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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden baz1 
kanun, nizamname ve talimatnameler 

ı - Teşkilatı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 
BlRlNOt F ASIL 

Ahk8.mı esasiye 

. Cii,mhııriyet 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir eüm
huriyettir. 

Lütın, mtıktır 

tkinci madde - (:Muaddel : 5 şubat 1937) -
Türkiye Devleti, Cümhuriyetçj, ıpilliyetçj, hı;Uk
çr, devletçi, laik ve inkıl.Apçıdrr. Resmi dili 
türkçedir. Mabrıi .Anke.J'4L _şehridir. 

H(!kimiyeti milliye 

U'güncü madde ...,..... Hakimiyet bilakaydüşş.rt 
milletindir. 

Büyük Millet Meclisi 

Dördüncü madde ....- Türkiye Biiyük Millet 
Meetisi, milletin y~gane ve hakiki mümessili 
olup millet namma. hakkı hakimiy-eti istimal 
eder. 

8aıahiyetür 

Be§i.nci madde - Te§ri salahiytıti ve j~fa 
kud"'eti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
merküz eder. 

T1pi 

Altmcı madde - )ieeliş, te~rii .salahiyetini 
bizzat istimal eder. 

Ürg, 

YedJAei ıııad4e ....... Meçlis, jcra . .u.la.hiy~ü;ıj, 

kendi tarafından münteha'b Reisieümhur ve 
on-qn tayin ede~eği bir İcra V ek}llerj Heyeti 
ııı.arifetjle istimal eder . 

Bilkumeti mıırakp.be ve ıskQ,t 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve 
ıs:kat edebilir. 

Hakkı kaza 

Sekizinci madde ,_ Hıı.kkı kaza, millet na
mma, usulü ve kanunu dairesinde m üstakil 
mehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Vazifei teşriiye 

Meclisin teşekkülü 

Dokuzuncu madde - 'rürkiye Büyük Millet 
Meclisi kanuny. 11ıahsıwqn.a wvfikan millet tara
fından müntehab mebuslardan müte§ekkildir [*]. 

[•] 806 numaralı kara;r: 
1 - lntihab bitibde reylerin en çoğunun bir ~at 

uhdeıtinde taayyün yahud müsavi reyterde çekilecek 
kanuni kuranın bir ı;g.t uhd~şjıırJ,.e t{ıkarrür ettiği an, 
o zatin mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

1 - Bir memuriyette iken mebus olanlar hakkında 
UJkiliits ~saıtiye kanununun ı~irmi i,i.çüncü ve yirmi 
se.ki:zifi,Ci 'TIUlllrJ.eleri q,hkıir!l,ı ltizimüttatbik olabil.melf. 
yani memuriyet kabulü vesilesile mebusluğun suku
tuna hükmolunabilmek için mebus olan bu memurun 
kendi intihabına resmen ıttıla hdsıl ettikten sonra 
memuriyette devam etmek istediğine dair merciine sa
rihan malılmat arutmiş ,olm&aı 'LUımdır. 

8 - M eb us intihab edilen bir zatin mebusluk tah
~rı.q, f.sti/i.kakı Mectfp #t.ihQ,kı ile me~rnttur. fal
nu Meclisin k,wrq,ri.le müeyyed ma:zerete müsteniden 
gelmemek /ilen ittihak addolunur. Mebus .intiJıab edil· 
diğine resmen ıttıla Msıl eden memur vazifede bulun
sun, mezun olsun bu tarihten sonraki müddete aid 
memuriyet maaş -tuı ~kaf.sg,tı f~v}f,g,l64esini alamaz ve 
itten el çektirilmiş, velrolet emrine alınmış, açıkta 
kq,lnıış p,lsu• ·11inJJ b~ı müddete gi<J fi'La~ ve taQ,si,satı 
/rt~kal4deleri 1Jerilemez. 26 şu'bat 1927 



l ntihab etmek hakkı 

Onuncu madde - (Muaddel : ll kanunuev
vel 1934) - Yirmi iki yaşını bitiren kadın, er
kek her 'l'ürk, mebus seçmek hakkını haizdir. 

1 ntihab olunmak hakkı 

On birinci madde- (Muaddel : ll kanunu
Qlvvel 1934) - Otuz yaşını bitiren kadın, erkek 
her Türk, mebus seçilebilir. 

Mebusluğa mani ahval 

On ikinci madde - Ecnebi hizmeti resmiye-· 
sinde bulunanlar, mücazatı t erhibiye veya sirkat, 
sahtekarlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, 
hileli iflas cürümlerindeiı birile mahkum olanlar, 
mahcurlar, t abiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan
lar , hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olanlar, 
türkçe okuyup yazmak bilmeyenler mebus inti
bab olunamazlar. 

İntilıab müddeti 

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

Tekrar intihab olunmak hakkı 

Müddeti biten mebuslarm tekrar intihab 
edilmeleri caizdir. 

Sabık meclisin devamı 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimaına kadar 
devam eder. 

lçtimaın t emdidi 

Yani int ihabm icraRma imkan görülınediği 

t akdirde içtima devresinin bir sene temdidi ca
izdir. 

V ekaletin §Ümulü 

Her mebus yalnız kendini intihab eden dai.: 
renin değil, urouro milletin vekilidir. 

Davetsiz toplanmak 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec-· 

2-
lisi, her sene teşrirusani iptidasında [*] davetsiz 
toplanır. 

Tatıı 

Meclis, azasının memleket dahilinde, devir, 
tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı ve te
neffüs ve istirahatleri için senede altı aydan faz-
la tatili faaliyet edemez. · 

. !{anun teklifi hakkı 

· On be§inci madde - Kanun teklif etmek 
hakkı Meclis azasına ve lcra V ekilieri Heyetine 
aiddir. 

Taklif 

On altmcı madde ·- (Muaddel 10 nisan 
1928) - Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde 
§U şekilde tahlif olunurlar: 

[Vatan ve milletin saadet ve selametine ve 
milletin bilakaydüşart · hakimiyetine mugayir 
bir gaye takib etmeyeceğime ve Cümhuriyet 
esaslarına sadakatten ayrılmayacağnna namu
silm üzerine söz veririm]. 

Masuniyeti te§riiye 

On yedinci madde :...__Hiç .bir mebus Meclis 
dahilindeki rey ve mütaleasından ve beyanatın
dan ve Meclisteki rey ve mütaleasının ve beya
natının Meclis haricinde irad ve İzlıarından do
layı mesul değildir. Gerek intihabından evvel ve 
gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir 
mebusun maznunen isticvabı veya tevkifi veya
hud muhakemesinin icrası Heyeti umumiyenin 
kararına menuttur. Cinai cürmü meşhud bun
dan müstesnadır. Ancak bu takdirde makamı 
aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükel
leftir. Bir mebusun intihabmdan evvel veya son
ra aleyhine sadır olmuş cezai bir hükmün infazı 
mebusluk müddetinin hitamına kadar talik olu
nur. Mebusluk müddeti esnasında müruru za
man cereyan etmez. 

Taksisat 

On sekizinci madde- Mebusların senevi tah
sisatları kanunu mahsus ile tayin olunur. 

[*] - Oçüncü devrenin üçüncü i~timciı ile beşinci 
devrenin ilk inikad günleri, o zaman tatil günü olan, 
cumaua tesadüf etmiş ve Meclia uine toplanmı,tır. 



-3-
Fevkalade davet 

'On dokuzuncu madde - Tatil esnasında Re
isicümhur veya Meclis Reisi lüzum görürse Mec
lisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan beşte 

biri tarafından taleb vuku bulursa Meclis Reisi 
dahi Meclisi içtimaa davet eder [•]. 

Aleniyet 

Yirıİıinci madde ...;_ Meclis müzakeratr aleni
dir ve harfiyen neşrolunur. 

H afi eelseZer 

F'akat nizanuıamei dahilide miitıderic şeraite 

te'liikan Meclis hafi celseler dahi aktedebilir. 
ve hafi celseler müzakeratının neşri Meclisin 
kararına menuttur. 

Müzakereler 

Yirmi birinci madde - Meclis, müzakeratı
m kendi nizaınnamei dahilisi mucibince icra 
eder . . · 

Mu~akabe , · 

Yirmi ikinci madde - Sual ve İstizah ve Mec
li~ tal,ıkikatr~ Meclisin cümlei salahiyetinden 
olup şekli tatlıikr nizamnamei dahili ile tayin 
olunur. 

Mebusl1(/k :·ve mMnuriyet 

Yirı;ni üçüncü madde - Mebusluk ile HQ
kfunet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez [ ** ]. 

[*] - 18 -IX- i.937 de Meclis, bir cumartesi günü, 
saat 14 te toplanmıştır. · 

[**] -Bu maddenin hini müzakeresinde « Darülfü
nun müderrislikleri bundan müstesnadır» mealinde 
Istanbul mebusu A'li Rıza ve Sarulian Mebusu Vasıf 
tmrafından verilen takrirler Heyeti Umumiye
ce reddedilmişti (23 / lll/ 1340 - Cild 7. Sayıfa 835 : 
896). Hatta !zmir mebusu Seyid bu yüzden müs
ta!i sayılmıştır (13.40 - Cild 11 , Sayıfa 195). 

- 87 numaralı te/sir : 
Ankara Hukuk mektebinin ali bir meslek mektebi 

olduğuna ve mektebin derslerine maaş değil ücreti tak
rir verildiğine binaen bu muallimliğin mebuslukla iç-
timaında hiç bir mahzur yoktur. 15 şubat 1926 

- 111 nÜmarali teisir: - .:. >- . .". ·-
Büyük Millet Meclisi azasından birine Hüku

met tarafından tevdi edilen muayyen ve muvakkat bir 
ü Hüküm•t memuriyetinden addolunamaz. . 
· 10 şubat 1927 

R eisler 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrirusani 
iptidasında bir sene için kendisine bir reis ve 
üç reis vekili intihab eder. 

T ecdidi intihabat 

Yirmi beşinci madde - İntihab devresinin 
bitamından evvel Meclis adedi mürettebinin ek
seriyeti mutlakasile int ihabat tecdid olunursa 
yeni içtima eden Meclisin intihab devresi ilk teş

rinisaniden başlar. 

F evkalade içtima 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, fevka
lade bir içtima addolunur. 

Meclisin ba§lıca vezaifi 

Yirmi altmcı madde- (Muaddel : 10 nisan 
1928) - Büyük lVIillet lVIeelisi kavaninin vazr, 
tadili, tefsiri, fesih ve il gasr, Devletlerle muka
vele, muahede ve sulh akti, harb ilanr, muva
zenei umumiyei maliye ve Devletin umum hesabı 
kati kanunlarrmn tetkik ve tasdikr, meskukat 
darbr, inhisar ve mali t~ahhüdü mutazammın 
mukavelat ve imtiyaz'athı tasdik ve feshi, umu
mi ve hususi af ilanr, cezaların tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatr kanuniyenin tecili, mahke
melerden sadrr olup katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı [* ] gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

[*] - Şeyh Said isyanı münasebetile hm·eklltı a.ç
keriye mıntakasında ve Ankarada teşkil olıınan l stik
Uil mahkemelerinden birincis·i tarafından verileeele 
ölüm cezalarının Meclisi A lice tasdik edilmeksizin in
fazı ve Ankara 1 stiklal mahkemesince verilecek bu 
kabfl cezaların ise Meclisi Alinin tasvibine arzedil

mesi; 4 -ll-1341 de tahtı karara alınmış (Karar: 117) 
ve idam saldhiyeti , fO -IV - 1941 de mezkilr mahke
meye de teşmil olunmuştur (Karar : 136). 

Aşağıda yazılı 59.') numara ve sı mart 1341 tarih
li kanun ile bu salahiyet Divanı harblere de veril
mifti: 

«Hali harnde yahı.ul müsellehan ve müçtemian is
yan vukuıında sahai harekat ve isyandaki idarei örti

ye mıntakalarında müteşekkil bililmum Divanı har b ler
den sadır olan idam kararları, ordu veya lcolordu ve
yahud müstaldl fırka veya mevkii müstahkem kuman
danları tarafından badetta.sdik. derhal infaz nlımur"» . 

. Maamafih, Mentımen vakası dolauısile i ltin olu-
nan idnrei örfiye müddetince bu kanun meri olmamış 
ve Divanı harb tarafından hükmolıınan ölüm cezaları, 
M eelisi Alinin ta~;dikıniı arz o lunmuştur · ( K arar: 61 1). 

- ! 884 sayılı «Tunceli vilayetinin idaresi hakkın -
da kanun:. un 33 ncü maddesi : 

!dam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından 
tecile lüzum görülmediği takdirde infazı emrolunur.. 
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M ebusluğwı zevali 

Yirmi yedinci madde - Bir mebusun vatana 
hiyaııet ve mebusluğu zamanında irtikab töh
metlerinden birile müttehem olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi azayi 
ruevcudesinin süliisanı ekseriyeti arasile karar 
verilir yahud on ikinci maddede münderic cera
imden birile mahkUm olur ve mahku:rfiiyeti ka
zıyei muhkeme halini alırsa mebuslUk sıfatı zail 
nlur. 

M ebusluğun sukutu 

Yirmi sekizinci madde - !stifa, esbabı me~ 
rua dalayısile mahcuriyet, bila mezuniyet ve 
mazeret iki ay Meclise ademi devam veyahud 
memnriyet kabulü halierinde mebusluk sakıt 
olur. 

Yeni mebus intıhabı 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukarıdaki mad
deler mucibince mebusluk sı!atı zail veya sakrt 
olan veyahud vefat eden mebusun yerine bir 
diğeri intihab olunur. 

Zabıta 

Otuzuncu madde - :Büyük Millet Meclisi 
kendi zabıtasını reisi matifetile tanzim ve ida. 
re eder. 

'UQ'UNOtt F ASIL 

Vazifei icra.iye 

Reisiciimhur ve müddeti 

Gtuz bitin0i ma:dlie - Türkiye Reisicünıhu
ru, Büyük M:.itlet Meclisi 'heyeti umuml.yesi \a
rafından ve kendi aza:sı meyanmdan bir intilı-ab 
devresi için i'ntiha:b olunut' P'J. Vazi'fei 't'iyaset 
yeni Reisicümhurun intihabma kadar dev.am 
eder. Tekrar irftihab olunmak caizdir. 

Devbel riyaseti 

'Otuz ikinci 'ıtıa'dde - Re1sicU:tnhu:r, l)ll-vletin 
reisidir. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise 
·ve lüzum gordü:kee ifi~a V~kH~li Ffe~tıilfe ırlya• 

f'] - Fevkaldde 'iytimada, intilıtJb iecflid (O'Iunur 
(DlNlim:cü deV're:), 

ı 

3et eder. Reisicümhur, Riyaseti Cümhur maka 
ınında bulundukca, Meclis münakaşat ve müza 
keratma iştirak edemez ve rey veremez. 

Reisicii.mlt;w.ra vekdlel 

Otuz üçüncü Dladde- Reisicüınhur, hastalık 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble 
vezaifini ifa edernet veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayısile Cümhuriyet Riyaseti inhil8.1 eder
se Büyük Millet Meclisi Reisi vekaleten Reisi
cümhur vezaifini ifa eder. 

Reisicümlıurun intihabı 

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

Meclis müçtemi değilse reis tarafından he
men içtimaa davet edilerek Reisicüınhur intihab 
edilir. Meclisin intihab devresi hitam bulmuş 
veya intihabatın tecdidine karar verilmiş olursa · 
Reisicümhuru gelecek Meclis intihab eder. 

Kanunların ı1anı 

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

Kanunların iadesi 
Teşkilatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları 

müstesna olmak üzere ilanını muvafrk görmediği 
kanunları bir daha müzakere edilmek üzere es
babı mucibesile birlikte keza on gün zarfında 
Meclise iade eder. 

Meclis, mezkı1r kanunu bu defa da kabul 
ederse, onun ilanı Reisicümhur için mecburidir. 

Reisicumhtının nutku 

Otuz altmtt ınadd:~- Reisicürnhur, her 'sene 
~inisanide Hiiliin:retin geçen .seneki faaliyeti
ne ve o 'Sene itb1nı-z edilmesi münasib göriilen ted
birlere dair bir !llolituk ir.ad .eder veyA1ı.ud Başve
iklle k'ıl'aa!t ~tirit-. 

H ariçte Devlietiıı ·t~msili 

Otuz yedinci madde ·- &isiciinihur, e:enebi 
Dev..letlerin nezdinde Türk Cümlıuriyetinin siyasi 



mümessillerini tayin ve ecuebi Devletlerin siyasi 
mümessillerini kabul eder. 

Tahlif 

Otuz sekizinci madde- (Muaddel : 10 nisan 
1928) - Reisicümhur, intihabı akabinde ve Mec
lis huzurunda şu suretle yemin eder: 

[Reisiciimhur sriatile Cümhuriyetin kanun
Iarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve 
bunları ınüdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dikane ve bütün kuvvetirole sarfı mesai, Türk 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye 
ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatma 
hasrmefis etmekten ayrılmayacağıma namusuro 
üzerine söz veririm] . 

V ükelanın imzası 

Otuz dokuzuncu madde - Reisicümhurun ıs
dar edeceği bilcümle mukarrerat Başveldl ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

Ba§kumandanlık 

Kırkmcı madde - Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemic olub Reisicümhur tarafından temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erka.nı Har
biyei Umumiy-e Riyasetine ve seferde İcra Vekil
Ieri H~yetinin inhası üzerine Reisicümhnr tara
fından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

Mesuliyet 

Kırk birinci madde - Reisicümhur, hiyaneti 
vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı 

mesuldür. Reisicümhurun rsdar edeceği bilcüm· 
le mukarrerattan mütevellid mesuliyet 39 ncu 
madde mucibince mezkur mukarreratı imza eden 
Başvekil ile vekili aidine racidir. 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
m~uliyeti lazımgeldikte işbu Teşkilatı esasiye ka
nununun masuniyeti teşriiyeye taallfık eden 17 
nci maddesi mucibince hareket edilir. 

Ferdi af 

Kırk ikinci m.a.dde - Reisicümhur, HükU
metin inhası üzerine, daimi maluliyet veya şey-
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huhat gihi şahsi sebeblerden dolayı muayyen 
efradm cezalarını ıskat veya tahfif edebilir. 

Istisna 

Reisicümhur, Büyük Millet Meclisi tarafından 
itharn edilerek mahkum olan vekiller hakkında 
bu salahiyeti istimal edemez. 

Taksisat 

Krrk üçüncü madde - Reisicümlımun tahsi
satı kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Hükıimet te§kili 

Kırk dördüncü madde - (Muaddel : 29 ikin
teşrin 1937) - Başvekil, Reisicümhur canibin
den ve Meclis azası meyanmdan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis aza
sı arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi 
Reisicümhurun tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin 
içtimama talik olunur. 

Hükfu:ıiet hattı hareket ve siyasi noktai na
zarmr azami bir hafta zarfmda Meclise bildirir 
ve itimad taleb eder. 

!cra V ekı1leri H eyeti 

Kırk beşinci madde - Vekiller, Başvekilin 
riyaseti altmda (İcra Vekilieri Heyeti) ni teş
kil ederler. 

Mü§terek mesuliyet 

Krrk altmcx madde - İcra V ekiileri Heyeti 
Hükümetin umumi siyasetinden müştereken me
suldür. 

Münferiden mesuliyet 

V ekillerden her biri kendi salahiyeti daire
sindeki icraattan ve maiyetinin efal ve mua
melatmdan ve siyasetinin umumi İstikametİn

den münferiden mesuldür. 

Vazife ve mesuliyet 

Krrk yedinci madde - (Muaddel : 29 ikinei 
teşrin 1937) - Vekillerin vazife ve mesuliyetleri 
mahnus kanunla tayin olunur. 



V ekaletlerin adedi 

Kirk sekizinci madde- (Muaddel : 29 ikin
ci teşrin 1937) - Vekaletlerin teşkili tarzı, mah
sus kanuna tabidir. 

V ekile niyabet 

Kir k dokuzuncu madde - (Muaddel: 29 ikin
ci teşrin 1937) -Mezun ve her hangi bir sebeb
le mazur olan bir vekile !cra V ekilieri Heyeti 
azasmdan bir diğeri muvakkaten niyabet eder. 
Ancak bir vekil bir vekaletten faziasma niyabet 
edemez. 

V ekı'llerin it ham ı 

Ellinci madde - (Muaddel : 29 ikinci teş
rin 1937) - !cra Vekillerinden birinin Divanı 
Aliye sevkine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisince verilen karar veka.letten sukutu dahi mu
tazammmclır. 

Şurayi devlet 

Elli birinci madde - İdari dava ve ihtilaf
ları rüyet ve hal, Hükfunetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun layihaları .ve imtiyaz mukavele 
vıe şartnameleri üzerine beyanı mütalea, gerek 
kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vczaifi ifa etmek üzere bir Şurayi 
devlet teşkil edilecektir. Şurayi devletin rü
esa ve azası vazaifi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yanından Büyük Millet Meclisince intihab olu
nur r•ı. 

Nizamnameler 

Elli ikinci madde - İcra Vekilieri Heyeti, ka
nunlarm suveri tatbikryesini irae veyahud ka
nunun emrettiği hususatı tesbit için, alıkarnı ce
dideyi muhtevi olmamak ve Şurayi devletin na
zari tetkikinden geçirilmek şartile, nizarnname
ler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicümhurun imza ve ila
nile mamulünbih olur. 

[*] - 808 numaralı kMM: 
.. . Devlet şUrasının Dea'vi dairesi, kazai vazife gören 
müstakil mahkeme sı/at ve salahiyetile mücehhez-
dtr. 1! nisan 1984 
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Nizamnamelerin kavalline mugayereti iddia 

olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDUNCU FASIL 

Kuvvei kazaiye 

Mahkemeleı·in te§kilatı 

Elli üçüncü madde - Malıkernelerin teşki

latı, vazife ve salahiyetleri kanunla muayyen
dir. 

lstiklal 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davalarm muhakemesinde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalattan azade olup ancak 
kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemelerin mukarreratrnı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve İcra V ekilieri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı alıka
mma mürnanaat edemez. 

Lay enazı'llik 

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

Hakimliğin evsafı ve sai~e 

Elli altmcı madde- Hakimierin evsafı, hu
kuku, vezaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti 
nasb ve azilleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Hakimlerin vazife kabul edemeyeceği 

Elli yedinci madde - Hakimler kanunen mu -
ayyen vezaiften başka umumi ve hususi hiç bir 
vazife deruhde edemezler. 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde- Mahkemelerde muha
kemat alenidir. 

H afi muhakemaf 

Yalnız usulü muhakeinat kanunu mucibince 
bir mahkemenin hafiyen cereyanına mahkeme ka
rar verebilir. 
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M üdafaa . hakkı 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gördü
ğü meşru vesaiti İstimalde serbesttir. 

Vazife ve salahiyet 

Altmı§mcı madde - Hiç bir mahkeme va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davaları rüyetten 
imiina edemez. V azife ve salahiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divanı Ali 

Vazife 

Altmış birinci madde - (Muaddel : 29 ikinci 
teŞrin 1937) - Vazifelerinden münıbais hususatta 
İcra Vekilleri ile Şfuayi devlet ve Temyiz maıh
ıkemesi rüesa ve azasını ve Cümhuriyet Başmüd
deiumumisini muhakeme etmek üzere bir Divanr 
Ali teşkil olunur. 

Azanın adedi 

Altını§ ikinci madde - Divanr Ali azalrğı 
için on biri Mahkemei temyiz, onu Şıirayi dev
let rüesa ve azası meyanından ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktıza reyi hafi ile 
yirmi bir zat intihab olunur. 

Reisler 

Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mut1 ııka ile 
içlerinden birini reis ve birini reis vekili inti
l .:ıb ederler. 

Nısab 

Altmış üçüncü madde - Divanr Ali bir reis 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ekseri:veti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Ihtiyat aza 

Mütebaki altı zat ledelicab heyetin noksa
nmı ikmal için ihtiyat aza vaziyetindedir. 

· İşbu ihtiyat aza üçü Mahkemei temyiz, üçü 
Şurayi devletten müntehab aza arasından ol
mak üzere kura ile tefrik olunurlar. 

Reisliğe ve reis vekilliğine intihab olunan
lar bu Inıraya dahil olmazlar. 

M üddeiumumı1ik 

Altmi§ dördüncü madde - Divanr Alinin 
müddeiumumiliği Başmüddeiumumilik tarafın

dan ifa olunur. 

Kararların katiyeti 

Altını§ be§inci madde - Divanr Alinin ka
rarları katidir. 

Kanun ve usulü muhakeme 

Altmış altmcı madde - Divanr Ali mevzu 
kanunlara tevfikan muhakeme İcra ve hüküm 
ita eder. 

Divanı alinin teşkili 

Altını§ yedinci madde - Divanı Ali görülen 
lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararile teşkil olunur. 

BEŞİNCİ FASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

Hürriyeti tarif 

Altmı§ sekizinci madde - Her Türk hür 
doğar, lıür yaşar. Hürriyet, başkasına nıuzrr 

olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktrr. 

Hürriyetin hududu 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için 
hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Bu 
hudud ancak kanun marifetile tesbit ve tayin 
edilir. 

Müsavat 

Altmış dokuzuncu madde - Türkler kanun 
nazarmda müsavi ve bilaistisna kanuna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile 
ve ferd imtiyazları mülga ve memnudur. 

Hukuku tabiiye 

Yetmi§inci madde - Şahsi masuniyet, vic
dan, tefekkür, kelam, neşir, seyahat, akid, sayü
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir
ket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii huku
kundandrr. 
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Masuniyetler 

Yetmiş birinci madde - Can, mal, rrz, mes
ken her türlü taarruzdan masundur. 

Masuniyeti §aksiye 

Yetmi§ ikinci madde- Kanunen muayyen 
olan ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

l§kence tıe saire 

Yetmiş üçüncü madde - İşkence, eziyet, 
musadere ve angarya memnudur. 

lstimval . ve istimlô.k 

Yetmiş dördüncü madde - (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Umumi menfaatler için lüzumu, 
usulüne göre anlaşılmadıkça ve malısus kanun
ları mucibince değer pahası peşin verilmedikçe 
hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istim
lAk o1unamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlak 
olunacak arazi ve ormanlarm istimlak bedelleri ve 
bu bedelierin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fevkalade hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç 
bir fedakarlık yapınağa zorlanamaz. 

Vicdan kürriyeti 

Yetmiş beşJıı:ı.ci madde - (Muaddel : 5 şubat 
1937) - Hiç bir kimse mensub olduğu felsefi 
içtihad, din ve mezhepten dolayı muaheze edile
mez. Asayiş ve umumi muaşeret adabma ve 
kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üze
re her türlü dini ayinler yapılması serbesttir. 

Mesken masuniyeti 

Yetmi§ altmcı madde - Kanun ile muay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzer'i talhatTi edilemez. 

Matbuat 

Ye'tm.İ§ yedinci madde - Matbuat, kanının 
dairesinde ser-besttir ve neşredilmeden evvel tef
tiş, muayeneye tabi değildir. 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde- Seferberlikte, ida
rei örfiye balinde veyahud müstevli emrazdan 
dolayı kanunen müttehaz tedabir ir.abatmdan 
olarak vazedilecek takyidat müstesna olmak 
üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tfıbi tu
tulamaz. 

Ukut ve saire 

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

Tedrisaf 

Sekseninci madde - Hükfunetin nezaret ve 
murakabesi altmda ve kanun dairesinıle her 
türlü tedrisat serbesttir. 

Müraseltit 

Seksen birinci madde - Postalara verilen 
evrak, mektublar ve her nevi emanetler salahi
yettar müstantık, mahkeme kararı olmadıkça 
açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olı.n mu
haberatm mahremiyeti ihlal olunamaz r•:ı. 

[*] !8 k8.nunusani 19~8 tarih ve 38!0 aaı~~lı Resme 
Gazetede çıkan Şura'Jii devlet karan : 

Teşkildtı esasi-ıle ka-aın 81 nci maddesinele 
mahremiyeti ihldl olunamıyacağı zikredilen m,· habe
rat, ferdlerin hukukuna. ve muameldtına. taa.Uılk eden 
mevada ve şuna buna. ifşası caiz olma11an şa.hai h.ıuu
sata müteallik olmak lı2.zımgelib yoksa asayiş ve inri
bata müteallik ve HükUmetin müdahalesini mil.stelftm 
fevkalı2.de ahvalde dairei aidesinin keyfiyettıın ha
berdar edilmesi icab edeceğine ve nitekim cezıı Jeanu
nunun !95 nci maddesinde memurlardan biri vıızife
sini yaptığı sırada memuriyetine müteallik olarak ta,. 
kibat icrasını müstelzim bir cürme vdkıf olub da aid 
olduğu daire11i haberdar etmekte ihmal ve terahi 
ederse bir sene müddetle memuriyetten mahrumiyetle 
beraber ağır cezayı nakdi ile de cezalanelınlaoo.ğı aa
rahaten mezkur olmasına. ve telgraf muhabere " emuf'
ları da alelitlak memur sınıf ve idadına. dahil b~ 
lunmalarına göre bunlann böyLe bir emri kanun{ ile 
mükellefiyetlerinde şek ve şübhe olmadığını ve bu 
babdaki (dairei aidesini haberdar etmek} ka4/di hio 
bir vakit de telgraf muhaberatının mahremiyet·ini i~ 
lı2.l suretinde tetd.kkı .edilemiyeceğinelen bu n&sft k&
nuni Teşkilı2.tı esasiye kanununa asld muhalif diJ,şme.. 
yeceği ciketle muhabere memurlan sug delillerini ha
vi olduğuna. karıaat et:tikleri telgraffiiJ'meleri müdd-. 
umumiliğe ihbar ile mükellef olmalan l4zımgeleceği 
ve suç unsurlannın mevcudiyetinden şübhe edilen 
telgrafna.melere .gelince: ceza kanununun ·tabmil e~ 
tiği mükellefiuet muhabere memurların.a teveccüh 
edeceği ve aid olduğu mercie haber vermek teklinele 
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lhbar ve §ikayet 

Seksen ikinci madde- Türkler gerek şahrs
larrna gerek amıneye müteallik olarak kavanin 
ve nizarnata muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine müıı
feriden veya müçtemian ihbar ve şikayette bu
lunalıilir. Şahsa aid olarak vukubulan müracaa
tin ıteticesi roüstediye tahriren tebliğ olmırnak 
mecburidir. 

Tabii mahkeme 

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

Vergi 

Seksen dördüncü madde - Vergi. OeYletin 
umumi masarifine halkın i~tiraki deıııektır . 

Hu esasa mug-ayir olarak hakiki veya hükmi 
şahı~lar tarafından vey:.: onlar narnma rüsum, 
aşar ve sair teldllif alınması memnudnr. 

Cibayet 

Seksen beşinci madde - Ven.,.iler :ı nea k hir 
kamın ile tarh ve cibayet olunabilir. 

ltevlet, vilfiyet idarei huımsiyeleri ve hPledi 
yelerce teamülen cibayet edilmekte rıl:ın riisnnı 

ve tııkalifin kanunlarr tanzim edilineeye k:ı.dar 

kemakan cibayete devam olunabilir. 

ldarei örfiye 

Seksen a.ltmcı madde - Harb halinde veya 
harbi icab ettirecek hir vaziyet hudusnnda veya 
isyan zuhurunda veyahud vatan ve Cümhuriyct 

aleyhine kuvvetli ve fili teşebhüsat vukuunu mii
eyyid, kati emarat görüldükte, tera Vekillai 
Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek ür. eı·e 

umumi veya mevzii idarei örfiye ilan edebilir 
ve keyfiyet hemen Meclisin tasdikma arzolunur. 
Meclis idarei örfiye müddetini, indclicab tez.vitl 
veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse 

derhal içtimaa davet olunur. 
ldarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kara

rına mütevakkrftır. 

tecelli eyleyeceği cihetle muhabere memurlarının M
sıl edece!'leri kanaate göre hareket etmeleri zaruri 
bul~11~ugu 6 - I - 1998 tarihinde ekseriuetle kabul 
edıldı. 

İdarei örfiyc şahıs ve ikametgah masuniyetle
rinin, matbuat, müraselat, cemiyet, şirket hür
riyetlerinin muvakkaten takyid veya talikr de
mektir. 

ldarei örfiye romtakasile bu mmtaka dahilinde 
tatbik olunacak alıkarn ve muamelatm sureti İcra
sı ve harb halinde dahi masuniyet ve hürriyet
lerio tarzı takyid ve talikr kanunla tesbit olunur. 

Mecburi tahsı"l 

Seksen yedinci madde - lbtidai tahsil bütün 
Türkler için mecburi, Devlet mekteb]nrinde mee
canidir. 

Türkliik sıfatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve ırl( farkı olmaksızın vatandaşirk itibarile 
(Türk) ıtlak olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanın 
sulhünden doğan veyahud Türkiyede mütemek
kin bir ecnebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğub da memleket dahilinde ikamet ve sinni rüş
te vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar E!den ve 
yahu d vatandaşlık kanunu mneihinre Tii rklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. . 

Türklük Rifatı kcı nunen muan·rı ı rı l ;.ı •) ; ıl ını ! 

de izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Meva.ddı müteferrika 

Vı'layat 

Te§kı'latı mülkiye 

Seksen dokuzuncu madde - Türkiye coğrafl 
vaıiyet ve iktisadi miinasehet noktai nazarmdan 

vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar nahiyele
re müukasemdir ve nahiyeler de kasaba ve köy
lerden terekhiib eder. 

Hükmi §ahsiyet 

Doksanmcı madde - ViHl.yetlerle şehir, ka

saba ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. 

Tevsii mezuniyet ve tefrikı vezaif 

Doksan birinci madde - Vilayetler urouru 



tevsü mezuniyet ve tefrikı vezaif esas1 üzerine 
idare olunur. 

Memurin 

M emur olmak hakkı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiyeyi 
haiz her 'l'ürk ehliyet ve istihkakina göre Dev
let memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkını 
haizdir. 

Memurin kanunu 

DoKsan üçüncü madde - Bilfunum memur
larm evsafr, hukuku, vezaifi, maaş ve mu
hassasatı ve sureti nasb ve azilleri ve terfi ve 
terakkileri kanunu mahsus ile muayyendir. 

Kanuna muhalif evamir 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha
lif olan urourda amire itaat memuru mesuliyet
ten kurtarmaz. 

Umuru maliye 

Bütçe 

Doksan beşinci madde- (Muaddel : 12 ka
nunuevvel 1931) - Muvazenei umumiye kanunu 
layihası ve buna bağlı bütçeler ve cetvdler ile 
mülhak bütçeler Meclise mali yıl başından en 
az üç ay evvel takdim olunur. 

Muvazene haricinde sarfiyat 

Doksan altmcı madde- Devlet emvalinden 
muvıızene haricinde sarfiyat caiz değilllir. 

Bütçenin müddeti 

Doksan yedinci madde - Muvazenei urou
miye kanununun hükmü bir seneye malısustur. 

H esabı kat ği kanunu 

Doksan sekizinci madde - Hesabı kati ka
nunu müteallik olduğu sene bütçesinin devrei 
hesabiyesi zarfında istihsal olunan varidat ile 
yine o sene vulmbulan tediyatm hakiki miktarı
nı mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksimıı-

lO 
tı muvazenei umumiye kanununa tamamile mil
tenazır olacaktır. 

lki sene 

Doksan dokuzuncu madde-Ilesabı kati ka
nununun layihası müteallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin teŞrini-, . ı 

sanisinin iptidasına kadar Büyük Millet Mecli-
sine takdim olunmak mecburidir. 

Teşkilatı esasiye kanununa aid zavabıt 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
merbut ve Devletin v aridat ve masarifatnu 
\anun'll malj.susuna tevfikan murakabe ile mü
kellef bir Divanı muhasebat müessestir [*]. 

Umumi mutabakat beyannamesi 

Yüz birinci madde- Dhianı muhasehat, umu
mi mutabakat beyannamesini, taalluk ettiği he
sabı kati kanununun Maliyece Büyük Millet. 
Meclisine takdimi t~rihinden itibaren nihayet 
altı ay zarfında Meclise takdim eder. 

Te§kı"lô,tı esasiye kanununun tadı'li 

Yüz ikinci . madde - t§bu teş~Ilaiı ··esas'iye 
kanununun tadili aŞağıdaki Şeraite tabidir: 

Tadil teklifi Meclis azayi mürettebesinin 18.
akal bir sülüsü tarafmdan hnza olunmak şarttır. 

Tadilat, ancak adedi müretteb'fn sülüsam ek
seriyeti arası ile kabul olunabilir. 

İşbu kanunun şekli Devletin Cümhuriyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve 
tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez. 

Tadı"l olunmayacak madde 

Yüz üçüncü madde - Teşkilatı esasiye ·ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir s~ b eb ve · ba
hane ile ihmal veya tadil olunamaz. Hiç bir ka
nun teşkilatı esasiye kanununa münafi olamaz. 

[*]- 191 numMalı kMM: 
Divanı muhasebatın, füzwmunda, bir kanunun tel

sirini Meclis riyasetinden taleb etmek hakkına malik 
oldt{.ğu H eyeti umumiyenin yirmi ikinci içtimaının 
birinci eelsesinde takarrür etmişti.-. 

1 k4nunııaani 1917 
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Tadı"l ve ihmal 

Yüz dördüncü madde - 1293 tarihli kanunu 
esasi ile mevaddı muaddelesi ve 20 kanuriusanl 
1337 tarihÜ teşkilatı eııasiye kanu.nu ve müzey
yeiaır · ve #tadilatr mülgadrr. 

.. ( ı ~ 

Bu kanunda mülga kavanin 

Yüz be§inci madde - Bu kanun tarihi neş

rinden itibaren meriyülicradrr. 

20 nisan 1340 

2 - İntihabı mebusan kanunu 

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

FASLI EVVEL 
ı 

Devairi intihabiye ve aksanu 

BlJtİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Os-
.. • J • r - f 

maniyede mebusan intihabı sancaklar itibarile 
ı • 

iı:ırş. lq1macak ve ~er sancak bir dairei intiha-
biye ve her nahiye bir şubei intihabiye itibar 
ol~nacaktrr. · , · 

İKİNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmış 
beşinci maddesi mucibince Heyeti Mebusan aza
sı her elli bin nüfusu zükftra bir nefer olmak 
itibarile tertib olunacak ve nüfusu zükuru elli 
binden dun veya ziyade olan sancaklarda yirmi 
beş bin nüfp.s ellı b~n itibarm~a tutu~acaktır. 

Ş~~}.e ki; pir sa?ca~ y?rmi b!lş bin nüfusu 
zükftrdan ibaret olsa dahi bir mebus intihab ecle-

.T ı ı ı ı ı ' 

ceği gjbi eliğer b'r sancak ahalisi yetmiş beş bin 
tt '1 ı ' . t • 

r,ıüfusu zü~urclan akal olduğu halde dahi yalmz 
,, ' •1 1. 4 '1 1 

bir mebus intihabma hakkı olacaktır. Bundan 
'1 1 '\ 1 ' ( ı 

ziy,ades~ için 3i-z yirmi beş bine kadar ik~ ve yüz 
yetmiş bjne kadar üç: ve iki yüz yirmi bine ka
dar dört nefer mebus intihab olunacak ve bu 

• 1 • • 

mjkdardan ziyadesi bu nisbet üzerine arttırıla-
' .. ı • ~ ' 

ca~trr pl. 

[1] Bu madde, 3 nisan 1339 tarih ve 920 numara
lı kanu.;_un birinci maddesi Üe 'berveçhi zır tadil edil-
miştir: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi mikdarı azası Tür
kiye Devleti halkından her yirmi bin nüfusu zükUr
da bir nefer olmak üzere intihab olunur. Bir dairei 
intihabiyenin nüfusu zükuru yirmi binden dun olsa 
dahi her halde bir mebus intihabına hakkı olacağı 
gibi nüfusu zü.kurun yirmi binden fazl!fSı için ber-

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanzimi 

UÇttNCU MADDE- İşbu kanunnamenin 
tarihi neşrinden itibaren bilcümle Osmanlılarm 
nüfusu zükurunu havi her kazada bir defteri 
esasi tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Her kazada mev
cud olan Osmanlı nüfusu zükUrunun esas defte
rinin tanzimile vukuatmm tashihi mevaddr atİ
yede beyan olunacağı veçhile belediye meclis
leri ve nahyie meclisleri rüesasr ve eimme ve 
papaslar ve halıarnlar ve muhtarlarm derece 
derece vazifeleridir. 

BEŞİNCİ MADDE - !şbu kanunname hü
kumeti seniye marifetile idarei belediye r eisine 

veçhi ati muamele ila olunur. Şöyle lci : 
Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine ka

dar iki, elli bin birden yetmiş bine kadar üç, yetmiş 
bin birden doksan bine kadar dört mebus intihab 
olunacak ve bu mikdardan ziyadesi bu nisbet üzere 
arttırılacak tır. 

- Bilahare 2598 numaralı kanunun birinci mad
desine göre aşağıdaki şekli almıştır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Türkiye 
Devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi oi
mak üzere seçilir. Bir intihab dairesinin nüfusu kırk 
binden aşağı olsa dahi ·her haled bir me b us seçmeğe 
hakkı olacağı gibi nüfusun kırk binden yukarısı için 
aşağıdaki gibi muamele yapılır : 

Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 95 bine 
kadar iki, doksan beş bin birden 135 bine kadar üç, 
195 bin birden 175 bine kadar dört mebus seçilecek 
ve bu mikdardan ziyadesi bu yolda arttırılacaktır. 
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vusulünde belediye heyeti celb ile alenen kıraat 
olunacaktır. Badebu kaza dahilinde bulunan nef
si şehir ve kasaba malıallatı defterinin tanzimi 
için eimme ve papas ve babam ve muhtarlar ile 
her mahallenin muteberanmdan ikişer veya üçer 
kişi sırasile dairei belediyeye celbolunarak hangi 
cemaattan olur ise olsun mahallerinde kadimen 
sakin olan veya bir seneden beri tavattun eden 
Osmanlı nüfusu zükfuunun defterini merbut 
nümuntısi veçhile sekiz gün zarfında tanzimi 
bunlara tenbilı olunacaktır. Mezkfu nümune 
vec:hile her mahalde yapılacak defter iki kı:>

ma münkasem olup bir kısmı yeni tevellüd eden 
Osmanlı nüfusu zükurundan bed ile yirmi beş 
yaşına değin ve diğer kısmı yirmi beş yaşını 
tecavüz edenlerin esamisini havi olacaktır. 

Sinleri elan nüfus defterinde mukayyed ol
mayan Osmanlılarm kaç yaşmda olduklarına 

dair eimme ve papaslar ve babamlar ile muh
tarlarm ve muteberandan olan mezkfu iki 
veya üç kişinin tahkikat ifadesi muteber ad
dolunacaktır. Şu kadar ki, mahalle ahalisin
den kaideten aksini isbat eden olursa defterce 
tashihi icra olunur [1]. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya ka
saba malıallatma tenbihatı lazimenin İcrasını 

müteakib belediye reisi kaza dahilinde bulunan 
nevahi meclis reisierini muavinlerile ikişer ve
yahud iiçer kişi celb ile zikrolunan defteri esasi
nin nihayet beraber bir defaya mahsus olmak 
üzere reisi kazaya celb ile beşinci maddede be
yan olunduğu veçhile iki kısım olarak sekiz gün 
zarfında defteri esasinin tanzim olunmasını tarif 
ve tefhim edecektir ve nihayet meclis reisi mua
vinlerile beraber reisi nahiyeye avdetlerinde o 
nahiye dahilinde bulunan kuranın eimme ve pa
pas ve halıarn ve muhtarlarile muteberandan iki
şer veyahud üçer kişi celb ile zikrolunan defteri 

[1] - 9 nisan 1999 tarih ve 920 numaralı kanunun 
(On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükur intihab 
etmek hakkını haizdir) mealindeki ikinci maddesi mu
cibince, bu madde tadil olunmuştu. 

-Yine bu maddedeki (sekiz gün), 1112 numaralı 
kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üze
re, (Dört gün) e indirilmişti. 

- 2598 numaralı kanun ile de, maddedeki (18 ya
şını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde 
değiştiriZmiş ve ( zükur) keydi kaldırılarak yerine 
(Kadın, erkek) konulmuştur. 

esasinin nihayet sekiz günde tanzimini tenbih 
edecektir. 

YEDİNCİ MADDE - Her mahalle ve kari
yenin imam ve papas ve halıarn ve muhtarları ve 
muteberanr defteri esasi tanzimi hakkında olan 
emri aldıktan sonra her gün kariye ve mahalle
rinde münasib bir mahalle tecemmü ile Türkçe 
olarak ve lisanr Türkiye vakıf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüme olun
mak üzere kariyelerinde tekeliüro olunan !isan
ları ve zikrolunan tertib üzere defteri esasiyi 
nihayet sekiz gün zarfında iki nüsha olarak 
tanzim ve temhir ile bir nüshasmı hemen na
hiye reisierine verip diğer nüshası mahalle Ye 
kariyelerinde en nıüsin olan muhtarm hanesin
de hıfzolunur. 

SEKİZİNCİ MADDE - Yirmi beş [1] yaşı

m tecavüz eden Osmanlılardan hukuku mede
niyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecuebiyede 
veya o iddiada bulunmuş olan veyahud nizama 
mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye 
imtiyazını haiz olan veya iflasma bükmalumıp
ta iadei itibar etmemiş veyahud mahcuriyetine 
hüküm lahik olupta fekki haczedilmemiş olanla
rm ve bir kimsenin hizmetkarlığında bulunan 
ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünba ve 
cinayetle mahkum bulunanlarm esamisi karşı

sında ve defterin mülahazat hanesinde keyfiyeı
leri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir se
neden beri her hangi kariye ve mahallede ika
met etmekte ise ol mahalle ve kariyenin defte
rine kaydolunacaktır. Şu şart ile ki, intihabı 

mebusan hukukunu haiz olduğuna dair terkey
lediği mahalle veya kariye muhtarmdan yeni 
kaydalunacak mahalle veya kariye muhtarma 
hitaben bir kıta ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti Aliye işbu ilmühabere 
muhtaç olmayıp intihabı mebusan zamanmd·:ı. 

her hangi mahallede bulunur ise o mahalled~ 
rey verrneğe haklıdır. 

Silah altmda bulunan asakiri nizarniye ve re
dife ve zaptiyeden laakal mülazim rütbesini 
haiz olanların bulunduğu mahalde mebusan in
tihabmda rey verrneğe salahiyetleri olacaktır. 

[1] Keza, 920 numaralı kanun mucibince on 86-

kiz .... 
2598-2 ile yaş, yirmi ikiye ~karılmıştır. 
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Mezunen vatanmda bulunan ve mebus intihabma 
tesadüf eden asakiri nizarniye ve redife ve zap
tiyeden müntehiblik şeraitini haiz olanlarm ne
ferata kadar bilaistisna cümlesinin rey verrneğe 
hakkı olacaktır ve asakiri şahane ve zaptiye za
bitanmdan naili hakkı intihab olupta vatanının 
gayri mahalde bulunanlar memurini saire gibi 
ilmühabere muhtaç olmayacaktır ve kuraları 
çıkılı askere almacak olanlarm intihab için ma
halleri mecalisi marifetile taraflarmdan istedik
lerini vekil tayin etmeğe salahiyetli buluna
caktır. [1]. 

FASLI SALlS 

Hyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif 
ve hUkuku ile sureti intiliabi 

ONUNCU MADDE - Kura ve malıaHattan 
matlub olan defatir kazanın meclisi belediyesine 
vürud etmeğe başladığı günden itibaren azası 

kazanın cesametine göre dörtten ona kadar ol
mak üzere bir heyeti teftişiye teşkkül edecek
tir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin 
tahtı riyasetinde olmak üzere meclisi idarenin 
ahaliden intihab olunmuş buJ.unan azasile beledi
ye azasmdan terekküb eder ve kazanın ce
sameti hasebile hariçten bir kaç azanın alınına

sma lüzum görünür ise heyeti teftişiye azalığına 
kabulü heyeti teftişiyenin intihabı ile ve ekseri
yeti ara ile olur [2]. 

[1] Bu son fıkra aşağıya dereedilen ~5 eylul 19~8 
tarihli kanun ile tadil edilmiştir : 

Madde 1 - Berrl, bahri, erkan ve ümera ve zabi
tan ile küçük zabitanın ve jandarma ümera ve zabi
tan ve efradi ve rütbei aslceriyeyi havi üniform"ayı 
labis bilcümle mensubini askeriye hizmeti askeriye
de bulundukları müddetçe gerek müntahibi evvel ve 
gerek müntehibi sani sılatile hakkı intihablarını isti
mal edemezler. 

Madde 2- Ordu hizmetinde bulunmayan bilumum 
mütekaidini berriye ve bahriye ve silah altında bulun
mayan ihtiyat zabit ve efradile efradı redile ve müs
tahfaza hakkı intihablarını istimal edebilirler. 

[2] Bu madde, 16 haziran 1927 tarih ve 1079 nu
maralı kanun ile berveçhi zir tadil edilmiştir : 

Kura ve mahallattan matlub olan defatir kazanın 
meclisi beledisine vürud etmeğe başladığı günden iti
baren azası kazanın cesametine göre dörtten ona ka
dar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül eder. 
H eyeti teftişiye meclisi, belediye reisinin tahtı riya
setinde olmak üzere vilayet merkezleri olan kazalarda 
encümeni daimi vilayet azasile belediye azasından ve 
diğer kazalarda yalnız belediye meclisi azasından 

ON BİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşını 
ilanal etmeyen veya hukuku medeniyeden sakıt 
bulunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o iddiada 
bulunan veya muvakkaten hizmeti ecnebiye imti
yazını haiz olan veya nizamen iflas ile mahkum olub 
iadei itibar etmemiş veya mahcuriyetine hüküm 
lahik olub da fekki hacir etmemiş olanlar veya 
doğrudan doğruya Devlete az çok vergi verme
yenler intihab haldundan sakittir [1]. 

ter/db olunur ve kazanın cesameti hasebile hariçten 
bir kaç azanın alınmasına lüzum görülürse heyeti tef
tişiye azalığına kabul, heyeti teftişiyenin intihabile 
ve ekseriyeti ara ile olur. 

Keza 9 mart 1931 tarih ve 1760 numaralı kanun 
ile bıı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir : 

Ancak f esih, iptal, veya meclis heyetini teşkil ede
cek mikdarda aza ve yedek aza kalmamak gibi se
beblerle belediye meclisinin teşekkülü mümkün olma
yan yerleı·de. belediye hududu dahilindeki mahalle 
ihtiya?· heyetle?"i belediye reisinin veya belediye kanu
nunun 90 ncı maddesi mucibince nasbolunan reis ve
kilinin riyaseti altında belediye binasında toplana
reıle belediye m eclisi azalığına intihab olunmak evsa
fmı hniz olmak üzeı·e kendi aralannda veya hariçten 
yulcarıdfı gösterilen mikdarda heyeti teftişiye azası 

seçe?·leı·. 

[1] B ıı madde, 3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı 
kanunun atiye dereolunan 2, 9 ve 4 ncü maddeleri ile 
tadil olunmuştur : 

Madde 2 - On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi 
ziikur intihab hakkını haizdir. 

Madde 3- Muallimin müstesna olmak üzere mer
kezden mansub bilumum memurin ile müftüler hük
kô,m ve müddeiumumiler ve belediye reisleri (*) mün
tehibi sani intihabına mübaşeretten iki ay evvel is
tifa etmiş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin da
hil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihab 
olunamayacaldarı gibi ordu, fırlca kumandanlarile bir
liimum ahzi asker ve kalem ve şube reisleri, jandar
ma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii 
memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyede 
mebus intihab edilemezler. Aksi takdirde intihabı va
ki muteber olmaz (** ). 

Madde 4 - Müntehibi evvel, miintehibi sani veya 
mebus olabilmek için vergi ile mükellef olmak meş
rut değildir. 

- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi muci
bince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını biti
renler) şeklinde değiştiriZmiş ve (ziikur) kaydi kaldı
rılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

(*) Bu fıkra ile alakadar olan 412 numaralı ka
mr şöyledir : 

3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı intihab kanu
nuna göre, filvaki belediue reisleri müntehibi sani 
intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş ol-



ON .txtNct MADDE - Vürud eden defa
tiri heyeti teftişiye kanuna muvafık v e sehvü 

hata ve fesattan salim olduklarını tedkik ve in
de1hace malıaHat ve kuradan iktiza edenleri 
celp ve tahkik edecek ve işbu tahkikat kazanın 
cesanıetine göre altı günden nihayet on beş güne 

madıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu 
dairei intihabiyeden mebus intihab edilemezler ve ak
si takdired intihabı vaki muteber olmaz; aMak, kar 
nunun bu ibaresinin tahlilinden ve iki ay evvel istifa 
edilmediği halde intihab edilememek nehyinin münte
hibi sarıi intihabatına mübaşeret zamanı ile bir arada 
zikir ve iradından da anlaşıldığı üzere bu memuriyet, 
rrıY,ntehibi sanileri yeniden intihab edilmiş olan umu
mi intihabata matuf ve evvelce intihab edilmiş mün
tef?ibi sanilerle miinhal vukuunda yapılan intihablar 
kanurıun maksad ve ifadesinden hariç olduğu, H eyeti 
UmumiyerJ,in 12 nisan 1928 tarihli altmışıncı inika
dının birinci eelsesinde takarı-ür etmiştir. 

(**) Askerlerin mebusluğu hakkındaki ahkam da 
aşağıya dereolunmuştur : 

5 eylul 1396 tarih ve 18 numaralı kanunun üçün
cü maddesi nıucibince « Büyük Millet Meclisi azalığı 
ile memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. An
cak Heyeti V ekile azalığı ve Büyük Millet Meclisinin 
inzimamı reyi ile se/irlik, ordu ve kolordu kumandan
lığı memuriyetlerinin M eclis azalığı ile cemi caiz gö
rülmüştü. 

Baladaki 3 nisan 1336 tarih ve 320 numaralı kar 
nunda mensubini askeriyenin mebus intihab edilme
leri bazı tadilata tabi tutulduğu gibi biUlhare neşrolu
nub aşağıya dereolunan 16 kanunuevvel 1399 tarih 
v,e 385 numar.alı kanunla bu takyidat tevsi edilmiştir : 

BiriMi madde - Berri ve bahri ve jandarma su
nufu mukteli/e erkan, ümera ve zabitan ve bilumum 
mensubini askeriyeden hakkı istifayı haiz olmayan
larla istifa ve tekaüd hakkını haiz olub intihabatı 

umumiyenin ilanından itibaren nihayet on gün zar
fında US'ltlen istifa ve tekaüdliiklerini taleb etmeyen
ler Türkiye Biiyük Millet M eelisi azalığına intihab 
olunamazlar. Aksi takdirde bu intihab keenlemyekün 
addolunur. 

Ikinci madde - Birinci ve ikinci Türkiye Büyük 
Millet M ecUsinde aza bulunmuş olan ve bulunan bi
li/.mum erkan, ümera, zabitan ve mensubini askeriye
nin hukuku müktesibei askeriyeleri ve kıdemleri me
.busluk müddetince dal:ıi mahfuz olub devrei intihabi
,yenin hitamında veya.hud devrei intihabiye esnasın

da mebusluktan istifaları halinde mebus olmazdan 
e.vvelki sicillerine göre muamele gijrürler . 

V çün,cü madde - Nısabı müzakere kanununun 
dördüncü ma(ldesi (Yani balada münderic 18 numa
ralı kanun) şümulü dahilindeki asker mebuslar vazi
f eleri uhdelerinde bulundukça tamamen kavanin ve 
nizamatı askeriye ahkamına tabi bulunurlar ve Mec
lis .milzakeratına iştirak edemezler. 

20 ni~an 1340 tarih ve 491 numaralı teşkilatı esa
siye ~anurıunun «Muvakkat ın,adde» si ile « Türfciye 
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kada,r imtidad edece~ ve bll müddetle h~yeti 

teftişiye her gün i.çtima eıleyec~ktir [1]. 

ON UÇUNCtt MADDE - On ikinci maddede 
beyan olunan müddetin hitamında tedkik edilen 
müntahib defterlerinin birer sureti çıkarrlıb ca

mi ve kilise ve havra ve Hükfunet konağile 

dairei belediyenin duvar veya kapılarına ve 
sair memerrinas olan yerlere ve her resi nahi
ye ittihaz olunan kuraya talik olunacak ve bun
ların muhafazası için zabıta veya belediye ta
rafından bir adam bulunacaktır ve bu def
terlerin talik olunduklarma dair matbaa bu
lunan yerlerde gazete veya varakai mahsusla
rile ve matbaa olmayan yerlerde münadilerle 
dairei teftiş"y,e tıı.rafrn.fl~~ köylere lazımgelen 
yerlere talik içip. reis ve muhtarana gönderi
lecek ilannameler ile ilam keyfiyet olunacak
tır. İşbu müntahib defterleri talik olunduğu 
günden itibaren on beş gün muallak· olub on 
beşinci günü akşamı şehirlerde belediye dairesi 

ve nev3Jhide reisler marifetile kaldırılacaktır [2]. 

Pfj DP.RJ;)trn"CU IYf:.AD~E - On üç~~ü 
maddede beyan olunan on beş gün zarfmda her 

' 
kirı:ı.ın itı.tip.apa ha;k~9 olubda ismi yazıh:p.amış 
oLduğ~n.u veya ismi yı,ı.z,ılmak lazımgelmez ik~n 
ya?:rlmış bulundugunu muaLiak olan defterde 
g,qre:q.~er aqi pir varaka üzerine ve heyeti tef
tişiyeye hitaben bir istidaname yazılı verec,ek
tir. Heyeti teftişiye tarafından icr,ayi tedki
kat ile nihayet sekiz g~n z~!fmda e~.s~riyeti 
ara ile verilen karar esbabr m\tcibesiJe bera
ber sahibi istidaya muhtasar bir varakai mem
hure ile bildirecektir ve iddiası kabul olunur 
ise ona göre defter taşhih olı;uıub reddolunduğu 
ve sahibi istida bu k~rara ,kani olmadiğf 

halÇ.e böyle intihab dava~arı için ol ,kazann,ı 

mahkemei istinafiyesi addolunacak meclisi de
avisine ba arzuhal istinafı ikeyfiyet edecektir. 
Bu istinaf ha,kkı heyeti teftişiye tarafından 

müs~edinin yeçli,ne verilen kararnamenin te,b-

Büyük M' llet Meclisine intihab edil~n ve edilecek 
olq,n bilılm'!l-m mensı~obini apk{3riyen~n tabi olacakları 
şerait hakkındaki 19 kanunuevvel 1939 tarihli kanun 
ah~'mı~;n > baki o'lduğu' ,ta;.rih. ed~lmiştir. ' 

[1] Bu maddedeki (on beş) gün, 111~ numaralı 

kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üzere, 
(sekiz) güne indirilmiştir. 

[2) Ke~a. 
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liği tarihinden itibaren beş gün zarfında mak
bul olub ibundan sonra davayı istinaf gayrimes
mudur ve meclisi deavinin icrayi tedkikat ile ni
hayet sekiz gün zarfında ekseriyeti ara ile 
vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değil
dir. Müstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus 
defteri tashih olunacaktır ve böyle istida ve 
istinaf davalarında hiç bir nam ile harç alınma

yacaktır. On beşinci gün müddetin hitamile 
defterleri kaldrrdrh"tan sonra itiraz ve İsti

da ve istinafa kimsenin hakkı olmayacaktır. Şu 
kar ki, müddeti mezkfuede kaza dahilinde bu
lunduklarmr usulen isbat edenlerin mebus inti
habmm bedinqen on ibeş gün kadar heyeti tefti
şiyeye istida verrneğe v·e badehu istinaf dahi et
rneğe hakkı olacaktır. [1]. 

ON BEŞl:NCl MADDE - Defteri esasısım 
tanzime memaliki malırusanın her taranııda ma
yıs iptidasında bed olunacak ve haziran nihaye
tinde musahhah olarak hazır bulunacaktır. 

ON ALTINCI M.ADDE. - MaJıSm ön beş ve 
yirmisine doğru beşinci maddede muharrer k-af
fei nüfusu zükU.ru havi defterler 'iheyeti teftişiye

ye viisri oldukta her kazanın ne mikdar nüfusu 
zükU.ru olduğu ba mazbata serian mutasarrıfhğa 
bildirilecektir. 

Ve sancağın havi olduğu kaffei kazalardan 
il:ıu yolda mazbata:Iar 'geldikten so'iıra sa'iıcağm 

mec1iSi idare ve hey-eti tefti"şiyesi hazır 'olduğu 
lıalae her kazanın nüfusu iükılru yekı1nu cem 'ile 
'sandık dahilınde Osmanlı ö1arak ne kadar nüfusu 
ziikftr sakin 'bulunduğu malfı.m oldukta ikinci 
maddede gösterilen imret 'Ve nisbete 'tatbikl:ın san
cakta oir kaç mebus olmak lazımgelirse muta
sarrıf >tarafından viH1yet gazetesine ve merkez
de bulunan heyeti teftişiyeye ve sancağm sair 
kazaları kayma;kamlarma ·ve kaymakamlar mari
fetile her kazanın heyeti teftişiyesine ve nevahi 
reisierine serian bildirecek ve heyeti teftişiyeler 

carakai nüthsusalar ile intiha:b olunacak mebusa
iun mikdarını ilan edece:Ktir [2]. 

[1] Keza. 

[2] 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mu
cibince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını biti
renler) şeklinde değiştirilmiş ve ( zükUr) kaydi kal
dırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

ON YEDİNCİ MADıDE - Heyeti mebusan 
için azalığa intihab salahiyeti bulunmayan, evve
la tebaai osmaniyeden olmayan, saniyen ni
zamı mahsus mucibince muvakkaten hizmeti 
ecnebiye imtiyazmı haiz olan , salisen türkçe 
bilmeyen, rabran otuz yaşını ikmal etmeyen 
hamisen hini intihabda bir kimsenin hizmetkar
lığında bulunan, sadisen, iflas ile malıkılın olub
da iadei itibar etmemiş olan, sabihan sui ahval 
ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine hüküm 
lahik olub da fekki hacir edilmeyen, tasian ilıuku
ku medeniyeden sakrt olmuş olan, aşiren tabiiye
ti ecnebiye idiasında bulunan kimseler. 

Dört sene sonra icra olunacak intihablarda 
ınebus olmak için türkçe, okumak ve mümkün 
mertebe yazmak dahi şart olacaktır. 

(Heyeti mebusan azalrğile HükUmet memu
riyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. Fakat 
vükeladan intihab olunanların azalığı mecazdır. 
Ve sair memurinden biri mebusluğa intihab olu
nur ise kabul edib etmemek kaydi ihtiyarmdadır. 
Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden infisal 
eder). Mebusan intiha;br unıumisi dört sene bir 
kere icra olunur ve her mebuısun müddeti me
muriyeti dört seneden ibaret olub tekrar inti·hab 
olunmak dahi caizdir [1]. 

ON SEK1Z1NC1 MADDE - Temmuzun bi
rinci günü mebus intihabına bedolunması için 
mutasarrrflar tarafından kaymakamlar marifeti
le her bir kazanın heyeti teftişiyesine haziran ip
tidasmda ilitar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU M~DDE - Emri intihab 
kazanın her nahiyesinde ayrı ayrı icra olunur 
ve bir ·nahiyede mukayyed olan bir müntehibin 
diğer nahiyeye gidib rey verrneğe hakkı olamaz. 

YİRMİNCl MADDE - Her nahiye intihabr
nın hüsnü cereyanına nezaret etmek üzere hini 
intihabda heyeti teftişiyeden kura keşidesile ta
yin olunan bir aza hazır bulunacaktır. 

YlRMl BİRİNCİ MADDE - !şbu kanunun 
on birinci maddesinde beyan olunduğu üzere hak
kı intihaba nail olmayanlardan maada kaffei 
Osmanlılar birinci derecede müntehibdirelr. 

[1] Bu maddenin ( ) içinde bulunan fıkrası 11 
nci madde zirinde münderiç 18, 820 ve 885 numaralı 
kanunlarla tadil edilmiştir. 
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Defteri esaside isimleri muharrer birinci derece 
müntehib bulunan her beş yüz kişinin bir mün
tehibi sani intihabına hakkı olacaktır [1]. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - !ikinci derece 
müntehib olmağa salahiyetli olmayanlar evvelden 
tebaai Devleti Ailyeden bulunmayan, saniyen 
nizamı mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ec
nebiye imtiyazını haiz olan, salisen on sekizyaşını 
ikmal etmeyen, rabran hini intihabda bir kimse
nin hizmetkarlığmda bulunan, hamisen iflas ile 
mahkum olub da iadei itibar etmemiş olan, sadi
sen sui ahval ile müştehir olan, sabian mahcuri
yetine hüküm lahik olub fekki hacredilmeyen, sa
minen hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan, ta
sian tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kim
selerdir. 

Y1RMt UÇUNCU MADDE - Bu nahiye dai
resinde beş yüzden ziyade ve yedi yüz elliden 
dun birinci derece müntehib olduğu halde bir ve 
yedi yüz elliden bin iki yüz eliiye kadar iki ve 
bin iki yüz elliden bin yedi yüz elliye kadar üç 
ve bin yedi yüz elliden iki bin yüz elliye kadar 
dört nefer ikinci derecede müntehib olacaktır. ve 
şayed gösterilen mikdardan ziyade bir nahiyede 
birinci derece müntehib bulunur ise, bu nisbet 
üzere beş ve altı ve daha ziyade ikinci derece 
müntehib intihab edilecektir Bir nahiyenin mün
tehibi evvelleri beş yüzden dun ve iki yüz elli
den ziyade olur ise bu misillu nahiyelerin dahi 
bir müntehibi sani intihab etmeye hakları ola
caklardır. [2] 

[1] 920 numaralı kanunun 5 nci maddesi mucibin
ce 500 adedi 200 e tenzil edilmişken 23 ncü maddeye 
not adile 2631 numaralı kanun ile bu mikdar 400 e 
çıkarılmıştı. 

[2] Bu madde keza 320 numaralı kanunun ber
veçhi zir olan 5 nci maddesiZe tadil edilmişti : 

Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükurdan 
her iki yüz kişi için bir müntehibi sani intihab olunur. 

Bu mikdardan fazlası için berveçhi ati muamele 
ifa olunur: 

V ç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze kadar 
iki, beş yüz birden yedi yüze kadar üç ilah ... münte
hibi sani intihab olunur. 

- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi muci
bince, (18 yaşını biti1·enle1) kaydi ( 22 yaşını bitiren
ler) şe/elinde değiştiriZmiş ve (zükur) kaydi kaldırı-

YİRMİ DÖRDUNCU ıvr...ADDE - Her nahi
ye dahilinde mevcud müntehiblerin birer defteri 
tanzim olunuh nahiyeye memuren gidecek olan 
azaya verilecektir. İşbu defterlerin bir iki gün 
zarfmda tanzimi için heyeti teftişiye lüzüm gö
rür ise kaza kaymakamından muvakkaten lüzumu 
kadar katib isteyecektir ve kaymakamlık .mer
kezinde müstahdem ketebe kifayet etmediği hal
de kaymakam ahaliden ve erbabı harniyetten falı
ri katibler tedarik edecektir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Her nahiye
nin ne -kadar müntehibi var ise heyeti teftişiye 
tarafından o mikdar puslalık ufak ve üzerine bir 
kaç isim yazılacak kadar beyaz kağıdlar hazırla
mb heyeti mezkureye mahsus büyük mühür ile 
arkası bittemlıir nahiyeye tayin olunan memura 
verilecektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Nahiye memu
runun nahiye merkezine vürudundan evvel o na
hiye dahilinde ne mikdar müntehib varsa beher 
kısmı en ziyade üç yüz müntehibden ibaret ol
mak üzere aksama taksim olunur ve her bir kıs
mının müntehibleri için heyeti teftişiye marifetile 
bir gün tertib ile o günde merkezi nahiye olan 
kariyede bulunmaları her kısmın ahalisine haber 
verilir. 

YİRMİ YEDİNCt MADDE - İntihabın gü
nünü ve sureti İcrasını her kariyenin müntehib
leri bilmek için nihayet haziranın yirminci günü 
heyeti teftişiye marifetile her nahiyenin havi ol-
duğu kurayi gezib ihbar etmek üzere refakatinde 
bir iki süvari ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti 
arasile intihab olunacak muteber kimselerden 
memurlar gönderilecek ve bunlara yevmiye ola
rak idarei belediye tarafından mün~;tsib mikdar 
ücret verilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Otuzuncu 
maddede gösterilen memurlar her kariyeye vasıl 

lamk yerine (Kadı; ı , erkek) konulmuştur. 

- Bu madde 2631 sayılı kanunla da bir tadil gör
müştür: 

Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve erkek nü
fusun her 400 kişi için bir müntehibi sani seçilir. Bu 
mikdardan fazlası için aşağıdaki gibi muamele ya
pılır : 

600 e kadar (1), 601 den bine kadar (2), 1001 
den bin dö1·t yüze kadar (3) ve fazlası için bu gidiş
le müntehibi sani seçilir. 



-17-
olduğu gün mu:htaran ' "e saıir vasrtasile müııa
sib ve vasi bir mahalle münte1ıihleri cdbedilib 
resi nahiye olan kariyeye toplanacaklan günü 
beyan ile !stanbula gidecek mebusat11ı inühah 
etmek için nahiye1el'i dahilinde bulunanlaı·dan 

münasib kimseleri intihab ile tayjn eylemelerini 
ahaliye tefhim <Cdecek ve her kariyede bu veç!lıile 
vazifesini ifa .eylediğini mübeyyin muhtaran ta
raflarından bir kıta ilmühaber :alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura aha
lisine itayı malfı.mat için gidecek menıurlarrn azi
nıetlerinde müntehiblerin resi nahiye olan karye
ye gidib liecilintihab tecemmularmdan iki gün 
.evvel otuzuncu maddede beyan ohuıduğu üzere 
heyeti teftişiyeden tayin olunan memurlar her 
nahiye dahilinde mevcud mfuı.tehiblexin defterle
rini ve balada beyan olunan arkaları mühürlü 
puslalık kağıdlan ve nıüntehibler tarafından işbu 
puslaları içine atmak için evvelce her şubeyc iki 
kilitli ve biri diğerine uymaz iki anahtarla mulı
kem ve nahiyeniıı puslalarnu istiab edecek ccsa
mette ve üzeri ufacık bir zarf ihata cdebilec~k 
kadar delikli heyeti teftişiye marifetile inşa edi
len sandığı ve maiyctinde bir iki süvari ve lii
zumu varsa Hükumeti mahalliyenden veyahud 
yevmiyesi idarei belediyeden verilccek ücretli bir 
katib i:stishab ilc ınüntehiblerin vürudundan bir 
iki gün evvel resi nahiyc o1an lmı·yedc hazır bu
lunacaktır. Nahi:ve memurlarma itası Wzrrngclcn 
ücreti yevmiye idarei belediye sandığmdan veri
lccek ve bu ücı·etin mikdan heyeti tefti~i~r c rtanı

frndnn tayin olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE - İntihabda hazır bu
lunacak memur resi ııahiye olan karyeye vasrl ol
dukta nahiye meclis reisi 'Ve a.zası birleşib işbu 

kanunnarneyi alenen krraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE- Kanunun kıra
atinden sonra heyeti intihabiye namile her nalli
yede muvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu 
heyetin reisi kazadan gelen intihab memurudur. 
:Merkezi nalüye olan karye dahilindeki imam YC 

papas ve halıarn ile nahiye meclisi reisi ve azası 

isbu heyeti intihabiyenin azası olacaJüır. :Yiuvak
kat heyeti intihabiye teşkil olunduktan sonra he
yet azasınm saat kaçtan kaça kadar mahalli inti
habda bulımacakları ve intihabm icra olunacak 
mahalli ekseriyeti ara ile tayin olunur. 

OTVZ İKİNCİ MADDE - N alıiyenin heyeti 

intihabiyesi icrayi intilıab için tensib olunan m~" 
halle gidib ve puslalarm ilka oluna.cağı sandığı 
açıb içi boş olduğunu heyeti teftişiyeye ve hazır 
bulunanlara gösterdikten sonra kilitlenib analı
tarların biri kaZ~adan .gelen memura, diğcı·i nalıi
ye r eisine v.erilecek ve badehu sandığm dört ta
rafından sicim geçirilib uçları muhtarrn ve sair 
azanın mühürlerile temhir olunacaktır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ !MADDE- Sandık tenıhir 
olunduktan sonra en uzaJ~ karyenin mcvc:ucl müıı
tehiblerile eimınc ve papaslar ve halıarnlan ve 
muhtarları ve ihtiyarlardan iki kişi celboJun n b 
heyeti intiha b iyenin rcis ve aza ı marifc1 ilC' nıün
tehiblerin her birine arkası memhur puslalardan 
birer tanesi vcrilib yirmi altmcı maddede beyan 
olunduğ·u nisbet üzerine bulunduğu nalüye için
de her ne lmdar ikinci dererede müntrhib intihab 
olunmak lazımgelir ise emniyet ettiği adamlarm 
isimlerinj puslasrna yazacağı ve yazısı olmayan
lar emniyet eylediği kimseye malıalliate müsta
mel olan lisaııla yazdıracağ·ı ve ~yrd puslada 
ikinci der·ecede müntehib olacak mikdardan ziya 
de isim yazar ise yazdığı isimleriıı iptidasmdaıı 
baslayrb ikinci derece müntehib olmak için taleb 
oh~ııan mikdarı lm.ydolunarak ziyauesi keenJ.em
yekün hükmünde tutulacağı ve ikinci cleıwc 
müntehib olacakların adedinden uaha az isim 
yazar ise yazdığı isimlerin ]-abul ve kaydohma
cağr ve eğer bir nahiyede ikinci dcreec üç müıı
tehib olmak lazımgelirkerı münt elıib pnslasınm 

üzerinde bir adamın ismini üç defa yazarsa ya l
IliZ bir rey itibar edileceği ve yazılan üürrıJcr 

okunmaz surette ise kecnlemyckün hükmünde 
bulunacağı heyeti intiha:biye azası tarafnıdan 

mümkün olduğu kadar müntelıiblere tefhim olu
nacaJ;:tır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Pnslalar 
müntelıiblere verilib bir veya iki saat sonra he
yeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcud 
bulunmaları eimınc ve papas ve halıarn ve ınuh
tarlara tenbih olunacak ve muayyen olan saat-

te heyeti iııtihabiyenin tcrtib cdcceğ·i üzere her 
karyeniıı müntehibleri sırasil e gelib puslalar smı
dığa atılmadam evvel Zati Hazreti Padişa:hinin 
düayi ömrü şevketi şahaneleri imam ve pa
pas ve halıarn tarafrndan kıraat olunacaktır. 

Bir ınüntehib heyeti ihtiyariyenin huzuruna gel
clikçe karyesi ve isim ve şölu1eti heyetin katibi 
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tarafından sual olunm. Vereceği cevab üzerine 
muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik. Pyh·r
se ımüntehib defterine müracaatla ismini.:ı1 üzerine 
caize çekili b ımsiayı sandığa atmasıııa ruhsat 
verilir. Bir müntehib puslasrm sandığa atacağ-ı 
vakit elinde bir pusladan ziyade bulunrnamsaıııa 
heyebi intihabiyc dikkat edecektir. 

OTUZ BEŞİNCi MADDE - Arkası mem
hur olmayan puslaları hile ile sandığa atrlınrş 

ise keenlemyekün hükmündedir ve bu ımsiada 
müntehib kendi imzasını dahi yazmış ise yalnız 
ikmci derece müntehiblerin isimleri kıraat Ye 
kaydolunuh müntelıiblerin imzası kıraat ve kay
dolunmayacak-tır. 

OTUZ ALTINCI MADDE- H er karyeııiu 

müntehiblcri pusla.laı·uu attıktan soma «Kar
yemizdc mevcuJ. olan müııtehiblcr puslalarııu 

sa'Udığ·a attılar » diye kaiibiu yanında bnlnnan 
ınüntehib defteri o karycnin imam veya papas ve 
ha>ham ve muhtar ve ihtiyarları tarafından tem
hir ve imza olunduktan soma ç:ckil ib diğcı· 

karyenine muhtar ve imam ve papas ve hahaın ve 
müntehibleri ge1ib kezalik iııtihaba bededccck
lerdir. 

OTUZ YEDiNCİ MADDE - Bir karyeııin 
emri intihabı hi tam bulubda muhtaram ~cki l i b di
ğer karye ahali. ·i intİlıaba bedettikten soma ha
zır bulunmayan müntehib gclib rt' .Y n •rmck bak
kından sakrttrr. ÖU'Ü hakikisi olmasa dahi. ma
halli intilıaba gelmeyen müntehibin vcki l ilc rey
vermeğc haldn olamaz. Nahiydcriıı havi olduğ·u 
karyelerin intihabr bir günde itrnam olunamaz
sa o gün akşam üstü heyeti intihabiyc dağılma z

dan evvel sandığm deliği üzerine bir kağ·ıLl Ya
zolunub ve etrafı ve sandık sieim il e bağlamh 
uçları ve anaılıtar delikleri heyeti intihabiyc ta
rafından temhir olunduktan sonra heyetin kanı
rile emin ve münasib bir mahalle Yazı ilc muha
fazasına itina olunacak n ertesi günü sauJ.ığ'rıı 

mühürleri heyetçe bilmuayene a~tlıb yine intilıa ha 
bcdolunacaktır. 

OTUZ SEKİZİNCi MADDE - H er ınün1a-
hib reyini verdikten sonra avdet ed<>ı·. ;ııü ıı: . •

hiblerin bir günden ziyael e resi nalı iy <• ola ıı kn ı·

yede cğl <>nm cın e l crine hryeti int ilı abi.n• g-ayr~· ı 

eder . 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE 

de olduğu misiUCı. şehir ve kasabalarda da:hi dört 
beş veyahud heyeti teftişiyenin münasib gön:ce
ğ.i malıallerden ibaret muvakkatcn şubeler t e~.kil 

ve her şube için heyeti teftişiye tarafuıua1ı bit· 
memur tayin olunur. Kura ve ııahiyelcr ic,;iıı ımı

hallinde beyan oluuan muamelat ŞL'Iıiı· n· k<ı -: :ı 

balarda tcşckkül eden şubelerde dnlıi tamami lc 
icra kılınır. 

KIRKINCI MADDE - Merkezi kazada Im

Iunarak mahalli intılıaba bizzat gelmeyen, ~·azdı 

ğı rey pusl asını temJıir ederek bir zaı-f i<;ine ko
yub özrünü beyan ile mclfuf puslaııın sandığa 

atılmasına dair heyeti t eftişiye r eisi ne hi ta ben 
gönderdiği mcktub alenen ac:ılıb okunaı·ak mek
tubu gönderen maruf ise gönderdiği ınısla kapa
lı olduğu halde sandığ·a atılır. :Mnnıf d eğih;l' o 
pusla hükümsüz brrakılır. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - ~ahiye Ye şn 

belerin bilcümle müntehibler rey verdikten son-
ı ra heyeti intihabiye azası kamilen hazır iken san
dık aı;: ılrb ikinci derece müntehibler evvelemirde 
isimlerine bakmryarak sandığa atılan puslala r 
birer birer sayılrrken sayısı bilindikten sonra be
tekrar sandığa -konularak «Nahiye ve şube şu 
kadar müntehib gelib şu kadar pusla atmış» diye 
mnhtasar hemen bir lnta mazbata tanzim olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Rey veren mün
tehiblerin adedinden ziyade pusla zultur ederse 
nalıiye ve şubenin heyeti ihtiyariycsi şcuiden mes
ul t utularak hile ilc pusla atanlarm zilhire ilı

racı içiıı canibi kaza ve livadan mahsus mcmuı· ve 
müstantik göndcrilcrek ve fakat ahaliyi tekrar 
intihab ilc meşgul etmemek için r ey veren müntc
hibin adeeline müsavi puslalar sandıktan çrka
rrlrb fazla kalanlar asla nç:ılrb okmımaksızm alc
ıı<'n iln·ak olunacaktır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE- Puslal a nıı ade
di bilindikten soma her pusludaki is imleriu 
tahririne bedohmacaktn·. Şöyle ki, puslada gö
rülen isimler bir kaç büyük kağıda hurufu heea 
tertibi üzere yazrlrb sonra okunan puslalardn 
o isimler tekerrür ettil-ı;:e is nu nin paıırna (1) 
numaralı ralmını çekilir. Bu arada samdık açık 
tntulmamak iç: in isimlerin tahririne bedoluna
cağı anda saat e bakılrb mesela talırirc saat :\"L' 

cl ide bedolunmakta saat sekize kadar lıir saatte 
iki yüz elli puslannı haYi olduğu isimlerin tahı-ir 
olnnmnsma kara r Ycrilirsc ö~ saat için andrktan 



yedi yüz 'elli pusla çrkanhh bir sofm üzerine 
vazolunarak lnraat Yr t:ıhriı· oluııuı· ve bir taraf
t an da lı i sandık kitleııih Ye etrafına sic!mler 
g-eçirili!J uçlan ve snnılığm deliği temhir oluna
rn k münasih lıiı· yerelP lııfzoluıınr· \ ' l' samlığm 

koııulcluğn ınnlıallin lwprsı temhir olunur ve 
hel' gün üıdilfl VP 1eıııhiı· oluna n pus]alaı· hiı: 

torhayH vaz ile teınhiı· ediliı·. Bı·t- ı>si günü lıeyet 
rrkeııee tecenınıü ile ev\·elrıııinlc o gün ka ç sn11t 

ıH e::,;gul ola ca klar mı kararlaştırarak Ye sanLl ığr 
nleııcH açrb o knrlar saate kafi puslalar çıkarıla
rak şayed .viııc hitam bulıııa.zsa keınafissabık de
vam oluıuıl' ve lıer akşam ne mikdar pusla ta
dacl ve tn hri ı· ol ıunıb her bir ikinci derecede mün
trhilı o gün lle mik<laı· rey kazandığ·rııı mü r;ir 
ıımlıtasar ]Jiı· ınazbata ynzılıı·. Bilcümle ])lıslalar 
-kayiJ Yt· taln·i ı· olnnchıktaıı sonm en ziyade rey 

kazanılı ik:nci dereceele ınüntehib olanlarm ye
t1ine heyeti iıı1 ilıahiye t:ırafmdan bir kıta maz
lıatn veri lir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ lVIADDE- Ueı,:c'n mad
de lerde beyan olunan kaidelpı· icı·ıı oluıHJuktnıı 

sonra deftrn1e çekilen enizeler nıu cibinre ıı::ılıiye

\'e şrılı dahilinde rey Yet'l1ıeğe falnn, f:ıl a n ku
r::tdnıı \'eya m:ıhallinc1en şu kndar müniehib g·el
miş yr ıısulü iizı>re sanclrk aı_:ılrh pnslalar tac1at1 
Y<' talırir olnnrlukta fa lıın zat şu kadal' ve fal:ın 
şu kadm· ery knzanrh vr eksel'iyet knzaıımı ve 
falan, fa lan zat olduğunu müşiı· ıınhiyc Ye şube

nin heyeti intilı:ı biyesi tanıfmrlan ayl'Ica iki kı

ta nıazh:ıia tanzim olunuh biri kazntlaıı g-elen 
nıemur·n, rliğel'i nnhiye reisine nı·ilecekti ı·. 

. ' 
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KIRK BEŞİNCi MADDE- lkiııci tlrrccede 
nıüıttehih olaıılne iııtilı:ılı olnııduklanıı a daiı· resi 

ııııhiye \'C şuhrde heyeti intiha h iyeden ala caklm·r 
ıııazbata üzerine res i ka11ada bulunan heyeti td
tişiyeye gidib mazb:ıta ilıraz edecek ve bu mnz-

batnlar defteı·i mahsusuna kaydolunacaktrr ve 
ınebusaıun icnıyi intihabr için heyeti teftişiye
nin bulunduğu ımıhalde hangi gün ve saatte hu
luınası la.znu geleceği tembih ve mebnsluğa ıı;ım
zed olanlarm isimlerini havi heyeti teftişiyeden 
memur yedine bir kıta pusla verilib isterse nam
zed olanlardan, isterse namzed olmayıb diı·ayct ve 
h amiyct ine itim ad eylediği ve mobus olmak için la
zımgelcn evsafr haiz olan sair ze\-attan intihah 
od("hi lcceği ve sancakta her ne mikdar mobus cılıı

cak ise adeilieri o mikdar isimleri yazması ikinci 
derecede mtintehib olanlara tefhim ohmacaktrr .-e 

mazbatasmı kayid için heyeti teftişiyeyc gitrrıe
~·cn ikinci elereec müntehibler hangi gün ve sa
attC' hazır bıılıınmak Hlzrm geleceği mahsus da
ntnamrler ilc iht ıır olunacaktır. 

KIRK ALTINCI MADDE - H eyeti teftişi
ycdm tayin olunan yeymü saatte hazır i()lUıiJacak 
ikinci derece müııtelüblerin yedinc, arkası heyeti 
teftişiye mühürile "temılıir olunmuş ibirer kıta 
pnsla verilir. Sancakta her ne kadar mebus ola
cak ise balada tarif olunduğu üzere ikinci derece 
müntelı ilı olanlardan her biri o kadar isimleri ya
zacaktu ye yaz1 bilmediği ihaldc heyetin içtima 
cylediğ·i mahaldcn çıkmayrb oraJa iken emniyet 
ettiği adama ya;udıracaktır. Sancak dahilinde mc
ıbus olarak addcden zaid ve noksan isim veya
hud k en eli i mzasrnı yazarsa otuz altnıcr madde
nin alıkamma tatbikan icrayi muamele olunur. 

KIRK YEDiNCİ MADDE - lkinci derece
' 1<- :nüııleltib olanlar puslalarmı derununa at
ma k için heyeti teftişiyenin içtima eylediğ·i oda
da sofranın üzerinde ve ortasrnda yalnız bir pus-
J a srğa bilecek kadar delikli bir 'Sandık buluna- f 

caktır. lkinci deı·cce ınüntchilıler pnslaları

ıJI atına11da ıı evvel sandık açıl ı b içi boş olduğu
ııu huzzara gösterildikten soııra kilidi üzerine 
biiyücck bir \'aralm vazolunarak h eyeti teftişiye 

mühürile YC yevmi intihabda hazrr bulunmak 
i ~in Ja \'et olunan müftii belde ve rüesayi ru
han iye ile ikinci derece müntehib olanlardan üç
kişinin mühürlerile temhir olunur. 

KIRK SEKİZİNCi MADDE - Sandık ka
paıub mühürlendikten· soııra heyeti teftişiyeye 

gelili nın7.lıatasnır en evvel kaydettikten ikinci 
derece rnüntrhibler srrasile davet olunub ellerin
deki puslııları sandığın içine atacaklardır ve 
atar ikeıı bir pusladan ziyaele olıwırnasma dik
kat olunacaktır . 

KIRK DOKUZUNCU MADDE- Yevmi iıı

tihabcla hazır bulunacak ikinci derece münte
hiblerden kaza dahilinde bilcümle iııtihnb olu
nan ikinci derece mütehiblerin onda selüzi 
mevcud ise sandLk açılrb mrbnslnğ;ı ı·ey kazanan
larm isimlerini havi resi sa.ncağlll heyeti tefti
şiyesine i ta oluıımıı k için fttide beyan olunacak 
mazbatamn tanzimine iptidar olunuı· ve şayet 
yevmi mua.yycnde ıneYcud olan ikinci derecede 
müntehibler kazanın ikiıHii Jerece müntehible
rinin mecnıuunun onda sekizinden az ise ilandık 
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'açılmayİb deliği üzerine bir varaka vaz ile heyeti 
teftişiye tarafından ve yalnız yevmi intihabda 
hazır bulunmak için davet olunan müftii belde 
ve rüesayi rühbaniye canibierinden temhir olu
nuh mevcuJ olmayan ikinci derece müntehib
Jer gC'l iııcrye kadar sandık emin bir mahalde 
Jufzolunacak ve gelmeyen ikinci derece münte
hilıleı-e fiHin gün reis kazada hazır bulunmak 
üzere Hükumeti malıalliye tarafmdaıı mahsusan 
ih tarıı am eler göndereceklerdir. Puslasını san
dığa atmış olanlar isterse avdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - İkinci derece münte
hiblerden gelmeyib geri kalanlar muahlıaran 

resi kazaya geldikte heyeti teftişiye ile o gün 
için eelbolunan müftii belde ve rüesayi ruhani
ye tarafından sandığın mü1ıürleri ledelmuayene 
delik açılıb ikinci derece müntehibler pnslaları
nr sandığa atacak ve işbu davetten sonra maze
r eti hasebile gelmeyen ikinci derece müntehib
ler beklenmeyib sandık açılacaktır. Sandık a.çıl
dıktan sonra gelecek ikinci derece müntehibler 
hakkı intiolıahdan mahrum olunur. 

ELLi BİRİNCİ MAıDDE - Heyetin huzu
nuıda Randık nçıldrkta evvel emirde atılan pus
lnlın tadad ile al.eneıı okunarak mel.ıus olmak 
için pusladıı yazılan isimler kaydolunur ve bir 
isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakamlle 
işaret olunur ve bu veçhil.e bilcümle puslaların 

tahriri hitam bularak her bir zatin kazandığı 

reyleri cem ile mazbata tanzim ve heyet tara
fından ienılıiı· olunuh kaza kaymakamı marife
i ile livadıı buluna n heyeti teftişiye gönderi
lir·. lşlm mazbatada sancakta mesela iki mebus 
olıtl'Hk hale kazada en ziyade rey kazanan 
yalnız iki isim yazılmayıb sair ı·ey kazanan 

her ne kadar isimler olur ise olsun velev cüzi 
rcy kazanmış bulunan mazl.ıataya dereile isim
lerüıin altına reyleriıı adedi rakam ve yazı ile 
işaret olunacaktır. Sancağm heyeti teftişiyesine 
gönderilecek mazbatanm bir sureti temhir olu
narıı k meclisi belediyeele hrfzolunacaktrr. 

ELLİ iKİNCİ M·ADDE - Her kazanm he
yeti teftişiyesinden mazbata gelclikçe resi liva
olan lı:azanm reyleri dahi sayrlıb ana dair bir 
mazbata tanzim olunduktan sonra sancağm he
yeti teftişiyesinden başka müftii belele ve rüesa
yi ruhaniye Ye isterlerse sair kazalarm namzed
leri veya vekilieri hazır bulunduğu halde iptida 

resi liva olan kazanın mazbata açılrb intihab 
olunanlarm isimlerile her bir ismin kazandığı 

reyin mileeları yazılır, badelıu kazalardan ge
len mazbatalar sn·asile _açıhb kıraat ve kayid 
ve cümlesinin yekfrnu malum oldukta sancak 
dahilinde az ve çok rey ka,zanmış ne kadar zat 
zuhur ederse cümlesinin isimleri birer birer zik
rolunur ve müsavat üzere rey kazanllllşlar bulu
nur ise beyinlerinde kura kel?ide olunur. Badehu 
en ziyade rey kazananlar kimler ise onların me
bus olduklarını ha-:vi hemen bir mazbata tanzim 
ile heyeti teftişiye liva tarafından mührü zati
lerile temlıir oLunur. 

ELIJ ÜÇÜNCÜ MADDE -Her ismin ka
zandığı reyleri havi tanzim olunan mazbata
mn musaddak suretleri bilihraç bir kıtası me
bus olanlara ve bir kıtası vila,yet matbaasm
da tabile her kazanın heyeti teftişiyesine ve
rilmek üzerr vıılii vilayete ve mutasarrrfa gön
derilir. 

ELLi DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeti 
fıra ile ınebus olanlar sancağm heyeti teftişi

yesinden alacakları mazbatayı sancağm mecli
si iclaı,esiııe taselik ettirerek nihayet teşrini 

evvelin yirminci günü İstanhuJda hulunub yed
Ierindeki mazbatai nmsaddakayi heyeti mebu
sanm hirıi küşadmda muvakka.t reise ibraz ede
cektir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE- Elli üçüncü 
maddede beyan oluueluğu üzere ekseriyeti ara
ile mebus olanlarm mazbataları tamamen ca
nibi vilayete geldikten ve merkezi vilayetin he
yeti teftişiyesi marifetile merkezin ınebuslarr 

dahi tahakkuk eyledikten sonra vıılii vilayetin 
tahtı riyasetinde olaı·ak meclisi idm·e ve heyeti 
teftişiye bir yere toplamh evvela merkezi vı
layet olan sancağm mazbata ' I ve baclehu di 
ğer sancaklardan gelen ma.zbataları kıraat ile 
vilayet dahilinde mebus olan her bir zat için 
muhtasar birer kıta mazbata tanzim olunaca
ğı misillfı her sancağm heyeti teftişiyesi tara
fından gelen ınazbatalarm birer sureti çıkarı

lılı heyeti hazıra tarafından mühürü zatilerile 
ve mecHsi idarenin mühürü mahsusile teınhir 

oluıiduktan sonra valii vilayetin inhasma lef
fen bila tehir Dahiliye nezaretine gönderile
cektir. Vilayette toplandıkları gün zikrolunan 
mazbata.larm sürati tanzim ve tahrir zrmnmda 



mazbatalarm snret.l tanzim ve talırir zımmnda 

lüzumuna göre dört, beş ve daha ziyade katib 
hulunduTulacaktn·. 

ELLİ ALTINCI MADDE- Elli lıeşiııci ruad
dede beyan olunan mazbatalat Yilayetten Da
hiliye nczaretine geldiktc heyeti mebıısaıı açrl
ımş ise hemen gönderilecek ve açılmamış ısL' 

küşadma değin hıfzolunacaktır. ViHl.yetten bil
vürud Dahiliye nezaretinden heyeti ınelm ana 
gönderilecek bilcümle mezabit ve evrak ıı;ın 

heyeti mebusanın reis ye ldtiblel'i tarafından 
Dahiliye nezaretine makbuz ilmühaberi wı· ı 

lecektir. 

FASLI RAB1 

Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair 

ELLİ YEDİNCİ MADDE- lJefa1it'i esasiye 
intilıabdan sonra Meclisi idarei kaza ınarifetil(' 

bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir oluııdnk
tan sonra idarei belediyede hrfzolunacak ,.e 
her sene mayısm birinci günü meclisi idarei be
lediye heyetleri huzurunda sandrk a<.:rlıb ,.e dt' i'

teri esasiye çıkarrlrb dııitci helediye /ıo~·etiııe tes
lim olmıacaktır . 

ELLİ SEKİZİNCi MADDE - Yecliııei nıad
dede beyan olunduğu üzere her mahalle ve kar
ye mulıtarları nezdinde bulunacak defteri esa

siye müracaatla mahalle ve lmı·yeleri dahilin
de bulunan müntehibinden bir sene içinde vefat·. 
veyahud diğer mahalle nakletmiş veyahud seki
zinci maddede lıeyan olwıan ahvalden hiriııc 

düçar olarak müntehiblik hakkından sıı

kit olmuş olanlar ile on yedi yaşını ikınal 

ile on sekiz yaşına girmesilc veya diğer ma
halden oraya naklihane etmesile müntehiblik 
hakkım kazananlrm esamisini haYi iki krta 
defter yazılarak imam ve papaz ve haham YC 

ınuhtarlar tarafmdan badettenıhir nihayet ma
yısm sekizinci günü merkezi kazada bulunan 
idarei belediyeye gönderilecek ve defterlerin 
tanzim ve hemen irsa.li için nihayet · ma~-ıı;;m 

beşinci gününe kadar mutarlara tahriren tcıı-

bih ve ihbara idarei belediye mecbur buluna-
caktır [1]. 

[1] 2591J numaralı kanunun ikinci maddesi mu
cibince, (1 8 yaşını biti?·enler) kaydi (22 yaşını b.iti
?'enler) şeklinde değiştiriZmiş ve ( ziikıtr) kaydi kaldı
rılarak yerine (Kadın, erkek) kanulmuştur. 

ELLi Dö:K:uztntcu MADl>E - Aıtmrş bi· 
rinci maddede muharreı· defterler vasıl "ldukta 
idarei belediye tafafmdan mütalea ve ica
bına göre icrayi tahkikat olunduktan sonra bir 
kaç sureti tanzim ettirilih hıfzolunacak >C gör
mek isteyenlere ınecc.'tnen birer sureti verilc
eeletir ve itiraz edecek olanlar on Jördi.incü 
madde alıkamma tevfikan harekıet ederler. Mu
ayyen olan vaktin mürurundan sonra tahakkuk 
eden hale göre heyeti belediyenin nezareti altmda 
belediye katibi şerhile Hlğv veya ilave olunacak 
isimleri tashi.h edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri easasiye
nin tashillleri her sene temmuz ibtidasma ka
dar ikmal olunacak ve badettashih bu defter 
yine [Defteri esasii müntehihin l mımi lr yadolu
nacaktn·. 

ALTMIŞ Bıİ&İN.Cİ MADDE·- Ht>ı· kaza da
hilinde ınevcud bulunan müntehihleri11 isimleri
ni mübeyyin defterler dört senede bir defa Yi
layet ınatbaasmda tabolunur ve her kaza için 
kaç nüshanın lüzumu olduğu Ye ııe fiatla satıla
cağı meclisi idarei vilayette karar verilir Ye lıct· 

karye ve mahalle mulıtarlarma kazasma mah
sus olan defteri matbuadan ikişer nüshasr Hü
kfı m et 1m·a frndan nıeccanen gönder il i ı·. 

F ASLI HA\MİS 

Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei beledi
ye ve heyeti teftişiye ve intihabiyenin taleb et
tiği malfı.matr vermekten imtina eden eiınme \'C 

papaz ve halıarn ve muhtarlardan iki yirmilik 
mecidiyeden on yirmilik mecidiye kadar cezayi 
nakdi alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE- Sahte bit· 
isim veyt sıfat takılarak veyahud kammen hak
kı intilıabdan mahrum olduğunu ketmederek 
kendisini intihab defterine yazdırmağa veya
hud ismini mükerrer kaydettirrneğe cüret eden
lerden bir yüzlük osmanlı altınından on alt ma 
kadar cezayİ nakdi alınır ve bir aydan bir senc
ye kadar hapsedilir_ 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ya b!7.
zat mebus olmak veya diğer bir zatr ınebus inti
hab ettirmek gar>ezile müntehibleri ilıafc eden 
Yeyahud teşvik için müntehiblere akçe ve eşya Ye· 



renle ve veriten akçe ve eşyayı lmbul edenler ve 
bir şalus hakkında rey vermek veya vcrdirınek 
veyahl'ıd rey itasmdan iıntina etmek i<;;in DevJet 
memuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi vaid Ye 
kabul edenler iki aydan bir buçuk seneye kadar 
hapsedilir Ye on yüzlük osmanlı altnundan elli 
altma kadar cezayi nakdi alınır ve bu c l.il'ınün 

faili memurinden iRe tarcl cezl'lsil c de nıahkfını 
olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE- Hey l e ı·i ıı \'a
zolunduğu sandığı ve intilıabata müteallik evra
kı resmiyeyi gasb ve sirkat ve tahrib edenler biı· 

seneden üç seneye kadar hapis cezasile bcrah1'J' 
on yüzlük osmanlı altrumdan yüz altına kadar re
zayi nakdi He mahkUm. olur ve bu filc eliret i c~
nasında mucibi mücazat diğer bir file tasaddisi 
tebeyyün eylediği halde ceza kanunnamPi hiin~<ı

yununa tevfikan başkaca ınücar.at edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - l ~ lıu e('za 
faslrnda beyan olunan harekata ıııüess i r ni ıı lı d ;ı 
henüz maksadları nrsf ile ınücaza t oluıım·. 

ALTMIŞ YEDiNCİ MADDE- ( leı·ek ıııaıı 
kemece bir hüküm suclurile ve gerek izlıar·i ifHıs 

ederek iaclei itibar edememesile haldn int ilı alıdl'ln 

sakıt iken mahrumiyetinden evvelki ve ger!'k 
sonraki elefatiri intihahiyeye kendi sunu olmaksı
zın mukayyed olduğu halde rey verenler bir hafta
dan bir aya kadar hapis ve bir mecidiyeuen beş 
mecidiycyc kadar cezayi nakdi il e müeazat olu
nur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - Altmrş al
tıncı maddede gösterilen ilk ahval ile kendisini 
kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sa h tc ola t·ak 
diğer mukayyed bir müntehibin isim ve sıfatım 
takmarak bir eemiyeti intihabiyede her kim rey 
verirse altı aydan iki seneye kadar hapis ve hir 
altından on altına kadar cezayi nakdi ile mika
zat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- Bir Lle
fadan ziyade intihab etmek için hir mükerrer 
ka~·idden , ]stifade edenler bir aya kadar hapso
lunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE- Rey yazmağa ta
yin oluueluğu bir müntehibin ifadesinin gayri 

bir ismi kaydeden her şalus hakkında bir aydan 
altı aya kadar hapis ile beraber bir altından on 

altma kadar cezayi nakdi ile mücaza~ olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - (:crrk ınnn
ıne l c i eebriye icrasile ve gerek mcmuri.vette ıı malı

rum etmek veya zatini veya familyasım veyahud 
Rcrvetini bir zaraı·a düçar eylemek tchdidatr ile 
ınüntehibi rey vermekten içtinab ctt iren veyahml 
r ey i.tasrn::ı. icbar ecdenler bir aydan lıiı· sf'IWYl' 

kadaı · hapişle beraber beş altından yirmi n1 1ı nn 

kadar rrzayi nakdi ilc mücazat olunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE- Emeil' i k ;l z ilı · · 

J?eşrile ve bir takım ınüfter iyat ilanilr ve sair gü
na hile ve desais imalile intihab ın uamclJtım bo
zanlar veyahud bir ve daha ziyade müntehibi rr~-

nrmekten .içt.inab ettirenler veyahml crın iyctk \'l' 

tehdid ~miz nümay.i şle bir ceıniyeti intilıabiyrniıı 
icraatınr ihlal ederek haldu intilıabm icı·asma \ ' l' 

yahud herkesin serbestçe r ey vermesine .irası na
kisa edenler bir ayda n h ir seneye kadar hapis i lt' 
beraber bir altından lm·k altına lnıdnr ceza~' i ııak

c11 ile mücazat olunnr. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE- Hiı · lıcye1i 

intihabiyeyc meni .intihab garazile her neYi hüeu 
mu icra veyahud kaRtedenler ü~ seneden hcş scnP
ya kadar muvakkat kürek rczasile müruzat olu
nur. Cürüm bir veya daha ziyatıc kaza ve ıu' 

Yahide icra olunmak üzere cvvclce tert ih YC it.tı 

fak ile yaprlınrş ·bulunursa muvakkat kürrk ee
zasr on beş sene?C kadar temdid olunabilir. 

YETMiŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu ka
nunda göster il en reraimin bi.r kaı;r hirlikte iPı·;ı 

lnlrmrsa mürtekilıleri en ağır cezayi müstclziın 

olan cürmün cezasile mücazat olumn·lar. 

YETMİŞ BEŞlNC! MADDE - Emri intilla
battan mütevellid hukuku umumiyc ve hukuku 
hususiye davaları bir intihab neticesinin Mşir 
ve ilan olunduğu tariliten altı ay mürurundan 
gayri mesmu hükmüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir mehn
sun emri intilıabı makbul ve mutcber olduğu hir 
heyeti mebusan tarafından tasdik ve ilan olun
duktan sonra intiliaba fesad karıştırılınış oldu
ğuna dair mahkemeden bir hüküm lahik olsa hile 
mebusluktan sukutu caiz olamaz. Fakat mehns 
olmak için kanunen muayyen olan şeraiti cami ol
madığına hükmolunur ise evvelki hüküm heyeti 
mebusanca nazarı tedkike alrmb verilecek karara 
göre mahkum olan mebus ya ipka veyahud me-
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· busluktan ıskat ile yerine aharırun intihab ve ta
yini için Makamı Sadarete mazbata arzolunur. 

YETMiŞ YEDiNCİ MADDE - Altmış altın

cı, altmış yedinci. yetmiş birinci, yetmiş üçüncü, 
yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetmiş altnıcı, 

yetmiş dokuzuncu maddelerde gösterilen efalin 
muhakemesi kaza deavi meclisinde ve altmış se
kizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci madde
lerde beyan olunan efalin muhakemesi liva mec
lisi temyizinde icra olunur ve Divanı temyizi vi
layette istinaf edilir. 

MEV ADDI UMUMİYE 

YETMiŞ SEKİZİNCİ MADDE- Mebuslar
dan istifade eden ve vükelalıktan maada Devlet 
memuriyetini kabul eden ve kanunu esasi hük
münce mebusluktan infisali lazımgelen ve vefat 
eden ve Heyeti Mebusan tarafmdan usulen red
dolunan ve hukuku medeniyeden kammen saklt 
olanlarm intihab olundukları sancakta mebus
luğ·a yeniden diğerleri intihab olunur . Alıvali 

ıncşruha heyeti nıebusan tarafmdan tahkik olu
narak esbabı mucibesi ve yerine eliğer mebusu:1 
intihabı lüzumlu mazbata Makamı Saclarete bi l

direrek oradan dahi tayin olunacak azanın bu
lunduğu vila,yet valisine işarı keyfiyet olunur. 
Müceddeden intilıab olunacak mebus o senenin 
içtimama yetişemez ise Heyeti Mebusamn gele
cek i çtimaında hazır buhmmağa mecburdur. 
Mebusluğa kabul ile sancağm heyeti teftişiyesi 
tarafından aldığı mazbatayı meclisi idarei livada 
tasdik ettirildikten sonra istifa edenlerin istifa
sı yalnrz heyeti mebusandan kabul olunabilir. 

YEMiŞ DOKUZUNCU MADDE - İntihah 
icra olunur iken bir zat vilayet dehilinde iki 
veya bir kaç sancakta ekseriyeti ara kazandı
ğı halde hangi sancağm mebusluğunu tercih 
eylediği valii vilayet tarafmdan doğrudan 

cloğı·uya k endisinden istilam ohmup nıebus 

olan zat nihayet sekiz gün zarfmda tercih ey
lediği sancağı tahriren valii vilayete bilqjrme
ğe mecburdur. Bu suretle mebusları adeeline 
noksan gelen saııcakta müceddeden diğer inti
lıab olunur. 

SEKSENİNCi MADDE - İntihab için na
hiye ve şubeye gelecek olanlar o sırada deyni 
miri için hapsolunamaz. Evvelden mahpus ıse 
nıuvakkaten sebili tahliye olunup intihabm ik
malinden sonra yine tevkif olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu esa
siye tevfikan heyeti mebusan dört seneden ev
vel ba İradei Seniye dağıldığı halde İradei Se
niye tarihinden itibaren iki ay zarfmda işba 

kanunun alıkamma tevfikan yeniden intiha
bata şuru olunmak için Dahiliye nezaretinde 
valiler ve valiler canibinden nıutasarrıflara tah
riratı mahsusa irsal olunacaktır ve o sene için 
defteri esasinin yeniden tashihi lazrmgelme
yip musahhah itibar olunacaktır ve işbu son
raki itibaren tarihi hitanıından itibaren me
hus olanlar nihayet üç buçuk ay zarfmda 
Dersaadete bilvürud heyeti mebusanm içtima
mda hazır bulunmağa mecburclur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan 
vakitten evvel hasbelicab heyeti mebusanm ba
iradei seniye içtimar la zımgelclikte Dersa ad et
te ne kadar vakit hazır bulunmaları iktiza eele
ceği Dahiliye nezaretinden valiler ve valiler 
tarafından dahi doğrudan doğruya mebuslara 
işar olunacaktır . 

SEKSEN 'UÇÜNCU MADDE - Dersaadet
belediye kanununda muharrer hudud dahilinde 
bulunan mahaller bir dairei intihabiye ve her 
bir clairei belediye bir şubei intihabiye itibar 
olunacak ve elviyei mülhakada vilayete merbut 
sancaklarda ceı·eyan eden usul cari olup Şehre
maneti merkezi vilayet addecli lecektir. 

İntihabı mebusan kanunnamesinin suveri icraiyesine dair talimat [ ~' ] 

{7 ramazan .1326 ve 20 eylul 1324) 

BİRİNCİ MADDE - İntihabı nıebusan ka-

[*] Tertibi sani düstur. Cild : 1 - Sayıfa : 37. 

nuıınanıesi bilcümle Meınaliki Mahrusai Şaha
nede nalüyeler tcşekkül etmiş itibarile yazılıp 
zikrolunan kanunnamenin neşrinde şayed nahi-
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yeler teşekkül -etmemiş yerler vaı· ise münase
batr İnevkiiyeyi gazeelerek dört, beş kuradan 
ibaret ·icrayi intrhab için Hükumeti ma!hal1iyeler 
marifetile muvakkat ş~1beler teş-ki'l 0lunacakt:nr 
ve reisi şube ittihaz olunacak karyenin muhtan 

nahiye reisinin ve şubenin sair kıu:a muh.tararu 
birleşerek nahiyelerde olduğ:n misillu meclis in
tihabm vazifesini icra edecekler.dir. 

İKİNCİ MA·DDE - İntihabr mehusan ka
nunnamesi iktiza&ınca elefatiri esasiyenin tanzi
ıni ve işbu .deftel'lere dair olan sair muamelii
tm mayıs iptidasında;n bedolunması lazİmeden 

olduğundan kauıuınaıaıei meı,kur her ne vakit vi
layata viisıl oluı:sa hemen hila teahhur elefatiri 
esasiyenin tanzinille ona mütefer.ri olan sair ah
kaJ1lln icrası için viiiatı ıza.m hazaratı tarafm
clan lazımgelenlere emır ve tenbihat verile
cektir. 

üÇttNOtt MADDE işbu kanunnamenin 
vilayete gönderilecek nüshai müteaddidesinden 
her sancağm cesametine göre lüzumu mikdarı 
mutasarrıflara ve valinin bulunduğu şehrin 

idarei belediye reisine ve merkezi vilayete mer
but kazalar kaymakamıarına irsal ve ahidmı 
mündericesine tatbikan serian icahınm icrası 

işar olunacak ve esas defterleri tanzim olunurr
eaya kadar ara sıra ne yolda hareket olunduğ·u 

istilam krlmacaktır. 

DÖRDttNC'tt MAD:DE - İşbu kanunname
nin niishai müteacldidesi mutasarrıfiığa vürud 

ey;ledikte mutasarrıf veya vekili ,kazaların cesa
memiJile cg"Öre lÜZ'lliTIU ·ınrikdarllU kaymakamlara 
irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis 
belediye reisine ita edecek ve ara sıra kayma
kam ve meclisi .belediye reisinden defteri esasi
yenin tanzimine dair malumat taleb edecektir 
ve vilayet kamumarnesi mucibince memaliki 
mahrusamn kaza merkezlerinde meclisi belediye 
mevcud olup şayed mevcud olmayan reisi kaza 
var ise kanunnarnci mezkure tatbikan hemen 
meclisi beledi teşkiline müntehiblerin defterinin 
tanzimine bededilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE - İş bu · kanunnamenin 
nüshai müteaddidesini kaymakamı kaza, idarci 
hele<il.iye r.eisine tesEm edecek ve her kazada 
defteri esasiye atide beyan olunacak heyeti 
teftişiye tanzim eyleyecektir. Kaymakamı ka
za defteri esasinin tanzimine dair heyeti teftişi
yeden ve belediye reisinden arasıra tahriren 
malumat isteyecektir. Hıfzı inzibat için dairei 
heleeliye reisi !Veya vekili tarafından iktiza eden 
muavenet taleb olundukça kaymakam itaya 
mecburdur. Bu mecburiyet vilayetle reisi liv::ı 
0lan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şa
m.i.ldir. 

ALTINCI MADDE - İntihab kanununun 
cezaya müteallik faslı mahsusu her intihab se
nesi evı·ahı matbua ile intihab malıallerine ta
lik olunacaktır ve kanunu mezkurun birer nüş
hai matbuası her karye ve mahalleye irsal olu
nacaktır. 

İntihabr mebusan muamelatma müteallik bazr ımı-karrerat v-e tebliğat p] 

(21 eylul 1324) 

1 - l\{eclisi mebusana ıııii.teallik ınuamelatın 
İcra ve ikmali için ve kura ve n~vahiye izam
ları icab eden memurin ve ketebeye verilecek 
ücuratın varidatı belediyesi kifayet etmeyen ya
hud dairei belediyesi teşekkül etmediği için va
ridatı olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi 
la.zımgeleceği bazr taraflardan istifsar edilme
sile ledelistizan zikrolunan ilcuratın evvelemir
de kaza yalıuel liva meclisi idarelerince ınikdar-

[*J Takvimi vaka11i - No. 6, 

ları takdir ve tayin olunarak sandığından veri
lecek mazbata üzerine varidatı belediyesi mü
said olan yerlerde mahalleri dairei belediye ve 
varidatı belediyesi müsaid yalıuel mevcud olma
yan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarmdan 
itası ieab edeceği medisi mahsusu vükelaca tez
kir edilerek Babralice icabı icra kılındığı. 

2 - İntihabı mebusan kararnamesinin kırk 
beşinci maddesinde heyet i. tefti :ıiye tarafmcla1ı 

mebusan nanızedleriniıı isimlerini havi ilünci 
derecede ınüntehiblel'e pusla verileceği mukarrer 
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ise de heyeti mezkurenin kimleri ne suretle nam
zed addederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek ıbu maddede gerek diğer madde!erde :sara
hat ve dela.let ol~ndan -suı:eti müracaaıt ve 
kabulü hakkında kan'unnamei mezkı1rde sarahat 
yoksa da kanunu esasinin altmış sekizinci ve in-

tihabı mebusan kanunnamesinin on y.edinci mad
delerinde mebus intihab olunması caiz olacaklar 
hakkında tafsilat münderiç olmasma ve Meclisi 
M~busanın iki içtimaı için tatbik edilmiş olan 
talimatı muvakkate de mebus olmak üzere nam
zed olacaklarm ya resmen bilmüracaat namzed

liklerini kaydettir-meleri yahud mebusluğa ehli 
olduğunu musaddak intiliaba salih olanlardan la
akal üç yüz kişiye ıbir varaka taıhtim ettirilerek 
bilvasrta tebliğ eylemeleri lazımgeleceği muharrer 
olmasma ıbinaen bu şerait dairesinde namzedlik
lerini vazedeceklerin kabul ve ilanı icab edeceği 
Meclisi Mahrusai Vükelaca tezekkür kılındığı. 

3 - Mebusan kanunnamesinin süveri İcraiye
sine dair talimatın birinci maddesinde icrayi in
tiha;bat için dört beş karİyıeden ibaret muvak
kat şubeler teşkil olunacağını ve yirmi üçüncü 

madedsinde bir nahiyenin müntehibi evvelleri beş 
yüzden dun ve ikiyüz elliden efzun olursa bu gibi 
nahiyelerin dahi müntehib sani intihab etmeğe 

salahiyetleri olacağı muharrer olub haLbuki, bir 
çok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi bavi yüz 

elli nüfus zül-fır bulunmadığından bahsile ibeşten 
ziyade karİyelerin birleştirilmesinde beis olub 
olmadığı •bazı ıınahallerce istifsar edilmesi le bilmu
habere salifilizikir maddelerin mazmununa naza
ran müntehiıbi evvellerin mikdarı iiilÜntehibi sani 
tayinine müsaid olmayan kuranın münasebeti 
mevkiiyeleri itibarile birleştirilmesi maksudu asli 
olan tesbili intiha;bat matlabma muvafık olaca-
ğından bu gibi kuradan icabı kadarının birleştiril-

mesi ·Meclisi Vükelaca münasi!b görülerek. 
velierin mikdarı müntehibi sani tayinine müsaid 
olmayan .kuranm münasebeti mevkiiyeleri itiba

rile birleştirilmesi -mruksudu asli olan tehsili in
tihabat matlabma muvafık olacağından bu gibi ku
radan icabı kadarının birleştirilmesi Meclisi Vü
kelaca münasiıb göıW.erek. 

4 - !ntihabı mebusan kanununun sekizinci 
maddesinde tanzim edilecek esas defterlerinde ci
nayet V'e cünha ile mahkılm olanlarm isimleri bi
zasma şerh verileceği muharrer iken gerek mün
teh1b, gerek birinci ve ikinci derecede mün
tahiblerin tadad olunan şerait meyanmda cünha 
ve cinayet ile mahkılm olmamak kaydi musarrah 
olmadığından keyfiyet ledelistizan .iflasma 
hükmolunmuş ve iadei itibar etmemiş olanla
rm mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bu
lunanlıı.rm intihab olunamayacakları kanunu esa
si ile intihab kanununda mübeyyin ve cünha ·ve 
cinayet ile mahkUmiyeti salırkanın manii ha.kkı 

init.hab olduğuna dair sarahat gayri mevcud ol
masına nazaran esnayi intihabat.ta hali mahcuri
yette bulunanlada iadei itibar etmemiş oln müf
lislerin ve cünha ve cinayetle mahkUmen henüz 
ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik hür
riyeti şahsiyelerine malik olmayan eşhasm inti
bab etmek ve edilmek salalıiyetinden mabl'"!.lmi
yetleri tabii olduğu giıbi s_ı.lifüzzikir sekizinci 
maddede muharrer kuyudu mw1a sırasında mün
deriç hukuku mıedeniyeden sa:kıt ılmuş olan kay
di mutlakına göre hukuku medt..L\ileri bilahare 
iade olunanların da bu salahiyete nail olmamaları 
icab edeceğinden ve hukuku medeniyeden sukutu 
gayrimutazammın bir hüküm ile mahkUm olub ik
mali müddeti cezaiye edenlere gelince: bunların 
maaılıaza evvelce ıınahkılm olmuş olmalarından do
layı salahiyeti mebhusuanhadan m'ahrumiyetleri 
lazımgelmeyeceğinden ona göre te.hl iğat ifası. 
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BİRİNCİ -B:AB 

Meclisin teşekkülü - -. : ; ..... . 

D~vrenin ilk içtimaı, bazı ıstılaklar 

_Birinci madde ~ Devrenin ilk içtimarnın bi
rinci inikadının ilk celsesinde, daimi reis inti
bab edilineeye kadar, azamn en yaşhsr muvak
katefi Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. -

En gene dört aza mnvakkaten katiblik ma
kamnida bulunurlar. 

Hangi mebnsun en yaşlı ve hangilerinin en 
gene olduklarının evvelden· tetkikı hususH, va
zifeleri yeni Riyaset divanının intihabrna kadar 
devam edecek olan, İdare amirledne aiddir. 

Devre; tecdidine karar verilmediği halde, 
dört seneden ibaret olan intiha:b mii.ddetidir. 

İçtima, her teşrinisani iptidasmd·an gelecek 
teşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir. 

lnikad, Iİeyeti umumiyenin muayyen gün-
lerde- vaki " toplamşlarıdır. -

Celse, her inikadın teneffüs tatilile inkıtaa 
lığrayan kısımlarmdan her biridir: 

Tahlif 

İkinci madde - Muvakkat Riyaset Divanı
Iim teşekkülünden sonra Teşkilatı esasiye kaJ'lu
ni:ınuri 16 ncr maddesi mucibince nıebuslar iıı

tihab dairelerinin hece harfleri srrasile tahlif 
olunur lar. 

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

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

Daimı Riyaset Divanı intilıab1 

tYçüncü maddtt - 'l'ahlif merasimini müte-

[*] - Tahlif için, meb'U8Un intihab mazbatasınıx 
tasdik edilmiş olması lazım gelmez (Z. C. Cild - !1. 
Sa11ıfa - 9. ~5- IX -1990). 

akrb daimi Riyaset Divam intiha.bı İcra .edilir. 

· Riyaset Divanının müddeti 

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

Riyaset divanının nas1,l teı· ekküb edeceği 

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

yede bulunmak üzere altt katib (Muaddel · : 27 
nisan 1933), 

4 - Üç idare ~niii·iriden mürekkebdir. 

Riyaset divanının nasıl intihab edileceği 

Altmcr madde __:_ Riyaset divam, gizli rey ve 
mutlak ekseriyetle intihab edilir. 

:Mutlak ekseriyet hasrl olmadığı takdirde ay
ni usule tevfikan ikinci defa intil1ab İcra edilir. 

Bunda da mutlak ekseriyet hasıl olmazsa en 
ziyade izafi ekseriyet kazananlardan · istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlar · hakkında 

üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Reylerde tesavi olnrsa kuraya müracaat edi

lir. 

Reis, reis ıiekilleri, katibler ve idai·e amirleı·inin 
ayrı ayrı intı1ıabları 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, katib
ler, !dare amirleri için ayrı ayrı reye müracaat 
olunur. 

Rey varakalarına reis için bir, reis vekilieri 
için üç, katibler için altı, idare amirleri için 
üç isim yazılır (Muaddel : J3 mart 1935). 

Roisicümlıur intihabı 

Sekizinci madde - Daim! Riyaset divanı~ın 
intihabı akabindc Reisicümhıırun int,ihabma 
başlanır. 



Reisicümhur gizli rey . :ve mutlak ekseriyetle 
intibah edilir. 

Bu intihabda reylerin tasnifi i~;in kura ilı:

dolmz ıııelıııs tefrik ve reyler Heyeti umuıniyc 
salonunda açıkca tasnif olunur. 

lntihabm net icesin i l\leclis Reisi Heyeti tunu
miyeye bildirdikten sonra Heisicümhur intihalı 

olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale 
davet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çıkıb Teşkilii
ır eısasiye 1\anununun 38 nci maddesi mucibince 
yüksek sesle yemin eder. 

-Ondan sonra kürsüyü .Meclis reisine bırakır . 

O da inikada derhal nihayet verir [ *], 

Reisicümhuı- intihab edilen zat hazıı· değilse 

Dokuzuncu madde - lntihabı esnasında Rc
isicüm!ıur hazır değilse, Meclis reisi iııtihabrn 

neticesini heyete ve intihab olunan zata bildiri r . 
Reisicümhur geldikte yukarraa zikredildiğ i 

veçhile yemin eder. 

]füteakib içtimala1·da Riyaset Divanı in tihalıı 

ve Reisicümhurıın nutkunu okuması 

Onuncu madde - Her -lçtima iptidasmda da
imi reis intilıab edilineeye kadar ayni lçtimaın 
salırk reis vekilleı·inden e11 yaşlısı muvakkaten 
Heyeti uınumiyeye riyaset eder. · 

Bu takdirde sabık katibler 
ınınıia muvakkateiı bulunurlar. 
yoklama yapar. 

katiblik maka 
M.uvakkat reis, 

Nrsab varsa ve Reisicümhur o gün nutkunu 
irad edecekse kürsüyü 1:ıgal ile celseyi açar ve 
sene başı ııutkunu irad eder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat 
reise bırakır. 

Bunu müteakıb Daimi Riyaset Divanı inti
habatına başlamr. 

Reisicümhıırun nutkunu Ba§vekil olmr-sa 

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

·: f•J - Ceı8e11e ·nihai; et verilmektedir. IV. ve V. Dev
relw. 
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M erasimi .malısusiı 

On · ikinci madde- - Merasimi mahs!lsa her 
tçtimaın bidayetinde ve Teşkilatı esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi mucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine teş.'·iııisaniniıı ilk 
gününden evvel vuku bulan FevkalMe İçtim,ala
rın bidayetinde icra olunur. 

lK!NCİ BAB 

!ntihab mazbataları 

llişiksiz mazbatQ-lar 

On üçüncü madde- Daimi Riyaset Divaru
nrn (ve icabında Reisicümhurun) intihabmdan 
sonra intihabları hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnanıeye nıüzeyyel nü
munesine muvafık olan mazbatalar reis taraf.rn
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işari 
rey ile tasdika iktiran eder. 

lli§ikli ;nrızbcıtalm· 

On dördüncü madde - ~Ieclis reisi intihab
lar r hakkında şikayet ve itiraz vuku bulan ve 
nünıuncsi ne muvafrk olmayan ınazbataları He
yet i umumiycce kura ilc tefrik edilecek otuz 
azadan mürekkeb Mazbatalarrn te tkikr encüme
niııe havale eder. 

Bu encümen devre esnasrnda bir iş çıkınca 

toplanıp onu intac eder. 

Tedkik enciimenl.eri 

On beşinci madde - Enciiınen kura ile, be
şer azadan miirekkeb ihzari encümenlere ayrılır. 

Her ilızari encümeıı gizli reyle bir reis ve 
bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek katih 
intihab eder. 

Tctkik encümcni reisi her ihzari Pncümcnin 
tetkik eeleceği kadar intihab mazbatalarrnı kura 
ile ayırır. 

llızarı encünıenin tedkikatı 

On altmcr madde - İhzari eııcümen, Tetkik 
eııcümeni riyaseti vasıtasile her türlü tetkikatın 
İcrasına salahiyettardır . 

Encümen. lıütün vesaik ve muh aberatr t.Pt.

kik ve Hük-üm etin ol-anea tahlük vesa itinc mÜ· 

raca.at edebilir. · 
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ıretkikattan sonra keyjiyet reye arzoiunur 

:Ye rimeibince mazbatası tamim edilerek T&tkik 
encümenine verilir: 

Tedkik encümeninirı. muamelô,tı 

· on: yedinci madde - 'l'etkik encüıneni resen 
veyahud İhzari encütnen mazbatalarrnda gördü
ğü tatil esbabrnı tetkik edib müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder 
ve tanzim e?eceği mazbatayı Heyeti umumiyeye 
gönderir. 

M ebusluğu talil olunan zatın kendini müdafaası 

On sekizinci madde - Mebusluğu talil olunan 
zat İhzari encümende, Tetkik encümeninde ve 
Heyeti umumiyede kendini müdafaa etmek ve
yahud diğer bir mebus vasrtasile ettirmek hak
kını haizdir. 

Bu hak hiç bir suretle takyid edilemez. 
Müzakereden sonra Heyeti umumiye kararını 

ittihaz eder. 

Bu zevatın kendi haklarında reye iştirak ede
meyecekleri 

On dokuzuncu madde - Mazbataları tetkik 
edilen mebuslar kendi haklarmdaki reye iştirak 
edemezler. 

lntihabı tedkik edilen mebu:S.Un istifası 

- Yirminci ı:na,dde - !ntihabı tetkik olunan 
bir mebus mebusluktan istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihab 
mazbatasrnrn tetkik edilmesine mani değildir. 

Mazbatası reddedilen zat 

Yirmi birinci madde - Mazbatasz Heyeti u
ı:numiye~e reddedilen zatin yerine mebus inti
babı için riyaset, aid ~İduğu makama tahrirat 
gönderir. 

UQUNCU BAB 

Eİıcümenler 

paimi encümenlerin müddetleri, intihablan, 
adedleri ve bazı. ahkam 

_ Yirmi ikinci madde - (Muaddel. : 13 mart 
1935)_ - Her içtimam bşalangıcrnda vazife-

leri ertesi içtimaa kadar devam ·etmek ve azMi 
Heyeti umumiyece izafi reyle intihab olunmak 
üezer~ on _yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mü tenazır encümenler : . 

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

2 - Divanı muhasebat encümeni (20 aza, ı 

muvazzaf katib) ; 
3 - Meclis hesablarrnrn tetkikı encüıneni (10 

aza, 1 muvazzaf kati b) ; 
4 - Meclis kütüpanesi encümeni (5 aza, bun

lardan birini, Riyaset divam, İdare amirleri ara
smdan ayırır. Bu encümene Kütüpane müdürü 
katiblik eder) ; 

5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı mu
Yazzaf katib). 

Dahili nizarnname işleri bu encümene muhav
veldir. 

Bütün Hükfunet hizmetlerile mütenazır encü-

men: 

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

Umumi bütçe mazbatasrrun yazılması ve mü
dafaasile mükellef bir ma:ııbata muharririnden 

· başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin 
bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
bab edebilir [•]. 

Vekaletlerle mütenazır encümenler (Hece 

harfleri tertibile) : 

7 - Adiiye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ka
tib); 

8 - Dahiliye encümeni (30 aza, ı muvazzaf 
katib); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

İskan işleri bu encümene muhavveldir. 
9 • Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 

1 muvazzaf katib) ; 

ıo - Harieiye enetimeni (20 aza, ı muvazzaf 
lkatih); 

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

[*] - Bütçe encümeninin muvaaaf memu1'lM kod-
1"om, (8158) nu'I'Mf'alı kanunla 1 bü,-o ıefi, 1. ıef mıca
vini, ~ memur olarak tadil tdilm4ftifo. 
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· .1~ - M:nrii encümeni .(20 aza, .1 muvazzaf 
katib) .; 

ı3 - Maliye cncümeni (20 aza, 1 muva:ızaf 
kati b) ; 

14 - Milli Müdafaa encümeni (25 aza, ı mu
vazzaf kati b) ; 

15 - Nafıa encüıneııi (20 aza, ı muvazzaf 
katib); 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
muhavveldir. 

ı6 - Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 aza, 1 muvazzaf kati b) ; 

]'j - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 
katib). 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru buluııma
yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encÜ
menlerinde, bundan başka bütün layiha ve tek
liiler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

Ihtisas cetveli ve namzedıik 

Yirmi üçüncü madde - Encümen intihabla
rına medar olmak üzere mebuslarm tercümei
hal varakalarmdan anlaşılan ihti~as ve meslek
lerini gösterir bir cetvel Riyaset canibinden tan
zim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

:M:ebuslar, encümen azalıklarına nemzedlikle-
rini koyabilirler. · 

Namzerllerin isimlerini muhtevi cetvel de Ri
. yasetcc hastırılır ve aza~'a dağıtılır ve keza

lik levlıaya talik olunur. 
Heyeti umumiyede encümen intihabları an

cak bu cetvellerin dağılmasından dörd gün son
ra başlar. 

Encümenlerde gizli celse 

Yirmi dördüncü madde - Bir encümende 
·gizli celse akdini vekil veyahud encümenin 
üçte bir azası taleb edebilir. 

Gizli celsede encümen azasından ve vekilier
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin s~r olarak mu
hafazaı::ı taahhüdünü tazamun eder. 

Enciimen azalarının arttırılması, muhtelit ve 
rf!-UVakkat encümenle1· 

Yirıni beşinci madde -Heyeti umumiye Jü-

zum go~urse encümen . azalarının adedini . m. u~ 
vakkaten arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
Yakkat cncüınenler t•] teşkil eder. 

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel· 
i:;;in intaeına kadal' vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encüınenlere numara sırasında mu-· 
kaddem olan encümenin reisi riyaset ve mazba
ta ınuharriri mazbata mulıarrirliği eder. 

Encümen ı·eisi, · mazbata nıuha1·riri, katibi, 
hususı mazbata muharriri, muvazzaf katibi, · 

reise vekalet 

Yirmi altmcı madde - Her encümen, kendine 
gizli reylc bir reis, bir mazbata muharriri ve bir 
katib intihab eder. 

Bir encümenden nıuayyen bir madde için, lü
zmn göriilürse hususi . bir mazbata muharriri 
intihab olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene 
katiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri .Meclis reisine aiddir. 

Encümen reisinin mazeret veyahud gaybube
tinde mazbata muharriri ona Yekal et eder. ,. eya
hud ayrıca bir reis vekili intihab olunur. 

Bi?· encümene muhavvel işin diğe1· bir encümenc 
aidiyeti 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, kendi~ 
sine muhavvel layilıa ,·eya teklifin çlJğer bir en
cümene aid olduğu mütaleasmda bulunursa, es
babı nıucibe serdederek o encümene havalesini 
taleb etmek hakkmr haizdir. 

r . 

Diğer bir bncünıenin mütaleası alınmak, diğe1· 

bir encümendeki iş hakkında miitalea beyan 
etmek 

Yirmi sekizinci madde - Bu cncümen ken
disine muhavvel layiha veya teklif veyahud alel
ıtlak bir mesele hakkında mazbatası sonra ·yine 
kendi tarafından yazdmak üzere iptida diğer bir 
encümenin mütaleasım alriıağa lüzum görürse 
layiha veya teklifin o enciimene havalesini is
teyebilir. 

Kezalik bir encümen diğer bir encümene mu-

[•] - Muvakkat encümen, he;,. enciLmBnden a.za alın
mak iuretile, Miıhtelit encümen, iki ve]la daha riyade 
encümenin birleşmeaile teıkil olunur (Z. C. Cild 1, SCJ-> 
~fa 511- 11/V/11181.). 
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hav.veL b'ir layiha veya teklif v.ey_ahııd alelrtlak 
bir mese:le hakkında mütaleaııını beyan etmek 
üzere o layiha veya teklifj.n kendisine havalesi
ni ist:ey~bilir. 

Bıı gibi ahvalde alakadar olan her iki enaü
me.n m,ütt_efik işeler Meclis reisi .icabıııı ıcra 

ederek ertesi c.elsede bundan Heyeti uınu10iyeye 
malumat verir. 

Şayet iki encümen arasmda ihtilaf çıkarsa 
key:i;iyet reis tarafıından H~y.eti ı;ı.nnımiy.~ye te:b
liğ _ olpnar~k ınes.ele ın·ada w.iiıa.kere_ ile _ :halle
dilir. 

Mütaleası sorulan encümen mazbatası, diğer 
mazbatalar gibi basılır ve aza<ya dağıtılır . 

Encümenlerin vazifesi 

· Yiİ'mi - dokuzuncu madde- - Encümenler 
kendilerine mti.ha vv el işlerin tetkikhiden ha.') ka 
hiç bir işle meşgul olamazlar [ *] . 

Encümenlerin içtim,a mahalli 

. Otuzuncu _madde - Encüm-enler Meclis bi
na.larında ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanırlar. 

· Encü-nıen t·uznameleri 

Otuz birinci madde- Encümen ruznameleri 
encümenle.r tarafından tanzim :ve bir gÜlil .evvel 
bütün vekiliere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla .beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
lis ııelıli :veyahud encümen ·reisi azayr hususi va
sıtalarla da toplayabilir. 

Endimenlerde nısab 

Otuz ikinci madde ,- .Azadan en az üçte biri 
hazır bulunınadıkça en~Üri:..enler inikad edemez 
v~ -reye mür-acaat o.lunamaz. 

Eıı.ciimen.leı:de müzakere ne vakit başlar 

Otuz üçüncü ma.dde - 'M üstaceliyeti Heyeti 
umumiyede · kararlaştırılan maddelerden başka 
muhttvvei işlerin müzakeresine ~ncak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

[*1 - Encümenler ka:nunJ.e.klil .e.deme:{l.w .(Z. C. 
Cild $., Sg,:vıj().. ~J. - 9/)/19~8). . 
. F.a~t .~und~ ııe.~en,, TMşeJd bir .t..ef~j.r 4&-ls
bifti kcınıın _şeklirı4 koJ!a.bif._irler. (.Z • . C . . Oi/.d ~. Sayı/o. 
118, lll - 18/l/HI8). , _, _ _ . . . _ 

Hey~ti umuı_niyede müzakere olunan bir ka
nunun encümene iade olunmuş bir veyahud da
ha ziyade madd~sinin mü;ı:akeresi bunda:ı_ı müs
tesnadır. 

Muhavvel evmkın basılrnası 

Muhavvel evrak encümen azasmdan h:: ~ı ta
rafından istendiği takdirde veyahud reisin ten
sibi üzerine encümence hastırdır. 

Encii,rııen za·bıtıarı, rnazb(Ltaların irnzalanrnalan . 
takdirn ve havale'leri, muhalefet kaydi 

Otuz dördüncü madde - Her encümeniu 
müzakereleri bulasatan zaptedilir. 

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

Azanın is\ınleri zabıt ceridesinde tasrih olu
nur. Bu zabtı aza imzalar. 

Encümen mazbatalarıııı reis, mazbata muhar
riri ve katibden maafta . miizakerede hazır bu
lunmuş aza da imzalar. 

'Encümenler mazbatalarrm Meclis riyasetine 
verir. 

-Riyaset bu . mazlıatalaı-ı derhal hastırılı azaya 
dağıttırır . 

Bu suretle basılrb dağrtrlmayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti umumiye, mazbatalarm, resmi gazete 
ile neşrinc de karar verebilir. 

