 
Erzurum Trnlid Onaran 
Onziant~b Rıızi o yer 

1882 doğ~ml1tlar (16) 

.Amasya 
Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 

Edirne 
!~rzincan 

Eıııin azak 
ll. Eyup Duruknn 

Abdülgnni Türkmen 
Jk Adnan Adn,ar 
Gl. Knzım Karabekir 

1. AH und Ccbesoy 

Rize 
1 

i no b 
i vas 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Samsun 
Yozgad· 

Koeaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Mardin 
Rize 
Siird 
Tekirdağ 

İstanbul 
İstanbul 
tzm.u. 
MUş 

Urfa 

Eskişehir 

Hatay 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
Konynı 



Dr. Hulflsi Alataş 
Ömer Karataş 

Cevdet Gölet 
Raslh '&pllill 
Meındulı ŞeYiket Esendal 
Gl. Zeki Soydemir 
Naili Küı,:iika 

Ziya Ağea 
Ş~vket Erdoğan 

lsınet lnönü 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Fazı! Ahmed Aykaç 
Celal B111yar 
Dı·. Mim Kemal Öke 
Osman Nun Xöııi 

l>r. Cemal Tunca 
Arif Özdemir 
Muhittin Bııha Pars 
Atıf 'l'üziin 
Şükrü Koçak 
Haydar Aslan 
Hamdullah uphi Tanrıöver 
ŞevkoC Ödül 
Dr. Fvatt Umııy 

İsınail llakkı Bollaeıoğlu 
Vehbi arıdal 

Konya 
~3lllijUn 

• 'em«ettin Günaltay 
Fayık Öztrak 

11 Doğu.mluuw (1d) 

Ankua 
A nı.aı.ırıı 
Bilecik 
Çankırı 

T!enizli 
I~I'Zincan 

(lüıııüşaııc 

Orgl. eınil alıit Toydeıııir 

:i,ihnj Orhon 

Fethl Mağara 
Mahmud edim Za.bcı 

Korgl. .Ali Rıza Artunkal 
ıniral llnli'ısi Oökdalay 

(ll. Fikri Eı·buğ (Tiı'keş) 

1 Doğıımlulaı· (14) 

.\ııkıııra Reşid Öv.soy 

Çorulı 1 r·fan Ferid Alpaya 

Çoruh Halid 1\fengi 

J1iyıırbııkıı· Hilmi Uran 
1 btaııbul Recıli Güreli 
lstıınlıul ~azım Poro~· 

IH iııibul llll"lıhinı ı\ıtvas 

5 Doğmnlıılaı· (17) 

A f,von 1\. 
Bit lis 
Bu ı-ııa. 

oru h 
Erzurum 
!çel 
Istanbul 
K ;,K lareli 
ı· ırklaPt•li 

Atıf Esenbel 
~ccati Erdem 
Asım Gürsu 
Şevket A1kyar.ı 

lk Vehbi Demir 
FJkıoem Pekel 
TTasıııı Sııkıı 

,cliil ArHt 

'.1 6 lJoğumlular (!J) 

lürş bir 
Tiğdc 

Şukir ıııa 

~i vas 
Tekiı-dağ 

.l.ııt.aııbul 
K 
Kastamonu 
Malatya 
:\1uııisa 

Ordu 
Sıvas 

Ka "ri 
~larcıln 
, iğde 

f;cyhan 
1'okad 
l'okod 
Van 

Malutya 
)~uğla. 

Muğla. 

Ordu 
Ordu 
Tekirdağ 

Trabzon 
Yozgad 

iv 



Dr. Yazhar Germen 
Dr. Yuhlis Suncr 
Süheyp Karafakıbdğlu 
Mesut Çankaya 
Ahmet Kemal Vannea 
Şükrü Saracoğlu 

Dr. Esad Oktay 

Gl. Sadık Aldoğan 
Ahmet Alpaslan 
Süreyya Ör.geevren 
İsmail Hakkı Uzunça11ılı 
Lutfi Gören 
Saffet .ArıbD 

eşetAkkor 

.Nuri Köktepe 
Dr. Akif Arkan 
Eşref Dizdar 
Tahsin Tüziin 
Rasim Yurdman 
Refik Koraltan 
Hüsamettin Tugao 

Nurnan Aksoy 
İhsan Ham it· Tigrel 
:M:ünir Hüsrev Göle 
J smail Hakkı Çevik 
Abidin Po~lu 
Fuad KöpMllü 
Ekrem Oran 
Haydar Riiftü Öktem 
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1881 Doğumlular (14) 

Aydın 

Bilecik 
Çorum 
Erzurum 
Gümüşane 

.tım ir 
Kars 

Ömer T~çıoğlu 
Fuad Balkan 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
.Rı 1-a Erten 
Yııkup Kalgay 
.Rüştü Oktar 

uri Tarhan 

1888 DoğumlulM (11) 

Afyon K. 
Ağrı 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Erzineım 

Kazun Aydar 
.Recep Peker 
Hilmi Çorulı: 
lislis Ultıııall 
Ali Zırh 

1889 Doğumlular (111) - t -·-

Aydın 

.Aydın 

·ankır1 
Giresun 
Gümüşane 

Hatay 
İçel 
Kars 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Dr. Fazıl Şerefettin Bi1rge 
Şevki Ergun 
H ulki Karagii.ll.e 
Naim Haıim Onat 
Y~ar Özey 
Sırrı Day 

1890 Doğumlular (15) 

Antalya 
Diyarbakır 

Erzurum 
Eskişehir 

Eskivehir 
.Iatanbul 
!zmir 
İzmir 

. Tahsin Coşkan 
Nafi Atuf Kan5U 
T vfik Fikret Sılay 
Jsmail Ertenı 
Necmettin Sadalı: 

Galip Pekel 
Orhan Seyfi Orhon 

Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Mardin 
Samsun 
Van 

.Zonguldak 

tsparta 
İstanbul 
Kastamonu 
Konya 
Rize 

Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Trabzon 

Kastamonu 
Kırklareli 

Konya 
Manisa 
SivBLI 
Tokad 
Zonguldak 



Emin Bilgen 
Cemil Öz 
Mehmet Edip Ağaoğulları 
!smail Saıbuncu 
Şükrü Sökıuensiier 

Mekki Hikınet Gelenbeğ 
.Mehmet Bahadır 

~Iü~tıtk Aktan 
Halid Bayralk 
::-< aki Cevad .Aı]d{erroan 
Avııi Refi'k Bekınaıı 
Tııy.fur Sökmen 
:Vluzaffer Akpmar 
l~ ıninittiıı eliköz 
Feridun Fikri Düşlinsel 
Dı · . Zihni Ülgen 
Dı·. :vı:. Tala't Simer 
Hüseyin Bingül 
Dr. Harndi Berkman 
Cavit Ekin 
.;crct Uluğ 
:\Ialııııut Nedim Gündüzalp 

Falrh Rıfkı Atay 
N iyıızi .\ksı.ı 

Dr. Galip Kahı·aınan 
Dilıni Şercıııetli 
Fıılırettiıı Tiritoğlu 

.A bitliıı Ege 
lk Beh~ t Cz 
Dr. Hü ·eyin IIullci Cu ra 
:.\fu tafa ainı Kın-akö;vli'i 

Ahmet Eyınir 
Zeki Tarhan 
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1891 DoğuıKltılar (13) 

A,vdın 

Bursa 
Edirne 
(;iresun 
Uüınüşaııe 

Istanbul 
Kars 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
İbra'him Refik oyer 
Temel Göksel 
}{nammer Yarımbıyık 
Muzaffer Koçak 
fimin Erişirgil 

1892' Doğııınhılaı· (30) 

.tığt·ı 

.-\j?rı 

. \nkara 

.\ııkarıı. 

Aııtal.va 

Balıkesir 

Balık . ir 
Bingöl 
Bolu 
J'.ursa 
Cıınırl<kak 

Denizli 
Di ya dıakır , 
Di.nırbalm· 

Edirne 

evat Duratınoğlu 
Kil.znn Okay 

elim Seven 
Rüat Güllü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Şerafettin Karacan 
Harndi Çelen 
Ahmet Faik Abnsıyaııık 
Faik Kurdoğlu 
Hüımii :akır 

:\!iiin Köprillü 
Ahmet Remzi Yüregir 
Zi~·a Brsin Cezaroğlu 
Mustafa Reşit Tarnkçıoğlu 
tsrnail Eı•gener 

1893 Doğıı.ııılıılaı· ( 17) 

Anl<ara 
.\ııtal~·n 

·' ııtal~'a 
Bıılıkesir 

Rulıkesir 

Dmizli 
Dl'.niY.li 
l T.lnir 
:\1ıılatya. 

Tevfik Temelli 
Ilasan Reşid Tankut 
ı ramdi Şarlan 
. inan Tckelioğlu 
Nazif Ergin 
;)futtalip Öker 
Daniş Eyiboğlu 

Alırnet Güreli 

1 94 Doğwmlula.r (19) 

Anıasya 

Anıasya 

.Faik Yılmazipek 
Şev'ki Y alvaç 

:\ Ianisa 
Jl<iğde 

Trabzon 
Traboon 
, .811 

Zonguldak 

Erzurwn 
Oiresmı 

1-'f akkiu·i 
lspaı·ta 
Istanbul 
Kar~ 

Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
. 'amsun 
~3msun 

Be,,·haıı 

Teldrdağ 

Trııbzon 

7.onguldak 

l\falatya. 
MaN!§ 
C\rdu 
• eyhan 

i vas 
Sivas 
Trabzon 
Zongııklak 

Bursa. 
isparta. 



alarnon Adato 
Seıı ilıi Yüıüten 

Esat Çmar, 
Dr. Hikmet Fırat 
Rif at ürso.y 
.Mehmet Furtnn 
Yr.ııruf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

Hilmi Atlıoğlu 
Mümtaz Ökmen 
Mitat Aydın 
Dı·. M. Şerif .Korkut 
Azi7. Duı·u 
Salim Altuğ 
Dr. Aziz Köksal 
Ali Riza At'l 

Zelıra Buduııç. 

HnlU.Si Oral 

.... 

Dr. Abdürrabnıan Melek 
Fikret Yüzatlı 
Dr. CeHU Ramazanoğlu 
Kemal 1'nı·an 

Dı·. ~'ııhı·i Ece,, it 

.Muammer T!lriş 

Esat Altan 
l'~ahl'i Bii.k 
!Jr. 'eınııl Kıı~ııııcıoğlu 

ecdet Yücer 
Mehmet Öktem 
Ahmed Ulus 
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lstanbul , lk adi Konuk 
!stanbul Mebıned Ali Yöı'iiker 
hnün Lütfi Aksoy 
Maia~yn evdet, Kerim lııceda.yı 

' iğde !<'aik ~hmed Baru~ı.m 
Ordu Ahmet .Sunguı· 
Ordu .Kamil Erbek 
Ordu 

1895 Doğumlulur (16) 

Ankaı·a Af·ıf lna.u 
n.k,ara Akif Eyicloğan 

Ayclm Mehmet Sadık Eti 
Burdur Dr. Memdnh Nı>cdet · otamnıı 
Bursa r'el'it Ecer 
lilrzunıuı N~it Fırat 

İçel İsmail Mehmed Uğur 
lstan.bul Raif Karadeniz 

1896 Doğuml·ııl rır ( 14) . ·l 

Btıt·sa 

Denizli 
G11zinnteb 
Gireııuıı 

lçcl 
lspal'ta 
Kııstıımonn 

NihHt Erdem 
Hakkı Hedik 
lk flfcr Özel~i 
Osıııaıı Taner 
Jo'eyzi Ekeu 
Necnıedilin 'ahir Sılatı 
Esat Tekeli 

1 97 Doğmııııtlaı· (14) 

Ankaı·a 

Halık'Nıir 

Bursa 
('ornh 

ol' nın 

'Edirne 
Giresun 

hnık afiz Çamlıbel 
l\fünir Bir l 
Ilasan Ali Y.iicel 

ednd Pek 
Halid Nazıni Keşmir 
Ali Rıza Işıl 

Zira Arkant 

~amsun 

S ımısım 
Si no b 

in o b 
Tı·abzon 

Yozgad 
Yozgud 

1ııuiı· 

Kars 
M.ala\ya 
Ml aniSil 
Niğde 

, lllll~Uil 

. 'ivus 
Trabzon 

Kırşelıir 

Kütahya 
Mnlııtya 

Malatya 
'l'okad 
'!'unceli 
C'rfu 

İstanbul 
!zmir 
I zmir 
Kocaeli 
'l'okııd 

Tı·abzon 

Yozgad 



Halil Benıl 
Ömer ÖZ'dek 

lfustııfa Koı<kut 

' ur·ullah Esat ümer 
emil Özçağlar 

lhsan Yalçın 
.Mustafa Arpaeı 
Ömer Asım .Ak. oy 
ocaim Ergem•kon 

Mehmet A!jka r 
l<~min Halim Eı•gun 
Fakibe Öymen 
Atıf AlegÜç 
Behçet Gök~en 
Bekir Kaleli 

uphi Bedir Uluç 
M ıızoffeı· Alı; alın 

Şahin Laçi,n 
Ahmed Vev.iroğlu 
Ali Kemal Yiğitoğlu 
Raşit Bör~çi 
Reşit Bozüyük 

sman Ocak 
Kemalettin kanı(\ 

emil Alevii 
Halil .Atalay 

Mf'brure .AJuol•y 
Abdi Ağa ~lu 
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189 Doğımılıılaı· ( 4) 

Kütahya 
Kütahya 

Şevket Rnşit Hatipoğln 

Hikmet l~ık 

1899 DoğuniluZar (1'9) 

ntalya 
Antalya 
Bolu 
Bolu 
Eıa2ığ 

Oaziantch 
!c:el 

tfl(}() 

r~·on K. 
Ankara 
An kal'li 

1 Btırsa 

,anakkale 
Gazianteb 
Hatıı.v 

Kastamonu 

1901 

At'yoıı K. 
Afyon K. 
Al)ıosya 

Ankara 
Bilecik 
Di.1·arbakır 

Eı·zuruın 

Oar.iaııtcb 

l ~ t·l 

Dr. Ramran Örs 
evket 1'orgut 

.Ras im Erel 
Ali Riza Türel 
Adnan Menderes 
1·\ı nu irınen 

Doğııınlulcır (15) 

!{eşit 'l'urgut 
1 layrullaJı Ürk ün 
Zühtü .Akm 
lk A:dz Perküo 
Dr. Kamil l:dil 
!)ükrü üeı-

Kasım Ener 

Doğ1tınltılar (17) 

.'evket Adalan 

• 

lıiitifc Bekir yr kb&/11 
,\Jitat akir Altan 
Ahmet Bozbay 
l>r. ziz ras 
.'abı·i Çt>liktuğ 

.AJi Sarıalioğlu 
Naioı kronıcr 

1902 Doğıımlulqı• (12) 

An kaTa 
Balıkasi 

Haclık •rıtbsin Ar al 
.\hııl('t İhsan Zt.>yııcloğlu 

:\[ıtniım 

• ·vas 

tzmir 
1 ır. · hir 
Ktm.)·a 
J onyıı 
Kiitahy:ı 

Rize 

K' ayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Konya 
i\faraş 

\iğdc 

'e~· han 

lzmir 
lım ir 
Konya 
Kütahy11 
. fardin 
~iird 

Tı'8b7,on 

7.oııguldıık 

RnN& 
t,!ıı km 



:!;:dip Alpsar 
llssene Ilgaz 
Fnhri 'Karakaya 
Dr. Galip Kenan Zaiınoğlu 

Arif Çubukcu 
F\ıat Bilal 
Jia,san Marsaloğlu 
Benal evzat Arıınan 

ait Odyak 
'l'ezer Taşkıran 
lhsnn Şerif Özgen 

'l'ahsin Banguoğlu 
Rifat Dolunay 
F'ethi Erimçağ 

atih İnankur 
edıı.d Qunıralı 

Dr. ndi Irmak 

' ıııil aid Barlas 
Sami Gülcüoğlu 
Pikri Apaydın 
<.'enap Aksu 
Muh in Aclil Binnl 
Ş fik Tugay 
ı; PyzııJlah Uııln 

Abdnllah Yaycıoğlu 

CeliU Sait Siren 
Nurettin Unen 
Naiın Atalay 
Kemal Cemal öncel 

bdullah Cilli 
Dr. Nikola Fakaçelli 

Çorum 
Çorum 
Elfızığ 

Gi.resu.n 

604 -
Memduh İspartalıgil 
.A biilin Çakır 
'J'ahsin Bekir Balta 
Emin Atııç 

1903 doğumlular (14) 

Ankara 
Balıkesir 

U atay 
lzıniı" 
b.ı:ıir 
Kı.ırs 

Kütahya 

Abdülkadir Taşangil 
Dr. Keınali Bayizit 
ll üseyin Ulusoy 
.Etı>m lıze~ Benice 
Reşat . emsettin Sirer 
R fik Ahmet Sevengil 
Suut Kemal Yetkin 

1904 Doğumlular {11} 

Bingöl 
Çımlorl 

Edirne 
!~<ıl 
Konya 
Krınya 

Yunus Muamıne>r Alakant 
C'avid Oral 

uphi Batur 
Mustafa Latifoğlu 
V asfi Gerger 

1905 Doğumlular (15} 

• O<'Zianteb 
iz mil' 
I\ ayseri 
Kocaeli 
Konya 
ı\fı1lıı.tya 

~1anisıı 

~(araş 

Nuri Ozsan 
Hüseyin Berk 
Kemal Çelik 
Enver Kök 

sman Ağan 
Şinasi Devrin 
Ali Rıza lncealemdaroğlu 

1906 Doğutnlular (12). 

Bolu 
Çanakkale 
Çorum 
Df)nizli 
Ilatay 
1 tanbul 

Emin Soysal 
Bari Dedeoğlu 
Ka ım Gülek 
Rıza Işıtıuı 

Lil.tfi Yavuz 
eınal Kova.J.ı 

Kütahya 
Muğla 

Rize 
'J'ekirdağ 

Malatya 
ll1.araş 

Niğde 

Sjjrd 
Sivaf! 
To ka d 
Urfa 

Manisa 
Soyhan 
Sinolı 

Tokad 
Urfa 

Muğla 

~amsun 

eyhan 
Sinob 

rfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

Mar~ 

Muıı 
eyb~n 
amsun 
iird 

To ka d 



1' 

Ali Çonılı 
C'emil Çalgüner 
Dr. M uzaffer· an bo lot 

Kı>ıııııl Öz<;olınn 
J Insan Şükrü Adııl 
Ahıııet Ali Çıııar 

Ahmet Tahtakılıç 
{Iilmi Öztn.ı·han 

TT nsa n Di.nçer 
Reşad Aydııılı 

Feyzi Kalfagil 
ait Köksal 

ITıizı Oğuz Bekata 
Kemal Zeytinoğlu 
Cihad Baban 
Isınail Rüştü Aksal 

Muhtar Ertan 
Vedat Dicleli 
Ahmet Oğuz 
Kiinıil Güudeş 

1907 DoğumlıılM (6) 

f.'orulı 

Denizli 
(lnzianteh 

edat Dikmen 
Abdurrahmıııı Sürıuen 

Kilmil Çoşkunoğltı 

1.90R DoğumZıtlar ( 6) 

.\ r_,·on K. 
Bol n 
Burdur 

Niyazi Çıtııkoğlu 

Heh<:et Kemal Çağlar 
Rızıı Çuhadar 

·1909 Doğııııılıdar ( 3) 

Kütahya 
:\fa n isa 

abri Koçer 

1910 Doğumlulaı· (7) 

Afyon K. 
Denizli 
Diyarba.kı r 
!spartıı 

1911 

.\nkara 
Eskişe h i ı· 
İstanbul 

Kocaeli 

ahiı· Kuı·utluoğlu 

llıınıdi Orhon 
lhsnn Olgım 

Dnğuınlıılar ( ) 

Abd ülkacli ı· Kalav 
Dı·. Kemal atır 

Zekiye M.olaoğlu 
l\fahnıut '!.'an 

1912 Doğumlular (7) 

Bitlis 
Diyarbakır 

E lı.-işehir 
Kay~cri 

Nihat Eı·im 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
Dı·. Fahri Kurtulll.Ş 

fzıniı• 
Kar~ 

:\[ııui sa 

!;anakkale 
Brzinean 
.Mııraş 

Zonguldak 

Kırşehir 

Trabzon 
Yozgad 

:\fardin 
S ylıaıı 

Tmlnon 
•run<' li 

Kocali 
Muğla 

Rize 



liazim B~zeıl 
Dı-. Ahmet J hsan Gürsoy 

İhsan Karasioğlu 

Hasan Polatkan 

Abduvrıthman Konuk 
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1·913 •Jı>()ğ'ııml u lar ( 4) 

A(~'<nı K . 
•Kütahyu 

lk Mııkhnle Dıblan 
Atıday Akan 

1914 Doğııtnlulaı· (1) 

anakkale 

1915 Doğuııılttlaı· (1) 

Eskişebjr 

1916 Duğumhılar (1) 

Bursa 

--·-·>e<•---"'" 

Seyhan 
l t'~l.l 

5. Milletvekillerinin yeti§melerine göre bölümlenişleri 

R it Turgut 

Ali Dikmen 

mirol ükür kan 
Şevket kyazı 

ıldüye Meslek Okulıt (1) 

Kayseri 

. Daı·ii şafaka (1) 

Kocaeli 

Dımiz Harb Olm.ıltı· (3) 

Kocaeli 
Ordu 

L\ınirııl Hullhıi Gökdolay rdu 

1 • 



Et em h1.et Benice 

Zeki Tarhan 
Fuat Bilal 

Abdi Ağıı.be;voğlu 

)[u:r.a ffer ~k pınar 
.\bdurrahnıau ürmeıı 

_..,_ 
Deniz Ticaret Oktılıı {1) 

'iiı:d 

Aınasyp. 

Balıke ir 

.Balıkesir 

Balıkesir 

Kars 

Di tabibi ( 4) 

Belıçet Gö!Q ıı 

uim Erııeeelıııoıı 

Ecıacı {5) 

lhsun erif Ö~n 
Ekrem Pekel 

,Ça.ııakkal~ 
!çel 

Kütahya 
Tekirdağ 

E col li bre des sciımces Politiqıuı ct moral {1) 

Far.ıl Ahmed A:vkac; 

nı. dık AMoğan 

tsrnet lııöuü 
W. ad Tma.z 
Orgl. lzzeUin 'elı~laı
Orgl. Kazını Özalp 
Ha~an emi.! (_,'11mb l 
Ot. Fehı-ettin Al1ay 
(ı 1. Zeki • oydeın ir 
.Ali Rıza Erenı 

Saffet rıkaıı 

Şükrü Koı,:ak 

ni. Aşir Atlı 

~ükrü ı-;ökmenııüer (ve llııh<~k ) 

Edip Tör 
Gl. Refet Bele 

Diyarbakır 

Il ar b Akadetnisi ( 29) 

Afyon K. 
Ankara 
Ankııra 

Balıkeııir 

Balıkesir 

Bolu 
Burdur 
. ' ankırı 

'oru h 
grzincan 
J<~rzmum 

llazianteb 
(tÜillÜ§Il.O 

Hlnıii§ıuıe 

Istanbul 

Mııreşal !<' vzi 'akmak 
C :ı. Ki\mn Karabckir 
Recerı Pekeı· 

Aziz . aınih nter 
!;$erefettin Karacan 
Ilüsaınettin Tuga~ 
Ol. AhduUah Alptoğa.n 
m Ali F'uad 'ebesoy 

!stanbul 
b tanbul 
1 tanbul 
Kars 
,Kaı'S 

Kars 
Kastamonu 
Konya 

Orgl. A ım Gündüz Kütalı~ra 

• .\fohıııud edim Zabcı (Fransa.'- Watya 
da hıırtacılık) 

Korl(l. Ali Rıza Artunkal 
Gl. Heyfi Düzgören 
'evdet Kerim 1nce<4ışı 
'emil ybadın 

lfan.iıa. 

• lıırtiin 
ı->inob 

Tekirdai 
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HarlioTıulu (27) 

Halid BaYTak 
Gl. Refet Alpman 
}!ehmet Edip Ağaoğulları 
Hasan Kişioğlu 
Ziya Ağca 
Abclülhak Pıı·at (ve Hukuk) 
Eyüp abri Akgöl 
Salim Altuğ 

Ağ n 
Aydın 

Edirne 
Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 

rafiz Dumln Erzurum 
Ol. Vehbi Kocagüney Erzurum 
l' Iii! E ad Arseven (Siyasal Giresun 

Bilgiler· ve anayii nefise) 
.Fikret Yüzatlı 
., evket Er·doğaıı 

Giı·csun 

Güınüııane 

Oqçl. ' eıuil 'abit 'Toyclemir 
Zihni Orhon 
GL Salih Avgın 

Ko qı- 1. lüııı ıı l Doğn n 

Jo'uııd Balkan 
Atıf Es~>nbel 

lı· fa n l•'e ı'id A 1 pa)•a 
Cfl. Kiıızıııı Revliktekin 
'nşit Fıı·at 

innn 'l' ek t• li oğlu 

OJ. Fikri Eı-lnığ - 'l'irl< eş 

!{(• ·ai Güreli 
Riiştii Oktar 
('elfi l Aı·at 

t tanbul 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Kocaeli 
Malatya 
Mar·din 
Mardin 

amsun 
Pyban 

Ri vas 
Tokad 
Van 
Yozga.d 

flııktık (98) 

Hnzim Dozca 
linsan Dinçer 
Kemal Özçobıın 
Mebruı·e Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 

llıfzı ğuz Bekata 
Emin llalim Ergun 
Müıntnz Ökmen 

ruman Aksoy 
Oımıan iyazi Buı·cu 
'ür·pyya Öı·geevren 

Feridun Vikri Düş'ün ·el (ve 
Paı·is TTukuku) 

Muhtar Eı·tıııı 

.\tıf' Akgüç (ve Roma Hukuku) 

. nclık 'l'ııh~in r al 

.\ hılüı·ru hın tı rı Konuk ( YC Pa-
ris ht1l<uku) 

( 'ı•mil Öz 

:Hnhittiıı RıılıH Paı· 

Müııiı· (_'ağı! 

Rt>şuıl Aydııılı (\'e Gazi Terbi
ye Eıı itüsü) 

Xaili Küçüka 
Huli't i Oral 

Afyon K. 
Afyon K . 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
Ankara 

nkara 

ntakya 
Balıkesir 

Balıkesir 

H ingöl 

S itlis 
Bursa 
Bnrsa 
Bm a 

nursa 
Bursa 

Çorum 
Denizli 

Denizli 
Denizli 

\"edat Dicl li (ve Paris Huku- Diyarbakır 

ku) 
F'eyzi Kalfagil Diy8l'bakır 

Mahmut Nedim Gündüıalp Edirne 
Fnhı·i Kaı·ıı.kaya ~lazığ 

Mesut Çankaya Erzurum 
lsmail IIakkı Çevik Eskişehir 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 

C'enıil aid Bıı.rla · ( ' 'P Hcidcl- Gazianteb 
berg Hukuk Fa.) 

Bekir· KaleH Gazianteb 

Eşref Dizdaı· (Kısmen ) Giresun 
Jlııydn Aslan İçel 
Refik Koraltan İçel · 

Hifat Güllü tsparta 
Kemal 'l'uran tsparta 
. ıılamon Adato ( e Paris Hu- İstanbul 

ku ku ) 
Enis Akayg n 
('ibnd Baban 
r\ıad Ruhisi Demirelli 
Ml'kki Hikmet Gelenheğ 
Osnınıı uri Köni 

Puad Köprülü 
1\fünir "Birsel 
E at Çınar 
Rahmi Köken 
-c ait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Harndi Çelen 

!stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
!zmir 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 



Hilmi Çoruk 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kamil Günd~ 
Re~id Ö:tl!QY (ve Y. '!'icaret) 
Sahir Kurutluoğln 
Cenap Aksu 
Sedad Pek 
NihatErim (VePari;;IIukuku) 
Mitat Şa1rir · Altan 
Sedad Çunı ralı 
Şevki Ergun 
llulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rır.a Türel (Ve Yii.iksok P. 

T. T. Okulu ) 
Halis Ulusan 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtalnlıe} 
Abdurrahinı Ulvi Beydağı 
Mebm4rt Sa(hk Elli 
Şefik Tugay 
Yunus Muammer Ala·kant 
Kamil Co~kuuoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgücr 
Feyzullah Uslu 
Asım Gürsü 

Şahin Laçin (Ve Bankacılık ) 

Ahmet Eymü· 
Emüı Bilgen 
Halil Atal~y 
Faruk Nafiz Çanılıbel 
Fethi Mağara (Ve medre c) 
ömer Taşçıoğ)n 
Mustafa Naiın Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 

Abdullah Yaycıoğlu 
Şükrü Süer 

abri Çeliktuğ 
Lutfi Yavuz 
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Kastamonu 
Kayseri 
Kays•ri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Ko u ya 
Konya 
T<onya 
Konya 
Konya 

Konya 
Kiitırlıyıı 

Kütıı·hya 

Malatya 
:vıalatya 

Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Muğla 

ııri Özsan 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sarıdal 
J lıımdi Şıırlan 

Tabısin B0kir Balta. (Ve Berlin 
Hukuku) 

Muğla 

Niğde 

ı iğtie 

Ordu 
Jtite 

Fuad Sirmen (Ve Roma Hu'kuku ) Rize 
Ali Zırh 
cuı il Bilsel 

Rır.a Işıtaıı 

Rize 
Samsun 
Samsun 

1\cıııal Çelik ~ eyhan 

Kasını Gülek (Paris Siyasi 11im- Seyhıın 
ler, Kenbriç, Kolombiya ve 
Berlin 'den) 

1 ıfıt,t'i Altısoy (K ısnı en) 
Ruplıi Battır 

.'inob 
Sinob 

Yusuf Kemal Tcngirşeuk (Ve Sıııob 

Paris 'ten) 
ll7.Un Poroy (Ve Paris Hukuku) 'l'okad 

Paik Aluned Barutçu Trabzon 
Raif Karadeniz Tunceli 
Ncemeddin Sahir Sılan Tunceli 
Atalay Akan (Ve Toulouse) Urfa 
Vasfi Gerg r Urfa 
.,inasi Dwrin (Paris Hukuk ve Zonguldak 

iJ.Mi llimler Okulu) 
rhan Seyfi Orbon 

ldadi (22) 

Afyon K. 
Amasya 
Aydın 

İçel 
llltanbul 
Kastamonu 
Ka:yseci 
Malatya 
ialatya. 

Mıırıış 

iğde 

Siird 
ii~d 

.Mitat Şükrü Bleda (Cenevre Fen Sivas 
Tatbikat Okulu ) 

Abidin Yurdakul Sivas 
Feyzi Eken (Kısmen) Tokad 
{u.ııtaf.a Lati.foğlu 'l'ckad 

Temel Göksel Trabzon 
11Juammer Yarımbıyık (Kııııııcn Tnıbııon 

llukuk) 
ll ftv.a ffeı· KoC}ak V au 
K~ınil Erbe1t Yoıga.d 

ırrı lçöz (. iyn ol Bilgiler Oku- Yozgail 
hınclan cbJi.yetnomeli) 



Alunet Alpaslan 
.A1bdullah Cilli 
Hasan Morsaloğlu 

Faik Seler 

S edat Di'kın on 

Mii§tak .Aktan 
Hilmi Atlıoğlu 
Hilmi Şeremetli 
.thsan Y alçm 
Faik Yılmazipek 
İhsan Karasioğlu 
Edip Alpsar (Almanya 'da Stut-

gart Ticaret Alkadeınisi) 
Mustafa Arpacı 
Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Ali Rıza Arı (Ve Teknik Okulu) 

Rasilı Kaplan (Cauıiülezher) 
Mustafa Felınıi Gerçeker 
Entin azak (Ve hur.'Uai) 
. elim Seven (Ve huausi ) 
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tıkoloul (6) 

Ağrı 

Hatay 
Hatay 

!smail Mchmed Uğur 
Mahmut Tan 
Sabri Koçor 

Sivas 
Tunceli 
Zonguldak 

Jaııdıu·nıa Okulu {1) 

Kayseri 

lzmiı· 

Ağrı 

~.nkara. 

ilalıkesir 

Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 

Elazığ 

İstanbul 
İstanbul 

Antalya 
Bursa 
Eskişehir 

Hakkiıri 

Kolej (1) 

Lise (20) 

Latire Bekir Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Baki Tümtürk 
Ham Benli 
Meınduh lspartalıgil 
Ferit Eccr 
Ritanet Işık (Ve Öğretmen Ok.) 
KiımH Kitapçı 

İbrahim Arvas 
Ziya Arkant (Kısmen Tiuknk ) 

Mcdreı'e (7) 

tzınir 

İzmir 

k a~tamonu 

Kütahya 
ı< ütahya 
Jlôiğdc 

Sivıııı 

l:livııs 

Van 
Yozgad 

aiın Haıfun Ouat Konya 
Ömer Ozdek Kütahya 

ecati Erdem (Mcdresctülkuzat) Muğla 



Raşit Börekçi 
Mita't .Aydm 
Ahmırt; .Ali Çınar 
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ll:lühendis Okuıtı (10) 

Ankara 
Aydın 

Btırdnr 

Kazım Aydar 
Şevket Torgut (.Almanya'da) 
Yakup Kalkay (llcndesci Mül-

Behçet Kemal Çağlıır (Maden l'.ll"zincnn k:iye) 
Razi Soyer Mühendis Okulu) 

Kemal Zeytinoğlu (Yüksek ve EskişeJıir 

Viyana) 
Nnim Kromer C~inden miihen

disi) 

Niivap Okulıt (10) 

Raif Din<; Erzurum 

OrCa Okul (37} 

Ahmet Yeziroğlu Afyon K. Rasim Eı·el 

Arif Çubukçu Ankara Ahmet Bozbay 
:i\'lnstaia. Korkut Antalya O nıau 'l'aner 
Lfttfi Gören Bolu TevJik 'l'emelli 
Zelıra Budunç Buı'Sa lsına.il Ertem (ve Özel) 
Rifat Dolunay Çanlnıı Rı7.ıı Çuhadar (ve Özel) 
AJi Çoruh Çorııh Abdülkadir Kalav 
Fethi Erinıçağ Ediı·ne Abidin Çalnr 
Mehmet Öktem Edirne Tialid Mengi 
Abi din Potuoğlu Eskişehir Mehmet Furtun 
Ahmed Ulus Giresuıı l {asan avid Beh1l 
A bdülgani Türkın en Hatay Ömer Karataş 
Rasim Yurdman (ve Özel lıu - Hatay .~ııkir Uma 

ku k) Ali Rıza Iş1l 

Senibi Yürüten İstanbul .Ali • arıalioğlu 
ami Gületioğlu İzmir Osman Ağan 

lifehmet Bahadlr Kars İsınail Ergener 
Rayrullah tirkün Kayseri Ali Rıza İncealemdaroğlu 
7.ülıtü .Akın Kırklareli uri Tarhan 

Oğrelıntrı. Okulu (13) 

hparl;a. 
Kıl"§chir 

~ı.msun 

l irfa 
Zonguldak 

Koİıya 
Kütahya 
Malatya 
Mala1yıs 

.l\[anisa 
Maraş 

Mardin 
Muğlıı 

,Niğde 

,Ordu 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Niyazi Aksu (ve Alnıanya'da) 
Hasene llgaz 

.Antalya 
Çorum 
Diyarbe.lor 

. aliA. İnankur İçel 

Osman Ocak (ve Darülfünun
dan ebliyetnameli) 

Kemalettin Kamu (Paris Ulu
mu Sira.siye Okulu) 

Err.urum 

F.nıin oy sal (O azi Terbiye Eruı- Matı14 

titiisü) 
Hüseyin Ulusoy 
Harndi Yairnan 
Ahmet Remzi Yüreğir 

Niğde 

id u 
eyhan 
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Şemsettin Günaltay (ve Lau- Siva& 

san) 
Mnstafa Reşit Tarııkçıoğlu TMbzoP 

Tayfur Sökmen 
Memdub Şevket Esendal 
Hüseyin Bingöl 
Ali Rıza Kırsever 
Sabit Sağıroğlu 
Hasan Fehmi Ataç 
. 'ophi Bedir Uluç 

Mahmet~· 

Emin .A.rka.ym 
Arif Özdemir 
Ahmet İlısan Zeyneloğlu 

İsınet Ek,eı- (ve Medrese) 

Antalyll 
Bilecik 
Çanakkale 
Çanakkale 
Erzincan 
Gümüşane 

Hatay 

Afyon K. 
Aydın 

Bitlis 
Çanlmı 

Çoııurıı 

l<:nıin Ataç 
J\ h ın el O~rel 

Oıeı (13} 

Celal Bayar 
Şevket Ödül 
Halid Onaran 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ref.lk Ahmet Sevengil 
flaniş Eyiboğlıı 

Alırnet Kttnal Silivrili 

Tekirdağ 

Zonguldak 

İstanbul 
Kırklareli 

Muş 

Ordu 
Tokad 
Trabzon 

!-stanbul 
Abdürrezuk Şatana (ve Hususi) Mardili 
Bari Dedeo~lu Muş 

Hüseyin Berk Samsun 
Muin Köpr!Uü Sıımsun 

Siyasal Bilgiler (5J) 

.Esad Uras Aıruısya Kazım Okay Giresun 

thsan E• Ankan Ahmet Kemal Vannca Gümüııane 

Cevdet Gölet Ankara ~ait Köksal İsparta 

Neşet ~k"~ (ve Hukuk) Ayd.uı Şevki Yalvaç İsparta 
Hacim~ Balıkesir Hüseyin. Ca.hit Yalçın İstanbul 
Fahrettin 'lmtoğlu Balıkeeir Şevki Adalan 1zınir 
Hasan ~Adal Bolu Şükrü SIU'IIC<>flu (ve Cenevre) tzmir 

elal ~i Siftn Bolu Akif Eyidolaıı lrars 
A~\ .Hiiaiı.: Erhan Burııe .Muza!.fer .üalm Ka.stanloBU 
Mustafa Abdülhalik Renda ankın Ziya Orbay Kastamonu 

Atıf Tüzün o ruh ı n[i Atuf Kansu Kırklareli 

Asım Us Çoruh !smail Rüştü Aksal Kocaeli 
Süheyp Karafakıoğlu Çorum İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Cavit Ekin Diyarbakır Faik Kurdoğlu (ve Brüksel)' Manişa 

İhsan H&.mit 'İ'igrel Diyal'bakır Hasan Reşit Tankut Mara.g 
Şeref Ul11i Diyarbalor !\{ehmet Ali Yüküker Sııırtsun 

Fuad Ağrah E lllzıt Hüsnü ÇU;ır Samsun 
Münir Hf1ııJıav Göle El'ZUtlıln Hilmi Uran Seyhan 
Hasan~ Eski h ir J\ li Mnnif Yegena eyhan 
Miinil' .ü:Qra · rtıltin azif Erııin Sivas 



Muttalip Öker 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Halid Natmi Keşntir 
Galip Pekel 
Sırrı Day 

N u ri GökteP.e 
lle§i t Bozüyük 
Aziz Duru 
·aim Atalay 

Abidin Ege (ve Almanyada) 
Kemal Cemal Öncel 
Tahsin Coşkan 

n, .. < 'cıııa 1 •run('a 
f ı .. . (:alip Kııhraınıın 
lk Mar.lıuı · Gcl'llıı ·n 

Dı·. ;\fuhlis Suner 
lk Zihııi Ülgen 
lk M. Şeri f Korkut 
lk M Talat imcr 
lk Cemal Kazancıoğlu 
lk Aki'( Aı·kan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Jlanıdi Bcı·knıan 

lk Behcet Uz 
Dı·. Raha tin 'Öğütmen 
Dr. lhtuhlnı Tali Öngören 
Dı·. Muzari'er anbolat 
Dı·. Ahdürrahnıan Melek 
Dr. Galip Kenan Zaiınoğlıı 

Alınanya 'da) 
· Dı· . Aziz Köksal 
Dı·. Celal RatDJlzaııoğlu 
Dı·. Adnan· Adıvar 
Dı· . Miın Kemal Öke 
l) ı·. Akil Muhtar Özden 
lk ı ikola Fııkaqelli 
lk llihı~y iıı llulki Cuı·ıı 

(ve 
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Sivas 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

•rokad 
Tokad 
Trabr.on 

Harndi Orhan 
Hasan Saka 
Esat Tckeli 
flısan Olgun 
Emin Erişirgil 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yazgad 
Zonguldak 

7'cırıın Okulu (13} 

.\ydın 

Bilecik 
Bursa 
Çorum 
n nizli 
Denizli 
Knstıımonu 

.\ı'yo ıı K. 
. \ ııtalra 
.\yd m 
Bilecik 
Bo lı ı 
13urdur 
Buı·sa 

t_'onılt 

\.'ıın kııı 

Çoı·um 

n niı:li 

Denir-li 
E<li:tne 
Elfızığ 

r.a?.ianteb 
< :aziant eh 
<lircsun 

t<;cl 
1 ~<'1 
l slnnbı ıl 
l staııhul 
t. · taııhu1 

lstanbııl 
lıınir 

Şevket Raşit Hatipoğlu (Leipsig) Mani a 
Yaşar Özey (Halkah) 
Hilmi Öztarban (ve Fransa) 
Rıza Erten (Tarım ve Fransada) 
Kasım Ener ( Tarım Vürtenberg) 
f'nvid Oı·al (ve Almanya'da 

Siyll8i Bilgiler Okulu) 

(48} 

l>r . .Ri\ııının Üı·s 
ll.'. Rsnd Oktay (Moskova) 
lk Pnlıri Ecevit 
lk Fund ıruıy 

Dr. Fazı! Şerdcttin Bürge 
ll ı · . ffıılU.-,i .AJataş 

lk Muhsin Faik Dündar 
J>ı-. Aziz T'eı·küıı 
lk Ahmet lhsnn Oür·soy 
Dr. llikmet Fırat 
lk ('afeı· Özel<:i 
Dr. Meınduh 1ecd>Ct Otamon 

ve 

Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 
Seyhan 

Lzmir 
Kar-s 
Ka·tamonu 
KırKlareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
ı -onya 

Kütalıya 

Malatya 
ıvı:.aıatya 

Manisa 
lk Keıııali Bayizit )lnraıı 

Dr. Kfınıil ldil (ve Amel'ik:ı 'da) :\Ial'lll 
Dı . A 7-iz ı ·as (ve Av t'tıpa 'da )iardin 

Elektrotelmik) 
l k 1\litat Sı:ıkııı·oğln 

·n ... Y ch hi Dcruir 
Dı·. Zeki Meııııt Sı>zcı· 

Dr • 'n im Ali DiiPnıı•e 

()ı· . F'ıılıı·i Knrtuhuı 

lk ~ndi Konuk 
lk i\l:ıkhuiE' Dıhlıın 
Dı· . KPnıal , ntır 
llı ·. Keınrıl f'<>nnp Bcrksoy 

·i\fuğla 

Ordu 
Ordu 
Ili w 
Riv.e 
!"amsun 
~ yhan 
Seyhan 
Yozgacl 

ToıJçu JliihPıtdis Ol1ıtl11. ( 1) 

Hatay 
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1ltıit•ersite ( 28) 

Fal i h Rıfk ·Atay (Edebiyat) 
· Avni Refik Beknıan (Berlin 

Felsefe Doktoru) 
Muanınıer Eriş (Riyaziye) 
Fakiho Öymen ( oğı·afya) 
Nunültıh Esat umer (Berlin, 

Frangfurt ve !Iukuk) 
EHat Altan 
Eminittin el iköz (Felsefe) 
lsm:ıil Halıkı Uzun~ııı·şılı (Ede-

biyat) 
•rahsiıı D:ınguoğlu (Edl'hiyat 

ve Almanya'da) 
eıııil Özçağlar (Fen Fakültesi) 
iyazi ıtakoğlıı (Viyana 'da) 

Nurettin Ünen (Dil Ta. Coğ.) 
Necdet Yüccr (Lii.yipzing'de) 

emi! Çalgün<'r (Almanya'da) 
evat Duı·sunoğln (Felsefe .A.J. 

mıınya'dıı ) 

Ankara 
Ankara 

ı\ ılkara 

Aııkar.ıı 

Antalya 

Balıkesi ı· 

Balıkesir 

Bnlıkcı<ir 

Bingöl 

Bolu 
Çanakkale 
(:ııııakkalo 

Çoı'tım 

Denizli 
Eı·wnıın 

Ahmet Oğuz (Berlin) 
Benal revzat Arıman (Sorbon) 

Ilasan Ali Yücel ·(Y. Öğ. Ok.) 
Teur Taşkıran (Edebiyat) 

Jsmııil Hakkı Baltacıoğlu (Ta-
büye) 

Muhsin Adil Bina! (Tnbiiye ve 
Fransa'da) 

Eskişehir 
İzmir 

1 zmit · 
Ka1'8 

Kırşehir 

Konya 

Fatin Gökmen (Fen ve Med- Konya 
rese) 

Dr. Sadi frm ak (Berlin) Konya 
l!bralhim Refik Soyer (Dil, 'l'a- Niğde 

rih ve Coğ.) 

Necmettin adak (Lion) ivas 
Reşat Şemsettin Siı·eı· (Edebi- Sivas 

yat) 

Zeki~e M'olaoğlu (Fen) Trabzon 

Suut Kemal Yetkin (Edebiynt Uı1'a 

Rennes) 

1'11/nı-iııeı· (4) 

Naki Cevnt Akkerman 
Tahsin Tüzün 

Aııkaı·ıı 

Oünıüşııne 

Ahmet Faik Abtısıyonık 
Ali Rıza Esen 

Yiiksek Oı·ııwıı Okulu (1) 

Ali Kemal Yiğitoğlu ve Dı·cs- Anınsya 
den ıle) 

Fahri Bük (ve Fransa'dıı) Bul'sa 

Enver Kök 
Ahmet ungıır 

Yiiksek Teknik ııc • ııııat Okııl11ı (2) 

Kocııeli 

Sürd 

Sin o b 
Yozgad 

Cemi! A,Jevli (Y. Dolnuno ana- Gazianteb 
yü Alınanya 'da ve m akin ) 

Nihıı.d Erdem (1\Iakine İnşaat Kırşehir 
Ok. Almonyn'do) 

İıımail allıuncu (ve Hukuk) 
Rııklo Geelik (ve lsviı:re) 

Yiiksek Tic<mt Okulu (3) 

Biresun 
Kütııhyıı 

mol Kovalı TokRd 



6. Milletvekillerinin bildikleri yabancı · dillere göre 
bi;lümlenifleri [ 1] 

Gl. Sadık Aldoğan 
Ahmet Veziroğlu (Az) 
.Ali Kemal Yiğitoğlu 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
A vni Refik Bekman· 
Raşit Börekçİ 

Al'if Çubukcu (Az) 
Cevdet Gölet (Az) 
İsmet İnönü 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (Az) 
Nurullah Esat Sumer 
Gl. Refet Alpman 
Hilmi Şereınetli (Az) 
lsınail Hakkı UzuçarşıJı 

Orgl. İzettin Çalışlaı· 
Tahsin Banguoğlu 
rTasan Cemi! Çambel 
Oı·gl. Fahrettin Altay (Az) 
Dı·. M. Şerif Korkut 
Fahri Bük 
Niynzi Çıtakoğlu 
Dr. Akü Arkan (Az) 
GL Zeki Soydemlı 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu (Az) 
F.dip Alpsa.r 
Necdet Yüeer 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Onc<'l 
Saffet Arıkım 
Cevnt Dursunoğlu 
Kenın 1 Zeytinoğlu 
Ceınjl Alevli 
Cemi! Snid Barlll8 
Bekir Ka le li 

Almanca (85) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Anınsya 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
.Ankara 
.Ankara 
Antalya 
'Antalya 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çanları 

Çoruh 
Çornh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
D nizli 
Denizli 
Erzincan 
Eı·ımruın 

Eskişehir 

aıı;ianteh 

Gaziantab 
Gazianteb 

Dr. Abdürralımaıı Melek 
Dr. Galip Kenan Za.imoğlu 

Gl. Eyup Dımıkan 
Refik Koı·alt.a.n (Az) 

Salamon Adııto 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
G 1. Refet Bele 
Mııreşal Fevzi Çakmak 
l•'nad Hnlusi Demirelli 
Gl. Kazım Karabekir 
Dı·. Minı Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtnr Özden 
Recep Peker 

Atıf İnan 
A:r.iz amih İlter 
Dr. Esad Oktay 
'fezer Taşkıran (Az) 
1 Tüsııınettin Tugnç 

Nihat Erdem 
Şevket Torgut 
Ahıuet Faik Abasıyanık 
Dr. Fıızıl Şeı·efettin Biirge 
.\ıniral Şilkür Okan 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dı•. Muhsin Faik D\indar 
Dr. Sncli Irmak 

Oı·gl. Asım Gündüz 
{ehmet Sadık Eti 

Mahmud Nedim Zabeı 

~rvket Raşit Hatipoğlu 

Yaşnr Özey 
TTıtflnn R şit 'l'anlnıt 
nı. Kia:ıım Sıwiiktl'kin 

Vehhi Rarıdal 
Şrvket Akyıızı 

•rah$in BekiT 'Rnlta 

Gazian te b 
Giresun 
Hatay 
İçel 

!stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kırşehir 

Kırşehir 

Koc.aeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Mnnisa 
Manisa 
J.{ar~ 

fardin 
Niğde 

Ot-du 
Rize 

(1] B/kı M11letvekiUeri birkllf d4'l biliı· olduklarmdan lo[ıltmı, MiUetvekilleri 3G1f\8mt tutnı.o.ı. 
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Dr. Saiın Ali Dilernre Rize lleşa.t Şcmsettin irer i vas 
Kasım Ener \!Yhan Ncemeddin Sahir Sılan Tunceli 
Kasım Oülck Seyhan ' lfıl Arat Yozgad 
Cavid Oral 'eyhan IJr. Kemııl Ccııııp Bcı·ksoy Yozgad 

·ınettiıı ııd;ık .'ivaş • ıdm Kı·omer Zonguldak 

. ; Arapça (26) 

Hasih Kaplan Antalya !<'aik :;eler Kayseri 
İsmail llnkkı zunçarşı lı Balıkesir Jo'ııtin Oölonen Konya 
Mustafa Fchmi Gerçeker Bu !'Sa ll lti ki Karıır,rülle Konya 
Rai.f Dinç Erzurum Naim Haznn Onut Konya 
Selim Seven ırakkaTi Ömer Özdok (Az) Kütahya 
Abdullah "illi Hatay .\bdurrahınu n !.vi Beydağı ı\1:alatya 

Abdiligani Türkmen Hatay Il asan R091t Tangut Maraş 

uphi Bedir Ulu~ ilatay Abdiirı·czak Şatana Mardin 
Rasiın Yurdman Hatay Dı·. Aziz Uras Mal'di n 
Enis Akaygoeıı lstaııbul Necati Erdem Muğla 

Fund Hulusi Demirelli Istanbul ~emsettiu Günaltay Sivas 
Fuad Köprülü İstanbul lhrahim Arvas Van 
Orgl. Cemi! Cahit Teydemir 1. tanbul ('eliil Arat Yozgad 

B1clgaroo (2) 

Korgl. Ali Rım Artunkal Ianisa Galip Pekel 'l'okad 

Erme»ice (2) 

Esat Uras Abdiinahim lvi Beydağı ;\falatya 

FarSÇ4 (19) 

1 mail Hakkı 'zuuı;nrşılı Balıkesir Hüsıımetlin Tugoç Kars 
l\Ierndulı e\'ket l~scndal Bilecik F'atin Gökmen ,Konya 
Hasan Fehmi Gerçeker Bursa llulki Karagiille (Az) Konya 
lsmet Eker orum aiın Hazım Onat Konya 

abit ağıroglu Erzincan 
A bdürra.him Ulvi Beydağı Malatya 

Rııü Dinı; Erzurum 
elim ev en Hakkari . 'ecati 1ilrdem Muila 

Enis .Akaygen !stanbul ~enısettin ünaltay i vas 

Jo'tuıd Hu.lfi.'ii Demirelli İstanbul l"iimil K:itapC}ı Sivas 
FUAd Köprülü lııta,ııbul lbralıim Aı'VAS V1m 
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F'ran&lzca (280) 

Gl. Sadık .Aldoğan Afyon K. l•'a.hri Bük Bursa 
Dr. Cemal Tunca Afyon K. Mehmet Münir Erhaıı B•ırsa 

·Zeki 'l'arhan Amasya Abdürrahınaıı Konuk Btu·sa 
Esad Uras Anıasya Cemi! Öz (Az) Bursa 
Mebrure Aksolay (Az) Aııkara Muhittin Baba Pars Bıırsa 

Ji'alih Rıfkı Atay Ankara Dr. M. 'l'alat Siıner Bursa 
Avni Refik Bekman Ankara lhsan Karasioğlu Çanakkal o 
Raşit Böı"tıkçi Arıkara Dr. Akif .Arkan Çankırı 
Arif Çubukcu (Az) .\ nkara Mustafa Abdülholik Renda Çankırı 
Mua.nımer Ei·iş Ankara Gl. Zeki Soydemir Çankırı 

( 'evclet Gölet AHka..ra Ali Rıza Erem Çoruh 
tsrnet lnönü Anka..ra Dr. Cemal Kazancıoğlu Çorub 
Pakibe Öyıııen Ankara Atıf Tüzün Çoruh 
C:l. Naci Tınaz Ankara Aı>ım Us Çm:uh 
Niyazi Aksu (Az) Antalya Edip Alpsar ÇorUllı 

Dr. Galip Kahraman Antalya Dr. Mustafa Cantekin Çorum 

Nurullah Esat Sumcr AntalyA JJasenc Ilga z (Az) Çorum 
ı eşet Akkor Aydın ıecclet Yücer Çorunı 

O 1. Refet Alpınan ,\ydın Dr. llaındi Berkman Denizli 

MitatAydın Aydın Abielin Ege D•mizli 

Dr. Mazhar Germen Aydın 1 hılıis i Oral D•mizli 

Abdi Ağabeyoğlu l'ıı.Jıkesiıı Dr. Bebçet Uz Don iz li. 

Esat Altan Rıılıkesir l<'azıl Ahmet ' .Ay kaç Diyarbaku: 
Fııat Rilul (Az) Be.Iıkesir Vedat Dicleli Diyaı:bakır 

Oı·gl. İzzettin Çalışlar Balıkesir Cavit Ekiıt Diyıtrbakır 

Hacim Ça.rıklı Balıkesir İhsan Hamid Tigrel Diyarbakır 

Em inittin Çeliköz Bıılıkesir ~ere! Uluğ Diyarbakır 

Oı·gl. Kazım Özalp Bıılıkesir Mahmut Nedim Gündüzalp Edjrue 
Hilıııi Şeı·emeili (Az) Bıı.Jıkesir D1. Bahattin Öğütmen Ediı·ne 
Fahrettin ~'it·itoğlu Balıkesir Fı.ıad Ağr·a.lı Elazığ 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı na lıkesir Falıı·i Karakaya (Az) Etazığ 

l\[eıuduh Şevket Esendal P.ileeik D r. lbrahiın Tali Öngören Elilzığ 

Dr. Muhlis Suner Bilecik Saffet Arıkan Flrzincan 
Tabsin Bangııoğlu Bingöl Behçet Kemal Çağlar Erzincan 
l•'eridun Fikri D~ünsel Bingöl Byüp Sabri Akgöl Er..zunını 

Muhtar Ertan Ritlis ~alim .Altuğ Er.zuruın 

_\ rit Özdemir (Az) Bitlis 'evat Dursunoğlu Er.zurınn 

lfasan Şükrü Adal Bolu Münir Jlüsrev Göle Eııımrum 

Hasan Cemi! Çambel Bolu Keınalettlıı -Kamu Erzurum 

Cemi! Özçağlar Bolu ~ iikrü Koçak En:urum 
('eliil Sait Siren Bolu lsınail Hakkı Çevik Eskişehir 

l k Zihni Ülgen Bolu hmet Oğuz Eskişehir 

Orgl. Fahı·ettin Altay (Az) Burdur Jlasnn Polatkan .Eooş bir 

Ahmet Ali Çınar Flurdul' Kemal Z!'ytiuoğlu E kişehir 

Dr. M. Şerü Korkut Burdul' Ömer Asım Aksoy Gaı:iantcb 

Atı! Akgüg Bnrsa emi! Said Barlas Gazianteh 

!'!adık 'l'ahsin Arsa! (Az) Bnrso Dr. Muzaffer Canbolat Gaziıınteb· 



Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 
Münir Akikaya 
Celal Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kazını Okay 
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu 

Şevket Erdoğan 

Şill<rü ökmensüer 
Edip Tör 
Ahme't Kemal Varınca 
Gl. Eyup Durukan 
Rasim Yurdman (Az) 
Refi'k Koraltan 
Dr. Aziz Kö'kıı&l 

Kiızım Aydar 
Rifat Güliü ("Az) 
Kemal Turan 

alarnon Atiato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis .A!kaygen 
Ali Rıza Arı 
Cilıad Baban 

eliil BayM 
Gl. Refet Bele 
~Iareşal F'evzi Çakmak 

Faruk afiz Çanılıbel 
Fund Huliisi Demirelli 
Dr. Nikola Fa'kaçelli 
lifekici Hikmet Giılenbeğ 
.ı. KiıZlm Karabekir 

Fund Köprülü 
Dr. l\1im Kemal Öke 

Dr. Akil Muhtar Ör.den 
Recep Peker 
Hamdullah aphi Tanrıöver 
Orgl. mil abit Toydemir (Az) 
Hüseyin Cahi Yalçın 

Şevket Adalan 
Benal . evzat Armıan 
1\Iünir Birsel 
Dr. Hüseyin Ilulk.i un 
r,atife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat ınar 

Redııt Dikıneıı 

. aıni Oiilcüoğln 

. ait Odyıık 
Ekrem Oran 
Dr. Kanıran Örs 

Gazianteb 
G-az:anteb 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
CH restın 

Gümüşane 

Liümüşane 

Giim~ane 
Gümüşane 

Hatay 
Hatay 
İçel 
lçel 

lspıı:rta 
İspa•rta 
lspaı·ta 

I tanbul 
!stanbul 
!stanbul 
Istanbul 
Jst.anbul 
tstaubul 
t~tanbul 
htanbtil 

İstanbuı. 
lstaııbııl 
htanbul 
1r.tanbul 
Istanbul 
İstanbul 
fııtanbuı 

htanbul 
h tanbul 
lrtn.nbul 
İRtanbul 
İstanbul 

İzmri 
lzmri 
1zıııri 
Izmri 
l:ımri 
fnnri 
lım ri 
İz m ri 
lzmıi 
I zıııri 
lzmri 
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Şükrü Saracoğlu 

Hasan Ali Yücel 

Akif Byidoğan 
Aziz amih 1Iter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (Az ) 
Teıer TaŞkıran 

Hüsametıtin Tugaç 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Falıri Ecevit 
Baki Tiiıntürk (Az) 

Fikri Apaydın (Az) 
m .. alih Avgın 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fund Umay 
l sma.il Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmaii Rü§tÜ Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. FaZJl Şerafettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

edad Pek 
lbrahim üreyya Yiğit 

Dr. Hulusi Alataş 
l\Iuh in Adil Binal 
Ol. A 1 i Fuad Cebesoy 

cdad Çumralı 
Dr. 1\Iuhsin Faik Düııdar· 

Şevki Ergun 
Fatiıı Gökmen 
Tlulki R:aragülle 
Dr. Aziz Perkiiıı 

Ali Rıza Türe! 

Hakkı ,e<Jik 
Orgl. Asım Tüııdüz 

:.\Iemduh t partalıgil (Az) 
1hsan ._erif Özgen 
Ahmet Tahtakılı~ 

Abdurrahim ffivi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. fer Öı:elçi 
,.efik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

lımı-i 
lım ri 

Kars 
Kars 
Kars 
.Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastnınonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırklareli 

KırşehiT 

Kıı'Şelıir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Koeaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Koeaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
J on~·a 

Kon .ra 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütah~·a 

Kütahya 
:.u alatya 
1\lıılat~·a 

Malatya 
Malatya 
:.\lalatya 
Malatya 
Ma.latya 



Yunus Muamıner Alakanı 
Korgl. Ali Rıza Artunkal (Orta) 
Kilmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

Faik Kuı·doğlu 
Y~ar Özey 
Hilmi Öztarhan 
FeyzuUah Uslu 

Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kamil ldil 
Hasan Reşid Tankut 
lrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Ol. Kiazıın Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

Dr. Mi1at Sakaroğlu 
Halid Onaran 
Vehbi Sarıdal 

lbralıim Refik Soye~· 

Dr. Vehbi Demir 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. alın Ali Dilemre 

Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Cemi! Bilsel 
Hü. nü Ça!kır 
Rıza Işıtan 

Yakup Kalgay 
Dr. . adi Konuk 
Malımed AJi Yörüker 

Kasım Gülek 
avid Oral 

Dr. Kemal atır (Az) 
. inan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Etem İz?.et Benice 
Ali Rı7.a Esen 
Lı1tfi Aksoy 

Suplll Batur 

Manisa 
Manisa 
~fanisa 

.\ lanisa 
Manisa 
Manisa 
Manüıa 

Manisa 
Manisa 

Maraş 

i\faraş 

Maraş 

:\lfardin 
~fardiıı 

~lardin 

Mardin 
Mardin 
;\'(uğla 

!\iuş 

Niğde 

l\'iğdc 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
U ize 

Rize 
Rize 
Samsun 
. amsun 

amsun 
8amsun 
. amsun 

amsun 

!'lı>yluın 

Seyhan. 
. eyhan. 
Seyluın 

, eyhan. 
, eyhan. 
. iird 
• iird 
Sinop , 

Sinop 
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Cevdeı Kerinı İncedayı 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

l\fitat Şükl'ü Bleda 
azif Ergin (Az) 

~emsettin Günaltay 
ilikırnet Işık 

Kfumil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
A!biclin Yurdakul 

Emin Ataç (Az) 
Ziya Ersin ez·aroğlu 

Fayık Ö.?Jtrak 
Ekrem P·ekel 
Cemi! y'badm 

Recai Güreliı 

Halid Nazmi Koeşmir 
Millitillfa Latifo~lu (Az) 
Gali'b Pekel 
azım Poroy 

Refik Nlımet evengil 

Faik Ahmed Banıtçu 
Sıi'M Day 
Ali Rıza Işıl (Aı:) 

Zekiye Mola.oğlu 
Hasan aka 
Mustafa. Reşit 'l'arakçl'Oğlu 
Muamıner Yanınbıyık (Az) 

Ncemeddin ' ahir Sılan 

Atalay .&kan 
Razi Soyer 
Esat '1.\ekeli 
~ uut Kemal Yetkin 
l·lırılhim Arvas 
Rlüştü Oktar 
CeliU Arat 
Dr. Kemal enap Berluıoy 
ırrı İ~öz (Az) 

Jıır n Olgun 
Alh'lllet ungur 
Ş)nasiı Devrin 
Orhan eyfi Orhon 

. inop 
<::ıiuop 

kinop 

i vas 
~1ivas 

... i vas 
lo..:' i vas 

i vas 
i vas 

Sivas 
Sivas 
Sivııs 

'l'ekirdaj( 
'l'ekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
To ka d 
Tokad 

Trabzon 
Trabzon 
Trabzorı 

Trabzon 
Trabzo1ı 

Trabzon 
Trab:ı:oı. 

Tunceli 

rfa. 
rra. 
rfa. 

"rfa 
Vrın 

Van 

Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yoz~ad 

ozgad 
Zon~ruldak 

Zonguldak 



Esat Uras 
l\Iuanııner Eri§ 
lsmet İnönü 
Nurullah .Esat umer 
Ha arı Şükrü Adal 
l [asan em il a.ınbel 

İhsan Kı·asioğlu 
Musta-fa .Abdülhalik Rendıı 
Dr. Beh~et 'ı (Az) 
J.'azıl Ahmet .Aykaç 
Fııhri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
13ehçet Kemal Çağlar 
Ome ı· .Asun .Aksoy 
lk Galip Kl'nan Jl:aiınoğhı 

nı. Eyup Dlll'ukan 
, 'alomon Ada to 
Dı·. Adnan .Adıvaı· 
Enis Akaygeıı 
Mnı·eşal Feyzi ııkmak 

lcuııd Tlulfısi Demirelli 

Amasya 
Animar 
Ankara. 
Antalya 
Bolu 
Bolu 
(Jauakkale 
Çanları 

Denizli 
D nizli 
Elazığ 

ffiliı?.ığ 

Eı·zinnan 

(laıianteh 

(Az)Oiresuıı 

Ilatay 
l stanbnl 
istanbul 
lstaıı bııl 
1stanbul 
l stanbnl 

Dı· . Akil Mnhta.r Özden 
llüseyin 'ahil Yal~ın 
~iiniı· Rirseı (Az) 

(Az) l stanbul 
lstanbnl 

Sedad Dikmen 
::;nit Odyıık 

l ım ir 
l znıi_r 

hınir 
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ngı1izce (51) 

1'ezer Taşkıran 
!smail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket 'l'orgut 

!smail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
l}r. FaZ11 Şerafettin Bürge 
Anıiı·al ., ükl-ü Okan 

Aclnan Menderes 
Yunus Mtıammer Alakant 
!·'aik Kurdoğlu 
Dı· . Menıdtıh Necdet Otaman 

Dı·. Knnıil !dil 
Emin 'oysa] 
Şevk!'t Akyazı 

'l'ahsin Bekir Balta (Az) 
lk l•'ahri Kurtuluş (Az) 

Rıza lşıtıın 

Dı· . Makbule Dıblan 
Kasını Gülek 

Ali Müni.f Yt>geua. 

Yusuf Kemal Tengirşenk (Az) 
ll ali d J azmi K e~ınir 

Z~kiye Molaoğlu 

Şinasi Devrin 
Nainı Kromer 

ltalyaııca (7) 

Atıf Akgüç Bnı . n Fuacl irmen 

.Aziz Duı·u Buı'Sa Mitat :ükrü Bleda 

Hüseyin nlıit Yalçın t stanbul elfü .Arat 

'l'ııbsin B kir llıtlta Rize 

, 
Kiirl çe (2) 

A hnıel Alpaslan \ğrı Ahdürrezok atana 

Lôti11Ct (2) 

Dı·. Esau ktay Kars Tn h. iu Bekir Balta 

Kars 
Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Ko ·aci i 
Kocaeli 

Kütah;va 
Mınıisa 

i\fanisa 
i\fanisıı. 

Maraş 

:\faı·aş 

Ordu 

Rize 
Rize 
Sııınsn!l 

Sc·~· han 
Sı-yhan 

Seyhan 

Siııoh 

Tokarı 

Trabzon 
Zongulrlak 
7.ongultlok 

Rize 
Riva.~ 

Yoıgac:l 

:\ fardin 

T:ize 



Or~!. l zz ttin Çalışlar 
Ali Riza Kır-s ver 
l\'lustııfa Abdülhalik R cndn 
Miinir Akkayıı 
Dr. Nilıola Fakaçell i 
llenııl 'cvzat Arımıın 

:vteıııduh ~evket l~scntlal 

Salim Altuğ ( Az ) 
Şiikı · ii Ko~ıık 

(:1. l~yııp Jhınıkıın 

Ul. 1\fızıııı Kııı·ah kiı· 

Balı kc~ ir 
Çıınakko lr 

('un kın 
Oir·esıııı 

l ·tarıb•ıl 
t v.nıir 

fljlecik 
Erznnıın 

Erzurum 
llat.ıı.y 

r~ıııııhul 
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Rıtmca (12) 

!Jiıtife Bekir Çeyrekbaşı 
Atıf Esenbel 
Jlümi ra n 
Envn Kök 
Recai Güreli 
ı:>ırrı Day 

R1iSÇ(I ( 10) 

Aziz amih tl ter 
lk Bsad Oktay 
.,.'evket Torgut 
Koı ır i. Ali Rıza Artınıkal 
CH. SC'yfi Düzgön•n (Az) 

lzınir 
Malatya 

s ~hıuı 
, inoh 
'!.'ok ad 
Trabzon 

Kars 
Kaı·ıı 

l( n·~ehir 
) lanisa 
Mardin 

7. Milletvekillerinin uzmaniıkiarına göre bölüm/enişleri 

ır azi m Bozca 
Ilasan Olıı~er 

Kemal Öv.çobıın 
J\lüştak Aktan 
J\Icbrurc Aksolcy 
JI)l'ahim Rauf Ayaşlı 
Ilıfzı ğu7. Bekata 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
ll[üıntaz Ökıncn. 
Nuııııın Aksoy 
Rasih Kapltın 
• e et Akkor 

sman Niyazi B~reu 
• ür yya Örgeevren 
Feridun Fikri Dü "nsel 
i\Iulıtar Ertan 
AtıfAkgüç 

Adalet ve Il ıık11.k ( 90) 

Afyon Karalıisıır 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisaı· 

Ağrı (Dilvavckili) 
Ankara 
Ankara 
Ankara (ve Ekonomi ve Ba ın) 
• .\nkara 
Ankııra 

nkara 
Antıılyıı 

Antalya (v İçti'ıuaiyat) 
Aydııı (ve ldare) 
Bıılıke.<lir 

Balıkesir 

Bingöl 
Bitlis 
Bıınıa 



adık Tahsin Arsa! 
Abdürrahman Konuk 
Ceınil Öz 
.Mnlıittin Baha Par · 

.-Ali Rıza Kırsever 
.Münir Çağıl 
Reşad Aydınh 

Naili Küçüka 
IInlt1si Oral 
Feyzi Kalfag!l 
Fethi Erimçağ 
Fahri Karakaya 
Mesut Çanka.ya 
Raif Dinç 
f sına il II akkı Çevik 
Ömer Asım Aksoy 

emil , aid Barlas 
Bekiı· Kaleli 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 

alarnon Adato 
ihad Baban 

Fund RuHisi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

O man ul'i Köni 
Münir Biı'Sel 
Ekrem Oran 
Şükrii aracoğlu 

Fethi Mağara 
Fihi .Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kamil Gündeş 
Reşid Özsoy 
Reşit Turgut 
Şevket Ödül 
Sahir Kurutinoğlu 

ihat Erim 
edad Pek 

Mitat Şakir Altan 
edad Çumralı 

Şevki Ergun 
Hulld Karagiille 
Tevfik Fikret Sılay 

li Rıza Türel 
IIalis IDusnn 
Adnan Menderes 
Ömer Ozdek 
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Bursa 
Bursa 
Bul'88 
Bursa (ve Edebiyat) 
Çanakkale 

orum 
Denizli (ve Milli Eğitim) 
Denizli 
Denizli 
Diyarbalnı· (ve Çif.tçilik) 
Edi me 
Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Gazia.nteb (ve Edebiyat, Di'l ve Milli Eğitim ) 

Gıızianteb (ve Ekonomi) 
Gazinnteb (ve Askerlik ve Ekonomi ) 
İçel 
İçel (ve İdare) 
tsparta 
İsparta (Basııı ve Ticaret) 
l stanbul 
t tanbul (ve Basın) 
!stanbul (Medeni ve Ticari Hukuk ) 
İstanbul (Ticaret Hukuku ve Deniz Ticareti 
Hukuku) 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
tzmir (ve Ekonomi) 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve Çiftçi) 
Kırşehir 

Kocaeli (Dçvletler Hukuku) 
Kocaeli 
Konya (ve Milli Eğitim) 
Konya 
Konya (ve · İdare) 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya (ve Tarını ve Ticaret) 
Kütahya (ve Çiftçi) 
Kiltah •a ~ Dıtvavekili) 

ı • 



Abdurrahiru Ulvi Beydağı 
Şefik Tugay 
Yunus Muamnıeı· Alııkaut 
Kamil Coşkunoğlu 
Feyzullah Uslu 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
N'mi Özsan • 
Vehbi Sarıdal 
Harndi Şarlan 
Tahsin Bekir Balta 
Fund Sitmen 
Ali Zırh 
C'emil Bilsel 
Rıza Jıııtan 

Kemal Çelik 
Nfız ı m Poroy 
FRik Alım d Barutçu 
Raif Karadeniz 
Jecnıeddin ahir Sılan 

Atalay Akan 
Kfı. nıil Erbek 
Şinasi Devrin 

Gl. Sadık Aldoğan 
Halid Bayrak 
tsrnet İnönü 
1 ı. aei 'rııı.az 

Gl. Refet Alpman 
Orl{l. İıeddin Çalışlar 
Oı·ııl. Kiızmı Özalp 
Ilasan eıııil Çaııılıel 

rgl. Fahrt>ttin Altay 
Ol. Zeki 'oydenıir 

Ali Rıza Eı·em 
Mehmet Edip Ağaoğulları 
Ilasan [{işioğlu 

Ziyıı. Ağca 

'affet Arıkan 
Abdülhak Fırat 
1-::yüp • 'ab ri Ak:göl 
Salim Altuğ 

ııfiz Dtımln 

uı. ehbi Kocagüney 
ükrü Koçak 

GL Aşiı· Atlı 
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}fal at ya (ve Dil) 
Mıılatya 

Manisa (ve Ekonomi) 
Ma. ni sa 
Manisa. 
Muğla 

Muğla 

Muğla 

Niğde \ve Ekonomi) 
Oı·clu 

Rize- (ve Ekonomi ve Siyasi İlimler) 
Rir.e 
Rize (ve 'ricııret) 
~amsun (Devletler Hukuku) 
SAnısun (ve Ekonomi) 
~('yhan 

'l'ol<acl 
'!'rabzon 
'Fı·ıı.bzon 

'l'mır e l i (ve İdare ve Rnsın ) 
ır fa 

Yozgııd 

Zonguldak (ve Diplomasi) 

AskerU~· {57) 

Alyon Karahisar 
Ağrı 

Ankara 
Ankara (ve İdare) 
Aydın (ve İdare) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu (vo Basın v.e Tarih) 
Burdur 
Çankın 

Çorı.ıh (ve Şimendüer) 
Edime (ve Çiftçilik ve Ticaret) 
Elazığ (ve Ticaret ve Tarım) 
Erzincan 
Erzincan (ve Diplomasi) 
Erzincan (ve Hukuk) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve Çiftçi) 
Erzurum 
Erzurum (ve ITavacılık) 
Gazian te b 



Pikret Yüzatlı 
.,.evket Erdoğan 
Şükı·ü Söknıensiier 

Ecl.ip 'l'öı· 

OJ. E)'lıp Dunıkıın 
Gl. Rdet Hele 
Maı·ıı.~ııl l''evzi Çakmak 
ll. Kiizını Kaı·abekir 

Rceep Peker 
Orgl. Cemil Cahit Toydeınir 
Aziz Rıınıilı litl'r 
.,eraN>ttin 1\aracıın 
Zihııi OrJıon 

llüsaın ettin ' l'ugıı<; 

Ol. Alıdullah Alptoğan 
OJ. Salih Avguı 
Fııik ~eler 

Korgl. Kemal Doğan 
1•\ıarl Balkan 
Gl. Ali Fund C'elıc:;oy 

Or·gl. Asım Gündüz 
Atıf ffisı>nbel 

Mahmud diın Zahc: ı 

Koı·gl. Ali Jııza Arttınkal 
Jı.fan Ferid Alpaya 
Ol. eyfi Düzgören 
.ı. Kiazım evüktekin 

Naşit Fırat 

inan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim !nrıedayı 
Gl. Fikri Tirkeş 

emi! Uybadın 
Recai Güreli 
Jıüştü Oktar 

eHU Arat 

.,ahin LaC}in 
1\'!uammer Eriş 
Cevd t Göle 

urullah Esat Suıner 
hmed üuir Erhan 

Edip Alp ar 
İh arı Hiimid Tigrel 
Hasan Polatkan 

elli! Bay81' 
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GiJ:esun (ve Çi,ftC}i) 
Gümüşane (ve İdare) 
Gümüşane (ve İdare ve Ekonomi) 
Gümüşane 

Ratay (ve ilarb .Sanayii) 
İstanbul 
1 · tanbul 
!stanbul (ve Milli Eğitim ve İçtimaiyat) 
lstanbul (ve İdare) 
!stanbul 
Kaı·s (ve Şim e nd if er) 
Kars (ve Ulaştırma) 
Kars 
Kars (ve !dare) 
Kastamonu (ve ldare) 
Kayseri 
Kayseri (ve Jandarma) 
Kırklareli 

Kocaeli (ve Spor) 
Konya (ve Diplomasi) 
Kütahya 
Malatya (ve Zootekni) 
Malaty-a (ve Ilarita ve Kadastro) 
ManiSa 
Mardin (ve Hukuk) 
Maı·din (ve Gümrük İşleri) 
Mardin 

. ivas 
Tclcirdağ (ve İdare) 
'T'okad (v !dar ) 
'i' au 

!dare ve Jandarma) 

Yozgad (ve Diplomasi) 

Bllflicacıhk (11) 

,Afyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Antal~'a (ve Ekonomi) 
.Bursa 

orum (ve Tarım) 
Diyaı·l.ıa.kır 

E ki t>hir ('~'e !aliye) 
it. tanbul (ve Ekonomi) 

• 



Sedat Dikmen 
Atıf İnan 

İhsan Yalçın 

Rifat Dolunay 
., cref IDuğ 
gşref Dizdar 
Abdullah Cilli 
Mehmet Babadır 
A brlülkadir Kalav 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 
Lutfi Yavuz 
Irilanet Işık 

Ali arıalioğlu 

:VIuamıner Yarımbıyık 

Ziya Arkant 

Ahmet Alpaslan 
Mustafa Koıikut 
Emin Bilıgen 
Nuri G-<iktepe 
Reşit Boıüyük 

Aziz Duru 
!ıhsan Kara ioğln 
Ali ruh 
'ııim Atalay 
Atbidiıı Ege 
Kimıal eınal Öncel 
Mehmet Öktem 
Ahidin Potuoğlu 
Emin aza'k 
Hasan Mursaloğlıı 
Ahdülgani Türkımen 
Rnphi Bedir mu~ 
Rasim Yurdman 

aHh İnnukuı· 
Ahmet Kemal ilivrili 
• aıni Gwleüoğlu 
1'a1Jısin o kan 
Zü'htü Akın 
Ra iın Erel 
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t zntir 
lzmir 

Belediyecilik (14) 

Bolu 
Çankırı (ve Ticaret) 
Diyarbaku· (ve Milli Eğitim) 
Giresun 
Hatay (ve Çiftçi ve Turunçgiller) 
\Kaı-s (ve Ticaret) 
l\fardiıı (ve Ticaret) 
ı iğdc (ve Maliye, Tarım ve Tioaret) 
Niğde (ve Maliye)' 
Siird • 
Sivas (ve Milli Eğitim) 
Tı·abzon 

Trabzon (ve Ticaret) 
Yozgad 

Çiftçilik ve Tarım ( 4'1) 

Ağ n 

Antalya 
Aydın (ve Ticaret) 
Aydın (ve Hayvancılık) 
Hilecik (ye Ticaret) 
Bm'Sa (ve İpı&<böcekçiliği) 
'anakkale 
Çonılb 
Ço ı· um (ve Milli Eğitim) 
Denizli 
Denizli (Yüksek Zlı-aat Mii'hendilli) 
Edirne (ve Miitaah'hit) 
'E kişellıir 
Eskişehir (ve Ticaret) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hat:ıy (Kozacılık) 

1~1 
lstım'lıul (ve Ticaret) 
hınir 
Kn . tamoııu 
Kıı·klal' li (ve l'tfakinı>) 
K-onya 



Allı m et Bo2!ba.y 
ieındırlı !spartalıgil 

Mustafa. Na.iıın !Ka.ra:ki>ylü 
ŞeV'ket Raşit Haıti'b'oğlu 

Yaşar Öırey 
Hilmi Ö:ıtarlhım 
Rı za. Çuhadar 
.Abdullah Y•aycıoğlu 

R ıza Erten 
AbdüN·eza•k atana 
Abidin Çııılm 
V'el'it Ecer 
Hüseyin Berk 
Mtıin Köprülü 
Kasıın Eırel' 

Cavid Oı·.al 

l mııil Mehıned ğur 

&kir Uma 
Ziyn Eı·sin Cezaroğlu 

Feyzi Eken 
Mustft;fa Uıti;~ğlu 

sman Ağan 
tbrallıim Arvas 

f(:oroınira) Şükür Okıın 

Amiral Hnlfısi Gökdalay 

Tahsin Banguoğlu 
Xaim Hazilll Onat 

Ucınduh evket. Esendal 
.Enis Aka.ygen 
Hııındııllah Suphl Tanrıöver 
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Kütahya 
Küta.1ıyıı. (ve Ticaı·et) 
Malatya. . 
Manisa (ve Ekıonooni) 
·M·aı:ıisa. (Genel Tarım). 
Marti a ('V lı Ba'ğeılık, Ylülk'se'k 'l'a.rtm Mıü!h~ndiııi) 
Maraş 

Mariliş 

Mardin (Bltldleı- ve ıBiıtk>Ji HaıttMı'l.darı) 
Mardin (ve 'l'ica.1<et) 
Muğla 

Niğde 

'ıımsun (ve Ziraat) 
Sa1n~un 

~ythan 

eylhan (ve Basın) 
Sivmı 

Siva·s 
'l'e).drd ·ağ 

T6kıtd '('ve 1'icaret) 
Trıkad (ve Ticaret) 
Urfa (ve Ticaret) 
Yıın (ve İdare) 

Denizcı'l~k (2) • 

Kocaeli (Donizaltı) . 
rdu 

mı (2/ 

Bingöl (ve Türk dilciliği) 
Konya (ve Edebiyat) 

ni ploııllt.Sl ( 3) 

Bilecik 
İ tanbul 
!stanbul (v Milli Eğitim) 

' ' 
. ' 



Zeki Turhan 
Fuıi'd Bilal 
Behçet Gökçen 
ıııün Ergenekon 

.. -.. -.. 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpı.uar 
Abdürrahnıan, ürmen 
İhsan Şerif Özgen 
l~kr·em Pekel 

l•'alih Hıfkr Atay 
Asım. Us 
Fazı] Ahmed Aykaç 
smarı Ocak 

Hehçeı-1\ mfll Çağlar 
K~malettin Kıımu 

Faruk Nııfiz Çambbel 
}'uad Köpdilü 
Hüseyin C'ahit Yalçın 
Denal Nevzat Arıman 
Haydıı.r Hüştü Öktı>rn 
Yusuf Ziya Orta~ 
.Ahmet Hemzi Yi1r·egiı; 

Etenı tızet Benice 
Kiimil Kitapçı 
Necnıetthı Sadak 
Hefik Ahmet Seveııgil 
Ali ·Rızıı İncealemdaroğlu 
Or·hıın 5\eyhi Orhou 

Pııik Yılmazipek 

ecdet Yücer 
C' e mil Çal güner 
Ved11t Dicleli 
'avit Ekin 

Dişgilifc ( 4) 

Amasya 
Balıkesir 

Çanakkale 
!çel 

Eczacılık (5} 

Balıkesh· (ve Kimya ve Zehirli Cl-azler) 
Bırlıkesir 

:Ka ı-ı> 
Kütalwa. 
Tekirdağ 

F.debiyal, ı•e Ba.ıııJ (19} 

Anka;ca 
Çorulı (ve EkolliOrui, lVIaliye ve Milli l~ğitiın) 
Diynı•bakır (ve Milli Eğitim) 
Diyarbalur 
Erziııcaıı (ve Madeıı Milhenclisi) 
Erııuruııı (ve İçtinı:ıiynt ve Ekonomi) 
!stanbul 
İstanbul (ve Taı·ih) 
İstanhul · (ve Diplomasi ve 1çtinıaiynt) 
)zmir (ve Rele liyecilik ve İçtinıoiy11t) 
1zıniu 
Onlu 
Seyhan 
, iird (v tçtimai İliınler) 

i vas 
ı::livns (ve İ~tirrıaiyat) 
'l'okııd (ve Milli Eğitim V(' n('!cdiyc) 
ZonguldAk (Armntör) 
Zongııldnk 

El•oıırmıi (13) 

Bu rııo ( İpelq;ilik) 
orum ('l'ııtbiki Ekonomi) 

Denizli (Yüksek Zil'aat Mülıc>ndi~iJ 
)Jiyarbaklt. (V(' Huk~ık) 

Diyıırhnkıı· (v İdnı•e) 



Ahmet Oğuz 
İsınail abuncu 
Tahsin Tütün 
Rahmi J öken 
Mehmet adık Eti 
Pııik Kurdoğlu 

Kasım Gülek 
Yusnf Kemal Tengirşenk 

Dr. Cemal Tunca 
Dr. Cl-alip Kahraman 
Dı·. Mazhar Germen 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 
Dı· . M. Şerif Korkut 
Dr. M. Talat Simer 
lk A kif Ar kan 
Dr. Cemal Kar.ancıoğlu 

Dr. Mustafa antekin 
D'r. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Dr. 1brıılıim Tali Öngören 
Dr. Mu1.affer anholat 
Dr. Abdurrahman 1\fel k 
Dr. Galip Kenaıı ?:ııimoğln 

Dr. A1.iz Köksııl 

Dr. eliıl Ranııı7-anoğlu 

Dı'. Adnan Adıvar 
Dr. ' ikola FakaQelli 
Dr. ııiın K ın a l Öke 
J)ıo. Akil Muhtar Örilen 
Dr. ll üse~·i n tl u Iki uı·n 

Dr. Kiimran Örs 
Dr. BRad k:tıı~· 

l>r. Fahri Ecevi t 
Dr. Fuad may 
Dr. Fazıl erefetti'n Bürge 
Dr. Elulfisi Alataş 
Dr. Mulısiıı Faik Dündar 
Dr. :oladi Iımak 
Dr. Aziz Perlriin 
Dr. Ahmet İhsan ıiiı'!IOy 
Dr. Uikm t Fırat 
Dr. af r Öz lçi 
Dr. Mcmduh ecdet tamıın 
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Eskişehir 

Giresun (1•e Hukuk ve 'l' icaret) 
Gümüşane (ve İdare) 
İzmir (ve 11ulnık ) 
Malatya (vo Belediye) 
Manisa 
• eyhan (ve Banka Maliye ve T~caret) 
. inoh (1•r Titlkuk ve Diplomasi) 

Hekimlu (19) 

Afyon Karahisar (Operatör) 
Antalya ( İç ve Ziihrevi Hastalıklar) 
Aydın 

Bilecik 
Bolu (Akıl ve Sinit· Hastahkları) 
Ruı·dur ( eıTahi ve Ortopedi ) 
Buı·sn (ve Tinyati Kimya ve Malnryoloji) 
Çıınkm 

Çoı'Uh (ve !dare) 
Çorum 
Denizli ( Orıeratör ) 

Denizli (Çoeuk Hast alıkları ve Belediye) 
F:dirne 
J<;Jiizığ (ve İdare) 

na?.ianteb (Kadıu Hastalıkları ) 

C: azi an tcb · 
Oiresun (Operatör) 
Içe! ( Iç Hastalıkları ) 
1 ~c l ( İç Hastalıkları ) 
l stıınbuJ (ve İlim Tarihi ) 
lstunbuJ (Çocuk Hastalıkları ) 
Istanbul ( irürji - Profesör) 
l stıı nbuJ (l ı;: Tia gtaJıkları - Profesör) 
l zınir (Kulak, Boğar. ve Burun) 
l zın ir 

1 nı . W<: Hastalıkları ) 
Kastamonu (Adli Tıp ve Marazi Ruhiya t) 
Kırklareli 

Kor nt' li 
Kon~·a (t~: Hastalıkları) 
Konya (Operatör) 
1 oııya (ve Fiıyoloji - Profesör) 
Konya (Drri Hastalıkları) 
ı ütahya 
~lalatyn 

. !alntya 
Mıınisa ( Operatör) 



'hr. Kemali Bayizit 
Dr. Kfinıil ldil 
nı·. Azi:r. Uras 
lk Mitat Snkaroğlu 
'1ı•. Vehbi Demir 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Or. ~ainı Ali Dilenı rc 

Dı• . Falıı·i Kurtuluş 

Dr. Radi Konuk 
Oı·. Muklıııl Dıhlaıı 
Dr. Kemal Satır 

. Dr. Kemal enap Berksoy 

Ahmet Bymiı· 
1~ ad Uras 
J~ınin Arkayın 

J !acim Çurıklı 
Falıı·ettin 'l'iritoğlu 

Arif Özd\)miı· 
Lı1tii Gören 
l\fusınfa Abdülhnlik R<'nda 
Atıf Tüziin 
~uheyp Karafıkıoğlu 

abit ağıroğlu 

Münir Ilfuır v Göle 
Münir Akkaya 
Kazım Okay 
Ahmet Kemal Varıncil 
Sait Köksal 
Şevki Yalva~ 

Ak if Eyidoğan 
Muzııffer Akıılm 

Hilmi Çoruh 
r.<'nııp Aksu 
İbrahim üreyya Yiğit 
Ahmet Tahtakılıç 
Hasan Reşid Tank.ut 
Halid Onaran 
Hiisnü Çakır 
Mehmed Ali Yörüker 
TTiimi Uran 
Ali Münif Yegeruı 
L\11 fi Aksoy 
, upbi Battır 
•ıızif Ergin 

Muttallp Öker 
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Maraş 

}faruş (Ba]<teriyoloji, ağlık Koruma) 
Mardin 
Muğla (İç Hastalıkları) 
Ordu 
Ül'ClU 

ftize (Marazi Teşrih ve Adli Tıp - Profesör) 
Rize (Prııtisiyen) 

SamHtm ( Operatör ve Kadın Hastalıkları, Doğum) 

Seyhan (iç Hastalıkları) 
~e.vhan 

Yozgad (Fizyoloji - Profesör) 

ldoı·e (39) 

Amasya (ve Maliye ve Bütçe) 
Amasya 
Aydın (ve Milli Eğitim ve Belediyecilik ) 
Balıkesir 

Balık sir (ve Maliye) 
Bitlis (ve Belediyecilik) 
Bolu (ve 'l'arım, Ticaı·et ve Sanayi) 
Çankırı (ve Maliye) 
Ço ı·uh (ve Milli Eğitim) 
('orum 
Erzincan ( Ye Bankacılık ve Çiftçi) 
Erzurum 
Giı·esun 

Cliresnn (ve Milli Eğitim ve Maliye) 
Gümüşane 

lspar1a 
İsparta 
Kars 
Kııstamomı 

Kııstıımonu (ve Maliye) 
Kocııe1i 

Kocaeli 
Kütnhyıı (ve Ekonomi) 
Marnş 

Mu~ 
Ram . un (ve Moliye) 
~ am un (ve Belediye) 
ı:lPyhan 

ı:l~yhan 

, i no h ( v!' Belediye) 
. inoh 
Rivns 
• ivnıı 

a 

, . 
' 1 



Pnyık Öztrak 
' alib Pek 1 

Hıınıdi Orhon 
YAsJ:i Gerger 
'ıl'l't !çöz 

lhsnn Olgun 

1snınil Ergener 
Sı.ıhı-i Koı:er 

\.hmed Ulus 
Ali Rız~ Ar:ı 
• nibi yürüeNı 

· C'elitl Sait Sireıı 
l ·ınpt Eker 
Mu,hınut edinı Gündüzalp 
l•'uad Ağralı' 

Jlasan Fehmi Ataç 
Şevket Adalan 
Hamili Çelen 
Ziya Orba.y 
t~mail Rüştü Aksal 
Rifat Gül'soy 
Abidin Yurdakul 
Halid Nazmi Keşmir 
ın-ı Day . 

Hasan Sa.ka 
Esat Tekeli 

ııki 'eva.d Akkermıın 
Avni Refik Bekınıı.n 
Fııkihe Öymen 
Niyazi Aksu 
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'l'ckirdağ 

'Pok~d 
'!'rabzon 
l:ıiıı 

Yozgad 
Yozgad 

Jllarlencili.k (2) 

Zonguldak 
Zonguldak ( Raşmadenci) 

ilfrıkina (3) 

Giı·esıııı (ve Matbun.cıJılt) 
1ııtan,l ul (1' gıektl'ik 'l'eknisiyeni ) 
istanbuL (Motöı · Uzmanı) 

MaTiye (15) 

Bolıt 

Çoı·uın 

Ediı·n (ve Ekououıi ve Gümr•ük lşleııi ) 
Elfizığ (vo Tılkoııoııü) 

,iimüşııuo (v~ Ekonomi) 
İzıııiı; 

Kastnınonu (ve Tiuknk ve Basın) 
ltastanHıml 

Kocaeli 
liğde (vıı Tiııkıık) 

iv as 
'l'okad (' 'e Ekonomi) 
'J'r!lbıon (ve Ekonomi) 
'l'rnbzoıı (v Ekonomi) 
Urfa 

jl(ı7li Eğititıı (97) 

Aııkara (" Parazitaloji) 
Atıkara (vo. Kimyager) 
.Ankara ( vıı oğrafya) 

Antalya 



Eşat Altan 
Flminittin Çeliköz 
1Şnıail Hakkı UZunçarŞılı 

emi! özıağlar 
Zehra Budunç 

iyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 
llıtst>ne llgaz 
Cevıı.t Dıırsunoğlu 

'eli\! Esad Arseven 
r~fıtife Bekir Çeyrekbaşı . 
J<~sat Çinar 

aH Odyak 
1 [asan Ali Yücel 
Tezer Tuşkıran 
J\ııl'i Atıf Kansn 
lsnııtil Hakkı Baltacıoğlu 

, \1 i Di kın en 
:\lulısin Adil Bina! 
l"at.in tıökıncıı 

hı(han Nafi7. Edgüer 
gmin Soysal 
1 1 üs y i n lusoy 
Hamdi Yalıııan 
i\ li tat '• ükrü Bleda 
Şems ttiu Günaltay 
Re~t f)emsettin irer 
P.nıiıı Ata\) 
Zeki,,·o l\1 olıwğl u . 
:\fustal'a Heşit. TarHk~ıoğlu 
Suut Keınnl Yetkin 
Emin Erişirgil 
Alınıct. Gürel 

Haşit Bör k~i 
i\Iitha t Aydın 
.\hmet Ali Ç'ıııar 

Pahri Bük 
Kemal Zeytinoğlu 
Kılzıın ,~ :· d;ıı· 

:-iihat !';l'rlcm 
!)cvk t Torgui 
Şevket krazı 

Yakup Katgay 
Ra?.i • oyer 
Naim Kromeı· 

- •ı 
Balı esir • 
Balıkesir (ve Muharrir) 
Haliki!.'il' (ve Milli Tarih ) 
Rol\ı (ve 'Bitkiler) 
Hmsa 
()ıııııı.kkale (Coğrafya) 

'anakkale (Tarih ) 
Çonını 

t•:ı·ımrum 

niresıın (Giizcl anatlar ve Şebircilik) 
i' zmir 
lznıiı · (ve ]~debiyat) 
lzıniı• 

hmiı · (ve D.il ve Edebiyat) 
Kııı·~ (ve .Fe1sefe) 
Kırklareli 
l(ıı·şehil' (ve Sosyoloji ve P.edagoji) 
Kocaeli 
ı onya (.Jeoloji) 
1\onya (M:ataınatik ve Astrorooni) 
Manisa 
.J\.Iaı·al? (Pedagoji) 
Niğd-e 

Ordu 
i vas 
ivas (ve İdare) 

Sivas 
'1' kiıxlağ 
1'mbzon (Matamatik) 
Trabzon (Kimya ve Fizik) 
Urfa (ve Edebiyat) 
Zonguldak (ve osyoloji ve · Folııefe) 
Zonguldak (vo Ekonomi) 

.llühendi.sleı· (12) 

Ankara 
Aydın (vo Şimendifer) 
Btırdur (ve Su) 
Bmsa (.u Mühendisi ve Ormkn ıTık) 
E ki· h ir (Yol \' e Köpıii) 
İ parta 
Ku·şebir (Makine) 
Kuııchir (ve M akin•) 
Ordu (ve Makine) 

amsun 
rfa (,.e Şiruendi!er) 

Zongul lak (Maden) 



Ali Kemal Yiğitoğlu 
Em·cr Kök 
Ahmet ~ungur 

lİaı;aıı Şüluü Ada! 

thrııhinı Refik oyer 

Mustafa E'ehmi Gerçeker 
Selim even 

·Mehmet Aşkıır 
Ahmed Veziroğlu 
Hilmi Atlıoğlu 
.Arif ~:ubukcu 

'l'ayfur ökmen 
Hilmi Şerı>metli 
Hü ·eyin Bingül 
.Ahmet 1Iısan Zeyneloğln 
Mustafa .Arpacı 
Cemil Alevli 
Halil Atalay 
Baki Tümtürk 
Ömer Taşcıoğlu 
Haynıllah Ürkün 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 

bdülkadir 'l'aşangil 
man Taner 

T vfik Temelli 
İsmail Ertem 
Bad Dedeoğlu 
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Oımanoıltık (3) 

.Aınasya (ve Ekonomi ve Eğitim) 
Sinob (Orman Mühendisi) 
Yozgad (ve Ekonomi) 

iyasal Bilgiler ( 1) 

Dolu 

Siyasal Tarih (1) 

~iğdc 

Şaı·k BilgilBri (2) 

Bm·sa 
Hak ku ri 

Ticaret (32) 

Afyon Knrahisar 
Afyon 1\ ıu·:ı hisar 
Ankara 
Arıkıı.ı·ıı (ve .~!:konomi) 

Antalya (ve Tarım) 
Balıkesir 

, anııkkall• 

Çruıkırı (n 'l' ııı·ım) 

Elazığ (Fabrikatör) 
Gııziıulteb (Fııbrikatör ) 

!çel 
Kastamonu 
Kayseri 
Ka~.eri (ve Belediye) 
Kütahya (ve Belediye) 
Kütahya (Fabrikacılık) 
lHalatyıı 

1\Ialatya 
)Ialutyıı 

Manisa (ve Ma liye) 
Muş (ve Tarım) . - " 



Mehmet Furtun 
Hasan Cavid Belfıl 
Ömer Karataş 
Sabri Çeliktuğ 
Cemal Kovalı 
Da-niş Eyüiboğlu 

Temel OOksel 
.Ali Rıza Işıl 
Malhmut Tan 
Muzaffeı· Koçıı.l; 

Nuri Tarhan 

Aıhmet Fai•k A'bıı.sıyaıı ık 

Ali Rıza Esen 

AdaJeL ve Httkuk 
Askerlik 
Bankacılık 

BeJedi,yecilik 
ÇiftçiJ.ilk ve tarını 

Denizcilik 
Dil 
Di'Plomasi 
Dişçilik 

Eczacılık 

Edebiyat ve Basın 
Ek'Onomi 
Hekimler 
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Ordu 
Rize 
Samsun (ve 'l'arım) 
Siird 
Tokad 
Trabzon 
Tı•abzon 

T·ra'bzon 
Tunceli (ve Taahhüt İ§leri) 
Vau (ve l<lare ) 
Zonguldaık 

Veterint>t' (2) 

K'Ocaeli (Tarım, Zootekui) 
Siird 

()ı et 

90 
57 İdare 
ll Madencilik 
14 Makine 
47 MaUyc 

2 Milli Eğitim 
2 :ü'hendisler 
3 Ormaııcılık 

• iyasal Bilgiler 
5 'iya al Tıı.ıih 

19 Şaı,k Birlgileri 
13 Ticaret 
49 Veteriner 

316 

- ------->•<&&1---

316 
39 
2 
3 

15 
37 
12 
3 
1 
J 
2 

32 
2 

465 



8. Milletvekillerinin eskilikierine göre b8lümfeni§leri 

Birinci Dönemdenberi Mill~veki/.i olanlar ( 17) [•] 

tsıuet İnönü 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Hacim Çarıktı 

rgl. Kilzını Özalp 
~1ustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. Musta.fn tıntekin 

l:sın t Eker 
Emin l:lazak 
Ilasan Fehıui Ataç 

'eliıl Bayar 

Dr. Fuad nıııy 

' lbrnhim 'üreyya Yiğit 

Hamdı Yalmnıı 

Fayık Öztrak 
Hasan Saka 
• .'ıı·n lçöz 

.Ankara 
Antırtya 

Aydın 

Balık sir 

Balıkt'sir 

Bursa 
<;orwn 
'orum 
Eskiş hir 
Güınüraıı 

Istnnbııl 

Kırklareli 

Kocr.elı 

rdu 
Tckiı·dağ 

Trabzorı 

Yozgad 

('I J<~dii:·ne, II : IV Malatya, "V II Ankara) . 
(I : 'V'I Antalya, VII Maraş). 
(I :'VII Aydın). 
(I Karesi, Il : lll Giresun, IV : VII Balıkesir), 

( s. M. M. IV Karesi) . 
(I :II Karesi , ın :VII Balıke ir). 
(I : VII Bursa). 
(I : Kozan, II : VII Çoı'Uffi). 
( I - VII Çonun), (Os. 1\I. 1\I. III : IV Çorum). 
(I :VII Eskişehir) . 

Cl : VTI Gümüşane), (Os. i\L M. II : III Günıü

şane). 

(1 : aruhan, II : VII lzmir), (Os. M. M. IV 
arulıan ) . 

(I Bolu, ll : ll Kırklareli). 
(I aruhan, II : VII Kocaeli ), (Os. M. M. IV Sa-

ruhan). 
(f 'anik, 11 : VIİ Oı·d u). 
(I ebelibcreket, ll : VII T-ekirdağ). 

([ : Vfl 'J'rahzon), (Os. M. 1. IV Trabzon). 
(I : Yozgad, rr Bozok, HT : II Yozgad ). 

tkinci Döıwmıdeııb-eri Jlilletvckili olanlar (29} 

E ad ras 
Fatih Rıfkı Atay 
O man Iiyazi Burcu 

• Mustafa Ahdiilhalik "Renda 
Münir nğıl 

l ' uad ğrah 

Ul'. İbrahim Tnli Öngör n 

"nff t Arıkan [••] 
,\()clülhıık Fırat 

afiz Dumlu 
)liinir Akkaya t•••ı 

Amasya 
Ankara 
Balıkcrıir 

Çankırı 

'oru ın 
Elilıığ 

Elazığ 

Erzin<'an 
Eı·zincan 

F.ı·zurunı 

<:ir ·un 

(H : Vll Amasya). 
(II : IV Bolu V : VII Ankara). 
(IT K'aresi, lll Balıkesir, TV Çanakkale, V : VII 

Balıkesir). 

(ll : VII Çankm) . 
(Il : VU Çorıını) ( .. l\1. M. I : UI Çorum). 
(U , lif lstanbul, IV : VII Elazığ). 
(II, İII Diyarbakır, IY t~tanbul, V : VII Diyar-

bakır). 

(II Ko ııeli, III : I Erzincan, II Konya). 
(II : II Erzincan). 
(Il ... aruhan, III : VII Erıurum). 
(Il : III İzmir, IV :VII Tiresun). 