Encümen mazbat.aları · Riyasete verildikce re
sen zabıt ceridesine ,.e ru:mameye_ geçer ve lev
haya talik olunur. 

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

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mu
sarrah bulunmadıkca, tarafından imzalanmış bir 
nu,ı.zbata aleyhiı;ıdc ccnümen azalarından biri söz 
söyleyemez ve mazbata muharririnden İstizahat
ta bulunamaz. 

Layiha ve tekliflet·in hangi rnazbata rnuhan·iri 
, t.arafından müdafaa edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir layiha veya tek
lifi, Heyeti uınumiyede, başlıca aid olduğu en
cümeıı mü<lafaa eder. 

Diğeı· bir Yeya daha ziyade enetimende ayni 
liiyihu .n~yu teklii hakkıp.da !11Üzakere geçmiş 



-ve- ma;zbata da tanzim ktlmmiŞ ise o encümen
Ier yalnız kendilerine aid _ plan madde veya kı

srmları· .müdafaa ededer t•J. 

Muhavvel evrakın ne vakitte intaç edı1eceği, biı· 

encümenden diğerine muhavvel e.vrakın intacı 
müddeti 

Otuz altmcı madde - Encümenlere muhav
vel bir Jayiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek Hizmigelir. 

Eğer e~cümen bu müddette müza.kereyi neti
celendircmezse esbabr mucib~sini Heyeti umu
miyeye bildirir. 

Akıü takdirde me:ı:kfrr layiha veya tcklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasım Hü

- kfunet veya sahibleı·i isternek hakkım haizdirler. 
Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 

mesele, on gün zarfmda başarılmak ve kabil ol
mazsa esbabı mucibesi bildirilmek muktazi
diı· ruJ. 

Layiha ve teklillerin te§kilôü esasiye kanunıına 
muvafakatıeri 

Otuz yedinci madde - En(lÜmenler, kendile
rine muhavvel Jayiha veya teklifierin ilk önce 
Teşkila.tı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
mugayir olub olmadığını tetkik etmekle mükel
leftir. 

Bir layiha veya teklifi Teşkilatı _esasiye kann
uuna nıugayir gördükleri takdirde esbabı muci
hesini tasrih ile mad~.ele!in -~üz ak eresine geç
meyip reddederler. 

Encümenlerin vekaletl'erlc muhabei'eleri 

Otuz sekizinci madde--- Encümenler, bütün 
. vekaletletle doğrudan doği'ttya ' ı inı'habere . e~e-

bilirler. 
·- \ ., 

Bir ·mebıtsun ikiden- ziyad"t ·encü?nene .. a.za: i-~tihab 
edı"lememesi · 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 

[*] -Bir layiha veya teklif ·en son hangi en.cWnıen
den çıkmış ise, o encümenin mazbatiışı üzerinde mü
zakere cereyanı, Yüksek · Mecliste teamüldür. · 
. [**] - Bir encümen, kendisine muhıivvel bir mese
leyi kabul vey" red !;ekliride katiyetle intac etmek -m·ev-

- kiin.dedir (7, . C. Cilcl n. Sauıfa 22:26 ve Cild 7, Scv-
'Jlıfa 3:6 · 291 ll/ 19:12 ve 2/ IV 1 1 932). · · 

ziyade daimi enciiniene aza olai:maz. · 

·=-
lntihabları caiz olm-ayan . aza ·. 

Bütçe encümenine mensub olanlar dİğer lı~r 
encümene intihab edilemezler. 

Riyaset Divan.ı , azası encümenlere intihab 
ediJemezler. 

Encümenlerin vekı1leri, mem1trları, mütehassısıa

rı ve teklif sahiblerini dinlemeleri 

Kırkmqı madde - Encümenler, vekiller ve 
mütehassısları davet etmek salahiyetini haizdir
ler. 

Davet edilen vekil buluı:ıamayacağr _ takdirde 
narnma söz söyleyecek mem~ri'n rüesasıiı:dan bi
rini buiundurur. 

Bir kaı:ıun teklifinin sahibieri -tekliflerhıin 
tetk.ikine memnr olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talealarmm dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcud değilse davet edilir. 
Gelntediği takdirde encümen işi intacla- key

fiyeti mazbatasına derceder. 

Misafir azeının müzaker.eye iştirakleri 

Kırk birinci ma.dde - Her mebus mensub ol
madığı bir encümenin . vesaikma ıttıla kes b ve 
celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi
lir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 

Bir encümen, azasmdan olmayan mebuslarm 
mütaleasma müracaat edebilir. 

Sabık encümenin mazbatası 

Kırk ikinci madde - Bir Devre içinde sabık 
bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, · tekab
b.ül eden yeni encümen ·mlidafaa eder. · 

Tatı1 esnasında toplanacak encümenleı· 

Kırk üçüncü madde - Encümenler meclisin 
tatili esnasında Heyeti urouroiye kararile innay
yen işlerin müzakeresİ için toplanabilirle-r. • :, 

11 eyeti u.mumiyede encümeiiin -mahalli nicıhs1ısu 
. . 

Kırk dördiin~if m~g_g_~ -~- M:~.z~atası_mü~a
.::kere .olnn'a:n bir eneümenin .azasi· veyahudc en cü
; .fniri --~i;nriui : ·mÜd~f~aya - salahiyettar mazh~ta 
- - - . -- - -.. - ' .:. ~ - ' . . ... ) 
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ınuharriri veya .bir aza encümenlere tahsis olu
nan masanın başmda bulunurlar. 

Nrsa~' ~uJ~nı:nad,rğı _takdirde, encümen naror
na söz söyleyen z:ıt ynlmz-. maddenin encüme
nc indesini teklif edelıilir. 

Devamsızlık 

Kırk beşinci madde - Mazeretsiz veya ha
ber vermeden mütevali dört inikatta hazır bu
lunmayan encümen azası encümence istifa et
miş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihab edilmek üzere 
keyfiyet Meclis riyasetine bildirilir, : 

E ncümenlerde ,· intizamı ·· mııhı1 · hareketle1· 

Kırk altmci madde ..:.._ Bir encümende söz ke
silir, · şahsiyada uğraşılır ve intizamı bozacak 
nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabm
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan hareket
lerinden dolayı hakkında şikayet vuku bulan me
busa ihtar cezası verir. 

Encümenlerde görüşüZen işler hakkında rapor 

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

Riyasetce bu raporlar bastırılarak mebuslara 
dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşfolunur. 

Encümenler evrakı 

Kırk sekizinci madde - Encümenlerin ev
rak ve vesaikı ile zabrtlarr, aid oldukları layiha 
ve teklifler Heyeti umumiyenin kararına iktiran 
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde 
saklanrr. 

i: ' -. 
Divanı muhasebat encümeninin vazifesi 

Kırk dokuzuncu madde - Divanı muhase
bat encümeni, muhasebei katiye kanunu layİhasi
le daireleriı~ sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her 
üç ayda bir Divam muhasebat tarafından tan
zim olunacak raporları tetkik eder [•]. 

r*J -Bu emmmen, diğn MviluılM ha,kkt:n.da da mfl.
talea l1eyan etmek için bu layihalmrın kendisine t6v
diini isti11ebilir· (Z. Ç. Cild :ı, Savı/a,15-1/Xll/1-187). 

Tetkikatın neticesini gösteren mazbata bası

larak mebuslara dağıtrlır. 
Bu n;ıa.ıbatalar Heyeti umumiyece müzakere 

ile karaııa raptediliJ' ·[•]. 

Arzuhal encümeninin vazifesi 

Ellinci madde - Meclis reisi teşkilatı esasi
ye kam~nunun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarrna, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri hususlarla bir hakkrn ihkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette teıgrafnameleri 

üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin .A:r
zuhal encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik 
oluııi:nakta bulunan bir teklife müteallik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruya o cn
cümene havale olunur. 

Arzuhal encümeni de böyle bir havaleyi İcra 
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber veri
lir r••J. 

Arzuhalin §artları 

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

V asıta ı1e takdim 

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

[•] - Bu mazbatala!r teami.Uen, tevziinden; bi1' ha,f
flı son1'tı ve bir defa müzakere olunu,-. Fıkralar hak
kında söz isteyen olmazsa, heyeti umumiyesi reye ko
nu1' fZ. C. Cild 7, Sayıftı !4- 9/lV/19j!). 

[**] - Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mah
k81Mden sa.dır olacak hükme tiibi bir mesele ha,kkın
da Arzuhal encümeni kalrar veremez (Karar- 811). 

- Müca.delei milliyeye 4ti,-ak etmeyef!. memurin 
hakkındaki 85-' numaralı kanunun ! nci maddesinde 
rikrolun.an Heyeti mahsusaca ittihaz edilen ka,-arlar 
Arzuht.ıl encümeai tarafınılan tetkik ve n.akzedilemee 
(Karar - 85!). 

- Emmmen, mevcud ahkamın tadili mahiyetinde 
kalrarlan' ittihaz edemez (15 ": XII -198!). 
· - Encilmen, Devlet şurnsı Deavi dairesi kararla

"'" bozamaz (Ka,rmr - RO~) . 
- Askerler Meclise müracaat edemezler (Kanun-

3!,.10), 
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Bu takdirde o mebus kendi vasrtaaile veril
diğini şerh ile arzuhalin altına- . imzasıru kor. 

Encümenin muamelatı 

!:I1l üçün:cU ma:dde' - Encüm:-en : 

1 - Bidayeten İliikılınete, Şılrayi devlete [•], 
ıım:llkemeleı<e ve Divam mu:h'asebatia' veriime1eri ik
tıza eden arzuhalleri aicl. o'l:duğu' makamlara:· tevdi ; 

2- Gerek l'esen icranm son kar~rrna itiraz ve 
§İkayeti m'Utaz·ammın evrakı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen ce-rab'ları ruznamesine it
hal; 

3 - Arzuhalin bir encüniene liavalesr rarznn 
g'elffikte bu l'nıüımeleyi üa:; 

4 - Tayini m'lifl.meleye mahal olmayan arzü
balleri intac eder. 

Af müstediyatı 

Elli dördüncü madde~ Af veya mücazatm 
tahfifi müstediyatı mahkfuniar veyahud bunla
rın akraba veya ehibbası tarafından takdini 
o1una,bilir. 

Bunların müzakeresinde Adiiye vekilinin 
ve~ahud göndereceği devair rtlesasından birinin 
huzuru şarttır. 

Müstediiyat nazara şay.an ı görülürse arzuhal 
bil' inha kararına merbutan Adliye encümenine 
gönderilir. 

Bu enciimen icab ederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti umumiyeye arzeder [ .. ]. 

Arzuhallere cevalJ 

Elli beşinci madde- Teşkilatı esasiye kanu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası · mucibin
ce şahını teaUiik eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkında sahibine tahriri c ev ab · veril
mesi mecburidir. 

Encümenin cetveli 

Elli altıncı madde - Meclise takdim edilen 
arzuhaller hakkında her hafta encümene arzu-

[*] - 1011 numaralı karar, bu noktayı teyid et
miştir. 

[**] -· Teklif HükUmetten · gelirse, af, karar şek
linde çıkmaktadır. 

- Adliye encümeni af/i" kabul etmez•e keyfiyeti 
bir mazbata ile Arzuhal encümenine bildirir (3 -ll-
1181). 

haller1n numarasım, sahib veya sahibierinin 
isim, şöhiet, oturdukları yer ve arzu:hallerinin 
hul3.sa:sıru ve bu bab'da ittihaz olunan karar ile 
esbabı mucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vekillere ve mebuslara 
dağrtrlır. 

Bir arzuhalin müzakeresini isfemek 

Elli yedinci madde - Her mebus cetvelin 
dağıtılması gününden başlayarak bir ay içinde 
Arzuhal encümeninin bir arzuhal hakkında ver
diği karar ne olursa olsun bunun Heyeti umu
miyede tetkik ve müzakeresini isteyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata 
tanzim ve takdimine mecburdur. 

Bu m'üddet geçtikten sorira encümen karar
ları katiyet kesbeder. 

Vekı"l veya göndereceği memur dinlendikten 
sonra reye müracaat 

Eıll sekizinci madde - Heyeti umumiyenuı 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında icab 
ederse aid olduğu vekil veya göndereceği memur 
dinleurlikten sonra reye müracaat olunur. 

V ekillerin cevabı 

Elli dt>lruzUhcu· Dıa'dde - V ekiller kentiıleri
ne gönderilah arzuhallerle arzuhaller üzerine en
cümence ıttihaz olunub tebliğ edilen muka'rre
rat hakkında icra ettikleri takibatı ve kendile
rince müttehaz kararları, nihayet iki ayda encü
mene bildirirler. 

Meclis hesablarının Tedkiki encümeninin 
vazifeleri 

Altmışmcı madde - Mtm!is- hesabıarının · tet
kiıh encümeni, Iteyeti rimiımiyece kabul edilen 
Meclis bütçesile merbutu olan bütçelerin tatbi
katma nezaret eder. 

Eticüriıen tetkikatının neticesini Heyeti" umu
miyeye bildirir r•J. 

Sarftan- e'lfvel vize 

Altmış bitinci madde - Bütün ita emirleri 

[•] - Heyeti . umumiye btı7tti ' sadece ıttıla. Ji4sıl 
«ler (10- XI -1131). 
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encümen canibinden muralab intihab edilen bir 
aza ta:-afrndan sarftan evvel vize edilir; edilme
dikçe muhasebe hiç bir gfına tediyatta bnlunıı
maz. 

."if evcud deft erleri 

Altmış ikinci madde - !dare amirleri tara
fından tutulan eşya ve mevcud defterleri encü
mene arzolunur. 

Encümen, mevcud eşyayı bizzat teftiş ve def
terleri tctkik ederek raporunu Heyeti umumi
yeye verir [*]. 

H esabı kat ği 

Altmış üçüncü madde - Encümen, her sene
nin sonunda geçen sene bütçesinin kati hesabı
m Heyeti umumiyeye arzeder [U ]. 

Muhasebe ve veznenin tef ti§i 

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

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile 
t esbit olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelat durdurulur. 
lcabında neticeden Heyeti uınumiyeye haber 

verilir. 

Murakıb 

Altmış beşinci madde - Encüınen azasmdan 
murakıb olan zat tat il zamanlarmda Devlet ma
karrmda bulunur [*'a]. 

[ *] - H eyeti umumiye buna sadece ıttıla hasıl eder 
(1 0 - X l - 1932 ). 

[**] - Bu hesabı kati cetvelleri, muhasebei umumi
ye kanununun 1f7 nci maddesinin son fıkrası muci
bince, M eclisce ı ttıla husulünden sonra doğrudan doğ
ruya hesabı umumiyeı i thal edilmek üzere Hazineye 
gönderilir (Z . C. Cild 8, Sayıfa 11 : 28 - IV -1932 ve 
Z. C. Cild 8, Sayıfa 30 : 13 -l-1936). 

[***] - 1169 numara ve 25 haziran 1926• tarihli ka
nunun birinci maddesi (M ııaddel: 9 mayıs 1928): 

Büyük M illet M eelisi dahili nizamnamesinin altmış 
b eşinci maddesi mucibince Meclis hesablarının tetkikı 
encümeni azasından murakabe vazifesini ifa edecek 
zata şehri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
bQ.§la1Jan içtimaa da şamildir. 

DÖRDUNCU BAB 

Kanun layiliaları ve teklifleri, esbabı 
mucibe mazbatalan 

Kanun zayihalarının esbabı mucibe mazbataları 
ve havaZeleri 

Altmış altmcı madde - Hükumet tarafından 
Meclise takdim olunan kanun layİhaları bütün 
vekillerin imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun layihası kanunun İcrasına memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esbabı mucibe mazbatasile bir
likte Meclis riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layihamn heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkında malumat ve
rilir. 

Esbabı mucibe mazbatasmda ilga veya ilave
si istenilen alıkamın nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
görüldüğü tasrih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, ica
bında ihsai malumatı ihtiva etmek lazımdır. 

Bu şekilde olmayan mazbatalar ikmalieri 
zrmnında aid olduğu encümen tarafından gös
terilecek lüzum üzerine riyaset canibinden Hü
kümete iade olunur. 

Reis, gelen layihaları aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabıt ceride
sine ve levhııya derceder. 

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

Kanıın teklifl erinin esbabı mucibe mazbataları 

ve havaZeleri 

Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafm
dan .verilen kanun teklifleri bir v0ya daha ziya
de imzayı ihtiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı mu
cibe mazbatasile birlikte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
encümenler, sahibierine ikmal ettirmek hakkını 
haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun layİlıaları gibi 
reis tarafından encümenlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde alıkarnı vech üzere dermeyan edilmek 
lazımdır. 



Kanun layiha ve tekliflerinin geri alınmaları 

Altmı§ sekizinci madde - (Muaddel : 21 ma
yıs 1932) - Hükfunet veya teklif sahibi verilen 
kanun Hiyiha veya tekliflerini ruznameye alın

madan evvel Heyeti umumiyeye malfunat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu layiha veya kanun teklifle
rini diğer bir mebus veyahud aid olduğu encü
men üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. 

Bu layiha veya teklifler ruznameye alınmış
larsa geri alınmaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi lazımdır. 

Hükümsüz kalan layiha ve teklifler 

AltmiŞ dokuzuncu madde - Gerek intihaba
trn tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden inti
habı halinde sabık Meclis tarafından henüz 
kabul edilmemiş, yahud yalruz birinci müzakeresi 
İcra edilmiş olan, veya reye konubda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa reye konması 
lazımgelen bütün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsiizdür. 

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

Encümenler bu vesaikı aynen veya tadilen 
kabul edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet. ve takdimen müzakere 

Müstaceliyet esbabı mııcib esi 

Yetmi§inci madde - Bir kanun layiliası ve
ya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hükumet, teklif 
sahibi veya aid olduğu encümen müstaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

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

Müstaceliyet kararıiii isteyenler icabmda o 
kararın geri alınmaarnı taleb edebilirler. 

35 
Müstaceliyet talebi takriri ve nasıl kabul 

edı1eceği 

Yetmi§ birinci madde - Müstaceliyet kara
rrnm talebi yukarıdaki maddede münderiç şart
ları muhtevi ve tahriri olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işari reyle kabul veyahud 
reddedilir. 

Müstaceliyet kararının hükmü 

Yetmiş ikinci madde - Müstaceliyetine ka
rar verilen layiha veya teklifler yalnız bir defa 
müzakere olunur. 

Müstacel mevaddın takdimen miizake1·ele1·i 

Yetmiş üçüncü madde - Müstaceliyet kara
rının ittihazını müteakıb Hükumet veya encü
men tarafından tahriren vuku bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha veya teklifin sair 
işlere takdimen müzakeresine karar verebilir. 

Takdimen miizakeı·enin esbabı mucibesi 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun H'lyi
hasr veya teklifinin ruznamede bulunan sair 
maddelere takdimen müzakeresi istendikte bu
nun. esbabr mucibesi dermeyan edilmek lazım

dır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükumet veya 
bir encümen taleb edebilir. 

Bu taleb, tahriri olmak şarttrr. 

Takdimen müzakerenin hiikmii 

Yetmiş beşinci madde - Bir kanun Hiyihası 

veya teklifinin yalruz hemen veyahud takdimen 
müzakeresi hakkında itt ihaz olunan karar müs
taceliyet kararı sayılmaz ; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab eder. 

Ikinci müzakerenin tacı1i 

Yetmiş altmcı madde - Bir kanun layihasr 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilınesini esbabr mucibe serdile ancak 
Hükumet veyahud ·aid olduğu enciimen tahriren 
teklif edebilir. 

Reddolunan mevaddın sene içinde t eklif 
edı1memeleri 

Yetmi§ yedinci madde - Heyeti umumiyece 
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reddolunan layiha ve teklifler ayni içtimada bir 
daha Meclise takdim Qlunamaz. 

ALTINCI 134~ 

Ruzname 

Buznamenin nasıl tanzim edileceği 

Yetmiş se!pzinci m~dde - Ruzname şu su
reti~ tanzim olunijr: 

l - Riya.şeı Divanının Jl~y~ti U!llumiyey~ 

maruzatı; 

2 - Sualler ve İstizahlar; 
3 - T~rcihııll mlizll~eresi ~1\ra.rlaş~n ı:ııadtle

ler; 
4 - Haklarmda müstaceliyet kararı verilen 

maddeler; 
5 - İki defa müzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete gelmeleri sırasile müzakere
ye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir ka
rar da ittihaz eı:lebilir. 

Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Evrakı varide 

Yetmiş dokuzuncu madd,e - Tebrik, teşek
kür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi 
arİzalar ve telgrafnameler levhaya talik ve har
fiyen veyahud bulasatan veya sade z.i~redilmek 

suretne zabıt ceridesine geçel". 

Bunlara Riyaset Divanı münasib görürse 
Meclis narnma cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını tensib et
tiklerini inikadın başmda katibierden birine 
okutur. 

Y»DlNot un 

~ika<;llar 

lnikad günleri 

Sekseninci madde - Hilafma Meclisin kararı 
olmad,rkç.a, yahud resen veya Hükumet canibin
drn Hiyaset vasrtasile davet vuku bulroadıkça 
fJ e,yetj qnrqmiye, tatile mü,s:ı,di.f olı;ıı~d.ığ-ı h~lde 

cumartesi, pazartesi, pel'şembe gü~.ri inikMl 
eder [*]. 

Meclisin 1!-&ılma ve kapanması, nısab, yoklama 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakereterin sonunda kapar . 

.Müretteb olan azanın yarısından bir ziyadesi 
hazır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 

Nısab hususunda Riyaset Divanınca tered
düd hasd olur, yahud azadan beşi şifahen veya 
t~hriren nısab bulunmadığım beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Nısab yoksa Reis müzakereye başlanınaya
cağını söyleyerek veya bilahare nısab hasıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi ini
k.ıı.d için muayyen olan günde yine o rı.ızna.me 
ile toplanır. 

Yoklamanın nasıl yapılacağı 

S~ksen .tkinci madde - Y oklama, divan ka
ti b lerinden birinin esami defterini yüksek sesle 
olrumasr ve azanın (Burada)' elemeleri suretile 
icra olunur. 

Ruzname haricind~ ifade 

$eksen 'ijçünoü maddQ - Bir mebusun ruzna
me haricinde bir ifadesi olursa 'k~yfiyeti Reis 
takdir ederek ona söz verir. 

Söz ist-eyenleı-in kaydi 

Se:Qen dördünoü madde~ Hiç bir mebus is
mini kaydettirmeden, yahud inikad esnasında re
isten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti umumiyeye 
hitab ~~. 

Bir mebusun pek kısa bir mül8lıazasr olursa 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe izin 
vePir, 

Bu takdirde, o mebus reise hitab eder. 

Ruznamede bulunmayan maddeler haklanda 
katibler söz kaydedem~zler. 

[•] - •739 sauılı tatil kanunuxa uymak için:, inikad 
günleri pazartııBi, çarşamba ııe cumaua çevrilmişti1' 
(80 mavu 11135). · 



Taleb ve kayid sırası 

Seksen be§inci madde - Söz, taleb ve kayid 
sırasma göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meşelelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanlarm isimlerini sırasile Heyete 
bildirir. 

Encümen narnma söz istediklerinde reis veya 
mazbata muharrirleri sıraya tabi deF;ill erdir. 

Son söz mebuslarmdır. 

Söz sırasının başkasına verı"lmesi 

Seksen altıncı madde - Bir mebus aldığı 

söz sırasını bir arkadaşına verebilir. 
Sözünü arkadaşma bırakan mebus, onun nö

betinde söz söylemek hakkım haizdir. · 

Vekı"llerin huzuru ve nama gelenlerin söz 
söylemeleri 

Seksen yedinci madde - Her müzakerenin 
başından sonuna kadar HükUmet narnma mütalea 
beyan etmek üzere Başvekil veyahud o nama mü
talea serdine mezun bir vekil veya birinci sınıf 
devair rüesasmdan biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete aid bir layiha ve
ya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veya
hud o nama gelen hirinci sınıf devair rüesasm
dan birinin Mecliste huzuru meşruttur [•]. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 

Vekiller veyahud HükUmet narnma gönderi
len birinci derece devair rüesası encümen reis ve 
mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya tabi 
olmaksızın söz isteyebilirler. 

Tahrirli nutuk 

Seksen sekizinci madde - Tanriri' bir nut
kun kürsü üzerinden okunınası veyahud katibe 
olrut~u ... ılması caizıJir. 

Fakat' olhıma müddeti yirmi dakikayı geçe
mes~ 

U sul hakkında söz 

Seksen dokuzuncu madde - Müzaker&ye- ma-

[•J - Kabine istifa etmiı bulıtnursa, Meclis, yeni 
kabinenin teşekkülüne ka.dtw kanımiann müzakeresi
ni tehir eder (15 -I- U8g)~ 
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hal olmadığı, ruznameye veyahud bu nizarnna
me alıkamma riayete davet, takdim ve tehir 
teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus - on beşer dakikadan 
fazla sürmemek üzere - söz söyleyebilirler. 

N eticede re ye müracaat lazım gelirse mese
l e işari reyle halledilir. 

Reis ve katiblerin müzakereye iştirakleri 

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

Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir. 
Bu müzakereye karışmak isterse r eislik mev

kiini diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsü
ne iner ve ancak müzakerede bulunan madde 
veya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizarn namenin tatbikı dolayısile söı 
söylerse yukandaki fıkra ahkil.mı cereyan etmez. 

Söz isteyen katibler de bu usule tiibidirler. 

Söz kesmek ve saire 

Doksan bi;r;n ... ; madde - Heyeti nınnıniye

de söz kesmek, şahsiyatla uğra~mak ve intizamı 
bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasak
tır. 

Sadetten çıkmak 

Doksan ikinci madde - Söz söyleyen mebu
sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve sadede dave-t eden reis tarafından kesi
lebilir. 

tki defa sadede davetten sonra yine onda:n 
haric söz söylerneğe devam ederse kendisinin o 
madde hakkında ayni inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir. 

Müstehcen sözler 

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

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 
Riyaset Makamma verirse reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 
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Müzakere esnasında gürültü 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olupta reis 
bunu yatıştırmağa muvaffak olamazsa ayağa 
kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyler. 

Yine intizamm iadesi kabil olmazsa bir saat 
müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi

tam verib inikadı başka bir güne bırakll'. 

T ecavüze uğrayan rnebıısıın keZarn hakkı 

Doksan beşinci madde - Zati hakkında ta
arruz vaki olan veyahnd ileriye sürdüğü müta
lea hilafrnda kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus her zaman söz isternek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasehetle söz söyle
rneğe mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiye
ti reis takdir eder. 

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

Gizlı' "'elseler 

Doksan altmcı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun yirminci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince mühim bir maddeden dolayı Mer.lis 
müzakerelerinin gizli tntulmasmı vekiller veya
hud on beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

Böyle hir teklif vukuunda içtima salonu sa
milerden ve icabında memur ve müstahdemler
den tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya 
edenlerin esbabı mucibeleri dinlendikten sonra 
teklifin kabul veya rP.ddi için müzakeresiz işari 

reye müracaat olunur. 
Gizli müzakere İcrasını isteyenlerin isimleri 

zabıt caridesinde ve icabmda Resmi Gazetede 
tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye 
geçilmesi reis tarafından heyete teklif olunuh 
bir karar itihaz edilir. 

Gizli celsele1·in zabtı 

Doksan yedinci madde - Gizli eelsenin zap
tım divan katibieri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf katib
ler d,e tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi göre 
bilirler. 

Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

Zabıt hulasası, bunların hıfzı, ne§ri 

Doksan sekizinci madde - Bu zabıtlarm tav
hidinden sonra gizli bir celse aktedilerek sabık 
zabıt bulasası okunur. Zabıt bulasasının okun
masını müteakib bu hulasa ve zabıt ceridesi b~,. 

zarfa k onarak Mecliste hazır bulunan reis ve di · 
van katibleri tarafından filhal mumla rnuhiırle
nerek Meclis evrak hazinesine tevdi olunuı. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya 
Meclis kararı olmadan neşredilemez. 

SEK!ZlNCt BAB 

Kanunlarm müzakeresi 

tki müzakere 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layihıı 
veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra ka· 
ti surette kabul edilmiş olur [*]. 

tki rnüzakeı·eye tabi olmayan layilıalar 

Yüzüncü madde - İki defa müzakere hak
kındaki şerait varidat ve masarifat bütçesile he
sabı kati kanununa, munzam, fevkalade tahsisat 
ve bütçe fasıllarında münakale taleblerini muh
tevi kanun layihalarrna şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir [ .. ]. 

ıayilıa ve teklifl fJrin bastırılması 

Yüz birinci madde - Hilafına Heyeti umu
miyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun layiha
sr veya teklifi bastmp azaya dağrtıldıktan en 
az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez. 

Esbabı rnucibe ve maddelerin okunması 

Yüz ikinci madde - Bir kanunun müzakere
sine başlandıkta reis, esbabı mucibe mazbatala
rile maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına 

[*] -Kül halinde kabul olu'Mn kanunlar da 11ardw. 
[ .. ] - Teamülen, Di11anı muhasebat raporlan da 

bir defa müzakere olunur. 
- 11-' ncü maddenin son fıkrası ile !9! nci mad

denin ikinci fıkrasına bakınısi 
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lüzum olub olmadığım heyete sorar. 
Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

H eyeti um um iye hakkında söz, müzake1·enin 
kifayeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Layiha veya teklifin 
müzakereye başlanmasında reis, heyeti umumi
ye hakkında mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

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

Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 

Maddelerin müzakeresi 

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

Reye iktiran etmezse layiha veya teklifin 
reddedilmiş olduğunu reis tebliğ eder. 

Beş gün sonra ikinci müzakere 

Yüz altmcı madde - İkinci müzakere birin
ei müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznameye alınır. 

!kinci müzakere 

Yüz yedinci madde - İkinci müzakerede la
yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin
de müzakere cereyan eder [•]. 

Müteaddid meselelerin birbirinden ayrılmaları 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 

["] - Birinci müzakere esnasında bir maddenin 
tay teklifi reddedilmiş ve madde kabul edilmişken 
ikinci müzakere eEmasında o maddenin tekrar tayyı 
teklif olunabilir (Z. C. Cild 6, Sa11ıfa 64, ve 7!2 - 19 
•• 14/III/19St). 

madde müteaddid ınesele veya fıkralardan mü
rekkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ay
rı reye konmaları teklif olundukta muktazas! 
ifa olunur. 

lbare ve tertib yanlışlıkları 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
re ve üslfıb, yahud tertib ve tensik itibarile nok
san Yeya iltibas olduğ·u aza veya encümen tara
fından dermeyan olunursa metin aid olduğu en
cümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lazım
dır. 

Son şekil üzerinde müzake're 

Yüz onuucu madde - Layiha veya teklifin 
maddeleri üzeriilde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi haklanda lehte ve aleyhte söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh· 
sat verilir [•]. 

Müzakere sırasında sual 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun veya 
bütçenin müzakeresi sırasmda her mebus Hü
kumete veyahud mazbata mnharririne istediği 

sualleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile soru
lur. 

Muahede ve mukaveleler 

Yüz on ikinci madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mueibince tasdikleri 
Meclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Dev
letlerle münakid muahede ve mukavelelerin tas
dikı talebini mutazammm kanun Hiyihaları Mec
lise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri haklanda tadiHit teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkın
da vuku bulacak itiraz liiyihanm encümenc iade
sini İstemek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı mütalea
ya alındığı takdirde cncünıene havale olunur. 

["] - Kendisine böyle bir cruhsab verilen mebua, 
yeni bir teklif yapamaz (Z. C. Cild 6, Sayıfa: 75 -
14/lll/19St). 
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Encümen, t.etkik edilmek için kendisine mu

havvel teklifleı:in heyeti mecmuası hakkında bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıb azaya dağıtılır. 

Encümen, mazbatasrnda layihanm kabul, te
bir veya ı:ed<iline karar verir, 

Tehir kararı, şu esbabr mucibeyi ihtiva eder: 
«Meclis, muahede veya mukavelenin filan 

ve filan maddeleri ( Tehiri mucib maddeler ta
mamile yazrlmalıdır) hakkında Hükfunetin na
zarı dikkatini eelbederek tasdiki için muktazi 
müsaadesini tehir eden. 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs
taceliyet kararı verilmişse encümen tadil teklif
lerine dair olan mazbatasrnı itiraza uğramayan 
maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti umumi
yeye takdim eder. 

Mukaveleler 

YiiZ on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallak olarak Hü
kfunetçe aktedilen mukavelelerle bunların tas
diki talebini mutazammrn kanun layihaları hak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

lade olunan kanunların tekrar müzakeresi 

Yüz on dördüncü madde - TeşkiHl.tı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince Reisicümhurun ilanıru muvafık gör
meyip esbabı mucibesile hirlike bir daha müza. 
kere edilmek üzere on gün zarfında Meclise 
iade ettiği bir kanun, Heyeti umumiyeye haber 
verildikten sonra, aid olduğu. en·:ii.meııe loavalt 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı m··ıcibe

sini de mütalea ettikten sonra o kanunun mü
zakeresini iade ve neticesinde mazbatasrnı He
yeti umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş 
laalettayin bir kanun layihası veya teklifi gibi 
Heyeti umumiyede yeniden müzakere n intac 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet karım 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun·yalruz bir defa müzakere edilir. 

Bir nutkıtn ı"lanı 

Yim.O.n•be§inci madde'- Bir nutkun talik V8> 

ilaru teklifi ancak onun zabıt caridesile neljrin
den ve o nutku.n taallılk ettiği madde kabule 
iktiran ettikten sonra reye konabilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Tadilnameler 

Tadilnamelerin nasıV ve1·ileceği ve eneümew~e'T'"e' 
tevdii 

f'üz on altmcı madde - Bir encümene mu,. 
havvel kanun Iayiha veya· teklifi b.akkında- bir 
veya bir kaç mebus tadilat teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim 
ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin· hangi fa.glma• aid· bulun
duğu tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasrnrn zey~ 

linde sahibierinin esbabı mucibeyi havi muhtı
raları ile birlikte hastınlarak haklarmda encü
mence ittihaz adilen kararlar ile esbabı beyan 
edilir. 

Layihanrn Hey.eti umumiyede müzakeresi es
nasında o tadilatrn sırası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan. tervic ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir 

Birinci müzakereden sonra verı"len tr.ıdı"lnameler 

Yüz on yedinci. madde - Kanun layihası ve
ya tekiiiinin birinci müzakeresi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilnameler o layihanrn tetkikı
na memur encümene verilmek laznndır. 

Müzakere sırasında verı"len tadilnamelM" 

Yili: on sekizinci madde - Birinci ve iKinci 
müzakerenin cereyaru sırasında takdim olunan 
tadilnamelerin aid. olduğu encümene havalesini 
mazbata muharriri t'aleb ederse bu havale mec
buridir. 

Birinci. ı• e ikincı müzakere sırasında. verı"lip en
cümene havaleleri istenmiyen tadilnameler 

Yüz on dokuzuncu madde ·- Birirrei·ve-ikin
ci müzakerenin cereyaru· sırasrnda.: taKdim olunan 
tadilnamelerin encümene-havalesi encümen tar:a'
findım istenınediği halde · tadilatm· eslJabı; muei~ 
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besi sahibieri tarafından mücmelen beyan olu
nur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevab verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalea
ya alımb almmamasrna Heyetce karar verilir. 

Nazarı mütaleaya alınırsa encümene havale 
olunur [•]. Encümen isterse filhal kabul eder. 

Tadı1at teklif edenlerin salahiyetleri 

Yüz yirminci madde - Tadilat teklif eden
ler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealarrnm 
dinlenmesi zaruridir. 

tkinci müzakerede encümene iade olunan mad
deler hakkında tadı? teklifleri 

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

Tadı1nameler ne zaman reye konur 

Yüz yirmi ikinci madde - Tadilnameler asıl 
maddeden evvel reye konur. 

Munzam maddeler 

Yüz yirmi üçüncü madde - Munzam madde
ler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul 
tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri 

Tefsir 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri lazım geldikte, tefsir talebini havi esbabı 
mucibeli tezkere veyahud takrir o kanunu bi

. dayeten müzakere etmiş olan encümen veya en
cümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu, hususi bir encümen tetkik 
etmiş ise vekaletlerle mütenazır encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeb 

[•] - Encümen, nazarı mütaleaya alınan tadilmı-
me ile mukayyed değildir (3101 numaralı kanun -
25 -1-1937). 

muvah:kat bir encümen teşkil olunur. 
Encüınen mazbatası Heyeti umnıniyeye at·ze

dilerek tefsiri mutazamının fıkra müzakere edi
lir. 

Asrl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nrsabı lazım ise tefsir fıkrası da ayni 
usul ve msaba tabidir 

Tefsiri mutazamnun fıkralar yalnız bir de
fa reye konmakla iktifa edilir [ •] . 

Tercihan müzakere 

Yüz yirmi beşinci madde - Tefsiri mutazam
mm talebler ve mazbatalar encüinen ve Heyeti 
umumiyece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Bütçe cncümenince tedkik olunacak i§ler 

Yüz yirmi altmci madde - Bütçe encüme
ninin tetkik edeceği işler şunlardır : 

1 - Meclıs ve merbutatı bütçesile munzam 
tahsisatı hakkında kanun la yi haları ; 

2 - Muvazenei um nıniye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve 

:fasıllar arasında münakale talebini havi kanun 
layihaları; 

4 - Devlet varidatrnın veyahud masarifatının 
arttırılması veya eksiltilmesini intac edecek her 
nevi kanun layiha ve teklifleri; 

5 - Muvazenei umumiye kanuniarına ve 4 ncü 
fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsir ta
leblerinin tetkikı. 

Bütçe hakkında tadilname, bütçeye munzam 
madde 

Yüz yirmi yedinci madde- Muvazenei nınu
miye kanununa taalluk edip masarifin arttırıl

ması veya varidatrn eksiltilmesini mucib olacak 
tadilname veya munzam maddeler ancak alaka
dar bütçeye aid mazbatamn dağıtılınasım takib 
eden yedi gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zati man.şlar, tahsisat, gündelik 
ve harcırablarm arttrrılmasrna, merrıuriyet ihda-

[•]- Bir ltiyiha, encümenden Heyeti umumiyeye tel
Bir şeklinde sevkolunursa, te/sir gibi, bir defa müza

kere olunur (!7- Xl-1933. Z. C. Cild 18-Savıfa55 :59). 
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sma veya bunların meri kanunlarla ınuayyen 
olan hudU<lları haricinde tevsiine .Elair mebus
lar tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez. 

Her iki cfıkradaki hükümler bilavasıta vergi
ler kanuniarına tahsisat itasmı tazam.ınun eden 
kanunlara da şamildir. 

Bu maddede münderic takyidat HükUmet ve
ya Bütçe encümeni ta!·afından kabul edilen v-eya 
elli imzayı havi olan tek.:.iflere şamil değildir. 

Bu teklifler Bütçe enetimenine havale olunur. 

Bütçeye ve vergi kanunlarına taalluku olmayan 
ak ka m 

Yüz yirmi sekizinci madde - Muvazenei 
umumiye kanunile bilavasıta vergiler kanunia
rına ve tahsisat itasrm iktıza ettiren kanunla
ra, varidat veya masarife taallük etmeyen hü
kümler dercedilemez. 

Bu kanunlarm müzakeresi sırasında vuku
bulacak teklifler ancak mevcud maddelere doğ
rudan doğruya taallUk etmek şartile reye kona
bilir. 

Maliye v~Mlinin huzurı"le {asıl {asıl -müzakere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - •Muvazenei 
umumiye kanununa merbut cetveller, Maliye •ve
kilile aid oldağu vekil veya göndereceği birinci 
sınıf devair rüesasından biri lıazır olduğu halJe, 
fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

Hii.kmü bir seneden fazlaya şamı'l -maddeler 

Yüz otuzuncu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merbutatmı hükmü bi!' 
seneden fazla zamana şamil olan maddeler der
eedilemez. 

ON İKİNCİ BAB 

Re_ylerin istihsali 

Muhtelif §ekı1ler 

Yüz otuz birinci madde - !Yiüzakereye ar
zolunan meseleler hakkında Mecliste üç suretle 
rey verilir : 

,ı - !şari rey .(El kadırmak veya ayağa kalk
maktrr); 

·2 - Açık •r.ey (Üzerinde --mebuslarm isimleri 
yazılı verakalarm kutuya atılınası veyahud, ta
leb vukuunda ka.bul, ı:ıed, istinkaf .kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir) ; 

3 - Gizli rey (İşaretsiz yuvarlaklarm kutu
ya atılmasıdır). 

İ.§tıri .rev 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sır:ı.sm
da bu nizanıname ·a:hkamma tevfikı harekete da
veti muta<Jammm meselelerle mebuslardan biı :. 
nin söz söylemekten menine, takbihine veyAlıu ·ı 
mu\lakkaten l\lec.Jisten çıkarılınasına dair .husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
neye ·müracaat \Zaruri olmayan bütün .lı:wıuslar

da işari rey 'istima:l 'olunur. 

lşari rey istimali halinde evvelii lehte, son
ra aleyhte bulunanların reyine müracaat edilir. 
Ondan .sonra netice reis .tarafından hE)yete bil
dirilir. 

V ekillerden .§ikô.'ljet .ve mebusların it hamında 
alınacak ekseriyet 

Yüz otuz üçüncü madde - İcra Vekillerin
den biri hakkında şikayete ve mebuslardan 
birinin ithaffillla aid teklifierin kabulü mevcud 
azanın üçte iki akseriyetinin husulüııe mütevak
k.rftır. 

lşari reylerin sayılması ve takdiri 

Yüz otuz dördüncü madde - lşari reyleri re
isle katibler müttefikan saıymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey İstili

salinin neticesinde ittifak edemezler veyahud ek
seriyetin husulünde şübheye düşerler veya aza
dan beşi ayağa kalkıb bunu -isterlerse ay~ kalk
mak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler ~eyahud yine 
şübheleri baki kalırsa a~tk reye ·müracaat 'olu
nur. 

Hiç bir mebus rey istihsal iliunurken söz söy
leyemez. 

Para vergi ve muahede meselelerinde açık rey 

Yüz otuz 'be§inci madde - '.M:uva-zenei umu-
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miye kanunu layiha.Sile1·vergi' ilidas veya ilgasma 
veyahud vergilerin arttırrlmasına vey.a eksiltil
mesine ve muahede ve mukavelelerin tasdiluna 
müteallik kanun layilialan hakkında doğrudan 
doğruya açık reye müracaat olunur [•]. 

'l'aleb iizerine açık rey 

Yüz otuz a.ltmcı madde - Işad reye müra
caat zaruri olmayan sair hususlarda açık rey 
verilmesi talebe mütevakkrftır. Açık rey, bir me
selenin ilk rcye konmMında· on beş mebus tara
fından tahriren taleb olunabilir. ' 

Mesele· reye konu·rken reis ve katibl'erce şüb
he hasıl' olursa yalm~ beş mebus ı;ifahen açık rey 
taleb edebilir. 

Açık rey isteyenllerin isimleri Resmi Gateze 
He ilan olunur. 

Açık· rey nasıl isiihsalt olunur· 

Yü o.tuz. yedinci- madde- Açık rey, . şu su
retle istihsal.! olunur : 

İbtida, mebustarm davetine mahsus çmgırak 
üç dakikw müddetle çalınır. 

Her mebus üzerinde, ismi yazılı. beyaz, kır• 

mızı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur. 
Beyaz vaPaka kaıbu.iıiii, lcirmrzı ııeddıi, yeşil 

istinkafı mutazammmdır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neyi 
tazammun edeceğini kısaca söyleyebilir. 

Reye müracaatten evvel mebuslar reylerinin 
gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalııız birer zate ruhsat verebilir. 

Sonra katibierden biri mebuslann intihab 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini okunıağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 
çekilen kura ile tB.ayyün eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rey varakasım bizzat atar. 

Bütün isimlerio okunmasım müteakıb kıraat 
esnasında. rey vermemiş olanlann isnnleri bir 
daha okunur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar vana rey 
verrneğe davet edilir. 

[•] • Mii.Mkale ve ta.Misatı mun.ıomm4 ıı:a1,1.unJ.a.. 
n U. hesabı ktıtC kanunlannın da açık reye konul17Wt
ft 116 ft1m~Gf"Gla lumır 11• teamill ikt~a3&ndandır. 

Yahtıd: 

İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (ka
bul), (red), (istinkil.f) kelimelerinden biriili te
lAffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey katibler tarafından kaydedilir ve 
zapta geçer. 

Reyler toplamnca reis muamelenin bittiğini 
söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutulaıırnı katibl-er aç:ı;p her birinin 

İçınde bulunan varakaları sayarlar. 

Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir icra 
etmez. 

Karar yalmz lehte ve aleyhte bulunanlarm 
miktarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflerin vaııakalaııı sadece· rusaba da
hil olur. 

Katibierin istihsal ettikleri netice her halde 
o celsede tafsilatile (Yani m~vcud azanın adedi, 
rusab olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunanlada 
müstenkiflerin miktarı ve ibtal edilmiş varaka
lar varsa bunlar.m adedile ip~aUerinin sebebi 
tasrih olunmak suretile) reis tarafından Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dedilerek, ancak rusaba ithal edilir. 

Gizli rey 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikını isterlerse bunun icrası 
heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara müte
vakkı:ftır. 

Gizli rey isteyenlerin isimleri zabrt ceridesi 
ve icab ederse Resmi- Gazete ile ilan olunur. 

Gizli rey nasıl istihsal olunur 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli rey, açık 
rey gibi istihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki 
katibden biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak 
alırlar. 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızr.sr da redde 
işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzulanna göre 
kürsü üzerindeki rcy kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna. atarlar. 



Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkiif manasını ifade eder. 

Katibler rey kutusunda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküb bey:ızlarla kırmızıları ayırır
lar ve açıkca sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
-:abe için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Rey istihsali teaddüd ederse 

Yüz kırkıncı madde - Bir kaç madde ve la
yiha veya teklif hakkında açık rey istihsali te
addüd ederse varakalarrn muhtelif kutulara !lY· 
ni zamanda atılması suretile icra olunabilir. 

,K utuların dola§tırılması 

Yüz kırk birinci madde - 1 tiraz vuku bulma
dığı takdirde, haderne tarafından kutularm do
laştırılması suretile de açık rey istihc;al oluHa 
bilir. 

Gelse sonunda rey istihsali 

Yüz kırk ikinci madde - Bir maddenin açık 
reye konması celse sonuna bırakılabilir. 

lntihablar 

Yüz kırk üçüncü madde - Heyeti ur.ıumiye 
ve encümenlerde icra edilecek intihablar şu şe

kilde olur: 

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu 
konur. 

Her mebus, hece harfleri sırasile ismi okun
dukca kürsüye gelerek tensib ettiği zat veya zat
lerin isimlerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyiin eden ü~ me
bus tarafından bu rey Yarakaları tasnif olu
nur. 

1\lusanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Ya
ni aza n m miktarrm, rusab olu b olmadığını [•], 
rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal 
olunmuş varakatarı ve bunların niçin ibtal edil
diklerini ve rey alan zatlerin isimlerile aldık
ları reyler miktarını gösterir) mazbata reis tara
fından okunmak suretile intihabın neticesi he
ycte bildirilir. 

[*] -Rev(} i.ştirq.k eden azanın mutlak ekserit~eti. 
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Karar nısabı 

Yüz kırk dördüncü madde - Bütün müza 
kereler, üçte iki ekseriyet meşrut olmayan bu· 
suslarda. hazır bulunan azarun mutlak ekseriye
tile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa . reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktiı.zi azanin mevcudiyetini reis 

ve katibler müşahede ederler. 
Bir mesela reye konurken mevcud azanın 

adedini tahkik hususunda reis ve katibler itti
had edemezlerse yoklama yapılır. 

Nısab bulunmadığından rey istihsali müm
kün olmazsa müzakere edilen maddenin kararı 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir. 

Neticenin reis tarafından tebUği 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud reddolundukça ka
rarın neticesi reis tarafından yalnız c Kabul 
oluİıdu::t veyahud c:Reddedildi::t diye heyete bil
dirilrnek lazım gelir. 

Te§lcı'latı esasiye kanununun tadı'linde icab 
eden karar nisabı 

Yüz kırk altmcı madde - Te~kilatı esasiye 
kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkıir 
kanunun tadili icab ettilrt.e teklifin Meclis mü
retteb azasının en az üçte biri tarafından imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadilat, müretteb aza adedinin üçte iki ek· 
seriyetHe kabul olunur. 

ON OÇUNCtt BAB 

Zabitla.r 

lki nevi zabıt 

Yüz kırk yedinci madde - Mecliste ik i za. 
bit tutulur: 

1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt caride
sile ve icabmda Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu zaptm, itiraz vukuıında, muterizin ilk eel 
sede söz alınası veya Riyasete göndereceği bir 
va rakanın gelecek zabıt . ceridesiiıin,:, sonu~.~- a)- ;'• 
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nen derci suretile tashihi- lAzımdır-. 

2 - Zabtt bulasası - Bu hulasa, gelece} . ını
kad g~ü zabrt ceridesine dere ve levhaya talik 
olunur. 

Bu zabrt hu1asasma aza tarafından itiraz va
rid olursa harfiyen zabta müracaatle tashih ve 
o suretle bir daha neşir ve talik 'olunur. 

Zabrt bulasasını reis ve inikatta bulunmuş 
olan iki katib imzalar. 

Son inikadın zabıt kulasası ve zabıt ceridesi 

Yüz kirk sekizinci madde __.; Bir içtimam 
son inikadının zabıt bulasası katibler tarafm
dau filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashih, kıraatİ müteakıb olmak lazım gelir. 
Son inikadın harfiyen zabtmm tashihı me

bualar tarafından verilecek varakanm ilk inti
şar edecek Resmi Gazete ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAB·. 

Sual 

Sual hakkı 

Yüz kirk dokuzuncu madde - Her mebus 
Hükumet narnma Başvekile veyahud vekiliere 
§Üahi veya tahriri sualler sorabilir. 

Sualin tarifi 

Yüz ellinci madde - Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkında malfunat İstemekten iba
rettir. 

Sual takriri 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile aid olduğu ve
kile bildirir. 

Cevab 

Yüz elli ikinci madde - Suale tahriri cevab 
istenmiş is~, -gelecek cevab. sual ile birlikte, 
'lynen zabrt caridesinin sonuna dercedilir . 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, Riyaset tez-

keresinin vusulünden nihayet iki İıJikad sonra 
vekil ona Meclis kürsüsünden cevab verir. 

Reis, cevabdan evvel suali katibierden birine 
okutur. 

Cevabın geciktirı'lmesi 

Yüz elli üçüncü madde - V ekil, sorulan su
ale umumi menfaat mülahazasrna mebni veya
hud muktazi malumatm elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual tah
riri ise tabriren, şifahi ise kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülahazasma mebni 
isterse, suale gizli celsede cevab verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek hakkını haizdir. 

Suali soran gününde bulunmazsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakrt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa daha ıı.vni suali tekrar edebilir. 

Soranın mütalea beyan etmek hakkı 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekilin ce
vabım müteakrp yalmz suali soran mebus mü
talea beyan etmek hakkını haizdir [•]. 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla 
süre m ez. 

Bütçe müzakeresi sırasında sualler 

Yüz elli altmcı madde - Bütçe heyeti umu
miyesinin müzakeresi sırasında veyahud bir ve
kaletin bütçesi müzakere olunurken bir me
bus susller hakkındaki usule tabi olmaksızın 

[*] - Mardi-ı:ı mebusu lr/an Ferid Alpayıının, Cılm
huriyet gazetesinde çıkan bazı yazılar hakkındaki au
aline cevab veren Adliye vekili Mahmud Esad Bo~
kurddan sonra, bu cevabda saksı mevzubahs ola11 
Muğla mebusu Yunus Nrıdıye söz verilmi§tir (Z. C. 
Cild 20, Sayıla 57 - 5/VI/1930). 

-!zmir mebusu Mahmud Esad Bozkurdun, iş ka
nunu hakkındaki sualine lktısad vekili Mustafa Şe
ref Ozkan cevab verdikten sonra mezkur ldyihanı11 
mevdu bulunduğu 1 ktısad encii,meni mazbata muhar
ririne söz verilmiştir (Z .. C. Cild 9. Sa'll\/tı 1 -
1/VI/1931) , 
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onaı dair istediği stialieri: vekil.den sorabilir ve 
lüzum gördüğü izahatı taleb· eder. 

ON BEŞlNCl BAB 

İstizah 

lstizah hakkı 

Yüz elli yedinci madde - Bir maddeı:ı.in Baş
vekiltle1!1J veya vekilierden istizah olumnasmr me
buslaırdan biTi teklif ederse, istizr..hı edilecek 
madde tasrili edilmek suretiıle reise bk takrir ve
rilmek . lammg-elir. 

Bu takrir, Heyeti um.umiıyede okunduktan 
sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz 
işari reye müııaıeaat olunur. 

Kendisinden İstizah vuku bulacak vekilin o 
gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki meİnu
rin riiP.sasuı.dan birini göndermesi için İstizah 

olunacak maddenin tasrihile reis tarafından o 
vekile davetname yazılır. 

Takririn. geri almması 

Yüz elli sekizinci madde - Takrir sahibi, He
yeti umumiycce istizahm günü tayin edilineeye 
kadar takririni gel"i alab:ilıi:r. 

Eğer gün · tayin edilmişse bu takririn geri 
alınması Hleyeti um:ıımıiyenin müzakel!esiz. işari 
reylf~ karar vermesine menuttur. 

Geri alınan takririn bir diğeri tarafından 
tekabbülü 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafın
dan geri alman bir İstizah takririni diğer bir me
bus tekabbüf edebilir. 

lstizahta her mebusun söz söyliyebilmesi 

Ttiz a.l'tmi§mcı madde - Davet olunan vekil 
mua)'-Yem günde- bi7.zat, yahud maiyetindeki de-
vair rüesasından biri vasıtasile Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra teldi:fin sahibi, veyahud sahib
Ieri müteaddid ise ilk imzası olan mebus önce ve 
saiı~ mebu.slll'l" onu müteakilı leh. ve· aleyMe sö.z, 
söyleyebilirler. 

Buznamıeye geçilmGSi 

Yia ~ltiDJ§ birinci maddeı - - V'eml tarafm
dım verifen izahat ve mebuslaT · cam~bmdefı, m.._,· 
kabeleten vuku bulan üadelerden sonra hiç- ı bir 
takrir vel'İlmezse reis ruznameye· ge:çer. 

lstizalwn kifa'!J'6ti-

Yüz altm.I§ ikinci madde - lstizahın kifayeti . 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takdim en reye konur. 

Esbabı mucilJeli takrirler 

Yü:& a.ltJDJ§: üçünw madde - Eğe.ı: sadece< ruz. 
nameye geçilinesi kabul olnnmazsa esbabt muci
beli tak.ııirlere sı.ra gelir. 

Bunların bir encümene havalelerİ karaxla.ştı~ 
rılmazsa iptida Hükumetin tercih ettiği: takriT 
açık reye konur. 

Bunlara fıkra ı1avesi 

Yüz altını§ dördüncü madde - Esbabı muci
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vaki 
olacak teklifin mutlaka ta!Orhi'in reye konmasın
dan evvel tanzim ve Heyeti umumiyeye arzı la
zımdır. 

Enciimenlere rııuhavvel takrirler ve bunların 
reddi 

Yüz altllliŞ beşinci madde - Encümene mu
havvel takrirler hakkındaki encümen mazbata
larr müstacel mevad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Encümcn mazbata.sıı · red.dmunduğu takdirde 
esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri 
sıraaile okunarak reye iktiran eder; 

Bir istizaha diğerinin ilavesıi 

Yüz a.ltm.I§ a.ltmcı madde - Bir istizaha, ic
ra edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten 
veyahud müzakeresine başlandıktan sonra. diğeP 
bir İstizah zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine ' hi{ bir istizah zam ve 
ilhak olunamaz. 

Bir istizaha munzam istizaltlar 

Yüz altm.I§ yedinci madde - Bir. isti.zahaı di-
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"'ğer1eri · inzimam ·ederse ·her isti~ah takririnde 
ilk imzası olan veya-hud 'O 1l:rırlunmadığr ;takdir
de imza edenlerden biri dinlenmedikçe müıa
keren•in !Idfaye'ti ·'istcnenrcz. 

. Açık reye mü1~acaat 

Yüz a'.ltmr§ ·sekizinci madde - Mebuslar -isti
zahm ·neticesine taallUk edecek takrirler vere
·bilirler. 

'Bu -takrirler açık reye konur. 

On beş mebus tarafından istenirse gizli reye 
de müracaat olunur. 

·oN ALTINCI B.i\B 

Meclis tahkikatı 

lki §ekı"l 

Y.iiz .a.ltmi§ .dokuzuncu madd~ - .(.Muaddel : 
13 :haziran .1932) - Hükumetin vaki ıolan bir is

. tizah veyöhud 'bütçenin müzakeresi SDP.asmda ve
ya neticesinde veyahud resen Teşkilatı esasiye 
kanununun 46 . ncı .maddesinin 1 nci ·ve 2 nci fık
ralarmda münderiç Hükumetin nmıınıi siyasetin
den ·ve vekaletlerin ifa ve İcrasına mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekilleraen birinden ve
yahud tera Vekilleri Heyetinden cezai veyahud 
mali mesnliyeti müstelzim efal vukuundan ba
hisle tahkikat icrası taleb olunursa reise bir tak
rir [*] vel'ilınek iktıza edel'. 

. 'Bu ıtakrir reis •tarafından !Meclise ·arzolunur. 
Alakadar vekil veyahud vekiller de :keyfiyetten 
haberdar edilir. 

Meclise arz -ve 11ekile 'haber 

Yüz yetmiŞinci madde - '(Muaddel: 13 hazi
ran 1932) - Adliyece bir işin takibi sırasında 
İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais 
bir husustan dolıj..yı v.azife noktasından •~erilen 

.bir kararla .Meclise ,müracaat vuku bulursa He
yeti urouroiye bu ·hususta Meclis tahkikatına ma
hal olup olmadığını tayin için evv.el emirde beş 
kişilik bir encümen teşkil eder ve lt1eclise bu 
encümenin mazbatası arzedilir. 

[•] · - Eski Ticaret vekili Ali Genani meselesi, 
Meclisi Ali11e, Divanı mulıasebat encümeninin bir 

'tJUJZbıntJBile "flwk«lilmiıtir .f..JOPlii/1-9R8). 

d!.dliyece münacaat 
V.ekil .ve takrir sahibinin dinlennıesi, takrW.in 

nazara alınması 

Yüz yetıniş birinci madde - (Muaddel ·: 13 
haziran 1932) - Alakadar ve-kil ve takriri veren 
veya verenler veya mazbatayr yapan encümen 
dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın 
nazarr dikkate alınıp alınmaması hakkında 'Mec
lis bilmüzakere işari reyle kararını verir. 

Alakadar vekil mebus değilse, 'Meclis -bir 
mühlet tayini ile yalmz yazılı müdafaasınr ·al
mağa karar verir. 

Encümenin tahkil,_at icrası 

Yüz yetıniş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti .umumiye, tahkikat icrasmı, ya Teşkilatı 
esasiye ve Ad1iye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir Tahkikat 
encümenine havale eder. 

Hükurnetin vesaitinden istifade ve vesaik celbi 

Yüz yetıni_ş üçüncü madde - Tahkikata me
mur olan encümen, Hükfımetin bütün vesaitin
den istifade ve istediği evrak ve vesaika, vazı
yet eder [*]. 

Encümenin müddeti, seyahati, §ah id ve ·ehlihibre 
dinlenmesi 

Yüz yetıniş dördüncü madde- Heyeti nınu
miye kararmda tahlükata memur encümenin nf" 
müddetle vazifesini bitireccği, •icabmda başkı.ı 
•mahalle gidip gitmeyeceği tesbit olunul'. 

Bu encümen vekilieri isticvab edeöileceği gi
·bi hariçten herkesi · şahid ve ·ehli 'hibre -srfatile 
dinlemek salahiyetini haizdir. 

Davet olunan şehidlerin icabetleri mecburi 
olup haklarmda usulü muhakematr cezaiyede 
mevzu alıkarn tatbik olunur. 

Meselenin intac.ına kadar istizah hakkında ·tak

rir verı1memesi 

Yüz yetıniş beşinci madde - Eğer bir İstizah 
neticesinde tahkikat İcra olunuyorsa tahkikata 

[•] - Eski Bahriye vekili lhsanın Ya'lntZ 11e 
M'I!UZ -meselesinde, Tahkikat encümeni, bazı eşhası 
tevkif dahi etmiştir (Muhtelit encümen :abtı: ıı-
1-1818). 
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memur encümenin meseleyi intac etmesine ka
dar ayni madde hakkında tekrar İstizah takriri 
verilemez. 

Encümenin nihai mazbatası 

Yüz yetmi§ altıncı madde - Encümenin ni
hai mazbatası cezai ve mali mesuliyeti müstel
zim ise, tahkikat evrakı, Teşkilatı esasiye kanu
nunun 67 nci maddesi mucibince Meclis kararile 
teşkil olunacak Divanr Aliye, nihayet ~n beş gün 
içinde tevdi olunur. 

Jfesuliyeti mucib olmayan işler hakkında tahkikat 

Yüz yetmi§ yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen malfunat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatm İcrasını aza veyahud en
eümen teklif edebilir. 

ON YEDİNCİ BAB 

Te§rü masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

Yüz yetmi§ sekizinci madde - Bir mebusun 
teşrii masuniyetinin kaldırılması için vuku bu
lacak talebler, mahkemeden Adiiye veka.letine 
tebliğ olunur. 

Adliye vekaJeti, esbabı mucibeyi muhtevi bir 
tezkere ile mezkUr talebi Bu.~vekalet vasıtasile 

Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkilatı esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkeb mulıtelit bir encüme
ne havale eder. 

Encümen reisi, kura ile beş azadan mürekkeb 
bir ihzari encümen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen, gizli reyle kendine bir re
is ve bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek 
katib intihab eder. 

Encümen bütün evrakr tetkik edib o mebusu 
dinler. Encümen şahid dinleyemez. 

Enciimenin ne müddette işi intac edeceği 

Yüz yetmi§ dokuzuncu madde - 1hzari ve 
muhtelit encümenler bir masuniyetin kaldırıl-

ması hakkında kendilerine muhavvel evrakr en 
çok bir ayda intac ederler. 

Masuniyetin kaldırılmasının sebebleri 

Yüz sekseninci ma.dde - Bir mebusa Teşkila
tı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzubahs olan memnu fiillerden biri isnad olu
nur ve İhzari encümen tetkikat neticesinde bu
na kanaat hasıl ederse teşrii masuniyetin refi 
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve 
Muhtelit encümene takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 

ihzari encümen takibat ve muhakemenin devre 
sonuna talikı hakkında bir mazbata tanzim ve 
kezalik Muhtelit encümene takdim eder. 

Muhtelit encümen, bu bapta ikinci bir karar 
ittihaz eder. 

O mebus isterse ihzari encümende, Muhtelit 
encümende ve Heyeti umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahud bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti umumiye bu hususta kararını verir. 

Bu babda bizzat mebusun talebi 

Y* seksen birinci madde - lfasuniyetinin 
kaldırılması için bir mebusun kendi talebi kafi 
gelmez. 

Açık müzakere 

Yüz seksen ikinci madde - Hilafma karar 
olmadıkça masuniyetin kaldırılması hakkında
ki müzakere açıkça cereyan eder. 

ON SEKlZ!N:Cl BAB 

ln.ziba.ti ce.z:a.Iar 

Nevileri 
' Yüz seksen üçüncü madde- Bu nizarnname-

nin muhafazası noktasından mebuslarm uğra
yacakları cezalar üç türlüdür: 

1 -İhtar; 
2- Takbih; 
3 - Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 

lhtar 

Yüz seksen dördüncü madde - İhtar ceza-



smı m üsteizim hareketler şunlardır: 

ı - Söz kesmek, 
2 - Süküııeti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak. 

Takdir hakkı 

Yfuı: seksen beşinci madde - Ihtar cezasını 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat 
gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahud 
eelsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatrn, inikadın ve
yahud eelsenin sonundan evvel verilmesi rııisin 

elindedir. 
Reis, mehusun izahatını kafi görme~se ihta· 

rı ipka eder. 
Katihler hunn kaydederler. 
Bir mebus ayni inikadda iki defa ihtar ceza

sına uğrarsa keyfiyet zabıt bulasasına dercolu· 
nur. 

lki defa ilıtarın neticesi 

Yüz seksen altmcı madde - Bir inikadda iki 
defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten memnuiye
tine. reisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz 
işari reyle karar verebilir. 

Takbih 

Yüz seksen yedinci madde - Takbih cezası
nı müstelzim olan hareketler şunlardır: 

ı - Ayni inikadda iki kere ihtar cezasını gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek, 

2 - 13ir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak, 

3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve 
yahud Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak nktetmeğe Heyeti umumiyede açıkça ve 
gürültülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardim bir veya bir kaçını tah
kir, kavlen tchdid etmek. 

Meclisten muvakkaten çıkarılmak 

Yüz seksen sekizinci madde Meclisten 
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muvakkaten çıkarılmak cezasını ınüstelziın ha
reketler şunlardır: 

1 - Takbih cezasına uğradığı halde bunu 
ınüstelzim harek etlerden vazgeçıneııı ck , 

2 - Ayni inikadda üç kere takbih cezasına 
uğramak, Reisicüınhuru, Meclis Reisini, Mt·clis 
ve Heyeti Hükümeti tehdid ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti umumiye müzakerelerinde halkı 

cebri muamelelere, dahili kıyam ve isyanlara 
veyahud teşkilatı esasiye kanunu alıkamma te
cavüze teşvik etmek, 

4 - Meclis binaları ve müştemilatı dahilinde 
memnu bir fili irtikab etmek. 

Meclisten çıkarılma cezası nasıl icm olunur 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Takbih ve 
muvakkaten Me'2listcn çıkarılmak cezaları rei
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve i§a
ri reyle kıırarlaştırrlır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebu
sun bizzat veyahud arkadaşlarından biri vasıta
sile izahat verrneğe hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmıı.k 
cezaları zabıt hulasasma dercedilir. 

Af dilemek 

Yüz doksanmcı madde - Muvakkaten Mec
listen çıkarılmak cezasma uğrayan bir mebus, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse. 
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrnmdurl:ır. 

Sekiz günlük izin 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu
vakkaten çıkarılmak cezasma uğrayan mebus 
hemen içtima salonundan dışarıya çıkınağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
katlar içtima salonuna girmekten mcmnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebns i ~tima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikad mm·akkaten 
kapatılır ve reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

Salona girmekten memnuiyet 

Yüz doksan ikinci madde - Müracaati üze-
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rine reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet ve
rebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsa
adesi alınmak şarttır. 

Daha fazla mezuniyet 

Y\a doksan üçüncü madde - Sekiz günden 
fazla mezuniyet talebleri iptida Riyaset diva
nmca tetkik olunur. 

Mecliste kamr 

Y\a doksan dördüncü madde - Reis, mezu
niyet taleblerini Meclise arzederken, bunların 

her biri hakkında Divaıun mütaleasım da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

Izinsizlik 

Yüz doksan beşinci madde - .Bir biri ardına 
üç ·inikadda yapılan yoklamalarda veyahud açık 
rey İstilisalinde bir mebusun Meclise devam et
mediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz ·addedilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus
ların tetkik ve takdiri Riyaset ilivaruna aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenid ol
madığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye 
dere ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset divamna ar
zedilir. 

Tahsisatın kesı1mesi 

Yüz doksan a.ltmcı madde - İzinsiz veya me
zuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

lki aydan fazla mezuniyet takdirinde taksisat 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va
bestedir. 

Y1RM1N01 BAB 

Riyaset divanrom vazifeleri 

Muhtelif vazifeler 

Yüz doksan sekizinc5. madde - Riyaset diva-

ıımın va.zifeleri ,şunlardır: 

ı - Dahili hizmetler · teşkilatı •v.e Meclis me
mur ve müstahdemleri hak<kında 'Memurin ka
nnnunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre 
inzıbat komisyonu teljikili hakkında istişari ola
rak rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri ; 

3 - Mebuslardan isimleri Resmi Gazete ile 
izinsiz veya namevcud kaydolunanların §ikayet
lerini dinlemek ve fasletmek; 

4 - Meclis bütçesinin tanzimi; 
5 - Dairenin tebdi18.t, tamirat ve İn§aatma 

da ir :kararlar .i ttihaz etmek. 

Divan .azası hakkında .ı§ikayet 

Yüz doksan dokuzuncu madde- Riyaset di
vammn bir veyahud daha ziyade azası hakkın
da münferiden deruhde ettikleri i§lerden dolayı 
vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası kami
leu hazır bulunduğu halde Divanca müzakere 
olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

Divanda tesavi 

tki yüzüncü madde - · Riyaset Divanında 
reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

Rey tasnifinde yanlı§lık 

tki yüz birinci madde- Heyeti umumiyede 
vaki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi ka
tiblere aid olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu inikad veya eelsenin bitmesinden son
ra anlaşılırsa Reis, Riyaset Divanım toplanınağa 
davetle takib edilecek yolu karadaştırır 

lntihablardan çıkan meseleıer 

tki yüz ikinci madde - Heyeti umumiyede 
yapılan intihablardan çıkan dahili nizamnamo 
meseleleri Riyaset Divamnca müzal{ere olunur. 

Riyasetin vazifeleri 

tki yü üçüncü · madde - Riyasetin vazife. 
leri şunlardır : 

1 - Dışarıda Meclisin teınsili ; 
2 - Nizarnname ahkamımn tatbikı ; 
3 - Müzakereterin idares\; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt bulasasının 

tanzimine nezaret·; 
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5 - Bütün Meclis memur.larının Riyaset Di

vanile istişareden sonra tayinleri veya memurin 
kanununa göre haklarında muamele ifası ve 
müstahdemlerinin idare amirlerinin teklifi üze
rine nasb ve azilleri [•] ; 

6 - Riyaset Divaruna riyaset ; 
7 - Riyaset Divanı kararlarının tamamile 

icra ve tatbikatını murakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek . 

Reis vekı'1leri 

tki yüz dördüncü madde - Reis vekillerinin 
vazifesi, mazeretinde ·v-eyahud g-aybubetinde, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

Katibler 

tki yüz beşinci madde - Katibierin vazife• 
leri şunlardır : 

ı - Müzakerelerin zabtına nezaret etmek, .za
bıt halasasını tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak ; 

3 - fnikattan evvel söz isteyenleri kaydet-
mek; 

4 - Y okiama y:apmak; 

5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6' - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

!dare amirleri 

Iki yüz mtmcı madde - İdare amirlerinin 
vazifeleri şunlardır : 

ı - Meclis binalarile salonlarına, mefruşat 

ve muhteviyatına ve. bütün eşyanın muhafaza
sına itina edib bunların muntazaman defterleri
ni tutmak; 

2 - Merasimi mahsusayı tertib ve idare ; 

3 - lhziba-ta· ı 
4- Hademe; işlerine Nezaret etmek; 
5 - Masaıifin tesviyesine · 

6 ·- · Riyaset divanının :reyi alındıktan sonra 
Meclis büt~ini tanzim, ile yine Riyaset diva
nına . vfl'Dlelf; 

7 - DttlmliTe • varak-aları tevzi etmek. 

[•] - 1511: numaralı . kanunun 15. nci- maddesine 
bakınul 

!dare amirlerinin tatı'1de Ankarada oturmaları 

tki yüz yedinci madde- İdare amirleri Mec
lisin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile 
Devlet makarrında otururlar. 

Vazife ve mesuliyete i§tirak 

tki yüz seki.Dnci madde - İdare amirlerinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

lntizamm muhafazası, müfrezenin istimali 

İki yüz dokuzuncu madde - Sükfuı ve inti
zamın muhafazası; müzakerelerin aleniyet ve 
serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali hususlarm
da İdare amirleri reisin icra vasıtalarıdır. 

Idareden suaı 

İki yüz onuncu madde- Mebuslar, Riyaset 
divanı ve idare hususları hakkında, Reise tahriri 
veyahud şifahi sualler sorabilirler. 

laare amirlerinin hesabı 

tki yüz on birinci madde - !dare amirlerj her 
içtima başmda halefierine bir sene zarfındaki 
İcraatlarının hesabiarını verınekle mükelleftirler. 

YlRMt BlRlNCt BAB 

lım: bat 

Riyaset konağı 

tki yüz on ikinci madde - Reis, Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

Dahili, harici inzibat, askeri müfreze 

tki yüz on üçüncü madde - Reis, Meclisin 
dahili ve harici emniyeti hakkında lazımgelen 

tekayyüdatı icra etmekle mükelleftir. 

İnzıbat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi· 
ancak reisin emir ve kumandası altındadır. 

M eelise sıltihlı girmek 

tki yüz on dördüncü madde - Meclise silah
lı girmek yasaktır. 
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Giren her kim olursa olsun Riyaset marifeti

le Meclis binasıııın dışarısına çıkartıhr. 

Meclise girmek memnuiycti 

İki yüz on beşinci madde - Heyeti umumi
ye salonile enciinıen odalarına mebuslardan, 
Meclis memur ve müstahdcınlerinden, Hükumet
ten iş için gönderilmiş memurlardan ve dıı\•et 

edilen mütehassıslardan başkalarının gırrucleri 

yasaktır. 

Girenler reis veyahud idare amirleri tara
fından dışarıya çıkartıhr. 

Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamanından başka bir saatte mü
saade edebilir. 

Samiler 

İki yüz on altmcı madde - Meclis inikadla
rrnın devamı müddetince sarnilerin kendilerine 
tahsis olunan mahallerde başı açık oturmaları 
ve sükıit etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvib veya ademi tasvibi muta
zammın kavlen veya filen bir harekette bulu
nanlar oranın inzrbatım muhafazaya memur 
olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti umumiye müzakerelerini ihlal eden
ler icabmda hemen salahiyettar mercie teslim 
olunur lar. 

Mecliste cüriim ikaı 

İki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahnd nıüştemilatı dahilinde mebuslardan h<:ıs
ka bir kimse bir cürüm irtikab ederse. e9;er o 
cürüm mü(ldriumnıniliğin resen takib edt-nıeye
eei!i fi iller(len biri ise, Riyaset Makamı mücri
mi dı!?:ırı çrknrtır. 

Eğer cürüm, resen müddeinmumilikçe takib 
olunıır:ık fii11rrden ise, Riyaset Makamı mücri
mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinni bir cürmii 
meşhnd irtikab ederse Riyaset Makamı İdare 
amirirı-i Yasıtasile mücrimin Meclis binası hari
<·inr çıkın:ısmı menedecek tedbirleri ittihaz · ve 
ınüd<leiumumiyi davetle takibat icrası lüzumu
nu kendisinE> tebliğ ve mücrimi ona teslim eder. 

1 rti k ii h olmuın cürüm. cin ai cürmü meşhud
dan ha~k:ı ve fakat rcsen müddeinmumiliı;rin ta
kihntını rnUstel;dm bir fiil ise Riyaset Makamı 

İdare iimirleri vasıtıısile lazım gelen iptidai tah
kikatı İcra ve tahkikat evrakını Adliyeye tevdi 
eder. 

Adliye, cürmün teşrii masuniyetin refini 
icab ettireceğini takdir ederse Başvekalet vası
tasile göndereceği talebname Heyeti umumiye. 
ye arzolunur. 

YlRMl İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

Meclisin dahı1i hizmetleri 

İki yüz on sekizinci madde - Meclisin dahi
li hizmetleri : 

ı - Katibi umumilik; 
2 - Katibiumumiliğe merbut encümen katib

lerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve 
Matbaa müdürlükleri; 

3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak vez
nedarlık [•]; 

4 - Eneümenlerine mülhak BütGe enC'Ümcni 
başkatibliği [ .. ] ve Kütüpane müdürlüğü tara
fından görülür. 

Merasimde bulunacak heyetler 

tki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin, he
yeti umumiyesile ispatı vüeud etmeyeceği mera
sirnde Riyaset divanı Meclis narnma hazır bu
lunur. 

Ueclis narnma bir heyet izamı takdirinde aza
mn adedi Meclis tarafından tıı.yin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, katibierden ve idare amir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

Vekı1ler nanıına söz söyleyecek memurlar 

İld yüz yirminci madde - Y ekiller narnma 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesası vekaletle
rinden her veyahud munhasıran bir iş için be
yanatta bulunmağa mezun olduklarına dair Ri
yasete hitaben tahriratı harnil olacaklardır. 

r•1 - !15R numaralı kanuna göre, mutemedlik .... 
r••ı - !158 numaralı kanuna göre, Bütçe encü

meni Büro şeflitii ... 
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Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve-
rilir. , 

Reis, gelen zatin hangi vekalet narnma söz 
söyleyeceğini heyete bildirir. 

Divam muhasebat reis ve reısı sanileri de 
icabmda :Meclise izahat verebilir. 

Dahı1i idare talimatnamesi 

tki yüz yirmi birinci madde - Riyaset di
vam tarafından tanzim olunacak Türkiye Bü
yük Millet 1\leclisi dahili idaresi talimatnamesi 
zabıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile 
Meclis memur ve müstahdcmlerinin vazife ve 
sureti tayin, terfi ve infisallerine müteallik kai
deleri tesbit edecektir [•]. 

Temenni takrirleri verı1emez 

İki yüz yirmi ikinci madde - İcra hususları
na dair Heyeti umumiyeye mebuslar tarafından 
temenni takrirleri vcrilcınez. 

YİRMİ 'OÇUNC'O BAB 

Kütüpane 

Kütiipaneye nezaret 

İki yüz yirmi üçüncü madde - Kütüpane en
cümeni azasından biri bilhassa kütüpaneye ne
zaret eder. 

Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her 
sene basılarak aza ya dağıtılır. 

Müdürün istişari reyi 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
encümcnine katiblik eden kütüpane müdürü
nün cncümence istişari reyi alrnrr. 

K itab ve saire intihabı 

İki yüz yirmi beşinci madde - Kitab, gaze
te, mecmua, harita ve saire intihabı encümene 
aiddir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 
edebilirler. Bunların takdiri encümene aiddir. 

Müdürün vazife ve mesuliyeti 

İki yüz yirmi a.ltmcı madde - Müdür mev-

[•] - !51S numaralı kanunun 13 ncü maddesine 
bakınız/ 

cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve 
bundan mesuldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahud 
muavini behemchal kütüpanede ispatı YÜcud 
eder. 

Kitab iaresi 

tki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
han (!ih,rinin küt.üpııneden ~rkarılmayacağr ve 
hangilerinin ınebm:lara iare edilebileceği encü
men tarafından tesbit olunur. 

Makbuz almmadıkça hiç bir kitab kütüpa
neden çıkmaz. 

Encürnenler diledikleri kitabiarı tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalarmdan 
dışarıya çıkararı1!l.Zlar. 

Mebuslara iare edilen kitabiarın en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitıı.bları müdür 
tahriren ister. 

Bir haftada iade edilmeyen kitabiarı me
buslar öderler. 

YlRMl DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika. ve alametler 

Tercümei haller 

İki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise il
tihakları günü I\atibiumumilik tarafından yeni 
azaya bir tercümeihal varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihablarına medar olacak cetvel
Ierin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi 
güne kadar doldurulup Kiitibiumumiliğe iade 
olunur. 

13u varaka şu maddeleri ihtiva eder: 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4 - Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser

leri, ilmi rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşguliyetleri; 
6 - Harcırahıara esas olmak üzere evli olub 

olmadığı, varsa çocukları. 
Tekrar intihab olunan mebuslar bu varakayı 

doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki 
vukuatr \arakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 
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Bu varaka ah·mlde vuku bulacak değişilclik

ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

lntihab mazbataların·ın mebusa ve;-ı1mesi 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mazbatalarmdan biri, kabul 
tarihinin ilavesite ve Meclisin büyük mühürile 
mühürlenerek o mebusa verilir. 

M ebuslara verilecek mazbata 

İki yüz otuzuncu madde -Her mebusa· dev~ 
renin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfmda aldığı tahsisat ile verdiği ver
gileri ve tekaüd aidatı miktarını gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hüviyet cüzdanı, rozet, hamaı1 

İki yüz otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazılı, lVIeclis Reisi tarafından imza
lanmrş bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Mebuslar Riyaset divanmca şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rı>zetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk aHimeti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet :Meclisi) ibaresi hakkediimiş 
bir madeni plakı muhtevi bulunan kırmrzı renk
te bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıldız
dır . 

YlRMt BEŞINOt BAB 

Bu nizamnameye aid zabitlar 

Tadı1, ı"lave, ı1ga 

İki yüz otuz ikinci madde-- Bu nizamname-

nin tadil veya bir veyahud daha ziyade madde
sinin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkında vuku bu
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilatı esasiye 
encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunlarm 
müzakeresi usulüne tcvfiklc _.Mecliste müzakere· 
ve intae '!<!ilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kafidir. 

Bu nizarnname ile bundan sonra vukubula
eak tadilatı, teşkilatı esasiye kanununun 35 nci 
maıldesinde gösterilen şekilde ilana tabi değil

dir. 

Bundan sonra vukubulacak tadilat Meclis
çe kabule ikiran eder etmez marrıulünbih olur. 

Bu nizamnamenin tefsiri 

İki yüz otuz üçüncü madde - Bu nizamna

menin tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

Bu nizamname ı1e mülga nizamname ve kararlar 

İki yüz otuz dördüncü madde - Sabık Mec
lisi Mebusanm nizamnamei dalıilisile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23/II/.1338 tarih ve 38, 
40, 48,. 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülga
dır. 

Meriyetin başlangıcı 

İld yib otuz beginci madde - Bu nizanına

me kabulünden itibaren meridir. 

Bu nizamnamenin icrası 

tıd yüz otuz altmcı madde - Bu nizamna 
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafındalı 
iCTa olunur. 

2 ID87'f8 1927 



4 - Sayın üyelerin tahs.isat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

•Büyük ·Millet .Meclisi a.za.smm ta.hsisa.t ve harcırahları ha.kkmda. kanun 

(Resml Gazete ile nıeşir ve ilanı : 21/V/1930- Sayı : 1499) 

~Kanun .No. 1613 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet M'eclisi 
azasının senelik tahsisatı ( 6 000) liradır [ 1] . 
Bu ıtahsisat her ay başmda · be.,<:oer yüz lira ola
rak verilir. !çtima senesi esnasında intihab edi
lenlerin taıhsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanlarm mu
hassasatı ayrıldıklan ay nih~yetine kadar he
sab edilir. 

Vefat eden mebuslarm, kanuni mirasçıları

·na, senelik tahsisatm yarısı ta.zminat olarak ve
rilir [2]. 

'lKlNCl !MADDE - 1452 numaralı kanuınun 

[1] Bu mikdar, 7 mart .1991 tarih ve 1757 numa
ralı kanun ile 4 200 liraya tenzil edilmiş ve 1847 nu
maralı ka1ıunun 2 nci maddesinin (H) fıkrası muci
lHnce kazanç vergisinden muaf tuulmuş ise de !995 
numaralı kanun ile bu istisna re/edilmiştir. 

[2] 11 -IV- 1935 tarih ve 2507 numaralı kanun : 
Olen mebusların 1683 sayılı kanun mucibi'I'I.Ce dul 

ve yetim maaşına müstahak ailesi efradına müsava
ten taksim edilmek üzere bir senelik tahsisatları taz
minat olarak verilir. 

Yirmi yaşını bitiren ve geçimi babası tarafından 
temin edilen kızlar dahi bu tazminattan müstahakkı 
maaş diğer evladlar gibi hissedar olurlar, Müteveffa

. nın müstahakkı maaş kimsesi bulunmazsa bu tazmi-
nat kanuni mirasçılarına verilir. 

Bu tazminat, borç için, haczedilemez. 

Karar: 696 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsUat ve harci

rahlarına mütedair olan 7 mart 1927 tarih ve 1757 
numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrasında 
(Vefat eden mebusların kanuni mirasçılarına senelik 
tahsisatın yarısı tazminat olarak) verileceği musar
rah ise de mezkUr kanunun hüküm ve . maksadına gö
re vefat eden mebusların kanuni mirasçılarına veri
len tazminatın, variSlere yapılan bir yarilım mahiye
tinde olub vefat etmiş bulunan mebusun hakkı ta
allWk , etmemek , dolayısile, ter e kesinden addedilmeyece
ğine karar verilmiştir. 

9 nisan 199! 

1757 numaralı kanuna ek ola1t. ıo-VI-1996 tarih 

üçüncü maddesinin aidaıt ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahsisata da şamildir [3]. 

ve 3050 numaralı kanun aynen aşağıya konulmuştur: 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisatını ihtiva eden çek ve tediye emirlerine aid 
banka muameleleri 2999 numaralı kanunun 24 ncü 
maddesinde [*] ryazılı istisnai hükümlere tabidir. 

!kinci madde - 1757 numaralı kanundaki yıllık 
taksisat için mali sene başında verilen çek ve tediye 
emirleri, ölüm veya umumi intihabın tecdidi halinde 
istirdad olunmaz. Ancak bunlar haricindeki sebe1Jler
den birile mebusluktan ayrılanların vadelerinden 
önce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri Bü
yük Millet Meclisince, bunları ödeyen bankalara te
diye edilerek alakadarlardan takib ve tahsil edilmek 
üzere Maliye vekaletine bildirilir. 

tJ çüncü madde - Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini icra
ya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

[*] Yirmi dördüncü madde - Bankalar, Devlet 
ve Devlet müesseselerile olan veya 500 lirayı geçme
yen muameleler ile kote esham ve tahvilat veya altın 

terkini mukabilinde açılacak kredileT ile Ziraat ban
kasınca verilecek zirai krediler hariç olmak üzere, 
açacakları ticari krediler, verecekleri kefalet veya te
minatlar için bunları isteyenden en son vaziyetini 
gösteren ve mesul heyet ve mümessillerinin imzaları
m taşıyan bir hesab vaizyeti istemeğe m ecburdurlar. 

[3] 1452 numaralı Devlet memurları maaşatının 
tevhid ve teadülüne dair kanunun üçüncü maddesi : 

(1) numaralı cetveldeki maaş asıllarından onun
cu derecedeki (2,8) ve dokuzuncu, on birinci ve on 
ikinci derecedekiler (2,8) ve altıncı, yedinci, seki
zinci, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci derece
dekiler (3) ve dördüncü, beşinci, ve on altıncı dere
cedekiler (3,2) ve on yedinci deTecedeki (3,25) 
ve on sekizinci derecedeki (8,5) ve on dokuzuncu 
derecedeki (3,75) ve birinci, ikinci, uçuncü ve 
yirminci derecedekiler de ( 4) emsalile darbedi
lib Msılları maaş olarak verilir. Bu maaşlar tekaüd 
aidatı, kazanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç ver
gisi munzam kesirlerine ve maarif vergisine tabi de
ğildir. Damga pulu ve memurların yol vergileri diğer 
mükelleflerde olduğu gibi tahsil edilir. 



-56-
UÇUNCU MADDE - İntihab dairelerine gi

dib gelen Büyük Millet Meclisi azasına her iç
tima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de 
her intihab devresi için azimet ve avdet harcıra
hı verilir. Harcırah ve tekaüd hesabiarında 

( ı25) lira esastır [ı] 

DÖRDUNCU MADDE - Nısabı müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
·addil 23 şubat ı340 tarih ve 42ı numaralı kanun
la buna müzeyyel ı3 nisan ı927 tarih ve ı006 nu-

maralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 tcş
rinievvel ı338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun ı haziran 
ı930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur. 

19 mayıs ı930 

Riyaset tahsisatı 

ı339 senesi son dört ayından itibaren, Riya
set tahsisatı, mebusluk muhassasatından başka 

şehri üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunur
du. ı927 de bu mikdar «Meclis Riyaseti ile Baş
vekalet tahsisatları arasında tenazur temini için» 
ı880 lirası Divam Riyaset azası tazıninatı mad
desinden naklen, 8 400 liraya iblağ edilıniştir. 

Riyaset tahsisatı ile alakası olan 923 numaralı 
karar da aşağıya dereedilmiştir: 

.Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulunanlarla bilfiil vckillik etmiş olanlara teka
üd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı 
mutlak olarak zikredilmesile içtimai mülahaza-

lara binaen vaz11 kanunca ismi geçen zatlar hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş 
için birinci derecenin ve hizmet noktasından da 
hizmet müddcti ne olursa olsun en az yirmi beş 
senelik bir kıdemin iltizam edildiği anlaşılınakta 
olmakla beraber hulmkan mecburi sigorta ma
hiyetinde olan tekaüd maaşlarımn kanunu me
deni mucibince mirasçılara intikali iktiza eder

ken vazn kanun bunu daha dar bir çerçeve da
hiline alarak ı683 numaralı kan1,1nun 48 nci 
maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş bulun
masına göre bu kanununun 25 nci maddesinde 
bahsolunan makamlarda bulunmuş olan zatların 
kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde bunların ailelerine 
de intikali tabii olduğuna ve mühtaci tefsir bir 
nokta bulunmarlığına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divam Riyaseti azasma tazm.inat itasma dair kanun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Divam Riyaseti azasına her içtima sene
si için bin sekiz yüz lira tazıninat ita olu 
nur [2]. 

[1] 1846 numaralı harcırah kanununa bak/ 
[2] Bu tazminat, 1991 bütçesine mevzu kayid mu

cibince, şehri 150 şer lira üzerinden tesviye olunur. 

İKİNCİ MADDE - !şbu kanun ikinci dcv
rei içtimaiyenin üçüncü içtima senesinden iti
baren meridir. 

UÇUNCU MADDE - İşbu kanun Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

27 şubat 1926 
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Meclis hesablarının tedkikı encürneni azasından murakw olan zafJa ücreti huzur itasına dai1· 
olan 25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maddesi 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin 
altmış beşinci madesi mucibince Meclis hesabla
rınm tedkikı encümeni azasından tatil esnasında 

murakabe vazifesini ifa edecek olan zata şelnl 
maktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir [1] . 

2638 numaralr kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci, ikin
ci ve üçüncü maddelerinden verilmekte olan tah
sisatın 1934 mali yılı sonuna kadar olan bakiyesi 
defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birinci fas-

lmrn dördüncü maddesine konulub toptan veril
miş olan tazminatm işbu mali yılı sonuna kadar 
olan kısmı geri alınmaz. 

2683 numaralı kanunun 2 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi 1934 mali yılı bütçesi
nin birinci faslının beşinci maddesinden verilmek-

te olan ta:hsisat 2603 sayılı kanunun ,beşinci mad
desindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Mlillet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin hakkmda kanun 

(Resmi Ceride ile neşır n ilanı : 30 mal't 1927 - Sayı : 580) 

Kıam.un No. 995 

BİRİNCİ MADDE - Gerek birinci ve gerek 
ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan 
asker ve sivil mütekaidin dahi memurin kanunu-

[1] Bu lcanıın 1238 numara ve 9 mayıs 1928 tarih
li knnnn ile tadil edilmi~tir : 

Bi?·inci madde - 25 haziran 1928 tarih ve 1169 
nııma1·alı kanunun birinci maddesi berveçhi ati tadil 
olumnuştu1· : 

Büyük Millet M eelisi dahili nizamnamesinin alt
mı~ beşinci maddesi mucibince M eclis hesablarının 

ted/cikı encümeni azeısından murakabe vazifesini ila 
edecek zotn şeh1·i yüz elli lircı ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
brışlayan içtiınan da şamildi?·. 

[2] Menıurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi : 
Mebuslııkta geçen müddet tekaüde mahsub edilir 

?'" mehus/ıık tahsisatının aslı olan on bin kuruş te
kaüde esas tutulur. işte bu nıadde hükmü birinci ve 

nun yetmiş üçüncü maddesi alıkamından istifade 
ederler [2]. 

!KlNCl MADDE - Bu kanunun hükmü, 
. memurin kanununun bilümum mali mevaddı ah-

ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamildir. 

M ebus olmazdan evvel bulundukları memuriyetler do
layısile kesbi istihkak ettikleri tekaüd manşı mikdarı 
bu haddi mütecııviz olanlara memııriyc t nıııaşı üze-
1-inden tahsis olunur. 

82!,. numaralı karar : 

M emurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi met
nindeki <On bin kuruş» kaydinin, memurini mülkiye
nin tekaüd maaşatına aid 11 ağustos 1325 tarihli ka
nunun on üçüncü maddesindeki «Mikdarı vasati şeh
ri» kaydi muadili olııb tekaüd maaşının, on bin ku
rıış mikdarı vasati şehri addedilerek ona göre hesab 
1•e tııh.qif; edileceği, Heyeti umumiyenin 19 nisan 
1927 ta1·ihinde müna.kid elli yedinci içtimaının birin
ci eelsesinde talca·r?-ür etmişti?·, 
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karnının tatbikı tarihinden muteberdir [1]. 

ttÇUNCtt MADDE - Bu kanunun hükmü-

nü icraya Maliye vekili memurdur. 

21 mart 1927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 2/ VI/ 1930 - Sayı : 1509) 

Kanun No. 1664: 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 
995 numaralı kanun, hii1.'1llü Büyük Millet l\Iec

lisinin üçüncü devresinde müntahab azadan asker 
ve sivil mütekaidlere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 
haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

ttçttNCtt MADDE - Bu kanun hükmünü ic
raya Maliye vekili memurdur. 

3 haziran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE- (Muaddel : 
9 mart 1938) - Memuriyetinin ilgasr dolayısile 
açrkda kalan memurların, i1ganm vuku bulduğu 
ay ile am müteakib olan ay zarfında maaşları 
tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hiz
mete tayin kılınmamış iseler yeni memuriyete 
tayinlerine kadar, fili hizmet müddeti yedi sene-

[1] 1927 senesi muvazenei umıımiye kanununun 
sekiz ve dokuzuncu maddeleri : 

Madde 8 - 18 1na1·t 1926 tarihli memurin kanunu 
ile 7 haziran 1926 tarihli onlu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun mali me
vaddı ahkamı tedricen tatbik, ve her sene hangi mad
deler ahkamıııın tcıtbi/cına ibtidw· edilebileceği muva
zenei umumiye kanunlarile tayin olunur. 

Madde 9 - 18 mart 1926 tarihli memurin kanu
nunun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D- H) fıkraları 

müstesna olmak üzere 84 ve 88 nci 1naddelerinden ve 
r haziran 1926 tarihli ordıı, bahriye ve ja.nda1-rrıa zcı

bitan ve me1nurini hakkındaki kanıtnun birinci mad
desinin m emurin kanununun 88 nci 1naddesine matuf 
hükmile 2, 8 ve 9 ncu 1naddelerinden maada bilumum 
ahkamın 1927 senei maliyesi haziran ve yalnız me
ınnrin kanununun 86 ncı maddesi hükmünün 1927 se
nei m.aliyesi teşrinievveli iptidusından itibaren baş

lanu· (Bu madde 1204 numaı·alı kan1mun biı-inci ve 
1452 nu1naı·alı kcınunıın on do/.:ıızımcu maddelerile 
kısmen tadil olunmııştuı· [*] 

[ *] 1204 numaralı 1927 senei 1naliyesi muvaze
nei umumiye kanununun dokuzuncu maddesine mü
zeyyel kanunun birinci 've ikinci maddeleri : 

ye kadar olanlara dörtte bir, on beş seneye kadar 
olanlara üçte bir, on beş seneden fazla olanlara 
yarım nisbetinde açık maaşı verilir. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetleri 
bittikten sonra tekrar intihab edilmezlerse ınebus
luktan evvelki meınuriyetlerine nazaran hakla
rmda bu madde tatıbik olunur. 

Birinci madde - 1927 senesi muvazenei umumi
ye kanununun dokuzuncu maddesindeki (D, H) fık

raları müstesna ol1nak üzere (84) ibaresi tayyolım
muştw·. 

Ikinci 1nadde - Birinci 1naddenin hükmü 1927 se
nei maliyesi i7Jtidasından itibaren tatbik olunur. 

1452 numaralı Devlet nıemurları ?naaşatının tev
lı iri ve teadülüne dair kanunun on dokuzuncu maddesi: 

- 13 kiinıınuevvel 1335 tarihli tahsisatı f evkalade 
ka1·arnamesinin ·memurlaı·a müteallik ahkiimı ve ma
arif teşkilritına dair 22 1nart 1926 tarihli kanunun 
dokuzuncu maddesinin son fıkı·asındaki orta tedri
sat muallimlerine aid hüküm ile mezkur kanunun 
omıncu maddesi ve 18 mart 1926 tarihli memurin ka
nununun 37 nci 1naddesinin maaş zammına müteallik 
hükmü ve bu hükme mütenazır olarnk diğer kanıınlar
dn m evcud hükümler i le memurin kanununun yiı-rrıi 

birinci maddesi ve maaş kanununun 17 nci ve hakim
le?· l;nnunıınun on dokuzuncu maddelerinin maaş ve 
tahsisatı mikdadnrına aid hükümleri ve 25 haziran 
1 fl27 tarihli Hariciye vekaleti memurin kanununun 
dokuzuncu 1naddesinin maaş ve tahsisatına müteallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif olan sair ahkiim mül
gndu-. 



Bn nwtldcyl' aid D;;· nıı m r11·cılt /;rrrar şöyledir : 

Memurin kanununun 85 nci maddesinin son 
fıkrasmda şöyle yazılıdır : 

( Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezler 
ise mehusluktan evvelki memuriyetlerine naza
ran haklarında bu madde tatbik olunur. ) 

148 sayılı tefsir fıkrası şudur : 

( Memuriii kanununun tarihi neşrile mezkür 
.kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği 1 haziran 1927 tarihi arasında
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkamma tevfikan maaş tahsis 
olunur.) 

Bu tersirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise 

(85 nci maddenin son fıkrası hükmü Büyük 
Millet Meclisi birinci intihab devresinden 
tekrar intihab edilmemiş olan mebuslara cla 
tekrar intihab edilmedikleri tarihten itibaren 
.. amildir ) denilmektedir. 

Birinci tefsir mukayyed olarak memurlarm 

açık maaş vaziyetlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş manasile mesleki memurluk 
olub da mebus bulunanlardan tekrat irıtihab 

edilmeyeniere aid ise de ikinci tefsire dayana
ı·ak eski mazul memurlarm da böyle bir hak 
taleb etmeleri varid olacağı mülahazasile tef
sir taleb edildiği, fakat henüz böyle bir talei) 
vaki olmadığ rgibi Divam muhasebatÇa da bu işe 
müteallik reddedilmiş bir muamele meveud bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyet tedkik olundukta 

85 nci maddenin son fıkrası mebuslaı·a mah
sus bir fıkra olduğu metnin sarabati ve et'ı 

son tefsir olan 201 numaralı tefsir :fikrasi da 
yuk:ı rıki metne dayanarak Büyük Heyetçe ka
bul huyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin bi
risi umunıiyet ifade ettiği 201 numaralı ikinci 
tefsir de husus! hükmü taşıdığı için bu iki tef
sir arasmda bir mübayenet de görülmediğinden 
pek açık olan 201 numaralı tefsir fıkrasının tek
rar tefsirine lüzum görülmediğine karar veril
miştir. 

Tekaüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi beş 

sene hizmet eden mülki memurlar tekaiid 
hakkına malik olur. Mesleki memuriyet olub 
mebusluğ·a. intihab edilenler mebusluk müd
cleti fil! hizmet addohuıur. H arb meYki
inde vazife ifa eyleyen ve düşmana esir düşeH 

ve · ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak 

eden memurlarm harb, esaret ve seferberliğ·e 
iştirak müddetleri iki kat sayılarak bir katı fill 
hizmete ve diğ·eri tekaüd maaşlarının hesabmda 
hizmet müddetine zammolunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel 
ınaddesile lmbul edilen müddetler de yukarıki 

fıkra hükmüne tabidir. 
Memurin kanunu ve diğer kanunlarla ınu

ayyen: mmtaka zamları yirmi beş seneye dahil 
olnıayıb ancak telmüd maaşlarrnm h.esabmda 
hi zmet müddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya aç:ık maaşr almak suretile 
g·eçirilen müddetin msfı yalnrz teka.üd maaşı
ımı hesabında itibare ahmb diğer iıısfı hesaba 
al rnm cız. 

817 nu maralı karann 3 11cii fıkrasından : 

Mesleki ınemuriyet' olan ve tekrat intihab 
edilmeyen nıebuslara verilecek olan açık ma
aşları ile kanun, bu zevatı evvelce ınensub ol
\1nklarr da i re ye mal ve vaziyeti sabıkalarma 

ic ı·a etmiş clenilebilib mebusluktan telmüd olan· 
]ara gelince ; 1683 numaralı telmüd kahunu
ı:un 23 ncü maddesinin ikinci fıkrasmda « Mes
leki memuriyet olub mebusluğa intihab ~di

lenlerin nıebusluk müddeti fili hizmet ~ddo
lu.nur1>> denilmesine göre bu müddetin fili hiz
met itibar edilmesi ve tahsis olunacak teka-



ttd maaşma mebnsluk tahsisatının esas ittihaz 
olunacağının salifüzzikir memurin kanununun 
73 ncü maddesinde tasrih kılınması buların 

tekaüd maaşlarının umumi bütçeye maletmiş 

olmasma delaJet eder~ 
Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğind-e bulunanlar ve İcra 
V ekilieri Heyetine dahil olubda bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, tekaüd müddetini ikmal etme~ 
miş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüd maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi be.ş seneden fazla olanlara 
keza birinci dere.ce üzerinden altıncı madde 
hükmüne tevfikan tekaüd maaşı verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazılı zamlara is
tihkakı olanlarm bu zamları mezkıir maddeye 
tevfikan ayrıca hesab ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan elyevm mütekaid olanlar hak
kında da bu madde alıkarnı caridir. İstik
lal harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cebheye filen kumanda etmiş olanlar
dan tekaüd olmuş bulunanlarm almakta ol
dukları tekaüd talısisatlarma ayda yüz elli 
lira zammolunur. Bunlardan vekillik yapmış 
olanlar iki cilıetten tahsisat almayıb yalnız 

fazla olan cilıetin tahsisatını alırlar. 

797 m~maı·alı karar : 

1683 sayılı askeri ve mülki tekaüd kanunu
nun 25 nci maddesinin ( Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin t eessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
V e killeri Heyetine dahil olubda bilfiil vekillik 
etmiş olanlar tekaüd müddetini ikmal etmemiş 
olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüd maaşı tahsis edilir ) diye muhar
rer olan ilk fıkrasındaki ! Büyük Millet Meclisi 
Reisliğinde bulunanlar ) tabirinin sarahati kar
şısında ne ikinci reislerin, ne de reis vekilie
rinin bu hükmün şümulü dahiline giremeyece
ğine karar verilmiştir. 

923 numaralı kara1· 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulunanlara bilfiil vekillik etmiş olanlara te
kaüd müddetini ikmal etmemi~ olsalar bile 

birinci derece üzerind'en t'ekaüd illaaşı tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilmesile içtimai 
inülahazalara binaen vazu kanunca ismi geçen 
zatlar hakkında meslekleri memuriyet olsun 
olmasın maaş için birinci derecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa ol
sun en az yirmi beş senelik bir kıdemin itti
zam edildiği anlaşılmakta olmakla beraber hu
kukan mecburi sigorta mahiyetinde olan t e
kaüd maaşlarının kanunu medeni mucibince 
mirasçılara intikali iktiza ederken vazu kanun 
bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak 
1683 numaralı kanunun 48 nci maddesinde 
sayılı mirasçılara hasretmiş bulunmasına göre 
bu kanunun 25 nci maddesinde bahsolunan ma
kamlarda bulunmuş olan zatlerin kendilerl. 
için kabul edilmiş olan hakkın 49 hcu madde
deki esaslar dairesinde bunların ailelerine de 
intikali tabii olduğuna ve mühtaci tefsir bir 
nokta bulunmadığına karar verilmiştir. 

Tekaiid kanununa ek olarak çıkan 2941 nıı

maralı kanun da §Öyledir : 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki tekaücl kanununun 23 ncü maddesine aşa

ğıdaki fıkralar eklenmiştir 

A - Mesleki memuriyet olub mebusluğa seçi
lenlerden gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
mebusluğu sırasında tekaüd müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaüd maaşının hesa
bında (125) lira asli maaş esas tutulur. Bunlar
dan mebus olmazdan evvel veya mebusluktan 
ayrıldıktan sonra blundukları memuriyet dala
yısile istihkak kesbettikleri tekaüd maaşı mik
cları bu haddi mütecaviz bulunanlara memuri
yetleri maa~ı üzerinden tekaüd maaşı t ahsis 
olunur. 

B - Mesleki memuriyet olub tekaüd müddeti
ni doldurmadan mebusluktan ayrılanlar tekrar 
memriyete tayin olundukları takdirde hakla
rında 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü 
tatbik olnur ve memuriyete tayin olunmayan
ların kendileri veya yetimleri haklarmda hiz
met müddetlerine göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine mezkıir kanunun hükümleri dai
resinde muamele yapılır. 

İkinci madde - Mesleki memuriyet olub bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalıklarm
da bulunmuş olanlara - bilahare memuriyet ka-



bul etmiş ols'ı1n olıntisrh - tahsis olüıiacak teka
üd maaşının hesabında (125) lira esas tutulm. 
Ancak bunların birinci maddenin (A) fıkrasının 
son benui mucibince mükteseb hakları ınahfuzdm·. 

Üçüncü madde - 788 sayılr memurin kann
numm 73 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

Dördüncü madde - 1\Iesl"ki memuriyct olan 

mebuslar·a veya bünlarm yeti.lnh'ırin'e bu kanu~ 
nun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan tckaüd 
ınaaşlarmm verilmesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
mutel.ıerdir. 

Altıncı madde - Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekillcri H eyeti ıneıııurdur. 

5 - Kütüpane talimatnamesi 

BlR.lN101 PASIL 

Kütüpane encümeni ve kütüpane memurları 

BİRİNCİ .MJADDE - Büyük Millet Meclisi 
kütüpanesi, Kütüpane encümeninin idarcsinde
dir. Kütüpane uruuruna nezaret, kitab, harita , 
gazete ve saireyi intihab ve kütüpanc tahsisatı
m tayin ve alelusul sarf encümene aiddir. 

İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurları; 
Kütüpane müdürile muavini olan kütüpane ,.e 

vesaik muhafızından ibarettir. 
Kütüpane vezaifi 6 ncı maddede muha.ne ı · 

bir veya iki müstahzır istihdam olunur. 

UÇUNCU MADDE-İnhilal vukuunda kü
tüpane müdürü mekatibi aliye mezunları al'a· 

srndan bilimtihan tayin olunur. 
Müsabaka imtiham ulfunun taksim ve şuabcı

trndan ve taksime esas olan nazariye ve teamül
lerden ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulfunu hukukiye Ye iktisadiye 
hakkında malumatı uınumiyeden ve Türkiye 
hakkında malfunatı uınumiyeden ve Türkiye ka
nunları hakkrnda malumatı mücmele ile fran rzca 
kitabetten İcra ve müteaddid lisan bilen tercih 
edilir. 

Bu imtihan tahriri olup Büyük Millet Mecli
si Reisi tarafından tensib olunacak bir reis w
kili ve bir idare memuru ile Kütüpane encümeni 
reisinden teşekkül edecek heyet tarafından icra 

ve iıntihamn yevm ve sureti icı·ası Katibi umumi 
vasrtasile ilan olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - )'lüdür uıuavmı 
fransızcadan tercümeye ımıktcdir mekatibi ali
ye veya lise mezunlan arasrndan Kütüpane en
cümeni tarafından yapılacak imtihan ile bilmü
sabaka tayin ve müteaddid lisan bilen tercih 
olunur . 

İKlNiOİ F ASIL 

Kiitüpa.ne veza.ifi 

BEŞİNOİ M)A:DDE - Kütüpane vezaifi ber
Yeçhi atidir: 

1 - Kuyudat, tertib ve teftiş: 
Beşinci fasılda beyan olunan usule 1 edikan 

mevcud asarm mevı·ude, heca! ve tasnif! kuyu
dat ve fihristlerinin yapılması, numaralamak ve 
etiket vazı ve asarm fihriste nazaran tasnifi ve 
usulü müttehaze veçhile husus! ınanallerine vaz 
ve tertibi ve ınuayyen zamanlarda kütüpanenin 
teftişi. 

2 - İhzari muamelat: 
'l'etebbüatı teşriiye için istenilen kanwı, ni

zamname ve bunlarrn zeyil ve tadiliitı ve müte
ferri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecnebi
yeyi ve asar ve vesaikr saireyi cem ve ihzar ve 
'rürkiye kanunlarrum kütüpaneye . mahsus 
fihristi umumisini tanzim ve aleddevaın kanun-



larm tebeddülat ve ilavat ve müzakeratım ta
kib . . 

3 - MuameHitı kalemiye: 
Kütiipaneye alınan eserlerin zeyil ve malıu

dini ve yeui çıkan eserleri takib ile alınması lii
zımgelenleri ve teedid olunacak aboneleri Kütü
pane encümenine arz ve Encümen tarafından te
dariki takarrür edenler ile kütüpaneye aiu, enrü
nıenin diğer mukarreratı hakkında icab eden nma
meleyi ifa ve intaç ve lcütüpanenin muhaberat n 
kuyudatı kalemiye ve daktiloğrafisini ve kütüpane 
istatistiklerini İcra ve kitabcrlara olan hesabatı 

kayid ve tediye edilecek mebaliğin muamelesini 
ihzar ve heyeti idareye arz ve encümenlerden 
alınan eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve neşriyatı teşriiyenin cem ve 
mübadelesi. 

Büyük Millet Meclisine aid zabıt cerideleri, es
babı mucibe mazbataları ve kanun liiyihaları ve 
müfredat bütçeleri ve saire ile Hükümetin neşri
yatı resmiyesini ve gazeteleri cem ve kolleksiyon
larına iHive ve ecnebi Parliimentolarile Büyük 
Millet Meclisinin neşriyatrıu mübadele ve mevcud 
vesaikrn kuyudatını tanzim ve muhafaza. 

ALTINGI MADDE - Müdür nıaLldei sali
fede ıı:ıezku,r vezaifin heyeti umumiyesile mükel
lsftir . . Muavin işbu vazifede. müdüre muavenet ve 
talimatname veçhile kuyudat ve asarr tertib \"(' 

tanzim ve müdür tarafından irae olunacak saiı· 

hidematı ifa. ile muvazzaftn·. 
Müstahzir kütüpaiıeı:fuı hidematı dahiliyesini 

ve mevcud kitab ve sairesinin ve alat ve levazrnır
m tathir ve muhafazasım ve gazete ve risa.leletin 
ihzarım ve kütüpaneyi açrp kapamak gibi sair 
hidematı ifa eyler. 

Kütüpanede ınüstahzirden başka lüzumu ka
dar hademe vardır. Bunlar kütüpane açık iken 
ve müdürün malfımat ve müsaadesi olmadan 
kütüpane haricinde l\feclisin diğer bir hizmetile 
tavzif edilemezler. 

YE.DİNGİ MADDE- Büyük Millet .\h•eli
sinin tabı ve tevzi olunan evrak ve vesaikından 
beşer nüshası ve Meclis namnıa olaı·ak Kiitihi 
umumilik makaımna veya Evrak kalemine gelen 
sair vesaik ve asardan ikişer nüshıısı daima mü
taleaya a:rzolunmaki ve ihtiyat kolleksiyonlarma 
ilave edilmek üzere Katibi umumi tarafından kü
tüpaneye gönderiliı'. 

Kütüpane müdürü her sene; kütüpanede kol-

leksiyonu yapılan ve 1eclis ruznamesinc dahil 
olarak tevzi edilen matlmaların ınuntazam fi1ı·1s
tini yaparak kütüpane fihristine zeylen ilave 
eder. 

SEKİZlNCİ MADDE - Kii.türmıe müclüı·ü 
ecenebi parlameniolara mübadeleten gönderil€cek 
Büyük Millet Meclisi neşriyatınrn cins, ınikdaı· 

ve mahalli irsalini bidayeten Katibi umumi ilc 
tesbit ve bunları matLaadan alarak muhtasunleh
lerine irsal eder, bu babdaki muhaberat dosyası 
kütüpneye aiddir. 

Ecuebi parlamentolarrna gönderilecek işbu 

vesaikın perakendeleri rapt ve teclid ve sername
leri fransızcaya tercüme ve üzerlerine tahrir 
olunur. 

DOKUZUNCU MADDE- Bilınukabele Bü
yük Millet Meclisine gelecek vesaikr ecnebiye 
kütüpaneye teslim ve kütüpanede her memlekete 
mahsus olanları ayrı deftere kaydedildikten son
ra ayrıca tanzim edilerek fihristi de Illitüpane 
fihristinin vesaikı ecnebiye kısınma iliiveten ta
bedilir. Bu vesaikten biri encüınenler tarafından 
hasbellüzum tercüme ettir.ilmek istenilirse Katıbi 
umumilikçe icra. ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Kütüı;>ane müdürü 
Kütüpane endimeninde müzakere edilecek ıne

vaddı ihzar ve kitabet vazifesini lfa eder. 

ON BİRİNCİ MADDE ....._ Heı· içtima senesi 
bidayetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki asa
rı birer birer teftiş ede1·, zayi olanlan ve suı·eti 

ziyaı ICi:itüpane eneüınenine arz ve encümen kara
rilc zayi ııüshalar yeniden iştira \ '<' ziyaa sebeb 
olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

ll itabların sureti iştira ve teselliirnii 

ON İKİNCİ MADDE- Kütüpane encümeni 
kararı olmadan kütüpaneye mahsus eser celb ve 
iştirası ınemnu<lur. 

Encümence alınması takarrür eden asarrn 
aleh1sul kararı tanzim olunur. Bu karar alma
cak şeylerin mürredatını ve malum ise fiatı de 
muhtevi olur. Ancak bundan sonra Kütüpaue 
müdürü bu kitabiarı sipariş eder ve bedelleri
nin tesviye olunmasına müsaade için heyeti ida
reye müracaat ve bayiden alacağı iştira sened
lerini veya faturalarını lef' ve kitabiarın küti.i-
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paneye teslim ohmduğunu şerh Ye imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

laya kitabın rümuz ve numa.rasıru ve tin;vanım 
ve zirine kendi ismini ya-zarak memuru ma±i.
susuna verir. Bu pusla istenilen kitabın yeriİle 
vazolunarak kitab dolabdan çıkarılır. İstenİ
len her eser için ayrı pusla yazılır . Kita;bm ia
desinde pusla da s,ahibine verilir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - M:ebusan, kütü
pane için mubayaasını arzu ettikleri asarın 

isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere ka-

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin para iı· 

sal ve tediyesi iktiza ederse bu babda heyeti 
idare muhasebe nıüdürünün ınuvafakatile meh
lağr mezkılru vezneden ahiz ve gönderdikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı mak
buzu muhasebeye vererek muvakkat senediui 
istirdad eder. İştira olunan veya hediyeten ge-
len eserler veya listesi encümen reisine irae yid ve zirini imza ederler. Kütüpane encümc-
olunur. · ninin ilk içtimaında tahsisatı mevcude nazarı 

ON UÇUNCU MADDE - Kütüpaneye ge

len her eser kn·k sekiz saat zarfında kayde ve 
fihriste ge~irilir. Çok mikdarcla hirden gelelf ki
tab ve vesaikın kırk sekiz saat zarfında tasnif 
ve kaydine başlanması lazımdır. 

DÖRDUNCU F ASIL 

Mevaddı müteferrika 

ON DÖR.DUNCU MADDE - Büyük Millet 
Meclisi Kütüpaııesi Pyyaım resmiyei tatiliye
den maada her gün sabahları dokuz buçuktan 
akşam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa 
·elseııin bitamma kadar aç:ıktır. Meclis müıı
akid iken Kütüpane encüınenince veya Reye
ti İdarece takarrür eder.se cuma günleri dü 
kütüpane küşad olunur. Bu takdiı;de kütüpnae 
memueiıı ve ıııüstahdemini müna\·ebeteıı ~f' 

lirler. Tatil esnasında Meclis memurlarnım 

devamı hakkında ittihaz edilen usul kütüpane 
memurini haldnnda da cal'idir. 

ON BEŞİNCİ MADDE-- A~ık buhmduğn 
zamanlarda kütüpaneye nıehuslardan ınaada

smın g-irmesi ınenınudur . .Katihi umumi her 
zaman Ye Meclis ıııemurhırı vazi·feten g-irrr ler. 

ON ALTINCI MADDE - Uensuh olduğu 

vekalrt veya daireleri tarafıııdan resmen mü
raeaat üzerine Heyeti İdareden tahrirl nıü:o ::ı. 
ade almıık şartilr zevatr saire rlahi kıraat sa
lonunda mütalea edebilirler. Lakin bu müsa
adenin i tası mü ta Jea edilPcek as ;:ır V C' VPS3 i)nn 
:Meclis kütüpanesin.cleıı ınaada di~rr kütüpane
lerde bulmım31masLna mütevakkıftır. 

ON YEDİNCİ MADDE - K mı nt s<ı loııımih 
ki tab istc yrıı zn at kitıı h t:ıJebine ıııa b sus pus-

dikkate alınarak bu babda bir karar ittihaz 
ve neticesi munhasrran mezkur deftere ve ta
lebin zirine tahrir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - KQtüpaneye 
gelen eserler .sürati miimküne ile teclid ve .cil
din üzerine Meclis kütüpanesirıe aid olduğu işa
ret ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kıraat salonunda 
encümen toplanması ve yüksek sesle münakaşa 
edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatrl
rnasr memn,udur. 

YİRMİ BİR!ı,iCt MADDE - Her iııtihab 
deHesi iptidasrnda kütüpane fihristi tahedile
rek azaya tevzi ve her encüınene hir nüshasr 
ita olunur. 

VİRMİ İKİNCİ ·MADDE - l\ütüpane me
ınurin ve müstahdemini yedi emanetlerine mrv
du ve kütüpanede mevcud asar ve levazım ve 
ef:jyanm muhafazasile mükellef ve mesuldür](·ı· 
ve her ~eyi yerli yeı·ine koymadan müfaı:ekat 
edemezler. 

YİRMİ UÇUNCU MAnDE - Müdür, vazİ
fesini ifa ile beraber nıaiyetinin de vazifedeki 
deYaınma ve kütüpane mesaisinin tensib Vt' 

tanzimine ve nezafet ve tathlratının teminine 
rlikkat eder. Maiyetinin ınucibi tevbih ve ınQca
zııt ahYalini ve şayam takdir n taltif mesaisini 
ııazarı itihare .a Jııırnak teıııennisile heyeti idarf.'
yc arzeyler. 

YİRMİ DÖ~DUNCU MADDE - Müdür) 
hastalık veya saiı· mazereti makbulesine binaeıı 
vazifesine gelemiyecek olursa Heyeti idareyc 
arzr ma lu mat eder ve maiyetine bu gibi maze
retlerden dolayı ancak ayda üç gün için izin ve-
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rebilir. Daha ziyade için Heyeti idarenin mü
saadesi lazımdır. Bila müsaade devam etmeyen
lerin maaşından kıstelyevm icra edilmek üzere 
müdürün Heyeti idareye beyanı keyfiyet et
mesi mecburidir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - İşbu nizamna
menin tatbikına Kütüpane encümeni ve Heyeti 
idare nezaret ve lüzum görülecek tedabiri sai
reyi itihaz ederler. 

BEŞİNCİ F ASIL 
Sureti tertib ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Millet 
Meclisi kütüpanesi için esasen üç kayid tutulur : 

Evvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, hurufu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Mevrude kay
di deftere berveçhi zir tanzim olunur : 

Şekil : 1 

ı .e Q) 
asıı::ı > t- Q) Sureti tedarild 

1 
::ı >~ :El ıı::ı - ıı::ı ~ :~ ..... 

ö > Q ~ z Q) 

11 :a ~ ıı::ı~ 
Q) 

ıı::ı ~ as ·~ ~ 
Q) Q s :i E:: as ıı::ı ı:::S tt:~. as 

~ m ~ ::> ~ s :a bD z 
Q) 

!3 
Q) 

s ...... 
+> 
ı:: as 

r:/2 

2 1,5 13 1,5 
3 

3,5 
3 

4 4 

İlk sütunda sen ei maliye iptidasında ( 1) 
den başlamak üzere sıra numarası tahrir oluna
caktır. Senenin son iki rakamile sıra numarası 

kitabın mevrude numarasını teşkil eder ve hem 
kitabın unvan sryıfasına, hem de hurufu heca 
kaydine tahrir edilir. Mesela; kitabın unvan sa
yıfasında veyahud ı,ayiddc 125,32 numarası gö
rülür ise mezkür kitabın 1332 senesinde kütüpa
neye alındığı ve 1332 senesi mevrude kayeline 
125 numaraya müracaat olunduğu halde ne su
retle tedarik olunduğu tafsilatı görüleceği an
laşılır. 

İkinci siitunda kitabm kütüpaneye girdiği 
tarih yazılır. 

Üçüncü sütunda ınuhtasaran müellif, ümran, 
kaçıncı tab, adedi cild, mahalli tabı, senei tabı 
yazılır. 

Mesela : Refik Ahmed, tarihi umumi, İstan
bul 1328 veyahud 'Aıta «M» tarihi osmani, ikinci 
tab, cild 2 - 8 İstanbul 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, bir eserin ka<; cild
den ih;ın · 1 r,ı lueı;a nlsuıı. yaltıl7. bir meyrude mı-

-
Q) 

1>. as ...... >tııl ~ 14 
rı;ı. ;.::ı as 

b'l Q) as 
~ ...c as 

,d ... ~ ca:s ~ ~ ] as a as as .l!!l ...... ..... 
~ ı:;:.. ı:;:.. m ..:ı 

3 3 
4 1,5 4 1,5 2 2 3,5 

marası olur ve fakat ayni numara her bir cilde 
yazılır. Mabaidli asar ve resaili mevkute için 
her bir tam cilde bir vürud numarası vazolunur. 

Dördüncü sütunda eser kaç cildden ibaret ve 
· kaç mücelled ise ikisinin adedi de tahrir olunur. 
Mesela, sekiz cild olarak t elif olunan bir eser 
döL"t mücelled içinde ise 8/ 4 sureti işaret olunur. 

Beşinci sütunda kitabın mücelled olup olma
Jığı tahrir edilir. Kitab mücelled ise (C) terkim 
olunur. Değil ise, teclid edilineeye kadar sütun 
boş kalır . 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 
Mübadele = B, hediye = H. iştira suretile 

. yeni ise = Ş. ve müstamel ise = A. 
Yedinci sütunda fiat neşrine ve sekizinci sü

tunda fiatı baliğa yani malolduğu fiat terkim 
olunur. Dokuzuncu sütunda kitabın mazmunu
na göre smrfı talırir olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Mükerrer 
tediyatta bulunmamak üzet·e kıymeti tediye 
olunan asarm fiati hali ğa ı:;ü1unıına sürb]e (8) 

lı ııl'fi ;yaz ri ır. 
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Y~t DOKUZJT.NOU MAI.H;>~ - Cüz cüz 

neşrolup.an asarm hitamma ve ııe,saili mevkute
nin birı cildinin itmamma değin asıl mevrude 
d~fterleri haricinde tutuı~cak mua,vin bir kayde 
idhal ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavin 
kayid hurufu heca tertibi üzerine diziimiş ve 
klasör derununda cemedilmiş listelerden ibaret
tir. 

OTUZUNCU MADDE- Her bin.kitab mev
rude kaydine idhal olunur olunmaz mevrude nu
marası unvan saylfasına işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCl MADDE - Hurufu heca 
tertibile tutulacak kayid fiş üzerine u_şulü ii~iye 
dairesinde tanzim olunur. 

(1) Her bir eser 12 1/ 2 X 7 1/ 3 santimetre 
ebadında ihzar olunacak kartlardan birine ve ki
fayet etmediği takdirde yukarı köşeye mütesel
silen sıra numarası vaz ile kafi mikdarda kart 
ilavesile eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif unvanı havi müteaddid .eser

lflrden müteşekkil mecmualaı: ve emsali ıçın 

umumup.a mahsus bir esas fiş t.a_nzim olun~cağı 
gibi aksarnı için birer tali fiş yapıllf. 

(S) Esas fişlerde izaha t verileceği gibi tilJi 
fişlerde de esas fişlere mÜTacaat işaretile muh
tasaran kayid icra olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler berveçhi 
zir doldurulur: 

(a) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. 

~sim mümkün olduğu kadar k,amilen tahrir 
edilir. 

(b) Bir eserin müelli:fleri müteaddid i~e bi
rinci satıra ilk isim ve altındaki satıra diğerleri 
yazılır. Mesela Necib Asım ve Memed Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım 
Necib ve altıı:ıda Arif Memed ve tal.i. bir kartta: 

Arif, Memed 
(Osmanlı tarihi : 133~) 

Asım ve Arif Osmaıılı tarihine müracaat 

(c) Müntehabat, naşirin ismile kı;ı.ydolunur. 

(d) Un van kamilen tahrir olun~r. 
(a) Müellifin rütbesi, eşgali V~ qiğer asarı 

varsa bunlarıı:ı müellifi olduğ~a dair ibareler 
tş.yyolunur. 

(e) Kitabın sayıfa adedi ve eb adı nihayetin
de yazılır. Bir eser müteaddid cildierden müte
şekkil ise kartın nib,ayetinde tadad edilir ve her 

b}r qilçl , için ayrıca satır ifraz olunur. Cildierin 
ayrı ayrı unvanıarı var ise unvaniarı dahi ayrı 
aY:rı ·g_österilir. 

Şekil : 1 

İktısad 

Vağner (Adolf) 

İlın~ ikt!sad 5 Cil d Layiprizizoml 1895 
Cil d ı Mukaddeme 
Cil d 2 Vergiler 
Cil d 3 Ticaret ve ziraat 
Cil d 4 Sanayi 
Cil d 5 Maliyet 

İki cild bir arada teclid olunduğu halde ha
lada gösterildiği veçh!le kavis ile irae olunur. 

Bir eserden müteaddid nüshalar olursa yal
nız bir kart tanzim olunur. Bu nüshaları tabıları 
ve yahud neşirleri muhtelif ise tabın adedi, na
şirleri ismi ve tabm senesi de göstedir. Şu ka
dar ki, mazmU!}U nüshadan nüshaya farklı ise, 
yani tadilil.t icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her bir nüsha için ayrı bir fiş tanzim olunur. 

(f) Eşas kartmda mevrude numarası ve mev
zuu tertibi üzere sınıf ve kısım rumuzu ile nu
marası vazolunur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi 
terkin olunur. 

( g) Resaili m ev ku te, neşriya tr teşriiye, asa rı 
muhita misillu muayyen müellifi olmayan eserin 
l).urufu heca tertibi noktai nazarmdan müellifin 
yerine eserin unvanı geçer. 
· (h) :Şserin sayıfa adedile ebadr gösterilir. 
J?badı berveçhi zir terkim olunur: 

Kitş.lnn zahrr ledelmesaha ~nlaşılacağı veç
hile irtifaı 20 santimetreye kadar olanlar sağır 
= S, ve yirmiden yukarı 30 santimetreye kadar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K 
tesmiye ve bu rumuz fişte sayrfa adedinden son
ra kavi_s içine konulur. . 

(i) Her bir cildin ilk ve son sayıfaları dam
galanır. Sayıfa adedi yüzü mütecaviz cildierin 
kuru mühürü ile 99 ncu sayıfası dahi damgala
nrr. Atlaslar, haritalar, ve müteferrik resim lev
halarımn her biri kuru mühür ile damgalamr. 

OTUZ UÇttNCU MADDE - Fişler müel
lif ismi tertibile hurufu heca sırasında kartlara 
nı,ahsus gözlerde hifzolunur. 
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OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Kitabiarın 

muhteviyatma göre berveçhi zir sınıfıara taksim 
ve hizasında bulunan harflerle yadolunur. 

(1) tıahiyat I 
(2) Tarih H 
(3) Coğrafya C 
( 4) N eşriyatı teşriiye R 
(5) Hukuku esasiye S 
( 6) İktısad A 
(7) Asarı muhita ve resaili mevkutei 

umumiye U 
(8) Kavanin 
(9) Lisaniyat 

(10) Asarı mütenevvia 

KI 
L 
M 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Bunlardan her 
sınıf berveç.hi zir kısırnlara ayrılır ve kezalik 
harflerle tarif olunur, ol veçhile ki birinci harf 
sınıfı ve ikinci harf kısmı gösterir. 

lLAHlY AT ( A) 

(1) Asarı muhita ve resaili mev-
kute I. 

(2) Tefsir I. 
(3) Hadis I. 
( 4) İl~i kelam, hikmet, tasavvuf I. 

TARIH (T) 

(1) Asarı muhite ve resaili mev-

T 
F 
s 
A 

b~ H 
(2) Tarihi umumi H. U 
(3) Tarihi islam H. I 
( 4) Tarihi Osmani H. K 
( 5) Tevarihi hususiye H. H 
(6) Teracümü ahval H. C 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 

COGRAFYA (C) 

Asarı muhita ve resaili mev-
kute C. 
Seyahat C. 
Coğrafiyayİ siyasi ve iktisadi C. 
Atlas ve haritalar C. 

NEŞR!Y ATI TEŞR11YE (R) 

Zabıt cerideleri 
Kanun layihaları 

R. 
R. 

T 
s 
c 
H 

z 
K 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

Enciimen mazbataları R. 
Bütçeler R. 
Malumatı ihsaiye R. 
Neşriyatı mütenevvia R. 

HUKUKU ESAF!YE (S) 

Asarı muhita ve resaili mev
kute S. 
Hukuku esasiyei urouroiye S. 
Hukuku esasiyei hususiye S. 
Hukuku idarei urouroiye ve 
hususiye S. 
Hukuku beynelmilel ve mua-
hedat S. 
Siyasiyat S. 

IKTISAD (A) 

(1) Asarı muhita ve resail mev-
kute A. 

(2) İçtimaiyat A. 
(3) İktİsadiyat A. 
( 4) İlmi Mali A. 
(5) Bütçe A. 
(6) İstatistik A. 

T 
B 
s 

M 

T 
u 
H 

R 

M 
s 

T 
c 
K 
L 
B 
s 

ASARI MUHIT A VE RESAlLl MEVKUTEl 
UMUMlYE (U) 

(1) Asarı muhitai umumiye U. 
(2) Resaili mevkutei urouroiye U. 
(3) Yevmi gazeteler U. 
(4) Takvim ve salnameler U. 

KAVANIN (K) 

(1) .A.sarı muhita ve resaili mev-

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(9) 
(10) 
(ll) 

kute K. 
Kavanin ·ve nizamat K. 
Fıkıh ve şeri K. 
Felsefei hukukiye iK. 
Tarihi hukuk K. 
Hukuk ve kavanini medeniyıe K. 
Hukuk ve kavanini cezaiye K. 
Usulü muhakematı hukukiye 
ve teşkili mehakim K. 
Ceza muhakeme usulleri K. 
Hukuk ve kavanini ticaret K. 
Kavanini iktisadiye K. 

T 
R 
G 
s 

u 
z 
K 
F 
T 
D 
c 

s 
M 
R 
L 
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L1SAN1YAT (L) ASAR! MtJTENEVVlA (M) 

(1) .!sarı muhlta ve resaili mev- (1) .!sarı mütenevvıia M. M 
ku te L. T (2) illfunu tabiiye M. T 

(2) Sarf ve nahiv ve mantık L. s (3) illfunu riyaziye M. R 
(3) . ~amus ve lftgat L. K (4) Askeri ilimler M. A 
(4) Edebiyat L. D 

Şekil : 2 

S, B Stourm 

S. B 606 ı25,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 

sene ı905 - 608 [V] 

S. B. 606 (A) 

S. B 606 (B) 

345,34 

305,35 

Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 

Keza üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Müteaddid nüs
haları havi bir eser mesela stourmun bütçesinden 
üç nüsha bulunur ise ·ayni sınıf ve birinci nüsha
ya S. B. ı25 işareti konulmuş ise ikinci nüshaya 
S. B. ı25 «A» ve üçüncü nüshaya Ş. B. «B» 
konulur. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Evkatı muay
yenede neşrolunan asar ve resaili mevkute ev
vela sıra numarası ve badehu sınıf ve kısmı mü
beyyin rümuz ve sonra eserin birinci cildinden 
iotıbaren müteselsilen adedler konur. Mesela Mec
lisi Mebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 
ı5 R. Z. - ı ve ikinci cildine 15 R. Z. - 2 ve ikinci 
cildin bir ikinci nüshası var ise 15 R. Z. - A ter
kim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Ber minvali 
maruz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı
sım için bir takımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei 
garbiyeye mahsus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X ı;2 santimetre ebadında varakalar-

dan teşkil ve bir klasör derununda hifzolunur. 
Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçün

cüsü sagir hacminde olan asar içindir. 
Listelerin başmda birinci satırda şarkiye ve

ya garbiye ve ilcinci satırda sınıf rve kısmı biza
smda hacmi yazılıdır. Liste, arzan dört sütuna 
taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve 
kısım rümuzu ve bunun altmda müteselsilen sıra 
numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, kitabın 
unvanı, mahal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
adedi cild ve dördüncü sütunda mevrude numa
rası yazılıdır. 

Şekil : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkftr 
listelere sıra numarası vazı için kaidei atiyeye 
riayet olunur: 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitabiarın hacmi 
kebir ise ı den başlar 99 za kadar devam eder. 
Vasat ise 100 den başlar 249 za kadar devam 
eder ve sair ise 250 den başlar 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, asarı muhita ve 

resaili mevkute 

K. T. 
643 

Pozener Karnusu kavanin 2 ıo5,33 

Berlin ı909 

KIRKINCI MADDE- Bu listeden mütehas
sıl rümuz ve erkam eserin hüviyetini tayin eder. 
Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 

643 olacaktır. 
Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve 

erkamı ve esere mahsus fişin sağ hamişinde üst 
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cihctinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayı
fasına terkim olunur. 

KlRK BİRİNCİ M~bE - 'Yuvarlak glase 
kağıdından mamul etiket üzerine 15 nci m'atlde
de mezkı1r rumuz ve erkarn yazılıi:rak etiket ki
tabın zahrına yapıştırılır. Hacmi kebir olan ki
tabların etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada 
ve sağir olanlar altta ilsak olunur. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Zahri etiketi is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara eti
ket sağ kabın zahrına karib bir mahallinde ya
pıştırılır. 

KlRK UÇUNCU MADDE - Eser kaç cil'd
den ibaret olursa olsun, her bir cildin zahrına 
ayni rümuz ve numarayı havi etiket yapıştırılır. 

KlRK DÖRDUNCU MADilE - · Sıllifları 
mümkün oluuğu kadar ayrı ayrı dolaplarua yer
leştirirmek üzere dolaplar ihtiyaca göre taksim 
ve sınıfın ismi dolupların baricine terkim olu
nur. 

KlRK BEŞlNCİ TMAl:JbE :.:.- Ki tablar umu
miyctle alt raflardan biliptidar sağdan sola ev
veli\. kebirler, badehu vasatlar e nihayet · sagir
ler dizilir. 

Her bir sınıfın kısımları birbirinden · t~frik 
edilir ve yeniden varid olacak kitablar konula~ 
bilmek üzere aralarındaki hali yerler bırakılir. 

:XIRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
ritalar, büyük resimler ve fevkalade büyük ki
tablar aid olduğu sınıfın dolapları 'altında mev
cud gözler derununa konulur. 

KlRK YEDİNCİ MADDE - Raflarda ev
vela iare olunan, saniyen mefkut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair esbabtan dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolapta bulu
nan rabian verilen ki tabların yerine · k; tab 
zahrı · şeklinde sade beyaz talitadan imal o1unan 
bir levha vaz ve 'üzerine' de · kitabı'n etiketi-ko-

nulur. 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE;_ Kıraat·· salo

nunda ınütalea için ki tab taleb ol unduğu ·!lia.IJ!de 
zirde şekli muharrer pusla i ta olunacaktır: 

Kital.ı talebine mahsus pusla 

Rtımuz ve Müellifin 
Kitabın unvanı 

ismi numarası 

. 