[•] Paraııtu içindeki açıklamalar, e ki Döıı mlerde n relcrdeıı Millc tl'ckı1i çıktığını gösterir. 
ı••J01iiınü 8. XII. 1947 tarihinci Kamııtaya ar~tlmiştir. 
[•••] Ol ' mii 14 . Xl . 1947 tarihinde Kam1'toya (ırıedilm;ştir. 



Ki\znn Okay 
lsınııil alıuncu 

Edip 'rör 
Recep Peker 
Rahmi Köken 
Şükrü aı·acoğlu 

Şevket Ödül 
l\ainı Hazim Onat 
Tevfik Pikret Sılay 
.Mahmut Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 

Rıza Erten 
1 fa li d Meugi 
Hasan avid Belül 
Ali Zırh 
Şemsettin Günaltay 
C'emil Uybaclın 
lbrııhim Arvas 

( ' iı·p~un 

Oiı·esun 

Gümüşane 

lstıınbul 
tzınir 
lzınir 

Kırklareli 

Konyıı 

Konya 
Malatya 
Manisa 

Mardin 
iğde 

Rize 
Rize 
ivııs 

Tekirdağ 

Van 

(U : TV Gir-esun, V :VII K;onya.). 
(U Şarki Karahisar, III, IV Şebiu Karalıisıır, 

V : VII Giresun). 
'( II, TU lstanbu), IV ·VII Gümüşane). 
(ll : VII Kütahya). 
(ll : Vll İıın.ir), (0. M. M. III lzmjı·). 
(ll : VII lzınir), (Os. M. M. IIJ lzınjr). 

• (ll : vn KırkJareli). 
( Ll : VII Konya). 
(ll : VII Konya) . 
(U : Vll Malııtyn) .. 
(Tl Snruhau, IH Mani a, . IV Aksaray, V Vtc 

Marusa). 
(ll : VIJ Mardin). 
(Tl : Vli Niğde). 
(Il : I Rize, V orttb, VI : Vfi Rize) . 
(II : VL Rize, V Çorub, VI : VII Rize) . 
(U : Vll ivas), ( s. M. M. UT Ertuğrul). 
(ll : VII Tekirdağ) . 
(I Hakki\ri'den seçilmiş ise de M clise kııtılma

dan çekilmiş, Tl Van, m : IV Hak.kiiri), V 
VII Van). 

Oçiiııcii Dön(';)ndeıı beri llfill tı1ekili olaıılar (19) 

Dr. ' eınal Tuncıı 

Jtıılid Bayı·ak 

Jsınail Hakkı zunı:nrşılı 
Hıısıı.n eınil anıb<>l 

Asım Us 
Fıızıl Ahmet Aykaç 
Şcl'lcct Erdoğruı 

Aziz aınih llter 
1 alısin Coşkan 
.R şid Özsoy 
Nafi Atuf Knnsu 
lı·fa n F'eı ·id Alpa n 
Gl. Kiazım cvüktekiı:ı 

lfııliu Onaran 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yl'gcıııı 

Muttalip Öker 
eın tti n "adak 

Dan! Eyiboğlu 

Afyon K. 
Ağrı 

Rıılıkesir 

Bolu 
Ço.rub 
Diyarbakır 

Gümü~aııe 
Kars 
Kastamonu 
Kayaeri 
Klrkiareli 
Mardin 
Mardin 
Muş 

Seyhan 

fleyhan 

. ivas 

. ivns 
Trabzon 

(lll : VII Antalya). 
(II! : V !Bayizit, VI : VII Ağrı) . 

(lll : VIl Balıke ir). 
((1] : Vf[ Bolu). 
(lll : 1 Al-tvin, V : VII oruh). 
(ili : VII Eli\zığ). 
(UT : YU Güınüşane). 
( lll : VII Erzincan). 
( IH Y'ozgad, TV : VIT Kastamonu). 
(III : VIJ Kayseri) . 
(lll : V Erzurum, VT Giresun. VTT Kırklareli). 
~111 : VII Mardin). 
( fll : Yil Diyarbakır) . 

( 111 Kars, IV : V Burduı·, VI Mardin, VII İzmir). 
(Lll : IV Adana, V :VII eyhan), (Os. lL M. IV 

1\fenteşe). 

(Tll Mrrsin, TV Adnno, V : VII eyhoıı), ( . M. 
M. I Adnnu, TII Halep). 

(liT : \'IT 1\fnlııtya) . 
(lll · VII ivııs ). 

(III : VIT Trabzon). 



Numan Aksoy 
Dr. Oalip Kahraman 
1 eınal Turan 
Ali Dikmen 
Adnan Menderes 
Hasını Reşid 'l'nnkut 
l sn'ıııil 1\Ielıınet Uğur 
azım Poroy · 

Raif Karadeniz 
Alunet ungur [•] 

Muaınmer Eriş 

:Mümtaz Ökmen 
Fııkihe Öymen 
Ol. Naci Tınuz 
Tayiur ökınen 

l uri Göktepe 
AtıfAkgüç 

c:ı . Zeki oydemir 
Dr. Ilaındi Berkınıın 
. ükrü Koçak 
Ömer Asım Aksoy 
Bekiı· Kaleli 
\ hmed Ulus 
Fund Köprülü 
!Iiis );n uhit Ynlçııı 

Bcnal revzat Arıınan 
Hasan • li üce! 
Hilmi oı·uh [••] 
Zühtü Akın 
Dr. RuH\ i Alataş 
Ali Rıza Türel 
o~nıan Taner 
Fııik Kurdoğlu 

Dr .. ııiın Ali Dilemre 
Fuad irmcn 
Jlü. nü Çakır 
Dr. adi Konuk 
)[ebın t Ali Yöriik •r 
('avi i ı·o l 
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Dördiincii Dönemdenbeı'i Milletvekili olanlar (10) 

Aıı,talya 

AntaJy.ı~. 

tsparta 
Kocaeli 
Kütahya 
Maraş 

i vas 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 

(IV : VII .i\Jıtalyıı). 

(IV : VI Bursa,IVII Antalya) . 
(IV : VII İsparta). 
(IV : VII Kocaeli, (Os. M. l\I. IV İzmit). 
(IV : VII Aydın). • 
(IV Muş, V : VII Mara~ ). 

(Tv : VII Sivas). 
(IV : VII Tokad ). 
(IV : VII Trabzon) . 
(IV : VII Yozgad ). 

Beşinci Dönemdeııbeı··i Milletuekili olanlar (37) 

Ankaı·a 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bursa 
ankırı 

Denizli 
Erzurıım 

Gazlanteb 
azi'an te b 

.iresun 
t tanbul 
l tanbul 

İzmir 

hmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

Konya 
Konya 
~Ialatya 

Manisa 
Rize 
Rize 
. amsun 
. amsun 
• amsun 
• eyhan 

(V : VII Ankara). 
(V : VII Ankara). 
(V : ni !stanbul). 
(V : VII Bursa). 
(V . : VII Antalya). 
(V : Vll .Aydın). 

(V : VII Bursa). 
(V : VII Eı·zurum ). 

(V : \II Denizli ). 
(V : VII Erzurum ) . 
(V : VII Gaziıınteb). 
(V :VII Gaziaııteb). 
(V : VI Ankara , VII Giresun). 
(1 : VII Kars). 
(V : VI Çankırı , VII İ stanbul ), (Os. l\I. M. 

I : III l tanbul ) . 
(V : VII !zmir). 
(V : VII İzmir). 

(V Mardin, VI : VII Ko tanıonu). 
(V : VII Kırklareli ). 

(V : VII Aydın). 

(V : VII Konya). 
(V : VII M&latya). 
(V : VII )lo u lsa). 
(V Erzurum, VI : VII Rize). 
(V Enurum, VT : VII Rize). 
(V tzmir, Vl : VII • anısun). 
(V' : VII Buı . ıı) . 
( \T : VII . amsun ) . 
( V : VI iğde, VH eyhan). 

[ ~ ! Oliimii 16 . I . 19 f taı·ihitıde Katııtttoyo rmuloilmişfir. 
~uj Oliimii 10. XII. 1947 /arihitıde Koııııttaya aı·ıedilmi§tir. 



.Ali Rııa Esen 
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(V [ ırşelıir, VI : VTJ . iird) . 
(\ : VII Sinob). Cevdet Kerim ·ıııcedayı 

Mitat Şükrü Bleda 

iird 
Sinob 
Sivas (V : Vll Sivas), (Os. M. M. I el'Cz, TI Drama 

Hikmet Işık 
Ekrem Pekel 
Oalib Pekel 
Sırrı Day 

eliıl Arat 

, inıs 
Teldrdıiğ 

Tok nd 
'!'rabzon 
Yozgad 

TIJ Bur~ur). 
(V Erzincan, VI : VII iva ) . 
(V : Vl Yozgnd, TI.Tekirdnğ 

(V : VIT Toknd). 
(V : VH Tı·ahoon) . 

(V : VII Yozgad). 

il ltıncı Dönemden beri Mı1letvekili olaııl11r ( 44) 

Tunülaih E'sat umeı· 

Dı· . Mıı1hHs uııer 

Cemil Özçağlar 
OeliU ait iren 
Dr. Zilhni Ülgen f*J 
Dr. M. Ta:lii,t 'Sinıcr 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Er-eın 

Dr. J3ehçet Uz 
Sıılim Altuğ 

evııt Dursunoğlu 

Kemalettin Ka'llıtı [**] 
Gl. Aşiı· Atlı 

Dr. Aibdurrn1ımıın Melek 
"f?ik r·et Yüzntlı 

Şükılü ökıncnsüer 
Ahdiilgani 'l'üı'k'ınen 

Dı·. Hüseyin Hulki ('urıı 

Şcrııfettin Knrncaıı 

Ömer Tıışçıoğlu 
K'oııgl. Kemal Doğan 
F'u:ıd Balıkan 

Şevki Eı·gun 

AtJf E>senbel 
'!'evfik 'l'emelli r···ı 
K'Orgl. Ali Rı2a Arhınkııl 
Rıdvan afiz Edgüeı• [••••] 

Antalyıı 

Bilecik 
Bolu 
Bol n 
Bolu 
Omsıı 

on km 
Çol'lılı 

Denizli 
Eı·zunıru 

Erzurum 
l~ı·zunıın 

Gazian te b 
Gazianteb 
Giresun 
Giiınüşa.ne 
Hııtııy 

(zmir 
Kııı'S 

(Vl : VII Antalya). 
( VI : V ll Bileeik). 
(VT : Vll Bolu). 
(VT :VII Bolu). 
(Vl : VTl Bolu). 
(Vl : Vll Bursa). 
(Vl : VlT Çankırı). 
(Vl : VII Çoruh). 

(VI : VII Denizli). 
(VI : Vll Erzurum) . 
(VT : VTT Kars). 

" (VI : VL[ Eı·zuruın). 
(Vl Rütahya, 'i'JI Bnrsa). 
(Vf : VII Gazianteb). 
( Vr : VII Giresun). 
(Vl : Vll Erzincan). 
(VI : Vli Hatay) . 

('I : VIT İzmir). 
(Vl : vrr Kars). 
(VT :YU Kayseri). 
(VI ;\ğn , VII Kırklareli). 
{\rı : VII Edirne). 
(VT : VII Konya). 
( VT : vri vas). 
(V 1 Bitlis, VII Malaty11). 
(VT : VII Mani. n). 
(VL : VTT Mnnisıı). 

( 

Şevket Rıışit Hatipoğlu 

Dr. Ktmıali Bnyizit 

Kııy. eri 
Kırklııı·elci 

Kocaeli 
Konyıı 

J\.Ialııtya 

Mıılntyıı 

l\fnnisn 
Mııııisa 

Maniso 
Mnrn 

(Vl Afyon Kal'n1ıisar, VTT M11nisn). 
(VT : vrr M;ıraş) . 

1*1 Öliiıııii 21 . IV . 191 tari1ıimla Ktmıulaya arzedilmiştir. 
r··ı Oliimii 12 . IV . 19.f taı'i1ıitıde J(amutaya 01'ZCdilnıi§tiı·. 
r .. • i Oliimii 19. XII .1947 tm•ilıi1ıde Kaıııııtnya arz dilmiıtit·. 
[••••] t7 . 1'/ll . 191 tarihiııde Meclisin çalışmalarına ara verdiği ırada ölclilUünden Kaınu-

taya a rzedilıııeıni§tir. 



GL Seyffi Düzgören 
Dı·. Ve'h·bi Demir 
Ha.m<li Şarlıın 

aşit Fırat 

Kasım Güle'k 
Sinan Tekelioğltı 
Tialid Nazmi Keşmiı· [•] 
Oemııl ~walı 

Faik Ahmed Barnt~u 
Temel Göksel 
Necmeddin Sahir Sılan 
Razi Soyer 
Ziya Arkant 
Şinasi Devrin 
Emin Erişiı·gii 
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M.m·din 
Oı •du 

Ol'ln 
~ ııııı,~nn 

~eyhan 

. eyhan 
1'okad 
'Pokııd 

~'rabzon 

1' rabzon 
'l'ıınceli 

ı: fa 
Yozgad 
7.onguldak 
Zonguldak 

(VI : VII Mardin). 
(VI : Vll Ordu). 
(VI : Vli Ordu). 
(VI : VII Samsun). 
(VI : VII Bilecik) . 
(VI : VII Seyıhmı). 
(VI : VIT Tok ad'). 
(VI : VII T<Ykad) . 
(VI : VII Tı·ab1.on ) . 

(v'l Edirne, VTJ 'Pı·a bY. on ). 
(VI Bingöl, VII Tunceli). 
(Vl : VII Urfa). 
(VI : VJf Yozgad ). 
(V! : VTI Zonguldak ). 
(VJ : VTI Zonguld~k), (Os. M. M. tv N i ğçl e ). 

Y edinci Döneındeıı beri illi lletuekili ulanlar (9.4) 

Zeki Tarhan Amasya (VII Aına ya). 
Ali Kemal Yiğitoğlu Ainasya (Vll Amasya) . 
Mebrure Aksoley Av kara (Vl! Ankara) . 
Hrlzı Oğuz Bekata Ankara (VU Ankaı·ıı). 

Iıaşit Börekçi Ankın·a (Vll Ankara). 
Arif Çnbukcıu · Au.kıır.a (Yil Atıkaı:a). 

İhsan Ezğü Ankııı:a (Vlt Snnısnn ). 

Gl. Refet Alpman Aydın (VJl Aydın). 

Tahsin Bangnoğlu Bingöl (Vll Bingöl ). 
Muhtar Ertan Bitlis (Vll Bitlis) . 
Hasan Şükrü Adal Bolu (VII Rolu). 
lhsan Yalçın Bolu (VU Eltl.ı11ğ). 

Sadık Tahsin A.ı· al Bu.rsıı (Vrl Çanakl·ale). 
Aziz Duru Bıırsa (VTI Bursa). 
Rüat Dolunay Çır.nkırı (VII oiğde ). 

Dr. Cemal Kazancıoğlu Çoruh (VH Çorum ). 
Ediıı Alpsar Çorum (VTl Çoruııı ) . 

Naim Atalay Ço.rnın (YJI Çorum). 
Jl.ıısene Ilgaz Çorum (VII Tintay). 
Oemil Çalgüner Denizli (VI! Deııizli ) . 

Abidin~ge Denizli (Vll Denizli ). 
ıı.i)i Küçüka Denizli (VIi Denizli ). 

Feyzi Kalfagil Diyarbakır (Vlt Erziucıın ). 

O man Ocak D~varba.ltır (VII Diyarbakır). 
M hmet Edip Ağaoğulları Ediı·ne (VII Edirne). 
Mahmut ediııı Gündüzalp E<lirna (VU Edime). 
Hasan Kişioğlu EHtzığ ( \'H Fllfızığ ). 

L *) Oliimii 1:J • ll' . 1948 tcıı'ihi,ıcle Kaın1ılnyrı arıedilmi§tir. 



Behçet Kemal Çağlar 
Mesut Çankaya 
Ueınil Sait Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Celal Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Gl. Eyup Dunıkan 
Kiizıın Aydar 
Mekki Hikmet Gelenbağ 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Esat Çıııar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
Dr. Kf1mr:ıu Ors 
Dr. Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettiıı Tugaç 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hameli Çelcn 
Dr. Fııhri Ecevit 
Ziya Orbay 
Faik eieı· 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 
Ahmet Faik Aba ·ıyanık 
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge 
Nihat Eriın 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
Muhsin Adil Bina! 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak 
Hulki Karagülle 

Halil Benli 

Dr. afer Ozelçi 
.,.efik Tugay 
İsmail Ertem 
Feyzullah Usln 
Abdullah Yaycıoğlu 
Dr. Aziz Uras 
Abidin alm 
Rifat Gür oy 
Vehbi arıdal 

Hüseyin Ulusoy 
.Amiral Hulü i Gökdalııy 
Dr. Zeki Me ut ezer 
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Erzincan 
gl'zurum 
Gazian te b 
Gazian te b 
0\ııesUII 

GirosUII 
Ilatay 
Isparta 
İ'! tanbul 
lznıir 
hıniı· 

lzıııir 

!zmir 
lzm iı· 

l zııı ir 
İznıir 

Ka r-s 
Kaı·s 

Kııı·s 

Knstanıonu 

Kııstamouu 

K astıı mo ını 
Ka.·tamonu 
Kııyı:;eri 

Ku·şehir 

Kll'şehiı· 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konyıı 

Konya 
on ya 

Konya 

Kütahya 

Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mani.n 
Maraş 

lifard in 
Mu~lıı 

' i idr 
~iğd 

'iğde 

Ordu 
Ordu 

(Vll l<JL"zincaıı) . 

(Vll Antalya ). 
( Vl( Oazianteb). 
(V ll Gaziaııteb). 
(VII Istanbul). 
(Vll ivas) , s. llL .M. lV 'frabzon). 
(VII Hatay). 
(Vil İsparta). 
(V II 1stnnbul ). 
(VII İzmir). 
(VII !zmir). 
(VII İzmir). 
(VIl 1zmiı·) . 

( VU Çankın). 
(VII !zmir). 
(VH İzmir). 
(Vll Kars). 
(V Il Ka tamonn). 
(VII Ağrı). 
(VD' •Boiu). 
(Vll Kastamonu) . 
(VII Kastamonu). 
(Vll Ka tıımonu). 
! VH Kırş(fuir). 
(VII Afyon Karabi ar). 
(VlJ Kırşehir). 
(Vll Kocaeli). 
(Vll K~caeli). 
(VIl K•oca li). 
(VII Kocaeli). 
(VII Kocaeli). 
(VIT K·onya). 
(V IJ Konya). 
(VII Konya). 
(VII Konya). 
(VII K'Onya). 

(lV Kütahya'dan seçilmiş ise rlr tutanağı tedrle-
Uildi. VII Kiitahya). 

(Vlf falatya ). 
(Vl1 !çel ) . 
(Vfl Mann.a). 
(VII ~fımhıa). 
(';1 r J\faraş) . 

('<;'TT Mar-din). 
(V IT Mıığla) . 

(Vll 'i~d ). 
(Vll 1stıınbul ). 

rv ıı '1ğde). 
( ll . iv o.). 
( n Ordu). 



'ı:~hıtirı_l~':,~~."u· Balta 
Ceınil Bilsel 
Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 
Lutfi Yavu1. 
Gl. Fikri Erbuğ- Tirkeş 

Kamil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
Abidin Yurdakul 
Eıııin Ataç 
Recai Güreli 
Refik hmet Sevengil 
Muammer Yarımbıyık 
Esat Tekeli 

u·ut Kemal Yetkin 
Dr. Kemal Cenap Berksoy 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza !ncealemdaroğlu 

' oı. ndık Aldoğan 
Mehmet şkar 

llazim Bozca 
lla an Dinçer 

ahin Lii~in 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
MUştak Aktan 
Ahm t Alpaslan 
Ahmet Eymir· 

aki evad .Akkermım 
Hilmi Atlıoğlu [•] 
İbrahim Rauf Ayuşlı 
Avni Refik Beknıan 
Emin Halim Ergun 

evdet Gölet 
Niyazi Aksu 
Mustafiı Korkut 
Emin Arkayın l*"l 
Emin Bilgen 
Abdi ğabeyoğlu 

Esat Altan 
Fuat Biliii 
Euıinittin Çeliköı 
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Rize (VII Rize). 
Sıımstuı (Vl1 Samınuı). 
Seyhan (VII Seyhan). 

eyhan (VII Seyhan). 
Siird (VII Traıbzon) . 

i vas (VII <Siıvas). 
Riva (VII Sivas). 

iv as (VII Siivas). 
Sivas (VII Siıvas) . 

Tekirdağ (VII Tekirdağ). 

Tok ad (VTI Giiınüşane). 

Tok ad (VII Tokad). 
Trabzon (VII Ordu) . 

1 Urfa (VII Uı·fıı) . 

Urfa (VII Urfa). 
Yozgad CVJT İstanbul ). 
Zonguldak (VII Zonguldak ). 
Zonguldak (VII Zonguldak). 

Sekıinci Dönemde }!iııetvekili olanlaı· (177) 

Afyon K. 
Afyon K 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 

Ağrı 

Amasya 
Arıkara 

Ankara 
Ankara 
.Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
.% :--dın 

Aydın 

Balık ir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıke ir 

Reşit Dozüyük 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerit Korkut 
Zehrn. Bndunç 
Fahri Bük 
Abdürralunn.n Koııuk 

emil Öz 
Faik Yumazipek 
Rüs yin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
llehçet Gökçen 
lhsan Karasioğlu 
Ali Riza. Kıı·sever 
Nuı·ettin 'Oncn 
Ahmet lhsan Zeyııeloğlu 
Ali Çoruh 

üheyp Kn.rafakılıoğlu 
ecdet Yücer 

Reşad .Aydınlı 

Hul\isi Oral 
Kemal emal Öncel 
V dat Dicleli 
Fethi Erimçağ 
Dr. Fahrettin Öğütmen 

[• J OWmii ı . ll. 191 taı-ihind Kamııtaya arudilıııiştir. 

t••j Oliimii J.1. T. 1918 tarilinde Kaıııulay~ arzrdil1ııi8tir. 

nileri k 
B urtlur 
Burduı· 

Bursa 
Huı·sa 

Buı·sa 

Bııı·sa 

] lll'SD. 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Cana k kal e 
Çanakkale 
Çanakkal 
ankırı 

Çoruh 
Çorum 
oı·unı 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Edirne 
Edirıt' 



Mehmet· Öktem 
Mustafa Arpacı 
Fahı·i Karakaya 
Ziya Ağca 
Gl. Vehbi Kocagüney 

1sııınil Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Jl asnn Polatkan 
Abielin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 
Cemi! Alevli 
Dı·. Galip Kenan Zaimoğlu 
Tahsin 'l'üzün 
.Ahmet K mal Vnmıca 

::lelinı eveıı 

A bcluUah iBi 
ilasan Muı·saoğlıı 
Suphi f3edir Uluç 
Ha inı Yuı·clnıa.n 

J i alil Atalay 
~ninı Eı·geııckoıı 

Snlih Lııaııkur 
Dı· . Aziz Köksal 
Dr. C'rlfıl Hn ı rıozaııoğlu 

Rifat iüllü 
ait Köksal 

Şevki Yalva~ 

. alam~ıı Adato 
Enis Akaygen 
Ali Riza Arı 
Cihad Baban 
Faruk Xafiz Çamlıbcl 
Dr. Nikola L~akıı<:elli 

O man Nlll'i Köo.i 
Dr. Mim Kemal Ökc 
Dr. Akil i\fuhtar Özden 
• \hmet Kemal ilivrili 
Orgl. emi! f'ahit To~·demir 
. enilıi Yürüten 

IJatife Bekir Çeyrekbaşı 
, anıi Gilleüoğlu 
.'ait Odyak 
·ı\Iehnıet Babadır 

Akif Eyidoğan 
Abdürrahman . üııncn 

i\hııaffcr Akalın 

Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 
Fikri Apaydın 

.. 

Edjrne 
1-:liızığ 

r:tazığ 

~~ı·zincaıı 

Eı·zurnın 

F-s kişehir 
E ·kişelıir 
l~sldşeh ir 

-Es kişebi ı · 

Eskişehiı· 

Claziant~h 

OireS\lll 
TÜnıüşııııe 

Oümüşaııe 

llakkuri 
Jlatny 
lfatay 
Ilatay 
1 [atay 

!çel 
Içe! 
l~ el 
~~('] 

J~cl 
İspartn 
hpartn 
h pa rta 

Istanbul 
lı;tanbul 

JstanbuJ 
lstanbuJ 
tstanbul 
Istanbul 
Istimbul 
istanbul 
istanbul 
ı~tanbul 
! stanbul 
1. tanbul 

Lmıir 
İzın.ir 
lzmjr 
Kars 
Kars 
ı nl'l> 

Ka. tamonu 
1\ a~tamonn 
Kastamonu 
Kayseri 
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HI. ~alih A vgın 
Kinnil ,-ündeş 

Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 
:-lihat Erdem 
. ahir Kurutluoğhı 
lsmai! Rüştü Aksal 

enap Aksu 
Mitat .,.akir Altan 
r>r. Muhsin Faik J ündar 
Rasi nı }~rel 

Dr. Aziz Perkün 
Lialis Lusan 

Alııııet Bozbay 
Hakkı edik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
~Iemduh lspıırtnlıgil 
Ömer Özdek 
İlısan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

Abdürra:lıiın !vi Beydağı 
)felınıet Sadtk Eti 
Dr. IIikmet Fırat 
.Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülk11rur Taşangil 

Yunus Muammer Alakant 
Kamil klUIX>ğlu 

Dr. Meınduh Needet Otaman 
liilıru Öztarhan 
Rıza Çulıadar 

Dr. Kamil 1dil 
F-nıin oysal 

.\bdillkadir Kalav 
:-.lecati Erdem 
A ım Gürsu 
, ruri Özsan 
nr. )Jitat akaroğlu 

BaTi Dedeoğlıı 
Ferit Eeer 
İbrahim Refik , oyer 
Şükrü üer 

Mehmet. Furtun 
YU&ul Ziya Ortaç 
Dr. Fahri Kurtuluş 
lrüs yin Berk 
R11.ıı Işıtan 

Yakup Kolkay 
Ömer Karat.aıı 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
l\.a,yseri 
li.Jrşehiı· 

Kırşehir 

Kocaeli 
KÔca.eH 
f onya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Küt.alıyıı. 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütııhya 

?.Ia~at.ya 

:l!alatya 
}Ta~atya 

1fa1atya 
:\Ialntya 

)farusa 
:IIao.isa 
:.\ ianisa 
Manisa 
) t8l'WJ 

)[araıı 

:\Iara~ 

:IIarrun 
:\I uğla 
:li uğla 
:\!uğla 

:-.ruğlıı 

:'ı!uş 

, iğde 
iğde 

• iğde 

C rdu 
rdu 

Rize 

amsun 
amsun 



;\luin l\öprül~ 
J>ı· . Makbule Dıblan 
Kıtsım Ener 
Ahınl't Rcınzi Yüre~ir 

Sabri Çeliktuğ 
ı ,fıtl'i Aksoy 
Suphi Batur 
l~nyer Kök 
~ur. ir l~rgin 
~akir Uma 
Zi~,.a grsin Ccza roğlu 
F yzi Eken 
}fustafu Liıtifoğln 
Ali Rıza Işıl 
Zııki,v<' Molnoğlıı 

llaındi Orhoıı 

Ncşet Akkor 
)fitat Aydııı 
:\Imm ffer· Akpına'r 
O ı·gl 1 l::zeddiıı alı lar 
~ürey~·a Örge vr ıı 

ll i lı n i Şer ıııctli 

Fahrett in Tiritoğlu 
}f nıdulı .:E'\'kct gseııdal 

F'I'I'İdun Fikı-i Düşünsel 

. \!'i f ·Öı~deıııiı· 
Li'ıt fi Gören 
Orgl. Fahr ttlıı Altay 
Alıınct 11üııir. Erhan 
:ırulıittin Bahn Pars 
Atıf Tüzüıı 

(' ıwi t E kjn 

lhsıın lliuııit Ti~rcl 
ı;cref t luğ 
:-4ıı h it ı;;uj(ıroğlu 

E,vüp .'ııhri Ak~öl 

Rııif Diu~ 

~Iii ni ı· 11ü. re\· flölc 
ITıı,,·tla ı· Aslan 
R<'l'ik Koraltan 
lk .\druııı Adıvar 

.ı. Rl.'fl't B le 
)1 nraşııl Fevıi Çnkıııak 
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Su nı sun . \li Saı·ıalioğln 'l'· obzon 
Seyhan i:ckiyc 1\lolaoğlıı '1 rııhzon 
!::\c.vhan }l ııh mut Tan '1\ın~cli 
Seyhan Osman Ağuıı liı·fıt 
Si id .\talıı~· Akırn llrfa 
Siırob ,-,,,ri l lorker l ' rfıı 
~mo b 

)fuzuffcr Ko~nk Vnıı 
Sinxıb 

Hüştü Oktar \ 'an 
~ıvııs 

!-!i vas K ılıni l ~;ı·bck Yozg-ad 

Tc Ilirdağ 
llı<;>ın Olı::mı Yozg-ad 

•rokıı.d !smai l ~;rgener Zon!{uldak 

Toka l Subri Ko~Pı· Zonguldak 

Trabzon :\ur·i Tal'lıan Zoııl{uldok 

Tmbzon Dı · han f4C',vfi Orlıoıı Zttll!!Ul<:lıık 

'rralızon .'\ui·ııı Kroıneı- iloııı,'1.tldıı.k 

('eşitli D :meııılerde M;Uetvekili olanlar {41) 

.Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balık siı 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesi ı: 

Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bm·dur 

Burs~ 
Bursa 
,Çoruh 
Diyarbakır 

Diyarbıı.kır 

Diyarb~ kır 

Erzincaıı 

Erzurum 
~~ ı·zm·unı 

Erı:urunı 

Jçel 
!çel 
Istanbul 
1 tonbul 
İstanbul 

(1 ~:o nı nı ) . 
( ll , llT A~·dın , \ ', VII 'l'rşhı~on ). 

( 1\'. \ ' 1, Vll Bıılıke~ iı·). 

( ll A .nlııı, Vl, Vll l\luğl a). 

(Tl Karesi, IV Aksııı·ay, V Balıkesir, Vl Bitlis, 
\ ' II Balıkcı<i r ) 

( \ ' 1 Bulıkesıı· ). 

( lll, VI, -nT Balıkesir· ). 

( lY J•;l;ıı.ığ, \ ' 1, Yil Bilec ik ). 
(IT D ısim. VI , \ ' 11 Bingöl ) . 
( T Bitlis). 
(VI S.lu) . 
( T ~ersiıı, ll tzrııir ). 
(l 1 1. n 1, Bm·su l, (Os. :'II. .:\1. lY Buı-;ıa ). 

( 1 Buı-sa, \ ' Ordu, VI , Yil Bursa). 
(1 Kaı·esi, Til . lY Rize , Y : VII ('oru h l. 
( fl Di.vııı·bakır ). 

( ll Ergani ). 
(1 1 Diyıırbakır. \'1 {' rfa, 'i'J 1 Diyarbakır ). 

( ll ]<;rzincan. VI , \'Tl Elazığ ). 

( T l·~~!şchir, \' : VTT ~·orum). 
( Il Er7.uı·unı. \ ' 7.oıııculduk. \ ' 1 Riı.e, YIL Erzıı-

ruuı ), (Os. l\l . '.'ll. ll, III Erzurum ). 
( 11 , Vf, VII Erırurum ). 

( I !çel ). 
(1 : IV f oııyıı, VI , YH tQ 1). 

(1. rf fstaııbul ), (Os. ':\I. ;\1. IY lstımbul ). 
( 1 t?.nm, Il htanbul, V : V,fT İstanbul) . 
(1 Kozmı , II İstanbul) . 



llulôsi Denıirelıl 
nı. l(nwn Karabekir r•J 
ll ııındullqh Suphi Tunı·ıii,· cı· 

Refik Kor·altan 
YuNu f Kemal 'fen!{lrşenk 

ll ııyrlnr Rüştü Öktem 
Y.ilıni Orlıoıı 

)18 ı·aşa l }'eni Çakmak 
Sııit Aımü Fc~·;ı;ioğlu 

ı:ı. Ali Fuııd Cch<>Rol· 
A hrliirrezzak :Şataııa [•• 1 

Şt>\'kt•l Aky:ızı ıu•ı 

'1-:tenı lzzct Benice 
Yu:ul' K<'ınal •rcngiı")cıık 

l staııbııl 
tstanlnıl 
lsta ııhvl 

l~taııbul 
Istanbul 
!zmir 
T ars 

Kastamonu 
Kayser: 
Konya 
Mardin 
Ordu 
Sii'rd 
Siııoh 

(Os. M. M. I, 'Trablus Şam, JIJ Antalya). 
(l Ediıne, ll, V :VII İstanbul ). 
( 1 Aııtıılyıı, 11 . lll 1staııbul , Vll !çel ). 
(1~<>1 1 lill etn:killiğiııi teı·riban çekildi ). 
( Siııoh i\lillt:'l vekiJiiğini terc ihan çekil ll) . 
( ll : \ ' Denizli , VI Tunreli ). 
(f Enunıııı, VI, \'ll Kars), (Os. M. X lY Er-

zul'l\nı). 

( Istanbul i\l illw·ckilliğini terı·ihaıı çekildi). 
( T \' ICı.vseri ) . 
(T, IT Aııkar~, IV : VII Koııyıı ) . 
( ll : V Mardin ). 
( ll , n' ve \ ' Il Ordu). 
( VI 1\ ,ırıı). 

( l Ka~ruınon ıı, ll : VI ~in oh ), (o~. M. U . T 
,.e lV Kııstıınıoııu ) . 

[ • J Oliinıii, 26 . 1 . lr-48 tarihinde Kmmıtrıytı arudılıııişf11. 

ı•• j Oliinıii , 12 . IV . 194 tarikinde Kanıulayil arudiltııiştir. 
[ .. •] OWmü, 10 . XII . 1947 tarı1~indc Kcvn~II!JII aruıliluıig lir. 



9. Açılan Milletvekiliikieri 

Sekizinci Dönem ikinci toplantı içlnde 
(13) ve a.ra vermede (1) ölüm olmak üzere 

(14) Milletvekilliği açılmıştır. 

.i - Oıeıııeı· 

Ankara Iliimi Atlıoğlu lO IJ 1948 18 il 1948 
Aydın Emin Arkayın :l I 194!l 14 I 1948 
Bolu Dr. Zihni Ülgen ll . IV . 19..J.8 21 IV 1948 
P.ı·zincan ,'nffet .Arıkan ~6 . XI . 19..J.7 8 XII 1947 
Erzurum 1\enıalettin Kamu 6 ın . 1948 12 IV 194 
Uiı·esun Müıtir Akknyıı 1.4 . XJ . 1947 8 X ll 1947 
l s tanbul W. Kl'tzıın Karabekir 2G I 1948 21i 1 1948 
KaMtamonn !!ilmi or·uk n . xıı . 19..J.7 l!J . Xll 1947 
Mu latya ~· e ,·fik 'l'ı>melli ll . Xli. 1!!47 19 . x ıı 194.7 
Manisa Rıılvan ıı fiz F.dgücı· ı·ı 
Mardin Alıdül'!'ezak ,,.ı;atnnu ::!5 . ll 1948 12 IV 1948 
Ordu i';\t>vket Akyazı l. XII 1947 10 . XJI 1947 
'l'okad liıılit raznıi K <'şmiı· 23 . lll . Hl4 12 IV 1~4H 
1ozgad .\ hmet Sungur T 1!J-IR 16 ] 1948 

B. - Yeni ıeçilenlşr 

İkinci Toplantıda açılan, Ankara, .Aydın, 
Bolu, Erzincan, Erzurum, Giresun, İstanbul, 
Kastamonu, Malatya., Manisa [ <·~· ] , Mardin, Or
du, Toka.d ve Yozga.d Milletvekiliikierine yeni-

Ankara 1 r. Aluned Hiunit e lgi! 
Aydın Dr. Sabri Akın 
Bolu H ıfzııTahman Raşit Öymen 
Erıincan Rau! Baynıdrr 
~~rzurum ,. akir İbrahimhakkıoğlu 
(,it•esuıt Tevfik Ekmen 
ı ~tanlıul ' adi Bakter 

den seçilenlerin adlan aşağıdadır . 

Bu zatlar, Meclisin ço.l.ı.§mala.rına ara ver-
diği sırada. seçildiklerinden tutanaklan 
Uçüncü Toplantıda Kamutaya arzedilmiştir. 

Kastamonu Adil Toközlü 
1Ialatya E at Doğan 
1Iardin Mehmet Kiimil Boran 
Ordu ~rif Hikmet Onat 
Tokad Raşit Önder 
~· 1ı:'Ud F'ahri Akgöl 

[•] 17 . VIII . 1948 tarihinde Meclisin 1 Kasını 191 lıırilıiııe kadaı· çal·ışmalarına artı ı•rıildiği S'l
nula u fat ttifiind ıı ô1iinvii hakiımıdaki leıker Kaıııııtoyıı urıtdiiPııtMn~ lir. 

ı••] Martisa Milletvekt1liği Meclisin çalt~tnalamııı . am veı·diği S'lrada açıldığındaıı KamutCJ11a 

ar"cclil ıııcıwi;ı o/(/uğııtırlaıı .~ çim !JIIl>tlııımıııjlu·. 
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İkinci Toplantıda seçilen Milletvekillerinin resim ve olumluklan 

l>r. Selgil (.\ . 11:1ıııit ) 
ANKARA 

1902 de Istanbul'da doğ
muştur. Tıp Fakültesi me
:r.unudur. Fransızca bilir. 
Evlidir. Ankar.ı Deri ve 

Tenasül Dispanseri 
Baştabi bL 

İbrahimhakkıoğlu ( ~''k i ı· ) 
ERZURUM 

1908 de Hasankale'de doğ
muştur. Hukuk Fakültesi 
mezunudur. Hukuk uzma
nıdır. Az Fransızca bilir. 
}:;vlidir. 4 çocuğu vardır. 

1 nci sınıf Adalet 
Müfettişi. 

J>r. Akın i Sahı·i ) 
AYDIN 

1892 de Aydın'dll doğnıu ~
tur. Tıp Fakült~si mezu
nudur. Fransızc:ı bilir. Ta
rım uzmanlığı vardır. l~v
lidir, 5 çocuğu vardır. II 
kurul ve C. H. P. ll Yö
netim Kurulu üyesi ve ko
operatifler Birliği Yöne-

tim Kurulu Başkan ı. 

Ekmen ( '1\ ·dik ı 
GIRE. UN 

18% de Alucra'da doğ 
muştur. Rüştüye mezu
nudur. Tarnn 'e Ticaret 
uzman ıdır. Evlidir, 2 çocu
ğu vardır . Giresun ll Ge
nel Meclisı üyesi v~ C. 
H. 1'. llce Kurulu Başkanı. 

Öymen (Tl. Rıışit ) 
BOLU 

1 noo de 7rabzon'da doğ
muşttı ı•. ÖğretmPn Okulu 
ve Almanya'da tahsil gör
müştüı·. Alnıanca bilir. 
Evlidir, 3 çocuğu vardır. 
Gazi Terbiye Enstitüsü 
Öğretmeni Ok. Müz. ve 
liköğretim Gazetesi Md. 

Bekter ( :-iııdi ) 
ISTANBL T, 

1907 de Çatalca'da doğ
muştur. Siyasal Bilgileı· 
Okulu mezunudur. Mali 
ye ve _Ekonomi uzmanı 
dır. Ji'ransızca ve az İngi
lizce bilir. Evlidir, 1 ço
cuğu vardır. T. C. M r 
kcz Bankası Istanbul Şu-

besi Müdürü. 

Bayındır ( l{ :ıul'\ 
ERZINCAI' 

139H da Erziııcarı'da doğ
muştur. Yüksek Halkalı 
~iraat Okulu mezunuduı·. 
Alınanca biliı-. Tarım \C 
Milli Eğitim Uzınanbğı 
vardır. Evlidir. Erzincan 

Belediye l3a~ka:u . 

Toközlü ( Ad il ı 
KASTAMONU 

lflOO de Kastamonu'da 
doğmuştur. Hukuk Fa
kültesi mezunuduı-. Mali 
ye uznıanıdır. Evlidiı·, 2 
çocuğu vıırdıı-. Bayındıl'· 
lık Bakanlığı Sııynınnl ık 

Müdünl 



Doğan ( l ·:s:ı 1 ) 
J\lıALATYA 

1897 de Doğanşe hir 'de 
doğmuştur. Ortaokul nıe
zunudur. Tarım ve Tiearet 
uzmanıdır. Evlidir, 2 ço-
cuğu v:ırdıı·. Belediye 

Başkanı. 
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Boran ( .\l ı · lıııı " t 1\ fııııil ) 
MA IW iN 

1 !)07 de Sa vur'da doğ
muştur. Hukuk Fakültesi 
nıczunudur. Hukuk ve Ba
sın uzmanıdır. Bek3.rdır. 

Istanbul Yaıgıcı. 

Onat (,\ ri!' l likııı l' t J 
ORDU 

1!)08 de Ordu'da doğm u ş
tur. lta lya'da, T orin o Fe n 
Enstitüsü yüksek kı smııı
dan mez undur. İtalyanca 
bilir. Elektrik uzıııanıdır. 
J.: , li dir, 2 çocuğu vardır. 
Ordu Belediye Başkanı. 

Akgöl ( ' l 'ıılı i ı· ) 
YüZGAD 

1901 de Yozgad'da doğ
muştur. Hukuk Fakültesi 
nıezunudur. Hukuk uznıa
nıd ı r. Duldur, Çankm 
Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkan ı . 

Önder ( Hı·~ it ) 
TOKAD 

1916 da Erbaa'da doğ
muştur. Lise ınezuııudu r. 
Fransızca bilir. Ticaret 
uznıanıdır. Bekiırdır. Er-

baa ilce Idare Kuru lu 
Başkanı. 



10. Izinler 

İkinci toplantı içinde ~da gösterilen üyeler Kamutay karariyle i.!in almı§lardır. 

Afyon K. 
Ağrı 

Ankııı·u 

Antıılyıı 

Aydın 

Bitlis 

Bursa 

Çankırı 

Çorum 

Denizli 

Diyarhıııkır 

Eliizığ 

Enuruın 

» 

Giresun 

GümüŞIIJle 

Milletvekili Aşknr (Mehmet) 

» Alpaslan (Ahmet) 

» Atay (Falih Hıfkı ) 

» 1\ya§lı ( İbrahim Rauf) 

Bekata (Hıf?:ı Oğu~) 

Korkut (MıL~tnfu) 

Sökmcn (Tayfur) 

Arkayın (Emin) 

Bil gen, (Emin ) 

Gennel\ (Dr. Muıhar) 

Özdemir (Arif) 

ı 

2 

ay özürlü olduğu için 

ay hasta 

1,5 ay 

ı5 gün özürlü ·» » 

2 ıı.'· özürlü 

Hi gün » 

Hi ı~ün hasta 

1,5 ay » 

1 ay » 

ı ay » 

1 ay » 

ı ay » 

ı ay » 

Derçeker (Mustafa Fehmi ) ı ay 

Renda (Mustaf'n Abdiüha- 2 ay 
lik) 

» 

Çağı! (Münir) 

Eker (İsmet) 

Borkınari (Dr. Hamdi) 

O~a k (Osman) 

Ağrıılı (Fuad) 

Karakaya (Falıri) 

Kişioğlu (Hasan) 

Öngören (Dr. İbrahim 
Tali) 

Dinç (Raif) 

Durolu (Nazif) 

nizdar (Eşref) 

Ulus (Ahmed) 

Yüzatlı (Fikrct) 

Tör (Edip) 

» 

ı ay 

1,5 ay 

ı ay 

ı5 gün özürlü » 

2 ay hasta » 

1 ay 

1 ay 

ay 

1 ay 

ı ay özürlü » » 

1 ay » » » 
ı ay hasta » » 

15 gün özürlü » » 

15 gün hasta » » 

2 &y hasta oldu~ için 

2 ay 

1,5 ay 

1. V . ı948 

29. XI . ı947 

13. lV . 194 

15. I . 194 

ıo. XI .1947 

l!J. I . 194' 

3. II . 194 

15. Xll . 1947 

10. Xll .1947 

15. lV . ı94 

10. XII . ı947 

2. II .194 

8. VI . ı94 

20 . y . 1948 

1 . V . 194 

15. .1948 

10 . V .1948 

2 . V .194 

14. VI . 1948 

5. XIJ .1947 

15. V .194 

1. V . 194 

2 . V .1948 

22. XII . 1947 

1 . V .194 

29. V .194 

10. V .194 

15. VI . 1948 

25. V .194 

21. XI . 1947 

2ı. J .194 

Ili. V . 194 



Hakkari 

Tiııtay 

;t 

;t 

l(}e l 

Istanbul 

hmiı· 

;t 

Kars 

K:ıstıırnomı 

, 
Kays d 

, 
Koııya 

~falntya 

» 

ı.raııisa 

» 

» 

Mardin 

Muş 

ı·du 

Rize 

;t 

,. 
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ı:leven (, eıinı ) 

Tüduncn ( Abdülıı;an i) 

» ,. 

Köksa l ( fJıo. Azi?. ) 

Adıvar (Dr. Adıııuı ) 

Baban ( ibad ) 

Öke (i\1im Keıııııl ) 

Özden ( Dr. Aki'l }[nh tar ) 

Peker (Recep ) 

!'\iliHili ( Aiımet.Kenıal ) 

Taurıöveı· ( Jlaındnllah 

~uplıi ) 

Arıman (Bcnal evzal) 

Ç'e.vrckbaşı ( Lfıt ife Bekir) 

Yücel ( lfasan Ali ) 

Karacan ( Şerafettiu ) 

Orbay ( 7-iya) 

» » 

!'\eler (Faik) 

Ürk ün ( ITa,vrullah ) 

» C'ebeı.(w (UI. Ali Fuad ) 

:'ıl illet 1·ekili Beydağı ( Abdiirrahınan 

Lvi ) 

2 ay özürlü ) 

2 ;ı~· lıastıı 

8,1' » 

1 ıı~· lt 

ı <t ,V » 

Hi gün » " 
lfi » özürlü 

~ ıı~· hasta 

2 li ,\" » 

2 ar » » 

3 haft:ı hıı.~tu 

1 fi gün özürlü » 

a~· Ö?.iirlü 

a.1· hastıı 

2 

1!i gün » 

20 g-ün özürlü 

H,v lıastıı 

:ıy » 

1 8,1' , 

ııy özüdü 

a~· hasta 

a~· hasta 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Knı·ııköylü I Mustııfıı 'ııinı ) 1fı gün 
, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
, 

Öz~J~i ( Or. Cafer) 2 ıı~· 

Temelli (Tev(ik) 

'l'ugay ( fik ) 

» » 

Artuııkal ( Korgl. Ali Rıza) 1,5 a,l' » 

l~dgü r ( Rıdvan ~uflv.) 

, , » 

.evükt kin (01. Kinzını ) 

atıma (Abdürrezzak) 

Ooımın ( Hıı]jd ) 

Yalınan ( Haındi ) 

Beliii (Hosnn ' avit ) , » 
» » 

l!i gün 

ny » 

2 a,v özürlü » 

1 a~· hasta » 

2 ııy » 

15 gün özürlü 

ay hn ta 

2 ay » 
ay . » 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
, 

» 

» 

» 

25. XI . 19~1 

l fi. lV . 19~ . 

ll . X ll . Hl47 

15. 1 V . 194~ 

2 . Vl . Hl~H 

26 . LV . 194R 

1 . YI . 1!l~R 

4. ll . 1 H48 

1 . V . JH-!8 

8 XI . 1947 

xı .uın 

1 2 . 1\' . 1 !l4R 

10 . VJ . HW~ 

1 . \ ' . Hl4R 

);) . . 1!!4!-1 

fl. VI . 194R 

21i . V . 1948 

19 . XII . 1947 

12. ıv . 1948 

12 . VI . 19~8 

28 . . 194H 

26. ı . 1948 

1~ . Vl . 19~H 

G. V . 1948 

21i . IV . 194H 

1-+. . 1948 

1 a. 1 V . lfl~R 

19 . J . 194 

J 1 . Xl . 19-+7 

u . xr . 19~7 
12 . ı . 194 

20. 1\' . 1948 

2. ı ı . 19~8 
26. \' . 1948 

13. XI . 1947 

10 . xn .1947 

25 . Xll . 1947 

2R. \ . 1948 

~ . XI . 19~7 

2'2. XII . 19-t7 

:!6. 1\ .. 1!).1 ' 
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Rnrnsnn .. Bil3rl ( ( 'cınil ) :i haiJ.a özüriii .. ,. 16 . rv . 1 !l -ı 
~in o lı .. Aksoy ( ı ,fılfi ) ı5 f.(Üil hııstıı » ,. J9 . 194 
~ivns .. Kitap~ı ( Kiunil ) 2 ay ,. .. ,. 2!1. XI . 1947 

:> » 1" !{lll' 1 lsıııail Mehmet ) >l.\" Ö7.Üı-lü .. :t> 2!1. XJl .l!JH 

' l'ı•kiı-clağ .. Pc kcl ( l~kı-cnı ) ı ,:i ~.ı- haHta .. ) 13 . ·r . ı o-ı, 

tr ı· fa .. .\.ğun (Osman ) 1 a~· özüı·lii .. » 5 . XI . 1!l .ı7 

Van » , \ I'I' HS ( l lıı·ahinı ) a.v lıastıı » » ll . \ r . ı 948 

\' ozııııd :t> .\ rl<uııt ( Yıi~·ıı) ar » » :t> ı4. \ ' 1 . 1H4H 

Znııguldıık " ı ;;r~encr {lsınııil ) ı , ::; ll~' :0 .. :0 :!1. X ll .ı!JH 
.. » lnrcalcnıd ıı ı·oğln ( Ali .Rıza ) ııy » » .. 12. [ .. 19-ı 

II. Milletvekilliği dokunulmaz.lığı 

Ikinci Topla.ntı içinde Millettvekilliği 

dokunulmazlıklarının kaldırılması söz konu-
su olanlar hakkındaki uygulanan ~lemler aşa

ğıda gösterilmiştir : 

.A!yon K. 

Afyon K. 

Afyon K. 

.Afyon K. 

Amasya 

.1. Birinci toplantıdan kalanlar 

Gl. Aldoğan ( 'adık ) 

Ol. Aldoğan ( adık) 

V'eziroğ)u (Ahmed) 

Eymir (Ahmet) 

Hakaret 

Halkı kanuna itaatsiz
liğe talırjk 

1 eşir yoliyle Hükü
nı.eti tahkir 

tftira 

mirevini sav. am ak 

Kovainma 1·c yargılanmasmın 

Dönem sonuna bıralolmasına 

23 . T . 19 tarillinde karar v -
rilmiştir. 

Kovalama 1·c ~·aı·gılanınasınnı 

Dönımı onuna bırakumasına 

ı2 . J . 194 tarthinde karar ve
rilmiştir. 

Kovalama ve yargılamnasının 

Dönem sonuna bırakılınasına 

13 . TJ . 19-ıS tarihinde karar ,·e
ı·ilmjetir . 

Kovalıııııa ve .vargılanma ının 

Dönem sonuuıt bırakılına ınıı 

12 . J . 194 tarihinrlı> karar v -
rilmi til. 

l ovalıınıa v yargılıı.ıımasının 

Dönem ı:ıonuııa bırakılınasına 

ı 2 . [ . 1948 tad hinde karar ve
rilmiştir . 



Buı'll& Konuk (Abdürrahınan) 

Çanakkale Çıtako~lu (Niyazi) 

anakkale Çıtakoğlu (Niyazi) 

Edirne Erim~ağ (Fethi) 

Snzak (Emin) 

lçel Ergenekon (Saim) 

İR pa rta 'furan (Kemal) 

İstanbul Köprülü (Fund) 

İzmir Yücel (Hasan Ali) 

Konya Dr. Dündar (M. Faik) 

Kütahya M~ııderes (Adnan) 

Y(\zgnd ungur (Ahmet) 

.. 
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NeŞir yoliylc bakaret Kovalama ve yargılanmasının 

Dönem sonuna bırakılınasına 

12 . I . 1948 taribinde karar ve
rilmiştir. 

Matbuat Kanununa 
aykırı hareket 

Kovalama ve yargılanmasırun 

Dönem sonuna bırakılmasına 

12 . I . 1948 taribinde karar ve-
rilmiştir. 

eşir" yoluyla Hükü- :koınisyondadır. 
meti tahkir 

Dövmek 

Hakaret 

Suıı işlemeye teşvik 

Kovalaııııı vo yargılan.ınasının 

Dönem sonuna bırakılınasma 

12 . I . 1948 tarihinde karar 
veril m iştir . 

Kovalama ve yaı·gılanmasmın 

Dönem sonuna bıralalmasına 

12 . I . 1948 tarihinde karar 
veri lmiştir . 

Kovalama ve yaı·gılannıasının 

Dönem sonuna bırakılınas ı na 

J3 . II . 1948 taı·ihinde karar 
verilmiştir. 

Yayın yoliyle hakar,>t Kovalama vo yaı·gılannıasıııın 

Dönem sonuna bırakılınasına 

12 . I 1948 taribinde karar 
veriJmiştir. 

Ilakaret Kovalııma ve yargılanmasının 

Dönem sommıı bırakılınasına 

12 . I . 194 tarihinde karar 

Haka.ret 

verilmiŞtir. 

Kovalama ve yaı·gılanmasıııın 

Dönem sonuna bırakılnıasına 

12 . I . 194 tarihinele karar 
verilmiştir. 

Görevini kötüye kul- Kovalama vo yargılanmasının 

lanmak Dönem sonuna bırakılmıısına 

12 . I . 194 tarihinde karar 
verilmiştir. 

eşjr yo!iyle tahkir 

Hizmetçilerine fena 
muamelede buhuımak 

Kovalama ve yargılanmasının 
Dönem sonuna hıl'akılmasmıı 

13 . n . 19-18 tarihinde karar 
verilmiştir. 

Ölümü dolarısi.l'le bu hu ustaki 
evrak 23 . I . 1948 tarihinde 
Htikümet iado edilmiştir . 



Af;I' Oll K. 

Afyon K. 

Autnıya 

Bursa 

~·ıımıı,kaıc 

(.'o nı h 

Çonıh 

Çonıh 

ı~ıiizığ 

Isparta 

lstRnhuı 

lstanbııı 

lstıınbul 

tstııııbul 

Kays~ ri 

H ize 

Urfıt 
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B. tkinci Toplantı i\inde gelenler 

Ol. Aldoğan ( ~adık ) 

Ol. Aldoğan (Sadık ) 

Korkut (Mustafn ) 

Konuk ( Abdürrahnıan) 

Hiııgöl (Hüseyin ) 

L's ( Asım ) 

l"s ( Ası nı ) 

rs. (.\sını ) 

Aı·pa<'ı ( .Mustafu ) 

'T'uraıı (Kemal ) 

Bahan ( ilıad ) 

Baban (Cihad) 

Babıııı (Cihad ) 

Yal~ ın (Hüseyin 'ahit) 

t rlrun (Hayrullah ) 

Kurtuluş (Dr. Fahri ) 

Yetkin !Suud Kemal ) 

Halkı kaınınlar:ı kaı·- Ko,ralııma ve yıırgııannıasmın 
şı gelmeye teşv i k ve Dönem sonuna bıı·akılnııısmıı 

(.'umhurbaşkanı aley- 2:3 . ı . 1948 taı·ihiııde knrar 
bine ıi sanen tecavüz Ye rilmiştir. 

Hül,üıneti tahkir ve Ko,·:ılııma ve yıırgılanmasıııııı 

lıaıkı kunuııla.ı·ıı ka ı·- Dönem soııunıı · bırak.J l ıuasııın 

şı ge ı ıııeye teşvik ı a . ll . 1948 tarihi nde kıırııı· 

Clöreviıı1 kötüye kul
Janmak 

\' et'ilıhiştiı · . 

Kovalama Ye yııı·gılanınas~ııın 

Dönem sonuna bırakılınasına 

26 . V . ı948 tarih inde kaı·aı · 

'' <•rilnli~tiı· . 

Neşir yoliyle baka- Kovalama ve yargııannıasıııın 
ret Döııenı sonuna bırakılııınsııuı 

12 . I . 194 tıırihiııd knı-ar 

'l'ııbrdı· 

Matbııa.t Knnwnına 

ııyk ı n hareket 

veı·ilnı i ştiı·. 

Koınisyoııdadır. 

Kovalama ve yargılnnnıasınııı 
Dönem ·onuna bırakılınasına 

26 . V . ı 94 tm·ilıindc karar 
verilmiştir. 

Matbuat Kanununu KomisyoııdadH·. 

ay km ha re ket 

~fııtbuat Kanununa Komisyondadır. 

aykırı hareket 

Askerlikten kuı·tu1- Koınisyoııdadır. 

mak için hakikatı> 

uynuyan 

Ma.thuıı.t Kanununa ıı~·- Kovalama ve yarglanmasıııın 

km harek t Dönem sonuna bırakıınıasııııL 

26. V. 194 tarihinde karar n>

rilmi§tir. 

Matbuat Kaıııınuna ay- 'Koınisyondadır. 

kıı·ı har >ket 

?ıfatbuat Kanununa. u~· Komisyondad ır. 
kırı haı·ekeı 

Yayın ;voliyle haka.r t Koınisyon.,ı:ladır. 

Yayın yoliyıc tahkir ·Komisyondadır. 

Clörevini sa\·sainak ve Komisyondadır. 

kötüye kullanıhak 

Hakaret v dövıııek 

Matbuat Kıınu.mına ay
kırı hareket 

•Komi yondadır. 

Kovıılama V€' yargılao.ınıııııuııı 

Döııem !-!onuna bırakılııııısııın 

12 . 1 . 194 tarihnde karar ve
rilmiştir. 
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Zonguldak tncealenıdaroğlu (A. Hiza) Matbuat Kıınunuııa a)·- Komisyoııdadır. 

km hareket 

Zonguldak Tarhıııı (Nuri) ı:öı·e\'iııi kötü,,·e kul- Kovalamıı \'C yargılanma ·ının 

lannın k Dönem Sonuna bırakıl ma ·ıııa 
13 . I . 19-t ta ı·ihinde karar \ 'C

I'ilmiştir. 

12. Milletvekilleri tarafından Meclis dı§ında yapılcın görevler 

A - Basın Konferoosı 

1. Cenevre'de toplanan Basın Konie
ransına (Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Gazi
ıınteb) emil Said Barlas, (!stanbul) Hüse-

yin Cahit Yalçın , Cihad Baban ve (Kocaeli) 
Nihat Erim delege olarak katılmışlar ve kon
fera.ns sonunda avdet etmişlerdir. 

B - Milletlerarası Çalışma Konferan&ı 

2. Milletlerarası Çalışma Konferansına 

'l'ürlr Heyeti Başkanı olarak Antalya 1\iilletvc-
kil i Nıırullıılı ~~.ıal ~u nı cr kat ılın ış ve konferans 
sonunda avdet etmiştir. 

O - Thkm - Doğu Kad,mlar Kongresi 

3. Hlokholnı 'de toplanan Yakın - Doğu 
Kadınlar Kongresine eyhan Milletvekili Dr. 

Makbule Dıblnn delege olarak katılmış ve kon
gre sonunda avdet etmiştir. 

D - Birlepn~ Milletler Konferaıııı 

4. Paris 'te toplanan Birleşmiş Mill tler 
Konferansına Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Devrin delege .olarak katılmış ve konferans 
sonunda avdet etıniştir. 



E - Parlamentolar BirUği Türk Gropu 

1. 2 - 7 Nisan 1948 taı·ihlerinde Nis'te 
toplanmış olan Parlamentolar Birliği Konse
·'·inr ( l·cııe l 8 krctcı· Diyarbakır Milletvekili 
l·'ıızıl Ah ın cd A~·ka~ Oı·up nrlınn katılmıştır. 

Ba~kan [lrfa Milletvekili 
Ha~knıı Vekili Bursa » 

» ,. Istanbul :0 

Hayınan Aııkııra ,. 
Clenel Hckı·etcı· Diyarı.ınkıı· » 
!J:vc Bolu ,. 

» twıiı· ,. 
» Kars ,. 
,. Küfıtlıya ,. 

3. 6 EylUl 1948 tarihinde Roma 'da top
lanan Parlamentolar Birliği Konferansına, 

Ba~kan Urfa Milletvekili Suut Kemal Yet
kin, Başkan Vekili Bursa Milletvekili Atıf 

Akgüç, Sayman Ankara Milletvekili Muaın

mer Eriş, Genel Sekreter Diyarbakıı· Millet
vekili Vedııt Dicleli ve üye İstıınbul Milletve
kili ~alamon Adııto , Grup aduıa katılmışlar
dır. 

2. Parlamentolar Birliği Türk Grupu 
Genel Kurulunun 23 . IV . 1948 tarihli top
lantısuıda ldare Komitesi seçimi yapılrruş ve 
aşağıda adları yazılı üyeler İdare Kurulunu 
teşkil etmişlerdir. 

i:luut Kemal Yetkin 
Atıl' Akgü~ 

Mekl..-1 Hikmet Oelenbeğ 
i\Iunnımer Eriş 

\1 ı·dat. Dieteli 
Hasan Şükrü Adal 
Sııit Odyak 
T zer Taşkıran 
Adnan Menderes 

Bu Heyet aynı zamanda 1 . 5 Eylill 1948 
tarihleri arasında İsviçre 'de lnterlaken'de 
toplanmuı olan Avrupa Parlamentolar Bir
liği Konferansına da, Büyük Millet Meclisi 
Ba~kanlığınca vakl işaret üzerine katılmış

lardır. 

Her iki konferansa dair Heyet tarafın
dan verilen rapor aşağldadır. 

İsviçre'de topla.na.n Avrupa. Parlamentolar Birliği Konferansı ile Roma'da toplanan Parlamento
lar Birliği. Konfera.nsına ait ra.por 

~6 . Xll . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

ı Eylul 1948 tarihinele İsviçre'de 1nte!'iaken Kasabasında toplanan Avrupa Parliimentolar Birliği 
konfeı·ansı ile 6 E yi Cı! 1948 tarihinde Roma 'da toplanan Pal'!amentolar Birliği konfernnsına ait ra
porun ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzedel'iın . 

Grup Başkanı 
Urfa Milletvekili 

. K. Yetki1ı 

Avı·upa Parlamentolar Birliği 1 Eylul 1948 tarihinde 1 viçre'nin lnterlakerı Kasabasında top

lanmıştır . 
Kongreden biı· gün önce Joungfrau otelinde bir basın toplantısı yapıldı. Bu toplantıya bclli-

b~lı Avrupa gazetelerinin muhabirieri kııtılmışlardı . Türkiye'den de Tasvir gazetesinin Bıışyazaı·ı 
('i had Bnl.ıan bizzat buhınuy.ordu . Muhteli( hatipler biri şik bir Avrupa 'nın kaçınılmazlığından aöı: 
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ettiler, Birleşik Avrupa fikrini yaymak üzere· g~zeteeilerden yardnn istediler. Bu ba~ııı toplantısı 

memleketimiz hakkında dostluk gösterilerine vesi le oldu. Gerek Avrupa Padaınentolar Birliğinin 

Genel Sekı·eteı·i Koudenhooıre - Kalergi, gerek Yunanlleyeti Başkanı Leou Maccas Türkiye hakkm
da çok güzel sözler söyledileı· . 'l'üı·ki:y-e'siz · bil· Avrupa oJaımyacağını , baL·ış ve anlaşma hususunda 
ınillctlerin Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakın lığı örnek alınalarım hatıl'lattılııı·. Bu konuş

ınıılıı.r· sık sık alkışlaud.ı. 

1 Eylıll d toplanan Avnıpa Parliimentolar Birliği Kongresine oıı, iki parlamentodan gelen üye
ler katılmıştı. lsviçre nıüşahit olarak bulundu. Bu toplantıda Amerika 'nın eski Moskova Büyük El
çisi William Bullit ile Louisıma Saylavı Hale Bogge müşahit ve misafir olaı·ak bulundular. Fransa 
Pıı.l'lfLmentosu kongreye 90 saylav ile katılacağını bildirdiği halde, Hükümet bubranı yüzünden an
cak 50 kadıu saylavJa katılmıştı. Diğer parlil.ınentolardan gelen heyetleı·in dr kadroları kabarıktıı·. 

Avı·upıı. Parliimentohır Birliği toplantısının özelliği ve ilerisi için ümit verici oluşu, Avnıpa 

Federasyonu f ikrinin bu toplantıya katılmış olan milletvekilleri vasıt.asiyle kendi parliıuıentolarına 
y~yılmasııun imkanı idi. Ilükümetleı· Parlllnıentolara nazaran daha hıı.re k etsizdider . Ve parla
mentolar tarafından harekete getidimeye ınuhtaçtıl'laı· . Kongre açıl ı r açılmaz Avrupa Birliği te
~ebbüsünün en ateşli öndeı·i burchlll'in mesajı okruıdu. Onu o zamanki Fı·ansız Başbakımı Rama
dieı· ' nin, !talyan Başbakanı Do Gasperi'nin, Başhakarunıızıu ve daha başkıı devlet ııdaınlamıın 

mesajları takip etti. Hepsi Avrupa Biı·leşik Devletleı ·i fikı-ine olan büyük sı-ınpatilerini bildiri
yorlaı·, 1948 yılının düşüncelerin tekfimülünde keııin bir tarih olmasını diliyoı·Jııı·dı. Mesajlardaıı, 

1!147 EyLıilünde O. Staad'da toplanmış olan ilk Avr·upa Parlamentolur kongresinin tutaııaklıırı oku
nup kabul olunduktaıı sonra 'fürkiye'nin Avrupa Plırliim ntolar· Bil'liğine kabulü , Birliğin Başka
nı nelçika'lı sosyalist saytav George Bohy tarııfından teklif olundu. Bu teklif alkışlarla kıırşı

landı. Bunun üzeı-ine Heyet Başkanı uut Keıııal Yetkin kür·süye gel('rek bu koııgrryi tertip eden
ler teşekkür etti. Biı · An;upa meınleketi olıııı 'l'ürkiye ' ııiıı daima bil'l eşnıiş bir dünya içinde birlrşmiş 
bi ı · Avrupa 'ya taraftar olacağını beli rterek, kongreye aynı dava için katıinı ı ş o1ıııı 'l'ü rk MillNvc
killerinin , yurtlanna döndükleri zaman asil dii"ayıı tar·aftıu· kazandil'Ina yolundıı elleı·iıırleıı geleni 
yıı.pmıığıı ı:alışacaklarıııı ll«ye adına ifade etti. Hey t Başkanı Suut Kemal Yetkin 'den soma kiiı·. 

·üye gelen Yunan lleycti Başkanı M. T~eon Maecııs Türk Heyetini Öv·en güz<'l ~özler· söyledi. Röz 
al ıın diger hntipleı· de clinlendikten sonı-a gündeme geçildi. 

Gündemde bir Avrupa Assablesirıin kısa biı· zamanda toplanması için Avrupa memleketleri 
meclis ve hükiimetlerine gönderileeek mesajın metni, Avmpn ~<\ssaııılı lesine sunulacak bir Anayasa 
tasarısı, bir de .Avrupa Pıı:rlamentolar 13irliğhıın Tüzüğü vardı. Görüşmeler başladı. Mesaj bü·çok 
noktalardan tenkidc uğradı. Avrupa Assamblesine kablacak olan 'l'ürk Milletvekillerinin sayısı 

pek a~dı ve bu sayı hiçbir ınantıki esasa dayanrnıy.ordu. Heyetimiz Daşkıını söz ala rak itiı·az etti. 
Vedat Die i<' li de nyııı itirazı destekledi Diğer birçok millet \'e killeri de kendi gö r·üş l eriııi t>elitti
ler. Bu tartışmalar devam ederken Heyetimizel n · Atıl Akgüc;: ile Salamon Ada to Tüzük Komisyo
nunda çalışıyorlardı. Arkadaşlarıl)'lızın tüzüğün iyi biı· şekil almasında büyük biı· paylaı·ı oldu . 
. iha~·rt mesaj metni özel bir koroisyonıı gönderildi. Bu komisyonda uut Kema l Yetkin il e Vedat 
Oicleli çalıştı. Muaınıneı· Eriş bu sırada uınuıni ınüzakeı·eler·i takip ediyoı·du. Başka milletvekilleri
nin nispoti olmak ü;-.ere ]:ıiı·çok t-ekliflerimiz komisyonda kabul olundu.fl('yetimiz kongrenin devıim 
ettiği dört gün bazan komisyonlarda bazan uııımni müzakerelerde bulunarak veı·imli surette ça lış
mıştır . 

Avrupa .A amblesiııd yer alacak Türkiye :Milletvekillerinin nispeti bakkıııdaki tt·klifinıiz, Fran
. ı ı Heyeti tarafından umumi göı'iişmelerde desteklrnerek bazı değişikliklerle ı·eylerimizin katılına

Si.l'l k sin Ş<'klini hulmııştur . Bu snrı>tle büyük de vi tl erin Avrupa Assnmblesindcki oy sayı ı kiiçük 
d •vlctl riu oy sa~rısını n aını.,vueaktı . 

Toplantılar ırercl!'ri bile devam ediyordu. Avrıı pa 'saınb lesiniıı .vaşama yetkisi çetin tartışma-

ı ı·ıı. yol a~tı. Bilhassa İngiliz Mulıofazakllr sayla vlarla işçi saylavlar araff!nda ı;atışınalıır oldu. Mu
hat'azal,i\rlar Avrupa Parlunıcnto ıınuıı sadec isti·şaı·i mahi;yctte olmasnıa, işçi partisinden olanlar 

F()Cicrıısyonda olan biitti n milletler için yüriirl üğ gireeek kanu.nlıu· ~ıknrnıa,,•a yetkili olıııaınru 
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istiyorlardı. Biz de kurulacak olaıı Avr·upa A · ·ıunblesinin istişari nıalıiyette olııınsından 'bir !ayda 
ummu,vorduk. Neticede ikiııei tez kabul edi ldi. , .. 

P ek kısa olan dinlenme saatierinüzde Avıııpa 'nın muhtelif Parlamentolarmdan gelmig olan 
saylavlarla tanışmak ve konuşmak imk8.nlarını kaçırnır,vorduk. Ga?.eteciler Türk :S:eyeti.ııi.n dü
şüncelerini öğrenmek hususunda yakın bir ilgi gösterdiler. L 'Dlustree Dergisinin muhabiri Geor
ge~ Gygax ile H eyet Başkanımız aı·asında geçen bir konuşmanın özeti bu derginin 9 Eylül 1948 
tarihli ve 37 sayılı nüshasında yay:ınlıı.nml§tır. 

• .,. ı , , .,. ..... 

• • 
6 gyffrl HJ.!S sabahı saat onda otuz yedinci Parlamentolar Konferansı İtalyan Mebuslar Meclisi 

binası olan 1\lontecitorio Sarayında Parlilırlentolar Birliği Konseyinin Başkanı Lord Stansgate ta
r·aünı.lan açıldı. 'l'ürkiye 'nin 1910 da katılmış bulunduğu Parliimentolaı· Birliğinin ilk konferansı ise 
1 89 da, bunuarı 59 yıl önce Paı'iıı'te Continental otelinde açrlıruştı. Hükümet cihaziariyle hiçbir ba
ğı olmıyan, temsili rejime tiıbi Devletlerin Millet,rekillerini bir arada toplıyarak, aynı demokratik 
ahlfık ve hukuk prensiplerini Parlamentolar vasıtasiylc birliğe dahil bütün Devletlere sirayet 
ct tir·nı cyc ve !Xiylcee milletler arasmda barışı ve insan haklarını korumaya çalışan bu kurum, doğ
duğu tarihtenberi güzel eserler başarınıştır. 

37 nci Parlfımentolaı· Birliği konferansında bu defa 3 memleketin Parlamentosundan İtalyan 
delegelerini saymaksw.n 273 delege bulunuyordu. İtalyan delegeleri ile birlikte bu sayı dört yüzü 
aşıyoı·du. Lord Stansgate, İtalyan grupuna bu parlak toplantıya imkan hazırladığı için teşekkür 

etmiş, l'arliırııentolar Birliğinin gayesini belirtmiş, konferans başkanlığma Kout Carlo Sfo.rza'yı 

toklif •derek sözlerini bitirnıiştir. Oy birligiyle lıaşkanlrğa seçilen Kont Sforza, alkışlar arasmda 
ycı·irıi almı§ ve İtalya Cumlıurbaşkanının ayakta dinlenen mesajını okll.Dıuştur . Bundan sonra kendi 
adına konuşan forza Parlemanter müesseseleri ve hunların hareket tarzlarını övmüş onların millet
leı·arasrnda ılayanışma fikrini geliştirmek, Avrupa Fedeı·asyonunu hazırlamak ödevinde oldukları
nı, yoksa düııyanııı bar!§ içinde yaşıyaınıyacağınr öylcıniştir. Aynı fikri İtalyan Hükümeti Başba
kan Yardırncısr Giseppe Saı·agat da ifade etmiştir·. O gün Öğlederi sonra enel ekreteriıı hazırlamış 

o lduğu 110 sabifelik yıllık rapor üzerinci ki umumi gö;·üşnıelere, Birleşik Amerika.Ayanındaıı, bugün 
'unıhıırbaşkanr Mııaviııi olan lll. Barkley'irı bir korı.uşmasi,vle başlanınl§tır . M. Bo.rkley birliğin dünya 

ölçüı<ündeki knmktcrini helirtıniş. dünya milletlerinin derin temayilllerin daha iyi. cevap ver n mil
l ı>tlerai'Usr başka bir kurum olmadığı için Bi.i·lcşniiş rnilletlcr4t desteklenmesi ger ktiğini, refah içinde 
ın :ut bir Avı·upa görmek istcdiğhıi söyJi.v rek sözlerini l:iiti6niştir. ~u açılış söylevind n sonra bir. 
çok dı>lcgeler konuşıııuşlardır. Akşaınrn geç saatlerine kadar iki .gün devam eden bu konuşmalara, 
on beşer dakikalık zaınaıım aşrını yüzünden biı·çok clelel!'eler katrlmnnıuılardrı·. Bazı delege] r bilhas
xa Arııp Devletlerinin delegeleri Birleşmiş Millctl cı·in l<'ili tin davasrnclııki ı·olüııü incelerken baıan 
pek seı·t bir dil kullannırşlnr, bazı delegelC'r de siliihlannıarun tahdidi meselesinde harekete geçmenin 
artık zamanı geldiğine işaret etmişler , uemokratikr jiıni. içtimai udaleti barışın garantisi olarak 
göstcl'llıi5ler·uir·. l'eyk Devleti rin del geleı·i ise Ruı:< rejiminin tanııımiyle d uıokratik olduğunu, 

Rus delegelerinin Tiirleşnıiş Milletlerde kullaııdrklarr vetouun yeı·inde kulhınrlmış olduğunu savun
mu lanlrı·. Geııel ekreterin mpoı·u üzel'inde ikinci gün konuşmanın daha uygun olacağuıı düşün
cliik. Konnşınalaı·ın tııı·zırrr. havayı yoklıırnak istiyo ı·dnk. Bylulün 7 nci alı günü sabah toplan
tısında ll ey timizin Başkanı , uut 1\cmal Yetkin söz ist<'cli. · aııt on ikiye doğru sır·a geldi. 'rürk 
llı>y<'ti atlrıııı yupılan hu derııt>ci olduğ u ı.dlıi veı·rrı!'den önce biz.inıl<' ilgisi dolayısiyle B lçika ])ele
gesi, Devlet Bakanı , Pnrlilnı<'lltolıır· Rirliği Kon~ryinin fııhri Başkanı Kont artoır de 'Viurl'rrı ko
nuşması üzeı·i1Hlc kumca dıırırc•Ağrz. Sayın R 1 i ka Delegesi !talya 'nın yalnız güzel sanatlara değil 
ııolitika görüşlerirıC' ıle ıniiessiı· oldnı::ıımı ı<öy l ıl ikten sıınm. ü ünrü bir·. a1•aş olMak ıırıdll'f onuıuna 
revatJ olarak hi~lıir ll ükümetin huna ı•vet ıliyl'ıniy cwğiııi. çünkü böyle hi ı· sa,•nşta hiçbir Hükümetin 
ıırenCııati olnııyııca~mı, ıırna bugün zıt göı·ü ·]erin erııli$e ııyıı_ııdırrııaktnrı da g ri kalınndığını b -
lir·1rıriş, yapılac·uk ilk işin nıaılı.li zorluklar yaratamk hııyatr ıkıntıyıı sokan ngellel'in ikti nui nun. 
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tıka anlaşmalariyle en kestirme yoldan ortadan kaldırılmasının doğ,ru olacağı neticesine varmış, 
misal olarak da Bru. .... elles anlaşmasını, İngiltere ile Fransa'nın Benelux'ye k.atılmasıuı sağlıyan 
beşler aıılaşnııısını , Bidault ile Sforza 'nın iınzaladıkları Fransız - halyan gümrük hil'liğiııi zikret
ıniştiı·. ll atiı, kıta federaliznıine tt>reilı ettiği ııııntaka federalizınini suvuııuı·ken. kıtıı fetleralizmi
ni gerçckleştiı·ın<'niıı gü~lük l e.ı-indeıı söz etnı i ~. Ingiltere'nin dominyonlannı göz öııüııdı> tııttu
ğunu, Faıısa'ııın deııizaşıı·ı topraklarını düşündüğünü, 'l'ürkiye'nin iki kıta üzerinde bulunuşunu 

hu güçlükler aı·asıııda sıı.yın ış , böyle eşit olınıyıın şurtlaı· içinde bir Avrupa federasyonuının geı·

Ç<'kleşnıiyeceği neticesine varınıştır. 
Bu özeti verdikt·en sonr·a Heyetimiz Başkanı Suut Kemal Yetkin'in konuşmasını olduğu g·ilıi 

aşağıya alıyoruz : 

Hay Bıışkıın. bayanlar·, baylıır. 

Genel Sekı-ctt>I'İn I'A]JOI'll hakkında düşündüklerimi söyleQleden önce, halyıın gruruna. nazikii
ne davetinden kongı·eye ınanevi bir ihtişnm v ı · m ek için · gösterdiği ihtimarndan dolayı teşekkür 

etmeyi biı· boııll bilirim . 

Pnrliimentolar Birliği Genel ekreteı·i tarafından hazırlanan rıı.poı·u dikkat ' '!' aliıkıı ile ıılt u

dum. Milletlerarıısı ınünasebet.lerin dünyanın bilhassa Avrupa'nın ' iyasi V<' iktisadi bakımdan ge
lişmesini tam bir· a.<;ıklık ile iııceliyeıı bu güzel rapor vesiylesiyle, bundan 38 yıl önce l'a!'lii ın<'n

tolar Bil'liğine katılm1ş olan ,·e Milletleı·nrası birçok kongrelerde milletvekillHi ve hükünwt teııısil
cileri \'I}Sıtasiyll' Avı·ııpa milletleri ımısıntla sıkı bir iş birliğinin gerektiğiııi ifııd<' N1en Türkiyp'. 
nin ıııilletl<'ı·aı·nsı rııhıı ııekııdaı· bağlı olduğıınn bir kerre daha kuvvetle ifaıle etmek isterim. 'l'üı·

kiye ' niıı bu dunııııuııa· işaret ettikten son ı·ıı ıııü.~nade ederseniz çok ehenıın i y<•tli hulduğuın bir· iki 
ıH)ktn üzerinde hir liıhzıı duı·acağıııı. Eski ('emiyeti Akvaın'ın yerini dahıı büyük ümitleı-le aları Hiı·

leşmiş Milletierin çalışınnlarında unıulduğu gibi verimli olmadığıru Genel !5ekreteı·l<' hil'likt<' hen 
de kııbul •diyonlnı. Aynı ı·apordıı hu başarısızlığın deı·irı sebeplerine de işaı·et edi lmektedir·. O 
halde hu endişeli dünyada, bu lıarııp Avnıpndıı o kadar beklenen nhengi ve refnlıı ne zaman !(Ö

re eğiz? 
Bu soı·uyıı Ri deşmiş bir· Anupa 'u ın znı·urotiııc olan imanı ifade ederek cevaı> vermek i~teı · iın 

Eğcı · t!'k bir· dünyada huzur ve refah içinde yaşıyıın bir Avrupa görmek istiyorsak, eğer millet
lı•ı·ce dökülen kanların yeryüzünü bir daha ıslatnıamasmı i tiyorsak, Birleşmiş Mill tle ı· Kuı·uıııu

na, gayretlerinde ışıklı bir yol hulma ını dilernekle beraber, Parlamentolar Birliği olaı·ak sürekli 
barışın, bolluğun garantisi olnıı ve daha şimdidı•n birçok pnı·liimentolarda imanlı taraftarlar bulıı:ı 
Biı·le:ik Avrupa fikrinin gerçekleşmesine yardıııı etmeliyiz. Evet, Birleşmiş bir Avrupa fikrinin 
yeni olmadığını ben de biliyorum. Birçok siyaset adıunları bu fikri zaman zaman sa.vmmıuşlardır; 
nma y<'ni olan birşey var, o da dünyanın biiyük tehlikeler gösteren bugünkü durumunda bir fe
~~ ı-asyon znı·ur<'tinin kendisini bütün ağırlığı ile hissettirmiş olmasıdır. Sadece · İktisadi nııııtaka 

nnlnşnıalal'iyle güıııı·iik tahditlerinin ortadan kııldırılmasiyle yeni bir savaşın önlenebileeeğini sıın
ııııyoruııı. 

Pıırllımentolar Birliği, muhtelif memleketleroı• ayıu içtiınai reformları vi' aynı iktisadi kalkın
mnları ger~ekleştirın kle milletleri birbirine yaklaştırmaya ve barış arnili olmaya çalışıyor. Ge
l nek olan lıu çalışma ile birlikte Avrupa birti(;ini gerçekleştiı·meye de ça.lışmalıyız. ::ı memleketin 
parliimı>ııtolarından gelmiş yüzlerce delegeleri hir arada toplıya.n bir kongrede böyle bir fikri O"· 

tnya atnıaktaıı daha faydıılı ne olabilir?. Tekrar diyorum bu fikrin gelişmesi için el birliği ile 
çalışmalıyız . 

Belçika Hey ti Başkanı Kont arton de Wiart'ın aynı mesele hakkındaki görüşü üzerinde dm
nıadan geçeıniy ceğim. ayın Başkan dünkü to;ılantıda, .Avrupa Birliği tasavvurunu geı·çekleştiı·

men'n lı!'mı>n hl'nıeıı imkiin.nz olduğunu Avrupıı'yı birleştirme ve kalkındırma için tek çarenin si-
yasi ve iktisadi bölge anlaşmaları olduğunu söylemişti. Bölge anlaşmnlaı·iyle işe başlanması nok

tnsıntlıı kl'ııılilel'iylr l)N·aberim . .Ama aym u ı ı on dr Wiart'in, kendi göı·üşünü savunuı·ken verdi
ği misaller arasında 'l'ürkiye'nin Avrupa il y.1 üzerinde olu nnu Avnıpıı 'nıu birleşnı i için bir 
enş-cl olıırak ileri sürmesi, itiraf edelim ki, bizi biraz hayrete düşürdü. Avrupa 'dan Bo~azla a~q-
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lan Anadolnnuıı Avrupa dışında telıikki edilmesine hlçbiı· suretle imkan yoktur. Boğaz'ın iki kı
yısını birbirinden ayıran beş altı yüz metrelik bir mesafe, kültürü ilc Avrupa demokrasisine 
mensup olan Türkiye'nin en büyük parçasım dikkate almamak için sebep teşkil etmez. Biz sır.f 

coğrafi mülahazalarla hareket eden Sayın Carton de Wiart'in aksine, memlek tiınizin böyle bir fe
derasyonu geı·çekleştirnıede güçlükler doğuracağını değil, kolaylıklar sağlıyacağını düşünüyoruz. 

Şimdi, söylediklerimle sıkı bir bağı olan başka bir noktaya geçiyorum. Bu nokta, kongrenin 
gündeminde yer alan milletlerarası ahlak prensiplerinin tedvinidir. Hukuk meseleleriıli inceliyen 
komisyon adıııa İsveç Delegesi Holmbak taı·afmdan sunulan tasarıdaki fikirleri paylaşıyoruz . Sayı
lan bütün kaideler insancı prensipiere dayanmaktadır. Bütün delegeler gibi biz de, milletlerarası 
ah lak preıısipleı-inin kuvvet bulmasını, bütün milletlerce sayılması gereken kaideler olmasını candan 
diliyoruz. Ama bu çeşit milletleraı·a · ı ahlak prensiplerinin bulunmasına r·ağmt>n savaşların birbi
ı-ini kovalamaktan geri kalmadığını gördük. Kongrenin, bu prensipleri en uygun şekilde formü l
leştiı-diğini görmek istemekle beraber, M. Youis Pierad'in söyledi~i gibi konferansıngelecek seneki 
g-ündeminde U. N. E . S. C. O. 'nun eserine veproıı:ranııina ehemmiyetli bir yer veı·meliyiz. Çün
kü insanlığın istikbali gelecek nesillerin alacağı teı·biyeye bağhdır. Milletlerarası abilık prensipleri 
bir kere vaz'edil.ince, U. N. E. S. C. O. 'ının programına göre gençliğin terbiyesin girişilince, bir A,,_ 
rupa federasyonunun gerı:ekleşmesini güçleştiren ve geciktiren büyük <'ngeller ortadım kalkmış olur. 
Bu davada ümidimizi kuvvetlendiren, büyük insan Georges Washington'un unutulmaz sözleridir. 
Müsaade ederseniz onları aslında olduğu gibi zikredeyim: 

«Soıneday, taking its pattern from the United States, tclıere Vill lıc founnded a United ~tntes 

of Euı·ope». [•] 
lki gün süren genel görüşmelerden sonı·a 8 Eylfıl 1948 Çarşamba sabahı gündemdeki konulann 

g-öı·üşülmcsin!' g çildi. Gündemde şu konular vardı: Milletlerarası ahlak prl'nsipleri, kadının ve ~o
cuğnn korunması. ıııuhtar olmıyan ülkelerin lmgünkü durumu. hölge iktisat daynnışıııası ''e hol!!C 
iktişat anlaşmaları. 

Konferaıısın toplanmasından <;ok zaman öııce bu nıt>seleleı- aı·ıımızda paylru . nıış, Roma 'ya bir iı:ı 

bölümü anlayışı i~inde gitnıiştik. Genel görüşmele-r in dışındn, komisyonlar-ın ~ıılışmal?ı-ına da kao
lıyorduk. Atıf Akgüı: v Salamon Adııto hukuki, Muamqıeı· Eriş iktisadi ve mali, V-edat Dicleli in
sani ve i<;tinıai meseleleri ineeliyerı komisyonlarda çahşıyoı·lardı. Suut Kenıııl Yetkin ise fikı·l rııii

nasehetleı·i inceliyen konıisyoncJa bulunuyordu. Bu sonuncu komisyonda Başkonlığa Belı:ika Dl'h·
ıııelerindt>rı Louis Pi eı~ard seçildi. lik sözü kendisi aldı Milletleı-aı·asındaki fikir oıiihAdelesinin ehcnı
miyeti üzerinde durdu; U. N. E. S. C. O. 'nun başardığı gii1.el şeylerin yanıbaşmda ~oeuk~a tc .. eh
biisleı·e ~iı-iştiğirıi, ınııazzaın bir büt~esi olan hu kurumun programı ve ı:alı ma tarzı iir.erinrlc Paı-

li\ınentolar Birliğinin durmasından biiyük faydalar umduğunn , hıı hakırndıırı ınes<'lt>nin gt>lrc<'k 
Parli\meııtolaı- Birliğinin gündemine alıunıasını teklif etti. Louis Pierarcl'dan sonı-n sözü Tft>yt>tiıııi v. 

Ba.~kanı Smıt Kemal Yetkin aldı ve U. . E. S. . O. 'nun ~.alışmaları ara~ında yer ıılıııı tercüm 
işinin cheınmiyctini belirttikten sonra Türkiye 'de Milli F.ğitim Bakanhğımn 1941 yılından beri id ar 
ettiği tt>rcünıe faaliyeti hakkında açıklama l aı-da bulundu vo başkan tarafından .vapılaıı teklifin 
<:Ok yerinde olduğunu söyliyerek kabulünü rica etti. Daha birkaç d !ege konuştuktan ~onı-ıı t('klif oy 
birliğiyle kabul edildi. · 

Gündemdeki konular üzerinde görüşmeler de\'am ediyordu. E_vlillün !1 neıı günü tm·tışmalan 

takip -ettiğim iz bir sırada Kont Caı·ton de Wiart Suut Kemal Vetkin 'in yanına ırelrli . bir anlaşma7.
lığa sebep <ılı'luğu i<:in ·özür nil di. Kendisine Tiirki~·e'nirı Avrupalılık husıısuncla pek titi;ı; oldtığunıı, 

Avrupa Birliği dil.vasına büyük bir ch mmiyet verdi~ini, bu diivanm ıt<'r~ekl şnıt'Ri yolunda J!Ü<:Iükl r 
çıkarması şöyle dursun, kolaylıklar sağl•adığını söyleyince Beyetimiz Başkanı ile 'arton de Wiaı1. a
rasında şu konuşma geçti: 

[•] Bir giin, örneğinı: (Amerika) BirlepL-i§ Devleti ı-iııdtıı alaı·ak bir Avrupa Birle~n.-i§ De letlvri 

kıırulacaktır. • 
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C'ıırton do Wiart - Batı Avı-upa dikkate alınmadan bir Avrupa fcd ras~'onunuıı bib·Ük bir değer 

taşıyaağını saıııyorum. 

Ruut Kema l Yetkin -Avrupadaki perişan halin 'hep lıöyle mi sürüp gideceğini sanıyQrsunuz. 
Carton de Wiart - Hayır. 

mıt Kemal Yetkin- Olıalde Avrupa federasyonu Marshııll plfımna katılmış olan devletlerle kuru
hrr, zaman gelince federasyon tarn~mlanır. 

artoıı de Wiart - Avrupayı çok genişletiyorlar . ltal.va 'l'ra.blus'u kendinin devamı olarak gö
rüyor. Frııru;ıı. Ce1.ayir'i Anavatandan sayıyor Avı·upa 'yı g('ni~lctmeıııeli. 

uut Kemal Yetkin - Kültür ve İktisadi bakınıdan tam manasiyle bir Avrupa mernleketi ·olan 
Türkiye 'nin Anadolu par~a ını Trablus'a hiçbir suretle b('nzetme:vr iıııki\n yoktur. Türkiyr'nirı 

ü~ clöı't yüz metrelik bir sn şeridi ile birbirinden a_ı-ı·ılıın iki parııası aynı ı·ulıun ve aynı taı·ihin , 
es ridirler. 

Bu konuşmadan sonra Belçika Heyeti Başkanı. aı·ııduki anla.şırıazlığın ortadan kalklığını göımüş 
olmaktan duyduğu ıııeırıııunluğu söyliyerck ayrıldı. . ._ •'"' .• ,-. ' • ·· - • 

Program geı·eğirı günelemdeki işleri zamanmda bitirmek ic;in toplantuıın son iki günü delegcl<>ı· 
ikiye ayrıldı. Biiyük salonda Milletlerarası ahlak prrnsiph•ri gödişiilüı-ken. üçüncü kattaki salonrla 
kadının VO ÇOCUğun korunınası meselesi görüşülm()yC başlandı. 

Bu konu üzel'ind<',ı Türkiye'd ki mevzuatı yapılan işleri , Türk Hc~•rtinin bu lnısustaki ğöriişü

ııü açıklamak üzere söz "alan Vedat Dicleli, görüşme lcı·iıı . uzun üııııesi ve kenilisiııe son dakikada 
sö?. veı·ibııosi yii1.üııden konuşmaya imkan bulamamış, h~r.n·ladığı no.tlaı·ı , söz alrlıkları halele ko
nuşmaya iıııkfin bularnıyan diğer dolegelerin yaptıkları gibi, 1.ap1a g-e~mek üzere Başkanlık sekı-e
terine verınjştir. 

11 Ey!Cıl uıııarteı,; ak aıııı kapanan konferan~ , korınşmalawla zaman ölçüsünün göıetilmemesi 

y-üzünden gün d •ıni!eki konuların hepsini biT sonuca bağlanaııımııış. anan ın \7(> ı:o<>nğıuı korunınası 

konusu derinleştirilenıenıiş , ınüsavi olmıyan muahedelere tenıııs bil<' Poilııı emiştir. 37 nci ParHl
mentolaı· Biı·liği Konferansunu en g-üzel eseri olaı-ıık oy bi-r-liğiylt> b .bul !'ttiği MıiJIPtlerarnsı ııhlfık 

prensiplerini _gö teı"eJbiliriı. '->>- P ··ı · 
İtalyan CumiJıurbıışkanının 11 Eylul umartesi akşanıı saat ondıı Qurinal ~nı-ayında ·kalbul rt>s

ıuinde bulunan kıongre üyeleri 1a-tlı inti/halar la Roma 'd lt n ayrı-ldılar. Parlamentolar Ri·rllği kıırırlclu

ğu ta.ı·lhten beri, deııı-okra.tik mü eselerin ~ml'siııe. qlııı·ışııı kıoı-unmasına ~plıştıktan 1ıa~ka , dürı 

ya paı"limentO"laı·ından •gelmiş olan ilelegelt>r arasında tanı nıalın·a , dostluklnr-ıı. iıııı 'kfın veJ"tne<si 'lın

kınıınclan da ·~ok faydııh olmu tur. Kont'eransın di"Vıını ('ttiği müddetçe bu imkiuıdan f:ıydalnnnı;i
ya 'büy'ük bir· cli'kkat gösterdik. 

Heyet Raşkaııı 

l'ı·Fıı Milletvekili 
,q_ K. Yetkin 

''i "; '• 

Bursa Mill tYe>kiJi 
l1 tıf A. kgiiı; 

Aııkıı.rn Milletvekili 
Muamnıcr Eriş 

1 tanibul Mmetvekili 
Salamon Adiıto 

Oiyn r'ba.kı r Millei;Ye>kili 
V edat Dicle/i 
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liyeler . 

Dr . Tunca (Cemal) Afyon K. Torgut (Şevket) Kırşehir 
Bayrak (Halid) Ağrı Pek (Sedad) Kocaeli 
Atay (Falrih Rıfkı) Ankara Altan (Mitat Şakir) Konya 
Bakata (Hıfzı Oğuz) Ankara Gl. Cebesoy (Ali Fuad) Konya 
Çubukcu (Xrü) Ankara Ergun {Şevki ) Konya 
Öymen (Fakihe) Ankara Türel (Ali Riza) Konya 
Kaplan (Raaih) Antalya Esenbel (Atıf) Malatya 
Suıııeı· (Nunıllah Esat) Antalya Eti (Mehmet Sadık ) Malatya 
Aydın (ınıat) Aydın .\lukaııt (Yunus Mnamıncer) Manisa 
Dr. Germen (Mazhar) Aydın Edgüer (Ridvan Nafiz) Manisa 
Çambel (Hasan Cmil) Bolu Öztarhan (Hilmi) Mıınisa 

Tüzün (Atıf) Çoruh 1'ankurt (Hasıı;n Reşid) Maraş 

Us (Asım) Çoruh Alpaya (İrfan Ferid) Mardin 
Dr. Berkman (Hamdi) Denizli Erten (Rıza) Mardin 
Küçüka (Na.ili) Denizli Gl. Sevüktekin (Kiazım ) Mardin 
Öncel (Kemal Cemal) Denizli Dr. Uras (Aziz) Mardin 

Aykaç (Fazı! Ahmed) Diyarbakır Gürsoy (Rüat) Niğde 

Ekin (Cavit) Diyaı·bakır Sarıdal (Vehbi) Niğde 

Kalfagil (Feyzi) Diyarbakır Soyer (lbrahim Refik) Niğde 

Ocak ,(Osman) Diyarbakır Ralta (Tahsin Bekir) Rize 
Uluğ (Şeref) Diyarbakır lk Kurtuluş (Fahri) Rize 
1'igrel (İhsan Hamit) Diyarbakır slnnen (Fuad) Rize 

Gündüzalp (Mahmut Nedim) Edirne Dı·. Dıblan (Makbule) • 'eyhan 

Karak~ya (Fa.hri) Elazığ Gül ek (Kasım) ~eyhan 

Fırat (Abdülhak) En:incan Çeliktuğ(Snbri) Siird 
Alevli (Cemil) Gazianteb Gü na !tay ( Şemsettin ) • h ' ü!) 

Rarlas ( Cenıil Said) Gazianteb O!tcr (Muttalip) ::li vas 
Kaleli (Bekir) Gazianteb ~ndıık (Necmettin) ~i vas 
Dr. Canbolat (Muzaffer) Gazian tel' ~ireı· (Reşat" Şemsettin) ~ i vas 
Dr. Melı:k (Abdürrahman) Gaziaııteb Poı·oy (Nazım) 'l'okad 
Arseven (Ceıaı Esad) Giı·esun S veııgil Refik Ahmet) Tokati 

Tör (Edip·) Giimüşane Day (Sırr) Trabzon 
Gl. Durukan (Eyup) Hatay M"olııoğlu (Zekiye) Tı·abzon 

Uluç (Suphi Bedir) Hatay Rakıı (Hasan) 1'rabzon 
Turan (Kemal) İsparta Sılan (Necmeddin Sııltir) T11nceli 
Yalçm (Hüseyin Cahit) !stanbul _\ka u (Atalay) Urfa 

Arıman (Benal Nevzat) lzmir Gerger (Vasfi) Urfa 

Birsel (Miinir) tzmir Tekeli (Esat) Urfa 

Yücel (Hasan All) İzmir Koçak (~!uzaffer) Van 

Özsoy (Reşid) Kayseri Arat ( C~lill) Yozgad 

Akın (Zühtü) Kırklareli D vrin (Şinasi) Zonguldak 

Kaosu (Nafi Atuf) Kırklareli Erişirgil (Emin) Zonguldak 

Dr. Umay (Fuad) Kırklare li tnc ııleındaro~lu (Ali Rıza ) Zonguldak 

l\unıtluoğlu (Sahir) Kırşehir Kromer (Naim) 7:ongulclak 
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F. Türk - ~ız Grupu 

25 . n . 1948 tarihinde kurulmU§ olan 
Türk - 'l'tn1sm Grupunun §eret ve idare ko-

IDiteleri ile üyelerinin adları lı§8lıd& gö~W!ıi.l

m.i!tir\ 

Başkan 

Ü.ve 
» 

B a.şkan 

A 1 i Fuad Cebeeoy 
.'iccmettin Sadak 
U l. Rcf.et Bel e 

gnis Akaygen 
Or. Adnan .A.d.ıvar 

Hfujeyin Cah.it Yalçın 

• 

fjsref Komitesi 

Milletvekili 'VeT. B. M. M. Başkanı <,C_ H . .P. ) 
Milletvekili ve · Dı§işleri Bakanı (C. H.•P.) 
Milletvekili ve eski Milli ı.Saıv:ıınmıı. -Ba.kanı 

(C. H. P.) 
Milletvskili ve Atina eski Büyük El~ tD. P.) 
Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı (Bnuuız) 

ldare Komiteıi 

Milletvekili ve eıllti Osmanlı MecliSi .ıMebı.uıanı 
Başkanvekili ,gazeteci (C. H. P.) 

Başkıınvekil i l!'eridun Fikri Düşünsel ~Iilletvekili ve T. B. M. M. .Başkan,>rekili 

(C. H . P.) 

Üye 

F'uad Köpriilü 

Hamdullah upbi Tanrıöver 

Milletvekili ve İstanbul Üniveı:siteııi 'Edebiyat 
Fak'iiltesi eski Dekanı Profesör (D. P .) 
Milletvekili ve Mi!U Eğitim .eııki 'Bakanı ve es
ki Büyük Elçi (Bağımsız) 

V edat Diclcli 

ihat Erim 

Dr. Celal Rama7.anoğlu 
Ali Rııa Türe! 

HB!I8.ll Dinçer 
Halid Bayrak 
. f brure Aksolcy 
Rmin Halim Ergun 
ltuammer Eriş 
Pııki1ıe Öymen 
Gl. Naci Tıruız 

uman Aksor 

)!illetvekili ve Ankara Hukuk Fakülte~i eski 
Docıeııti (C. H. P .) 
Milletvekili ve Dışişleri Baıkanhğı E$kj Hnku'k 
Müşaviri ve Profesör (C. H . P .) 
Milimekili (D. P.) 
Milletvekili ve eski Adalet Bakanı (C. lJ. P .) 

Ovsur 

Afyon K. (D. P .) 
Ağrı (C. 'H. 'P.) 
.\.nkara (C.ıH. :P.) 
A.!nk..ıra (C. H . P.) 
Ankara (C. lL P. ) 

nkara ( . H. P,) 
Aııkara (C. H. P.), (Eski !Bakan) 
Antalya (C. H. P .1 
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:-.li~·azi Aksu Antalya (C. H. P.) 
Dr. Galip Kahraman Antalya (C. H. P. ) 
Gl. Refet Alpman Aydın (C. H. P. ) 
MitatAydın Aydın (C. H. P. ) 
Dr. Mazhar Geıımen Aydın (C. H. P.) ( Esk,~ Bakan) 
Abdi Ağabeyoğlu Ba.lıkesir (C. H. P .) 
}{uzaffer lUqpınar Balrkesir (C. H. P .) 
Esat Altan Balıkesir (C. H . P.) 
Fuat Bilal Balık09ir (C. H. P.) 
Bminittin Çeli.köz Balıkesit (C. H. P.) 
ı :ı. Ka zun Özalp Balıkesir (C. H. P.) ( Mecllıl· eald B.aır-

kırnı) 

Hilmi Şeremetli Balıkesir (C. H. P .) 
Fahrettin '1.1irito#hı B&l.ıkesir (C. H. P .) 
!smail Hakkı UzunÇMŞılı BaJıJ«ısir (C. H. P .) 
Tahsin Banguoğlu Ring~l (C. H. P .) 
Muhtar Ertan Bitlis (C. H. P .) 
Hasan Şükrü Ada! Bolu ( . H. P. ) 
( :eıaı Sait Si ren Bolu (C. H. P.) (Eski •Bakan) 

Dr. Zihni Ülgen Bolu ( . H. ·P. ) 
lh~ıın Yalçın Bolu (C. H. P .) 
Dı·. ~1. Şerif Korkut Burdur (C. H. P .) 
Atıf Akgüç Bursa (C. H. P.) 
Zelıra Budunç Bumıa (C. H. P. ) 
F'alııı:i Bük ı Bursa (C. R. P.) 
Aziz Duru Bursa (C. H. P .) 
Cemi! Öz Bursa (C. H. P .) 
Faik Yılmazipek Bnrsa (C. H. P .) 
Behçet Gökçen Çanakkale (D. P .) 
Ali Rıza Kırsever Çanakkale (D. P .) 
Nurettin Ünen Çanakkale (C. H. P .) 
Dr. Akif Arkan Çankırı (C. H. P .) 
Gl. Zeki Soydemir Çankırı (C. H. P.) 
Ali Çoruh Çornh (C. H. P.) 
Ali Rıza Erem Çoruh (C. H. P. ) 
Dr. Cemal Kazancıoğlu Çol'llh (C. H. P:) 
Edip Alpsar Çorun1 (C. H. P .) 
Hasene Ilgaz Çorum ( . H. P .) 
~ulıeyp Ka.rafakıoğlu Çorum (C. H. P.) 
Dr. Hamdi Berkman Deııi'lli (C. H. P .) 