Talibin ismi ve mahalli ikameti: 
Tarihi: . . . . . . . 
KIRK DOKUZUNCU MADDE - lstiare için 

kitab taleb olunduğu halde şekli muharrer pusla 
imza olunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi kütüpanesindcn 
lstiare olunan kitab senedi 

Rum uz ve numara: 
Mücllifin ismi: 

-
Ade d Mülahazat . 
cil d .. .. .... ..... -· ··· . . ~ ... . 

· Meşguliyet : 
Mahalli ikamet : 
Tarih : . . . 

' ELLİNCİ MADDE - laresi arzu olunan ki
tab· bulunmadığı ve yahud iade olunduğu halde 

' maddei sabıkada beyan olunan sened sahibi im
. zaya iade edilir. 

.ELLİ BİRİNCİ MADDE - !are senedli hıf-
Müddet: 
!mza: 

• • • • zın~an evvel idare defterine · kaydolunu·r. Mez
kı1r defter zirdeki şekilde olacaktır: 
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Tarihi ita 
Ade d Tarihi Kıymeti Mülahazat 
cil d Un van iade te eli d 

c' 

' ' 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Teclid için kütüpaneden mücellide kitab verildiği halde zirde şekli 
gösterilen mücellid defterine kaydolunur. 

Sahibi imzanın ismi ve Eserin Ad ed Tarihi 
mahalli ikameti unvanı cil d No. iade . ., ·~ ,,, . . . .. 

Unvan sütununda kitalirn zahrrnda basılacak iba:rıe • yazılacaktır. 

Kıymeti · teclid ımic~Uid·in -hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

Tarihi Müddeti 
iare iare 

ı 

' 

ELLt UÇUNCU MADDE -Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellid tarafından imza olu
narak hıfzedilir. 



B - Heyeti umumiyenin mesai hulasas1 

ı - Heyeti umumiyenin açılması 

Beşinci Devrenin dördüncü lçtimar 1 - XI - 1938 salı günü saat 14 de Reisicümhur Kemal Ata
türkün Başvekil Celal Bayar tarafından okunan ve sürekli alkışlarla karşrlanan aşağıdaki nutukla
rile açılmıştır : 

Başvekil Ceıaı Bayar (İzmir) -

Teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı maddesi 
hükümlerine t evfikan Cümlıur Reisimiz Ata
türkten aldığım emir üzerine bu seneye aid 
nutuklarrnr okuyorum (Alkrşlar). 

Sayın millet vekilieri ; 
Hepinizi sevgi ve saygı ile selaınlarım. 
Geçen sene aziz Kamutay arkadaşlartma 

millet ve memleket için ne gibi feyizli işler ba
şarmak istediğimizi izah etmiştm. Bu gün de 
bunlardan hanglerinin bu yıl içinde yapıldığını 
bildirmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 

Her şeyden evvel size kıvanç1a arzedeyim ki 
millet ve memleket geçen seneyi de tam bir hu
zur ve sükun içinde yükselme ve kalkınma faa
liyetile geçirmiştir. 

Uzun yıllardanberi devam eden ve zaman 
zaman had bir şekil alan Tunçelindeki t<ıplu 

şekavet hadiseleri muayyen bir program dalıi
lindeki çalışmaların neticesi olarak kısa bir za
manda hertaraf edilmiş o romtakada bu gibi va
kalar bir daha tekerrür etmemek üzere tarihe dev
rolunmuştur (Bravo sesleri). 

Cü,mlıuriyetin feyzinden yurdun diğer ev
ladlar~ gibi oradakiler de tamamile istifade ede
ceklerdir. 

Hususi idare ve belediyelerin bu yılki faali
yetleri, geçen senelerden fazla ve daha verimli 
olmuştur. 

lmar işlerinde belediyeleri, türeli surette 
aydınlatmak kılavuzlamak ve faaliyetlerini ta
kib ve murak81be etmek üzere merkezde bir 
telmik büro teşkili yol ve yapı kanununda iş

lerin ve istimlak muamelelerinin süratle yürü
mesini temin edecek tadilat yapılması, beledi-

yeler bankasının imar işlerinde yardımını geniş
letmesi, çiftçi mallarının emniyetini korumak 
ve zirai suçları süratle meydana çıkarıb suç
luların cezalandırılması için Yüksek Kamuta
ya sunulmak üzere birer kanun layiliası hazır

lanmıştır. 

Büyük Meclisin tasvibine arzedilmiş olan ye
ni nüfus ~anununun kabul ve tatbikini nüfus iş
lerinin daha modern ve muntazam bir şekilde 
yürütülmesini temine hizmet edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sıhlıat ve içtimai muavenet vekaleti kendi

sine verilen sağlık ve içtimal yardım vazifele
rine İskan ve göçmen işlerine Yüksek Meclisin 
kabul buyurduğu talısisat dahilinde ibaşarile 

devam etmiştir. 
Bu senenin ilk baharmda Orta Anadoluda 

bilhassa Kırşehir ve Yozgad havalİsinde bir la
sım köylerimizi harab ve aziz vatandaşlarımız

dan bazılarının ölümüne sebebiyet vermekle bi
zi çok müteessir eden bir yer sarsmtısı olmuştu. 
Srhhat ve içtimai muavenet vekaleti ve ayni za
manda bu işle tavzif edilen Kızılay cemiyeti fe
lakete uğrayan vatandaşlarımrzı korumak için 
derhal gereken tedbirleri almışlardır. 

Bu sahada yapılmasına karar verilen 2114 
evden bir kısmı bitmiştir. Bir kısmının da in· 
şaatı ilerlemektedir. Bu hizmet ve mesaiyi mem
nuniyetle kaydederim. 

Yüce saylavlar; 
Memlekette mevcud huzur ve asayişe müvazi 

olarak adalet cihazı da intizamla işlemektedir. 
Meşhud cürümler kanununun tatbikatmdan el

de edilen iyi neticelerden örnek almarak bu 
kanun ağır cezalr cürümlere de teşmil edilmiştir. 

lnkrlabrmrzrn istikrarını teyid için yeni ka-
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nuni tedbirler alınmıştır. Bu maksadla Türk 
ceza kanunundaki Devletin şahsiyetine ve Dev
let kuvvetleri aleyhine taalh1k eden cürümler 
daha kuvvetli müeyyidelere bağlanmıştır. 

Ceza evlerinin terbiye, ıslah ve iş esaslarına 

göre düzeltilmesi yolundaki hayırlı faaliyetin 
genişletilmesi cemiyete; doğru yoldan saparak 
hürriyetini kaybetmiş olan binlerce vatandaşı 

nafi birer uzuv olarak kazandırmaktadır. 
Sayın millet vekilieri; 
Devletin ekonomik sahadaki yapıcı ve yaptı

rıcı kudret ve prensibinin ziraat işierimize de 
teşmili yolunda bir nümune olmak üzere hükı:nl 
şahsiyeti haiz « Ziraat işletmeleri kurumu » teş

kil edilmiştir. 
« Milli ekonominin temeli ziraattir. 
« Bunun içindir ki, ziraatte kalkınma

« mıza büyük önem vermekteyiz. Köyle
« re kadar yapılacak programlı ve pra
« tik çalışmalar bu maksada ermeği ko
« laylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi 

« isabetle amacına ulaştırmak için, ilk 
« önce, ciddi etüdlere dayalı, bir ziraat 
« siyaseti tesbit etmek ve onun için de 
« her köylünün ve bütün vatandaşların, 
«kolayca kavrayabileceği ve severek 
« tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kur
« mak lazımdır ». 

Tavsiyesinde bulunmuştuk. 
Buna aid etüdler ikmal edilmiştir. 
Cümhuriyetin on beşinci yılı planlı, sistemli 

ziraat ve köy kalkınmasının mebdei olmalıdır. 
Sayın arkadaşlar; 

Ekonomi işlerimiz normal inkişaf yolunu ta
kib etmektedir. 

Bu yıl da istihsalin, mübadelenin ve kredinin 
düzenlenmesile sanayileşme ve teşkilatıanma 

sahalarında müsbet neticeler alınmıştır. 
Maden tedkik ve arama işlerile maden işlet

meleri mevcud programına göre inkişaf etmek
tedir. 

Dış ticaret politikamız vaziyete milli ve 
beynelmilel konjonktüre uyarak karşılıklı men
faat ve müsaadeler esasına :bağlı kalmakta de
vam etmiştir. 

İhracatın muraka:besi ve ihraç mallarrmrzın 
istandardlanması yolundaki çalışmalar yürü
mekte ve hayırlı neticeler elde edilmektedir. 
Bu sene yeniden bir takım ihraç mallarımrz da
ha murakabe edilen mallar arasına girmiştir. 

Böylece ihracatrmızın ve ihracatımıZin itiba
rını yükselttiğini gördüğümüz bu usulün saha
sı genişletilmcktedir. 

. Halkunrzın bedii kabiliyetlerine makes olan 
ve her günkü ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını 
karşılayan el ve ev küçük sanatlarının Cümlıuri
yet rejiminde layık olduğu mertebeye yükseltil
mesi icab eder. Bunun için teşvikler yapılmasını 
ve bu babdaki layihanın bir an evvel müzakere
sini tavsiyeye şayan bulurum. 

Geçen içtima devresinde Yüksek Meclisin ka
bul buyurduğu « sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulan iktısadi te
şekküllerin teşkilatile idare ve murakabelcri ~ 
hakkındaki kanunun tatbiki için teşkilata başlan
mıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde kredi ve sa
tış kooperatiflerinin ve birliklerinin kurulması
na devam edilmiştir. Ezcümle Karadeniz ınınta
kasında fındık mabsulümüz için beş kooperatİf 
ve bunlar için merkezi Giresunda olmak üzere 
bir birlik teşkil olunmuştur. 

Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabına 

muhtaç oldukları kredileri temin etmek üzere 
Halk bankası ve Halk sandıkları kurulmuştur. 

Kredinin normal şartlar altmda ucuzlatılma
smın ekonomik alandaki mühim tesiri malum
dur. Büyük Millet Meclisinin kabul buyurduğu 
kanun ile faiz hadlerinin indiri~mesini memnu
niyetle karşılarım. 

Büyük Millet Meclisi Denizbankr kurmakla 
çok isabetli bir harekette bulunmuştur. 

Birinci beş senelik sanayi planrmız muvaffa
kiyetic bitmek üzeredir. Buna ilaveten üç sene
lik bir maden işletme programı tanzim edilmiş 
ve tatbikine başlanmıştır. Bu üç senelik maden 
programının büyük bir kısmını içine almak ve 
şeker sanayiini de genişletmek suretile makine, 
kimya, gıda maddeleri, toprak ve su mahsulleri, 
ev mahrukatı sanayii ile liman inşasını ve nakli
ye vasıtalarının çoğaltılmasını ve deniz işleri 

için duyduğumuz ihtiyaçları ihtiva ve ifade eden 
dört senelik üç mımaralı yeni bir program ya
pılmış ve ilan edilmiştir. 

Bu plan için sarfolunacak para 85 ila 90 mil
yon lira arasında tahmin edilmektedir. Buna aid 
kredinin temin edildiği malı1mdur. 

Memleket için faydalı olan her teşebbüsü 
yüksek bir vatan severlik duygusile terviç ve 
himaye eden değerli Kamutayın bu planı da mü-
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ı:aheretine mazhar kılacağından ş,üphe etmiyo
rum. 

1\fuhterem millet vekilieri; 
Memleketin inıarr v-e kalkmmasr yolunda çok 

müliim vazifeleı· alan Cümlıur.iyet Nairasının bu 
yıl içindeki çalışmalarının azami randıman ver
miş oliiuğunu görmekteyim. 

GeçJoe açılım büyük köprülerin bu yıl 115 e 
baliğ olôuğunu kayidj ve ad~dlerinin ihtiyaçla 
mütenasib olarak süratle çoğaltrlmasım temenni 
edlırim. 

fstanlluldan başlayan A'Vrupa türistik asfalt 
yolunun birinci kısmı ikmal edilmiştir ve son kı
sımla-rının inşaatına devam- edilmektedir. 

M'emleketin umumi su siyasetinin büyük 
cheınıniyeti üzerinde durmaktayız. Geçen dev.
rede kabul buym·duğunuz bir kanunla Adana 
ovasrnrn sulama işlerine hız verilmiş olmasım 

memnuniyetle kaydederim. Diğer su işlerimiz 
de program dahilinde yürümektedir. 

Geçen sene yaprlmasın"a başlandığım bildir
diğim Radiyo merkezi stüdyosu tamamlanmıştır. 

Şirketlerden elimize geçen demiryollarının 
rsUı.hına ve muharrik ve müteharrik edevatm 
her türlü ihtiyaca cevab verecek surette İkına
line çalışılmaktadır. 

Memlekette nakliye hacmi ·artmaktadır. Muh
telif malların sevkini kolaylıkla ternin etmek için 
yeni nakliye vasrtaları sipariş edilmiş ve 3 nu
maralı proğramda da bu hususa ayrıca yer veril
miştir. 

Geçen yıl Divriğiye ulaştığını gördüğüı;nüz 

demiryolunun bu yıl Erzincana vaı:dığrnı ve 
ö.nüm.uzdeki yıl iç_inde de Erzurum şehrine va
sıl olacağını kı.vançla müjdelerim. 

Aııkadaşlar. ; 
Maliyerniz denk bütçe, sağlam tediye, vergi 

sistemlerini mükellef lehine ıslah ve tahfif vt:ı 

milli paramn istikrarım muhafaza prensibierini 
tam bir sadakat ve muvaffakiyetic takib ve tat
bik etmektedir. 

Halkın. ve çiftçinin vergi yükünü hafi:flet.
mek yolunda ötedenberi güdülen prensibin im
kan nisbetinde tatbikına bu yıl da devam t:ıdil

miştir. 

Kazanç ve muvazene vergilerinde yünlü ve 
pamuklu kumaşların istihlak vergisinde ve hay
van vergilerinde indirmeler yapılmış, hayvan 
vergisinin at ve katıra aid kısmı ile tıbbi ve 

ispençiyari maddelerin istihlak ver_gişi_ta_mamen 
kaldırılmı~tır. 

Bır kısım vergilerde yapılan m~!m. ind!rme; 
lere rağmen tahsilat muhaııırqen_ v&rid.!lttan g_e
çen sene d~ 29 milyon lira biı: fıı?:lalık _ gö~t~~
miştir. 

Bu. seneki tahşilatrp. da ta:hmi)ller.d.e~. z~y~d~ 
olacağı , umulmaktadır. · 

Ekonomik. sahadal\i inkişatlıı. mütenUışi.b ol~: 
rak daima bütçe tahmiııJ,er:ini aş~n De.vJet. va
ridatımn devamlıı artışı. bir taraftan veı:~ tah
f~flerini muayyen Qir I?r.oğ,ram. daıresip.Çle t,;ı.hıı~: 

kuk ettirmeğe, dJ,ğer, tıı.rll#an ı:puJ!telif s.ıı..ha.: 

larda verimli işlere ve . M.illi MüdaJa& hizJAet}e:
rine daha çok pay ayırınağa imkan ver:meki~dir. 

Teşviki sanay.i kanwı"Q.TI.dıı,n istif;ı.de eden mü
esseselere hariçten getirdikJ,eri ibtidai madde
lerle makine, aıat v,e edevat içp:ı verilmiş olan 
gümrük muafiı,eti kaldırılarak mezkG.r kanun
dan istifade eden ve etmeJien bi,itün sanayi er
Qabına ş,;ı.m.il olmalt üzeı:e bu nevi, ibt_ida'i mad
delerle makine,, alat ve. ed,ev.atın güpır.ük resim
lerinin cüz'i bir ha!fde inqirilmes~ ve makine alat 
ve edeva;tı için muamele v:ergisi. mu#iyetinin 
kabul edilmesi m~mleket sana;rii ÜJ;erinde ha
yırlı neticeler verecek bir: tedbir olmuştur. 

Bir kısım vergilerimizin tarh ve cibayet usul
lerinin ıslahı ve tatbikatt&. sadelik v,e birlik te
mini maksadile hazırlıınarak Yüksek Karoutaya 
sunulan layiha.I}.ın bir a;n evvEıl çıkarı).mas.qu te
menniye değer bulurum. 

Sayın arkadaşlarım; 

İnhisarlar idaresi kurumlıı,~ı:pm. mali mono
po!, ticari te~ekkül ve U}.ali valorizasyon kuru
mu karektcrini iktisalı etmesi iç_in. iqıı,.b, Elden 
esaslı tedbirler alınmıı.kta, ve. semerelri de. elde 
edilmektedir. 

Çok kı_yn:ı,etıi ve nefis mahsulJeriıp.j~d~:Qı l:ıir\ 
olan tütünün ziraat us.uJleri.ı;li d;üzeJtmek, zür
raı, mahsulünü işletmek ve değer ~i~atile. Sl!-t
mak bakiilllndan aydınlatmak ve korumak tü-' . 
tünlerimizi d,ünya piyasalarına, daha çok tam-
tarak ihracatım azami, ha~de çı~axii}.B:k. y.~lun, 

daki gayretler iyi :ı;ı-etieeler vermel,t~edir. 
Diğer inhisar maddelerinin istihşaJ.. v.:~ ~ti.Q.~ 

lakinde de inkişaflar- görüJ.me~~e<ijr. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Yüksek tahsil gençlerini istediğimiz v:-e muh,., 

taç olduğumuz g.ibi milli şuul'lu ve. modern kül
türlü olarak yetiştirmek ~çin lştan'Qul ~i~er~i-
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tesinin tekamülü, Ankara üniversitesinin tamam
lanması ve Şark üniversitesinin . yapılan etüd
lerle tesbit edilmiş olan esaslar dairesi:nde, V an 
gölü civarında kurulması mesaisine hızla ve 
önemle devam edilmektedir. 

Geçen sene tecrübelerinin ümid verici mahi
yette olduğunu kaydettiğim eğitmen okulları 

çok iyi neticeler vermiş ve eğitim kadrosuna bu 
yıl 1500 kişi daha ilave edilmiştir. Önümüzde
ki yrllar içinde bu mikdarm artrrılacağı şübhc
sizdir. 

Türk tarih ve Dil kurumlarmrn çalışmaları 
takdire layik kıyınet ve mahiyet arzetmekte
dir. Tarih tezimizi reddedilmez delil Ye vesika
larla ilim dünyasına tanıtan Tarih kurumu mem
leketin muhteli:f yerlerinde yeniden kazılar yap
tırmış ve beynelmilel toplantrlara muvaffaki
yetle iştirak ederek yaptığı tebliğlerl e ecuebi 
uzmanlarm alaka ve takdirlerini kazanmıştır. 

Dil kurumu en güzel ve feyizli bir iş olarak 
türlü ilimiere aid Türkçe terimleri tesbit etmiş 
ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden 
kurtulma yolunda esaslı adrmrnı atmıştır. 

Bu yıl okullarrmrzda tedrisatm türkçe te
rimlerle yazılmış kitablarla başlamış olmasını 

kültür hayatımız için mühim bir hadise olarak 
kaydetmek isterim. 

Türk gençliğimin kültürde olduğu gibi spor 
sahasında da idealine ulaştırılması için Yüksek 
Karoutaynı kabul ettiği «Beden terbiyesi» ka
nununun tatbilana geçildiğini görmekle mem
nunum. 

:M:uhterem arkadaşlarrm; 
Vatanm ve rejimin koruyucusu olmakla kal

mayıp en geniş ve hakiki manasile bir sulh 
arnili vebir egitim ve öğretim ocağı olan yenil
mez ordumuzun geçen sene de işaret ve izah 
ettiğim gibi son sistem silah ve motörlü vasıta
larla cihazlandrrrlması yolundaki çalışmalara 

hız verilmiştir. (Bravo sesleri , şiddetli a1kış1ar). 
Geçen sene Büyük Kamutayın kabul buyur

duğu tahsisat üzerine bir umumi silahianma 
proğramı yapılmıştır. Tatbikatı ilerl emektedir. 

Dı•ııi z kuvvctl<·rimizin takviyesi için lüzumlu 
rılaıı harb gemilerimizin küçük bir kısmı sipa
ı·i f? ed ilmiştir. Büyük bir lusmı da sipariş edil
llll'k Üz<~redir. (Alkışlar) . 

Du meyanda mevcud gemilerimizin daha 
ıııükcmıııel bir hale komılması için tertibat ı:ılrn
u.ıaktadır. 

Bu sene Gölcük barb tersanemizin inşasına 
başianacaktır. . 

Hava progranumız önemle .. tatbik ol~ak
tadır. 

Şanlı adım andıkça gönül ferahı ve sonsuz 
gurur duyduğumuz kıymetli ordumuz bu yaz 
§ark bölgesinde tabiatİn en çetin ve haşin şart
ları içinde yaptığı manevralarda her g·ün artan 
kndret ve kabiliyetini bir kere daha göstermiş" 
tir. (Şiddetli alkı~lar) . 

Çok değerli komutan ve subaylarımızia kalı
raman ederimizi huzurunuıda iftihar ve takdir
le selamlarırn. (Bravo sesleri, sürekli alk ış lar). 

Sayın Millet vekilieri; Harici siyasetimizin 
son sene zarfmdaki inkişafr geçen sene ana va
sıflarnır çizmiş olduğum esaslar clairesintle ce
reyan etmiştir. 

Son aylar zarfmda sulh, çetin biı· imtihan 
gec;irdi. Şimdi imtidadmı ancak daha bir müd
det sonra anlıyabileceğimiz yeni bir süki'ın dev
resi içindeyiz. 

Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en 
iyi yoldur. Fakat bu mefhum bir defa ele ge
c;irilince daimi bir ihtimanı ve itina ve her mil 
letin ayrı ayrı hazırlrğmr ister. 

Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlen
dirmek, her sahada her türlü ihtimaliere karşı 
koyabilecek bir halde bulundurmak ve dünya 
hadisatının bütün safahatım büyük bir tayak
kuzia takib etmek sulh sever siyasetimizin da
yandığı esaslarm başlrcasıdrr. (Bravo sesleri, 
;:ı lkışlar). 

:vfilletlerin emniyeti ya iki taraflı ve yahud 
<;ok taraflı umum1 müşterek anlaşmalarla uzlaş
ınala rla temin edilebilir diye mutlak mahiyette 
ortaya atılan ve her biri diğerlerine zrd addedi
len prensibler sulhun mnhafazası emrinde bizim 
i<:iıı katği ve isabttli değildir ve olamıız (Bravo 
ııesleri). Bunların her birini coğrafi Ye siyaı-:1 

ir.ah ve vaziyetlere göre kullanarak sulh yolun
daki ihtimamı realitelere tevfik etmek lı l" ı' mil
let ir:in ayrı ayrı bir vazifedir. 

Cümhuriyet Hükumeti bu hakikati g-örınü:-ı 

tatbik etmiş en yakin komşnlarr ile olduğu ka
dar en uzak Devletİerle olan münasebetleriııi 
clostluklarrnı, ittifakiarım ona göre tanzim etmf'
ği bilmiş ve bu sayede harici siyasetimizi sağ
lam esaslara istinad ettirmiştir (Alkışlar). 

Balkan siyaseti Balkanlarm münferid ve 
müşterek menbatlerinin en beliğ bir ifadesi 
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Balkan milletlerin:in ·her- birinin ayrı ayrı kuY
vetleşmesi de sulh yolundaki dinamik tarzı t<' 

lakkiniiı fili bir milialidir. 

Burada memnuniyetle kaydetmek istediğim 

bir hadise Balkan milletlerinin birbi1.·ine büsbü
tün yakrnlaştırmakta kuvvetli 3,mil olmuştur. 
V e yarın için de ümidler vadeden bir eserdir. 
Selanikte Balkan ·Misakı Devletleri narnma Kon
sey Reisi ve Muhterem Yunan Başvekili General 
Metaksas ile Sayın Bulgar Başvekili Müsyü Kö
se !vanof arasmda imza edilmiş olan anlaşma
dan bahsetmek istediğim anlaşılmıştır. Bu an
laşmada sulh yolundaki mütemadi gayretlerimi
zin ve Balkan Devletlerinin takib edebildİkleri 
salim politikanın hayırlı bir tecellisidir. (Bravo 
sesleri). 

Yine ayni realiteler ayni dinamizm ve ayni 
yüksek gayeler Sadabad akidlerinin maziden 
mevrus hurafeleri nasıl bir ·hamlede yıkarak 

münasebetlerini yeni ve velı1d esaslara istinad 
.ettirmeği bildiklerini göstermiştir. 

Türkiyenin diğer Devletlerle olan münase
betleri geçen sene sarahatle gösterdiğim yolda 
dostane inkişafmr takib ederek ilerlemekte bu
lunuyor. 

Hatay meselesinin son sene zarfmda geçir
miş olduğu safhalar malumunuzdur. 

Bu milli davayı bir Türk - Fransız dostane 
anlaşmasile halletmek yolundaki mesai muvaffa
kiyete erdi. 

Türk ve Fransız askerlerinin muvakkat ve 
müşterek işgali bu anlaşmanın bariz tezahürü 
oldu. Bu sayede sükün yerleşti ve intihabat ik
mal olundu. Nihayet Hatay, Millet Meclisine ve 
İstikialine kavuştu (Bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkrşlar). Müstakil Hatay Devleti bu gün 
inzibat kuvvetlerini tanzim eylemek ve memle
ketin dahili emniyetini de kendi vasıtalarile te-

min etmekle meşguldür. Bunun da yakmda ba
şarrlacağmı ümid ediyoruz. 

G.eçen sene «Yarınki Türk - Fransız münase
betlerinin dilediğimiz yolda inkişafma Hatay 
işinin iyi hir yönde yürümesi esaslı bir ölçü ve 
amil olacaktır» demiştim. Filhakika Hatay işin
deki Türk - Fransız anlaşması iki Devlet arasrn-

daki Jmütuı.se-betleri çok dosta:ne bir dtı.ftı.nı:a g~

tirmiştir. 

Hatay işinde istihsal edilen netieelerin istik
rarı Türk - Fransız dostluğunun da inkişafr ve 
tebcllürünc bir esas teşkil edeceği kanaatinde
yım. 

Cümhuriyet Hükumeti geçen senedenberi 
muhtelif devletlerle iktisadi münasebetlerini 
tanzim eden mukavele ve anlaşmalar imza et
miş bulunuyor. Bu meyanda İngiltere Hükfune
tile akdedilen ticaret anlaşması ve ayni zaman
da 16 milyon ingiliz liralık bir ticaret ve tesli
hat kredisi mukavelesini zikretmek isterim ki 
esasen buna müteferri kanun yüksek tasdikım
za iktiran etmiştir. 

Bir kaç gün evvel memleketimizi ziyaret 
eden Almanyanın mümtaz İktısad Nazırı Bay 
Funk ile J50 milyon marklık bir kredinin esasla
rında mutabakat hasıl oldu. Teferruat yakmda 
iki Hükumet arasmda tesbit edilecektir. 

Bu kredi anlaşmalarım memleketimizin ma
ll itibarıııa karşı gösterilen ciddi emniyetin ve 
haric! siyasetimizdeki dürüst hareketin bir tecel
lisi olarak telakkİ etmek lazımgelir (Bravo ses
leri). 

Hükfurıetin akdettiği mukaveleler meyanmda 
hukuki sahada muhtelif anlaşmalar mevcud ol
duğu gibi İstikialine kavuşan dost Mısır devleti 
ile aktedilen bir de dostluk, ikamet ve tabiiyet 
mukavelenamesi mevcud bulunmaktadır. 

Büyük komşu ve dostumuz Sovyet İttihadı 
Cümhuriyeti ile o-eçen yıl içinde yeni bir hudud 
nınkavelesi imza edilerek iki memleketin hu
dud münasebetleri bu suretle iki taraf tecrii
lıeleri nin gösterdiği salim esaslara bağlanrnrş

trr. Bu mukavelenin yakmda meriyet mevkiine 
konulması beklenilmektedir. 

Yine geçen yıl içinde !talya Hükumeti, Mon
törde imza edilen ve kendi iştirakine açık bıra
kılan Boğazlar mukavelesine iltihak etmiş ve 
hn komşu büyük memleketin bize karşı olan bu 
dostane hareketi memleketimizin de ayni dos
tane hissiyatile karşılanmıştır. 

Biiyük Kamutay; şimdiye kadar olduğu gibi 
hütiin işlerinizde başaı·ılar dilerim (Şiddetli ve 
sürekli aJkrşlar). 



~ - Heyeti, umumiyenin ak<).ettiği inikad ve eelselerin aded ve tar~hi ile ne kadar 
devam ettiklerini gösterir cetvel 

Beşinci Devrenjn dördüncü l çtimar esıı:ı smda Türkiye Biiyük Millet lVIeelisi Heyeti Umuqıiyesi 
1 son teşrin 1938 tarihinden 27 son kanun ı939 tarihine kadar 2 ay 27 gün zarfmda 28 inilmdda 
:)2 celse akdetmiştir. 

Celseler kamilen açıktır. Bu içtima içinde gizli celse akdolunmamıştır. 

Aşağıdaki cetvelin tedkikinden antaşılacağı üzere Heyeti Umumiye ceman 35 saat 20 dakika 
içtima halinde bulunmuştur. 

Ne kadar 
C elsenin devam ettiği 

İn i k aLl C ds c cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

1 1 Aleni J - xr -193R Salı 1 45 
2 2 » 7- XI - 1938 Pazartesi o Gfl 

3 2 » Jl-Xl - 193H lJuma o 43 
4 ~ » 1-1--XI - 19:38 Pazartesi 3 23 
5 1 » 16- Xl - ·ı93H Çarşam La 1 05 
G ı » 2~ - xr -1938 Pazartesi o 50 
7 1 » 2- XII -1938 Cuma u JO 
s 1 .>> 5- XII- l938 Pazartesi o 05 
9 ı » 7- XII -1938 Çarşamba o 22 

lO 1 » J2 -XH- ı938 Pazartesi o ı3 

11 1 » 14- XII- ı938 Çarşamba 2 33 
12 l » 16- XII- 1938 Cuma 2 05 
]:3 l » ı9- XII- 1938 Pazartesi 2 00 
14 » 2ı- XII- 1938 Çarşamba 2 20 
1:1 l .» 23 -XII - 1938 Cuma ı 00 
16 ı » 2- I - 19:39 Pazartesi o 25 
17 ı )) ..j. - I - ı939 Çarşamba ı 15 
18 ı » 6- I - ı939 Cuma o ı o 
H) 1 » 9- I -1939 Pazartesi o 45 
20 1 » ll- I -1939 Çarşamba o 20 
2 1 ı » 13- I -1939 Cuma ı 50 
:22 1 » 16- I -1939 Pazartesi o 25 
23 1 » 18- I - 1939 Çarşamba o 2Ş 

24 1 » 20- I -1939 Cuma ı 50 
25 1 » 23- J -1939 Pazartesi ~ 30 
26 2 » 25- I - 1939 Çarşamba o 13 
27 1 » 26- I -1939 Perşembe 3 45 
28 1 » 27 - I -1939 Cuma 2 QO 



3 - Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Umumi heyete muhtelif encümenlerden (144) tane mazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel, bunların 
hulasalarile muamele neticelerini göstermektedir. 

Bu (1.44) mazbatanın (105) i kanun, (20) si karar olarak, (5) i okunarak kabul, (7) si encumen
lere iade edilmiş, ( 4) ü okunmuş, (1) inin Hükfunete te,·diine karar verilmiş ve (2) si de dahili nizam· 
namenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır . 

.A - DAIMI ENCUMENLER 

Adiiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Adli evrakm Posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasile tebliğine dair kanun layihası hak
landa (1/1091) 

2 - Ankaranın Yakubabdal köyünden Yoz
gadoğullarrndan Ahmedoğlu Satılmrş Kayanın 

ölüm cezasına çarptırılmasr hakkmda Başvekalet 

tezkeresin e dair (3/511) 

3 - Gazi Antebin Lohan köyünden Karaha
cıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali Karanın 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair BaşvekiUet 

t C'zkrres i hakkında (3/467) 

4 - 1 mtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sa
hanın beher heldarı için maadin nizamnamesinin 
muaddel 49 ncu maddesi mucibince her sene ipti
dasmda alınması lazımgelen 10 kuruşun resim 
veya icar bedeli <llub olmadrğınm tefsiri hak
landa Başvekalet tezkeresine dair (3/314) 

5 - Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından 
doğan para cezalarmdan vazgeçilebilmesine izin 
verilmesine dair kanun layihasr hakkında (1/ 312) 

. . 6 - Mahsuldar ve ya:bani zeytin ağaçlarının 
aşılattrrılması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril
mesi hakkında kanun layihasına dair (1/808) 

16 - I - 1939 tarihinde 3560 sayılr kanuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 1075 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

23 - I - 1939 tarihinele 1074 sayılı karaı· olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - I - 1939 tarihinde 1070 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - I - 1939 tarihinde 3550 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3573 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



·7 Manisanin İlyasçtlar köyünden Musta-
faoğlu Hakkı Bicicinin ölüm cezasına çarptırrl
ınasına dair Başvekalet tczkeresi hakkında 

(3/ 518) 

8 - Manisanın İsınailler köyünden Köse 
::\[cmcdoğullarrndan Abdullahoğlu Küçük 1\fnsta

. fa. Baltacımn ölüm cezasına ı;:arptırılınası halclun
dH Ba~vek~let te:ı:kr.resine dair (3/505) 

9 - Ofun 'l'orvel köyünden Krnrcıkoğulla

, rmdan Pehlivanoğlu Memed Ersoyun ölüm ceza
' sma çarptırılması hakkında Başveka1et tezkeresi
, ne dair (3/523) 

ıo - Şurayi devlet kanunu layihasma dair 
(ı;ı85) 

ll- Uşağm Dağdemirler köyünden Sarı Me
ınedoğullarmdan Ahmedoğlu Halil Önderin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başveka
let tezkeresine dair (3/545) 

26 - I - ı939 tarihinele 1076 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

l S - J - ı939 tarihinde 1071 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - I - 1939 tarihinde ı072 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2ı - XII - ı938 tarihinde 3546 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - I - ı939 tarihinde 1077 sayılı karar olarak 
kabul edilmiŞtir. 

Arzuhal encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Aydın ınebusu 1l'alısin Saıuıı, Arzuhal 
cncümeninin 15 - VI - 1938 tarihli fahtalık karar 
cetvelindeki 1633 sayılı kararımn Umumi Heyette 
müzakeresine dail' takriri hakkında (4/85) l::l - 1 - 1939 tarihinde kıtbul Pdilmiştiı· . 

:d - Yozgad ınebusu Emin Dranıamn, Arzu
hal encümeninin 30 - XI - 1936 tarihli haftalık 

karar cetvelindeki 519 sayılı kararın Umum:i H e-
yette müzaker esine dair takriri hakkında ( 4/36) 13 - I - 1939 tarihinde kabul edilmiştir. 

3 - Yozgad ınebusu Emin Dramanm, Arzu
hal encümeninin ll - IV - 1938 tarihli haftalık 

karar cetvelindeki 1355 sayılr kararm Umuınl 

Heyette müzakeresine dair takriri hakkında (/71 ) 26 - I - 1939 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bütçe eneümeninden gelen mazbatala.r 

ı - Arazi vergisi hakkındaki ıS33 sayılı ka
numın bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın

ua kantın layihasına dair (1/1022) 26 - I - 1939 tarihinde 3585 saylrr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



-- ·18-
'2 - Ara:zi ve11gisi kan'ununun 2 nci madde

sine ıbir fıkra ek:lenmesine dair kanun layihası 
hakkında (1/970) 

3 - Arttrıma, eksiitme ve ihale kanununa 
ek kanun layihasma dair (1/1166) 

4 - A~keri fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun layiliasma dair (1/ 1045) 

5 - Askeri memurlar hakıkında 1455 s~yılı 

kanunun 5 nci maddesile zeytinin değiştirilme
sine .ve ıbu kanuna iki muvakkat madde eklenme
sine dair olan 3128 sayılı kanunun muvakkat 
birinci maddesinde yazılı . ( ımemur ve. askeri 
mensubları ) tabirinin tefsiri hakıkında Ba~-eka
let tezkeresine dair (3/531) 

6 - .Askeri ve mülki telmüd kanllıl1unun 25 nci 
.maddesine istinaden tekaüd maaşları :birinci de
rece üzerinden tadil edilen mütekaidlerden malul 
olanlarm ayrıca ibu kanunun 30 ncu maddesin
delk istifade -ed1b etmeyecek:lerinin.tefsiri hakkın
da Başvekalet tezkeresine dair .(3/51:4) 

7 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 63 
ncü maddesinin tadiline ve mezkfu kanuna bir 
muvakkat madde ilavesine dair olan 2071 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vek3Jet tezkeresine dair (3/507) 

8 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesille dair kanun 
layiliası ve Maliye encümeni mazbatasile askeri 
ve mülki tekaiid kanununun 14 ncu maddesinin 
son fıkrasmm tadili hakkında kanun layihasma 
dair (1/1032, 1046) 

9 - Atatürkün cenaze merasimi için yapıla
cak sarfiyat hakkındaki kanun layihasma dair 
(1/1153) 

10- 1935 mali yılı sonuna kadar olan arazi 
vergisi bakayasmm munzam kesir ve cezalarile 
birlikte affine dair kanun layihası hakkında 

(1/1180) 

11 - 1938 mali yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bütçelerin bazılarmda değişiklik 

. i'\Hu>ıhna.sı hakkında kanun 1ayihasma .dair 
(1/1164) 

4 - I - 1939 tn.rihinde Ziraat enciiaı:enine. 

13 - I - 1939 tarihinde 3559 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarilıinıle 3575 .sayılı ~~nun olarak 
kabul ediLmiştir. 

26 - I - 1:939 ıtarihirı:de 35-74 sa:fili (kanun .olarak 
oka:bul edilmiştir. 

14 - XII - 1938 tarihinde 1067 sayılı :karar ola
rak kabul edilmişti;r. 

14 - XII - 1938 tarihinde 1 068 sayılı karar ola
rak kabul edi)Jniştir . 

2 - I - 1934 tarihinde 3549 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - XI - 1938 tarihinde 3540 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - I - ·1!l39 :tarihinde 3586 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 - XII - 1938 t;lJ,'ihirıde 3548 sayJlı ka11un ola
rak kabul edilmiştir. 
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12- - 1938 m.a.ıı . yıh mu:vaU:rtei UIİi-ü:öi,iye ka

nununa bağlı ıbazı daire bütçeleril~ (L) cetv'elin:
de değişiklik yapilması hakkında 1/1177 ve 1938 

mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlr büt
çe ve cetvellerin bazılarmda değişiklik yapılması
na dair 1/1178 sayılr kanun layihalarile İdare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cümhur 1938 mali yılr ılıütçelerinin bazı fasılia

rına munzam tahsisat ilavesine dair 2/ 84 ve Di
vanı muha.sebat 1938 mali yılı büt~sine 540 li
ralık münakale yapılması hakkında 2/86 sayılı 

kanun teklifine dair 
13 - 1938 mali yılr muvazenei umumiye ka

nununa bağlı bazı daire •bütçelerine murizam ve 
fevkalade tahsisat verilmesi ha:kkında kanlin la
yihasile İdare ilıeyetinin, Büyük Millet Meclisi 1938 
mali yılr bütçesinin ıbazı fasıllarma talısisat ila
vesine dair kanun teklifi hakkında (1/ 202, 2/ 87) 

14- 1040 sayılr kanunun 2 nci maddesine bir 
(E) fıkrası ilavesi hakkında kanun lay-ihasma 
dair (1/1134) 

15 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve va
zifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kanu
nun bazı hükümlerini değiştiren 3406 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasma dair kanun lay:ihası 
hakkında (1/1176) 

16 - Devlete aid matbaalarm birleştirilme
si hakkında kanun layihasrna dair (1/ J92 ) 

J 7 - Devlet demiryolları Ye limanları işlet
me idaresi hesablarında lmyidli , 1929 yılı so
nuna kadar olan muamelattau doğan bir kısım 
borçlarm ne suretle terkin edileceğine daiı· ka-

26 - I - 1939 tarihinde 35'80 sayılı kanun olarak 
k&bul edilmi~tir. 

27 - I 1939 tarihinde 3591 sayılr kanun. olarak 
kalbul edilmiştir. 

20 - I - 1939 tarihinde 3567 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 - I - 1939 tarihinde 3571 sayılı k~nun olarak 
kabul edilmiştil'. 

11-I-1939 tarihinde 3558 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

nun layihası hakkında (1/ 1074) 7- XII- 1938 tarihinde kahrıl edilmiştir . 
J 8 - Devlet demiryolları ve limanları umu

mi idaresinin teşkilat ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılr kanuna ek kı:ınun H\yihasr hakkmcl:ı 
(1/ 1181) 

19 - Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi 
h akkındaki 2133 sayılr kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun layihasr hak-

:W. J -1939 tnrihirıdr ::l:i76 sa .\·rlr kaıınıı olarak 
kahul edilmiştir . 

kında (J / JJR9 ) 26- I -1939 tarihinde 0577 sayılr kanun olarırk 
kabul edilmiştir. 

20 - Giresun mebusu Hakkı Tarık Ustm. 
damga resmi kanununun ll nci maddesinin 74 
ncü numarasının değiştirilmesine dair kanım 



80 -
teklifi hakkında (2/79) 

21 - Gümrük tarife cetvelinin 756 numaı·a
sma giren tazyik veya temyi edilmiş ve metre 
mildbı üzerinden gümrük resmine tabi tutul
muş olan gazierin safi siklet üzerinden resim 
veren eşyaya kryasen mevzu bulundukları zarf 
ve ambalajlarımn resimden muaf olup olıuıya
cağmrn tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/ 489) 

22 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilatı hakkmda kamın teklifi
ne dair (2/ 75 ) 

23 - İdare Heyetinin, Divam ınuhasebat 
1938 mali yılı bütçesinin bazı fasılla l'I arasmda 
münakale yapılınasma dair 2/81 ve Büyük Mil
let Meclisi ve Dh-am muha.sebat 1938 mali yıh 
bütçelerinde müna.kale yapılması hakimıda 2/ 82 
sayılr kanun teklifine dair 

24 - İdare Heyetinin, Riyaseti Cümhur da
iresi te§kilatı haklundaki 2] 80 ve 3011 sayılı 
kanunlarm bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifı hakkmda (2/ 83 ) 

25 - İkinci kanun ve ı;ıulıat 19:J9 aylan üc
ret ve maaşlarının tediye sureti. hakkrrıda kamıu 
layihasrna dair (1/1 191 ) 

26 - İmtiyazh madenierin ihtiva eylediği 
. ahanın beher hektarı için maadin nizamnanıı>
sini.n ı:nuaddel 49 ncu maddesi mucibince her 
sene iptidasmda alınması lazımgelen ] O kuru
şun resim veya iear bedeli olup olmadığmnı 

tefsiri hak km da Başveka.lct tezkı>resine clıı il' 
(3/314) 

27 - İnhisa.rlar uınum müdürlüğü 1938 mali 
yılı bütçesinde 150 000 liralık miinakale yaptl
ması hakkında kanun Jayihasma dair (1/ ]]69 ) 

28 - Ka~akçılrktan haşka inhisar sn<;laem
dan doğan para cezalarmdan vazgeçilebilmeı-:iıw 
izin verilmesine nair kanun layihasr hakkmd a 
(1/312) 

29- Kırşehir Yozgad ve Keskin ınıntakala 

rmda yer sarsmtısmdan yıkılan ve harab olan 

27 -I - 1939 tarihinde 3590 · sayılı kin un olarak 
kabtti edilmiştir; 

12 - xn-1938 tarihinde 3544 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - I - 1939 taribinde 3552 sayılı kaıınn o laı·ıı k 
kabul edilmiştir. 

9- l-1939 tarihinde 3555 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 -1- 1939 tarihinde 3:>68 sayılt kanun ula ra k 
kabul edilmiştir. 

26- I- J939 tarihinde 3572 sayılr kanun ulaı·ak 
kabul edilmiştir. 

4 - T- l939 tarihi nd C' 1070 s;ıyrh karın· olarak 
k:ı,hııl edilmiştir. 

H - l- ·1939 tarihinde 35;)6 sa y-rlr kanun olara k 
Jnıhul edilmiştir . 

2- I - 1939 tarihinde 3550 sayılr kı:ınun olarak 
kabul edilmiştir. 



-:81 
binalarm inşaat ve tamiratmda kullanılmak 

üzere Kızılay tarafından sevkolunacak inşaat 
~esillin -Devlet : demıiljıGUa11mda : parasız 

nakledilmesi hakkmda kıtnun · J.ayiMsına · da i ı· 
(1/1141) 

30 - Mahsuldar ve yabani zeytin a.ğı<wlarırun 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilm e

si hakkında kanun layİlıasma dair (1/808) 

31 - Milli Müdafaa ihtiyaçlıa.rı iç.lıı G125,5) 
milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkın
daki 3395 sayılı kanuna ek kanun layİlıasma 

dair (ljll92). 

32 - Milli Müda:l)aa vekaleti 1938 mali yılı 
bütçesinde 200 000 liralık münakale yapılmasma 
dair kanun layihası hakkında (1/1199) 

.33 - Muvazene vergisi kanununda bı.tzı dP
ğişiklikler yapıLmasma dair olan .3.404 · sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasının değişti-

. .. , .. 

.. 
.. . :..- · 

.9 .. - I - 19:W . tariılıinde 35M .sayılı .kanun · alııra 
kabul edilmiştir. 

26--. I - 1939 tarihinde-3573 ısayrldmn.un olarak 
kabul ·edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3587 sayılr kantın olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - · ı 1939 tarihinde 3581 sayılr kınnın olara]\ 
ka:bul edilmiştir . 

rilmesi hakkında kanun layihasma dair (1/ 1193 ) 26 - I - 1939 tarihinde 3588 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

34 - Mübadele ve teffiz işlerinin .lmtği tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kanun layihasma dair (1/991) 

35 - Mübadil-, ~ayrimübadil, mtihaeil' ve.' sa
ireye kanuniarına tevfikan teffiz veya ·adiyen 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap
tma dair olan 1331 sayılı kanunun 9 ncu madde
sinin tefsiri .hakkmda <Başvekalet iezkeresihe dair 
(1/510) 

36- Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 
hayvanlarm köylü ve yetiştiriciye satılması hak
kında kanun layİlıasma dair (lj1035) 

37 - Ordu, deniz ve jandarnı:a subaylarile 
memurini hakkındaki 912 sayılr kamınun 4 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
hakkında (3/524) 

· .38- Orman •umumımüdür1üğü:l9:3B mali .yılı 

bütçesinde nıünakale yapılması ve ıl(i)O 000 lira
lık munzam tahsisat verilmesi hakkında 1/1194 
ve Orman uınum müdürlüğü 1938 mali yılı büt
~esinde değişiklik yapılması hakkında 1/1195 
sayrh kanun layihalarma• dair 

1 ·- :I - 1939 ·t-a.Tihin.de, 3551 . sayılı · kanu.n .. otanı.k 

kabul edilmiştir. 

19 - XII - 1938 tarihinde Adliye encümeninE'. 

18 -:I- 1939 ·ta·r ihinde 3:JG{3· sayılı kamm.:olar.ak 

kabul edilmiştir. 

2 - I - .193Wtarihinde :1069 ' sarılı kzriar · ole;raık 

kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3582 sayılr kaıniri.i'olara~ 

kabul edilmiştir. 



39 - Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1938 mali yilr bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun layihasma dair (1/1196) 

· · · 40 _, Şurayı devlet katiunu layihasma dair 
(1/185) 

41 - 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla 
llimortisman sandığına verilen avansin tezyidi 
hakkında kanun layihasrna dair (1/1185) 

42 - Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali 
yılr bütçe kanununa ek kanun layihasma dair 
(1/1161) 

43 - Vakıflar urtının müdürlüğü 1938 mali 
yılı bütçesinin muhtelif fasıllarına 73 000 liranın 
munzam tahsisat olarak ila,vesine ve 12 000 lira
Jrk mürrakale yapılmasma dair kanun layihası 

hnkkrncla (1/1171) 

26 -I- 1939. tar1hindfl 3588 : ~aytlı kanuri · ol~ra:k 
kabul edilmiştir. 

21 - Xll - 1938 tarihinde 3546 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3589 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - XII - 1938 tarihinde 3545 sayılı .' kaiı~n ola- . 
r a.k kabul edilmiştir. 

9 - I - 1939 tarihinde 3557 sayılı ·kanun olarak 
kıı hul edilmiştir. 

Da.b.iliye encümeninden gelen mazbatal~ 

1 - Adli evraıkm posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun layilıası 

hakkında (1/1091) 

2 - .Arazi vergisi haklandaki 1833 sayılı ka
nunun ıbazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında . 

kanun layiliasma dair (1/1022) 

3 - 1935 mali yılı sonuna kadar olan arazi 
vergisi bakayasının munzam 
birlikte -affine dair kanun 
(1/1180) 

kesir ve cezalarile 
layiliası h&kkrnda 

4 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve va
zifeleri hakkmda:ki 1624 sayılı kanlinla bu k,anu
nun bazı · hükümleriiii değiştiren 3406 sayılr ka
nunda değişiklik yapılınasma dair kanun layihası 
hakkında (1/1176) 

5 - !darei umumiyei vilayat kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 2630 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun layihasıa dair 
(1/1190) . 

16 - I - Ş1939 tarihinde 3560 sayılı kanun ol.arak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3585 sayılr kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3586 sayılı kanun alıırak 
kabul edilmiştir. · 

·23 - I - 1939 tarihinde 3571 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3578 ayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



- .. . ~ 

6- Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiye- · 
si ve intacı haldrnıdaıki 1771 sayılı kav.ı:ma ek ka
nun layihasına dair (1/991) 

: ~ - . -·r ,. - .. . . ; 
_ 7.- Mübadil, gayrimübadil, m~acir ve saiı;e

ye-kanunlarilla ieVfikan'-te:ffiz :veya adiyen tahsis 
olunan gayrimenkul emvalin t~puya ·raptrmi. dair 
olan 1331 sayılı kanunun 9 cu maddesiin tersiri 
hakkında Ba.şvekalet tezkeresine dair. (3/510 ) 
· · s· :_:_ ·şarlıyı de~ıet kan u~ u. layiliasma dair 
(1/185) · ·- . ··- · · -'. ' - . 

.. -·. ·, ·' ·. ·~ . -·-

1 • 

2 - I ~ ~939 ta!ihinde 3551 sayılı kanun olarak 
-kabul edilmiştir. 

19-XII~1938 tarihinde Adiiye eneümenine, 

21 - XII - 1938 tarihinde 3546 sayılı kanun olp.rak 
kabul edilıniştir . 

Divam muhasebat encümenin_de~ gelen ma~batalar _ 

1 - Birinci kanun 1937 : şuıbat 1938 ayl arı

na ai~ raporun sunulduğuna dair Divam muha
sebat riyaset! tezkeresi hakkında (3/494) 

2 - Haziran : .ağustos 1938 ayla_rına aid ra
porun sunulduğuna dair Di'\'aDI muha~ebat riya
seti tezkeresi hakkında (3/566). ' · · · 

3 - Mart : mayıs 1938 aylarına aid rapoı·urı 
sunulauğuria da1r '])i~aiıi ~uhasebat .. riyaseti tez-. 
keresi haldrnıda (3/558) ·· · ·· . 

4 - 'fahlisiye umum müdürlüğü 1934 mali 
yılı hesabı katgisine aid Il1~tabakat .beyı).nname

sinin. ~~n~ldu~u~a dair :öivapı, _ı;nı;ıhaseb_a t ri yaseti 
tezkeresile TaJhlisiye umum ~üdürlüğü 193-t yrlr 
hesabı katğisi hakkında kanun layihasına dair 
(3/544, 1/ 460) 

28 - XI - 1938 tarihinde 1066 sayılı karar ola
rak ka bul edilıniştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucilıince 
hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ucu maddesi mucibince . . . . . 
hüküınsiiz kalınıştır. 
' . . 

23 - XII - 1938 . tailıinde 3547 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninden gelen mazbata.lar 

1 - 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir 
(E ) :fıkrası ilavesi hakkında kanun layillasına 
dair (1/1134) 

~ { .. ,, 

. . . . . -~~~: . - . ' ' 
2 - Gümrük tari:fe cetvelinin 756 ·numarasıııa 

giren tazyik veya temyi edilmiş ve metre mikabı 
üzerinden günıl'Ük resmin e tabi tutnl-

20 - I - l939 t~rihinde, 3567 s;ı.yılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

.-
. -. -· . , . 



'fiı.uş olan gazierin spfi . siklet __ üzerinden resim ve
ren eşyaya kryasen mevzu bulundukları zarf ve 
ıı.mbala3l2.nnm re~md~n muaf · olub'· oim-ıyacağr
nın tefsiri 1ıakkında Başveka.let · tezkeresine dair 
(3/489) 

3 --:- Ka~akçılıktan başka inhi.sar suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebilınesiı:ı.e izin ve
rilmesine--dair k<amın layihasr hlakhnda ('I.Y3i2) 

. ~ : ' ilı.: -
12 - XII - 1938 tarilimile -a~ sayıli kanun ola-

rak-katıuı- ed:ilirriştir. 

2 - I ·- 193·9 tariıhüıde 3550 sayılı ikanıın o1~rak 
ka:l:ml · edilinifÜI': 

Hariciye encümenind en gelen m&ıbatalar 

1 - Balkan itilafı Devletlerile ·Bulgaristan 
arasmda 31 temmuz 1938 tarihinde Selanikte 
imza edilen anlaşmanın tasdila hakkında kanun 
layİlıasma dair (1/1133) 4- I- 1939 tarihinde 3553 · sayıli kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
2 - Beynelmilel sıhhi mukavelenam-enin tas-

dikı hakkmda kanun layİlıasma dair (1/ 1115) 28- Xl '- 193& tarihinde 35'42 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

· 3 - Cenaze nakline mahsus Beynelmilel İti
lafnameye iltihakımrz hakkında kanun layİha
sına dair (1/1136) 

4 - SiJ:ihat patentaları ÜZerlerine yapılan 
konsolosluk vizelerini kaldira.n beyneimilel J İti

lafnameye iltihakrmız hakkrnda kanun layİhası
na dair (1/1120) 

5- Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa Cüm
huriyeti arasmda Ankarada imza edilen dostluk 
muaheelesi ile ·miişterek! .:heyanname ve ,optanlua 
mütedair protokolün tasdikınm .dair: kanun layi
lıası hakkında (1/1147) 

6 - Türkiye ile Almanya arasındaki mübade
lata ve tediyata müteallik olup 30 ağustos 1937 
tarihinde imzalanmış olan anlaşmanın tasdikrna 
dair kanun layihası hakkmda; ,,(l/894) . _ 

7- Türkiye - Almanya ticaret mukavelena
mesine müzeyyel itiHlfın tasdikrna dair kanun 
lay.ihası · lüıkkmdiı. ( lY5'8l5) 

8 - Türkiye - Alınanya arasındaki ticari 
ınübadelelere aid ı;ınlaşma ile ticari mübadelele
re ve tediyata mÜteallik protokolün tasdiknıa 

26 - I - 1939 ·tarihinde 3584' sayılı , kanun olara k 
kabul etiilmiştir. 

14-- XI- 1938-·tarih'imle-o 3541 sayıli kanun ola· 
rak kabııl ' edilmiştir: 

6- I- 1939 tarihinde encümene iade edilmiştir. 

20- I- 193& · tariMnd~3579 •sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - I - 1939 tarihinde 3569 sayılı kanun olarak 
kabul E-dilmiştir. · 



_ ...... 
dair kanun lfıyihası hakkında (i/ 1150) 

··· · '9- ·- 'fürkiye - Finlandiya · ticaı·et anla:şına
sma bağ lı II sayılı listeye dahiL pôzisyonla rda 
tadilat yapılması için Finlandiya: Hükuıneti ilı· 

teati edilen mektublarm tasdikr hakkında ka
nun layihasına dair (1/ 1146) 

10 - 'fürkiyc - Hollanda-.. tiearet . anlaşnıa
sına mütedair protokolde tadilat yapılması için 
teati olunan notaların tasdjkr hakkında kanun 
layihasma dair (1/1148) 

ll - Türkiye - lsveç ticai&t y.& ! . .lfllring ,an
laşmasına bağlı protokoldeki listede münderiç . 
«diğer emtia» tabirinin tadili hakkında kamnı 
18;-yihasma dair ( !l./11&1:) · 

12 - Türkiye - Yugoslavya ticaret ve sey
risefain mukavelesin~ munzam protokole mer
but A listesindeki «Levure (Maye) » kelimesi
nin 565 tarife numarası önünden 165 tarife nu
mın:asma nakli · hıı.kkmda .kanun . l~yih:asma da
ır (1/ 1149) 

13 - Y ekne~ak bir deniz balizajı sistem i ıı-:.ı 
mütedair Anlaşmaya iltihakımız hakkında ka

nun la):rihas~ dair! CY 115_5) 

· ıs - ,ı- -1939:'; ta:nhinde-~i.M.: n.yılıı kımun-. alarak 
kahnl · e.dilmittir. 

.18 -.J---1~ 1 ta:Tiliiilde. ,.3.5.~: .. suyiillkwıim< Olari.k 

kal:n1l>~i~tir> :. · 

.. ·lu--.ı,.. ,.tM.9 ı ta:r.iliinileıı 35fili,8.8'3'rlı .kanıuı. DOiııa.'ftk 

kabul e~n,. 

18 - 1 -1939 hı.rihi.ride .3566 ~ılı :lumun ~ .ola.ru-.k 

kabul edilmiştir . 

16- l - 1 !:109 tarihinde 3562 sayılı kanun olarak 
kabıli edilmiştir . . 

27- 1- 1909 tarihinde %n ~a~rılı kaıuuı . olaı:ak 
kabul edilmiştir . · .. .. · · · ·- · · ·· · 

· - İktısad,eııcümeııinden gelen mazbatalar 

1 - Gümrük tarife cetvelinin 756 nurnara
sma g·iren tazyik veya temyi edilmiş ve metre mi
ldi br üzerinden gümrük resmine tabi tutulmuş 
olan gazierin safi siklet üzerinden resim veren eş-

. ya>y1.11 kıyssen mev-zıi . bulundukilaı:ı: iaırf ve. amba.
lftjlarrnm resimden muaf olub oliDı:şaca:ğımn ı tef 

siri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/489) 

2 - 1mtiyazlr madenierin ilitiV.a::. e-yled-ı.g"i; sa
hanın beher hektarı için maadin nizamnamesinin 
ınuaddel 49 ncu maddesi mucibince her·sene ipti
dasında alınması lazım gelen 10 kuruşun resim 
veya icar bedeli olub olmadrğl?m tefsiri hak
kmda Başvekalet tezkeresine dair (3/314) 

12 .-·XII:- .19..38 tln'ibinde·. 3544: &1tyiluk1ın:un.;nla.-

rak kabul edilmiştir. , . . .. .. .. .. .... . 

4 - I - 1939 tarihinde 1070 sayılı karar olarak 
kabUl edilıni~Ür. . ' 



- 8~ 
. - ~ · __:. Mitbsuhi~rrve ~·yabAni · zeyt.in · ağaçların~~.' 

atılanması ve zeytin mahsulleİ:iQ.in , iyil~ştiril
ınesi hakkında kan, un layihasrna dair ( 1/ 808) 

· 4 -'- 'İ'Üi'kiye ile Alnuiiıya · aras1İıdaki müba
delata ve tediyata müteallik olüb .30· ağustos 
1937 tarihinde imzalamrtış olan. aı;ı.laşı:lıanm tas
dikma dair kanun layihası hakkı~da {1/894) 

· ., 5 - Türkiye - Alınanya arasındaki ticari 
mubadelelere aid anlaşma ile ticari mübadele
lere! ve . tediyata mü teailik .protokolün tasdikma 
dairkanun layihası hakkında (1/1150) 

6 - '!'ürkiye - Almanya ticaret. mukavele
namesine müzeyyel itilafm tasdikma dair ka
nun layihası haklanda (1/586) 

7.----:- Türkiye - Finlandiya ticlıi·et aıilaşırıa

sma bağlı II sayılı listeye dahil pozisyonlaı·da 

tadilat yapılması için Finlandiya Hükümeti ile 
teati edilen mektublarm tasdikı hakkında ka
nun layihasma dair (1/ 1146) 
.'Ir- . 

S - Türkiye - Hollanda ticaret anlaşmasına 
ınütedair protokolda tadilat yapılması için teati 
olunan notaların tasdikı hakkında kanuıı layi

lıasma d_air· (1/Ü48) 
. t . . ~ 

-
9 - Türkiye - !sveç ticaret ve kliring anlaş-

masına bağlı protokoldaki listede münderiç «di
ğer em};ip tabirinin tadili haklanda kanun layi
hasına ' dair (1/1151) 

ıö .:...:.. 'furkiy~ ·_ Yugosliı.vya ticarel ve seyri
sefain mukavelesine munzam prötökole merbut A 
listesindeki «Levure (Maya) » kelimesinin 565 
:tarife numarası önünden 165 iarife numarasma 

26 - I - 1939 tarihinde 3573 sayılı kanun ol~rak 
-.kırlhıJ ~diiıniştiı:ı:t ' . ' 

20 - 1 : 1939 tarihinde 3570 sayılı kanun olarak 
kabu,l edilmiştir. 

18 - I _ 1939 tarihinde 3564 sayılı kanun olarak 

kab~. ~ili;lmiştir . .. 

20 • I - 1939 tarihinde 3569 ş;:ıyılı ~anun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 , I - 1939 taı·ihinde 356G sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - ı - 1939 tarihinde 3561 saYılı' krin~ıh ~olarak 
kabul edilmiştir . 

· 18 -~ .I - 1939. tarihinde 3566 sayrlı kanun- olarak 
kabul edilmiştir. 

nakli hakkında kanun layiliasma dair (1/ 1149) · 16 ·"· I ·- 19.39 tarihinde 3562 sayılı kanun olarak 

- lt .:..:.:... YeltiıeS~k bit, dEiniz ·b~lizajı · ~istemine 
mütedair anlaşmaya- .iltihakıtiiri .. hakkmda kanun 
layiliasma dair (1/1155) · · . . : __ , .. 

kabul edilmiştir. 
~- .. 

27 ·- I - 1939 tarihinde 3592 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



8'1- ,_ 

Maarif encümeninden gelen fua.zba.~ . .. . . .. ~ 

· ı .:_ ·Devlete ai d matbaalıı:tm. ; .• birleştirililıesi 
hakkında kanun layiliasma dair (ijı92) 

· 2 - Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi 
hakkındaki 2133 . sayılı kanunun bazı maddeleri
nıin değiştirilmesine dair kanun layihasr hakkında 
(1/1189) 

. . .... \. 

. . - - .... · . .. ~ ~-- --
·ll .- I - 1939 tarihinde 3.558 sayılr kanun olarak 
kab~ ·edilmiştir; 

26 , I - 1939. tarihinde 3577 sayılı kanun olıtra.k 
kabul edilınişti. . . 

Maliye encümeninden gel~n m.a.zb&talar 

ı - ..A.ra~i vergisi hakkındaki ı833 sayılı ka
nunun bazr hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun layiliasma dair (ı;ı022) 

- ' 
2 - Arazi vergisi kanmıunıın. · 2 nci madde-

sine bir fıkra eklenmesine dair kanun Üiyihasr 
hakkında (ı/970) 

3 - Arttırma eksiitme ve ihale kanununa ek 
kanun layiha.sına dair (ı/1166) 

4 - Askeri fabrikalar tekaüd ve '.muavenet 
sandığı hakkında kanun layihasma dajr (1/1045) 

5 - Askeri ve mülki rtekaüd kanununun 25 
nei maddesine istinaden ıtekaüd maa,şlarr bir-inci 
derece üzerinden tadil edilen mi:lteka.ldıerden . ma
lUl olanlarm ayrıca bu kanunun 30 ncu madde
sinden istifade edib etmiyeceklerinin tefsiri.iha.k
kmda Baş.veka1et te~~e~esine dair ~3/514) 

. • ;. . · ,~ ;, .... .. c._·.; ._ :· . . ı . . ~ 

6 - Askeri ve mülki tekaüil"k'aü.un1ınuı~ 53 
ncü maddesinin tadiline ve mezkU.r kanuna bir 
muvakkat madde ilavesine dair olaıi 2071 sayılı 

kanunun 2 nci maddesinin tefsiri ··hakkında Baş

vekalet tezkeresine da.ir (3/507) · 

7 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kantın 
layihası hakkında (ı;ı032) 

8 - 1935 mali yılı sonuna kadar olan arazi 
vergisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile 
birlikte aifine dair kanun layiha:sı hakknıda 

(1/1180) 

26 - I - ı939 .tarihinde 3585 sayılr .ka~uri ·olarak 
kabul edihİıiştir. 

4 - I - .i939 ıtarim.nd~ ·.ziraat encümenine. ~ · 
. . - -
ı3 - I - i939 tarilıiılde 3559 sayılı kanun olarak 
~abul ediLnn.,tir. 

26 - I - ı939 tarihinde 3575 ~yıh kanun olarak 
· kabul edilmiştir. -

14 -- ' .XİI · ~ 1938 tadh-ihde ' ıo&l. ~ll,ytli .kaı'rıir :ota: 
rak kab W edilmiştir. -. : : . :: . ) ; 

. 1 . "ı 

-

14 -. XII - 193.8 tarihinde .10()8 ,sayih karar ola-
rak kabul edilmiştir. . - . . . 

2 - I ~ 1939 tarihinde 3549 sayılr kanun olarak 
kabul ' edilmi·ştir. 

26 - I - 1939 taiihinde 3586 'sayılı kanun: · ola
rak kabul edilmi~tir. 



9- 1940 sayılr kanunun 2 :-n~i ımacld~sine · bir 

(E) fıkrası ilavesi hakkında kanun layihasma 
·cıair· -c ı/ıi34)- -20 - . ı - 11939 teilı.~e ,3M7: sııyrh ;k!a.nunrola-

; ' : '· : .. ~ ' . . ,':· ·,_· rak kabul rruUimi.ıbıi · - ... 
lO - Devlete aid matbaaların i brnreşthıilnte

si hakkında ·kanun layihasma dair (1/192) .11 ·- ;l - .1939 · tar,ihinde . 3658,~yılı ' k.anıuı .. olerak 
' kabnl .-e.dilmiştir. 

ll - Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, 
damga. :l'~i . Jkammıinmı .J:1 :ne1 :.madde:;;inin 
7 4 ncü numarasının değiştirilmesirie il:liıir lkrouin 
teklifi hakkında (2/ 79) 

12 - Gümrük tarife cetvelinin 756 numara
sına giren tazyik veya temyi .e4~~ v.e metre . 
mikabı üzerinden gümrük resmine - t~bi tutulmuş . 
olan · gazlarm safi siklet üzerinden resim veren 
eşyaya kıyasen mevzu· bulundukları zarf ve am
b~-ıl4jla:rmm rr.esİ11lden .muaf. olup ol.ı;q~ya~ağJn.rn 
tefsiı·i hakkında Başvekalet ie~eıwsine. ,dair 
(3/489) ... '- '' ' . 

13 ~ ;İmtjyJJ,Zlı maden~rin.ihtivad}yl~dl~i sa: 
hanm beher hektarı için maadin nizamnamesinin 
muaddel4.9.ncu.maddesi mueibince1~r sene ipti
dasrnda alınması lazım gelen 10 .kuruşun .resim 
veya icar bedeli olub olmadığının tefsiri hak
kında Başvelcllet .t~keresine · nair . (Ş/31~) 

14- Kaçakçılıktan başka inh~r, snçlaırından 

doğan para cezalarmdan vazgeçilebilmesiıne izin 
verilmesine dair kanun Hl.yi:hasr ha:kkı:nda (1/ 312) 

15- Muvazene vergisi kanununda bazı deği

şiklikler yapılmasma dair olan 3404 sayılı kanu
nun .ı · m~j ·maddesinin ~5 ·n~i ,fıknasınm ~değiştiril

mesi hakkında kanun layİhasmar ,dair Ç1j.1193 ) 

: • 

27 - I - 1939 tarihinde 3590 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

.•' 

12 _ Xll - .1938 tarihinde 3544 sayılı kanun ola
rak kabul edil]:niştir. 

• ~\ 1 

4 - I - 1939 tarihinde 1010 .sıı.yılı karar olarak 
kabtil .edilmiştir. _ 

2 ~ ·I - .1939 ta.rilıincl.e 35.5i sayılı kan:mu}laı· aJ'
kabul edilmiştir . . 

26 - I - 1939 tarihinde 3588 sayılr kaııim ol ar·ak 
lmbul edilmiştir . . _. 

. ~ .. - .. .. ' 

' ' . 

16 - Mübadele ve teffiz işlerinin htği tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kanun layihasma dair (1/991) . 2 - I ·- -1939 ·taııihind.e: 3550 ·:sayılı,. kaınuıı .. ,o;..ır:.ı~ 

--,··-: 

17 - M;iibadil, gayrimüb~<lil, 'iiLuhacir •ve · sai
reye kanunlarma tev:fikan te:ffiz veya adiy{';l tah
sis olunam. gayrimengul emvalin tapuya raptma 
:dair rola:n ol$1!şayıir·ıka.nunun ·'9 ·',!reu :·ınaddesinin 

tefsiri hakkında Baş:vekaJet · ··-~ı:esin~ ·dair 
(3/510) 

18 - 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla 
amortisman sandrğma verilen avansm tezyidi 

-h~n.~.: kaıı:tun::l~s$~:· .®~ ~ (!tj lll85 )::: 
_ _ .,. • . .! . 

kabul edilmiştir: · · .· · , 

' ' • 

. ~9.~- ;x;n - -1938 taF~inde · Adliye . eneümeniıre 

26- I- 1939 tarihinde 3589 sayılı kanun :olarak 
kabul edilmiştir. 
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Meclis hesablarmm. tedkiki encümeninden gelen m.azbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı nisan ve 
mayıs ayları hesabı hakkında murakiblik raporu 
(5/71) 

2 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı haziran ve 
temmuz ayları hesabı hakkında murakiblik raporu 
(5/70) 

3 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı ağustos ve 
eylUl ayları hesabı hakkında (5/77) 

4 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı birinci 
ve'·ikinci ·ıeşrin' ayları hesabi iı~kkın'da (5(79) 

5 - Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve 
Divanı muhasebat 1937 yılı hesabı katğileri hak-

~da (5/78) .. 

14- XI- 1938 tarihinde okunmuştur. 

14 - XI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

4 - I - 1939 taribinde okunmuştur. 

26 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı katğisine idhal edilmek üzere 
ll -I - 1939 tarihinde Hükfunete tevdiine karar 
verilmiştir. 

Milli Müd.afaa encümeninden gelen mazbatalar 

ı>- Askeri 'fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun layihasma dair (1/1045) 

2- Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanunun 5 nci maddesile zeylinin . değiştirilme
sine ve bu kanuna iki muvakkat ·madde elden
mesine dair olan 3128 kanunun muvakkat bi
rinci maddesinde yazılı (memur ve askeri men
subları) tabirinin te:fsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/531) 

3 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 
25 nci maddesine istinaden tekaüd maaşları bi
rinci derece üzerinden tadil edilen mütekaidler
den malUl olanlarm ayrıca bu kanunun 30 ncu 
maddesinden istifade edib etmiyeceklerinin tef
siri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/514) 

4 - ~A.skeri ve mülki tekaüd kanununun 
53 ncü maddesinin tadiline ve mezkur kanuna 
bir muvakkat madde ilavesine dair olan 2071 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin te:fsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresine dair (3/507) 

. : ··, 5-~ Askeri ve -mülki tekaüd kanununun 
66 ncı maddesine bir fıkra eklehriıesine dair ka-

26 - I - 1939 tarihinde 3575 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3574 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - XII - 1938 tarihinde 1067 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - XII - 1938 tarihinde 1068 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir . 
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nun layihası ve Mıı.liy-e enQÜJUe.o.i ~tAsile 
askeri ve mülki tekaüd kanununun 14 ncü mad
desinin son fıkrasının tadili hakkında kanun 
layihasma dair (1/1032, 1046) 

6 - Balkan itilafı Devletlerile Bulgaristan 
arasmda 31 temmuz 1938 tarihinde Selanikte 
imza edilen aııla~pı&UJJl tııadilfı hakltında kanun 
layihasma dair (1/1133) 

7 - Devlete aid· matbaalarm birleştirilmesi 
hakkında k&Jlıı:ıı layib..asmıı. <l~ir (1/1~2) 

8 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me
murlal'I k.ıı.nunuıı,un 4 ncü maQ.de&inj.n değiştiril
mesi ha.ltkmda lta:t1<W\ layihaşm~ daü• (l/1117) 

9 - İstiklal madalyası kanununa müzeyyel 
869 sayılı kanuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun layiliası hakkında (1/1182) 

10 - Ordudan çıkarıl~e&k 12 yaŞ:Q.lQill\ yU

karı hayvanlarm köylü ve yetiştiriciye satılınası 
hakkında kanun layihasma dair (1/1035) 

ll - Ordu, deniz ve jand3J;'.Ql~ subayhı.rile 

memurini hakkındaki 912 sayili kanunun 4 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
hakkında (3/524) 

2 • I - 1939 tal'ihind~ Sa49 sayılı kanun o~ 
kabul edilmiştir. 

4 - I • 1-939 tıu-ihlnde 3553 aayılı kıınun olarak 
kabul edilmişttr. 

ıı . ı . 19a9. ı,:ribinde 3558. •~Jflh km~ olarak 
.ka,bul ~dil.ııüştir. 

12 _ XII - 1938 tarihinde 3543 sayili kanun ola
rak kabııl edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3579 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 356:l ş!lyılı )J.ıw.un olarak 
bbul edilnıiştir. 

2 - I - 1939 tıu-ib.lııde 101i9- &apll kaJ'ar ollll'~k 
~abul E:dilınişti.f. 

NıU'ıa euQiiJ:nı:ıNllden gelen mazba.tala.r 

1 - Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun layiliası 
hakkinda (1/1091) 

2 - Devlet demiryolları ve limanları işletme 
idaresi hesabıarında kaYld4, 1929 yılı so~un;ı. ~
dar olan muamelattan doğan bir lqşım .Voııçların 
ne suretle •terkin edileceğine dair kanun layiliası 
hakkında (1/1074) 

3 - Devlet demiryolları ve limanları umumi 
idaresinin teşkilat ve va~felerine daiı: olan 1042 
sayili kanuna ek kanun layiha.sı hakkında 

(1/1181) 

16 • I - 1939 tAtxihinde 35()0 ~yılı ka:ı;nm ola:rak 
k~bij} edilmiştir. 

:av. bllSUŞtaki :Uütçe ene~ni ml!ı>\M.tl\.SI l • XII 
• l938 tArWıl.de k~b~ edilıniştiıı. 

2,6, ~ l - l939ı taıi!hiınd~ S;S.76 s,ıı.yılı kaımın olArak 
kabQl ~.il. 
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4 - Kırşehir, Yozgad ve Kesklıi ımntakala

rmda yer sarsmtısmdan yıkılan ve harab olan 
binalarm inşaat ve tamirattında kullanılmak üze
re Kr.alay tarafmdan smrkolnn~ i:tışaM; rnaı ... 
zernesinin Devlet demiryollarmda parasız nakle
dilmesi hakkında kanun layiliasma dair (1/1141) 

-

9 - I • 1939 tarihinde 3554 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

S:ıhha.t ve i9timai muavenet encüıneninden gelen maZibatala.r 

1 - Beynelmil el srhhat mukavelenamesinin tas-
diki hakkındaki kanun layihasman dair (1/1115) 28 - XI - 1938 tarihinde 3542 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
2 - Cenaze nakline mahsus Beynelmilel İti

lAfnameye iltihı:tlltmm hruclmıda kanun lyihBSifi.A 
dair (1/1136) 

3 ~ M.fib&dele ve rreffiz işlerinin katği tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılr kanuha ek 
kanun layiliasma dair (1/991) 

4 - Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve sa
ireye kanuniarına tevfikan teffiz veya adiye1i 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap
tma dair olan 1331 sayılr kanunun 9 ncu mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/510) 

5 - Srhh81t patentaları üzerlerine yapılan 
konsolosluk vizelerini kaldıran beynelmilel İtilaf
nameye iltihakımız hakkında kanun layihasma 
dair (1/1120) 

26 - I - 1939 tarihinde 3584 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - I - 1939 .tarihinde 3551 sayılr kanıun olarak 
kabul edilmiştir. 

19 - XI! - 1938 tarihinde Adiiye encümenine. 

14 - XI - 1938 tarihinde 3541 sayılı kanun ola
rak kabu ledi1mi$tiı•. 

Ziraat encümeninden gelen mazba.talar 

1 - Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril
ınesi hakkında kanütı layihasma dair (1/808) 

2 _._ Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 
hayvanlarm köylü ve yetiştiriciye satılması hak
kında kanun layihasma dair (1/1035) 

26 _ I - 1939 tarihinde 3573 sayılr kanUıı olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3563 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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B- MUHTELlT ENCfJMEN 

Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümenden gelen mazbat;alar 

1 - Devlet şılra.sı reisliği ile beşinci daire 
reisliği ve on azalık için seçim yapılması hakkm
da Başvekalet tezkeresine dair (3/578) 20 - I - 1939 tarihinde 1073 sayılı karar olarak 

ka bul edilmiştir. 

4- Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanunlar ve kararlar · 

Heyeti umumiye, 4 ncü İçtima zarfında 53 kanun ile 18 karar kabul etmiştir. Bunların numaraları 
ile tarihleri ve başlıkları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Kanunlar 

"No. Hulasası Tarihi 

3540 Atatürkün cenaze mera.simi için yapılacak sarfıyata aid kanun 15 teşrinisani 1938 
S541 Sılıhat patentaları üzerine yapılan konsolosluk vizelerini kaldıran 

beynelnıilel İtilafnameye iltihakımız hakkında kanun .17 teşrinisani 1~3,8 
1542 1926 tarihli beynelmilel sıhhi mukavelenamenin tasdiki hakkında 

kanun 2 kanunuevvel 1938 
'\543 İhtiyat subayları ve ihtiyat askeri memurları hakkındaki kanunun 

4 ncü maddesinin değiştirİlınesi hakkında kanun 15 kanunuevvel 1938 
l544 Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı kanunun üçüncü 

maddesinde değişiklik yapan kanun 15 kanunuevvel 1938 
'1545 Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe ka.uununa ek kanun 
3546 Devlet şılrası kanunu 20 kanunuevvel 1938 
3547 Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 mali yılı hesabı katği kanunu 26 kanunuevvel 1938 
3548 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvel-

lerin bazılarmda değişiklik yapılmasma ve mezkur kanuna iki road-
de ekleıımesine dair kanun 26 kanunuevvel 1938 

3549 Aakeri ve mülki tekaüd kanununun bazı maddelerinde değişiklik ya-
primasma dair kanun 4 kanunusanİ · : 1939 

3550 Kaçakçılıktan doğan para cezalarmdan vaz geçilchileceğinc dair ka-
nun 4 kanunusanİ 1939 

?551 Mübadele ve tcffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı hakkında 1771 
şa;vı4 kanuna ek kanun 4 kanunusan i 1939 
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No. Rulasası Tarihi 

3552 Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilatı hakkında kanun 4 kanunusanİ 1939 
3553 Balkan itilafı Devletler.ije Bulgaı:istaq arasmda 31 temmuz 1938 tari-

hinde Selaniktc imza edilen anlaşmanın tasdikı hakkında kanun 9 kanunusanİ 1939 
·a554 Yer sarsıntısına maruz kalan bazı yerlerde Kızılay kurumunca yap-

tırılacak inşaata aid malzemenin Devlet demiryollarında parasız nak-
!edilmesi hakkında kanun 12 kanunusanİ 1939 

3555 1938 mli yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı bütçelerde de-
ğişiklik yapılmasına dair kanun 12 kanunusam 1939 

3556 İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 150 000 liralık 
münaka:le yapılması hakkında kanun 12 kanunusam 1939 

3557 Vakıflar umum müdürlüğünün 1938 mali yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 12 kanunuı·~ani 1939 

3558 Devlete aid matbaalarm birleştirilmesi hakkında kanun 16 kanunusanİ 1939 
3559 Arttırma, eksiitme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı kanuna bir mu-

vakkat madde eklenmesi hakkında kanun 16 kanunusani 19'3!l 
3560 Adli evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile tebliğine dair 

kanun . 17 kanunusani 1939 

3561 Türkiye Cüınhuriyeti ile Hollanda arasında 19 mart 1937 tarihinde 
Ankarada imza edilen Ticaret anlaşmasmda tadlilat yapılınası için 
teati edilen notalarm tasdikı hakkında kanun 17 kanunusam 1939 

3562 Türkiye- Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukavelesine munzam 1 
mayıs 1938 tarihli protokole merbut (A) listesindeki «Maya» kelime-
sinin 565 tarife numarasından, 165 tarife numarasına nakli hakkın-
da kanun 17 kanunusanİ 1939 

3563 Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı hayvanlarm çiftçiye satıl-
ması hakkında kanun 20 kanunusanİ 1939 

3564 Beriinde imza edilen (Türkiye - Almanya arasındaki ticari mübadele-
lere aid anlaşma) ile (Avusturyanm Almanya tarafından ilhakı üze-
rine yine Alıpanya ile ayni tarihte imza edilen tieari mübadelelere ve 
tediyata müteallik protokol) ün tasdikma dair kanun 20 kanunusanİ 1939 

3565 Türkiye - Finlandiya ticaret anla§masına bağlı U sayılı listeye dahil 
pozisyonlarda tadilat yapılınası için Finlandiya Hükfımetile teati 
edilen mektublarm kabul ve tasdiki hakkında kanun 20 kanunusanİ 1939 

3566 Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı protokoldeki liste-
de münderiç «diğer emtia» tabirinin tadili hakkında kanun 20 kanunUS[.ınİ 1939 

3567 Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı kanunun 2 nci road-
desine bir fıkra ilavesi hakkında kanun 21 kanunusan i 1939 

3568 Riyaseti Cümhur dairesi teşkilat kanununda değişiklik yapılınası 

hakkında kanun ~1 kanunasımi 1939 

3569 Türkiye - Almanya ticaret muakevelenamesine müzeyyel olarak An-
karada 19 mayıs 1936 trihinde tanzim ve imza edilen 3 ncü itilafm 
tasdiki hakkında kanun 23 kanunıısani 1939 

3570 Türkiye ile Almanya arasındaki mübadeHita ve tediyata müteallik 
olup 30 ağustos 1937 tarihinde Beriinde imzalanmış olan anlaşmanın 
tasdikın_a aid kanun ?3 kanunusuni l93!) 
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No. Hulasası Tarihi 

3571 Dahiliye vek&leti merkez te§kilat ve vazifeleri hakkmdaki 1624, 3314 
ve 3406 sayılı kanunlarda değişiklik papılmasma dair kantın 26 ıtanunusa.ni !939 

3572 İkinci kanun ve şubat 1939 ayları ücret ve maıujlarınm tediye sureti 
hakkında kanun 26 kanunuaani 1939 

3573 Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 8§Ilattırılması hakkında kanun 36 kanumısani 1939 

3574 Askeri memurlar hakkındaki 3128 sayılı kanunu değiştiren 3428 
sayılı kanuna ek kanun 30 kanunusanİ 1939 

3575 Askeri fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkında k-anun 30 kanunusanİ 1939 

3576 Devlet demiryollım ve limanları umumi idaresinin teşkilat -ve ~i· 
felerine dair olan 1042 numaralı kanuna ek kanun 30 kanunusanİ 1939 

3577 Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren kanun 30 ki.nutnıısani 1939 

3578 

3579 

3580 

3581 

3582 

İdarei umumiyei vilayat kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki 2630 sayılı kanunun ikinci maddesini değştren kanun 

İstkl&l madalyası kanununa müzeyyel 869 sayılı kanuna ek kanun 

1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvelle~ 
rin bazılarmda değişiklik yapılmasma dair kanun 

Milli Müdafaa vek&letİ 1938 mali yılı bütçesinde 200 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun 

Orman umum müdürlüğü 1938 mali yıuı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 

3583 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 mali yıh bütçı:ısin. 

30 kanunusanİ 

30 kanunıl8ani 

30 kanunuaani 

30 kanunusanİ 

30 kanunusanİ 

lı939 

1939 

1939 

1939 

lı93<J 

de değişiklik yapılmasma dair kanun 3(} k~nunusani 1939 

3584 Cenaze nakline mahsus beynelmilel İtilafnameye iltihakımız hakkında 
kanun 30 kamıııusani ll939 

3585 Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak. 
kında kanun · 30 kanunusa.ni 19B9 

3586 

3587 

3588 

3589 

3590 
3591 

3592 

Arazi verğisinin 1935 mali yılı sonuna kadıtr olan bakayasmm terki
nine dair kanun 

Milli Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkındaki 3395 sayılı kanuna ek kanun 

Muvazene vergisi kanununun birinci fıkrasmm değiştirilmesine dair 
kanun 
Amortisman sandığına verilen 4,5 ınilyon liralık avansm tezyidi hak
kında kanun 

Damga resmi kanununun tadiline dair kanun 
1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire büt
çelerine munzam ve fevkalad~ tahsisat verilmesi hakkında kanun 

Yekn-esak bir deniz balizajı sistemine mütedair 13 mayıs 1936 tarihli · 
anlaşmaya iltihaka dair kanun 

Kararlar 

30 kanunusanİ 

30 kanunusanİ 

• 
30 kanunusanİ 

30 kanunusanİ 

ao kanunusanİ 

30 kanunusani 

30 kanunusanİ 

1939 

1939 

1939 

1939 

1939 

1939 

1~39 

1063 Atatürke Büyük Millet Meclisinin saygı ve bağlılıklarıilin arzma dair 1 teşrinisaui 1938 
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No. Hulasasr Tariıhi 

1064 İsmet İnönünün R.eisicümhurluğa seçildiği hakkında ll teşrinisani 1938 

"1065 İcra Vekilieri Heyetine itima,d beyan olunduğu.na dail' 16 teşrinisan i 1938 

1066 Birinci kanun 1937 : şubat 1938 aylarrna aid Divanr muhasebat rap~ 
runa dair 28 teşrinisan i 1938 

1067 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci maddesinin tefsirine ma-
hal olmadığına dair 14 kanunuevvel 1938 

1068 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesinin tadiline ve 
mezkur kanuna bir muvakkat madde ilavesine dair olan 2071 sayrlr 
kanunun 2 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 14 kanunuevvel 1938 

1069 Sıhhi alıvalierinin tesbiti için gönderilecek subaylara harcu·ah veril-
mesine dair 2 kanunusanİ 1939 

1070 Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesinin tefsirine ma-
hal olmadığına dair 4 kanunusanİ 1939 

1071 Manisanın İsmailler köyünden Köse Meınedoğulla:rından .Abdullahoğ-
lu Küçük Mustafa Baltaemın ölüm cezasına çarptırılmasr hakkında 18 kanunusani 1939 

1072 Ofun Torvel köyünden Kıvırcıkoğullarından Pehlivanoğlu Memed 
Ersoyun ölüm cezasma çarptırılması hakkında 20 kamınusani 1939 

1013 D~vlet şUıtı.sr reisliğine İsmail Hakkı Görelinin, Daire reisliğine Sa-
lahaddin Odabaşının, azalıklara da on zatrn seçildikleri hakkında 20 kinunusani 1939 

1074 Gazi Aııtebin Lohan köyünden Karahacıoğlu şölıretli Memedoğlu 

Memed Ali Karanın ölüm cezasına çarptırumasma dair 23 kanunusani 1939 

1075 Ankaranın Y akuhabdal köyünden Y ozgadoğullarından Sa tılmış Ka-
yanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 26 kanunusanİ 1939 

10'16 Manisanın İlyaslar köylinden Mustafaoğlu Bicicinin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair 26 kanunusani 1939 

1077 Uşağın Dağdemirler köyünden Sarı Memedoğullarından Alımedoğlu 

Halil Önderin ölüm cezasrna zarptırılması hakkında 26 kanunusa:ni 1939 

1078 İcra V ekiUeri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 27 kanunusan i 1939 

1079 Türkiye Büyük Millet Meclisi intbabının yenlenmesine dair 27 kanunusanİ 1939 

1080 Büyük Millet Meclisinin tatiline dair 27 kanunusani 1939 

--.... ~Q ·- Git~·-----

5- Seçimler 

Sayın üyelerin işlerine ilgili olanlardan başka Heyeti urnurniyenin 20 - I - 1939 tarihli toplantı
sında Devlet şurası Reisliği ile 5 nci daire reisliği ve 10 azalık için seçim yapılmış ve 
Devlet şurası Tanzimat dairesi reisi İsmail Hakkı Göreli, Devlet şurasr reisliğine, . 
Devlet şuras.r azasından Salahattin Odabaşı, 5 nci daire reisliğine ve Şürayi devlet 
başmuavinierinden Talat Balkır ile eski valilerden Merkez bankası murakıbx Naci Ak-



-96-
bay, Ankara hukuk mahkemesi reisi Naili Tezgören, Dahiliye vekaleti Teftiş heyeti reisi Talat Hitay, 
Mülkiye başmüfettişi Ali .Server Sümer, Nafıa vekaleti Teftiş heyeti reisi Şefik Örüın, Maliye ve
kaleti Hukuk müşaviri Kemal Arar, Devlet şfuası başmuavini Memduh Özoran, Posta telgraf ve tele
fon umum müdürlüğünden mütekaid Edib Cemil Oyhun, Nafıa vekaleti Hukuk müşaviri Avni Tü
rel Devlet şfuası azalıklarma seçilmişlerdir. 

6- Heyeti umumiyenin kapanması 

27 - I - 1939 inikadınm birinci celsesinde, Trabzon mebusu Hasan Saka ve üç arkadaşı tarafından 
verilen: 

cBüyük Millet Meclisi intihabmm yenilenmesine karar verilmesini teklif eyleriz» 

Şeklindeki takrir kabul edilmiş ve ayni inikadın ikinci eelsesinde yine Trabzon inebusu Hasan Saka 
ve üç arkadaşmm: - · 

c Bundan evvelki celsede intihabm yenilenmesine karar vermiş olan Büyük Millet, Meclisinin ruz
namcsinde müzakere edilecek mülıim bir madde kalmamış olmak itibarile nisanm 3 ncü pazartesi günü 
Fevkalade !çtimama başlamak üzere inikada nihayet verilmesini teklif cyleriz :. 

Zeminindeki takrirlerinin kabulünü müteak!b Reis .A. Rendanrn aşağıdaki hitabesile, Be.~inci 
Devrenin soın dördüncü içtimar, saat 16 30 da kapanmıştır: 

c Muhterem arkadaşlar, intihabın yenilenmesine ve inikada nihayet verilmesine dair ittihaz huyur
duğunuz kararlarla bu gün B. 1\{. Meclisinin beşinci İçtima Devresi sona emiryor. Bu Devrenin her 
!çtima Senesinde reisliğe seçmek suretile hakkımda göstermek lutfunda bulunduğunuz büyük itimad 
ve tevecühün kıymetli hatırasım daima minnet ve şükran,la muhafaza edeceğim (AlK:rşlar). Bu bü
yük itimada ve her vakit gösterdiğiniz yüksek müzaheretEi ·istinaden Nizamnamei dahiliyi, bitaraflığı 
ve hiç bir arkadaşımı isteyerek incitmemeyi göz önünde bulundurarak vazifeınİ ifaya çok dikkat ve 
itina sarfettim. Ancak bu dikkat ve itinama rağmen her hangi bir arkadaşimi incitmişsem (Asla ses
leri). Bunun istemeyerek ve vazife icabr olduğuna itimad buyurarak af ile müsamaha göstermenizi 
(İstağfurullah sesleri) arkadaşlarm büyük fedakarlıklarından dilerim (Alkışlar). 

Çok aziz arkadaşlarım, bu gün sizleri uğurlar k en her birinize ayrı ayrı derin saygı ve samimi 
sevgilerimi sunarak sıhhat ve selamet ve muvaffakiyetler temenni ediyor, ittihaz huyurduğunuz ka
rarlar dairesinde nisanm üçüncü pazartesi günü toplanmak üzere Büyük Millet Meclisinin beşinci 
Devresinin son inikadına nihayet veriyorum» (Sürekli alkışlar). 

--.. CiilCiil>-&J~tii ...... --
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ı Adlı?c ve Dahiliye encümeıı- 1 
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- C .. Riyaset divan1n1n mesai hulasasl 

Re is Çanktl"' Mıt,stafa Abdülhalik Renda 

R ei s V ekt"l i Btcrsa Refet Canıtez 
>> » Konya Tevfik Fikret Hılay [1] 
» » Seyhmn I-filmi Uran [2] 

i do>'re Amiri Bayaz·ıd Halid B ayrak 
» » Jvlam:sa D'r. Saim U zel 
» » ıli o rdin 1rfan Ferid Alpaya 

K at iv B ıırsa Dr. Sadi Konuk 
» ( 1a11t.ıklıal e Z ·iya Gevher Etili 
» Çornh Ali Zırh 
» Isparta. 1( e mal ()nal 
» Kütahya Naşid Ulıığ 
» Nt:_(} de Cavid Oral 

· ı - XI - 1938 tarihinde seçilmiş olan Riya!let Divanr, dördüncü !;tiıma zarfmda (3) 'de
fa :toplanmış ve (13) karar ittihaz eylemiştir. Bu babda tamim olunan cetvel aşağıya dercolun
mUŞtur: 

Karar 
No. İnikad tarihi 

1 5 - xn -19as 

Verilen kararlarm bulAsası 

1 - (Büyük Tarih Trabz onda ) adlı eserden 300 liralık satın alınınasma 

dair 
2 - 'Memurin inzibat komisyonunun Reis vekili Konya mebusu Tevfik Pik

ret Sılayın başkanlığı altında J rlare Amirleri ve Katibi umumiden te
şekkül edeceğine dair 

3 - Polis memurlarmdan 2 numaralı Ali H.ıza Oralrn hizmet müddetinin 
daha beş sene devam etmesine dair 

4 - Beylerbeyi sarayı bahçrYanbaşrsr iken ölen Memed Akosmanm lm~ına 

nakdi yardımda bul u nulmasma dair 
5 - Kütüpane encümeni azalığına İdare Heyetinden Manisa nıebusu Dr. 

Saim U zelin seçildiği ne dair 
6 - Milli saraylar Müdür lüğü için otomobil mubayaasma dair 
7 - Sayın üyelerden 14 zatnı izinleri hakkında 

[1] 4 -1-1939 ta.rihinde Adliye vekill1"ğirı c layini UmumiHeyete arzedı1mişti?·. 

[2] U- Xl -1938 tarih1"nde Adliye vckı17iğine tayin edilmiş ve yerine 7- XII -1938 trırilıiııdc Te
kirdağ nıelmsu Faik Öztrak intihcıb edilmiş ve mumaileyh d~ 25- I -1939 taı ·ihinde Dahiliye vekili 
oımu§tur, 



Karıı-r 

No. İnikad tarihi 

2 6- I -1939 

3 26- I -1939 

99 
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Verilen kararlarm hulasasr 

]., -. NJ:illLSfıraylar Müdür lüğü ınimarr Yusuf Ak-yola ikramiye verilmek su
retile hizmetine nihayet verilmesine dair 

2 - Biilleilik mektebi ittihaz olunan Ayazağa köşküne Milli saraylar Mü
dürlüğünden ınefruşa t verilmesine dair 

3 - Polis memurlaı·mdan U rıuı:ııaralı Ahmed Harndi Polaterin hizmet müd
detinin iki sene terndirline dair 

4 - Sayın üyelerden 16 zatm izinlerine dair 
5 - İnşaat komisyonu reisliğ.irıe Reis Vekili Bursa mebusu Refet Camte

zin intihab edildiğine dair 
1 - Yeni yapılacak B. M. Meclisi binasr arsasındaki toprak tesviyesi hak

kında 

·, . · 



Ankar~ 
Antalya 
Antalya 
Bahkesi1· 
Bal1l,·rsi r 
B u·r.'ia 
H111'W 

Denizli 
l!)di·rne 
E rzi·ii cu:n 
E'I'.ZU 'I''Itll/, 

Ç Encümenlerin mesai hulisast 

1 - Daimi encümenler 

ADLİYE ENCOMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka. 

.:.11 ümtaz Okmen 
N ·uman Aksoy 

(/orum 
Kocaeh 
E r.zu ru.rn 

T evfik Ancan 
Osman Niyazi Burcu 
(hge EV1·en 
A t1f Akgüç 
Sadettin Ferid Talay 
N ec i b Ali K iiçiika 
f;Jeref Aykut 
A /){lülhak Fırat 
/) ·r. Saim Al1; Dilemre 

Jf ii n ir Ç ağıl 
::-Jalah Yargı 
ff.uad S ·irmen 

Gazi Anteb 
lçel 
K astarnon n 
Kayseı··1: 
Kaysm··i 
Kocaelt' 
Kocaeli 
l(uJI,IJa 

Jf anisa 
Ortln 
Urfa 

Omer Asım Aksoy 
Hamdi Ongun 
Dr. Şükrü Şenozan 
Hasan l?erid JDerker 
Reşid Ozsoy 
II asan ll ayri Tan 
Ragıb Akca 
Al-i Rıza Türel 
Refik Ince 
J.lluhittin Baka Paı·s. 
Fuad Gökbudak 

j'' 

Encümen, 65 (23 Hiyiha 4 teklif, 35 tezkere, 2 muhtelif evrak) işin (13) ünü intaç etmiş ve ge-
. . ' 

riye kalan (52) işten (27) si encümende ve (25) i de Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibin-
cc hükümsüz kalmıştır. 

No. Bulasası Mauınelesi 
' 

LAYİRALAR 

1/32 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kannn layiliası Dahili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

l/91 Gezici tapu sieil meınudnn ihdasr hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükürosüz kalmıştır. 

1/118 Deniz ticareti kaııunuııuıı H72 nci maddesinin de-
ğiştirilmesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

1;'227 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve-müsta.n
:tıklar ile umumi ve hususi kaza salaJıiyetini haıiz 

makamlar arasındaki ihtilafrn halli haklandaki ka-
nunu değiştiren kannn layihası 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

· Daıhill nizamnaınenin 69 ·nC:u ·: maddesi 
mucibince .. hü.küınsüz kalmıştır. 
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1/365 Adliye roüstantrklarınm izinletile vazifeden ayrılma 

ve devamları ~~kk;~~~; H . :'1 1•1 . i,_, 

1/470 Devlet Haz·inesi aleyhine verilip katğileşen ilamlarrıı 
ierasma dair 

1/580 İpekböcekc;iliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril-

_, 
1 

23 - _XII - 1938 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alrnmrştu . 

2 - I - 1938 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

mesi, muayene ve satılması hakkında Dwhili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 597 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun~ ncu · · 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 - I - 1939 tarihinde Hükümet 

taratmdan geri almmrştn·. 

1j 622 İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olmıacak yer
lerde tatbik olunmak üzere ceza muhakemeleri usulü 
kanuna müzeyyel kanun layiliası 

1/697 İmar kanununun 9 ncu ve 2290 sayılr belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 nci maddeleri hükümlerinden 
mazbut vakıflarm mülkiyeti hususiye kaidelerine 
tabi gayrimenkullerinin istisnasına dair 

1/ 814 

1/ 815 

-· 
1/818 

Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkur kanuna yeni hükümler eklenmesine dair 

. -

Köy kanununun 16 ncı mad~esini değiştiren 2491 
sayılr kanunun birinci roaddesile köy kanununun 44 
ncü maddesinin beşinci fıkrasının kaldırılmasına ve 
bu kanuna yeniden bazı hükümler eklerımesine dah· 

Küçük sanatlar kanunu la~ası 

1/1017 On sene içinde sahibi çıkmayan şirket ve müessese
lerdeki depozito akçelerinin mahalli belediyelerine 

Daıhili ıiiziımiıariıenin -69 ncu maddesi 
mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamcnin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsi:iz kalmıştır. 

Daıhill nizamnamenin 69 ncu maddes,i 
mucilıince hüki:imsüz kalmıştır . 

Daıhill nizamnaınenin 69 ncu maddesi 
ıuucibince -hliküdısi:iz- kalmıştır. 
2 . I - 1939 tarihinde Maliye encü
menine. 

· tevdii hiıkkmda Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hi:iki:imsi:iz kalmıştır. 

l,/1089 Nüfus deneme yazım kanunu layihası: Daıhili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 
mucibince hi:ikiimsÜ7. kalmıştır. 

1/1091 Adli cvrakm Posta, telgraf ve telefon idarr~i nı~ı-

tasile tebliğin e dair 16 . l · 1939 tarihinde 3560 sayılı 

1/1095 Depozito ve emanet sandığı t esisi hakkında 

1/1105 _ Ntın1 platin ve gümü~-ten yapılan her nevi eşyayıı 

damga vurdurulmasr mecburiyetine dair 

1/1135 Bilumnm muvazzaf subaylar ve askeri inemurla:rm 
. yi~mi beş y:aşmr iknıal etmeden evleneİniyeceklerine 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 . I . 1939 tarihinele Bütçe encü-
m enine. 

Dahili ııizamııameııin 69 ncu maddesi 
mucibince hukümsüz kalmıştİr . 



-
No. ; ·! ... · '! 1 

dair olan 14-34 sayılı kanunun ta<lili h_akkında. . _ --··· Dahili. nizamnam~nlrı 69·.ncu madd<tsi 
.,3P ~ müciılıinae lıükümsüıı; · kalmıştır. 

i/ü59 T~kcyed.e- harh. si:Wı v,e nıühimmatı yapan hilsusi" sa. · ·· '' ~ • · "" ü, 
nayi müesseselerinin kontrolii lı.akkmda. l>ahjJi nizanuunnenin 69 ncu maddesi 

mucibincL~ hüküms-üz l~lmrştır . 

l/Ü65 Ka,Ç._akçı:lığpı ı:ı:ıen. ve.. takibine dair olan 1918 sayıh 
kanunun bazı maddelerinin değjŞ,t.icilı~esj hak.kmcla li>ahili nizanuıa !ll enin 6!! ncu madd(}si 

i;ll75_ Hakiınlel! ka-nm:ınnıın · b.aı.ı maddelerini değiştiren 
3501 sayılı kanuna bağlı 1 nu:ma.J:.alı:: c.etve.Jin, ta.diliııe 

mucibinoe hükümsüz, kalJJııştır . 

daiJ:o Dahili ni.zamnaınenin 69 ıı(·n maddesi 
mncibincc lıükümsüz kalmıştır. 

1/1187 Adiiye harç tarifesi kanununa e..k.. IW.teJ" harç tarifesi 
hakkındaki 3499 sayılı kanuı:uuı. baıa m.addel..e.dniı:ı 

. . . .. değ_işj;irilme.sine dair 

2/2 Kırklareli (Dr. F'uad Un.ı.a.~ ) - Çocukların um.:ıuni s1 
nem.alara ve: ti.Y.atrolaı:a g}rmelerinin yasak edilmesi 

Dahili niıanm.a.menin 6.9 ncıı maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkınaa Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mı.ıciıbince hüküınsüı kalımştır . 

Z/21 Ki:ı::kl.areJi (Dr. Fuad Umay) - Köylerde genlik dü
zeğinin yükselmesi ve yardım tarlaları vücı.ıde. g,e..tl• 
rilmesi hakkında Dab.ili nizaınnamen.in 69 ncu maddesi 

nmeibince hükümsüz kaln:uştn· . 

2/ 4J Gire,s_un (Hakkı Tarık Us) - lcı:a ve. iflas. kanununun 
2?8. nci. maddeain~n değ_iş,tirilmesi hakkında Dahili ni zamnamenin 69 . n cu ınaJu esi 

mucibin ce hükümsüz kalmıştır. 

2;62 Man.isa (lVIerhum S.abı:i '!'oprak) . Mi)li Türk dili 
yerine yabancı dil kullananlarm c.e.zalan.dw:lmas.ı. 

nakkında 

'l'EZKERELED 

3/5:.! · 'Umum1 harb senelerinde ihracat ve meni ihtikAı: he· 
y.etleriniliı bulunan eski Tic.aret nazırı Ahmed N esimi' 
ve Mustafa Ş.eref Özkanla arkada~ları hakkında 
katğ_i , bir kataı: v..eı'ilmesine dair Başvekale.t te,ı;.keresi 

3/ 21 G ililafetin ilga.sı hakkındaki kanunun 8 nci maddesinin 
tefsirine dair Başveka.let tezkeresi 

3/359 Ha.pi~lı,a-q..e•. v.e tev kifhane:lerin idaresi hakkındaki 1721 
sayılı kanunun 8 nci maddesi.ı;ıin. ~:fabrine Qalıı Baş
vekalet tezkeresi 

Ua.bili. ı~aınnam.eniıı 6.~ ucu maddesi 
mu~ince hükiiı.nsiiz. kalmıştır. 

En<ıümendedir. 

Dahili niıam.uam.enin. 69 ııcu maddesi 
mucibjnce hiikiimsfu: kalınrş,tır. 

Da.h.i.lfu n.iıamı:ı,a!Nillin 69, n.cu maddesi 
mucibince hükfu:nsüz _ kaliiiiı;ıtrr. 



No. 

3/404 

3/ 45R 

3/ 467 

.·· \. ... 

H ulisası Muamelesi 

Pınarhisarın Teke köyünden J.l.lfuıeyin-oWtı liaEHrİi ·-iii~ ., .··· . ::~ .. · .:.:- ··::.:'.:.; :.·~;:-

ğer adı Kara Hasan Tarının ölüriı.. <mZ'afmllı ıçarptrn1- · · - - · ---- - ....... --·-:::::.""":' .. 
ması hakkında Başvekatet ·tezkeresi Eneüm endetfif!.-.,-:- ;- -< '= ·"'-
Pashoftın Human1is köyünden l0sln!inoğlu fiS:bili XÖ- : -- ro - - .. ·· - ~·-- ------ ~-

•• - .1 . 

' 
~ağın ölüm cezasına ça.rptrrılmasma du1r 'Bttşv~iet ···,· .·: .. , ~ .- ·· ··.-·. 

tezkeresi 'Errcüiireriae'lfir. -
0azi An te bin Lo han köyünden ııt:ai'a'J:Hi-C'roğlu ·ş-önretli 
Memedoğlu M em ed Ali Karanın ;ölünı .-cez-asına 'çarp
tırılma.sma. dair Başvek~let tezkeresi ·23 - - ı:nra-9 't~fum-de . ··1'074 sayılı 

· 1ki:trar· dhrra"k 'kauuı' ;edilmiştir. . 

3/495 Divanı muhasebat kanununun '61 ~m '67 ve ·73 ncü 
maddeleri hükümlerine ·müsteniden Divanca ittihaz 
olunacak kararlarm katği olub ı ohı1t~:8rğnim 'tefSiri 
hakkında Divam muhasebat riymı-eti '1ıei-keresi T>aıliili nizamııametlin '69 ıicu maddesi 

3/505 

3/!'iOR 

3/510 

3/511 

Manisanın İsmailler köyünden Köse 'Meımıaoliulla
rından Abdullahoğlu Küçük Mustafa'Balt-a'cnnn·ölüm 

<c~asma çarptırılması ·hakkında BaşvekaJet t ·ez
kerı:ısi 

Kayserinin Hacılar nahiyesinden Menredoğlu ah
med Baktrrm ölfun ·c·ez-a;snra çarptrrılması hakkında 
Başveka.let tezkeresi 

Mübadil, gayrimübadilı muhacir ·ve saireye kanunia
rına tevfikan teffiz ve adiyen tah~is olunan gayri
menkul emvalin tapuya raptma itair -ô1an 1331 ·s-a-yi:lı 
kanunun 9 ncu maddesinin telsiı•i 'lraldmı'aa. ''Ba:şve

kalet tezkeresi 

Ankaranın Yakubabdal köyünden Yozgadlıoğulla

rmdan Ahmedoğlu 'Satİlmış Kayanın ölüm cezasına 
c:ıarptrrılması hakkında Başvelcalet tezkeresi 

3/518 Manisanın ,n.yascılar köyünden Mustafaoğlu Hakkı 

Bicicinin ölüm cezasına rarptırılmasma dair Baş-

mmiioim~e ·tiUkümsüz kalm:rştrr. 

18 - I - 1939 tarihinde 1071 sayılr 
karar öla:ni"k 'kıtbul ~Dniiştir. 

EncümendeB.ir. 

Dahili niianınanı:enin 'B"!hıcu maddesi 
·mucibirrc-e ·hüki:imsüz 'kilrtnştır. 

2'6 - J - ·Hf.3'9 ta:rihinü·e 1075 
karar ôlarıik 'kabıil edilmiştir. 

s-ayılr 

vekalet tezkeresi 26 - I - ll3.9 taı:ihinıte 1D76 sayİlı 
karar olarak kabul .edilmiştir. 

3/522 Gazi Anteibn Zambur köyünden Haydaro,ğlu Ab-dul
lah Kırtılın ölüm cezasına çalJ)tırılması hakkmda 
Başvekalet tezkeresi Encümen·dedir. 

3/523 Ofun Torvel köyünden Kıvrrcıkoğ.ullarından .Pehli
vanoğlu MemedErsoyun ölüm cezasına ,çarptırılm~ı 
hakkında Başvekalet .tezk-eresi 20 - I - 19·3-9 tarihinde lU72 sayth 

karar olaı·ak .kabul erlilmiştir. 

3/533 Bandırmanın Çepni köyünden .:Nunıanoğlu Karaha
san Korkakoğlunun ölüm ·c-ezasına çarptrr:ılması -hak-
kında Başvekalet tezkeresi Enciimendedir. 
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37534---"Bei:g&ttim · AMlıy- ·ma.h~llesi11ı;len~.:Şerifoğlti _Ali· 
1Trlcineriii ölüm ·eezaınna . c;arptn-ılmasİ ·h~kkmda Baş-

Muamelesi 

vekalet -te'zker~i Encüuıimdedir. 
3/53.5 Bonrumtin Karakaya · Fatma köyünden Salih kızı 

llasan kal'Isı "Fatma Sat'rlrnm • ölüm cezasına çaııptı-

rrlmasr hakkında Başvekalet tezkereısİ Encümendedir. 
3/536 Burdurun · Susuz köyünden Dobrucahoğullarmdan 

Musta,:faoğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırıl-

, ması hakkında Başvekalet tezireresi Encümendedir. 
3/537 Çalın ·Hadımköyünden Ahmedoğlu Halil Tufanm 

ölüm cezasına çarptırrlmasr hakkında Başvekalet tez-
keresi Encümendedir. 

-aj538 Çinepin "Kabataş köyünden Kırali oğullarmdan Mus
tafaoğlu Ali Afşinin ölüm cezasına çarptrrrlması haK-
kında Başvekalet tetkeresi Encümendedir. 

3/539 Düzcenin Efteni Haci Süleymanbey köyünden Havri
oğullarrndan Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasına çarp-
tmlmasr hakkında Raşvekalet t.ezkeresi 14 - XII - 1938 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
3/ 540 Konyanrn Hasandede Mescid mahallesinden Mustafa 

kızı Hayriye Senelin ölüm cezasına çarptırılmasr hak-
kında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

::l/541 Tefenninin Kır mahallesinden Mesudoğullarmdan Ali 
Çeliğin ölüm cezasına çarptırrlması hakkında Başve-
kalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 542 'l'ef(lnninin 3öğüd köyünden Bekiroğlu Mehmed Emin 
Özçakırın ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkmda Baş-
vekilJet tezkeresi EncümcnJedir. 

:~/543 Giresun:un Süme köyünden Arifoğullarmdan Alioğlu 
Yusuf Derenin ölüm cezasına çarptrrrlmasr hakkında 
Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

B/54!1 . Uşağm Dağdemirler köyünden Sarı Mehmed oğulla
;rrndıın Ahmedoğlu Halil Önderin ölüm cezasına çarp-
tmlmasr hakkında Başveka.let tezkeresi 26 - I - 1939 tarihinde 1077 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/546 Zonguldağrn Gaca köyünd~n Mustafa Reis oğulla
rmdan Yusufoğlu Mehmed Alkanrn ölüm cezasına 

· çarptrrrlmasr hakkında Başveka.let tezkeresi Encümendedir. 
3/552 Çinelin Alihan köyünden Bayrakdaroğullarından Alı

medoğlu Hasan Çayın ölüm cezasına çarptrrrlmasr 
hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/553 Eşmenin Bozlar köyünden Akrncroğullarmdan Hüse-
. yeinoğlu Mustafa Akınemın ölüm cezasına çarptırrl-

ma.sr hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/555 Bergamanın Knuk nahiyesinin Karatekeli köyünden 

Mehmedoğlu bekçi Osman Taşrrm · ölüm cezasına 
(;arptrrılmasr hakkında BaşveÜlet tezkeresi Encümendedir, 
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3/556 Susığırlığm Gurafa köyünden Abdülgafur diğer adı 
Gafuroğlu Ziya Sönmezyalçın ve Bandırmanın Ergili 
köyünden Ramazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm ceza-
sına çarptırıtmaları hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/557 Aydının Ortaklar köyünde oturan Bozkırm Akaçtu
ran köyünden Yılankıranoğullarından Durmuşoğlu 

1315 doğumlu Kara Ahmed Yılanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/597 Düzcenin Efteni Hacı Süleyman bey köyünden Hav-
rioğullarmdan Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/598 Manisanın llyascılar köyünden Abdullah kızı Fatma 
Yıldırımm ölüm cezasına çarptırılınasma dair Baş-
vekalet tezkeresi Encüınen d(·di r. 

3/599 Sıvasın Ulaç nahiyesinden Kostanoğlu Ohanes diğer 
adı Celil Karabulut ile İstepanoğlu Hamparsonun 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekalet 

tezkeresi Encümendedir. 
3/603 Urfanın Keçiviran köyünden Reşidoğullarmdan Meh-

medoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasına çarptı-
rılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

MUHTELİF EVRAK 

5/1 Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanılmakta iken ve
kalet emrine alman İsmail Hakkı hakkında Şfirayi 
devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Arzuhal 
encümeni mazbatası Encümendedir. 

5/27 Kütahya müstantıkı Memed Saidin hakimler kanunu
nun muvakkat maddesinin A. fıkrasına tevfikan te
kaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek iste
nilen paranın vizesi icab edib etmeyeceğine dair Di-
vam muhasebat encümeni mazbatası Encümendedir. 
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ARZUHAL ENCOMENt 

Amasya 
Balıkesi1· 
Bwrsa 
Çorııh 
Çonıh 
D enizl-i 
Gazi Anteb 
Giimüşane 
!stan bul 
Ispat'ta 

R eis 
M. M. 
Ka. 

(/-i'l'eSUJl "' 
Aydın 
Samsun 

!smail Hakkı Mumcu 
H ayrettin K aran 
Mustafa Fehm i Ge'rçeker
Akif Akyüz 
lhsan Kıırtkan 
Gl. Şefik Türsan 
M.mned Şahin 
Şevket Erdoğan 
Ali Barlas 
lbrahim Demiralay 

Bl. lhsan S ökme n 
Adnan M ende're:s 
jj;J eliha Vlaş ., · ·· ,.. { r. 

Kars 
Kocael i 
Ordu 
Sürd 
tJ ii1'Yl 
'&1 '1.ia8 

Sıwu; 
Trabzon, 
Va1ı 
Zong'ttldak 

O<nı.er Küntay 
K em.alettin Ol pak 
1 s~:nail Çam~ 
M em.ed A.l.i Kurrdoğlu 
Şevki Süsoy 
aı. Ak if O .et ekin .Erdetng il 
Ziya Başar-a 
Sükynıan Sırrı Gedik 
Miiıl.'ib Boya 
R aıf · DiiU) . 

Encümen arzuhaldan ınaada, kendisine lı.avale edilen 7 (6, ıta.krir, 1 muhtelif evrak) işin 3 ünü 
intaG etmiş ve geriye kalaın 4 iş encümende kalrruştır. 

879 29 haziran ı938 taı·ihinue ene:ünıeııde lıulunan arzuhaller 
ı 78 29 haziran ı938 tar·ilıindeıı ı ikinci te~rin ı938 tarihine kadar encümene gelen arzuhaller 

ı 057 ı ikinci teşrin ı938 tarihinde cncümende bulunan arzuhaller 
393 ı kinci teşrin ı938 tarihinden 27 ikinci kanun 1'939 tarihine kadar encümene -gelen arzu

haller 

ı 450 
ı5o 

ı 600 
406 

'--
ı 194 

V ekaletlerden gelen arzuhaller 

V ekaJetlerden gönderilen arzuhaller 

4 Encümenlere gönderilen arzuhaller 

'---
ı ı90 

2 Evrak kalemine iade edilen arzuhaller 

'---
ı ı88 

5 Hrfzedilen arzuhaller 

'---
ı ı83 

35 34ıO numaralr kanun mucibince Milli Müdafaa vekaletine devredilen arzuhaller 

~ 

ı ı48 

ı07 Karara raptedilen arzuhaller 

ı 04ı Encümende bulunan arzuhaller 
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No. H ulAsam Muamelesi 

· TAKRİRLER 

4/23 
1.'1. ıl\< \ . . 

Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal eneümeninin 13 -
IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 sa-
yılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair Encümendedir. 

4/36 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 30 -
XI - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 519 sa-
yılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 

4/71 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin ll -
IV - 1938 tarihli haftairk karar cetvelindeki 1355 sa
yılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 

4/73 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 25 -
IV -1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1402 sa-

Bu husustaki mazbata 13 - I - J 939 
tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata 26 - I - 1939 
tarihinde kabul edilmiştir. 

yılı kararın Umumi heyettee müzakeresine dair Encümendedir. 
4/84 • Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 1-

VI - 1938 ve 15 - VI - 1938 tarihli haftalık kara ı· 
cetvellerindeki 1620 ve 1640 sayılr kararlarm Umumi 
heyette müzakeresine dair Encüınendedir. 

4/85 Aydm ( Tahsin San) - Arzuhal encümeninin 15 - V I -
1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1633 sayılı 

kararın Umumi heyette müzakeresine dair 

MUHTELİF EVRAK 

5/14 Rasim Asım ile M:urtaza Kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan nıotör hakkmda Arzuhal eneüınen i 

mazbatası 

Bu husustaki mazbata 13 - I - 1939 
tarihinde kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



Ankara 
Bal?.kesir 
: o ·w:ı 
~ 

D iyarbakır 
17lazığ 
Gazi Anteb 
Günıü'}ane 
1znıir 
Kastarnonu 
Kayseri 
K ırklareli 
Kıı·şehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

108-
BÜTÇE ENCUMENİ 

Reis 
Rs. V. 
Jli. 111. 
Ka. 

I sparta 
Ka!Jsp,ri 
'i'mbzon 
lstanbııl 

Yahya Galib Ka1·gı 
Enııer Adakan 
Eyüb Sabri Akgöl 
Rüştü B ekit 
Tahsin Be'rk 
Gl. Ali H ikrnet Ayerdern 
Durak S akarya 
Hüsnü Çakır [*] 
Tahsin Coşlcan 
Nahid Kerven 
Şevket Ödül 
JI.J mned Seyfeli 
Or Gl. A. S. Akbaytuğan 
Nairn Haziın Onat 
V edid U zqö1·en 
M1ıttaüh (Yker 

ıli iikerrenı Ü n~a( 
Fa·ik Baysal 
Raif Karadeniz 
F ak·ihe Oyrnen 

Malatya O srnan Taner 
ıli an isa, Tıırgııd Türkoğllı 
Jlia :-aş Alaettin T·iridoğlıı 
Jliard'n Rıza Erten 
.Muş Şevki ÇiZoğlu 
Jfu8 Şükrü Atarnan 
01·ri.u H arnd1; Y alrnan 
Se:IJhan Gl. N aci Eldeniz 
Sıt'as Rasirn Başara 
Sı.vas Rernzi Çiner 
Tok ad Süreyya Genca 
'Prab:w n Sı1·rı Day 
Yozgacl Sın·ı 1 çöz 
Yo z.r;ad Sungıır 
Z on,ctııl dak Receb Zühtü Soyak 

• 

Encümen, 81 (53 layiha, 12, teklif, 13 tezkere, 2 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (55) ini intaç et
miş ve geriye kalan (26) iş Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. Hulasası Maumelesi 

LA YİHALAR 

lj185 Şurayi devlet kanunu layihası 21 - XII - 1938 tarihinde 3546 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/192 Devlete aid matbaalarm birleştirilmesi hakkında ll - I - 1939 tarihinde 3558 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj312 Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarmdan doğan para 

cezalarmdan vazgeçilebilmesine izin verilmesine dair 2 - I - 1939 tarihinde 3550 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/321 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

1/358 

bazı maddeler eklenmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

Subay ve askeri memurlarm aylıkları hakkındaki 

1453 ve 2702 sayılı kanunlarm bazı maddelerinde 
değişiklik yapılmasma dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

[•] lktısad vekilliğine tayini 2 -I -1939 tarihinde Umumı heyete arzedı1miştir. 
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No. HulA.sası 

1/592 Ecuebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 

1/657 

ve miistahdemlerin maaş, 

tediye sureti hakkınndaki 
p.ışlmasma. dair 

ücret ;ve tahsisatlarrnm 
kanunda değişiklik ya-

Maaşatın tevhid ve teadülü 1 hakkındaki 1452 ve 
1498 sayılı kanunlara ek 1843 sayılı kanunun ikinci 
ve dördüncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/711 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı iki sayılı cetvel 
deki M. M. vekaleti kara kısmı mualliınlerinin mik
dar ve maaşları derecelerinin değiştirilmesine dair 

1/808 

1/88'9 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılan ması 

ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkrnda 

Evlenrne işlerinde kullamlan evrak hakkında 

1/970 .Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir frlmı 

Muamele.i 

Dahil'i nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26 - I - 1939 tarihinde 3573 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

eklenm.esine dair 4 - I - 1939 tarihinde Ziraat encü
menıne. 

1/991 Mübadele ve Ltffiz ışıerınin katği tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun layihası 2 - I - 1939 tarihinde 3551 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1022 Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kamnum bazı 

hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3585 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1032 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı madde

sine bir fıkra eklenmesille dair 

1/1035 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanJa
rm köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 

- .. . . 
1/1045 Askeri fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hak-

2 - I - 1939 tarihinde 3549 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3563 sayılı 
kanun olar>ı 1.z kabul edilmiştir. 

kında. 26 - I - 1939 tarihinde 3575 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1046 Askeri ve mülki t ekaüd kanununun 

sinin son fıkrasmrn tadili hakkında 
14 ncü. madJc-

1/1074 Devlet demiryolları işletme idaresi hesablarmda ka
yıdlı 1929 yılı sonuna kadar olan muamelattan do
ğan bir kısım borçlarm ne suretle terkin edileceğine 

dair 

2 - I - 1939 tarihinde 3549 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Müzekeresine lüzum olmadığı hak
kmdaki ınazbata 7 - XII - 1938 ta
rihinde kabul edilmiştir. 
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No. Hula.sası 

1/ 1095 Depozito ve emanet sandığı tesisi hakkında 
.ı 

,ı 

Muamelesi 

Dah~li n~zamnamıenin 69' ncu maddesi 
mueibi~e hük?msüz kahmştır. 

1/1107 Hariciye vekaleti teşkilat kanununa ek kantın layihası Dahili nizarnnamen~n 69 ncu maddesi 

1/1116 Devlet demiryolları ve limanları işlet~ne umumi idare
si memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 2901 
sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve bazı 

maddelermin değiştirilmesine dair 

1/1134 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir (E) fıkrası 

ilavesi hakkında 

1/1137 Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton kok 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında 

1/1141 Kırşehir, Yozgad ve Keskin mınıakalarmda yer sar
smtısmda yıkılan ve harab olan binalarm inşaat ve 
tamiratmda kullanılmak üzere Kızılay tarafından sev
kolunacak inşat malzemesinin Devlet demiryollarında 
parasız nakledilmesine dair 

1/1142 Mülga Posta ve telgraf nezareti mesaJili kalemi mü
dürü !talyan tebaasmdan ölü Petacİ ailesine 2 500 li-

mucibince hükümstlz kahnrŞtn-, 

Dahili nizamnamenin 69 ncn rnaddı•si 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

20 - I - 1939 tarihinde 3567 sayılr 

kanun olarak kabul edilm)ştir. 

Dahili nizamnamenin 69 neu maddesi 
mucihince hükümsüz kalmıştır. 

9 - I - 1939 tarihinde 3554 sayıli 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ra verilmesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 rrcu maddesi 
mudbince hükümsüz kalnnştu. 

1/1152 Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan anason
larm gümrük resminin indirilmesine dair 

1/1153 Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat 
hakkında 

1/1156 1938 mali yılı ınuvazenei unıuıniye kanımuna bağlL 

(D) cetve1inin İktısad vekaJ.eti kısnnna bir kadro 

Dahili nizamııamenin 69' ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 - XI - 1S38- tarihinde 3540 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

eklenmesi lıklanda Dahili nizamnanıenin 69 ncu maddesi 
ınucibiııce hükümsüz kalmıştır. 

1/1158 Subay ve askeri memurlaFm maaşları hakkındaki 

1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair 

1/11&1 Vakıflar umum müdürlüğii 1938 mali yılı bütçe kanu
nuna ek kanun layihası 

1/ 116-! 1938 mali yılı muvazen~i umumiye kanununa bağh 
bütçelerin bazılarmda değişiklik yapılma!U haklunda 

1/1166. Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa ek kanun la
yihas:t 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesiı 
mıneiılb.ince hükiimsüz kalmıştır. 

14 - Xll - 1938 tarihinde 3545 sayılı 
kanı:ın olarak kabul edilmiştir. 

23 - X1I - 1938 tarriliinde 3fi48 sayılı 
kanun olarak kabul edilm.iştir. 

13 - I - 1939 tarihinde 3559 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Htıl1suı 

1/l168 Devlet havayollarmda vazife uçuşu esnasİnda şehid 
düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demir-

Muamela!li 

elin dul v-e yetimlerine aylrk tahsisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
macibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1169 lnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe- ·· 
sinde 150 000 liralık münakale yapılması hakk'rnda 9 - ı - 1939 tarihinde 3556 sayılı 

kanun olarak !kabul edilmiştir. 
1/1171 Vakdlar um um müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinin ' 

muhtelif fasıllarına 73 000 liranın munzam tahsisat 
olarak ilavesine ve 12 000 liralık münakaie yapılma
sına dair 

1/1172 Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin eden 
veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete ai d olan 
banka veya müesseseler memurlarmm maaş ve Ü'C-

9 - ı - l'939 tarihinde 3557 sayılı 

luı.rıı.11.m olar.a.~;: kabul -edihniştir. 

retleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında Bah'ili nizamnam·eııin 69 ncu maddesi 
nnwibince hükümsüz kalmıştır. 

l/1174 Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki 3486 sayılr kanunun 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerinin tadİline dair Dahill nizamnumenin 69 ncu maddesi 

~nu{'ibincc hükümsüz kalmıştır. 
1/1176 Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak

kmdaki 1624 sayılı kanunlarla bu kanunun bazr hü
kümlerini değiştiren 3406 sayılr kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun 23 - I - 1939 tarihinde 3571 sayılr 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

1/1177 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerile (L) cetvelinde değişiklik yapıl-
ması hakkmda 26 - T - 19'39 tarihinele 3580 sayılr 

kanun olnrnk kabul edilmiştir. 

1/1178 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılma-

1/1179 

1/1180 

1/1181 

sına dair 26 - I - 1939 tarihind.e 
kanunla birleşt'iri lerek 
miştir. 

3580 sayılr 

bbul ed!l-

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair Dahili nizamnamcnin 69 ncu maddesi 

mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

1935 mali yılı sonuna kadar olan arazi vergisi ba
kay.asınrn munzam kesir ve cezalarile birlikte affına. 

dair 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve .v.aziielerine dair olan 1042 sayılı kanuna 

ek kanun layihası 

26 - l - 1939 tari·hinde 3586 sayılı 

kanu,n olarak kabul edilmiştir . · 

2ti - I - 1939 tarihinde 3576 sayriı 

kanun olarak kabul edilı:ııiştir. 

1/1185 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortisman 



No. 

1/1189 
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HulAsası: 

sandığına verilen avansın tezyidi hakkında 

Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi hakkındaki 

2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 

1/1191 İkinci kanun ve şubat 1939 ayları ücret ve maaşla
rının tediye sureti hakkında 

1/1192 Milll Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon liraya 
kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 sayılr 

kanuna ek kanun layihası 

/1193 Muvazene vergisi kanununda değişiklikler yapılma

sına dair olan 3404 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
5 nci :fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/ 1194 Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
münakale yapılması ve 100 000 liralık munzam tahsi 
sat verilmesi hakkında 

1/ 1195 Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/1196 Posta, telgra:f ve tele:fon unıum müdürlüğü 1938 mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

1/1199 Milli Müda:faa vekaleti 1938 mali yılı bütçesinde 
200 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/1202 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerine munzam ve :fevkalade tahsisat 
verilmesi hakkında 

2/64 

2/68 

2/75 

TEKLİFLER 

Seyhan (Gl. Naci Eldeniz) - Şelıid kurmay albay 
Süleyman Fethinin kardeşi Fatma Sa:fiye Gelgüle 
vatan hizmetleri tertibinden maaş tahsisi hakkında 

Trabzon (Mitat Aydın) - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununun 46 ncı maddesinin tadili hakkında 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilatı hakkında 

Muamelesi 

26 - I - 1939 tarihinde 3589 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3577 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3572 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3587 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3588 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3582 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3582 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3583 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3581 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - 1 - 1939 tarihinde 3591 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dalı iii i1izamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

12 - XII - 1938 tarihinde sahibi ta
ra:fmdan geri aluımıştrr. 

2 - I - 1939 tarihinde 3552 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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N o. H ulisası Muamelesi 

2/77 Diyarbakır (Gl. Kiazrm SeviprW~n " ü.i} ~adirşf) -
Askeri ve m~ ~Wl ka:r;ı.u:ım.ftun 82 Mi ~Mdd~si·-
ne bir fıkra eldenmesine dair H~ ~ XII - 193"8- tarihin-de sahibi ta

rafindan g(jri alınmrşıır. 
2/79 Giresun (Hakkı Tarık Us} - Dawga rıesm.i ltatıı;ıtt'ii

nun 11 nci maddesinin 74 ncü numarasının değiştiril
mesine dair 

2/80 Diyarbakır ( Ge:ı:ıeral KiaZim Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurlarm tekaü
dü için rütbe ve srnıflarma göre tayin. olunan yaş

ları bildiren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesi-

2'l· - I - 1,939 tar.ihinde 3590 saydı 

kanllfi ola:trak kabül ~dilmi~tir. 

ne dair Dahili niz.amnamenin &9 ncu maddesi 
mu.cibince hü.kü.msüz kalmıştır. 

2/81 İdare Heyeti - Divanı . muhasebat 1938 mali yılı büt
çesinin bazı fasılları arasmda münakale yapılmasma 
dafr 9 - I - 1939 tarihinde 3555 sayılı 

2/82 
. -

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Divanı muha-
sebat 1938 mali yılı bütçelerinde münakale yapılma
sı hakkında 

2/83 İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur dairesi teşkilatı hak
kmdaki 2180 ve 3011 sayılı kanunları bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 

2/84 

2/86 

İdare Heyeti- Büyük Millet MeclisiveRiyaseti Cüm
hur 1938 mali yılı bütçelerinin bazı fasıliarına mun
zam tahsisat ilavesine dair 

İdare Heyeti - Divam muhasebat 1938 mali yılı büt
çesinde 540 liralık münakale yapılması hakkında 

2/87 İdare Heyeti - :BüyÜk Millet Meclisi 19~8 mali yıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - I - 1939 rorih.inde 3555 sayılı 

k-anunla bil'leştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - I - 1939 tarihinde 3568 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3580 sayıli 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3580 sayılı 
kanunla bir.J.eştirilerek kabul edil-
miştir. 

bütçesinin bazı fasıllarma tahsisat ila.vesine dair 27 - I - 1B39 tarihinde 3591 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/167 Açıkta: veya bakanlık emrifide iken ücretli bir va
zifeye tayin edilen memurlarm kMil.ml.Ş Glhh a~rlt 

maaşlarının ücretli vazifelerinin• lnğVi · halinde iade
ten tahsisi icab edib etmeyeceğinin .tefsiı-iı haltkrndh1 

Başvekalet tezkeresi IDahHl nizatfi.Mtneninı 69 ncu maddesi 
mucibince hükütnsül! kalıfitştı:r. 
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No. Hulasası 

3/314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 
heldan için maadin nizamnamesinin nı:uaddel'49 ncu 
maddesi mucibince her sene ibtidasında alınması la-
zrmgelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli olub ol-

Muamelesi 

··' 

nıatlığnun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi J 4 - J - 1939 tarihinde 1070 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/371 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 42 nci maddesi
nin (B) ve (C) fıkralarının tersiri hakkında Divanı 
ınuhasebat riyaseti tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mncibince hükümsüz kalmıştır. 

3/396 Eslıabı mücbire ve zaruriyeden ötürü takib ve · tah
si.llerine mahal ve imkan olmadığı cihetle kayidieri
nin silinmesi istenilen 1 045 076 lira 99 kuruşla 

240 450 kilo tuz hakkında Başvekalet tezkeresi 23 - XII - 1938 tarihinde Hükfunet 
tarafmdan geri alınmıştır. 

3/436 Devlet memurları aylrklarınm tevhid ve teadülüne 
. dair olan 1452 sayılr kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı ( Garb lisanları) tabirinin tersirine dair Baş-

veka.let tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucrbince hüıküms~z kalmıştır. 

3/450 Zaruri sebeblerden dolayı takib ve tahsillerine imkan 
görülemeyen 794 520 lira 92 kuruşla 8 400 kilo tuz 
hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - XI - 1938 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmrştır. 
3/489 Gümrük tarife cetvelinin 756 nurnarasma giren taz

yik veya temyi edilmiş ve metre mikabı üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan gazierin safi sik
let üzerinden resim veren eşyaya kryasen mevzu bu
lundukları zarf ve ambalajlarmm resimden muaf 
olub olmayacağının tefsiri hakkında Başvekalet tez-
keresi 12 - XII - 1938 tarihinde 3544 sa

yılr kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/495 Divam muhasebat kanununun 16 ila 67 ve 73 ncü 

maddeleri hükümlerine müsteniden Divanca ittihaz 
olunacak kararlarm katği olub olmadığının tefsiri 
hakkında Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 5 - XII - 1938 tarihinde Adliye en

cümenine. 

3/507 J\skeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesi
nin tadiline ve mezkfu kanuna bir muvakkat madde 
ilavesine dair olan 2071 sayılr kanunun 2 nci madde-
sinin tersiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - XII - 1938 tarihinde 1068 sa

yılr karar olarak kabul edilmiştir. 

3/510 Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanun
Iarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gay
rimenkul emvalin tapuya raptma dair olan 1331 sa
yılr kanunun 9 ncu maddesinin tersiri hakkında Baş-
vekalet tezkeresi 19 - XII - 1938 tarihinde Adiiye 

encümenine. 
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No. RulAsa.sı 

3j5ı4 Askeri' vemülki tekaüd kanununun 25 nci madde
sine istinaden tekaüd maaşlarr r bir1nci d~'rece üze
rinden tadil edilen nıütekaidlerden malul olanlarm 
ayrıca bu kanunun 30 ~1cu maddesinden istifaele edip 
etmeyeceklerinin te:fsiri hakkmda Ba.svekal et tez
·keresi 

3/524 Ordu deniz ve jandarma subayl;rüe-memurini hak
kmdaki 9ı2 sayılı kanumm 4 ncü maddesinin tefri
rine dair Başvekalet tezkeresi 

. ; - - -
3j53ı Askeri memurlar hakkındaki ı4515 sayılr kanunun 

4/4 

4}89 

5 nci roaddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki muvakkat madde eklenmesine dair olan 8128 sa
yılı kanumuı muvakkat ı nci m'addesiııde yazılı 

«M.emur ve askeri mensublar» tabirinin te:fsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

TAKRİRLER 

Giresun· ( Hakkı Tarı~ Us) - ı492 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin (C) ' :fıkrasmm tefsiri hakkında 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi azasını:n . tahsi- . 
sat ve harcırahları hakkındaki ı6ı3 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair olan 3ı35 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin te:fsiri hak
kında 

MUHTELİF EVRAK 

5j38 Vekalet emrinde iken ücretli bir vazifeye tayin edi
lenlere her iki cihetten maaş verilib verilemeyece
ğinin muhtacı tefsir bulunduğuna. cla ir Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası 

Muamelesi 

ı 4 - X LT - ı938 tarihinde 1067 sa
yılr karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - T - ı 939 tarihinde 1069 sayılr 

karaı· olnrnk kabul edilmiştir . 