Abidin Ege Deni1li (C. H. P .) 

ııili Küçüka Denizli (C. H. P .) 

Hulusı Oral Denizli (C. H. P.) 

Ksnıal.. Cemal Öncel D ııizli (C. H. P. ) 

Dr. Belıçe Uz- Denizli (C. H. P.) (Bakan) 

Fazı! Ahme<:l Ayka Di~·arbakır (C. H. P .) 

Cavit Ekin Diyaı'lıı\lm (C. H. P .) (Balwr) 
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Feyzi Kalfagil Diyarbakır (C. H. P.) 
Osman Ocak Diyarbalnr (C. H. P.) 
lhsan Harnit Tigrel Diyarbalnr (C. H. P.) 
Şeref Uluğ Diyarbakır (C. H. P.) 
Mahmut Nedim Gündüzalp Edirne (C. H. P.) (Bakan) 
Mustafa Arpacı Elazığ (C. H. P.) 
Fahri Karakaya Elii.ZTğ (C. H. P.) 
Ziya Ağca Erzincan (C. H. P.) 
Behçet Kemal Çağlar Erzincan (C. H. P.) 
Salim Altuğ Erzurum (C. H. P.) 
Cevat Dursunoğlu Erzurum (C. H. P.) 
Münir Hüsrev Göle Erzurum (C. H. P.) (Bakan) 
Kemalettin Kamu Erzurum (C. H. P.) 
Şükrü Koçak Erzurum (C. H. P.) (Bakan ) 
Cemil Alevli Gaziantep (C. H. P.) 
GL Aşir Atlı Gaziantep (C. H. P .) 
Ceınil Said Barlaıı Gaziantep (C. H. P. ) 
Dr. Muzaffer Canbolat Gaziantep (C. H. P .) 
Bekir Kaleli Gaziantep (C. H. P.) 
Dr. Abdürrahman Melek Gaziant eb (C. H. P .) 
l~ş rcf Di zdıır· Giresun (C. H. P. l 
Kılzun Okay Giresun (C. lf. P.) 
I sına il abuncıı (ii rı>;ııın (C. H. P.) 
Dr. Galip Kenan Zııiın oğln Cl iı·esun (C. H. P. ) 
Şükrü Sökmcnsüer Gümüşane (C. RP.) (E:ılci Bahn) 
Ahmet Kemal Varınca Günıüşıme (C. H . P.) 
Ol. Eyüp Durukan Hatay (C. H. P .) 
Refik Koraltan İçel (D. P.) 
Dr. Aziz Köksal tc:el (D. P.) 
Ri.fat Güllü Isparta (C. H. P. ) 
Sait Köksal tsparta (C. H. P .) 
Kemal Turan tsparta (C. H. P.) 
Şevki Yalvac: İsparta (C. H. P .) 

alarnon Adato !stanbul ( D. P .) 
Faruk N afiz Çamlıbel tstanbıı l ( D. P. ) 
Fuad Hulftsi Demirelli İstanbul ( D. P. ) 
Mekki Hikmet Gelenbeğ !stanbul (C. H. P.) 
Şevket ' Adalan İZlllir (C. H. P .) (Bakım ) 
Benal Nevzat Arıman İZlllir (C. H. P .) 
Münir Birsel İzmir (C. H. P.) 

edat Dikmen lZTnir (C. H. P .) 
ait Odyak lzmir (C. H. P .) 

Ekrem Oran tZlnir (C. H. P. ) 
Şükrü aracıoğlu fznıir (C. H. P .) (Eski Başbakan) 
Hasan Ali Yücel İZlllir (C. H. P.) (Eski Bakan) 
Akif Eyidoğan Kars (C. H. P .) 
Tezer Taşkıran ' Kars (C. H. P .) ·' 
.Muzaffer Akalın Kastamonu (C. H . . P.) 
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TahBin Coşkan Kastamonu (C. H. P.) (Bakan) 
Dr.Fahri Ecevit Kastamonu (C. H. P.) 
Baki Tümtürk KaBtamonu (C. H. P.) 
Fikri Apaydın Kayseri (D. P.) 
Kiımil Gündeş Kayseri (D. P.) 
Faik Seler Kayseri (C. H. P.) 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri (C. H. P.) 
Zühtü Akın Kırklareli (C. H. P.) 
Kor!. Kemal Doğan Kırklareli (C. H. P.) 
Nihat Erdem :Kıl'§ehir (C. H. P.) 
lsmail Rüştü Akaal Kocaeli (C. H. P.) 
Cenap Aksu Kocaeli (C. H. P.) 
Pnad Balkım Kocaeli (C. H. P.) 
"'li Dikmen Kocaeli (C. H. P.) 
~<'da~\ Pek Kocaeli (C. H . P.) 
Dr. Uuliisi Alataş Ko eya (C. H. P.) (Eski Bakan) 
Mi tat akir Altan Ko eya (C. H. P .) 
M nh sil) Adil Bi.ııal Korı,ya (C. H. P .) 
Hedııd Çumrıılı Kouya (C. Il. P .) 
l>r. ;\l uhsin Faik Oün<l:ı. ı · Korı.vıı (C. H. P .) 
1 ı ı· . Hadi lı · ınıık Konya (C. H. P .) (Eski Bak<ll.ll) 
l~ulki Kımı gülle Konya ( . ll . P .l 
Tt>dik J• ik ret Sılııy Konya (C. H. P .) (Eski Babn) 
llnlil Benli Kütahya (C. H. P.) 
llakkı Gedik Kütahya (D. P .) 
Or. Ahmet İhsan Gürsoy Kütahya (D. P.) 
Memduh İspartalığil Kütahya (C. H. P. ) 
Adnan Menderes Kütahya tn. P.) 
.\hmet Tahtakılıç Kütahya (D. P.) 
Dr. Hikmet Fırat Malatya (C. H. P.) 
Abdülkadir Taşangil Malatya (C. H. P. ) 
Şdik Tugay Malatya (C. H. P.) 
Yunus Muammer Alakımt Manisa (C. H. P.) 
Dr. Memduh Necdet Otsıman Manisa (C. H. P.) 
Hilmi Öztarhan Mll.'llisa (C. H. P.) 
Feyzullah Uslu Manisa (C. H. P.) 
Dr. Kemali B"a.yiıit Maraş (C. H. P .) 
f{aa Çuhadar Maraş (C. H. P.) 
Dr. Kiimil !dil Marq (C. H. P .) 
Emin Soysal Mal'll§ (Bağımsız) 

ırasan Reşit Tankut 1\fal'll§ (C. H. P.) 
Abdullah Yaycıoğlu Maraş (C. H. P.) 
Rıza Erten Mardin (C. H. P.) 
A hdllikadir Kalav Mardin (C. H. P.) 
Gl. Kiaz1m Sevüktekin Mardin (C. H. P .) 
Dr . .A.ziz Uras Mardin (C. H. P.) 
Nuri Özs-an MU# la (D. P.) 

' . . ,. . 



......... ....... 
Ferit Ecer t (C. H. P.) 

Rifat Gürsoy (C. H. P.) 

Vehbi' Sarıdal (C. H. P.) 

Şükrü Süer (C. H. P. ) 

Hüseyin Ulusoy (C. H. P.) 

Dr. Vehbi Demir (C. H. P.) 

Mehmet Furtun (C. H. P.) 

Amiral Hulfuıi GökdaldY · (C. H. P.) 

Dr. Zeki Mesut Sezet o (C. H. P.) 

Harndi Şarlan (C. H. P.) 

Harndi Yalman (C. H. P.) 

Tahsin Bekir Balta RiZ (C. H. P .) (Bakaıl? 

Dr. Saim Ali Dileın.re. RiZ (C. H. P .) 

Dr. Fahri Kurtuluş Ri~ (C. H. P .) 

Fuat Sirmen R~ (C. H. P.) (Eski Biı:'ln') 

Hüa~ B\hokJJ· SalllliUıt • (C. H. P.) 
Naşit Fırat Saı:ırııu.t\' (C. H. P.) 
Dr. Sadi Konuk Saııll!W\ (C. H. P.) (~lô Ma'1ıl) 

Dr. Makbule Dıblan ey11a'l'f (C. H. P.) 

Kaııım Gülek SeyhtıW (C. H. P.) (Bakan9 

Dr. Kıennıl ·Siııı'r ' Sey4ıan (C. H. P.l 
i n:ın Tekelioğlu Seyh'a'l'l (C. H. P. ) 

H ilnı'!J • U'rlıtf Seylı'nl\' (C. H. P.) (ESki Birlmn') 
Ahmet Remzi Yüregfı, Se~'a!t' (C. H. P. ) 

Etem İzzet Benice Siird (H. H. P.) 

Sabri Çeliktuğ . 'ii'd. (H. If.. P.) 
Ali Rıza Esen 'ird (H. H. P.) 

Lutfi Yavuz Slii.'d" (H. H. P.) 
uphi Batur StliöbJ (D. P.) 

Cevdet Kerim İnceda)"J Sfnob (C. H. P .) 

Baka~ 

En,ver Kök Si..BGtl ( . P:) 
Nazif Ergin (<ll-. m P.ı 
Şeınsettin Günaltay (C. H. P.) 

Muttalip Oker (C. H. P.) 
Reşat Şemsettin Sim~ (C. H. P.) 
Gl. Fikri 'l'irkeş ( . H. P.) 
Emin Ataç Telth·dnt (C. H. P .) 
Ziya Ersın Cezaroğlu Te~ (C. H . P. ) 
Recai Güreli Toıtıı.d (C. H. P.) 
Halid Nazıni Keşmiıt Tokad (C. H. P. ) (Bat&A) 

azım Poroy TOl(Ad (C. H. P.) 
Faik Ahmet .Baı'tıtç\1 . Tı'ab~n (C. H. P .) Yi ır. 

Ali Rıza Işıl Tl'ılb~ (C. H. P.) 

Raif Karadeniz Trılb (C. H. P.) {T . .B. ll. 
kanvekir ve elki . " ~ '. Baku) 
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Zekiye Molaoflu 

............ ,.. 
Trabzon (C. li. P .) .. -·1~ 

Harndi Orhon :lt l:ı:ııbıoıı (U. H. P .) 

Hasan Saka 'Jlvabzoıı (C. IL P. ) ( BufjiJakaıı ) 

Ali Sarıalioğlu Trabwıı (('. ll. I'. ) 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Trabzon {C. ır. P. ) 
Muaınll'ler Yanınbıyık ~()ll {Ç. H. P.\ 
Ncemeddin Sahir Sılan Tnıwcli cc. n. P.\ 
11hmu~ ,Jlım llmwt·li ıW ll. ; ' .) 

Xıasii ,QeııgJ!r l ' ı ·fu ~c. n. ·ı· . ı 

~ııo.t U'~li ı · r ~:ı W ılıl. P. J 
' ıu~t eınııl .:Y:ct\ı.in ı " ı •f;ı .(ı l '. Jl. P. l 
Rü§tü Oktıır \'ıııı (.l'. ı. l'. ı 
Celii.l Arat Yo1.gııd {C. ,JJ .; 1'. ı 
Dr. Kemal Cenap Berk"Ho_,. Yı n:;..:ad ( ·. Il. 1'. \ 
İhsan Olgun )'o1.gııd ( ' . H . 1'. ) 

Şinnar Devrin Zongulrlak (C. 11. P .l (Bakan ) 
Emin Erişirgil Z·ongulduk (C. H. P .) 
Naim Kromer 7.10ııgtıldıık (C. IT. P.) 
Orhan Seyfi Orhon 7.:'<mgııldHk (C. Il . P. ) 



1. Partiler 

I . tkinci topla.ntı 

Ikinci toplantı ~da Büyük Millet 
Meclisinde partili ve Bağımsıs milletveİdlleri 
u.yısı (4615) olup bunlardan (408) ü Oüm
huriyet Halk Partisine, (154) ii Demokrat 
Partiye mensub ve (8) i de Bağımsızdır. 

Bu toplantı sonunda, her parti kısmında 

belirtildiği Wıere Cümhmiyet Halk Pa.rtisi 
üye sayısı (403), Demokrat Parti tiye sayısı 
(32) , Millet Partiıli üye sayısı (11), Müstakil 
Demokrat Grupu üye sayısı (14) ve Bağımsız. 
lar sayısı da (5) olmwıtur. 

A) Cumhuriyet Halk Partisi 

1. Cümh:uriyet H alk Parli&ine mensup Mı'lletvek11leri ( 409) 

Ikinci toplantı baıımda Cümhuriyet Halk 
Partiıli üye sayısı ( 408) olup, Çaııa.kka.le Mil
letvekilleri Niyazi Çıtakoğlu ile Nurettin 
Unen ve Kütahya Milletvekili Memduh lapar
talığil'in H&lk Partisine katılmalan Wıeriııe 
sayısı (406) olmlif ve ·yine Hilmi Atlıoğlu 

Ankara), Emin Arkayın (Aydm) Dr. Zih
ni Ulğen (Bolu), Saffet Arıkan (Erziııcın) . 

Kemalettin Kamu (Erzurum), Münir Akkaya 
(Giresun), Gl. K8.zım Karabekir (İstanbul), 

Hilmi Çoruk (Kastamonu), Tevfik Temelli 
(Malatya), Abdurreualı: fat&na (Mardin), Şev-

Dr. Ahmet HB.mit Selgil 
Dı. Sabri Alon 
Hıfzırrahman Rqit Öymen 
Rauf Bayındır 
Şakir lmbrahimhakkıo~n 
&di Bekter 
Tevfik Ekmm 
Adil Toközlü 
Esat Doğan 
Mehmet K8.mil Boran 
.Arif Hikmet Onat 
Reşit Önder 
Fahri A.kg61 

Bu parti tl.7e 8l)lm ( ~) olmUftur. 

ket Akya.zı (Ordu), Halid Na.mıi Keşmir (To
kad) ve Ahmed Sungur (Yozgad) m muhtelif 
tarihlerde ölümleri ve Hamdullah Suphi Tan
növer (Istanbul), Ali Rıza İncealemdaroğlu 
(Zonguldak) ile Mua=er Alakant (Maniııa) 
nın parti üyeliğinden istifa. etmeleri Wıerine 
de üye sayısı (390) olmwıtur. 

Açık milletvekillikleri için bu toplantı 

içinde yapılan kısmi seçim sonunda. aııağıda. 

adla.n yazılı C. H. P . Adaylan kazanmış oldu
ğundan. 

.A.n.karıı 
Aydm 
Bolu 
Erzincan 
Erzurum 
İstanbul 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Mardin 
Ordu 
To ka d 
Yozpd 



AORI (3) 
Muştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA (4) 
Ahmet Eymi:r 
Zeki Tarhan 
Esııd Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA ( 17) 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure A ksoley 
Falih Rıikı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Aynıılı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekma.n 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukcu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eciş 
İlısan Ezğii 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü 
Mümtaz Ökmen 
Fakibe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA (7) 
Niyazi Aksu 
Num.an Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
}{ustafa lrorkut 
Tayfur Sökmen 
Nurnllah Esat Sunıer 

AYDIN (7) 
NeşetAkkor 

Gl. Refet Alp.man 
MitatAydın 

Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
·nri Göktepe 

BALIKESİR (13) 
Abdi Ağabeyoğlu 
1\fw.afier Akpınar 
Esat .Altan 
Fuad Bilal 
Osman Niyazi Borcu 
Orgl. İzzeddin ÇallljlaT 
Jlacim anidı 
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Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
Gl. ıraıım özalp 
Hilmi Şeremetij 
Fahrettin Tirit<Jğlu 
1 mali Hakkı Uzuno;:.al'§ılı 

B1LEC1K (3) 
Reşit Bozüyük 
Meınduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL (2) 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

Btnts (2) 
Mulıtar Ertan 
Arif Özdemir 

BOLU (7) 
Hasan ı,iikı-ü Ada! 
Hasan Cemi! Çaınbel 
Lu tfi Gören 
Cemi! Özçağlaı· 
Celal Sait Siren 
Dr. Zihni thgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR (2) 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korlrut. 

BURSA (12) 
Atıf. Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zelıra Budun~ 

Fabri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erlıan 
Mustafa Fehm1 Gerc:cker 
Abdürrahm8.lli lronuk 
Cemi! Öı: 
Muhittin Baba Panı 
Dr. M. Talat Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI (5) 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafıı Abdüllıalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Alı ın t J hsan Zeyneloğlu 

ÇOR II (5) 
Ali orut 
Ali R1za Ercm 
Dr. Ccmıı.l Kazancıoğlu 

Atıf Tüzttn 
Asım Us 

ÇORU}{ (8) 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağı! 
lsmet Ekeı· 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

eedet Yüeer 
DENİZLİ (7) 

Dr. Harndi Berkman 
Cemi) Çal güner 
Abidin Ege 
Naili lrüçüka 
Hult1si Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR (7} 
Fazı! Alımed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Karafagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

İhsan Hamid Tigrel 

EDİRNE (2) 
Mehmet Edip Ağaoğulları 
)[ahmut Nedim Gündüzalp 

ELAZI('} (5) 
Fuad Ağralı 
Mustafa: Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Fahri Karakaya 
Dr. •tbrahimTali Öngöreı,ı 

ERZİNCAN (5) 
Ziya Ağea 
Saffet Ankan • 
Bchçet Kemal Çağlar 
Abdiiihak Flrat 
, atıit . ağıroğlu 

FıRZURID{ (10) 
l~yiip Sabri Akgöl 
. alim Altuğ 
~~ ut ankayıı 

Raif Dinç 
Nııfiz Dumlu 
Cevnt Dursunoğlıı 
Milnir Rüsr v Göle 



Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
~ükrli K.oçak 

GAZ lAKTEB (7) 
Ömer Asım Aksoy 
Cemi! Alevli 
Ol. Aşir Atlı 
,emil 'aid Burlas 

Dr. Muzaffer anbolat 
Bekir Kaleli 
lk AbdürrahmiiJJ Melek 

GlRE UN (8) 
!llünir Akkaya 
Celal E~at Arseven 
E~ı-ef Dizdar 
Kii1.ım Okay 
İsınail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikı·et Yüzatlı 

Dr. Galip Kenan Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE (6) 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARt (1) 
S<>lim ven 

HATAY (6) 
Abdulla:h Cilli 
Gl. Eyup Durukan 
Hasan l\1ursaloğlu 
:A-bdillgani Türkın ıı 
Suphi Bedir ffiuç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA (5) 
Kazım .Aydar 
Rifat Gilllü 

ait Köksal 
Kemal Turan 
. evki Yıılvaç 

1 TANB f, (ll ) 
AJj Rıza Aı"I 

Gl. Ret t Bele 
Dr. ikola Fnkaçelli 

[ekki Hikmet GelenheK 
Gl. Kiizıın Kurnbekir 
Dr. J\.fim Kemal Ök<' 

Dr. Akil Muhtal' Özden 
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Rccep Pe.kcr 
Hamdullah upbi Tanrıöver 
Oı·gl. Cemi! ahlt Teydemir 
1 Iü~e)rin Ca h it Yalçın 

lZl\HR ('16) 
Şevket Adalan 
Benal Aı-ımau 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lilti.fc Bekiı· Çeyrekbaşı 
ı•:ı;at Çın11r 

~:ltodııt Dikın e ıı 

Sami Oülcüoğlu 
Atıf lnıın 
Halınıi Kökcıı 

Sait Odyak 
Ekı·cııı Orıın 

Hıı.vdnı· Rü§tÜ Öktem 
Dı· . Kum ran ör. 
Şükrü Sarııcoğlu 

H u sım Ali Yüce! 
KARS (9) 

Mehmet Bahadıı· 
Aziz Sıımih İlter 
Akif İyidoğan 
Şerııfettin Karacnn 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmerı 
1'ezer 'l'aşkırıııı 

Hiisıınıcttin Tuga<; 
KA TAMO (9) 

Muzaffer Akalllll 
nı. Abdullah .Alptoğ.an 
Tahsin Çoşkıı.n 

Hauıdi Çelen 
Hilmi Ç-oruh 
Dr. Fahri Ecevit 
1-~thi ~fağa.ra 

Ziya Orbay 
flaki Tümtürk 

KAY F:Rt (6 ) 
OJ. ~ıılih Avgın 

. 'ait Azmi Fcyzioğlu 
Roşid Özsoy 
l•'ıti k ~e 1 e ı· 
Öıııt>r 'l'a.~çıoğlu 
lluyrullah Ürklin 

1\"TRKLAREJ,t (5) 
Zühtü .\kın 

Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Ka.nsu 
Şevket Ödül 
Dı·. l"uıı.d Umay 

KIRŞEHiR (4) 

hınail Hakl'ı fialtucıoğlu 

Nihai Erdem 
Sahir 1\urııllnoğlu 
Ş('vkct Torgut 

KOCAEL1 (lO) 
Ahmet F'ııik Abasıyanık 

!sıııa.il Riiştü Aksal 
Gcnap Aksu 
1'\ıııd Bnlkıı n 
l>r. 1• ıı;:ıl Şerefettin Büı·ge 

.\li Dikmen 
, ihııt Erim 
ı\nıinıl Şükür Okaıı 

• !ad Pek 
• lhı·ahiın üreyya Yiğit 

KONYA (16) 
Dr. Huliisi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
MuhRin Adil Bina! 
m. Ali Fuad Cebesoy 
Sadad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
.,. evki Ergun 
Rnsiın Erel 
Fııtin Gökmeıı 

Dr. adi Trmak 
Hulki Karagülle 
N aiın Ha.ziın On at 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sıloy 
Ali Rıza Tül'el 
Halis lnusan 

KÜTAHYA {3) 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA ( ll) 
Abdürrıılıiın lvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fıl'fıl 

M:usta(a aim Karaköylü 
Dr. afer Özeiçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşaugil 



Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmut Nedim Zabçı 

MANİSA (Ll) 
Yunus Muaınıner Alakaut 
Kor!. Ali Rıza Arttınkal 
Kamil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Isınail Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Faik Kurdoğlu 
Dr. Meınduh NPcdet Otaman 
Yaşar Özey 
IIilmi Öztarhan 
l<,t>)".r.ullah Usulu 

. MARAŞ (5) 

Dr. Kenıııli Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kamil tdil 
1 lıısaıı Reşit 'l'ankut 
Ahrlııllah Yaycıoğln 

MARDiN (7) 
lrfnn Feı·id Alpaya 
m. Seyfi Düzgören 
Rıza Brteıı 

Abdülkadir Knlav 
Gl Kiazım evüktekin • 
Abdürrezzak Şatann 
Dr. Aziz Uras 

MUGLA (1) 
Abidin Çakır 

MUŞ (2) 
Bari Dedeoğlu 
Halit Onaran 

NlGDE (7) 
Ferit Ecer 
Rifat Günroy 
Halit •Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüııeyin Ulusoy 

ORDU (8) 
Şevket Aikyazı 

Dr. Vehbi De:ıxrir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulfuıi Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zekiı Mesut Sezer 
Hamdi Şa.rlan 
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Hanıdi Yalman 

RİZE (6) 
'l'ahsin Bırkir Balta 
Hasan Cavit Belii.l 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fa:bri Kurtuluş 
Fund Sirmen 
Ali Zıı'h 

SA'Mi UN ( 10) 
Hüseyin Berk 
Cemi! Bilsel 
HiiBnü Ça'kır 
Naşit Fırat 

Rıza Işıtan 

Y·nkup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi: 'K•onuk 
MuiJı Köptiilü 
Mebmed Allı Yörüker 

SEY'FIAN (10) 
Kernol Çelik 
Dr. Ma~bule Dı hln ıı 
Kasım Ener 
Kıısım Güle'k 
Cavit Oral 
Dr. Kema·l Satır 

inan Tekeli'Oğlu 
Hilmi Uran 
Ali IMünif Y egcııa 
A•hmet RemziYüregir 

S!!RD (4) 
Ete'ın !zzet Benice 
Sa b ri ()eliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lutfi Y n vuz 

SlNOB (2) 
I,fttfi Akl;oy 
Cevdet 'Kerim 1ncedayı 

SİVA (12) 
Mitat Şükrü Bleda 
Gl. Fikri Tirkt>.ş 
Naılf Ergin 
~ msettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kftmil Kita-pçı 
M'uttalip Öker 
eeınettin adak 

Abidin Yurdakul 
TEKlRDAÖ ( 5) 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
F>ayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemi! Uybadın 

TOKAD (8) 
b'eyzi Eken 
Recai Güreli 
Halit N azmi K~mir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Llltifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON ~12) 

Faik Ahmed Barııtçu 
Sırrı Day 
Da~ Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Ali Rıza lşıl 
&aif Karadeniz 
Zekiye M'olaoğlu 
Hıundi Orhol'\ 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğru 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ (2) 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut '!'an 

tJRFA (6) 
ınan Ağan 

Ataılay A.lı:an 

V118fi Gerger 
Razi Soyer 
Esat T keli 

uut Kemal Yetkin 
VAN (3) 

lbra'him Arvas 
Mu:taffer Koça'k 
Rüştü Oktar 

YüZGAD 
elill Arat 

Ziya Arlmnt 
. Dr. 'Kemal Cenap 
Kamil Eı<be'k 

17) 

Berkaoy Reşat Şem ettin irer 
İsmail Mehmed U~r 
Şakir Uma ..,..- .. -~ ım lçQz 
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İııısan Ol<guıi hmail Ergener 

Emin Erişirgil 
.\ hmet Gürel 

Sabri Koçer 
khmet Sungur 

ZONGULDAK · (9) 
Şinasi Devrin Ali Rr2n 1ncealemdaroğlu 

Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orh~n 
Nuri Tarhan 

C. H. P. Yedinci Kurultayının 3 . XII . 
1947 tarihli toplantısında Ankara Milletvekili 
tsrnet İnönü Parti ·Genel Başka.nlığına, Seyhan 
Milletveki1i Hi1ı:tı.i T1tıı.tı Genel Ba.şlaı.nvekilli-

ğine ve aşağıda a.dlan yazılı za.tlıtr da. Parti 
Divanı asıl ve yedek üyeliklerine seçilmişler
dir. 

ll . Parti Divanı as·ıl uyele1·i 

ı. .Ali Rıza Türel Konya Milletvekili 
2. Şükrü Saracoğlu İzmir :. 
3. Tevfik Fikret Sılay Konya :. 

4. U'mnllah Ssat Sumer Antalya ;, 

5. Ziya Arkant Yozgad , 
(i. Ali 'raşkapılı Avukat 
7. Recep Peker !stanbul Milletvekili [1] 

Mehmet Orhon !zmir n Başkanı 
9. Sa.hir Kurntluoğlu Kırşehir Milletvekili 

10". Şefik Tugay Malatya Milletvekili 
ll. Cemi! Said Barlas Gazian te b > (1] 
12. Cevat Dursunoğlu Erzurum , 
13. Dr. Fa~:ıl Şerafettin Bürge Kocaeli :. 

14. Hüseyin Cahit Yalçm İstanbul > [1] 
15. 1smet Eker Co rum , 
1&. Dr. Kemali Bayizit Maraş > [1] 
17. Mehmet Emin Erişirgil Zonguldak , [1] 
18. · Hüsnü Çakır Samsun , [1] 
19. xemaı. Çelik Seyhan , 
20. .Atıf Ödül lstanbul n Başkanı 
21. Dr. e:mal Kazancıoğlu Çoruh Milletvekili 
22. ~~a Orgeevren Balıkesir , [1] 
23. Dr. Zilmi Ulgen Bolu , [1] 
24. Dr. Ahmet Haınid Selı.zil .Ankara l l Başkanı 
25. Aı-if Çubukcıı Aııkara Milletvekili 
26. Dr. Kemal Satır . eyhan ]\{illetvekili 
27. Fazlı Meto Adana Çiftçiler Birliği Başkanı 
2 . FahriBük Bm-sa lllilletvekili 
2.!J. Ömer Olgun Anı kat, Erzıırum 11 Başkanı 
30. Dr. Lebip Yurdoğlu lzınj r 1lcc Başkanı 
31. Hürrem Müftügil Elfı.zığ n Başkanı 
32. K§mil Çoşkunoğlu Manisa Milletvekili 
33. Vehbi Koç Ankura Ticaret Odası Başkanı 
3-l. af~ Atui Kansu Kırklareli tilletveki li 
35. Şadi Ehyeşil !~el Delcgesi 



36. Muhsin Adil Bina! Konya M:illetvJkili 
37. Esat Oktay Kars Milletvekili 
:38. Mekki Hikmet Gelenbeğ lstanhul Milletvekili 
~9. Esat Uras Amasya Milletvekili 

.fO. ;\Iustafa Hatiboğlu Trabzon De)egesi 

I ll. - Paı ·ti Divam Yedek · üyeleri 

1. Niyazi kyürek 
:2. Mitat Toroğlu 
a. Bekir •Karacaşeh ir 

.J.. P.sat Uras 

.i. Arif Onat 
H. Mckki Hikmet Oclcnbeğ 
7. Nerrnettin ı~ry?.ioğlu 

~~ - Ekrem Orhorı 
!l. Esat Kaynıııkç ı 

10. llıı Hn n Reşit 'l'arıku t 

1 1. Enver Ko~ ak 
12. Sabit 'ağıroğlu 

13. Naim Krorner 
ı.ı.. Dr. Esat Oktay 
15. llalit Aksoy 
Hl. Harndi Kocabay 
17. Uaıııdi Yalınan 

lS. Hüseyin Dinçer 
J 9. Rüştü Oktar 
20. Dr. Fahri Ecevit -
21. Kazım Köklü 
22. Hacim Çal"lklı 
23. Reşat Türe] 
24. Dr. Hüseyin 1lulki Oı.tı·a 

25. Mehmet Ali Turan 
26. Reşit Tarakçıoğlu 

27. Mustafa Hatiboğlu 
28. Naci Cemşit 
29. Osman Çağa! 
30. Rakım Çumralı 

31. .Abdürrahman Karnar 
32. ait Köksal 
33. Kamil Baykal 
34. Dr . .Akif .Arkan 
35. N azım Poroy 
36. Nazif Ergin 
37. Kilzun. Okay 
38. Rica bl· ·.Atili;·· . 

Balıkesir Delegesi 
lçel Delegesi 
Rskişehir Delegesi 
Amasya Milletvekili 
Oı·du Delegesi 
Istanbul Milletvekili 
Kııyseri Deleg<'s\ 
ll iz ı• Del e gesi 
Deııiıli Deleg<'si 
Mara'$ Milletvl'kili 
On:r.iıınteh f>el egcsi 
!~rzincan Mill etvekili 
Zonguldak ,. 
J\ıırs » 
Emekli Vali 
Hivas Diegesi 
Onlu Milletvekili 
Fldime Delesesi 
Van Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
Gümüşane Dele~lli 
Balıkesir Milletvekili 
Bursa Delegesi 
Jzmir Millelvekili 
Bingöl DelegeaL 
'J'rabzon Milletvekili 
Trabzon Delegeei [2] 
Giresun ,. 
Çoruh » 
Konya ,. 
Niğde ıt 

tsparta Milletv.ekili 
Çanakkale Delegesi 
Çankırı Milletvekili 
Tokad ,. 

il'a ,. 
ir snn • 

GümU.ane Delegeli 

Lll 
il] 
[2J 
1.21 
[2) 

121 
llJ 
12) 
[ 1 J 
1~1 
f2J 
ll ] 
lll 
[2] 

rı ı 
[1) 



39. HaÜt Onarah 
40. Sabri Akm 

M n ş Milletvekili 
Aydın Delegesi 

t11 Bu topla.nh içinde Divan ıuli üyeliklerinden türlü sebeplef'le ayrılan Recep Pek er (1 stan
bui), Hii&eyin (Jahit Yalç~n (Istanbul), Cemil S!Hd Bar/m (Gazianteb), Dr. Kemali Bayi~t (lıfaraş) , 
Alehmet Emin Eri§irgı1 (Zonguldak), fNisnii Çakır (Sa:m.tun}, Süreyya Orgeevren (Balıkesir), ile ve· 
fat eden Dr. Zihni V7.oen (Bolu) nun yerlerine seçim sırasına göre yedeklerden 

Niyazi Ahyürek 
Mitat Taroğlu 
Necmettin Fey~ğlu 
Esat Kaymakçı 
Sabit Sağıroğlu 
Naim Kromer 
H alit Aks01J 
Hatndi ·KocabCI1J 

Getirilmi§ltrdir. 

Balıkesir Delegesi 
!çel » 
Kayseri » 
Deniıli' » 
Erzincan Milletvekı1i 
Zonguldak ,. 
Emekli VaU 
SiviJB Delegui 

[2) Yedek olaı·ak seçilmiş oı.aoılardaıı Esad U ras (A.masya Milletvekili), Mekki Hikmet Gele?t
bey (lstaııbul .Villetııekiıt}, Esad Oktay (Kars Milletvekili) ve itbıstafa Hatiboğlu (Trabzoıı dc
legesi) aynı zamanda asil iiyeliğe seçilmiş olmalarından 1 e IJa.çan Re§id Ta.nkut (Maraş Milletve
kili} miifettişliğe tıiyiıı edilmiş bulımınasındam. 11e Bekir Karaca§ehir (Eskişehir delegesi), Arif 
Onat (Ordu delegesi), Ekrem Or1ıoıı (Rize delegesi) 11e Hııver Koçak (Gazianteb delegesi) nin de 
öziirlii old11klnnm bildirmeleri11.e bi'llaPıı asıl üyelikZere seçim sınw1ıa göre diğer iiyeler getirilmiş
tir. 

TV • Gı"el Idare Kurulu [1) 

Tevfik Fikret Sıla.y Konya Milletvekili O enelsekreter 
nrullBih Esat Swner Antal~ » 

Ali Taşkapılı Avukat ,. 
Cevat Dursunoğlu Erzumum » 
f'emil Said Bartas Gazian te b ,. [2) 
'ahir Kurutinoğlu Kırşehir ,. 
lk )<'azı! Şerefettin Bürge Kocaeli ,. 
.\fuhsin Adil Bina! , Konyn ,. 
Dr. Kemali Bayizit :\fıırnş ,. [2] 
K mal Çelik Heyhruı ,. 
Ur. Kemal at ır , ' eyhıın » 
Ziya Arkanı Yor.gnd ,. 

[1] C. Il. P. Divanının 4 . XII . 1947 '~arihli toplantısında tJÇilmişti!'. 

[2] Goziaııteb Mill tvckı1i Cemil aid Barlas 'ın. ?'icaret, MarO§ Mil«ıtvekilt Dr. Kemali Bayiı'
m ile ağltk ve Soşyal Yardım Ba/oanlı.ğına tayin edilmez.,; üurine yerlerine Çor1ıh MiUetvtkili 
Dr. Cemal Koıancıo~lu ile Dr. A1ım~l FUnııit elgil ıııçilmiflırdir. 
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V. Parti Gru.pu 

Oumhıui;yet Halk Part1aiııin lleo1il Grupu İdare Kurulu ıı.şa.ğıda a.d.lan yaaıh milletvekilleıi.Dden 
kurulm.U§tur : 

Saffet Arıkan }';rzincan Millctv(!kili Başkanvekili [IJ 
Şemsettin Güruı:ltaıy Siwııı » ,. 
Emin ilialim Ergun An~a.-ro ,. KiLtip 
Cemil Said IBarlas Ga~iantcb ,. » [2] 
lsınail Salbuncu Gireııun » Veınedıır 
Atıf '1'üzün ÇQrnlı » Üyr 
Şeref Ului Diiya rba·k ır • ,. 
Sait Azmi Feyzioğlu Kıı.yı;eri » • 
Sahir IKurutlmığlu Kır~ehir ,. • [2] 
Rıdvan Na.fiz Edgüer Mıı.ıı'isa » » [31 
N arif Erıgi n Sivas » » 

.. 

[1] Erzincan Muutvekili Salfet AMkan.'ın ıuıfalı iiıerin.e yerine 16 . Xll . 1948 tarihinde tamir 
Milletvekili Şii.krif Sarawğlu &eçilrni§tir. 

[2] Ga.ianteb Muulveküi Cemü Said BarUı$ ile Kırşehir lllı7letveküi aAir Kurotluoğl'U'nun 

KuruUayro Parti Divanı üyeliklerine &eçilıneleı-iiiıerine yerleriM Balıke&ir Milletvekili Muıaffe• 

Akpınar'Uı GireBUn Milletvekili Dr. Galip Kenen Zaimoğlu .fe9ilmi lerdir. 

[3] Manila Muutveküi Rıdvaıı Nafia Edgüer 17 . Vlll . 1948 tarihinde vefat ~tmi§ ife de Mec
lisin çaltpıalanna ara verdiği ı<ı1114na lel4d.ilf •lmif olınanncUın Kamuta11a antdihmtmiftir. 
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a.) Parti Grupunun çaJıfma1a.n ha.kkıııda. B§&ğıda.ki bildirimler baaında yayınla.nmı§tır . 
• 

1.- C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilliğin
den : 

C. ll. P . Mecliıı Orupu Oeoel Kurulu bugün 
(31 . X . 194-7) Genel Başkanvekili Şükrü a
raeoğlu 'ııuıı Başkaıılığında saat (10,30) da· ve 
(15) t top lanarak gizli oyla yapılım seçimdc 
[lrup Başkanvekillilclerine Sivas Mmctveki1i 
Şemsct tin Günaltay ilc Erzincan Milletvekili 

affet Arıkaıı'ı ve Grup İdare Kurulu Üyelik
lerine de Çonılı Milletvekili Atıf Tüzün'ü, Gire
sun Millet,rekili I sınail Sabun cu 'yu, Gazı'anteb 
Milletvekili 'ertın Said Barlas'ı , Kırşehi'r Millet. 
vekili aJıir Kurutluoğlu 'nu , Manisa Milletvekili 
Rıdvan Nafiz Edgücr'i, Ankara Milletvekili F.min 

Halim E rgun 'u, Kayseri Milletvekili Sait A7.mi 

Feyzioğlu 'nu, Sivas Milletvekili Nazif Ergin 'i ve 

Diyarbakır Milletvekili Şeref Uluğ'u seçmiştir, 

2.- C. H . P. Meclis Grupu Başkanvekilliğin
den : 

C. H. P . Mecll Grupu Genel Kurulu ll . Xl 
1947 alı günü J)]r1.incan Milletvekili Saffet An
kan 'ın Başkanlığında toplandı. 

Paıti Tü1.üğünün 124 ncü maddesi gereğince 
yapılıı.n se~imde Haysiyet Divanı Üyeliklerine 

3. - C. H. P . Meclis Grupu Başkanvekilliğin

den : 

. H. P . Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(9 . XII . 1947) saat (15 ) tc Başkanvekili Şern
settİn Günaltay'ın Başkanlığmda toplandı. 

_1. Dışişleri Bakanı, son aylardaki dünya 
'8i;va fuıjn gelj m el eri V bu ama u Tü.Ticiye 'yi 
doğı·udan doğruyu nlfikııdar eden lıfidiııcler huk
kutda· u.ııın ve etrdl.ı Jzalılıırda bulundu. 

2. Bund81l . ura B Jbiıkan, 23 ralık. 1947 
tarihinde sona erecek olan tırtanbul , , 

Büyük Millet Mct:li i Başkaıı lı k Divanı ıçın 

:'1-; ne giıdi oy'!a 'Y'Iı.ı)tlan seçinrsonı:ında da Mec1is 
Başkanlığı için fsta nbtıl Milletvekili ti-l. 'Kiiırun 
Ka.rabekir 'in , Başkunvekı11ikleri için Kıın:ya 

Milletvekili T evfik Fikret ı lııy'ın, Bingöl Mil
letvekili Feridun Fikd Düşünsel 'in ve Tı·~bwn 
Milletvekili Rıı.if ı aradeııiz 'in; Bıı.şka.nlık Divnnı 

Kıitipllkle ri i çiı! Tunreli Milletvekili Necıneddin 
. ahir S ılan ' ııı:, • amsun Milletveki li Naşit Fı

rat 'ın, Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal'uı. 
Kocaeli Milletvekili Sed ad Pek'in, İsparta Millet
vekili Sait Köksal 'm ve Urfa Milletv.ekili Atalay 
Akıın ' ın ; ldıırec i Üyelikler için de Bolu Millet
veki li Dr. Zihnj, Ülg-en 'In, Ağn Milletvekili Halid 
Bııyl'ak' ın ve Sivas l\'Iilletveki li Muttalip Oker'in 
adu.r gösterilmeleri takarrür etmiştir . 

Gündemde başka madde olmadığından oturu
ma suat (16,30) da son verilmiştir. 

Jiı sıın ~~zğü (Ankara), Hüseyin Cahil. Yalçııı 
(!Rl81lbul) , Dr. Mustafa Cantekin (Çorunı), Dr. 

a im Ali Dilemı·c (Rize), Münir Çağı! (Çorum ), 
Ceııı il Uybııdın ( Tekirdağ) ile Atıf Tüzün (Ço
ruh) ı;oğunlukla seçildiler. 

Oündenıde görüşü le<'ek başka konu olmadığın
dan ş:ıat 16,30 da oturuma son verildi. 

ilde sı kıyönetim idııı·esin in uzatılın asına Htikü
mctc:.e lüzurn görülmediğini i7.ah etti ve Hükiime
tin bu kararı Grup Genel Kurulunca tasvip 
olundu. 

3. Atatürk 'ün hemşiresi Bayan Makbule ';vı> 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması "'" 
Do~u bölgcll'ı:inde vaktiyle ltöylülcre ~evzi edil

. miş o lan ıı.rıııiıull tapu;v.ı bağlanrruısı bakkındaki 
Bıı.şhakanın tcklif leri csa~ itibaı;y]e kabul edildi. 

· ;v nk iı gee i1on · iO ~ :ağundan gü mdeki djğe r 
k' taP la ntıyıı. bl ca

n uri ldi . 
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4.- C. H. P. !ıfeclis Grupu Başkanvekilliğin-

den : ' 
C. II. .P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugüıı 

(16 . XII . 1947) Sivas Milletvekili l)enısettin 

Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

1. A~ık bulunan Grnp Ba~kaııvekiUiği için 
yıttpılan Heçim somında hmir Milletvekili Şülcrü 
Saraeoğlu'mın ~oğuııluk kazandığı anlaşıldı. 

2. Urup 1dare 1\urulunda a~ık bulunan iki 
ü.vclik için ~·apılan ser:im sonunda y ter ~ayı ka
~anllınıı.clığı anJ;ışıldığından seçimin gelecek top
Iant ıda ~·enilcnnıesi karadaştı. 

3. A~ık bulunun Biiyük ~iillet i\Ieclisı Ba~

kaııvekilliği ile Bıı§kanlık Divaııı Kfıtipliği için 
yapı lan seçim sonunda Sinob Milletvekili Cevdet 
Kerim lııcc·dll~'''nın Başkanvckilliği ve lllarelin 
::ımıcı,·ckili Dr. Ar.iz Uıas'ııı da Başkanlık Di
vıını Kfıtipliği adaylıklarında çoğunluk kazanelık

ları anlaşıldı. 

.ı. Bundan sonra Erzurum Milletvekili Gl. 
Vehbi Kocagüney 'in, şeker Şirketinde sarf yeri 
belli olmıyan dört milyon liralık bir_açığın Eko-

5. - . B. P. Meclis flrupu Başkaıwekilli
ğinden: 

C. n. P. l\ieelis Grupu Genel Kuı-ulu bugün 
(23 . Xll . 19'47) Sivııs Milletvekili Şemscttiıı 

Günaltay'ın Başkıınlığıııda toplandı 

1. - Grup İdare Kurulunda açık bulunan 
iki üyelik için geçen toplantıdan kalııu seçim 
tekrarlandı. Balıkesir MiUeivekili Muzaffer 
A.kpınar ve Giresun lliillet,rekili Dr. Galip Ken
an Zaimoğlu 'nun çoğunluk kazandıkları anla
şıldı. 

2. - Çon1h Millen•ekilleri Dr. Cemal Ka
zancıoğlu ve Ali Çomlı 'un. M urgu! Bakır İş
letmesi hakkındaki soru öneı:gclııri üzerine Eko
nomi Bal{anı etraflı llt~ıklaııuılarda bulundu. 
Btı ımıdo, işletmeye ıılütaallik malzeme sipıı

rişlerinin as itibariyle t<!ltemırıül etmiş oldu
ğunu ,.e tesiııte çalışacak y:ı han<'ı uzmanların 

angaje edilmiş Ye kısmen mabnllinde İŞ(' başla-

ııomi Bakıııılığı müfettişleri tarafından meydana 
çıkarılmış olduğu söylenti'lerinin mahiyeti hak
kındaki soru önergesi üzerine Ekonomi Hakanı 
tarafından verilen cevap dinlendi. 

Konu hakkında genel lwnuşma açılması Grup
ı;a kabul edildiğinden bir~ok hatiplerin mütalaa
larından sonrıı Ekonomi Bakanı, Şeker .,irketi
nin 1944 yılında yaptırd ığı inşaat Işi ile dalla 
e'TVelki senelerde mukavcieye bağladığı sandık 

konusu nıünascbctiyle yapıLın tahttikata ve bunun 
sılrahatına ve hukuk heyeti mütalaaJarına dair 
~'eııiş ıııalfımat verdi. Bu husuRta hukuki takiba
lu eııascn başlanmış olmakla beraber Başkanlığa 
sunuJan ve :enel Kurulca kabul edilerı önerge 
gereğince, Ceza Kanunu umumi hükümlerinin 
ışığı altında cezai takibat yapılması hususundald 
telkikatm da derinleştirileccğiııi bildirdi. 

Başkanın nrcliği izahatın tatmin edici olduğu 
oya müracaat sonunda anlaşıldı. 

Vakit gecikmiş olduğundan günderırin diğer 

maddelerinin görüşülmesi gelecek toplantıya bı
ralnlarak saat (20,30) da otu ı-uma son verildi. 

ıruş bulunduklarını, montaj işleriue 1948 İlkba
harında b~lanacağını ve bu sayede madenin 
1950 Ilkbaharında işletmeye açılabileceğini, iza
be dumanlannın eivar ınmto.kalarıı yapması 

muhtemel zararların önlenmesi i9in mümkün 
olalıilecek bütün tedbirlerin alınacağılll bildir
di. Bakanın bu açıklaması soru sahipleriııee 

yeter görüldü. 
3. - Erzurum Milletvekili alim Altuğ'un, 

canlı hayvan ihraemın menedilmesini icabetti
ren sebeplerin izahı ve serbest bırakmak husu
sundaki imkanların aranılıp aranılınadığı hak
kındaki soru ön'ergesi üzerine Tiea.ret Bakanı
nın geniş açıklaması ve soru sahibinin izahı din
lendi. 

'B'n konu hakkınde. genel kon~ma açılması 
liizumuna. dair Başbakanlığa verilen üç imzab 
önergenin oya sunulmaaının, Tüzük gereğince 

gelecek oturnma bırakıldığı Başbakaıılıkça bil
dirilerek saat (18,30) da toplantıya son verildi. 
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6. - C. H. P. Gı·up Başkanvekilliğinden : 
C. H. P. Meclis Gruu Genel Kurulu bugüıı 

(13 . I . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemsettiıı Günaltay 'ın başkanlığında toplandı. 

Kül'Süye gelen Başbakan : 

l . Ormıın ve Toprak lmnunlarının beli
ren lüzum ve ihtiyaca göre bazı hükümlerinin tu
diline dair Hükümctçc hazırlanmakta olan ka
nun tasıırılariyle 11ler Umumi tdarc~ i. Meıınır
lar Mnhakem.at ve Genel İktisat Meclisi kurul 
masına da<ir olıııı Kanun tasarılaruıın .nıkıntlıı 

Medise sunulacağını bildirdi ve Cnıp~ıı mcnı

nunlukla karşılandı. 

2. Meclis Komisyonlarında inrc:>lcnm ekt <.> 
Qla.n Polis Vazife ve SaHihiyl't Kanunu t asaı·ısiy

le Belediye Gelirlerinin artırılınasınıı: dair olan 
tasa.rmın da biran evvel sonuçlandırılmasını ri 
ca etti. 

7. - C. H. P. Meclis Grupn Başknııvekilli 

ğindcn : 

C. TL P . Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(20 . l . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

ı .. Fransa Millet Meclisinde teşekkü L etmi.~ 
hulımaıı «Fransa - Tilrkiye Dostluğu ParHimen
to Gruptu hakkındaki Büyük Millet Meclisi 
BaşkanJığının tezkeresi okuııdu. Buna mütena
zır olarıık Büyük Millet Meclisinde kurulacak 
olan dostluk teşekkülüne grupça iştirak edilme
si menınunhıkla tasvip edildi. 

2. Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo
nunda biriken işlerin bir an e.vvel sonuçlandı

rılmasını temin için lçtüziiğün 25 nci madde i 
gereğince geçici bir komisyon kurulması ve 
esas komisyonda boş olan yerlere seçim yapıl
ması hıık.kınnaki MeoliR Başkanlığı teklifi mu
vnfık görüldü. 

3. '!'okan Milletvekili Recai Güreli'nin, Ba
lıkesiı· 'in lTınıran Bııcuğındaki bir toplantııla 

3. Milletvı:killeri Seçimi Kanununun gizli 
oy ve açı1c tasnif prensipine göre lüzumlu açık
lamaları ve kanunun bu esasına , en uygun 
tatbik şeklini sağlıyaMk değişiklikleri havi bir 
tasarı hazırlanması hakkında Grup Genel Ku
rulunca prensip kararı ver ilmesini teklif etti. · 
Bunun üzerine muhtelif hatipler söz alarak nok
ta i nazariarını bildirdiler. Müzakere sonunda 
·ı fükiiınct tekli fini değişti ri ci mahiyette veri
leaı önergeler oya sunularak kabul edilmedi. 
Bıından som·a Hükümetin ele luttıldığı yirm i 
ü~ üyE'nin imzasını taşıyan ,,~ Hükümet tek li -
finin açık oyıı sıınulm ıı.~ ını 

ı-ine oya müracaat rdilrrek 
t enileaı prensip kanırının 

<•rl ildiği anlaşıldı. 

istiycn ön eı·ı::e üze
tıı~nif sonunda is
~;oğunlukl ıı kııbul 

Vııkit geci loııiş olduğuııdıuı l(iiııdc ıııde ki di
ğeı· konuların görilşülnıesi gelecek toplantıya 

bırakılıırak aat (20,45) te oturuma son verildi. 

söylenen sözler hak k ında İçişleri Bakanlığından 
izııhat istiyen önergesi okundu. İçişleri Bakanı 
konu üzerinde gerekli açıklamalarda. bulundu. 