26 - I - ı 939 tarihinde 3574 sayılr 

kannr< olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
mncibince hükÜmsüz kalmıştır. 

Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
mucibincc hükümsüz kalmıştır. 
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DAHİLİYE ENC'U'MENl 

Ar.J;~ıfitSya 

Antalya 
Bw-dııt· 
Bursa 
Çanakkale 
Çor·ııh 

, Çorum 
E rzurum 
Erzıwum 
!stanbul 
IK.aır.s 
KütahY:a 

R eis 
Rs. V. 
lıf· . M. 
Ka, 

Esad Uras 

Tekirf)ağ ı 
Çanakkale 

: Jıfard•in 

Tok.ad 

R asi h K ap lan 
Halid Onaran 
Ii' at in Gi~vendiren 
H ilmi Ergl~nıeli 
Atıf Tüzün 
!smail K em.al Alpsa?i 
Gl. Zeki Soydemir 
N akiye El gün 
Şükrü Ali Ogel 
Esad ~zo ğwz 
M ~me</, S o.m.et· 

Crem:il Uybrktın 
Şükri..i Yaşın ,,_, ,' ·1.{2 

Ed'ib Ergin 
llurrem Ergıın 

Malatya Emrullah Barkan 
SQımSrtH~ M eTYI!<t-d Ali Yiiriifk:e1·· 
Sa?J~Iltsun ZüJıtü Du'r"Wluı'fll 
Sıvas Jllitat Şi~krü Bled{ffJ 
Sıvas Sabiha Görkey 
Sıvas Vasfı: Raş~d Semfj 
Tok;ad GalAJb Pekel 
U r fa B.ehcro.t Qü11;,ay· 
U r.fta M 'l!l!lı.~ttin Diwı~SOIJJ 
Zongw"bdak llal-il Tüwk.me'N! 
Zonguldak Riffl;t V arda;r 

Encümen, ı8 (ı4 layilia, ı teklif, 2 tezkere, ı takrir) işin (9) unu intaç etmiş ve geriye kalan (9) 
iş Dahili !llizamnamenin 69 ncu maddesi ımucibince :hiikümsüz .kalmıştır; 

No. Maumelesi 

·V,J.ı29. E~erJ semeı: v,e ha_yvan koşumlarının tevhidi hakkında Dahili nizamnamenin 69 .n:cu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ı;ı38 

ı/3ı4 

Dahiliye veka1eti vilayet te§kilatı ve vazifeleri hak
kında 

Nüfus kanunu layiliası 

ı/717 Polis vazife ve salahiyet kanununa bir madde ekien
mesine dair 

ı;ı022 Arazi vergisi hakkındaki ı833 sayılı kanunun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 

ı/1070 Yangınhas (itfaiye) kanunu layihası 

ı;ı087 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yollarm muhafaza-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
ı4 - ::X,:II - 19a9 taribiride Hükumet 
tarafından geri alınmıştır .. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hüküınSüz kalmıştır. 

26 - I - ı939 tarihinde 3585 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - I - ı939 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

sının teınini hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

J!ı09ı Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vası-~;, . · 
tasge tebli~ine dııir ı6 - I - ı939 tarihinde 3560 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulllsası Muamelesi 

1/1135 Bilfunum muvazzaf subaylar ve askeri memurlarm 
25 yaşını ilanal etmclden \'evleb:emeyeceklerfne dair 
olan 1434 sayılı kanununı tahdili hakkında 12 - XII - 1938 tarihinde Adliye en-

i • ı cümenine. 
1/1173 

1/1176 

Çiçekdağı kazasının merkezinin Yer köye kaMmla
rak Y ozgadaı bağlanınasma dair 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazjfeleri hak
kındaki 1624 sayılı: kanunla bu kanunun bazı hü
kümlerini değiştiıre:n 3406 sayılı kanunda değişiklik 

yapılınasma 

1/1179 Arazi vergisi hallindaki 1833 sayılı kanunun ikinci 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 - I - 1939 tarihinde 3571 sayılı 

kanun ~larak kabul edilmiştir. 

maddesine bir fıkra ilavesine dair 20 - I - 1939 tarihinde Maliye en-

1/ll8l> 1935 mali yıfı so~una kadar olan arazi vergisi ba
kayasmın munzam kesir ve cezala~i1e +)irlikte affine 

cümenine. 

dair 26 - I - 1939 tarihinde 3586 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/1190 İdarei umnmiyei vilayat kanununun bazı maddele
ini değiştiren 2630 sayılı kanunun ikinci maddesi
ni tadili hakkında 

2/57 

3/456 

3/497 

4/55 

TEKLİF 

Muş (Hakkı Kılrcoğlu ) - Müftü adının başimamlığa 

çevrilmesi hakkında 

TEZKERELER 

Donanmanın devri çark ihtiyacı için getirilmekte 
olan. mazot, benzin ve yağ- gibi müştail maddelerden 
belediifelerce alınmakıta elan istihlak resminin 423 
numaralı kanunun 28 nci roaddesile 692 sayJlı ka;. 
rarm hükümleri dalıilinde bulunup bulunmadığrmn 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Jandarmanın mülki ödevleri arasmda bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarmda 
memurini muhakemat kanununa göre takiiba.t ~-apıl
mayacağpım tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

TAKRİR 

Yozgad (Sırrı İçöz ) - Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 5 ve 7 nci maddelerinin tefsirine dair 

26 - I - 1939 tarihinde 3578 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kahnı~tır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükü.msüz kalmıştır. 

Dahili nizamnam'Cnin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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DlV ANI MUHASE!BAT EIN'CÜMENl 

Re is 
Af. 111. 
Ka. 

Niğd~ 
Trabzon 
llfard/11 

Faik Soylu 
Mitat Ayd1.n 
H ilmi Ç O'ruk 

BU'rd'wr 
Çarwkkale 
Çontm 
Demzli 
ETzıınırıı 
1 stattbul 
!stanbul 
istanbul 

lln ·ahinı N ecmi Dilm en 
Alnnerl Cevad Em1·e 
Nabi Rıza Yıldınm 
Haydar Rüştü Oktem 
Nafiz Dıımlıı 
Gl. Refet Bele 
IT amdi Gürsoy 
H ayntJlah . Ergin 

Kastamonu 
Kastanıonu 
Kayseri 
KırşehiT 
Konya 
J1araş 
ll1ıığlll 
Ordu 

!bTahim G1·antay 
N1.~ri Tamaç 
Ferruh Güpgüp 
H azim I;lörekçi 
Mustafa Halid tJner 
MemedErten 
Hüsnü Kitabcı 
Ahmed !h.c;an Tokgöz 

Encüınen, 42 (25 layiha, 17 tezkere ) işin (2 ) sini intaç etmiş ve geriye kalan (40) iş Dahili nizam
namenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır: 

No. 

1/451 

1/460 

1/506 

Hulasası 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
katğisi hakkında 

LAYİRALAR 

1934 yılı hesabı 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğisi 
hakkında 

1934 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 - XII - 1938 tarihinde 3547 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/627 Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı katğisi 

lj710 

lj714 

1/750 

1/753 

1/771 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
muc1bince hükümsüz kalmıştır. 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı hesabı kat
ğisi hakkında 

lnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi 
hakkında 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında 

1935 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğü 19ö5 mali yılı hesabı 

katğisi hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Muamelesi 

----- - ----------------------------------
1/ 772 Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 mali yılı hesabı katğisi 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mncibince hükümsüz kalmıştır. 

1/780 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 mali yılı 
hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/785 Vakıflar umum müdürlüğü 1935 mali yılı hesabı kat-
ğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

muci-binre hüküınsüz kalmıştır. 

1/890 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1935 mali yılı hesabı katğisi hakkında Daohill nizamnamcnin 69 ncu maddesi 

mucibinee hükümsüz kalmıştır. 
1/891 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 

mali yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince .hüküınsüz kalmıştır. 

1/893 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 mali 
yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/896 Yüksek mühendis mektebinin 1935 mali yılı hesabı 

katğisi hakkında Dalıili nizamna.menin 69 ncu maddesi 
ınncibince hükümsüz kalmıştır. 

1/955 1936 senesi hesabı katği kanunu layiliası 

1/ 974 İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 

Dahili nizamnaınenin 69 rıcu maddesi 
ınucibinc e ıhükümsüz kalnuştır. 

katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mncibince hükümsüz kalmıştır. 

1/981 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 
katğisi hakkında Dahili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 

mucibince ·hükümsüz kalmıştır. , 

1/990 Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 mali 
yılı hesabı katğisi hakkında DaJıili nizamnamenin 69 ucu maddesi 

mucibin ce hükümsüz kalmıştır. 
1/1016 Vakıflar umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı kat-

ğisi hakkında Dahili nizamnaımenin 69 ncu inaddesi 
ınucibince hükümsüz kalnuştır. 

1/1099 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 mali yılı 
hesabı katğisi hakkında 

J ,11131 Tahlisiye um um müdürlüğünün 1937 mali yılı yedi 
aylık hesabı katğisi hakkında 

1/1154 Hudud ve sahiller sıhhat um um müdürlüğü J 937 

Dahili nizamnaımenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamııamenin 69 ncu maddesi 
mncibince hükümsüz kalmıştır. 

mali yılı hesabı katğisi hakkmda Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi . 
muci;bince hükümsüz kalmıştır. 

1/1157 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1936 mali yılı hesabı katğisi hakkmda Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi : 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

3/209 

3/237 

-120 
Hul8.sası 

TEZKERELER 

Maliye vekaleti 1934 yılı ayniyat son hesabının su
nulduğuna dair Maliye vekaleti tezkeresi 

Başvekalet ve Hazinei evrak dairelerile matbaasrnm 
1934 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı ka.tği cet
velinin gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/352 Maliye veka1eti 1935 yılı ayniyat son hesabının su-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibüıce hllkilırrsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

nulduğuna dair Maliye veka1eti tezkeresi Dahili ni"zamnamenin 69 ncu maddesi 

3j373 
1 

Bacşvekalet veıfazinei evrak dairelerile matbaasının 
1935 - 1936 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı 
katği cetvelinin gönderildiği hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

3/407 fnhisarlar umum müdürlüğü 1935 mali yılına aid 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnanrenin 69 ncu maddesi 
mucibinee hükümsliZ kalmıştır. 

bilançonun gönderildiğine dair Başvekalet tezkei·esi Dalıiri nizamnamenin 6'9 ncu maddesi 
mucibince hükümsilz kalmıştır. 

3/408 

3/419 

3/420 

3/457 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1933 mali yılı he
sabı katğisiue aid mutabakaJt beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

!stanbul liman iŞletme idaresinin 1935 mali yılı bi
lançosunun gönderildiği hakkında Başvekalet tez
keresi 

İzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 yılı bi
lançosunun gönderildiği hakkında Başvekalet te
keresi 

Gümrük muhafaza genel komıutanlrk ve teşkilatrum 
1935 ve 1936 yıllarma aid ayniyat katği hesab cet
vellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhi
sarlar vekaleti tezkeresi 

3/521 Başvekalet ve Hazinei evrak dairelerile matbaasırrını 
1936 : 1937 yılr demirbaş eşya defterlerile hesabı 
katği cetvellerinin gönderildiği hakkında Başveka-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Daıhill nizamnamenin ()9 neu maddesi 
mucibince hftkümsfu ıtaihrrştır. 

Dahili nizamiıamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Daıhill nizamnamenin 69 mm maddesi 
mucibinee Hukümsü'z kaHnrştı:r. 

let tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 neu maddesi 
mucibince hükümsüz· 1mltruşttr. 

3/532 · İhhisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılr blanço~ . · · 
sunun gönderildiği hakkında Ba.cşvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

3/544 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 mali ' yrltı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu-

mı.tcibince hukümsüz kalmtştrr. 



No. 

3/558 

3j!J66 

- 121 - · 
" 

H ulisası 

ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Mı;ı.rt : mayıs 1938 ay\~r~na aid raporun sunulduğu
~ d,ı,ı..ir mvanı muh~seQ.at riyaseti tezkeresi 

Haziran• : agmıtçs 1_938 aylarma aid raporun sunul-
41l;ij,w;ı.ı;ı. ,q.air Diva,~ m~~~bat riyaseti tezkeresi 

3/574 Giim.rük wuqafa,za gen,el kı;ımut~p:ı,l~k ve t~~~UMmın 
1937 yılına aid ayniyat katği hesab cetvellerinin 
gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisı;ı;r\a.ı: v.el\a" 
leti tezireresi 

3/590 EylUl : ikinci teşrin 1938 aylarma· ıPd rapor-qn ş'q

nulduğuna dair Divanı muhasebat riyas~ti tez~eresi 

M;T,JHTEqF :ŞV};t4K 

5/22 Mütekaid iken tekrar hizmete alınarak harb ve hiz
met esnasında terfi eden zabitlerin malill.iyet sıfa
tmm da bu terfide aranılınası lazımgelip gelıniyece
ğinin tefsiri hakkında Divanı ınıı.luı§.ı;ba.t erıGiimen.i 

lluamelesi 
-

23 - II - 1938 tarihinde 354 7 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
lll~ştip. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
1l\l.W1\bince hi!.kiimı:ıij..z kıılwı_ş,tır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
m-u..c~binc{l h\ll\ij,lll§~z kAlmwtır. 

l!ııhW r\l?!fHWP.Eltffi{l:P.in 6~ ~c\l maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili niz~nnnam~nin 69 ncu maddesi 
ffi'\lCibince hük,ümsüz kalmıştır. 

mazbata&ı Dahili , :niıı;amnamıı:ılill @ mm maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

A.masya 
Aydın 
Bolu 
Denizli 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 
Kiitahya 

Reis 
M. M. 
Ka. 

N afiz Aldın 

Çorıım 
Istanbul 
Balıkesir 

I)r. Ma..~hr.ır Germen 
Dr. Emin Cf}mal Suda 
Dr. Kazım Samanlı 
1 stamat Ozdamar 
Ali Dikmen 
B ed iz M or ova 
Ümer Dinç 

1smet Eker 
8 adetti n U raz 
S abi ha Gökçiil 

jf ar:ri,~rı A l:uliirr~zz(J,k . Ş atr.ın 
_Y,uğla ,l)r. Hiiseyin 4 vni Ercan 
.M ıış N ah Y iicekök 
Samsun lifemed Güneşdoğdu 
Sinob Hıılusi 01·ucoğlıı 
Trabzon Daniş Eyiboğlu 
Y ozgad Ekrem Pekel 

Encümen, ll layihadan (5) ini intaç etmiş (6)sı da Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibin
ce hükümsüz kalınıştır. 
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No. HulB.sası Muamelesi 

LAY1HALAR 

1/ 861 İnhisarlar umum müdürlüğü memurlarnun ücret ve 
dereceleri hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/ 1134 1940 sayılı kanunun ikinci maddesine bir (E) fık

rası üavesi hakkında 

1}1137 Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 000 ton kok 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında 

1/1138 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun ba-

20 - I - 1939 tarihinde 3567 sayıli 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - I - 1939 tarihinde Maliye en
cümenine. 

zı maddelerini değiştiren kanun layihaıu 12 - XII - 1938 tarihinde İktısad 
encümenine. 

1j1139 Gümrük tarife kanununa aid id:halat umumi tarife
sinin 469 A. ve B. pozisyonlarına giren çimentodan 
alınan gümrük resminin indirilmesine dair 13 - I - 1939 tarihinde Maliye encü

menine. 
1/1143 Sanayide kullamlan makine aliit ve edevat ve bun

ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük resimle
rinin indirilinesi hakkında 

· 1/1144 Sanayide kullamlan iptidai maddelerin günıı·ük re
simlerinin tenziline dair 

--
1/1145 Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilme-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsiiz kalmıştır. 

Dahili nizamnameniıı 69 ncu maddesi 
mucibince hükürnsüz kalmıştır. 

si hakkında Dahili niza.mnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

lj1152 Yalnız bu yıl için dışardan getirilecek olan anason-

ların gümrük resminin indirilmesine dair 18 - XI - 1938 tarihinde İktısad en
cümenine. 

1}1160 Ereğli kömür havzas:ıındakf -ocaklarda sütun olarak 
Kullamlmak üzere dışardan getirilecek kerestenin 
kilosundan alınmakta olan resmin 5 kuruşa indiril
mesi hakkmda 

1/ 1163 Hatay menşe ve mevridli mahsuliit ve mamulatm 
gümrük ,resimlerinin indirilmesi hakkında 

Dahili nizamııamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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HARİCİYE ENCÜMENİ 

R e-is .Tm.bzon 
111. M. Sıııas 
Ka. Kastanıonu 

lfasan Saka 
N ecmettin Sadak 
Şerif Ilden 

Ankara 
Antalya 
Bolıı 
Bolıı 
Diyarbakı·r 
D iyarbakır 
Elazığ 
Erzu·rum 
I stanbul 

Falih Rıfkı Atay 
Dr. Cemal Tunca 
Cevad Abbas GüreT 
Hasan GemiZ Çambel 
Dr. 1. Tali Ongören 
Z eki Mesııd Alsan 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Gl. Pertev Demirhan 
Salah Cimcoz 

i zmir 
Ka.rs 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Niğde 
T ekir·da,ğ 

Tokail 

I-I alil M enteşe 
Gl. 111ııhittin rikyü.z 
İbrahim Siir·eyya Y·i,ğil 
Ali Muzajje1· Göke.·· 
Hikmet B ayıw 
Kamn İ1·delp 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nazım po1·oy 

Encümen, 20 (17 layiha, 3 tezkere) işin (8) ini intaç etmiş ve geriye kalan (12) iş Dahili nizamna
menin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. Hulasası 

LAYİRALAR 

1/1133 Balkan itilafı Devletlerile Bulgaristan arasında 31 
temmuz 1938 tarihinde Selanikte imza edilen anlaş
manın tasdiki hakkında 

1/1136 Cenaze nakline mahsus beynelmilel İtilafnameye ilti
haknnız hakkında 

1/1146 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı II sa
yılı listeye dahil pozisyonlarda tadilat yapılması için 
Finlandiya HükUmeti ile teati edilen mektubların tas
diki hakkında 

1/147 Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa Cüınhuriyeti arasın
da Ankarada imza edilen dostluk muahedesi ile müş
terek beyanname ve optanlara mütedair protokolün 
tasdikina dair 

1/1148 Türkiye - Hollanda ticaret anlaşmasına mütedair 
protokolde tadilat yapılması için teati olunan notala
rm tasdiki hakkında 

1/1149 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukave
lesine munzam protokole merbut A. listesindeki «Le
vure (Maye) » kelimesinin 565 tarife numarası önün
den 165 tarife numarasına nakli hakkında 

lVIaumelesi 

4 - I - 1939 tarihinde 3553 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3584 sayrl ı 
k anun olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3565 s :ı. yıl ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibiııce hüküınsüz kalmıştır. 

16 - I - 1939 tarihinde 3561 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

16 - I - 1939 tarihinde 3562 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



-1U-
No. Hulô.sası' 

1/ 1150 Türkiye - Almanya arasındaki ticari mübadelelere aid 
anlaşma ile ticari mübadelelere ve tediyata müteallik 
protokolün tasdiluna dair 

1/ 1151 Türkiye - İsveç' ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 
protokoldeki listede münderiç «diğer emtia» tabirinin 
tadili hakkında 

1/1155 Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair anlaş
maya iltiha:krmız hakkında 

1/1162 Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere akdedilen ticaret 
ve tediye anlaşmalarile bunlara ek olarak tanzim edi
len vesaikın meriyete konulmasına dair 

1/1170 Türk - Romen ticaret anlaşmasına m üzeyyel anlaşma
nın tasdikı hakkında 

1/1183 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için teati edi-

l!uamelesi 

18 - I - 1939 tarihinde 3564 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3566 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27. - I - 1939 tarihinde 3592 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibintıe htikütn.Süz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

len mektublarm tasdiki hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1184 Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring an
laşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylul 1936 tarılıii 

ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çi
çek soğanlarının ilavesine dair 

1/1186 Türkiye - Yunanistan arasında akid ve imza edilen 
kliring anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkında 

1/1197 Türkiye Cümhuriyeti ile Belçika Kırallığı: arasında 
imza edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 
hakkında 

1/ll!l8 Türkiye - İsveç ticaret ve Kliring anlaşması protoko
lüne merbut listeye ilave edilecek kontenjan hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsiiz kalmıştır. 

teati olunan mektubların tasdikma dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1201 Türkiye ile Almanya arasında imzalanan kredi anlaş
masının tasdiki hakkında 

TEZKERELER 

3/98 Türk tebaasile İran tebaasmni evlenmeleri hakkm
daki memnuiyetin muhafazasına dair ola'li 24 eylill 
1920 tarihli nizamnameyi 'değiştiren kan'llnun '2 nci 
te 3 ncü fua.dde1ermih t'efsiri hakkında Baş.vekalet 

Dahili nizamnamenin. 69 ncu maddesi 
mucibince hüküm.süz koaJ.mıştrr. 
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No. Hul3.sası 

tezkeresi 

3/517 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sa
yılı listeye dahil 379/2 D. 3 pozisyonunda mevud 
5 tonluk kontenjandan 1263 kilosunun bir defaya 
mahsus olmak üzere 379/ 2 D. 4 pozisyonuna nakli 
için teati olunan no ta hakkında İcra V ekilieri He-

3/601 

y'etince ittihaz olunan 
vekalet tezkeresi 

kararın tasdikrna dair Baş-

Tiirkiye - Yunanistan arasmda akid ve imza edilen 
kliring anlaşmasına müzeyyel protokol, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salahiyete istinaden meriy;ete ko
Iiulduğundan keyfiyetin tasdikı hakkında Başveka
let tezker~ i 

İKTI'SAD ENıOÜiMENİ 

Muamelesi 

Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibjnce hükiimsü.e: k·a1ımştır. 

R eis 
.111. M. 
Ka. 

l zmi·r 
Gı>resun 
Niğde 

Raknı-i Köken 
1 s,m,OJil S OJbuwcu 

A.fyon K. 
Afyon K. 
Ankara. 
Aydın 
Çanakkah 
Ço·ruh 
Edirne 
Eski~ehir 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
1Gires'Un 
Gümüşane 
!stanbul 

B erç Tiirker 
1 zzet Akosman 
Ahmed Ulııs 
Nazmi Topcoğlu 
Dr. Mustafa Bengisıı 
Hasan Cavt·d 
!J:fecdı: Boysan 
Emin, S azak 
B e kir K a·Zeli 
Rernzi Gü1·es 
llluzaff-er liılıç 
E·dilfJ Serv-et Tö1· 
Yaşa1· Yazıcı 

D1·. Raıs1~1, F e1·id 'l'.aıay 

İzrnir 
l zmi1· 
Kocaez-i 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Jl:f a?"aş 
ıS amsun 
Sin o b 
Sino·b 
Z ongııldal.: 
Zonguldalı · 
'Z ong•tıldal: 

B enalAnman 
Hamdi Aksoy 
1b?·a.'lıim Dıblan 
A.hmed Hamdi Dı:'lr.men 
Kazım Okay 
B esim AtaZay 
K-ema'l K usun 
Ali Tıınalı 
1 smail H akkı V m· al 
Yusuf Kemal Tengirş·enk 
Wsad Ça1r.mak'kaya 
Hasan Karabacak 
RagılfJ Ozdemir>oiflu 

En'CÜtnen, 31 1(22 ~ayiha, 4 teklif, 5 tezkere) işin (17) sini intaç etmiş ve gm-iye kıı.lan '(14 iş Da
hili ni.Zamnameniıı 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. H ulisası 

LA YİHAL.AR 

1/569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarmm yasak edilmesi ve yasaklarm yabancı 

Muamelesi 

memleketlerin yasak maddelerile değiştirilmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1j586 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine müzey-
yel itilafrn tasdikina dair 20 - I - 1939 tarihinde 3569 sayılı 

1/822 Sanayün kontrolüne dair 

1/894 Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelata ve tedi
yata müteallik olup 30 ağ·ustos 1937 .tarihinde Ber
Iinde imzalanmış olan anlaşmanın tasdikına dair 

1/1053 V asrtasız vergiler kanunu layihası 

-
1/1114 Arttırma, eksi1tme ve ihale kanununa ek kanun la-

yihası 

1/1137 Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 000 ton 
kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi hak-

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dalıili nizanınamenin 69 ncu maddesi 
mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

20 - I - 1939 tarihinde 3570 sayılr 

kamtn olarak kabul edilmiştir. 
Dahili nizanınamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizanınamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

kında 2 - Xll - 1938 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

1/1138 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılr kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun layihası 13 - I - 1939 tarihinde Maliye en-

cümenine. 

1/1139 Gümrük tarife kanu.lıuna ·aid ·idhalat umumi tarife
sinin 469 (A) ve (B) pozisyonlarına giren çimento-
dan alınan gümrük resminin indirilınesine dair 2 - XII - 1938 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 

1/1143 Sanayide kliılanrlan makine, aTht ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarmm gümrük resimle-
rinin indirilmesi hakkında 12 - XII - 1938 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 

1/1144 Sanayide kullanılan ibtidai maddelerin gümrük re-
simierinin tenziline dair 12 - XII - 1938 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 
. . 

1j1146 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı. II 

1/1148 

sayılı listeye dahil pozisyonlarda tadilat yapılması 
için Finlandiya Hükumetile teati edilen mektubla-
rm tasdiki hakkında 18 - I - 1939 tarihinde 3565 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
-

Türkiye - Hollanda ticaret 
protokolda tadilat yapılması 
larm tasdikr hıı.kkmda 

anlaş.masrna miitedair 
için teati olunan ncıtn-

16 - I - 1939 tarihinde 3561 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. HulB.sası 

1/1149 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain muka
velesine munzam protokole merbut A. listesindeki 
«Levure» (Maya) kelimesinin 565 tarife numarası 
önünden 165 tarife numarasına nakli hakkinda 

1/1150 Türkiye - Almanya arasındaki ticari mübadelelere aid 
anlaşma ile ticari mübadelelere ve tediyata müteallik 
protokolün tasdikrna dair 

1/1151 Türkiye - 1sveç ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 

protokoldeki listede münderiç ( diğer emtia ) tabiri
nin tadili hakkında 

1/1152 Yalruz bu yrl için dışarıdan getirilecek olan anason-

Maumelesi 

16 - I - 1939 tarihinde 3562 sayılı 

kanun olarak luı bul edilmiŞtir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3564 sayılr 

kanun olara k kabul edilmiştir. 

18 - I - 1939 tarihinde 3566 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

larm gümrük resminin indirilmesine dair 2 - XII - 1938 tarihinde Maliye en
cümenine. 

1/1155 Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair an
laşmaya iltihakrmrz hakkında 

1/1159 Türkiyede harb silah ve mühimmatı yapan hususi sa-

27 - I - 1939 tarihinde 3592 sayılr 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

nayi müesseselerinin kontrolü hakkında 16 - I - 1939 taı·ihinde Adliye en
cüıııenine. 

1/1160 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullamlmak üzere dışarıdan getirilecek kerestenin ki
losundan alırunakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkında 

1/1163 Hatay menşe ve mevridli rnahsulat ve mamula.tm güm-

18 - I - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

rük resimlerinin indirilmesi hakkında 16 - I - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

1/ 1200 Gümrük tarife kanununun 259 ncu tarife numarasmın 
tadili hakkında 

TEKLİFLER 

2/15 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hükıni şahsiyet
terin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radiyolarla 
yedek parçalarrom vergi ve resimlerden muafiyeti 

Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında Dahili nizamnarnenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/27 Çankırı (Merhum Mustafa Önsay) - İktısadi buhran, 
muvazene ve hava kuvvetlerine yardmı vergileri hak
kmdaki kanunlar ahkilmmm 2395 sayılı kazanç vergi-
si kanunu ile birleştirilmesine dair Da,hili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

2/39 Seyhan (Damar Arıkoğlu) - Memlekete idhal edilecek 
veya edilmiş olan ziraatte müstamel traktörlerin ye-

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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2/85 

3/64 

3/346 

3/360 

3/516 

3/586 
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dek parçaları hakkında 

Yozgad (Emin Draman ve İstanbul Yaşar Yazıcı) -
Kazanç vergisi kanununda bazı değişildikler yapıl

ması hrakkındaki 3470 sayılı kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

TEZKERELER 

Ölçüler kanununun 4 ncü roadesinin tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

Türkiye Cümhuriyet merkez bankası kanununun 8 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Tütün inhisarı hakkında 1701 sayılı kanunun 82 nci 
maddesini tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

2442 sayılı kanunun birinci maddesinin ( G) bendinin 
ikinci fıkrasında yazılı (maden ocakları) tabirinin şü
mulü derecesinin tefsir hakkında Başvekalet tezkeresi 

Bazı maddelerden istihHik vergisi alınması hakkında
ki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekalet tezkeresi 

Muamel~i 

Da.hill ı:ı~tmıenin 69 neu maddeşi 
mueibinee hükümsüz kalmıştır. 

Danili J.ıizalJlnam~nin (}9 ~cv m~~d.esi 
muc:i-biu,ce hükümş_ij.z ka4rnştır. 

Dahili nizamnamen.in 69 nou maddesi 
muc1bince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizawuaınıenin 69 ucu maddeai 
/ 

mu.c~birı.ce hükümsü,ı kalınıştır. 

DahiLi nizamnamenip. 69 nc11 maddesi 
muci.J:>ince hiikü.nıaü,z .k.almıştı:r. 

Dahili ni.z~naroenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnanrenin ~9 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

KÜTUPANE ENOUMENİ 

R eis Bilecik D1·. Gl. B. Omer Akalın 

Çorum 
J.l1ala.tya 
Mam.isa 

D1·. Mııstafa Cantekin 
Mihri P ek taş 
Dı· . Saim Uzel 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1938 tarihinden 27 ikkinci .kanun 1939 tarihine kadar 2 defa toplanarak 
alınacak kitab, gazete ve mecmualar hakkında konuşmuştur. 



., _ 
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MAA:Rlr ENCUMENt 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Ka·rs 
: Afyon K. 

Trabzon 

F' uad Köprülü 
Hayda1· Çerçel 
S eni ha H ıza.Z 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Diyarbalwr 
Eı·zincan 
Giı·esun 
Giresun 
Giresun 

!zzet Ulv-i Aykurt 
Aka Gündüz 
Türkan Ors 

Istanbul Dı·. Neşet Ömer İrdeZp 
l.zm.ir Hasan Ali Yücel [ *] 
Konya Re.ssaın Şevket Dağ 
Ordu Ali Canib Yöntem -1 s1nail H akkı U zunça'rşılı 

Tevfik Bilge O'rd-ıı S ehm Sırr·ı T a'rcan 
Hikmet Işık Tı-abzou Halil N-ilıad Boztepe 
Hakkı Tarık Us - 'Pm.bzrw Ha nıdi O lkiirnen 
Sadri Maksudi A 'rsal 
Talat Onay 

Urfa Re fet Vlgen 

Encümen, 5 (3 layiha, ı teklif, ı tezkere) işin (2) sini intaç etmiş ve geriye kalan (3) iş Dalıili 

nizamnamenin 69 ucu maddesi mucibince hükiimsüz kalmıştır. 

No. HuliMsı 

LAYtiLAıLAR 

1/ 596 Ankaraıda kurulacak konservatuvar hakkında 

ıj624 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
Jeri hakkındaki kanunun ı6 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair 

1/ 1189 Devlet kita;bları mütedavil sermayesi haklundaki 
2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 

TEKLİF 

Muamelesi 

16 - XI - 1938 tarihinde Hükfını<'1 

tanıfrndan geri ;ı lnınııştır. 

Da h ili nizamıuını en-in 69 ri en mad~ksi 
mııcibince hükümsüz kalnu:::tır. 

2ö - 1 - 1939 tarihinde 3577 sayılr 

kıınım olarak kı:ıhul Pdilnıiştir. 

2/ 5 Manisa (Merhum Sa:bri Toprak) - Maarif hakkında Dahili nizamnaınPn.iıı ö~J 11<-LL maıMesi 

mıırihinrc hük{imsiiz k ıılmı~tr ı- . 

TEZKERE 

3/ 246 Etüd kitabı olarak kullamlmak üzere eski harflerle ba
sılmış kitwblarm okul ve kültür kurumları kitab e.-
lerine konulmasının 1353 sayılı kanun hülunüne aykı 

rı olub olmadığının tefsiri haıkkmda Ba.5Veka.let tez
karesi Dahili nizıımnamenin 69 ııcu maddes~ 

mucibiııcc hükümsüz kalınrştır. 
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. MALPiE . ENC'OMENİ 

Reilj Bcıyaz'ıd 
.li. M. Y oz_qad 
Ka. Seyhan 

İhsan Tav 
Etııin Draman 
JiJ sm a N ay man 

Bu-rsa 
Conıh s . 

!Jiyaruak·ı r 
Diyw·bnku· 
Gümüsane 
fc el ' 
İ~tanbııl 

Dr. Galib KahTaman 
llyalj Sarn-i Muş 
Hıw-iye Oniz 
Zülfü Tiğrel 
A.li Sevket Onde·ı·sev 
Brni~ I nankw· 

..~.:Hı f B ayındır 

!.am ir 
K o u iJa 
Jfalatyn 
J1anisa 
Jfa.rdin 
r ((.Jı 

Z ongnldak 

' 
·Kamil Dursun 
Kazım Gürel 
]{'a;hmttd N edim Zabcı 
'fla,hi1· Hitit 
O sman Dinçe'r 
1 bt'ahinı A. 'rvas 
N ec at i Güneri 

En.C!Ümen, 30 (20 layi!ha, 3 teklif, 7 tezkere ) işin (21) ini intaç etmiş ve geriye kalan (9) iş Dahili 
nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince :hükümsüz ka1mrştır. 

No. 

LAYİRALAR 

1/251 Maliye memurları kanunu la.yihası 

1/ 614 Dahill istihlak vergisi hakkındaki 1718 nuııuıralr ka
nunu değiştiren 2414 sayılı kanunla 1718 numaralı 
kanuna müzeyyel 2448 sayılr kanunun değişt.i rilııwsi-

Mn.ıı.melesi 

Dahili nizamnamen in 69 n cu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştı r. 

ne dair Dalıili nizanııiamenin 69 ucu maddesi 

1/ 818 Küçük sanatlar kanunu layiliası 

1/ 889 Evlenme işlerinde kullamlan evrak hakkında 

1/1022 Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayı lı kanunuıı hazı 

hükümleı-inin değiştirilmesi hakkında 

1/ 1102 Memnu ınmtakalarda yapılan istimlak bedellPrinin 
tesviyesi hakkındaki 1744 sayılı kanunun 3 nrii ımıd

desinin tadiline dair 

1/ 1116 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi icb
resi memurları tekaüd sandığı hakkrndaki 2-1-5-l: n 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmrsine Ye 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/ 1134 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir (E ) fıkrası 

mucibince h ükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 - I - J 939 tari'liinde l3üt~e encü-
men ine. 

26 - 1 - 1939 tarihinde 3585 sf!yı lr 

kanun olarak kahul edi lmiştir. 

Dahill nizamııaıncnin 69 ııcu nuıdtlesi 

ıııuc ibin cc lı iikümsiiz kalnuştrt· . 

24 - XII - 1938 tarihinde Rülı,:e cn
rümenine. 

jla.vesi hakkmda 20 - J - 1939 t arihinde 3567 sayılı 

hınun ·· ohıra k kahul edilmiştir. 
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No. HulAsası 
. . 

1/ 1137 Ecuebi memleketlerden idh::ıl edilecek 55 bin ton kok 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi lıakkmda 

l / 1138 Gümrük tarifesi kanunu ilc 2255 sayılr kannmııı hıızı 

maddelerini değiştiren kanun l ayihası 

1/ 1139 Gümrük tarifesi kanununa aid idhalat umunı1 taı·ife 

sinin 469 A. ve B . pozisyonlarrna gil'en çimentodan 

Maumelesi 

23 - T - 193.9 tarilıincle. 13-(itçe encü
ıııenıne. 

Dalıill ııizamnaıncniı,ı. 69 ıı cu ınadJef;i 

ıını r.ibi ıı eP lıükümo;üz kalmıştn:. 

alman gümrük Tesmini n indirUmesine dair Da hill ıı izanıııam eniıı 69 n cu madde.ı;;i 
ıııucihinrP lıükiimsüz kalmrştıı·. 

l / 1142 Mülga Posta ve telgraf nezareti ııwsaJilı kalemi mü
dürü !talya tebaasrndaıı ölii Petıı('i :.ıii Pf;im• 2 !JOO li-

ra verilmesi hakkında 14 - J - 19H9 ta rili i nde N af ı tt rucü

nıcııiııc. 

1/ 1152 Yalnız bu yrl için dı~arulaıı getirilecek olan aıı;.ısoıı 

larm gümrük resminin indirilmesine daiJ· 

1/ 1166 Arttn·ıııa , cksiltme ,-e ihal e kanununa Pk katlll ll li.i 

yihasr 

1 / 1168 Devlet hanı yollanııda vazife uçu~u csnasıwla :,ıt:lıid 

düşen pilot EkTem Ermek ile ımıkinist ~mni lh·ııı ir-

9 - I - 19:39 t:.ırilıiııdr BiitGC eucü
ınenıne . 

1:3 - T - ]..939 taı·ihinde 3559 sayTlı 

k:muıı olarak kahnl edilmiştir. 

elin dul ve yetiml el'inr aylık tah sis i tıııkkıııda 2:3 - T - 19:39 tııı' ihinde Küt~e rneü
ı IH'Il i ll(>. 

1/ 1179 Arazi vergisi haklundaki 1833 su.vıJı kaııuııuıı 0 nC'i 
maddesine bir fıkra iHivesine dai1· 23 - I - 19:~9 ._ tarihind e Bütçe encü

men i ıı {' . 

1/ ll O 1935 mali yılı. sonuna kadar olan arazi vergisi ba
kayasınm munzaın kesir ve eez<ıhıı ·ilt: lıirlikte nffinP 

dair 

1/1185 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlaı·la Anıortisnıaıı 

U - J - J!:l-:39 tarihinde 3586 sayılı 

kanun ol ::ıra k ka bul rdilmiştir. 

sandığrna verilen avansrn tezyidi hakkmda 26 - I - ]939 taribinde 3589 sayılı 

1/ 1188 Bazı Devlet alaeaklarmm thsil suı:e ti lıakkınJa 

1/1193 Muvazeııe vergisi kanununda bazı cleğ·işikbkler ~r a

pılmasrna dair olan 3404 sayılı kanunun l nci m::ıd-

kaınm olarak kabul edilmiştir. 
Dahili ni zamnamenin . 69 ncu maddesi 
mııcibi.JH.'C hiikiiınsüz kalmıştır. 

desi.nin 5 nci fıkrasının değiştirilmesi. hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3588. sayılı 

kamın olnrnk kabul edilmişt ir. 

'l'EKL!F 

2/70 Balıkesir (Hayrettin Karan') - 3031 saydı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 16 - XII - 1938 tarihinde sahibi ta-

:.:- - ·--· ·-

2/79 Giresun_ (Hakkı Tarık us) - Damga resmi kanununun 

ll nci maddesinin 74 ncü numarasının değiştirilme
sine dair 

rafmdan geri alınmıştır. 

27 - I - 1939 tarihinde 3590 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 
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2/80 Diyarbakır (General Kiaznn Sevliktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurlarm tekaj 
dü için rütbe ve srnrflarrna göre tayin olunan ya!i
larr bildiren 3079 sayılr kanuna bir madde ekien-

Mtwna1ali 

mesine dair 14 - 1 - 1939 tarihinde Bütçe encü-
men ine. 

- - TEZKERELER " -:. 
Jı.. 

3/ 294 2430 sayılr muamele vergisi kanununda yazılı müruru 
zaman hükmünün evvelki kanunlar zamanma aid ver
gilere şamil olup olmdrğrmn tefsiri hakkında Başve-
kalet tezkeresi 5 - XII - 1938 taribinde Hükumet 

tarafından geri alrnmıştrr . 

3/ 314 İmtiyazlr madenierin ihtiva eylediği sahanın beheı
hektarı için maadin nizam.namesinin muaddel 49 neu 
maddesi mucibince her sene btidasında alınması lil
zrmgelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli olup olrna-
dığırun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 4 - I - 1939 tarihinde 1070 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 495 Divam muhasebat kanununun 61 ila 73 ncü madde
leri hükümlerine müsteniden Divanca ittihaz olunacak 
kararlarm katği olup olmadığının tefsiri hakkında 
Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 15 - XI - 1938 tal"ihinde Bütçe eu

cümenine. 

B/503 Kazanç vergisi kanununun 1 nci maddesinin .A.. ve 6 
ncı maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi Dahili nizam.namenin 69 ncu maddesi 
muc1bince hükünısüz kalmıştır. 

3/ 507· Askeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesi
nin tildiline ve mezkftr kanuna bir muvakkat madde 
ilavesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekalet tezleeresi 

3/514 Askeri ve mülk! teküd kanununun 25 nci maddesine 
istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden ta
dil edilen mütekaidlerden malul olanlarm ayrıca bu 
kanunun 30 ncu maddesinden istifade edip etmiyeeek-

14 - XII - 1938 tarihinde 1068 sayılı 
karar olara k kabul edilmiştir. 

lerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - ·xn - 1938 tArihinde 1067 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 519 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin C. frk
rasmdaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kaydinin 
hudud ve şümulünün tayini hakkında Başveka1et tez

. keTesi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mueibince h.ükümsüz kalmıştır. 



.A nk uro 
Bal·ıkesi·1· 
Çankır't 

-ıaa-
MIOids KEaABLARININ TETKtKl DOtnwı:Eıd 

Re1:s 
:lf. Jf. 
J1uralnh 
K rı. 

ı'jakiT Kınacı 
Jf em ed Enı·ir 
ZiJJa Esen 

Van 
lstaubıd 
Denizli 
A nktrro 

Hakkı Ungan 
Zi;IJa Karamwrsal 
Mazhar Müfid Kansu 
R ·ifat A ra,z 

Kon:tta 
Muş 
,_..;ey 7/(/ 11 

Mustafa Ulusan 
H akkı K ılıcoğlu 
lbr·ahim. M ete 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1938 tarihinden 27 iıkinci kanun 1939 tarihine kadar 6 defa toplanarak 
Büyük Millet M;.eclisi 1938 yılı ağustos, eylUl, birinci ve ikinci teşrin ayları hesabmı tedkik ederek 
Yüksek Reisliğe (2) maııbata sunmuş, ve :bunlar da Umumi Heyetin 4 ve 26 ikinci .k..~nun 1939 tarihli 
imkadlarmda okunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümılıur ve Divanr muhasebat 1937 yılı hesabı katgileri hakkında 
• 

Yüıksek Reisliğe sunulan 3 mazbatarun, Hazine hesabı katğisine idhal edilmek üzere R.iikilınete tev-
diine Umumi Heyetin ll - I - 1939 ·tarihli iııikadrnda karar verilmiştir. 

B alı Ir es·i?~ ~~ 
Balıkesir 
Hilec.ı:Jı; 
Bilu·ii.' 
Çoruh 
Erzu1·um 
Gazı· Anteb 
Gümüşane 
Istanbul 
Ka'rs 

MlLLI MtiDAF AA ENCUMENİ 

Re·is 
J/. M. 
Ka. 

Cemal Esene1· 
Hacim. Çar-ıkl1 
lbrah1:m ÇolaJi' 
HaUh Bozok 
Asım Us 
Aziz Akyürek 
Ali Kılıç 

Vi;ljm·ua lı: ·t ·r 
JiJ.r.z nru m 
8 mn s tın 

Hasan Fehmi Ataç 
Dr. Tuğamiral H. Ş. E1·el 
llüsrev Kızıldoğan 

Ol. K. Sevüktekin 
Şük1·ü Koçak 
Rıışem: Barkın 

Jü·rşehi1· 
.11 alatya 
~11anisa 
Jf wraş 
Si-/wl; 
'l.'ekirdağ 
Tolwd 
U1·j.ı 
YOZ[Iltd 

Lutfi Müfid Ozdeş 
Gl. Osman Koptagel 
Kazım Nami Duru 
Hasan Reşid Tankut 
Cevdet Kerim lncedayı 
Rahmi Apak 
Hüsnü Konay 
Gl. Ahmed Y azgan 
C ela.l A ra,t 

Encümen, 13 (10 layiha, 1 teklif, 2 .tezkere) işin (11) ni intaç etmiş ve geriye ka-lan (2) iş Dahi
li nizamnamenin 69 neu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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LA YlH.ALAlR 

1/902 Eımiı·ber ve seyis erieri ha,k;kmdaki 16001 sayılı kanuna 
ek kanun layiliası Dalıill nizamnaınenin 69 ncu maddesi 

nnıcibincc hükümsü7. kalmıştır·. 
1/ 1 03G 

1/.ll ı 7 

Ordudan çıkarılacak Oll iki: waşmdan yukarı hayvan
larm köylü ,v.e yetiştiriciye satılması hakkında 

thtiyat zabitleri ve jlıtiyat askeri memurlan kalillilll

nun değiştirilmesi hakkında 

1/ U3a . Balkan. it i lafı. Devletler·ilc - Bulgaı:h;tau arasuula 3 t 
tı • mınuz 1938 1arib,indc Selaniktc imza l'dilı·u anlaşmanın tas 

dikııh~nda 

1/ 1 13!; Billimum muvazza.f sub~ylaı· ve asker! -nı emı.n·lanıı ~;, 

yaşım,·. ilrnıal. etmeden .evleııemeyt~eekleı:.im' •dait olan 

18 - I - 1939 tariılıinde 3563 sayilr 
l<anun olarak kabul ed ilmiştir. 

12 - XU - 1938 tarihinde 3543 sayılr 

kanun olarak kabul edilmişti1·. 

4 - 1 - 1939 .tarihinde 3553 sa yı l ı 

kanun olarak kahul edilnıişt iı·. 

1435 sayılı kanum1n t :ıılili lı:ı!;!;ııııL: 12 - XlJ - 1938 tarihinde ALlliye en
cümeni ıw. 

l / 11fi8 Subay ve askeri memurların maaşlan lıakkrııJııki 145:~ 

sayılı kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapılmcı· 
sına dair 

1 /llfı!:l ']'ürkiyede haı-b, silah ve ınülıinınıatı yapari husı.ısl ~ıı-

7 - XIT - 19:38 ta ı· ihiııtle Büt<:e e ıı eü

ın enine . 

ııayi müesseselerinin kontrolü lıakkmdıı 13 - XU - 1938 tarihinde tktısad 
Pncünıenine. 

l / 1167 Askeı·l memurlar \ ıakhi11l'tlakid456 sayılı kanunun 3 
ncü maddesine ek kanun Hlyiha s ı . 

.1 / 1174 Uenizaltı sıııı.fı .ı ıı P ıı sııoiarın::ı verilecek zamlar \ ' L' taz

minler, halkkındaki 3486 sa.nlı knııunuıı. 1, 2, ,.c 3 ncü 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
ını.1cibin ce ·hükümsüz kalmıştır . 

maddel\!rinin tadilinc dair l H - I - 1939 tarihinde Bütçe encü-· 
ın enine. 

l / 11R2 İstiklal madalyası kanununa müzeyyel 869 sayılr ka-
ııuna muvakkat bir madQe eklenmesine dair 2G - I - 1939 tarihinde 3579 sayılr 

k n nun olarak . kabul edilmiştir. 

" ' . TEKL!F 

21 HO Diyarbakır (General Kıazım Sevüktekin ve Erzurum., 
Şükrü Koçak) - Suıbay ve askeri memurlarm tekaü.di:i 
için rütbe ve sırurlarına ~öre tayin olunan yaşları 

bildi~D' · 3().'f·~f ıJaytlı kanuna . ·bir< madde r eklenmesine ·· 
dair 30 - XII L 1938 tarihinde.tl\-Ialiy.e . en-< 

cümenine. 

TEZKERELER 

3/ 524 Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memurini hak
kmdaki 912 sayılı kanunun dördüncü ınaıldesinin tef. 



No. Bulasası Maumelesi 

·; 2 1_ sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/531 Askeri memurlar hırlclrnıda:ki"1455'" ~lı kanunun 5 
nci madesile zeylinin değiştiri:Jımesine· ·ve ' ıbiı ·k amma 
iki ı'nuva~aıt madde ~ldenmesine dair olan 3128 sayılr 
kanunun·muvak:kat :birinci maddesinde yazılı (memur 
ve askeri mensublar ta:birinin tefsiri hakkında Başvc
kalet tezkeresi 

. .'. ~ -:. . 

26 - I - 1939 tarihinde 8574 sayılr 

)nı.mın olara,k ka.bul edilmiştir . 

Nkn.A EHOUM!l!att 

R e is 
111. M. 
Ka. 

• 1 Et'Zincan 
Kayser-i 
Jf a.nisrı 

'' Aziz' 'St1mih iJlter 
Ahmed Hilm-i Kalaç 
Osman Erçin 

Af:i;on K. 
Afyon K. 
Anka1"a, 
JiJlazı.ğ 
Eskıişehi1· 
Eski.-;ehi~r 

lçel ' 
I çe/ 
f Z'l/1 i 1' 

C emaz · Akçın 
Jliebrure· Gönenç 
Eşref' Demirel 

· F·uad 'Ziua· Çiyiltepe 
Ahmed Ozdemir 
Osman Işın 
Fikri Mutlu 
H akkı Sayda·nı 

'Sadettin Epikmen. 

Isparta 
Km·s 
K a./itamonıı 
Kastamonu 
Jfa1atya 
Ni_(jrle 
Samsnn 
Tokari 

Hüsnü Özdamar 
Baka ö-ngören 
Sami Erkman 
V Al ed fzbudak 
Vnsıf Çınay 

·, ff aNrl"i11 e'lig·i 
• JJr: 'Aswı Sirel 
,, H-l~ S1tk'ı H k e 

Encümen, 5 (4 layiha, 1 tezkere) işin (4) ünü intaç etpıiş ve geriye kalan (1 ) iş Dahili ııizaınıı;ı .. 
menin 69 ncu maddesi mucibince hüh.iimsiiz kalmıştır. 

LAYİRALAR 
• 

l / 1141 Kırşehir , Yozgad ve Keskin ınıntakalarmda yer sar-
smtısmdan yıkılan ve harab olan· liiıial-a.rın -inş'ııa t 

ve ·ıamiratmda: kullanılmak üzere Kızılay tıınıfııı 

dan sevkolufiaeak in~-aat m,alzemesinin Devlet de-
ı:niryollarında parasız nekledilı:nesi hakkında 9 - 1 - 1939 tarihinde 3554 sayılr 

l\nnnn olarak kahul eailuıiştir. 

l / 1142 Mülga. Posta ve telgraf nezareti nıesalih kalemi mü
dürü !talya tebaasından ölü Petacr ailesine 2 500 
lira verilmesi hakkında 20 - 1 - l 939 taı·ihincle Bütçe encü-

1/ 1168 Devlet havayollarmd~ vazife ~uışu esnasında şehid 
düşen pilot Ekrem Ermek ile makiitıist Sami Demir-

ınenine. 
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J''o. Hulbuu 

elin dul ve yetimlerine aylık tahsisi hakkında 

1/1181 Devlet demiry;Iıarı ve limanla~·ı umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanuna 

Xuameleli 

ll . I ·. 1939 ·tariılınde Maliye encü-
m enine. 

ek kanun layİlıası 26 . I - 1939 tarihinde 3576 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/178 

TEZKERE 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarmdan 
posta ücreti alırup alınmayacağrrun tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

SIH.H.AT VE tÇTtMAl MU.A.VENET ENCOM&Nt 

Ankara 
Ba.l?,kesir 
Baya.zul 
ÇankM·ı. 
Çankwı. 
Denizli 
Ga.zi Anteb 
Ka.yseri 

Re is 
M. M. 
Ka. 

D1·. Taptas 

E·rz-wrıım 
Bu'rsa 
Edi·nuı. 

D1·. H. Vasıf Samyürek 
D1·. H üsamett·in Ktı/ral 
Fazıl Nazmi Örkün 
H atı:ce Ozgener 
D1·. Hamdi Berkman 
Jh·. M emed Ali Ağakcvy 
8 al i h Tw·gay 

D1·. A. Fikri TuzeT 
D1·. Refik Güran 
Dt·. Fatma Memik 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Ma1·din 
Niğde 
Ni,ijde 
O·rdu 
SinolJ 

D'l'. Osnıan Şevki Uludağ 
D1·. Şakir Ahmed Ediz 
D1·. H ilm ı: Oy taç 
D1·. Rıza Levent 
Ah-med V efik Uluçay 
D1·. Abravaya 
D1·. Zı:ya Na1d Yaltu·ım 
Hiisri·1·n-ettin Okan 

Encüm.ene havale edilen (1) layiha intaç edilmiştir. 

1/1136 Cenaze nakline mahsus beynelmilel İtilafnameye ilti
hakmuz hakkında 26 - I - ] 939 tarihinde 3584 sa:y-ıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



Aydın 
Bursa 
Çonıh 
Eskişehir 
! zmir 
Kars 
Kastamonu 
Kırklareli 

- 13'1-
TEŞKlLATI ESAjSİYE ENOUMENl 

R eis 
.M. M. 
Ka. 

Tahsı:n San 
Asaf Dm·as 

Sıvas 
Manisa 
Tokad 

F'uad Bu.lca 
Yusuf zı:ya Oze1· 
jJf ahmud E sad B ozkurd 
Memed Nazif Sirel 
Dr. T evfik Aslan 
D·r. F'uad Umay 

Şemsett in Günaltay 
K enan 01·e1· 
R esai-Erişken 

Konya Gl. Ali F'ııad Gebesoy 
K ütahya Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Kütahya. Muhlis Erkmen 
Kütahya Receb Peke1· 
M uğla Yunus N adi 
Seyhan Ali jJfünif Yeğena 
Urfa M emed Emin Yurdakııl 

Encümene havalc edilen (1) teklif D!llhili ni2amnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükütn.süz kal
mıştır. 

No. H ulUası Maumelesi 

TEKL!F 
' 2/34 A'.fyon. Karruhisar (Berç Türk er ) - Kanunlarm ilan 

şekli.ın dair Dahili nizamnamenin 69 ııcu maddesi 
mucibince hükümsüz kalrnrştrr. 

Ankm·a 
Anka·ra 
Aydın 
BalıkesiT 
Bolu 
Bolu 
B ursa 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Kastamonıı 

ZİRAAT ENCUM!ENt 

Reis 
M. M. 
Ka. 

H atı Çırpan 
Müşfik f!yaşlı 
Nuri Goktepe 
Rahmi Selçuk 

Edirne 
Manisa 
Bolu 

M i tat Dağdemir 
Şükrü Gülez 
~~ek ibe 1 nsel 
Ali Rıza Ozenç 
Emin Aslan Tokad 
Yıısııf Başkaya 
Sıtkı Şerif Eken 

Faik Kaltakkı·ran 
Yaşar Özey 
1 srnail H akkı U mnay 

K wklarel i 
. Kırşehi1 · 
'Konya 
Ko11ya 
Manisa 
,Ma,raş 
Seyhan 
Seyhan 
SeuJıan 
Sıvas 
Yozgad 

Z iihtü Akın 
Ali Rıza Esen 
Cemal T ekin 
Mııstafa. Eken 
K ani K m·aosman 
Nuri U1·al 
Dama.1· Ankoğlu 
Öme1· B içer 
rp evfik T arman 
ls1}ra-il Memed U ğur 
Om(Yr Evci 
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Encüınen~ 5 (4 layiha, 1 tezkere, işin (3) ünü intaç etmiş ve geriye kalan (2) iş Dalıill nizamna
menin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

1/808 

H ulisası 

LAYİRALAR 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanmas1 ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında 

1/970 Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair 

1/1035 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayYanlarm 

Maumelesi 

26 - I - 1939 tarihinde 3573 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
ıııucibince hiikünısüz kalmıştır. 

köylü ve yetiştirioiye satılması hakkında 18 - I - 1939 tarihinde 3563 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1094 Çiftçi mallarının korunması hakkında 14 - XII - 1938 tarihinde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. · 

TEZKERE 

3/602 Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hayvani
ye mücadelesine memur edilecek memurini fenniye ve 
saireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 sayılr ka
nunun 1 nci maddesinin t efsirine dair Başvekalet 

tezkeresi Dahilt ııizamna;menin 69 ncu ma;ddesi 
mucibinre hükümsüz kalmıştır. 

2 - Muhtelit ve muvakkat encümenler 

-
[ Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen ] 

Encümen, (2) tezkerenin (1) ini intaç etmiş (1) ide encümende kalmıştır. 

TEZKERELER 

3/53 İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya istik
lal mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudud 
drşma çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığına 
kabulünün muvafrk olub olrnryacağma dair bir ka-
rar verilmesi' hakkında Başveka1et tezkeresi Encümendedir. 



No. 

3/578 
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Hul&auı 

Devlet §Urası reisliği ile beşinci daire reisliği ve on 
azalık için seçim yapılınası hakkında Başveka1et 

tezkeresi 

Muamelem 

20 - I - 1939 tarihinde 1073 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

[ Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen ] 

Encümene havale edilen (14) tezkereden (1) HükUmet tarafından geri alınmış, (13) ü de en
ciimende kalmıştır. 

TEZKERELER 

3/264 Çoruh mebusu .Asım Us ve Giresun mebusu Hakkı 
Tarık Usun teşrii masuniyetinin kaldırılması hak-

·kında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/321 Çoruh mebusu Asım Usun teşrii masumyetinin kal-

dırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/367 Sıvas mebusu Necmettin Sadakın teşrii mesuniyeti-

nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/414 Çoruh mebusu Asım Usun te.~rii ınasuniyetinin kal-

dırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Bncümendedir. 
3/471 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encüınendedir. 

3/512 İçel mebusu Ferid Celal Güvenin teşrii mıasuniyeti-
nin kaldırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/527 Balıkesir mebusu Dr. Hasan V asıf Soruyüreğin teş-
rii masumyetinin kaldırılınası hakkında Başvekalet 
tezkeresi 2 - Xll - 1938 tarihinde Hükfınıet 

tarafrndan geri alınmıştır. 

3/528 Çoruh mebusu Asım Usun teşrii masuniyetinin kal-
dırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendediı·. 

3/529 Siird mebusu M.ehmed Ali Kurdoğlunun teşrii masu-
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encüınendedir. 

3/530 Sıvas mebusu Vasfi Ra.~id Seviğin teşrii mesuniye-
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Eııcüıııendedir. 

3/587 Çoruh mebusu İhsan Kurtkanm teşrii masuniyı>tiııiıı 
kaldırılınası hakkında Baş.vekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/588 Edirne mebusu Mecdi Boysaınm teşrii masuniyetinin 
kaldırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/589 Erzurum mebusu General Pertev Demirhanm teş.ı·il 
masuniyetinin kaldırılınası hakkında Başvekalet tez-
keresi Encümendedir. 

3/591 İstanbul mebusu General Refet Belenin teşrii masu-
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekaltt tezkeresi Encümendedir. 
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[İskan kanunu Muvakka.t encüırumi] . 

(Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktrsad, Maliye, Milli Müdafaa ve Srhhat· ve ~çtimai riı.uavenet 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Bayazıd 
Çoruh 
Ço1·uh 
Giimüsane 
! çel , 
i stanbul 
Kan 
Kastanıonıı 
Kı·rşehü· 

R e is 
M. M. 
Ka. 

11okad 
Konya 
Gazi Anteb 

Dt·. H üsa'mettin K ııral 
Atıf Tüzün 
llyas Sarıı·i Muş 
Durak Sakarya-
Emin 1 nankıır 
Dt·. Tuğamiral H. Ş. Erel 
Gl. Muhitt-in A kyüz 
Şerif llden 
Liıtf1: M üfid Özdeş 

Oal1:b Pek el 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
B ekir Kalel1: 

Kütahya 
J!alatya 
~Mardin 
MaTdin . 
.J.l!uş 
Tokad 
11okacl 
Zongu~-dak 
Zonguldak 

M (J•med .. Somer 
M uttalib ()k er 
Dr. Rıza Levent 
Osman Dinçet· 
Şevki ÇiZoğlu . 
Hüsnü Konay 
Nazım Poroy 
Esad Çakmakkaya 
Hasan ırarabacak 

Encümene havale edilen (1) layiha Dahili nizamnamenin 6s··n:cu · mıı.ddelJi mueibince hü
kümsüz kalmıştır. 

No. BulAsası 

1/ 1140 İskan kanununun 32 nci maddesinin tadiline ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
2848 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir iııkra ilave
si hakkında 

Muanıelesi 

Dahili nizamna-menin a9 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz· kalmıştır. 

r • ,-. 
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[Memurin ka.nunu Muvakkat encümeui] 

(Vekaletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 2 er üyeden mürekkeb) 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Bıırsa 
Çorııh 
Çorıım 
Erzincan 
Erzincan 
!çel 
Kasta.monıı 

Reis : Erzurum 
M. M. : JJ!ardin 
Ka. Afyon K. 

l zzet Ulvi Aykıırd 
Nafiz Aktın 
Ahmed Ulııs 
Sadettin Fer·id 'l'a.Za-:y 
ll yas S mn i Jl1 ıış 
Ah Rıza Oze·nç 
A bdiilhctrk llıra.t 
H ikmet Işık 
Fik'ri JJ[ıı,tln 
Şerif llden 

Aziz Akyü1·ek 
Edib Ergin 
Cemal Akçın 

Kırşehi'l· 
Konya 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Samsıın 
Sinob 
Yazgad 
Z ong'tıldcık 

Ali Rıza Esen 
Kazını Gürel 
Dr·. Rıza, L event 
Ahmed V efik Uluça·y 
Karnil l 1·delp 
Ali Twıalı 
H·ııl·U.si Onıco,ğlıı 
Celal Arat 
Rifat VardaT 

Encümene havale edilen (1) teklif Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz 
kalmıştır. 

No. H ulisası Muamelesi 

TEKLİF 

2/ 45 Tekirdağ (Faik Öztıra.k ve 9 arkadaşı) - Memurlar 
hakkında Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince kabul edilmiştir. 

[Muvakkat encümen] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Bolıı 
Çorıım 
Istanbul 
Kastamonıı 
Kütahya 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Ankara 
: Kırl1;la,reli 

: Aydın 

lll it at Dağdemir 
Eyüb Sabri Akgöl 
Şükrü Ali Ogel 
Dr. Şükrü Şenozan 
M emed Somm· 

Mümtaz Okmen 
Zühtii Akın 
NuT1: Göktepe 

Muş Şevki ÇiZoğlu 
]~f1ış Şükı-ü Ataman 
Sıvas Mitat Şükrü Bleda 
Urfa Fııad Gökbııdak 
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Encümene havale edilen (1) teklif Dahili iıizaınn:amenin 69 ncu maddesi mucibince hüküınsüz 

kalınıştır. 

No. Hullsuı 

TEKLlF 

2/78 Bolu (İsmail Hakkı Uzmay) - Kara avcılığı kanunu
na ek kanun teklifi 

Muamelesi 

Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

[Vilö.yetler hususi idaresi kanunu lö.yihası ıMuvakkat encümeni] 

(Dahiliye, lktısad , Maarif, Maliye, Nafıa ve Sl!hhat ve içtima1 muavenet encümenlerinden 
mürekkeb) 

R e is 
M. M. 
Ka. 

11okad 
Kayseri 

: T rabzon 

Galip P ekel 
Ahmed · H ilmi Kalaç 
S eni ha H ızal 

.~.-1/:t;vn K. 

.:i ntalya 
Bahkesir 
Bay az ıd 
Bm·dıır 
J) iyarba,/1· ı r 
!eel 
r;m.i1' 

('enwl A.kçın 
Rasih Kaplan 
D1·. H. Tf a::;ıf 8omyiiTek 
JJ'r. H üsam1ettin Kwral 
H alirl Ontwan 
Zı.ilfii Tiğrel 

Fikri Mııtl1ı 
Hasm1 Ali Yiial 

Kayseri 
Kocael'i 
Konya 
Mardin 
Samsıın 
T'rabzon 
Zongııldak 

Halih 11urgay 
1 brahim Dı b lan 
Ahmed HamdiDikmen 
Osman Dinçe1· 
Ali Tunalı 
H a-nıdi Olkiimen 
N ecati Giineri 

Encümene havale edilen (2) layiha Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz 
kalmıştır. 

1/121 

1/129 

LA.Y!HALAR 

Hususi idarelerle belediyelerde çalışan baytarlarm 
tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair 

Vilayetlerin hususi idareleri kanunu lAyiliası 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahili nizamnainenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını göserir cetvel 

Eneiimenler 
Toplanma 

sayısı Eneiimenler 
Toplanma 

sayısı 

Daimi en eiimenler 

Aıdliye encüm.eni 15 Maarif encüm.eni 
.A(r.?JUhal encümeni :t 20 Maliye » 
Bü:tçe :t 42 Meclis heblarmm tedkikı :. 
Dahiliye » 10 Milli Müdafaa :t 

Divanıı muhasebat :. 14 Nafıa :t 

Gümrük ve inhisarlar :t 9 Sıhhat ve içtimai muavenet » 

Harici ye :t 3 Teşkilatı esasiye :. 
İktısad :t 14 Ziraa-t » 
Kütüpane , 2 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

.A.dliye ve Dahiliye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen 
Adiiye ve Teşkilatı esisiye encüm.enlerin
den mürekeb Muhtelit encüm.en 
İskan ikanunu Muvakat encümeni (Bütçe 
Dahiliye, İktısad, Hariciye, Maliye, Milli 
Müdafaa ve Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekke'ıJ 

Memurin 'kanunu muvakkat encümeni (Ve-

ldiletlerle karşılıklı encümenlerden seçi-
2 len 2 şer üyeden mürekkeb) 

Muvakıkat encümen (.Aıdliye, Bütçe Da -
O hiliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen 

3 er üyeden m.ürekeb) 
Vilayetler hususi idareleri kanunu layi
lıası muva:kkat encüm.eni (Dahiliye, İktı
sad, Maarif, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve 

2 içtimai muavenet encümenlerinden seçilen 
3 er üyeden mürekkeb) 

---ııaııa>-8-<fifiiiJ' ... --
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4 - Encümenlerin mesaisini bulasatan-gösteren cetvel 

Encümenler 

Daimi enetimenlar 

Adiiye Encümeni 
Arzuhal :. 
Bütçe :. 

-Dahiliye -:. 
Divam muhasebat » 
Gümrük ve inhisarlar :. 
Hariciye :. 
1ktıısad :. 
Kütüpane :. 
Maarif :. 
Maliye :. 
Meclis hesabıarının tedkikı » 

M'illi Müdafaa :. 
Nafıa :. 
Sıhhat ve içtimai muavenet :t 

Teşkilatı esft.siye :. 
Ziraat -:. 

Muhtelit Ye muvdmmt encümenle:r: 

:.Ailliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen 
Ailliye ve Teşkilatı esasiye eneü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümen 
İskan kanunu muvakkat eneümeni 
Memurin kanunu ımuvakkat encü
meni 
Muvakat encümen 
Vilayetler ihususi idareleri kanUn:u 
layiliası muvaıka.kt encümeni 
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23 
o 

53 
ı4 

25 
ll 
ı7 

22 
o 
3 

20 
o 

ı o 
• 
ı 

o 
4 

o 

o 
ı 

o 
o 

2 

2ıo 

4 
o 
ı2 

ı 

o 
o 
o 
4 
o 
ı 

3 
o 
ı 

o 
o 
ı 

o 

o 

o 
o 

ı 

ı 

o 

36 
o 

ı3 

2 
ı7 

o 
3 
5 
o 
ı 

7 
o 
2 
ı 

o 
o 
ı 

2 

ı4 

o 

o 
o 

o 

29 ıo4 

_,..,. 

o 
6 
2 
ı 

o 
o 
(). 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

9 

2 
ı 

ı 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

65 
7 

8ı 

ı8 

42 
ll 
20 
3ı 

o 
5 

30 
o 
ıs 
'5 
ı 

ı 

5 

2 

ı4 

ı 

1 
ı 

2 

ı3 27 
3 4 

55 o 
9 o 
2 o 
5 o 
8 o 
ı7 o 
o o 
2 o 
2ı o 
o o 
ll o 
'4 o 
ı ·o 
o o 
3 . o 

ı 

ı 

o 

o 
o 

o 

ı 

ı3 

o 

o 
o 

o 

4 356 ı56 45 

- 25 
o 

26 
9 

40 
6 

12 
ı4 

o 
3 
9 
o 

-2 
ı 

o 
ı 

2 

... ,_ , . 

o 

o 
ı 

ı 

ı 

2 

ı55 



D - inzibat komısyonu rn~saı hul3.:;; -ts. 

lçtima zarfında, !nzibat komisyonunu alakadar edecek bir hadise çıkmamıştır. 

E - Un·ı umi evrak muamelatı 

D ördiincii İ r:timn içinde M eelisi Ali !l e: 

7o Layillit 
9 'l'ek lif 

19 'l'ezkere 
10 'i'cıkri·r 

10 Muhtelif evrak 
78 1llideneııvi h 11sıısata cıid evra.k 

399 A:rzuhaller 

595 Evrak gelnıriş tiı·. Encüınenleı· ve kalemler aı·asında yapılan hat•alelcr bu y eldindan hcı

riç tiı·. 

ı - Uyihalar 
1 

Dördüncü İçtima içinde Yüksek Meclise (70) layiha gelmiş olup bunlardan (33) ü resen ve-
ya birleştirilerek kaıınn olarak kabul edilmiş ve (37) si de Dahili niz.amnam,e~in 69 n~u maddesi 
mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

Üçüncü İçtimadan müdevver (36) 
met tarafrııdan geri alumuş ve (1) 
cümeni ıııazbatas ı kabul e dilmi ştir. 

si mucibince hiikümsüz kalmıştır . 

layilianın (9) u kanun olarak kabul edilmiş, (2) si Hükü
nin de nı üz akeresine lüzum olmadığı hakkındaki B,;üt,çe en
Mütebaki (24) layiha Dahili nizamnaıneni.n 69 nc11 madde-

İkinci İçtimadan müdevver (22) layihanın (1 ) i kanun olarak kabul edilmiş ve (21) i de Da
hili nizamnaınenin 69 ncu maddesi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Birinci İçtimadan müdevver (15) layilianın (3) ü kanun olarak kabul edilmiş ve (5) i de 
Hükumet tarafından geri alınmıştır. Mütcbaki (7) layiha Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibincc hükümsüz kalmıştır. : · 

F evkalade İçtimadan müdevver (ll) layilia ya gelince; bunlardan (2) si kanun olarak kabul 
edilmiş n (9) u qa Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

1/1133 

-146-
A - Dördüncü lçtima içinde gelen layilialar 

Hulasa.sı 

Balkan itilafı Devletlerile Bulgaristan arasında 

31 temmuz 1938 tarihinde Selanikte imza edilen an
laşmanın tasdiki hakkında 

Muamelesi 

4 - I - 1939 tarihinde 3553 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1134 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir CE) fıkrası 

ilavesi hakkında 20 - I - 1939 tarihinde 3567 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1135 Bilfunum muvazzaf subaylar ve askeri memurlarm 

yirmi beş yaşını ikmal etmeden evlenemeyeceklerinc 
dar olan 1434 sayılı kanunun tadili hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

ınucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/ 1136 Cenaze nakline mahsus beynelmilel İtilafnameye ilti-

hakımız hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3584 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1137 Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton kok 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

ınucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1138 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 

maddelerini değiştiren kanun layiliası 

1/1139 Gümrük tarife kanununa aid idhalat umumi tarife
sinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalınıştır. 

alman gümrük resminin indirUmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1140 İskan kanununun 32 nci maddesinin tadiline ve 
bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/ 1141 Kırşehir, Yozgad ve Keskin ınıntakalarmda yer sar

sıntısından yıkılan ve harab olan binalarm inşaat ve 
tamiratında kullamlmak üzere Kızılay tarafından 

sevkolunacak inşaat malzemesinin Devlet demiryol-

1/ 1142 

larında parasız nakledilmesi hakkında 9 - I - 1939 tarihinde 3554 sayılı 
kanun olarak ka:bul edilıniştir. 

Mülga Posta ve telgraf nezareti mesalih kalemi mü
dürü İtalyan tebaasından ölü Petaci ' ailesine 2 500 
lira verilmesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

.mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1143 Sanayide kullamlan makine alat veedevat ve bunların 

yedek parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mu,cibi.-ıce hükümsüz kalmıştır. 

1/ 1144 Sanayide kullanılan iptidai maddelerin gümrük re-
simlerinin tenziline dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince lıükümsüz kalmıştır. 
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No. Muamelesi 

1/1145 Sinema iilimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında Dahili nizamnamcnin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1146 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı II sa

yılı listeye dahil pozisyonlarda tadilat yapılması için 
Finlandiya HükUmeti ile teati edilen mektubların tas-
diki hakkında 18 - I - 1939 tarihinde 3565 sayılı 

kanun olarak kabd edilmiştir. 

1/1147 Türkiye Cümlıuriyeti ile Fransa Cüınhuriyeti arasın
da Ankarada imza edilen dostluk muahc<lesi ile müş
terek beyanname ve optanlara mütedair protokolün 
tasdikina dir 

1/1148 Türkiye- Hollanda ticaret anlaşmasına mütedair pro
tokolde tadilat yapılması için teati olunan notalarm 
tasdiki hakkında 

1/1149 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukavele
sine munzam protokole merbut A listesindeki «Levure 
(Maya) » kelimesinin 565 tarife numarası önünden 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

16 - I - 1939 tarihinde 3561 sayılı 

kamın olarak kab u ı_ edilmiştir. 

165 tarife numarasına nakli hakkında 16 - I - 1939 tarihinde 3562 sayılı 

kanun olarak kmbul edilmiştir. 
1/1150 Türkiye - Almanya arasındaki ticari mübadelelere aid 

anlaşma ile ticari mübadelelere ve tediyata müteallik 
protokolün tasdikina dair 18 - I - 1939 tarihinde 3564 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1151 Türkiye - İsveç ticaret ve klir·ing anlaşmasına bnğ·Jr 

protokoldaki listede münderiç (diğer emtia) tahiri
nin tadili hakkmda 

1/1152 Yalıuz bu yıl için dışarıdan getirilecek olan arıa-

18 - I - 1939 tarihinde 3566 sayılı 

kanun olarak lmbul edilmiştir. 

sonların gümrük resminin indiril mesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mi1Cibince hükümsüz kü.lmı~t.ır. 

1/1153 Atatül'kün cenaze merasiıni için yapılacak sarfiyat 
hakkında 14 - XI - 1938 tarihinde 3540 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
1/1154 Hudud ve sahiller srhhat um um ın üdürlüğü 1937 

mali yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizanınamenin 69 ncu maddesi 
mucilıincc hükilmsüz 1ialmıştır. 

1/1155 Yeknesak bir deniz halisazı sistemine mütedair an-
laşmaya iltihaknmz hakkında 27 - I - 1939 arihinde 3592 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
D cetvelinin İktısad vekaleti kısmına übir kadro ek
D cetvelinin İktısad vekaJeti kısmına bir kadra ek
lenmesi hakkında 

1/1157 Devlet demiryolları ve limanları işletme unıuın mü-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi. 
ınucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Bulbalı M namelem 

dürlüğü 1936 mali yılı hesabı katğisi hakkında .Dahili nizaınn,amenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1158 Subay ve askeri memurların maaşları hakkındaki 

1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik 
yapılmasma dair D~hili nizaınrian;ıe~in '·6,9 ncu 'maddesi 

, , , mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1159 Türkiyede harb ve silah mühimmatı ynpan hususi 

sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 

1/1160 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek kerestenin 
kilosundan almmakta olan resmin 5 kuruşa indiril
mesi hakkında 

1/1161 Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe ka-

!'di 1 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mueibince hükiımsüz kalmıştır. 

1 l ... 

DaJhili nizamnamenin ô9 ncu maddesi 
mudbince hüküm~'Ü.o: 'kalmıştır. 

nununa ek kanun layihası 14 - XII - 1938 tarih'inde 3545 sayılı 
1 ı ~ ' 

1/1162 Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain mua,hed~nin 
cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere aktedilen tica
ret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek olarak tanzim , 
edilen vesaikin meriyete konulınasma dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahi)j ni;ıwrınıı-menin p~ _ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1163 Hatay menşe ve mevridli mahsulat ve mamulatm 
gümrük resminin indirilmesi hakkında 

' 1 1 -

1/1164 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçelerin bazılarmda değişiklik yapılması hakknıda 

Dahili nizamnamenin .69 ncu maddesi 
' J •• • 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 - XII - 1938 tarihinde 3548 sayılı 
1/1165 Kaçakçılığm men ve takibine dair olan 1918 sayılı ka- karar olarak kabul edilmiştir. 

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/1166 Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa ek kanun layi
ihası 

1/1167 .&skeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 3 
ncü maddesine ek kanun layiliası 

1/1168 Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında şehid 

düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demir
elin dul ve yetimlerine aylık tahsisi hakkında 

1/1169 lnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe
sinde 150 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/1170 Türk -· Romen ticaret anlaşmasına müzeyyel anlaş

manın tasdiki hakkında 

1jl171 Vakı~lar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinin 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
13 - I - 1939 tarihinde 3559 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

DaJlıili nizarnnamenin 69 ncu maddesi 
muciıbince hükümsüz kalmıştır. 

Daıhil~ nizamn.amenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

9 - L - 19S9 tarjh~nde 3556 sayılı 

Jmmm olarak kalbul ·edilmiştir. 

Da~hili nizamnanıl'niıı 69 ncu maddesi 
mueibince hüldimsüz kalmıştır. 
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-149-
Huliuıası 

muhtelif fasıllarma 73 000 liranın munzam tahsisat 
olarak ilavesine ve ı2 000 liralık müna·kale yapıl
masma dair 

1/1172 Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin edeıı 

veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid 
olan banka veya müesseseler memurlarının maaş ve 

Mauroelesi 

9 - I - 1939 tarihinde 3557 sayılı 

kanun olaralr kabul edilmiştir. 

ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında Dahili nizaınname;ıin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1173 Çiçekdağı kazasmm merkezinin Yer köye kaldırıla-

rak Yozgada bağlanmasına dair Daıhili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 
muc~bince hükümsiır. kalmıştır. 

1/1174 Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek zamJar ve 
tazminler hakkındaki 3486 sayılı kanunun ı, 2 ve 
3 ncü tımddelerinin tadiline dair Daıhili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 

muciıbinc : hüküm::.üz kalmıştır. 
ı;1175 Hakimler kanununun bazı maddelerini deği~tiren 

350ı sayılı kanuna bağlı ı numaralı cetvelin tar1ili 
ne dair 

ı;11 76 Dahiliye vekaleti merkez teşkilat nı Yar.ifeler hak
kındairi ı624 sayılı kanunla bu kanunun bazı hüküm
lerini değiştiren 3406 sayılı kanunda cleğişil\lik ya-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

pilmasma dair 23 - I - 1939 tarihinde 3571 sayılı 

kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

ı;1177 ı938 mali yılı muvazenei uroumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerile (L) cetvelinde değişiklik ya-
pılması hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3580 sayılr 

kanun olarak ka.bul edilmiştir. 
1/1178 1938 mall yılı muvazenei urouroiye kanununa bağlı 

bütçe ve cetvellerinin bazılarmda değişiklik yapıl

masma dair 

1/1179 Arazi vergisi hakkındaki ı833 sayılı kanunun 2 'I1Ci 

maddesine bir fıkra ilavesine dair 

ı/1180 ı935 mali yılı sonuna kadar olan arazi vergisi baka-

26 - I - 1939 tarihinde 3580 sayılı 
kanunla birleştir.iler<'k kabul edil
miştir . 

Dahili nizamn:--m cnin 69 ncu maddesi 
mucibin ce Jıükiiplsüz kalmıştır . 

yasmm munzam kesirve cezalarile •birlikte affine dair 26 - I - 1939 tarihinde 3586 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1j1181 Devlet Demiryolları ve limanları umumi idaresinin 

teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanuna 
ek kanun layihası 26 - l - 1939 tarihinde 3576 sayılı 

kanun olarak. kabul edilmiştir. 
ı/1182 !stiklal madalyası kanununa müzeyyel 869 sayılı ka-

nuna muvakkat bir madde eklenmesine dair 26 - I - 1939 tarihinde 3579 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. BulAsası Mwı.ıneiesi 

1/1183 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için teati edi-
len mektubların tasdikı hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

· 1/1184 Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kiliring an
laşması ilc tadil edilmiş bulunan 2 eylul 1936 tarihli 
ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye f;ı· 

mnciıbince hükümsüz kalmıştır. 

çek soğanlarının ilavesine dair Dahili nizamnamenin 69 neu maddesi 

1/1185 3136, 32·48 ve 3322 sayılı kanunlarla amortis~an saıı
dığına verilen avansın tezyidi hakkında 

1/1186 Türkiye - Yunanistan arasında akit ve imza edilen 
kiliring anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdikı 

hakkında 

1/1187 Adiiye harç tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi 
ılıakkındaki 3499 sayılı kanunun bazı maddelerinin 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26 - I - 1939 tarihinde 3589 sayılı 

kanun olarak ka,bul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

değiştirilmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

1/1188 Baz.ı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 

1/1189 Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 

muciıbince hükümsüz kalmıştır. 
Dahili nizamnamenin 69 ncn maddesi 
mueibinee hükümsüz kalmıştır. 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 26 - I - 1939 tarihinde 3577 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
1/1190 İdarei umumiyei vilayat kanununun bazı maddelerini 

değiştiren 2630 sayılı kanunun ikinci maddesinin ta-
dili hakkında 26 - I - 1939 tar!hinde 3578 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

1/1191 İkinci kanun ve şubat 1939 ayları ücret ve maaşlarının 
tediye sureti hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3572 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1192 Milli Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon liraya 

kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 sayılı ka-
nuna ek kanun layiliası 26 - I - 1939 arihinde 3587 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1193 Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklikler yapıl

masma dair olan 3404 sayılı kanunun birinci madde-
sinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3588 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1194 Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
münakale yapılması ve 100 000 liralık munzam tahsi-
sat verilmesi hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3582 sayılı 

kanun olarak kabul .edilmiştir. 

1/1195 Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/1196 Posta, telgraf ve telefon umum müdürülğü 1938 mali 

26 - I - 1939 tarihinde 3582 sayılı 
kanuna! birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. H ulisası 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Muamelesi 

26 - I - 1939 tarihinde 3583 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1197 Türkiye Cümhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasmda 

imza edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdikı 

hakkında Dalıi~i !lizamn :ı.ınenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1198 Türkiye - lsveç ticaret ve kliring anlaşması protoko
lüne merbut listeye ilave edilecek kontenjan hakkm-
de teati olunan mektublarrn tasdikrna dair Dahili nizarnıı:ıınl•nin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1199 Milli Müdafaa vekaleti 1938 mali yılı bütçesinde 

200 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3581 sayılı 
kanun 'Olarak kabul edilmiştir. 

1/1200 Gümrük tarife kanununun 259 ncu tarife numara-
sının tadili hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1201 Türkiye ile Almanya arasmda imzalanan kredi an 

laşmasrurn tasdiki hakkında Dahili nizamııamenin 69 ncu maddesi 
ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1202 1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalil.de tahsisat 
verilmesi hakkında 27 - I - 1939 tarihinde 3591 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

B - U çüncü lçtimadan müdevver layihalar 

1j889 Evlenme i~lerinde kullanılan evrak hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
~.ncibince hükümsüz kalmıştır. 

1j890 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum. mü-
dürlüğü 1935 mali yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizaınnamcnin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/891 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 

mali yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/893 Posta, telgraf ve telefon um.um müdürlüğü 1935 mali 
yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamc.nin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/894 Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelata ve tedi

yata müteallik olub 30 agustos 1937 tarihinde Ber-
Iinde imzalanmış olan anlaşmanm tasdikina dair 20 - I - 1939 tarihinde 3570 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/896 Yüksek mühendis mektebinin 1936 mali yılı hesabı 

1/902 

katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Eınirber ve seyis erieri hakkındaki !600 sayılr ka. 
nuna ek kanun layihası Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/955 1936 senesi hesabı k8Jtği kanun layihası 

1/970 Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 

Muamelesi 

Dahili nizamname.nin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

eklenmesine dair Dalıili nizamnamen~n 69 ncu .madd-esi 
mucibince hükümsüz ~almıştır. 

1/974 İnhisarlar unıum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 
katğisi hakkında Dahili nizamname.nin 69 ncu madd-esi 

mucilıince hükümsüz kalmıştır. 

1/981 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 

katğisi hakkında Dalıili nizamnamenin 69 ucu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/990 Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 mali 
yılı hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mueibince hü'kümsüz kalmıştır. 

1/991 Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun layiliası 2 - I - 1939 tarihinde 3551 sayılı 

kanun olal'ak kabul edilmiştir. 
1/1016 Vakıflar umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı kat-

ğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz ık:alımıştır. 

1/1017 On sene içinde sahibi çıkmayan şirket ve müessese
lerdeki depozito akçelerinin mahalli belediyelerine 
tevdii hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz 'kalmıştır. 
1/1022 Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3585 sayılı 

.kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1032 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 2 - I - 1939 tarihinde 3549 sayılı 

kanun olarak ka:J:>ul -edilmiştir. 

1/1035 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların 
köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 18 - I - 1939 tarihinde 3563 sayılı 

kanun olarak lta:bul eıi~~iştir. 
1/1045 Askeri fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkın-

da 26 - I - 1939 tarihinde 3575 sayılı 

k·anun Qla,rak kıı:blfl.edilmiştir. 

1/1046 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 14 ncü maddesi
nin son fıkrasmm tadili hakkında 

1/1053 Vasıtasız vergiler kanunu layihası 

1/1070 Yangınhas (İtfaiye) kanunu layiliası 

1/1074 Devlet demiryolları ve liınanlrı işletme idaresi hesab
larmda kayidli 1929 yılı sonuna kadar olan muame
Hittan doğan bir kısım borçlarm ne suretle terkin edi-

2 - I - 1939 tarihinde 3549 sayılı 

kanunla birleştiL"il(lrek ~abul edil
mişti ı· . 

Dahili ı:ıi~II).,llameniı:ı 69 ncu ,maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
2 - I - 1939 , tari,hp.i<].e Hüki'qnet ta
rafnıdan geri .~J,wmıştır. 
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leceğine dair 

1/1087 Yollarda seyrüsefer tanzimi ve yollarm muhafazasının 

Muamele.i 

Müzakeresine lüzum olmadığı hak
kındaki Büt<}e encümeni mazbatası 

7 - XII - 1938 tarihinde kaıbul edi
miştir. 

temini hakkında DaJıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1089 Nüfus deneme yazımı kanunu layiliası Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1091 Adli evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile 
tebliğine dair 16 - I - 1939 tarihinde 3560 sayılr 

1/1094 Çiftçi mallarmm korunması hakkında 

1/1095 Depozito ve emanet sondığı tesisi hakkında 

1/1099 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 mali yılı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 
14 - XII - 1938 tarihinde HükUmet 
arafından geri alınmıştır. 
Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenın 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1102 Memnu mmtakalarda yprlan isti;:ılak bedellerinin 
tesviyesi hakkındaki 1744 sayılr kanunun 3 ncü mad-
desinin tadiline dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1105 Altın, platin ve gümüşten yapılan her nevi eşyaya 

damga vurdurulmasrna dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1107 Hariciye vekaleti teşkilat kanununa ek kanun layihası Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/1114 Artıarma, eksiitme ve ihale kanununa ek kanun la-
yihası Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1116 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi ida

resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılr kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/1117 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanınıu

nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/1131 Tahlisiye umum müdürlüğünün 1937 mali yılı yedi 

12 - XII - 1938 tarihinde 3543 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

aylık hesabı katğisi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ucu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

C - :ndnci lçtimadan müdevver Iayihalar 

1/614 Dahili istihlak vergisi hakkındaki 1718 numaralı ka
nuun değiştiren 2414 sayılı kanunla 1718 numaralı 
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kanuna müzeyyel 2448 sayılı kanunun değiştirilmesi
ne dair 

1/ 622 İcra Vekilleri heyeti kararile tayin olunacak yerlerde 
tatbik olunmak üzere ceza muhakemeleri usulü kanu
nuna müzeyyel kanun layihası 

1/ 624 İlk ve orta tedrisat muallirnlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilme
sine dair 

1/ 627 Konya ovası sulama idaresi 1934 yüı son hesabı hak-

Maumeleei 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükürnsüz kalmıştır. 

Da:hili nizamnamenin 69 ucu ma.ddesi 
mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

kında Dahili nizanınaıp.enin 69 ncu mad.desi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

l / 657 Maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1498 
sayılı ıkanunlara ek 1843 sayılı kanunun 2 nci ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükürnsüz kalmıştır. 

1/ 697 !mar JNanununun 9 ncu ve 2290 sayılı belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 nci maddeleri hükümlerinden 
mazbut vakıflarm mülkiyeti hususiye kaidelerine tabi 
gayrimenkullerinin istisnasına dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mncibince hükümsüz kalmıştır. 
1/ 710 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1939 yılı son hesaJbı 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 711 Devlet memurları ayliklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki Milli 
Müdafaa vekaleti kara kısmı muallimlerinin miıkda:r 
ve maaşları derecelerinin değiştirilmesine dair 

1/ 714 İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı son hesabı 

Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu .maddesi 
mucibince ıhüküm.süz kalmıştır. 

1/ 717 Polis vazife ve salahiyet kanununa ibir madde ekien
mesine dair 

1/ 750 H udud ve sahiller srhhat um um müdürlüğü 1935 yrlr 

Dahili nizamnamenin 69 ncu .maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

son hesa;bı hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
muciibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 753 1935 yılı Hazine son hesabı hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

l./ 771 Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı son hesabı hak
kında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/ 772 Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 mali yılı son hesabı hak· 

kmda Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/780 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 mali yılı 
son hesabı hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/785 Vakıflar urouro müdürlüğü 1935 mali yılı hesabı 

hakkında Dahill niıamnamcııin 69 ncu maddesi 
mncihincc hükümsüz kalmıştır. 

l / 808 .Mahsuldar ve yabani zeytin agaçlarrnm aşılanması 
ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında 26 - I - 1939 tarihinde 3573 sayılr 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

1/814 Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve mezkftr kanua:ı.a yeni hükümler eklenmesin-e d"air Dahili nizamnamrnin 69 ncu maddesi 
mncibincc hükümsüz kalmrştır. 

1/815 Köy kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 2491 
sayılı kanunun 1 nci roaddesile köy kanununun 44 
ncü maddesinin 5 nci fıkrasıının kaldırılınasma ve 
bu kanuna yeniden bazı hükümler eklenmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mncibince ıhükümsüz kalmıştır. 

1/818 Küçük sanatlar kanunu layihası Dahi li nizamnamenin 69 ncu madd esi 
mncibince hükümsüz kalmıştır. 

1/822 Sanayiin. kontrolüne dai:r Dahili nizamnamcnin 69 ncu maddesi 
ınucihince hükümsüz kalmıştn·. 

1/861 İnhisarlar umum müdürlüğü memurlarıının ücret ve 
dereceleri hakkında Dalıili nizamnamcnin 69 ıwn maddesi 

ınncibinee hükümsüı kalmrşııı·. 

Ç - Birinci lçtimadan müdevver layihalar 

1/312 Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan para 
cezalarından vaz geçilebilmesine izin verilmesine dair 2 - I - 1939 tarihinde 3550 sayılı 

1/314 Nüfus kanunu layihası 

1/321 Devlet memurları aylıklarırun tevhid ve teadülüne 
dair kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - XH - 1939 tarihinde Hükümet 
tarafından geri almmıştır. 

bazı maddeler eklenmesine dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
1nucibince hükümsüz kal-mıştır. 

1/358 Subay ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 

1453 ve 2702 sayılı kanunların bazı maddelerinde de-
ğişiklik yapılmasına dair Dahili nizamnameııin 69 Jl('U nıatldesi 

mueibinee hükümsüz kalmıştır. 

1/365 Adliye müntesiblerinin izinlerile vazifeden ayrılma 

ve devamları hakkında 23 - XII - 1938 tarihinde Hükümet 
tarafındarı geri alrınmıştTr. 

1/451 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı son hesalıı 

hakkı:rıflıı. Da hill nizamnamenin 69 n cu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/460 Tahlisiye umuın müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 23 - XII - 1938 tarihinde 3557 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/470 Devlet Hazinesi aleyhine verilip katğileşen ilaıniarın 

İcrasına dair 

1/ 506 1934 yılı Hazine son hesabı hakkında 

1/ 569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesi ve yasakların yabancı 

memleketlerin yasak maddelerile değiştirilmesine 

dair 

1/580 İpek böcekçiliği işleri, ipek böceği tohumu yetiştiril-

2 - I - 1939 tarihinde Hükumet ta
rafından geri aılnmıştır. 
Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hüıkümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince :hükümsiiz kalmıştır. 

mesi, muayene ve satılması hakkında Dalıili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince ihükümffiiz kalmıştır. 

1/586 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine müzey-
yel itilafın tasdikina dair 20 - I - 1939 tarihinde 3569 sayılı 

kantın olarak ka;bul edilıniştir. 

1/592 Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının tediye 
sureti hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

1/596 Jlnkarada kurulacak konservatuar hakkında 

1/597 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 569 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

mucibince _hiikümsüz kalmıştır. 
16 - XI ·_ 1938 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

2 - I - 1939 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 

D - Fevkalade tçtima.dan müdevver layibalar 

1/32 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun 1ayi-
hası Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hiikürnsüz kalrmıştır. 
1/91 Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükürnsüz kalmıştır. 
1/118 Deniz ticareti kanununun 1472 :nci maddesinin de-

ğiştirilmesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 ıicu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/120 

1/121 

Eyer, semer ve hayvan ·koşumlarrnm tevhidi hak
kında 

Hususi idarelerle belediyelerde çalışan baytarların 

tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair 

I/129 Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihasr 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükürnsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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lj138 Dahiliye vekaleti vilayet teşkilatı ve vazifeleri hak - Dahi ll nizamnamenin 69 ncu maddesi 
kında mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/185 Şfuayi devlet kanunu layiliası 21 - XII - 1938 tarihinde 3546 sayılı 

1/192 Devlete aid matbaalarm birle.c;ıtirilmesi hakkında 

1/227 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve müstan
tiklerle umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz ma
kamlar arasındaki ihtilafm halli hakkındaki kanu
nu değiştiren kanun layihası 

lj251 Maliye memurları kanunu layihası 

2 - Teklifler 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - I - 1939 tarihinde 3558 sa.yılr 

kan un olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalırnıştır. · 
Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dördüncü !çtima içinde verilen ( 9) tekliften ( 7) si reseıı veya bil'leştirilerek kanun olarak 
kabul edilmiş ve (2) si de Dahili nizarnname ııin 69 ıı c n maddesi mucibiııce hükümsüz kalmıştıt" 

Üçüncü !çtimadan müdevver (8) tekliften ( 1) i kaıınn olarak kabul edilmiş, (3) ü de sa
hibleri tarafından geri alınmıştır. Mütebaki ( 4 ) tcklif Dahill nizamnamenin 69 ncu maddesi nıu
cibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci, ·birinci ve Fevkalade !çtimalardan mü deYVC't' (9) teklifin hepsi Dahili nizanı namenin 69 
ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır . 

2/79 

2/80 

A - Dördüncü lçtima içinde verilen teklifler 

Giresun (Hakkı Tar]k Us) - Damga r esmi kanununun 
ll nci maddesinin 74 ncü numarasının değiştirilnı rsi

ne dair 

Diyarbakır (General Kiaznn Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurların te.kaüdü 
için rütbe ve smıflarrna göre tayin olunan yaşlan bil
diren 3079 sayılı kanuna bir madde ekl.:mmesine dair 

27 - I - 1939 tarihinde 3590 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnanıenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/81 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1938 mali yrh büt
çesinin bazı fasılları arasında mürrakale yapelmasına 
dair 9 - I - 1939 tarihinde 3555 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

2/82 

- 158 --
HulAsası 

İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Divanı muha
sebaıt 1938 mali yılı bütçelerinde münakale yapılması 
hakkında 

Muamelesi 

9 - I - 1939 tarihinde 3555 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

2/83 İdare heyeti - Riyaseti Cümhur dairesi teşkilatı hak
kındaki 2180 ve 3011 sayılı kanunların bazı maddelo-
rinin değiştirilmesine dair 20 • I - 1939 taı·ihinde 3568 sayılı 

kanun olar.ak kfib'tll edilmiştir. 

2/84 İdare heyeti - BüyÜk Millet Meclisi ve Riyaseti Cüm
hur 1938 mali yılı bütçelerinin ibazı . fasıllarına m ün-
zam ta.hsisat ilavesine dair 26 - I - 1939 tarihinde 3580 sayılı 

kanunla bi rleştiril erek kabul edil-
miştir. 

2/85 Yozgad (Emin Draman ve !stanbul Ya.<?ar Yazıcı) -
Kaızanç vergisi ıkanununda bazı değişiklikler yapıl

ması hakkındaki 34 70 sayılı kanunun 2 nci maddesi-

2/86 

2/87 

2/57 

2/62 

2/64 

2/68 

ne bir fıkra eklenmesine dair Dahil! nizamnamenin 69 ncu maddesi 
ınucihince hükümsüz kalmıştır. 

İdare heyeti - Divanı muhasebat 1938 mali yılı bütçe
sinde 540 liralık münakale yapılınam hakkında 

İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi 1938 mali yılt 
bütçesinin bazı fasıliarına tahsisat ilAvesine dair 

26 ·_ I - ·1939 tarihinde 3580 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mi ştir . 

27 - I - 1989 t ~,tihinde 3591 sayılı 
kanunla b ~ rleştirilerek kabul edil
miştir. 

B - ttçüncü İçtimadan müdevver teklifler 

Mu.ş (Hakkı Kılıçoğlu) - Mlü:ftü adının baş im~mlı

ğa çevrilmesi hakkında 

Manisa (Merhum Sabri Toprak) - Milli Türk dili 
yerine yabancı dil kullananların cezalandırılına.sr 

hakkında 

Seyhan (General Naci Eldeniz) - Şehid kurman al bay 
Süleymaın Fethinin kardeşi Fatma Gelgüle vatan 
hizmetleri tertibinden maaş tahsisi hakkında 

'!'rabzon (Mitat Aydm) - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununun 46 ncı maddesinin tadili hakkında 

Dahili nizam:-ıamenin 69 ncu maddesi 
mu<libince hükümsüz kalmıştır. 

Dah:Ii nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmı~tır. 

Dahili nizamnaınenin 69 ncn maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

12 - XII - 1938 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/70 Balıkesir (Hayrettin Karan) - 3031 sayılı ka'D;unun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ha.k·kında 16 - XII - 1938 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
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2/7) İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilatı hakkında 2 - I - 1939 tarihinde 3552 sayılı 

kanun olara k kabul edilmiştir. 
2/77 Diyarbakır (General Kiazım Sevüktekin ve 3 arka

daşı) - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 62 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesille dair 12 - Xll - 1938 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
2/78 Bolu (İsmail Hakkı Uzmay) -Kara avcılığı kanunu- Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

na ek kanun teklifi mucibince hükümsüz ka1mıştır. 

C - lkinci İ9tiınadan müdevver teklifler 

2/34 Myon Karahisar (Berç Türker) - Kanunların ilan 
şekline dair Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/39 Seyhan (Damar Arrkoğlu) - Meınlekete idhal edile
cek veya edilmiş olan ziraatte ınüstamel traktörlerin 

2/41 

2/45 

yedek prçaları hakkında Dahili nizamnameııin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Giresun (H. Tarık Us) - İcra ve iflas kanununun 
258 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Tekirdağ (Faik Öztrak ve 9 arkadaşı) - Memurlar 
hakkında 

Dahill nizarnnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ucu maddeiri 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Ç - Birinci İ~an :ın.üde.vver teklifler 

2/21 KJrklareli (Dr. Fuad Umay) - Köylerde genlik dü
zeyinin yükselmesi ve yardrm tarlaları vücude ge-
tirilmesi hakkında Dahili nizanınaınenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükünısüz kalmıştır. 
2/27 Çankırı ( Merhum Mustafa Önsay ) - İktısadi buh

ran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardrm vergile
ri hakkındaki kanunlar alıkarnının 2395 sayılı ka-
zanç vergisi kanunu ile birleştirilmesine dılir Dahili ııizaınuameuin 69 ncu maddesi 

mucib:nce hükümsüz kalmıştır. 

D - Fevkal&de lçtima.d.a.n. ıııüdevver ~ler 

2/2 Kırklareli (Dr. F.uad Umay) - Çocuklarm umumi si-
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nema ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak-
kında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
2/5 Manisa (Merhum Sabri Toprak') - Maarif hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

2/15 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hükmi şahsi

yetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radiyo
larla yedek parçalarının vergi ve resimlerden nma
fiyeti hakkında 

3 - Tezkereler 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dördüncü !çtima içinde Yüksek Meclise (79 ) tezkere gelmiş olup bunlardan (2) si resen ve-
ya birleştirilerek kanun, (2) si karar olarak, (2) si okunarak, (13) üne bağlı intihab mazba
taları reye konarak kabul edilmiş, (23) ü olmn muş, (2) si de Hükumet tarafından geri alın

mıştır. Mütebaki (27) tezkere encümenlerde ve (8) tezkere de Dahili nizamnamenin 69 ncu 
maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Üçüncü !çtimadan müdevver (33) tezkererun (1) i kanun, (8) i karar olarak kabul edilmiş, 
(2) si de Hükumet tarafından geri alınmıştır. Mütebaki (7 ) tezkere encümenlerde ve (15) tez
kere de Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi ın ucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci İçtimadan müdevver (ll) tezkerenin (1) i karar olarak kabul edilmiş, (1) i de Hü
kfımet tarafından geri alınmıştır. Mütebaki (3) tezkere encüm enlerde ve (6) tezkere de Dahili 
nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince h ükü msüz kalnuştrr. 

Birinci İçtimadan müdevver (6) tezkerenin hepr-i Dahlll nizamnamenin 69 ncu maddesi nınci
bince hükümsüz kalmıştır. 

Fevkalade İçtimadan müdevver ( 4) tezkere~1 in (2) si encümenlerde ve (2) si de Dahili nizam
namenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

A - Dördüncü İçtima içinde gelen tezke~·eler 

3/527 Balıkesir mebusu Dr. Hasan Vasıf Soruyüreğin teş
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında BaşvekaJet 

3/528 

tezlteresi 2 - XII - 1938 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

Çoruh mebusu Asım Usun teşrii masuniyetinin kal
dırılması hakkında Ba~vekalet tezkeresi Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümen

lerinden mürekkeb Muhtelit encü
mende. 
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31,529 

3/530 

3/531 

3/532 
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Siird mebusu Memed .Ali Kurdoğlunun teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekillet tez
kcresi 

Sıvas mebusu V asfi Raşid Seviğin teşrii mıtsuniye

tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tez1:eresi 

.Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 
5 nci maddesile zeylinin değiştirilmesiıı~ ve bu ka
nuna iki muvakkat madde eklenmc-sine dair olan 
3128 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesinde 
yazılı (memur ve askeri mensublat') tilbirinin t.efsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

1nhisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılı blanço
sunun gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/533 Bandırmanın Çepni köyünden Nuruanoğlu Karaha
san Korkakoğlunun ölüm cezasma çarptırılmasr 

Muamelesi 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en-· 
cümende. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende . 

26 - I - 1939 tarihinde 3574 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
muc1bince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında Başveka.let tezkeresi Adiiye encümeninde. 
3/534 Bergamanın Arifbey mahallesinden Şerifoğlu Ali 

Ürkmezin ölüm cezasına çarptırılınası hakkında Baş-
vekalet tezkeresi Adiiye encüm eninde. 

3/535 Bodrumun Karakaya köyünden Salih kızı Hasan 
karısı Fatma Satılının ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Ba~vekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/536 Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğullarından 

Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırılma-
'SI hakkında Başveka.Iet tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/537 Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu Halil Tufanm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başveka.let tez-
kcresi Adiiye encümeninde. 

3/538 Çinenin Kabataş köyünden Kır Alioğullarından Mus-
tafaoğlu Ali Afşinin ölüm cezasına çarptırrlması hak-
kında Başveka.Iet tezkeresi Adliye encümeninde. 

3/539 Düzcenin Efteni Hacı Süleymanbey köyünden Hav-
rioğullarından Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - XII - 1938 tarihinde Hükfunet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/ 540 Konyanın Hasandede Mescid mahallesinden Mustafa 
kızı Huriye Senelin ölüm cezasına çarptırılması hak-
kında Başveka.let tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/541 Tefenninin Kır mahallesinden Mesudbey oğullarından 
Ali Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş-

veka.let tezkeresi Adiiye encümeninde. 
3/542 Tefenninin söğüt köyünden Bekiroğlu Memed Emin 
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Özçakrnn ölüm cezasına çarptrnlınasr hakkında Btı~"-
vekalet tezkeresi A.dıl5ye eımümeninde: . 

3/543 

3/544 

Giresunun Süme köyünden Arifoğullarından Alioğlu 
Yusuf Derenin ölüm cezasına çarptrrrlmasr hakkında 
BaşvekiUet tezkeresi 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 maıli yık hesabL 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğıına· 

dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 545 Uşağııı Dağdemirler köyünden Saı:L Memedoğullarm· 
dan Ahmedoğlu Halil Önderin ölüm cezasına ~ar·p1il-

Adiiye encümeninde. 

23 - XII - 1938 tarihinde 3547 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştirr. 

rrlması hakkında Başvekalet tezkeresi 26 - 1 - 19B9ı tacihinde· 10:7.'l sayılr 

kana-n olanak kabul e.dilmiş;tıir. 

3/546 Zonguldağııı Gaca köyünden Mustafa Reisoğullarııı
dan Yusufoğlu MemedAlkamu ölüm cezasına çarptı-

. rılmasr hakkında Başvekalet tezkenesi Adlıiıye· en:aümeninde. 

3/ 547 Ankara mebusu Reisicümhur Atatürkünı terl~iı ha:vat 
ettiklerine dair Başveka.let tezkeresi ll - XI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

3/ 548 Antalya mebusu Celal Mengilibör.ü, Burdıuın mebusu-
Mustafa Şeref Özkan ve İzmir mebusu Genenal Kazrıu 
İnancm vefat ettikleri hakkrnda Başvekalet tezkereleri 14,- XL- 1938, taaıihıinde okıurunuştur. 

3/ 549 Zaruri sebeblerden dolayı taki bve tahsiline imkan g'Ö
rülemiyen 794 520 lira 92 kuruşla 8400 kil(i)· tue: hak, 
krndaki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekalet 

tezkeresi 14, - Xli - 1938 tanihirule. Gkunmuştur. 

3/ 550 İcra V ekiileri H eyetinin istifasına v.e Başvekaılete· yu· 
niden İzmir. mebusu Celal Bayarın tayin olunduğuna 
dair Riyaseti Cümhur tezkeresi 14- XI- 1938 tarihinde ok,unmuştur. 

3/ 551 İzmir mebusu C~ıaı Bayarın Başkanlığında teşekkül 
eden İcra V ekilleri· Heyetine dair Ri yaseti Cümhur 
tezkeresi 14 - XI - 1938 tarihinde okunmuştur:. 

3/ 552 Çinenin Alihan köyünden Bayrakdaroğullarından Alı. 

medoğlu Hasan. Çaym ölüm cezasrna çarptırrlması 

haldaııda Başvekalet tezkeresi Adliye· enaüm.eninde. 
3/ 553 Eşmenin Bozlar köyünden .Akmcıoğulla:urndan Hüse

yinoğlu Mustafa Akınemın ölüm cezasrna çarptrrrlma-
sr hakkında Başvekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/ 554 Ankarada kurulacak konservatuvar hakkındaki kanun 
lay:ihasııım geri verilmesine dair Başvekalet tezlLeresi 116•- Xl - 193-8, taınihin.de· olmnuiLuştur. 

3/ 55G Bergamamn Kmık nahiyesinin Karatekeli köyünden 
l\1emedoğlu Bekr:i Osman Taşırın ölüm cezasına r:arp-
trrrlmasr hakkında Başvekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/ 556 Susurluğun Gurafa köyünden .Aıbdülgafur diğer a<h 
Gafuroğlu Ziya Sö!J.mez Yalçın ve Bandırmanın Er
gili köyünden Ramazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm 
cezasına çarptrrrlmaları hakkında BaşvekaJet tezkeresi Adliye encümeninde .. 

3/ 557 .Awdrnrn Ortaklar köyünde oturan Bozkırm .Akçıutu-
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3/558 

3/559 

3/560 

'31561 

3/562 

3/563 
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ran köyünden Yılankıran oğullarmdan rDurmuşoğl ıi 

1315 doğumlu Karamemed Yılanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başveka.let tezkanesi 
Mart : mayıs 1938 ayiarına aid .raporun sunulduğuıı n 

'dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Balıkesir mebusu Dr. Hasan Vasıf Somyürekin te.;;rii: 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tezker enin gr
ri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
!stanbul mebusu Halil 'Etem Eldem, Muğla mebusn 
Nuri Tuna ve Siird mebusu İsmail Muştak Mayako
nun vefat ettiklerine dair Başvekalet tezkereleri 
2430 sayılı n11ramele vergisi kanununda yazılı müru
ru zaman ·hükmünün evvelki kanunlar zamanına aid 
vergilere şamil olub Qlmadrğınm tefsirine dair tez-

kerenin ,geri verilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 
Sayın üyelerin bazılarına izin verilmesi hakkında Bü
yük Millet Meclisi "Riyaseti tezkeresi 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun Hl yi
hasrnın geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/564 Nüfus kanunu layİhasının geri veri1ınesine dair Baş-

Muamelesi 

Aciliye cnci1meniıı<le. 

3Dahlli niımmıı arneııin 69 ncu ına<1desi 
muc!hince hükümsüz kalmışt ır. 

2- Xli- 1938 tarihinde oluınınuştuı·. 

2 - X IT- 1938 tarihinde oknnnıuştm . 

5 - XJI- 1938 tarihinde okunmuştur. 

7 - X U - 1938 tarihimle okunmuştur. 

14 - xn - 1938 tarihinde okunmuş

tur. 

vekalet tezkeresi 14 - Xll - 193H ta r ihinde olmnmuş
tur. 

3/5•65 Eızinenin Efteni Hacı Süleymanbey köyünden HaY
rioğullanndan Hasan .Ali Tonyanın ölüm cezasma 
çarpılması,hakkrndaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekalet tezke:resi 14 - XH - 1938 taı·ihiıHle okunıııuş

tnı·. 

3/566 

3/,567 

3/568 

Maziran : ağustos 1938 aylarına aid rapurun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Adliye münrtesipierinin izinlerile vazifeden ayrılma 
ve devamları hakkındaki kanun layihasmm geri ve
rilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
Esbabı mücbire ve zaruri.Yeden ötürü takib ve tah
siline mahal ve imkan ,olmadığı cihetle kayidierinin 
silinmesi dstenilen 1 045 076 lira 99 kurlli}la 240 450 

Dahııı ııi zanınarncnin G9 ncu ımıd elesi 

muc:bincc hi.i.künısüz kalmıştır. 

2:3- XJ [ - 1938 taı-ihinde olmııımıştm. 

-kilo tuz hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 23- Xl[-1938 taı·ilıiııde okuııııınştııı·. 

3/569 İktısad :vekili Şakir Kesebirin istifası üzerine yeri~ıe 

!zmir mebusu Hüsnü Çakırın tayin edildiği hak-
kında Riyaseti Cümhur tezkeresi 2- T- 19:39 tarih inde okunınu~tnı·. 

3-/570 .·Maarif vekili :Saff.et Arıkanın istifası üzer;ue yeri-
ne .!zmir .mebusu Hasan Ali Yücelin tayin edi ldi ği 
hakkında Riyaseti Cümhur tezkeresi 2 - T - 1939 tarihinfle okunnınştlll'. 

3/571 Devlet Hazinesi aleyhine verilib katğileşen ilamla
iTIIl icııasma .dair :ola·n kanun layihasmm geri ver il-
mesi hakimıda ıBaş.vekalet tezkeresi 2 - T - 1939 tar ilıiml e okunmuştur . 
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3/572 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 569 ncu 

3/573 

3/574 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun layiha
smm geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
Yangınhas (İtfaiye) kanunu Iayihasmm geri veril
mesine dair Başvekalet tezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilatrom 
1937 yılına aid ayniyat katği hesab cetvellerinin 
gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar veka
leti tezkeresi 

3/575 Ankara mebusluğuna seçilen Arif Baytma aid in
tilınb hazhatasının gönderilcliğine dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/576 Çankırı mebusluğuna seçilen Hüseyin Cahid Yalçı
na aid intihah mazbatasrnrn gönderildiğine dair Baş-

Muamele& 

2 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

2 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

vekiilet tezkeresi 4 - I - 1939 tarihinde intihab maz, 
batası kabul edilmiştir. 

3/ 577 Adliye vekili Hilmi Uralm istifası üzerine yerine 
Konya mebusu Tevfik Fikret Sılaym tayin edildiği 
hakkmda Başvekalet tezkeresi 4 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

3/578 Devlet şürası reisliği ile Beşinci daire reisliği ve 
on azalık için seçim yapılması hakkında Başvekalet 
tezlteresi 

3/579 Bursa mebusluğuna seçilen General Naci Tmaza aid 
intihab mazbat.asırun g·önderildiğine dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/580 İstanbul mebusluğuna seçilen Kazım Karabekire aid 
intihab mazbatasmrn gönderilcliğine dair Başveka-

20 - I - 1939 tarihinde 1073 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir . 

lr.t tezkeresi 6 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

3/ 581 Kayseri mebusluğuna seçilen Sadettin Serime aid 
intihab mazhatasmrn gönderilcliğine dair Başveld-
let tezkeresi 6 - I - 1939 tarihinde intihab maz

batası kabul edilmiştir. 
3/582 Muğla mebusluğuna seçilen Sadullah Güneye aid 

intihab ınazbatasmrn gönderildiğine dair naşveka
let tezkeresi 

3/583 Samsun mebusluğuna S(>~ilen Amiral Fahri Engine 
~id intihab mazbatasrnrn gönderilcliğine dair Başve-

6 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

k5.Jet tezkeresi 6 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

3/584 T:unlur mebusluğuna seçilen Hasan Rıza Soyaka aid 
intihab mazbatasmm gönderildiğine dair Başveka-

let tezkeresi 9 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 
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3/585 Sayın üyelerden bazıl::mna izin verilmesi ha k k mda 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tczkeresi 9 - I - 1939 tarihinde kabul edil

miştir. 

3/586 

3/587 

3,1588 

3/58,9 

Bazı maddelerden istih la k vergis i alınması hakkın
daki 2731 sayrlr kanunnn 5 ııci ııımldf'sinin tdsirinf' 
dair Başvekal et tezkeresi 

Çoruh mebusn lhsan TCurdkanm tcşrii mnsnııiyeti

nin kaldmlması hnkkında Ba~w lülf't t Pzke ı·es i 

Edirne mebusu ı\1ecdi Boysanm teşri] masurıiyf'tin in 
kaldırılması hakimıda Başnka !ct tezkercsi 

Erzurum nıehusu Ueneral PerteY Deııı irhaııııı teşri i 
masımİyetinin kaldırılması h aldonda na~,·elsıl Jet tez
kcresi 

3/590 Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarrmı aid raporun su-

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştn·. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
ınenlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

nulduğuna dair Divanr muh::ısehat riyaseti tezkeresi Dahili nizamnameııin 69 ucu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/591 İstanhul mebnsu General Refet IJeleııin teşrii nın

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekfılet tez
kcresi 

3/592 Bolu mebusluğuna se~ilen F ethi Okyara aid intihab 
mazbatasmrn gönderildiğ)ne dair Başvekalet tez
kcresi 

3/593 !zmir mebusluğnna sec: il en Reşid Mimaroğluna aid 
intiha b mazbatasrnı :ı !!·iinr1p ı·i!cl i ğ inc dair Haşvekil-

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
ınenlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

ll - I - 1939 tarihinde intihab maz
batasr kabul edilmiştir . 

let tezkeresi ll - I - 1939 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir . 

3/594 Antalya nıebusluğuna se~ilcn Cezmi Erçine aid iıı

tihab ınazbatasınm gönderilcliğine dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/595 Elazığ mebnsluğuna se~ilen Feth i Altaya aid inti
hab ınazbatasınm gönderilcliğine dair DaşYekillet 
tezkeresi 

3/596 Siird ınebusluğuııa Beçilen Naki Ökıuene aid intihab 
mazbatasmın gönder i1di2·ine dair BaşvekaJet tezke
resi 

16 - I - 1939 tarihinde intihab maz
hatasr kahul edilmiştir . 

16 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batasr kabul edilmiştir. 

16 - I - 1939 tarihinde intihab maz
batasr kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 597 

3/598 

3/599 

3/600 

3/661 

- .tr66-

BulAsası 

Düzcenin Efteni Hacısüleymanbey köyünden HaY
rioğullarından Hasan Ali 'I'onyanın ölüm cezasmn 
çarptırılması hakkmda Başveka1et tezkeresi 
Manisanın İlyascılar köyünden Abdullah luzı ]'at
ma Yıldırımın ölüm cezasma çarptn·ılmasma dair 
Jbaşvekalet .tezkeresi 
Sıvasm Ulaç -ııahiy.esinden Kostanoğlu Ohanes diğer 
adı Celal Karabulut ile !stepanoğlu Hamparşamn 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başveka1et 

tezkaresi ;. 

M5lli Müdafaa vekili ·General Kazım Özalpm istifası 
üzerine yerine Bursa mebusu General Naci Tmazrn 
tayin edildiği hakkında Riyaseti Cümhur tezkaresi 
Türkiye -Yunanistan arasmda akid ve imza edilen 
kliring anlaşmasına müzeyyel protokol, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salahiyete istinaden meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkmd.a Başveka
let .tezkeresi 

3/602 Vazifei memureleri haricinde emrazr sariyei hayva
niye mücadelesine memur edilecek memurini fenni
ye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 
sayılı .kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 

Muamelesi 

Adiiye encümeninde. 

Adiiye encümeninde. 

Adiiye encüıneninde. 

J8 - I - 1939 taL"ihinde okunmuştur. 

Dahili ni zamnamenin ·69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştn·. 

Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
ınncibince hükümsüz kalımştır. 

3/603 Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğullarmdan M.e
medoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasına çarptı-
rılması hakkında Ba.şvekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/604 !zmir mebusu Celal Bayarın Başvekaletten istifa 
etmesi üzerine Başvekalete !stanbul mebusu Dr. 
Refik Saydaıımı tayin adildiğine dair Riyaseti Cüm-
hur tezker.esi 25 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

3/605 !stanbul mebusu Dr. Refik Saydamın Başkanlığında 
teşekkül eden !cra V ekiileri Heyetini gösteren lis-
tenin gönderildiğine dair Riyaseti Cümhur tezkaresi 25 - I - 1969 tarihinde okunmuştur. 

B - ttç,üncü İçtima.da.n müdevver ·tezkereler 

3/396 Esbabı mücbireve zaruriyeden ötürü takiıb ve tahsille
rine mahal ve imkan olmadığı cihetle kayidierinin si
linmesi :.istenilen 1 045 076 lira 99 k:uruşla 240 450 
kilo ·tuz hakkında .Başvekalet tezkeresi 23 - Xll - 1938 tarihinde Hükfunet 

tarafından geri almmıştn·. 
3/404 Pınarhisarın Teke köyünden Hüseyinoğlu HIL'!lan .di

.ğer :adı .ıR::aTa Jilasanın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında 'BaşvekAret tezkeresi Adiiye encüıneninı.le. 



No. Hulbasr Muamelesi 

3;'40:7 !nhisarlar umum.. müdürlüğü 1933 mali yılm:a: aid.ı bi-
lfw.çonun göndenildiğine dair Başvekalet tezkeresi Da.hili nizaıııııanıenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/408 Vangölü Sefain işletme idaresinin 1933 ıınaliı y.rln 

hesabı katğisine aid mutabakat beyımnamesinin su,. 

nulduğuna dair Divam muhasebat: te.zkeresh D.aılıili nizamıııamen:in 69 ruıu. maddesi 
mmıibince hüküms~ kaılrru:şt:iı:r. 

3/414 Çorum mebusu Asım Usun teşri' masuniy.etinin kair 
dırılınası hakkında Başvekalet tezkerEıSt 

3/419 !stanbul Liman işletme idaresinin 1935 yılı. bilanço-

A:dtiye ve 'l'eş.kilatr esas-iye· encü
menlerinden murekkeb 1\llruht.alit en
rümende. 

sunun gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi Dahili nü~amnamenıiiı 69ı ne maddesi 
mucibince b.üküırnsüz kaJm.ı-ştw. 

3/420' !ızmir liman işletme umum müdürlüğünün 1935 yrlıı 

bilançosunun gönderildiği hakkında Başvekalet tez-
ikeresi Dalıilli nizarnname nin 69· ne~ m.addes~ 

ıııucibince lıükfunSÜ$ kaılmıştrır. 

3;'436 Devlet memurları aylıklarının tevhid. ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılr kanunun 7 nci maddesinele yaı;ılı 
(Garb lisanlarr) tabirinin tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi Dah:li nizanmamenin. 69 'ncu ınacldtlsi · 

ımıcibince liükümsÜ?i lta~huştır. 
3/450· Z'aruri sebeblerden dolayı takib ve tahsiline imkan 

görülemeyen 794 520 lira 92 kuruşla 8 400 kilo tuz 
hakkında Başvekalet tezkeresi M - XI - .t9B8' taroih.in.de· EI!ii.küm:et 

truraılir.ııdaıı geJJi alınmış1ıı:ıı .. 

3/456 

3/4;57 

3/458 

3/4!.67 

Donanmanın devriçark ihtiyacı ıçın getirilrnekte 
olan mazot, benzin ve yağ gibi müştail maddelerelen 
belediyelerce alınmakta olan istihlak resminin 423 
numaralı kanunun 28 nci roaddesile 692 sayılı karıı

rm hükümleri dahilinde bulunup• buiurumadığmrn 
tefsiri hakkında na.'1vekalet tezkereei 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilatının 
1935 ve 1936 yıllarına aid ayni~at katği hesab cet
vellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhi
sarlar vekaleti tezkaresi 

Boshofun Rumamis köyünden Osmanoğlu Habib Ko
cakm ölüm cezasına çarptırrlmasma dain Başvekalet. 
tezkeresi 
@azi: Antebin Lohan kGyünden Karahacıoğlu şöh

retli Memeciloğlu Miemed Ali Karanın ölüm cezasnıa 
çarptırılmasma dair Baş.vekalet tezkel't!Siı 

3/4'7! Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyeti.ninı 

Dnh iliı ni zamnamenin 69 n cu maddesi 
mucihince hültümsüz kal'nırştn•. 

Dahili nizamnamenıin. 69 new maddesi 
m.ucibincıe lıÜililiınsüz kalms:ştrn. 

.<tcHiy;e encü.nıenintre. 

2B. - T - ]9~9· tariliin..da WJ74 say1lı· 

kauwr· oianak l{abul edilmişt:n. 



No. 

3/489 

-168-
Hul&sası 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Gümrük tarife cetvelinin 756 nurnarasma giren taz
yik veya temyi edilmiş ve metre mikabı U.zerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan gazlarm safi sik
let üzerinden resim veren eşyaya kıyasen, mevzu bu
lundukları zarf ve ambalajlarının resimden muaf 
olub olmayacağının tefsiri hakkında Ba.Fekalet tez
kcresi 

3/495 Divanı muhasebat kanununun 61 ila 67 ve 73 ncü 
maddeleri hükümlerine müsteniden Divanca ittihaz 
olunacak kararların katği olup olmadığının tefsiri 
hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/497 Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıb 

Muamelesi 

Adliye ve Teşkilatı esasiye ~ncü

menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

12 - XII - 1938 tarihinde 3544 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

yapılmıyacağının tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnaınenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/503 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) 
ve altıncı maddesinin (3) ncü fıkralarının tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

3/505 Manisanın İsmailler köyünden Köse Mehmedoğulla
rından Abdullahoğlu Küçük Mustafa Baltacının 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında BaşveklUet tez-

Dahill nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
ınucibinc~ hükümsüz kalmıştır. 

kcresi 18 - 1 - 1939 tarihinde 1041 sayılı 

karar olarak k~bul edilmiştir. 
3/507 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü roaddesinin 

tadiline ve mezlrur kanuna bir rouvakkat madde ila
vesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci roaddesi-
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - XII - 1938 tarihinde 1068 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/508 Kayserinin Hacılar nahiyesinden Mehmedoğlu Alımed 
Baktırın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş· 

vekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 
3/510 Mübadil, gayriroübadil, muhaeir ve saireye kanunia

rına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gayri
ınenkul emvalin tapuya raptma dair olan 1331 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkında Başveka· 
let tezkeresi Dalıili nizaınnaroenin 69 ncu maddesi 

mucibince lıükümsüz kalmıştır. 
3/511 Ankaranın Yakubabdal ıköyünden Yazgadoğulların

dan Ahmedoğlu Satılmış Kayanın ölüm cezasına çarp-
tırrlması hakkında Başvckalet tezkercsi 26 - I - 1939 tarihinde 1075 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/512 

-169-

İçel mebusu Ferid Celal Güvenin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/514 A.skeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci maddesine 
istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden 
tadil edilen mütekaidlerden malUl olanların ayrıca bu 
kanunun 30 ncu maddesinden istifade edib etmeye
ceklerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/516 2442 sayılı .kanunun birinci maddesinin (G) ılıendi

nin ikinci fıkrasında yazılı (maden ocakları) tabirinin 
şümulü derecesinin tefsiri hakkında Başvekalet tez. 
keresi 

3/517 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sa
yılı listeye dahil 379/2 D 3 pozisyonunda mevcud beş 
tonluk kontenjan dan 1263 kilosunun bir defaya mah
sus olınak üzere 379/2 D 4 pozisyonuna nakli için te
atİ olunan nota hakkında İcra Vekilieri Heyetince it
tihaz olunan kararın tasdikina dair Başvekalet tez
keresi 

3/518 Manisamn İlyascılar köyünden Mustafaoğlu Hakkı 
Bicicinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başveka-

Muamelesi 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

14 - XII - 1938 tarihinde 1067 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Da.hili nizamnamenin 69 ncu maddesi · 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

let tezkeresi 26 - I - 1939 tarihinde 1076 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/519 Mumele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fık

rasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kaydımn 
hudud ve şümulünün tayini hakkında Başvekalet tez-
keresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/521 Başvekalet ve Hazinei evrak dairelerile matbaasımn 
1936 : 1937 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı 

katği cetvellerinin gönderildiği hakkında Başvekalet 
ıezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/522 Gazi Antebin Zambur köyünden Haydaroğlu Abdul

lah Kırtılın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başveka.Iet tezkeresi Adiiye encümeninde. 
3/523 Ofun Torvel köyünden Kmrcıkoğullarından Pehli

vanoğlu Memed Ersoyun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi 20 - I - 1939 tarihinde 1072 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/524 Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memurini hak
kmdaki 912 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin tefsi-
rine dair Başvekil.let tezkeresi 2 - I - 1939 tarihinde 1069 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 



-· mı-

No. Hulasası Muamelesi 

C - tkinci lçtimada.n müdevver tezkereler 

3/264 Çoruh mebmıu Asım Us ve Giresun mebusu Hakkı 

Tarık Usun teşrii masaniyetlerinin kaldırılması hak
kında Başvekalet tezkaresi 

3/294 2430 sayılı muamele vergisi kanununda yazılı: mü 
ruru .zaman hükmünün evvelki kanunlar zamanına 
aid vergilere şamil olup olmadığının tefsirine. dair 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü: 
menlerinden. miirekkeb Muhtelit en
cüınende. 

Başvekalet tezkeresi 5 .- Xll - .1938 .. tarihinde Hükıimet 

tarafından. ge ci alınmıştır.. 
3/314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 

hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu 
maddesi mucibince her sene iptidasında alınması Hi
zııngelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli olup ol-
madığının tefsiri hakkında Başvekalet tezke.resi . 4 - I - 1939 tarihinde 1070 sayılı 

karar. olarak kabul"edilmiştir. 

3/321 Çoruh mebusu Asım Usun te§rii masaniyetinin kaldı,.. 
rılması hakkında Başvekil.let tezkeresi 

3/346 Türkiye Cüınhuriyeti Merkez bankası kanununun 
8 nci maddesinin tefsiri hakkında BaşvakaJet tez
karesi 

3/ 352 Maliye vekaleti 1935 yılı ayniyat son hesalınun su
nulduğuna dair Maliye veka.leti tezkeresi 

3/359 Hapisane ve tevkifhanelerin idaresi hakkındaki 1 72t 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Baş-

Adliye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümende. 

Dahili nizamnal:nenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ncn maddesi 
ınucibince hüküinsüz ·kalınıştır. 

vekalet tezkaresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince · hükümsüz ·-kalmrflkr. 

3/360 'rütün inhisarı hakkındaki 1701 sayılı kanunun 82 . 

3/ 367 

3/ 371 

nci maddesinin tefsirine dair RaşvekiUet tezkeresi Dahili nizamnamenin·69 ııcu ımaddesi 

ınucibince hükürnsüz •kiı.llliiifYr. 
SıYas ınebusu · Necmettin Sa:dakrn teşrii masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi• 

Askeri ve nıülki tckaüd kanununun 42 nci• maddesi
nin (R ) ve (C) fıkralarmlll tefsiri hakkmda · Ra::ı-

Adliye ve Teşkilatı esasf.ye encü.• 
ınenlel'inden • mürekkeb · Mühtelit en
cüıneninde: 

ve k alet tezkeresi D'ah m: ni21mnnamenin> 691houı maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/ 373 13aşvekalet ve Hazinei evrak dairelerile matbaası

mn 1H35 - 1936 yılı demirbaş eşya defterlerile hesa •• 
bı • katği oetvelinin. gönderildiği hakkında Başveka- Dlıhili· niza:mnameninı69 · nou • maddesi 

let tezkaresi mucibince hükümsüz kalmıştır~ 



- ~L'l1-

No. H ulisasi Muamelesi 

Ç - Birinci lçtimadım · müdevv:er tezkereler 

:3jJ!67 Açıkta ·veya bakanlık emrinde iken ücretli bir va
ziieye ta.yin 'edilen memurlarm kesilmiş olan açık 
maaşlarım ücretli vazifelerinin lağvi halinde iade
ten tahsisi icab edip etmeyeceğinin tefsiri hakkm-
da Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/178 Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarmdan 

posta ücreti alınıp almma.yacağmın tefsiri hakkmda 
Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/209 Maliye vekaleti 1934 yılı ayniyat son ·hesabmm su-
nulduğuna dair Maliye veka1eti tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/216 Hilafetin ilgası hakkmdaki kanunun -8 nci maddesi-

3/237 

nin tefsirine dair · BaşvekAlet tezkeresi Dahili nizanınamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Ba_§vekalet ve Hazinei evrak dairelerile ınatbaasnun 
1934 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı katği cet
velinin gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz ka.lmJştrr. 
3/246 Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harflerle 

basılmış kitabiarın okul ve kültür kurumları kitab 
evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükmüne 
aykırı olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekal et 

3/52 

3/53 

3/64 

tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

D- F.evıka.lade lçtimadan müdevver tezkereler 

Umumi harb senelerinde ihracat ve meni ihtikar hey
etlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesirni 
ve Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları hakkında katği 
bir karar verilmesine dir Başvekalet tzekeresi 

İtalyan tabiyetine _girdiğinden dolayı Konya istiklfıl 

mahkemesi kararile ailesile birJ:ikte ,mlli iliudu<i .. dı
~ma çıkarılan Suad Remzinin .T.ürk -..uıtandq.ş.l;ığınu 
kabulünün..mu~afık olup olmayacağına dair bir. karar 
·-verilmesi ılıakkında ıBaşvekalet tezkeresi 

Ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsiri hakkm
da Başvekalet tezkeresi 

Adiiye encümeninde. 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en

cjimende. 

UaJıili niıalllllamenin (19 .Jı<m maddesi 
mucibince hükümsüz kalXJl.~~tır. 



No. 

3/98 

-172-
Hul!sası 

-

Türk tebaasile İran tebaasının evlenmeleri hakkındaki 
memnuiyetin muhafazasına dair oln 24 eylUl 1290 
tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin tefsiri hakkında Ba§vekiHet tezkeresi 

--...::iiCS!t>-0-<•et!'t---

4 - Takrirler 

Maumelcsi 

Dahili nizaınnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır 

Dördüncü İçtima içinde (10) takrir verilmiş olup bunlardan (3) ü karar olarak, (1) i oku
narak kabul edilmiş ve ( 4) ü de okunmuştur. M ütebaki (1) takrir encüınende ve (1) takrir d~ 
Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Üçüncü İçtimadan müdevver (3) takrirden ( 1) i hakkındaki Arzuhal encümeni mazbatası 
kabul edilmiş ve mütebaki (1) takrir encümende, (1) takrir de Dahili nizamnamenin 69 ncu mad~ 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci İçtimadan müdevver takrir hakkındaki Arzuhal encümeni mazbatası kabul edilmiş, bi
rinci ve Fevkalade İçtimalardan müdevver (2) takrirden (1) i encümende ve (1) i de Dahili n~
zamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hüküms üz kalmıştır. 

A - Dördüncü lçtima içinde verilen ta.krirler 

4/83 Trabzon (Hasan Saka ve Antalya Dr. Cemal Tunca)
A,tatürke Büyük Millet Meclisinin saygı ve bağlılık-
larrom arzma dair 1 - XI - 1938 tarihinde 1063 sayılı 

Adiiye ,encümeninde. 
4/84 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

1 - VI - 1938 ve 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar 
cetvellerindeki 1620 ve 1440 sayılı kararlarm Umumi 
heyette müzakeresine dair 

4/85 Aydın (Tahsin San) - Arzuhal encümeninin 15 -VI-
1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1633 sayılı 

kararının Umumi heyette müzakeresine dair 

4/86 Diyarbakır (General Kiazım Sevüktekin) - Askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 62 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanu'n teklifinin geri verilmesi 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batası 13 - I - 1939 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batasr 13 -I - 1939 . tarihinde kabul 
edilmi~tir. 

hıı.kkmda · -" 12 - XII - 1938 tarihinde okunmuştur. 
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4/87 Trabzon (Mirtat Aydın) - Askeri ve mülki tekaüd ka

nununun 46 ncı maddesinin tadili hakkındaıki kanun 

Mu.&melesi 

teklifinin geri verilmesine dair 12- XII- 1938 tarihinde okunmuşt)lr. 

4/88 Balıkesir (Hayrettin Karan) - 3031 sayılı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaıkanun tek-
lifinin geri verilmesine dair 16- XII- 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/89 İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi ıazasınm tahsisat 
ve harcırahları hakkındaki 1613 sayılı kanunun mu-
vakkat maddesinin tefsiri hakkında Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4:/90 İzmir (Dr. Tevfik Rüştü Aras) - Mebusluktan istifa 
ettiğine dair 25 - I - 1939 tarihinde okunmuştur. 

4/91 Trabzon (Hasan Saka ve 3 arkadaşı) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi intihabınm yenilenmesine dair 

4/92 Trabzon (Hasan Saka ve 3 arkadaşı) - Büyük Millet 

Meclisinin 3 nisan 1939 tarihine kadr tatiline dair 

27 - I - 1939 tarihinde 1079 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

27 - I - 1939 tarihinde 1080 sayılı 

karar olarak ka'ıul edilmiştir. 

B- üçüncü Içtimadan müdevver takrirler 

4/55 Yozgad (Sırrı İçöz) - Belediye vergi ve resimleri ka-
nununun 5 ve 7 nci maddelerinin tefsirine dair Dahili ııizamnameııin 69 ncu maddesi 

mucıbince hükümsüz kalmıştır. 

4/71 Y ozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeninin 
ll - IV - 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1355 
sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 

4/73 Y ozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümenınm 

25 - IV - 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1402 
sayılı kararm Umumi heyette müzakeresine dair 

Bu husustaki Arzuhal eııcümeni ınaz
batası 13 - I - 1939 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Arzuhal encümeninde 

C - İkinci İçtimadan müdevver takrir 
! : .. 

4/36 Y ozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeninin 
30 - XI - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 519 
sayılı kararmm Umumi heyette müzakeresine dair 

' 
Bu husiıstaki Arzuhal encüm'eni ma~-
batası 13 - I - 1939 tarihinde kabul 
edilmiştir. 
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Ç - BirincLlçtima.da.n .müdtw'\!'er ta.kıir 

4/23 Y ozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeninin 
13 - IV - 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 26:i 

sayılı: kararmrn Umumi heyette müzakeresine dair Arzuhal encüıneninde 

'D - · PevkaJade İ9timadan niüd-evver t&krir 

4/ 4 Giresun (Hakk! Tarık Us) - 1492 sayrlı ı .kanumuı 

muvııkkat .maddesinin •C :liıkrasmın tefsi ri hakkında mucibince hükümsiizdtalmıştrr. 
:DahHii .nnamnamenin.69 .ncu maddesi 

----liiiliit>-W~·-... --

5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (lO) tane muhtelif evrak gclmiştiı ·. , Bunlardan Ç9) ın·. olnmnıJ1-Ş ve (J) nin ·de Haı.zine 
ıhesabı ı lmtğisiue ·idhal ed ilmek ü~ere Hükümete tev.diine .karar .verilnWıtir. 

İkinci, ·bivin<ıi ve Fevkalade İçtimalardan müclewer (5) evraktan (3) ü encümenlerde ve (2) 
si de Dahili nizamnaınenin 69 ıı cu maddesi mu cibinee hükümsüz kalmıştır. 

A - .Dördüncü lçtinuı. içinde gelen muhtelli evrak 

3/70 Büyük Millet Meclisi 1938 yılı nisan ve mayıs ayları 
hesabı hakkıında mürakiblik raporu 14 - Xl - 1938 taribiride okunmuştur. 

5/71 Büyük Millet Meclisi 1938 yılı haziran ve temmuz 
ayları hesabı hakkında murakiblik raporu 14 - XI- 1938 tarihinde okunmuştur. 

5/72 Büyük Millet Meclisinin Yüksek duygularrna karşı 
Atatürkün, tahassüs ve teşekkürü mıutazamm.m tel-
gralı 7 - XI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

5/73 . Hataylılarm Türkiyeye olan ebedi bağlılıklarının 

Büyük Millet Meclisine ibiağına dair Hatay Mec1i-
. sinden gelen telgr.af - 7 - XI - 1938 tı; rihinde okunmuştur. 

r~/74 -A.ta.türkün v:efatı dolaY-}sile Belçika Meclisi Mebusan 
reisi tarafından irad edilen nutkun tercümıeni 28 -XI- 1938 tarihinde okunmuştur. 

5/75 Atatürkün vefatı dolayisile Macar M.eclisi Mebusan 
reisi tarafından irad edilen nutkun tercünooni 28 - XI - 1938 tarihinde okunmuştur. 



No. 

5/76 

p/77 

5/78 
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Atatürkün vefatı dolayisile İran Milli Meclisi 
reisi tarafındam irad edilen nutkun tercümem 
Büyük Millet Meclisi 1938 yılı ağustos ve eylul ay
ları hesabı hakkında M;eclis Hesabiarı Tedkiki en
cümem mazbatası 
Buyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divam 
muhasebat 1937 yılı hesabı katğileri hakkında Mec
lis Hesabiarı Tedkiki encümeni mazbatası 

5/79 FıiYük' Mmet Meclisi 1938 yılı birinci ve ikinci t~
rin ayları hesabı hakkında Meclis Hesabiarı Tedki-

Muamelesi 

] 9'- :X'"'II- 1938 tarihinde okunmuştur. 

4 - I - 1939 tarihinde okunmuş~ur. 

Hazine hesabı katğisine idlial ' edil~' 

rnek üzere ll - I - 1939 tarihinde 
Hükfımete tevcliine karar verilmiş

tir. 

ki· encümeni mazbatası 26 - 1 - 1939-tariliinde · okhnmuştüı·. 

B'- tltiırci lÇtimada.n-müdevver·muhtelif evrak 

5/38 V eka1et emrinde iken ücretli bin. -va.züieye : tayirr edi. 
lenler.e her ·iki· cihetten. maatfverilib verilemeyeooğjnin· 

muhtacı tefsir bulunduğuna dair Dhrmu muhasebat-
encümeni m82Jbatasi Dahil~izaınnameııin 69 ncu maddesi 

mucibince hükümsüz kalmıştıı:~ 

C - Birinci lçtimada.n müdevver muhtelif evrak 

5/22 Mütekaid iken tekrar hizmete ı ahnana:k .. harl!r ve hiz
m-et' esnasmda: terfi eden zabitlerin malilliyet sıfa~ 
tınm da bu terfide aranması lazım. g~b g~lımeyece-

ğinin te:fsiri hakkında.. Divanı muhasebat encümeni 
mazbatasx 

5/27 Kütahya müstantıkı Mehmed .Saidin, Rakimler kanu
nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasma tevfiliiı.n · 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilinek is
tenilen paranın vizesi icab edib etmeyeceğine ·dair ·D'i: 

Dahili nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

vam muhasebat encümeni mazbatası Adliye .encümeninde. 

Q ·- Fevka.l&de .. tÇtimadaıı- müdevver·muhtelif evrak 

5/1 Bursa vilayeti iskan işlerinde . kullanılmakta iken 
vekilet emrine alman İsmail Ha:kkı hakkında Şurayi 
devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Arzuhal en-
cümeni mazbatası Adliye encümeninde. 

5/14 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adlarında iki yurd
dıişa aid olan ·motör·hakkmda Arznhal· eneümeni maz-
batası A·rzuhal encümeninde. 

-·-·---l!!!!!lf'>>•'<·----·· ... 
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6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

Dördüncü İçtima içinde (1 mart 1939 tarihine kadar) mütenevvi bususat"a aid '(78) tan~ evrak 
gelmi'1 olub bunlardan (15) i Evrak kalemine, (30) u İdare Heyetine, (13) ü Kütüpaneye, (19) u 
Matbaaya, (1) i Zabıt kalemine havale edilmiştir. . . . 

Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

753 Matbaa müdürlüğü 

754 C. H. P. Ka U. 

755 Maarif vekaieti 

756 S. A. Horasanciyan 

757 C. H. P. U. Ka. 

758 Niğde vilayetinden 

759 Matbaa müdürlüğünden 

760 Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekiileti" 

761 Divanı muhasebat ri yaseti 

762 İstanbul Valiliği 

763 Matbaa müdürlüğü 

nuıa.sası Muamelesi 

Askerlik hizmetini ikmal edere~ 1 - İdare heyetine 
XI - 1938 tarihinde vazifelerine · baş~ · 
layan tertiıb dairesinde operator H'üs-
nü Yurduşen ile cild dairesinde Rıza 
Zerenin muhasebeeec kayiıdlerine işa-
ret edilmesi hakkında 

On beşinci yıl kitabile Bursa •adına çı- Kütüpane Mü. 
karılan büroşürden dört tane gönde-
rildiği hakkında · • · · 

Amerika Birleşiık Devletleri resmi ya- Kütüpane Mü. 
yınlarile yapılacak değişme hakkında 

Sipariş olunan matbaa kil.ğıdl-arrnrn Matıbaa müdürlüğüne. 

gönderildiği ve faturaları da ilişik 

olarak sunulduğu hakkında 

15 nci yıl büroşüründen 24 aded gön- Kütüpa.ne Mü. 
derildiği hakkmda 

15 nci yıl büroşüründen beş •aded gön- Kütüpane ;Mü. 
derildiği hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- İdare heyetine 
.gazrna aid faturalar ilişik olarak su-
nulduğu hakkriıda 

Mecİis beşinci devresinin ikinci .içti- Matbaa müdürlüğüne. 
maına aid zabıt .. cerideleı:inden bir 
takım gönderilmesi hakkında 

Kavanin mecmuasının 18 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
. den 100 aded g~nderilmesi hakkında 

Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin-. Matbaa müdürlüğüne. 
den 'bir aded gönderilmesi hakkında 

Matbaa İnusa,hhiJ;ı . muavinliğine ta- ' idımi ·. heyetine. 
yin edilmiş olan Reşad Y alazın va-. · 
zifeye başladığı hakkında 

764 Maden tedkik arama enstitü- Maden tedkik arama mec·mualarının. Evrak kalemine. 
sü müdürlüğü tevziatından sonra iki takımın iade 

olunması hakkında 



Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

765 Daşvekalet Neşriyat müdür
dürlüğü 

766 Sofya Elçiliğinden 

767 Nafıa nk?ıletincl e n 

768 Nafra vekaJeti 

769 Hariciye vekalcti 

770 C. H. P. Umumi katibliği 

77ı Matbaa müdürlüğü 

772 Norveç Parlamentosu komite
sinden 

773 Sıhhat içtimal: muaven~t veka
leti Tf. H. R. 

774 Matbaa müdürlüğü 

775 Hariciye vehtleti 

776 lVIuğla vilayetinden 

777 lVIatbaa müdürlüğLi 

778 :Ma tb aa müdürlüğü 

779 lVIatlıaa müdürlüğü 
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Hulasasr Muamelesi 
---------·---------
h avanin ınecıııuasınrn ıs mi ci ldin- :\J ı;thaa ın iidürlüğüne. 

den beş tane gönderilmesi h n kkında 
Ka,·anin ınecınuasmrn ıs nci cildin- Matbaa. müdürlüğüne. 
den bir aded g·ö ncll'rilmesi hakimıda 

.Erzincan istasyonunun i~lctıneğe açıl- Evrak ka~·-~miııe. 

ması töreninde hazıl' bulunmak üze-
re ilişik davetiyelerin Erzincan, J•:r-
zul'um, Gümüşane mebuslarrna tevzi 
edilmesi hakkında 
Erzincan istasyonunun işletrneğe açıl- Evrak kalemine. 
ma töreTiine iştirak için Reis ve Reis 
vekili Tevfik Fikret Sılay ile mebus-
lardaıı 36 zat narnma tanzim olunan 
davetiyelerin gönderildiği hakkında 

Romeıı kanunlarrnm metin hulasala- Kütüpane :\Hi. 

rıru muhtevi eserden iki nüsha göıı~ 
derildiği hakkrnda 
Kavaııin mecmuasııım ı8 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den 80 aded gönderilmesi hakkında 

İııtertayp dairesi için tarif edilecek İdare H eyetine. 
şekilde bir araba yapılması hakkmda 
Nobel mükafatmrn kime verileceğ·inin 1\iit. Lipaııe ,\ I i i . 

tayiTiile ismiTiin bildirilmesi hakkrnda 

KavaTI~n mecmuasının ıs nci cildiıı

den bir tane gönderilmesi hakkında 

Muvakkat Mücellicl Ahmed Günela
yın ı - XII - ı938 tarihinelen itibaren 
üç ay daha istihclamrna müsaade edil-
mesi hakkında 

Matbaa müdürlüğ·üııe. 

idare H eyet ine. 

Kavanin mecmuasının ıs rnci cildin- l\Iat.baa müdürlüğüne. 
den bir tane gönderilmesi hakkıııd <l 

Cümhuriyetin 15 nci yıl di.i.nümü mü- Kü1i.ip•ıne 1\Iü. 

nasebetile çıkarılan vilayet büroşö-
ründen iki aded gönderilmesi hak-
km da 

Mücellid çmığr Rıza Zerenin tel'fii ile :.Vlntbaa nıiiuüdüğüııe. 
Osman Pecenekli.nin de 40 lira ücret-
le mücellid çıraklığına ta yiııl c ı·iııt• 

müsaade edilmesi hakkmda 

Miatbaada sarfolunan elektrik ve ha- lLlare H eyetÜll'. 
vagazrna aid üç kıta fatura ilişik olıı-
rak sunulduğu hakkıııda 

Amerikan bi.rle~i.k Hükumetleri n~ş- Kütüpane l\lü. 
riyatile mübadele edilmek üzere ha-
zırlanan kavanin mecmuasile zabıt-
larm aldırılması hakkında 



Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

780 Matbaa müdürlüğü 

781 Matbaa müdürlüğü 

782 Matbaa müdürlüğü 

783 :Matbaa müdürlüğü 

784 Matbaa müdürlüğü 

785 ~Iatbaa müdürlüğü 

786 Matbaa müdürlüğ·ü 

787 Ankara Nüınnne hastanesi baş
hekimliği 

788 Vakıflar umuın müdürlüğü 

7R!1 Matbaa müdürlüğü 

790 Matbaa müdürlüğü 

-178-

Hulasası Muamelesi 
-------------

Tabı ve tertib şubelerine lüzumu bu- İdare H eyetin e. 
hman garanttirler vizo makaraları ve 
otomatik vizolara aid ihtiyaç listesi 
ilişik olarak sunulduğu hakkında 

On top kuşe ka.ğıdırun Maliye veka- İdare H eyetine. 
leti kırtasiye deposundan tedarik 
edi lmesi hakkında 

1'ertib şubesi için lüzunılu bulurram idare H eyetin e. 
ilişik listede yazı1ı mamulatm teda-
rik edilmes ihakkmda 

Matbaaya lüzumlu bul una n il işik ı is- idare Heyetine. 
t.ede gösterildiği veçhi.le etejer Ye ra-
fm yaptırılması haklanda 

Tel dikiş makinası için hıçak yanlanu- İdaı·e H eyetine. 
dan aşağıda numar~arr yazılı olanla-
rın tedarik edilmesi haklanda 

1 ntertayp makinaları için ilişik liste- İdare H·eyetine. 
ele yazılı parçal arın ınubayaa edilmesi. 
hakkında 

Cileller için tezkereye yazılı dikiş il e İdare Heyetine. 
İngiliz ağ ipliğinden de ,varım kilo ınu-
bayaa edilmesi haklanda 

Bütçe encümenn başkatibi Nuri. Ar- İdaı·e Heyetine. 
danrn tedavi ücretinin vernip vcrilnıi -

~-cccğinin lıildirilm csi hakkında 

Vakıflar idaresinin şubelerine veril- İdare H eyetin e. 
rnek üzere kavanin nı ecnıuasm ın J8 

ııci cildindf'n J O ad ed gönderi !ın esi 
hakkında 

Otomatik makineyc aid demir karşı- ldare H eyetine. 
lıldarla takviye edilmiş iki çcmber 
muhayaa edilmesi hakkrmla 

Kütüpaneye müteallik cild i şl erinin Kiltüpane 1\Hi. 
ikmali edildiği hah:kmda 

7!-1 1 A ıı kal' n N iiHıune 
ba~t n hibliğind ~n 

h astııt](•si nüt<;c encünıe ııi ~rf. i 0/uı·i Ardanın İdare Heyetine. 
2'; - XJI - }9:18 t ;ıri Jıinden itibal'Pll 

192 Sıhhai ve .içiinıai 

vekaletinden 

lıusnsi kısma ıı aklolunduğ·u Jw klnncln 

nınavenet H ekimlere ha kteriyoloj ik ara ~tn·ma - K ii tü pa ne Mü. 
l ;ırda rehber adlı eserden biı· ad~d 

snnuldnğu lı akkmdıı 

193 İsta nbul valiliğinden (~ i incleı·ileıı ka ,-an i n ııı e<:ıı ıuasmm }[a tb aa ınüdüdüğüm· 

alnıdığ:ı ha kkmda 

194 Nafm V(' kaletinden l E'huslara tı • vzi eclilıııck üzeı·c, DiY- Evrak kalemine. 
l'ik, Erzincaııa aid a lbüıııl erd en ;150 
aded gönclerildiği -h aklmıda 



Kayic.l 
No. Nereden geldiği 
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79:1 Aııkm·a Cumhuriyet MüdJ ei- l·:ı-:l;: i Kastamunu ınebusu ölü Hasan İdare H eyetine. 
rıııınnıiliğinrl en l· 'ehıninin Meclisteki imzasrııın tathi

kı İ<;in lazımgelen evmkm ihzaı· edil
ıııesi hakkmda 

79G Ankam I\:ızrlay trrı ıi.w• ti ha!!- l!l ~9 yrlr takvinılrriııdeıı satııı alııı- Idare Heyetine, 

kanlığından 

~!l7 ~ofya El(;iliğinıleıı 

ınn sr hakkında 

IH ııci cild kavanin ıııeı·nıııasıııııı Matbaa müdürlüğüne, 

ı.lrnrlrğr hakkında 

'i!-IH 'L'ı·abzuıı <.;ocnk esiı·g-ı•ıııı• kıı - F>iiyük taı·ih Tra!Jzoııda aLllr kitabl a - Idare Heyetine. 
ı·mıı u lıaşkı:ınlrğmdaıı ı · ın IJ eueli ulan ~00 lir ııııı ıı :ılınrlığ- ı 

709 ı\'JaLIJaa nıiidül'lüğü 

00 'l'apu ve kadastı-o umuııı mü

dürlüğü 

801 Hiiımük n ' iııhisarlar \·eka leti 

so~ \ 'akıflar uımuıı ıııüdüdiiğü 

valuflan Llergisindeıı ''neüııı enlc ı·e 

hak km da 

ı ; ı kli şı'n in Ulmı lıasınıe,· ind c yaptr- İdare Heyetine. 
l'ılnıasr Jıakkrnda 

JCm·aniu ııı t>cmlıasınm 18 nci cildin- :Mat.baıı, müdürlüğüne. 

deıı bir adcd gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasnuu .LS nci cildin

ıten he~ aded gönclcı·ilınesi hakkında 

Fatih ikinci Memed vakfiye leı·i \ 'e 

,-akrf lau dergisinden 

IRvzi edilmek üzere 30 

diği haklanda 

encümenler 
:-ıd ed g-önderil-

Matbaa ınüdül'lüğüne. 

Evrak kalemine. 

'UB i\latlıaı-ı ıııLidül'lüğü .\Iatbamım t•.lektt·ik \'C lıım.ıgazı sadi- tdarc Heyetin e. 
yatrnr gösteren fatura tat ilişik o laı·ak 

gönderildiği hakkında 

"04 Uiı-esLuı januam-ıa kuınaııclanlı - l~eeeb ı.<avuşun 1330 senesinde ordu- Bvnık kalemine. 

80!3 

ğmdan 

Anıcı·ika lVIi~igan şehl' i tabii
:vet lıüı·osn müdürli.i.ği.i. 

06 'l'üı·k Hava kurnmu l ıa~kan

lrğmdan 

807 naşvekfı Jetten 

808 Matbaa müdürlüğünden 

809 Matbaa müdürlüğünden 

810 Beden teı·biyesi uınum müdür

lüğünden 

811 İstatistik umum müdürlüğün
den 

daki hizmetinin, Meclis katibi unıumi
si Veysel Genyadan sorularak alına

ca k c ev ıı h ın bililirilmesi hakkında 

Kırşchü·de doğduğunu bildireli Zam 
hi Serkisyanm doğum tarihinin IJildi-
ı·ilıııcsi. hakkmda 

gvrak kalemine. 

havauiıı uıceıııuasıınn J ;) ne i cild in- Matbaa müdürlüğüne. 
den itibar en birer tane gönderi lm esi 
hakkrııda 

Düstnrun 16 ncı cildinden 50 aded Evrak .kalemine. 
f,'i:ı nderildiği hakkmda 
80 kilo siyah ınürekkebiu satın alm- İdare Heyetine. 
nıasr hakkmcla 

Diki~ ıııakin el el'i nıakaralannclan sr- İdare Heyetine. 
ldz adecl yaptırılması hakkında 

Zabıt kalemi memurlarmdan Necde- Zabrt kalemine. 
tin mayıs 1939 sonuna kadar daire-
Ü:rinde çalışınasma müsaade edil-

mesi hakkında 
'l'edkikler serisi neşriyatmclan 40 KütüpD.ne Mü. 
acled gönderildiği hakkında 



. ~ . 

-· hsO-
Ka yi d 
No. Nereden geldiği Bulasası Muamelesi 

812 1. tati tik nmuırı nıüdürlüğün- Hususi idareler neşriyatımlıın 5 ndecl Evrak kalemine. 
den 

81:3 Mathan ın i.idürlüğündrll 

\·e Katibi umumilik için 1 nurd giin

:lerildiği hakkında 

Jvlntbaanın sarfettiği elektrik ve ha- idare H eyetine. 
Yagazi bedellerine aid üç krta fatmn 
ilişik olarak sunulduğu hakkrnda 

81± Nafra veldleti Neııriyat nıü - Xafra vekaJeti ııeşriyatıııclan 15 n r i "Evrak kalemine. 
dürlüğünden ~ıl dergi. i ile broşürlerinden bağ· lı 

listede yazılı ınikdarm gönclrrild i ği 

815 Sıhhat ve içtimat muavenct vP
kaleti 

816 Matbuat umuın müdürlüğü 

817 Matbaa müdürlüğü 

818 Matbaa nıüdürlüği:i. 

819 Matbaa ıniidül'lüğü 

20 Kanunlar Kalemi müdürlüğü 

821 İstatistik uınum müdürlüğü. 

822 Nafıa vekaleti. 

< 23 Adl iye vekaJetine 

2-! Nafra \'ekaleti. 

8~5 Kırşehir valiliğinden 

lı akkında 

Vekaletçe bastırılan çocuk bakım ve Kiltüpane Mü. 
halk sağlığı büroşüründen 1 aded T C 

verem - tüberkülüz risalelerinden de 
ibeş ad~d gönderildiği hakkında 

Teşkilatı esasiye kanunundan bir aded Matbaa miidürlüğüııc. 
gönderilmesi hakkında 
lVIatıba:a otomatiık makinaya ai d yaptı- l dare Heyetine. 
rrlan iki foruna ç.emberin imaliye ibede-
line aid 7 liralık fatura ilişik ola -
rak gönderildiği hallında 

Matbaa müstahdemininden Salih Idare Heyclinc. 
.Aıkıncmın !stanbulda .Amerikan has-
tanesinde ameliyat olduğu ve ücı·etin -

nin de muhasebece verildiği hakkında 

lVIatıbaa kadrosundan çıkanlarak Çalı- İdare Heyetine. 
kaya matbaasr sahibine verilen ıbattal 
ıbasla makinesinin tesellılnı ilroühaıbe-
rinin alınmadığı hakkrnda 

Devre IV Cild 24 ve 5 nci devre 20 Matbaa müdürlüğüne. 

ila 29 ncu zaıbrtlardan birer takım tev-
diinc dair 

Sanayi istatistiğind en beş aded gönde- Evrak kalemine. 
rildiği hakkında 

Meclisin 1939 yılı bütçesine posta ve İdare Heyetine. 
ücreti olarak 424 lira 14 kuruş tahsi-
sat konması haklanda 

.A~roerikada Henri H. Riche göndcril- Evrak kalemine. 
ınck üzere Teşkilatı esasiye kanunun-
dan bir adcd gönderilmesi hakkında 

Posta, telgraf ve telefon urouro mü- Kütüpane lVIü. 
düdüğünün 1936 yılına aid istatistik 
kİtabmdan bir aded gönderildiği hak-
kında 

Zarohi Sarkisyamn doğumuna aid nü- Evrak kalemine. 
fus kaydrnın bir sureti ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 



Kıı.yid 
No. Nereden geldiği 

826 İstatistik umuın müdürlüğü 

827 )Tatbaa müdürlüğü 

829 Sıhlıat YL\ i·c: t i ıııa1 ı ı ıll<l\ ' [' 1 1\' 1 

vek~.leti 

830 Sthhat \ ' (' i<:tinı;ıl mn;ı\· l' ıı l'1 

1·ekaleti 
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Hulasası Muamelesi 

l\Ialiye i tatistiğinden (50') aded gön- Evrak kalemine. 
cl erildiği hakkında 

Altı aded forma numaratörünün mu- lLlare Heyetine. 
lıay aası hakkında 

Zarohi Sarkisyan hakkındaki evrak Bvı·ak kalemin e. 
tercüme ettirilerek iade ol unduğu 
lı akkında 

Arzuhal cncümeniniıı lıaftalık karaı · Matbaa miidi:irliiğüne . 

eet.l-ellerinden intişar eden lerden ycdi-
şee :ıded gönderilmesi hakkında 

Ka van in mecnıualımnın 16, 17 nci 1\J at b an müdürlüğüne. 

('ildleı-inden yedişer aded o·ünd erilnı e-
si hakkında 

7 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine havale edilen arzuhaller 

Ka yi d Arımhal sahibinin 
o. isim ve adresi 

47fi0/ G122 l\Luğla : Hükümet caıl

desi- fotoğrafcı l\lem cdoğ 

lu Hakkı Taner. 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Eskişehir müdıleiumumisi Ragıb Uan- Encümendedir. 
dmı şikayet ediyor. 

4791/ 5123 Bakırköy - İstanbul : l\Iü- 'L'ekaüd maaşlarınrıl. tezyidini istiyor- Encümen dedir. 
tekaid Maliye nazm Ab- lar. 
durralıman Sağın ve ar. 

4792/ 5124 Söke : Canlı nahiyesinde Oğlu Mustafa Koruğun ınahkfımiyet Adliy~ vekaletine. 
Hatice Koruk. cezasınm affine dair. 

4793/ 5125 Keskin: Husus! muhasebe Vazifeden rnütevellid cezas tmn refini Maliye vekaletine. 
memuru Nazif Çetin 

4 794/ 5126 Zara : Bolu Can n ahiyesi 
müdürü Kadri Yetgin. 

4795/ 5127 Boğaziçi : !ncirköy tuğ
la fabrikası arkasında Ul
viye Of 

istiyor. 

Terhis emrinin geri aldırılması ile iş Encümendedir. 
ibaşma iadesi dileğine dair 

Belediyece evinin yıkılınama rm isti - Dahiliye vekaletine. 

yor . 



Kayid 
No. 

Arzuhal tahibinin 
isim ve adresi 

ıs~ 

Arzuhal hulU88I Muameiesi 

4796/5128 Kayseri : Devlet demir- Ücretle istihdam edildiği için tekaüd · Karara raptedilmiştir. 
yolları kısım ılıekimi Ce- maaşından teevkifat yapılmamasını is-
18.1 Sırmalı tiyor. 

4797/ 5129 

4798/5130 

4799/5131 

4800/5132 

Yapraklı: Nahiye Ün ür 
köyünden Sadık Hasarwğ
lu ve arkadaşları. 
Pınaııbaşı : Tepe mahalle
sinden Celalettin ve kar
deşleri. 

İstanbul - Beşil..."taş . : Kı· 
lıçali asariye camii kar-
şısında Mescid Sokak No. 
1 Sami .Aıkçevre. 
Zonguldak : Sağlık teş

ki!latı muhasebe ambar 
memuru. 

A,razilerine vaki oları müdahalenin me- :l\Jaliye v kal etinc. 
nini istiyorlar. 

Cezaevine ib81baları tarafından verilen Encümendedir. 
ekmek bedeli matlilbunun verilmesini 
istiyorlar. 

Tekrar memuriyete alınmasım istiyor. Encilmeııdedir. 

Askeri okuldan çıkarılan iki oğlunun M. ~L Vekaletine. 
tekrar okula alınmasını istiyor. 

4801/5133 lnebohı : .MütekaiLllapu 'J'ekaüd maaşı talısi!>i haklurıda Encüıneııdediı· . 

4802/5134 

memuru Kamil Şel'hetı;i

oğln 

istanbul : l•'atih Atpaza
n Refah so ka k o. 7G 

.M:. Doğan. 
4803/5136 Lapseki : Cuma mahalle

si No. 30 Muhittin h es-
kin. 

4804/5136 Nazilli : Cezaevinde Ba
hattin Acar. 

4805/5137 Zile : Yünlü köyünde 
Ali Yıldar. 

4806/5139 Aydın : Güzelhisar ma
hallesi Y. Ziya Karasu. 

4807/5140 İstanbul : Emniyet mü
dürü No. 2802 eski po
lis memurlarmdan CeHll 
Akça. 

nulgaı-istaua g·ituıesi 

ve ı·ilmesini isti yo t· . 
it;iu pasaport Eıtei.irn~nJedit·. 

Üğretuıeu .iken tasfiye suretilc tcl;.u- Erıci.imendedü. 

iıtl edildiğinden tedrisatla alakası 

olmayan Devlet işlerinde istihdam 
edilip edilmiyeceğinin bir bırara 

raptii1I istiyor. 

. \lahkuıniyet cezasının aifine dair. 

Serpiştiruıeğe t~. bi tutulma ması ve 
köyüne iadesini istiyor. 

Encüınendedir . 

Dahiliye vekaletine. 

31- I- 1938 tarih ve 4077 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Malul (jlduğundan muhtacin terti- Encümendedir. 
binden maaş tahsisini istiyor. 

4808/5142 Ankara : Yenişehir Ne- 23- I- 1937 tarih ve 2557 numaralı Encümendedir. 
catibey caddesi No. 18 aı·znhaline ektir. 
Hayri Pamucak. 

4809/5143 Ankara : İsmetpaşa ma- Tekaüd maaşının iadeten tahsisini is- Encüınendedir. 
hallesi Uzunyol Akşehir tiyor. 
sokak No. 23 Refik Ö-

ı . züs. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
ısım ve adresi 

4R10/ 5144 İstanbul : Karagümrük 
Dervişali mahallesi Dil
mek sokak No. 25 Sabri 
Ertürk ve arkadaşları. 

- 183 ~ 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

.Mülga devair memurlarının teka- Encümendedir. 
üd müddetlerini doldurmak üzere bi-
rer memuriyete tayinleri veya ver-
miş oldukları % 15 tekaüd aidatmın 
iadesi hakkında. 

4811/5145 Midyad kaymakamı Aki:f 2 :1~9/5603 numaralı arzuhaline ektir. Karara raptedilrniştir. 
Rahmi Kocamanoğlu. 

4812/5146 Ankara : Ulucanlar Ak- On sene evvel verdiği plan hakkm- Encümendedir. 
baş mahallesi Akdem so
kak No. 21 Mustafa Al<-
mumcu. 

dHki dileğinin yerine getiı·ilmesini 

iı.tiyor. 

4813/ 5147 Adana : Eski 'l'abakhane Emniyet müdürü ile koıniser ınua- Bncümendedir. 
mahallesinde Hüseyin Ni- vinlerinden şikayet. 
yazi Tabakoğlu. 

4814/ 5149 !stanbul : Bayan Müyes- Vekili bulunduğu Muyesserin Üskü- Encümendcdir. 
ser vekili Sirkeci palas dar Esliye ceza hakimliğince Yerilen 
No. 5/6 !dan Emin Kii- kararda adli hata olduğundan düzel-
semihaloğlu avukat. tilrnesini istiyor. 

4815/ 5150 İnebolu: Zarbana köyün- Tahrir dolayısile arazilerine takdil' Maliye vekiUetine. 
den Şeri:fe Kara. edilen kıyınet :fazla olduğundan in

dirilmesini istiyor. 

4816/ 5151 Beyoğlu : 'l'epebaş.ı tram
vay caddesi No. 50 Ha
tice Aliye Sonkur. 

4817/ :)152 Samsun : Belediye cad
desi Samsmı paz an Ha
tun sokak No. 4 M. ŞeY
ki Kalkandelen. 

4818/ 5153 İstanbul : Üsküdar Ka
racaahmed Mekteb sokak 
Körbakkal caddesi No. 

3!J Reşad Gümüş. 

Ölü knr.asıııclan maaş tahsisine d ai ı·. Bncümendedir. 

Maaş tahsisi veya ikramiye verilme- Encümı:mdedir. 

ı>ım isliyor. 

Tekrar vazi:feye almınasmr isti;vor. Eııcümcnde .:l ir. 

48Hl j 51 54 Ayvacık : Semerci Kü- hc:ri misil olarak Hazinece istenilen Fıncümeııdedir. 

-1-R20j r:.J;)f) 

çükknyu merkez nalliye
sinde Hasan As. 

l"stanhnl : Fatih Hoca
üveyis mahallesi eski ı\

lipaşa. cami civan Müh -
sir sokak No. 20 Abdül
kerİnı Kop. 

paranın alınmamasına dair. 

, \1 :ı k maa~ınm YC iknınıiyesiııiıı Ye

rilınesine daiı·. 

Dahili~·c veka1etine. 

48~1/51.56 Cide - Kastamonu : Aşa- 'l'ahriri arazide arazilerine konulan }[ali.vc vekaJetine. 
ğı mescid köyünden Mus- vcrıdniıı indirilmesini istiyor. 
ta:fa Akça. 

4822/ 5167 Cide - Kastamonu : A~a- Tahriri arazide arazilerine konulan Maliye vekaJetine. 
ğı mescid köyünden !z- Yerginin indirilmesini istiyor, 
zet Yaşar. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4823/ 5158 Cide - Kastamonu : A.,;a
ğı mescid köyünden Os
man Yılmaz. 

4824/ 5159 Cide - Kastamonu : Aşa
ğı mescid köyünden Me

med Akça. 

4825/ 5160 Cide - Kastamonu : Aşa
ğı mescid köyünden 1ıfc

med Yavuz. 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Tahriri arazide arazilerine konutan Maliye vekaJetine. 
n :t'ginin indirilmesini istiyor. 

Tahriri arazide arazilerine konulan Maliye vekaletine. 
verginin indirilmesini istiyor. 

Tahriri arazide konulan verginin çok Maliye vekalctine. 
olduğundan indirilmesini istiyor. 

4826/ 5161 Cide - Kastamonu : Aşa- 'I'ahriri arazide konulan \'t>rgiııin c;ok )faliye vckaletine. 
ğr mescid köyünden Hak- olduğundan indirilmesini isti~' Ol'. 

kı Yılmaz. 

4827/5162 Cide - Kastamonu : Aşa- Tahı·iri arazide konulan veı·ginin ~ok 1\IIaliye veka1etinc. 
ğı mescid köyünden Hak- olduğundan indirilmesini istiyor. 
kı Yılmaz. 

4828/ 5163 C.ide - Kastamonu : Aşa- Tahriri arazide konulan Yergiııin <:ok }[ali,,·c vckaletine. 
ğı mescid köyünden Os- olduğundan indirilmesini istiyor. 
man Bozkurd. 

4829/ 5165 Bursa : Belediye zabıta 2 - XI - 1937 tarih ve 3560 No. ar- Encümcnclcdir. 
memuru Hüseyin Yalt. 

4830 j 5J 66 Yenişehir - Ankara : Hi
mayei etfal apartmalll 
Hüsamettin eli le Os ma ıı 
Öğel Emekli binbaşı. 

4 31/ 5167 

4832/ 5168 

483Rj f5169 

4834/ 5170 

4835/5171 

4836/ 5172 

4837/ 5173 

Karşıyaka 

hirbey So. 
Çigaloğlu. 

- İzmir : Ta
o. 17 Bürhan 

Erzincan : Cümhnriyet 
otelinde İbrahim ve ar. 

Ankara : İstasyon cad
clesi Haci ınukaddeın ca

mii karşısmd:ı No. 19 
Kazrm Kesmen. 

O iresun : Cezaevinde İb
rahim KaraMustafaoğln. 

Cicle - Kastamonu : Si
roz köyünden Cafer GöJ,_ 
çe. 

Brzunını : Kemah mahal
lesi No. 104 Hüseyin Do
ğulu. 

Amasya : Polis Alımed 

elile Hatice Gün(}'ör ve 
çocukları. 

zuhali1ıe ektir. 

İadeten tekaüd ınaa.şı 

kın da. 
ta lısisi luı k- Enciimcncledir. 

Tekaüd ma aşı mn derece üze ı· i nden 
tahsisini istiyor . . 

lskanlarr hakkında kaymal<amca ya
pılan yolsuz muamelelerden şikayet 
ediyorlar. 

Adli hatadan dolayı a.f istiyor. 

Mahkfım.iyet cezasının kaldınlınasını 

istiyor. 

Arazisine takelir edilcıı Yeı·ı.d kıyııH· · 

tinin indirilnırsini isti
yor. 

Açık veya telmüd nıaıışr talısisiııi iı:;

tiyor. 

10- VJ:-]938 tııl'ih w 48l9 numaralı 
a l'znhaliııe ekti ı·. 

Eıwümeııdcdir. 

Da h il iye vckalctine. 

EncümendNlir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

185-

Arzuhal bulAsası Muamelesi 

4838/5174 Üsküdar : Yıldız harun- 3- I- 1938 tarih ve 3943 numaralı Karara raptedilmiştir. 
da A. Gürs Dağlamaz. arzuhaline ektir. 

4839/5175 Trabzon : Cümhuriyet Malul olduğundan tekaüd maaşm- Encümendedir. 
mahallesi Dervişpaşa so- dan muvazene vergisinin kesilmeme-
kak No. 1 Emrullah Ak- sini istiyor. 
kaya. 

4340/5176 Trabzon Cezaevinde 
Memed Osmanoğlu. 

4841/5177 Eskişehir : Çukurhisar 
iköyü muhtarı .&bdurrah -
ıman Korçe. 

4842/5178 A,nkara : Um'Wlli hapisa
ne cadedsi No. 201 Ali 
Aktuna. 

Gı;ri kalan malıkurniyet cezasınııı af- Adiiye vekaletine. 
fine dair. 

Meralarına vaki tecavüzün menine Maliye veka.Ietine. 
dair 

Se:r1best işçilerden muvazene ve hava Encümendedir. 
kuvvetlerine yardım vergisi kesilme-
mesi ha;kkında. 

4843/5189 Kastamonu Yukarı Mes- Tahriri arazide konulan fazla kıyme- Maliye vekaletine. 
cid köyü İsmail Şentürk. tin haddi layikına indirilmesini isti-

yor. 

4844/5181 Ankara : Zizaat vekaleti 163 numaralı tefsirden istifadesinin Encümendedir. 
Veteriner uınum müdür- temini ile maaşının 30 lira üzerinden 
lüğü memurlarından İb- verilmesini istiyor. 

4845/5182 

4846/5184 

4847/5185 

him Çmar. 

İstanbul : Çapa kız orta 
okulu Matematik öğretme
ni Muhsin Tuğsavul. 

Eskişehir : Devlet demir
yoları yol atelyesinde 
Rahmi Ozman. 

Edirne : Belediye arka
sında No. 18 Behçet Oral. 

Kültür bakanlığı kadrosunda istih
dam edilinesi için tekaüdlüğünün refi 
hakkında 

Encümendedir. 

1330 sayılı kanundan istifadesinin te- Dahiliye vekaletine. 
minini istiyor. 

3228 numaralı arzuhalinin Askeri Encümendedir. 
Temyiiz mahkemesine gönderilinesine 
dair 

4848/5186 Uşak : Ulubey nahiyesin- Vazife başında malUl kaldığından ıma- Encümı:ındedir. 

de Ortakuyuda Muhittin aş tahsisini istiyor. 
Tur al 

4849/5187 lzmir : Alsalllcak 1460 n- Milli emılake olan taksit borçlarının Encümendedir. 
cı sokak No. 21/ 1 1. Ve- uzatılınasını istiyor. 
ral. 

4850/,5188 Adapazarı : Akyazı na- Derece üzerinden maaş tahsisini is- M. M. Vekaletine. 
hiyesi Kuzuluk köyünde tiyor. 
Gazioğullarından Fazlı. 

4851/5189 Cide - Kastamonu : Ca
varta köyünde Ali Alay. 

4852/5190 İnebolu : Salvr köyünde 
Salih Karagöz. 

Tahriri arazide takdir edilen vergi- Maliye vekaletine. 
nin fazla olduğundan indirilmesini 
istiyor. 

Tahriri arazide takdir edilen vergi- Maliye v.ekaletine. 
nin fazla olduğundan indirilmesini 
istiyor. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

4853/5191 Elmalr : Yuva köylüleri 
narnma Hıdır. 

Maliyece sayım kaçağı diye haczeıı Maliye vekaletine. 
tahsili istenilen para mağduriyetini 

mucib olduğundan alınmamasını isti-
yor. 

4854/ 5192 Erzuruım : Posta memur- Tahsis edilen eytam maaşının sene
larmdan Hicabi elile Res- liğinin verilmesine dair. 
miye Akagün ve çocuk-
ları. 

4855/5194 Üç lVIahalle mümessili 
Hüseyin Güngör ve ar. Validen .cşikayet edlıy.orlar. 

4856/5195 Şirvan :Hüseyinoğlu Arif 1476 No. arzuhaline ektir. 
Ön el. 

En'Cümendedir. 

Enuümendedir. 

EmıümP.ndedir. 

4857/5196 Gazi Anteb : Halefti Sa- Kocasını öldürenlerin idamım isti- Enoüınendedir. 

rılar köyünde Hacı Me~ yor. 
med karısı Fatma. 

4858/5197 Zile : Pancar !en memU- Hizmet müddetinin tevsikine dair. 
ru Mustafa yanmda Ah-

Dahiliye v.ekaletine. 

med Çongür. 

4859/5198 Köyceğiz : Emekli bin
başı Suphi Eren. 

4860/5199 'Trabzon : Tekke mahal
lesi Başınet sokak N o. 21 
Fahriye Büyükbilgin ve 

4861/ 5200 
kardeşi. 

Suşehri : Kaymakam Mü
nih İlhan. 

Borcundan ötürü icra memuru tara- Enctimend~dir. 

frndan ya;pıl'an lıaksrzlıktan şik&yet 

ediyor. 

İskaninın temini dileğine dair. Encümendedir. 

ŞU.rayi devlet ilammrn Dahiliye ve- Encümendedir. 
kaletince icrası cihetine gidilmediğin-
den infazının temini hakkında. 

4862/ 5201 !stanbul : Küçük M usta- 20- VII- 1938 tarih v.e 4968 No . .arzu- Encümendedir. 
fapaşa No. 19. Şaban Yü- haline ektir. 
rük:. 

4863/ 5202 Nevşeh~r : Dobata kö- Tokad mebusu Galib Pekel yanmda Encümendedir. 
yünde Mustafa Dinçel. hizmetçi bulunan kızı Ayşenin kendi

sine gösterilmesini istiyor. 

4864/5203 Siird : Karakol mahalle
si Abdullahoğlu Musbah. 

Çiftliklerinde kalmamaları hakkında EMümendedir. 
HükUmetçe vaki takyidin kaldrrılma-
sını istiyor. 

4865/5204 Siird : Karakol mahalle- Jandarma kumandanından şi'kayet. 
si Abdullah. 

Dahiliye -vekaletine. 

4866/5205 İstanbul : Çeşme meydam Haksız olarak vazif~sinden çıkarıldı- Encümendedir. 

4867/5206 

No. 201. Yakubun kah- ğından şikayet ediyor. 

vesinde Ali Poyraz. 
Eskişehir : Çukurhisar kö
yü ahalisi Cemal ve ar. 

Köy lerine ai d meralarm tevzi·atında Maliye vekaletine. 
yapılan yolsuz muamelenin tahkikini 
istiyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

4868/5207 A. 24. Tb. I. Emekli yüz
başı Ahmel İlmi Fercer. 

4869/5208 . İstanbul - Kızıltoprak : 
Kördere So. No. 40. R. 
Rlza Karanakcı. 

187-
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İadeten tekaüd maaşının tahsisini ıs
tiyor. 

Tektüd maaşının tezyidi ile terfibinin 
teminine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4870/5209 İstanbul : Çeşme meyda- İstanbul belediyesince haksız olarak Dahiliye veka.letine. 
nı No. 201 Yakubun kah- vazifeden çıkarıldığından şikayet edi-
vesinde Aziz Kaya. yor. 

4871/5210 Trabzon : Cezavinde mev- Malıkurniyet kararındaki haksızlığın Encümendedir. 
kuf Muzmer. düzeltilınesini istiyor. 

4872/5212 Göztepe - İzmir : Halid Ölü kocasından maaş tahsisini istiyor. Encümendedir. 
Ziyabey So. No. 23. Fatma 
Vuslat. 

4873/5213 Kayseri : Devlet demir- 1 - XI - 1938 tarih ve 5128 numaralı Karara raptedilmiştir. 
yolları kısım hekimi Ce- arzuhaline ektir. 
lal Sırmalı. 

4874/521.4: Terkoz köyünde su ame- İskanının temini dileğjne dair 
lesinden Sacid Özdoğru. 

Encümendedir. 

4775/5215 Adana : Borsa komiseri Arazisi hakkında mahkemece veri len Encümendedir. 
Hadi Kürkçü. karar mağduriyetini ıı:nucib olduğuna 

dair 

4876/5216 Ankaar : .A,dliye V. Neşri- Tarfi'hinin· temini dileğine dair 
yat müdürü Nedim Ulusa-
bl. 

4877/5217 Ankara : lsm6tpaşa ma- D fıkrasının kaldırılmasını istiyor. 
halesi Uzunyol Cad. No. 
<61. M. Ali .AQrdemir. 

Aıdliye veka.Ietine. 

E ncümendedi :rı. 

4878/5218 Yenişehir : A:mbıyık · kö- Haksrz olarak vazifeden çrkarıldfğma Maari-f vekaletine. 
yündcr eski öğretmen Ah- dair 
med Doğru. 

4879/5219 Eskişehir : Çukurhisar Köylerine aid meraya Hazineee vaki Maliye vekaJetine. 
köyü ahalisi Cemal ve ar. müdahalenin menine dair 

4880/5220 Ürıgü:İı : Tüccar Tevfik Urgüb hududu dahilinde şarab ve so- Encümendedir. 
Türer ve arkadaşları. ma fabrikası yapılmasını istiyorlar. 

4881/5221 Sıvas : Öğretmen okulu Okul vaziyeti hakkındaki dilekleri- EncÜm~'ndedir. 
beşinci sınıf narnma Mü- nin nazarı itibare alınmasmı istiyor. 
zeyyen Alıngan. 

4882/5222 İstanbul : Beşiktaş Aka- Düyuna kalan maaş matlubuHun ve- Enci.iııı.cndedir. 
retler 21/ 24 M.emed. A- rilmesine dair. 
ğan. 

4883/5223 Kastamonu : Belediye 
muhasebecisi Tahsil Yü
cel. 

Zirnın et kaydile maaşma konula n Encümendedir. 
haczin feklti ile tahsil edilen paranın 
iadesini istiyor. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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4884/5224 Kars : Küçük Zavut kö- Uhdesindeki arazisine aid istimlak Maliye vekaletine. 
yü nde Musa Y eniaras. 

4885 
4533/5419 Saray kazasının Beyaz 

köyünden ölü Ahmed 
Harndi karısı Mihrinnisa. 

4886/5228 Ulaş : Tutmaç köyünde 
Aşur Pulat ve arkadaş
ları. 

4887/5229 Erzincan : Emekli baytar 
yarbay Hakkı Atasoy. 

muamelesinin düzeltilmesi ve lüzum
lu bulunan arazinin kendisine veril
mesini istiyor. 

Ölü Ahmed Harndinin borcu 248,88 Karara raptedilmiştir. 
lira olmayıp 1722,75 lira olduğundan 
encümence verilen 1399 numaralı 

kararın düzeltilmesi. 

İşgalleri altındaki arar.ilerinin nam- Maliye vekaletine. 
larma tescili hakkında. 

Maaş cüzdanının acele gönderilmesi Encümendedir. 
hakkında. 

4888/5230 Akhisar : Tarım kredi Tütün mahsullerinin değer fiatinin G. ve İ. Vek:alet~e. 
kopeorati:fi ortaklarm- satılmasrnm teminine dair. 
dan Receb Ezman ve ar-
kadaşları. 

4889/5231 Tarsus : Dava vekilleri Dava vekilliği yapmaktan menedilıne- Encümendedir. 
Ali Yaman ve ar. meleri hakkında. 

4890/5232 Ödemiş : Cümhuriyet ma. Ter:fihinin teminini istiyor. Encümendedir. 
Emin Dümentepe emekli 
teğmen. 

4891/5233 Adana : Saathane civa- Tasfiye kararının re:fi veya tekaüd Nafıa vP.kiHetine. 
rmda Halil Özdil elile maaşının tezyidini istiyor. 
Refet AdıgüzeL 

4892/,5234 İzmir : Salhane İnönü Ölü kocasından maaş tahsisini istiyor. Encümendedir. 
caddesinde asansör kar-
şısında No. 406 M;acide 
Güntür k. 

4893/5235 Balıkesir : Buğaz köyün- İdareten nakilleri hakkındaki kara- Dahiliye veka.letine. 
de Şamlı Dursun Turgud rm kaldırılmasmı istiyor. 
ve ar. 

4894/5238 Siird : Misbah. 29 - XI - 1938 tarih ve 5203 numara- Encümendedir. 
lı arzuhalinin intacmı istiyor. 

4895/5239 Samsun Vezirköprü 
Ahmed Erdoğan. 

Haczedilen malma evvelce tahmin Maliye vekaletine. 
edilen kıyınetten daha az kıyınet ve-
rilerek ziyana uğradıldığı hakkında. 

4896/5240 Iğdır - Sarıkamış : Pos- Memuriyet verilmesini istiyor. 
ta ve telgraf eski müdü-
rü Halis Arat. 

Nafıa vekaletine. 

4897/5241 Akhisar- Manisa :Yeni- Avukatlık kanununun çıkarılmasile Encümendedir. 
ce mahallesinde Abidin mağdur olduğundan bahsile takib edi-
Özorhan. lecek bir yol gösterilmesini stiyor . 

. :tŞ98/5242 Polatlı : Terzi Ahmed Er- Ankara valisinin belediye intihabma Dahiliye vekaletine. 
~ v~ ~r, kanunsuz olarak müdahalesinden şika

yet ediyorlar. 
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Arzuhal sahibinin 
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4899/5243 Hendek: Güldibiköyü Hü- Malül olduğundan dolayı maaş bağ- F.ncümendedir. 
seyin Ercan. lanmasını istiyor. 

4900/5244 Çanakkale : Memleket Müddeti hizmetinin tekaüdlüklerinde Encümendedir. 
hastanesi başhekimi Ka- nazarı itibare alınmasına dair. 

4901/5245 

4902/5246 

zım Günan ve ar. 

Kağrzman : Erzurum -
Kars demiryolları eski 
katibi M. Fehmi Güven. 

Ş. Karaağaç : Arzuhalci 
Memed Kaplan. 

Tahakkuk ettirilen muhassas maaş Encümendedir. 
' hakkı müktesebi olan maaştan noksan 
hesab edildiğinden, tashihini istiyor. 

Meriyete giren avukatlık kanununun Encümendedir. 
tadili ile arzuhaleilik yapmasına mü-
saade edilmesini istiyor. 

4903/5247 Fatih - İstanbul : Fethi- Terfibinin temini dileğine dair. 
ye kapısı No. 1. Ömer Fa-

Encümendedir. 

ik. 

4904/5248 İzmir : Büyük Kardı<;alı Avukatlık yapmasına müsaade edilme- Encümendedir. 
hanmda İlya Ardidi Öz- si hakkında. 
onar ad. 

4905/5249 İzmir - Tire Alacalı kö- Milli eınlake olan taksit horc,;lan Maliye vaaletine. 
yünde Memed Bilgin ve hakkındaki dileklerinin nazari itiba-
arkadaşları. re alınması hakkında. 

4906/5250 Gördes : Kemhalr köyü Köylünün ihtiyacı olan arazinin ve- Maliye veka1etine. 
muhtarr Raif Çetin ve rilmesini istiyorlar. 
arkadaşları. 

4907/5251 Ankara : Merkez hıfzrs- 900 numaraır kanundan istifadesinin Encümendedir. 
sıhha müessesesinde müs- trminine dair. 
tahdem eczacr Salih Ba-
şotaç. 

4908/5252 Siird : Karakol mahalle- 29 -XI- 1938 tarih ve 5203 numaralı Encümendedir. 
si Abdullah. arzuhaline ektir. 

4909/5254 İzmir : İstiklal caddesi Kocaeli Evkaf müdüründen şildl.yet Encümendedir. 
No. 97 Dava vekili Azmi ediyor. 
Saka. 

4910/5255 İstanbul : Tevkifhanede Mahkemece haklarmda verilen malı- Encumendedir. 
mevkuf Hazrm Hikmet 
ve arkadaşları. 

4911/5256 Edirne : Kaleiçi Doğan 
mahallesi No. 21 Şem-

settin Turan. 

4912/5257 Gürün : Işrtan mahalle
sinde Şevket Karpuz. 

kumiyet kararının tedkikım istiyor
lar. 

Gayrimübadil olduğundan Maliye ve- Maliye vekaletine. 
kaletindeki muameleli evrakının celb 
ve tedkikmr istiyor. 

Ruhsat unvanı olarak Maliyece tah- Maliye veka.letine. 
sil edilmek istenilen paramu kendi-
sinden alınmaması. 

· 4913/5258 İdhalat gümrüğü muhase- Mesken bedeli matlı1bunun verilmesi- Maarü vekaletine. 
be memuru No. 2276 ni istiyor. 
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4914/5259 Afyon Karahisar : Devlet Kağıd faıbrikasmdaki yolsuz muamele- Encümendedir. 
demiryolları işletme No. lerden şikayet. 
7 memuru namzedi Hik-
met adsız 

4915/5260 Harput : Halkevi sekr.ete- Mesken bedeli ve harcırahlarının ve- Maarif vekaJetine. 
ri Ahmed Saçlı. rilma<ıine dair 

4916/5261 İstanıbul : Beşiktaş .Aıka- Barem ıkanunundan istifadesinin te- Encümendedir. 
retler · No. 22 Mehmed minine dair 
Karagümrük. 

4917/5262 İstanbul : Karagümrük Tekaüd maaşının tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 
Dervişali mahalesi Alişah 
çeşme sokak No. 4 A. Rıza 

Altan. 

4918/5265 İstanbul - Saımatya : E:t- T.ekaüdlüğünün refi ile smıfı muvaz- Encümendedir. 
yemez Sancaktar Hayret- zafa da istihdamını istiyor. 
tin mahallesi T.ekke so-
·kak No. 32. Tahir .A.lp-
kiray. 

4919/5266· Ankara : Gazi .Antebli Üçüncü derece malUliyet maaşı tahsis Encümendedir. 
malili gazi Altındağ ma- edilmesinin temini dileğine dair 
hallesi No. 741 Abdullwh 
.Aiksakdemir. 

4920/5267 Keskin : Batınazlı Nuri 
Çamura. 

4921/5268 Adanalı eski öğretmen 

Hüsnü Yalçın. 

Buğday alıım ofisi Çerikli istasyon mü- Ziraat vekaletine. 
düründen şikayet. 

13- I- 1931 tarih ve 5447. No. arzuha- Encümendedir. 
line ektir. 

4922/5269 Trabzon : Cümhuriyet 7 - XI - 1936 tarih ve 2233 No. arzu- Encümendedir. 
m!ahallesi Dervişpa.~a so- haline ektir. 
kak No. 1 mütekaid Em-
rullah Akkaya. 

4923/5270 .A.rnavudköy : Dolablı 14 - IV - 1938 tarih ve 4436 No. ar- Encümendedir. 
kuyu sokak No. 13 evde zuhaline ektir. 
sabık Yalova mübaşiri 

Ali Tuncer. 

4924/5271 Maraş : Kışla caddesin- 31 - X - 193-8 tarih ve 5119 No. arzu- Encümendedir. 
de No. 7 evde biti~ik Ce- haline ektir. 
belibereket mahkemesi aza-
lığından emekli A. Rıza 
Paksoy. 

492.5/52'7ı2 Yozgad : Odavılar Şev
ket Erol ve ar. 

4926/5273 Beşiktaş-Akaretler Emek

li levazım bin başısı A. 
Rıza Aksaray. 

İhtiy.ar olub vazifeden çıkarıldıkla.- Encümend.edir .. 
rmdan maaş bağlaumasını istiyorlar. 

Tekaüd maaşının tezyidi dileğine Encümendedir. 

dair. 
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4927/5274 .Konya Seydişehirde 21- VI- 1938 tarih Ye 4892 No. arzu- Bncümendedir. 
mukim Remzi Ülker. haline ektir. 

4928/5275 Topkapı - İstanbul : Da- Askerlik vazifesi esnasrnda gayrimen- Encümendedir. 
vudpaşa kxşlası 0lç A. kullerine vaki müdahalenin düzeltil-
Tb. 1. Işık Bl. Ali Gür- mesini istiyor. 
sel. 

4929/5276 Gümüşane :Cezaevi malı- Mahkfuniyet cezala:rımn affini ·istiyor- Adiiye vekaletine. 
kUmları M. Tarr ve ar. lar. · 

4930/5277 Samsun : Salalıiye malıal
sinde Postane caddesinde 
'No. 376. 

Vazife başmda · eşk:xya tarafından şe

hid edilen oğlundan maaş bağlanması
m istiyor. 

Encümendedir. 

emekli Mustafa Pus. 

4931/5278 Susurluk : Alibey köyün
de Hasan Cömert. 

Memleketine iadesini veya serhest br- DahiliyP. vekaletine. 
rakrlmasrm istiyorlar. 

4932/5279 Taksim - İstanbul : Tar- İkrami,ve olarak aldığı paradan kesi- l<Jncümendedir. 
Iabaşı Turan caddesi No. len borcun iadesini istiyor. 
55. İhsan Sili. 

4933/5280 Giresun : Seferberlik me- Düyuna kalan ınatlubunun temini Encümendedir. 
muru. Osman Ertürk. tesviyesi dileğine dair. 

4934/5281 Beyoğlu - İstanbul : Ka- MalıkUrniyet cezasının aifine dair. 
merhatun mahallesi Du
raç sokak No. 3. Nigar. 

Encümendedir. 

4935/5282 Samsun : Süleyman Sara- Hazineden taksitle satın aldıkları gay- Maliye vekaletine. 
coğlu ve ar. rimeokuller hakkındaki dileklerinin 

nazarr itibare alınmasını istiyorlar. 

4936/ 5283 Edremid :Avukat Rahmi Tekaüd maaşı tahsisi talebi hakkında ·Encümenıiedir. 

Adal katibi Ali Haydar cereyan etmiş ve edecek davadan do
Tengiz. layı devairi aidesinin murakabesinin 

devamını istiyor. 

4937/ 5284 Susurluk - Balıkesir : Ba- İdareten nakilleri hakkındaki kararın DahiliyP. vekaJetine. 
bak:öyünde Yusuf Uluşan. refi ile memleketine iadesi veya İstan-

bul, Bursa, Zonguldakta ikamet etme-
sini istiyor. 

4938/ 5285 Ankarıa : Erzurum ma- Noterlik yapınasma müsaade edilmesi- Encümendedir. 
hallesi Bayönder S. ~o. ni istiyor. 
ll. M. Enis Kurtlukan. 

4939/5286 Diyarbakır : Fatihpaşa 3524 sayılr kanundan istifadesinin te- Maliye vekaletine. 
mahallesi No. 7. Abdullah mini istiyor. 
Baran. 

4940/5287 Ankara : Koyunpazarı Açıkta kaldığı müddete aid maaşlarr- Encümendedir. 
Ahielvan cami So. No. 6. nın verilmesini istiyor. 
Bekir Srtkı. 

4941/5288 Beşiktaş - İstanbul: Türk- istihkak mazbatasına göre iskanının Encümendedir. 
ali - mahallesi Şehid Nuri teminini istiyor. 
sokak No. 8. İsmet Özkal. 
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4942/5289 Küçükkuyu - Ayvacık Hali araziden tesahüb ettiği mahallin Maliye vekaletine. 
Dağıstan muhacirlerinden meccanen verilmesini istiyor. 
Memed Met. 

4943/5290 İstanbul : Güzel sanatlar Güzel sanatlar mektebinde resim mu- Maarif vekaletine. 
akademisi No. 2558. Ka- allimi ve resime müteallik malzeme ol-
mil Sonat. ınadığmdan şikayet ediyor. 

4944/5291 Ankara : Adiiye sarayı Müekkilinin nasıb tashihi hakkındaki Encümendedir. 
karşısı Dökmeci apartı- müracaatının nazarı itibare alınması 
manı N o. 1. Avukat Os- hakkında. 

man Şevki Çiçekdağ. 

4954/5292 İstanbul : Aksaray Na
mık Kemal caddesi No. 

Derece üzerinden 
dair. 

maaş tahsisine D. M. E. Riyasetine. 

17 H. Hüsnü Kartaltepe. 

4946/5293 Konya : Hatib nahiyesi Mahkfun olduğundan kesilen maluli- Encümendedir. 
Sarıkız köyünde Abdul- yet maaşının verilmesini istiyor. 
lah Efe. 

4947/5294 Hizan: Rafik kazası nü- Düyuna kalan harcırah matlubunun Encümımdedir. 

fus memurluğundan mü- verilmesine dair. 
tekaid Rizanda mukim 
Osman Naci Yener. 

4948/5295 Ankara : Nazımbey ma- Münasib bir işte ücretle istihdamının EncümPndedir. 
hallesi Ulukapı caddesi tPminini istiyor. 
No. 175 emekli üsteğmen 
Ali Erbil. 

4949/5296 İstanbul : Kabataş lise- Tekaüd maaşma zam yapılması hak- Karara raptedilmiştir. 
si pansiyonunda müstah- kındaki dileğinin nazarı itibare alın-
dem Abdullah Rüştü masıru istiyor. 
!şan. 

4950/5297 Erzurum : Çeltel mahal- İlçe nahiye müdürü ve jandarma Encümendedir. 
lesinde Aslan Köse Köy- komutanından şikayet ediyor. 
lü. 

4951/5298 Feke : Kasaba halkı na- Kazalarmdaki camiin tamir edilme- E. U. Müdürlüğüne. 

4952/5299 

mma belediye reisi S. 
Barış. 

Saimbeyli : Hafızoğlu 

Rifat Karademan. 

sini istiyorlar. 

Belediye reisile Parti başkanının yap- Dahiliye vekaletine. 
tıkları yolsuzluklarm müfettiş tara-
fından tahkikine dair. 

4953/ 5200 Kayseri : Şakir Gözübü- Komiser Kazundan şikayet ed i~·oı·. Encümendedir. 

4-954/ 5301 

4!'55/5302 

yük. 

Ankara : Belediyeler ban
kasında muhasebat servi
sinde Neşat Yolal. 

İzmit - Karabaş mahalle
si Akça cami geçid sokak 
No. 14. Memed Rahmi Mö
cek. 

Emlak ve eytam bankasına olan bor- Encümeudedir. 
cundan dolayı maaşma vaki olan ma-
aşına vaki olan haczin refini istiyor. 

Emsali misillu harem kanunundan Encümeudedir. 
i8tifadesini istiyor. 
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4956/539;3. ::. ~:f}:;ı:ı~~~"Wr - · İstanbul .. : -~Haksız . ~l~~k, . :ve~alet emriile . ll!lr~dı-. '•:Ene~e.aqedir. 
Delikoç mahallesi J3o;::acı :-- ğuıdanda4ei -vaıj~e et~esini istiyor. . , .. • 
sokak No. 24/ 15. B. Rüştü 

.. ·. Alku§ ... 

4957/5305 Niğde - Akşehir : Muhtar . Köyleriıün .·;nıimıı:f~i :um uruiyesini ; t~ ; E~ıc~m~wledir. 
Memed Doğan. min etmek-:iizere satın aldıkları değir- .ı; .. , , 

menin muamelesinin itmamı ve bir an 
evvel işletmelerinin teminine dair. 

495~/~306 ' . Gör.des : f Ziraatçi . .Memcd .A vukatlrk-ka~~npn,-~-~ i tadilin~ , i~tiyor. Aı;lliy·~ vf)kaletine. 
Emin Ece. 

4959/5307 ,.Zile . :· F. Eken ve ,ar. 

4960/5308 .Erzincan : Keleriç .•köyü 
muhtarı Abdullah. 

4961/5309 ' Kütahya ~ Saray mahal
lesi No. 9 Kerim Yiğid . 

Ziraat. bankasına· qlaıı ı .bor,çlaı;mm tak: 
: sitini , tediye . için: dileklerinin nazarı . 
itibare alınm~;SI . ıl~akkında. 

·7 -VII- 1938 de gelerı~ seylab fela~et
deleriİıe yardım . edilmesi ha).drnıda. 

Tasfiye kararımn refi ile .tckrıar me
mur-iyete alınmasına. dair 

İktısad ıv~aletine. 

Maliye v.ekaletine. 

Encümeııdedir. 

4962/5310 İsmet İnönü caddesi N. 3247 No. ve 7 - VI - 1937, 4500 No. Encümendedir. 
,ı ·- 24·Niyazi 1Erturan. 25 - IV - 1938· tarihli arzuhaline ektir. 

4963/5311 İzmir : Fenni · i~aat şir- İlama müsteniden idarei hususiyeden Dahiliye vekaletine. 
iketi Kardıçalı han No. 59 matlubları olan parasrmn tesviyesinin 
:l\li 'Nihad Örge. teminine dair 

4964/5312 Ankara : Hal esnafından Haldeki esnafın belediyece tatbik edi- Encümendedir. 
No. 42 Mustafa ve ar - len usulün lehlerine olarak da:ha ame- · 
ikadaşları. li ve himayekar bir formüle ifrağrnı 

-istiyorlar. 

4965/5313 Kırkağaç : Gelenbe na:hi- Üç aya ma!hkümiyetine dair verilen Adliye- vekaletine. 
· .Jy.esi rni.üdürü .AiJ:ımed Gü- :kararda hatayi . adli vaki - olduğundan 

ralp. cezasının tecilini istiyor. 

4~66/5314 Burhaniye : İhtiyar heye- Köylerine yapılan · .. usulsüz ve fayda- Dahiliye vekaletine. 
·;;ti /a,Jaaüıdan .göçmen Şe- sız sarfiyat ha;kkında ·tahkikat icrası-
kib Aslan. na dair 

4967/5315 Urfa : Kıbrıs mahalesin- Hukuku tasarrufiyesine Hazinece va- Maliye vekaletine. 
de Mustab Divittar. ki müdahalenin refine dair 

4968/5316 . lımir : Ülkü okulu öğret- Haksız olarak .tahvil edildiğinden h u~ Maarif vekaletine. 

4969/5319 

4970/5320 

i:neni Vehbi Öcal. •hukunun vikayesini istiyor. 

Konya :Cezaevinde malı-
. küm binbaşı Şükrü Ay
tuğ. 

İzmir : lnhisarlar ba~
müdüriyeti muamelat şu
besi amiri Enver Türk
soy ve ar. 

Malıkurniyet cezasının aff~ne dair. 

1683 No. kanunun hükümlerine göre 
son aldıkları . maaş üzerinden bilhe
bab tekaüdlüklerinin icra ed!J.meşi" 
ni istiyorlar·. - ·-·-.. -·--' 

Encümendedir. 

· _El!l,oümendedir. 
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Arzuhal huliaaaı 

4971/5321 Ankara : M. M.. V. Har- Barerne merbut meıiı.urlara bahşedi.. Encüınendedir. 
biye dairesi reisliğinde len haklardan istifadesini istiyor . . 
memur Ömer Buğay. ' 

4972/5322 Bolatlar köyü üstünden 
Dadayda mukim Daim 
Acar lı. 

4973/5323 Çemişkezek : Hacı camı 

mahallesi Hamdi Lale. 

497 4/5324 Saimbey : Kandilli M. 
Yrldrzhan ve ar. 

4975/5325 Kilis : Bekre köyünde 
N azlı Korkmaz. 

3444 sayrlı kanunun ikinci maddesi
nin son fıkrasına göre kendi mül
künden istifadesinin teminine dair. 

Kaymakamdan şikayet ediyorlar. 

Ziraat vek8letine. 

\ 
Dahiliye vel\Sletine. 

1 

Köy bütçesine konulan paranın ~az- Dahiliye vekiletine. 
lahğından şikayet ediyorlar. 

2566 No. kanunun üçüncü maddesi- Encümendedir. 
nin B. irkrasından istifadesinin temi-
nine dair. 

4976/5326 Karakoçan : Ergani eski Gayrikanuni yaprlan istimlakten şi- Dahiliye vekaletine. 
saylavr Mahmud Sığınak. kayet. 

4977/5327 Kastamonu : Ci de kö
yünde Tevfik ŞengüL 

Tahrir dolayısile arazilerine takdir, Maliy;e vekiletine. 
edilen kıyınet fazla olduğundan in-
dirilmesini istiyor. 

4978/5328 Kastamonu : Cide kö- Tahrir dolayısile arazilerine takdir Maliye vekaletine . . 
yünde Aziz Şenyuva. edilen kıyınet fazla olduğundan in

dirilmesini istiyor. 

4979/5329 Paris : Arsene Houssa- Vatandaşirk hukukunun iadesine da- Encümendedir. 
ye sokağında N o. 4 Öje- ir. 

4980/5330 

4981/ 5331 

4982/5332 

ni Çare Şaki ve Viktor-
ya Adel Şaki. 

Kadıköy : Askerlik şu

besi elile İrfan Akyüz. 

Ödemiş Cezaevinde 
mahkılm İbrahim Gülcü. 

Afyon : Emirdağınhan 

köyünden ve Ankara Hu
kuk fakültesi talebesin
den No. 3128 Sadık Bil-
gin. 

Derece vaziyetinin tesbitine dair. Encüınendedir. 

On beş seneye mahkı1miyeti hakkın- Encüınendedir. 

da verilen kararm celb ve tedkiknıa 
dair. 

Fakülte idaresine hakkında yapılan Adliye vekaletine. 
muameleden şikayet ediyor. 

4983/5333 Trabzon : Cezaevi mah- Bakiye müddeti cezaiyelerinin affini Adiiye v~J;ral~tine. 
kılınları namnıa Hasan istiyorlar. 
Ca c. 

4984/5334 Nevşehir : Müftü Hazrm Tevliyet vakfı hakkındaki dileğinin Encümendedir. 
evkafr mütevellisi Ha- nazarr itibare alinmasını istiyor. 
zrm · Çelebi. 

4985/5335 Gedikpaşa - İstanbul : Hakkındaki tasfiye kararın kaldrrrl- Encümendedir. 
Divanr ali sokak No. 3. İs- drğın<lan memuriyete tayinini istiyor. 

~ir .~~ ·.r~,~~· 



Ka ;,id 
No. 

4986/5336 

4!."187/5337 

4988/5338 

4989/5339 

; 

A.nu.hal lahibinin 
iaim n adreei 

Kayseri : V eteriner fen 
memuru Mitat Özdoğan. 

Artuva : Behram köyün-
den Tahir Yılmaz ve ar. 

Urfa : Sarayönü ~o. 40. 
dükkan. Faik Ömer Kı
zıltuğ. 

Balıkesir : Aygören ma
hallesi Orta okul sokak 
No. 2. Şüheda Özbay. 

4990/5340 Karaburun : Eylen hoca 
köylüleri narnma Akif 
Foçalr. 

195-

Arzuhal bulbui Muamelesi 

Teadül kanununa · göre derecesinin Karara raptedilmiştir. 
tesbitini istiyor: 

AKa)rmakamdan şikayet ediyorlar. Dahiliye vekaletine. 

M kanununun 4 ncü maddesinin tef- Encümendedir. 
siri ile mağdur edilmemesini istiyor. 

Kesilen eytam maaşının iadeten tah- Encümendedir. 
şisini istiyor. 

Bankalara ve kooperatifiere olan borç- İktısad vekaletine. 
ların;m bir müddet için tecilini isti-
yoİ-lar. 

4991/5341 Konya : Karaburt nahi- Hazinenin fazla olarak aldığı paranın Maliye vekaletine. 
hiyesinden Memed Önder. iadesini istiyor. 

4992/ 5342 Ankara: Demirtaş mahal- Vergi borcunun tahsili için yapılan Maliye vekaletine. 
lesi Yeniyol sokak No. gayrikanuni haciz mağduriyeti~i mu-
50/52. Namık Karaca. cib olduğuna dair. 

4993/5343 Denizli : İnhisarlar ınü- Hakkında yapılan tenz-ili maaş mu- Encümendedir. 
dürlüğü muhakemıa:t me- arnelesinin tashihini istiyor. 
muru Bahri şa.r. 

4994/5344 Bor : Satdık mahallesin
de Edem .Ağırbaşlı. 

4995/5345 Erzurum : Gürcü kapısı 
cami sokak N o. 7 Samih 
Kopdağı. 

6 madde olarak yazdığı dileğinin iti- Encümendedir. 
bara alınması hakkında. 

Ölen kardeşi saitteninhilal eden tev- Encümendedir. 
liyetİn uhdesine tevcihini v:e şimdilik 
intifalarmm temini için varidatı vak-
fiyeden avans olarak verilmesin~ is-
tiyor. 

4996/5346 Kırklarıili Yapraklı İskanlarının temini dileğine dair. S. ve 1. M. V ekaletine. 
mahal1esinde Salih Ça-
vuş. 

4997/5347 Beyşehir : Eski varidat .Tasfiye kararının refine dair Devlet Başvekalete. 

memuru Evsat mahaJlle- şnrasına vaki müracaatıınm bir an 
si Kadix Dursun. evvel neticelendirilmesine dair. 

4998/53-48 Yeşilköy - İstanbul : Zi
raat okulu sabit serma
ye mesul muhasibi Ab
dullah Tokad. 

Fevkalade kanun mucibinee almak- Encümendedir. 
lığı lazımgeldiğinden bahsile harem 
fa?Jlası olarak Divaru muhasebatça 
çıkarılan zini.metin affine dair. 

4999/5349 !stanbul : Birinci vakıf 1 - VI - 1938 tarih ve 5251 No. ve E.ncümendedir. 
han No. 32 Şeref .Adut. 8- VI- 1938 tarih ve 5805 sayılı isti~ 

dasmm karara rabımı istiyor. 

5000/5350 Yoksul haklar idare ve Erzurum vakıfları hakkındaki vaki Encümendedfll. 
yazıhanesi sahibi kavaf- ihbarlannın n~u .dikku..te' a~~ş-~~ 
li'J!'.Nb: 1i'~;.Çiğ: u . .dair.;-. , . 
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50'dı;6351 Erruruin:· : Ziraat banka- Ziraat bankasnıca ·-tekaüd maaşı tah- E'ncüriı.endedi~;- .. 
sı eski müdür muavini sisini istiyor. 
Must&fa ... Çnıar. 

5002/5352 Cide : Haskavak köyün
:·; d~ ·Memed ıErtuğrul. 

5003/ 5353 Cide : Haskavak köyü. 
Kezhan Şakrak. 

5004/ 53511:· Malı:Wya ·: Mensucat fab
rikası No. 491. Cemal Ak-
yüz. 

Tahrir dalayısile arazilerine konulan M:ı\1-i'ye v.ekaletine. 
fazla kıymetin · indirilmesiıle dair .. 

Tahrir ddlayısile arazilerine konulan Maliye vekaletine. 
fazla kıymetin indirilınesine dair. 

Ücretle istihdam edildiği mensucat Encüınendedir:
fabrikasmcla:·:~'evmiyesinin artırılına-
sma dair. 

:: ,·; 

5005/ 5355·' Balık'lisir : Nergiz · köyü 
Hasanoğlu İmam Sezer. 

İdareten nakli hakkındaki kararın :Oahiliye vekaletine. 
.refi ile memleketine gitmesine müsaa
de edilmesine dair. 

5006/ 5356 1 '-y eniŞehir · - Ankara : Ye• 1045' sayılı karardan istifade etmesi
nikalık sokak No. 4/A Ra- nin temi·iıYiİe ! tekaüd maaşından kesi-

, , · g[b, Dotuk. le n · paran m iadesine dair. 

5007/ 5358 Balıkesir : Çayır hasar İdareten ri aküleri hakkında verilen 
köyü Hasan Bilici. karat'm refi ıve serbest çalışmasmm 

:; _ · .. •ı:::::~, :·.; temininı:ı dair, 
5008/ 5358 Balıkesir : Çağış nahiY,esi~ ; İGııv~en · nakilhıri:, Jıakknıda vcril~n, ı 

nin Mecidiye köyünde kararm refi ve serbest çalışmasrnna .. 

OL0/5360 

mu~im· ~li Çakıc.ı.· . teminine d~itr . . 

İzmir : Demiryolu Ko- .. Yeni· tek~üd., kanununrlan istifad~si
caell eC2;!\1lesinde emek.liı · nin .tem~nile .. tekaiid .. maaşıp.a zam .Ya-. . 
eczacı . Yusuf Bilgisu. -pıhnasnıa· dair. . 

Malatya : Cezıı.evi k&l'Ş! Arzuhal ~ve . saiF ~rlaı:ı yazmalarm
sında arzuhal cr . Saffet dan .. m.ı:ın.edil.memelerine dair. 
Çelik. 

EncümP.ndedir. 
... :· .. 

Dahiliye vekaletine. 

·' ·. 
DahlJiıy:e- •v~kaletine. 

E~ümf!ndedir. 

. • r•· 
··: • 

5011/5861 i Geqtz , ~. Hakkı Aday. . . 183~ .. sai}',rh :Ykaı:;ıuunru . 4 ncüı .• maddesi Elncümendedi~.: . · :·:-ı· . 

alıkamma tevfik an üç sene · vergiden . ·· · ' · 

5) 2/5362 Te m uran 
Yazıcı. 

muaf olduğu halde bulıran vergisi . . . 
. al,ıp.nugn . doğru , olı:rgıiLığm.ı:ı. .dair. . . , .. .. . .. " .. . • ı 

k~lü..: KamiL İstimlitk · edileıı ba4çesine tak.ıUr. edi~ .. .. :Dabili~e .,v~k8Jeti~e. 
. . · len. ıkıy.wei.az. olduğ_undan Devlet .şu •.. . · 

rasnıa vaki müracaati neticelenince-
: .. ye ~acta;r ~· ı~ti~lil{_irtı~. tehiriİı~ d~i_r. ': ·-··· :' ··cr:'· 

5013/5363 Akşehir -~azan kö~ . 4~Y.?:ruafııtıı:ı~ ·s~tın' . · ·alınma~ının_· t;-,· E·~cüm~~a~dir. 
İbrahim Altmbaş. .miniru: dair. . , ... , . · , ~·:: ·,···:; ;; --~- ;: 

5014/5364 .. İp.ebolu .. : Orta~öy~en_ MalÇı! <?19-~~und~ıı derec~ i,izeri:q.dep . .. Encüınen_d~dir. · ~ · . 
. . :r,.r ··,r:b· ·.d:· •. k. . .Hid~ . ,, .J' ·- ~ li ' ' ~. J 'a'ı · . P '.' •.· ,, . ., ~., .. ~,· · : •• · '· ' ' ··ı " ;-:· . . (.1 \ ~ :-:\M(U;; . .. 'n.l!:S!t :a· lt . mU lJİl li- • )na'a~ ' Llı 'JHS'llle a1r. ' ' . ''' ,._. ô • ~ 

• ·· .. ; .. ~ ... ~ . ~~ 1··· ı ' ~-.:- ,.. .... t:>ı- 1'1' ... ,. r: ·.•.r ',=~ ~. ·.1-· .'1' ~·. ~~-' . rı:Tf. !! Et '. yet Yelkenci. ·· · · · .. ·· · ·· · · · ·· · · · · · · ·• 

5015/5365 İstanbul : Üniversit~:İk~~.<: fs'liihi~rfriı1i'i~~iıiF'' ·ile perişaniyet- S. ve 1. M. VekaJetine . 
... ~:' iisa(Pfıtkllitesi ' s. z·:N·ö: · · ·ıeh -vmiı.'y~ıe'tim ·:rsıey&'r. ~· · " · :: : · ;··r.:/ l., :;r ~ -; rı::r~\O~M 

260 Arif O~>. t,·:.l,.' . t'.;..;~~-.,~~ı:~:: ~r~ ··: i:'' -~· •. ·: ~ ·.,: :r. · !''·~' rt: · fr::.s\ 



Ka yi d 
No.ı 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5016/53gtJ .. İstanbul : Ahırkapı Sa
raçhane sokak No. 6 
Hayi'iy.e Erbaym. 

~017 /536'7• · Kırrkkale : Osmanzati so

kağmda No. 96 A. B. Bir
can. 

197-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Mahkemece verilen boşanma kararı- Encümendedir. 
m temyiz ettirdiğinden bunun Tem-
yizce esaslı surette tedkikmr istiyor. 

Tekaud edildiğinden ikramiyesinin Encümendedir. 
verilmesini istiyor. 

5018/5369~ Balıkesir : Çağış nahiyesi İdareten nakilleri hakkındaki kararın Dahiliye vekaJetine. 
Karaçömlekçi köyünde ll.'efi ile memleketine iadesine dair 
mukim Zeynel. ~ 

' 
5019/5370 Giresun : Cezaevi mahkfi.- Mahkfuniyetlerinin affine dair ' 1 

larr nanıma Halil.İZI11ir 
ve arkadaşları 

5019/5371 Balıkesir : Çağış _nahiyesi Memleketine iadesinin terninine dair 
Çömlekçi köyünden .Aziz 
Yalçm 

5021/5372~ Elaziğ : Ask.e~i hastanesi 
başhekiım vekili ibinhaşı 

Nazmi Yaşatır. 

A•ltr ay_ ibeş gün . ma:hlnl.miyetine ve 
400 lira tazminat itasına dair 9 ncu 
kolordu. askeri mahkemesince ekseri-
yetle ittihaz olunan kararın affi hu-
susi ile telafi edilmesini istiyor. 

Adiiye vekaletine. 

Dahiliye vekaJ.eti~e. 

Eruıümendedir. 

5022/5374 r Bıılgıı.ristan : Osman Nal- .Aınayatana. gelmesi. için meccani göç. Hariciye vekaleti;ne~ 
band Tuna (A.dres ~oloı . vesikası . verilmesini istiyor. 
namadr). 

5023/5375 . Bulgaristan: Osm~an .Aktu-. .Aınavatanıı. ı gelmesi için meccani göç Hariciye vekaJetine. 
na (Adres okunamadı.).. vesikası .verilmesini istiyor. 

5024/5376 Mersin : Camii şerif ıma, İstirdad !edilen· emlakinin iadesini is- S.· ve İ: M~ Vekaletine. 
hallesinde Fazıl Tutuner tiyor. 
ve • eşi; ı 

5025/5377 Bulgaristan Adres oku~ 

namack · : Biilll H\iseyitı 
Tuna. 

Ana vatana gelmelerinin teminini is- Hariciye vekaletine. 
tiyor. 

5026/5378 Merzifon: Eski cami Ma. Mi:lli emlakten taksitle sa tm alıp bil- Encümendedir. 
Fevzi Şarman. alıara ihalesi fesedilip başkasına sa

tılam. dükkanı için - farkı fiat olarak 
mahkemece hükmedilen paranın tah
sil edilmemesini istiyor. 

5027/5329' ' Bayazıd - İstanbul : Or- Müterakim maaşlarmm verilmesini Encümendedir. 
du caddesi Laleli Ragıb- istiyor. 
paşa kütüpanesi işyarı. 

.::. ·: &me:f•ı.Lütfi ögüd. 

5028/5380 .. Trabzon :_Ahmed Dalda- .2265 sayılı kanunun 15 nci maddesi Dahiliye vekaletine. 
::~ ;~~2b'ıiiE:~: ;· : -- .: · ::·. - .: ·· ·-hilafma oiarak·hareket eden bir avu- ' ' • 

katı vali hususi muhasebe avukat-
lığına tayin ettiğine· d'air · ,;,.,_ .. '. -- ..,. ··: - - '; '- -~~ 
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5029/5381 Bursa : Şekercilerde Sa- Tekaüd maaşı tahsisi hakkında. Maliye vekaletine. 
buncu Muharrem Toker 
elile Şaban Taşkan. 

5030/5382 İzmir : Müstahkem mev- 1494 numaralı kanunda yazılı yar- Encümflndedir. 
ki Top. 6 A. Kamacısı { drmcı smıftaın sayılan sanayi harbi-

5031/5383 

Ka-zım Amlmış. C ye subayı olarak kabulünü istiyor. 

Trabzon : Ceza evinde ··· :rvLahkfuniyet cezasının affine dair. Adiiye vekaletine. 

mevkuf Naim Samus. ' 
5032/5384 Niğde : Melendiz nahi- Tütün bayiliği etmesine müsaade edil- G. ve !. Vekaletine. 

yesi Kocaasmaz \,l.<öyün
de Ahmed. 

esini istiyor. 
::.... 

5033/ 53·85 Mudanya : Burgaz köyü 
'Ali Acar ve arkadaşları. 

İslta'm adi suretile veril-en emlakinin Maliye vekaletine. 
meccanen tapuya raptını istiyor. 

5034/('J386 Dursunbey : Tepe köyün
de Rıza .Aıkyüz. 

İdareten nakilleri hakkındaki kararın Dahiliye vekaletine. 
refine dair 

5035/5387 Bafra : Gazipaşa mahal
lesinde Hilmi Birer . 

5036/5388 !stanbul :Boğaziçi Ruıne
lihisar Bebek yolunda No. 
1 Emine Nesibe Z.:ırren. 

5037/ 5389 Sıvas - Kayseri : Kap n 

mahallesinde Tahir Hak-

Kazalarmdaki Dr. Fuad Çağatay hak
kındaki şikyetlerinin nazarı itibare 
alınmasını istiyorlar. 
Beyoğlu evkaf. idaresince talebedilen 
icarei müeccele davasının görülmesine 
merci tayinini istiyor. 

Devlet demiryolları idaresince istim
lak edilecek evlerinin istimlakinden 

sever ve arkadaşları. sarfmazar edilmesi hakkında 

Encümendedir. 

Adiiye E . Riyasetine. 

Maliye ve~aletine. 

5038/5390 Sıvas -Kayseri : Kaleardı Devlet demiryolları idaresince istim- Nafıa vekaletine. 
malıalesinde Albdürrah - lfuk edilecek evlerinin istimlakinden 
man Başara ve arkadaş - sarfınruzar edilmesi hakkında 
lan. 

5039/ 5391 Samsun : Merkez M. Ve- Milli Müdafa vekaletince ikramiye M. M._ Vekaletine. 
terineri H. Hasekioğlu. matlfıbunun verilımesini istiyor. 

5040/ 5392 A)nkara: İnhisarlar um um Tütün inhisarı idarei muvakkatesi me- G. ve 1. Vekaletine. 
müdürlüğü muamelat şu- murlarınm da mağduriyetten vikaye-
ıbesi müdürü Aziz Akın- leri için hizmetlerinin inhisarlardaki 
can ve arkadaşları. hizmetLerine zam ve ilavesini istiyor-

lar. 
5041/

1
5393 Kemah : Müntehib Rem- Belediye intihabında yapılan yolsuz- Dahiliye vekaletine. 

zi Soysal. luktan şikayet ediyor. 

5042/ 5394 İzmit : Karataşta .~ebid Hukuku tasarrufiyesine milli emlak- Encümendedir. 
Nusret sokağında No. 67 çe vaki o'lan müdahalenin refine dair. 
Yusuf Küfeli. 

5043/5395 Van : Kunduracı Memed İskanının teminine dair. Encümendedir. 

5044/5396 
Yamk. 
Beşiktaş !stanbul 
Şenlikdede sporcu Adil 
sokak No. 8 İhsan . Özıue- . 

ri~. 

Vazife esnasında malUl kaldığından Encümendedir. 
derece üzerinden maaş tahsisini isti-
yor. 
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5045/5397 . İzmit : Hacı Hasan ma- tekaüd maaşrum tezyidi il e terfihi- Encümendedir. 
hallesinde No. 12 Emekli nin temini dileğine dair. 
binbaşı İhsan Şenıgün. 

5046/5398 Çubuk - Ravlı nahiyesi Veeibipaşaya aid toprağın istiınlak Maliye vekaletine. 
Kızılhisar köyü halkı na- yolu ıile veya para ile alınarak tevzi
ınma Hüseyin Kılıç ve ini istiyorlar. 
ar. 

5047/5399 Sıvas - Kayseri : Kapı İstimlak edilen haneleri hakkındal<ıi Nafıa vekaletine. 
ve Kaleardı m.ahallesiınde dileklerinin nazarı itibare alınması-
Ali Rıza Başara ve ar. 

5048/5400 Yenişehir Mecidiye kö, 
yünde Ahmed Polat. 

5049/5401 Denizli : Hükfunet karşı

sında İbrah~m Tuna. 

p050/5402 İzmit : Cedid mahalle-

nı istiyorlar. 

İaşe ve ibateleriııin temini ile ser
best bırakılınalarma dair. 

Dahiliye vekaJetinc. 

Adliye vekaletiınce iadei ınemmiyet;- Encümendedir. 

nin terırini dileğine dair. 

22 - Yili - 1938 tarih ve 4998 numa- Encümendedir. 
sinde No. 331 Şükrü Gök- ralı arzuhaline ektir. 
türk. 

5051/5403 İzmir : Sinekli caddesin- ll - V - 1938 tarih ve 4923 ııuıııa- Encümcndedir. 
de No. 82 Harun Yalın- ı·Rlı arzuhaline ektir. 
çetin. 

5052/ 5404 Üsküdar : Uncular soka- 3 - I - 1938 tarih ve 3943 numamlı Encümr.ndedir. 
_ ğn::ida kömürcü Vasıl kar- arzuhaline ektir. 
şısmda çıkmaz S. No. 3 
Ali Gürzdağlamaz. 

5053/5405 Midyat Ceza evinde 25 - IV - 1938 tarih ve 4006 No. nr- Encümendedir. 
Ömer Kaya pınar. zuhaline ektir. 

5054/5408 Iğdır : Dize köyü ortak- Iğdır tarım ve satış kooperatifinin İktısad vekaletine. 
larmdan otuz ortak na- yolsuz nmamelatmdan şikayet eeli -
rnma !smail. yor. 

5055/5409 İzmir : Alsancakta istas- Nazilli kaymakamlığından şikayet Bncümendedir. 
yon ş.efi Sadettin Atay. · · ediyor. 

5056/5410 Yahya kahya ·nruahalle~ 

Karanlık All Üçler. 

5057/5411 Bafra : Riza mahallesin
de Tevfik Aydın ve kar
deşleri. 

5058/5412 Elaziğ : Emekli alay kati
bi Salih Kutlu Yüksel. 

5059/5414 Kırcaova : Ali Gül. 

5060/5415 Bilecik : İsmetpaşa ma
. hallesi İbrahimoğlu Hü

seym - i:v.-tl~y. 

EnciimP.ndedir. 

Eşhas tarafından arazilerine sen .:ı - EnC'Ümcndedir. 
lerdenberi vaki müdahalenin menine 
dair. 

Tekaüd maaşımn harem kanununa Encümendedir. 
göre tashihi ile maaşının tezyidine 
dair. 

Ödemiş HükUmet erkanından şikayet. Dahiliye vekilletine. 

2510 sayılı kanun hükümlerin in hak- S. ve İ. l\1. Vekaletine . 
kında tatbik edilmesinin meğduriye-

tini mucib olduğuna dair. 
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5061/5416 Maraş : C. M:. U. liğinden 
mütekaid gardiyan İbra

. him Aslan türk. 

!adei vazife etmesinin temini .dill}ği- . Zıi.raat :v~ld.l~tlı.ıe. . ._ ; 
ne dair . 

5062/5417 Bakırköy - !stanbul: Hat
boyunda N o. 58. Nizarnet
tin vasrtasile Uzunköprü 
sorgu hakimi Şevki Tan. 

5063/5418 Merzifon : Eski cami m,a· 
hallesi Naznn Şenel. 

5064/ 5419 Seydişehir : D(ümür es
'ki hakimi · Bürhan Anado

lu. 

. ı. l 

Adliye· teşkilatı olan yurd.un: ·~er han- : Encümendedir .. ; . 
gi bir yerinden maaşma ınuadil her , , .. .. 
hangi bir vazifeye tayin edihnesine .. . . 
dair. · ,, ,, . .. .. 
Milli eınJ.akten taksitle satın alıp tak: .. Enciimendedir, 
sitini muayyen vakitte vermediğinden 
dolayı ihalesi feshedilen eınlaki için 
istenilen farkı fiat hakkında dileğinin 
naza.rı itibare alınınasma dair. 

Adliye vekaletince haksız olarak vazi
fesine nihayet v~rifdiğindroı sicil'litıin 

tedkiki ile mağdur bırakılına:masma 

dair. 

Encümendedir. 

5065/5420 Beşiktaş : M:uradiye Bi- Tabsilinin lise derecesinde olduğu- lEncümendedir. 
rinci yeni sokak No. 28 nun ta.sdikrna dair. 

5066/5421 

İhsan Uygur. 

!stanbul : Topkapı Da
vudpaşa kışlası 81. Ç. A. 
T. B. 1. Bl. 1. Şrk Ali 
Ömeroğlu. 

.ll - XII - 1938 t arihli arzuhaline · ek- Encüıı1endedir. 

tir. . .. 

5067/5422 Tarsus : M:isakr milli M:esken bedeli matlubunun verilme- -iEnc.iirmendedir. 
okulu başöğretmeni Yu- sine dair. 
nus Yücel. 

5068/5423 Tarsus: Dava vekili Sa b- Dava vekilierinin baro merkezi ol- Enciimendedir. 
ri Şan ve arkadaşları. mayan yerlerde M:ahkemei temyjz, 

Devlet şı1rası, Ağır ceza mahkemele
ri hariç yalnrz muhakimi asliye ve 
sulhiyede mahallin merbut bulundu
ğu baroların nezaret ve murakab~si · 
altında icrai vekalet edebihnel~ri 
hakkında. 

5069/5424 Ankara : Beled-iye ınuh- Ücretle istihdam edildiğinden 'dolayı · Enc'ü'mentiedir. 
tarlık işlerinde memur tckaüd · ma:aşınrn kesilmemesine· dair. 
Fahri Canbez. ' ·ı 

5070/5425 !stanbul : Kasımpaşa Acı 'rerfihinin temini diil.eğine dair. Encüm~dedir. 

Hüsrev Büyük yokuş No. 
28 Ahmed Ertokça. 

5071/5426 Petürge : Askerlik şube- M:alUlen terfiine :karar verilmesini Encümendedir. 
si iicretli muamele me
muru Halil Unur. 

5072/5427 Kızıltoprak : Feneryolu 
Bağdad caddesi No: 184 
S. Senayİ Özgeçen. 

istiyor. 

Nisbeti askeriyesinin refine dair olan . Bnciimp,ndedir. 
hükınün kaldırılmasına d~ir .' - - ·· . .. . . , ., .. 

-J - , · ~. ·~ ,_ -·. -·'* -

.r· 
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5073/542S .İiStanbul : Şiş~i Kodaman Hid~matı vataniye tertibinden maaş Encünıendedir. 
sokak No. 143. Hariciy'3 bağlanmasım "istiyor. 
mümeyyizlerinden ölü 
Mustafa eşi Ayşe Azize 
Karsan. 

5074/5429 .Ankara : Milli Müdafaa Ordu ile irtibatr muhafaza edilmiyen 3410 numaralı kanUJl 
veka.leti Harbiye dairesi üç senelik müd<letin ordu üe irtibatı mucioince M. M. Ve
muhabere d~posu S. 5. baki hizmet add"ile kıdem ve terfihinih kaletin~ devredilmiştir. 

H. memuru. !brahi"m mahfuz buluııdurulmasmr istiyor. 
Etem Özdinç. 

5075/5430ı Eskişehir : Güllük l\1'. İskan kanunu mucibince yardmı ya- Encümendedir. 
Mahmud Başaydın ve ar. primasım istiyorl'ar. 

5076/5431 Ankara : Eski saray ma- Tasarruf haklana Hazinece vaki mü- Encümendedir. 
hallesinde Hüseyin Boz- dahalenin refine dair. 
doğan ve ar. 

E077 /5432 Fethiye : D işçi Hasan 
Zllihtü Pak. 

5078/5433 !negöl : Sinanbey JVI. No. 
36. :İsm:aıil Hakkı Demir-
pençe. 

Gümrük idaresince getirdiği ev eşya- · Encümend'edir. 
hıtr için resim allmmamasrm isti;yooı. 

lskıln vaziyetinin düzeltilmesi' ve tapu Eucümend'edir. 
sened[eııinin ·verilmesine daiır. 

5079/5434 Ba:Era : :B·akkallaıı kuru- Bewdiyeee rlilis.at lı:arıcı olarak üçüncü. Enaümendedir: 
mu başkanı İbralı.imı U~·a - <iie:fia tahsil edilnı.e.k istenilen paramu 
nrk. alınmamasını istiyoıı. 

5080/ 5435 Bolu : Eski askeri müte- Terfilllerinin teminine dair. 
kaid~ K<1zı:m Süen. 

En:eüım~ndedir. 

5081/5436 Gide : Hayzar köyünden 
Mustafa ve Salih UnHi. 

Tahriri arazide emmki:ııe takdir edilen En:cüme:n.dedir. 
leymetin fazlahğmdan şikay-et. 

5082/5437 Ankara : Karaoğlan çar- 'Z26. numaıııah kanundan istifadesinin En-eümend~dir. 

çrsmda mühendis ha:nmda temini ile F.liazinece maıtıh1bunun terni-
Arif Öner. nine dair 

5083/5438 Ödemiş : Hamam soka- :Meriyete giren ıwukathk kanunile Encümendedir. 
ğrnda. dava vekiil Cafer mükteseb IJıakları ihlal adildiğine dair 
Tayyar tren 

5048/5439 Erzurum: Eminkurbi ma- Milli emlakten taksitle satın aldığı evin Encümendedir. 
hallesi No. 101 H~ M-elı- mütebaki borçlarrnrn alınmaması hak-
med Fehmi Güven ve ar- ikinda 
kadaşlarr. 

5085/5440 Şam : Şüheda Nari Şaban Oğlu Necatinin askeri ve mülki~ Encümendedir. 
mahallesinde ölü yü-zbaşı .mette istihda-mma dair 
Ahmed !zzet eşi Fatma. 

5086/5441 !stanbul : İnhisarlar mü
fetişi Meydancdt Ata Pe
lin. 

Alrzuhal ,encümenince hakkında ittihaz 
olunan kararda, Maliyece yapılan ta-he 
silatm iadesine dair bir kayid olma
dığından tasriliini istiyor. 

Maliye v:ekaletine. 
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5087)5442 İstanbul : Üsküdar Bül- Eski maaşma muadil bir memuriyete Encümendedir. 
billderesi No. 159 Aıbdul- tayinini istiyor. 
lah .Aggül. 

5088/5443 Kars : Ortakapı mahalle
si Kazrın Binbaşwğlu. 

5089/5444 İstanbul : iBeyoğlu Tarla
başı Dernek sokağı No. 14 
Vahide. 

Eski vazifesine muadil bir memuri- Encümendedir. 
yete tayinini istiyor. 

.Akıl hastalığına mübtela olan kızının Encümendedir. 
müşahedeye alınması ve iğfal edilib 
malını yiyen şahıs hakkında kanuni 
taJkibat yapılmasını istiyor. 

5090/5445 Çoruh : Şavşat Tepe kö- İskanrnm temini ile tohumluk bir yi- ~Jncümendedir. 
yünden Süleyman Demir- yeceğinin teminiin istiyor. 
ei. 

5091/5446 Yozgad : ESkipazar ma- ll- V- 1938 tarihli ve 4627 numara- Encümendedir. 
hallesi Sariye Aıyve ve lı arzuhalinin intacını istiyor. 
çocukları. 

5092/5447 İzmir : Alsancak havaga- 8 - XI - 1937 tarih ve 3593 numaralı Encümendedir. 
zı yanında Tahsin Piyale. arzuhaline ektir. 

5093/5448 Elaziğ: Sürsürü köyünde 28 - V - 1937 tarih ve 3311 No. arzu- Encümendedir. 
Arif Oğuman. haline ektir. 

5094/ 5449 İstanbul : Kasımpaşa Se- Milli mücadeledeki hidematı mesbuka- Encümendedir. 
ferikos mahalesi Eımin sına mukabil terfibinin teminini isti-
çeşme sokak No. 8 Muhit- yor. 
tin Mater. 

5095/5451 Bartın : Cezaevinde Ha- Mahkfımiy.et kararının tedkikile affini Encümendedir. 
san Tekçarık. istiyor. 

5096/5452 Merzifon : Han köyünden Milli emlakten satın alıb ihalesi fes- Encümendedir . 
.AJımed Altınsoy. bedilen emiakin bilahare farkı fiat 

olarak tahsili taleb edilen paranın 

kendisinden alınmamasını istiyor. 

5097/5453 Diyarbakır : Lice ilçe- İadei memuriyeti dileğine dair. 
sinde Hamdi Yalaç. 

Encümendedir. 

5098/ 5454 

5099/ 5456 

Kn·klareli : Karaka~ ma
hallesinde Hüseyin Çur. 

Ankara : Kılıcaslan ma
hallesinde No. 19 Osman 
Göncügil. 

l:sk~m :suretile ev ve arazi verilmesi- Encümendedir. 
ni istiyor. 

'I'ekaüdiyesine zam yapılmasım isti- Encümendedir. 
yor. 

5100/5457 İstanbul : Sultanahmed Maarif ve kaletince tekrar vazifeye Encümendedir. 
Nakilbend Çayıroğlu so- alınmasının teminini istiyor. 
kak No. 44 Fikriye Arı-
can. 

51 01;'5458 Ankara : Karaoğlan Mü- İadei memuriyetinin teminini istiyor. Encümendedir. 
hendis han N o. 2 Bes im 
Saym. 
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5102/5459 Dakn·köyünde Karaca
bey Abdullah Çetin ve 
arkadaşları. 

5103/5460 Ankara : Genel kurmay 
lıaşkanlrğı evrakında Ha
san Sabri Eryılmaz. 

-203-

Arzuhal bulasası 

Memleketine gitmeler·inc m ü:;aade 
edilmesi veya Bursa - İstanbulda is
kan edilmelerini istiyorlar. 

Askeri tenıyiz mahkemesinin hakkın
da verdiği kararm aynen tatbikını 
istiyor. 

Muamelesi 

Bııcümeııdedir. 

Bııcüınendedir. 

5104/5461 Kars : Askeri cerrah Askerlikteki hizmeti müteehhiresiıun Encümendedir. 
ınütekaidi ve diş tabibi tekaüd maaşma zamnıetmek suretilı? 
Hüseyin Cemal Oyal. maaşnun ona g·öre tahakkuk ettiril-

5105/5462 Acıpayam : Belevi köyü 
muhtarı. 

ınesini istiyor. 

1505 sayılı kanuna tevfikan istiııılak J<Jncüıncndedir. 

edilen çiftiikierin bii· en evvel köy-
lüye tevziinin teminine dair. 

5106/5463 Şişli - İstanbul : Koca- Tasfiye kararınmı refi ile memuriye- Encümcndedi'r: 
ınansur sokak No. 51 Fik- te tayinini istiyor. 
ret Üser. 

5107/5464 Gazi An te b : Cezaevinde 
ınahkfun Ahmed Çetin. 

5108/5465 İzmir : Karşıyaka Nadir 
sokak Ali Enveri. 

5109/5466 .Arrnasya Y eııli 
sinde kıdemli 

eczane
eczacıllı-

ğından mütekaid Cemal 
Özyurd. 

!adei muhakemesinin temini dileği- Encümendedir. 
ne dair. 

Vergi borcu için memurlar tarafın- Encümendedir. 
dan bazı kimselere yapılruı yolsuz 
mıu.ameleden şikayet ediyor. 

Tekaüd maa-şının tezyidi ile terfihi- Encümendedir. 
nin teminine dair. 

5110/5467 Akçaova - Kocaeli ; '.A:k- Kapatılan okullarmm açılmasını is- Encümendedir. 
çaova köyü ihtiyar heye- tiyorlar. 
ti Muhtar M. Öygüz. 

5111/5468 Van : Cezaevinde malı- Mahkemece verilen mahkfımiyet ka- Encümendedir. 
kum Gürgin Allrcr. rarında isabet olmadığından hukuku

nun korunmasım istiyor. 

5112/5469 Egil - Diyarbakır : Ka- Merkezi kazanm Eğilele ibkasma Encümendedir. 
za halkı illamma Hüseyin dair. 
Yılmaz ve ar. 

5113/5470 Develi : Everek aşağı ma- lVIaaşl arınm tezyidi ile terfibierinin Encümı?ndedir. 

hallesinde Salih Taşgan . 1emini dileğine dair. 

5114/5471 Kozan : Hasan Öztürk. Kaymakam tarafmdan hukuku tasar- Encümendedir. 
nıfiyesine tecavüz edildiğinden hir 
müfettiş izamile tahkikat yapılmasrın 
istiyor. 

5115/ 5472 Erenköy- İstanbul: Hat- Telmüd maaşınm tezyidilc tcrfi hiııi; t Encümendcdi;·, 
boyunda No. 29. Emekli iı?minine dair. 
Deniz binbaşısı Nazif Cu 
ra. 
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5116/5413' El'zi:ncan : Salihiye ını:t- Tekaüd maaşrum tezyidile terfibinin Encümendedir. 
hallesinde Hoca Miktat teminine dair. 
Miktat Poyraz. 

5117 /5414· Ankara : İsmetpaşa İl bey Arazi verilmesini istiyor. 
caddesi No. 83. Muhar-

Encümendedir. 

5118/54:75 

rem Aydın. 

ffiımb.al : Bakkal Ziya eli
le Hacı Ali Yıldar. 

Memleketine gitmesinin terninini isti- Encümendedir. 
yor. 

5119/ 5476 İzmir : Muammer Uşaklı Müruru zaman kanunu hakkındaki ai- Encümen~edir. 
leğinin nazarr itibare alınmasını isti-
yor. 

5120/5477 Çankırı : Saııay mahalle- Thkaüi,l maaşr tahsis edilmesini isti- Emıiimenıiledir. 

sinden İsmail Hezer. yor. 

5121/547.9 Ankara : İnö:nü marhalle
si .Akyol sokak No. 70 
Güllü Yazrcroğlu. 

5122/5481 Yozgad : Saray köyü (!)_ 

mer Mihi. 

5123/5482 :samsun : Ga21i kitab sa
rayr işyarr Şeıfik Alış.rk. 

5124/5484 12JIIl.ir : Eşrefpaşa İkin
ci sultaniye Nezaket so
Imk No. 13 Hayri Anğrr. 

öllen oğ1undan ~en€lisine maaş tah- Encümendedir. 
sisini iSViyor. 

Nlemileketine iaıdesi:ni istiyor. 

'9@(i) m1mar-alr kanundan ·İ'Stifladesin~n 

temini ile te-kaüd maaşmdan tıevki-

fat yaprlm'amasr dileğine dair. 

Enciimendedi~. 

Encütnendedh•. 

Tasfiye kaırarrınıın ·re:fi He iadei me- Encümendedir. 
muriyetirre dair. 

5125/5485 Samsun : Memed Şevki Milli emlfikten taksitle satın aldık- Enclim~ndedir. 

'Tüfekçi. 'ları emlak haıkkmdaki dileklerinin 

5126/5486 Sıvas : Bezirci mahalle
sinde Aileşkir.tli Ahm.eil. 

5127/5487 Bursa: 24 ncü okul baş
'e'ğretmen:i Said Nac.i Ay
türk. 

nazarı itibare alınmasına dair. 

Milli emlakten taksitle satm aldığı :Elncümenaedir. 
evin lııtrikzede olduğundan mıü'tıeba-

K:i taksitlerinin alrnmamasma dair. 

Türkiye Cümhuriyetinden pasaport- Encümendedir. 
suz ay.rrlan dayısının suçunun af~i 
ile ana vatana gelmesine müsaade 
edilmesini istiyor. 

5128/5488 Bitlis : Zeydan mahalle- Kalö camiinin kadro harici . çıkarıl- Encümendedir. 
si Kalö civarı halkı na- nıamasmı istiyorlar. 
mma Ömer Pürınüz. 

5129/5489 Artuva : 'Boloz köyünde Milli emlakten taksitle satın aldıkla- Encümendedir. 
Halil Türker ve ar. rı gayrimenkullerin taksit borçları 

hakkındaki dileklerinin nazarı itiba
re almmasrru istiyorlar. 

5130/5493 İzmit : Cedid mahalle- 28 - Vill - 1938-tarih ve 4997 numa- Encütnendedir. 
sinde No. 33 Şükrü Gök- ralı arzuhaline ektir. 
~14-k, 
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51311J5494 1lzmir: Karanıtma hamam 13 - VI - '1938 tari'lı ve 4843 numa- Encümendedir. 
sokak No. 24 Faüh A'I'I- ralı ar:z,uhaline ektir. 
ma.n. 

5132/5496 Kadıköy : ReşidJ)B.Ş"a S. Malul olan kacasmm terfibinin te.nıi- Encümendedir. 
No. 7 Hikmet. ni içjn tekaüd maaşma zam yapılma

sını istiyor. 
5133/5497 Sındırgı : Gölçük nahi

ye mer.kezind Saıbri Ataş. 
5134/5498 Sındırgı : Camii cedid 

mahallesinde Hasa111 As
lan. 

Memleketine gitmesine müsaade edi[- Encüme:naedir. 
ınıesini istiyor. 
Memleketine ütdesine veya İstanbul, Enci:imendedir. 
İzınir vilayetlerinden bir.ine naklini 
istiyor. 

5135/5499 Ankaira : Antalya amba ... İskan edilmesinin teminiine daİ-ı'-. Enciimendedir. 
rı arkasında kömüroü 
Memed Emin eli ile Be
şir Balban. 

5136/5500 İzmit : Cezaevinde mev- Hakkında yapılan isnadatın gayriva- Encümendedir. 
kuf Hüseyin Doğrusöz. rid olduğundan masumiyatinin teza

hürü için tahkikatın tevsiini istiyor. 
5137/5501 Kütahya : Hükumet cad- 3999 sayılı kanunun tefsiri ile mağdu- Encümendedir. 

sinde No. 55. Memed Özel. r.iyetten vikayelerinin teminine dair. 

5138/ 5502 Çankırr : Nafıa müdürü 
Necmettin Akyel. 

5139/ 5503 Şişli- İstanbul : Osman S. 
Hacı Dimitri apartımanı 
No. 5. Cenan. 

5140/ 5504 Yozgad : Eski Pazar M. 
Ahmed Kurban. 

Hazineye gayri muhik para girmesine 
ve hatayİ adli vuku bulduğuna dair. 

Kocasının hidematı vataniyesinden 
dolayı kendisine yardım yapılmasım 
istiyor. 
On beş sene evvel tahsis edilen evin 
İskan haddinden 350 lira geri istenil-
mekte olduğuna dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

5141/5505 Uşak : Değirmenci Ali Buğday koruma muamele vel'gilerine Encümendedir. 
Çizmeci ve ar. ta.bi değirmenleri hakkındaki beş mad

delik dileklerinin nazarı itibare alın-

ması hakkmda. 
5142/ 5506 Kütahya : Küçük çarşı Aşar borcundan dolayı tahsili taleb Encümeıı ~lrdir. 

Bandrm sokak No. 2 Ah- edilen mikdarın tahsil edilmemesini 
dür:vahma.n Ermutaf ve istiyorlar. 
kardeşi. 

5143/5507 İstanbul : Ziraat odası Eshl tekaüd kanunu ile maaş almakta Encümendedir. 
fahri azasmdan Harndi olan Devlet ekemtarlarmın da terfih-
.A:ltıoğlu. lerini istiyor. 

5144/5508 Haydapaşa - İstanbul : Rusyada müsadere edilen emlakine lVIaliye vekaletine. 
Çayır caddesi Akifbe:r S. mukabil tazminat veri~mesini istiyor. 
No. 3. Münire Göıım.üş. 

5145/5500Ankara : Yenişehir Havuı,ı;- Memurlar için a,ffi umumi yapıLması- Encümendedir. 
ibaşı caddesinde :Mehmed m istiyorlar. 
Çalı ve arkadaşları. Eski 
memurlardan. 
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No. 

Arzuhal sahibinin 
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5146/5513 Bartın : Orman birinci 
S. mühendisi Etem Bilen. 

5147/5514 Istanıbul : Süleymaniye 
Kanuni medreses sokak 
No. 22 Mustafa Krsakü
rek. 

206-

Muamelesı 

Barem kanununun müzakeresi esna- Encümendedir. 
sında dileğinin nazarr itibare alınma-
sını istiyor. 

T,ekaüd maaşının tezyidi ile terfihi- Encümendedir. 
nin temini dileğine dair 

5148/5'515 Karaman Cezaevinde Hatayi adlinin tashih ve eski hale ir- Encümt>.ndedir. 
Ereğli hava kurumu es- cama dair. 
ki tahsildan Cahid Öz-
lbudak. 

5149/5516 Develi : Tüccardan Nefe- Askeri ımuamelede yapılan gayrilm- Encümendedir. 
se M . .Mımed Erdem. nuni muamelenin rsHilıma dair 

5150/5517 Deverek : Arzuhalcr İb- belediyece ruhsat verilmesinin temini- Encümendedir. 
rahim ve arkada,şlarr. Tapulu ·arsalarma bina yaptrrrlrnalarr 

için belediyece ruhsat verilmesinin te
minine dair 

5151/5518 Pal u : Aıhmed İnce ve ar- Dava vekaJeti ruhsatnam esini haiz ba- Encümendedir. 
kadaşları. 

51.52/5519 Kars : Emekli sıhlıat me
muru. · Cemal İşvar. 

5153/ 5520 İzmir : Müstalıkem mev
ki koşulu top taburu 
marangoz ustası Remzi 
Oskay. 

5154/5521 Dinar : Mahkemei asli
ye azasmdan mütekaid 
Ali Rıza Paylr. 

51 5f>j5522 Merzifon : Han köyünde 
İsrafil Tanrrver. 

5156/5523 Merzifon : Han köyünde 
Said Karabağ. 

zr ehliyetsiz dava vekilierinin icrayi 
vekaletten menine dair 

Tekaüd maaşı tahsisindaki vaki kanun- Encümendedir. 
suz muamelelerin düzeltilmesine dair 

Sanayii harbiye subayı olarak kabu- Encümendedir. 
lünü istiyor. 

Tekaüd maaşının tezyidile terfibinin Encümendedir. 
teminine dair. 

Milll emlakten taksitle satın aldığı Encümendedir. 
tarlaların taksit borcu hakkındaki 

. dileğinin nazarr itibare alınmasına 

dair. 

Milli emlakten taksitle satın aldığı Encümendedir. 
tarlaların taksit borcu hakkındaki 

dileğinin nazarr itibare alınmasına 

dair . 

5157/ 5524 1zmil· : .Alsancak 1460 Va:dfesinden açığa çıkarıldığından Encümendedir. 
numaralı sokak No. 38 mağduriyetinin vikayesini istiyor. 
Osman Acardağ. 

5158/5525 Adapazarı : Altınkalem 
kırtasiye mağazasında 
M. Cavid elile Abdullah 
Aslan. 

Hakim Süreyyanın gayrikanuni mu- Encümendedir. 
amelesile satılan tarlalarile eviniii 
iadesini istiyor_ 
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Arzuhal huliaası Muamelesi 

5159/5526 Ankara : Bakiacı mahal- 1683 sayılı kanundan istifacles iııin Bneümendedir. 
lesinde Zafer sokak No. temini ile ikraıniye verilmesini isti-
26 Tevfik Sözeren. yor. 

5160/5528 Ankara : Karaoğlan çar- 12- I- 1939 ve 5437 numaralı arzuha- Encümendedir. 
şısı Mühendis hanmda line ektir. 
Şiranlı Arif Öner. 

5161/5529 Sıvas : Orta okul fransız- Müddeti hizmetinin tekaüdlüğünde 'Encümendedir. 
ca muallimi Cemil Kalın- nazarı itihare alınmasını istiyor. 

5162/5530 

5163/ 5531 

yazgan. 

Diyarbakır : Ceezaevinde 
Önyüzbaşılıktan ınatrnd 
Şükrü Utku. 

Taşköprü : Musaila ma
hallesinde Asım Küçük ve 
Cevad Sunel. 

Hakkında verilen malıkfuniyet kararı- Encümendedir. 
nın ve hatayi adlinin tashihini veya
hud hususi affini istiyor. 

16- II -1938 tarihli ve 4112 No. Ir ar- Encümendcdir. 
zuhaline ektir. 

5164/5532 Urla - İzmir : Özbek kö- Kıdem zaınınnırn verilmesini istiyor. Encümendedir. 
yü öğretmeni Haşim Ata-
man. 

5165/5533 Şehremini - İstanbul : Ölen babasından iadeten maaş tahsisi- Encümendedir. 
Yeledi karabaş mahallesi ne dair. 
Yeniçeşme No. 23. Aliye 
Bulayir. 

5166/5534 Urfa : Paınukcu pazarın- IVIüddeiumumilikçc haklunda takibat Encümendı::dir. 

da Memed Bakir yanmda yaprlınasmın teminini istiyor. 
Halil Parmaksız. 

5167/ 5535 Jandarma genel K. kur
ınay başkanı Albay Dur
sım Atatunc. 

5168/ 5536 Mamak - Ankara : Babçe
ler mevkiinde No. 43. J\'L 
Nesiıni Kılrççöte ve ar. 

5169/5537 

5170/5538 

5171/5539 

5172/5540 

p173j5541 

5174/5542 

Aditeavaz: Hacı Saidoğ
lu Mahmud Dağ. 
Alsancak - İzmir : İstas
yon şefi Sadettin Atay. 

Trabzon : Ceza evinde 
mahkfun Harndi Uygur. 

Yıldız - !stanbul : Tek
nik okulu mühendisi No. 
4 Nazif Okan. 

Karaktıcan Sarrcenli 
köyünde Şükrü Çrkaray. 
Silivri : Dispanser sıhhat 
memuru Şevket Özbek. 

3410 sayılı kanunun tefsiri ile davası- lVI. M. Vekaletine. 
mn askeri tenıyiz mahkemesince ba-
kılması dileğine dair. 

Ziraat bankası tekaüd nizarrmamesine EncÜml'lndedir. 
konulan 53 ncü maddenin kaldırıl-

masmr istiyor. 

İskanının temini dileğine dair. 

Nazilli Sulh ceza mahkemesinin hak
sız olarak verdiği malıkurniyet -nlİR

ınünden şikayet ediyor. 

V erilen mahkılrniyet cezasının affi 
veya tahfifi dileğin-e dair. 

.İmtihanmr iyi verdiği halde okul di
rektörünün haksız olarak srmfta bı
raktrğından şikayet ediyor. 

Kaymakam İzzetin vazifei memuriye
tini suiistimal ettiğine dair. 
C. Müddeium.uınisile başkatibinden 

.~ikayet ediyor. 

Encümendedir. 

Bncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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5175/5543 Tokad : Geldin köyünde 
Keziban Öztürk. 

5176/5544 Kütahya : Kütahya - Ak
su un fabrikası sahibi 
Celal Altınkaya. 

208-

Arzuhal hulisası 

Eşhas tarafından hukuku tasarrmi
yesine vaki müdahalenin menine 
dair. 

Maliyece kaçak un kullandı diye is
tenilen on bin lira cezanın alınmaması 
ve hakikatın tezalıuru ile mağdur 

edilmemesini istiyor. 

Muamelesi 

Encüınendediı:. 

Encümendedir. 

5177/5545 İstanbul : Galata Çeşme 29 -XI- 19.38 tarihli ve 5205 n uma;.. Eıwiinuındedir. 
meydanı No. 201 Aziz ralı arzuhaline ektir. 
Kaya. 

5178/5546 Van : Mahkeme piyade 1- II- 1938 tarihli ve 4085 numaralı Encümendedir. 
mübaşirlerinden müteka- arzuhaline ektir. 
id İsmail Er. 

5179/5547 Balıkesir : Sındırgı Çalı Haksız yere garba nakledildiğinden Encümendedir. 
mahallesinde Süleyman. memleketine iadesini istiyor. 

5180/5548 Kütahya: Hükfunet cad- Avukatlık kanununun tefsirile mağ- Encfunend~dir. 

desinde No. 63 Osman dur edilmemesi dileğine dair. 
Nuri Soyak. 

5181/5549 Gazi Anteb : Cezaevi 
mahkumlarmdan Ömer 
Kıvanç. 

Cezaevlerinin asr'i şekle konuJ.m.asr Encümend-edir. 
ve onlara balışedilen haktan mahrum 
kalmamaları hakkında. 

5182/5550 İstanbul : Beyoğlu Pan- Düyuna kalan harcrrah matlubunun Eneümendedir. 
galtı Bilezikçi sokak N o. tasfiyesi dileğine dair. 
106 Hayri Hamarat. 

5183/5551 Samsun : Bağdad cadde
si No. 2 Eşref Toygar. 

5184/5552 Siird : Hasan Keyf nahi
yesi İskan müdürü Ra
sim Ekin. 

5185/5553 İzmir : Alsancak istasyon 
şefi Sadettin Atal. 

5186/ 5555 İstanbul : İshak Pş. Ma. 
Saraçhane So. No. 6 Hay
riye Erbaym. 

5187 / 5556· E·ğ·ri : Şoşik köyü İ.htiyar 
heyeti Yunus ve ar. 

5188/5557 Kars : Karayusuf Pş: 

Adliye velcaletince münasib bir vazi- Encümendedir. 
feye alınmasile mağdnriyetind~n vi-
kayesini istiyor. 

Devlet şfırasm~ tarihler arasındaki Encümendedir. 
sehviyatm düzeltilmesile kararın fes-
hedilmesi hakkında. 

5 - I - 1939 tarih ve 5409 numaralı ar- Encümendedir. 
zuhaline ektir. 

İstanbul üçüncü hukuk mahkemesince Eneümemlediı:. 
verilen boşapma kararındaki yolstlh-
luktan şikayet ediyor. 

Menfadan dönen .A.Jım.ett.en çileayet Enciimencledin. 
ediyor. 

2- XII -1938 tıarih ve .5224 nıumara.llrr Encümenciledir. 
mahallesi Musa YeniaJ:!as. arzulıaliıne ektir. 
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5138 
5140 
5f48 
5t64· 
5193' 

5226 

ır- - A.dliye-· encümetıine ha.v&Ie edilen a.l'Z\lhallet 

Girseun: : Yusuf Dere 
Adapazarı : Hasan Ali. 
Balıkesir' : Rasan Kara. 
Burdur : Nuri 'Deniz ve ar: 
Giresun : Y:usllf Dere. 
Burdur : Ali ÇelilL 

Ölüm cezasrmıı hapse tahvilini istiyor. 
Ölüm cezasııın tahfifi cihetine gidilmesiııi istiyor·. 
Ölüm cezasııın tahfifi cihetiııe gidilmesini istiyor. 
Ölüm cezalarnın affiııi istiyorlar. 
İ dam ı cezasınııı tahfifi cihetine gidihnesini istiyor. 
İdam cezası hakkıııda verilen hüküm yeniden tcdkikilc adli 
hatanııı düzeltilmes'İni istiyor. 

5263 Düzce : Ahmed :ıtubal. Babasıun katili hakkmdaki ihbaratm nazan dikkate almına. 

sı:nl'istiyor. 

5264 Adapazarı :Hasan Ali 'tfonya İdaıri. kararı hakkındaki evrakr tahkikiyenin yeniden ve yerinde 
tahkikat yapılmasım istiyor. 

5368 Ankara : Şükrü. Kü~ük sanatlarm ilerlemesi hakkındaki dileklerinin nazarr 
dikkate alınınasma dair. 

5495 Adapazarı : Hasan Ali Ton-· Ölüm cezasına çarpılması haklandaki hükme aid dilokıerinin 

5480 

5483 
5491 

5'512' 
5527 

ya. nazarr itibare alınmasım istiyor. 

III - Bütçe encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

İktısad vekaleti ınemurlarrn·

dan Ziver tlstün! 
Ankara : Rifat Gerim. 
İsta:nbt't.l 1 : S. Usman ve ar. 

Bartııı : Ziya ' Uğur. 
Diyarbakır : Mesud Altay ve·· 
at. 

Ücretle istihdam edildiği müddeti hizmetinin fili hizin et addile 
tekaüdlüğünde nazari itibare almmasm istiyor. 
Barem kanunundan istifadesinin teminini istiym 
Devlet memurlarının telmüd kanununun inhisarlar memur
larına da teşmilini istiyorlar. 
Barem kanumindan istifadesinin teminini istiyor 
Bare'm kanunundan istifadelerinin teminini istiyorlar. 

IV - Memurin kanunu muvakkat encümenine havale edilen arzuhaller 

5512 Elazığ : Memed Oral ve ar. Memurin kanununun müzakeresi esnasıııda dilekleri'nin nazarr 

5317 

5455 · 

5477 
5490 

itibare alınmasım istiyorlar. 

V - !dare Heyetine havale edilen arzuhaller 

İzmir• : Hüsnü Ergin'er ve 
Münevver Gökalan. 
İstanbul : A Vıı~a:t' Ziya Kn
vurt. 
İstanbul : Rıza Göner. 
İstaıı.hnl : Hadiye Eralp. 

Ölü Manisa mebusu Sabri Toprağın varisleri olduğundan ' ik
r·amiye matlüıbuıitın kendilerine verilmesini istiyorlar. 
Atatürkün mebusluğa aid ikramiyesinin kanuru mirascısı bu
lunan hemşiresi Makbulc Boysana verilmesi Juıklnnda . 

~iccli ste münhal memuriyetlerden birine tayinini istiy()r. 
Bursa ınebusu ö'lü Emin Fikri Eralprn telmüdiye maaşrnrn 

mebuşluk tahsisatı üzerinden taıhsisini istiyor. 
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VI - Kanunlar kalemine havale edilen arzuhaller 

5183 

::>227 

5237 

5449 

5492 

Gediz : Hamza Cier ve al'!uı

daşlarr . 

Ankara : İbrahim Btem Öz
dinç. 
Jstanbul : Tüt"kiye Yüksek 
mimarlar birliği R. 
C:ar.ipaşa : F uad Aytekin. 

An kara : A. Raffet Aysal. 

İstanbul : Fahriye Arda. 

5509 Bursa : A. Vehbi Reyal. 

.Hatürküa cesedinin Çankayada Altın bir muhafaza içind · 
saklanınası hakkında. 

Ordudan ne suretle aynldığmm Urfa ınebusu Bebçet Günay
dan sorularak almacak cevabın kendi ·ine bildirilmesini istiyor. 
.\ta1 ürk için yapılacak anıt - kabir işinde Türk mimarlarının 
\"az ife alınağa arnade oldukları haklunda. 
B. }f. :iHeclisi zabrt katibliğindeki hizmet müddet-i ve beraeti 
zimmet ınazbatasmm verilmesini istiyor. 
30 - T - 1930 tarih ve 4138 numaralı arzuJıaline ili~ik Şurayi 

,ı evl et kaı:ar suretinin iadesini istiyor. 
_\T mi Ardanın kaza neticesinde vefa tr dolayrsile eytaın maaşı

mn malfrlen tahsis edilmesini istiyor. 
2508 numaralı İsti,ldal madalyasım zayi ettiğinden bir yeni
s iııiıı Yerilın e ini istiyor. 

Vlii- Evrruk kalemine havale edilen arzuhaller 

5236 Bursa : M:emed Said Erge
çer. 

5253 · İstanbul : İlhame Bağday. 

2J - XH - 1937 tarihli Ye 3879 numaralı arzuhalinin netice
sinin bildirilmesini istiyor. 
4144 numaralı kayidli arzuhalindeki adresinin tebdilini 
istiyor. 

5304 Üsküdar 
rukoğlu. 

Muzaffer Buy- 1 - IV - 1938 tarihli ve 4451 numaralı arzuhaline ekfir. 

5406 

5407 

5412 

5554 

Çanakkale : Reşid Alpay. 

Adapazarı : Hasan Ali Ton
ya. 
İstanbul : Aziz kaya ve Ali 
Poyraz. 
Diyarbakır : Dursun Ada
bağ. 

2-1: - IV - 1937 tarihli v · 2996 nurnaralT a rzn halinin neticesi 
hakkında malumat istiyor. 
Ülüm ceznsr hakkında \ erilen kararnı yeniden tedkikini istiyor . 

29 - XI - 1938 tnrih YC 5205 numaralı arzuhaline ektir. 

17 - XT- Hl~+ tarihli arzuhali haklanda malfımat. ist iyor. 

VIII - Matbaa müdürlüğiine havale edilen arzuhaller 

5179 Ankara : Salahattim Matbaadaki münhal mücellidliğe tayinini istiyor . 
5211 Meclis K . K. Memuru Şük- l\1atbaadaki idare memurl uğu zamanmda ke:ilen kefalet akçe-

rü Efem sinin iadesini istiyor. 
5373 .Ankara ; Sn lih Akmc r. )'[athaada.ki hizmeti esnasında sakat kaldrğnıdmı terfibi cihe

t inr gidilmesini ist iyor. 
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F - Sualler ve istizahlar 

1 - Sualler 

Dördüncü !çtima zarfmda Maliye vekaletine bir snal tevcih edilmiştir. 

Maliye velci.leti 

ı - İzmir mebusu Halil Menteşenin, eski mütekaidlerle yeni kanını mucibiııce maaş alan vatan
daşlar arasındaki müsava.tsızlık hakkmda Hükuınetin ne düşünmekıte olduğuna dair şifaJı[ sualine 
Maliye vekili Fuad Ağralr tarafından 23 - I - ı939 tarihinde cevab verilmiştir, 

2 - İstizahlar 

Dördüncü 1çtima esnasrnda istihza yapTlmanuştır. 

G - Reisicümhur 

I - Reisicümhur Atatürkün hastalığı ve vefatı 

ı - 3ı mart ı938 perşembe günü Atatürkün sıhhatleri hakkmda, Riyaseti Cümhm Genel Sek
reterliğinin aşağıdaki resmi tebliği neşrolunmuştur : 

Türkiye Cümhurresi Atatürk, geçen kanunusanİ ve şubat aylarmdaki Yalova, Bursa ve İstanbul 
seyahatlerinde kuvvetli bir grip geçirmişlerdi . Ankaraya avdetlerinde grip nüksettiğinden kon
sültasiyon için Fransadan Profesör Fiesenje davet edildi. Profesör, tetkik ve muayene neticesinde, 
Atatürkün sıhhatlerinde ehemmiyete şayan bir vaziyet olmadığım tesbit etmiş ve kendilerine 
bir buçuk ay kadar istirabat tavsiyesini kaf i görerek avdet etmiştir. 

2 - ı 7 : 22 teşrinievvel ı938 tarihlerinde neşrcdilen diğer tebliğler de ştınlardır: 
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Riyaseti Cümhur umumi katibliğinden : 

ı - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibieri tarafından 
bu gün verilen rapor ikinci maddededir : 

2 - Reisicümhur Atatürkün düçar oldukları karaciğer hastalığı normal seyrini takib ederken , 
ı6 birinci teşrin ı938 tarihine tesadüf eden pazar günii birdenbire aşağıdaki arazı göstermiştir : 

a. - Saat « ı4,30 » dan « 22 » ye kadar gittik<ıe artarak devam eden umumi zaf ile birlikte hazını 
ve asabiaraz. Bu saate kadar nabız dakikada « 116 » , teneffüs « 22 » ve hararet derecesi 
« 36,5 » idi. 

h. - Saat « 22 » den bu-sabah saat « ıo » a kadar yukarıda ismi geçen araz · kısmen hafiflemiş 

ve nabız dakikada « ıo4 » , teneffüs « 20 » ve hararet derecesi « 37 :. olmuştur. 
c. _ Yapılan muayene ve müşavere neticesinde tesbit ve tatbik edilen müdavattan sonra umumi 

ahn1lde hafif bir salalı görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

:~ - Müteakib srhhi vaziyet rap_orları .ne.şr_edilecektir. 

Ikinci tebliğ 

Riyıı seti Ci.iınhm umumi kil.tibliğinden ; 

ı - Reisiciimhur Atatürkün sıhhi vaziy~tleri ·hakkmda müdavi ve müşavir tabibieri tarafındau 
bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Bu gün, dün akşamma nisbetle daha iyi geçmiştir . Asabi araziarda bir değişiklik yoktur. 
Nabız muntazam, 116, teneffüs 20, h araı·et derecesi 37 dir. 

Müdavi doktorlar : 

Pt·of. Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Nihad Reşad Belger 

Müşavir doktorlar 

Pı·o:f. Dr. Akil Muhtar Özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter 
Dr. Abravaya Marmarali 
Dr. Memed Kamil Berk 

18 ilk teşrin 1938 

.Sqbahk i tebliğ 

Riyaseti Cümhur umumi katibliğinden : 

1 - Reisicümhur Atatürklin sıhhi vaziyetl.eri lı a,~lnnda p.ıii,davi ve müşa.v.ir tabi!:>le;ı:i taı:afm
dan bu sabah saat ıO da verilen rapor 'ikinci maddededir. 

2 - Atatürkün umumi vaziyetinde büyük bir değişiklik yoktur. Geceyi daha iyi geçirdiler . 
. ~ıı.P.ız 90 - 100 arasırıç1a, tene{Ns ).8, Jıaraııet :36,4 tür. 

Akşamki . tebliğ 

Riyaseti Cümhur umumi katibli~inden : 

1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tapibieri tarafın-



dan bu akşam saat 20 de verilen rapor ikmci JM.ddededir. 
2 - Reisicümhur Atatürkün rahatsızlığı ayni halde devam etmektedir. Nabız ı20, teneffüs 22 

ve hararet derecesi 38 dir. 

19 ilk te şrin 1938 

Sabahki tebliğ 

Riyaseticümhur Umumi Katibliğinden: 

ı - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleııi haklomla müdavi ve müşavir tabibieri tarafmdan 
bu sabah saat 10 da verilen rapor ikinci maddededir : 

2 - Umumi vaziyette değişiklik yoktur. Geceyi rahatça geçirnı işlerdir . Xabız ıuuntazam, 88, 
teneffüs 18, hararet derecesi ·36, 4 dür. 

Akşamki to iJliğ 

Riyaseti Cümlıur ,U!lJ.Jlın.i JG.tibliğinclen: 

ı - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve miişavir tabibieri tarafından 
bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Asa bi araziarda lıafif fakat aşi"k;ar bir iyilik var. Umumi hal daha iyi, nabız muntazaın 108, 
teneffüs 20, hararet derecesi 36,9 . 

20 ilk Je-ştin .. ~38 

Sabahki mpm· 

Ri,raseti Cümhur Umumi ıKatiıbliğinden: 

1 - Reisicümhur Atatürkün sıh.hi "azcyetleri lıakkmda müdavi ve müşavir .tahipleri :tarafından 
bu gün saat_ ı o da verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Geceyi çok ],'ahat .geçirdiler. Asabi arazlar zail olmak tleFecıesintle a~mlmıştn·. Umumi hal 
daha iyi. Nabız !muntazam, •l02, .tene:il:llüs •20, hararet derecesi 36,8 dir. 

~kşamki rapm· 

Reisi CümhUır Umumi Katibliğinden: 

ı - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibieri ·taraiından 

bu akşam sall!t 20 de verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Asaibi arazlar tamamen O'eçmiştir. Umumi sa.lilih artmaktadır. Nabız ınuntazam 94. teneffüs 
20, hararet derecesi 37,1 dir. 
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Sabohki ı·apor 

Riyaseti CÜrııhur umumi katibliğinden : 

1 - Reisicüınhur Atatürkün sılıhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibieri ·taraiınılan 

bu gün saıat 10 da verilen rapor iıkinci maddededir. 
2 - Geceyi rahat geçirdiler. Umumi salah artmaktadır. Nabız muntazam, 94, teneffüs 20, ha

raret derecesi 36,9 dur. 