4. Kastamonu Milletvekili Dr. Fahri Ece
vit'in, Grup Genel Kurul konuşmaları bakkın
dııki önergesi okundu ve bu hUSll.sta önerge sa
hirıin ve diğer hatiplerin mütıılii.ııları dinlendi . 

5. Şeker şirketinde sarf yeri belli olmı

yıı n dört milyon liralık nı:ığın mahiyetine dair 
16 . XIT . 1947 tarihli Genelkurul toplantısında 
ccreyaıı eden milzakere sonunda lmbul edilen 
öneı·ge gereğince, bu konunun ayrıca Ceza Ka
nunu umumi hükümlerinin ışığı altında da tet
kik olunduğunn ve ilgililer hakkında gerekli 
kovıışturmn yapılmak üzer.e dosyanın takımı ile 
.Ankara Cumhuriyet avcılığınıı. verildiğini 

Ekonomi Bakanı bildirdi. 
Gündemde bulunan ve '!'icaret Bakanlığını 

ill{ilPndiren konnların İstanbul'da bulunan Ba
kanın buzuruna talikan gelecek toplantıya bı

ı·akılmaı~ı uygun ı\'Öriiler~k saat (18,50) de otu
nının son verildi . 
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8. - C. H. P . Meclis Grupu Başkanvekilii

ğinden : 

C. U. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugÜn 
(27 . T . 1948) Sivas Milletvekili Şemsettin Gü
nnltfly'ııı Başkanlığında toplandı. 

1. General Kazım Karabekir'in ölümü ile 

ıı~ılnn 'l'ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

9. - ('. lL P . ;\lrrlis Urupıı Ba~kanvrkilli

ğindcıı: 

C'. ll . 1'. Meclis (:ıırupu (ienelkurulu bugün 
<:1 . n . 1948) saat ( l!'i) tı· Elivas Milletvekili 
Şemsett in Oünaltay 'ın Başkanlığındıı toplıındı. 

1. l'tizc MiU.Ptwkili Dr. Pahri Kıırtulu~ ta
ı-afından Anıer·ikau ynı·d ı ını etrafında ll ükümet
çe ne gibi haw·lıklur yııpılnıış olduğu ve ne '?e

kilde karaı· alındığı hakkında evvelce verilmiş 

olan ~oru önergesi üzerine : 
Dışişleri Bakanı ecmeddin Sııdak, Marshall 

Planının mahiyeti ve buna ait llükümetçe ya
pılan hazırlıklar hakkıncin Büyük Millet ),fecli
sinin diiııkü toplantı · ında "eı·miş oldü~ ı izahıt

tı hatırlattıktan sonrıı siyasi olayhnn sun za
manlardaki gelişmesi n<' d n ir açıklan·.a lııı da bu 
lundu. Bu ıni.iııascbetle söı alıın lı n• i;,i f'". dış 

memleketlerdeki temsil · durumunıu·. hakkıntla 

tenkid ve mütalaalarda bulundu lQr v > J'aris't~ 
toplanan AHııpa kalkınması KoııiE'ı· ııJ!ı<ı için 
menıleketimizce yapılan hazırhklar:ı w lleyeti
mizin oradaki çalışmalarına dair bilct. ı'tedilı>r . 

Bunun üzerine, o sırada kabİnede bulunan 
eski Tıınnı Bakanı Faik Kuı·doğlu ile F:koııomi 

10. ('. ll. P. Mcrlis Urupu Bıışkıınnkilli . 

ğinclen 

l '. ır . P. ı\feclis (:ı·upu O('nelkunılu bugii-ı 

(10. ır . 194!l) saat ( Hi) dr 'ivas Milll'tV(•kili 
Şeınsettiıı Oünaltııy 'ııı Raşkn n lığında toplaııdı. 

ı. turumun a<;ılmusıııı mütaakiıı söz nl.ııı 

Başbnkıın llıısıın Saka, velilerinin i~tpğ ' üzniıw 

ders programı ve saatleri dışında ihtiyııri oln 
rak ilkokul öğrencilerine din bilgisi vl'l'ilmcıü 

Parti adaylığı için seçim yapılarak Konya Mil
le t YPI<ili Ol. Ali Fııad Cebesoy'un çoğunluk ka
znnd ı ğı anlaşıldı. 

2. (-lündemde bulunan ve Ticaret Bakanlı

ğını ilırilendiren konuların görüşiilıııesi, Bakn
nın vıızife ile gittiği İstanbul'dan henüz nvdet 
t'tmenıi.5 olması hasebiyle gelecek toplantıya bı
rnln larnk saat (16) da oturuma son vHildi . 

Bakrıııı Tahsin Bekir Rııltıı, yapılrııı~ olan lıazıı•
lı klaı·a daiı· ı>uafl ı ınallı nıat vHdiler·. Memleke
timiz ııolına ikiııci delegr olaı·ak Paı·is Ko nfe
ı·ııııımııt katılını~ lınlnııan Konya Milletvekil i 
Ali Rızn 'l'üı·t'l <lP lıu konf<'ransın toplanma gıı
,l'('~ini belitti ve mE>ınleketinıizin iktisı.ıdi imkan
lan ve ihtiyaçları hakkında konfernn~a verilen 
mali.'ınııııı izah etti. Mıırslıııll Plfım çerçevesi 
içind~ Avı·upıının kalkınması yolunda 'rürkiye
ye düşen vazifenin yerine getirilebilmesi için 
gerekli eşya ve tesislerin neleı· olduğunun taf
.siliıtiyle konferansa ayrıca bildirilmiş olduğunu 
V·E' bu ihtiya~Jann Amerika'ya gönderilen Av
nıpa raporuna da giı ·miş hulmıduğunu belirtti. 

:l. Ç'omnı Milletvekili ır ıısene Ugaz 'ın 
iiner·ge i üzeı·inc Birleşıni.· Mill etler Kadın Hak
ları KomitE'. inde 'l'fu·k deleg-csi Mihri Pekt~ş 'm 

faaliyeti etrafında Dışişl~ri Rakıını t1ltmin edi
ri izıılılarda hulundıı. 

:ı. ltiindeınde hulunan ,.e Ti(•aret Baknnııu 
ilızileııcliren ıii~er clöı·t maddenin komı.,nlması 
Bakanın ı·ahııt ' ızlı~ı dolayısiyle ı:ıel<'cek top
lantıya bırakılarak sııınt ( Hl. 45) te otunıma !!On 
verildi. 

,-ı· iııı:ıııı. lıııı ip n • '' ııİı gihi din hilı:ıiıılrr·i yctiş
tiı·ııı~k hmruslnı·ını iııreliyer k ~rupa nrzetm,•k 
uı;pı·e iclııı·ı~ kurulunca bir komisyon seçilınexini 
t('kJif !'tti. nu t<•klif oyıı ~ıınnlııı·ıık çoğıınluklıı 

lGı hnl edi ltli. 
2. f:rımı·ıını ı\lilJetv!'kili . 'alim .._\ltuğ'un, 

..:nnlı lıuynıu ilıı·ueıııın nıcncdilml'sini icntwı

tirf'lı ~clwpleı-iıı izahı ' "<' serlpst bırnkmıı.k hn
ııu.nndı:ıki itnki\ııların arumlıp ıu·anılınadığı hıılt-
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kmda verilen ve 23. XII . 1947 tarihli toplantı
da göriişiil ı:ı. önergesi üzerine Ticaret Dakam
nın verdiği iımhlar sonunda bu konu hakkında 
genel konuşına açılma, ına C\air verilmiş olan 
önerge bugünkü toı>lantıda oya sunularak ka
bul edildi. Bunun üzerine muhtelif hatipler ko
nu hakkında etraflı mütalA.alarda btıluııduJaı·. 

Mütaakiben Ticaret Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı gereken izahları verdiler ve ileri sürülen 
soruları cevaplandırdılar. Neticede, Tüzük ge
reğince oya müracaat edilerek çoğunlukla cc
vapların tatmin edici görülmüş olduğu anJaşı l 

dı. 

3. Gaziauteh "A1illetvekili Bekir Kal eli, Zi
raat Bankası üzerinJe Ticaret Bakanlığının yı-t 

kisine dair olan önergesini geri aldığım ,bildiı· 

mesi üzeı·ine konu. gündemden çıkarıldı. 

ll. - C. H. P . Meclis Gropu Başkanvekilli

ğinden: 

C. E. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugüıı 
(17 . XI . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltay'ın Başkanlığında top; andı. 

ı. , öz alan !çişleı·i Bakanı Mü ni ı· Büsrev 
Göle, non yağmudaı-ın Adana ve ÇukurOYil 
bölgesinde zata · ve sel tahribatı yaptığını bü
yük bir e ·efle bildirerek bu ıııiies.~if tabiııt biidi
sesinin sebebiyet verdiği ıstırapların azaltılma
sı yolunda gerek:·i ilcil yardımlarm .vapılnınktıı 
olduğunu vo mütemminı tedbirleı·iıı Hlııınııısınıı 

devam edileceğini ifade etti. 
Bunu mütnakıp Dayını.lırlık Bakıını Kasını 

Oiilck, ıııahalliıı su işleı·iııe ve 'Cl bnskııılarıııu 

dair alınmış ve alınucak tedbirlerle yaııılan iş

lere ait telmik ı:alışnıalar üzerinde izahl a rda hıı

hmdn. 
Muhtelif hatiplerin mütalaa ve sornl:ı.ı · ıııı da 

cevaplamak üzere kürsüye gelen Başhnkıın Ila
san akıı, menıleket su i.ş: erini l' aslı suı·rt tc ııi

zmnlııruak i~iıı nükümet<:C düşünül n tl'dbirll'ı·i 

, . bıınlarm tııhnkkukunu tt>min ede<!l'k mali r -
dakfırlıldııruı büyüklüğiinü b lirtti. Büyük ınah

rııflnr gözı.> ııltnaı·ak Çukurova su işiniıt rndiknl 
bir sur tte bnlH ~aresi aranıldığını ve llükünı~>

tin bu dfıvayı halletmek azminde bulunduğunu 
açıkladı. 

~- Erzincan Milletvekili abit Sağıroğlu' 
ının. L~ rzincan 'dan Ofis<:e fasulye ~a tın alınına
sırun durJunılması ve ot·du ihtiyacının Ofisten 
satın alınmasından vazgeçilerek ınütaahhitle: .. • 
,·erilmesi sebepleri hakknıda ki önerg-esi üzerin~ 
'l'i<·:ıı-et ve Milll SııYtııınıa Bakanları bahis ko
nusu o)nn ınubayaa safhalıırma dair etraflı 

rcnıplaı· verdileı·. 

Öıırrg<' sahibi, bu htısustaki görüşlerini i uı lı 

ettikt en sonra neticeyi beklediğini bildirdL 

5. Ankaı·a Milletvekili Muam ıııcı· Bı·iş'iıı. 

Avrupa kallniıması ve memleketimiz ekonomisi 
hakkıııdııki öueı·gesinin müzakeresine !?e~ildiği · 
Rıı-ııda önrrge sahilıiııin ot\ıruıııda huluıım ad ığı 

antıışılma ı üzeı·iııe lıu kon unun görüşülmesi ge
lecek toplantıya bırakıldı ve Sııat (]8,35) de 
top] H utı.v::ı ~on v!'rildi. 

2. Okullarda din öğretimi konusunu incele
mek üzere teşkil edilmiş olan konıi<ıyonnn Per
~cınbe gününe kada ı· pı· •nsip kar·a ı·ı ıılrıhilt>c!'ği 

ümit edildiğinden o gün öğleden so ııı·a (h·up 

Genel Kunı1umın toplanması yolıındıık\ T\aş

kıınlık teklifi kabul ed ildL 
3. nundan sonra gündeme geçileı·ek Arıka 

ra Milletvekili Munınuıer Fkiş'in 16 lar konre
ransındaıı sonr·ıı Milli E1wnonıi H Kalkınıııa 
mız ve Avrupa kalkııııııasıııa yardım hııı·el<e1i 

ııo katılmamız ınevz.uu üzı>ı·inclr Ekonomi, 'l'ıı 

rını ve Ticaret Bııkaıılıklarıııı ilgil<'ndiı·!'n . oı·ıı 

önPrg-esi olnınchı. 

~öz alım Ekonomi Bakam, Ayı·upn iktisadi 
~ birliği Türkiye'nin tesirli rolü üzerinde dura
rak sanayi, maadin ve tınerji sahalarında hazır
'lanan planların tahakkuku halinde bir taraftan 
Milli •kalk:ınmamız ve diğer taraftan ihracat yo
Iu ile Avropa kalkınmasına müessir yardım im
'kii.nlarının sağlanacağı etrafında açıklamalar

da btılQndu ve bilhassa taşkömürü, ~bakır ve 
kromun ihraç maddeleri arasındaki e'hemmiyet
Ji mevkiini belirterek !bu arada et ve 'balık. gibi 
ervetlerimizin değerlendirilmesi için ıtedbirler 
d~ünüldüğünü izah etti. 

Ekonomi Bakanından onra !kürsüye gelen 
'l'nı-ım Bakanı Tahsin Co§kan, zirai ltalkmma
ınız ve iatilısali artırma yolundaki çalışmalarla 
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'bul)ll dair alınan te<İibirleri etraflıca illnlattı. 

Daha sonra Ticaret Bakanı Ma'lımut Nediııı 
Gündüzalp da, bu konu üzerinde ıBakanlığını 

ilgilendiren iz&hla.rda !bulundu. 

•Bakanlardan sonra söz alan önevge sahibi 
Ankara Milletvekili Muammer Eriş, lbu önerge
yi vermekteki maksadını ve Avrupa İktisadi 
Kalkınma Komisyıonuna verilen rapor hakkın-
daki mütalô.alarıru açıkladı. · 

4. Gazianteb Milletvekili iBekir ·Kal.eıli 'nin, 
orduda emir erlerinin kaldırılarak yerine taz
ıminat verilmesini teklif eden önergesi ile :bunun 
acele olarak gündeme alınmaısıru istiyen diğer 
önergesi okundu. 

Kürs'iiye gelen Bekir Kal eli, önergesini etı·af
ılı surette izah ettikten sonra Milli Savunma Ba: 
kanı Münir Birsel, ~u mevzua dair daha evvel 
Grup İdare Kurulunda cereyaıı eden görüşme-

. 12. - U. ll. P. Mecliı; Grupu Başkanvekilii

ğinden: 

C. H. P. Meclis Grupu Genel Kuı'lliu bugün 
(19 . II . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltay 'ın Başkanlığında toplandı. 

1. Dini öğretim konularını incelemek üzere 
Grup Genel Kurulunca teşkili karadaştırılan 

komisyonun raporu okundu. 
Komisyon raporu ile teklif edilen konular 

hakkında söz alan hatipler genel konuşmalar

da bulunduktan sonra fikirlerin tebellür edebil
mesi ve karşılıklı mütaHl.alarııı dağıJmaması için 
rapordili üç konunun ayrı ayrı görüşülerek ka
rara bağlanması Başkaıılıkça oya sunularak ço
ğıuılukla kabul edildi. Bunun üzerine ilkokul
larda din bilgisi verilmesine dair olan komisyon 
raporunun birinci kısmı üzerinde mqlıtelif ha
tipler geniş mütalaalar ileri sürdüler. Kürsüye 
gelen Milli Eğitim Bakanı, bu hususta etraflı 
ııçıklamalarda bulundu ve sorııJarı cevaplıııı

dırdı. 

Ne.ticede ı 
T 

A ) ' ocuk velileı·iııin nrzusu lılhik olmıık 
şartiyl ilkokulların son iki aımflarındıı 

lere tema~ ederek <ı ııaman da teklif ettiği ike
ı·e yakında toplanacak olan .A keri Şuranın bu 
konu hakkmdaki mütalaa ının alınması ve bu 
hwmsun normal zamanm avdetine bıralkılması 

lüzumuna işaret etti. Bu izaJhlar üzerine Anka
ı-n M·illetv~ki]i Mümtaz Ökmen taratından veri
len ''e bu mevzu üv.erincleki ikonuşmalarm Hü
künıt>tin tetkiki neticesine taJi.kiııi teklif eden 
Önl'l'g i oya sunulaı·ak kabul edildi. 

5. Rize IMiJletvoeki!i Dr. F'ahri• !Kurulu 'un, 
memleketimizin 'bazı sahil •bölgelerinde ya:baneı 
bir devlete mens1ıp 'Olduğu zannedilen şüp·heli 
faaliyetin önlenme i için 'RUkümetçe alınm-a ı 

g"ereken tedlıir ve ic:raata ait önergesi İçişleri, 
lnııştıııııa w Milli •Sııvunma &kanl·an tarafın
dan tamnin edici şekilde cevaplandırıldı. 

6. Gündemdeki diğer bir QDerg~nin ·görü
şülmesi gelecek tıoplantıya lbırakılarak saat 
(18,20) de otunımıı . on verildi . 

okul içinde ve ders zamanları dışmda din denri 
Yerilmesi ; 

R) erilecek din derslerinin programları-
nın v okuttu.rulacak kitaplaıın Diyanet İşleri 
tarafından hazırlalllp M'illi Eğitim Bakanlığının 
tasvip ''e tasdikından geçmesi ; 

') Din d rsleriııi okutııcaklarm ilkokul 
öğı·etm.enlerinden ve i c ap ederse matlup vw f
lnrı hniz kimselerden seçilmesine MiiJl Ttlğitim 

Bakanlığının yetkili olması ; 

D) Din dersi veren öğı·etnı nl rin ücratıc
rinin yaı·dım nam ı altınıla Devletçe ödenmesi; 

Bu konuda köy okııllarında din d ı'Si v re
bilmek için köy enstitüleı•inin hazırlık sınıfı öğ
ı·oııcileriıı de din der~i verilmesi ve ilkokulu bi
tiı·ıniş olmak .. artiyle lın der lere on altı yaşına 
kııdıtt· çqcukların dn devamına ınüsoade olunıno
sı Yl' üc: senelik ilkokıLlların da ııon sııııflarındıı 
kezalik yine ihtiyari din dersi verilmesi esııııları 
~o~unlııkln luıbul edildi. 

2. lnııım v hatip gibi din hizmetlcrlni ifa 

edecek lemonJorı yetiştir cek öğı· tim mücs e-



680 -
selerinin kurulması v(' yüksek din bilginleri ve 
mütı>fekkirleri yetiştirmek üzer üniversitede 
bir 1sl fım İlahiyııt Fakültesi ktmılına ı lüzımıu 

na dair olan komisyon raporunun ikinci ve 

ü~üncü kısım konula rının önemi itibal'iy le vr 

13. - '. H. P. Meclis Gnıpu Başkaııvekilli 

ğinden: 

(". Tl. P. i\feeliH Gt'Upu Genel Kurulu bug-iiıı 

(J3 . IV . 19-!8) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Ş!'mSC'ttin Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

l. Kürsüye ~elen Dışişleri Bakanı Necmet
tin Sadak, son Avrupa seya.ba.ti esnasında işt.i 

rnk ettiği konferanslarin bu münasebetle yap
tığı temııs l n r Vt' dünya siyasetinin son ~e !işın c
leri hnkkındıı bir buçuk Raat süren etraflı n<;ık

lamnlarda hnhınmnş ve Bakanın izahlar ı ın~m -

14. - C. H. P. Meclis Gruppu Baııkanveki l 

liğinden : 

C. H. P . Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(20 . IV . 1949) saat l 5 te i vas Milletv'ekili 
,_emsettin Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

Kürsüye gelen lııştııına Bakanı Şükrü Ko
çak; gemi satın. almak üzere Amerika 'ya gön
derilen heyetler hakkında verilen soru önergesi 
münnsebetiyle Meclis !~tüzüğünün 177 nci mad
desine tevfikan soruşturma yapılmasına dair 
Büyük lfillet M:eclisi Başkanlığına verilen ve 
Meclis gündemine alınan önergeye yıınnki Kıt

mntay toplantısında cevap vereceğini bildirdi. 

Bunun üzel'ine söz alan nıuhteUf hatipl eı· 
parti tüzüğü hükümlerini anlayış bakunından 

mütalaalarını söylediler. 

Yapılan uzun müzakerelerden onra Ba§kaıı
lığa veri len önergelerden : (Partili bir Mill t -

15. - '. ll. P . .M dis Onıpu (l •ııel Ku nı ltı 
hugiin (27 . IV ·. 194 ) saat (15) tl' lzmir l1il 
letvekili .,.ükrü arucoğln'nuıı Başkanlığında 

hunla ı· ın kanun ıuevzmı olmaları hakımından 

f{Ctıiş trtkikleri ~eı·ekti rdi ği ıı deıı ~örü.şülmele

riniıı g-e l!'cek toplantılam bırakılınası hakkın

lııki öıw ı·~r l r ı · o.va sunulut'lık kıı.bnl edildikten 

~o ııı·ıı snnt (20. 15) tt' otunım a son vHildi. 

ııuıı lukla kııı·şılunınıştıı· . 

Dı~i~l<'ri Hııkuııı , ınütııakiben vukubulan tür
Iii soi'U i at'iıı hatiplerin müta l i\n l ıll'lnı tatmin edi
<·i şekikl <> ccvap l nnclıı·nıışt ır . 

2. Dini öğı·ctim konularını incelemek üzere 
kuruinn C'. H. P . MecliR Orupu Komisyonunun , 
hıındnn Pvvr lki toplantıdıı. birinci mnddrsi kıı 

lml Nlilf'tı ı·nponıııclnki rliğn maddelerin grle
r·rk toplantıda göriişülınesi komisyon başkanı 

tıt tı teklifi üzerine genelkurulca uygun görüle
ı·rk saa t (17.15\ tc oturuma son verilmiştir . 

YE>k ilinin biı· Bakanın icraatı hııkkında Meclis
çe tahkikat açılııbilııı csin f' dair olıuı talebi. 
Grup mt'ztıniyeti ilc Meclise intikal etmek ica
beder. Bunun için dı> Grupun daha evvel işinı 

mahiyetine ıttıhı hiısıl etmesi ve müzakere aç
mn~ı l Az ımdıı· . Fakat bugün balıis rnevzuu olan 
ınesc le, bir soru önerg si münnsebetiyle Meclis
te e' rvelden açıklanmış vı> Grup üyelerince de 
ınevzua ıttıla h5sıl edilmiş olduğundan bu me
selede beliren dunun:ı görE> işin nçıkça M:eclis
te görü~ülnıesi umumi efkfırı aydınlatmak ba
kımından uy~n olacağından Gnıpumııztın, lıo 
konunun Kanıulayda alenen konuşulmasına ka
rar vermesi) hakkındaki önerge çoğunlukla ko
bul olundu. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle gündeın
deki diğer konnların konnşulmıı ı gelecek top
lıı.ııtıya bırakılıırak snat ( 19.~0 ) dıı oturumn 
son verildi.. 

fnplıınclı. 

P.uğdny ibrncı dolayısiyl<' Pl!ki Ticıı.ret Ro 
kanı hakkında Meclis soruşturması yapılmasına 
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dair '!'ürkiye· Büyiik Millet Mcclisiııiıı ~6 Niıııın 
194 tarihli Oturuımınd ıı Ha§kıııılığu ıııınulaıı 

ve Meclis gündem in e alınan öneı·ge hakkıııda 

Grup Genel Kurulunda müzakere a~ ılaı·uk biı· 

kumru vımlnıasııı ı istiy<'n öııorgcleı· üzerint' 
söz a lan muhte li f hatiplt>r· hıı knııuyıı dair olan 
düşüıweleı·iııi bildirdi ler. 

llu unıdu eski 'l 'ieıı r·ct Bukııııı Atıf l ıııın dıı 

gt• ııi~ n.~ ıkl ıııı ı ı tlıırdıı bulundu. 

Kii nıüyt• ~elen Haşhııkaıı Yıınlııııcısı : hııhst• · 

dilen bütün lıususlııı·ııı T(lpnık Ofisi lıiiıı.l·rsiıı

de üt; aydaıı beı·i Hüküııı t·t~r tt'tkik n tııhkik 

koıınsıı yııp ı ld ı ğıııı. ıwtit· ı·ııiıı nıt•ııılc•kt•t uıııuıııi 

Hi. - l'. H. P. ı\lrelis llıınıpu Bıışkıınvekil 

liğindcn : 

('. H . P. Merlis Gu ı·upu Genel Kurulu hııgfuı 
( 4 . V . 1 !J.I$) saııt (J 5) tc ~iv as :.\!illetvekili 
Şemsettin Günalta~··ın Raııkanlığında toplandı. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vchhi Kocagüney 
ve liaraş Milletvekili Or. K ılınil İ dil ' in , gün
demde bulunan soı·ıı önergelerinin tercihan gö
rüşülmesi yolu nclııki teklifleri kalıni dilıliklı-n 

sonra: 

1. ~}rzurum lli Özel l flaı·esin in ., 947 yılı 
Bütçesinden yapılan lıfızı nııısı·aflar{l daiı· Gl. 
Vehbi Kocııgüuey'in soru öııeı·gesini l çişleı·i 

Bakalll <'(wııpla ndırdı. 

2. Mııl'll.~ Milletvekili Dı ·. Kfıınil !dil 'in. 
1936 senesinde İsp-ençiyııri ve ·fıb~i Müstahznr
lar Kıınuııunıııı yerli ilflÇ ~anayiiııi kol'Uma ba
kımından eksiklerini tamaınlaııuık üz re Ba
kanlar Kurulıınca evvelce ıılınnıış olan km·arm 
7 . IV . 1947 tarihinde ağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının teşebbüsü neticesind.e yeni 
bir Rııkanlnr Kıırulu knrariyl<' iptııl edi lmesi 

17. - C. H. P . Meclis Grupu Başkanvekilli
ğinden: 

C'. n. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(6 . V . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemaettin Günaltay'Dı Başkanlıfında toplandı. · 

efka~ıııı tatmin edici olmas ı için keyfiy tin mn
liye müfettiş l erinden kurulu bir h yete hııvale 

ve tevdi ecÜ lmiş bulunduğunu ve kı~a bir müd
det içinde almmasına çalı~an sonucun açıklana 

l!ağını bildirdi ve sorul arı cevaplandıı·tlı. Bu tah
kikatın iızıuııi biı· ay içinde in tı.ıç edileceği , vu
kt\buluıt sual iizel'ine, Boşbakan Yardımcısı 

tıırnfındaıı tası·Hı edild i. 

Bunun üzeı·iıı e Bıışkıuılığu . sun ul a n öue rgP
Iel'(]t'n. Meclis soı·ııştul'llınsı hakknıduki teklifiıı 
hu t t'lkikatın soınııw hıl'llkılııııı~ınııı karnı· al 
tııııı ıılııııııasııııı doiı· olan öııHgt• ~oğtuıluld:ı 

kııhul ('(! it erek saıı1 (2 l.l:i ) h• tll\ll'llnıı\ ~on ,.,._ 

rildi. 

sebebiyle ktı)'f iyetiıı yel'li ilfı ~ nuüstl'isi sahip
l~ri arasında uyandırdığı ıık islerin tetkika de
ğer bir mahiy.et arzettiği ve ayrıca döviz k.ar
ı:;ılığı l sviçre'dt>n getirilmiş olan idrofil pamuk
lar dıı aynı derecede dedikodu mev1.uu oldu
ğnııdan P arti Tüziiğii g<•r.cğince hu mevzular 
hakkında genel konuııına açılm ıııır yolundaki , 
iinı>ı·p:f'si okuııııı·ak genel konuşma açılınası ka
bul edildi. 

Bumın üzerinl' küı·siye g len önerge sahibi 
ili' Rakanın açıklamalıı.rı ''C konu üzerinde söz 
alıın diğeı· hatiplerin beyanlan dinlendi. 

eticede Bakanın verdiği i zahatın tatmin 
l'<l ici olduğu oya müracaat sonunda. anlaşıldı. 

Ayrıca yapılan tekl if üzeı·ine bu konular 
hakkındaki bütün görüşme l erin aynen nıeşri uy
ııun göı·ill ı·ek vaktin gecikın€'si s hebiyle gün
demde bulunan d iğeı· maddelerin müzakeresi
nin Pel'jjenıbe ı::ününe bıraktimaRı kararlaştı ve 
sııat (20, 50) de oturuma son verildi. 

ot : Bu tutanak Ulus Gazetesinin 6, 7, 8, 9, 
10, ll, 12 ve 13 tarihli nüshalarında yayınlan

mıştır . 

Dini öğretim konularını inc.elemek üzere ev
velee kurulnıu.ş olan Parti Komisyonu raporu
nun ikinci kısmı okunarak söz alan hatipli!rin 
konu üzerindeki görilf ve dütüniltlerini belirten 
mütalAaları dinlendi 
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Vaktin geçilmıiş olması ve daha söz isıiyen 

hatiplerin bulunması itibariyle m~erenin de-

18. - C. H. P. Meclis Grnpu Başkanvekil

liğinden : 

. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(ll . V . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

Söz alan Başbakan kürsüye gelerek; Büyük 
Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda müzakere 
edilmekte olan Seçim Kanunu tasarısı safhaları 
hakkında izııhat verdikten sonra gündemin ikin
ci maddesind ki seçim prensipiyle alakalı tekli
fin, Memurin Muhakemat Kanununun tııdiline 

ait tasarıya taallftkıı itibariyle görü§Ülınesinin 

vamı gelecek toplantıya bırakılarak sae.t (19.20) 
de oturuma son verildi. 

tehirini istedi ve bir hafta içinde bu tasarınln 
Parti Grupuna sunulmasının mukarrer olduğunu 
bildirdi . 

Bu konu üzerinde söz alan muhtelif hatiple
rin mütalaalarmdan sonra Başbakanın teklifi 
oya konarak kabul olundu. 

Perşembe günü saat (15) te toplanılmak üzere 
oturuma son verildi. 

Not : 13 . V . 19:18 tarihli toplantıda neşri 

kararlaştırılan, 

Bu tutanak Ulus Gazetesinin 19, 20, 21 ve 
23 tarihli nüshalarında yayınlanmıştır. 

19. - P. ır. P. M<>elis nıpu B!U$kttıl\· killi- Jotvt•kili 'üreyyıı Öı·!!eevı·en vı• Kocaeli Millet-
ğinden: 

('. H. P. Meclis .ı·upu Geııel Kuı·ulu bugün 
(1· . V . 194 ) saat (15) te iva · Milletv kiJi 
Şı>ınsrttin Clünaltııy'ın Başkımlığında toplandi. 

1. flrııp n<'nel Kurulunun ll . V . 194 tıı 

ı·ihli t oıılnntıı;ındıı c reyıın <'den ıı-örü~nıoleı·dc ; 

· öı ı.;öylrıniş bultmıın 'rekirdıığ Milletv ki li Fa 
yıl< Oıtrıık 'm; «b yanatının matbuata yıınhş ak 
sHm i~: olduğuııdnn o otııı·um tutanağının ayn ıı 

nE>Şı·i v yo gı'Uptaki özlerinin kendi tm·ııfı ndan 

gazet.t>l ı•d doğru olaı·ak yayıninnmasına mü . 
nd<· Pdilmı>Ri:. hukknıdaki önerge i okundu. 

Öneı·g<' sahibi teklifini açıkladıktan son;:; 
o otuııımdn söz sö~-Jı·miş b~ılunnn Rnhkeııiı· ~Iii -

~0. - . 11. P . }ft>cli Grup Rnşkanvekilli
ğindı>n : 

(' . Tf. P . .\1 t•lis Clı-upu G ne! J{uı·ulu bugün 
m: . V . 194 nt (]5) tE' tırnıir Iili tv kili 
.. il t'\ .'ıırı~~·o~ltı'nun 'R~kanlığın<ln toplımdı . 

vekili :.'l!ihııt Eı·iın d!' sözlerinin gazeteler yan
hı;: olaı·ak aksettiğini ve hn itihnrln önerg<' sa
hibinin teklifine katıldıklarını hildirclilcr. 

Bu tekli f etrafında konuşan diğer hııtipl ı·in

dP sözl I'İ dinlcndiktı>n ~onra oya müracaat olu
narak ll . Y . 194R taı·ihli Gı-ııp Genel Kurulu 
oturumuna ait tutıınııkların a.vnt'n neşı·inin uy
g-un p;öriildüğü an laşıldı . 

2. ' Dini öğretim konulııı·ı h11kkındaki Par
t i Koıııi yonu ı·aponınun ikinci kısmın-.:ı gö:·ü
~ülme ine de\'tt\)1 olundu. 

Konu üzerinde öz ıılmış olan hatipler dü
şüncelerini bildirdiler. B\ı hususta daha birçok 
1\filletv ki Ji öz almı, bulunduğundan müzake
renin devamı gt>lecek oturuma bırakıldı. 

Bn~ın w yııyın işleri V(l bn münasebetle son 
ıamanlardıı ~ıkan mccmnalarda heliren muhte
lif temayüller üzeı·ind uzun görüşmı>leı- olmuş 

bu bu. ıslnrı incel ınPk üz ı·e paı·tire bir ko
komisyon kurulmasınıı karı11 · ''~rilmiştir . 

. . 
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21.- C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilliğin

den : 

C. ll. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(20 . V . 1948) lzmir Milletvekili Şükrü Saracoğ
ln 'nun Başkanlığıııda toplandı. 

1. ı;;öz alan Başbakan, Memurin Muhakeınııt 
Kanununun prensipicı-i hakkında bi'r karara va
ı·ılnıası i<:in gündemde bulunan ve konuştılması 
bugüne lımılnllllı konu üzerinde Hükümetçc ha
zırlanan teklif,i p;etirdiğini bunun evvel emirde 
bir Parti Komi yonunda gör~ülerek acele so
ııuçlıındll'llıp Genel Kurulda müzak')reyc arzo
luııına•ının claha uy~un olacağını bildirdi. 

Bnnıııı ib:crine söz alan hatipler mütaliı.ala

ı·ırıı öylediler. Neticede, bu nıevzua ait pren
sipierin kurulacak Parti Komisyonunda görüşü-

22. - C. ll. P. Meclis Gnıpu Ba;ıkaııvckilli
ğindcn : 

C. lT. P. Meclis Crupu Genel Kurulu bugün 
(25 . Y . 1948) saat (1~) te Sivas Milletvekili 
Şemscttin Oünaltay 'ın Başkanlığında toplandı. 

1. Dini öğretim işini incelemek için kurul 
muş olıın Pıırti Komisyonu raporunun; yüksek 
din bil~nleri ile müftü ve vai7Jeri yetiştinnek 

üzere üniversite bünyesi içinde bir İslam İlahiyal 
l<'ukültesi kurulmasının münasip ve muvafık ola
<'nğına dair bulun.nn üçüncü macldcsi bir~ok ha
tiplerin mütaliialarından sonra oya konarak ka
bul olunclu. 

23. - C. H . P. ~leclis Grupu Başkanvekilii

ğinden : 
. H. P. Meclis Grupu f1-cnel Kurulu bugün 

(27 . V. 1948) saat (15) te !zmir 1\lilletvekili 
iikı-ü !:-iaı·acoğlu 'nun Ba kanlığında toplandı. 

l:luşlanı~k iizcre bulurısn hububat rckoltesi V<' 

uıııunıi alıırak bu seneki toprak ürünleri hakkın
t!ıı. tatbik edilmesi clüşünülen tedbirler dai r 
Gıı.ıp~il bir genel konuşma açılmasını isliyen Baş
b(llaın IIasaıı. Saka'nın önergesi ile aynı mııltiyet
te , eyhan Milletvekilleri Kasım Ener \"e a•i? 

lerek l.ıir karura bağlarıdıktan sonra Genel Kurul
da ınüzakereye arzolunmr.sına çoğunlukla karar 
verildi. 

2. Dini öğretim konuları ba.kkındald Parti 
Komisyonu raporunun imam ve hatip gibi din 
hizmetlerini ifa edecek elemanlar yetiştiı·iJmesi 

lüzumuııa taallilk eden ikinci maddesinin miiza.. 
keresine devam olundu. 

Konu etrafında yapılan uzun tartışmalardan 
soııra Başkanlığa verilen önergeler okunarak; 

Milli Eğitim Bakanlığma bağlı kurslar açıl
ınası ve buraya ortaokul mezunlarından askerli
ğini yapmış kimseler alınması suretiyle memleket 
ihtiyacını karşılamak üzere din hizmetlerini gö
recek eleıuanlarııı yetiştirilmesi prensipinin tesbi
tini tcklif eden önerge ~oğunlukla kabul edildi ve 
saat (1 ,30) da Oturuma son verildi. 

2. Doğu ve Güney İllerimizin idari durrunu 
ilc bu bölgelerin asayiş ve iıızıbatı bakıntından 

Hükümetçe alınmış olan ''e ayrıca alınma ı ge
rekli göriilen tedbirlerin nelerden ibaret olduğu 
hakkında Tunceli Milletvekili ecnıeddin ahir 
Sılan tarafından evvelce verilen oru önergesi İç
işleri Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Bundan 
sonra önerge sahibiniıı etrailı izahları ve İçişleri 
Bakanının bununla ilgili cevapları dinlendi. 

3. Gündemde bulunan diğ r iki · maddenin 
görüşülıncsi, verilen önerge üzerine perşembe gü
nüne bırakılarak saat (13,15) t~ Oturuma son 
verildi. 

Oral tara!wdan \' eı'İlcn önerge okunarak Hükü
met in il!teği ile bu konular hakkmda f.\'enel ko
nuşma açılması uygun görüldü . 

Buııuu üzeriuo Başbakan geniş açıklamnda bu
luııurak soruları cevaplandırdı. 

Konu etrafında konuşan hatipler I{Örüıj v dü
şüncelerini bildirdiler. Söz alan daha nirc:ıok mil· 
Jetvekili bulunduğundan vcı vaktin de ı,~<'ikmiş 

olmasından dolayı konuşmanın devamı yarınki 

uma günü saat (10) ;ı bıralolarak toplantıya 

saat (20) de son verildi. 
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24. - C. H . P. Meclis Grupu Başkanvekilli
ğinden : 

C. H. P. Meclis Grupu Genel Kw·ulu bugün 
(2 . V. 1948) suat (10) da İzmir lVIilletvekili 
Şükrü 'uracoğlu 'ııun Başkanlığmda toplandı. 

Hubnbat rekoltesi ve umumi olarak bu seneki 
topr·ak ürünleri hakkındıı tatbik edi1metii dü ü-

25. - C. 11. P . )[ elis Grupu Başkanvekilli
ğiıtden : 

' . I L P. Meelis Orupn Oenel Kurnltı bugüıı 
(1 . VI . 1948) Sivas Milletvekili Şemsettin ,ün
altııy'ın Başkanlığında toplaııdı : 

Tarun Bakanlığı teşkilatında son zamanda 
;vapılmış olan bir tiı.yin münasebet.iyle 'e;vhan 

26. - C. H. P . Meclis Gı ·upu Bnşkııın-ekil

liğirıd en : 
C' . H. P. Meclis ı·upıı Genelkumlu bugün 

(3. VT. 194 ) saat ( 15.~0) da Sivas Milletveki
li Şcmsettin Günaltay 'ın BaJikanlığındn toplan
dı. 

1. flububat satışları bak:kındıı. Toprak 
Ofiste yııpılan ve yarınki Meclis giinderııincle 

bulunan nıüfettişler ı·ıı.poru ınünasebctiylc ; ko
un mm grupta konuşutma ı hakkındaki tekli[ 
üzerine muhtelif hatipleı·in ınütaliwları ·onunda 

27. - . H. P. Meclis Grupu Bnııkanvekilli
ğinden: 

C. B. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
( . VI . 1948) saat (15) te Sivas Milletvekili 
em ·ettin Günaltay'ın Ba.;ıkanlığıuda. toplaııdı. 

1. Uiizı suçlardan dolayı memurların ko
vuşturma v y.orgılanma U""lleri baktondaki ka
nun prensiplerini incelemek üzere kurulan Grup 
Komisyonu rapoı·u olnındu. eşitli konulara ta
alluk eden maddeler<'l"ll sı:çim ile ilgili esaslıırı 
ihtiva eden dördiin<!ü ı>ıuddenin müstaeelen 
göriişiilm si hııkkıntlaki teklif kabul edildi. Ra-

nülen tedbider üzerindeki konuşmalara devam 
olundu. Konu etrıı.fında daha birçok hatipler 
~ahsi görüş ve mütaliialarııııı söylediler. Bu mü
nasebetle söz alan Ba-şbnkarı yenideıı açıklamada. 

bulundu ve soruları cevaplaııdırdı. 
Mevzu tamamen aydmlarunış bulunduğundan 

saat (13,30) dn Oturuma son verildi. 

)![illetvekili Sinan Tckelioğlu 'nun soru önergesi
ni Bakıın ccvaplandırdı. 

Bu ınünasebotle genel konuşma ıı.çılnıası ka
bul olunamk söz alan hatiplerin mütaJiiaları din
lendi 1·e Başhaknn açıklaınalarda bulundu. Vaktin 
geçmiş olmasına biııacn mü7-akerenin devamı 

Peı-şembc gününe bırnkılıırıık Oturuma son ve
rildi. 

evyeJce verilmiş olan karar gereğince kanunun 
doğrudan doğı·uya Knınutaydıı göı·üşiilııı~si tek· 
lifi kabul edildi. 

i. Ron günlerde ' !'a rım Bakıuılığı 'l'cşkil fı

tınclıı yapılan bir tftyin müıı asebetiyle Salı gü
ııi.i başlayan genel konuşmaya dı>vam olundu. Bu 
meıııunuı evvelce teşkilatında bulunduğu 'l'itın

rt>t Hakanlığından gerek n maliınıatın alınınası 
ic;iıı konuşmanın başka bir güne bırakılması 

hakkıntlaki Tal'llıı Bakıınıııın teklifi kabul edil
likten somıı sııııt (19) da otunıma son verildi. 

porun geniş ve et raflı görüşmeleri icap ettiren 
diğer maddeleri ilerdo görüşülmek üzere şimdi
lik raporun aynen yayıninnması kararlaştırıldı. 

2. Çalışma Bakanlığı faıı.liyeti hakkında 

genııorn açılmıı sı için verilıniş olan bir '6nerge
nin, aliiknlı Bakan tara:ıntlan bu hususta her 
türlü ac:ıklamnyıı bıızır bulunduğu beyııniyle , 

kabul edilmesi talep edilm~ fakat Genel Ku
rulca buna lüıuaı ~öriilm~mıştk 

3. Bfızı suiistimnllerle kanuni salahiyetle
lerin aşılması gibi hareketleri incelemek ve bun
ların önlenmesi ve gerekli cezaların tayini hu-
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susunda mevcut esasların kafi olup olmadığını 
araştırarak icap ettiği takdirde yeni ve tamanı
layıcı tedbir ve kararla rı tesbit etmek üzere bir 
grup komisyon-w- kurulması hakkındaki önerge 
kabul olundu. 

4. Üç milletvekilinin, bundan ~vvelki grup 
genel toplantılarmda muhtelif konular üzerin
deki konuşmalnı:ının bazı gazeteler tarafından 

28. - C. H. P. Meclis Grupu Raşkanvekilli 

ğinden: 

C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 
(15 . VI . 1948) saat (15) te İzmir Milletvekili 
Şükrü Sarncoğlu 'nun Başkanlığında toplandı. 

Kürsüye gelen Başbakan Hasan nka, 'Hükü
metin beyannamesini okudu ve bu beyanname 
etrafında geniş izahlarda bulundu. 

Söz alan birçok hatiplerin bu husustaki mü-

29. - C. H . P. Meclis Grupn Başkanvekilli
~inden : 

C. R. P. Meclis C:nıpu nen!'l Kurulu lnıgün 
(22 . VI . 1948) saat (15) te Siıvas ı:Mill.etvekili 
Şemsettin Günaltay'ın Başkanlığında toplandı. 

1. Grup toplantrlanndaki özlerinin 'bir ıga
zete tarafından tahrif edildiği iddiasiyle bu gö
rüşmelere ait beynolannın lüzum ve talep ha
linde allikalı -makama verilmesini istiyen Bunıa 
Mmetvekili 'Mu'lıittin 'Balha Pars'ın bu isteği ka
bul olundu. 

2. Memleketteki bazı zaraı·lı .fikir cereyan
larının önlenmesi için gereken tedbirleri hazır

la.mak üzere kurulmu olan Grup Komisyonu 

30. - C. H. P. •Mecliiı Grupu Başkanvekilli

ğinden : 
• C. H. P . 'Meclis Grupu Genel Kurulu bugün 

(24 . VJ . 1948) İ'V·as Milletvekili Şemsettin 
Günaltay'ın Ba4kanlığında toplandı. 

Memleketteki 'bazı zamrlı fikir cereyanlun-

ta h rif edildiği mütalAasiyle bıına ait tutanakta
no aynen yayınlanması istekl eri, sık sık teker
r·ür eden bu gibi tahriflerin ehemmiyetsiıdiği be
lirtilerek kabul edilmedi. 

Not: 
YayınlaıunaRı kararlaştırılan komisyon ra

poru ilişiktir. 9. VI. J!) .. ıf~ tarihli l lus Ga7.tı· 

tesinde yayınlanmıştır. 

talaaları dinlendikten soıu·a tekrar kürsüye ge· 
Jen Başbakan, açıklamalarda bulundu ve çeşit
li soruları cevaplandırdı. 

Nt>t.icede, açık oya müracaat olunarak (6) 
ı ·ct ve (1 ) çekirışere karşı (279) oyla grupun 
yeni Hükümete güvenini birdirdiği Başkaniıkça 
tebliğ olundu. 

Bu netice uzerine alkışlarla kürsüye gelen 
Başbakım teşekkürlerini bildirdi ve saat (20,45) 
te otuı·uma on vt>rildi. 

raporunun görüşül'ınesi ~lecek t-oplantıyıa bıra
kıldı. 

3. Bazı suçlardan dolayı memurlarm ko~
turnıa V(.' yargılarıma usulleri hakkındaki kan-Jn 
prensiplerini inceleme·k üzere kurulmuş olan 
Grup Komisyonu raponındaki geri kalan .kısun
lor·ın ııynen Hiikiümete verilmesi uygun görüldü. 

.ı . Ç)orum Milll'tv kili Hasene Dgaz'ın ee
z.a. ervlerinin umumi tamir, tanzim, bakım ve sağ
lık işleri hakkında Adalet ve ağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarını ilgilendiren önergesi tu iki 
Bakan tarafından cevaplandırıldı. Ayrıca öner
ge a1ıibinin iza'hları dinlendikk>n oonra sa.nt 
( 19,45) te oturuma on verildi. 

nın önlenmesi ' in gerekon bedbirleri I'Jıazırlamak 
üzere kurulmuş olan Gnıp Komisyonu raporu 
~öriişüldü . 

Konu üz rind!' ·öz alan hatiplerd!'n bir kıH· 
ını dinlendikk>n onra konuıjmaııın devamı g • 
lecek toplantıya bırakılarak saat (19) dıı. otunı· 

mn son verildi. 
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31. - C. H. P. Mecl.:is Grupu Bllfkanvekilli

ğinden : 

C. H. P . l\1.ecl.:is Grupn Genel 'Kurulu bugün 
(29 . VI . 1948) İzmir ~Milletvekili Şükrü n
ııacoğlu 'nun Başikanlığında top'landı. 

Memlekett~ld ~ararh fikir tıereyanlannm 
Önlenmesi için 1kuruhnuş ·olan Grup Komisyonu 
raporunun görüşülmesine devam olundu. Söz 
alan lbir~k lhatipler, memieketin hayat ve istik
lil.li ve inkılabımızm korunma'Sı bakımından bü-

yük bir önem taşıyan komünizm ve diğer za
rarlı ceı-eyanla.r konusu üzerinde derin 'bir he
yecan ve ha a i·yetle göruş ve düşüncelerini 
HÇıklııdılar. 

Neticede, komisyon raporu ile muhteli:f ha
titller tarafından ·belirtilen esaslar göz önünde 
tutul·arak Hükümetçe •gerelken tedbirlerin alın
ınası karal'laştll'ı ldı ve hazırlıı,nacalk tasarılar 

göı·üşülmek üze ı ·e ık()nunun grup ·gündeminde 
bıraküması uygun görülerek oturuma saat 
(20, 15) te son verildi. 



B) Demokrat Parti 

İkinci toplantı başmda Demokrat Parti 
üye sayısı (54) olup türlü sebeplerle partiden 
çıkanlan ve çekilenlerle bu partiye katı

lanlar neticesinde üye (32) olmuştur . 

Alakanı bu partiye katılm.ışlardır. 

[1) İ§a.retli olanlar Partiden çıkanlmi§· 
1\1-rdır, 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncea
lemdaroğlu ile Manisa. Milletvekili Muammer 

[2) tşa.retli olanlar PartiMn çeşkilmi§: 
lerdir. 

Al!'Y AN KARAHİ AR 
GL Sadık Aldoğıııı lll 
Mehmet Aşkar (2] 
Hazim Bozca 1 LJ 
Hasan Din<:er lı j 
Şahin Liiçirı [2 J 
Kemal Özçobarı 
Dr. Cemal 'l'unca 
Ahmed Veziroğlu 

BURDUR (2) 
Ahmet Ali Çmar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Beh<:et Gökçen [2] 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Krrsever[2) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ [2] 
Dr. Bahattin Öğütmen 121 
Melım'Ct Öktem (2] 

ESKİŞEH lR 
İsmail Hakkı Çevik 

Abnıet Oğuz [1] 
lfasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıı 
KemH 1 Zeytinoğlu 
8min , azak [ıj 

tÇEL 
Haydar Aslun (21 
Uıılil Atalı1y . 

aim Ergenekon 
alib İnankur 

R fik Koraltan 
Dr. Aziz Köksal 
Dr. Cemal Ramazanoğlu 

1STANnlJL 
alıımoıı Adato 

Enis Akaygen [1] 
Celiıl Hayar 
~'aı·uk afiz Çamlıbel 
f'narl Hulfısi Demirelli 
Osman ul'i T\öni 1 ı 1 

Fuııd Köprüiii 
Ahmet Kemııl ilivrili [1] 

enihi Yürüten 

KAY ERİ 
~'ikri Apaydm 
Kamil Gündet 
R!'şit Turgut 

KüTAHYA 
ı la k kı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy • 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
llısan Şerif Özgen 
Ahmet •rahtakılr<; (1 ı 

MUÖT.ıA 
ecati Erdem [J ı 

Asım Gürsu (2) 
ııri Özsan 

Dr. Mithat Snkaroğlu (1] 

SİNOB 
. 'uphi Batur f2) 
E:nvcı- Kök [2] 
Yusuf Kemal T ngirşek [1) 



C) Müstakii Demokrat Grupu 

Bu Toplantı içinde Demokrat Partiden 
çekilmı veya. çı.kanlıı.nl:ımn Büyillı: •Mtllet Mec-

.AFYIO N K.AR.AiHİSAR 

iıl·h~et Gök~en 

Ali Hıza Kıı·seveı· 

lisi içinde teşkil ettikleri Grup, a.şağıda ad
lan yazili (14) zattan kurulmuştur. 

İÇEL 

Mebırıet .\~kaı· 

Hazim Bo1.ca 

lfn.•nn Dinçer 

Şahin Liıçin 
EDİRN'E 

l·'rthi l~ı·inı~ağ 

BURDUR 

.Ahınct ı\li ınar 

ESK!lŞEHİR 

.\.hınel Oğuz 

1 faydııı · Aslan 

İSTANIBUL 
. \ h ııH·I K<'mal Silivri li 

K'OTAH'YıA 
,\Jııııll Tahtakılı~ 

MUG LA 
:'\ı'l·ııti Eı·d nt 
l>ı · .. \lith ııt ~nkııroğltı 

Ç) Millet Partisi 

Bu topl~tı içinde Demokrat Partiden çe
kilen veya. çı.laı.rıl&nla.rla Bağımsızlar 19 . 
VII . 1948 tarihinde kurulan Millet Partisine 

}f r hm t Ükteııı 

lmtıllllll! olmakla bu partinin Meolisteki üye 
sayısı aşağıda. gösterildiği üzere (11) dir. 