Akşamki rapor 

Riyaset Cümhur katibi umumiliğinden: 

ı - Reisicümhur Atatür.kiin sıhlıi Yaziyetleri hakkınnda müdavi ve müşavir tabibleri .tarafından 

bu akşa'm sa.aıt 20 de verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Bugünü çok iyi .geçirdiler. Umwni a·hvaldeki iyilik devam etmektedir. Nabız munıtazam, 

kuvvetli: 80, teneffüs 20, hararet derecesi, 36,9 dur. 
3 - Bundan sonra yirmi dört saat zaHında yalnız bir rapor neşredilecekıtir. 

22 ilk teşrin 1938 

Riyaseti Cürnıhur Umumi katiıbliğinden : 

ı - Reisicümhur Atatürkün sıhlhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibieri taraimdan 
bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddede'dir: 

2- Bir hafta evvel zuhur eden arazlar tamamile geçmiştir. Nabız; muntazam, kuvvetli, 80, tenef
füs : ı9, hararet derecesi : 36.8 dir. 

Hastalık normal seyrine avdet etmiştir. Günlük tebliğ neşrine lüzwn kalmamıştır. 

Müdavi doktorlar : 

Profesör Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Profesör Dr. Mim Kemal Öke 
Doktor Nihad Reşad Belger 

Müşavir doktorlar : 

Profesör Dr . .A.kil Muhtar Özden 
Profesör Dr. Hayrullali Diker 
Profesör Dr. Süreyya Hidayet Serter 
Doktor .Aıbravaya Marmaralı 
Doktor Mehmed Kamil Berk 

3 - Teşrinisaııi iptidalarmda ise şu raporlar neşrohınmuştur: 

8 son te§ rin 1938 

Riyaseti Cümhur Umumi Katibliğinden: 

ı - Bu gün, ikinci teşrinin sekizinci salı günü, saat «23» de Reisicüınhur Atatürkün sıhhi vaziyet
leri hakkında müdavi ve müşavir tabibler tarafından verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Bu gün saat «18,30» da hastairk birdenbire normal seyrinden çıkarak ~iddetlenmi.ş ve sıhhi va-
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ziyetleri yeniden ciddi~'et kesbetmiştir. Hararet derecesi: «36.4»; nabız: muntazam, <<100»; teneffüs: 
«22» dir. 

l\![üdavi tabi bl er: 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Prof. Dr. :Nlim Kemal Öke 
Dr. Nihad Reşad Belger 

l\Iüşavir tabibler : 

Pı-of. Dr. Aki ll\lulıtar Özden 
Prof. Dr. Hayrullalı Diker 
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter 
Dr. Meıned Kamil Berk 
Dr. Abravaya Marmaralı 

10 son te şrin 1938 

Atatürkün müdavi ve müı:ıavir tabi b leri tarafmdan verilen rapor suretidir: 

Reisicümhur Atatürkün umumi hallerindeki vehamet dün gece saat 24 de neşredilen tebliğden son
ra her an artarak bu gün, 10 ikinci teşrin 1938 perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe Biiyük Şefimiz 
derin koına içinde terki hayat etmişlerdir. 

Müdavi tabibler : 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Nilıad Reşad Belger 

Müşavir tabibler : 

Prof. Dr. Akil .Mtlhtar Özden 
Prof. Dr. HayruHalı Diker 
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter 
Dr. Memed Kamil Berk 
Dr. ~tlbravaya Marmaralı 

4 - Sade Türkiyede değil, fakat bütün cihanda büyük teessür ve heyecanlar uyandıran bu elim 
haber üzerine, ayni günde, Hükumet atideki tebliği neşretti: 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumetinin 1·esmi tebliği 

l\füdavi ve müşavir tabibierinin neşredilen son roparu Atatürkün dünyaya gözlerini kapadı
ğrıu bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile 'l'ürk vatanı Büyük yapıcısıııı, 'rürk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evia
dını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayaıı ziyaından dolayı en derin taziyetle
rinıizi sunarız. 

Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanrmızın hiz
metinde ararız . 

Şurasmı da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan onun büyük eseri Cümlıuriyet 

Türkiyesidir. 
Hükumetiniz içinde bulunduğumuz bu mühim anda bu güne kadar olduğu gibi dikkatle vazife 

başmdadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idanıe hususunu da Büyük Türk milletinin Hükume
tile tek vücud olarak teyid ve temin edeceğine şübhe yoktur. 

Teşkiliitr esasiye kanununun otuz üı;:üncü maddesi ıııucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdiil
halik Henclıı , Reisicümlıuı· vekaleti va?.ifes ini deı·uhde etmişlerdir. 

Oene 'L\>şkilati esasiye kanununun otu?. dördüncü ınncldesi nıı1cibiıwe Büyük Millet Meclisi der
hal yen i Heisieiinıhunı intihab edecektir. 
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Türkiyenin en· l:Jüyük ma:k-a-nnna Teşkiliitt esasiye k-anunun·a göre= geçec-e:k -olaır za-fi11' etı<a'f:mda 

Rükumetile, şıı.nlr ordusile ve bütün kudret ve kuvvetile Türk milleti sarsılmaz bir varlıK·'· olatitk 
toplanacak ve yükselmesinde devam edecektir. 

Bu gün ayrılığma ağladığ!mız · BU:yük. Şefimiz Atatürk, her vakit 'fürk milletilıe·- güvendi; eser
lerini bu güvenle- yaptı, idamesi· esbabnn da istikınal ederek g·üvenle · büy.-ü'k milletimize bıraktı. 
Ebedi Türk IIİilleti onun eserlerini ebediyetle yaŞatacaktır. 

Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cümhuriyetini daıima koruyacak ve onun 
izinde yürüyecektir. 

Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır. 

5 - Yine bu gün, 14 - XI - 1938 pazartesi .günü içtimar mukarrer olan Büyük Millet Meclisi, şu : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Riyasetinden : 
Reisicümhur Atatürkün milleti materne garkeyleyen zıyaı dolayısile Teşkilatı esasiye kanununun 

34 ncü maddesi mucibince yeni Reisicümhur intihab edilmek üzere teşrinisaninin on birinci cuma 
günü saat on birde Büyül• Millet Meclisini . içtimaa.davet-ederim, 

Tebliğ ile ertesi gün içtimaa çağrrıldı. 

Reisicüınhur vekili ve 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Jf. A. Retıda 

6 - ll - XI - 1938 inikadında Başvekaletin aşağıya aynen yazılan 

Büyük Millet Mec1i si Yüksek Huzurlal!ımı~< 

Ankar·a mebusu 
ııot·da gösterildiği 

ettiklerini onulmaz 

Reisicüınhur Atatür-kün, müdaYİ ve ınüşavir· tabibierinin verdikleri ilişİk ra
veçhile son teşrinin sonuncu perşenı.be günü saat 9 dakika 5 de teı·ki hayat 
acı ve teessürlel'le arzederinı. 

Rapor 

ll- XI- 1938 

Başvekil 

C. Bayar 

Reisicüınhur Atatürkün umumi hallerindeki vehanıet, dün gece saat U de ne!:jredileıı tebli ğ 

den sonra. her an artarak hu gün, . 10 ikinci teşrin t938 per~emhe sabahı saat dokuzu beş ge·çe 
Büyük Şefimiz derin koma içinde tetki hayat etmişlerdir . 

Dt: Akilı l\1Uıhtar Özden 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Nihad Ri3şad :S~lg.el" 
Dr. Alıravaya Marmaralı 
Dr. H. Dikerı· 

10 ikinci teşrin 1938 · 

Dt·: Süreyya' Sertarı 

Dr. Kamil Berk 
Mimı·~ernal Öke 
Dr. Asım Arar 
Dr. H. ·. Alata~· 

Te~keresi okundUJkıtan sorıra Mectis- reisi M. A~ Rl>nd·aı atidek<i ' hitaliı'ede •bulundu . 

Çok sayın arka1daşlarım, Biiyük halaskar:rmrzm ö1ümünd·en hepimizİlı ve bütü'n milletin dHY
duğu:. elemin~ ne ka:dh: büyük: ve derin· olduğunu dündenb-eri ' ~etek kendimizde ve geTek millet t.ı: 

gördüğünıüz büyük acılarla a'nlayoruz, 
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··Bugün .:thllıulaı•btuıun ~i~in çOk söz ı söylemek· iınkaru, Teşkilatı eSasiye knn.um:tnun ·bize etitrettiği 

bir ·:viı.'zife-dolayisile, yôk:tur. 'Bumını ıbaşkaı ıbir -güıie talikma müsaadenizi ·riea •·ederiın. J Teşldl&tı ·~

siy-eti:in ' emettfği · vıızi.!feyi ifa ettn~, · o··da ıbizim- ıiçin büyük bir vecibedir. •:Bu rvazifeyi 4ıfa 'ettiı.eden 
evvel çok:~z ıve •bü~ük>öliinii'n ıhattttıllnnı ıtebciltın ayalt.ta, ·beş dıLkika ı;ü.lm:t iile, 4{altıı.~ntzr ' istliıthum 

ederim, (Hti1kı11klar"ve ·.ıığllml'alar : aıl'&mıda tb~ ~akika a:yakıta · aillrot 'edildi.) 

· 7 . ......_ 14 - :XI - ·1938 ıde, •irlerhtıtn u1ıtatürkiin -eena~e 'lMSaPifi· ·i~in • yapılti.C'alk · sıı:r!fiyat hakıktındaki 
kan11n,. ı·ı~ye i'tıirak ,eden 347 'iıl.ebuınr.n ittitAkit..ile!'kabuhldilm.iş bulanuyo:t!du. 

·Bu bkbd!ıki müzaktı:riıtı aynen · ıtşağ'tya dei'ç ediyoıiız. 

'BtPr.QE EN.OhıENI - lt'lü'f!M.TA <MUH!AR
Rl!ltl:·'RA:tF ~ARADZNlZ • (T:raib~t)n) ·- ~t·a~ 
tül'Wn ' ce11lı2e ''rlıeMtiı.i "iÇin yapılacak ' B«rfijriı.t 
haklfinda bi'r1 kanun' layThiısı ·vardir. Encütnen 
nam:tna ·bumın 'tetcilian müzakeresini teklif ·'edi
yoi'ttln. '21lı.ten tahsiSata aid bir laYihıidir, bir de
fa ··müzakereye tabidir. 

BA'ŞKlAN - ' Layiha tevzi edilmiŞtir. T~klif 
mtı.ciliince i'Uzı'ıameye alı1ıariık "tD.üStacel~n ve 
tercihan müzakeresini reye a'tzediydrüm.. Ktı;bul 

edenler .. . Etm:iyenler .... Layiha:nın ıiıüstaceliyet
le 'Ve ıt~rcihaw müzak~tesi ı:ıdı.b'U'l edilin'iştir. 

Ilayiha .tevzi edilniişt'ir. ' Heyeti -nmum:f~i 

haklmı:daı ım"ü.Udea var .. ı:ıu! 

Am :M'UZA~R· ·n~ (Konya) - Sa
ym arkadaşlar ; büYiiJk bir matElın. içiiide'jriz. 
Atatürkü ·glı.ybetmekten büyük kedıll' ol tir mu f 

Türk niilleti, onun siz sayın mümtıssilleri 

pek iyi ıbllir ve bilirsiniz ki, Türk mı"lJ.leti çok 
vakürdur ve iradesine hakimdir, kederini iç'in
de saklıır. Fakat lbu·'sefer kederi, irademizin 
htieh:idunu aştı ve ·gözle'riıtı:izle 'bütü'n Tiitlk ıfiil
letiıiin. gözünden ·acı yaŞHı.r aktı ve iiJOYor. 
Başka iüHü 'olaJbilir mi Y Atatürkiin ve 'otı.'ttn 
eseri · etrafntda demirden bir çeıhber ·gibi top
la:nwş t1la:n Twk mil:ıeti, otı.u arasmda görİ1l.e
diği i~in duydıiğu 'acmm hududu toliır mu f 

O, Bii'yük in.San Türk milleti için, l>ütün 
dütı.-ya iÇin neler yapmadı, 'Türk ·milletini kur
tıır~n, 'öna 'bir vatttn yaratan bu·-b'üyük Tütk 'ev
ladı bittın için neler yapmadı. 

'Aziz atka:daşlar; 'hepimiz pek iyi ·lb'iliriz. O, 
yalniz mi1leti için çal.$tiadı. · 'rürkün en eski 
za'ltianlıırtndan · be'ri yaratıcı 'deltası ile binbir 
medeniyet kurtiı.'uş >te bunu 1dört bir tıı:rafa ·gö
türerek insanlığın sııı(deti ve medeniyetin terak
kisi ·için öl~~ Jlı.Zmetler yapmış o1a'n büyük 

Türk trJmttn ' Uıi.ultuhıiaya ·yüz 'tiıt'tn'tiş 'CJl&n 
delia ve lttidi'etihi binr.bir fli.Zileti -vei !Düm 
mi'lietle· · ber&tier :llikilab' ve' sa.vıış •ltlaıilhfufda )ye
niden 1dünyıtya tanrt'fflan ·o ·"degıı 'Ini! 

Tam ınanaslle müstakil ve :t1rilli 'liakiiMye
te ·ve s~vgiye dayıman 'kuvvetli· bir Devlet 'k'tlr
mak • stıretile dünya politikamnda yttrdiım'ıız 

için za1il.iı.n, zamlin yer alıntş ilitira.Sllirr, ih
tilaf mevitilarrnı kökünden ko'pa.rip ·atiin, •ya
km Şal1kia, ön Asyada' mütekabil Biii'met ~e
rine: 'ktııillinuş 'bir emniy~t"ve J sulh · lhttvası ya
ratan, 'lier ta1'afa Tüi-kü ' se\fdifetı. ve sa)fdti'ım 
o 'değlil ·midirY 1 Hıttı:gi~inHıayayıtn 

.XrkddaŞlar; 'Atatürkün bu kddar it>üyük 
bir eseri nas'ıl Jiuv'Vooen · file çıkafalgıiiı' ti'ıl
mek ' lazrmdir. 'Bu ziı.t~n bir - sır 'd~dir. ' :M:ü
teaddid defalar o · bu srrrı merlıleke'tine, mll
lete tevdi etti ve dem ki: 'İ'ürk mi1leti ·kadirşi
nastır. Tiırk 'iiiilletine kendini sevdirrnek için 
ertela ve her şeyden evvel Türk mflletlıii sev
mek lazımdır. Onu sevdikten sonra ' hayatniı, 
çaltŞmastnı, her şeyini Oii.un •ein'rine J itli:IOOs 'et
tikten 'Sonra 'o sevgiSini esirgeırtez ve Ib u • stı't~t
le insan T.üi'k 'rlı:illetile beritber nt:ıler yapınıız 'Ve 
neler -YDif>ıila:ı:ı'ltştır. 

Atatürkii'n 'ibu dersitı.i, ~tatürlffin Tiil'k !ta
rihinden Ç]kahlri1Iş Öllı.n ibu ihai'ikati 'bize ittide 
etme8i yerinde idi ve ~aten bu, arkadaŞlar, slhler 
için, sayın m.':iliet miliiı.t!ssillei'i içi'n, ' bfr ' Bır 1de
ğildi. ·Sizler müteaddid defalar onıın. irşadhe 
Türk milletine taallUk eden 'k:arlı.İ'laimtZt ~Tifrk 

milletinin tarihinden, · realitedım ve hakiki men-
faatıerden mülhem olmak mere aldhnz. Ku\>ite
den file çıkatldmız. 

Ai-kadaşlar, fımi A-tatürk hayata göhlei.ıini 
kapadı. Ona sordular, müteadd.id defalar s<Sy
lerldi. SiZden SO'nl'a ne ·olııcak yı O 1dedi ki, b~n-
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den sonra Türk milleti işin başındadır. Benim 
eserim ona emanet ·edilmiştir. 

Arkadaşlar, Atatür.kün, vatanı kurtarmak 
ve inkilabı yaratmak için takib etmiş olduğu 

yolu hep biliriz. Fani Atatürk aramızdan ay
rıldıktan sonra ayni yoldan yürümek suretile 
ilk kararım verdi. Onun ölümile, boş kalan Cüm
hur riyasetine milletin kalbini ve inkilab tarihini 
yoklayarak bir namzed seçti, bu ağır vazifeyi 
ittifakla İnönüne verdi. 

Atatürk müsterih ol! Milletin eserinin ba
şınd&. nöbet bekliyor ve ibu daima böyle olacaktır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Atatürk, 
b~yük insan; ne mutlu sana, mutlu olarak doğ
dun, mutlu olarak tahsil hayatım arkadaşları
nın arasında mümtaz olarak bitirdin, hayata, 
millet hizmetine böylece girdin. Günlerin, da
ima şerefle ve altın yazılarla, Türk milletinin 
tarihinde yer alacak menkibelerle dolu bir au
retJte geçti. Aramızdan çekilmen, bu gün şu fani 
aleme veda ederek daha geniş bir aleme göçmen, 
bütün dünya milletlerini Türk milletile beraber 
senin matemine iştirak ettiriyor. Ne mutlu sana 
Büyük insan. Bütün dünya milletleri acımıza işti
rak ediyor. Bizimle beraber Atamn yasını tutuyor. 
Atanın büyüklüğü önünde bütün, Türk milletile 
beraber, dünya milletleri onun büyüklüğünü 

sayarak, onun yaptığı işlerin azametini sıralıya
rak ona tahsis ettikleri yazıları ve bizim matemi
mize iştirak için gösterdikleri yüksek alakalar 
Türk milletinin yetiştirdiği evladın ne kadar bü
yük, ne kadar kıymetli olduğunu ve yaptığı 
hizmetlerle kendini bütün dünyaya nasıl tamttı
ğrm gösteriyor. 

Arkadaşlar, tarihte çok büyükler gelmiş geç
miştir. Fakat Atamızın büyüklüğü o kadar bü
yüktÜr ki .... Türk milleti nerede sıkrşmışsa oraya 
yetişmişÜr. Trablusgarbde mi ararsm, Çanakka
le de mi ararsm. Bilhassa son istiklal mücade
lesinde Türk ulusunun başına geçerek ona 
şerefli istiklal zaferini kazandırmıştır. Ondan 
sonra Türk ulusunun, Türk yurdunun yüksel· 
mesi için, bütün milletler arasmda Türk mille
tinin layik olduğu mertebeyi bulması için, onu 
her yerde, Türk milletinin önünde, muzaffer ku
mandan, muzaffer siyasi olarak görüyoruz. Bu 
gün Ata, yaptığı inkrlablara, kurduğu müesse
selere iman ederek, emniyet ederek aramızdan 

çekilmiştir. 

Bu emniyet ve itimadı şu Meclis, geçen gün 

geçirdiği tecrübe ile, bütün dünyaya karşı gös
terdi. Onun için ne mutlu Büyük Ata sana. Se
ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Meclisi 
ilk açtığın gün, isim verdiğin bu Meclisle sen 
hakikaten, seni takib edecek bir Meclis kurmuş
sun. O Meclis, senin eserini, daha ilk anda ko
ruyacağmı büyük kararlarile bütün dünyaya 
karşı göstererek kanaatini izhar ederek mey
dana çıktı. Onun için Büyük Ata ne mutlu sa
na. Kurduğun eser daima bütün milletler ara
smda grpta edilecek, hayretle ve hürmetle gö
rülecek vaziyette yaşıyor ve yaşayacak. 

Milletin genci, ihtiyarı, çocuğu, anası, baba
sı, okumuşu, okumamışı, en hücra köşelerdE>n 
tutunuz da en büyük şehirlere gelinceye kadar 
günlerdenberi Atasının matemile yaşıyor. Ne ka
dar ve ne kadar kendisine tazimlerimizi, min
net hislerimizi duyurmak için ağlasak, sızlansak 
yeri dir. Son söyliyeceğim; Ata biz Türk mil
leti ve Türk ulusu, hepimiz senden razıyrz, sen 
bize hiç kimsenin yapamadığı ve yapmayacağı 
hizmetleri yaptın. Allah da senden razi olsun 
(Bravo sesleri, alkrşlar). 

MUHİDDİN BAHA PARS (Ordu) - Aziz 
kardaşlarım! bu gün bu hitab tamamile yerin
dedir. Size ve bütün millete aziz kardeşlerim 
diyorum. Eskiden de böyle hitabeler yapıldı. Fa
kat bu günkünün manası başkadır. Bu gün 3 
yaşındaki çocukla 80 yaşıdaki ihtiyarın ayni 
göz yaşları döktüğünü, bir kardefii gibi bir ba
ba için ağladığını görüyoruz. Dünyada ilk defa 
olarak 3 yaşındaki çocukla 80 yaşındaki ihtiyar 
kardeş oluyor. Hastalık başladığındanberi çek
tiğimiz ıstırablar, 5 gündenberi her evin pen
ceresinden, her sokağın köşesinden, her rnekte
bin bahçesinden ve her Türkün kalbinden fış

kıran hıçkrrıklar bizi birbirimize bir kere daha 
ve daha çok bağladı. Büyük Atatürkün 6 y
danberi eridiğini, yavaş yavaş müthiş akibete 
yaklaştrğım yaşlı gözlerle görüyorduk. Fakat 
onun iradesinden o kadar emindik ki, o büyük 
irade bu müthiş hastalığı ve insafsız eceli bile 
durdurabilir. Diyorduk. Eevet arkadaşlar bu 
çok gıörüşüldü ve çok yazıldı. Onun iradesi is
tiyorduk ki, insafsız ve onulmaz hastalığı, ye
nilmez eceli de mağlUib etsin. Bu hal ona gös
terdiğimiz -i.timadm, sonsuz itimadın eİı büyük 
delili addedilse sezadır. Fakat ne yapalım ki, 
Allalım ve tabiatİn dediği oldu. 

Fani Atatürk için, her fani için oldu~ gibi, 
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nihayet müthiş akibet tecelli etti. Ölüm. Fakat 
.Allah ta, tabiat ta bilsin ki ölüm hiç bir zaman 
bu kadar zalim, bu kadar muzlim olmadı. Ölüm, 
hiç bir zaman dünyada bu kadar umumi tees
sür uyandırmadı. Ölüm, hiç bir zaman kanlı göz 
yaşlarile bu kadar birlik vücude getirmedi. 18 
milyon Türkün, vatanm her tarafından yükse
len hıçlurığı, teessürümüzü gösterrneğe kifayet 
etmiyor. O kadar büyük adama, ibu kadar büyük 
milletin mersiyesi ancak bu kadar azametli ola
bilirdi. 18 milyon Türk, 3 yaşından 80 yaşına 
kadar, ayi teessürle ağlıyor, ayni azap ve ıstı
rabı çekiyor. Bütün dünya da böyle .. Biz o Türk 
olduğu için i:fitihar ediyoruz. İnsan olduğuı için 
de dünya iftihar etti. Matemini müşterek tutu
yoruz. Biz babamızı, şefimizi, Atatürkümüzü 
kaybettik. Dünya da en büyük adamını kaybet
ti. Bizimle matem tutan medeni aleme buradan 
teşekkür etmeği bir vazife bilirim. Fakat şunu 
söylemeği bir vazife bi1mekteyim: fani Atatürk 
öldü .. Cismi, fani olan cismi aramızdan ayrıldı. 
"· -akat ruhu müebbeddir, kalblerimizde yaşıyor. 
Dünya bilsin ki Türk milleti dahi Atatürk gibi 
ondan aldığı kuvvetle, kalbine doldurduğu mu
habbetle, kalbine yrğdığı rnh ve enerji ile onun 
gibi hareket edecek vatanı için onun emrettiği 
gibi kıskanç olacak haysiyetini, şerefini , onun 
istediği, arzu ettiği gibi muha~aza edecek
tir. Dünya bilsin ki haysiyeti, şerefi dahilinde 
Türk milleti Atatürk gibi sulh koruyucusu ola
caktır. Atatürkün gittiği yoldan gitmek !bizim 
vazifemizdir. F akat bu yeisli günlerde bu çok 
ık,ederli günlerde dünyanın bilmesini istiyoruz 
ki yesimiz; füturumuz çok sevdiğimiz bir baba
yı - ne diyeyim - onun en büyük vasfı Atatürk
tür, Atatürkü kaybettiğimizdendir. Yoksa ma
ziye bakan gözlerimizi istikbale çevirdiğimiz 

zaman istikba1imizden dün olduğu gibi e-niniz. 
Biz Atatürkün bu günkü nesli onun sayıısİnde 

iki kere Türk olduk, iki Türk kadar kuvvetli
yiz. vazifemiz onun bize bıraktığı emaneti onun 
istedi/H gibi, muhafaza etmektir. Onu yapmak 
icin de bir an geri durmayacağız. Burada bir kü
<.ıük (lücuihın feryadını hatırlamaktan kendimi 
alamıyorum. Zavallı çocuğa o zaman demiştİk 

ki : yavrum, sen daha · küçüksün, elbette görti.r
sün, zavallı .göremedi... 

Geçen sene manevra için Aydmda idik. is
tasyonda At atürkü bekliyordum. Mektebler top
lanmış, halk birikmişti . Beş altr saat ibekledik-

ten sonra, .Aıtatürkün treni durmadan geçti git
ti. Bir hıçlurDk duyduk. Yedi yaşmda bir kız 

çocuk durmadan ağlıyordu. Yanına gittik, ne 
var yavrum 1 Annesi izah etti: Atatürkü gör
mediği için ağlyordu. N e bilirdik bir daha onu, 
Atayı göremiyecekti. Artık biz de göremiyece
ğiz. Zavallı yavruya teselli verdik, çocuksun 
dedik, daha küçüksün o da aslan gibidir. Büyür
sm, ne vakit olsa görürsün. Çocuğun ismini bil
miyorum. Fakat zavallı yavru göremedi. 

Zamanmda yaptıklarını okur, anlar, dinler, 
o da görmüş gibi olur. Atatürkü hepimiz ıne ka
dar severdik, ne kadar severdik, malfun, fakat 
kim derdi ki anası, babası öldüğü vakit gülen 
üç yaşındaki çocuk Atatürkün öldüğünü işitince 
biçkırarak ağlasın, kim derdi ki kötürüm yata
ğında yatan ihtiyar He üç yaşındaki bir çocuk 
büyük ölü için ayni teessürü duysun .. Kim der
di ki on sekiz milyon Türkün ba~ında bulunan 
bir Reisicümhurun ölümü dünya için azim bir 
hadise olsun. 

Onu müebbeden kaybettik, cismini kaybet
tik. Ruhu daima içimizde yaşayacak birbirimizi 
gördükçe onu hatırlayacağız. Yaptığı eserleri 
gördükçe onu hatırlayacağız, her iyi iş yapıldık
ça onu hatırlayacağız ve yalnız biz değil evlad
la.rrmrz da, onrm müebbet hatırasile yaşayacak, 
onu evla.dlarrmrz da bizim gibi hürmetler min
netle ve hatta bu günkü gibi sırası gelince göz 
yaşlarile hatrrlayacaktır. 

Atatürk öldü. Büyük namı Türk milletHe, 
müebbet Türk milletile ebediyete kavuşsun, ebe
diyete mazhar olsun. Allah size de, millete de, 
ne diyeyim, tahammül, sabır ihsan etsin ve Al
lah bu milleti Atatürkün istediği saadetlere ka
vuştursun (Alkrşlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Evvela Ata
türkün yüksek ruhu önünde mürmetle, tazimle 
eğilirim. 

Atatürkün, bu milleti ne halde bulup, nasd 
meydana getirdiği hakkmdaki sözleri bütün··ar
kadaşlar söyledi. Dünyada da bunu bilmeyen 
yoktur. Yalnız, bana ati için dahi emniyet 

Teren bir ciheti huzuru alİnizde söylemeden 
geçemiyeceğim. Atatürkün zıyaına ağlarken 
kendi ruhuma baktım. Bu kadar sarsılmadan 
sonra bu milletin hali ve istikbali ne olur ki 
endişesini bir an için hatırladım. Bir de bak
tım ki, Türk milletini o yetiştirmiş, gideceği 
yolları açmış ve o millet açtığı yoldan yürüyor 
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v~ ~yeeektir, Ruhu şad olsun, Ulu Atatüıık 
en biiyük v~~ozifes.ini yapmıştır. Mü.st_erih olarak 
yatam .Allaht onun ruhunu en kudsi ulviyete 
e~. (Alkışlar). 

llİXlMEII' ·BAY1U:& (Manisa.~ , ....,... -Büyük. kıır
tarıc~, büyükı konll!yucumuzu, büyük• şefi
mizi1. büyük. önderimizi, büyük arkada'}Imızı ve 
içimizdeki·· en büyük' kalbi kaybetti~. 'J.lünk 
ı:nill.eti.nin. c(tvher.ini kendi dehasile birleşt.iırip 

azami surette verim. alan büyük adamı ·kay
bettik. Tüıık tarihi ·kadar büyük, yeni devir
ler· yaratmış,. dünyayı · alt üst etmiş ve yeniden 
büyüklükler yaratmış ,. tariılı yoktur. Bu büyük 
adattı ı .taııihin bir devrini kapattı, yeni :bir . de
vii , açtı. SAde Tüıık tarihi ·çin değil, cihan• ta~iıhi 
için de·öyledir. 

Ta:riliim.if;in· .son safhalaıımda her mühim va
kadş. ıo.nu ilk sa;fta görüyoruz. Daha, mektcllde 
ike.nı Albdülhaıuıidin öldürücü idaresine karşı ter
tib~t; .teş_kil.at yapanlaıı içinde buluyoruz, sü
rülüyor. Ondan sonra meşrutiyet oluyor. Meş

riyetet ilk, esaal;r noktayı , gören adam, olu
YQ~ 14e~t.iyet. olur olmaz Ittili.ad. ve . te
r~. ceı;ı;tiyeti içinde, ordu politikadan ayrıl

s~ .djy~ Ukro ~1\ğaı baş.lıyor. Bazılarmıiia~.o 

kJı.Mr lqıQırzyor- ki, ike.ndisini öldürmek. istiyor
laf. te\'.tiıbe.tı. r alnuyol' Ondan sonra Çanak
kal~q~:gQı-iiyoruz. Oihanm•; muka.dderatmı de
ğiştiırm.~-:için ; büyükc-Devletler , Çanakkaleye ·h ü
cum ediyol'llar. Orada Türk. aakerininı Türk 
min~m:rı. · emşal~ ·cevherh o ibüyük adamın de
h~;WJ1ll·• ıbuluyor. Bjrlikt;e ı düşman hücuınunu 

d\lıtdurn~orl~r, bjisbütün yeni bir tarihi safha 
açıl!yo~\ Bv.nup.ı ne kadar ı büyük ibir sa;fha ol
d~ğAAy,_ ci..hllnr.taribinde ne kadar tesirler- .yapa· 
cağını ve Atatürkün ne kadar •ibüyük bir ,kuman
d.Mı O~\Jğp,n.lJ_ en. iyi ı gÖl'D).ÜŞ, yazmış olanlar, 
~e. orş.<JaW . dij.şınıı.Plar.ı:.dır. Biz bjl.e o kıı.94r 
sarili ifade edememişizdir ve onlar bunu . ıiıılıa~u 

gjjJıkij.,, dQ$llllt 'kuı:plnıad~ . çQk evel y~ı;mışlar
dırt 

O:p~~m sq:Q.J.'a mji~r~e oluyor.· Müiar_eke olur 
o~. mukl;ı,ye~~t 1 göste~~k . 19.zımgeldiği.z4, 
f~ete -r~ğnı~:g. __ b-g:n:dan ürlqne{Jl.~ı iawngeldiği~ 

ni . ~· · olar~ı ~~t.e. o ya.pyor; K~an<}aıı
lık.~ ,çr!gb İ§~a,nbula. g~lj,r~en• o vakit ·EslPşehir 
mu~r:@r o]4p.1 Zekijde:Q.,. ,sanmt.arne _kad.ıır rSi
liJı. ı old,uğ;ıw~,.SQ:r;uyor. Fel~~t -anıp.Q.a ve herkes 
P'Q:Il!\:\ıJUIŞ -~~rd9ğru yoll! _,bul]lyQr.- · 

~tim <lünrayı··yeıı'Qli~ olan cihaıı r.galilblel'>ine 

kafa. tut81bil.iriz dii$üncesil~ı onlaııd3D.ı.ıll2lak Ana
doluda. ibir Hükfunet. kurulmasl1llı tas~YYUr · edi
yor ve .işe ı giırişiş-oıı. Herk~iıı, ba.şmı .düş~düğö.; 
şurada: buı:ada çalıştığı · bir! anda, o ~ne tiiıılü)ha
reket ı edilmekı· lazım.geldiğiıi.i kı:ış.:f.ed:iyon. BUW1n 
en iyi şahldle:d · de , yine. ecnebile.rdir.· Erıurum

da ai.lah toplamakta. bulunan: İngiliz ·mirala,Y,I ıha
tEI'alarında ,diyoıı .ki,. (Yeni müfettiş gelinceye ka
dar sila:hları topluyorduk O geldikte:p. sQnra ar
tık silah alıb İstoobula gönderemiyoruz). 

Ondan somıa . Millt mücadele başlıyor, HükU
meti mel'keııde kuruyor. v.e sağlamlaştmyor, on
dan sonra oNlunun· başı_na ıge(}iyor, iki !buçuk. asır 
eyvel · V.iyanadanberi gerisin geriye gelen• Tür
kün aksi·.ta,liini Sakaııyada durdUJ'uyor. Yeniden 
ileri ha.reket. bş,şlıyor . ve tarihte misli olmıı

yan bir ;zafer ıkazamyor. · .Myonla İzmir a:ı:.asmda 
lkendisinden kuvvetli bir düş_manı ta:ınamile.mah:ve
diyor. Bütün askeri · tarihlerde örnek · olıı.rak 

gösterilen Kan muharebesinden daha · kuv -
vetli bir Bumlupmar zaferi yapıyor. B.undan 
sonra baş .. döndürücü inkilablar başlıyor. Oihan 
galibierine Tüııkün hakkını tanıttıktan sonra 
murlardanberj, Türkü zincirlerle- bı,ı.ğlamış olan 
bütün eski kayidieri ortadan , kaldırıyor, dini 
düny.adan afll'ıyor. Milletin yarısına öbür ya:rı
sile , eşitilik veriyor, · analar!mız.ı, kız kardeşlel'i

mizi bize, akran yapıwor, kanunlarJmızır huku
kumuzu; her şeyimizi değiştiriyor, asrileştiriyor, 
modernleştiriy~r. · O vakte . kadar geri, iki asır
danbel'i ·ı ala.y edilineğe layık addedilen· ı Türk 
milletini · herkes : şere:Eli bir millet ·diye telakki 
ediyor .ve aı-tfkı·Türkle ı alay ı etmek; Türkü .hakir 
görmek, Türkü ' tahkir,-etmek · dünyadıt unutulu
yori bilakis · Türkı· en şerefıli milletlerden sayılı
y.or. Daha .evvel Avr-upada ve dünyada milliye
tJ.ni,·.sakla-ınayı ·düşUn.en bir ·çok -k}şiler Türk ·ol
masalar bile Türküz demeye başl:eyorlar. 

Sonra bize tarihimizi 'öğretiyor. Türk tarihi 
kadar ihmal edilmiş hiç bir şey yoktur. Onu in
celiyor,· tedkik ediyor, görüyor ·ki, biıı çok Av
rupa alimleri Türkün .bütün medeniyetin-başm
da olduğu.nu bulmuşlar, fakat bir türlü itiraf 
etmek istememişlerdir. Bundan başlayarak tari
hi derinleştiriyor ve .evvela ·bize gösteriyor. Son
ra herkes itiraf -- ediyor -ki, ilk medeniyet Twk 
medeniyetidir. Medeniyette Türk• bütün millet
leriıı-ıbabıı.sıd!r-

Ond&n· , s~mra aşıııılardanberi ihmal edilmi§ 
olat~- bu memlekette biı1 - kaç asır - g~ri kalıru:ş 



-m-
olan· bu memi~kette . ekonomik inkilah yapııyor. 

Ya:v.aş -yavaş -kuvvetl1 ibir . sanayi k.ur.utyor ıve gös
teriyor..ki, biz yalru:z .memur, ve ~sker .olmakJ ·için 
yaratılnuş değiLiz : Dünyada mevcud bütünı fa
aliyetleJ,>d.e .mwvaffak olabileceğimiızi .göst.eriyor. 
Hem de bunu .en müthiş iktısadi buhranı:n bü
tün .dünya;yı·ısarshğı· bir za.ın a,ndao yapı;yor. 

Ondan sonmı., cihanda büyükı, har.bden son
ra teessüs eden mThv-azene; bozıdma;va . başlıyor. 

Bir· takım Devletler y:eni .yeni menfaatler te
mine kalkışıyorlaı: ve mu.v-affıı,k· olmağa, başlı

yorlar. Derhal Atatürk, o dev.rin. , icab1ı olarak 
Türkiye yi de bu Devletler gibi, yeni ıyeni menfa
atler temin edenı büyüyen, ilerleyen 1 bir millet 
olarak ortaya atıyor. Boğazlaı.ı 1 mukavelesini 
lehimize · değiş~iriy.oıı, Hatay meselesini bildiği

miz gibi hallediyor ve oradaki 100 bi:nıerce 
türke istiklal temin ediyor. Binaenaleyh dün
yada bir tarafta:r;ı. büyüyen,. ilerleyen··Devletler, 
bir taraftan gerileyen Devletle!' . varken, büyü
yen, ilerleyen ve kazanan Devletler arasında 
T.ü'f.lkjy:_eyi bulunduruyor. Bunlarr ~ yapark.en diiş

ml.!onlıı.rrnm da gönlünü alarak yapıy,or ı Eüınse

)'li ·a!eyhinüzde söyletıniyor .s hem· biz . menfaat
l~ıı · t~,-ni.n ·ediyoruz büyüyoruz,. dinam~kı Devlet
ler.aııaınnda yer . alıyor-uz,. hem de. bundan muh
t~u.::f . ş~k_i]Je~il~ ı mutaı;arrm ·olap.ların dostluğup.u 

~~inle,mjş : oluyorru;. . Za:nnederim ki bu kada
l'Ill!.ı hjç_ kim,s%yapa!framıştrr. · Kendilerine men
f{latJeıı ·· ttı.~İJı ede:p.ı 1 diğ.er dinamik Devletleri 
el~ ·: aY:n_ıı}H gqrpı,ıjı kj, her .·muvaffakiyetleri üze
rJJJ. ... ~ı ıdA~ıu.ı~p 'ltJt lqı,t - diişman olmuşlardır. 
Tji~lQ.-ye, ·b.i;iyl~ d~l~ir, hem ı k.a.zamnıştııı ' ve 
h~- de kimdw.ı ~ıliliD,.IŞdse r O • dahaı ziyade ı dQStu 

o]Jllwnur_. 
Dını:let ı ad.ammm· bir huhusi hallerini ele ahr

sakı şunlam göriiriif;,: 
O Jenı müşfik .bir arkadaştı. Her. hangi bir ·ar

kadaşı, kendisine-kederim var dediği zaman; ona 
elindenıı geleni yapmasm ve onun derdile ·kendi 
derdi! ' ile olduğu ıkadaıı • alakadar ' olmasın; bu 
gt>r.iilmemiştir. Onun kadar aifedici ibir Bii
y;ü_ğümij.9s .olmamıştır.. Milli 1 meseleler mevzu
ibaha , olm.ıke:p. ' amansız olıil!du. . Fakat milli me
seleler vahe.pıetini kaybetti miydi derhal babalık, 
müşfiklikı hissi .galib gelir ve· derhal affederdi. 
Bunlarnı yüzlerce misali vardır, içimizde doğ

rud.ap. doğruyar şab.id :olanla:r vardır. 
Her 4ÜI'lü.. muameley;e, tahıı,mmül· 1 eder bir 

adaındı. Samimi· olduğuna kani olduktan sonra 

ne söylel)Seniz kabul ederdi. T.arih dav;a~ en 
üzerine alııuş olduğu ve sökmekı ist~diğ.' bir . da,ya 
idi. Şahsi bir misal anlatapm. Bu. daıvıı. , baş-
ladığı vakit ben Kabilde bulunuy;ardll!lll· Y aııı
lan iki kitab bana gelmişti. Ben de bir m.üt.a.
lea, yazdnn, alaylı idi, istihzalı idi. Zi.ra. o .. iki 
kitapdan kafi d~recede anlayamaınıştım, ÜJl

dan sop.ra Ankaraya geldjm. Bana,bir şey ~e
medi, beş altı dap.Jı kitab verdi. Bazı fıı.aıll3rı 
çizmiş~i. Bunları olm .swinle SQnra.ı k<ınuşa-lıım., 
n~.çin . alay ettin bizimle dedi. O ese.sde:ı:i .Q~q
ytl11Ca haklı olduğunu aıüadıın ve evvelce, bunla
rı bilmiyordum. dedim, iş .o suretle g~çti .. 

Öğretici, yetiştirici idi. Bir şey sQr».r, on)lll 
h&'l\lqnda y:anlış . mütalea ver,irseniı; öğretı;nıığ,e 

çıı.lışır, ıkısa cUmlelerle izah. ederdi. O ~adat ,ko
lay doğru yolu gösterirdi ki, iki kelill\esi1 ile-ay,
larca düşündüğün üz bir şeyi aydınlatıverirdl. 

Manevi tahamülü kadar maddi tahammülü 
de hariku!llde idi. Onun kadar çalı~ım- a®m 
görmedim ve onu görüneeye k,adar da.Aaı;~v.vur 

ve .tahayyül etmedim. Bir işi •üze,rine, aldl mı, 
üzerinde 2~ saat, 44-saat ı 66 ,saat <iurmada,n çalı
şırdı. Ben de kendimi mütehamil zannede.rdim. 
Onu gördükten sanra tahar.r.ıüle hayret, ett_iır.r.ı. 
Halbuki benden on yaş daha büy,ük, ibUı.kadar 

meşakkat çekmiş .bir vücudda, haYil',et vere4ek 
surette çalışırdı. Bir işi eline alır, üze,ri;nd~rÇI}

lı.şır ve onu olgunlaştırıb başkalarına , malede®k 
vaziyete getirirse de;vrederdi ve-, d~vaı:nmı ·Ve ··şe
refini onlara. bıraıkırdı, kendisi ise yeni. bir . iş 
alır <U. 

Kalb acılığJrun, kendiJ~.i sevdiriciliğ~·nm· d~

recesini h.epiıniz biliriz Bu sihire , b enz~ bir 
şeydi. Bir defa kovuşt.u mu muhatab.ımn· kalbini, 
vasfım: derhal kavrardı. Bunu hepiniz ·ame_a 
te.crübe etmişinizCUr.-

0 milletine çok güvenirdi. Esasen Türkı mil
leti güvenilecek. bir mill.ettir · ve o da- .onıı. .güven
di. En .ziyade kızdığı şeyler uelerdi aı:~ad~r.? 
Kendisinden sonra bu milletin berbat · olae.a.ğmı 
düşünülmesi, tasavvur edilme.sidi. Bu millet -na
mütenahi büyükülklar yaratmış ve yaratac.aktı:r. 

derdi ve ıı,yni zamanda ben bir gün ölebilirim;- şef

leriniz vardı-r, peyda olacaktır, yeti-şmişlerclir, 

onların peşinde gidecek:üııiz . derdi:. Ren hayatta 
oldukça elimden geldiği , kadar · yeni yeni şeyler 
yapacağım. Fakat benden serıra; yese düşmenize 
kat:iy~n ta.ha:ınmiil edemem derdi ve r bunu hisset
ti>renle:re kızar<lı 
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Kendisinin ne kadar sevildiğine hepimiz mü

temadiyen şahid olmaktayız. V efatinden üç 
hafta kadar evvel geçirdiği üç, dört günlük bulı
ran esnasında herkeste duyulan acıya ufak bir 
örnek gösterıneyin; bir kaç kişi otomobil de gi
diyorlar. Aralarmda Atatürkün sıhhatindrn 

bahsediyorlar, şoför bunu duyuyor, ağlamağa 

başlıyor, otomobili idare edemiyor, sağa sola 
sapınağa başlıyor, bunu gören yolcular otomo
bili durudrmağa mecbur oluyorlar. Daha Ata
türk ölmemişti, hallrnnız bu kadar heyecanlı idi. 

Öldükleri anda İstanbulda idim. Beyoğlun
dan geçerken en büyük em~llerini, en büyük 
hayallerini zirüzeher ettiği insanları dahi, gör
düm, samimi olarak ağlaşıyorlardı. Samimi 
olarak hepsinin içinde bir durgunluk bir heye
can vardı. O yalnız yendiği milletlerle değil, 
yalnız Türk milletinin menfaatini temin için 
çarpıştığı milletiere onların ferdierine dahi ken
disine düşman olmaları aklen icab eden ferdiere 
dahi kendisini sevdirınişti. 

Onun söylediği gibi bu millet daima kuvvetli 
olacak, gitgide daha lmvvetleşecektir. O bunu 
görmüş ve söylemiştir. Eser yaşayacaktır, 
büyüyecektir. Bizde ve ecnebide bazı aklı erme
yenler, Atatürk ölürse ne olacak diyorlardı, bu 
idare kalacak mı diyorlardı. Bir kaç gündür bu
nun cevabını millet verdi, biz de vermekteyiz. 
önderlerimizin arkasında bu günkü gibi toplu 
durursak Atatürkün eserleri dünya durdukça 
yaşayacak, atmış olduğu tohum ve büyüttüğü 
ağaç dünyalar durdukça yaşayacaktır ve bü
yüyecektir. Yarattığı yeni çığırda gidecek olan
lar nelere kadir olmazlar. 'farih bize gösterecek 
tir. Önümüzde olanlarla mütesanid yürüyece
ğiz ve büyüyeceğiz. Bu büyümenin bir kısmını 
biz, bir kısmını da torunlarımız görecektir (Al
kışlar). 

BENAL ARIMAN (İzmir) - Sayın arka
daşlarım, 

Bu gün bütün Türkler, bilhassa Türk kadın
lığı en kederli, en sıcak göz yaşlarını döküyor. 
Türk kadınlık tarihinin elem ve göz yaşı dolu 
siyah sayıflarını kapayıb, önümüze bembeyaz, 
nurlu yapraklar açan büyük Atamızı, kıymetli , 
eşsiz babamızı kaybettik. 

Yakın zamanlara kadar peçelerin, kafeslerin 
arkasında dünyayı bile görmekten menedilen, 
bir sözle, en ufacık bir suçla, kurduğu yuvadan, 
çocuklarının arasından kovulan Türk kadrnmı 

yuvasına sahib eden, evladma sahib eden, or
dularla kahraman yetiştiren Türk anasını in
sanlık kurumundaki layik olduğu mevkie çıka
ran büyük kurtarıcımız ebediyyen aramızdan 
ayrıldı. Kayıbimiz büyük, kederimiz büyüktür 

Onun zıyama ne kadar yansak, ·nıe kadar 
göz yaşı döksek yine azdır. Atatürkün dünyayı 
aydınlatan e~siz adı, asırlarm kanatları üzerin
de ebediyete kadar gidecektir. 

Arkadaşlarım; bu gün kalblerimizde kana
yan bu büyük yaranın yegane şifası, döktüğü

müz bu sicak göz yaşlarmni en büyük teselHsi 
de, Atatürkün kıymetli arkada~ı aziz tnı-;nünü 
başimizda görmekten duyduğumuz sonsuz inan, 
onun kuvvetli iradesinin ve kıyınetli arlmC!Rşla
rınm• kalbierimize doldurduğu çok büyiik itıni
nandır. 

Var ol aziz İnöİıü. 
Müsterih ol büyük Atam, senin eseı·in che

diyen yürüyecektir. 
FUAD GÖKBUDAK (Konya)- Aziz ve ye. 

tim arkadaşlar; siz vatan işlerinde istediğiniz 

kadar rüştünüzü isbat ediniz. Bu gün her bıri
niz ve on yedi milyon vatan çocuğunun her bi
ri, birer yetim halindesiniz, Kamutayınız karari
le adına (Atatürk) dediğiniz babanız nerede ? O 
aylarca ölümle pençeleşti, mevzuu bu milletin 
ölümü olsaydı mutlak yenerdi, mevzuu kendi 
şahsmm ölümü idi: YenildL Dolmabahçeda ha
tan güneş; on yedi milyonu ışıklandırarn ve in
sanlık cihanını ziyaiandıran büyük deha güneşi
nin sönüşü; n~ can yakan, ne acı bir grubdu ... 
Biz bu gÜineşin bala tuluuna doymamıştık, gü
neşin kemalini gördük, Çanakkaleden Hataya 
kadar zafer şualarile parlıyan bu kemal bize yet
medi. (Her kemalin bir zevali var) Hayır, aczin 
sembolü olan bu tekerierne; Atatürk nesiinin 
kafasından kazınıruştır, biz zeval dininin mün
kirleriyizı biz Atatürkle temessül eden kemale 
koşarız. Azimetimize kara toprak; mani olmak
tan çok uzaktır. Hakikatİn tahlilinde belki bin 
Atatürk vardır. Fakat şuurda mutlak iki Mus
tafa Kemal vardır. Birisi herkese benziyen göz
lü, başlı; ayaklı, kollu ve karaciğer li Bustafa 
Kemal. Öbürü Türk tarihini ebediyetin en son 
hududuna götürecek olan Kemalizmiİı Mustafa 
Kemali. Kemalizın; dahi bir Türk recülü devle
tinin insanlığa açtığı ulusal yolun ifadesi, milli 
bir dehanm beşer kurtuluşunu kurmasmm keli
mesidir. Hasta ve mağhlb milletler bu iksiri 
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kendi bünyelerine tatbik edince derhal dirilir
ler. Bu iksir ile hasta adam adındaki kendi mil
leti dirilmiş ve onu model ittihaz ettiğini söyli-
yen Avrupanın ortasındaki milletin tarumar 

ve perişan hali üzerinden kalkarak nüfusu 
80 000 000 a ve nüfuzu ummadığı mertebeye er
miştir. Onu İran ve Efgan hırzı can ederek kulla
nıyor, onu mahkUm olan ve kurtulmak isteyen 
her millet tereddüdsüz kullanıp kurtulabilir, İs
met İnönünün Reisicümhur olarak ilk nutku; 
ferd olarak Kemalizmi hazmetmiş bir insanın 

çıktığı yüksek şalıikayı gösterir. 

İngilizlerden Lehlilere kadar bütün garb 
matbuatı müttehiden, insaniyetİn içinden büyük 
bir adamın ayrıldığını işaret ediyor, tarihin bü
yük recülü devleti ölmüşse de Kemalizm beşe

riyetİn bağrında ve Türk ırkının ebedi taahhüdü 
altmda millet ve devlet mefhumu yaşadıkça de
vam edecektir. Hatta onun millet ve devlet mef
humu haricinde beşerin içine ve izzeti nefsine 
işiiyen ayrı ve husus! kudreti vardır. 

Atatürkü en hakiki manasında kimse tarif 
edememiştir. Bilhassa bizim neslimiz; Çanakka
leden Hataya uzanan zaferler destamm, beşeriye
tİn yüz akı ola büyük Türk inkılabmı o büyük 
Adama layık olacak veçhile ne şiirde, ne resim
de, ne musikide terennüm edememiş, bir Türk 
alimi onu tam bir ilim gözü ile ihate ve ifade 
edememiştir. Atatürkün tam ifadesini, Üniversi
teden en küçük köy mektebine kadar bu gün 
onun ölümile genç ve çocuk bağırları yanan ye
ni n~silden bekliyoruz. Atatürk mevzuu üstünde 
dehakar zeka ışıkları istiyoruz. Biz Çanakkale 
senfonisini yaratacak Türk musikisi; Atatürk ru
humuzun en ince yerinde işieyecek Türk şiir ve 
nesri istiyoruz, Atatürk portreleri şuurumuzun 
derinliğindeki Atatürkü bize göstermelidir. Hu
kuktan Atatürk inkılabının sentezini bekliyoruz, 
Tıb fakültesi beşeriyetİn karaciğerine imdada 
koşan ve kurtaran Türk çocuğunu sen doğurma
yacak mısın t 

Atatürk ölürse en yaparsınız? Bu suali ge
çen nisan ayında bir Beyrut aile sosyetesinde te
sadüfen bulunmuş olan mürrevver bir Türk kı
zına sormuşlardı. Türk kızı cevab vermişti : 

- Bu sualiniz beni can evimden vuran bir az
rail sorgusudur. Fakat ben içimin bütün hicram
m uyutarak söyliyorum ki Atatürk ölünce de 
onun müesseseleri fasılasız işliyecek, onun laye-

tenahi idealine ermek için Türk nesilleri birbi
rinden nöbet değiştreceklerdir. 

Şimdi Atatürkün ölmez bayrağı; «zafer» pa
rolası ile İsmet İnönünün mübarek elindedir. İs
met İnönü ki Atatürkün sağ kolu ve Atatürkün 
bu memlekete en başta ve büyük verimi ve nime
tidir. 

Sözlerimi bitirirken Büyük Atatürkün hasta
lığı esnasında beşer vüsatinin bütün imkanları 
ile büyük adamın baş ucunda heyecan ve imanla 
aylarca beklemiş ve büyük hastaya layık oldu
ğu büyük ilitimarn vazifesini hakkile görmüş 
olan Celal Bayar ve HükUmetine muhterem ve 
aziz arkadaşlarımın müsaadeleri ile Kamutayın 
derin şükramnı sunmak isterim ( Alkışlar). 

SELİM SlRRI TARCAN (Ordu) - Çok kıy
metli hatib arkadaşlar Atatürke aid söylenınesi 
lazım gelen şeylerin hepsini söylediler. Ben, bu
rada, huzurunuzda yalmz Atatürkün bundan üç 
gün evveline kadar olan hayatının bilebildiğim 
bir küçük kı ·mını söyliyeceğim. Atatürk na
sıl konuşurdu... O müstesna şahsiyetin talakat 
ve belağatını, bilmem ki bu aczirole sizlere an
latmağa muktedir miyim. Onda kendisini din
leyenleri miknatisleyen bir kuvvet vardı, O in
sanların doğrudan doğruya vicdanıarına hitab 
eder, en duygusuz olanları, en hissizleri bile 
imana getirirdi. Söz, Onun elinde kuvvetli bir 
silahtı. Onunla gönülleri fethederdi. O konuşur
ken lakrrdılar ağzından büllfir sular gibi çağlar
dı. O Şimalden Cenuba, Şarktan Garba akan bir 
muazzam nehirdi. Bazan sakin, bazan munis gö
rünen ve bilinemez nasıl bir ilahi membadan 
kayuayan bu nehir galeyana geldiği zaman et-
1'" 1'q köpükler saçan bir Niyagara şelalesi olur
du. 

O herkesin anlayış kabiliyetine göre hitab 
etmesini bilirdi. Onun müsahebesinden ilıtiyar, 

genç, kadın, erkek, şehirli, köylü derin bir zevk 
d uyardı. 

o en yüksek tanınmış alimlerle olduğu gibi 
4 yaşmda masum çocuklarla da konuşmasını 

bilirdi. İnsan onu dinlerken bir ince sazm tatlı 
nağmelerini işitiyormuş gibi olurdu. Onun dilin
deki Türk sazı Bethofen musikisi gibi ciham 
alakadar ederdi .Bir Türk kadar bir Amerikalı 
bazan bir İngiliz, bazan bir Fransız onun bela
ğatİ karşısında hayranlık duyduğunu itiraf eder
di. O Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde her 
yıl senelik nutkunu söylerken mebuslarm bu sev-
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g'ili ·büyüğü tıttn bir sükut içinde ne büyük bir 
alaka ve dikkatle dinledilderi -· ah o•,görülecek 
bir• ımltruıa~a idi - o müessir sözlerile baean dü
şürldüı.ıür, bazan •sevinç yasları döktürürdü. G>n
da. ı ıbüyük bir• ~umandan, müdebbir bir siyasi 
muketnmel .bii· tevbiyeci, emsalsiz bir mürşid 
hali vardı. Derin bir nüfuzu nazara malikti. Dü
nüDbilir, bugünü ·ga11ür, yaıımr <lüşünürdü. 

' O ketiili elile kurduğu- Millet Meclisine · ge
liit.k® loütün :Ankıtra ·güler yüzünü, tatlı tebes
sümii1ıü, ·· caınlı bakışını görmek ·iQin sokaklara 
dolciilür.dü. 'Mebuslar candan bağlı oldukları 

oob'üfÜk ı:ıevgiliyi yaşa, -vıırol nidaları ile kar
ş:tlar lıırdı. 

Mecliste herkes · yerini işgal eder, •lo calarda 
ecnebi sefirlerle, onların refikaları yer a>hr, 
halk kendilerine .ayııılaın ·mahallere o1nırur ve 
biraz ııanra . -iS1liklal marşı çalınağa başlar. 

Geliyor, Büyük Şef geliyor, :Atatürk geliyor, 
seshı~i '<itıryulurdu. Bütün çehreler gülüyor. Bi
la istisna herkes şe-vk ve neşe içinde birbirinin 
kula:ğına fısıldıyor: Geliyor ..... 

İşte ·büyük kapılar ardına kadar açıldı. Ata
tütık bir güneş gibi doğdu ve Meclis nurlandı. 

Bir alkış • tufamdır koptu. O ne alkış ... O ne 
içten gelen sevgi ve saygı. Bunu anlamak için 
görmek lazım. İşte karşn:nı:zda duruyor. Gök 
ma~isi gözleri birer projektör ·gibi her çehreyi, 
en .askm, en yorgun yüzleri bile aydınlatıyor. 
Bu sür~ldi sevinç tezalıürüne Büyük Şef vakar 
ve tevazu ile başını eğerek mukalıele ediyor. 

Kil'laşan sarı saçlarını itina ile arkaya tara
ınış, a~ parlak alnı bir kat daha tebarüz etmiş. 

Sırtındaki frak zarü endammın hatlarının 

bütün inceliklerini gösterecek ve en güzel .giyi
nen bir centilmeni imrendirecek kadar şık. 

Sol iç cebinden el kadar küçiik beş, on ka
ğıdı çıkarıp kürsünün üstüne koydu ve sonra 
kendine has olan bir nezaketle mi'llet vekille
rine taltifkar bir kaç cümle sarfederek söze 
başladı. 

Kelinıeleri gayet güzel telaffuz ediyor. 0üm
leler · sarili ve tam olarak bir fikri ihtiva edi
yor. P.ürah'enk sesi muhtelif derecelerde bazan 
yükseliyor bazan iniyor. Önündeki masaya bı
raktığı k8.ğıdlara ara sıra bir göz attyör. De
rin'den bakaın gözleri, düşüncelerin'deki katiye
ti ifade eden elleri ve ince uzun parmaklarının 
mevmın hareketleri sözlerini takviye ediyor . 

. vatanm iBtikbaline aid mülahaız:alarmı söy-

lerkan nıillet coşuyor, ·&lkı§tan Meclisin kub
beSi inliyor Atatürk, o canlı say heykeli hafü
ce ıbaşını eğerek metnntuiiyetleııini .iız:har :ediyor. 
Yine nutkuna devamr ediyor. 

Heyecandan, milli ;gtı.ııur.dı:tn, .ııefse itimad
dan doğan ·bir ·itmmım. ·•ile bu büyük · Dalıiye 
bir kat daha ·bağlantyor \'e onun tı:nemleketin 
hayrma• matuf olan her .arırusuıtun -husulü .yo
lunda" can vei'meği eatla minnet bildiğini lisam 
hal ile izhar ediyor. 

Büyük hatibin bizleri :meclub ·eden sözleri
nin bütün kıymeti · bir kelime ile .hulasa .. adilebi
lir : Feragat. 

İşte zannımca Atatürkün, bu emsalsiz' batibin 
bütün büyüklüğü burada. ·o, memleketin sela
meti uğrunda fedakarlığr kB.fi görmüyor, 'fera
ğat istiyor ve bunu önce kendi gösteriyor. Fa
rağat. Bu temiz, bu hırstan, şahsi mtinfaattan 
uzak fikirleri cazib ve canlı bir ifade ile anla
tırken o fani insanlıktan tecerrüd ediyor, başlı 
başına bir vatan oluyordu. Onun içindir ki onu 
sevenlerin, ona gönül bağlayanlarm ınulıa:b

betinde vatan seVgisi· beraber tMelli• ediycır, "Va
tan'In büyük ·eV'ladm.ı vııtam ·gibi · seViydr ve·•ötta 
prestiş ediyordu. 

Atatütk ölıne:di ·ve ölmiyecek, çünkü ·<lnun 
her gönülde bir lıeykeli var {Bravo se8leri, a:lkış
lar). 

lU1Şl:Nt BARKIN (Sanısun) ........ ~-iz·· arka

da~lar, engin bir mtıtem içindeyiz. HtidudMuz 
büyüğümüz için söylemek lazım g~len ~özleri 

Mnden evvelki hatibler kafi Iiıikdarda söyle
diler. O sözleri tamamlatitak için bütiin milletin 
göz :1aŞlarr kafi ıniltds.t<da akınl§ttr, daha 'da 
çôk akacaktır. Beni ··buraya irlil'iiEiyen 'zamret 
onun, kanaatinca en •l:iüyük · tf111cizıısini tebai'tlz 
ettirmektir. Otıun en büfok mucize~is 'Jled'İr 1 
Niçin böyle duyUyorum, niÇin böyle aititjr.ortttn, 
ona niçin en 'büyük mucize 'diyorum. ·Sitbrt'niZI 
suiistimal etm~en bunu izaha çalışacağrtn. 

Arkadaşlar i ben yaŞta, aşağı yukarı kıSmı 

küllimiz, ben yaşta olan insanlar i İmpa:ra.toi-lu
~n üç· yüz senedenberi ' m.ütemddiyen ters tara
fa yürüyen idbtı:r akı1l'tnm en son hamlM.eıfini 
gören insanlitrız. Biz o'yle güiıler göm~Şüz ki 
memleketin, ' bu ' !mpatatorluğtın ~r hıtdlen 
pek çok krrpdmış olduğu •halde 'daıhi ' bir ucu 
Fizıı.n, bir ucu Yemen, bir ·u tm Kafk~a idi. Bir 
ucu da ''l'unaya varıyordu. Öyle 'bir devir'de o bü
yük va ta:'D'm ışlklı kala:n te-k bir yerin'in k&l-



-225-
madığmı da gözümüzle görnı.üştük. N ereye 
baksak karanlık, zulmet çökmüştü. Biz o ka
ranlık günleri titreye titreye yaşadık. o devrin 
içinde bilmeyerek bizim çağda bir çocuk doğ
duğuna şahid olduk. Onun küçüklüğünü, ço
cukluğunu pek çoğumuz yakından tanırız. 

O kara günler karardıkça o küçük yaş açıl
mağa başlamıştır. Artık ne hacet, bütün dünya 
tasdik .ediyor. Memleket battıktan sonra o, bir 
güneş olarak mem_leketin ufkuna çıktı. Onun 
ışığı bütün karanlık noktaları ışıklattı. Evet 
böyle bir güneşti ki Türk olsun, yabanci' olsun 
onun huzuruna çıkabilen en yüksek zekalar ve 
kabiliyetler, güneşin karşismda sönen yıldızlar 
gibi sönmüyorlardı. Bunu inkar edecek dünyada 
tek kimse yoktur. İşte bu güneşi insan olarak 
aramızda senelerce gördük. Emirlerini başımı
zın üstünde tuttuk. Gösterdiği 1stikamette yü
rüdük. Bütün dünyayı hayrette bırakan inki
labları yaparken onu gördük. Onun güzel yü
zünü, mübarek vücudunu her gün temas ederce
sine yakından görüyorduk. Her fırsat düşdükçe 
elini öpüyorduk. Onun madeni sesi her gün ku
lağımıza geliyordu, onun güzel bakışları her
an üstümüzde çağlıyor, parlıyordu. Atamızdı, 

hayatrmızm kaynağı idi, yaşayışımızm en bü
yük kuvvet membaı idi. En karanlık dalgalar 
arasmda en korkunç hadiseler karşısında ilk 
hatrrrmıza gelen «Atatürk idi. O var iken, ne 

olabilir.» derdik. Burada uzatmağa, açınağa ha
cet yoktur, vakit vakit siyaset aleminde mü
balagalı haberler dolaşıyordu, fakat Atatürk 
var, ne korku var. Herşey orada idi biz ona te
mas ederken her gün onu görürken bundan beş 
gün evvel onun vücudunun gözümü ün önün
den ebediyen ayrıldığını gördük. Kendisine 
yakın olmak, arkadaş olmak saadetine mazhar 
olan bizler onu küçük yaşından beri tanıyan 

bizler onun bütün eserlerini gören bizler nasıl 
oldu da çıldrrmadık, çil yavrusu gibi dağılma
dık. Herkes bunu bekliyordu. Fakat bizi bugün 
birleşmiş bir yumruk gibi onun ruhu yanmda 
milleti bütün istikbale hazırlamış olan ve hiç 
korkmadan, irkilmeden, sağa sola sapmadan ilel
ebed ileri daima ileri yürütecek olan onun en bü
yük mucizesidir. Evet gözünü kaparken yürüyen, 
bir olun, ben yine varım diyordu. Benim ka
naatimce arkadaşlar, Atatürkün en büyük mu
cizesi kendi ölümünden sonra başlıyor. Yüz se
ne sonra gelecek olan nesil dünyanın en mede-

ni en üstün, en zengin, en ımesud, en müreffeh 
vatanını görecek, bizi hatırlayacaktır. Diyecek
lerlci, onunla beraıber yaşayan insanlar ne me
sud insanlardı. Tarihi tedıkik ederlerken bu gün
kü manzara gözlerinin önünde tecessüm edecek ve 
o büyük Atanm, o büyük ilrudretin birdenbire 
uful ettiğini kendisile beraber yaşayanlar gördü
ler de nasıl oldu da, çıldırmadılar diyecekler. 
Onun en büyük mucizesi işte bu gün bizim çıldır
madan ve dağılınadan onun gösterdiği yolda yü
rümemizdir. O, bu vatan:r ebediyen mesud etti. 
O büyük varlık ebedi ıbir varlık olacaktır (Al
kışlar). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Muhterem arka
daşlar, Atatürk bizim, hepimizin can:rmız, ruhu
muz,, hayatımız, her şeyimizdi. Ne fayda iki, 
onu elden kaçırdrk. Atatürk sevıgisine misal ol
mak üzere bir arkadaşımız bir şoförü göstvrdiler. 
Bendenizin henüz daha yeni söylerneğe b~layan 
ufak bir yavrum var. Geçen gün elinden tuh
rak heykelin karşrsma getirdim. « Selarn .Ata
Türk » dedi. Yan:r başımda tan:rmadığım bir zat 
ıbu vaziyeti görünce çocuğu kavradı ve öptü. Yani 
demek istiyorum ki, A.tatürke saygı, sevgi çocuk
larla beraber doğuyor. 

Şimdi huzurunuzda, ıbir cismi camid gibiyim. 
Maneviyatım, ruhuım Atatürkün maneviyatı, ru
hu huzurunda baş eğmiş bulunuyor. Kendisine 
soruyorum: Neden bizi yetıim ve öksüz bıraktın 1 
Altatürk bana cevab veriyor, diyor ki : «İçöz, 
- bu !çöz soyadını kendileri lutfen bana teberrü 
ettiler, ebedi bir hatıradır - iben ölmedim, ben 
olgun ibir :millet yetiştirdiım, temkinli, vakarlı 
bir meclis kurdum. Bu millete ve bu Meclise 
bir takım emanetler tevdıi ettim. Bu millet ve bu 
Meclisin bu emanetleri yapıp yapmadığına neza
ret edeceğim. Ruhum, maneviyatım daima siz
lerle beraberdir, müsterih olunuz ... » Bu husus
ta müsterihiz, arkadaşlar. 

Şimdi hatırıma ufacık ibir şey geldi : ıbir za
tin 25 yaşında bir eviadı vefat ediyor. Onu te
selli için ıbir arkadaşı geliyor, görüyor ki haki
katen çok müteessirdir. Soruyor : nedir bu ka
dar teessürün 7 Diyor ki; falan zatin Ibende 58 
senedenberi taşıdığım çdk kıymetli, baıha biçil
mez bir emaneti vardı, onu o kadar benimsemiş
tim ki ... Dün geldi aldı. Bundaını çok müteessi
rim, mümkünse tavassut et ve git bunu bana ge
ri al.. Hem emanet, hem ıbu kadar kıymetli ve 
baha biçilınez bir emanet olduğunu söylediğin 
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halde saıhibi alırsa çok muduı· Y Keş~ · ölüm he
pimizi alayili da o kalaydı. 

Bu acı kanun dalayısile bu kürsüden hitab 
ederken bir kaç gün içinde mutttı.li olduğum ba
ZI arzuları da burada söylemek istiyorum. Btı_ 
gün •gazete de gördüm ; Aıtaıtürkün mübarek cese
di muvakkaten, katği surette. kebri tooyyün edin· 
ceye kadar, müzede kalacaktir. Hallt Aıtatürküı 

sağlığında b~ı:nda taşıdı ve onu maneviy.etin
de de daima başmda görmek istiyor. Hemı de 
mübarek kabirierinin A'Ilkaranm hiç bin nokta
sından aşağıda yaıpılınasma razr değiliz. Kale
nin ortasında yüksek bir yere yapılacak, maka
mı mahsusuna de.fndilsin ve uzaktan en ev:vel 
görenler ona •tazim ile eğilsin. İcabederse biiıtü11 
malımızı, mülkümüzü de bu uğurda• feda edebi
liriz. Bütün arzumuz budur. 

Sonra şurada bir lev:ha var <<Egeme.nlik: ulu, 
sundur» diyor. Bundan evv.el «Ulus egemenli. 
ğin» idi. İşte bu kıymetli levhanm . altın-da o mü-

baook Ş$1-hsi~,etin ibir. büstiinfuıf dlWni suret·te· kal 
ma&: arzu editiy,or; 

Sonra memleketinı her: •ta~:afı: bu·-gjim kanı ağı,· 

lıy,ol\ Y.alruz ·17 - 185 mil~.on Tür.k, değil, ; matbu.· 
atta gördüğümüz . gibi; cihanı bu teessür-ümü.oo. 
iştirak ediyor. B.ütüm Tüıık . halkıı . Türk. c-vatan-· 
d~arı bizzat bu merasirnde hazır. ibulunımak . is
tiyodar. T.abii buna. imkm ~oktur. Mübarek. 
k-abrinin hütün vilayetlerden birer parça. to.prak. 
c.elbederek. onunla . örtülmesin1 teklif ve bunun. 
ar.zu~ umumiden olduğunu anederim. 

Müsaadelerile buna dair bir · :takrixim. varılır .. 
Kanunun neticesi rey~ k-oriuldukt.an. sonra. okun..
masım istirham ederim. 

BAŞKAN, - 0nı arh{}.aş daha· söz almıştır. 
Mühaade buY.Umıı:samz- on~ b.eş dakika.· celse. ar~ı: 
yapalım. 

On. ib~. dakika sroır.a. to.pla.nınak. üzere. celse.~i. 
kapıyorum. 

Kapanmat sıı;atii.ı : 16120: 

1K1NC1 CELSE 

BAŞKAN - Celse açılmıştır, devam ediyo
ruz. 

Söz Naşid Uluğundur. 

NAŞİD ULUG (Kütahya) - Bundan. 20 se.
ne evvel Türkler yetim düşmüştü, vatau!arım 

kaybetmişlerdi. Çok iyi kaipli insanlar, kitılele1' 
ağlıyordu. İçlerinde ağlamayan bir tek adam 
vardı. Bu gün bütün bir cihamn ve Türk ulusu
nun arkasından ağlaclığı bu büyük adam, kalbi
nin acılarnu, yüreğinin sızılarını azme ve irade
ye kalbetti: Ya istikHU, ya ölüm, dedi. Anado
luya koştu, cihan harbinden sonra zincirleri red
deden ilk o, oldu. Arkadaşlar, bu gün arkasm
dan bütün bir cihamn ağladığr bir insan ; onu
tanırsınız, onu hayatr boyunca tanırsınız, 33 se
ne istibdad bu memleketin maddi ve· manevi· bü .. 
tün kuvvetlerini eritiyordu, herkes müşteki. idi, 
ağlıyordu . Y almz o, daha mekt-eb sıralarmdaı bu 
istibdad idaresini yıkmak ve onun yerine hiç 
değilse bir meşrutiyet kurmağa çalışıyordu1 ar
kadaşlar bu millete meşrutiyeti bile çok gördü
ler, fakat büyük adam yine herkes ağlark&r. 
kendisi ağlamıyor, İstanbula bir hareket ordusu 
yolluyordu. 

Arkadaşlar, Trablüs, Derne, Bingazi ... Birer 

göl . parçası dahi olsa vat"anm bir P.af'.ÇaSI' idi . 
düşmanlar saldır.mıştı.; herkes ağlıyordu, o. ağ;
lamadı, gençliğini bu.. çöUerde eritti 

Arkadaşlar, nihayet bir· gün Çanak-kalede 
milli mukadderatm hiç. bir zaman bi~yabancıya 
teslim edilemiyeceği bir. anda, . çıktı, kumanday,ı 
kendi eline aldı ve cihana yep. yeni bir istikamet 
verdi. 

Arkadaşlar, milli mücadelenin kara. günleri, 
çok acı günleri oldu. Bir çpk_ iyi insanlar. 
göz :v.aşları döktü, fakat tek ağlamayan atiden 
emin Mustafa Kemal idi. Zafer. oldu, bir gün 
Bursa, kurtarıcısnn karşılıyordu, 38 senesinin 
kışı. . Bursalılar onu alk ış-lıyor, kucaklıy,orlar.dı. ; 
ayağa kalktı dedi ki : «• - Arkadaşlar, Bursa 
istila edilmişti. O gün Büyük Millet Meclisinin . 
kubbesi hıçkırıldada ç:mlıyordu, içlerinde ağ.la. 
maktan memnu olan bi ı:.- tek adam varsa, o da 
bendim. Bir hatib ~kadaş, . kür.süden feryad 
ediy.ordu; vatanm bağrma·düşman dayamışıhan
çerini, yok mudur kurtaracak. bahtı kara. ma~ 
derini? 

Y erirnden fırladım, y-anlış · sö~lüyorsını; de
dim; vatanm bağrına düşman. dayasm :liançerini, 
bulunur kurtaracak bahtı . karaı made:rinih 
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.Aııkadaşlar, Miudaıı~a mütaııekesile ozan 

aras~nda, annesini kaybetmişti, bu kana .habeı:i 
•k6Ildisine ~~eti.ııdiler . . Göz ifaşlaı:mı bize göster
<madi. ılzı;niııde . anasın:rn ımezanı ,baş:mda saf bağ
Jamıştık, heı:kes ıağlı;yord~, ağlama\Yan ·bir ek. 
adam vaudı, ,o gene :Mnstai!a .:Kemal.di . .B:ize ara
da ,da is1ı,ibdadla mücadele etmek dersini -veni
l)lar, .ınilli h alkimiye te ısa.mlmak ,liizıumrnrdaın bah
.sedi~rordu. 

.Arkadaşlar, :!bısta:fa Kemali ağlarken de 
gördük: 19.27 :senesinde -GümhudJmt ][alk Par
tisinin büyük kongresini kapat:r:nken : Şimdi ·hür
metle -huhı:ndngumm bu oktada, bu :lıitabet 
k..ürsiisündı:ı, .nutkuııu ,tamamlayıp ibüyük ·ese
ıfuı.i, 'Tüıik gençliği:ne emanet · ettiği zaıırı.a:n, •o, 
a.ğh~o.r.du. Diyordu ki, «:ffiıy cnürk istikbalin.i.ıı 

ev.ladııi .i§tıı bu aıhv,a-1 .ve şer.aıi.t i(}inde dahi vazi
fen lllirk jstikla.I e Cümhuıüyetini kurtarmak
t.IJ'. .lfu:htaç .olduğun ud·ret damarlarJndaki 
asil ka•nda nıev.cudaur.» 

.M.atü:rk, lıa~ali .kaırşunda ·duran ve acısı yü
rejimi tyak~p <kavuran Atam i sana burada bü
tün bir millet önünde, 'bütün milletin .dili ola
ı:lllk, j;ekra lıyorum : ilenin eser1nle saadete eren 
'Dürk .nrilleti eserm 'çin a:ğlannyacaktır. Halk 
ltiitleleriui kölelikten kuııtar.an, şeref, ha:ysiyete 
v_e .fa~lete istj:nad eden rCümhuriyet, tezadsız 

rejim, Şaırk dün~asmda -vicd.anlarrn hür.r.iyetine 
ve hür tefekkıüne dayarnan Kemalizm ebediyen 
yaşayacaktır. 

Arkadaşlar, Atatürk ese11ini gençliğe ema
net ederken i~nde bulunduğumuz günün şart
lam}1a .bakmrkl':arak müdafaaı>'Im istemiştir. ·Göz
leri zaferden kanarm-ış bir cihanm önünde bu va
tanı esaıretten lmrtıaran Atatürk ; senin milne
vi huzurunda andiçiyoruz ki , o günkünden da
ha korkunç silahlarla mücehhez tecav,üzler kar
şıs,mda .dahi l'ür.k Cümhuri;yeti ve istiklali için 
g~ğüslerimizi -si per .edeceğiz (Alkışlar). 

BlimQ· 'l'tt.ıtıKıER ı(ı&.f~on Ka.r&1ıis.ar) - Sev
gi-li • -ve .k ederdi de ar~adaşlarım, 

eBu fa.ııi düny.amn merhametsiz kaideleı::inden 
biri ·de ölümdür. 

Be.nim gibi ıtıaçiz kimseler öldükten sonra 
topr.&ğa gömülür ve unutmur. Fakat, biiyük 
adıunlal', .büyük <dehalar, ölmezler, onlar dünya
nın .. so:nuna ,kadar r.uhlarda, kalbierde yaşarlar, 

taınihle.ne .geçerler. İşte .bu gün liıizim Ulu Şe:fi
miv;, ·m.ubar.ıık Barbamrz Atatürk ölmedi, Onun 
mukaddes vücudu :bizden aynldı, fakat onun 

muazzez hatırası, Onun yüksek eserleri, ebedi 
olan ·kahraman Türk milletinin kalbinde ve ru
hıında ebediyen ya§llıyacaktır. 

Atatürk bu güzel yurdu esaretten kurtar
dı, Cüm.huriyet rejimini kurdu, Türkün peres
tişini yükseltti ve Türkün şanını, şöhretini ar
tırdı, ve bütün dünyanın hayranlık ve sempa
tisini celbetti, yurdumuzun dahilinde ve bütün 
unsurlar arasmda muhabbet ve vahdet his
lerini uyandırdı, o sayededir ki, bu gün, bila
tefrik cinsü mezheb, yekvücud olan on sekiz mil
yon Türk, kahraman ordusu ile, bu güzel yur
dun ve Cümhuriyet rejiminin muhafaza ve mü
dafası için karurun son damlasım akrtmaya ha
zırdır. Atatürkiin son zaferi sevgili Hatayımız 
oıau. Atatürk yalruz Türkiyenin değil, bütün 
dünyarun en büyük adamı idi. Türk milletinin 
matemine bütün cihan iştirak ediyor. 

Atatürk, dünyarun sulh peygamberi oldu. 
0nun yüksek fikirleri sulhü isteyen milletler 
için bir düstur oldu . ve bu gün o mukaddes fi
kirlerin ve direktiiierin yavaş yavaş kök bağlayı
şını görüyoruz. 

Bütün Türklerin cam olan Atatürk! sen öl
medin, sen ebediyen yaşayacaksın ! Senin muaz
zez ruhun, sevgili annene kavuştu, onun ağuşun
da, senin kurduğun ve öğrettiğİn bütün yüksek 
prensiblerini, bizim harfiyen takib ettiğimizi 

göreceksin, millet ebediyen bunu ifa etmek için 
and içmiştir. 

Bütün Türk milletinin sel gibi akan göz yaş
ları senin mubarek kalırinin üstünde yetişecek 

olan nadir çiçekleri sulayacaktır. 
Senin mubarek vücudun bizden ayrıldı, fa

kat senin mukaddes hatıran kalbimizde ebedi
yen yaşayacaktır. 

Türk milleti var olsun ! 
Kahraman Türk ordusu var olsun ! 
Kahraman bir asker olan, alemşümul bir şöh-

ret ve bütün milletin sevgi ve itimadım kazanmış 
olan yeni Cümhurreisimize uzun ömürler dilerim 
( .Alkışlar) . 

İSMAİL M:EMED UGUR (Srvas) -Büyük 
Atam, asırlardanberi garib, fakir, öksüz, 
yetim, iç döğen biz köylüleri elimizden tuttun, 
bağrına bastın, bizi yetimlikten, fakirlikten, sa
hibsizlikten kurtardm, bize insanlığı öğrettin. 

Ah i Atatürk, bizim benzimizi sararttm, boy
numuzu -eğri koydun, yine bizi yetim ettin Bü
yük Atam. Seni unutmayacağız. Milyonlar1a 
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köylü kadınları beşikteki çocuğunu ırgalarken 

onlara Atatürk yavrusu diyecekler (Alkışlar). 

ESMA NAYMAN (Seyhan) - Arkadaşla

rım, uğradığnnız felaket ve matem o kadar bü
yükrt;ür ki, hangi kelime ile ifade edilebilir. 

Hürınetle dinlediğimiz hatibierin çoşlrun söz
leri onun kaybile yana:n bütün bir milletin kal
binden diline intikal etmiş samirniyet ve acı fe
yezanlarından başka nedir ıki' 

Uğrunda, hayatımızı fedaya her zaman hazır 
olduğumuz yurdun amz Atilitürkü için ne ~adar 
göz yaşı döksek, ne kadar yürek tüketsek gönlü
ınüze az görünür. Çünkü teessürümüz o kadar 
büyüktür, derindir. 

Ancak bütün bu eleınli ve kara günlerde gör
mekte teselli bulduğumuz şeylerden birisini ar
zetmek isterim: 

Milletimizin, büyük ve kıyınet seçer büyük 
milletimizin matemi ile vekarı ve şerefi ile aklı 
selimi elele yürüm~dir. İnanalım ki, canımı
za akıttığımız yaşlar, gözlerimizde hasıl olan
lardan bin kat fazladır. Ancak işte büyük mil
letiıilizin en değerli vasfı: Türkoğlu, kalbini c 
acisı ile yurdunun emrettiği vazife karşılaşınca 
mutlaka bunlardan ikincisinin sesini duyar ve 

derakab kulağını da, gönlünü de o tarafa verir. 

Hem bir ferde, hem bir kavıne ebediyet nam- . 
zedliğini vadeden bu yüksek vasfm kaç gündür 
yüksek tecellisini görmedik mi Y 

Arkadaşlar, Atatürkün eserleri sayılmakla 

bitmez. Ancak bunların içinde bir kadın yurd
daşın gönlünü ayrıca tutmüş olanlar vardır. 

Aıtllltürk yalnız Türk milletinin değil, o mil
leti yetiştiren Türk anasrnm da şerefini kurtar
dı. Türk kıadınlığrnm ona minnettarlığı sonsuz
dur. Yalnız Türk kadınlığından değil, bütün 
dünyadaki kadın hulrnkunun kurtuluş tariılıinde 
Atatürk bir medeniyet kahramanı diye anıla
caktır. 

Vaktile Türklük haıkkmda en karanlık düşün
celer besleyen başlar, davalarının en mühim de
Iili diye Türk kadrnmın halini ileri sürerlerdi. 
Bu gün dünyanın en ileri gitmiş memleketle
rinde dahi Türk kadınının medeni ve siyasi du
rumunu görerek gıpta edenlerin ·adedi ne kadar 
çok olduğunu bu arkadaşınız gözü ile görmüştür. 

Sırası gelmişken şunu da söylüyeyim ki : la
yik olduğu hakları Atatürkün büyük dehası ile 
ka~~ ql~p. 'für~ ka,di1U, bütün milli ödevle-

rini ifa için hazırdır. Bundan zerre kadar şüp
he edilınesin. 

Teessürümün hududu yoktur. Ve sözle bit
mez. Ancak huzurunuzda şu cümleleri yan yana 
getirmek için bana yardım eden tek ku~et, bu 
vazife saatlerinin bÜyüklüğüne olan şuurumdur. 
Eğer o amil o1ınasa bu kadar da söyleyemezdim. 

lfademe nihayet verm:ezden evvel Büyük aziz 
Şefi bütün Türk anaları ile, bütün dünya kadın
ları ile ve bütün Türk milleti ile beraber yeni
den tebcil eder, muazzez yurdumuza saadertler 
dilerim (Alkışlar). 

CA vtD ORAL (Niğde) - Sayın arkadaşla
rım; dilimizin alışamadığı, gönlümüzün katla
namadığı çok büyük ve çok elemli bir kayıb 

karşısındayız. Atatürkün ölümüıie, bir türlü ina
namıyoruz, bir türlü kanamryoruz. Nasıl olur
muş? Milli bir mabud da nasıl ölürmüş? Fakat 
ne çare ki inansak ta budur, inanınasak ta bu
dur. Bütün ağılarımız, feryadlarımız, elem ve 
ıstırablarımız ne kadar derin ve ne kadar ye
yici olursa olsun ortada değişmeyen bir haki
kat vardır. İşte o insafsız, merhametsiz, gaddar 
tabiat kanunudur ki on sekiz milyon insanın 

beşikteki çocuktan seksenindaki ihtiyarına ka
dar tazallümüne, alıma, fiğanına, duasına bak
madan onlara acrmadan, duymadan hükmünü 
yapmiştır. Onu elimizden almıştır, bizi öksüz, 
yetim ve Atasız bırakmıştır. Koca bir milleti 
yeis ve elem içinde boğmuştur. 

Kör olsun, sevinsin, doymak bilineyen o kara 
toprak. Evet sevinsin ve öğünsün. Çünkü şe

reflenmek, onurlanmak, için ilitirasla kucağına 
çektiği o isan dünya kurulalıdanberi bir eşini 
görmediği, bir ikincisini bulmadığı kahraman
dır. 

Öyle bir kahraman ki tarihin ihtiyar ve genç 
yaprakları içinde bir eşi yok, bir üstünü yoktur. 
Öyle bir adam ki ne Anibal, ve Napolyon gibi 
mağlub olınuş bir kumandan, ne Sezar gibi taç 
zannile katıedilmiş bir diktatör ve ne de İskender 
gibi eserlerini Diyadokların elinde parçalatacak 
bir hükümdardır. O milletinin bağrından çıkmış, 
milletinin sevgisinden kuvvet almış ve o kuvvetle 
yeni bir millet yaratmış, yeni ve büyük bir Dev
let kurmuş daima muzaffer, daima muvaffak ol
muş, varını, yoğunu, hayatını, milletinin uğrunda 
:feda etmiş ve milletinin ebedi sevgisi, muhabbeti, · 
saygısı ve dinmiyen ve dinmiyecek olan göz yaşla
rı içinde mesud ve ~vençli ebediyete karışmıştır. 
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Hayır arkadaşlarım, hayır milletimin sayın 

vekilleri, ey milletimin ak saçlı ihtiyarları, saçla
rını yolan yaslı analr, iniiyen babalar karalar 
bağlamış yosma gelinler ağlaşan genç kızlar genç 
kardeşler; sizlere hi tab ediyorum. ;Hayır.. . Ata
türk ölınemiştir. Atatürk ölınez ve ölmiyecektir. 
O bizim bir varlığrmızdır. Ebediyete kadar yaşı
yacaktır. O bizim milli bir mabudumuzlur. Kıya
mete kadar kalacaktır. Onun eşsiz eseri, büyük 
vatan, büyük inkılab bütünlüğü, sağlamlığı, aza
rnetile onun fikir ve iş arkadaşı olan, kardeşi olan 
Büyük 1 nönünün elinde ve biz onun etrafında, 
arkasında içimizdeki sarsılmaz, sönmez, silinmez 
inkılab inancı ve sevgisile daha çok yükselecek, 
daha çok parlıyacak ve daha çok güzel olacaktır. 

Müsterih olsun Atam, varolsun Türk milleti , 
varolsun İnönümüz ( Alkışlar). 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) -Ata
türk ölınüş dediler. İnanamadrm, inanmak iste
medim. Fakat baktım, memlekette matem, 
yüzlerde elem, gözler içinde yaşlar, her taraf
ta hıçkırıklar, yarıda bayraklar..... Atatürk 
ölmüş. Hayır Atatürk ölmemiş. Buna ölmüş 

denmez. Atatürk fani hayattan çekildi. Çeki
len onun maddi varlığıdır. O, bir millet idi. 
O, kurtardığı milletin, on yedi milyon Türkün 
sinesinde yaşıyor. Atatürk! sen bir güneştin. 
Bizi ısıtan, bizi nurlandıran, bize kuvvet veren 
bir güneştin. 

N asıl ki, akşamları gurub ederken güneş biz
leri yine ısıtıyor, bizleri yine nuriandırıyor ve 
kuvvetlendiriyorsa senin yaptığın o muazzam 
inkilablar, sarsılmaz rejim daha kökleşerek 

memleketi yine ısıtacak, nurlandıracak ve ona 
hayat verecektir. Biz o güneşin nurundan, kuv
vetinden daima müstefid olacağız. Çünkü o re
jimin bekçisi milletir. 

Atatürk, sen gözlerini kapamadm, Boğazm 

hareli mavi suları kenarmda fani hayata veda 
ederken mavi nurdan olan gözlerini mavi gök
lere diktin ve böylece Türk milletinin yeri gök
lerde olduğunu işaret ettin. Evet Atatürk! 
kurtardığın ve yükselttiğİn milletin yeri gök
lerdedir. O senin bıraktığın nurlu izleri daima 
takib ederek daha yükselecektir. Atatürk, 
sen mesud olarak ebediyete çekildin. Evet hiç 
şüphe yok ki, mesudum. Çünkü senin o yük
sek inkilablarda elele vererek birlikte çalıştığın 
o muhterem sima, büyük bir enerji ve büyük 
bir kuvvetle senin o feyizli eserlerini muhafaza 

edecek ve hiç şüphe yok bir kat daha kuvvet
lendirecektir. 

Atatürk, sen mesudsun, çünkü 
ğun o kahraman milletin kalbinde 
ve daima yaşıyacaksm (Alkışlar). 

atası oldu
yaşıyorsun 

REFIK İNCE (Manisa) -Sayın arkadaşla
rım, matemi içinde fikirlerimizi ve asabiilllzm 
hareketini tevkif eden büyük tesir altmda en 
büyüğümüzün manevi huzurunda vicdanlarm 
ezelden gelen sedasını, hürmet ve saygı sedasmı 
bu millet kürsüsünden, Atatürkün defaatla mil
let işlerini ifade ettiği, gördüğü millet kürsüsün
den işittiren, onun muakkibi olarak söz söyliyen 
arkadaşlar ; büyüğümüz bizden ayrılırken bize 
büyük bir miras bıraktı ; insanlık mirası, milli
yetperverlik mirası, vatanperverlik mirası ve 
millete faydalı olmak mirası. Ayrılırken bu mil
lete mazisinden kalmış en ufak bir pürüz bı

rakmadan ayrıldı. Dahilde bırakmadı, hariçte 
bırakmadı. Bununla da iktifa etmedi,. !stikbalde 
takib edeceğimiz yolları da gösterdi.. Ne bahti
yarlık .... (Alkışlar) Ne bahtiyarlık bize ki bü
yük huzur içinde aldığımız mirası muhafaza et
mek saadetini yaşıyoruz. Bu saadeti evladü en
salimize, gene onun bize tavsiye ettiği veçhile, 
pürüzsüz vermek vazifesile mükellef bulunuyo-
ruz. 

O ne idi~ Benim gördüğüm gözle Atatürk, 
her şeyden evvel, bir emniyet adamı idi. Omu
zundaki forması, işgal ettiği mevkii, deruhde et
tiği vazifenin büyüklüğü ile değil, bizzat ve biz
zat bütün davayı kavramış ve bu davanın mil
let davası olduğuna inanmış ve herkesi inandıra
cak, emniyet telkin edecek kabiliyette büyük 
bir insandı. İşte böyle bir adam sıfatile, bütün 
memleketin yabancılar tarafından tehlikeye ma
ruz bırakıldığı bir zamanda, bunlar yetmiyor
muş gibi, içten şahsına ve meslekine taarruz 
eden bin bir düşman içerisinde, Anadolunun gö-
beğine gelip, tek başına, feryad ediyor ve her

kes onun arkasından gidiyor. İşte bu emniyet ve 
itimadı temin etmek, elde etmek, zannederim ki 
onun bize başardığı davamn esasrm teşkil edi
yor. Arkadaşlar, Atatürk fedakarlığın müstesna 
timsali idi. İcab ettiği zaman insan idare etmiş 
olmak için kanaatlerini susturmasını ve icab 
ettiği zaman kükremiş bir aslan gibi kendini 
gösterınesini, icab ettiği zaman mantıkım, icab 
ettiği zaman kuvvetini, şehametini zamarnnda 
kullanmasım bilir gayet büyük bir dahi idi 
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,(B.ı:ar<:> sesLeri). Biz onun binlerce ve milyQn
larca misalini görmek bahtiyarlığı içerisinde
yi~. I;Ier haLde fedakarlık babmda hepjmizin 
ismde w,evc\ld .olan kıYWe.t ondan alı:,nmış es.er
lerle tecelli etm,i~ bir fazilet halinde, he.r za
lllal}. ,içüı kenı:lisini gös.~er.mektedir. 

.!rkıı$l,Çt ş~ı;ı.r, A tatürkün eu .büyük fa.ıileti., 

ş..r,kada~!arın da d~dikler.i ,gibi, minet .se;v_gisi 
V.il millet~n.e ol.an itiıua.dıd;ır. Bütün bu it ima
dın ,n~Jic.eş.i, milletin hakiki ı:nümessili olduğu
U\!~ 23 .nis,a,:nda başlay;ıp millete tekrar ettiği 
Tiirkjye Bjiyük Millet Meclisine hürnıetidir. 

'J'~ı:kıy,e B.üyük Millet Meclisi.ni de,, Türk mil
le,tü:ıi .teuısU edilmi.§ gör:üp, onun huzurnnda 
e~Pıne~te olduğ:unu ve bütün milletin hLyatı 
h~kiJ_risinin an.c.ak bu M.eclisten çıkacağını ve 
~ı;ır.ad.an .tec.e]Jj ettiğinj tekrar ,ede ede bizlere 
bu kiiı:,süden buramn, Meclisin bi,iyüklüğüni,i 

auJattı. O ne düşman karşısında .eğilir v.e ne de 
hi,ç bir ı:aman kend~ zekasının i evkine çıkama
ya!l mulıt;eli.f z.ekaJar karşısında eğUirJ ne şu 
V(}Ya bu insanlar~n mağlub oldukları lıissiy_at ve 
hevesapn karşısında eğilirdi . O, ancak inhina 
ilıı , hjir.met Jle Büyük Millet Meclisi huzurun
d3ı -E}ğpirqi ve ona hjirrnet gösterirdi .( Alkışlar) . 
O, B~yülr Millet .Meclisinde., tam.a.ı:nen kendisi
nin, kendi vicda.mnın mihraknıı teşkil eden 
m.ill!lti görür ve huzurunda eğilirken, saadet ve 
hazzı.nı bize duyururdu. Biz bunu görür ve an
lardrk .. O halde biz onun eviadları srfatile onun 
bu r.neziyetlerine dahi tev.arjis etmenin saadeti 
içerisindeyiz ( Alkışlar). 

Arkadaşlar, bir milletin toptan gönlünü ka
ZilJlmak hahtiyarlığı, zannederim ki Atatürkten 
m!iadasına karşı dünyada bu kadar vahdet gös
termiş değildir. 

Sak~t:r,Ya muharebelerinin he;yeca.nlr günlerini 
göreceğimiz dakikalardr. D.üşününüz, İzmirden 

kalk~n d:üşman Anad(üunun göbeğine, ta Sa
karyaya kadar gelmişti. Büyük l\Iillet Meclisi 
burada milli dava:nm heyecanlarmr geçiriyordu. 
Atatürkten Başk~mandanlık ricas,mda bulun
duk. Eski pa.d,işahların Başkumandanlık vekili, 
Eı::}ranı ,har.biye reisi ve Harbiye nazrrır gibi söz
leri:Rdeu t~mamen nefret ·ederdi. Dedi ki, ben, 
Bıışlwr:ııandan olacağıw. Fakat içinde bulunduğu
muz v~ziyet, saat, dakika işidir. Salahjy.et isterim. 
Biiyük Millet Meclisinin, bir orduyu idare ede
bilmek için haiz olduğu salahiyeti isterim. 
Ç~ü benim yapacağrm ic.raat .için kanun 

müzakere etmeğe vatanın saadeti ve selameti 
m:üsaid değildir. Bunun üzerine bütün Meclis 
müttetikıı.n; Paşam, sen bu ordunun başına ge~, 
bıışlçıınandanlığr kabul et, dediği ve orduyı,ı 

i<lare e_tmek hakkındaki salahiyeti ve or.duy'\1. 
idare etmek için la~gelen her ti,irli,i tedabiri 
yı,ı.pmak hakkındaki salahiyeti verdiğimiz za
man, kençlili_ğinden, Meclisin te§ri1 -salahi.yeti
ne müteallik olan hudud ve salahiyeti ,isteı:ne

mişti. Biç ,birimizin aklından geçmedi_ği hald~, 

mebus haklqnda B. M. Meclisinin hukukuna teca
vüz etme.k is.t~miyordu ve o başkı,ımandanlığr :üıı;.e
rine aldıktan sonra büyük zaferin mukadde.me~ 

si olan Sakary~yı kazandı. B:u kadar necib ,Qt!.Y
gu ve bu kadar asil bir -haleti ruhiyenin timsali 
olan Atatfuke, her ü_ç ayda bir , ye:ı;ıileştir.4iği

miz bu salahiyetleri, istihlastan sonra tek:yır 

yenilernek istiyord}lk. .0, bize; arkadaşlar, mem
leket artık benim başkumanda,nlığrmm devanu
na lüzum gösterıniyecek bir vaziyete gelmi§tiı:. 
Bp. kanun) salahiyeti istemiyorum, dedi. 

Düşjinün ark&daşlar ; bir zata T. B. M. Mec
lisinin başkı,ımandanlığınr te~if ediyoruz. O 
zat li,izu.mu olmayan bir kuvvetip üzerind~ kal, 
masrm kabul etmiyor ve bu kuvvetin B. M. Me.c
lisinde ,kalmasını istiyor. Bu kadar necib .bir 
dersin intibamr ve faydasını üzerimde taşırım. 

Aı:kadaşlar, Atatürk hiç bir zaman, ben yap
tım demedi. Millet yaptı, biz yaptık .dedi. Gu
rv.r.daıı, tefahüT.den tamamen uzak v.e her yaptr
~nı II\iUete iz&fe .edeı.ı, her yapılan işin memba
ını mHıette gören bir zihniyeti biz kendimiz bir 
ders halinde · d,aima taşıyacak ve yaşatacağrz. 
Onun içindir ki, millete taalluk eden meşele-

krde hep. yok, .millet var dav.ı.ı,sr hiznıetlerinı.iıip 

h~r zamaın :§İar ve şuuru olacaktır. 

Atatürk hayatmda namağlU:b tasyirine la
yik bir zat ,idi. Her hal\gi bahiste, her hangi 
saf.hai hayatta olur-sa olsun mağ1ubiyet, om;ın 

hayıı.tına girmeQ.i, havsal~ına dıııhi ginmedi. B.ü
tiilı h34iseler-i önceden görüp anlmak ve onla::ı'r 
y.enilmez ira~esile halle.tmek, .milleti için takib 
e.dilecek bir yold'\1-r. O. halde arkadaşla-r, .Ata
tij.rkij. ,b'Çt -gün, bu kiirsünün bize verilmiş olan 
m~~ud .dakikalam içerisinde halletmeğe imkan 
y.Qkıtur. Mekteb hecalar~z, tarihçilerimiz, ya~ı
crlar.ı;mı:z Ye vatandaş ve .evlad terbiyesile alli
kadar herkes, on,un menakibini nümune alaca:k 
ve .hepsi nümune ol~ağa· layik olanları kitablar 
halinde., sinemala-r halinde neşriyatın muhtelif 
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ş-ekillerinde, zaten mevcud ol'a:n' iinanla'fllll' kuv
vetHmdirmek· suretihıdİr ki, biz Atatürkten al
mış· olduğumuz mirasın hakiki sahibieri olduğu
muz dlivasrnı ispat etmiş olacağız.. Atııtürk 

emanetini bizlere t-eslim etti. İspat' edeceğiz ki, 
tnrih yazacak ki, öiz bu· emaneti hü~nü mulia
faza ve teslim ettiğinden dalia iyi yapınağa la
yik eminleriz ( Afkışlar). 

tBR:AlltM NEOMİ D:ttlYJEN (Burdur) -
Ai·kadaşlar, ne bedba.htlıktır ki bu kürsüdim ilk 
hitabım bu kadar acı, bu kadar hazin, bu kadar 
tahammül edilmez bir vesile ile oluyor. 

Atatürk ... Ölüm. Bu iki sözü nasıl bir araya 
getirebildik, nasıl böyle bir ihtimal tasavvur 
edilebildi ~ Bunu havsalaya sığdırmak bile güç
tür. Fakat o duyduğumuz acıyı daha evvelden 
tahfif etmeği düşünmüştü. Daha senelerce ev
vel söylemişti: «İki Mustafa Kemal vardİr. Bi
ri ben; fani Mustafa Kemal, Öteki; milletin dai
ma içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. 
Ben onu temsil ediyorum». Çok defa tekrar etti: 
«lfer hangi bir tehlike anında ben zuhur et
timse beni bir Türk anası doğurma dı mı Y Türk 
anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacak 
mı1 Feyiz milletindir, benim değildir». Hakika
ten onun acı gaybubetine ağlıyorken onun yük
sek terbiyesi altmda Türk analarının millet için
de Mustafa Kemalleşrneğe namzed insanlar ya
ratmış ~lduğunu isbat edecek manzaralar gör
dük. Burada cuma günü bir an içinde iki muh
telif manzara gören bütün dünya mütehayy.ir 
kaldİ. O beş dakikalık sükut içinde sanki zayıf 
omuzları üstüne çöken yükün altmda ezilmiş, 

nasıl kalkacağrnı düşünen bir adam gibi hrçln
ran millet vekilleri .. Fakat bir az sonra, yapılan 
inkilabı müteakib sanki o yükün altmda yeniden 
kalkrnan, sanki onun ilhamile yeniden ileriye 
doğru yürüme azınini gösteren ayni millet vekil
leri. B'unu dahi ona medyunuz. Ancak onun bu 
kadar senelik terbiyesi içindedir ki biz bu kadar 
metin, heyhat, onun acısına dahi dayanabilir 
kuvvette bir millet olmuşuzdur. Onun ne men
kibeleri, ne yaptığı büyük inkilablar bir, on yüz 
celsede anlatilmakla bitecek gibi değildir. Bun
ların arasından bir tanesini şimdi zikredilmemiş 
gördüğüm içindir ki bir iki dakikanızı alinak 
zaruretindw bulunuyornhı. O da aşagr yıtka:rı-10 
seneden beri' üzerinde çalıştığı dil inkilabld'rr. 

Ad~adaşlar, Atatiırk esasen askerdi · ve bu
yük- zaferi kazandıktan sonra belki bir · .çokları 

zannettiler ki' mull.akkak o zaferin arltasmı' ylıür 
askeri teşebbüslerl~ get'i.recektir: fşte ta:rihd~-' eŞi' 
görülmemiş fhkalade· mucizekarane· llir' şey: O' 
andan it1.oahm· asla tecavüzkar olmayan, dai:rt:ia' 
kültürü' v'e daima· milletin yükselmesini düşiihell.' 
yep yeni bir ruh· ve intıelikte bir millet adlıını d'l: 
duğuhu gösterdi. Bu· artdan' itibarıtil bu nit!ı:tı:l~~ 
ketin· liiç bir· vakit bir dalia tehlikeye dÜşmeme:. 

s1ni· teminı edeceK çareleri aradl:. Irer şeydlm' ev
ver mill.etin· irfan ve idr1lk, sahibi' olhıaSi:ıü' dtf 
şfuldü. Bu gnyeyıi' müınkün oldlığtl kadar' geıfiş· 

saliada vücude getirmek' için harf · irık:ilibile i~e · 

başlıfdı: Bu Sııretle memlek~tte okı.ır ya~nllirfıı· 

adedi on senede iki buçuk :ın:ilyon dltlia' ·arttr: 
Z'ahirdlı gayet' basiıtl görünen bu inkrlfibt y;arlı:tt~. 

BUil!unla· kalınad.i, .tarih inkılallmdan ilham' allı:<
rll'k dil inkılabmı yapti: Dilimizi ileriyı:ı götili:-: 
·rnek ve milletimizi yer yüzündeki diğer büttfn· 
'Pürklerle anlaşacak ve bütün medarn ih1ıiya~la
rmı temsil edebilecek bir dil vütfude get.İrı11eli:

için bütün gayretini sarfetti. Bizzat müteh:ıssıs~ 

bir dilci gibi, mütehassıs bir· dilci gibi değil, mü: 
.tehassıs dilcileri kendisinin şairirdi yerine koya: 
cak şekilde bu inkilabm üzerirtde uğraşt'r. ın~

bir nutlrnnda, hiç bir sözünde bu arzusu eksiK' 
değildi. Hastalığı esnasında bile onu düşündiL 
Bu gün onun 'arkasından inierken hepimiz onun 
yaptığı' bu inkılabı a:sla geri ibırakınıyaca:ğntum 

söz veriyoruz. Daha bu sabah Ankaradaki Dil 
ve Tarih fakültesi ıtalebeleri Dil kurumun:a' gel
diler. Hepimiz ağlaşarak and içtik. H epimiz oıiThll 
izinde yürüyeceğiz, O asla ölmez, ölmiyecek, 
Mustafa Kemal ebediyen ya..,<:ıayacakttr (AlkrŞ
lar). 

ALAETTlN Tf:iU:bOO.LU (:Maraş) -Sayın 
arkadaşlar· ; l:iüyük milli şef Amtürkü kaybet
tik. Muhakkak ki en büyüğümüzden en küçüğu: 
miize kadar teessürümüz çok büyüktür. Ben bu 

kürsüden Atatürkün geçmişiıni, vasfım kendisini' 
tarif edecek değilim. Çünkü benim kanaaıtnn bu
günkü beşeri kuvvetin buna kafi gelmediğidir. 
Esasen benim bildiğim kelimeler de brmu tarif 
edemez. Onu ben tarihe bırakıyorum. Atatürkün 
büyüklüğünü tarih tarife çalışsın. 

Eğer Ata,türıkün büyüklüğü hacmine sığdı~ 

rabilirse. Söz almaktaki maksadrrn, Atatürklin 
öldüğü gün şahid olduğum bir kaç manz:araytl 
bu kürsüden arzederek bilhassa bu müşahede
lerimi bu millet kürsüsünden tesbit etmektedir. 
Türk milleti için meşum denilebilecek o gün bir 
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m.ebus ıarkadaşrmla beraber evden çıktık, saat 
10 du. .Ataıtürkün ölüm haberi şehirde yayılnuş
ıtı. .AI'kadaşlar bütün Ankara, bütün s~kaklar 
bana ağlıyor gibi geldi, ağaçlar ağlıyor gibi gel
di, bina}ar ·ağlıyor gibi geldi, hillasa bütün boz
kır ağlıyor gibi geldi. Meclise geldik, Meclis ka
pısının önünde hergün gördüğümüz dimdik va
züesini yapan ünüormalı türk askeri, vazifesi
ni yaparken gözleri yaş içinde idi. Kapıda polis 
ağlıyordu, haderne ağlıyordu, binanın içine gir
dik mebuslarm hepsi hıçkırıyorlardı. Bu ~aleti 
ruhiye içinde bir kaç mebus arkadaş dışarıya 

çıktık, .Atatürkün heykeli önünde binlerce genç 
toplanmıştı. Bu toplantıda Atatürk gençliği 

konuşuyordu. Bu, bütün dünyanın bildiği bir 
toplantı değildi, bir miting değildi, ·siyasi bir 
fırka tarafından politik bir maksadla yapıl
mış bir miting değildi. İçten gelen bir top
lantı idi. Bunları kim ve ne için toplamıştı Y 
Onu kimse bilmiyordu. Hepsi konuşuyordu. Ne 
yazık ki onların konuşmaları tesbit edilemedi. 
Biz de kalabalığa karıştık onları dinliyorduk. 
Arkarndan bir mebus arkadaşrının birdenbire 
hıçkırdığmı gördüm. Döndüğüm zaman bana bir 
çocuk gösterdi 8 - 10 yaşlarmda vardı, kalabalık 
gittikçe çoğalıyordu. Bir polis çocuğu korumak 
için demiş ki, «çocuğum geri çekil ezileceksin». 
Bu çocuğun, polisi iterek verdiği cevab şu idi: 
Atatürk ölmüş ben ezilmişim ne çıkar1 Arkadaş
lar hepiniz biliyorsunuz ki, bu tek çocuğun sözü 
Türk milletinin bir tek kalp gibi ifadesi idi. 
- Bilhassa bunu tesbit ve ifade için söz aldım. · 
Arkadaşlar, bence Atatürk etten, kemikten bir 
insan değildir. Atatürk bir zihniyettir, bir dev
rin zihniyetidir. - Bütün cihanda bir tarih dev
rinin zihniyeti olan bu adam Türk milletinden 
gelmiştir ve Türk milletinin gururudur. Ata
türk bir milli gururdur. Atatürk bütün Türk 
milletinin kalbinde tıbkı başımızda dalgalanan 
bir milli bayrak gibi bütün tarihin boyunca ya
şayacaktır. 

Arkadaşlar, ne mutlu Atatürk kanından bir 
damla taşıyana. 18 milyon demiyorum, damarla
rmda Atatürk cinsinin kanından bir nebze taşı
yan her Türke bence o kam taşıyanlar bütün 
beşeriyet içinde bütün beşeriyet boyunca gurur 
duyacaklardır. 

Sayın arkadaşlar, Türk milletinin başı sağ 
olsun. 

tL YAS SAMl MIU,Ş (Çoruh) - Ulu Atam; 
.... Arkadaşlarımın şu hitabesine imtisal etmek 
mecburiyetindeyim. Şarkın ve garbin mechulat 
alemine rağmen öldükten sonra, bir faninin ce
sedi oldükten sonra, sahibine yani toprağa tevdi 
olunduktan sonra ruhunun, bütün efradü ailesi, 
kendinden sonra, fazilet, şuur, rüşd ve ilhamı 
altmda ne yaptığım görmek için bekler diye bir 
anane vardır. Onun için tekrar Atamn ruhu 
huzuruna hitab ile realitesini, mesaisini ve ölü
mü günlerinin Büyük Meclise verdiği ilhamı 

ınuhtasaran arzedeceğim. 

Realitesi : Bu parçadır. 
Fıtratm bir milleti mesud eden her kuvveti 
Daima bir :ferde vermektir kadim adeti 
İşte (karanlık günlerde her ferdin cevheri 

bir araya toplarup ondan bir Kemal timsali mey
dana gelmiştir). 

Bu Atatürktür. 
Mesaisi bu beyitlerle hulasa edilebilir: 
Kaydü tarih ile tam on beşe girdi yaşımız 
N ereden nereye çıkardm bizi olgun başımız 
Korudu, kurdu, yetiştirdi bu mesud yurdu 
Lik insan idi eyvah hayatı söndü 
Sekaf onun, Meclis onun, yurd ile ill~r de 
onun 
Nasıl izhar edelim matemi dillerde onun. 
Bu elim boşluğu, bu azim ziyaı kelime, dil, 

tabir ve ifade edemeyince ölümü iki gündeki hal 
ve vaziyetimizde gördüğümüz rüşd ve ilhamımn 
asarıdır. Birinci; bütün hayatı bir feyzü irfan 
olarak geçen Şefimizin ölümünden sonra devam 
eden bu hal onun ruhunu işbaa kafidir. 

İkinci; bu güneşin ufulünün tesiri ile titre
yen yürekleri ve halefinin yarım saat içinde tak
dir ve sürur ile intihabmı, istikbalde yüce zafer 
ve saadet şahıaklarma milletimizin namzedliği 

parrltrsım görmemek için kör olmak lazımdır. 
o halefi ki alıidelerinde onu tebid etmiş ve 

bu kısa müddete her yaptığımn icra vasıtası, eli 
ve kolu olmuştur. O •boşluğun ıbu doluşu ve o 
karanlığın bu ati ışığı Türk istikbalinin zamin ve 
karili dir. 

Herkesin hayatr gıbtalarla geçer, fakat bu ka
dar grbtalr ölümlere kavuşmasım Tüıik ulularma 
candan temenni ederim. ( Allaşlar). 

BES:tM ATALAY (Kütahya)- Arkadaşlar, 
kardeşlik duygusu, topluluk ve birlik duygusu, 
felaket günlerinde belli olur. GörüyoruZ ·bir vü
cud gibi kalbierimiz srzlryor, gözlerimiz ağlı-
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yor, yüreklerimiz çarpıyor. Arkadaşlar, . oru
rrm, ruh ölür mü, nur ölür mü, azim ölür mü "! V 
lbizim kalhlerimizde bir ruh gibi daima yaşayacak, 
gözlerimizde nur, yollarımııda kılavuz olacaktır. 

Şu ışığı burada kapatsanız başka ıbir yerde te
ceUi edecektir. Tabiat büyük doğumları büyük 
acılardan sonra meydana getirir. Ağlayan Tiirk
.lük, ölüme doğru yuvarlanan türklük ıbiiyük ibir 
evla.d doğurmuştur. Bu giin onu kaybetti. Yine 
acı içindedir. Fa:kat o acı ile ıbu acı arasmda 
fark vardır: o korku acısı idi, bu ayrılık acısı dır. 

.A:rkadaşlar, hen ibu ölüme inanmıyorum. Ba
na, Atatürk ölmedi gibi geliyor. Ben onun ka
ranlıklarr delen gözlerinin ışıklarını seziyorum, 
onu !burada görüyorum. Onun kür ve hakim 
sesini işitiyorum. Faıkat herkes diyor ki, o öldü. 
Belki, ne bileyim. ·Öldü ise ağlayrn arkadaşlar, 
ağlayın; büyük bir Şeften olduk. Ağla Türk 
ulusu ağla. Öksüz kaldın, büyük Atandan oldun. 
Ağlayın kadınlar, ağlayın çocuklar. 

Arkadaşlar, benim seksenlik ibir nin eın ,·ar. 
Bu kara haıberin duyulduğu gün eve vardım. 
Onu ağlıyor gördüm. Nine ne oldu, niçin ağlı
yorsun dedim. Atatiirik öldü, ona ağlıyorum 
dedi. Nine ilitiyarsın, hastasın, bırak ağlama, 

dedim. Elvladıım, beni bana bırak. Ben kaç şe

md ·annesiyim. Şehid kocadan dul kaldım, üç <;:o
cuk yetiştirdim, ikisini şehid verdim. N ihayet se
nin yanında srğmdım dedi. Ben ninenin kucağına 
düştüm. Ben ağladım, o ağladı, bilmem ne kadar 
sürdü. Beni uyandırdı, kalk oğul vazitene dedi. 

E~ Türk ulusu .. . Bilki iki Atatürk vardır. 
Biri maddi Atatürk, ... Onun ıbir kaç gün soıı ra 
çok sevdiği .Aınkaranm sıcak koynuna tevdi ede
ceğiız . Diğeri de manevi Atatürk .... O 1ıiç bir 
zaman ölmeyecektir. O üzerimizde mel eküssıyane 

gibi daima yaşayacaktır. Bize gideceğimiz yolu 
gösterecektir, karanlıklarda bize ışık verecek
tir; bizim daima koruyucumuz olacaktır . 

Onun eserleri ne İskender gibi sağlığında yıkı
lacak ne Napolyon gibi gözümün önünde parça 
parça olacaktır. Millet ve onun süzınc bir ınu
hassalası olan meclis bunun yıkılnuyacağrm g·e
çen gün göstermiştir. Bu, Türk milletine malısus 
bir meziyettir. Bununla ne kadar övünsek yeri
dir. Onun attığı temelin bir taşı bile sarsilmrya
caktır .. Bu, bizim için bir ödevdir, bir şere:ftir, 

bir şandrr. 
Vaktile bir Türk büyüğü; «memleket at üs

tünde alınır, fakat at üstünde idare edilmez» de-

ınişti, geldi kurultayı topladı, yasala t' yaptı. . 
.Atatürk de Anibal gibi .Anadoludan düşmanı 

kovduktan sonra denizi geçebilirdi, büyük ülke
ler fethü istila edebilirdi. Fakat bunun fayda
sızlığını gördü ve durdu. Türk misakı millisile 
çizilmiş hududlardan dışarı çıkmak istemedi. 
Barrşmaz düşman sanılan gönülleri birleştirdi, 

Tunadan Sint ırınağına kadar, Ceyhunlara kadar 
sulh havası estirdi ve bir birlik vücude getirdi. 
Memleketin istiklalini kurtardığı gibi her taraf
da sulh ve saadet havası estirmeğe çalıştı; mem
leketin yalıuz iktisadi istiklalini değil ; yalmz 
siyasi istiklalini değil, kültür istiklalini de ka
zandırdı. O diyordu ki, millet demek dil demek
tir. Bir osmanlı topluluğu vardı, bunun içinde 
kendi adetine, ananelerine, diline, her şeyine ay
rı ayrı malik insan kütleleri vardı. Bu dağıldı, 
bunun bir de dili vardı. O dilde bu milletierin 
hepsinin hisseleri vardı. Bu dil de dağılınalı 

idi. Nasıl pürüzsüz ve temiz bir Türk devleti 
ve vatanı vücnde getirmişse o suretle temiz -ı;e 

pürüzsüz bir Türk dili meydana g-et irmek için 
de çalışıyordu. Bizi bir talebe gibi ycti~tiri

yordu. 
Ey Türk milleti, sana baş sağılar dil erken 

seni İsmet İnönü gibi ikinci bü~'Ük bir adama, 
büyük bir öndere malik olmandan dolayı kut
lulamayı da unutmuyorum ( .Alkışlar). 

Dr. TAPTAS (Ankara) - Sayın arkadaşlar, 

hi r ı: ok hatibler biiyük Atamızın faziletleri ni, 
ınemlekete ve bütün insaniyete yapmış olduğu 

hizmetleri, eyil ikleri sayınağa çalıştıl ar. Acaba 
buna tamamile muvaffak olabildiler mi ? Böyle 
bir dehanrn eserini, ruhunu anlamak, onu tes
bit etmek, bu günkü insanlarm işi değildir . Bu
nu ancak gelecek asırlarda yazılacak beynelınilel 
siyasi tarih meydana çrkarabilecektir. Ben bu 
hususta tabiidir ki, bir şey ilave etmekte acizim. 
Bu kürsüye çıkmaktan maksadrın başkadır. Bu 
giin matem içinde bulunan 17 - 18 milyon vatan
daş içinde yaşayan Rum vatandaşlar hü:vük kü-

• ı;iik ka.ffesi ayni şekilde ağlamaktadrr. Bunlar 
Atatürkün ismini daima, eb<xiiyen şülu·an ve 
lıürmetle lwlblcrinde muhafaza edeceklerdir. Sa
dık eviadları olduğunu isbata çalrşaea kl ardrr 

Atatürk ölmedi, hepimizin kalbinde chediyen ya
şayacaktır ( Alkışlar) . 

HASAN REŞ!D TANKUD (Muş) -Arka
daşlar, Filezof Niçe büyük adamlarm büyük
lerini ayırıp tarif edebilmek için (inşa u üstü) 
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.diye bir tabir icad etti. Alınanca olarak yazdı
ğı .eserinde bunu (Übermensclı) diye tnl'it eller. 
lnsan üstü denen bu haı·ilialar, beşeriyeli kıs

men olsun, yürüdülderi yoldan daha cloiJ.nı 
ve daha kolay bir yola sokmak ve düştükler i 

(•amurlardan ı:rkarıp arrtmak kudretini göstcrl' 
büen büyük zGkalardıı·. Muharrirler lmnlanıı 
karakterlerini yaparken bazan kabranııınlaı· is
mını, bazan <.la nevler tabirini kull;uıırlar. 'l' i
tanlar büyük insanlardır. 

Atatürk öldükten , onrn cihau matbuatmda 
gördüğümüz yasıf Ye tarifler, bu büyük ada
mm yer yüzü kahraınanlarlllın ve titanlarmm 
ayrı ayn haiz oluuğu va ·rflara toptan tasannf 
ettiğini gösterdi. Ben kemali aczile lliyoruın ki. 
Büyük .Atatül·kün tarifini yapınağı yi n Ni~; e
nin bir insan üstü varlığma brrakairın. 

;Hatürk büyük bir Türk bahası sıfa.tile mil

letini bağrına basınrş ve bütün aşkını ona Yl'l'

miş bir varlıktı. 
Huzurunda, feyzü nimetini gör·ınüş bir 

arkaclaşıruz srfatile, bir gün gördüğüm bir teYec
cüh eserini burada misal olarak arzediyornııı: 

Kendisine henüz Atatürk diye hitab ctmiyor
uuk, Gazi Hazretleri, diyorduk. Gazi Hazret le
r i tabir inin nereden çıktığım, nereden geldi
ğini de tedkik ediyorduk. Bie gün bana söz 
Yerdi, sen anlat dedi. Ben dedim ki, Gazi 
Hazretleri sizi bu günün muharrirleri, edib
leri kallılerin.in en samimi köşesind en frr:ıkıra

rak çıkaıı muhabbet ve takdir cümleleri ile 
a.narlar. 1\jmi Gazi der, kimi Kurtarıcı der, 
kimi Münci eler kimisi de mHletin en hüyüğü 
olarak tasvi r eder. Bunların hepsi hakikati ifa
de eder kelimeler olmakla heraber henint anla
dığım Atatüridi samimi olar n k tarif edemezler. 
Bence Atatü!·k ~öyledir: .Atatürk. insan ola
rak mağluh olduğu Ye kullanıl masmr insani 
bir hak tnıııdığr bütün zeYki.ni. huzuratım 

Ye ihtinıslawn millet ·everlik milırakında top
]adıktn n so ma ta tb ik salıasma koyan bir adaın 

llrr . Bnıılın·ı söyleyince o büyük adamm göz
Jf'ri ya .. aı·dı. l şte l\{nstafa Keınalin lıakild ta
rifi bunur, lleeli ve ili'h·e etti :Her şeyden e,·_ 
n l millet Yl:' daima millet. 

Arkada!ilar, ~\ tatürkün bi ı· eseri ele, bun
Llan evvelki celsede beş dakikalık sükfıt vak
.fesinde ince ve sessiz elemimizin üzerinde ta
haccur etmiş hazalt kesilmiş olan büyük Ye
]<ardr. Onun, o biiyük vekarın cephesinde Ata-

türkün rölyefi vardı. O kabarhmyı ebediyen 
muhafaza e lecek \'e silıniyeceğiz. Çünkü g·ü
ııün birinde hadisat bizi çeilnliklerin dehliz in
d n geçrneğe mecbur ederse, onun evvela mi l
Jet dediği gibi, biz de ev.-ela, çetin ve kolay 
her işimizin başr onun adı olacaktn·. 

Omm adı şimdi, çelikle~en matemimizin nıa
tlllSI gibi daima önümüzü aydınlatan , rrıatıileri, 

uğursuzluldarı yarıp yıkan ebedi bir kuvveti
miz olacaktır. 

Her şeyde ve her halde: Önce Ha türk. 
KAMlL DURSUN (İzmir) - En evvel söz 

alnııştım, en geriye kaldım . Acizane bir kaç öz 
de hen söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Bundan . oma. 
ÖRGE EVREN (Balıkesir) - Arkadaşlarım, 

.hepimiz gihi benim tle inanrmıdrr . Atasını bil
llleyen '!'ürk olanınz . Onun iı;iıı .\ tatürkii onun 
c;ocuklarrııa - Türklere - aniatmağa ihtiyaç yok
tul'. Atatürk milletini ne kadar ~ınlanuş, sev
ın i~ inanmış ve güvenmiş e, Türk milleti de ya
r atı er, Inırucu Ye konıyuculukta Tiirkün müşah
bns thnsa li olan öz benliği Atatürkü tıpkı on un 
anlayışr gibi anlanuş; onun "'ibi sevmiş, onun 
gibi inanmış ve onun gibi. güvenmiş ve bağlan
mıştı. 

Atatiirkün milletine yaptığı hizmetleri mi sa
yalım ? Onun her biri, mucizelerin kıymetini 

azaltan eserlerinden mi bahsedelim Peldila .. . bu
nu bir cümle ile ifade edebilirz: Atatürk insan
lığa ve m deniyete, emsal.'iz Türk inkilabmı 

verdi. 
O Atatürk ki; keucline, Türk inkilabr senin 

f'Seriıı l ir diyenlere o yiizce kudret daima ve kati
yetle, hayır demişt i. Türk inki labr yalruz be
nim - tek bir şahsın- eseri değildir ve olamaz, o, 
hütüıı 'l'üı·k mill etinin eseridir. !şte Atatürk. Ya
ratnıı ve yaratrcılığmr yarattıo-ı ile birlikte mil
letine Yeren milletinele gören en biiyük insan. 

Atatürk öksüzleri kardeşlerim; başımıza çök
mekte çok acele eden kara musibetin, ezici v e 
kavurucu tesiri altmda eriyen yüreklerin iztira
hmr tazelayecek sözler söylememek için sa rsrl
nuş a abmıa hakim olmağa çok alışryorum. 

T1akin; size yalvaTrrım bana bir kaç dakik a 
izin verin. Sirndi size, cihanşiimul acı bir tesir 
yaratan bedbaht iifulün dünya milletlerine n e
ler itiraf ettirdiğini. onların dilinden, onların 

yazılarmdan alınmış cümlelerle fll'Zetmek isti o
rum. Diyorlar ki: 
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'l'1iırk bütünlüğünun h u günkü mu tl ak tesa
nüd mucizesi, Atatürkün en hayretbaill? eseridir. 

Diyorlar ki; Onun ruh kn.vveti ve azmü ira
desi, kim olursa ol ·un diğeı· her hang·i bir şefi 

sm·sabilecek zorluklarr yenmesi ne kafi gelmiştir . 

Dfuıyn yarrutıldrğ1 güııclenbeı·i ta li ler· i tersine çe
virnüş olan tek iııs~ut Atatürkt ür. 

Diyorlar ki; Atatüı·k tar:ıfmclan hazırlallllı 

kendisi tarafmdan idare eelilm iş olan 'l'üı·k in
kilabı, erkek, kadın bütün n:ıtandaşlara 'l'üı·ki 

yenin evvelki nesiilerinden hi ç birine nasib ol
mamış lıüı·, taıJ). ve emin bir hayat verdi. Av
rupadaki şeflerden lıi.ç biri rl:ıha fazlasını yap
mamış ve bu kadar zorluklan yeneınemiştir. 

Diyorlar ki; Atatürklf:', 'l'ürkiye lı erkl• ,· in 

hnsed etti ği bir adama , clostlarrnm ve düşmaııla
rrnm hayran olduğu bir cleha a!lamrna, ziym ynl
ıuz Türkiye için deO.il, bütün medeniyet ve dün
ya için bir zıya teşkil eden büyük lJir <ıdama 

malik bulunmak bahtiyarlığma nail olmuştur. 
Diyorlar ki; onun adı tarihinin kalıramanla 

rı arasmda silinmez bir şekilde kalacaktn·. Zi ra 
şahsiyeti kendi memleketi:ııin hududlarmı aşııır:j

tır. 

Diyorlar ki; insanları sevk Ye idare eden lıü

yük çehreler arasmda yeni Türkiyenin hanisi 
Atatiirkünki kendine has çizgilerle ayrrlmakta
dır. Tarihte çok, pek çok inlala.bçrlar görüldü; 
fakat hiç biri Atatürkün cesaret ettiği ve mu
vaffak olduğu şeyleri yapamadı. 

Diyorlar ki, Atatürk, on beş yrlda, gcnc:lik 
ve kuvvetle dolu, kudretli, istediğini ve nereye 
gittiğini bilen yeni Türkiyeyi yaratmağa ıınmıf
fak olmuştur. 

Diyorlar ki, Atatürk tabiatin kudretidir. 
Diyorlar ki, Biiyük Türk, büyük Balkanlı, 

büyük adam; bütün dünya modren tarihinin en 
büyük çchrelerinden biridir. 

Diyorlar ki, Atatürk, ölümünden evvel, herkes 
tarafından hürmet ve riayet edilen kuvvetli, 
lıaysiyet ve faaliyet dolu yeni bir Türki~-e ~-arat

mak ülküsünü tamamen başardı. 
Diyorlar ki, Atatürkün Türkiyede ~ · aptığ-ınr 

hiç bir kimse, hiç bir tarafta yapmadı. İlham 

ettiği kllııseler ve kendi prensiblerine göre knr
duğu yeni nesil onun eserine devam edecekler 
dir. 

Di~·orlar ki, Atatürk; karah.'ieri yapıcı ele
ıuanlarla. l:üyük bir vataperverliğ·in ve demir
den ·bir ira~enin birleşmiş bir timsalidir. 

. 
Diyorlar ki; Atatürk, arkasında istikbaliıı-

den korkmryan kuvvetli, milli bir Devlet btrak
mıştır. 

Diyorlar ki; bir adam, yeni bir Türkiye ya
rattL Dikkate değer müessir hareketilc devlet 
reisleri arasmda biritıik bir· vaziyete sahib olan 
yalmz Atatürktür. 

Diyorlar ki; Atatürk Türkiyeyi ~reııiden yap
tr ve emin bir yol üzerinde ileri yürüyüşüne de
Yanı eden bir memleket bn·aktı. 

Diyorlar ki; Atatürk; dahi, harikalar yara
tan, .teşkilatçr, idareci ve kurtarıcı en büyük in
sandır. 

Diyorlar ki; Atatürküu yarattığı esedcr bi
rer mucizedir. 

Diyorlar ki; Atatürkün 
leri materne garketmiştir. 

yüksek faydalara mazhar 
içinde bn·aknuştrr. 

Diyorlar ki; Atatürk; 
bir vatan babasıdır. 

vefatı bütün 'l'ü·ı·k

Fakat Türkiyeyi 
inkrl&bcı bir rejim 

muazzam bie yaprrı 

Diyorlar ki; Atatürk asker, politikart, idnre
ci , inkrlabcı olarak emsalsiz bir dahidir. 

Diyorlar ki; seciyesi ve hayatı itibarilc in
sanlara en yakın olan Atatürk, eserleriJe, beşe
riyetın üstüne çıkan biricik inkılabcıdrr. 

Diyorlar ki; Atatürk ölümü ile bütün in
sanlık fakir olmuştur arkadaışlar. Ölümünün :bile 
milletine bu kadar emsalsiz faydası olmuş. Beşe

riyetİn başka bir çocuğu var mı L Artık susaca
ğnn. Ancak .. 

Atatürkün büyük ve yüce huzuru maneviye
tİnele o kudsiyete yemin ederek susacağrm .... 
Ulu Önder: Biz Türk çocukları sana ve senin ön
derliğine layik Türk olarak ik:alac.ağrz ... Aıhdimiz 
budur, andımız budur. İnsanlrğm düşmaıu olan
larm ıbüyük ve yegane düşmanı Yüce Önder müs
terih ol (Alkışlar). 

KAMlL DURSUN (İzmir) - Sayrn arkadaş
lar, benden evvel söz söyleyen hatib arkadaşlar 

Atatürkün büyüklüğünü tebarüz ettirmekte de
vam ettiler. Fakat bu mebhasta ne kadar söz 
söyleuse yeri ve değeri vardır. !şte bu düşünce

ye dayanarak ben de arkadaşlara imtisal edebil
mek için yüksek huzurunuza geldim. Cümhu -
riyet bayramımn 15 nci yr1 dönümüne tesadüf 
eden cumartesi günü herk-es gibi Cümhuriyetin 
sevinç ve neşelerini duyuyordum. Yalnız bu se
vincimi bozan bir d~şünce vardı. Çünkü büyük 
şef Atatürk hasta idi v.e ağızdan ağrza sızan. 
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'sızan ha:berler onun mukaddes maddi hayatmm 
ufule doğru gitmekte olduğunu anlatıyordu. Bu 
endişe ile onun gençliğe ve kahraman ordwnuz 
da dahil olduğu halde bütün millete emanet et
t-iği (}Ümhuriyetin yıl dönümü törenine iştirak için 
evimden çıktığım vakit muhitte ve her nasiyede 
hem sürur, hem keder görüyor gibi idim. 

Büyük Kamutayda da arkadaşlarımııı ayni 
halde olduğunu seziyorum. Merasim baJ?ladı. 

Riyaseti Cümhur salonuna giriyorduk. Gözlerim 
salonda her sene olduğu gibi o ıbüyük kurtarrc.ıyı, 

büyük koruyucuyu, ·büyük kur.tarıcıyı, hulasa o 
büyük varlığı aradı. Bulamadı. Derhal sarsıl

dım. ve tebrikleri kabul eden muhterem r eisi
mizin yüzünün de sapsarı kesilmiş olduğunu gör
düm. Salondan çıkarken düşmernek için çok 
gayret sarfettim. ~radan on gün geçti. Çıkan 
bir tebliğ bütün milletin hiç beklemek istemediği 
büyük acıya doğru daha çok yaklaştığımızı ilan 
ediyordu. 

Nihayet 10 teşrirusani perşembe günü kara 
h:~ıber her tarafı kapladı. Bütün lll illet ma teme 
:::.;ırkoldu. Çarşrlarda, sokaklarda, ınekteblerde, 

·.;vlerde, her yerde herkes bu (}anhıraş ae.I)'1 duy
rlu. Türkiye umumi bir matemhane maıızarası 
aldı. Harice akseden bu kara haıber bütün dün
yayı sardı ve sarstı. Ona ·bütün kürreiarz lıallrr 

ağladı. Çünkü insanlık en büyük evla.dmı kay
betmişti. Meınleketimizde eski bir tabir n rdır : 
Yedisinden yetmişine !kadar. Halbuki , bu 
tabiri bu elim hadise genişletti. Beş yaşından 

yüz beş yaşına kadar herkes ağladı. Hıçkırıkları 

ile memleketi .baştan başa matemhaneye çevirmiş
lerdi. 

Ertesi günü Büyük KU~mutayda intihaıb yapıla
caktı. Herkes bir teselli noktası arıyordu Cüm
lıuriyet, kahraman ordumuz da dahil olduğu 
halde bütün millete ve betahsis gençliğe emanet 
eden Büyük Atanın vasiyetini yerine get irmek 
için Meclisin bütün muhterem azası acl eU ma
nevi bir ittifak akdetmişlerdi. İşte bu int ihabm 
samimi neticesi bize büyük bir t eselli ve ümid 
noktası olmuştur. Büyük Atatürk, Büyük mil
letin kalbinele ve tarihinde ebediyen ya şayacak
tır. Muhtcrem halefleri İsmet İnönü ve Cümhu
riyet Hükfımetiınize isrinden asla yarılmayarak 
pek çok seneler muvaffak ve muzaffer olacak
lardır. Millet ve Cümhuriyet ebediyen yaşrya
caktır. Aziz millet için ve mukaddes yurJ için 
en büyük temennilerim budur. O gündenberi 

ağlayan ve ağlamakta deva'ın eden nec~b mli
letimize ve kahraman ordumuza bu kürsüden 
taziyetıcrimi sunarım. Şu kadar ki, müteellim 
olmasmlar. Bu millet yekpare bir Atatürk ola
rak yaşayacak ve onun emel ve urudelerini ta
kib edecek ve tahakkuk ettirecektir (Alkışlar). 

1STAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) - Arka
daşlar, en son sözü bendeniz söylüyorum (Da
ha söyleyecek var sesleri). 

Bunu söylemekle en acız bir arkadaşınız, 
bu elem içinde tabii kalbinin okuduğunu ifa
de edemiyeceğinden dolayı kendiııi huzurunuz
da pek mahcub görüyor ve kusurunun aifini 
sizden rica ediyor. 