MU(}LA AFYON KA.R.Aıi:ItıSAR 
01. Sıl(lık Al.cloğan 

DEN1ZIJ1 
1 TANBUL 

. \ ~ 11 11 <lÜI'>'H 

SlNOB 
~;n is , \ kn,vgl'n 

H r~ıı l . \ .vduılı 

EDİRNE 
Ur. Bnhııttin Öğüimen 

Maı·cşnl 1·\•,·zi Çakııuık 

{)ımuın l\'tıı·i Köni 

:-;uplıi 11ıı tm 

Eıwı>ı· Kök 

\·usul' Krınnl 1'c ıı girııcnk 

D) Bağımsızlar 

tkinoi toplantı bf.4md& bağunaııı millet
vekili sayısı (8) olup btmlardan : 

Niya.zi Qıtakoğlu (Çanakkale), Nurettin 
ttnen (Qa.na.kkale), Memduh lsparta.lıgil (Kü
tahya) Cumhuriyet Halk Partisine, Reşad Ay
duılı (Deni.lli) , Maraşa.l Fevzi Qa.kma.k (İs-

te.ııbul) 'un Millet Partisine katılmalan ve 
Hamdullah Supbi Ta.nnöver (İstanbul) 'un 
Cumhuriyet Halk Pa.rtisipden, Emin Sa.zak 
(Eskişehir) ,in de Demokrat Partiden çekilme
leri üıerine Bağunsız milletvekilleri sayısı 

(5) olmuştur. 



J. Bütç.e 

Büyük Millet Meclisi. W48 yılı Bütçesi 

B. M. Ödeneğin ()eşidi 

1948 yılı 
ödeneği 

Lir a 

1 

Birinci kısını - Aylık üc
ret, ödenek 1•e benzeı·i öz

lük halilcr.ı· 

J - Bıı.şkan ve üye ~deııek
leri ve yollukJan 

Ödenekler 
Başkan ödeneği 9 272 

2 o ye> OO:eııoği rı ı 6 403 200 
3 Başkanlık Divanı tazmi-

natı 24 Oll 

Bölüm toplamı 6 486 483 

2 Geçici ia.zminat ve denetçi 
ücreti 
Geçici tazminııt fi56 800 

2 Denetçi iiereti 2 001 

Bölüm toplamı 558 801 

S Yolluklar 
1 Üyelerin yolluklan [2] 1 395 000 
2 Uluslararası ParHi.mento-

lar Birli~e katıJacak-

ların yollukları [3] 10 000 
3 Yabancı menıl.eketlere gön-

clerileceklerin yollukları ı 

Bölüm toplamı 1 4015 001 

TT - Aylıklıw, ii rııtler 
4 Aylıklar 

Yfemuı-laı- aylığı 

2 Açık nylığı 

~ 1'eınsil örlenf.'ği 

612 600 
1 500 
:ı 000 

RM. Ödeneğin çeşidi 

treretler 
Hizmetl.iler ücı·ati 

2 Posta ve telgraf ve tele
fon memurlarıııa verile
cek faıla çıalıŞıma hakları 

Bölüm toplamı 

6 Geçici hizmetiDer ücreti 
Meclis geçici hizınetlileri 

2 Milli Sarayla.r geçici hiz
metiileri 

Bölüm toplamı 

III - Başka haklar 

7 Geçici t&lm.iD&t 

8 4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gerefince yapılaeak 

zamlar ve yardımlar 
ı Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 

3 Ölüıit yardmn 

9 4644 ve 4805 sayılı kanun· 
lar gereğince verilecek 
emekli kesenefi 

1948 yıJr 
ödeneği 

Lira 

487 860 

1 100 

489 160 

50 ()()() 

4 ()()() 

54 000 

24 240 
4 000 
4000 

144 267 

Birinci loaım toplamı 9 770 8'10 

Bölüm toplamı 617 100 10 

Tkiıı.ci kı ıııı • Yö-ııetim giderleri 

T - HiZmt>h' ilişkin olAnlıtr 

Büro gidwleri 
ı Kırtasiye 4c 200 
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1948 yılı 1948 yılı 

ödeneği ödeneği 

B. M. Odeneğin çeşidi Lira B. )f. Odeneğin çeşidi TJira . 

2 Döşeme ve demirbaş 14 000 U - Ozlük haklar 
3 Aydınlatma 17 000 

15 Yolluklar 
4; Isıtma 20 000 

ı Sürekli gör.ev yolluğu 1 000 
5 Öteberi giderleri ve d~ !! Geçici görev yoUuğu 5 000 

niilmiyen giderler 80 000 
6 igorta 1700 

Bölüm toplamı 6 000 

Bölüm toplamı 186 900 
16 Giyecekler 25 000 

11 Basılı kB.ğıt ve defterler 2 500 17 4598 sayılı Kanun gereğtn-
ce yapılacak tedavi gider-

12 Posta ve telgra-f ve tel e- leri ve yolluklan 2 1100 
fon ücret ve giderleri _ 
Posta ve telgraf ücretleri 9 943 tkinci lnsım toplamı 581 048 

2 Telefon ve başka haber-
leşme ücret ve gider-
leri [ 4) 10 000 U çiincii kı.sıııı - Daire kizmetUleri 

Bölüm toplamı 19 943 T - . ürekli olanlar 

18 Basımevi işletme giderleri 67 580 

12A Kira :ım.ı,ılığı 7200 19 Kitaplık giderleri 6 000 

ıs Ba.şlmn ve Ba.şka.nvekille-
20 Ulusla.ra.ra.sı PaJi.mentolar 

ri otomobil giderleri Grupu giderleri 

1 Başkan otomobili işletme 
ı UluslaraMisı Türk Grup u 

giderleri 4 000 
giderleri ı 700 

' 2 Başkanvekilieri otomobil 2 Uluslararası Parlamento 

işletme giderleri 2 000 Birliğine katılma pa:vı [61 4500 

3 Başkan otomibilleıi tamir 
giderleri 4 000 Bölüm toplamı 6200 

4 Başkanvekilieri otomobil 
tamir giderleri 1 000 21 Bahçe giderleri 12 000 

Bölüm toplamı 11 000 
22 Ba.şkanlık tören ve ağırla-

ma ve inceleme gezisi yol-
luğu giderleri 7500 

14 Milli Baraylar 2S Koruyucu aııker müfreze-
1 Genel giderler 150 000 si giderleri 
2 Aydınlatma. tören ve ola- 1 Aylıklar 30 680 

ğaniistü giderler 20 000 2 O~;ici taT.Illİnal 1704 
3 Onnrına giderleri (5] 200 000 3 Oent>l giderler [7) 113 286 

Bölibn toplamı 370 000 Bölüm toplamı 145670 
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1948 yılı 
ödeneği 

B. M. Odeneğin ~eşidi Lira B. M. Odeneğin çeşidi 

24 4867 sayılı Kanun gere-
gince kolluk memurları-

so Eski yıllar bo~ları 

na. verilecek er tayını kar- ı 1943 - 1946 yılları borç-

şılığı 8 400 ları 

2 1928 - 1942 yıllan borç-
II - Geçici olanlar lan 

215 Yapı ve onarma. giderleri [8] 110 000 
Böl~ toplamı 

26 Tesisler ve demirbaş ' 8 000 

27 Meclis soruşturma.siyle Dördüncü kısım toplamı 

yargılama. ve her çeşit gi-
derler [9] ISO 000 
m - Çeşitli olanlar KISIMLAR TOPLAM! 

28 Yabancı bahçe UZill8Jll 5 000 Birinci lnsım toplamı 

ttçüncü kısım toplamı 366 350 
İkinci kısım toplaını 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - borçlar 
Dördüncü kısım toplamı 

29 Geçen yıl borçlan 500 (,l~Lı'O~~ 

[1] 5285 ve 5300 sayılı kanunlarla 58 775 lira ek ödenek verı'lmi~tir. 
[2] 5285 sayılı Kanunla 24 000 lira ek ödenek ven'lm~tir . 
[3] 5249 sayılı Kanunla 5 000 » » » » 
[4] 5262 ,. ,. 5 000 ,. ,. ,. » 
[5] 5249 :a » 103 000 lira dii§ülmÜflÜr. 
[6] 5249 » » 20 000 » ,. 
[7] 5262 ,. » 105 000 ,. » 
(8] 5262 ,. ,. 5 000 » » 
(9] 5249 » ,. 20 000 ,. ek ödenek ven'lmiştir. 

1948 yılı 
ödeneği 

Lira. 

500 

ı 

1101 

ı 001 

9 770 570 

581 043 

366 350 

ı 001 

10 71Ş 9~ 

~ 



K. Memurlar ve hlzmetliler 

1. Büyük Millet Meclisi memurları ile hizmetlileııini ilgilendiren 
kantınlar ve yönetmelikler 

A - Büyük Millet Meclisi ıııemurlarınııı te§kilatı rhakkında Kanu1~ (3~2- 7. l . .1939.} [*] 

2 .ı .19.39) 

B1C1NC1 MADDE - Büyük ~Iillet Meclisi 
memurlarının derece, adı>d ve ncv'i merbut cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuri
yetlerden her hangi biTinde daha. !UiOi/:ı derecede 
nıaaışlı memur tayin ve istihdaııı olunabilir. 

1K1NC! MADDE - Büyük Millet Meclisinin 
bütün memurl:m bağlı oldukları İdare Aıniı-le
rinin veya Umumi Katibin inba.sı Ye Makanıı 

Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

üÇüNCü MADDE - Büyük Millet Mecli
-sinde bir ınemtıtiy_ w tayin olunmak için Me
murin Kanunu mucibince memuriyete girmeye 
mahsus şartları haiz olduktan başka aşağıda ya
zılı evsa.fa da sahip olmıı.k lazımdır: 

A) Umumi KAtipliğe; yüksek tabsil görmüş 
olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış' bulunmak; 

B) Kanunlar; Zabıt ve Evrak kalemleri mü
dür ve müdür muavinliklerine, Daire Müdürlü
ğüne Bütçe Eneümeni büro u şefliğine ve ımıa

vinliğine ve alelfunum Kanunlar Kalemi ile Büt
çe Encümeni bürosu memurluklarma yüksek 
tahsil görmüş olmak ve Kanunlar Kalemi mü
dür ve ınuavinliği ile diğer memurluklarına ve 
Bütçe Encümeıı,i bürosuna almacak olanlar için 
yapacaklan vazifenin icabettir c ği malumatı 

haiz olup olmadıkları aniaşılmak üzere icra 
olunacak imtibaııdn muvnffnkiyet kaznntnış ; 

) Muhaseb müdür v(l müdür muavinliği
ne yüksek tahsil görmüş ve Matbaa Müdürlüğü
ne en az liserl n mezun olmak ve kendi m !ek-. 
leri i inden yetiıımiş bulunmak; 

D) Yukarıiri fıkralarda yazılı memUI'iyet-

ler haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memu
riyetlerine dereeelerin göi.'C lise v ya orta rnek

rp ahsili görmüş bulunanlar da tityin edilebilir. 
Bn memuı·iyctlerc de yüksek tahsil görenler 

tfılip olursa tercih olunur. 
E) Münlıal vukuunda kcYfiyct gazete ile 

ilan olunur. Her hangi biı· memuriyete ayni cv
safta bulunan birkaç kişi talip olursa araların
da talırir! müsabaka imtiha111 . yapılır. Mütaad
d.it tiılipler al'asında yüksek tahsil görenler, lise 
mezunlarına, li o nıcınnlıırı da ortamcktep me
.ıunlarına ve müsa.vi şartları haiz olanlar ara
sında ecnebi lisam bilenler ve ecnebi llsanı bi
leııler arasında da birden ziyade !isan bilenler 
tayin olunabilirler. 

DöRDüNCÜ M:A.DDE - Büyük lfillet Mec
lisi memurları Devletin diğer hizmet ve memu
riyetlerine dereceleriyle veya terfian nakil ve 
tayin olunabilirler. 

BEŞ1NC1 MADDE- (4448 sayılı Kanunla 
ilga edilmiştir.) . 

ALTINCI MADDE - Meclis inzıbat memur
larından bulunduğu derecede dört sene kaldığı 
halde mafevk dereceye terfi fd miyenlere Mec
liste müstahdem buli.ınduklan müddetçe almak
ta oldukları maaş emsal ha ılı ile bir derece yu
kan maaş emsali ha ılı arnsınôaki fark ücret 
olarak asıl maaşlanun zamimeten verilir. Ancak 
bu muamele her oıemur için bir defa tıttbik olu
nur. 

YEDİNO! MADDE - ( 4448 sayılı Kanun
In ilga edilmiştir.) 

[•] Bu kaııunmı 6 ncı maddesi hiiknıii, 3656 sayılt «Devlet Memurları Aylıklarının Twhit 11c 
Te4düliintı dair Kanu-n, u1ı 26 ncı madd · il mah/v.a tııtulmııştur 
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SEK1Z!NCİ MADDE - Memurların vazife 

ve snlahiyetleri Riynset Divanınca tanzim vr 
tesbit olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - 2512 ve 315 nu
ı:ıraTali kanunlar kaldınlnnştır. 

memurlarm müktesep hakları mahfuzdur. 

O UNCU MADDE - Bu kanun neşri ta
rihinde muteberdir. 

ON BtR1NC1 MADDE - Bu kanun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından icra 

MUVAKKAT MADDE- Bu kanunun neş- olunur. 
ri tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan 4 KAnunusanİ 1939 

B . Deıılet Memurları AylıkLarının Tevhit ve T eadülii hakkındaki 3656 ve 38 8 sayılı kanunlara 
bağlı cetwıUerle 3tf52 sayılı Kanunda değişiklik yapılmas-ı hakkında Kanun 

Kanun No. : 4448 

BlRlNCl MADDE - Devlet Memurları .Ay
lıklarırun Tevhit ve Teadü:üne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Büyük 
Millet Meclisi kısmında ilişik (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen nıc

ınuriyctl e r· kaldırılmış VE' yerine (2) sayılı c t
veldo derece, unvaıı, aded ve maaşları gösteri 
len ınemuriyetler konulmuştur. 

1K1NC1 MADDE - 4861 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiştir . Stenograflar 459 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 3656 sayılı Kanunla belil'ti
len altıncı dcr ceye kadnr yükseltilı>bilirleı·. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - 3 sayılı Konuna 
bağlı (l) sayılı cetvelin Büyük MilJet Meclisi
ne ait kısmında yazılı olup derece, aded ve üc
retleri ilişik {3) sayılı cetvelde gösteı·ilen mc
muriyetlerle 3652 sayılı Kanunun 5 ve 7 n <>i 
maddeleri kaldırılınıştır . 

MUVAKK.AT MADDE - Milli Saı·oylıır· 

Kabul tarihi : 28 . VI . 1943 

Müdürlüğü kadrosunda halen müstahdeın olan 
memurlardan maaşlı kadroda y r alacak ol~a
rın , kadro maaşlarının tutarı karşılık i~tihaz 

edilerek umumi hükümlere göre istihkakları 

olan miktar kadar ücretle istihdarn.la~ıı:ıa devam 
olıınabilir. Bun:nrdan ın ıııı .. ~n naklolınıımlardan 
umumi hül1üoılere göre bir teı ·fi müddeti doldu
ranlar aynı dereceye ve qolduraınıyanlıır bi'r 
aşağı dereceye ithal olunur. 

Ancak aşağı deı•eceye ithal edilenlerin üc
rct te geçirdikleri uıüdde t moa.şlı derecede ge~i
recekleri müddete katılmak . uretiyle terfilerin
da heşap olunur. 

DÖRDÜNCÜ 1ı-1A.DD1~ - Ru kilımn n ri 
tıtrihinden muteberdir. 

BEŞlNCl MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Mill et ?ıfeclisi Reisi tarafından icı·ıı 

ohınur . 

29 . VI. 1943 

C - Devlet Menıurları Ayıklarm1n Tevlıit , , Tl'fldii lihı r dair olan 9656 .wıyıl ı K"n ıma elr Kan1m 

Kanun No. : 4644 Kııbul tarihi : 3 . VTIT . 194-l 

BİRİNCi M.ADDE - Bu ka nıma bağlı l l ) 
sayılı cetvelde yıızılı nı enıuriyııtler Muvazen ei 
Umumiyeye dahil dnirı>lerin bağlı t cşkil fıt kocl
rolnrınıı ekl enmiş ve bu kodrolann ihtı ns nı v
kileri bağlı (2) ayılı cetveltl ıı:ö~t el'ihıriştir . 

A;;keri ücretli kadrolarla bu kııdrolıırdaki 

ihtı as mevkileri bu kanun ~slııı·ı dııir ind 
man n çrvriler k 1453 sayılı Karnınun ikinci 
maddesi hükmüıı gör tanıiın t>rlilir ve askeri 
rnıı aşlı kadroya klcnir. 
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4448 sayılı Kanuna bağlı 

(2] SA YILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

ı Katibi umumi ı ı50 6 Muameliıt şefi ı 70 
6 Hesahat şefi ı 70 

Hususi Kalem 6 Mutemet ı 70 

3 M~dür ı ıoo 
8 Dosya, muhabere memuru ı f,Q 

9 Birinci sınıf katip ı 40 9 Muhasebe katibi ı 40 

Kanunlar Kalemi 
Daire Müdürlüğü 

3 Müdür ı ıoo 
3 iVIüdür ı ıoo 

5 muavini ı 80 7 Ambar ve levazım memuru ı 60 ,. 
8 Ayniyat memunı ve personel şefi 

6 Şef 2 70 
ı 50 

6 Riyaset Divanı katibi ı 70 9 Birinci sınıf katip ı 40 

7 Sicil memuru ı 60 
ı o İkinci ,. ,. ı 35 

8 Hazinei evrak memuru ı 50 
Posta, Telgraf Miidiirliiğü 

8 Kanunlar ve muhabere memuru 2 :ii' 
Arzuhal Encümeni katibi 50 5 Müdür 1 so 

9 Birinci sınıf katip 4 40 Posta haYale memuru ı 50 
ı o İkinci ,. ,. 7 35 ı o Birinci sınıf memur 5 35 

Zabıt Kalemi Emniyet Komiserliği 

3 Müdür ıoo l(J Başkomiser ı 35 
5 ,. m]ıaVini 80 ll Komiser ı 30 
6 Şef 2 70 ]2 ,. muavini ı 25 
8 Birinci sımf stenograf 8 50 ı o Sivil başkomiser ı 35 
9 lkin ci ,. ,. 12 40 ll ,. komiser ı 30 

ı2 ,. komiser muavini ı 25 
Evı-ak Kalemi 18 Polis memuru 22 20 

4 Müdür ı 90 
Biitçe Enciimeni Kalemi 

6 ,. -muavini ı 70 
9 Dosya memuru ı 40 3 Müdür ı ıoo 

ı o Evrak memuru 3 :ı5 5 ,. muavini ı so 
6 Büro şefi ı 70 

Matbaa Miidürlüğii • 7 Şef Muavini ı 60 
9 Katip daktilo ı 40 

4 Müdür ı !JO 
6 Başmusahbih ı 70 Kiitiipane Müdürliiğü 
7 Musahbih 2 60 
8 ,. 2 50 4 Müdür ı 90 
9 ,. muavini 3 ..ıo 6 ,. muavini ı 70 

İdare memuru ı 50 Kütüpane memuru ı 50 
9 Katip daktilo (Birinci sınıf) ı 40 

Muhasebe "Kalemi 

3 Müdür ı ıoo 
Milli Saraylar Müdürlüğii, 

5 Müdür muavini ı 80 3 Müdür ı 100 
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İ>. Görevin çe§idi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi· ayı Ay iık 

6 Kontrol memuru ı 70 ll Evrak mukayyidi ve dosya me-
6 Başkatip ve mutemet ı 70 m uru ı 30 
6 Mimar ı 70 
9 Doktor ı 40 

ll Ayniyat katibi ı 30 

ll Kiltip ı 30 12 ~ ~ ı ~5 

10 Sicil ve masraf tahakkuk me- ll Levazım memuru ı 30 
m uru ı 35 ll lnşaat sürveyyanı ı 30 

4644 sayılı Kanunun 

[1] SAYILI CETVELİ 

Büyük Millet Meclisi 

D. Memuriyetin nevi Sayı Aylık 

5 Doktor ı s rı 
ı3 Kütüpane müstahzırı ı 2·J 
ll Bina tamirat memuru ı 30 

D - Büyiik Mı'llet Meclisi memurları ve hizmetıı'leri Yardım Sandığı yönetmeliği [•] 

Büyük i\1illet Meclisi kadrosuııa dahil bul u
nan memurin ve müstahdemine ii.tide zikrolu
nan şerait dairesinde muavenette bulunmak 
üzere bir Yardım Sandığı teşkil edilmiştir. 

MADDE 1. - Yardım Sandığının sermayei 
iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali Bütçesinin 
2 nci faslma mevzu 2 500 li.radır. Bu paradan 
işbu talimatname dairesinde Meclis memurin ve 
müstahdemine viikı olacak ikrazattan almacak 
senevi yüzde on iki faizle sermayeye zaınmolunur. 

MADDE 2. - Mebaliği mezkiıre ancak birin
ci maddede zikrolunan Meclisi Ali memurin ~e 
müsta.hdeminine ikraz olunur. Bunların hari
cinde her Jıangi bir suretle bir şahsa veya bir 
mahalle ikrazat yapılamaz. 

M.ADDE 3. - İkraz vadesi ar.ami dört ay 
dır. Bu müddet biçbir suretle tezyit edilemez. · 
'M:emurlara bir maaş ve müstahdemlere de şehri 
ücretlerinin nısimdan fazla ikraz yapılamaz. 

İkraz olunan mebaliğ dört müsavi taksitte is
tifa. olunur. 

MADDE 4. - andıktan ödünç para nla.n 
velevki üçüncü maddedeki haddi azam dairesin
de ikraı etmetniş olsa dahi aldığı mebaliği öde
ıneden ikinci defa istikraz edemez. 

MADDE 5. - Para ikrazında memurini mev
cudenin istikNJz edecekleri mebaliğin yek:ftnu 
sandık mevcuduna nazaran şayet üçüncü mad
dede zikrolunan miktarlardan daha az ikra7.atı 
istilzam eyledi~ takdirde müsavatı hukukiyeyi 
temin maksadiyle kezalik üçüncü maddedeki 
miktarlardan fazla olmamak şartiylc ikrazıi.t 

miktarlan komisyonca tfıyin olunur. Üçüncü 
maddede beyan olunan a1.ami had sandık mev
cudumın kifayetiyle mukayyettir. andığın ida
re heyeti indelicap ikraz talepleri tniktarında 

tenr.iliit yapabilir. 

1.ADDE 6. - Veznedar, ikraz senetierinin 

[•J Bu sandık, 19 . IV . 1990 tarihinde k-urııımuştur . 
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fuerind reisle muhasib.in imzasun havi tediye 
i~-reti olmadıkça para veremez. 

MADDE 7. - lkrazat memurinden iki zatln 
kefaletiyle yapılır. Şayet borçlu memur Mec
listen infikil.k etmiş olduğu Ulcdirde, mütebaki 
deyin kefillerinden tahsil olunur. Kefiller hiç
bir surette buna itiraz hakkmıı. malik değildir-
ler. · 

MADDE 8. - İkrazatta bulunanların aylı
ğı bir mahkeme tarafından malıcuz vey~ut 

Meclis veznesine eski borcundan naşi kısmen ke
silmekte dahi olsa Yardmı Sandığından yaptığı 
istikrazdan naşi tevkifi lazımgelen tabitlerin 
malıcuz miktarlar haricinde ve başkaca kat, ve 
tevkifat olunur. !kraz senedindeki borçlunun 
ve kefilierin imzası, bu husustaki taahhüdü 1a
zammun eder. Bundan dolayı da kefil med
yunlar bir gQna itiraz dermeyan ~emezler. 

MADDE 9. - Sandığın idare ve muıı.ınelatı 
memurin arasında İdare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkep bir komisyon tarafından 

tedvir redilir. Bunlardan biri T.eis; biri muhasip, 
biri v.eznedar vazifesini ifa eder. Bu . .komis
yonun müddeti iki senedir. Ancak her sırue 

Nisan tptidasında sandı__ğın V34~veti maUyesini 
mübeYJfin bir bilanço tanzim ile İdare Amiri 
Reyeti.pe verilir. 

Sandık işlerini,n ve hesaplarının muntazam 
ve bu talimat daireııinde ceı•cyan edip etroedi
ğıni Meclis İdare Amiri her zaman tetltik ve 
murakabe eder. 

M.A,DDE 10. - Her ay maaş verileceği za-
' man sandık muhasipliği tarafınılan Mecli.~ Mu

lmsebesine verilecek liste mucibince borcu olan 
memur .ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerin
den borçlarına ait taksitler kesilerek sandık 

veznesine tealim olunur. 

MADDE ll. - Riyasıet Divanmen kabul edi
len bu talimatnamenin alıkarnı Biiyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri tarafından takip ve icra 
edilecektir. · 

D) Meclis hizmetine yeniden alınacak hademelerin bağlı olacakları şartlar hakkında yönetmeli~ 

1. Meclis hizmetine girecek olanların Y&f
ları ( 30) [ •J dan yukarı olmıyacak. ve aııktr· 

liklerini yapmış olduklarına dair terhis tezke
resi ibraz edeceklerdir. 

2. Poli~e yapılaca-k tahkikattan alıl8k sa
hibi oldukları ve biiWir m&lıkiimiy tleri bulun
madığı anlaşılmış olacaktlr. 

3. Bademelik hizmetini yıı-pabiltceek bi.r ka
biliyette bulundukları -ye sıhhatleri tam oldu
tu l-i~ doktoru tarafmdaı:ı verilecek TBI}Orla 
tesbit olunae&k ve iıoksan u.zvu. bulunmıyacak
tır. Boyları (1,65 ten aş&#) olınıyac&ktır. ) 

4. Okuınak ve yazmak bilecekler ve lisan
larında rekô:ket bulunmıyacaktır. 

Okuma, yazma kabiliyetleri bir tnhriri im
tihan ile anlaşılacaktır. 

Bu prtlar~ haiz olm~yanlar Meclis bi1Jllet.i
ne kabul olunmazlar. 

[*] Bu had, sonradan 35 e Ç1karılmı§t.r. 

5. Muayyen olan sin haddi ( 55) ya~tır : 

.Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devaın 
edip edemiyecekleri ld-are Heyetinin takdirine 
bııtJıdır . 

6. Y ertiden hiZ'IIrete almıı:caklardıın yuk-ar
QAki ll)addelerda ya.zılı şartlarm h~p$ini cami 
olduklan anlaşıldıktan sonra. kaıyJt ve kAbul 
edilmeden evvel ( fı5) ya.şmı doldtuduktaıL sonra 
hizmetlerinden a.ffolunıı.caklarıı:u daha hizlll;ete 
_g_irerken kabul etmiş oldukları ve ç~kaxken hiç
bir ta:ı.ıninat talep ebni ceklerine o.ir bir taah
hütname alınacaktır. 

7_ Hizmetlerinin devam ettiği müddetçe 
ahvalirule tebeddül görülenler ve hizmetlerin

n iatifad kabil olmıyanlar bi.l&kaydüşan iş

ten çıkanlırlar. 

8. :M:ü.stahdemin umumi ve ,grup halinde 
hayat sigortaları . yapılacakhr. Hademeler. de b\t 

ııigo\"taya dahil olmaya mecburdıırlar. Sigorta 
şeraiti meyanında takarı:ür edecek prim ,her ay 
ücretlerinden keailecektir. 
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Haliemelile ırirmek ~in .,..rilecek talepname 

. ı 

L ___ _ 
.ldı: : • 
Memleketi 
Doğum tarihi : 
Ankara 'daki adresi : . 
'Evvelce bulundu#u vazife : 

Bilgisi . • . • • • • • • • • • • • 
Boyu : . . . • . . Metre . . . Santim 
SıKieti : . . . . . . Kilogram 
Sıbhat . raporu tarihi : 
Doktorun adı : 
]~olis r.aponı- : ..Tarihı . 

daire . 

Uu kllrt verilecek armhale ilittirilecektir. 

Soyadı 

.· 
·N nmarası 

. N uuıara.sı 
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T. B. M. Medisi Hizmetlilet· yönetmeliği 

Müstahdenıin aşağıda yazılı maddeler alıka

ınını tamamen göz önünde bulunduracaklardır : 

MADDE 1. - .Müstahdemin bütün mebusla
rı şahsan tanımakla mükelleftir. 

MADDE 2. - Bütün müstahdeuıin gerek 
hariçte ve gerekse dAhilde Büyük Millet Meclisi 
azala~a ve menıurlarına resmi selam ifasına 

mecburdurlar. 

MADDE 3. - Müstahdemin veı-ilen 

vaktinde ifa ile mükelleftir. 
e nı ri 

MADDE 4. - Bütün müstahdeminin resnıi 
ye şahsi işlerinden dolayı. mebuslara müraca
atla rahatsız etmeleri sureti katiyede yasııktır. 

rinin, teçhizatının temizliğine ve · hüsnü halde 

bulunup bulunmadığına, saç ve traş vaziyetle
rinc ve tırnaklarına bakacak ve muayene neti
cesini bir raporla Daire Miidürlüğüne bildire
cektir. 

MADDE 9. - !zinli gidecek müstahdemin 
elbiselerini ambara noksansız teslim etmeye 
meeburdur. 

MADDE 10. - Meclis binası dahilinde top
lu bulunarak yüksek sesle konuşmak ve gürül
tü etm.ek ve sigara içmek sureti katiyede yasak
tır. 

MADDE ll. - Müstahdemin, Daire Müdür-
lüğünce hizmeti kendilerine verilen salon, ko-

MADDE 5. - Müstahdemin vazife esııasındıt ridor ve odalarm temizliğine ve mevcut eşya-
resmi elbise giynıeye ve giydiği elbisenin şeref • larm tertemiz bir bıılde bulundurulmasından 
ve haygiyetini her yerde ve her zaman korumaya mesuldür. 

• mecburdur. 

MADDE 6. - Müstahdemin gerek dahilde 
ve gerek hariçte velevki bir tek düğnıesi bile 
açık bulunmamaya ve sokaklarda şapkasız başı 
açık gezmemeye mecburdur. 

l!ADDE 7. - Müstahdemin her gün tıraş 
olmaya ve saçlarını üç numara ile kestirmeye 
mecburdur. 

MADDE 8. - Hademelerin başı, her hafta 
cumartesi günü sabahı saat yedide bil1lmnm ha· 
demeleri, Yazın Meclis Bahçesinin ve Kışın da 
binanın münasip bir yerinde toplayıp elbisele-

MADDE 12. - Her ~ün hizmetten çıkıın 

müstahdemin vazifesinin noksansız yapıldığını 
ve her şeyin temiz ve yerli yerinde bulunduğu
nu başbademeye bildirmesi mecburidir. 

MADDE 13. - Mebuslar tarafından berayi 
vazife harice gönderilen her hangi haderne infi
kakinden evYel ve sonra başbademeye aldığı va
zifeyi haber vermekle mükelleftir. 

MADDE 14. - Yukarda ya~ılı maddeler 
alıkamma riayette ihmali görülenierin birinci 
defasında yarım maaşlan kat'edilecek ve teker
rüründe vazifesine nihayet verilecektir, 



Memuriyeti 
Kadro 

derecesi 

Gen~ ! Ki\tip 

Miidiir 
ı. . 1\fıt ip 

ı 

3 
9 

3 
» yar<'lmıcısı 5 

!)d 6 
b 6 

Ha§kaıılıl< D.ivmı ı l<~tibi 6 
f;icil ıuenıunl 7 
:rıiuhabere memuru 8 

KanunJar ım;nıunı S 
Mıılv.('n ınrıııunı 

ı >ilck~e Konıis,,·oıı ı.ı kiıtibi S 

ı. ,', 1\;l tip 

• 
• 
• 

2 . • •. Kiitip 

" • 
" 

9 
!1 
9 
9 

ı o 
lO 
lO 
lO 

JO 
ı o 
10 

(ı50) 

(100) 
(40) 

(100) 
(SO) 
(70 ) 
(70) 

(70) 
(60) 
(50) 

(50) 
(50) 
(50) 

(40) 
(-tO) 
(-ll! ) 
(40) 

(35) 
(35) 
(35) 
(35) 

(35) 
(35) 
(35) 

ı 1 1 30 Ekinı 1.948 vaziyeti. 

2 . Memurlar [1] 

Yüksek Mecliste 123 menıur vardı.r. Bunların bir aylığı 51 025 ve geçici t.aznıinatt 2 S68 lira iJ [J ('t.50J liı·a temsil ödencği olup topluııu 5-1 143 liı·ıı tntınııktııdı!'. 

Şi ıtLcliki 

derecesi Adı ve soyadı 

[2 ) Genya (Veysel) 

4 (90) 
ıo (35) 

[ :ı 1 Akyüz (M. Bedrettin) 
l 4] Taşbaş (Necati) 

3 ( ıOO ) 

G (SO) 
(50) [ 5] 

(j 

s cs,oı r 61 
9 (40) (7] 

[S] 

9 (40) 
(50) . 

9 (40) 
s (50) 
9 (40) 
9 (40) 

9 (40) 
9 (40) 

ll (30) 

ı2 (25) 
12 (25) 

[ 9) 

[lO] 

[ll] 

Sezen (Refet) 
Güngen (Felımi) 
Tuza ( Şa.lıap) 
Postacı (Fuad) 

!sen (Enver) 
Efcnı (Şükrü) 

Kut.an (.Baha) 
Arınan (Hidayct) 

Tunca (Nihat) 
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Ural (Zeki) 

Ergenekon (Mahmut) 
Türkeri Hikmet) 
Tuncay (ömer LU.tfi) 

Akdağ (Osman) 
Akın (Şerif) 

Si cil 
No. 

Doğum 

tarihi Ta.lısili 

ı70 ıSSS Harbiye ve kıs-

467 
371 

163 
199 
216 
231 

ı42 

356 

302 
303 

222 
44 

333 
408 

354 
412 
428 

431 
376 

men Rarb Aka
demisi 

1903 Hukuk noksan 
192ı Hukuk 

190ı Lise 
ı904 Lise 
J 901 r~ise 

ıS99 Orta 

1902 Orta 
J909 Ilukuk 

J 903 1dacli : 5 
ı904 Lise: 7 

1904 Dariişşa:faka : 5 
1S91 · Öğretmen okulu 
1905 J.,ise : 9 
ı906 Öğretmen okulu 

1906 Htık-uk 

ı9lı Orta 
1918 Muallim okulu 

ı914 Orta 
1922 Lise 

Bilcliği diller Memuıiyete giü~i l\feeliı:<e Giri i 

Fransızca ve 
biraz Almanca 

2 Ocak 

Hususi Kalem 

7 Aralık 
30 Aralık 

Kanunlar MÜdürlüğü 

4 Mart 
ıs Kasım 

28 Mart 
27 Nisan 

ll Aralık 
31 Ocal< 

ı Şubat 

ll Temmuz 

ıs Ekim 
25 Al'abk 
25 Mayıs 
ı5 Eylfil 

30 Kasım 
21 Ocak 
28 Ekim 

28 Ağustos 
ıo Eylill 

'.1905 30 Ağustos 

ı927 ı5 Tenmıuy; 

ı939 20 ubat 

ı918 4 Ağuııtos 
ı924 18 Kusun 
ı925 28 Uart 
ı915 1.8 Kusıın 

ı9ı6 J 8 Ka~ım 
ı93S 31 Oeak 

ı930 1 Şubat 
1923 4 Mayıs 

ı925 18 Bkim 
1912 ll Mayı~ 
1934 25 Uuyıs 
ı926 2S Ocıık 

1937 30 Kasım 

1936 24 J isan 
1937 15 Aralık 

ı934 30 Nısan 
1941 10 Eyliıl 

ı923 

194 
1941 

ı923 

ı!l24 

1925 
1925 

Ul22 
1938 

ı930 

1930 

1925 
l!J20 
ı934 

ı944 

ı937 

1944 
1945 

1945 
ı9n 

oıı yükselme tarihi Aylık tutru·ı lta miktarı 
Evli olup 
olmadığı 

30 Haziran 

15 'J'emmuz 
31 )Jııyıs 

31 :\[HyiS 

7 1'eııunuz 
7 'fcınmuz 
7 'l'rınıııuz 

7 'l'cnuııuz 
30 :\isan 

31 ){ayıs 
:ıı )fayıs 

7 Tenınıuıı 
i Temmuz 
1 Haziran 
ı Mart 

27 ı [!17Jran 
30 Nisan 
:ıo Ni au 

31 Ocak 
23 Ekim 

ı945 

1948 
ı94 

1947 
1!\46 
1946 
1946 

1946 
1946 

J947 
1947 

1916 
1946 
ı946 

1947 

1946 
ı948 

1945 

1948 
1948 

1000 

625 
250 

7.-o 
550 
475 
47f-

475, 
400 

300 
:l50 

300 
3.j0 
300 
300 

300 
300 
22ii 

200 
200 

6 '4 05 Evli 

442 32 
167 2ı 

542 94. 
395 22 
341 07 
341 07 

:!41 07 
_!)3 ' O 

220 97 
260 63 

220 97 
260 63 
220 97 
220 97 

220 97 
220 97 

170 33 

ı53 87 
ı53 37 

E1ı li 

Beklıl' 

Evli 
» 

B vii 
» 

Dul 
Evli 
» 

Bekii.r 

» 
B vii 

» 

, 

ocuk 
udc<li 

2 

1 

2 

2 

:J 
ı 

ı· 

1 

G 

ı 

3 

[ 2 ] 1598 ·ayılı Ktmıımtn 4. ndi maddesi gereğince 200 lim tazıninat ve 5027 sayılı J(an·wıı gereğ·ince de 250 Ura teın il ödeneği vrrilıııelcttıdir, 
ı 3 ] l ı·[ını KorıiSiı'ıım Dı~işleri Bakımlığına iade rWmcS'iylc cıçık kalan IfıtS'lısi Kalerıı Müdül'lii.ğiine 12 Nistın 1948 tal'ihinde Ali R1za Çonıh liiJJiıı er1i/ıııi§ ve 25 !Jcui.ı·a ·ıı ;948 tariMııil~ öliimii.;iıeriıtc yGriııı,ı 12 Temm:uz 1948 tarihiııd& Mehmet 

Bedrettin rlkyüz tiiyiıı edilnıi§tir. 
[ 4 ] 2 . XI . 194'1 tarihinde Ba~kcvnlık emrine alıwn~ı§ olan Arif 1.'ugaybatır'ın yeı·iııe 4. VI . 191.8 tarihinde tayin edilmiştir. 
[ 5 : 7] Kaclro aylığı ile deı·ecesi aylığ·ı aı·a.s-ıııdaki fark tazminat olarale ve.rilnıektedir. 
[ ) Basımevi B<ı.1ıııusahhihliğine 11aklen tayin cdilciı C&mcıl Başkırd'd4n açık k4lmt§tW. 
[ 9 ) JJaşl•arılık Divanı Kiitipliğiııe naklen tli. yiıı edilen Enver 1sen'den açık kalnıı§tır. 
[ ıo] 1Ülwrlik göreviM ç4ğnıum Avdın Deniz 'in yerine tayin edilmiştir. 
[ ll ] Ticaretle i§tigal etmek ü.zere görevinden ~ekilen Macit E diz 'den açık kalnıt§tır. 
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]flJ::i 

1 !):.!:1 
ı !1::!~1 

1!1;!~ 

ı !1~ li 

1!117 

ı:ı:!!l 

l!l:.'j 

l!ı+:; 

I!qi 

lH-1 

l!iıll 

·""ıı riil<sPIJlJC luı·i}ıi . \şJıJ iıılıırı iııı ıtiiktlll"J 
F,yJi oln1ı 
rılnıaoıj\'ı 

.:ı .\lııyıs 

7 TPillfllU:I. 

:: t .llıı.n 

:Ô(i IJ ıı~ii'<IU 

!1 ıı;,,·h'll 

: :ı Üf•ı1k 

.,., l!nzi·ı·H 11 

.u ~[;1,\'l' 

j ' J1f'Ll11J111Z 

T~nıııııtz 

j 'l'l'lilllllll. 

ı ll TP lll tllt1l 

::ı .\lu.ns 

:!'1 .\frırsırıs 

~ııhnı 

~i~UJJ 

.:J .\ ıtıı~lo' 
)j 1\IISIJIJ 

.\ıl:ıy 

1~ Sıılıııı 

l!I.J'i 
1941i 
Jfl47 

!!l-l l ı 
] !l41i 

J!l4ti 
1!14~ 

J!l4. 

l!IH 

Hl41i 

J!J.J.Ii 
lfl-17 

ıO·!I 

lfl47 

l!l.J.Ii 

:n n 

lfl4fi 

I!JJ" 
1!1-lli 
I!J..j j 

]!14 

3fı0 

:!:>(ı 

:ıoıı 

3fi() 

;.!.j(l 

3.10 

;;,o 
fl:!:l 

.J.J:.l :;:.> 
:ı~ı 07 
1~7 :!1 

:!liO li:·; 

11'17 :!l 
~20 Hl 
170 ~H 

260 li3 

n ı :: t!ı 

1 7 :!1 

Oııl 

Bvli 

:!00 fi3 RPkin· 

;) ~2 :ı.ı l•lvJi 

l·IZ ~~ ~ 

..:ııll ti:l 
ı::{ !li 

1:ır. :ın 

J21 TU 

lt:! :::! 

B<'kfıı· 

F.\ li 
BekiJr 
E~·u 

ı :oı•ıık 

"nP<li 

,, 
., . 
4 

4 

7 

., 
"-

2 



Meıhuriyeti 

ITavale memuru 

1. . Memur 

,. 
,. 

Bnşkomiser 

Konıiser 

,. muavini 

S. Başk nıisrr 

S. Komis r 

S. Komis r mn::ıviııi 

Polis memuru 1 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
lt .. 

, 
lt 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14: 

15 

Hi 

17 

1 

19 

Kadro Şimdiki 
derecesi dereceııi 

8 
10 

10 

10 

lO 
ı o 

(50) 

(35) 9 (40) 

(3fi) 9 (40) 

(85) tO 
(35) 10 

(35) ll (30) 

Adı ve soyadı 

Çelebi (Sabih) 

Çakırgöz (Refik) 

Toprak (Bilal) 

'l'okgöz (H. Nacl) 

Çakır (Mustafa) 

(Eker) (Enver) 

Sicil Doğum 
No. tarihi Tahsili 

22 1901 Uukuk : 2 

215 1900 Rüştiye 

257 1902 Darülhilafetüla-
liye 

3ı4 J902 Rüştiye : 2 

3l7 1899 ı,ise 

34 1909 Orta 

ı o (35) 10 (35) 11 J Müren (Zeki) 416 190G Sultnni Noksan ve 

ll 

12 

ı o 
ll 

12 

ll 

ı3 

]!"! 

ı3 

ı3 

13 

13 

13 

13 

13 
13 

13 

13 

13 

ı ::ı 

13 

18 
] .. •> 

ı::: 

(30) 

(25) 

(3il) 

(30) 

(25) 

(80) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(ı!O) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

(20) 

10 (3G) 

] ı (30) 

(nO) 
lO 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ı] (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

lJ (30) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

11 (30) 

J ı (80) 

ll (30) 

J l (30) 

[ı ı arpel (Mestan) 461 

:\futlu ( lbrahiııı) 435 

ll j J~rdurruı ( kil ) 358 

[ 3 ı Unutmaz (M hmet Hııbri)45 

[ 3] 

Giirle (Abdullah) 410 

Başçı (M. Tevfik ) 411 

Kıı.rol (Vasfi) 440 

Erdal (İbrahim) 392 

Ergin (Mustafa) 454 

Özkaıancı ( reşet) 3 3 

Ergün (Nıızmi) 2 6 

Gıınsız (Hakkı ) 419 

Ö?.er (Rifat) 273 

Kel('Ş (Davut) 434 

Kozıın (Tahsin) 3 5 

Yazıcıoğlu (Liitfi) 29 

&ş (Büstem) 275 

Baykan (lsmail) 3-17 

Gıu:dağ (Cevdet) 428 

'l'emel (.Alıml.'t ) 457 

Öncel (.Mehmet Fikret) 464 

!.'etin (llüsnü) 441 

Polis Okulu 

1907 Orta ve P. O. 
19!U ,. lt 

1!101 Askeri Rüştiyc 

l !HO Orta 

1903 Jık 

1901 .. 

J9ı6 ,. 

1903 Polis 1\lektebi 

1!106 .Dk ve P. Ok. 

1 9 

1!100 Rüştiye 

19l0 llk 

1901 llk 

1915 ,. 

1 9 Rii§tiye 

1900 .. 

ı 9!1 İlk 

1904 ,. 

1!114 Orta 
1909 tık 

1916 » 

1914 » 
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Bildiği diller Memuriyete girişi Meclise Girişi 

3ı Ekim 

4 Şubat 

27 Jıfayıs 

31 Ekim 

29 Şubat 

30 Ocak 

Emniyet Memurlan 

12 Kılsım 

13 Eylill 

1929 ıs Kasım 

19ı5 ı5 Mart 

1926 30 Eylfıl 

1931 31 Ekim 

1928 20 Temmuz 

1983 28 Nisan 

1931 13 Temmuz 

ı933 25 Aralık 

31 Ağustos 1930 26 Haziran 

29 Şubat 1928 27 Eylill 

28 Mayıs 1936 17 Eylfil 

10 Ekim 1927 4 Şubat 

ı4 Kasım 1926 15 Şubat 

25 Temmuz 1942 30 Mayıs 

ı Ekim 1927 28 Nisan 

28 Temmuz ı936 5 Ağustos 

24 Kasım ı925 30 'l'emmuz 

3 Ocak 1926 ll Ilaziran 

1 Mart ı939 3 Ekiın 

ı9 }fayıs 1924 14 Mart 

7 Mayıs 

19 Ekim 

2 Eylill 

1 Kasım 

ı4 Eylill 

29 EylUl 

2ı EyHII 

31 Ekim 

23 Eylill 

1942 27 Haziran 

ı923 30 Temmuz 

1926 14 Kasım 

ı927 ı Kasım 

1929 4 Ocak 

1942 ı3 Şubat 

1937 5 EyluL 

ı940 ı Şubat 

1940 30 Iayıs 

ı925 

1925 

1929 

1931 

1932 

1937 

1944 

1947 

1934 

193 

1947 

ı944 

1931 

1946 

1943 

1947 

1942 

1928 

1944 

1927 

1945 

1942 

ı929 

ı927 

193 

1945 

1947 

ı948 

1946 

Evİi olup 
:::>on yÜkselme tarfbi Aylık tutaıı lta ıniktarı olmadığı 

7 Temmuz 

7 Tcmmm: 

10 ]~kiın 

7 'l'enınıuz 

3ı Mart 

12 O ak 

31 Mayıs 

31 Temmuz 

3ı Mayıs 

31 Ağustos 

28 Mayıs 

31 Mayıs 

31 i\Iayı 

25 'feınmuz 

3ı Mayıs 

2 :Ma)rıs 

31 Mayıs 

3ı l\Ia.yıs 

31 :Mııyıs 

31 Mayıs 

20 Haziran 

31 Mayı 

31 l\layıs 

31 l\Iay:ıs 

3ı ~Iayıs 

29 Eylul 

2 MaYJS 

28 Mayıs 

31 Jı'layı 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

ı947 

1947 

1948 

1944 

1948 

1947 

1947 

1947 

1945 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1948 

1947 

1947 

1947 

1947 

1948 

1947 

1947 

1947 

350 

300 

300 

250 

250 

225 

250 

250 

225 

350 

22.3 

225 

225 

225 

225 
225 

225 

225 

225 
22ii 
225 

22.3 
225 

225 
225 

225 
22!i 

225 

225 

260 63 Bekfu-

220 97 Evli 

220 97 » 

ı 7 21 lt 

] 7 2ı » 

170 33 ,. 

187 21 B kiır 

ı '7 21 

170 33 

260 63 

170 3 -~ 

170 33 

170 33 

170 33 

170 33 

ı70 33 

170 33 

ı70 33 

ı70 33 

ı70 33 

170 33 

ı70 33 

170 33 

po sa 
170 33 

ı70 33 

170 33 

170 33 

ı70 33 

Evli 

lt 

Dul 
Evli 

> 

.. 

.. 

,. 
gvıi 

Bekıir 

Evli 

(1] Efmıiyet Ge1ıel Miid:iirliiğiinü?ı ( ) sayılı Bn komisrı·liğiııc na klor n lüyiıı edı1ım Sivil Ba§komiser Koıııal ezer'in yerine göçerı1en Konıiser .!dil Erduı·aıı ve ondaıı açılan Başkoıniserliğc dn Komi.~rr Zeki Miircn tô.yin cdilıniştir. 
12ı Zeki Jlüreıı'dell açıl.an KoıniserUğo Tcı·fi ctmi§tir. 
[3ı Me.,tan "nrpelden açılan koıniserliğe terfi ettirı1tm (2) say !h po1i,~ M. Salı ri Uflutmaa'dan. açık kalnıı§hr. 

Çocuk 
adedi 

2 

5 

2 

ı 

2 

2 

1 

1 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

3 
2 

ı 

ı 

3 
4 

3 

2 
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l\ adrıı ~iıııdil<i ı::lieil l>oğuın J!ivli oluıı Çocuk 

Mcııı ııl'iycti tl erc~.· t ·s i ıllli'CC'\'Sİ .\dı ve ~oyadı No. 1ıırihi 'l'Hhsili Hildiği ılil l er l\iuuıuriyı• tc gir i ~i ,\Jc · li~c l; i ri~ i ~mı yiik~elıııc tarilli A.vlık ttııuı· ı !ta nıikt;ıı·ı olmadığı ııilcdi 
--- -- - ----

l' ıı li~ ıııL•ıııııı·ıı :W ı ·· .. (:l() l ll (.:ll ) Su ri (,\ h ııı ct ) :ı;, ı l!ltı!l Ilk :~u Kasım l!J3:3 U) J!ikiuı J!J:H at .. \Cu,rıs 19-17 225 170 :~:.ı E \'li 6 
» » :.!1 1" .. (:.!() ) ll ı: :o ı Yih·l•kr (( 'eıııal~ıtiıı 1 :n:-; 1!107 » ] 'l'eııııııuz 1!133 ll ~nlmt J 9-~:! :l t ::lfııyh HI-ı? 22'ı 170 a:.ı • 4 
» » ~:! ı ·· .. (;.!0 ) ll ı ::oı , \ :; l a ııtıı ~ ("li ) :ı:J4 I!JU4 » 31 :If art L930 ~!J U aziran J !Ja.ı 3 1 l\lıı ,l'l' 19-!7 225 170 33 » 4-

Bütçe Komisyonu Kalemi 

.\liiclür ·- ( lOU ) 4 t! IO ) 1 ~ ı 1 \o~cr (Ali bınnil ı 34:! ] H!I4 ll ıı l'lıi ,l ı· \ ' C ll ll- l •'nı nsızca 1 Kasıın 1913 2 Kaı:unı 193-! H Nisan 1947 750 542 94 gl"[j 2 
ku k 

» .vıınlıııı ı· ı sı !'i (tlO) 

J:üw §efi (i (70) ,) ( '0) Kipcr (A li ) :.!-17 J9U-l Jluk ıık (nu~sıın ) 22 Eylül 1924. ::IIıırt 1926 1 Tenımnz 1947 55,0 395 22 Dul 2 
» » yanhıncı sı 7 (üO ) !1 (-lU ) Bozkuı·t ( llıı,l'l'i) :357 l!il(j Hukuk 30 Mayıs 1938 30 :IIayıs 193 9 'fcı ııııııı1. 1948 300 220 97 Evli 2 

Kiı tip dul< Li lo ~ 1 (-IOJ 

Kitaplık Müdürlüğii 

~[iidür -1 (!10 ) 

» pınlııı~t·ll·ı lı (70 1 ·> (801 <,'o~kuıılaı· (~a lıııp Kazın i ı -!,j;j l l:l!ı() J ·;clelıi.' al ~'a. H Aralık 1913 ].) Ağustos 1947 2 1 lıır.inııı 1947 550 ;nt:) 22 » 2 
\loı nlll' ı-. ( .)0 ) !1 ( -!(l ı ı·:nr ıııı (~cf i k ) :.!()7 ı ~ımı t : u ht1n~ıu~w,,- ::! .) Ekinı 1925 l Eylfıl 1!!29 :!0 'l' •ııııııııt. 194ö 30U 220 !!7 • ı 

~- 1. :llcııııu· l<iiti p duktilo n (-!U ) 10 t :3~ı J Cin der (.\hıııN) -!55 ] !)J (j J ~d~l ıi,l ll( l•'a. 1-'rnıısızcu 23 Ağustos 1947 25 Ağuııtos 1!!47 24 E~·lıil 19-! ' 230 1 7 21 Be kar 
.\Iüsta.lı r. ı ı · ı ;, (20 1 ll ı:ıo) Uı • ng-ıı t Yıılnı p ) -!2-! ltılll lik 1 Aralık 1934 1 .\ ml ık 193-t :ll ::IIııyı- 1!1-!7 ~:!;"} 170 33 Evli ı 

[ •) J(adı·o aylığ·ı ile derecesi ayltfit cırasnırloki /',ı ,./; laz miıırıl olara-k Vtl'iiıllckltcl·i l' . 