Bu gün, kalbimizde açılan yara, felaket pek 
derindir. Duyulan acı ve sarsıntı pek kuvvet
lidir. Bunu, bilmem hangi lıatibin dili, han
gi şairin kalemi tavsif ve ifade edebilid Bu 
gün memleketin her köşesinde, her tarafında 
baştan başa çocuklar, gençler, ihtiyarlar, ana
lar, babalar, bütün vatan ağlıyor. İnliyor. 
Ne kadar ağlasa azdır, ne kadar inlese yeri 
vardır . 'rürk milletine mürriyet ve istikliilini, 
namuskar bir hayatı, medeni J::ııir yaşayrşı Ye
r en Atatürk değil midid 'rürk milletini ka
ranlık bir maziden parlak bir istikbale doğru 
götüren yine Atatürk değil midir ? Türk mil
letine garb aleminde onu medeni ve kuvvetli 
bir millet tamttıracak varlık veren o büyük 
cleha, Atatürk değil midir? 

Aziz arkadaşlarım ; Atatürkün baştan başa 
bir tarih , bir destan olan yüksek eserleri et
rafında ne kadar söz söylesek o kadar aczimi
zi ifade etmiş oluruz. Ben bunun etrafmda 
fazla söylemiyeceğim. Yalnız bu elem içerisin
rle inierken bizi teselli edecek, göğsümüzü ka
bartacak bir takım cilveler gözümün önünde 
tecessüm ediyor. Tarihte görüyoruz ki , bir 
çok büyük . adamlar ölmüşlerdir. Onların et
rafında kendi ırkdaşlarrnrn, kendi muhitinin 
ağla dığını görüyoruz. Fakat Atatürklin ölü
mü böyle midir? Atatürkün ölümü, yalmz 
kendisinin yarattığı Türk milletini değil, bü
tün Türk camiasında yaşayan ortodokslarr, 
musevileri ve hatta onlardan da uzakta bulu
nan garb medeniyet a.lemini matern e garketmiş
tir. Bütün Devletler, bi.i.tün milletler bizim 
elemirnize samirniyetle iştirak ediyorlar. Bu 
yi.iksek kürsüden ıniisaadenizle onlara şükra

nrmı arzedeyim. Çünkü onlar kadirşinaslık 



g'ôsteı•rrlişlerdil'. Benl de slz1n g!bl. büyük bir 
h'\\ •:,\~tle teselli edecek bir idealim vardır. Ata
türk ölmemiştir. Ataıtürkün fani oi~ cesedi 
içimizden ayrılmış, fakat bu millete, bu ülkeye 
ebediyen can verecek, şeref verecek ideali kal
mıştır. Ata•türk, senin toprak altmda huzur 
içerisinde kalacağma kaniim. Çünkii senin 
esaslı temeller üzerine inşa ettiğin bu ınetanetli 
binaıun başına geçen halefin İsmet · İnönünün 
kudreti, bütün .Büyük Millet Meclisince ve onun 
mümessili olduğu milletçe daima ileri götürü
lecektir. Onun için müsterih oluyorum. Ey yük
sek Türk milleti ve onu temsil eden aziz vatan
daşlar! Sizi bütün kalbimle teselli sadedinde bir 
kaç sözle tasdi ettiğim zaman sizi de teselli ve 
tebrik ederim Çünkü bu varlık, çünkü bu şeref 
Atatürkün hayatı nasıl ki başlı başına bir tarih
se ölümü de başlı başına bir tarih olacaktır. Ölü
ınünün şerefi hiç kimseye nasi b olmamıŞıtır. Ya-· 
şasın Türklük, yaşasın Kemalizim ideali · (iBravo 
sesleri, alkişlar). 

BAŞKAN - Söz Naiın Hazım Onantındır. 

(Yok sesleri). 
O halde söz Harndi Ongunundur. 

HAMDl ONGUN (İçel) - Sayın arkadaş
lar; Ulu Şefimiz Atatürkü gaybetmekle duydu
ğırmuz ıstırab çok derindir. Hiç bir milli ıstı

rap bu kadar acı gelmemiştir. Türk ulusu : 
kurtarıcısııu, Türk Devleti : kurucusunu, beşe
riyet : en büyük eviadilll kaybetmiştir .. O bü
yük adaını kaybettiğimiz gündenberi en küçük 
çocuklardan tutunuz da en yaşlısına kadar bü
tün bir millet ağlıyor, dünya ağlıyor, kainat ağ
lıyor, hep ağlıyoruz. Fakat bu ağlamaınız ye
siınizden, ümidsizliğimizden değil, ona karşı olan 
sevgimizden, bağlrlığımdan, hasretimizdeiıdir. 

Bir taraftan onun eserlerine bakarak, onun 
eserini yaşatmağa çalışırken, o ölünün hatıraaile 
göz yaşlarrmrzı akıtırken; diğer taraftan böyle 
kahramanlar kahramanı yetiştiren bir ulusun 
çocukları olduğumuzdan, onun kanını taşıdığı
mızdan dolayı göksümüz kabaracaktır. O bi
zim için daima kuvvet ve kudret kaynağı ola
caktır. 

Arkadaşlar, yurdu kurtaran, evrensel dev
rimleri yapan ve yepyeni, dipdiri bir devlet ku
ran, şöhreti, sevgisi ulusal SilUrları aşarak ev
rensel bir hal alan en büyük insanı Atatürk öl
memiştir. O büyük ölü, ebedi olan yurdunda, 
eserleri arasında, ulusunun gönlünde ve ruhun- . 

da yaşamaktadır ve da1n:ı.a ya:şay-acaktıt. 
Arkadaşlar, kaybımız ve bundan doğan aci~ 

mız, teessürümüz, bundan doğan acıllllz ölçü ka
bul etmez derecede büyük ve derindir. Buna rağ
men tesellimiz de ayni derecede büyük ve kuv
vetlidir. Şuna şükretmeliyiz ki: Atatürk az za
manda bütün eserlerini ve onların yaşaması se
beblerini ikmal etmiştir. Harbde, sulhde, kuru
culukta ve yapıcılıkta onun daima yanında, en 
yakınında bulunan ve onun sağ kolu olarak en 
büyük yardımcısı olan İnönü bu gün başımız
da bulunuyor. 

Bütün bu işler başarılırken İnönü, Atatürk
ten sonra Türk ulusunun en büyük eviadı ola-
rak tanınmıştır. . 

Türk ulusu: Atatürkün etrafmda nasıl bir 
kütle halinde toplanınış tek bir kalb olarak duy
muş ve tek bir vücud olarak hareket etmişse bu 
gün de lnönünün etrafında ayni şekilde toplan
mış bulunuyor. 

Türk ulusu: İnönünün ba.şbuğluğu, altında, 
Atatürkün izinde, kendisine mevud olan me
deniyet ve refah seviyesinin, kudret ve kuvvetin 
en yükseklerine doğru durmadan süratle ilerli
yecektir. Bunda hiç bir tekin şüphesi yoktur. 
Göz yaşlarii11IZI akıtırken bir taraftan içimizi 
ferahlatan, bizi teselli eden budur. 

Türk ulusu var olsun. 
Atatürkün, o ulu ölünün aziz ruhu şad olsun. 

FAZILAHMED AYKAÇ (El8.zığ) -Türk 
milletinin aziz başı sağ olsun. 

Arkadaşlar; bilmiyorum, insan dilile bu 
günkü matemimizden nasıl bahsedebileyim. Onun 
kadar sonsuz bir unsur arasak belki hatırımıza 

kaybettiğimiz dahinin ulviyeti gelebilir. Fakat 
hemen itiraf edeyim ki ondan da büyük bir 
şey var : bu günden tibaren başlayacak olan at i 
önündeki kıymetli vazifemiz. 

Eğer huzurunuzda çok solgun, çok kudretsiz 
bir surette konuşursam beni mazur. göriinüz. 
Hatta arzetmek istediğim bir kaç mevzudan 
bahsederken bu şerefli kiirsiiden ayrılmak rncc
buriyetinde kalırsam, sözlerimi bitir~ınezs,em, 
bununla, gerek sizin vicdanrnız ve · gerek 
benim kalbirndeki acrnm en hakiki bir 
terelimanı olmuş olacağıma inanınız. Çiinkii ar
kadaşlar; bu gün bu kürsiiden, tessiirden ezil
meden lakırdı söyleyen zaten bu ' kiir~üye Hiyik 
değildir. Zaten hangimiz tam ~~ _k~vrayışla 
Atatürkten bahsedebilirdik? Bütün cihan· -·onUD. 
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şahsında, okyamıslar gibi, seınalal' g}bi kaimı
tm tamdığı büyük bir dehayı kaybetti. Bunu 
hatırlarken arkadaşlar bir noktayı bir türlü unu
tamıyorum. Bütün kuvvetimişte oradan geli~-or. 

Arkadaşlar; biz cihana · Atatürk: gibi: biır in
sanlık mücevherini, bir' deha mücevherini . herli~·p 
etmiş olan milletin, ulusun çooukhtrı~·ız. 

Arkadaşlar; icab eder ki, yeniden eilıamı lı il'' 
hakikat gösterelim. Yani Atatürkün madd1 nır

lrğr, ulusumuzdan ayrlrmış dahi olsa, mwtc,·i 
kuvvetinin yaşadığım, onn ·daima haşıınrz üs
tünde taşryacağımızı cilıana isbat etmemiz la: 
zıındır. Za.teıı görüyorsunuz ki, ıcihan da bizim 
kadar •matem iııindedir. Fakat hakikaıt budur. 
önder ölmüştür. Şüphe yok. Bunun Y'anında 

Türkiye şerefli, muzafferı .kıaılıraman Türkiye, 
Atatürk Türkiyesi, ebediyete nrunzed olan Tür
kiye, Türkiyemiz yaşıyor. Binaenaleyh, hangi va
zife, hangi gaye biZi, ma:temimizin i~inde, onun 
ilerlemes:iıne aid olan işten alıkor 1 

Arkadaşlar, bu .gün acılarımızı bağrrmıza. ba
sarak, .göz yaşlarımızı kabil olursa cammızın 

içine -alatar.a.k ancak yarmm yüzünü güldürecek 
faaliyete t~ebbüs etmekle idi ki, Atatürkün la
yik halefleri olduğumuzu isbat edebHirdilı:. 

Çok rica ederim; 1918 i bir dakika düşüınüıı. 
1918 de Atatürk ne halde idi? 1918 in günlerin
de Atatürk, bu gün Atatürksüz kalmış Türkiye
nin hicr.anmdan başka ne çekiyordu~ Onun önün
de de böyle virane hale gelmiş can çekişen bjr 
v-atan vardı. Amma biliyorsunuz · lci, gözleriınri 

yaşla değil, kanla değil, o büyük ve · muazzam 
azıniJ.e, metanetle, neşe ile doldurdu ve yine bi
liyorsunuz ki, bütün ciham ilclebed · yalnız hay
ran değil, müft:ehir edeıı bin türlü fevkaladelik 
gösterdi. Şu ha:lde dönüp dolO:Şıb ayni mevzua 
geliyorum Hepinizin bildiğiniz : faka:t ebediye
tin mütema.diyen bilmesi lazungelen mevzuun 
üzeriınıe geliyorum. Yani vazifemizin... Ar~adaŞ
lar, Türkiye Teşkilatı esasiye kanunu bu millete, 
en ileri anlayışta en· ileri duyuşta kavirnleri!ı 

malik oldukları hakl·arr hukuku .tab:i.iycden say
mış bUlunuyor. O ana yasaya day,a.nmış olaıı 

ka111unlarrmiz; kurumlarımız memleketin haya
tın-a, siyıasetine yan · gözle bakabilecek herhan
gi bir gözü · yıldırabilecek ıınahiyettedir'. Şu hal
de yol açık ödev meydanda, demek ki karaiılı1;: 

lıiq bir taraf yok, korkıacak hiç bir taraf yoltttiT. 
Türk- milleti işte : pek eJi' ·gördünüz ki son 

de-:fada-:·vekıırla; aklı selimin :yeni bir nii:munesitif : 

verdi. Yaru bütÜn dünyayı salabctine hayraft 
etmiş bir ebcdiyet abidesini elimizden aldı, ve 
bir İsmet abielesini tuttu, Ollillli yerine koydu. 
Bize, bu gurbot anlarında bundan daha fazla 
teselli edici bir manzara yoktur ve ~asavvııı· 

edilemez. Omın için arkalllaşlar, mr olsun Tüı·

kiye, aziz '!'ürkiye ebediyyen yaşayaeaktır. Ne 
mutlu Türküm diyenc. Çünkü Türk, Atatürkü:ı 

merumb olduğu nesle ınensub mesud bir ınah
luk demektir. Hepinize teselli ve klldret ;temenni 
ederim. (A1kışlar). 

Dr. ABRAVAYA (Niğde) -Arkadaşlar, 

şimdiye kadar, sop. dakikiaya kadar lıuzunmuza 
çrkmak şerefine mazhar olub da söz söyl.iycce
gimi katiyen bilmiyordum. Fakat son dakika.da, 
kırıl-acak derecede çarpan kalbimin heyeeam 
beni .buraya sevketti. Buraya geldiğim dakikada 
daılıi ne söyliyeceğimi bilmiyorum. A tatürküıı 
büyüklüğü, AıtllJtürkün dehası, Atatürkün eseri 
ha.kkmda neler söylendi, neler yazıldı. Kütüpa
neler dolusu kitablar mevcud.. Radyocia neler 
flinlrdik. nunlara il;lve eelecek söz bulmak şiııı

rlilik lwninı i<:in kalıil değildir. 8sasen maksa
dmı bunlardan bahsetmek değildir. Gözümün 
önünde hazin ve elim tabioyu gördüğüm zammı 
ı><liııi, ayağııu sen sen öptüm. Fakat bu daki
kada o arzu y ine bende nyuııclı \·e huzuı·nnuzd a 

- Huznruınız diyorum. Çünkü huzurunuz demek 
doğl'udan doğruya Atatürkün huzul'u manevi~i 
tleıııektir - (Alkrf?lar, Grnvo sesleri ) . Eğilrnek 

ve milyonlarca defa elini, aynğrnr öpınek iı;iıı 

bul'aya geldim. ( .-\lkrı:ılar ) . ~ağ olsun Tiir·k ıııil

leti ... (:A llnşlar ) . 

BAŞKAN -Başka söz i~teyen var mı~ 
REMZİ ÇİNER (Sivas)- Sayın arkadaş

lar; kal-bler·imizi. tekmil nı illeti n kalbini parc:a
layan bir telaketimiz olan Ulu Atanın ölii.ıııü 

dolayısile burada söylenen ~ özlere <:ok kıymetli. 
coşku n sö·zlere benim de belki en son olarak bir 
iki kelime ilave etmeme ınüsaadenizi rica ediyo
rum. 

Artık nıancviyatıınızda C'h<'Lli Ye nınkaddes 

bir varlrk olan Uln Atatürkün milletin kalbinde 
yaratınr15 olduğu büyük \'e çok derin m in net Ye 
hayranlık, taziz ve takdis duygıularım millet , lıC'
pinıi:O: kıy:ımete kadar nesilden ııesile miras ola
rak kendi varlığrınızm ebeci] ve mukaddes ha
zinesi olaı·ak taşıyacağrz . ~1aııeYiyatrınızda dai
ımı onun aziz ve mubarek ruhtından .ku.vvet ala- . 
eağrz (.Alkışlar). 
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BAŞKAN __::. Maddelere geçilmesini :rey.e ar
ıediyornnı. Kalml e~1eıı ler .. . Etmeyenler ... ı Ka

lınl ed ilmiııtir . 

. \tatürk ün cenaze mera:siuıi için yapılacak 
:sı:ır .üyata aid kanun 

.MADD ı:; 1 -- Atatürkün cenaze ıııerasımı 

dolayısit e yaprtacak sarfiyaL i~in , Daşve kaletçe 

teşkil edilecek h mmsi bir komisyonun emri le 
sarfedilmek üzere Ziraa t hankasmda a~t ınlı:ı

cak bir krediden !w~ yüı hin liraya kadar tedi
.vat icr·asma lYJ aliye ,·eki 1 i n ı ezundur. 

Bu t ecliyatrıı ne gibi hizmetler i~iıı ya pıla

ı :ağ ı icra Yekill eri Heyetince teı-ıb i t Ye tedi ye 
ıııikdan lı ilfıharc Maliye vekfdeti büt\:e:s inde 
~46 rakamilc açılacak husus] bir fasl::ı tnhsisnt 
kayuedilir. B n ted iya tın koııı isyunca ıııus :ı dd a k 
(•vrakı nı.üsb i tesi lıadessarf Div:ıııı ıııulııı selıata 

tenli olunur. 
BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var 

ını'? (Yuk ses leri ) . Maddeyi reye arzcd i yo ı: nııı. 

Kahu l edenleı ·... Btııwyen ler... Madde ka bul 
edilmi şt i r. 

MADDE 2- Bu ·kanunne§ri . tar_iJıinden ,mu

teberdir. 

BAŞKAN - M.addeyi kabul ·edenleT ... Et-· 
meyenlel' ... Kabul ed ilmi şti r . 

~L-illDE :~ - Utı kanun hüküınleriııi icra,va 
iera Vekilleri Heyet i menıurduı· . 

BAŞKAN - .M.addeyi kabul edenler ... Et
meyenler .. . Ka:bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açrk r eylc tas
vibinize arzediyorum. Bir defa müzakeeeye taibi 
maddelerı> geçiyoruz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Muhtereın arka
da.-;ılar; demin kürsüden .Aıtatürkün mübarek ına
kamrnm ikale üzerinde yapılması ve şu levhanrn 
altına bir ibüstünün konulması, sonra vilayetler
den toprak ·alınarak, makammm o topraklarta 
örtülmesi hakkında '!'icada bulunmuştum. Beş 

dakikalık celse tatili esnasmda temas ettiğim ar
kadaşlar, ıbenim şu tahirdeki arzularımı daha 
şümullü olarak yerine getireceklerini beyan bu
yurdular. Binaenaleyh, takririmi geri alıyorum. 

8- 16 -XI - 1938 de, !stanbulda yapılacak cenaze töreninde Büyük Meclisi temsil etmek üzere, 

Ankara 
Ankara 
!sta:n'bul 
İzmir 
Isparta 
Zonguldaik 

J\iüşfik Ay.aşlı 

Y anya Galib Kargr 
.Ali Barlas 
Rahmi Köken 

Mükerrem' Ünsal 
Raif Dinç 

Kura ile inthlıab edilmişler ve bunlara Divanı Riyasetten de Reisvekiıi .Refet Canıtez (Buı:sa) ile 
!dare Amiri Halid Bayrak (Bayazıd ) ve Katib Ali Zırh (Çoruh) iltihak etmişlerdir . 

- Yine bu gün İstanıbul halkı, Dolmabahçe sarayında , Büyük ölünün katafarkı ·Öniinde huşu 
' 'c tazim ilc geçrneğe ibaşladr. 

9 - 19 - XI - 193>8 de Ulu önderin mübarek naşr fevkalade merasim ile İstanıbuldan kaldırrlarak 

20 - XI - 1938 de Ankaraya nakil v·e meb~ların eyadii ihtiramrnda, Meclis önünde ihzar edilen, ka
tafalka vazolundu. 

Çok sevdiği Türk rmilleti, sa,bahla:ra kadar, ağlayara:k cenazesi önünden geçmek sureti ile son 
tazimatmr ifa ediyordu. 

10 - 21 - XI - 1938 pazartesi günü Eibedi Şef, Meclis önündeki katafaiktan almaı·ak Etnoğrafya 

müzesin-deki muvakkat istiı·atgahına götürüldü. 



-~-
Bu esnada yapılan çok muhteşem merasime, bütün cihandan ıg,elen heyatİ mahsusalardan ba$ka 

Almanya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İran, Romanya, Sovyetler ve Yugoslavya Hü
kumetleri askeri kıtaat izamı sureti ile de iştirak etmiş}erdir. 

Bu gün, yeni reisicümhurumuz İsmet İnönü aşağıdaki beyannameyi neşir buyurmuşlardır: 

Büyük Tilrk milletine: 
' 

Ankaı-u : 21 - XI - 1938 

Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtirauı:-kollal'I üstünde Ulu Atatürkün .fani 
vücudü İstirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve if
tiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk,. tarihde uğradığımız en zalim ve haksız ittiham gününde meydana atılmış, Türk mille
tinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk önce cheınıniyeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütüııcihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Ata türk, ömrünü, yalmz Türk milletinin haklarını, 

insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hakkettiği nıeziyetlerini isbat etmekle geçirnıiştir. Milleti
ınizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet İstİdadına ve mükellef olduğu insaniyet vazi
felerine sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mutlu Türküın diyene» dediği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmeyen aşkını en ınanalı bir surette hulasa etmişti . 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk ceıniyetini. en kısa yoldan insanlığın en müteka
ınil ve en ten)l.z zihııiyetlerile mücehhez modern bir Devlet haline getirmek, onun başlıca kaygusu 
olmuştur. Teşkilatı esasİyemiide ve bu gün bütünvatandaşların vicdanlarmda yerleşmiş olan laik, 
milliyetçi, •halkçı, inkila,bcı, Devletçi Cümhuriyet, bize hiitün evsafile Atatürklin en kıymetli ema
netidir. 

Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve hatırası, bütün halkımızın en candan · duygularile sarıl
mıştır. Mentleketinıizin her köşesinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlılık, 
Devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Atatürke göster
diği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlad yetiştirehilir bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir. 

Atatürke taziım vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda , halkımıza, kalhimdert gelen şükran duygu
larımı ifade etmeği, ödenmesi lazım bir borç saydım. 

Milletler arasında 1kardeşce bir insanirk hayatı Atatüııkün en kıymetli ideali idi. Bütün dünyatla 
ölümünün gördüğü İlıtirarnı insanlığın atisi için ümid verici bir müjde olaraJk selamlarım. Bu söz
lerim, yazılarile ve toprağrmızda şövalye a8kerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasrmıza iştirak eden bü
yük milletlere, Tüıık milleti adına şükranl~rımrn i.fadesidir. 1 

Devletimizin hanisi ve milletimizin feda-kar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz 
simasr, 

Eşsiz kahraman Ataıtürk; 
Vaıtan sana minnebtardir. 

Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk ·milleti ile beraber senin huzurunda tazim ile eği liyoruz. 

Bütün hayaıtında bize ruhundaıki a~eşten canlıirk verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak 
ruhlarımızı daima alteşli VB uy;amk tutacaktn·. 

Reisicünıhuu 

tsrnet lnönii 
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· ; 10 - .A.tatürkün ziyaı münasebeti ile Belçika ve Macar. M:>ecli&lerinde yapılan te~alıüxat 28 --Xl -
1!:138 ve lcra Meclisinde yapılan tezahürat ise 19 - Xll- 1938 tarihli . Zabıt eeri_dele)"inde. mün~ 
deriçtir. 

· --:- -~eza bu elim kayıp· dolayisi ile memleket içinden ve yabancı illerden gelen taziyetnameler 
14 - ~I _ ~ 1938 ıtarihli ·zabit ceridesiridc not edilmiştir. 

. . . '~ ; - ' 

.. 
ll - Artatürkün vasiyetna!mesi 28 •teşrinisani 1~38 de al}ılmıştır ,-e aynen aşağıya alıminştır: 

Dolmı:ı,bahçe 5 - lX - J938 pazartesi 

~Ialik olduğum bütün nukud ve hisse senedlerile Ça~ayadaki m-enkul ve gayrimenkul cmvalimi 
Cümhuriyet Halk Partisine a.tideki şar.tlarla, .terk ve vasiyet ediyorum. 

1 - Nukud ve hisse senedleri, · şimdiki gibi, İş b~nkası tar~fındaln nemalandırılacaktır . 
2 -Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi ma:hf~.- ~aldıkça, yaŞadıkıarı müddetçe, M'111khu

H~ye ayda! bin, Afete 800, Sabiha Gökçene 600, thictiye. ~P9lira ve Rukiye ilc Nebileye şimdiki 
yüzer lira· verilece~ir. · · · 

3 - S-abıha Gökçeiie bir ev de alınabilecek ayrıca p~,ra verile~ektir. · 
4 - Mrukıbulenin ya'Şadığı müddetçe Çanıkayad~ ot~rduğu ev de emrinde kalacaktır. . 

· 5 - İsmet İnönünün ·çocuklarına yüksek tahsil lerini ihıııa 1 i<:in ınu\ıta ç olacaklaı::ı yardım yapıla-
caktır. · . · . . .. . 

· · 6 - Her sene nemadan mütebakl mikdar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edile
r· ~:ktiı-. 

]{. Atcıtilrk 

- Esascn .Ataüirk, malik olduğu çiftliklerini rlaha 1937 rle Hazineye ihd~ lıuyurmuşlardı 
( 1:. - \ ' I - 1937 1 ariiili zabıt cerideslıı-e bakııuz! ) ,;c bunları~ '.idaresi için dP. 3308 numaralı kanun ile 
T>evJı.•t Zira at işletmeleri kartunu teşlül _ o lnnınuştu. 

II- İsmet İnönünün Reisicümhur seçilmesi 

Yukarıda tarif edildiği veçhile, Atatürkün nıüessif irtihalini müteakip, Meclis, Makamı riyasetçe, 
ll- XI -1938 tarihine müsadif cuma günü inikada (: aih rılmış ve derhal Rcisirümhur intihabma geçil
mjştir. 

Reylerin tasnifi neticesinde Malatya ınebusn tsıtlCt İnönü, re.re i~tira.k eden 34 nıebusun ittifakı 
ilc Reisicümhurluğa seçilmişlerdir. 

Seçim işinin İkınalini müteakip Reisicümlıur Meclisin coşkun tezahüratr, sürekli ve şiddetli alkış
lan arasında Başkanlık kürsüsünü tcşrif ederek andiçmi§ler ve sonra <la a§ağıda,ki nutku <;>kumu~
lardrr; 



--, ~:: .B'ii'yiik::Tiiı:k.::mi:H.etinin mu:hterern ·.vekill.eri, 

· :· : .Arf~da~Ir~~ızi~ müftclıir ·olan, şerefli vaii
fenizde kendi nefsi için. bahtiyarb:k bulan bu ar

. iradaŞrnı.za D.evletin en yüksek vazifesi~ i ·tevdi 
etmek teveccühünü gösterdiniz. Sizlere çok sa
mimi şükranımı takdim elerim. 

Ş~mdiden omuzl.arrmda hissettİğim ağır vazi
feyi ifa ~derken, tek istinadım, Büyük Türk mil
letinin itimadı ve bunun, sizin yardımınızla ve 
sizin dilinizden ifadesi olacaktır (Alkışlar, Al
lah muvaffak etsin sesleri). 

Bu anda Atatiirkün hatırası teselli huıl.maz - ·. . 

acılarla dolu olan kalbirnizin aziz timsalidir. 
Atatürkün fevkalade hizmetlerini bu günkü 
Türk .Devletinin •bünyesinde tam ve .temiz ·eser, 
ler olarak tecessüm etmiş görüyoruz ( Alıkı.~ar). 
Kadir bilen ve büyük evlad yetiştiren milleti
mizin yüreğinde, (Kemal Atatürk) adı, sevği ve 
hürmet içinde ebedi olarak yaşıyacaktır (Şiddet
li alkışlar) Şükran ve tazim hislerimi söylerneğe 
Çalışan sözlerimin sizin muhaJbbet ve takdir duy-

.. gularınızı. da aksettirdiğine kani im ( Alkışlar). 

Muhterem arkada.5lar; Devlet ve milletimizin 
insaniyet ve medeniyetin asil hedeflerine doğru 
durmadan ilerlcyib yükseleceğine katği inancım 
va.rdtı• (ıBraıvo sesleri, sürekli alkışlar) . 

. Büyüik ve kahraman bir milletin hizmetinde 
.bulunuyoruz: Türk vatanının bölürunez, hiç bir 
tecavüze taıhammül etmez, hiç bir zor karşısm

da milli haıklarmdan vazgeçmez ma:hiyeti, iher 
zamandan zi-yade taze ve canlıdır (A1kışlar, bra
vo sesleri) . 

Türk milleti Devlet kurmak, vatan k<>rumak 

-~ .· ... :.. ': : . .. ~ ·. . .. 

kudııetinde; kendi cev.herii:\deki:: .kınnet .ve"- fa.zi
letlere·1stinad ed e :ıl:' yiııpıcı ve · yaratıcı . bir · millet; 
tir (Alkışlar). 

Sulh ve tera}dci: .yolunda bütün gayretlerini 
asil ıbir surette vakfetmi5 · olan milletimiz mec
bUır <>lursa, ke:ıtdisi ve şanlı ordusu geçmiş kah
ramanlarm hayranlığını eelbedecek yeni kahra
maırlarla dolu .olan , fedakar · göğsünü en. parlak 
zafei·lerlc süslemeğe hazırdır (Her zaman ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Türk milletini az zamanda büyük bir mede
niyet seviyesine yükseltmiş, Türk milletine en 
kısa yoldan. temiz cemiyet hayatını, feyizli · te
raikki yollarını aç~. olan. inkilablar, kalb ve vic
danımızın en aziz varlıklarıdaı (Alıkışlar). 

Arkadaşlarım, 

~lillet ·hizmetinde vazuelerin iyi ifa olunma-
sını emel edinmek başlıca kaygımızdrr. 

Sükfm; istikrar v.e emniyet içinde , çalışma
tan başka arzusu olmayan milletinüzi anarşiden 

ve cebiı'<ien uza.k, bütün vatandaşlar için ımü

savi ıbir emniyet ·havası içinde bulundu:rmağı, 

Ci.imlnu-iyetin en kıymetli nimeti biliyoruz (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Vatandaşlar arasında muha'bbeti genişletmek 

Ye derinleştirmeği , en şerefli vazife sayıyoruz 

( Alkışlar). 

Arkadaşlar, 

Tüı:k milletinin en feyizli hazinesi : Büyük 
Millet 1\Ieclisidir. Geçmişte büyüik zorluıkiarı 

yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ge
lecekte de ibüyük saadetlerin, zafer ve ınuvaf
fakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır (Allah se
ni var etsin sesleri, şiddetli ve süeekli alkrşlar). 
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ı . rD0rdünoü 1 !çtimaın bidayetinde İcl'a ·Ve k ilieri Heyeti :ışa~rdaki zevattan.:.m'W;"eşek.lcilcÜ: 

Bcısvekil . 
~4.dliye ·veldl-i' 
' Da.hil1'ye » 
· (}. ve lnhisarl·a·r » 
H·aT1:ciye · » 
lktı.sa.d » 
Jfaa'rif » 
Mnliye ::>> 

Jfüli ilfiidafaa » 
Nafı'a » 
0. ve 1. J.}f·uavenet » 
'Ziraat >> 

· ( 'eliil Bcliywr 
Şük·rii Sanı-co.iflu 
-,5ii."k rü Ka;ya 
'Hana ''Parhan 
D·r. T. ·Rü.şMi Aras 
·;5a.k·i·r Kesebi1· 
Sp.;{ fet ~4. rı kan 
ltıcad .A ğrah 

, Gl .. K>a.zırn Oza.l p · 
~t:ll:. Çetinkaya 
Dr:. Hıılıls1· Alatas 
Frt:ik K'lt-rdo.iJl-ıt ' 

l zm it 
1 zmi1· 
Jf uğ-la 

· 1sta.nlml 
'l zrwir 
, '1' dı~ ircla'.iJ 
1E 1·zirn-oan-· 
Elazığ 
Balilfes·i)· 
. lfyorı K . 
Aydı.u 

J.Jan ·isa 
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. . . .. . . ~ .' 

.. ~ 

; . 

1 ••• •• 

~ : . 
....... 

:1 . Malatya me.busu lsınet lııörıiü\ün ı ıteisi cümlıurh1ğa intihabı :d"Olayısile Başvekil Gelai 
Bayar 11-·XI- :t938. de··istifa ,etmiş ve tf.'kl'ı.w1era · V ekiileri Heyetini teı:ıkile "lıeisicümhur -İshıet 

İniinü · tar::ı:fmdan nıeml!lr ' edilmiştir. 
- ';,, . 

r-Beşvekıil Ge-Hil -:B~yarm tekmi .fur.er.ine ·yeni İcra V ekilieri . Heyetinin . · aşı;ığrdn · oisimleri ., yazılı 
zevatt.aıı : teşkilnjn " tasd:ik · ohm.düğunu mübeyyin Riyaseti Oii.nihıw ·. tezkeresi ·a -~>I' - 1938 . {arihli 
1nikadda okımmuştur. 

. ... ' 

ıA. dl·iyf'. vekili llilrm: Dran ·SeyJian 
'D ahiliye 'D1·. Refik Sa;jjdanı '!st aiıbid' ' » 
G. ve 11 n·h.isar·la1· » 'Rana Tm·han 1 statib'1t! 

1Il·aric-ı:ye » Şükrü S ar·aoo .(jlu !.zrıii 1· 

fktısad » Şakü· ·Keseb·ir 7' ekinhı_ij 
Jfaa1·if ·» Saffet .A.nkan Erzı:nc:an 

illaliye ·» Fııad Ağralı Elfiz·ı.,rJ 
:JlfiUi Mii:dafaa. >> Gl. Ka,zırn Ozalp Bah,kes1:1· 
'Nafı~a » Ali Çetinlı.a.ya. .'1f1Jon K. ·• 

8. 'Pe 1. Mııavenet » D'l'. Hulus1: .Ala.ta.ş Ay·cZ?.n ·' '; 

· Zira.a.t » Faik K ·u.rif.o.iflu • ~-fm1- i.w;ı 
. S 

- ,Yeni ,· Hükftmet ·.:programmr :16 .. XI -1938 de Mecliııte okumuş ve neticede, reY.e - iŞtıirak~ eden 
:342 aıanrn ittifa.kı ile r flükıfuneıte·: fitimad . hey.an edıilmişti'r. ı G~rek program ve · ger~kşe bu hahda 

- .. . •.· ,; . . ·:; ... ~ 
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B.AŞKAN Sö.z B~şvekÜincÜr, buyurunuz. det vatanımızı, TÜrk rayeti istiklal'i altmda yiı.-
BAŞVJllttL OJ:LAL BAY AR (İzmir) - şatmak imkanını buldu ve verdi (Bravo sesleri, 

Sayın arkada~lar, şiddetli alkışlar). 
İkinci Cümhur Reisimiz İsmet İnönünün iti- Atatürkü sadece bize vatani hizmetler ifa et-

mndlnrma mazhar olarak, Başvekalete tayin tiği için sevmiyoruz. Ayni zamanda, tam mana-
cdildim. Kendilerine takdim cylediğinı Heyeti ·_:sile. kamil bir irlsan 'olduğu için de seviyoruz 
V eki le azalarının isimlerini hı:wi listeyi ]fıtfen tns- (Şiddetli alkışlar. BıravÇ> sesleri). 
vi b huyurdnlar. . Atatürk vefakardı, mütevazi idi, herkesin 

'.rcşkilatı esaRiye knnnmınun ·hükümleriııe hakkım yerinde verirdi (Çok güzel sesleri). 
göre, -sizin de itimadınıza mazhar olma\t . §erefinj . Ar!tadaşl~r, ... : .. ::~ - ~ r., ·-:. · .: ·: . · .. ·:: ... 
kazanırsam; \r~zifeine devam -~dece~ini.''J$iddctli 'A.tatürkÜn hayatı ~e mazisi hakkında söz 
alkışlar). söylemeği, kısa bir celseye sığdırmak en müş-

Resm! bir lisanla bu maruzatımı bildirirken. kül olan bir iştir . .Yaln~ müsa~denizle çok sev-
inkılabm ve Atatürk rejiminiri ·~İı- mümt~ , bir ·. diği .ve çok -~ü':e~alği, BÜyük. miÜ~ti!ıin irade
siması ve Türk milltinin bü~ülf evliidr · · o lah . . sin i temsil eden bu kürsüden o_riun· maneviye
İkinci Reisimiz İnönünün, Cüinhur Reislik devri!... tine .hi tab edere~ diyorum ki: ,. ' 
nin, milleiimiz çin müteyemiİle~ · ve mesud ol- Atatürk; ·' · . · ' . 
masını t~menni ederim, buna şahs~ri emin .. oldu- .. Seni sevmek, tebcil etmek, her . Türk vatan-
ğumu ifade eylerim (Bravo' ' sesleri, sürekli ve severi,nin mill! ödevi, ve namus borcudur. (Şid-
şiddetli alkı§lar). · · · detli alkrşlar ve bravo sesleri). 

Arkadaşlar, '· · · · '· . · Aziz :arkadaşlarım; .. 
Milletierin tarihi, acı, tatlı bir _çok hatiraiaı::~ · Kendisini medhetmek ve ihtiras göstermek, 

tn doludur. Bu gün biz iiikıHU~ : tarihimizin, '(.!i · · içt_irpıı.ı' hayatta bir nal,dse olarak · . . kabul edii
acı Ye fakat en önemli bir qevrini ~raşi)·oi·uz: miştiı~ ve hi ll şüphesizdiı~ ki, ·bu böyledir. Fakat ; 
Aziz varlığım her kuvvetin fevkihde telakki et- . . öen size, iftiharrmızı ve ihtirasımızı şu dakika
tiğimiz ve öyle olduğuna da inandığımız Şefimiz i da, ifade etmekten- çekhımeyeceğim :. 
kaybettik. Şef~n- .~~yat~.nda. .. T~rk -~~J.l~ti nas_rl '· Benimle b~rıı,P,,ı},r Heyeti. Vekileyi teşkil eden 
yekvücnd olarak, . ~ek bir kalb gibi onııp. -ııevgi- arkadaşlarJm:qı ihtilalin ve -inkilabın ta, ilk gü-

• ı ,., ... • . ... 

sinde birleşmi§se, mateniini de ayni 'surette t ck ı:iündenberi, Büyük Vt;ı Ebedi Şııfimizin hayata 
bir kalb halinde tutuyor, ve ıstırabile ağlıyor. gözünü yumduğu dakikaya kadar, izinde ve pe-

Denilebilir ki, şimdil,"e . kadar hiç bir kimse şinde, yolunda şuurla yürüdük~" . . Qu; b.izim ebe-
hakkmdlt- t>u k~d~( y,ıiıı;.ı;iŞtiro~( ~p_ k~dN. §:jem~- " ~i ;irt~h~rmıızdrr . (Şiddetli alkışlar ve bravo 
şmul bir; acİ d~tulmıimıŞirr. .. Kendi rıili~ı~uz- sesi). 
da bu acıyı hissediyor ve kalbirnizin kanadiğını Hiç şüphesiz Büyük Türk milletinin seciye-
duyuyoruz. Türk milleti gibi, vefakar, büyük sine ve karakterine uygun olarak vücude ge-
bir milletin kendisine bin bir mahrumiyet iı,:eı·i- tirdiği ~e bize he?iye ettiği rejiqıi korumak 
sinde, en ,büyük muvaffalW'ri~~r~· temin ctm,i~ hakkındaki ihtirasımız,... ölçi,isüzdür. (Bravo 
olan büyük bir evladı hakkrÔda/ başka tü;lü ha- brav'o ~esleri). · 

1 • • ~ ı . ' '. 

reket etmesine esasen imkan yoldü (Bravo se~- Arka.daşlar; Teşkilatı esasiye . hükümlerine 
leri, alkışlar), · · ·• . göre .i\i .~i_n itimadınızı kazanmak için, Hükı1me-

Atatürk, bize, yaralı 'bir 'vatan kurtardı. . tin proğramını size arzetmek iktiza eder. 
Atatürk, bu yaralı vatanı, iç~ri~~i asrrlardanbe- Beni~ bu mebhasde fazla sözüm y~ktur. 
ri sinmiş olan hurafelerden, ef~anelerden bir ta- Geçen sene, lutfen tasvibinize iktiran eden 
krm vahi fikirlerden tam~men t~mli~liyerek programımızın şimdiye kadar yapılmı~ olan kı-
kuvvetli bir rejim de kurarak, \n~sud ve müref~ . sunlarınd.an maadasını yörütmek, azim .... ve ıka-
feh bir halde, bize bağışladı (B~~V'çi . sesleri ve ra:rındayız. ( Allaşlar ve ~'uvaffakiyet ni dal arı). 
sürekli alkışlar). .·· ' ' ·· Ayni zamanda, bize daima hakiki · yolu g-öste-

Türki.in, ebedi bir tehlikeye düşüyor sanıl- ren ve içinde milletin nurlu iradesi okunan Cüm-
dığı zamanda, imdadrna koş~rak, .,fela~etten bizi .· ... l~priyet . Ralk partisinin p:ı;ogramT da bizim ı·eh

kurtar~. :· :. z~vtı:l bu~m,ıı:z. istiklalimizf ve ep~~I)lüd- . ,.!:-~e~m.Jzdir (Brav:o. şesleri ): . · 
~- :: ~~ · :.:;· :. ~ ·.:.' . . . .. :::: ~·- ·: " . ... . ' ::. : -;' _·, 



Arkadaşlariili; 
Her hangi bir HükfLmel için muvaffaJ;:iyl't 

amili olarak ... birinci derece de göz önünde bu
lundnrulması lazımgelen bir hakikat varan'. i'I'W
ll'tin hakiki düşüncesi. 

Biz milletimizin şu an için düşüncelerini şu 
suretle hulasa ediyoruz : milletimiz, on beş senc
elenberi tecrübe eelilen Kemalizm rejiminin ken
disine verdiği huzur ve sükfuı içerisinde çalışmak 
ve kuvvetlenmek istiyor. (Sürekli alkrşlar ) . 

Milli huduelları dahilinde mesud olmak eme
lindedir. (Bravo sesleri). 

Bizim harici siyasetimizdeki : dalıilde sulh, 
hariçte sulh düsturunun ifadesi, aucak lbu smetlc 
tefsir olunabilir. · Esası, milletten gelmiştir, ve 
Büyük Şef tarafından ifade edihni ştir . (Alkış

lar). 
Mevcud istikrarı bu matemli güniPL"İınizuc 

milletin heyeti umumiyesinde tecelli eden tesa
nüdle muhafaza etmek emelimiz tamdrr ... 
Halistir ve çok kuvvetlidir (Bravo sesleri vı · 

çok sürekli alkışlar). 
Rejimin kanunları, T\Wk eaınıasma dahil olan 

bila istisna her ferdin, hulmkunu, emniyetini Ye 
müsavatını tekeffül etmektedir. K anunlamm
zın tekeffülü altında, biitün vatandaşlarm seyyan 
bir surette haklarını gözetmek bizim için en mu
kaddes bir vazifedir. (Bravo sesleri w alkışlar ). 

~iz arkadaşlarım; 
Size programınıızın harfiyen ve olduğu gibi 

tatbik olunacağını söylerken, harici siyasetimize 
de bir nebze temas etmek ihtiyacını duyuyorum : 

Harici 'siyasetimizde, değişecek ... hiç bir şey 
yoktur. ..A.nlaşmalarımıza, dostluklarrmıza, itti 
faklarıınıza .. bütün sadakatımızla bağlıyız. 

Bunları büyüık bir azimle yürüteccğiz. Bu 
sadam size olduğu kadar, bütün dostlarrmıza ve 
müttefiklerimiz-e de bir iti.mad ve muha.bet sada
sıdır (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

Sayın Millet V ekilieri ; 
Beni ve benimle vazi:fe almak lıltfuuda. bulu

nan arkadaşlarıını çok yakından tanırsınız. 

\:aptığımız işleri bilirsiniz. Fikirlerimizc diluf
smız. H er şeyden evvel temin etmek isterim ki, 
Rejimin azad kabul etmez kullarıyız. (BraYo 
sesleri ve sürekli alkışlar). Kullarıyız dedim; .. . 
bu kelimeyi miskin hir itaatı ifade i(:(in ueğ·il; ... . 
işierimize şuurla bağlılık ve onları sauakatle yü
rütmek azmimizi tebarüz ettirmek i çiıı kullaıı -
dım. (.Alkışlar) . 

Eğer; ... !nkiHl.bın bidayetindenberi, devam 
euen fikirleri şuurla yörütmek imkanını ve si
zin arzu ve ernellerinizi icra etmek · kudretin.;i 
bizde görüyorsanız (Hay hay sesleri), Milletin 
iradesini temsil eden ·siz kıymetli arkadaşları ın
dan ricam şudur: !timadınızı bizden esirgeme
yiniz. (Alkışlar, esirgemeyiz sesleri). 

Aziz saylavlar; 
Son söz ... Elemimiz, lıicranmuz çok büyük·tür, 

fakat inaruınız, güvenimiz de o nisbette büyük
tür. (Bra,vo sesleri ve alkrşlar). 

Atatürkü unutmayacağız (Hayır, asla se..o;;
leri) Her zaman tebcil edeceğ~z (Sürekli alkış

lar). lVIillet uğrunda azirnle yürüyeceğiz (Bmvo 
sr.sleri ve sür-ekli ·alkışlar). 

HALİL MENTE.ŞE (İzmir)- Arkadaşlarını, 
hitabeıni ilk defa olarak bu lVIeeliste okuyaca
ğım. Çünkü teessürüm çok büyüktür. Heyecane 
düşerek sözün insicaınıru kaybetm~ten korku
yorum . . 

Celal Bayara açık ve tam itimadınu veriyo
rum. Ne .için? O, mevki. i iktidara gelir ge1mcz 
beynelmilel şeraitirı malımul olduğu endişeler 

karş.rsmda bütçe imkanları ile mukayyed olmıya

ı·ak Hazinenin beynelrnilel ve uahill pazarlarda 
kredisini azami ütilize ederek vaziyetİn icab et
tirdiği geniş ve fevkalade tedbirleri almah.-ta te
reddüd etmemiş ve bn yolda büyük cesaret gös
termiştir. İngiLterede 16 milyonluk bir mal kre
disi temin etmiş buna 80 milyonluk 4 senelik 
bir plan ilave ettiği gibi A1rnanyadan da -ahireu 
70 milyon liraJık. ayni surette bir av.ans elde et
miştir. Ordu için Büyük Meclisin kabul ettiği 

125 milyon on sene müddetli talısisa.tı :fevıkala

denin Müdafaai Milliye vekilietince hummtllı Ye 

seri bir suretıte tahakkuk ettirilmek üzere oldu
ğunu da o bize millet kürsüsünden ıtcbşir etmiş
ti. Bu şu demektir ki, kahraman or<_lunun her 
ihtimale karşı teçhizi, lımnınalı bir faıaliyct.le ~k
mal ediliyor. Harb mukadder olduğu g-ün <:etüı 

ve uzun bi:r harbin bütün yükünü sonmıa kadar 
tahammül edebilecek bir surette ımilli mukavemet 
de kuvvetlendiriliyor. Bunları yaparken hesab 
nıuvazenesi elden bırakılmış mıdır? Bence lıayn· .. 
Memleket gerek mali, gerek iktısadi cebheden 
mesud bir inkişaf -gösteriyor. Bütçenin muhaın
men varidatı evvelki sene 20 milyon, geçen sı>nc 
29 milyon fazla tahıakkıık etmiştir. Ticaret mu
vazeııesi akti:f bir suretJte inkişaf · ediyor. Evvelki 
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sene ~3 milyonluk ihracat kıymeti 126 milyona 
yükselmiştir. 

Bu rakaıın1ar ap açık gösteriyor ki, Hazinenin 
bu güne kadar borçlarmm taksitlerini tcdiyede 
gösterdiği istikamet ve namuskarlık bütün bu 
avanslara rağmen mahfnz kahınştır ve kalacak
tır. 

Ar:kaıdaşlarım, ben o kanaattayrın ki, Celal 
Bayıar planlarm .tahakkuku halinlle memleket 
mali .ve .iktısadi cebhelerden öyle büyük bir in
kişafa mazhaı· olacaktır , ki, bu avansJaı-nı amoı•

tr müddetleri bitmeden daha büyük, daha geniş 
plfıuların tatbikma. iıukaıı hitsıl olacaktrr. 

Arkadaşlarım, böyle çalışan ve hazıdanan Lıir 
ıneuılekete saldırmak kolay iş değildir. Bilhassa 
memleket bi.i.yük Türk ordusunun, büyük '!.'ürk 
milletiniıı yuedu olursa .. . Binaenaleyh vatanduş
lar istikbahlen em in ola ı·ak; keııınli huzur ve em
niyetle faaliyetlerine devam edebilirler. 

Celal Bayaı~, insan olarak da feragatin tim
sali müşahhası bir vatanperverdir. :Müebbed 
Atanın ölüm haberi lıeııi Milasta buldu. O gün 
kaymakaımn odasmda toplnmıırştık. Yeni Reisi
cüıuhurun kim olabilereği suali her dilde do
laşıyordu. Celal Bay~r ı m, lsnıet lııönü mü ~ 
Benden reyimi sordulaı· . ~n cevabı verdim: 
Benim bildiğim Celal Bayııı· öyle yüksek bir 
ferağat sahibi insandır ki , ·kendi lehinde bir 
eereyan olsa dahi arkadaşlarnın İnönünü tavsi
ye edecektir, dedim. Buraya geldiğimde anla
dım ki CeHll Bayar bu imtihandan olğnn biT 
Devlet adamı ve ınahzı ferağat bir insan olarak 
çıknuştır. 

Arkadaşlarım, bütün dünya harbler, dahili 
karışıklıklar ve rahatsızlıklar içinde çalkanır

ken bu memlekette yarü ağyarm gıptasıru eel
beden güzel bü· nizam, tam bir sükfuı ve em
niyet vardır. Bunu hasıl eden nedid Bir kaç 
inzibatlı memlekette olduğu gibi, korku mu, 
ıneııgene ve cendere metodu mu~ iHayır, Yalnız 

Ye yalıuz müebbed Atannı dağdaki çadırlara, 

en izbe köy kulübelerine kadar sinmiş olan 
sevgisi, bütün milletin gönlünde yarattığı ka
y idsiz ve şartsız emniyet v;e iti.maddır. O, şöyle 
dememiş miydi: benim arzu edibde yapamıya
cağım bir şey yoktur, fakat ben istediklerimi 
milletimin arzularma ve menfaatlerine .uygun 
olarak isterim. Alacağım tedbirleri milletimin 
iradesille ve kabiliyetine dayanarak alırrm. 

0nun. için .milletime vadetti~im şeylerin tahak-

kulumda vekayi hiç bir zaman beni aldatmamış
trr. 

O büyük insan ıuemleketi düşman ·istiHi.sm· 
da n kurtardıktan s oma evvela kapitülasyon
ların ilgasıru Devletlere tasdik ettirerek ve 
Dedetin bünyesinden teokrasinin hakimiyeti
ni sökülı atarak, yani Devleti laisize ederek 
'J'ürkün azmiui ve zekasmr onları köstekliyen 
bağlardan temizleyib ınilletimize serbest .inki
i$af yo luını açmıştır . Onun memleketin zarur'i 
şa l'tlaı·ındaıı doğan hakikatlerdeıı mülhem . ola
rak vazettiği ıslahat esasları ve aldığı tedbir
ler milletimizde tam h~hakkuk kabiliyeti bul
mnştnr. Ciöksümüz dik, alnnruz dik yeniden gir
diğimiz medeui savaşta 'l'ürkün ne büyük bir 
kudreti m eden iye hazinesi olduğu bir ~re. daha 
telıarüz etmiştir . \ ntaıun çoctiklarmrrı medeni 
faaliyetin her sahasmda gösterdiği miiteşebbis 

kııbiliyet yepyeni, (lipuiri bir Devlet meydana 
ı;ıkarımştn· . Hülasa nıüebbecl Atanııı dehasr 
milletin wecleniyet hazinesine tesadüf etmiş, 
o milletine, millet ona yapışnıış, sevişmişleı· ve 
birbirlerine pek ya.kışnıışlardır. 

İşte omın tabutu önünde bütün• bir dünyanın 
huşuğ ve tazim ve takdir ilc eğilişinin manaı:;ı. 

O, milli tarihte kurtarıcı, kurucu . ve. başarı cı, bü
tün dünya tarihinde medeniyet ve sulh adaını 

olarak ınüebbed bir nam bırakrmştn·. 
Büyük Millet Meclisinin İsmet İnönüı1ü onnıı 

halefi olarak seçmekte ve onun bayrağını onun eli
ne vermekte gösterdiği isabet Büyük Meclüıin, 
iradei milliyenin hakiki mümess.ili olduğımu bir 
kere daha tebarüz ettirnıiştir. 

İnönü nutkunda, ne cebrü tazyik, n e de anar
şi, bütün vatandaşıara müsaYi emniyet wriri 
tedbirler alınacaktır, diyor. Bu, büyük bir be
şarettir. O, bu sözlerle Devletin nizanıında sev
ginin ve emniyet'in bundan böyle de hakim ola
cağını teyid ederek müebbed Atamn hayTülhale
fi olduğunu ilan ediyor. • İnönü ıuilletçe çok se
vilmiş bir Devlet adaımdır. Demem ki Atam ka
dar sevilrrıiştir, fakat onun yolunda yürü~'O yü
rüye milletin yüreğinde ayni itimadı tesis ede"'.. 
ceğine itimadım vardır. 

Büyük milletim, aziz yurddaşlarrın; İnönü bu 
emniyete layıktır. Senin ve Devletin menafii de 
ona ayni emniyet ve itimadla sa.rılmaktadır. Ba
zan şaklabnlık tarzmda, bazan seni düşündürü
cü ve nevnıidiye sevkedecek surette sinsi fısıl 

tılar üflenecektir. Onlara kulağını tıkam.alrsm. 



Devlet riyaset makammda ~ saflarını o derece sık
laştırmalısm ki, oradan asla fesad rüzgarları g·i
l'ememelidir. Buna bu gün, dünden ve ~rarmdan 

fazla ihtiyaç vardır. Zira hududun öte tarafmda 
saçsaça, başbaşa birbirlerine giri~miş olanlur 
uzlaşmak üzeredir. Bu eller, saçlar ve başlardan 
kurtulub da muasafaha ettikleri günü tahakki.i
me alışmış olanlarm siyasetleri eskiden olduğu 
gibi birbirine rakib olarak değil, yekdiğerinc 

müzahir olarak huduQ.undan girrneğe savuşacak
lardır. Bun karşı bir tek adam gibi asil ve eliın

dik durmalısm, zira tarihe karşı vazifen bü~iik
tür. Türkün medeni bir cevher, bir kudreti ını'

deniye olduğunu yeniden isbat ederek müehbed 
Atanın dediği gibi medeni~·et safmda üstün nw,·

lde çıkınakla ınükellefsin. Uma ı·ını ki CHill .nıpa

cak ve başaracaksm ( Allaşlar). 
FAZILAHMED AYKAÇ (EHizrğ) -Arka

daşlar ; geçen yıl hemen hemen bu günler.Cle idi. 
Gaybettiğimiz Ulu Önderin yıllık nutkunu din
lemiş, onun Toros silsileleri gihi birbirin in 
üzerine yığdrğr yalc;m ve muazzam fikir küt
lelerini lıayretle ve hürmetle göl'müştük. Tür
kiyenin yeni bir senelik faa liyeti için Büyük 
M:ürşdin ilhamı, tera kuvvetine neler irşHd et

tiğini ve önümüzde nasıl kesif hir mesai dr\T!'~i 
bulunduğunu anlanuştık. 

Yine bu günlerde idi. Sayın Ba~hakan uwn 
programmı olmdu. Bu proğranı Atanııı iı·şadla 

rmr tahakkuk sahasına ,getil'mek için Hükfıııırtiıı 
her unsurunda yeni ödevlel'in nasıl ii~tmh· p:ıy
laşrldığım hatta bazan pek küc:ük tefel'l'uatı da

hi ihmal etmeyerek anlattı. ProgTanı ııntkıııı 
da ilk gördüğümüz vasıf şu idi : 

Sayın Ce1~1 Bayar demek istiyordu ki: «Ar
kadaşlar, Türk teııkilatr esasiyesinin g-ra n it te
mellel'i üzerine kurulu olan demokrat, lfıyık n• 

inkrlabcr Cümhuri~·et rejiminde en Bi.i~·üğünıü
ziin hu yrl Galrşmalnrrna <:izdiği istikanwt ma
lum. İşte o metin esasa ve Partimizin ])ı ·rm;ilı
lerine dayanarak tasarladığımız şr~'lı · ı· !) Linlaı·
dır: 

t 
N eler yaJ~a.cağmuzr siz millet Ye kil kı·i ıı i ıı g·(j. 

zü önüne w say m u lusumuzuıı cı<:ık ıttrlmna lı i n' ı · 
birer Rcriyomm. Bunlan giil'tiııüz, tlÜ "JÜıı iiııii ;~: 

sonra ona g-öre mütale::ımzr da, itim adını zı da kııl 

lamıuz:&.· 

Faaliyetinin teferruatım saklama~·mı Yr poli
tikaeı ruhundan uzak yüksek alrnlr devlet :ıdaım 
srfatile siiz söyleyen başhakanın takdiı' ve ten-

lüdinize arzettiği maddeleri dikkatle dinlediniz 
ve samirniyetle tasvib buyuTduııuz. · O dakika
dan jtibaren çetin bir faaliyet başladı. İç durn
ınumuzda Cümlıuriyet Hükümetinin ınedeıı iyet 

ve insaniyet urodelerini bütün aydmlrğı ile meın
leketin en ucra köşelerine dahi ulaştırmak için 
açtrğr hak cihadr büyük ınuvaffakryetle dcv~ın 
etti. Dış siyasamrzda bütün uzak, yakm dostlnk
larrrruzm kenedleri bir kat daha takviye edil
di ve Hatay, Türk Hatay, yurdun kucağında 
hakkını ve istiklalini tanıdı. 

Mii.li mücadelemiz verimliliğinde devam eder
ken iktisadi hayatımızda inkişaf büyüdü ve 
İngiliz, Alman dostlarımızla bildiğiniz mali an
laşmaları temin ettik. İla .. Ancak bu muvaf
fak iyeıli adımlar atılrb dururken hepinizin ru
hunu aınansrz bir knrt kemiri?ordu. Atamız has
ta idi. Şu sebehle milletin işlerile yüklü olan 
HükUmet, asıl Millet Balıasının dünyadaki sıh

hati ile de uğraşmağa savaştr. Bu alanda, hiç 
şamata etmeksizin bütün Türk kudretile cihan 
;l,leminiıı nasıl el ele verdiğini ve Sayın Celal 
Bayarın durmadan, dinlenmeden bu işe nasıl 

canmı sarfettiğini biliyoruz. 
Fakat, mukadeler olan büyük felakl.'t haşrmr

za geldi. Bütün insanlığı kalbinden yaralayan 
bu facianm üzedinde durmayacağm1. Hassas, 
yaralı, ve henüz kanı dinmemiş gönüllerinizi bu 
ağır vazüe saatlerinde tekrar hançerleınek af
fcdilmez bir günalı olur. 

Sadeele dönüyorum. Atatürk Ölüm yatağın
da dahi büyük vazüesini unutmadr. Son ııutku
ııu Başvekil bu kürsüde okurken nasıl hepimizin 
heybetten ve heyecandan titrediğimizi hatır·lar
smız. Fakat o gündenberi Türkiyenin mukad
deratı Atatürkün sağlık ve vefakar evlfu:11arma 
intikal etmiş bulunuyor. İsmet ve kuclretinc 
hayran olduğumuz yeni Reisicümhur isti f'mmn 

veren Hillrumetin başına tekrar Saym CelaJ Ba
yarı davet etti. t şte sonsuz vatanseveri iğ'iııi. 
temiz vakarını ve büyük iş birliğini bir yıl için
de bir çok defa göster en Başveki l de size şimdi 
dünkii yolda bu gün de, yarın da ayni salabet n 
emniyetle yürüyeceğini temin ediyor. 

Aziz arkad~lar; 
Nasıl Devlet idare edenlerin beğenilmeyen ha

reketlerini ·bazan can feda ederek terıl-ide hazır 

duran bir (Şecaati medeniye) varsa · bazan 
da bir takım •hizmetleri, büyükleri medhetmek
ten adi vehimlerle korkan bir ( cebaneti mede-
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niye) vardır~ En· büyüık hassasiyet ve ·irade ka
biliyetini daha bir hafta evvel dünyaların gözü 
ne içtimai bir fazilet nümunesi olarak ser:miş bu
lunan pek muh.terem heyetinizi böyle şaibeden 
bütün kalbiınle t enzih ederim. Siz, milletin size 
tevdi ettiği muraka.be vazifesini yaparken iyi gör
düklerinizi de, fena bulduğunuzu da ayni sa
ınimiyetle söyleyecek insanlarsınız. Ben aei~ ar
kadaşmız da heyetinize mensub olmakla dünya
nın en haklı iftiharını duyan ibir yurddaşııın. 
şu sebeble işte en gür sesle memleketime ilan edi
yorum ki, Celal Bayar HükUmetine tam bir inan
cnn vardır. Ve inanıyorum ki, sizin lıür ve müs
takil duygulu gönülleriniz de ayni itimadla do
lu bulunuyor. 

Tek dileğim, Hüh.--funetin biiyük başanlara cı·

mesi ve miUetiınizin büyük lıayn·lara kavuı;;ması
lhr, arkadaşlar (Alkışlar). 

HttSNtt KİTABCI (Muğla) - Benden e,·_ 
velki arkadaşlarımın dedikleri gibi, benim de 
Celal Bayar Hükfunetine karşr vereceğim rey 
tam ve mutlak bir · itimad olacaktır. Çünkü Ce
lal Bayar geçen sene bu vakitlerde ·bizden iti
ınad reyi taleb etmiş biz de vermiştik . O vakit 
vermiş olduğumuz kararı bir senelik İcraatile te
yid etmişlerdir. · 

Bir teşrinisanide Reisicümlıur nanuna oku
dukları nutukta yapıldığı zikredilen icraat, her 
HükUmet için şan ve şeref teşkil edecek mahiyet
tedir. Memleketin her sahasında vardığı yüksc
lişleri ilerleyişleri .tebarüz ettiren bu vesika Cc~ 
lal Bayar için ve her !hangi ıbir Hüıh--funet ııçın 

her zaman millet huzuruna çıkarak itimad İste
mek hak ve kuvvetini bahşeder. 

Sonra Celal Bayar bilhassa son ve nazik hiz
metleri ne kadar beğenilecek ve övülecek mahi
yetedir. Bütün kalbi ile merbut oldukları Ata
türkün srhhatleri üzerinde titrer ve azami has
sasiyetle ihtimarnlarını gösterirken indellıace 

vicdanı ınillinin pürüzsüz bir surette tecellisini 
ternin edecek tedbirleri aiması, Ceıaı Bayarnı ne 
kadar vatansever ve kıyınettar bir recülü dev
let olduğunu göstermiştir. Bu da itimad etmc
ğe saik olan sebeblerdendir. Sonra bunlara za
mimeten nüfuzu nazarrnı ve is81betli İcraatını se
nelerce tecrübe ettiğimiz yeni şefimizin de iti
madını kazanan Celal Bayara yüksek heyetinizin 
vereceği rey elbetteki itimadır. 

Bu itibariadir ki, kendisini ve arkadaşlarrnı 

tebrik eder, hem büyük milletimiz iı;in, hem de 
ınuazzcz \·atanrrnrz için hayırlı ve faydalı icraatta 
buhuıarak bu gün de vereceğimiz kararın isabe
tini ispat etmek mazhariyetine ermelerini dilerim. 
( Alkışlar) . 
NAİM HAZIM ONAT (Konya) - Değerli 

arkadaşlar, darbeler altında cisirnler kırılır, da
ğılır, ayrılır. FakBit bizim başımıza inen dar
benin, akıl almaz semavi iradenin altında biz 
bu ayrılığı göstermedik, dağılmadık ve ayrıl

madık. Çünkü bizim mayarnrz çeliktendi, pla
tindendi. Bu mayaya Atatürkün ruhu karıştı. 

Hüceyrelcriınize atoınlarımızrn arasındaki boş

luğa onun ruhu girdi. Onun :bu ruhu bizi yekpa
re yalçın kay;a gibi ebediyete ulaştıracaktır. 

'l'ürkün pek •temiz oğlu ve Atatürkün sağ ko
lu olan İnönü, baı;;ta olduğu ılıalde bu millet, 
yekpare yalçın kaya ve platin parçası gibi bü
·tün dünya muvacehesinde birLiğini ve varlığını 
gösterccel~tir. 

Atatürkün İsmet İnönüne sarsılmaz güveni 
vardı. İnönünün de Celal Bayara sağlam güve
nini görüyoruz. Atatürk de Celal Bayarı sever
di «Celal Bayarı ben niçin severim; bir gün 
gel Cela1 dedim; eline yırtık paralada dolu bir 
çuval verdim. O çuvalı aldı, vekaleti bıraktı. Fey
zr bütün dünyaya . yayılacak kadar bir maliye 
şahikası vücuda getirdi. Beıı Celali işte bundan 
dolayı severim» buyurmuşlardı. 

Arkadaşlar, İsınet İnönünü güvendiği ve kur
duğu heyete biz nasıl güvcnmcyiz (B raYo ses
leri, alkışlar) . 

BAŞKAN - Hükfı.met Reisinin beyanatını 
dinlediniz. Tayini esami ile reylerinizi vermenizi 
rica ederim. 

Arkadaşlar reylerini atarken kutuları sağla

rına alsınlar. 

(Vandan intihab dairesinden itiharen re;\· ler 
toplandı). 

BAŞKAN - Rey vermeyeno var mr 1 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticei ara.yı arzediyorum: 

i 
Iıey veren arkadaşlarımızın adedi 342 dir. 

342 r eyle Celal Bayar Hükumetine müttefikan 
itimad beyan edilmiştir. (Alkışl:.ır ). 

BAŞVEKİL CELAL BAY AR (İzmir) - Te
şekkür! er ederim. Teveccühüniize ve muhabbe
tinize layik olmağa çalışacağız (AUah muvaffak 
etsin sesleri). 
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- 28 - XII - ı938 de İktısad vekili Şakir Kese birin istifasr üzerine yerine !zmir mebusu Hüs

nü Çakrrrn ve Maarif vekili Saffet Arıkanın is tifasr üzerine yerine !zmir mebusu Hasan Ali 
Yücelin; 

3- I- ı939 da Adiiye vekili Hilmi Uranın istifasile yerine Konya mebusu Tevfik Fikret Sr-
hıym; . 

ı 7 -I- ı939 da Milli Müdafaa vekili Gl. Kazım Özalprn istifası üzerine de yerine Bursa mebusu 
Gl. Naci 'rımızın; 

Tayin edildikleri hakkındaki Riyaseti Cüm h ur tezkereleri Meclisin 2, 4 ve ı 7 -I- ı939 ta
rihli toplantılarmda okunmuştur. 

3 - İzmir mebusu Celal Bayarın BaşvekaJetten istifasr üzerine Başvekalete İstanbul mebusn 
Dr. Refik Saydam memur edilmiş ve Başvekil Dr. Refik Saydamın teklifi üzerine yeni İcra Ve
killeri Heyetinin aşağıda isimleri yazılı zevattan teşkilinin tasdik olunduğuna dair Riyaseti Cünı
hur tezkeresi 25 -I - 1939 tarihli inikadda okunmuştur. 

Adliye vekili Tevfik Fikret Sılay Konya 
Dahili] e » Faik Oztrak T eki?· dağ 
G. ve nhisa1·lar » RanaTarhan lstanbııl 
Hariciye » Şükrü Saracoğlu l zmit· 
lktısad » Hüsnü Çakır lzmit· 
Maarif H asan Ali Yücel 1zmi1· » 
Maliye » Fııad A_ğralı Elazığ 
M illi M üdcıfaa » Gl. N aci Tınaz Bursa 
Nafıa » Ali Çetinkaya Afyon K. 
S. ve 1. Muavenet » Dt·. Hulusi Alataş Aydın 
Zi'i·aat » Muhlis Erkmen Kütahya 

- Yeni Hükumet programrru 27- I - ı939 da Mecliste okunmuş olup neticede reye iştirak 

edenlerin mecmuu olan 34ı reyle Hükümete itimad beyan edilmiştir. Gerek program ve gerek-
se bu babda ceı·eyan eden müzakerat aynen aşağıda yazılıdır: • 

( •Başvekil Dr. Refik Sayda,m sürekli alkrşlar 
arasmda kürsüye geldi) 

Arkadaşlarım, 

Selefim Celal Bayarın istifası üzerine teşkili 
bana tevdi huyurulan kabineyi yüksek huzuru
nuza getiriyorum. 

Kabinenin proğramr, şimdiye kadar olduğu 

gibi, mensub olduğumuz Cümhuriyet Halk Par
tisinin proğramrru tahakkuk ettirmek gayesine 
dayanmaktadır. 

İnkilab kanunlarının milli bünyede sarsıl 

maz bir şekilde işlemesini ve adli teşkilatın de
vamlı inkişafmr temin yolunda ittihaz edilmiş 

olan tedbirlerin tatbikrna hassasiyetle devam 
etmek azmindeyiz. (Bravo sesleri). 

Müdafaa kuvvetlerimizin teslihat ve teçhi
zat proğrammrn tahakkukuna devam edilecek, 

Milli Müdafaa kuvvetlerimizin harb icablarma 
göre yetiştirilmesi yolundaki mesaiye hız verile
cektir. (.Alkışlar). 

Vatanda geniş mikyasta müstakir bir huzur 
ve sükı1n temin etmek, vatandaşları anarşiden 

ve cebirden uzak bir emniyet havası içinde bu
lundurmak proğramrmrzm başmda gelir. (Bra
vo sesleri al kışlar). Rejimimizin Teşkilatı esa
siye kanunu ile tesbit ettiği umdelerle müesses 
içtimai nizamrru konırnak en mühim işimizdir. 
(Bravo sesleri). İdare makinesinin muntazam 
ve bilgili bir surette işlemesini temin edecek 
çareleri dik ka tl e teeınmül edeceğiz. V azifelerin 
chillerine tevdiine ve memurlarm terfi ve ter
fihlerinde adalet ve liyakatin esas tutulmasına 
dikkat edeceğiz. (Bravo sesleri alkışlar). 

Büyük bir itina ve dikkatle tesbit edilmiş ve 
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uzun senelerin tecrübelerile memleketin menfa
atlerini en iyi bir şekilde koruduğu vazıh bir 
surette anlaşılmış bulunan dış politikamız, tut
tuğu yolda devam edecektir. Cüınhuriyet Hiiku
metinin şimdiye kad ar yapmış o l duğu taahüd
ler tam bir sadakatle i:fa edileceği gibi, teessüs 
etmiş bulunan dostluklar da ananemizin icab et
tirdiği ve:falr şekilde muhafaza ve tekamül et
tirile cE'ktie (Dra,·o se.·l ri , alkı~l ar) . 

Maliyenıizin ıma ]Jrensibini, Ci.imhuriyet dev
rinin ilk olaı.·ak ın e ınleketiıııi de temin ve itina 
il e muhafaza ettiğ i hn kiki Ye t>aıniıni manası ile 
denk büt •e e:a:r teşkil edecekti r. 'ra alıhüdleri

imze olan ."adakat, tediyeleriınizdeki intizaın 

sa;yesinde gitt ikçe artan Devlet itibarnrm tak
viyesi bu esa ·ın büyük bir ha. ·sasiyetle takibi 
ile mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Mem
lek etimizin her sa h ada inkişa:f ve ımıranına 
matu:f mesai prog-raınlanmrzr, bu sahaların her 
birindeki ihtiyaçla rı süratle tahakkuk ettirecek 
şekilde ve mali bakınundan sıknıtısız karşıla

nabilecek ~eeçeYcler içinde, tanzim etmek az
mindeyiz. 

U mu mi hizmetlerin i:fasmı temin edecek va
ridat membalarını tanzim ederken istihsal ve va
tandaşların ted iye kabiliyetlerini tazyik etme
meğe hassatan dikkat ed eceğiz (Bravo sesleri, 
alkrşlar). Vergilerimizele daima nıüteldmil ve 
vatandaşlarla Devlet hukukunu ayni seviyede 
:koruyacak tarh ve tahsil usull erinde devamlı 

ıslahatı tahalckuk ettirınek maliyeıniıin en baş

ta gelen işti g-al mevzularındnn bil'ini teşlül 
edecektir. 

Her Yesile ile çiftçi ve köylü vatandaşları

ınızrn verg·i yüküni:i talıfif ve köylüleri mizin ik
tısaden süratle kalkınınasını t emin etmek Ye 
hayat ucuzluğuna matu·f talıfifleri iktisad kai
d_elerinin salim istikametlerinde mütenıadiyen 

tahakkuk ettirınek en samimi emellerimiz ara
smdadn· (Bra,·o sesleri) . Milli pa raınrzm fili 
is~ikrarnu koruma k başlıca um leınizdir. 

Devlet bütı:esinden verilen m:ıaş Ye ücretler
le Devlet sermayesile kurulmuş mü e. ·eselenlcki 
maaş ve ücretler arasmda ahenk tesi.·i ve hu es
nada bu müesseselerin salim hir surette işlem e

sinin de tem ini, üzerinde ehemıniyetle teYak
lm:f ettiğimiz bir nıcvzudur (Dravo sesleri ) . Bu 
gayeye matn:f mesaiyi en kısa bir zamanda ta
hakkı.ı k ettireceğiz . 

Memleketimizin maddi refahı ve iktisadi 

kallunması ancak kültür seviyemizin bunlarla 
ınuvazi olarak yürüınesile mümkün olacaktır 

kn naa t.ıml ayTz . Türk <:;ocuğuım daha ilk tahsil 
:·aşında iken ınektehe al arak zeka, istidad ve 
faaliyetine uygun bir ·silsile takib ett irmek 
memleketin ilim, sanat ve pratik hayat ve tek
nik :faaliyet salıalarmda görülen e leına n ihtiya
ernr onlarrn yetişkin varlıklarile karşılamak ma
al'if işl e ı·inde tutacağrmız esaslı yoldur. Bu yol 
da emin yürüyebilmek için, ilk talısili öğretmen 

ve eğitmenlerimizle vermeğe ·alışınakta devam 
edeceğiz . l\Ievcud liseleri, key:fiyetçe olgunlaş

tırnıak ve yükışek tahsil müesseselerini t am ha
zırlayrcı mektebler haline getirmek emelindc
yiz. ~~nkara, İstanbul üniversiteleri ile diğer 
yüksek tahsil mektebl erinin inkişafl arı yakın

dan takib edil ecektir. Türk çocuğunun ahlakr 
t emiz, ruhça ve bedence sağlam, ınilletine, Ya
tnma, Cümhuriyete ve inlalaba sadık ye tiştir

mek maaritimizin başlıca hedefidir (Bravo ses
leri, allnşlar ). Tarih ve dil inkılabrmızm milli 
ruhun doğuşuna ve lmvvetlenmesine verdiği lu
zr arttu·acağız (Al kışlar ) . 

Demiryolu inşaatı Ci.imhuriyet devrinin c;: iz
diği. IJüyük program dairesinde devam ettirile
cektir. Demiryollarnmzm iktisadi ve t elmik 
esaslar dalıilinde inki şafr için başlamış olan h ::ı 

rekete kuvvetle devam olunacaktır. 
Memleketin en ziyade muhtaç olduğu ve ta

hakkuku halinde en yüksek ve :fe~rizli neticelrr 
vereceği tabii bulunan su işl erine B. l\L Mccli ;;i
mizin gösterdiği büyük aifilm sayesinde geni ş bir 
ı) l 5 nla başlanmış olduğu ımıli'lınunuzdur. Bu me
saiye devam olunacaktır. 

Diğer na:fıa ve amme h izmetleri. üzeı·indck:i 

ı:; alışma lar da ayni hızl a :vürü:vecektir. 
İktısad i sahadaki ça lrşma l nrnnrz, i stikaıııdi

ni her i şimizele olduğu gibi P arti prog-raııımrn 

ana hatlarmdan al acaktır. Devletçj]ik prensi
bine dayanan mevzularda :t'aaliyetnniz ihtiyaçla
rı, cheınıniyetlerine ve bu balıdaki imkanlara g·ii
re sıraya koyarak temin etmek "Ve Devletin ik1 i
sadi teşekküllerinin i şlemeleı·ini Ye bunl ann üzc
i'indeki kontrolleri kuruluşl armdaki ınaks~da 
cevab verecek şekild e Ye ilartların müsaadesi 
nisbetinde tekem.mi:il cttirııı ek yolunu takib ede
cektir (Bravo sesleri, al kışl ar ) . 

Toprak altr ser vetlerinin ist i snı arıııı iktisaJI 
kalkınma plamıruzm bilhassa tediye muvazeııe
si baknnmdan Hazineye kuvvet verici elıemıni-



yetll bir mcvzn olaı·ak tclakki etmekteyiz. 
Alelfı.mum ticari mübadelelerde nouna l yol

ları takibe taraftar olmakla beraber ayni za
mnda dünya iktisadi şartlarının ic.'tbı ola rak 
karşılıldı menfaatler Ye müsaadeler yolu ile te
diye biHlnçosnnnn mütevazin plmasma dikkat 
edeceğiz. 

Diğer taraftan mahsullerimizin dı~ pi,,-asa
larda. revaç ve itibarnu arttırmak için nıi.ilıiın 

ihraç rnallarnnrzm ıstandardlanması yol u ndaki 
faaliyetlere vüsat vermek kararmdayız. 

Norml faaliyetlerile memleketin ikt isadi ni
;~,a.nuna fayclnsı olan husus! teşebbüslere kıyınet 
ve lnın' <.'t vereceğiz (Bravo sesleri). 

Cümhuriyetiıı teessüsünclenberi mcmlekette 
yepyeni bir De\ lct sıhhiyeciliği kurmak ve hal
lun hnya tnu kornma k gayesi ile takib eelilen 
proğram dahilindeki çalışmalra devam oluna
cakta·. Bn arada bilhassa tıbbi ve içtimai yar
drm miil'SSl'Sl'l rriniıı ,.c sıhhi mücadele t<.'şckkül

leriııin ihtiyaçlnr ve iınldnlar dahilinlc iııkişa

fma gayret edilecektir. 
Anayurda getirilen ırkdnşlarımızm refah ve 

saadetlerinin temini Hükümetin ehemmiyetle ta
kib ed ccği işlcrdcndir. Mali imkanlar nisbe
tinde bu gayenin tahakkukuna da çalışılacak
tır. 

Gümrük mevzul armı ve muamelelerini ıslah 
ve tanzime ve inhisarlarda mali olduğu kadar 
iktisadi ve srhlıi hedefleri de göz önünde tuta
rn k ı·a syonel ça lışınağ·a deva m edeceğiz. Sert 
içkil ere karşı makul tedbirlerle fennl ve içti
ınal biı· surette mücadele etmek emelindeyiz 
(Dravo sesleri ) . 

Zirant işl er i , üzerind e önemle, itina ile du
ı·acağını rz büyük dava l:mmrzdan biı;idir. Çift
~ inin enıek Ye vaktini krymetlendirınek, istih
sal kudret Ye kahi li yetiııi ai'ttmııak, kazancıru 

Ye yaşama seviyesini yükseltmek ziraat proğ

ramrnıızın <.'s:ıs \'C ga~·eleriılir. (Brıwo srsll'ri ) . 
Ornıancrlık siyasetimizele halk ih tiyaçl anıu 

daima Ye basiretle gö;~, önü nd e tutaeak, koru
ma Ye De\'let işletınesi :ına prensiplerimizden 
d ir. 

A ı·kadaşlarrııı , 

Bütün bu nrzettikleriın HükCıınet faaliye
tinele g-öze çarpacak ana lıatl aı·clır . Bunlarrn 
ya nnıcln . ndi et hnyatrnrıı li.izuın göstercl i ği da
ha binbir ınryzıı nH'drı·. Onları tııfsil ederek 
sizi yoı·acak değilim. Sözüme başlarken işaret 

ettiğim gibi, biz C. H. Partisinin proğramrha 

:;aclrk ve onun tahakkukuna çalışan insanlarız. 
Partimizin bize çiz<.liğ·i hatlar dahilinde ve Türk 
milletinin refah ve saadetine nıatuf mesaide si
zin vereceğiniz direktifler dairesinde çalışma

larrınrzr tanzim ve inkişaf ettirnıek gayesile bir
leşmiş, iLleali ve bil'birine itinıadr tanıanı bir 
kabine olaı·ak huzurunuza çıktığrnuz itikadın-

dayız. Eğer, bizi bu vasrflarrmızla 'fürk vata
ıunrn ve milletinin yüksek maksadlarnıa hiz
ın t edecek kalıiliyette ve kuvvctte görüyorsa
mz itimad reylerinizle taltif ve takviye edniz. 
(Hay hay sesleri, sürekli alkış lar). 

REFiK İNCE (Manisa) - Sayın arkadaş
lar, Büyük \.taınrzrn ebediyete kavuştuğu ta
rihden beri geçen iki buçuk ay içerisinde Büyük 
Millet Meclisi huzuruna gelen ikinci bir Hükü
mete itiınad reyi vermek karşısmda bulunuyo
ruz. Bu vaziyet, düşman gözü ile ve dost gözü 
ile üzerinde tevakkuf edilecek bir nıevzndur. 

Düşmanların, lıer hangi harici bir membam, 
nekadar samimi olursa olsun, zahiri halden ma
na çıkararak hükmeelecekleri netice ne alursa 
olsun, bizim onlara vereceğimiz cevab şu olacak
tır. Türkiye baştan aşağı ınuayyen bir idealin, 
Cümlıuriyet HaJk partisi idealinin sarsılmaz bir 
tarafdarıdır ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi onun timsalidir. (Bravo sesleri) . Büyük: Mil
let Meclisi de, gene kendi arasından seçib bu.lJu
ğu şaluslarda temsil edilmiştir. Bizi temsil ede.ıı

leı·<.len ölene de ya"?ayana da Milli şef demişi7.

dir ve onlarm gösterdikleri istikaınetlerde yüeü
mek vazifei asliyemizdir. Hükümet için Milli 
şeflerimizin gösterdiği zevata, doğrudan doğruya 
onun itİmadııu haiz olduğu için itimad etmek
liğiıniz, :Milli şefiınize karşı milli ve vicdani va
z i l't>nıizılil'. Jlal k pnl'tisinin ienıl ,·azi{elt>rini bize 
vekiileten ifa edecek olan vokillerimizin simaları 
değişebilir. Fakat hiç bir zaman değişmeyecek 

olan esas, proğramrmrzm esasrdrr. Biz Yekillc
rıınızı, ihdas ve tatbik edecekleri yeni proğ

ramdan dolayı değil, zaten meycud olan Halk 
partisi proğramının tatbikatı bakımından ted
kik ve mukayc ·e etmek vaziyetindcyiz. Bu ba
k.rmdandrr ki, bizirn nazarmırz<.la vekillerin 
kuvvet membar Büyük l\Iillet l\Iecli idir. Bü
yiik l\Iillet l\Ieclisi dahi, esas itibarile Partimi
zin hünnetle karşıladığı ~ir noktada, kendi
sıne verdiği direktif etrafında toplanma.kta
drr. (Bravo sesleri). O cihetten dolayıdır ki, 
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bir defa siyasi noktai nazardan bu günkü Hü
kftmete, aldığrmız terbiyei siyasiyenin icabı 

olarak, itimad vaziyetinde bulunduğumuzu söy
lemek lazımdır. Biz, bu kürsüden, falan veya 
:filan Hükı1metin, o Hükı1meti teşkil eden şu 
veya bu zevaıtrn efalü İcraatını bir tenkid de
magojisile küflendirecek bir terbiyei siyasiye 
adamları değiliz. Biz dostluğumuzu, daima ir
şad etmek suretile, yüre~ten gelen kardeşlik 

duyguları tahtı tesirinde, arkadaşlarrmıza yar
dım etmek suretile, politikarnrzı ancak samimi
yetimizin verdiği ıtelkine tabi olarak tecelli et
tiririz ve kendi yükselmemize ve başkalarım 

aşağıya indirmeğe doğru vesile teşkil eden de
magojik tezahürlerin tecellisinden kendimizi ma
sun bulunduracak vaziyetteyiz. İşte Kemalizmin 
demokrasi içinde, ha1krn işini halkla beraber 
görmek urodesini diğer umdelerden tefrik eden 
:farık vasfı budur. O halde hiç şübhesiz, hiç bir 
zaman varid olarnryacaktır. Halk partisi deni
len mevcudiyet bu şekilde devam edecek ve 
her hangi bir Hükmet, bidayette diğer Par
tilerde olduğu gibi, bizden ademi itimad reyi 
almak felaketine uğrarnryacaktır. Bu, bizim 
kurduğumuz esaslı birlik ve nihayet nümunei 
siyaset bakunından böyledir. Biz evv-elki 
İsmet İnönü, Celal Bayar Hükumetlerine 
olduğu gibi bu gün de Refik Saydam Hü
kfunetine itimad etmek ve onlara yüreklerimiz
den gelen samimi bağlrlrğrmrzı göstermek va
ziyeti siyasiyesinde bulunuyoruz. Onun için 
ben onlara itimad reyi verirken, ayni itima
dın sizin kalplerinizde dahi bir noktai müşte
reke halinde toplandığını görmekteyim. Esas 
itibarile Hükümet erkilmnda tebeddül, hepi
mizin İcraatma yakından şahid olduğumuz ar
kadaşlardan yeni bir camia getirmek şeklinde 
tecelli ettiği için bu Hükftmetin programile da
ha evvelki Hükumet programları arasmda fark 
görülmez. Bu, esas itibarile de Halk partisi 
programının çalışma tarzlarını gösteriyor. Bu 
günld:i böyledir, dünkü de böyle idi. Yalnız 

bu vesile ile itimad reyi taleb eden arkadaşı
mrzın Hükümetine belki bir çalışma vesilesi 
olur endişesile bir, iki ufak dilekte bulunmağı 
faydalı buldum. Vekalet sandalyasını eskiden 
beri işgal edenlerin mesaisine yakından vakıfız. 
Maarif meselesinde tam beklediğimiz gibi Hü
kfunetin beyarn benim söylemek isteyeceğim 

sözün can noktasım teşkil ediyordu. «Lisele-

rimizi key:fiyetçe olgunla§tırmak» tabit'inde cid
den veciz bir mana vard1r. Demekki liselerimiz
de tutulan metod, orta mekteblerdeki şu veya 
bu şekil, bu gün için Hükumetin üzerinde te
vakkuf ettiği mesele imiş, bunu hürmetle kar
şılarım. Ben bunu temenni edecektim. Şimeli 

kendilerine iltihak etmek suretile teşekkür edi
yorum. 

Yeni vekillerinüzden bir tanesine daha tev
di ettiğimiz ziraat işi üzerinde, bilhassa sayın 
Başvekilimizin nazarı dikkatini celbederim. Bu 
gün mesai arkadaşı olarak intihab ettikleri zat, 
hepimizin tanıdığı ve zannederim ki 4 seneyi 
mütecaviz bir zaman faaliyetine şahid olduğu
muz bir arkadaştır. Bu bakımdan halkı çiftçi 
olan, mevcudiyeti çiftçilerin mahsulatma daya
nan bir milletin en çok uğraşması luzımgeldiği 

ve en az dahi tevakkuf etmesi tecviz olunınıya
cak bir müessese olmak itibarile Ziraat vekale
tinden azami faaliyet bekleriz. Bu azami faa
liyetin şamasım yapmak bana düşmez. 

Burada esaslı olarak Saym Başvekilimizclen 
rica edeceğimiz meselelerden bir tanesi, her 
zaman Atatürkün nutuklarrnda, Hükumet nu
tuklarrnda ınevzubalıs · edilen topraksızıara top
rak vermek, büyük çiftlikler meselesini , şu ve
ya hu i şleri halletmenin zamanı artık gelmiştir. 
Topraksızları toprağa intizar etmek vaziyetİn
den kurtarmak ve büyük arazisi bulunan kim
selerin elinden arazisi almmak endişelerine ni
hayet vermek, Sayın Başvekiliınizin zamanmda 
en hüyük bir ümid ve intizarla beklediğimiz 

bir faaliyet olduğunu söylemek vaziyetindeyim. 
Celul Bayarrn ilk Başvekilliği zamanmda oku
cluğu nutukta, Hükfımet prograınrnda, memleke
tin zirai bölümlere ayrılacağı şu veya bu suretle 
terakkiye mazhar kılmacağı yazılı idi. Bu yol
daki programı, her hangi Hük"Cımet değişirse 

değişsin, tatbik etmek, Cümhuriyet Halk Parti
sinin hakim oldnğu zamanda, her Hükfımetin 
diğerini tamamlaması zihniyetinin en veciz en . ' 
güzel bir ifadesi olacaktır. 

İktısad vekili arkadaşıma ben bahsedecekken, 
şimdi onun şefi olan Refik Saydanun yine Halk 
Fırkası nalllina bahsettikleri ve beni teşekkür 

mevkiine soktukları bir şey vardır, o da: Hal
kın mahsulatını kıymetlendirmek ve halkı ucuz 
hayatla müteneim etmek yolundaki sözleridir. 
Alıcı ile satıcı arasındaki nisbet dörtte üç olan 
bir memlekette bu nisbetin büyüklüğünden şika-



yet etmemek imkanı yoktur. Böyle bir devirdP 
bunu izale edecek bir siyaseti yakın bir zaın:ı mb. 
tahakkuk ettirınek, iktisadi balamdan bu mem
lekete verilmesi istenen refahın başında gelir de
ni.lse yeridir. 

Arkadaşlar; Refik Saydam a t'kadıışrımn dün 
toplıyarak kendilerile hasbiihal etti ği ma1lmat 
mensublarrna söylediği bir mevzu üzerinde te
vakkuf etmek zaruri görüldü. Atatürkten haşlı

yarak İsınet İnönüne, İsmet İnönünden grçerck 
Celal bayara ve Refik Saydama gelinceye ka
dar bütün bu şefler ınatbuat hürriyetinin, mat
buat serbestisinin, ınatbuat vezaifinin umdesi 
olarak bir noktayı esas tuttular. Diyorlar ki , 
matbuat serbesttir amma biz de bu matbuat~ı

lardan, yazdıkları yazılarm arkasmda bilhassa 
menafii uınumiyeyi kendi menafii hususiyelerine 
faik tutmalarım ve çıkardıkl a rı gazete ile herke
sin efkarım tenvir veyahud hissiyatım tahrik 
yolunda işlettikleri dimağlarmm mükafatı ola
rak ceblerine girecek olan parayı düşünmeleri

ni değil, kendilerinin amme hizmetlerine, Devlet 
ve millete nafi bir unsur olduklarını tasavvm· 
etmelerini isteriz. 

Biz de milletin şu en yüksek kürsüsünden ; 
üzerinde titrediğimiz haysiyet, şeref, nmnus, ah
lak ve bilhassa bütün btmlarm heyeti mecmuası

um muhafızı ve bizzat müınessili olan Devlet 
menfaatleri üzerinde çok titiz davranmalarım 

Hükumetle ayni fikirde olarak onlara tavı:;iyc 

etmek vaziyetindeyiz (Bravo sesleri ). 
Dekolte kadın resimlerinin gençler üzeı·iııd e

ki tahribatma meydan vermemelerini m::ıthn at

tan dileriz. Matbuatı eşhas haysiycti ile para 
kazanmaktan tenzih ederiz. 

Bir meselenin ·esasını Hükumetten öğrenmek 

vaziyeti varken o vesile ile şu veya hu zatin 
haysiyetile oynamaktan matbuatı t enzih ed eri ı . 

Bununla beraber bu esaslar dahilinde matbuat
la birleştiğimiz takdirde, matbuat bizim memle
ketimizin her tabakasının, her ferdinin ve hütün 
Devleti idare edenlerin, Büyük Millet Meclisi
nin dahi en muhterem hocası olmak lazımgelir . 

Bundan hiç kimse müstağni kalamaz. H erkes 
buna muhtaçtır . HükUmet muhtaçtır, frrd 
muhtaçtır ve bunların faydaları hiç bir zammı 
inkar edilemez. Binaenaleyh, matbuat bize bu 
bakımdan faideli olsun. Bir gazetenin üzerin e 
all11Iş oldnuğun yülrun şahsi balamdan olduğu ka
dar milli bakımdan da faydası göz önünde bu-

I unarak lınnJa.ra ına.tlıuaL lıürl'i .)' l'l i l · c rıııt'k l ' l' 

bu ınatbua.L hürriyeti sayl·si nde milleti faydala.n
dırmak hususunda Hükfuuetin bilhass;,ı dünkü bc
yanatınr hürmetle selamlarnn. 

!şte arkadaşlar, Refik Saydam aı·k.adaşınuzııı 
yegan yegan hepimizin kalıbinde birer ihtiram 
mevkii bulunan arkadaşlarile beraber teşkil et
ın~ olduğu Hükumet, haddi zatinde bizim itimad
larımıza layik arkadaşlardır. Bu it imadm de
dikleri gibi günden güne gösterecekleri icraatJa 
artacağı da şüphesizdir. Kendilerine kürsüden 
ineııken cidden bütün heyetile beraber muvaffa
kiyeLler temenni ederim. 

HÜSNÜ KİTABOl (Muğla) - Muhterem ar
kadaşlar, program haklernda uzun boylu söz söy
lemek külfeti hiç birimiz için varid değildir. 

Refik !nce arkadaşnnızm işaret ettikleri veçhilc 
Parti Hükumetinin tatbik edeceği şey bittabi 
onun programıdır. Fakat bu program öyle 
bir programdır ki, senelerden beri edinilen 
tecrübelerle milelt ve memleket için en hayırlı 
olduğu tahakkuk etmiş olan esaslan ihtiva et
mesi itibarile nihayet yalnız Partice değil bel
ki bütün milletçe bbul edilmiş bir program oldu
ğu için tarafımızdan dahi tasvibi tabii bu
lunmuştur. Bu söz biraz fazla gitti (Gülme
ler). Ben burada, . huzuru alinize yalıuz bir 
noktayı tebarüz ettirmek maksadile çıktını. 

Bilmünasebe temas ettiğim mevzu nasılsa sürcü 
lisana bais oldu (Gülmeler). 

Arkadaşlar; hep biliriz ki, muasır cerc
yanlarm tesi rile bilhassa bizde Cümmuriyetin 
feyyaz tesirile Devlet cihazı gittikçe genişle 

ınektedir. H·er memlekette •bu cihazrn muntazam 
bir şekilde işlemesi ve en ziyade verimli olması 

günün en önde gelen meselelerinden biridir. 
Bu cihazm munt.a.zam işlemesi · ve verimli ol
ması, hiç şüphesiz ki, bunları muntazam iş

letebilir, metodla çalışabilir ehliyetli ellere 
tevdi etmek ve işleyişinde her hangi küçük bir 
arıza zuhur ederse ibuna karşı azami titizlik 
göstermek ve hassasiyet ibraz etmekle kabil olur. 
Şimdi Türk talihinin saadetlerle ıneşhun ol
duğunun bir delilidir ki, gerek titizlik'te ve ge
rek metodla çalışmakta en ziyade tearüf et
miş bir arkadaşmuz Hükumet rcisliğine getiril
miş ve bizden itimad taleb etmekte bulunmuş

tur. Muhterem Başvekilimiz senelerdenberi 
Sılılıiye vekaletinde takib ve tatbik ettiği tarzı 

nıesai ile takdire layik muvaffakiyetler gösteı·miş-
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tiı·. Ben bilnu J932 srncsinde bütçe nıüııaselıc
tile söz söylerken yine tebarüz ettirmiş ve keııcli

sinden bazr dileklerde bulunmuştum . Böyle biı· 

zattan dilekte bulunmağı kendime zevk bilmiştiııı. 
İşte yalnız bu noktayı tebarüz ettirnıek için hu
zuru iUinize çrktığımr tasrilı ederim . Bu nok-
1 ai nazardan biz burayı terkederken memleket iş

lerinin en güzel bir tarzda yürütüleceğin mul
main olarak gitmek frrsatrnı bize bahşeden Bü
yük Şefe şükran ve tazimlerimi sunarım (Allnş

lar, bravo sesleri). 

HALİL MENTEŞE (İzmir ) - Arkadaşlaı·, 
lıütün faaliyet tarzma .,imdiye kadar şah id ol
duğumuz ve muntazam, mnktasit ve a,vııi za
mnda nezih i~ görmek cvsafr mümtazesini ta
şıyan Refik Saydam ve arkadaşlarma. itimad 
vermek benim için bir zeYktir. Yalnız l\Iedisin 
son gününü yaşamakta olduğumuz sr raua lwn 
de ( Gülüşnıeler, l\Ieelisin son günü olur mu, 
l\[eelis ınüstakardrr sesleri). l\Iüsaadc lıu~-nrun. 

Bu kadar arkaclrışlarr gü ldünn i.i ş ol ın ak ta lıil' 

zevktir. 

RvYcl cc söz öyliyen arkadaşianın beııi te:)\'ik 
ettiler; memleketin dahili ve hal'iei ı::iyaseti üze
rindeki bazı müluhaza larrım arzetmrği f<t,"da Ir 
buldum. 

Çiftçiyi kaldrrımığr, memleketin haynil Ye 
en önemli bir mcvzuu olarak Hüküm t te, Bü
yük Millet l\Ieclisi de vazrülyed bulunu,vor. 
B n cihetten geçen lerde elim c gec_:cn lı i ı· is tat i s
t ik üzcrüıe, ınühim bir m<'selc üzeriııc Hüküme
tin ııazan dikkatini relhctmcği hir va?.ifc bili
rim . O da l<i).\· lılitçclcri. Ziraat vekftlel inin ne')
rettiğ·i - Koııgrc ıı eşı·i~·atmdan hulnnaıı ınülıim 

ve resmi broşürlerelen b i ı·isind<' kÖ~' lıiil\; r lrri

nin 20 666 000 küsur lir<ı~·a hııliğ olınıı ., oldu
ğunu gördüm. Hükumet, meı·krz, kö~·lülerin ~·ü

künü hafifl ettirnıek için gerek borç cehlırsin

den ve gerek vergi cebhesinclen ve grrek kii~-lii

lerin istihlak mevaddııun rüsumnnn indi ı·mck 
cebhesinden bir çok şayaru şükran tedbirler al
makta iken köy bütçelerinin böyle 2(} 666 oon 
küsur lira gibi muazzam bir ralmını lmlma!'r 
beni hakilmten hayrete düşürdü. Vil~,yctlcr kö~' 

kallunmasına ba.)amrşlar ve hunn tahakkuk el
tirmek için de köylü üzer inueki ~-ükü giindeıı 

güne aıtırarnk bu i·akanıa vasıl olnınşlardrr . 

Ben zannediyoı·nın ki Jm nırscleclc işe hiı·az ters 
başlanınrşt.n·. Köyü kalellemak talıiııtilc köylüyü 

kaklırnıak kadar önem1i bir ııwsciedir. t'<ıbt 
iki i lıirlıirine bağlıdır. J\iiylüyii ka ldmnak için 

tedbirler alırken o nisbet tc de kö;vii modemize 
etmek ve köy inşaatı hakmıından süslcınc ıııc

selesiuc de o nisbette dm· am etmek lazımgelir. 
Halbuki lıuı·ada zannediyoı·um ki köylümii

ziin bugünkü tahammülüne güre 20 milyon 600 
küsnr bin lira köy bütçesi ile köyü kaldıralım 

derken bu, köylü bünyesini tahrib edecektir. 
Çünkü kendim in de o·ördüğüın ve işittiğimc gö
re de bu rakamlarda en çok yer işgal eden kr
snn köy hizmetlerindeki mcmuı· maaşları ile 
köylerde yapılmakta olan inşaat lusırudır. Ar
kclaşlar, bulıran henü:ı: zail olmaıruştır . Köylli.
müzün geliri, sal3hiyettar komisyonlar tarafm
dan teshit edilen mikdara göre, her çiftçi aile
sinin Türkiyede senelik geliri 120 - 150 lira ara
smdadır ki ·bu seviye üzerinde bu suretle bu yü
kiin konulması zannederim ki doğru olmaz. Bir 
çiftçi ailesinin geliri aile efradr arasmda tak
sim edilece olursa efradrn geliri çok iner. 
Onun iı;in Hükfımetin bu me:ele üzerinde ehem
miyetle nazarr dikkatini celbeclerim. Bu vaziye
ti tedkik bnyımnuılar, hakilmten köylü bünye
sini :ı::uardide edecektir. Binaenaleyh yapılacak 

işleri , köylü ekonomisine köylü yaşayışma ve 
köylü hayatına tesiri bnlummclan tedkik edib 
hu cereyan üzerinde esaslı tedbirler alsınlar. 

Sonra Refik İnce arkadaşımız toprak tevzii 
mesel esinelen bahsettiler. Halcikaten bu mesele
senelerdenheri söylenmiş ve artık Hükümetin 
katği bir snrette buna bir şekil vermek zamanı 
gelmiş olduğuna ben de tamnınile iştirak ede
l'llu. Çünkü hi ı· defa orta ve büyük arazide bu 
sclıehden teşebbiis ve imar faaliyeti durmuştur. 
Ronı'a orta ye biiyük ar<ızide itibarı sel iJetmiş

tir ve bu ara:ı:inin mübadele kabiliyetini de tah
did etmiştir. Memleketin istihsalat ve iktisadi
yatrnrn cheınıniyeti noktasmdan ı;ok ınazarratlr 
bir vaziyette yarclrr. Onun için bu meselenin 
lıir nn enel halledilmesi lizrm gelir. Yalnız 

ben çiftı; i ve ayni zamanda çiftçilerin içerisin
de hayatının bir Ju;smmı geçirmiş bir arkadaşı

mı olmak srfatile bu nıesele nasıl halledilebilir; 
Bunu da son bir mütalea olarak arzetmek iste
rim. Ben ?.aııııediyorum ki bu mesele evvelce de 
muhtelif ınevzular münasebetile söylediğim gibi 
bu, bizim ınemlekette halli müşkül büyük ve 
ımıa.:ı:zaın hir ınesel e mahiyetinde değildir . Bu 
m .·ele, her mem ·~eket in iktis~dt şartlarına ve 
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her ırıenılek etiıı 1aı·ihi11iıı hazrr l uınrş olduğu 

husus! şartlara göre halledilir. 

Bazı memleketlerele ihtilali tedbir olarak, ih
tilal içinde, bazı memleketlerde ise normal vazi
yette norına 1 tedbirlede halledilir. Rusyada ihti
lalle halediıııi~tiL·. Çiinkü Rusyada kanunu mede
ııid e n yal mz 1500 kast istifade rdeı·di. % 90 ıu du 
nıir sistemi dedikleri hukuku ınedeniyeden mah
rum toprağa merbut, topralda beraber alnur, 
satılrr bir zümre idi. !şte bu zümre, işi kendi 
lchlerine olm·nk holşeviklikl e halletmişlerdir. 

Fran ·ada Ja ihtilalle halledildi. Fransada da 
kiliseler, :feotlallar araziye hakimdi. Bizde feo
dnllar yoktm. Hallun büyük bir kısım amziye 
sahib değilrli . B!naenaleyh buı·ada hallrclilecek 
olan mesele elinde a l atı ve edevatı ziraiyesi 
mevcud topı·ağı yok veya çok az olan kimselerin 
adedi t esbit olunabilir. Bunlara arazi vermekten 
ibarettir. l\feseleyi hu şekle solduktan · sonra 
önümüzde halledilmesi mümkün olmayan ınühim 
1 ir mesele mevcnr! değ;l rli t'. 

Esasen Ziraat bankası köylünün 20 milyon 
linılrk borcuını 15 . ene ve % 3 faizilc taksitlcn
clirmiştir ve lıu. halka Yeri lecek arazinin bir kıs
nır, Zir:ıııt l ııı ııkasıııııı lıu ipotek ve ter il i anı

smdadrr. Bu hon:ları istibdal etmek suretile bu 
işin 1 ir kısnıılıalleflilir. Diğer kısım da aı·azi ala
cak olan larm uzu n vade ilc borGlarııu ödemesi ve 
<;ok emin bir surett e ödemek iizc· rc alanlara te
minat snretilc· bn ıııesel e de zıınncdcriın bn sn
ı·etl c lıalloluııaıbilir. Bn, lasa n 'lll' olunclnihı gibi 
uzun bir mesele değildir. bınaatincleyiııı. Bn lnı
susta. söyliycceğ·im bundan ibaret.tir. Bina e nnl l',vlı 

arzet,tiğim gibi Hiikumete itinıad vermektr ta 
mamile arkacl:ıı:;lara iştirak rdcr ve nıuvrıffal\i~·l' t 

ler dilerim. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) - Azir n ı·kıı
daşlar; bendeniz lıic:: izahat vcrnıi~'Creğim. Bir 
tck noktayı tcharüz ettirnıck isterim. 

Çok iyi tamdıO.rmız ve c; ok g-iizl'l c •s<·ı·IPI'i ıı i 
gördüğümüz, r:ok kıymetli al'kadaşımrz Refik 
saydamrn proğramını bii?ük hir başarı il c ~ ' iiı·ii

ıt ec~ğine kanaatİnı varchr. H epimizin knııaati 

vardır. Parti proğramrm bütün tcfcnmıtil c tat 
bik edeceklerine halk ir:iıı , lıalklıı l wnıhr ı· <:alı

şan Hükumrtimizin hepf>i şaşmadan, irkilm e
den yüksek idealimize doğrn yürüyt'rrkh' ı ·iııc• 

lıalh.1n bütün dileklerini ve bütün ilıtiya r:lanın 

talimin edeceklerine kanaatim vard ır. 

Bilhassa tek bir nokta üzerine luymetli Re
fik saydam arkadaşımıza minnet ve şükramnıı 
sunmak ic,:iıı küı·süyc geldim. Pı·oğl'::ınıhıl'iıım 

en yüksek en kıymetli tarafı - benim nazanımla -
JUilli l\füdafaa kuvYetlerimizin memleketimizin 
müdafaa.sı dostlarınuzrn dostluğu i<;in en yüksek 
der ecelere çıkacağ·nıı vaid buyurmalarıdrr. Ar
kadaşlar, dünyada taribin en yüksek kahramall
lık destanlarını yazan Türk milleti ilk iş olarak 
silah kuvveti ve zaferi, kendi nef ine itimall, 
vataıuna halci.m; dostlarrna sadık ve dünyada 
yüksek sempa.tiye malik olması haldudır ve da
ima da buna mazhar olacaktır. Önümüzdeki yaz 
ic;in her yerde istifham işarctl,,ri var·dır. Bütün 
halkla temaslarımda daima bu sual c maruz .ka
lryorunu soranlara diyorum ki, ne ko~ku var. 
'l'iirkün maıkus taliini yenen büyiik kumandan 
bu milletin başmda clnnıyor . Dünyanın en yi.ik

srk tarihini ?azan Türk kaıu, 'l'ürk, Tiirk c;o
cuklarmm damarlarında işliyor. Bütün bunları 
en yüksek şekilel e techiz edecek ve işlctcrek, si
lah i şi azimle yürütülüyor ve yüı·ütiilecek. Bıın
dan dolayı itimad, ınİnnet ye şükranımı takelim 
crli yorunı . (Alhışlar). 

HAMDİ ttLKtlMEN (Trabzon) - Al'kadaş
lar. hen Refik t ncenin bir sözii üzeri,ııdc r1ma
cağrm. Dediler ki; biz Başvekile Himacl edece
ğiz. !htimal ki sarih fikı·i bu cleğilclir, fakat 
lJiiyle hir teH\kkiye müsaid olur diye arzedir -
rum, biz P arti progranıını tatbik etmek vazi
fesile karşımıza çıkan Hüküm etl ere itimad beyan 
r tm ek vaziyetindeyiz. dediler. B en ve zamwde
ı·im ki , hepiniz burada böyl e bir vaziyet t:ınr
mayız. Her birimiz reylerimizi kullanmakta scı·
bestiz. Biz Refik Saydama yalmz P arti progra
mını tatbik edeceği için değil, 1lilli Şc:fin iti
madım haiz olduğu ic::in değil , kendisine ve lı eye
tini teşkil eden bütün arkadaşlarına sarsılmaz 

i timadım ız old uğu için r eylerimizi lmllaııarağız 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) - Müsaade bnyııı'1n'· 
sa m z buradan tavzih edeyim. 
BAŞKAN - Oradan söyleyiniz .. 
REFiK İNCE (M.anisa) - Oda yerde bil' 

sürci:i lisan olduysa affinizi rica ederim. Ben sc
nelerden beri Refik Saydam rn arkadaşıyım. Se
n elerdenberi her fırsattan istifade ederek onun 
'l'iirkiye iGin her vekalet için <;alışma, ini izam 
Ye di iplin nümune i olduğunu öylemiş, ifade 
etmiş adamım. Bu bakımdandır ki, gerek hııdi-
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sine gerek arkadaşlarına itimadımı bidayette söy
lemiştim. Sözümün nihayetinde bahsettiğim, söy
l ı;>cliğinı ııokta milletin itimad reyiııi selbetın ek , 

onun olmadığını ifade etmek için değil, zaten bu 
itimadımızı vereceğimizin ikinci delilid ir. .\.ra
ınızda zaten ihtilaf yoktur. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktm. Hey
lerioizi istimale davet edeceğim. Herkes r eyle
rini atarken kutuları sağına alsın, o suretle r·ey
lerini kullansın. 

(Reyler kutulara atıldı ) . 

Rey vermeyen var mı~ arkadaşlad Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

N€ticei arayı okuyorum : 
Dr. Refik Saydamın teşkil ettiği !cra V ekil

leri Heyetine itimad için r eye iştirak eden ar
kadaş adedi (341) dir. Refik Saydam HükUmeti
ne ittifakla (341) reyle itimad beyan edilmiştir 

(Sürekli alkışlar) . 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SA YDAJM ( İstan
bul) - Arkadaşlarım ; gerek bendeniz ve gerek 
kabine arkadaşlarım halcinnda gösterdiğiniz iti
mada arzı şükran ederiz. Her vazifemiz ve her 
işimizde bu itimadınızı muhafaza etmeğe ve ona 
layik olmağa çalışacağız (Alluşlar, Allah muvaf
fak etsin sesleri). 



i - Say1n üyeler işleri 

1 - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensub oldukları fırka ve encümenler ile bazı kararlara verdikleri reyleri 

gösteren cetvel 

İ şaretler 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Red demektir. 

M Müstenkif demektir. 

+ Reye iştirak edilmemiş olduğunu gösterir. 

İ İstanbul Meclisinde de azalık edilmiş olduğuna işarettir. 

Bir hanenin yazrsrz ve işaretsiz yani boş brrakrlmrş olması, o haneye aid malfunat elde 
edileınİdiğini gösterir. 
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1 Balıkesir lsmııil Hakkı Uzunçar. l<ıtıınbul ı ·s Rı]cbiyut fukül- Fr:ıı1 srz,.a, Milli 1 ıırih l\Ia t lı u eserleri - Evli, 2 çocuk ~t<ınrifçi. C. H. F. 1\Taarif 

1 

UI- V K K 
şılı tf'Si Arnlw.ı. F'arsca vard.rr. 

-- ı MemedEmir B ür haciye 1880 Hn~us) - Ziraat ve ti- - - Evli, 6 çocuk Zeytincilik ve ~abunculuk. C. H. F. M. H. Tedkiki II-V K K 
caret ı 

-- - ı 
Ör g-e Evren Sındırgı 1888 Hukuk - Hukukçu - - Evli, 4 çocuk A vtıkatlık. C. H. le,. Adliye TT, IV, V K K . 

' 
' ----- ~----

Osman Niyazi hnrcu Gönen 1 7G Hukuk - Adliye - - E\ 1 i, :ı çocuk 1zınir tstinn C ınüddeiumumiliği C. lL F. .\ dliye TT -V K K 
- ı 

başmuavini. 

1 

Rnhmi SelQuk Susurl nk 1901 Lise . ( Yediye - ('ift ilik - - 'Rvli, 4 çocuk Beledi. e a.zasr. C. H.F. Zirau V K K 
kadar) 

- -----
1 

Sabilıa Gök:çül Berııama ]9(10 Dariilııı ualli- - g,Jebiyat - - Be kar lz111 ir krz mnntliru mektebi ve C. H. F . 0. ve tnhi~:ıdur V K K 
rııatı flliye 

ı 
ıııütliirii w cdrlıiyat muallimi. 

---- - -· -- ·ı 
1 1 '." t-ı·em teşhis e Brıynzıd Dı·. Hücıametthı Kura 1 Ib radı . JH79 'l'rlıbiye Fı·aıı<ır:r.ca Vf> 'l'n b n ıwt Pro'fesöı· l~vli, :l c:ocuk Sıhh:.ıt ve iı:tiuıat JUl111V ne1. \'e- C. H. P. s. 1 :\ f1lll \' f'll\'t y K K 

• \ lııanca 
Lfdavisi, Emrazı kaleti ın ilst eşarr . 

intaniye V. S. -------- __ .. 
H ali cl Bay1·ak ! zı:nir 115~~ Hm·lJiye - _ \skc•l'lik - - Evli, 2 çocuk Ticaret. C. H. F . - ID -V X: K - - --- -

1 

ı - ----- --- - - ! -
i 

İhsan Ta•1 Reşadiye ı 74 Hı.ıkuk - Tiukuk~u' - - Dul, 3 Qocuk ı\ vulmtlık, helediye azalrğr. C.H.F. Un liye Til - V K K 

- ___.. __..___......,_,__. -
r 

Bı'lecik Dr. r:ı. Besi m Ömer İstanbul 1862 Trbl.ıiye Fı·aıı.,t t. c·ıı. - Bir çok P r of esör P.ekftr ·-. C. H. F. T\iitiipa ne V K K 
Akalın nmneıı 1 

- - - · ---· - ---·-- - ~ tbrahim Çolak Bursa 1881 Harbiye [i'ı·: ınxızNl Askerlik ve RJ- - - Dul , 1 <}ocuk 3 n<'Ü SÜ \':-ll'i :frrkasr komutanı. C. H . F. :.liln 1\ füı1ııfaa II-V + 
nıı1 ticaret 1 

1 -
Salih Bozok SelAnik 1881 Harbiye Fra nsrzc•a. ı\ !!keı·l ik ve - - E vli, 4 çocuk R iyaset i , i.imhur seryaveri. C. H . F. ~Tilll :\lildnfnn II -V + + 

januarma 

-
Bolu Cevad Abba Gürcr N iş 1887 Harbiye Frnus ı'Z Pa. Bnl- Askerlik ve - - Rvli 1 6 çocuk k er. C. H. F. B arici.vc I - V + + 

~arPa cliploma i 

1 

[ 
--- - - -

Dr. Emin Cemal Suda Han ya l R77 T rhblye Frıın sızP:ı, 

ı 
'l'abııbet., - - EYli, 2 (}ocuk Bolu he leel iye tabibi (BinbaşL C. H. F . G. ve tnhi.:;ıırl a ı· II-V K K ı 

Rnmca lıktan miistafi). ı c c- ~ - - -=-=--~ ~~~- - - '-~~ - ~ - - _c ,_,-- '-~~~ = - ~ 



- - - ~ - . ~ - · . -

1ntihab dairesi İsmi Dnğıluğu yer 

Bolu Fet.hi Okyar PiT'lcpe LO 

Tahsili Bildiği eliller 

Eı·kônr harbiye Fransızca, İn

gilizce 

İlıt iııası 

Diplomnsi 

-V-

Eseı·le ı ·i 

2 t Pl'ı·iimc e<lil
ıııış e. er 

ilıni riithcleri 

Erli olub olma- İn1ilınhf1Rn evvel "lon memuri
ılığr ve kaç ço-

vet veya meslek ve meşo-uliyeti 
rnğn hnlunclnğu 

T~vli, 2 <;ocuk Londra. büyük elçisi. 

~fensub olduğu Mcıısub olduğu Ne vakitteube-
fn·ka encümen ri mebu olduğu 

c. n. F. t, T. U, JTT- V 

Bazı kanwı ve kararlara verdikleri ı ' 
reyler 

(eel -ı B H'' ı (Refik Saydam ' a ayar u- H''kQ ti kllm f 'ti d) u me ne e me 1 ma itimad) 
Karar 1065 Karar 1078 j 

K 

--------------------ı-------------------- ı------------ı---------ı-------------ı·-------------1-------------t------------- -------------------------- ---------------------------------------r------------- ı--------------,ı--------------ı-------------

Hnsan Cemil Çambel 1R7!) 

!smail IIakkı zmay .• umnu 1881 

Mitat Dağdemir Gir id 18 4 

ı;ı·kanr harbiye Almanca, Fran- Aııkerlik ve mat-
srzca, !ngilizce buat ve tarjh 

TI:ı ll< ah zirant Pı·nnsızca, Bul
garca 

Orman cı lık 

Dasılıınş e~el'

lrri vnrtlrr. 

Evli, 4 c_:ocuk Asker. 

Evli, 4 c_:ocuk İzmir orman müdürü. 

Halkah ziraat Fransızca, Ornımıcılrk - F':ılıl'i müdcı·- Evli İktısad vekaleLi heyeti teftişi-

C. H. F. Hariciye m, v K K 

C. H. F. Ziraat IV- V ·K 1{ 

C. H. F. Ziraat IV· V K 
Rtunca ris ye reisi ve başmüfettiş. 

11------------------- ------------------- ı-------------ı---------ı--------------t-------------· l-------------t-----------·---------------ı-------------t-------·-------------------- ı--------------ıı------------- ---------------------------ı-------------1 
Şükrü Gülez Bolu 1870 Rüşliye 'L'icar t, orman

crlık 

Dul. 4 çocuk Bolu mahkeme başkatibi. C. H. F. Ziraat I- V K 
ı 

ı 
ı--------------------;---------·------------------------ ---------------------ı·-------------ı-------------- ı--------------ı--------------- ı---------------------------------------- --------------ı------------- ı------------- 1--------------ı------------- · 

Hıırdıır Halid Onaran !zmir 1 81 taaıli ve lıususi Fransızca, ldare Evli, 3 çocuk 1zmir vali muavini. C. H. F. Dahiliye IIT- V K K 

Hıu;an Rrza Soyak Üsküb 1890 İktısad 1 <la <li Evli, 3 çocuk Riyast'l..i ümhnr umumi katihi. C. H. F . 

1 

~~a 1 

--------------------ı -------------------------------- ı--------- -------------ı-------------·--------·----- -------------ı -------------ı-------------- r ---------------------------ı--------------ı------------- ı--------------- ı------------- ı-------------1 

+ V 

--------------------ı-------------------- --------------ı---------! -------------ı ------------- ------------
İbrahim Necmi Dilmeu Selanik 1 89 

Bursa .Asaf "Doraa Bursa. 18 3 

---------------------
Atrf Akgüç Iu(lanya 1900 

Dr. Galib Kahraman Korkudeli 1893 

Dr. Refik Güran lstaıılml ı 73 

Hulnık Fransızca 
J 1il, tarih, ede
hiyat, lıukuk Yl' 

gnzf'tePilik 

Ed<'lıiyat ve eli
lı' 11 irl t'S!'ı·]pı·i 

vnrdır. 

enivrr~itcıl 
mnnlliın 

F:vlı, 3 ı:ocuk 

------------ı-------------- 1------------- ------- --------- ---- ---
Uukuk Fransızca 

Jstnıılml ve Ro-
ıııa Hukuk fa- Fransızca, !taL 

ki.ille]eri yan ca 

Tıb Fransızca 

'l'ıb Fransızca 

A,lliyc ve itlıırc 

H n kul~ 

lç Yr zührevi 
ha taliklar 

Heııüz h:ısılnıa

ııırş eseı·leri 

vıırılır. 

-- 1------------ - -------
Hıfzıssıhha, beşe- ~ \. \'l'tıpaJa u eş
d ve hayvan! bak-
tcı·iyoloji ve sari 1 ediinı i:;; eself'_ 

hastalıklar ri va rdrı·. 

Be kur 

Evli, 1 çocuk 

'Evli, 3 çocuk 

Mvli, 6 c;ocuk 

~fnnı·if veldileti umumi müfet
tişi. 

nlmra. istinaf mahkemesi reisi. 

C. ll. F. 

C. H. F. 

Divam ~I. 

Te~kilatr esasiye 

V K K 

---------- ------------
t, n_ v K 

-------------------------- 1--------------ıı-------------- ı------------- ı--------------ıı-------------

dliye mi.üettişi . 

C. H. P. ntalya idare heyeti 
reisi. 

C. H. F. 

C. H. F. 

Adli ye 

'Maliye 

V K + 

rv. v K 

------------ ------------ ı-------------- ------------- ------------ ı--------------1-----------

C. H. F. S. 1. 1\!Iunveııet ID-V K K 

----------- ------ı --------------------- ı--------------ı---------------------ı------------- 1----------

tstanbul hrizıs~ılıha ıııi.iesscsesi 
miiıliiı'Ü ve Trh fakültesi bakte

riyoloji müderrisi. 
-- ı-------------ı-----------·-- ı--------------ı --------------------------- ı------------·- ---- --------ı-------------- r--------------ır--------------

Dr. Sa.Ji Konuk lstaubıü 1 94 'rı lı Fransızca 
Operatör ve c1o
ğum ve kadın 
hastalıkları 

!!--------------------ı --------------------ı-------------ı---------ı -------------- ı--------------1-------------- ----·--------
Fatin Güvendiren Kıbrıs 1873 Mülkiye İdare 

Evli, 2 çocuk . H. P. Vilayet başkanı. C. H. F . S, İ. Muavenet V K K 

-------------1---------------------------------------t-------------- ı--------------ı-------------- ı-------------- ı--------------

Evli, 7 çocul- -.ürayi devlet azası. C. H . F . Dahiliye IV, V K 



- VI -
-' = .__CAL -i 4 :ıs ~ -r :;j }<}vli olub olma-

Bazı kanun ve kararlar~ verdikleri 1 
ıbO 

fntilı:ı lırlan 
reyler 

::ı rlığr ve kaç ço- evvel son meıııuri- Menstıb ollluğu ~Iensuh oldnğn Ne \akittenbe-
~:S (Refik Saydam 

lntihab ıl:ıiresi r~ıııi Doğuuğu yer Tah s ili Bihliği diller 1htisa.sı E11erlel'i llıııi rütbeleri r.nğn bulnııılnihı TCl YC'ra ııwslek vo meşguliyeti fırka enrüınen ri mebus oldu<Tu (Celal Bayar Hü- Hükumetine o ı-. kumetine itimad) 
A~ Karal' 1065 itimad) 

1 ·-- - - Karar 1078 

Rurw1 Gor Gl. Naci Trn:ız Seriice 1882 Drkanı harbiye Fransızca .\ cıkerlik, - - Evli, 3 ı,:ocuk Jnııılarına genel komutanlrğnı- C. H. F. - V + idare dım emekli korgeneral 

~ - - ·- -- - --
Mustafa Fehmi Ger- Kaı·ncahey 1869 MetlrC'se Ara b ca, Ulfıınu şarkiye - - l<~vli, 8 ~ocuk Knracahey ınüftüı;ii. C. H. F. .A rzuluıl II-V K K 
çeker Farsca 

---- - --·-------- -
Re fet Canıtez Bursa 1880 Mülkiye Fraııl'ızca tilare - - l<;vli, 2 çocnk ~\llınn avlisi: C. H. li'. - t, TT - V K K 

-
Sadettin Ferid Tala.y Tı ·a lılusgarb 18';'9 Hukuk - Avukatlık - - Be kar !stanlml 111m1mt meclisi üyesi. C. II. F. Adli ye V K K 

1 

1 

1 
1 

~eki be !nsel !stanbul 1886 Orta Alınanca Çiftçilik - - Dnl .. 1 <;ocuk Çift~ilik. C. H . F. Ziraat V K K 

1 ı --

Ahmed Cevaıl Emre Cl iri d 1878 Harbiye (hınci 
l•'nmsrzca, İngi-

Dil işlerinıle 
F1ılehiyat vr li-

Evli , J çocnk Dil encümeni azası ve Muhit C. H. F . Divaru M. V K Çrınakkol e. lizre, Rusca, :-ın na n iı1 I'RPı· l rr - + 
snırfa kadar) Rum ca sahihiılir. 

mecmuasının sahib ve naşiri. 
1 . 

1 

ı Dr. Mustafa Bengisu Oılemiş 1880 Trhhiye l' ı·aıısrzcıı, !tııl- rıöz ve harici - - Evli, 6 ~ocuk Ödemiş belediye başkanı. C. IT. F. tktısad I. V + K 
ya nca h astahkl:ı r 1 

1 

--· . 
Hilmi Ergencli ı - ının köprü 1887 Mülkiye Frnıısrzca, İtal- t narc - - EYli, -1: çocuk Birinci umumi müfettiş . C. Tl . F. Dahil iye V K re 

yan ca 

- -
ı tııegöl t il are 

. 
:Mardin ıniistakil ınutasarrr.Eı. Şükrü Yaşın 18R2 11Tülkiye Fransızca - - B,·li, 3 ~ocuk C. H . F. Dahiliye II -V K K 

. 
1 
1 

Ziya Gcdıer Etili !stanbul 1892 Hukuk Fı·anıuzca. !ngi- Matbuat, ticaret :Yl ec1Pn i :ret i k n- - Evli, 2 <;ocuk Gazetecilik ve t icaret. C. H . F. - III . V K X ı lizce YC ınaliye dimcniıı zrYali 

- --- - -------ı 
Çankırı Fazrl Nazmi Örkün Kandiye 1875 Eclt·Liya t ve h u- Arabca, Farsca, H; ıkuk ve clil, Yunan ve Llitin lTnlmk tloktnnı B\' li Ankara Dil, tarih ve coğrafya C. fT. 1". ~- t . ll'Iuavenet V K 

1 
kuk 

Eski vo yeni Yu-
ıııaaı·if ve tarih mitolojisi, Kadim 

ıwof rsö ı· fakültesinde eski Yunanca ve K ı n anca, Latince, Yunan ve Roma \' (' 

1 

Fransızca, İtal - tarihleri, Latilı di- JJatince profesörü. 
yancn, Ingilizce li grameri, Yuııan 

dili grameri ve il-
mt makaleler 

ı 
------ -

1 

1 

Hatice Özgener 
1 

elaıJik 1865 Riişt iye ve hn- Rum ca Maı:ıL·if - - Dul, 4 r~ocuk D ari.ileytam müdürlüğünden C. H . F. S. t. ~fuavenet V K + 
susi miitekaid. 

--- ---·~--- -
1 lı, Hüseyin Cahid Yalçm İl'! tanbul 1875 l\fiilkiye Fı·ansrzca, !tal- Diplomasi ve - - Edi, 2 c:ocuk 1\fuharrir. C. H. F . - t.v K 

yanea, !ngilizce !ı;:tiınaiyat lll 
.... C . . - - '= - ·~ ~- -

-



-VII-

r fntihah dairesi 

- -
Bazı kanun ve kararlara verdilderi 

~ 
Evli olub ulma - reyler >tıD 

tntih~lırlmı ı:ı 
c1ığL ve ka t; 

('YY('] c; on mrmnri- M!'nsub olduğu l\fensub olduğu Ne vakittenbe- (Refik Saydam "'~ ~o- (Celal Bayar Hü-!s mi Doğrluğu yer >ı:J) ..... 'i' ahsili Bildiği diller !htisası hııerleri lııııi riit lı eleri nt veya m!' lrk Vl' ııırş~ııliyeti fn·ka !'ncümrn ı· i nwlıux olduğu Hükumetine o ;..., en ğu h u lnnılnğn kftmetine itimad) ll o.;: Karar 1065 itimad) 
Karar 1078 

Çankırı Mustafa Abdülhalik Yanya ı 1 ?ıfülkiye .fı~ramnzca, 1ngi- Ma li , i tl n ri ~ -- l~vli. 2 f:oruk t zmir nılisi. C. IT. F. - II - V K K 
Re nda lizcc, Ruruc:ı. 

! 

- -- - J 
Ziya Esen Bvli, !1 <:ocuk 

ı 

ı Çıınkm 1R78 I'Ül. - Adiiye ~ - Al<'rlisi mnmnii Yilay(.'t aza. r. C. H. F. )I. H. Tedkiki I- V K K 
ı 

l ı · - -
Çoruh Akif Akyüz Trabzon ] , 2 Oı ·t ıı 

Ticaret, beledi. - Evli, 1 ı: oetık inob bel <liye rei i. C. H. F. Arzuhal ID-V K K ı - -yecilik ye ma-

ı . liye . : 

--· 
ı Ali Zrrh Riz ı 8 Hukuk - Hnkuk, ticaret - - - Evli, 2 ı:ocnk 'l'iC'ar t. C. H. F. - II- K K 

ı 
ı 

_: 
ı 

nazet ecilik, ik-
ı A.snn Ua flürde. 18 4 }fiilkiyc Fran rzca 

tısau, muüye ve 
~1uhtelii eser. - Evli. 1 ı;ot'uk Gazetecilik. C. H. li'. lVIilll Mi.irlnfı:ıa TTT-\ 1{ 1{ 

manrif 
leri vatdır. 

1 -- - ~ 

Atıf Tiiziin Ar ha vi ı 5 Mülkiye Fransızca !dare, ınanrif - - EYli, 4 \O<'Uk Şfmı~-i rley]et ?ıl ülkiyr ye )f:ı- C. H. F. Dnhiliye I, III_ V I( K 
arif dairrsi reisi. 

ı 

-
Fuad Bulca 

Y nşehir 
ı ı IIaı·hiye - Askerlik - - 1•-:vli, 2 çocuk 11 ıwi Cırkıı. kuınaııclaıır, ıııirtı- C. II. F . 1'eşkiHHı n iye Tl - V 1{ K 

1 

la.y. 

- ---· -
Ilasan Cavid Ho pa ı 78 Ort :ı - Tic;ıı·e1 - - Rvl i, 7 t;nrnk Ticaret. C. H. F. İktısad IT-V T K 

-- --· 
İhsan Kurtkan Trabzon 1 81 Hnrhiyc - Askerlik - - Edi , ı <:nt· nk ı Jitı.ı.aıı şirkC't i ıncınm·u. C. H. F. rzuhal V K K 

- - -
İlyas Sami Muş Muş 1879 1ferlte:-ıe 

L 'arsca, Kürclce, 
Şark ilimleri T·~di, ... <:ocuk Bdebiyatr aralıiye ıu üderri i. c. n. F. Malı ye !, I: ID, V K + Arabca, Ermımi- - -

e, biraz ingilizce 
- - · - ı 

fonımı Ali Rıza Özene Ku-şehir ı 2 T;nytar ve hu- Fı·uusızca Raytar - - EYii, 3 ı;oruk Tiiı·k 1ayyın·e ı•eıııiy ti nıüf('t- C. H. F. Zirü.nt V K 1{ 
ku k tişi. 

- - - --- - -
Dr. }\fnstafa Cantekin f'orunı 1878 Tılıbrye Fransızca Dolüot· - - EY li , . ı <:ııcuk fyuıı Karalıisa ı· as k eri hasta- c. n. F. S. !. :Munvenet I- V K K : 

nesi set·Labibi. 
i 

---
Eyub Sabri Akgöl )fıma tır 1876 Harbiye Fr:ınsrıra Askerlik - - Edi, 2 ~ıwuk Ziraat. C. H. F. Büt~e I- V K K 

1 

- - ---
l smail Kemal Alpsar tskili b 1874 :.'If iilkiye Fransızca idare, zimn t - Evli, 2 ~.:•wnk V alililc C. H. F. Dahiliye II-V K K 

-== = ~CC - - ~- . 
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1 =ı 
BaZT kanun ve kararlara verdikleri 

>eD T~vli olub olma-
!ntiha hı lan eYnl ınenıuri- ::ıremmb oltluğu 

reyler 

[ 
::3 

rlrğ-r ve kaı; 
~llll ~fensub oluuğu Ne vakittenbe- (Refik Saydıı.m ı İntihnb ılıtiresi !sm i Doğuuğu yer "'..ı:: 'I' ahsili Bildiği uiller 1Jı tisası Eserleı·i lııııi rüluelcri 

c: o-
Yet veya ııH'sıl'k ve meşgnljyeti fH·ka enciimen ri mebus olduğu ( Cel.Rl Bayar Hü-

>tıD ·~ Hükumetine 
o "" cuğu hnlunc1nğ n kümetine itimad) 
~!! itimad) 

ı Karar 1065 Karar 1078 
1 - ~ 

.._ _________ 
t mrt Eker Çorum 1877 Füşt iye ve med_ Farsca Maliye - - Evli, 3 çocuk Bd{a f ıııüdül'lüğü. C. H. F. G. ve 1nhisurla1' I- V K + ı 1 res e 

--- .---- --
Münir Çağd tslcilib 1874 lluknk Hukuk - - Evli, ı.J. çocuk EY kat nczııret i müsteşarı vo C. H. F. Adlı ye 1, II·· V K K 

ı - nYukatlık. 

- -- · -
N abi Rrza Yrldrrrm Çorum 1888 tık - Zil'ani - - Bvli, ~ ~;ocuk Çlftçilik. C. H. F. Divaru M. IV- V K K 

- --
1 n rnizli Dr. Hameli Bı>rkman Drnizli 1892 1'rb Fransızca Biı·iıwi srıui dok- - BYli, 2 c;ocuk ::ııemlckrt lınslnnesi başcloldoru C. H. F. S. İ. 1\Tnnvf'ııct V K K 

tor, operalöt· - ve op rntörü. 
1 

1 

·- -- -
! Dr. Kaz rm ~amıı.nlt D<>nizli 1891 Tr b Fransızca Doktorluk - - Fıvli Denizli 1 Iii k Cu net tabibi. C. H. F. G-. ve lnhisarlar IT- K + 

.. - -- ---------- - -
Emin Aslan Tokad . arayköy 1 93 

Montpli~r Ziraat :\{nt hnntta nıüıı-
l~\' ı i, 3 ('IH'U k Denizli zit·aat mühendisi. C. H. F. Ziraat ill-V K mektebi alisi ve Fransrzca Ziraat, bağcı- K 

Ankara Hukuk Irk ve hukuk 
trşiı· makalel<>ı·i -

fakültesinden dip- vardır. -- lomalı -· 
GE' n e ral Şf'fik Türsan tstanlıul 1881 Erkanı harl1iye . \lıtLanrn, Pı·nıı - .\ ıskt-l'lik - - Eyli. ~ ı:ornk Milli Müdafaa vekaleti müste- C. H. F. Arzulıal V K K 

li STZ('!I şarr. 

-·- - - -- -
Haydar Rüştii Öktem Oiiınü.~ane 1890 Hnluık - Matbmıt - - ı •: ,· ı i, ~ ı: oru k !zmiı·de Anadolu gazetesi sa- C. H. F. Divaıır l\L II-V + K 

hib ve başmuharriri. 

- -
Mazhar Müfid K ansu Denizli 18i4 Mülkiye Vı-aıısızca İ ıla ı·e w mali- - - F,,·]i, 3 ('OCUk Bitlis valisi. C. H. F. ".:\I. R. Tedkiki I- V + K 

1• ye 
,- --

Necib AH Küçüka Denizli 1892 Hukuk J•'raııso1ca Hukuk Kaılrn hukuku, - F],·li, 2 ~ocuk Eşnıe kazası müddeiumumisi. C. H. F. Adli ye II-V K K 
Çocuk hukuku 

- --
Yusuf Başkaya [J mı az, Y E::lovasr 1879 Ilukuk~ıııı Ph- - Yıiı ·aat, Adıiye - - Edi. rı ı;oı·uk Ziraat, ticaret. C. H. F. Ziraat I- V K + 

ı liyetıınmeli 
---

ı ı Diyarbakır Dr. İbraıhim Tali On- Istanbul 1875 'I' ı b l •'ı·a mnzca, Ing-i- Doktol'luk, ida- - - Dul, 2 çoruk Umumi müfettiş. C. H. F. Hııı·iciye n. m, v K K ı 

l_ 
gören lizce re 

1 ı 
-

1 General Kiazım Sevük- İstanbul 1876 Haı-lıiye l•,rmuıı:zcıı , L Askerlik - - Evli, 3 (~ocuk 8 nci fn·ka komutanı. C. H. F_ Milli Müclafaa lll- V K K 
trkin m anca ı 

i - ----

[ . Hurjye Oniz !stanbul 18R7 Lonıira iiniver- İngilizce :\faarif ve pr- Köprü altr ço- - D n ı. 1 ~ocıtk M:uallim. C. H. F. Maliye V K K ı 
sitesi dagoji ı cukları _J cc_ .~ . c - - - - - - - -- - . - c ii'i575i - -
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Bazı kanun ve kararlara verdiklerll 
~ Evli o1 ub olma- re7ler >bO 

1 ı:: 
t1ı ğ r Ye kaç r;o- İntihabclan eV1'el son memuri- Mrnsub olduğu Mensub olduğu Ne Yakitteııbe- (Refik Saydam 1 

1 İntihah ılaireei htni Doğduğu yer 
'"O ..cı 

'fahsili Dildiği diller 11ıtisctst Eseı·let·i Ilmi rü1 b leri v et veya meslek ve meşguliyeti ür ka enriiınım ri nıehus olıluğu 
(Celal Bayar Hü- HükUmetine ıeıo ·~ o ::.. cuğu lınlnnclıığu karnetine i tim ad) 1 Q.;: itimad) 

ı Karar 1065 Karar 1078 
1 

Diynrhakı r Rüştü Bekit Kiiı.;t e ıw e l R~~ E\'kaf nı~>ktebi Aral1ca B'·kn.f - - B<' kul' Bvi;:ıı:f umnm müdürü. C. H. F. Bütçe III- Y + K ' 

ı --- - ------- -
Tevfik Bilge l\Janııc.;tu· 1 < 6;) IT111·hiye Fransrzca Askerlik ve ta- ' ih a ııda 'l'i.irk- - l>nl. ı c:ıwuk Kuh,li ve İstanbul Kız lisesi C. H. F. :i\'faarif V + + ri h ler muallimi. 