---



Görevi 

Daktilo 

Başhaderne 

» yardımcısı 

, » 

Hıuleııı . J . 

:t :t 

» » 
» » 

Ilademe . :!. 

» » 

,. » 

» 

Ad ı 

Öz tüke! ( Belüce) 

Altaş (Fircle<vs) 

Başak ( l\I ccli lıu ) 

Karlı il (M-ııkbule) 

Dinçer (Abbas) 

(}atlak (A'bdül) 

Çengel ( J\fe'lılllE'cl) 

Özkaıılı (Yaşnı·) 

Sünter (Mehnıctl 

Ouııt (Kudiı·) 

Kulınş (Nuri) 

Bom'Untepe ( Ta~ısiıı ) 

Gııyrnk (lz~t) 

Düzym1 (Yahya ) 

Altay (l\L Ali) 

Baş (Al'if) 

K'Oca (Yusuf). 

Tekincılll (Yusuf\ 

l\Ioı•ovıı (İl.ırohim) 

Y'üksek (Ahnıed) 

Şekersoy (Yusuf) 

Çiftçi (Hü ·eyiu ) 

Gökbaş (Öıneı·) 

Üstün (Eşref) 

Keskjnbnlta (Osman) 

Kacliroğlu (Kcıuıılı 

iiilcr ( Ni·yazi ) 

('a.vn· (Ila an) 

~en (.Mehmet) 

Si cil 
No. 

ı 

2 

32 
34 

47 
-12 

35 
:16 

37 
38 
41 
43 
.J.O 

44 

~5 

105 

4 

so 
49 
52 
53 

5-l 

56 
5 

59 
61 
63 

3. Hizmetliler 

Yüksek :\lecli te 123 lıizmetli çalı§ıı·. 

Doğum 

tarihi Tahsil i .Meclise giri§i 

ı897 Üskiidar Kız Sanat 9 t,;ubat. 
Okulu ve Milli Eği
tim Bakanlığı dak
tilo km~u 

19ıO Ticaret Okulu S. 3. 1 Kasım 

1913 Lise ::ı. 6. (~ teııo ~n- 13 .\ralık 

lıadetııauıesi ,·ar-
dır). 

1907 Kız öğretmen Ulw
lu S. :!. (!;tcno ~a

hadctnanıcsi mr
dır ). 

1896 
.1903 

lVOl 

190-l 
J ~!) 

1{{!)7 

1900 

ı 9.{ 

ı 93 
J '97 
189-l 
] 8 

l90l 

l ~ 

J9H 

1902 

1 9 

Okur .nı zaı· 

» » 

» )) 

» '1' 

,. » 

» » 

l!U2 Dilsiz 

1909 Olnır yazar 

1906 
1905 
1909 

1916 
1912 

J9ı6 

Ila ziran 

Ekim 

J ll uz i ruıı 

1 El<iııı 

14 .\nı.lık 

:.!8 ;\laı · ı 

8yliıl 

,, 

Mııyıs 

Uuziraıı 

J.\lart 

Jo:ylf\l 

;\fııyıs 

l\lu~· ı~ 

15 .\[nyıs 

Oeıık 

.\ı ·ıılık 

1 Haziran 

:n 1ıiurt 

Haziran 

ıraziran 

2:J Haziran 

1 Ocak 

2 Şubat 

ı }~ylül 

12 Ekim 

13 Kasım 

1929 

1928 
1930 

1931 

1927 
1935 
1!.127 
192:J 

192a 
1923 
1923 

1929 
ı92G 

1923 
1925 

1929 
1930 

193!! 

ı932 

ı933 

1934 
ı934 

ı936 

1936 
1937 

1939 

1942 
1942 
ı~42 

'on yükselme tarilıi 

Oeııl< 

Ocnk 

U('ak 

1 Ocnk 

O(•ı.ıı, 

Ocuk 

Ocak 

12 Uazirnu 

Ocak 

Ocak 

Ucu k 

cıık 

:W Ocuk 

1 Eylill 

Ocak 

Ocak 

Ocak 

1 Ocuk 

1 Ocak 

1 Ocak 

1 Ocıık 

ı Ocak 

1 Ocuk 

1 Ocak 

Ocak 

Ocak 

1 Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

194 

Hl48 
19-l . 

194 

1947 
1947 
1!J47 

1947 
1947 
ı947 

1947 
1947 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
ı947 

1947 
1947 
1947 
1947 
ı947 

1947 

Ücret !ta 
tntıır ı ıniktaı·ı 

· :!00 

175 

ı73 

175 

200 

ı ::ıo 

J50 
ı::ıo 

ı :ıo 

ı :ıo 

130 
ı :~o 

130 

130 

11 5 

u.
u:ı 

115 

U5 

ıı :; 

115 

115 

115 
115 
115 

11 5 

115 

115 
ıı.3 

HO 17 

123 ıo 

1~3 lO 

140 17 

108 50 
J08 :JO 

JO ' 30 

!J4 .j L 

!lı! 51 

94 51 

!).J: 51 
v-ı s1 
9ol 51 

O<! 

02 

02 

02 
02 

02 

02 
02 
02 

02 

02 

i 02 
! 02 

4 02 

4 02 

Evli olup 
olmadığı 

Evli 

llekıir 

Evli 

,. 

» 

Evli 

» 

Çoeuk 
u dedi 

2 

2 

4 

1 

5 

ı 

3 

4 

5 
3 

4 

5 

2 

3 

5 

5 
4 

2 

1 

2 



(!örevi 

Hadenıf' S. 2. 
,. ,. 

» " 

.. .• 
,. ,. 
,. » 

,. " 
» ,. 

» ,. 

1 In deme S. ::. 

» » 

,. ,. 
,. » 

,. ,. 
.. .. 

" » 

,. » 

,. " 

» ,. 

,. .. 

» » 

,. ,. 
» • 

Ad ı 

Yüııhakıııı ( Yusuf ) 

Kayıı ( I sırıo il) 

~i ın ir ( ~ııtılınış ) 

BRyt•ııın ( Vuınn ) 

Kaya_ (lodı·is ı 

Fıı ·nt {!smail) 

Koç (Osın:m) 

llı cıı (]-I nsan ) 

ı:e lik ( lh sıın ı 

sııtıoğln (Nmi l 

''ılmaz ( Mnstafıı ) 

Kıılweci (Mııstnfa ı 

. \slıııı (Mu'hittin ı 

Akkıııı (Mustu[a ) 

Üzelemi ı' (A hmet ı 

Tufan ( Al uzaffer ) 

sarıkaya (.\fehmet) 

Danaoğlu (Ahmet) 

Oı·ıınsHyın ( ('an ip) 

Demiı~Juğ ( MustaJıı ı 

Sııtıoğlu ( Mus tafa) 

Üz ı·cn (.lfü~eyin ) 

J ·:nığlu ( Hıısıııı) 

l_'ohaıı ( Afushıfıı ) 

Sn!ı ( Hakkı ) 

l>iiııdaı· ( Kfinıil ı 

I)Lguııcıın (Aziz ) 

Köse ( Duı·muıı ı 

Oı,hıın ( i\I. .Ali ı 

ln('i (Mustafa) 

Kııygrsız ( Lfıtfi ı 

't'n·ı>ııncı ( Sııdık l 

Kııya ( Hiisey in ) 

Delihüseyinoğlu (, ı-fe ı· ) 

sakaoğlu ( ZPl ihıı ) 

Knzn (Ofllnan) 

. \ şçıoğlu (U . ııhı·i) 

Yılmaz ( ~f. Zt>ki ) 

Sic il 
No. 

(i7 

7~ 

7ıi 

i'i 

Sil 

7 

lll 

1 L4 

133 
Hi7 

ıı a 

70 

U 9 

l:W 
124 

127 
130 

137 

145 

14fi 

147 

148 
149 

150 

152 

1.19 
] 6J 

163 
H34 

165 

195 

J)oj(ııııı 

tarihi Talısil i 

1918 

1!\0 

l!li !J 

l9lli 

i !lik 

Okur yıızaı· 
,. ,. 
,. ,. 
» » 
,. ,. 

l!ll :ı 

l!lJR :t 

l!l 17 ,. 

ı !ll li » 

J921 ,. 

lllO:: ,. ,. 
191ı ,. 

ı !lııi ,. 

1911 ,. 

l!l:!ı ,. 

192.-· ,. » 

191:! ,. 

1!\l!l ,. 

l!l:!l ,. " 
ı922 ,. 

ı !)2:; » ,. 
J!):! :l ,. ,. 
1!'121 ,. 

Hl:!:! » » 

1 92 ı ,. 

19J ı ,. 

• 
1924 ,. 

1924 » 

J9N .,. 

192-t ,. 

J!l24 ,. • 
l!l2~ » ,. 
!!lH » ,. 
ı !)(i ,. , 
ı !l2 ı lO 

l!l21 • ,. 
1926 » 
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M' ('Ci i 'C g i l'i ş i 

12 Mayıs 

Uazil'lln 

!JO Hazinın 

l Aralık 

lfi ,\ ı·alık 

J fı )[aı·t 

12 Jhızir:ın 

K n sını 

16 .\l ıı ı ·t 

ı ı\Iayıs 

:!B Şııh:ıt 

' isnıı 

tı :uııı·ı 

ı :: ll azinırı 

2 1 'l 'enı ııııı z 

ı :l Ağustos 

G Kasım 

Orıık 

Orak 

Haziı·mı 

()(•ılk 

!ku k 

Oı·:ık 

o~ ni: 

Orıık 

Oe:ık 

l Oı·ıılı 

1 ~uhııi 

JO 'uh:ıı 

Xisoıı 

:>li~ıııı 

ı , ' isıııı 
"\ ~'1ıstns 

.~ııhat 

~tıhııt 

. ' isnıı 

1 :.Uııyı s 

ı Eyliıl 

1943 
194:1 

1943 

1943 
l!l4.J 

1944 
J944 
i!l44 

194:) 

19-1;) 

1941i 

1947 
ı!ı.ı.-• 
J!l.fll 

ı!l~:; 

I!J~;j 

1!14.-ı 

ı!lHi 

l!l-16 

IH-I ti 

ı !ln 

19-17 

1!)47 

l!l41 

ı !l+i 

Hl47 

Hl-li 

19-ti 

J941 

l !l~7 

l!l4i 

l!l4i 

J!l-17 

l!l~ 

ı!)~ 

Son yiiks<'lıne lııl'ihi 

Ocuk 

Üe8k 

Oook 

Ocak 

Ocuk 

Ocak 

ı Ocuk 

<!O O<·nk 

:W cıık 

20 Ocıık 

Orrık 

)iisnıı 

~ııhnt 

( ı•ıık 

Oc:ık 

Oı•ıık 

((':ılı 

tlı· ıı lı 

Oı•ıık 

OC' nk 

Orak 

Orak 

Oı·nk 

Or tık 

C k :ık 
Of' ak 

Ocak 

ı :;luhııt 

ıo ~ııhnt 

:\'i~aıı 

Nisan 

Ni~ıııı 

Ağu tos 

.• 'nbat 

Şu hat 

:\Tisnıı 

ı Mııyıs 

ı Eylul 

1947 

1947 

1947 
1947 
ı!l·li 

1947 

1947 
1947 

1!147 

1947 

l!l47 

1947 

l!l~ 

l!l-17 

l!ln 

l!).jj 

194i 

ı!ln 

l!l (i 

l!l-17 

1947 

l!l-17 

I!U7 

l!l 17 

ı !ln 

l!l47 

l!l.J.7 

1!\47 

1947 

l!l-ı7 

1947 

19F 

1947 

1!l4R 

l'crrt l tıı 
tııtıı n ıniktıırı 

ı ı :; 

ll.l 

ll (i 

ı 1:'\ 

11 5 

11 :\ 

Il i\ 

ı ı r. 

ll:i 

ı ı r. 

ı ır. 

lı.-. 

u :ı 

LOfı 

ıO~ı 

10fı 

ı or. 
IO!i 

IO.i 

ı o;. 
ı o:. 
JO.i 

ıo:ı 

lO~ 

1o.-. 
ı o:; 
ı o;; 
LO:ı 

ı o:; 
lO:i 

JO:ı 

l O:i 

l O:i 

ı ~ 

l ,'ı 

l O:i 
1 :; 

1 • 

~q 02 

, 4 02 
, 4 112 

f; .j 02 

' 4 02 
R-1 02 
H 02 

-1 02 
, -1 O:? 

4 02 

~-~ 0:.! 

4 02 

~-ı 02 

il 02 

7i 02 

ii 02 

71 02 

" 0:.! 

" o~ 
i7 02 

" 02 
7i 02 
i7 02 

ii 02 

i7 02 
77 02 
i7 02 
77 02 
ii 02 

77 02 
i7 02 

77 02 
77 02 
77 02 
i7 0'2 
i7 02 
77 02 

i7 02 

F-\'li olur 
olmadığı 

Bl'kfiı· 

.Edi 

Dul 

ne ka r 

E'· li 
t•:d i 

Edi 

,. 
Ev li 

" 
Bek:iı· 

Edi 

Bekiıı· 

Evli 
,. 
,. 

» 

13 kR.r 

Evli 

» 

13 kiir 

n kaı· 

" 

,'o uk 
nrlı•rli 

1; 

·• 

2 

2 

2 

2 

3 



Göl'cvi' 

lfndPnıl' • ' . .ı 

» » 

» :t 

n eec bekçisi 

;, :t 

» » 

ığınak koruyu u u 

~Qför 

» 

1\nhı;ıvıın 

Süı·ekli nmele 

» :t 

» " 

» » 

'l'elcfoncu 

Kalo1'iferci 

1\{ııkini~L 

Elektrik<: i 

ı\Iarangoı 

:.\[otosikletçi 

Di§ lıekinıi 

LaboranL 

Oaraj km·uyo u ve silkisi 

Au ı 

1\onı>n ( Ht>şııt) 

Köksul ( llııkkı ) 

'l\mga ( !smail) 

Kımıhüseyinoğlu (:;!<'''ki ) 

S<1kııı·yrı (Bıı)· ı ·ıım ) 

~inış('k (Vahdettin ) 

Cıııı (Rıılıı·i) 

.\t ıı (Ali Hnmıın ) 

1: :ıyıı (gııvcr) 

~eımıtlıı (i.brahim ) 

'J'un ~eı· (,\ki rı 

Acııı· ( Y usuJ:) 

Kiitiik~üoğlu ( A!Jııııet ) 

'L'uııcel (1\I. sııiın ) 

Acıır (Mehmet) 

Biı·cu ıı ( ali h ) 

Kııyrn ıız (Ahmet) 

(..'om (Osman) 

Zor (Hasan) 

Koç (Ahmet Ali) 

lkizşıh (Hnlil ) 

Kara (Mehmet) 

Gerçekcı· (Halit) 

Cııferoğlu (Mehmet ) 

!ıferar (Aziz) 

Mernl (M usta fa) 

Kırık ( Ritııt) 

Gökhııkaı· ( Talısin) 

Üngör (Hasan) 

Güneı-i (Hüsnü) 

Ö;r,ek (Necati ) 

Eraslıın (llayrnm ) 

Erııı ( A~ıın ) 

sman ( Taşı:ı) 

Jıım• (Refik) 

Ünal (.~c\li ) 

K nragiiınü§ ( ı\[u hit t iıı ) 

Si cil 
1). 

177 

17H 

li9 

170 

173 

17fi 

ı o 
J ~ 

190 

I.J-6 

l.J-3 

132 
]6 

10!) 
]2:5 

90 

91 

92 
95 

JZ2 

J3fi 

l!'i5 

169 

J74 

9 
9\l 

117 

1.00 

101 

102 
12~ 

17fi 

104 

5fi 

JJoğunı 

lıı ri hi 

1911 
ı !)()(i 

1 !Hl~ 

1914 

1921 

l!l2.J

l!l:!.J-

192:l 
191K 
lfl9(i 

1901 

1ıım 

ı 9~ 

1!>2~ 

1900 

1H97 

1R9~ 

i!lli 

J900 

lflO:l 

" 
» 

" 

» 

» 

» 

» 

'l'alısi li 

" 

» 

" 
» 

" 
" 
» 

» 

» 

1903 " :t 

ı n ı~ IJilsi z 

190:! 

1912 

19li 

1917 
w ı rı 
J899 

HL12 

191 ı 

i!J02 
li 

1!lH 

ı b 

ını :ı 

l !llO 

0!<tı1' ,I ':IZIII' 

» 

» - :0 

:t :t 

" » 

Oknr yııwr 

» 

» 

» 

- 708 -

- - ---- - - - -
\ )r;ık 

(lı·ıık 

0(·:ık 

7 'i' f'ııııııtı z 

fı l•]y l lıl 

ı :ı Ekiııı 

1 Ocak 

Şuhıtl 

Mayıs 

1 IIıızirıın 

1 Ekinı 

7 ~nbııt 

""isa n 

Oı·ıık 

7 Kası ııı 

3 Mart 

ao Mayıs 

12 Kasnıı 

H azi n u ı 

Hazir:ın 

ll Mart 
R Mayıs 

10 Ekim 

1 Hazirıııı 

20 Ocak 

Nisan 

J2 EylUl 

4- Şubat 

1 Ekiın 

4 Hazirıııı 

h Nisan 

:!6 Aralık 

1 Haziran 

l!i Ekim 

Ocak 

·L Ağustos 

Eki nı 

I !H14 

I!W~ 

l!l IH 

I!I.Ji 

l!l.J-7 

l!l.J-7 

l!HH 

l!ll i'i 
l!l~ H 

J!l ::o 

l!l.J-Ii 

I!).J-(i 

J!) .~7 

l!l~ H 

l!l:!l 

l!H ·I 

)!};{) 

l!l.J-fi 

ın :ıo 

19:!:! 
)!): ı ı 

i!) i:! 

J!l4~ı 

I!J.j(i 

194i 

l!l ·ıi 

19+7 

1943 

1930 

1945 

1942 
1933 

1927 
l!l.J ~ı 

19.JH 

J93t; 

l !l~7 

l:;11n yiiksc lnı e turihi 

Orak 

Ocıık 

neak 

7 ' r nllıııuz. 

1 .• .. 

1 

ı 

1-:kiııı 

() (•ııi< 

~ıılı ııt 

ilfa~·ıs 

Ocnk 

Ocuk 

Oenl< 

Oerık 

Ocıık 

l)ca k 

Oı•uk 

()('nk 

O·ıık 

Oc nk 

Ocıık 

Oı·:ık 

o,·:d< 

01·ıık 

~ıılı;ıt 

Nisıı ıı 

gkiııı 

Ocnk 

Ocıık 

Ocıık 

Ocıık 

Oı·:ık 

Oı:ak 

t h-nk 

flı-ıık 

()ı· ıık 

Oc·:ık 

ını :-: 

l!l.Ji-i 

l!l.J-H 

)!I.J7 

J!).Ji 

l!l.J-i 

lfl.J-H 

19.JK 

l!l4R 

i!l li 

1 9 -~ · , 

i9.J-H 

ı !J -~!l 

1941'-

19+:-: 
l!l4R 

J9.J7 

1!1·1i 

J9.J-7 

1947 

l!l47 

)!).jj 

) !) 17 

I ! J~ 7 

!!Wl 

1947 
l!l4i 

]947 

19+7 
1947 

I!J -1 ~ 

Hl-tH 

i!H I' 

)!).J7 

i!l.J-H 

l!l·IH 

' 1947 

(' ı·rı•t lt a 
tııtnı·ı miktarı 

(i :i 
fi!j 

65 
ı 15 

11 5 
ı 15 

l)."j 

JJ5 

115 
1] 5 

260 

225 

:!2:i 

225 
175 

175 

150 
Jfi l) 

115 

115 

11 5 

115 

105 

105 

)():\ 

10:\ 

105 

ı :30 

ı:ıo 

130 

175 

2(i0 

:!fiO 

ı :ıo 

2fi0 

ı ı:ıo 

150 

51 :]7 

:i l 37 

51 37 

4 02 

S4 02 

H4 02 

H4 02 

R4 02 

S4. 02 

84 02 

J9G 72 

159 96 

157 J3 

159 96 

123 10 

123 10 
lOS 50 

lOS 50 

4 02 

4 02 

' .ı 02 
4 02 

77 02 
77 02 

7i 02 
77 ()~ 

77 02 
94 !'i l 

lO 50 

94 5 l 

123 10 

196 72 

l9fı 72 

10 rıo 

19<1 72 

127 54 

lO 50 

Evli olup 
nlınmlığı 

» 

ll<'kiir 

» 

ll ekiiı· 

E1·li 

" 
» 

llPkiir 
};y[j 

nckôı· 

l·:v li 

:t 

:t 

~·ocuk 

ııtl~d i 

•J 

•J 

fi 

2 

:~ 

3 

2 

4 

4 

7 

2 

1 



GöreTi 

B~tertipçi 

:. yardımeıeı 

ı. S. Operatör 
» ) 

2. s. » 

Tertipçi yardımcısı 

Roşınakinist 

,. yardlmcısı 

Hııkinist 

» :. 

» yardımcısı 

:t.fotörcü ve elektrik~i 

Baociltçi 

:. yal'dımcıeı 

Ciltçi 

,. ,. 
:. yardım cısı 

Kaloriterei 

Ad ı 

Akyay (Muned Yaşar) 

Olgun (Hasan) 

Teber (İsmail Hakkı) 

Dizici (Ahmed) 

Kök (Kemalettin) 

Mumcu (Ahmed) 

Hökmen (İbrahim) 

Sev (Seyit Ahmed) 

Yapar (Kemalettin ) 

Teğmen (Abdülbaki) 

Senkal (Ferit) 

Canatan (Necati) 

Akpınar (Vural) 

DüııünceH (Hamdullah) 

Kaşıkçı (Hüsnü) 

Kanım (Edip Aytekin) 

Sakarya (Hüseyin) 

Rvinsay (Osman) 

Yılmaz (Nizamettin) 

Altıok (Kemal) 

Şen (Halil) 

Balkansoy (İbrahim) 

Ünal (Mehmet) 

Erpek (Mustafa Mümtaz) 

Öner (Mehmet Şükrü) 

Sever (Mehmet Kemal) 

Erden (İdris) 

Güç (Ali Fuad) 

Zeren (Rıza) 

Kongurtay (Ahmet Ercan) 

Bakır (Mustafa) 

Sicll Dottım 

No. tarihi Tahsili 

5 

6 

7 

8 
ı o 
ı4 

12 
ı3 

ıs3 

ı87 

ı92 

ı893 Rüştiye 

ı899 Sanat mektebi 

1902 Rüştiye 

l 898 Rüştiye 

ı907 Rü~tiye 

1903 İlk 

1895 Orta 

1900 İlk 

1913 Orta 2. 

ı905 Rü§tiye 

ı915 tık noksan 

ı82 ı930 İlk 

ı89 ı930 İlk 

ı93 1925 Orta 2. 

ı58 19~ Orta 7. 

196 ı931 İlk 

ı8 ı903 Rüştiye 

ı9 1901 Rüştiye 

20 19ıO tık 

21 1889 Rüştiye 

22 1902 !lk 

ı35 ı92ı Orta 2. 

ı57 1920 İlk 

ı94 ı921 Orta 2. 

25 ı907 İlk 

26 ı9ı4 İlk 

27 1907 İlk 

28 1910 Sanat okulu 2. 

29 ı9ı4 İlk 

13ı 1930 İlk 
3ı ı896 İlk 

-709-

Meclise girişi 

Basımevi 

1 Nisan 

12 Eylill 

ı Eylul 

8 Kasım 

28 Ekim 

26 Ekim 

19 Mayıs 

1 Kasım 

15 Ocak 

ı Şubat 

22 Haziran 

Ocak 

8 Mayıs 

22 Haziran 

1 Şubat 

17 Eylftl 

21 Ağustoe 

16 Ağustos 

2 Nisan 

22 Ocak 

ı Haziran 

14 Tcmmuı. 

5 Şubat 

24 Haziran 

1 Kasım 

9 Kasım 

9 Nisan 

7 Şubat 

1 Haziran 

ı Şubat 

ı5 Temmuz 

ı924 

ı920 

1923 

ı923 

1923 

1924 

192ı 

1921 

ı948 

1948 

1948 

194 

1948 

ı948 

ı947 

1948 

1920 

1920 

1924 

1925 

ı982 

1939 
ı947 

194 
ı925 

ı942 

ı942 

ı927 

1932 

ı946 

1925 

---->e-c:•-~--

on yükselme tarihi 

ı Ocak 

ı Ocak 

1 Ocak 

ı Ocak 

1 Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

15 cak 

1 Şubat 

22 Haziran 

20 Mayıs 

ı Haziran 

ı Temmuz 

ı Şubat 

17 Eyltll 

ı Ocak 

4 OcaK 

ı Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

ı Mart 

ı Temmuz 

ı Ocak 

ı Ocak 

1 Ocak 

ı Ocak 

ı Ocak 

Ocak 

ı Ocak 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 
ı948 

1948 

ı948 

1948 

194 
ı948 

1947 

1948 

1947 

1947 

1948 
1948 

1948 

1948 
1947 
1948 

1947 
1947 

ı948 

ı948 

1948 

ı948 

1947 

Ücret !ta 
tutan miktan 

350 246 86 

~00 207 77 

260 184 22 

260 184 22 

260 184 22 

260 ı84 22 

260 184 22 

260 ı84 22 

225 ı57 13 
225 157 13 
225 157 ı3 

260 

150 108 50 

ıoo 73 49 

ı5o 108 50 

ıos 77 02 

ıoo 73 49 
260 184 22 

~ ı57 13 

200 140 17 

200 140 ı7 

200 ı40 ı7 

200 ı40 ı7 

150 ıo8 50 

225 ı57 ı3 

260 184 22 

225 ı57 ı3 

200 140 ı7 

ı75 ı23 10 

175 123 10 

ı5o 108 50 

150 108 50 

Evliolup 
olma4J~ 

Evli 

Be kAr 

Evli 

Bekir 

Bekô.r 

Evli 

Be kar 

Evli 

Beklr 

Evli 
Evli 

> 

» 

Bekir 

EY li 

Çocuk 
adedi 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 
2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

ı 

3 
ı 

5 

ı 

2 

s 





4 . Milli Saraylar Müdürlüğü 

30 Ekim 1947 taı•ihindıı .flilti llaı·rıylar , lfiidürliifiıutiin aylık/ı ıııcııwrlariylf (D) retl'eliw· giı· ıı 

hizmetlilerinin göı·eı•, ad ı·e soya4lariylr aylık ıııiktomıı N aylıklarmdmı kPsiıılilfr 1-ıklılilmı smıra. 
ellerine gcçeıı paı·ayı gösterir al·l'eldir. 

o 
~ 1\adı·h 

·c; <Oy h ğı 
Oörcvi . \dı ,,. soyıırlı m Liı·:ı 

-~------

.\l üdiir ı\ ı · g-tıll 1 LUiştii ) :t~+ 100 
llnşkfıtip 1'1' ıııutı'llld l·:ı·i~Jdıı 1 :\:ı ci ) :197 7tl 
J\oııtı·ol ıııı•ıııııı·ıı .\ 1\ .1 ol 1 Ra[(ıp ·ı 4::1:? 70 

.Vfinıaı· ( :nzallnıı 1 ~tıı zh:ıı·) :ı !li' ili 
J >ok to ı· Y:ık:ıl ı Sııhihattin 40 ı··ı 
1\lıtir ~;lı':lt:oğ'lıı I Ytısııf Mııh -

;in 1 4ô:! :{(1 

:-ii ı: il ,·r ma.til'OL t:ıhıık -

Imk meııınrn Sı z ı·ıı 1 ll~>hza 1 ı -l:!!l :ı:ı 

En·nl< . nıııhııh~ı·i' \"(i ~o 

clrJ~.va ıııennını 

Ayııi~·ol katibi lllı·ıt.l' ( ~ı tıhta[a ) -!02 :ı o 
» ,. Kesl1iıı ili. Basri) +37 2;) 

Levazım memuru tı2·rn 1 i\f. lıya '! 460 30 

ln.~an t SÜI'I' C~·nnı 30 

D. f 'r ll'flinr gircıı hizmet!iln 

li örevi. 

,\yniya1 ıncınnı·u 

Döşem e 1'1' temizlik i şıeı·i 

rlepoeusu 

1\orunı~ nıcmurn 

Eıektl'ik~i 

. \<l ı \'~ HOJ'I\dı 

'l'iiıw,,· (Rauf ) 

.\lkn,,·n ı K<>maı ) 

H~r?in ( llısan ) 

Yılırı:ıt. r T:ıtlıt ) 

ı lızlıııl 1 l't'ı·iılıııı) 

Almaktıı 

D!'ı·erl' olduğu 

ay fığ ı aylığı !:;lin ge~n 
T.iı·ıı r~ira Lira K. 

ır.;o 1!)0 rm ~5 

fiO ı · ı i O 321 71 
70 i O :-ııı 7l 
;n 70 321 71 

:3() :ın 157 

2!l 25 140 17 

30 an ı:;; 13 
20 w 123 lO 
~~5 35 174 Ol 

ÜPt'Cti Eliııe ge!: n 
ı. . L. K. 

ı -o ı o. 50 
150 LOS 50 

17~ 123 10 

150 l()l-; fıO 

1.10 ı o 50 

ı •ı J(rıdru aylığı ilc dt Nı:r ,;i aylığı aı·aswdaki fark /cız11tiuat ultmık ı •f rihll!'kl dir. 
t••ı Asıl göret•i ba~k!l yFrrlr aldıığımdaıı kadro rıulıpmııı iiclr ikisi ı·rı-ilrııck/Pdiı·. Elini' Otçcıı ay

lı/i miktanııda çorıık :arıımı rlıilıil tlr{rildir. 
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Ücl'eti Eliıw ge~en 

Göı·~'" i .Adı ,.e soyadı Tı. T •. K. 
'W\ 

Döşeme marangozu El'UZ (Ali ) 200 140 17 
)'apı gor~çleri1 ambar 'Pren (.Mehmet) t :{O 94 51.\ \ ... 'V r ~ ~ 

,, ,, l< 

... , .n') Dü)g·" ~ lu, (Halit) '" .,,,, .. 175 ' f,2\'3 J O 11 \J\\ rl 
:. Aydın (Kemal ) ,, 150 ' "\' . ıo ,50,, ~ ' '\ \ 1 

:\{arangoz Öza.v (Mustafa) 150 108 50 
Doğrumacı f) n.ven ·r (Mustafa) 175 123 10 
Kurşufi'~ , 1 

Ç!:"lışkan (Hasan ) :0 50 108 50 ,. 
) 1 1 .~ 1 

'l'enekcci 'l; ürkııy (Hüseyin ) 175 123 10 
llı'>ll .,, ., 
..ll 

.. 
'ı 

• 'avaş ( adık) , 150 108 ,ŞO 

ı:;uyolcu Zcngcr (Zeki) 115 84 02 
n ' . C:araj bck<:hi ll• TaYukçu (Hasan) 1 :ı 115 84 02 ı 1 

:. AktaŞ (Faik) 115 4 mı ı .ı 

. ' Yorganc ı., döşcıncci Tıngı ~ (İbrahim ) .ı 1:30 94 51 '·1 
'li 1/ 

Başbekçi Sayın (İsmail) 175 123 10 ,,,tf ,. Gülbeyaz (f:;üleynı~ ) ~50 108 50 'ıı 1 

• r » '· Kabadmmuş (Mustafa ) 150 108 50 

Bekçi Turan (Ahmet) 130 •94 61 ~. 

';'J ,, ' Doğan (Saaık) 130 94 51 ,. 
Gönenç (Nuh) 130 

.. 94 51 ,. 

' 
,. ,, Kara!'r ( Şakir) 130 94 51 

ıl .. ı~:... Birgi (İbrahim) ., ı fl 130 94 51 
.. Duru1 (Saliihattin) 130 .94. 51 'ı ,. Akçay (Ahmet) 130 94 51 
:0 Yıldız ( Hıımdi ) 130 94 51 
.. Şimşek (Halil ) 130 94 51 
,. Daniş (Ziya) 130 94 51 
:0 • (~ arip"' ('Melıınet) 130 94 51 
.. .; Doğan (Seyit) 130 94 51 ., 

~r Aşkan ( .\hmet) 130 94 51 

y ·rezel ( liiloııPt) 130 94 51 

> Akl\'i'l (, uclılr) 115 84 02 

> l~vkıırnn ( ITakkı) 115 R4 02 

» Özl'an (Veli ) 115 02 
,. (.' i ~ck (Hasan) 115 02 

:0 Saı·ıca (Hüseyin) 115 , 02 ı 

ı, ı> Balı · ı vun ( ~ıılilı ) lı 115 02 
,. Yalıtın (Akii) 115 02 
,. Yılmaz (Esat) 115 02 
,. · Tekin ( Feriı) 11,:1 02 
, .\ ydın (İsmail ) 115 84 02 
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Ücreti Eline geçen 

.,....,, ' ' 
Görevi Adı ve soyadı L. L. K. 

Bck ·i l~rba.ylar (Haınit) l15 4 02· 
ı, 

:0 Köso ( İbrahim) 1)5 4 02 

:0 Gültepe (Tııitri) 115 02 
' 

:0 Doğan (F'ettah) ]15 02 
• o ' tl 

:0 Civclck (Zekeriya) 115 84 02 
ı 

" Kar:ı!'r (Ömer) 115 4 02 
t. o ı 

:0 llunıın (İsmail) 115 Sol 02 
ı ı 

" 
){us hı ( Şükrü) lll) 84 02 

ı ı ı •,j 
:0 !'nce ( Hasan) 115 4 02 

ı .r 
:0 S üye" (Zeki) 115 4 02 

; 

" llöliikbaşı (Ali ) 115 84 02 
ı ı 

:0 Ünay ( Ahmet ) ll!l 4 02 

' :0 Özcloğım .( 'l'ahsin) ]]5 84 02 
ı .. Eı·yiiıı ( Ynşnr ) 11!> 02 

' :0 f\ipllt!'lt (/\ lıınl't) 115 02 

:to ('i,·elek orukup) ll i) 02 

,. Oüıniiş ( llüseyiı\) 115 02 

,. Özrı· (Recep) 115 4 02 

• ('iloğlu ( Hü.~eyin ) 115 02 

• ı\ pal'lı n ( Rıışcn ) 115 02 

" 
(hgöl t. ("F,m·er) 115 02 

:. :\luR lu (l fns:ın) ~ 15 84 02 

" 
Böriiklü (Nazif ) 115 R4 02 

» Kmt ( lfnsaıı ) 111) 84 02 

" 
Aı·kon ( Muııtafıı) 115 02 

» ("i\'il'(·i ( Hasnıı ) 116 02 

,. Bal~ık ( . 'efPr) 115 02 
. ' 

" 
Or.kaıı cıtadir ) 115 r~ 

· » Stt<'ll ( Osnınıı ) 1J 5 1\2 

• ı 

,. Yalçınkaya ( Dur~un ) 1)5 i(! 

l~upıeı Kocaıırslıııı (l\"edp) "' 
130 !l4 51 

'!> ,,, Etfırat ( Eteııı ) 
h 5" 115 ~[· ·""' loı ol if 

t 
• \ltın~O)' (Turaı)~h ıl ·~1J,. 

ll !'i .ı • 02 ,, 
J~aşb jı~ıvıın Of, 

Üz bl' k ( ll akkı ) ıtı•~/l . ı C• ıs!lnr,.ııbııöıHa .. vı 
,»ıılıc;ıvnıı Kes im ( ı\fuslııfr~ ), .. ;...jf \ l~.~ 94. 51 

.ı 

~ 
.\kgiil ( B kir) 130 :;ı 

l> 
t'ııer ( llalit ) 115 02 ,, -,. AkaM~·a (. el im ) llii 02 

.. Akkuş ( 'ntılnıış) 115 C::! 

~ 
Yl·şilç~y (J l:iınit ) ll ii 02 
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Gereti Eline geçen 

Göre d Adı ve soyadı L. L . K. 

------
» .\ rk (Uustofa J, 11 :1 ll4 02 

.. .\! ankaya (Halil) 113 lJ2 
,. l~rgiıı ( .~lınıetı tl 3 0:.! 

:> IJiıı~ (Mehmet ı 113 ()2 

,. 1 'l' bt•ei ([~asım ı .11 5 4 ():! 

.\ kba~ ( ı\fustııfu l 11 :3 ~~ U:? 
,, lı ı(•(• ı Ahıuet 1 ı ı :; 4 0:! 

Ko sa 1 ~[uht aı· ı ll :i 4 0:! 

Sııkıu·yıı ! Alıııı et ) tJ:i ~4 U:! 
» K u1·g·acı Lütfi ) u :ı 1:!4 O:? 
~ rııııı ( !\ lıııı~t ) ll :i H4 02 
» .\ ydoğaıı I Sül ı·yıııa ıı l ı ı .·, ~4 0:! 

l\aq(a<·ı 1 )·l l'lım~t l ll;, H4 ll:! 

:-liiı·ddi IJıılıı;l' nıııt•l(!si L ' la~ t )l elııııcl l ı o::; 77 (1:.! 

~ ~ » ~: i.i l '~l' ll ( 1{ \'('lll> ) ı o.-, ll 0:! 

>.- ~ » 1\ ız ıl lıııı l ll ulil l ıorı 77 ():.! 

» » » I\ ııı·n ba ~ ı J 1 u 1 i l i 1115 ll ():.! 

,. » » ı -;) ii]> ! U ııııııli l ı u::; 77 lı:.! 

» » » ~ii~'J.!I 1 ~lı ıst ll l'ıı 1 ııı :ı ı' (ı:.! 

,. ,. » 1\ ii lı• ( ll üı;,• yiıı ) ı o:, ll ():.! 

:0 "' » !lt· n:•· i ( i-idt•J' I ll ı :; ll 1)2 

l> ,. 
" 1 \iııı.:iil ( !)t•l'hl ) ıo;, ll 0:.! 

.. ,. » Y al ı :ııı (. \ lııııt•l 1 lll.) ll tl:.! 

~ :0 l\t1 1'\':111kll'ö.lll (.\ li ı ı o;, 'j'j tı:! 

» » » l ' ı·,,· laıı 1 :->ııiılıııı~ 1 ıo :ı 77 H:! 
~ 

,. 
" 1\ a,vıııal 1 ,\1 elııııt·l ı ı o::; 'ı 11:.! 

» ,. » Y aıııkı;ı 1 f t.zı· t ı w;, ll ll'! 

» » " ~lu t lu (. \ ı i ı ıo :ı 17 ı ı_> 

,. ,. 
" f iüıı;ı ,\ ' l ll iiscyiıı ) ı o;, ll ():.! 

» " " l z uıı ı~:ı lıaıı ) w::; ll u2 

» » ,. !-·\ı·ı · iııcl ( :-\:ıbı·i ı w:. 77 O:! 

Kaloıi fcr a tcşt;iıci ~uk;ı (Salih 1 ı : ın !il ;, ı 
,. 

~ .\ı · k 1 1\ udı·i J ı: ı o !J4 :'i l 

Yangın öndürııı<' •rba§ı Uiir 1 1\iıwu ) ı :ıu H~ ;jJ 

~ :0 B ri Oğu;. l l{aşit ı 11 :1 iq (1~ 

.. ,. ,. , \ldıu~ t 11ii sl'yiıı ı ıı:; );~ 11:.! 

~ • ,. \'ı •şildağ ' llü. (•yiıı l ı ı ;, );~ 0:! 
,. ,. ,. . \ ,,• dııı ı Y uııu~ ı ı I.'ı 'll tl:.! 

:. ,. 
" :-liıııııı 1 Hüsc;viıı ı i ) ,\ ~-~ ll~ 

, ,. ,. .\ ,l 'lo:'iill (. \l i ı 1 ı .-. ... , ll:! 
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Ücrc1i Eline geçeıı 

Görevi Adı ve soyadı ı:ı. 1". 1\. 

ICaın~·on şoförü 'l'iifek~i ı 1bı:ıılıiın ) 130 lO 7ı0 

Kaınyoıı e l ~oföı-i.i Kaı·a ( H asa u ) 17!) 12:; lO 
Ot.omobil tanıiı·e isi :\ ltıın (('e:mıi) :!00 140 17 

Ba~tPlefoııcıı Yıldırall ( Mt•hıuet ) 175 ·ı~ :; 10 

1'elel'oııeu Olcuy (!brahinı ) 1:.;0 lO ~,() 

» llu~ıııaıı (Musta fa) ı ::ı o 94 ~) 1 

Saat~ i ~:ı·kunıııı (Ya hya) ı :ıo !J.j, ) i 

gaşsoftfl<'l C: ih·cn1 ( l{eııızi ) ::!00 140 L7 

Sof.ı·aı•ı ::;ai nı (Betilm) ı :3o 94 5..1 

Y~ın iş<;isi ~ ın·aş~ı (Hasan ) ı o;; 77 02 

Yapı ıııııbar·ı hauıulı ~'lc nıişoğlu ( Şükı·ü ) lO~ 77 02 

1\oyn c ı l "ysıı l (Kemal) ]7:) ı2:ı lO 

Aıııbarlar lı esu IJ ıııcııııt ı ·u ~agasgcn (.: (Ft•l·z i) 173 1 2~ I J 

Dıı.ktilo Uüysü (Dilber l 1 :ıo 94 5.l 

J<o ru ııı a ltlCıılllJ'll (,'dil; ( Zeki ) 175 12:3 lO 



.• . ,. , ' \ Cfd~i 

ll . ı L. .ı Bas•mevniin ~çahşma özetf"' 
• 11 ~ lt. 1 , i " .ıl ol T 

ıı: 1!.1 'ı ' .ı 1 ,, '·ll 

'il ıııı 1)11!. 
1 , XI . 1947 : ,31 ,.,x -JıllS 

lif ::..ı l 71 lll ıl ıli ı 1 ı 

"' •tıl 

1· ll' 

o .. , 

1 1 
"'11 'a fa ' · "1 Baskı 

ı .ı ' · ' dedi' ' · ,: lı dedi 
ı ı ll: ı j, 1' L.......ıo- J .4-------. 

I. -ri TIGJl!l'lP DiJ.J.RESl : 

ı . Tutaı'ı-ak ' (Birleşim 1 . 86) 1 3"866 " 
" . ı . • ~ ~ T" f c ~ • f • ,_,.,, ıı 

2. Tut~· &.k cilt fihriııtlerı (Cilt 7 : 12) [ır 
,,., 

174 1 

., r : 1 1 ı tl 

1 
3. Gündemler 

'ıl 

ı ,, ... 1 

4. Geçım tqta.rıak özet~ rtı gelen kağıtlar 

1: .:ı t "-
ıd ıt ı , ,;.,~ 

.,, 6 

5 Numaralı tasarılar S. Sayıııı No. (ı : 207) [2] 2 634 

6. Numaralı tasarılardan ikinci defa basılan 

". 00 
ı: 000 
,j/ 

00 
: ı 000 

/ 
55d 

1 1 

1 ' 1 600 

1 350 
J 030 

ıı·ııııı i• ll ,,.,1 

u·ıı" ' ,f-ı 'Baskı 

yekfuıu 

1''1, 1 :ı 

Meclis .~ ·z· 692 8oo 
Başbakanitic 366 000 

Me 1ts Jı,f 1 
ı39 200 

Başbakanlık ' 1174 000 
... :. , '•' 47 300 

u' '>1 :<i 

1 ' il(, ,, d 'tl 56 760 

Meclis 3 555 900 
Rıışbıı. kıııılık ~ 713 020 

(Ek tasarılar) : No. 7, 60, 105, 162, l.Sii LaJ.-- ..2B 1 :150 Meclis :17 800 
28 840 

[1) Tu.larıak ciıt fihristleri: 
Cilt ı o. ayfa adedi 

7 

9 
lO 
ll 
12 

18 
30 
18 
26 
32 
50 

174 

1 030 13aşbııkanlık 

[2] K e itıhe. ap raporlonıulaıı 100 ue iiçcr rıyl1k rapo rlardon da 150 adrd ."'ayışta.y için ba ılnuık

fadır. 

[31 l ki11ci liefa basıla.ıı nmıı4ml ı ek tasarıla.r: 
Rk tasarı ro. Sayfa adedi 

7 
60 

103 
162 
l 5 

2 
2 
4 

16 
4 

28 



- 7.n•. -
ayfa Bas'itt 

• ,, • (tJI~r.H adedi '''~ lıderdi ,,. 
ı~hı • E skı 
nı "' f·• yekıinu 

____ı.lı!.ı. ; 1 ı....L.ıL.L ll'., ,ı' • IJI T '"H 1 ••.:...' ---

7. Kbın.isyonlar için basılan tasarılar (Numa
rasız) 

8. Komisyonların çnlı§ması hakkında Genel Kil
tiplik rapoı·ları (D. : VIII- T. : 2, No. ı : 2) 

t\otr fiili 

ililif ı 

ı)(ıf ri 

~, •.•• , .,~ ,.,~,. ·~!' ~ .. ,~V• ı ',ırt\ • ()Or~:•;-

102 '' ·ı 500 oın u'" . 1l ıoor 1 

9. Haftalık Karar C~~~~li, (~ , : . ~~), .. ,.,., " 
1 

, , , 1 

1 irr·ii1 [••sı··t; ı tHJı 
00 ı tl.o:r ıl tr.-!••..-, ur·t"' 

10. Haftalık Kural' etveli (Geçici Komisyon 
(1 : 7) 344 

•llıf llı 1 

60 000 

51 000 

125 600 

' ! ! ti t ;.Jji· rul . ,ı ll rı 
ll. Kavııniıı mecmuası (D. VIII. - T. : 2) · nfı,~ . p2,9. ı. 

12. Geııel fihıist (D. : VIII . T. : 2) 170 ııf ı 

13. Yıllık (D. : VHI - 'f. Olğ., ı) ı 026 

400 
) 'll 

ı 300 
lt 

ı 196 000 

8 300 

513 000 

14. Çeşitli işl('r : (Komisyon karar kağıtlan , 

devam eetveli, listeler, isim defteri, albiim, 
uzmanlık cetveli, takrirlikler, detterler ı "'''1" ' ı., '1 ' ~~ ılı•· '"fıllirl 

i-ı~r~, ılı 1 

ı· :'17 

bordı·o ve emsali Saymanlık işleri, Grup•i4 ıı ''''' 1 • 
ı '1l~ f •• ,t[ 

leri, Bütçe Komisyonu işleri ve saire) . 439 500 Ortalamıı 219 500 
Bu daire ll 129 sayfa iş tertip etmiştiı· . .ı .ı, , ,~ .. ~ r , ı 

~·..tıJ') ur·u~tl ,,.;,'1 !.. 

ıl <ıl[ ll'• ffV •· 

II. - Ti-lBI DAlRESi : 
'Htı J 

• ''t\) f, 

Beher forma, 16 sayfa hesabiyle 695 tam formalık (ve 8 sıı.yfq ,cııo~iYl,ç ,, 1 ~90 fornıalık ) iı;; 

almış ve ç~itli iş olarak ayrıı;a : ıirn , •ı ll 

Baskı adedi 

25 000 
40 000 
55 000 
20 000 

Cilt ~, . •• 
500 
800 

G iriş kfığ ıtl :ırı (D. ·: YTTI, T. : 2) 
Ziy aretçi kağıtları 
Tlıtanak ntiiSve 
Tezkere ve miisveddelik ba.şlıkları , zarf (Kalemlere) 

Kiığıtları kalem ve komisyonlardan verilmek suretiyle basılan 

Baskıadedi 

43 100 
85 000 

170 000 

TozkPrel ik 7 300, raporluk 3 00, giriş, ~ekler, karne, ınakbnz 32 000. 
Çift ve tek mektupluk kfığıt (Üyeler için). 
Mektupluk zarf ( yel er için). 

lll. - C1T/J.' DA.lRF., 1 : 

.A) Fornıa katlama vc toplaıııa : 
( ı 390 formalı k) (287, 1'5, , 12, ı , 360, 34, 14, 92, 9, 220, 10, 246, 25) . 



B ) 
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Tel! i, telsiz ve kapak işleri: 

154 800 Tutanak. (8fi Birleşim ı 

9 000 1'utnnak ci lt fihristi (5 <' i Lt ) 

496 800 .''l!uma ı·ıılı tasaı·ılaı· (207 tane ) 
ı 000 Genel Kiltiplik l'aporıı (2) 
6 400 Raftalık Kamr cetvellt>ri (!ll 

:-oo Annyasa ve tçtüzlik 

Bııskıya göı·c 

» » 
, » 

» » 
» » 
» » 

1 :300 Kavanin mPcmuıısı · » » 
:>00 Genel fihrist » » 

3 920 Çeşitli işleı· ('tsinı nı>ftcri , Gı·ıır işlrı·i. horrlı·o \'C sııiı·e) . 

r ı Blok işleri : 
900 C'ilt (100 yapnıkıı ı kiiçiik "e biiyük tahirlik 
fiOO » ( 50 » ) gid~ kiığıtları 

ii04 Karne ( 1 : 504 ı duhuli~· r 

500 Rey karııl'si 

500 1'nhsiRııt ~eklen 

çı Cilt işleri : 

793 Kitap cilt işleı·i (342 mcşinli , 451 be.4li ı 

226 Defter işleri (Rezli J60. mcşinli 66) 

n ı Dosya işleri: 
2 660 Karton dosya : In klıisörlii ı 

23 . umen (Bezli ) 

E ) Tamir işleri : 

36 Defter 
20 İmza kartonu 
15 Kitap tamiri 