ı - ------ . -· - ------·-- . 

Zeki Mesud AJ..san .\yı1m ] , 1 9 Mülkiye ve Pa-
Ft:<lllSızca , AJ-

Hukuk ıtlfınıu U a tlnıııt1 a ın ün-
J\1üd ct·ris ~YI i, 1 c:oc·nk :M:ekft·hi mülkiye ınüdi.iri.i. c. H. ~'. Hariciye III-V R ı K 

ı iı-;tr ulı\mu si- iyasiye ve içti- tc•şir ııwk alclcı · 
man en. 

1 ya& iye maıye V!' }nı k n ku r]Ü.Tel 
ı -

1 

Zülfü T1grel Diyarbakır. 17 '1) ı tlııdi İngilizce Çi.ftr,ilik - - lı~vli , 3 <:ocuk 1\fcr1if{i unınm1 azası. . U. F. :.M: aliye t, Tl, V K K 

Edirne Dr. Fatma Memik Safı·aııbolu 1903 'l'ıtı Jı'ransrzNt Dalıili hasta - - - llekar Gmeba. hastane. i. polildiııik şefi. C. H. F. S. !. }fuavcnet y . K K 
lık la ı 

Faik Kaltakkıran Edirne 1 70 Rü~tiye ve hu- Fran ·ızca Zirnııt 
.Fcnııi t.ı:ıl<vin, 

Edi . 1 ~O<.'llk Bnhc;e ve ziraat. C. H . F. Ziraat İ, I. V K K 
.\lryY<' nğa ~ları, 

-
sus i 

a~ıcılJk 
1 

Mecdi Boysan 
.. 

ffiiıniilrine 18 6 Ali Fransızra, ..Al-
Ziraat, 1if'lll'Ct, B; li 'riC'a ret ve fa hrikacılık. C. H.F. İldrsad V + K 

nıanca, Ar:ıbca, - -
san n yi ı 

Rum ca 
- - ----- - - - __ , 

1 

Hukuku csasiye, 
Avukat. !, I, IV, V 

1 
Şeref Aykut Bd i me 1874 IInk1ık Fr·anstzcıı, Türk tıırihi Ye ceza hakim ve - Bvli ] ı:ocnk C. H. F. Adli ye + + 

ı\rabca, F'arsca dili avukatlarına, Ha-
nedan ve Millet, ı Dilimiz. - - --

Elazığ İMaııhul 18 4 
Ecol • lib1·e des 

Edebiyat 
Teı·biyeye dair;Di-

l~vli, 4 c: o '\1 k Muallim. JTI - K K Fazıl Ahmed .dyka<ı Fransrzca, ve vançei Fazı], Har- - C. H. F. Haritiyc Sciences poli-
!ngilizce n:ı aari:f man sonu, Kırpın~ 

tique ct mo. tı, Şeytım diyor ki, 
1 ral es Tarih dersleri, 

Fazll Ahmed : - - 1 

Fethi .Altay Elazığ 1890 .Ali !.icaret rock- F'rnnsrzca, İn- lktrsad, Lanka- - - · l~vll, 2 çocuk 'r. C. Zirant bı:ıııJmsr Bolu şube. i C. H. F. - V K: ~ 
t bi gilizce cıltk müdürü. 

ı 
- -·---~ 04-- - - --
Fuad .Ağralı .M i<.lilli, ğl·a 1879 Mülkiye Fransızca Maliye, ikt.ı<:ıad - Evlı, 1 ~or·ttk Divanr muhıı~chat rei i. C. H. F. - HI -V K K li ___ -

- --- - _ .... ____ --- ---- - --
1 

Askerlik, idanıci-
1 Fuad Ziya Çlyilt~pe , 'nfyıı ] , 70 1<ırkruu h:ırbiye Framnzca lik, demiryolu in- 1\T nhlll'<'lıntr kr- - J<jvJi, ~ f:ot·uk Sigortacılık. . II. F. Nıı:fıa rv,v K K 
' şaat ve işletme, ln V. S . ı : sigortac ılık 
1 - ~ - . 

Tahsin Berk Sclfmilf 1881 Rüştiye ve hu- . .-\. r:ı ben, Rus ca, lVI;ıliye - - Evli BmH\.k ve eytıım h ankası cm lfıl< C. IT. F . Biit~e ID-V - + 
SUSl İngilizce idaresi müdürü . 

--- ---·---
Erzinran Abdülhak Frrat Erzincan lRA~ Hat·lıiye vu hu- Pı·ausrzNı. Hukuk ve ns- H ul<nk llc·r~lcri - ~~v:; ~ ı:oc·uk :Milli Müclaina vekiile1i mulın- c. n. F. j; dliye II-V K K 

ku k k erli k kemat şubesi müdür ü . ı _ _j 
;..;;;;.;;;;. -= ..::. 1 iliiiiıii .. 



r - -= --
Bazı kanun Ye kararlara verdikleri 

~ Evli olulı olma- reyler 
>tııı tntihahdan evvel son memuri-~ 1fensub olcluğn :Mensub olduğu e Yakitteııbc- 1 1 
"O,.a ılığc Ye kar. ÇO- (Refik Saydam 

lııtihab ılairesi t!mi ı >oğu uğu yer >tııı • ..-. Tahsili Bildiği di ller l!ıtisast Fıscl"leri 1lıııi rti!belrı·i vet veya meslek ve meşguliyeti fn·ka en cü men : b ll v (Celal Bayar Hü- Bükilmetine o ~ ı·ıığu lı n! unduğu 1 1 me us 0 ( ugn kUmetine itimad) 
q~ ı Karar 1065 

itimad) 

1 
Karar 1078 

Erziıı crın Aıdz Samih İlter K mu çay 1877 Erkfinr harbiye Fransrz<'a, Al- AsiH•rlik Ye ~i- - - Evli. 4 t;ocuk Samsun sıı lı il derrüryollarr ko- C. H. F. • ıı.fııı III- V K ı . manca, Rusca memlifrrcilik mis eri. K 
' -

Hikmet Işrk Sıvas 1893 lise ve muallim Fransızca :\la:n·if ve hele- - - B-,- lı , !) çocuk Srvas belediye reisi. C. IL F. ) fanrif V K K 
mektebi iliyerilik 

---- -
1 ~affct Arıkan ]~rzincan 1888 Eı·kn nr harbiye Fransızca, Al- Askrrlik - - Bl· kil ı· Erkanı harhiye kaym.akamr. C. H. F. - II-V K K 

m anca 

--------
Erıw.r11m Aziz Akyilrek Tı·abzon 1882 Miilkiye .Fransızca, Al- lllare ve bel e- - - Edi, 8 f;nt'Uk İzmir belediye reisi. C. H. F. ::\Iilli' Müdnfaa III - V 1{ K 

ııııınca, İngilizce rlıyPcilik 

----- --
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Şu mn u 1878 Tıb Fransızca Doktor - - EY li Sıbhat ve içtirnai muavenet v - C. H. F. s. 1. ~[uavenet m, v K + kuleti müsteşarı. 

' -
Dr. Saim Ali Dil em re l cıtanbul 1880 TrlJbiye Fransızca, Al- Marazi te:;ırilı, - Onliııaryüs Ji:yli, 2 çocuk Profesör. C. ll. F. ~\ dliye V + J{ 

ma nca adli tıb 

1 
--

ı fstanhnl ve Ro-
Frıını::rzca, ! tal- Hukuk faclci miicrinıin lTıılnık rlokturn HPknr Ankara Cümhuriyet müdrlei-Fnad Sirmen f.,tanbul 1899 C. H . F . . Aclliye V K K 

ı ma hukuk ra- hakkmda tez umumisi. 
1 

yan ca 
ı kültes i 

- - ' 
Unter Graf Hais-

ı ı 
G-eneral P ertev Demir- t<;tanbul 1871 ErkAm hn ı·hiye Frıınsızca, Al- Askeı-lik ve ılip_ ler, Japoı1 harbin- - Rvli. 2 çoeuk Temyiz azalı,:"'lıdnn nıüteka i tl c. ll. 1'. Hariciye V K K 
han İngi lizce lo m asi 

den alınan maddi 
(Rorgeneral ) 

ı 
man ca, ve manevi dersler, 

Meç manevraları, 
Ikinci ordunun 

1 

sonbahar ma nev-
raları, askeri ve 
mülki bir çok ma-

kaleler . -- -----
General Zeki Soydemir s ıa.ruk 1883 Erkilm harbiye Fransızca, Al- Askerlik - - Hl·k5r Oı·dn nıüietiişliO. erkUıu harbi- C. H. F . Dahiliye V K K 

ınan ca y e reisL 
_i 

ı-
~afi Atuf Kıı.nsu }fe kk e 1890 Mülkiye Fransızca l\Ianrif 

Fen ni terhiyr 1 :ı-
Edi, 1 <:MUk 1\faı.ırif veldl.leti müsteşarı. C. II. F. III - V K I( 

ı 

1 

- -ri lı i ve lmzr ri _ ı 

saleler ı 

- --
N afiz Dumlıı Brzurum 1880 Harbiye - Çiftçilik ve - - Edi, :3 çocuk Erzurum belediye reisi. . ll. F. Divnnı M. II-V K K ı 

ziraat 

- - -
1 

' Nakrye Elgiin h tanbul 1882 Kız nıua1lim - Maarif ve hele- - - Bcldh· !stanbul umumi mecl isi üyesi. C. B. F. Dahiliye V ]{ K 
ınektebi cliyecilik 

------
,: 

Şükrü Koça.k Elazığ 1885 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik ve - - Evli, 2 çoeuk Tayyare cemiy •t i reis mu avini. C. H . F . Milli Müdafaa V K K 
Rus ca tayyareellik .JJ 1 ----c - -- - -~ ~----- -. -~ - -- ~~~. - - - - - - ~-- ~~ ~~---~ - - - -
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J! 
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri 1 • !:' 
Evli olub olma- re1ler >eıtl 

tntihabdan 1 ~ 
d ı ~ı ka ı;: 

evvel son memuri- ~f rnsub olduğu Meıısub olduğu Ne vakitteııhe- (Refik Saydam 

1 

'"O ..ı:: ve c; o- (Celal Bayar Hü-

1 

!ntihah dairesi İsmi Doihlnğn yer ~~ - - 'T'n hsili Bildiği diller 1htisası Eseri ed Ilmi ri.itlırl\'rİ vet veya ıncRlek ve ıneşguliyeti Iırkrı. cncümen ri mebns olduğu HükUmetine o ;... 
<'nğn lnıluııclnğu kUmetine itimad) 

~.s itimad) Karar 1065 Karar 1078 ---
Eskişehir Ahmed Özdemir Bsk i ı;;rlıi ı · 1899 ldnui - Sını ay i - -

B,·Ji, 1 
Şimentlifcr maldne moutörü. C. ll. F. Nafıa JV, y K K (:ocıı k 

- -

Emin S az ak ~:. ~nk 1-:iiyi.i l8ı :! ;'ı.fcdrr!'ıe V<' hu- Ziraat ve tica-
lş tutumu ve mu-

B\·li, 3 ~oruk C. H. F. !ktısad vaffakıyet yolları - Ziraat ve ticaret. TV, V K K - (Henüz basılma-sus! ret 
mış tır.) 

- .. --
!stamıı.t Özdamar Pcı clrunı ]879 Hukuk Fransızca, - - - Evli. .ı ~or n k Avukat. Müstakil G. ve 1 ııhisarlar V K K 

Rum ca 

·--- --- - -
Osman Işm Eskişehir ]887 Riiştiyc - İdare - BYii, 4 ~ocuk E lektrik şirket i müclüri.i. C. H. F . Nafıa V + K 

-
- ---
Yusuf Ziya Özer J8i0 Hukuk, tarih 

Usulü muhakematı 
~[üılenis K Akdağ madeni Hnlmk Fransızca , Fars- cezai~'e nazariyatı, ll ı ıl. 3 ı,: o en k Darülfüınm hukuk tarihi C. H . F. Teşkilatr esasiye T\. V K 

ca, Arabca ve dil Yuııandan evvelki müderrisi. Türk medeniycti 1 

-- -------
: Gazi Anteb Ali Kılıç İstnnb1ıl 1890 İılndi - Askerlik - l~Yli . ..J. ç:ocuk l\'fııraş YC Gazi Anteb umumi C . . H. F. Milli l\füclııfaa I- V + K 

1 

kuva~"'"İ milliye komutanı. -
• 

.. 
ı - ------ ı 
' ı 

BE>kir Kaleli Aln;ndağ 1900 H n ku k Almanca, Fran- H ukuk, asker - - l ~vli, 1 r:oı·uk Emniyet. santlrğr avukatı (1stik- C. H . F. lktısnd V K K 
sızca lik ve iktısad H\l hııı·bi malfı l ü yüzbaşı) ı 

1" 
-- ı -

Dr. Memed Ali A~a.ka.y Giı·id 1893 'l'rlıbiye Fransrzca ve 'l'a hıı 1Jet Dil tedkiklerine - 1·~\li, 2 ı:o<'uk Ti.irk ılil kurmınında uzman. C. H. F. - V K K 
Rum ca rlnir ncşriyat 

- · ·- - - -
Gener al Ali Hikmet Yenişehir ı 77 Rrkfııır hıırhiye Fransızca As kedi k, şiıncn- - - D n 1, ::ı r;nnı k 6 ncı kolonlu konıutaıu. C. H. F. B ütçe V K K 
Ay er dem di.fe1·cilik 

' 

- -· 
Memed Şa.hin Gazi Anteb 1877 Rüştiyc ve hn- - Mnnrif - - Bvli, 6 0ocnk Eytam müdür ü. C. H.F. Arzuhal I· V K K 

1 

i_ 
ımsi 

- -· j -· - ·- ---- ---
Tih·k ılili, e!le- K 1 v mer Asım .Aksoy Gazi Antcb 1899 Hnkuk F rnnsrzca, 1ngi-
b iyat, mıı.ııri r, Mulı1 eli.f es e. - E\·li, 3 \O<.'tlk C. H. P. ve ila lke'--i reisi, Avu- C. H. F . Ailliye V K 

l_ -
lizce leri vııı·<lır. kat, lise eclehirnt mualliıni. hukuk --------1 

- - -- -

ı Remzi Gü :res Kilis 1893 Mülkiye Fransızca lktr<ınrl, mııliye - Evli Kaymakam. C. H. F . İktısad n, nı, v K K -

-- - ------
İlısan tstanbnl 1873 Erkilm harbiye 

Fransızca, Al-
Askerlik, idare 

Serencaını haı·b , 
K Oiresun General Sö km en 

ınauca, Rnsca, 
lraııın alıvali as- - Evli, 2 ı;oenk !zınir valisi. C. H . F. Arzuhal II -V K 

Ye diplomasi kcriye ve siyasi-
Ruınca yesi 

-

1 
--

Hakkı Tank Us C:iin1es J ı l 9 Hukuk F ransrzca H ukuk, edebi- Ha~ı kanıııı -- n('k;iı· Vakit başo ıuharrirlrrint1cn. C. H. F. Maarif ll -V K K 

L yat ve matbuat şerhl eri _j -- -= -= --- -- - - -· - --
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r - - - - -. Bazı kanun ve kararlara verdikleri 
::;:j 

Evli olu b ol ın n- rey.!._er >tıo 

1 
::ı 

tlığı ve kaç ço-
fntilınbdan vv el on memnı·i- 1\Trnsub olduğu Men. ub olduğu N e vakittenbe- (Refik Saydam t ntihab r'lıı i,.rsi İsmi Doğduğu yer ~:S 'l1ahsili Bildiği diller Jhtisası Eserleri 11 rı ıl ı·ütlıeleri vet eya meslek ve mcşguliyeti fırka t~nc·iinıen ı ·i ıııeLu olduğu 

(Celal Bayar Hü- Hükftmetine o .... cnğu huhıııduğu kUmetine itimad) itimad) A~ Karar 1065 Karar 1078 -
(;{ resını lsmail Sabuncu :)t'uin Karahisar ı 91 Ticaret ve h u- - İktrxacl , tit·aı·ct - - Evli, .ı c:ocnk Ticaret. C. H. F. Jktıcınfl U-V K K 

ku k ve hukuk 
- - - --

lstanbn.l 1897 Harbiye, hukuk Fransızca 'L'i ca ı·ct , 11 u ku k, - - B c kar Sunnyi ve ticar 1. C. H. F. l ktısaıl V T 
I( 

~Iuzaffer Kılıç askel'lik 
' --... ·----- -

M:ünir Akkaya 1stnnlml 1871 Mülkiye Ftamnzca, Idare - - EYli , 3 ı:ocuk Dahiliye müsteşarr. c. H. 1<'. - TI-V K K 
Rum ca. 

' - - -
Rıı.r!ri Maksudi Arsal Knzan ] 1 Hulmk ( fo ko-

Fransızca, t ngi-
Tiulnık 'T'üı·k ta-

'rüı·k dili -i~in 
)füılenir-ı Bdi, 2 <,:Ot'11k .Ankam Hukuk fakililesi pro- C. H. F. I\ T n:ırif rr- v J( K : lizce, Rusca, A- Tiıılnık tnrihi 

va ve Paris) rabca, Farsca, Al- ri lı i ve ıl il 
derı:ılPri 

f esörü. 
_l ma nca 

ı 
Halk şairlt>rinin ı 

'I'aHit Onay Çanlun 18 8 Erlehi~rnt şuhrc:ıi J• mıısn:ca, Eılelıiya1 , tııı·ilı, ııekil ve nevi, şık - Evli Duygu gazetesi sahib V baş- C. H . Ji'. ::\1 anri:f lT -V I( K 
A r·abca, Farsen ıııaıırif Dertli. Çankırı şa· muharrir i . irlcri ve bir çok 

makaleler. ---- ---- - -
Oiimii .,nıır Ali Şevket Öndersev • elanik ] 4 Harbiye - Askrrlik - - Evli, 3 çocuk Fn·ka başkanlığı. C. H. P. . ı ııliye V K K 

\ -
ı ı 

Durak S&.karya Bt·zurum 1876 Or1a 
Tinknk. iılıırr , 

Evli Eı·zurnm belediye reisi. c. n. F. T, V K K : - Jıelecliyec· ilik vr - - D ütçe 

t ir::ıı ·pt 

ı 
--- - -· 

Edib Servet Tör 
1880 

}Jrknıu harbiye }],]i , 2 r;oeuk Karaayclm mndenleri l kt ı~ıı d TI-V K K .\ ılapaza.rı Fı·ansr:r.ea Axkc• ı-1 ik - - Dalya. C. H. F . 
şirketi umtun müdür ü . 

1 

. 
-

Hasan F ehmi Ataç Oüınüşane 187!) IIususi tldısn1l Yr ııın- -- C. H . F . )fiIli )J üdııfnn t , I- V K K 
ı - - - -

] jyp ı. 

-- -· - -- •· 

1 

Şevket Erdoğan ('erk ş 18 3 Harbiye Fı·ansrzca !(lan• l"t' a ' keı·. - - Evl i, (i <;ocuk :MuuıncHitı zatiye p iyade şubesi C. IL F . AJ'zuh al ITI - V K K ı 
lik m üdtirü. 

', -- --- _._ 

! çel Rmin İnanıkur Silifke 1874 :Nfetl ı'ese .\rnlırn, Far sca ~ ı ıım · ir - - ~}y J i, (i 1;oı•nk 1\fiitlafaai Jnıkuk r eislii'Ti. C. H. F. :\fa liye ı , ır - \' ı c X 

- -- ·-
Fcr id Cel8.l Güven t'ltımbul ]89-! H ukuk ve sana- Fransrzc>n Oaıw t ec·ilil< - - Evli Türk ·özü s:ıhib ve başmuluıı·- C. H . F . - lll -V K K 

yii nefise ' riri. 
-

1 

Fikri Mutlu Mersin 1895 O ı-i a Ye hususi Fransızca tflnı·r. m:uıri( , - - l~Yii. :3 çocuk Zir aat, t icaret. C. n . F . ~nfıa TV, V ..L K 1 
iktr~:H1 

ı -- -- ---- - ---" 

Hakkı Saydam t ·tanbul ı 74 Top~tılıarbiyesi 
Fra.ns rzca 

J\ s keı·J il< Be kar 
!stanbul cemiycti belediyei 

. R. F . • nfrn HI - K + - -
1 

nınnıniye aza r (Mütekaid 

i - --"- .;.:. - :.=. 
istihkam binba, ı t ) . -- -- ..::: 
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ı . Bazı kanun ve kararlara Terdikleri ll 
':::1 EY li olub olma-l t t'b bo reyler >CO 

f 
ı:: ~ n ı a an evvel son memuri- M ensub olduğu Meusub olduğu Ne vakittenbe-

(CeHU Bayar Hü-1 (Re~ik Say_dam 1 
1ntihıı.b ciaire~i '• İsmi Doğıiuğu yer 

'"V~ 
Tahaili Bildiği diller thtisast Bt-wı-leri ilmi rütbeleri 

< lıı.rı n ka e ço-
ııwslPk YC mcş~··nliyeti fn·ka encüınen ri mebus olduğu >!::ı; ..... ' ı Yt'l \ r~·a 

lctlmetine itimad) H~~=d\11111 
1 o ;... c·u~n lmluııduğu · 

A2 Karar 1065 Karar 1078 - . 
!çel TTıımdi Ongun :.\Tt·rsin ı 94 Hnkuk Fransızca 

Hulnık, r:iftçi-
1•~\·li, + t;oeuk ('iftt;il ik. . n. F. Ad liye lY, Y K K - -lik ve hesab 

işleri 
--

lstanll'ul Ahmed H. Denizmen tstanhul 1876 Bahri ye . ingilizce Baln·iye ve ti- - - Bekı'ir nonanına komutanı. C. H. F. - II- K + 1 

ca ret 

·--

Ali Barlas !stanbııl 1869 Harbiye. Fransızca Askrrlik - - T·~Y li, S ı:ornk lsüınhııl linınıı şil'keti sevk \e C. H. F. rzuhal lV- Y + K 
ı lıaı·t>l<et şubesi müdürü. 1 

1 

--- --
Galatasaray lise-

1 Ali Rann Tarhan İstanbul 1882 si, Almanya ve Fransızca, !ngi- Posta, telgı-af, - - F.Yl i, 2 f:ornk Posta, te lg-raf' e i elefon heyeti C. H. F. - l!T - V I( I( 
ı ı Relçikada posta 

lizce, Alnıanca telt>fon teftişiyf' müdürü. 

1 

ve telgraf mes-
i leki tahsili -- ------ - --

ı Atıf Bayındır Ra dos ]8 3 l\fülkiye Jh·anınzcn, Al- İdare, hukuk Bartelmiden ter- - l•~v I i. :3 t:orıı k Ziı·ıı:ıt \'eldllr1 i ıııüstcşarı C. H. F. :Maliye t.v K 1( 
1 

1 

ııııınca, !ngilizce 
cümo edilmi ş bü-
yük hukuku idare 

- - -- .1 

Dr. Neşet Ömer 1rdelp tstanlml 18 3 ·rı b Fr:ı nsrzca Dahili bastn. 
Tıblı:ı aiı1 bir Profe ·iir. Bl' kar t nivt"rsitı· ı·ekıöı-ü. C. H. F. l\faarif V 

1 

+ + 
lıklar 

~o k <''H'l' ve ma- : 

ka leleı'. -- ----· 
1 

Dr. R. Saydam Istanbul l Hl 'l'rb Almanca, Fran- Eınl'ar.r ıüıhi- - :.\fütlt>ı•ı·is . Bckuı· Hıhhiyt' nıüfct tişi. C. H. F. TeşJdlMr esasiye I- V J( + 1 
sızca liye 

- -- - 1 

Dr. Tuğamiral H akla ls tanbul J869 'l'ıh ve Alman_ Alınanca, Fran- Tahalıci l~vli, 2 ı:ıH•nk 
tsüııılml viluyeli remiyeti belc-

C. U. F. l\filli l\füdcıfaa II-V 1( K - - cliyl' hiı·iııci ı·eis vekili ve vilil-. Şinasi Erel yada srzca )·ct nnıuıui. meclisi üyesi. 
- - --- - --·--

Fakihe Öyme.n İ~kodı·a 1900 Darülfünun 
Fransızca :.Haaıif ve coğ- F.vl i 

l hıı·sıı kız. nıualliın mektt>bi ta-
C. H. F. Bütı:e V K X 

coğrafya şu- - - rih vr soğrnfya ınualliuıi ve 
besi ra:t:ya 

Bm-sa kız lisesi müdürü. 
--- - --- -

G 1. Kazrm Karabekir !stanbul ı 82 Cı kaııı harbiye Fra.nsızra, Al- .Asket·lik, ıua- Bnzr rsel'lcr - Bvli, 2 çocuk Eıııekli grneı·al. C. H. F. - I, II, V K 
nıancıa, Rnsca arif, i~t.imaiy:ıt . 

1 --

m. Rrfet Bı.>h· Ist n n bnl 18 ı J.:l'ldm lıarbiye Al ınancn, Fran- .Askerlik - - B ekılı- :.\!illi Müd:ıfan ,·ekili. Müstakil Ziraat 1, I, U, V + + 
ı_ 

. 
sızca 

- 1 --
Harndi Gürsoy lııelıolu 1t'Ub 

tdar1i ve Alman-
.Almanca Sımayi (Derici- Bvl i, 2 ı:ncnk YPtlilnıle Kaıuhi dilınğnt faln·i- Divanr M. IV, V K K 

yada yüksek di- - -- U. H. F. 1 
1 

bag at 
lik) l<asrnı1a ust :ı lı aşı muavini. 

1 - -- --
HayruHalı Ergin L<ıt:ınhul J900 Orta - Sanayi (Knncln- - - gvJi, 2 t;nc·nk lüuulnraeılık. C. H. F. Divanı M. ıv,v I( K 

ı ı ı ı-acılık) 

1 

-- -------- - -
1 Sadettin nı-az fJii.p 'eki 1h!l4 Orta Almanca Ticarrt - - JoJ\·1 i lstnnhul m<'elisi ıtıııuıııi azasr, C. H. F. G.v !nhis:nlar IV, V K K 

1 tüccar. - _j ~-= -~. - - . . ~-
1 

c ._c_ · =.c---



-XIV-

lntihalı ılairesi lsmi Doğduğu yer Tahsil i Bildiği eliller llıııi l'iitbelcri 

]•}vii olub olma-
l ~ ı !ntihnhılan evvel son memuri-

ı ıgr \'e caç ço-
enğu huhmıluğu yet Yt·y;ı ııwslek Ye meşınlliyeti E!'lcrler'i 

Mensub olduğu ~fensnb olduğu 

frrka eneiimen 

Bazı kanun n kararlara verdikleri :1 
re:rler il 

Ne Yakittenbe- .. (Refik Saydam 1 
11.ume ne ı ma itimad) 1 

!'i mebns olduğu' ,<_~elatil_Ba~till;r Hd)- HükUmetine 

Karar 1065 Karar 1078 ____________________ , ___________________ -------------ı---------ı-------------ı-------------ı-------------ı--------------------------ı -------------ıı---------------------------ı-------------·ı-------------1 -------------------------ı--------------

lstrınhıtl Salah Cimcoz İstanbul 1877 Hukuk Fı·a ıısrzca :Matbuut Kalem ınr.cnnıaı;ı Evli, ;) çocuk C. H. F . Hıı.riciye 1, IV, V + K 

1----------------ı---------------------- -- -------- ı-----------ı------------'-----------ı ----------- ı ------------ı ------------ı --------
ı 

-------------------------ı------------- -------------ı -------------ı·------------- ' 
Şükrü Ali Ögrl l'i1anlml ]886 Erkanı harbiye Fransızca, 

Rnsca 

Askerlik gvJi, 2 çocuk Bınekli ttrğbay. C. H. F. Dahiliye V K K 

--------------------1------------------- -------------ı---------ı------------- ı-------------------------- ------------- -------------·ı------------- ---------------------------ı --------------1---------------------------ı -------------------------· 
Yaşar Yazıcı 'frabzon 

Ziya Karıı.mursal hıanbnl 

!zmir Benal Arıman İzınir 

Cel5.1 Bayar Gemlik 

H alil Menteşe Mil as 

Hamdi Aksoy lzmir 

Uasıı.n Ali Yürel Istanbul 

1898 

1873 

1903 

1884 

1874 

J883 

1897 

Rüştiye 

Rüştiye ve hu
susi 

Soı·bon darüliü
nunu edebiyat 

fakültesi 

Hususi 

Hukuk (Pari.ste) 

Yüksek Halkalı 
ziraat mektebi 

Darülfünun ve 
Yüksek muallim 
rnektabi edebiyat 

Jı'ı·;m)olı:r.ı·n, 

Bil'ııır. , \. lınaııca, 

l ııı:ı:ilizre 

Framırzca, 

Rum ra 

Pl'ansızca 

Pı·ııı IH17.t~ıı 

Sanayi 

l ılal'e, maliy' 
vı· iktrsaıl 

Bılelıiyat, ic:ti
maiyıı t, beledi

yecil ik 

Evli İstanlnı 1 sı•yı·iH<' fn i n fn hı.ikasm
lla usta bnşl (Buhur makiniı;ti) 

C. H. l•'. Maliye IV, V K K 

------------ -------------ı------- ---~---- -- ı-----------ı------------- ı-------------ı -------------ı-------------
François Josef C. H. F. Bı,~·oğlu vilayet reisi ve 

arazisinin keşfi, __ gvli, 2 ı;oeuk !s 
Tiirkiyenin iktı- taııhtıl Mı•clisi mnmııi l'<'i 

C. Il. F'. Al'Zıthal IT -V K K 

sadi tarihi, Os- yckili. 
ınanlı mali' tarihi. 1 ___________ ------------- ı-------------------- ----------ı----------- ---------ı ----------ı------------

Basılmış ve ba- ı~ ı· 1 k Belrdi~'!' 'ı• C'. H. F \ila~"·t C H F 1 J,·'ısa(~ V K K 1 sılmamış eser ve - '.ı\' 1. ~ocu ·' ' · · · ı ı 
makaleleri var- idare lıt'y<'ti nzalrklarr. 

--------·----- ı-------------- ------------- ı -------------ı ------------------------- ı -------------ı-----------ı--------------ı---------ı-------------~ ı 
Bankacılık 

Çiftçi. 

('irt<;il i k ve 

ınntlmat 

)farif, dil ve 
edebiyat 

- __ Evli, 3 çomık İttihacl Y<' fpı·ııkki lzıniı· katibi c. H. F. - !. I _ V ır K 
mesnlü. 

-----------ı --------------------------------------- -------------ı------------ı-----------------------

Dul, ] çocuk Qiftçilik. Müstııkil Hariciye 1, IV, V K K 

------------!-------------1 -------------·ı------------------------- -------------1 ------------- ı-------------- 1--------------ı-------------~ 

Ruhiyat alfa.hesi, 
Metodoloji, Türk 
edebiyatı nümu
neleri ve saire. 

Bcldlr 

E\·Ji, ~ çocuk 

İttihnd ve tcrnkki <'cıniyeti ka
tibi mesulü. 

Orta tcc1risn t unnun müdürü. 

C. n. F. iktısad ı. V K K 

--------- --- ı ----------------ı--------------11----------ı-------------,, 1 

C. H. F. Maarif V K + 
şubesinde 

--------------------ı --------------------ı-------------ı---------ı------------- ı--------------------------ı--.-------- --- -------------ı-------------ı ----------------- ı ____________ ----·------ı------------ı--------- -------------1 
Hüsnü Çalar Ho pa 1892 "Mülki ye Fı':ımırr.ca 11allyc ve itlare 1~vli, 3 r,ocnk 

------------------- --------·-------- ----------- --------1-------------:-------------ı---------- ------------1- -------

lnhisnı·l.,· umıım müdürü. C. H. F. Bütçe V K + ı 

------------ı---------------------ı ---------1------------ -----------ı----------- - ----------- , 
KAmil Dursun 

ll ______ _ 

Mahmud Esad Bozkurd 

Rahmi Köken 

Lzmir 1878 

Kuşadasr 1892 

İzmir lisesi ve 
hususi 

Hukuk (İstan-

l'l·ansızca Mııl iye ve ik
tısad 

bul ve !sviç ~ilik 

BYli, ~ r:oeuk 

Hukıık cloktonı Ev li, 3 çocuk 

Türkiye Pa 1 nnıutr,ıılar anonim 
şirketi müdürü. 

IInlmk tahsili ve çiftçilik. F'r:ııısızea ı Hukuk v • çift_ 

red e) 

1
-------ı------I----H-··ı_kı:....:.ı_k ___ l:----------;-----·------- -------:--- --------- -----·- ---------------------

Bergama J881 , Fmnsrzen lf nkuı, ve iktı- -- - EYli Zonguldak maden müdürü. 
ad 

c. ll. ii'. Maliye II- V K K 

---------ı ----------

C. IL F. Teşkilılir c asiye I- V 

------------ı------------- ı --------
ı-K -.~ 

C. Tl. F. Ziraat ll- V K K 

L .......................... iiiiiii.:-Riiiiiiii~iiiaiiidiii~;;;;;rioiim;;;;;;;;;;a;;;;;r;;;;;oğ;,;;;l;;;;;uiiiiiiiiiiii_.:~~~ls~•t-a;;;;;n~b~u~l~~~~:~~~l8;;;;--,.,.;;.I-R~~~-:I~~~~M~iı;.,.-l .. ki-_·-y~e~-"'-~~~~~~~-F---r--a-n--s-ı~z-c-.,a-~---~·~---.. -.. -... -t~ciiiil-a~r~e~;.--.,-~--.~~~~"'~-~~~-:=-~" ~~~~~~~~~~--~-~-~~~-E-•.,;,,-,_,-l_i-,~3~,iiiç-iiiio~c-:~k----'-~- ~ı---... -=•----... --D~~~-v--l•c~t~ş~f-ı;;;,;r~as~ı~--r,.~eis~ı-.... ~~~~~..:-.. -... -_-_C~.~H~~- ~F~.~~--~~~~~~~-~~~~~~~.;.ı-----.. -_-,.-.. V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""-iii-~~~~~~~K~~~~~~~ 



-- -- - -
Bazt kanun ve kararlara verdilderi j 

C' Ev~ o;ub olma-l >tıc 
fnt ihahdan mcmuri-

reyler 
1 ~ evYcl son J\f Pnsub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe-

tntihah tiairesi İsmi Doğduğu yer "',.cı 'I' ahsili Bildiği diller 1htisası Eserlel'i İ Imi rüı ht>lrl'İ 
ılığr ve kar,: r,:o-

yet. VPyn mt•sll·k \'e ınrşıml iyrt i :iiTka (Celal Bayar Hü- (Refik Saydam 
ıtııı ·- one üm en ri mebus olduğu HükUmetine o ,... 

cuğu lıul unduğn kOrnetine itimad) A2 Karar 1065 itimad) 
. - Karar 1078 

lzınir Satiettin Epikmen İzmir ] 9-1- Mac·ar darülfünu- lıf acar ca 
1ktısarl, sanayi 

Rt>ldr . \Iii t \ l ' PıhoYııtı hııılidiyr fııh- C. H. F . Nıtfıa IV, V K - - K 
ııu Makine mü- ve makine nıü-
hPndis mektebi henuisi 

rilmsı sahibi. 

-- - - - - - --- --
iid<>nıiş lR 7 

Mülkiye ve Ce-
Şiikrii. Sa.racoğlu npvre rlarüJfünu- Fransızca Hukuk ve iktı- - - Evli , :J c:n<'nk Çiftçilik C. H. F. - 1, II _ Y K K 

nu Ulumu siyasi- sad ye ve iktısadiye . 
1 

- şubesi - -- -
Isparta Hüsnü Özdamar Isparta 1 75 ~fedı•ese Aralı ca Ticaret ve Zl- - - "fi}Yli , 3 (_;ll<'Uk :M:üftü. C. 11. F. Nafıa I - K K ( 

ra aL 

- --- -
ı 

İbrahim Demiralay Isparta 18 3 ~ı erlrr'l<' - Z.ira:ıt ve ti- - Evli, 4 c:ornk ıinıa 1, 1 ic•ıtret. C. H. F. Arzuhal I- V K K 
ca ret - ı 

ı - -- ·--

Kemal Ünal Tspnrtı.ı. 1 96 Hnknk Ft•ansızca 
' 

Hukuk, ııuılbn- Mütcaddid ma- - gy] i, ~ ~rıcnk - C. H. F. - nr V K K ı 
' at ve t.icareL kaleleri vardır. ı 

ı .. -- -- - ------- -
Mükel'l'em ÜMal ı ~ıtl'ld K ~~rı ı n ğar: 18 5 ~Jülkiye - l\Tuliye - Evli Di va m ııınhıısrlıa t aza. r. C. H. F. Bütç<> U-V K K 

ı 

- ı 

-· -- -- ---- -- -
Galatasaray lise- Frnnsrzca . .Al-

1 

/(ar s B aha Öngören Jstanhnl 1RR2 Posta, te l~Ta f, Evli, 1 c:ot'nk 'l'el~raf il'}lt•ı·i ıııiidürü. 
ı 

K si V(' Fran .ıa Pos-
Jngi-

- - C. H. F. Nnfıa HI-V K 
ta ve telgraf rnek- man ca, 

telefon, rlcktrikl tc bi ali si. lizce 
ı 

ı -· -- - - - - -
Esad Ö1.o~uz II o pa 1 75 Hnsu i Fransızca İdııı·r - - Evli. 4 c;o('ıık .\1 ıkıırn viliıyl'l ııırktnpçusu. C. H. F. Dahiliye T-V K K ı 

ı 

- -- - --- - - -
Fuad Köprülü İstanbul 1890 H ukuk Fraıısrzca, Fars- Etlelıiya1 Ye tıı- - Mütlerri, RYli, 2 ı:nruk BılPiıiyat .fa kült ı•si dekanı. C. H. F. Iaari:i V K K 

ca., Arabca ri h 
L --- --- 1 

1 

-
General Muhittin Ak:yü.z 1stanlınl 1870 Rm· b iye Fransrzca. .Askt>ı·lik Ye cl ip. - - Evli, 2 <;oruk Kahire sefiri . C. H. F. Harici ye IV, V K K 

1omasi 
l ı - -
ı ı 

- - --
H üsrev Kızıldoğan ( liimülrirıc 1884 Hnl'hiye Frausrzca Askııı•lik Evli, 4 c;ocnk Çiftı:i li k. C. H. F. Milli l\Iüdafaa T, V K K 1 

ı - - ı J; 

-- ------ -

1 

Memed Nazif Sirel Yenişehir 1880 Hukuk - ITulmk - - Evli, :1 c:ocuk 1 "'ta ıı Inı 1 ııı i1ı lı lPilllııuınllii. C. H. F . TeşkilU.tr eısa. iye III-V + K 

ı- - ·--
Ömer Küntay Artvin 1888 Hulnık Hukuk ve ma- Ev li, 3 c;oeuk Avukat. C. H. F. Arzuhal IV, V K - - - K 

arif 
: - -· - --

Uefinci kimya, 1ıı · 
J(rıs tamonu Dr. Şükrü Şenozan lstonlml 1 75 Tr b Fransrzca, !ngi- Tıı.hihlik rir kuı·du mUcade- 1 - E,· li Doktorluk ve tütüıı iş<;ileri bir- C. H. F. Adliye v K K 

lizce lesi, Çocuk. bakı - ı ljği Dispmıspı· hekimliği. 

~ .J mı ve saıre 

.- - ~ - - - '= ~ - .~· - .=. = 



- .... VI -

r ~ -- - - - -
Bazı kanun Ye kararlara Yerdikleri 

;:ı Evli olub olma- rey!er )~ 
1ntihnhrlan Ne vakit tenbe-;::::ı 

rlrğr ve kaç eYvrl on ıncınuri- }\f('nsub olduğu Mensub olduğu (Refik Saydam "Cl ,.ı:; ço- (Celal Bayar Hü-tntihab dairesi İami Doğduğu yer >tıll ..... Tahsili Bildiği diller 1htisası Eserleri llıııi rütbeleri 
enğu bnlunduğu 

yet n•ra ıııı•xl<•k n• ıııcşAttliyeti i rrka eııcünı('U ı-i mclıus olduğu kUmetine itimad) S:ükfimetine 
o "" itimad) A~ Karar 1065 - Karar 1078 . 

Kastamonu Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 1887 Tıb Fran:m:ca 1'nhihlik - - Evli, J çocuk Kaslamonu C. II. F. Y. tdare C. H. F. Teşkilatı esasiye V K K 
lı ey cl i rı · isi. 

- - - --
Pı·:ıııst:f.CH, 1- 187A - 1877 İ stan 

İbrahim Gra.nta.y H anya 1883 Galatasaray lise- l >ıl vc rliploıııa.c:ıi bul konferansı, - Be kar llai'İciyt'. C. H. F. Divaııı M. V K si ve Paris Siya- ıııanf'n. ttnlyaıı- Dil bilgisi bö- 1 
sal bilgiler okulu ı•ıı. Ruıncn lümleri 

-- -------- -
Nuri T amaç 

Darülfünun, hlk-
f.'l'llll'·UZI'<l Kimyagri'lik ve J<~,·li, .:J. ı;ocuk :\I nalliın. Müstakil Divanr M . V K K Kastanıonu 1892 met, kimya ve tıb - -

fakültesi eczacı eezaerhk 
şubesinden 

' --- - -
!<'ra ıısızNt, Rus-

Ashı · l ik. hağrr-
Evli V 

• ı 
Saını Erkman Yanya J883 Erkanı harbiye - - ~irnn l . C. H. F. Nafıa 1{ + 'ı lik ve kooper a-

ca 
tifçi lik 

--
Srtkı Şerü E ken Tosya 1894 Orta - Piı ·inı:<:ilik - - EYli. :1 ~ocuk Zi raııt. . H . F. Ziraat V K K 

---- - - -
Şerif İlden Köprülü 1878 Erkanr harbiye 

F'ra nsrzca, Al-
,\ skel'lik Ye 

Snrıkaınış, III, 
Dul, 3 r,ucuk Hariciyeth• I>. ~. Ş. I. Şrfi. C. H. F . H arici ye V K K Rusca, oı·dunun hare- -

: 
,, m anca, 

r l iploınasi 
Sn· b ca katı ı -

Tahsin Coşkan ı .'l'ııt i:;;gozek 1890 Halkalı ziraat Fransızca Z i ı ·ı ı nt 
Çiftlik baytarr, 

Evli, 1 ~ocuk Ziraat müfettişi um um isi. C. H. F . Zimat III_ V K K 
1 

Bağcıl ara re b-
l ı 

b er 
- - - · --

Veled hbudak Konya 1869 Medrese ve hu-
Azericl', Uygurca, 

1'üı·kı;iiliik. ·rül'k Türk dili ve ede- Müderr is T~"li, :3 r:ocuk Teli [ ve tcrci.i ıııe heydi aza sı. afta IT-V K K Kıpçakça, Türk- C. H. F. 
1 sus i mence, Tatarca, taı·ilıi 'c rlil 

biyat ve dile aid ,, 
Arabca, Farsca sair eserleri 

- - - -
1 

K11ysı ri Ahmed H ilmi Kalaç Kayseri 1888 Mülkiye, Darül- Fl'aıısr:f.c•a l rlııı·p \'<' mat- Kayserinin ınev- - B\•li, 6 <'O<'Uk Erc i ycş gazetesi sahilıi. C. H . F . N afta i , I - V K K 
mu allimini iiliye lı ıı nt kii iktisadisi 

1 - -·- - -- ---
Bütçe ve muhase- 1 

Faik Baysal Pizren 1886 Hukuk Fransrzca H ııknk ve ıua. bei umumiye ka- - Evli, ~ ı:ocuk Maliye vckıi.leti müsteşarı. C. H . F. Hiit <:<~ \' K K 
liy. nunu izahı , Adli 

bir eser 
ı ı - -·--

1 F erruh Güpgüp Kayseri 1891 ITususi ;\robca 1\luxi ki., Lı iç ki, - - 11tıl Kayseri C. ll. F. Y iHiyel İdaı·c C. H . F. DiYıım M. V K ıc 
rl i kiş heyeti ve belediye üyesi. ı 

i ' 
ı - -
ı H asan F er id Perker tncesu 1890 H ukuk FnmxrY.c·ıı IItıkuk - - Ekl i, 2 f:rH'nk - C. R. F . .\ ılliye III, V K K 

ı - - - -
ı Nahid K ervcn ls tanbul l!fi9 

Harbiye ve Pa-
l<'ı·ııusızc·a tktı-;arl ve içti-

Meclinei evvelin, 
BYli, 2 c;ıH'uk T opçu binbaşrlığrnclan uıüteka- . H . F . Bütç III _ V + K -riste Ulfu:nu içt i- Hayatı Yesn, R a-

maiye mektebi 
nıa i.vıı ı. ımı:ıı·if 

.vatı Mnsa V. .S. ' id ve muallinı, mütercim. 
- - -- - - -- - ·-· 

ı 

1 1 Reşid Ozsoy lstaubul 1884 Yüksek ticaret - llnkuk - - B\·li, 4 ı;ocuk ~ftrari dcdet Deo.vi dairesi . H . F. Adli ye m_ v K K 
ve hukuk reisi. 

1 
o=-=. = ---"- - - "-"=- ...::. -=- ...::. -~ - - - . -
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r - -
n Bau kanun n kararlara verdikleri ı l 

)~ Evli olub olma-
!ntiha b<lıın evvel son memuri-

reyler ' 
d 

ıhğ'r ve ka~ Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- 1 . 
!ntihab dairesi !s mi I oğduğu yer ;g,:5 'J.1ahsili Bildiği diller lhtisast Esederi Ilmi rütbeleri 

ço-
yet veya mPslrk Y<' ıneşg-uliyPti frrka encümen .· ~ (Celal Bayar Hü- (Re~ık Say.dam 

o ı-ı ı·uğn hulnnrluğu ıı mebns oldugu 

1 

kUmetine itimad) H~=~\ına 
A.S Karar 1065 Karar 1078 

1 
Kayseri Sadettin Serim !stanbul 1889 Mülkiye I<' nı nsııca İdıı.ı·c ve ildrsacl - - Evli. 3 ç;ocuk Denizbank C. II. F. - V K 

ı 
- --- -

Askeri fabrikalar ı 

~alih Turgay Bosna 18~6 Darüliiinun .\ lıuaıH·a, Pr:ııı- Kiıııyn ,.P cı•za- mecmuasında harb - Beldir Balcrrköy- hıırnt fa hrikası baş- C. Tl. F. l. ~ı nııYenet V K K 
kimya şubesi sızcu. Ingilizer cılrk 

gazlerine dair ter-ı kimya o-eri. cümeler ve Kim-

i ' 
yager gazetesi nde 

makaleler 
1 -- ----

Tt b Am("!·ikada Türk- Evli, 4 çocuk Bolu ın erkez tabi bi. ' 
KırklareTi Dr. Fuad Umay Krrklarel 1885 F..ansrzca 'l'a halıet - C. H. F. Teı;ıkiliıtı eo.;asiyl' I- V K K ler ve gördükle-

ı 
ri m ı 

Şevket Ödül Iıiilebnrgaz 1885 Husus! Çifçi ve h u. Evli, 2 çocuk Ediı·ne miidılt'hınıuınt muavini. C. H. F. Büt(;e II-V K K 
ı - - -ku k 
ı --- --

Ziihtfı Akm !Jülebnrgaz 1900 Orta - (!i f<ıilik ve - - Bvli, -! c;ocuk Lülehurgnz ('.lT. P. Raşkanı ve C. H. F. Zirnat V K f( 

ı ;' makine umumi merlis nzast. 1 

1 -
Kırşehir Ali Rrza. Esen !b radı BayLarlık Evli, 3 çocuk Ziraat vekillı>t i uru um baytar C. H. F. Ziraat V 

ı 
1880 Yüksek baytar l•'rammıca - - K K 

ı mektebi 
mii.fettişi. : 

-
Hazrrn Börekçi Ankara 1893 Kısmen yüksek Pı·ansızta .Ylaarif, i cl. are - - Hvl, 1 ı.; ocuk Ankara belediyesi yazı işleri C. H. F. Divam M. III-V K K ı 

(İstanbul Yüksek müdürü. 
ı 

muallim mektebi) 
- - --

1 IJutfi M:üfid Ozdeı:; Kırşehir 1877 Erkanı harbiye F'ransrzca, H. u~ ca .\slwrlik - - Bvli, 2 ~ocuk 1\fiitekaid erkanı lıarbiye mira- C. Jl. F. Milll Müdafaa II-V K + ı layı:. ! ı 
l_ --- -~ --· 

:\Iemed Seyfeli Kn·şehir 1886 Orta ve hususi - '!'icaret - - r;,·Ji, 6 ~ocuk Kırşehir C. TT. P. Tkışkaıu ve vi- C. II. F. Büt~e V K X 

1 

layet daimi encümeni üyesi. 
1 

·--- - -· - - ! 

KocarZ i Ali Dikmen Bat um 1875 Darüşşaiaka Pransııc:.ı. .:\laarif 
Tedrisatı iptidai-

Dı·ldr 1\fiiesse. ııtr ilmiye mii.rlür mua- C. H. F. G. ve lnhisarlar !, n . v K ı 

ye kanunu layiha- - K 
i sına karşı müta- vini. 

lealar 
- - - --~--- -

Hasan Hayri Tan Istanbul 1880 Tiukuk Jl'nmsızca 1 lukuk - - - İstanbul viHl.ycl meclisi umn- C. H. F. Adliye ID-V K K 

ı l_ 
misi azasr, avukat. 

- ı 
1 

-

ı İbrahim Dıblan Adana 1892 Yüksek ziraat l!'ransıııwa Ziraat - - Bvli, 1 (:oenk Kütahya Siimerbank kirem it . H. F. 1 ktrsarl V K K 
'(Fransada) fabrikası irtibat memuru. 

- --
!brahim Süreyya Yiğit İstanbul 1880 ~fülkiye J•'raıısııca ldarc - - l •~v ı i. 2 c; ocuk Mutasarrıf. C. H. F. H arieye I- V K K 

ı ı ı 
- -.. -- - ----- - -- -

1 

ı 

ı Mütekaid piyade kaymakamr, 
ı Kemalettin Olpak: İstanbul 1868 Harbiye l•'ı·u.ns tıca, ı~kerlik - - Evli, 2 c:oc·nk 

Balıkesir iskan mmtaka mü-
C. H. F. Arzuhal TTT -V + + ve idare 

dürü. _j 1 -- - - .-_ ..:-. ·- - - · cc ' -~-- - - -
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1 

··-· " " ~-- - -- - -, 
~ 

Bazl kanun ve kararlııra verdikleri ı 
Evli olub olma- reyler >!ıD 

t ntihnbdnn ::ı rlığı kaç evvel son memuri- 'f!'nsub olduğu Meıısub olduğu Ne nkit tenbe- (Refik Saydam 
ı 

"d ,.ı::: Ye ÇO· 
lntihnh claireai t.,mi Doğdnğu yer >~.() ·- Tnhsili Bildiği diller 1Jı ti'lrlSl }i;serleri ll nı i ı·ü1 beleı·i eıığn hulnnrlnğu yel \' !',\'11 ıııl':·dek Yı' 11H\!!llliyl'1i fırka enciimrn ri mehuı:ı olcluğu 

(Celal Bayar Hü- Hükfunetine o '"' kOrnetine itimad) o c;l itimııd) ..... Karar 1065 Karar 1078 ı 

Kocaeli Orgeneral Ali Said Ak- ı~tıırılıııl 1~72 Erkfull harbiye Frnnsrzco, ARk('r)ik ve - - l~y]j Eın('kli nrı.(cneeal. C. H . F. Dnhiliye V K K 
baytuğan Almanca şimenclifeı'cilik 

--- -- - - ---- . -
Ragrb Akca t zıııit ı 87 Hukuk - IT n k nk - - Evli. :! c~ocıık Avuk at. C. H . F. Adli ye 11-Y K K 

ı 

ı -------- --- -- - ------- ı 

ixamııtr :wbrta 
l slanlınl Arlliyt? nıesl('k ve Po. ı 

ı 

Salalı Yargı 1 stııllhnl 1889 Hukuk Fransrxra IInknk - Brkılr lis ıııı•ld<•hl<'ri ıınınlllıni ve ııvu- C. H . I•'. .Adliye TII-Y K K ı 
kat. 

--- . 
Ün ye J8!l:3 

Yüksrk Halkalı 
Rıı~c·rlıl\, fenni RnğC'ılrk, nıey- ıirnnt ıııii diil'i i l111ıtllll iSİ. İktısad K onya Ahmed Harndi D ilanen zi l'uat, mektcbi Alnıane n l\ l Üı ] ('J'I'İR HP k il ı· C. H . F. li[ -V K K 

ve Almanyada 
<'Şe: nı· ve ağaçları 

Ali Muzaffer Göker tstanbul 18R!l 
Mülkiye ve Pa-

FransrzC'a .. \ 1- 'J'aı·ilı. ınnaı·if 
M atbu ve gay-

P ı·o ft~sii ı· l~vl i l<~clPlıiyat fıı kültes i C. H . F. TY, Y K K ris Plümu siya- ri ııı nt h u e. ed e-
l'!'l ve pı·o- -

s iye m anca Ye ıliplomıısi 
l'i ,·nrcln·. f<'siil'ii. 

.\ li Riza Türel S<'lanik ] 899 
Posta, tclgraf ve 

Frnnsr:r.ca Tinkıık Hukıık lınşiiliy<' Hl.'kaı· t :r.nı i ı· ( 'iinıJıııriyPt ın üıllle iumu- C. H . F . tiliye y K + l stanbul ve Pa- -
ris Hukuk fakül- ve lisıuı;;iye i ıııi l iğ'i lınşıııtuıYin i . 

teleri 
1 -- ------- - -·----- - -----
ı Bediz Morova Bo·na 1897 Orta R esim - Evli. 1 c:ıwuk Rol n lı PlPıli~·r ii.vesi. C. H . F. G. ve İnhü;arlaı · V K J( - -

------- --- --
Cemal T ekin 1staııbnl 18 1 H ukuk (Üçün- - Tif':ırrt - - g,·]i Tıo k:ınt net. C. H . F. Ziı,aat V K K 1 

ci.i sınıf) 

- ----~ -
Osmanlı tababeti ~fa l ôl nıütekıı ifl hinhaşr. V <'rem 

Dr. Osman Şevki Ulu- Bursa ı 9 'J' rhhiye 
Fransrzca 

Yt•ı·<'nı, riitııgeı ı , tarihi, 55 asırlık - Evli, 2 ı:ocuk 
nıii<·acl f'lr <1C'nıi.n·1 i E yüh d ispnıı- C. H. P. S. t. 1.1uaYenet V K K 1 

da~ taı ·ih 
T ürk tababeti, 

Bursa, Ul udağ ve seri başhekimi. ; 
1 saire ı -- - ----- -

General Ali Fuad c~ 1 stııııbnl J8R2 Erkfını harbiye Fransızca, A 1_ Ask<'rlik. idare - - · Bekür Miitek:ıid g-en eral. Mü. tal\il Teşkilatı esasiye I, ll, lV, Y K K 
besoy man('a Ye rliı)lonıııc;;i 

ı 
1 - --- .. --- - - -

1 

Kazım Gürel , T('VŞI?hİ l' 1 90 Hukıık - !dıtl'(' ,-e ııafıa - - Bv1i. :3 <_:nt'uk K onya lwl<'ıliye r ei i. C. H.~'. )la l iye ID - V K K 

-- - -- --- -· - - --·- - - ---
Kazzm Okay Oiı'rsnn 1892 Mülkiye Ji'rıııısızca ?ı fııııı·if. idaı·e, - - E \·li, 2 c:n,.ıık fli ı ·('-- 11 11 i ılılll isi ıııüılitı ·ü ve ıun- C. H. F. iktısatl TI -V K K 

1 

mıtli ye ar if ınii.d iir mu avini . 

1 - -·- ... -- -···- - --- -

1 Mustafa Eken Konya 1901 i lk - ~'iftçilik - - l ·~v l i, 2 ı~o(•ttk Çiftçi . C. H . F. Ziraat IV _ V K K 

1 : 

1 
--- - ·--·-.. ·- -

Mu tafa Halid Üner Ü<;kü c! ın· 1887 01'ta - Sana?i - - J•:vli, ~ ı:ııı·nk Uşak şPker fa 7ı l' i kasındn tesvi- C. II. F. V K K 

L ycci \'e oksijen kay~n a.kçı ustası. 
Divanı M . 

l~ _j 1 c- -~~·~~~ - '~-'= ~-~ ~-,~ ~· ~~, ~ '"'· ' =~ -c-_c-c . = - - --
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Bazı kanun ve kararlara Terdikleri l 
)~ Evli olub olma-

tntih:ıhılım M"ensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe-
rerler 

1 

1 
ı:s 

drğr YC ka c; P\'\"('] ı:: on nıemuri- (ltefik Saydam ı ""~ ço- (Celal Bayar Hü-tntibab dair.esi İl mi Doğduğu yer 

1 

)~.r-1 'I' ahsili Bildiği diller İhtisası Eserleri l lıııi rütlıeleri ~n·t Yt•y:ı ıııt>ı·dı•k 'l' ıne~ıı:nliyrti :fırka encümen ri m~>hus olduğu ldlmetine itimad) HükUmet ine o ı:.. cuğu bu lu nd uğu O!l Kar ar 1065 itimad) 
Ka rar 1078 -

Konya Mustata ffiusan Konya 1R73 Mcrlrese Am h ca 'l'ic:ıı ı·ı•t - - -:\ f iiılrnif-llik n 1 icaret. C. H. F. ::u. H. Tedk:iki IT-V K K . 
- - - --

Na im H B.Zl m On at Konya 18 9 :\f ı>rlı·eı:;r Aro b ca, Farsen Eılehiyııt - - Evli, :1 ı;ıtt·uk ~fiineı·ris. ınnııllim. C. H. F . Büt~e IT-V K K 1 
1 

- - ---- ,_ - -· --- - ı 

R essam Şevket Dağ ll'lt :ıııhnl ] 7j Yüksek s:ınayii - Ressam - - Edi. 2 ı:nPnk tst:ııılıııl Krz ııınalliın mt'kt~>lıi C. H. F . 1\ fııarif V K K 
neliRe nıektebi resim nıua Ilimi. 

- --------
r T evfik F ikr et Sılay Konya 1890 Hukuk - ITııkuk - - Bvli. ~)~ocuk Karnm:ın is1ina P nınlık nıcsi C. H .F. II-V K K -

. :ı:ı:nın . 
_1 

Öğüt. Bektaşilik 
1 f{ii tahya Besim Atalay Uşak 188!) Dıırülınuallimi- Fr·nmıızcn, Arah- T;ırilı n clil ve edebiyatı, Türk - Dul ~ f:ııı ı· if ı ı ı ii c 1 iiı·ü. C. H. F. 1 1<tısaıl I- y K K büyükleri, Mamş 

ni aliye ca, Farsca tari hi, Conk ve ', 

sa ir e ı ----- - --
Dr. Şakir Ahmed Ediz ! tanbul ı 73 'T'ıh Frıını;ızca Giiz hastıılıklıı- ı 1\fnıılliııı Bd i, 1 c:ı•oıık Tahib kavmal(ı>mlıihncl!ın miitekaicl, C. H. iF. s. 1. M"uıınnet \ K K ~ - Mülgoa Tıb fakü Jtpqj enıraz ve seriri-

rı mütc>lwsı::ısı ya1.ı ayni,-e muallimi, Şişli çocuk 

-- -- __ ___E_astanesi göz hekimi. __ -
1 . ı , 

Hüseyin R ahmi Gürpr- 1 st ıııılml 1 64 Miilkiye Prn ıu.rz(•a ErlC'lıiyııt fiO karlar - (1p]{[lı• 'R oınnnerl ık. O. H. F. Rn ı·iciy y 
ı- + nar C' 

----- -- -\ 
M:emod Somer S lfwik JRH2 Kısmen ichHl i Ye Aral ~eo. ' l' uz i~lı•ı·irıı1<' - - Edi. !) ~OC'Hk t sl<iln ıııııııııı ıııiiclih'ü. C. H. F. DahiU~-1? IT, V K K 

1 

husus i 

- ---·· ---- - -
1 Muhlis Erkmen D ursa ı 91 TTıılkalı ziraat 

Fruııı:;ı zrıı ,.e Zootl'lmi ve• süt- Zootekni, süt- ~füdC'ıTİı> Bvli, 1 <~ocuk Z irıuıl ın ii st C'Şıı.rr. C. H. F. Teşkilıi lı esıı iye ITLV K K i 
11\Pktl'lJi \'C .\ 1-

1 
ııınnyn cln 

Al nıanca c:iil ük çülük 
il 

-- - ------- -- ·-· 
1 

1 Naşid ffiuğ ls tanbul 1901 Hukuk Al manca ).I a11ınnt. l)pı·elJl·~·i ve - Evli, 1 çocuk TTfikiıııirrt i ııı il1 iye yazı C. H. F. - IV, V K K 1 

1 Dersim müdürü. 
1 

- ---· 

1 Ömer D inç Kül alı ya 18 7 ll k - Zirnnt - - Bvl i. (l c;cıe nk ('i ftc;i. C. H. F . ll . Y(' İnbi!>arJıı r JV, K + 
- ----- -- -- -

[ ı 
Receb Peker l stnnlıul ı 9 E ı·kanı haı·biye Fı:aruıızcn, Al- Askrrlik l ıı lolilh tlr ı·slcri - l~di. :l ı;cıeuk 'l'iiı·kiye n üyiik ~I illet 1\.fe<'li i C. H. F. Teşkil:tı csnsiye ll -V K K 

1 
man ca ve irlnre h ıı şk n t ihi. 

- - -
Vedit Uzgören İstanbul 189G H ar h iye 

Fransrzea, Al-
"\ shrlik \'C - Rıı ş' <'!dil t hnsuı-ıi kalem mü- C. TI. F. Büt~ V l{ K ıuanca ve lngi- -

( Krsın n) 
lizce 

d iplomasi dürü. 

- ----- -- - -·- --- :. 
Mnhıtya Dr. H ilmi Oytaç ' lAnik ]~ 1 'l'1blıiye F r amazca, 1 to.l- D oktorluk -- Dııl, 2 (;Mnk Bursıı sıhhiyr ıııiidüri.i. C. H. F. S. 1. :\1uavenrt II - V K K . -

yan ca 
~~ -~~= = - -=-
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- - - - - - Bazı kanun ve kararlara verdikleri 1 
ı:s Evli olub olma- reyler 

)bl) 
İntihabtlnn evYd memuri- Mensub olduğu N e vakitten be-~ 

rlığr Ye kaç 
son M ensub olduğu (Refik Saydam ı 

'O~ ço- (Celal Bayar Hü-
lntihah nairesi İsmi Doğduğu yer >bD ..... Tahsili Bilcliği diller lh tisası E eı·lcl'i llıni rütbeleri 

ruğu hulundnğu 
yet VPya ım'ı·dek Yr ıne .. ~nliyeti irrka encümen ri mebus olduğu kUmetine itimad) Bükilmetine 

o ı-. itimad) : A aS Karar 1065 ..., Karar 1078 _' --
-~--ı Jlalaty11 Emrnllah Barkan Deı·ne 1878 Mülkiye F'rRmmr.rıı, Al- H u k nk ve tl il - - E,•li, 2 çocuk 

Başveki\lt>1 ınnnnıeHit mnnm C. H. F. Dahiliye ' K . 
manra, Araben ıni'idiirü. 

1 

- --- ~ -- -------
ı 

,\ skerl iğe ai\l 
Genı>ral Osman Kopta- Err.incan 1874 Harbiye I•'raıısızcıı .\ skerlil< - gy)j, !1 <:O<'Uk Miitekaic1 genera 1. C. H. F. ArZlıhal V K K 
gel 

kitab Ye hnı·i-

ta lar 
- -
İsmet İnönü İzmir 1884 Erkfı.nr harbiye . \lmaııNı, Fı·an- Rcisicünıhur - Fahri müderris EYii. :ı <:o<·uk Koloı·clu konını :ı ın. C. H. F . '!'eş k il at r esasiye I- V -l- + . 

srzra 
i 

--------
~alım url :\1 dim Zabrı ::Vfalatya 1883 Erkiinr lı:ırhiye PJ'HIISIZ<'ll, Al- Askerl ik, bari- 'l':ırnanıii Lefazuli E,•Ji, 3 c:ocnk Kaynıııkıım . C. H. F . J\f:ı liye II- V K K 

m:ınca ta v c luı d nstı·o (nasrlmaımş) -
-----· - - -

1 Vi\yam Ramjdan 
ln<;);ilizre K Mihri Pektaş Bursa 18!)5 Amerikan Kız l ·'ı·a ıısızca, t n- l\laarif tercüme, Anado- - EY 1 i, 2 t;ucuk Rolıeı·t 1\ı•lı-.i<l•· mn- C. H. F. Kütüp:ıııe V K 

Koleji gil ize e lunun tarihi coğ- nlliıııi. 
ra i' yası 

------ -- - ------- - 1 

"Muttalib Oker Srvus 1893 Mülkiye Pı·aıısı:t.ca l Llare - E,·)i, 2 çocuk 1drei unımıı i~·"i Yilılyat müdü- C. H . F . Bütçe ID -V + K 

. - rü ve Aıı l\:ıı·ıı vali vekili. 

. --- -- . 
1 Osman Taner Malatya 1896 Ort n - Tic n ret - - Evli, 2 c:ocuk ~[nl1ya C'!. II. P. Başkam. C. H . F. Bütı:r V K K 

-- -- - ------- --

Vasrf Çmay .\ <lapazarı 1884 Tinrhiyc I•'raıısızrn .\ skPl'lik - - Evli, 1 c; ocuk ~r iisk im t şit· k eti nıcnınrin mü- C. H. F . N:ı.rra Ili - V K K 

dib·ii. 

-· --
ı M rm is n Dr . Sa im U zel :\l enemen 1882 'l'rhhiyc Fl'ıtllSI7.Cı:t 'rahııh t ve - EYli, 3 ~ocuk Manisa sılılıiye nıiidiirii.. C. H . F. KütüpnnP II -V K K 

-idare 

-· 
Mülkiyı> ve Brük-

lı' nı ıısıu· ıı ve 1khsat1 tl<trs:ı clıı :ı i cl Evli, J c:o(•nk ! ktrsacl vekaleti müsteşarı. K K Faik Kurdoğln Kayseri 1892 sel üniversitesi - C. H. F. - V 
(Siyası ve iktı- t ııgil ize· e bnzr cı-wı·l{'r sadt lasmı) 

-- - - -·- -- -------
H ikmet Bayur h tanbul 1891 Galalasaı·ay ve T<'ı·ansrz<·:ı , t ngi- Diplomasi, nı:ı-

Yeni Tiirk D <'Y-
E''li Ryaseti f'üınhnr kat bi C. H. F . Hariciye IV, V K K 

h~ tiııiıı hariı·l si-
- um u-

Sorhonne ı i)\('{'. F:ırı::{'a fll'if 
yas<'ti 

m isi. 

ı - - -· ·- - - -
Kani Karaosman Manisa 1874 Ol'f'n Runıcn ('irtı,:ilik Evli Ziraat. C. H . F . Ziı·aat ID - \ + K - -

- - -- -
Kazım Nami Duru Üsküdar ı 77 IInı·lıiye J•'ı·a ıısı :~.en ~ l a:ıı·if YC pı>- ::ıo knı1ar lı:ı.sıL gvıi, !i ı;oruk Maarif vekaleti Mill t t alim. ve C. H. F . Milli :l\1ü ıl ıı fııa V K K -

ı ı ılııgoji l tı rı;; I'S!'l'İ terbiye heyeti üyesi. 

·-----· - ----

J K enan Orer İstanbul ]888 H ukuk - TTıılnık - - E,·li, 2 ı:ocuk ! stanbul Cümhuriyet müddei- C. H. F. Tcşl,i latr eq:ı si:;.:ı l V K K 1 

um mn isi. 
----. - - - --~~ .:.-... ----c-·.=..= ~- - -- - #o - - ~~--, ' c 

-
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Dan ka•un ~. bmlua m.ıiklori '1 ;:::1 
Evli olub olma- reyler )~ 

!ntiha h ıl :ın e>nrrl memuri- 1\f ensub olrluğu Mensub olduğu N e vnkitteııbe-1 !:: 
dığı ve ka~ 

c; on 
(Celal Bayar Hü-1 (Re_fik Say_dam lntih&b dairesi !s mi Doğduğu yer 

'U ..ı::! 
Tııhsili Bildiği diller lhtisası Eseı·leı i llııı.l rüt beleri 

ço-
:wt nH•sh•k vr ıncşgnliyet.i :frrka encümen Ti mebus olrluğn -~·-

ı·u,:ru hulnndıığu 
Yeyn ıru t' 'ti d) Hilldlmetine o ı... 

me ıne ı ma itimad) , A~ 
Karar 1065 Karar 1078 . j 

ı ' 
.llaııisa Osman Erçin l\fıı n is n lRRO Eı·kıiıır lındıiye Pnı nsrzca Asl«•ı·lik - - l ·~vli. + (:oenk Ziraat. C. II. F. Nafıa III- Y K K 

1 

ı ' - ı 
Refik tnce )fidilli J8R5 Hukuk Fl'rıtısızca IIukuk - - Evli . :) ı : ııı-ııl · vulmt. C. H. F. ..Adliy» I, IV, V K K 

ı 
-·- ---- --

Tahir Hitit Bolu ı 91 Orta - Oı·tıı;liH'Ilrk - - B\' li Bnln Jırleniy(' n • fıı·kn reisi. C. H. F. Mn liye IV, V" 
K K 

--- -------
Res nı o IR91 Orta Frııııst1.(':t., 1- lk1ısn ı 1 i~·::ıt - - Bt-ki'iı· lzlllir ticnrrt Yt' sanayi nchısı Bütçe TV, V Turgud Türkoğlu 

ıııanra, ltıtmca nmnm1 ldHi.bi. C. H. F. 1( K 
·-

~ -- ------ --
1 Yaşar Ozey l\fanisa 1RR9 Yüksek . \:nınnC'n, FJ'nn- Ziraatı nııııı ın i.v<' 'r1ıpnlk l\IüllrtTis Nvli, 2 •:ocuk Zirntıt miitclınssısı. C. H. F . Ziraat TT-V K K ı 

ız ca 
- - --- -· 

ı Alaettin Tiridoğlu Uşak 
Pıı.ri.s üniversL 

Rulmk PiHn n s ilmi, Tinkuk lisn ıısi- T•::di, :3 ~;ocuk K nld n ı · Pl i C. Il. P . tlyönkurtıl C. H. F. Bütçr ı V K ı ~' 
Maraş ı !)0:3 

tesi llnlmk .fa- Frıı nsızca K . 
.Jpzıl(• ıı 1<'ı·rümP yrs ı başka m . 

ı ~ kilitesi 
-- ----- - --- -- -

ilasan Reşid Tankurl Elhistnn 1893 ~!li Ikiye ,\lın:ınr.n. Frnn- !d :ı re - - l~v 1 i, 2 <:oeuk Türkncnldm·r p:<·ııel i n s pe ki ör ii C. H. F. Milli "Afüclaiaa lY, V K I{ 
c:;rzcn, .\rabca . 

- - . 
Kemal Kusun Adana JR89 t\ sene tılıhiyP - 1\Ialiye n iılarc - - J':y]j .A1l:ın~ lınlhPvi haşkam. C. H. F. İktısad TT, HI, V K K 

f-
-vr hukuk 

--- - --- - - ---.. 
MemedErten Elbistaıı ısqG Rüştiye - Zirnat ve ti- - - ı.;,· ]i, :2 <:ornk Ziraat, ticaret. C. H. F. Divaıu l\L H-V K K ı 

ca ret 
ı 

- --- ·-- - ı ---
Nuri Ural - 'rrabzon :K69 Yüks1•l\ haytar Fı·:ımır?.rn R:ıytnr 

Bınra?.r da hill, 
Edi, 2 (;ocuk Jlütekaiıl hnytaı· ıniralayr. C. H. F. Ziraat lll- V Tiayvnııatta ci- - + + \ ' i- Fntnsada 

hıı zr t PJH-'ffüsi 
- -

.lfardin Abdürrczzak Şatana 1Iauı;n 1 79 Hi,şt iye \'e lm- .\mlıl•n , Kiirrlce ı\ılliyr - - Evli, <;IH:llk ~T rcl isi nıınııni ,.e lllPC'lisi idare C. II. F. G. ve İnhisnl'lar II-V K K 
sus! aza st. 

-- - -- - - . - - - ·--
Dr. Rıza Levent Oil'iıl 1893 'rrb Fl'nnsn:cn, 1- 'r:ı lı :ı lırt - - r.;v li • '('~·h:ııı sıt nın eııst iti.i ü lalıorıı- C. H. l!,. S. t. .M un ve net V K K 

manra, Rnınca tua rr şefi. 

---
Edib Ergin l-ıtanhnl 1885 Rulmk Hukuk ve iı1aı·e 

Kannnlarımı?., 
Bvli. 2 r:ocuk Şfirayi cleYlct azası. C. H. F. Dahiliye V K K 

1 

- -
ı ı 

.Jıınclnrmanm 
ı 

adli vn;r.ifesi -- - - -----· - ' 

ı : ı 
lo:ıtnnhul 1. 88 Tiulmk -

faliye n idnı·c 1.' Hilmi Çoruk - - l<Jvli, 4 ı : 11ı·ıık Kn<ıtanıonu helrtliye başkanı. C. H. F. Divanı M. y K K 

~-~ ..==....::::::. ..:c...: ..:::. - --- - .::. - ı = .::.:..:.!: yen 1 
~= ~-= - ·-~·- = = ·cc -

""-='- = ----. -- ~ ~-- -- -- o;:- _j -- . 



-- x.xn-

r - - -
ı 

-

Ba:tı kanun ve kararlara verdikleri 1 ~ Evli olub olma- reyler >bO 
ı ı ::ı 

drğr ve kaç ço- lntilıabtlan evvel son rueınuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Refik Saydam "'C,.a (Celal Bayar Hü-lntihnb ılairesi i<-ıni Doğduğu yer >e.o ..... Tahsili Bildiği diller 1 ht İScl I Bserleı· i i Imi l'Ütbe ·ı eri 'cnğu bulunrluğu yet veya ıı1c>slek \ ' C uıeşg-nliyet i frrka encünıcn 1'i mebus olduğu HükUmetine o ı-ı kumetine itimad) itimad) A~ Karar 1065 Karar 1078 

Jlardin 1rfnn Fcrid Alpaya htanbul 1884 
Topçu harbi-

Fı·ansrzrn ~\skerlik n · Evli, 1 ı,:ocuk Avukat. C. H. F. ITI- V K K yesi ve hukuk - - -
fakültesi hukuk 

ll 
--- ~,.__- -

Osnınn Dinçeı· l)smaneli 1878 Hukuk Fram:rzca Hukuk - - Evli, 4 ç:ocuk Avukat. C. H. F. Maliye V K + ı 
- ---- -- ı -- --···------ -ı 
Rrza Ertrn )[ersin J88i Halkalı ziraat Frnm:rzra :.J'plın1nl Ye eııı - Ziraate aid mü_ Müdenis ]~vi i, 1 ı,: ocuk Zirant uıııuııı müdürü. C. H. F. Bütçe II-V K K 

1 ve Fransada ı·n r. ı nrhatiyP teaddid eserler 

--- ------- - -
Mtığln Dr. Hiisryin Avni Er- ~'Tuğla J888 Tıb T''rıı ıısowrı 'I' n balı et - - Evli, 3 çocuk C. H. F. :\Iıığla iıhn·e heyeti C. Il. li'. rt. ve !nhisarlar IV, V + + can reisi. 

1 

Hiisnü Kitnbrı Selanik 1886 Hukuk Fmnsızca Hukuk ve ik1ı- - - Jiivli Tüccar. "Milstrı kil Divanı M. IV, V K K 
ı sarl 

- - ! 

Sadnilalı Güney ts tanbul 1884 Erkanr harbiye Fmnsı7.rn .\ shı·lik, tl e- - - Br kar İktrsaıl vekftlrl i lleniz ticar t C. H. F. - V K 
ı niz işleri müsteşarı. 

ı ---- - - -
·ı ' Oaltasaray, Bu-

Şükrü Kaya fs tanköy 1884 kuk ve Frau- Fı·nnsızen, tngi. Hukuk n ik- Ma1bu bazı ter- - Evli , 3 ~ocuk İzmir brleı liye reisi. C. H. F. - IT-V K K 
sa da li1.re tısncl ci:imeler . 

------ - ----- -- -
Yıınns Nadi li'ethiye 1880 Ga la tasa rny ve Fransızra Ilukuk Ye iklr-

;~ ] mnrt ihtiHiline 
Evli , 4 ~ocuk Gazetecilik ye ınatlıancılık. TeşkiHitr esasiye 1, I- V + + dair bir kitab, - C. n. F. 

kısmen hukuk ı,;aıl \ ' l' ıııııthnat Zeplinle 41 saat 
ı havada ı --- -· ı 

ı 

Muş 1872 '1'opc~u harbiyesi .\skNlik, eli u 
Butıl itikadlura 

Evli , 8 <;:ocuk (Rür fikir) sahib Ye başınu- K K 1 TI:ıkkı Kılı,.oğln ~iş iHi.nı harb, Softa- - C. H. F'. ~I. H. Tedkikı m-v -
Y<' içtim:ıiyat lara son cevab ve harriri. ı 

saire 

ı ---
Naki Yücekök Nasliç J866 Harbiye Fraıısıze:ı, .\shrlik - - · Evli, 2 c~ocuk Tütün iııhisan 1 'taul>ul satış C. H. F. G. ve Jnhisarlar III -V + + Rnırıea müdürü. 

- -- - --·--·- - -- -
ı IIususi ve Ati-

K Şc\'ki Çilo,i!ln Eski Zağra 1876 na uişçi nıek- - Diş<~ilik - - Evli, 4 ~ocuk Ilaseki k:ı<lııı hastanesi diş O. U . :i<'. Bütçe V K 1 

1 te bi ho kimi. 
--- --·--·--- - - --·-- --

Şiiluii Ataman Rados ]882 !n adi Fransızca :\!aliye VI! ikil- - - Evli, 2 c,:ocuk Ziraat uanka.sı sabık umurn C. II. F. Hiitc,:e V K K 
ı 

sad müdürü. 
-------- ------- --- -· - -- --- ------

Niğde .. \Jı ııwJ Yr1'ii: ı · ı 11«;<1 ,\' Ül'giib 1878 Yilksek ecr.acı T•'ı·amuzcn 
IKiınya (T:ıhlilatrl Tahl!li. gıdai! Ki~-

EYli, 3 ı~ocnk 
El'ZACI melctohi kimyayt i pen-

C. H. F. S. 1. ~fuavenet IV, V K K "rtla iv«' ve i pen- ya~ ısııcnçı_Yan_ı -
çiya.ı·i ve ta hlilntr grdai mual-"' : . uzvı ve gayrıuzvı, ı <;:ıyarıye) Kimyayı keyfi lim.i. --- Almanyada yük- ---- -- - -- - - ----- ··· - . 

\ 
--

f'avid Or:ıl Adana 1904 sek ziraat mek- A lnınnca, F'rnn- Zirant Evli, 2 ~oı·uk Seyhan '. H. F. !Jare heyeti ve C. H. F. V K K tebi ve Siyasi bil- - - ı 

1 
belediye üyesi. -giler yüksek me k - s ız ca 

- - te bi 
-= - - = = -=-

' 



- XXIII-

l!" 
- - -- Bazı kanun ve kararlara verdikleri 1 ı::ı 

Evli olub olma- rey!~r >tııl 
lntih ahdıın Ne vakittenbe-o 

ıtığr ve kaç 
evvel son memur i- Nf<'nsub olduğu Mensub olduğu (Refik Saydam 

Intihah na iresi 1smi Doğduğu yer 
.-;:::~ 

'I' ahsili Bildiği diller İlıtisasr l~serlel'i l lnıi rütlırlrri 
ÇO· 

yl't Yl'?ll 1\H'Slı•k Y(' lılf'Şı:!UJİy<'1İ fırkn. encümen ri mebus olduğu (Celal Bayar Hü- Hükfimet ine ıbJ) ·-
cuğu bulunduğu kUmetine itimad) o ;.. 

itimad ) o .e Karar 1065 Karar 1078 
ı 

Xiydr Dr. At>ravaya. l ım ir 1R. O 'l'rb Fraıı. rzca, Al- Talıalıel ~ı i ı lt· hastalık_ .M Ütl<'l'l'iR llllHl-
Evl i, ~ r~oı•nk 

Doktcn·lnk. l\Iüstakil . İ. ) fnnvenet V K + m:mca, Rnmca ları. ınakalel er viıı i 
ı . -

~-- -------
Dr. R:ı-;im Pc·ı·id Tal:ıy Trahlnsc-:ırh 1Rft 'l'rh Fran<;ııca Tnbalıet ~ f ııkalPII:'ı' - ~~\'li. ı c:o,•nk Ticaret. C. H. F. İktısad IV,\ K K 

ı 
. (Cerrahlık) 

-
Faik Soy In >..;iğ<1c 1 74 Rliı;;tiye YC hu- Fı·ansrze:ı ~fa liye - - 'E \'li, ı ı:rwnk t zmir de f1 <'rflnrı. C. H. F. Dinırn M. II-Y K K 

sus i 
-·------- - ·-- --

1 
ITalid :.Hr•nııı ll or 1884 Orta 

Mnliyı·, lıPirdiye, 
BvliJ 7 <:Muk RPlNliyr reiı-:i. C. H. F . Nnrra II -V K K - ziruat ve ticaret - -. - - --- ·-- --------

Kiinıil 1rdPlp Istanbul JR67 rtnlntasaray Fransızca Diplomasi - -- ı;;,·ıi, ..ı ı;:ornk Rl'i.iks<:'l nı :ısl:ı h:ıtııüzarr. C. H . F. Hııriciye V K K 
-- ------- -- - --------

Jules Vernes den 

ı Ordu Ahnı<'d 1 h san Tok~ö1. 1sbınhul lHliH 1Tiilkiye Fransızca, Al Ticnı·t>t, iktı- 18 ci lrl tercüme, - E\ li, ~ <:O('Uk :\f:ıtlıııa<'r. nıuhııl'l'i e , tnrir. C. H . F . DiYaıu 1\f. IY, V ıc K 
sad ve m:ıthuııt 27 ci l d tercüme . mancn eric> bi roman, 45 

senelik Serveti fü-
ııuıı, Avrupada ne 
gördüm, Matbu at 

hattml arı -· - ·- -- . 
ı Ali Canih Yöntem lst:ınhul 18R7 TT ulmk l"ran'iızc,a, Fars- Maarif. E>dı>lıi- - - RPkilı· Mıın ı ·if Yd<iilf'li mı ı nın ırıiif<'l- C. H.F. 1\fııarif lV, V K ı + 

ca yat l işi. 
-· .. -- - -----

Tr lı 
Tababet 

Muhtelif tıbbi EYii, ~ c:oPıık ı ~ta ı ılıııl Hmwki lınslaııesi ku- C. H. F . S. 1. ) fnnYenet K K Dr. Ziya Naki Yaltmm K:ıl«>rik 1L92 Franı-:rzcn - y (Kulak, boğaz, bu- ınecmua l atda ma-
ı·un mütehassı sı) kalele ı· 1ak mii 1ı•hııı:ı, ısr. 1 

·- ~- - -- . - - - --
Ila md i Yalınan nnyf' 1879 Da l'Ültıınn ll i mi- Fransızrn, Al- 1T aıı ı·i f - EYli. 1 f!MUk nuı·s;ı maaı·if nıiiflürü. C. H. F. D ii tc:<' I- V K K -

1 

ı ni iliiye maııc:ı., .\ r:ı.hcn 

L --------
!smail Çamaş Oı·du 1872 Mülkiye Fransızca tdm·<'. ıil'ant - - Edi,+ <:ocuk 7,onu;ıılılnk kııyııınkamr, ün- C. H. F . . \ı·zuhııl t 1 - V K + 

dıkçılık ı 

- --- - ı r --
K ı 

1 

Tl f •ıhittiıı Balıa P nrs Ruı·sıı l RH:> Hnkıık Frnnsızca Hultıık, Pı1<'hL 1\luhtelif mecnıu- - Evl i Avnkat . C. H . F . ;\ ı ll iyr I, V K alar ve Güneş do-
yat ğnrken 

---------- - - -
Selim Sırrı Tarcan Mora Yeni .. chir tS/o± 11 ülıf'ıııl ishaııe Fı·ansrzca Maarif Bit· çok - l<~ 1·li, 2 c;oruk ~fııaı·if vrkıilt>t i lııışm iifettişi. C. H. F. )fa arif V + + 

(Beden terbiyesi) . 

- - -
Samsım Ali Tuualı .Ankara J890 İdaıli Almnncn 

Sanayi - EY li l~ rımrn ııı siliilı Cn lıı·iluı ·r işletme C. H. F. 1 ktısnf! V K K 
('L'op mütf'lıas- -

amiri. \_ sı r) 
- - -- --

.Amiral Fah ri En~in ts ı ııııhul ı RH Rnlıriye ve !n- İngilizre ve Al- Bahriyr Y<' dr- H ir ı: ok ımı k a- - F.v 1 i. :2 ı;o t•ıı k nen i zlınnk ııı üşaviri. c. n. F . - V K 
ı giltere m anca niz ticareti !eler _j 
'-= 

~---, 

~ -=-==-=c - -- - - -~ - - . -
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r -- - -
Bazr kanun ve kararlara verdikleri 

,6'ı, Evli olnb olma- r_er!!r 1 

1! 
ı:s 

ılığr ve ka~ 
!ntihabrlnn CV\'Cl son ıncmnı·i- Mens,ıb olduğu !\-fensub olduğu Ne vakittenbe- (Itefilc Saydam 1 

tntihab nni!"csi İsmi Doğduğu yer 
ıı::l,..c; 

Tahsili Bildiği diller fhtisası E. erieri Um! rütbeleri 
ço-

yet 'eya llll':->lt·k 'l' meşg-uliyeti frrka cnciimen ri ıııebus olduğu 
(Celal Bayar Hü- Hükı1metine )tıl) .... 
kUmetine itimad) o '"' cuğu lnılunduğu itimad) A~ Karar 1065 Karar 1078 ı -

Smıısını Dr. Asım RirPl 1\ferzifon 1876 Tıb Pı·a ıısı l.t'a Dol\torl nk - - Dul, 4 r.ncuk Askerlikten ıııüsla fi. ziraat, ti- C. H. F. Taba t ı , LU - V K K 
1 

caret]e meşgul. 1 

1 -- - --ı 

1 l\Ieliha Ulaş Sinob 1901 Darülfünun ecle_ Fransızca, tn- T·~doliiyat - -- E,·]i Samsun lisc:i eılelıiyat nıunl- C. H. F. .\ rzuhal V K K 
biyat şubesinden gilizcr limi. . 

-- - --- - - -·- ·--·- -

fı>l11ned Ali YiiriikPı· Keşan 1893 1\fülldye l<,ra nsrzea l~rlPdyl'cilik ve - - J~vli İstanbul unmıııi m eel isinıle aza. C. H. F. Dahiliye V K K 
idare 

-- --- - - -
Ilfehını'<i Günc~doğdu l.'ar~amba 187] Rüştiye ve hu- Çifçilik - - Evli, 5 c;ocuk Çarşam ha ı 1clefliye encümeni C. H. F. G. ve 1nhisarlar IV, V K K 

sus i az ası. 

- -·-- 1 

H.uşeni Barkm Hanya 1884 Erkanı harbiye 
Fı·nıısızca, Rus-

Diplomasi ve Dul Kudfu; koıısolosu. C. H . F. Milli ).1 iidcıfaa rr, \ K K ra, Farsca, Yu- as- - -
kerlik 

n anca 
- -· --- -- 1 

Zühtü Dorukan İzmir 1888 Mülkiye Fransrz<:ıı, Ruın- tılul' - - Evli, 3 çocuk Erzuı·uın valisi. C. H . F. Dahiliye m -v K K 
ca ı 

1 
1 

Seyhan Ali rünif Yegena Adana ] 74 Mülkiye Fransızca, İngi- t rlaı·e - - EYli, 3 c:ocuk Adana belediye reisi. C. H . F . Teşki latı e ·asiye !, n - v K + ll 
lizce 

- ----· --
' 

Damar Arıkoğlıı Ailana 1889 H nsusi Alına n ra 'l'iı·m·rt Vt' zı- - - Evli, çocuk Ziraat, ticar et. C. H. F . Ziran t I - V K K 
ra at 

- ı 
1 

--· --
i 

r~sma Nayman btaııbnl 1899 Lise derecesi FranSIZf'U ı t ll ai- Tip] PC]iy ('(•ilik - - Evli,~ çocul{ Belediye üyesi. C. H. F. ~\I aliye V K K 
lizce, Rum ca 

--- -· ---- --
Gl. Naci Eldeniz Manastn· 1875 H arbiye ve AL Almaııı·ıı .\slH~rl ik Endaht, Fenni' es· ·g,.)i. ı ı:ocuk K olor du komutanı. C. II. F. Büt çe TV, V + + Ye liha, J apon - Rus -

manyada F'ı·aıı ızca har bi, Sevk ve 1 

idare, Tapsara ı - --------·--
1 

H llmi F ran Bo drum 1884 Mülkiye Fr:ııısızcıı , Idare - - Bvli, 2 ~ncuk C. H. F .• \ cln ıı a ınıntakası uı ü. C. H . F . - t, m -v 1.{ K 1 

Rum ca fettişi . 1 
ı 

- - 1 

t hrahim Mete Şehin Karahisar 1876 Hal'biye Askerlik l•~Yli, 7 çocuk Ceyhan beleui.rc ve C. H. }<,, C. H . F. 
G. \'(' tnlı i sarlar 

I ,V K K - ve - -
iflar e Başkanr. 

Ye . 
M:. ır . T edkiki - - - 1 

Ömer Biçer Tarsus 1894 
Orta, ziraat 

Zir aat t:vli, 3 ı;oeuk IV, V K K ameliyat rnek- - - - Çiftçilik. C. H. F. Ziraat 

te bi 
1 -- - -- - --- - · 

Tevfi k Tarman 1 tanbul 1894 Yüksek H alkah 
_\ lmanl'a, }'ı·ıııı- Zirııat l'lwııom i -

K ooperatifiere 
J~vli, 2 çocuk Ziraat unıum. V 

K 
K 1 Zir ant ve 1- a id basılmış bir - müdürü. C. 11. F . Ziraat 

manyada 
sızca si ve t eşkilatı 

1 __ eser 
-= - ~-= - c ...::. - - - -- - --
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Bası kan1Ul n kararlara verdilderi 
::ı EY li ulu b olma- reyler ıı:.o 

!ntihabdan ::ı 
ılığr kaç C\"Vel son menıuri- :M:ensub olduğu Meıısub olduğu Ne vakittenbe-

(Celi.l Bayar Hü-1 (Refik Saydam '"Ö.s:! ve ço-
tntihab nairesi t~mi no~duğu yer >00 -~ Tahsili Bilıliği c1ill~r lhtisast EsPI'lcl'i I Inı i rütlJeleri yel ypy;ı nıeslt•k ve ıneşrruliyet.i fırka encümcn ri mebus olduğıı Hükemetine o ~ t•nğn lıulunılnğu ktlmetine itimad) 

A~ Karar 1065 itimad) 
Karar 1078 

'l'iiı·hı· \t' .\rıılı - -
, iird HulJ.."i Ay dm Siircl 1 69 Hüı;ıt iyr YP ın ed- '\ ı·:ıiH'ıı }faarif - Evli, 7 <:ocuk - C. H. F. - 1, I - V K I( 

ı·a ıııa kah• Y<' ı· i-
l'C'H' 

sa lcler 
- --- --- - -- - -

:Me med Ali Kurdoğlu T::ışköprü J, RJ IInrhi~·p . \ı·nlıı•n .\-ıkrrl i k - - Evli , 3 ı;ocuk Eıııekli binh:ışr. C. H. F . .\ rt;ilıal V + + 
1 

- - - - - --
ı X u ki Be km en 1auyn 1B91 

Hallwir yiiksek 
.\ lıııaıwa, l•'ran- Zirant ve zirant fı :ı ıle n ın u ht<> lif :Müflerris E,· li , ı ı~ tH'Uk Zirant wkill<'l i ıııiisteşıırr. C. H. F. V K 

1 
ziı·aal ve -
.\lman;nı 

sızr·n , Rnnıen kimyası kimya kitahr 
' 

-

~ıovki Aii.soy 'Pok:ıd 1898 lılıı r1i -- l ılaı·c \ ı • iıılıi- - - p;.,Ji Tnkaıl inlıisal'lar mennıriu mü- ,.\rzuhal V K K 
s:ırlarılıı dürü. C. H. F. 

-------
Sin o b ( 'cwlPt K riııı ln,.Pda~·ı Si no b ] f293 Eı·kiım hal'lıiyr 

Türk İstiklill har-
Pransııwa Askerlik •e bi tarihi, Türk ts- - Brkiiı· C. TI. P. f:t>ıwl yönetim kurulu C. H. F. :.\1 i lll ~1 üılafaa V K K 

nıaaı·if tiklal mücadelesi üyesi. 
konferansları 

- ---
Hulusi Ornr:oğlu Boyabad 11)94 llfıhiynt - Zinıat \'C tiearet - - Evli, 4 <;ocuk Tica ı· et ve ziraat. C. H. F. G. ve 1ııhisnrlar IV, V K K 

ll iisa ın E'tt in Okan 1\Tenemcn 18S1 Er·1.aı·ı n Dişı;i Fı·ansrz<·:ı, Al- }jt'zaı·ılrk ve - - ]i}y]i, 2 ~ocuk Aıtkara askel'i haı-ıtauesi iliş lıe- C. H. F. s. ı. ::\fuavcnet V K K 
mrkt<>lJi ı u anca rlişr,ilik kimi. • 

- -- - -- -------
tsmnil Jlakkr Yı·ı·:ıl 

tLoznn rlnrülfünu -
1
, 1 

'l'ienı·('1 ik- Edir :J r:ocuk Üzüm kmnmu nınnın müdürü. V K K Erlirne 18 8 · ı·ansııı·a \ (' • \1 - V<' - - C. H. F. mı tktısnrl fakül-
rıııınen 1mnıl 

tes i 
ı - - --- - -

Yusuf Kemal Tengirşrnl< Boyaba ıl 1678 TTtıkıık vr. Pari~ Fraıısrzc·ıı. 1ngi- I Jı ı lw k. iktıs:ııl - Hukuk Vf' uH:lmu Evli • \ vukat, İktısad profesö1·ü . C. H. F. lktısad t, I- V K K 
! 

sil·asiye doktoru, 
Hnkuk fnkü11rsi lizec Müderris 

L-- - - ·- -- -

ıt•ns w. Akif ('ıztı·kin Er- D•bre 1876 H arlıiye - .\ Hhı·lik, 1'ürk - - fh·kilr .Askeri temyiz mahkemesi aza. C. H. F. ..Arzu hal V K K 
uemgil cliJi lığrndan mütckaid tümgeneraL 

- - - ------ -- -
tsrnail 1\lenm<'d ğur Rafik 1895 1Jk - Zirant - - E\ li .. ri ı:oeul< Çiftçi. C. H. F. Ziraat IV, V K + 

- --- - - ·--

"'li tn t Şiikrii Blrıln Selanik 1874 lıl : ııli YP (\•nev- F nın sow a, lt al- - - - Evli, ı c: ocuk - Müstakil ll ııhiliyc !,V K K 
rı de !'ı•n tıılısili yan ca 

- - --- - ------ - -- - - -
ı 

---

ı 
Kccıncttin Rnu:ıl; Isparta 1890 r,iynıı ılaı·ülfü- Fnın.ızra, Al- 1ı:tiınııi.' ııt YC 'llıııi tt'ı·hi~·ri el- Ali.iclrrı'İ. B\·li, ~ ı;ııeıık Duriilii:inuıı i •timaiyat. profe- 1 C. H. F. Hariciye III - V K + 

ı ı ll llllll m anca nı:.ıtbnat fH 1, ic:tiınniyat sörü. : 
' 

ı -· -- --- ---- -

ı Rnsim Başara Srvas 1884 F}clPlıiyat f:ı ld.i.l- Fransızca th.-tTsnu YC mn- - - l~Yli. Sn•a ultanisi mua llimi. C. H. F. Bütr.;e t, I - V K K 1 

tes i 
ı 

liye 
1 __j 

~-= ----- --- -- --- -- - ., ı ~--= -= - -- . 



-XXVI-
- - - - - - -

'Evli olubolma-l 
Bazı kanun ve kararlara verdikleri 

,6'ı, 
1 ntihnbclnn 

reyler 
p 

dığı ve kac; ço- eV\"('1 son memnri- M"Pnsub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Refik Saydam 
lntihah nairesi f<ımi Doğduğu yer 

"C..ı::ı 
Tahsili Bildiği diller 1htiRilSI Eserleri lı ın i rütlıeleri yri 'eya nırslt•k \"(' mrı;ıı.nıliy('ti frrka encüınen ri mebus olduğu (Celal Bayar Hü- Hüldimetine ltlt) ...... 

cuğu hnlunclnğu kiımetine itimnd) o ı-. 

itimad) ç:ı_e 
Karar 1065 Karar 1078 -

1staııhnl U76 
Orta, hususi ve 

Fransızca Maliye ye iktL l~tıı ı ı sızca ın e- l<Jvliı 3 f.: OC'llk İstıııılnıl cldtı · ı·ılııı·r. C. H. F. Bütı_:e III- V K K ı vas Renı z i l.'inrr Pariste ulümu si- -
yasiye mektebin- sad tndn de maliye dersle-

- - ------- rine devam -
~alıi lı n f:iirkPy Üsküdar 1RR8 Darülfünun ri- Fransızca Mn arif - - Evli, 1 r~ o<·nk Tnk:ııl ort:ı li ıl'ktt •hi rıyn ııyr C. H. F. Dahiliye V K K 

yaziye şubesi mual1imi. 

·-----·-- --- - -·- - ~ . 
JS82 Daı·ü lınnalliıni_ Fransrr.ca, Ma ııı·i E n i f!n rr 

Zulmetten nura, 
~r iiılı·ıTisl ik. ı ., Pms<'ttin (i ünaltay K<'ınaliye Hurafattan haki- Müclerı·i:;ı Evli, 4 c:oPnk C. H. !<'. Teşkil:ltr l'sasiye 1, II - V K K 

ni aliye Ara b ca kate ve daha bir 
çok - -·-- --,, 

1887 tstanbul ve Pa- Fransızca, Al- Hııkuk Hukuka aid mü- .Hıılıfcılit lıakc·ııı nıalıkcınPh•ri r:. H. F. Vasfi Raşid SPviğ Menaha - Ev U Dahiliye IV, V K K 
ris hukuku m anca teaddid eserleri nc•uliııılP 1'iiı·k n,inm. 

. ----
1 Zira Baız.-ıra Srvas 1869 Rüştiye ve hu- - !un re - - Bvli , çocuk - . n. F. Arzuhal I- V lC K 

l ı sus i ı 

ı Trkirdrıy Ccmil Uybaclrn !stanbul 1880 Erkanı harbiye Fransızca Askerlik ve - - F,,·li, .J c;ocnk ('n talrıı ııırııtıı k:ı koınntıını. C. H. F. Dahiliye II-V K K 

ı idare 
ı ------- -- -- - -- ~- - - -- . -- ·- -

1 
1 

F'aik Öztrak Malkara 1882 Miilkiye Fran.<ıızen !d:ıı·e E\•li, G c:oc•nk nahili~·p hf'ycti !('ftişiye umum !, I- V K J( - - C. H.F. ~!aliye 
1 mülliirü. 

- -------- - - ------ - -
Rn h m i .A pak Babaeski 1887 l·~ı·kanr harbiye 

Almanca, Fran-
, \sl\t•ı·lik ı O kıttlııı· :ısket'i J;}vü, ..ı. ı::oruk U. 1 r. F'. Pıııuıııi iıl:ıre lır)Teti Milli ::\Iüclafaa V K K sızca, Ingilizce, - O. H. F. 

Rus ca 
NH'I' snhilıiılil'. azasr. 

1 

- - - - - - -- --
Şakir Kc ehir Köprülü 1891 Mülkjye Fransızca İdare ve maliye - - Evli, 3 ÇOf'Uk Eıliı·nt' \'ııli-ıi. C. H. F. - İ,II.V K K 

- ·---- - - -
Üsküb 

Orta ve Pariste 
Yahya Kemal Beyath 188-1: ultımu siyasiye - Bclelıiyat ve 24 şiir ye Leylit. l\füı1rni!4 - Mıtiderris. C. H. F. Hal'iciye IT, IV, V K K 

mektebi siyasiyat f1iplomwii 
şubesinde ve Sor-
bonne dal'ülfünu-

' nu tarih şubesin-
de 

---- ___ .. __ - -- - --
'l'okad fiıılih Pekel Uüıui.Ucine 1890 Mülkiye Fransızca, Bul- !u are - - l'}v]i Nüfns uıııııııı tıtüı1Ül'ii. C. H. F. Dahiliye V K ]( 

garca 
1 

- -- ------- -
m. Srtkr ÜkP Seliini k ı 77 Topçu harbiyesi - AHk(•rlik - - Bvli, 5 ~ocnk n<•i fn·kn lwıınıtanr. C. H. F. Nafıa V + K 

-- ---· - ------ . 

Harput 1898 
J ena üniversi-

Frıı.nsızca, Al- Diplomasi Bvli. 1 ~(ICUk Beleıli~·ı• ı·ı.>isi. C. H.F. Dahiliye y K K H ür re nı E rgun 
tesi 1elsefe şu- - -

ı 

besi 
m anca 

ı --- ----- ı 
1 TTiisııli Konn~ Konya J877 Harbiye .Almaucıı, BuL Askerlik ve ri- IJ('sa]J ı·isalı>si - [~yJi. ı <;oı·nl - ~lütek:ı id y:ı ı·lıay . C. II. F. Milli ~lüdafa a ID-V K K 

L garca yaziye __j - - - - ..;;;,..;;: - - ~~ - -" c=c _.._ 



- XXVII -
~ - ~ - - - - - --~ ~--· -- ~- - ·--

Evli olub olma- l 
1 '\f rnsub olduğu Bazı kanun ve kararlara verdikleri ı ::s 

re1ler ıtıD 

r nt ihııhc1nn t:l evvpl !'lo n memur i- Meusub olduğu Ne vnkittenbe- (Refik Saydam t ntihab dairesi ls mi Doğduğu yer 
'd ..cı 

Tah s ili Badiği diller 1htisası Eserlel'i llıni rütlwlrl'i 
rlığı ve kaç ço- (Celiil Bayar Hü-ıtı.o ...... 

cuğu bulunduğu ı yct YC;.'Il llH'Rlt•];. ' c ın rşg-11 1 i ,ni i frrlm encümen ri mebus olduğu Hükftmetine o ... 
kilınetine itimad) A~ itimad) Karar 1065 Karar 1078 1 

'l'u!;a<l ·il;mn Pm·oy S<•liınik 1884 Hukuk ve Paris Frawmıca llulnık - - - Evli, 1 r:ıwnk Antkııt, l\fulıtclil hııkenı ııı n h- c. n. F. llariciye TY, V K K 
hukuk fakültesi krmeleri '!'ürk ajanı. 

- ı - ------ - - -------
Rrsni El'işkcn 17.111 il' 1R82 Hnknk - Hukuk - - ı•:v ı i. ~ ı: n en k Avukııt. C. H. F. Teşkilatr t' asiye IV, V K K 

- -
ı 

Sül'(·n·a Gcııı•n Tokaıl 1892 Yük. ek ziraat .\1ıuaııf•u, Frnn- Bağcılık ve şa- ) J r~ll'ld nı nka- .\füderriıı Hı• kil ı· TTnllwlr ıirAıı1 ııırktrhi reldörii. C. H. F. Bütçe ın - v K + ı 

ve Almanyada srzca rap~ılık le ler 

- ·- --
Trabzon Daııiş B,viboğln 'l'rahzon 1893 Rüştiye - Tiı·aı·ct - - }ı} di Ticart't. C. H. F. G. ve 1nlıi. ar lar lll - V K K 

ı -·- . -
18u2 Ot'ta v-e Frerler Fr:ıııflrzca. 

Sihamı ilham, Ayi-
Dt>ld\r K Halil Xihad Bozt<>pe Trabzon 'EclPlıiynt nei devran, Mahi- -- l>il~·nıın 111ım ı·ı i~· p lwınisel'lilc C. H . F. :M arırif Til -\" K 

tab, Tartarin, de 
ka 1 e nı i ııı iirlürii. tarasron terrümesi 

.. --- ---- -- --------
Ilaıml i Ülkü m n St'rez 1 8 IT ıı k nk ve Sor- Fransızca, I tal- Hukuk ve mat- lJ a~'at ve şr- - l•]yli, -1- ı:ocnk n :ı zrtt•c·il i k \(' ııınıı lliııılik. C. H. F . ~ rııarif I - \" It K . . bo n yan ca lıuat lwb 

·- ---- -- ----· ------- -

l TT asan Saka 'rı-uhzon 1 
Mülkiye ve E col 

li'ransrzca l ktu;atl Pı·nfi'Riiı· !•iv) i. 2 <;<H'U k t :ı~(' ll ('7.:t l'f'1 i lwy<'l i C. H. F. t, I- V K 
1 K 1 

i) 

des Sieııces P o-
ve mn . - trf1 i~iyı• Hnriciye 1 . lit ique 

liye nıiiıliiı·ü. 

- -- -- ------- -----ı 
l\ [itat Aydnı .\ .va m ı 95 :;vm hendis Fnı nsrzca .Mülıcnclis J;Jv] i, 4 f'ncuk Eı·<'ğli - Kıır:ıılrt·r ılrıııiı·yo]ıı in-

C. H.F. K K 
1 

- - Di Yani 11. II, III, V 
şııııı YP iı;ıl<·t lll(' ıııiiılüı-ü. ·- ·-- ---- - -

Raif Karadeı1 iz Vakfıkebir 1895 Hukuk - lin ku k - - Ev li, ı c·ııt·nk Avuknt. C. H. F. B ütçe IV, V K K 
- - - - ----- -----

Scnilıa IIıza l Adapnzarı 1897 Fen fakültesi Pransızca Manıif Rı· kar ~rlc;nk krz Rtınııl ııırktı•hi frıı lı il -
C. H. F. Maarif V K K - -

•.Z'i<>i ıınıa ll im i \'r - YPni Tüı·ki~-<' -
ııırktl'hi nıii<'ssi<> n ıııiiiliirii. - -- - - - - --------- - -

Sıı·ı·ı Day ('eşnıe 1889 ~l iilkiye ve Hu- Fransızca, l\faliyc ve ik- - Evli, :3 çucuk -:\f:ı li~·(' IlA k id İ !:>IPri nıiiıliirii 
' l' C. H. F. Bütçe V K + -

Pnrist(' rliiynnıı ııııınmiyr nıN•Iisi Inı k Ro n snuf Runıca tısad 
nPzdiıırl<' lwnıisrl'lik lıaşldil il1i. --~- -- ---- -> 

üleyman • 'nT ı (: ı•dik Of 1862 l\f ec lresf> ve N üv- Arabca, F ar sca, H nk nk - - l~vli, 2 r.nl'ttk Ankııra kııdrsr. C. H. F. Arzuhal II -V K K 
vab mektebi Rmııca 

-- - -
Ur/rı Ali Saib Ursavaş Clerkiik 1887 H arbiye - Askerlik LTı ·fıı ıı m kurtu- - Edi, 4 r;rıt•nk Uı·f:ı .iHndnı·ınn koıııulıım (hiıı- C. H. F. - I - V + + lnş nıücatlelesi hıışı). 

- --- - - - - ·---1870 - 1871 sc fe-
Behcet Günay !stanbul 1877 l~rka rır har biye :B'raıısrzca, Al- Ai>kerlik rinde esbabı ga- - l•~Yii, :1 ı:nc·ıık 'l'ii t ii n in lı i ı; ;ı 1'1 ll lll ıı lll ıııüılüı·[i. C. H. F . D ahiliye IV, V + + ve idare libiye~ ve mağlu-mn. nca biyet, Alman nıa-

nevraları, Har bi 
umumi de Mı sır 

..J sefeı·i 
- ~ - ~- ~-= .===-.:::. ...:..::..:.- ~ -c - - - -"' - - - ~~~ ---~- - . -
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r -ı 
~ - -- -

Bazı knnu~ ve kararlara Terdikteri 1 
)~ Evli olu b olma- re1ler 
~ lntihabrlaıı rvYcl so u memur ı- )fensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Refik Saydam 1' !ntihab daireFii İsmi Doğduğu yer "'.cı Tah ili Bildiği diller İhtisası Esc ı· leri ilmi rütbeleri 

drğr ve kaç ço-
yct veya uıcslek ve ıııeşguliyeti fırka e ncümen ı·i ınebus olduğu 

(Celal Bayar Hü- Hükümetine ,, )bD ....... 
kt'imetine itimad ) o .,.. 

1 

c>uğu Jnıluncluğu itimad) A.S Kar ar 1065 Karar 1078 

Urfa l•'uııd ftöklnıdak Konya l~reğlisi 1894 JTnkuk F'ransızca, Ara b- Tl1ıknk vr. ik- - - J<.:di, 4 <_:ocul~ Ti.irknfiı-ıtc ıııüı;;a,iı·. C. II. F. Adli ye II, III, V K K . ca, Farsca tısad 

- -- -
r;ı Alınu·d Y tız'.!nn Ürgüb 1872 Ali Fransızca Haytar - - E\'li, 3 ı;ocuk Baylar, ıııiitt-k<ıid ~t·ıwral. C. H. F. 1\Iilli 1\Tüılııfaa V K K 

- - ---- - - --·· ... ··-- -- -·- -ı 
'riil·k . azr ve i\fchmetl Enıirı Ynrdnku İstanbul 1869 Mülkiye \'e Hu- - Eılehiyat 
da1Hı bir çok - - Eski :.\lwml llll'lJUsu. C. H. F. TeşkiHitı esasiye t, II- V K + lmk 

rserlel'i vardrr. 
--- - - -

::\fnhittiıı niıı~soy lı-;t anlml 1897 Fı·ıı ııım: Yüksek Fra rısrzca lleled Lyı:c· ilik, - - Evli, 3 çocuk Bursa hele< liye rci'5i. C. H . F. Dabili~re V K K 
ticaı:et mcktebi tirarcı ve zil'aat ı 

- . 
V -

K Rcfrt Ülgen Urfa 1888 Darülfiiınm ri- !<'ı· u nsızca, ln- Riyazi ve mn- İçtimai: hasbihal - Evli, ;, <,:Ocuk Maarif vckületi ilk tedrisnt . H. F. ~I n arif IT - V K 
yaziye kısm1 gilizce a.rit 

ve riyaziyata aid 
umuın müdürü. muhtelif eserler 

- -· - -
Ilakin Ungan Van İrlafli 

l<'ı·nıısrzca. Kürd-
İrlo l'f' Evli, !'\ çocuk Bitlis m!'ktup~u vekili. C. H . F . ır. H . Tedkiki ! , I- V K K 17cm 1883 - . -i ce, Ermenic(', 

Arabca -- --
ı 

ı t heahim Anas Başkalı:ı 1884 T.ıise Prnnsrzca, Arah- 1ıhıı ·r \'t' ziraat - - Evli, 1 ~ncuk Mülk iye kaymakamı. C. H . F. Maliye II- V K K ,, 
ra, Farsca 

- - ---· 
1' 1fi.inih Boya Van 1872 Riiı;ıti~·c \C hıL Kiiı·ılf'l•1 Ernıc- ldnre - - l<ıv 1 i. 6 r,oc•uk H akari mutasarrıfı. C. H. F . Atzuhal IT - V K K 

ı 
.sus i nice 

. --.. - -
ı Yozgnd Celal Ar:ıt Istanbul 1885 Il:ıı-Jıiye 

Fransı7.ra, tt ııl-
.\ shı·lik ve ılip- l•J,·li, ] çocuk H icaz ıııaslahatgüzarı. C. H. F . Milli l\1 i1tl:ıfıııı V K K - -

1---
.nıııca, J\lmaııcn 

loııı n si 
Ara b ca -· - ---- -- -

ı ı Ekrem P('knl 'l'ekirdnğ 1885 Eczacı ıııPkt.ebi F'ı·ıııısızca J•}czac·ılık - - Dııl, 2 c;m•uk Tekirdağ belediye reisi. c. H. F. G. ve tnh isarlar V K K 

-
Emin Drnnıan D rama 1889 ITnl<ıık. ~'mn:.;rzca Hukuk ve ma- - - Evli, 4 ~cıcuk Avuka t ve H azine vekili. C. H . F . Maliye V K K 

1 liye 

ll 
- ------- - - -

Ömer Evci Yozgad 1888 M edrt•St> ve h u- Çiftçi ltlv li, 4 çocuk Çiftçi. C. H_ F. Zir·aa t V K K - - -
1 sus i ı 

1 
f ı -
ı ı 

Srur 1 c:iiz Yozgad 1879 Yedi sE-nelik idadi Fransızca İdare Bütçe I- V K K ı - - ı~,·li, 3 c;ocuk Darenı.Jc koyruakamı. C. H. F . ı 

f ı ve Miilkiyeden eh-
liyetnameli 

~ -- - -
Sungur Yozgad 1894 Fransrzca Divaru M. IV, V 

K K Yüksek orman Orman ve ik_ - - EYl i, 2 çocuk :Memur. C. H . F. ı 

ı tısad 
ı ı-=== - - - ---- - = - ;;;;;;;o_ = - - -=- - - ~ --- ---- - '-"-



-XXIX-
-- - - -

~f<'mnıh :lılnğon ı 
- -

Bazı kanun ve kararlara verdikleri ,g, Evli olub olma-
!ııtih:ı lırlnn 

reyler 
ı:s rlrğr ve kaç ço- evvel son memnrı- L\f ensub olduğu Ne vakittenbe- (Refik Saydam 

lntihab uairesi t~mi Doğduğu yer "',..cı Tahsili Bildiği dıller thtisası Eserleri i lııı i ı·ütlıelcı·i ) "C( n•yıı ııt!''ilek YP ıne.,gnli;nti rrrka eııcümeu ri mebus olcluğu (Celil.l Bayar Hü- HükQmetine )bj) •0'""'4 

cnğu lnıluıııluğu kOrnetine itimad) o ı- itimad) ~.s Karar 1065 Karar 1078 - 1 

Zongu.ldak Esad \'akmakkaya Zonguldak 1897 lık - Sanayi -
(Mııı1eııı·ilik) 

- Evli, 8 çoı·uk 1\fadeıı arnele r,avuşu. C. H. F. t'ktr. ad IV1 V + K 

--- ------- --
Halil 'l'ürkm m Srvas 1883 Harhi~·c Frnnsrzca Askrrlik ve - - l~vli, :3 t:ocuk Kocıa•li ı m ıla sa nı 1'1. C. H. F. Dahiliye II-V K K 

ı ı 
idare 

ı - -- ı --- -· ·---- ~- --------- -
Hasan Karalınca k Zonguldak 1877 ll k - Sanayi - - ı~,· li. + çoenk ~1 ııılrıı lıa-. çavuşu. c. 11. l•'. hüısad IV, y K ı K ı 

' 
( fıH1encilik) 

- -- - -
Neccıti Güneri Ki ğı 1889 IIukuk Fı·ımsrl(ca 1\Ianrif -- - 1•}\'li, ..J. ÇO<'llk lstaıılml krl( lis<'si tarilı ve roğ- r:. H . I•'. Maliye I, V K K ı rafya öğretmeni. 

---- 1 

Ragıb 0zdemiroğlu Diyarhakrr 1893 Huknk Fransızca IT n kule - - l~vli, 2 (:ncuk }fathunt şu he nıiidürii. c. U. F. lktrsacl IT-V K K 
: 

- -
ı Raif Din~ Brzurnru 1874 Mcktehi nüvalı Arahc.-a, Farsca TTnlmk - "J<jv]i, 4 ı:ıwuk - c. U. F. ..:\rzuhal !, I, II, V K K . -

~ - ------·--- -- - ı --- · ı 

1 

Receb Zühtü So~· ak Manastn: 1893 Ül'ta - l\fatbuat - - Hc>kar Matlııınrrlrk. C. H. F. Bütç:e IT-V + + 1 

ı ı 

------- ---- -
Rifat Vardar Köprülü 187 Mülkiye Fr:ı.nıc;rzea ldure, maliye - Evli -1 ı·ot•uk Ordn valisi. C. ll. F. 1 Dahiliye ın- v K K - 1 ' 

ve maarif 1 

. ı - -~-- ----· - -- -------. ı 
1 

t 

. 

1 

------- _..._,_ -

1 
ı 

- --------- - - ------ - j . : 
j . 

- - -·- - --- - -

1 
1 

ı ---... --·-···- - -
i 

-

. _j 
~= -=- - - -- - - - - - - - = = -



2 - Sayın üyelerin fotoğrafileri 





,AFYON KARAHiSAR AFYON KARAHiSAR AFYON KARAHiSAR AFYON KARARİSAR 
Ali Çetinkaya ;Berç Türker Cemal Akçm 

AFYON KARARİSAR AFYON KARAHiSAR AFYON KARAHiSAR 
!zzet Akosman 

AMASYA 
!smail Hakkx Mumcu 

!zzet Ulvi Aykurd 

AMASYA 
Nafiz Aktm 

Mebrure Gönenç 

ANKARA 
Ahmed Ulus 

:aaydar Çerç!}l 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Aka Gündüz 



ANKARA 
Arif Baytın 

ANKARA 
Hatı Çırpan 

ANKARA 
Rifat Araz 

ANKARA 
Pr. Taptaş 

ANKARA 
Muammer Eri~ 

ANKARA 
Şakir Kınacı 

ANKARA 
Eşref Demirel 

ANKARA 
Mümtaz Ökme:q 

ANKARA 
Yahya Galib Karg·ı 

ANKARA 
;Falih Rıfkı Atay 

ANKARA 
Müşfik Ayaşii 

ANTALYA 
Cezmi Er~in --



ANTALYA 
Dr. Cemal Tunca 

ANTALYA 
Tevfik Arıcan 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 

ANTALYA 
Türkan örs 

AYDIN 
Nazmi Topcoğ'lu 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Adnan Menderes 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Hulusi Alataş 

AYDIN 
Tahsin San 



BALIKESİR 

Cemal Esener 

BALIKESİR 

Hacim Çarıklı 

BALIKESİR 

Örge Evren 

BALIKESİR BALIKESİR 

Dr. H. Vasıf Somyürek Enver Adakan 

BALIKESİR BALIKESİR 

Hayrettin Karan İsmail Hakkı Uzunçarşı lı 

BALIKESİR BALIKESİR 

Osman Niyazi Burcu Rahmi Selçuk 

BALIKESİR 
Gl. Kazım özalp 

BALIKESİR 
MemedEmir 

BALIKESİR 
Sabiha Gökgül 



BAYAZID 
Dr. Hüsamettin Kural 

BİLECİK 
İbrahim Çolak 

BOLU 
Fethi Okyar 

BAYAZID 
Halid Bayrak 

BİLECİK 
Salih Bozok 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 

BAYAZID 
İhsan Tav 

BOLU 
Cevad Abbas Gürer 

BOLU 
İsmail Hakkı Uzmay 

BİLECİK 

Dr. Gl. B. Ömer Akalm 

BOLU 
Dr. Emin Cemal Suda 

BOLU 
Mitat Dağdemir 



BOLU 
Şükrü Gülez 

BURSA 
Asaf Doras 

BURSA 
Dr. Sadi Konuk 

'-· 
BURDUR 

Halid Onaran 

BURSA 
Atıf Akgüg 

BURSA 
Fatin Güvendiren 

BURDUR BURDUR 
Hasan Rıza Soyak İbrahim N e emi Dilmen 

BURSA BURSA 
Dr. Galib Kahraman Dr. Refik Güran 

BURSA BURSA 
Korgeneral Naci Tmaz Mustafa Fehmi Gerçeker 



BURSA BURSA BURSA ÇANAKKALE 
~efet Canıtez Sadettin Ferid Talay Şekibe İnsel Ahmed Cevad Emre 

ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE 
pr. Mustafa Bengisu Hilmi Ergeneli Şükrü Yaşın Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI ÇANKIRI ÇANKIRI ÇANKIRI 
Fazı! Nazıni Örkün Hatice Özgener Hüseyin Cahid Yalçın M. Abdilibalik Renda 



ÇANKIRI 
Ziya Esen 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUH 
nyas Sami Mu~ 

r -

ÇORUH 
Akif Akyü.q 

ÇORUH 
;Fuad Bulca 

ÇORUM 
Ali Rıza Özenç 

ÇORUH 
Ali Zirh 

ÇORUH 
Hasan Cavid 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUH 
Asmı Uş 

ÇORUH 
İhsan Kurtkan 

ÇORUM 
Eyub Sabri Akgöl 



ÇORUM 
İşmail Kemal Alpsar 

ÇORUM 
İşınet Eker 

DENİZLİ DENİZLİ 
Dr. Harndi Berkman Dr. Kazım Samanlı 

DENİZLİ DENİZLİ 
Haydar Rüştü Öktem Mazhar Müfid Kansu 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 

Emin Aşlan Tokad 

DENİZLİ 
N e ci b Ali K ügüka 

ÇORUM 
Nabi Rıza Yıldırım 

DENİZLİ 

Gl. Şefik Türşan 

DENİZLİ 

Yusuf Başkaya 



DİYARBAKIR DİYARBAKIR 

Dr. i. Tali öngören Gl. Kiazrm Sevüktekin 

DİYARBAKIR 

'l'(lvfik Bil~e 

EDİRNE 
Faik Kaltakkıran 

DİYARBAKIR 

Zeki Mesud Alsan 

EDİRNE 

Mecdi Boysan 

DİYARBAKIR 

l!uriye Öniz 

DİYARBAKIR 

Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Şeref Aykut 

DİYARBAKIR 

Rü~tü Bekit 

EDİRNE 

Dr. Fatma Memik 

ELAZIG 
Fa7.rl Ahmed Aykaç 



ELAZIG 
Fethi Altay 

ERZİNCAN 

Abdülhak Frrat 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ELAZIG ELAZIG 
Fuad Ağralı Fuad Ziya Çiyiltepe 

ERZİNCAN ERZİNCAN 

Aziz Samih İlter Hikmet Işık 

ERZURUM ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Dr. Saim Ali Dilemre 

ELAZIG 
Tahsin Berk 

ERZİNCAN 

Saffet ArıJean 

ERZURUM 
Fuad Sirmen 



ERZURUM 
Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM 
Nakıye Elgün 

ESKİŞEHİR 
İstamat Özdamar 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 

Osman Işın 

ERZURUM 
Nafi Atuf Ka.nsu 

ESKİŞEHİR 

Ahmed Özdemir 

ESKİŞEHİR 

Yusuf Ziya Özer 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 

EminSazak 

GAZİ ANTEB 
Ali Kılıç 



GAZi ANTEB 
Bekir Kaleli 

GAZi ANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GİRESUN 

İsmail Sabuncu 

GAZi ANTEB GAZİ ANTEB 
Dr. Mehmed Ali Ağ·akay Gl. Ali Hikmet Ayerdem 

GAZi ANTEB 
Remzi Güres 

GİRESUN 

Muzaffer Kdıg 

GİRESUN 
Gl. İhs'l.n Sökmen 

GİRESUN 

Münir Akkaya 

GAZi ANTEB 
Memed Şahin 

GİRESUN -
Hakkı Tarık Us 

GİRESUN 

Sadri Maksudi Arsa! 



GİRESUN 

Talat Onay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

İÇEL 

Fikri Mutlu 

GÜMÜŞANE 

Ali Şevket Öndersev 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğ·an 

İÇEL 

Hakkı Saydam 

GÜMÜŞANE GÜMÜŞANE 

Durak Sakarya Edib Servet Tör 

İÇEL İÇEL 
Emin İnankur Ferid Celal Güven 

• 
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İÇEL İSTANBUL 

Harndi Ongun Ahmed Harndi Denizmen 



İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Ali Barlas Ali Rana Tarhan Atıf Bayındır 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
l>r . Refik Saydam Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel Fakibe Öymen 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Gl. Refet Bele Harndi Gürsoy Hayrullah Ergin 

İSTANBUL 

Dr. Neışet Ömer İrdelp 

İSTANBUL 

Gl Kazım Karaebkir 

İSTANBUL 
Sadettin Uraz 



İSTANBUL 

Salalı Oimcoz 

İZMİR 

Benal Arıman 

İZMİR 

Hasan Ali Yücel 

İSTANBUL 

Şükrü Ali ögel 

İZMİR 

Celal Bayar 

~ - -.., 

İZMİR 

Hüsnü Çakır 

İSTANBUL 

Yaşar Yazıcı 

İZMİR 

Halil Menteşe 

İZMİR 
Kamil Dursun 

İSTANBUL 

Ziya Karı:ı.mur~al 

İZMİR 

llamdi Aksoy 

İZMİR 
Mahmud Esad Bozkurd 



İZMİR 

Ra.hmi Köken 

İZMİR 

( Münhal) 

ISPARTA 
Mük:errem Unsal 

İZMİR 

Re~ad Mimaroğlu 

ISPARTA 
Hüsnü Özdamar 

KARS 
Baha Öng·ören 

İZMİR 

Sadettin Epikmen 

ISPARTA 
İbrahim Demiralay 

KARS 
Esad Özoğuz 

İZMİR 

Şükrü Saracoğ·Iu 

ISPARTA 
Kemal Unal 

KARS 
Fua:i Köprülü 



KARS 
Gl. Muhittin Akyüz 

KASTAMONU' 
Dr. Şükrü Şenozan 

KASTAMONU 
Sami Erkman 

KARS 
Hüsrev Kızıldoğan 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Sıtkı Şerif Eken 

KARS 
Meme d Nazif Sirel 

KASTAMONU 
İbrahim Grantay 

KASTAMONU' 
Şerif ilden 

KARS 
Ömer Küntay 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 



KASTAMONU 
Veled İzbudak 

KAYSERİ 

Hasan Ferid Perker 

KAYSERİ 

Salih Turg·ay 

KAYSERİ 

Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERİ 

Nahid Kerven 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

-- ' 

KAYSERİ 

Faik Baysal 

KAYSERİ 
Reşid Özsoy 

KIRKLARELİ 
Şevket Ödül 

KAYSERİ 

Ferruh Güpg-üp 

KAYSERİ 
Sadettin Serim 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 



KIRŞEHİR 

Ali Rıza Esen 

KOCAELİ 

Ali Dikmen 

KIRŞEHİR 
Hazım Börekçi 

KOCAELİ 

Hasan Hayri Tan 

KOCAELI KOCAELİ 

Kemalettin Olpak Orgl. A. S. Akbaytuğ·an 

KIRŞEHİR 

Lı1tfi Müfid Özdeş 

KOCAELİ 
İbrahim Dıblan 

KOCAELİ 

Ragıb Akca 

KIRŞEHİR 

Memed Seyfeli 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KOCAELİ 

Salalı Yargı 



KONYA KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen Ali Muzaffer Göker 

,. 
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KONYA 

KONYA 
Ali Rıza Türel 

KONYA KONYA 
Cemal Tekin Dr. Osman Şevki Uludağ· Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KONYA 
Kazım Okay 

KONYA 
Mustafa Eken 

KONYA 
Mustafa Halid Üner 

KONYA 
Bediz Morova 

KONYA 
Kazrm Gürel 

KONYA 
l'fiustafa Ulusan 



KONYA 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 

KONYA 
Ressam Sevket Dağ· 

KÜTAHYA 
Dr. Şakir Ahmed Ediz Hüseyin Rahmi Gürpınar 

KÜTAHYA 
Na~id Uluğ· 

KÜTAHYA 
Ömer Ding 

KONYA 
Tevfik Fikret Sıhı.y 

KÜTAHYA 
Memed Somer 

KÜTAHYA 
Receb Peker 

KÜTAHYA . 
Besim Atalay 

KÜTAHYA 
Muh1is E rkmen 

KÜTAHYA 
Vedit Uzgören 



----., 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytaç 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabcı 

MALATYA 
Vasıf Çmay 

MALATYA 
Emrullah Barkan 

MALATYA 
Mihri Pektaş 

MANİSA 

Dr. Saim Uzel 

MALATYA 
Gl. Osman Koptag·eı 

MALATYA 
Muttalib Öker 

MANİSA 
Faik K urdoğ'lu 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MALATYA 
Osman Taner 

MANİSA 

Hikmet Bayur 



MANİSA 

Kani Kartıosman 

MANİSA 

Refik İnce 

MARAŞ 

Alaettin Tiridoğ·lu 

MANİSA 

Kazım Nami Duru 

MANİSA 

Tahir Hitit 

MARAŞ 

Hasan Re~id Tankud 

MANİSA 

Kenan Orer 

MANİSA 
Turgud Türkoğ·lu 

MARAŞ 

Kemal Kusun 

MANİSA 

Osman Ergin 

MANİSA 

Yaşar Özey 

MARAŞ 

Memed Erten 



MARAŞ MARDİN 

Nuri Ural A.bdürrezzak Satana 

MARDİN MARDİN 

Hilmi Çoruk İrfan Ferid Alpaya 

MUGLA MUGLA 
Dr. Hüseyin Avni Ercan Hüsnü Kitabcı 

MARDİN 

Dr . Rıza Levent 

MARDİN 

Osman Dinçer 

MUG LA 
Sadullah Güney 

MARDİN 

Edib Ergin 

MARDİN 

Rrza Erten 

MUG LA 
Şükrü Kaya 



MUGLA MUŞ 
Yunus Nadi Hakkı Kılıco,§·lu 

MUŞ NiGDE 
Şükrü Ataman Ahmed Vefik Uluçay 

NİGDE NİGDE 

Dr. Rasim Ferid Talay Faik Soylu 

MUŞ 

Naki Yü0ekök 

NiGDE 
Cavid Oral 

NİGDE 

Halid Mengi 

MUŞ 

Şevki Çiloğ·!u 

NİGDE 

Dr. Abravaya 

NiGDE 
Kamil İrdep 



ORDU ORDU ORDU ORDU 

Ahmed İhsan Tokgöz Ali Canib Yöntem Dr . Ziya Naki Yaltırım Harndi Yalınan 

ORDU ORDU 
İsmail Camaş Muhittin Baba Pars 

ORDU SAMSUN 
Selim Sırrı Tarcan Ali Tunalr 

SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN 
Amiral Fahri Eng·in Dr. Asım Sirel Meliha Ulaş Memed Ali Yürüker 



SAMSUN' 
Memed Güneşdoğdu 

SEYHAN' 
Damar Arıkoğ·lu 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SAMSUN' 
Ruşeni Barkın 

SEYHAN' 
Esma Nayman 

SEYHAN' 
Ömer Biçer 

SAMSUN' 
Zühtü Durukan 

SEYHAN 
Gl. Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

SEYHAN' 
Ali Münif Yegena 

SEYHAN' 
Hilmi Uran 

SİİRD 

Hulki Aydn:ı 



SİİRD 

Memed Ali Kurtoğ·lu 

SİNOB 
Hulusi Oruçoğ-lu 

SIVAS 

SIIRD 
Naki Bekmen 

SİNOB 
Hüsamettin Okan 

SIVAS 
Gl. A. Öztekiu Erdemg-il İsmail Memed U ğ·ur 

SİİRD SİNOB 

Şevki Süsoy Cevdet Kerim İucedayı 

SİNOB SİNOB 
İsmail Hakkı Veral Yusuf Kemal Teugirşeuk 

SIVAS SIVAS 
Mitat Şükrü Bleda N ecmettiu Sadak 



SIVAS 
Rasim Başara 

SIVAS 
Vasfi Raşid Seviğ· 

TEKİRDAÖ 

Rahmi Apak 

SIVAS 
Remzi Çiner 

SIVAS 
Ziya Başara 

TE KİRDA<} 
Şakir Kesebir 

SIVAS 
Sabiha Görkey 

TEKİRDAG 

Cemil Uybadm 

TEKİRDAG· 

Yahya Kemal Beyatlı 

SIVAS 
Şemsettin Günaltay 

TEKİRDAG 
Faik Öztrak 

TOK AD 
Galib Pekel 



TOKAD 
G 1. Sıtkı Ük e 

TOKAD 
Resai Erişken 

TRABZON 
Harndi Ülkümen 

TOKAD 
Hürrem Erg·un 

TOK AD 
Süreyya Genca 

TRABZON 
Hasan Saka 

TOKAD 
Hüsnü Konay 

TRABZON 
Daniş Eyiboğ·lu 

TRABZON 
MitatAydın 

,.. -------~ 

TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Halil Nihad Boztepe 

TRABZON 
Raif Karadeniz 



TRABZON 
Seniha Hızal 

URFA 
Behcet Günay 

URFA 
Muhittin Dinçsoy 

TRABZON 
Sırrı Day 

URFA 
Fuad Gökbudak 

URFA 
Refet Ülgen 

TRABZON URFA 
Süleyman Sırrx Gedik Ali Saib Ursavaş 

URFA URFA 
Gl. Ahmed Yazgan Memed Emin Yurdaku~ 

VAN VAN 
Hakkı Ungan İbrahim Arvas 



VAN 
Münih Boya 

YOZGAD 
Ömer Evci 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

,_ 

YOZGAD 
Celal Arat 

YOZGAD 
Srrrr İçöz 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

YOZGAD 
Ekrem Pekel 

YOZGAD 
Sungur 

ZONGULDAK 
Necati Güneri 

YOZGAD 
Ji'.min Draman 

ZONGULDAK 
Esad Çakmakkaya 

ZONGULDAK 
Ragıb Özdemiroğ·lu 



ZONGULDAK 
Raif Dinç 

ZONGULDAK 
Receb Zühtü Soyak 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 



3 - Sayın üyelerin soyadiarına göre tasnifleri 

A 

.'..bravaya (Dr.) Niğde 

.-\.dakan (}!jnver) Balıkesir 

.\ğakay (Dr. l\iemed Ali) Gazi Antelı 
_ \ğralı (J!'uad) Elazığ 

.\kalm (Dr. Gl. Besim Ömer) Bilecik 

. \ kbaytuğan (Orgeneral Ali Said) Kocaeli 

.Ak ca ( Ragıb) Kocaeli 

.'..kçm (Gemal) Afyon Karahisar 
!'.kgöl (Eyüb Sabri) Çorum 
.Ak güç (Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) r.-iresun 

Ako;:ırıan (lzzet) Afyon Karahisar 
.:•ksoy (Hamdi) i zmir 
:\ ksoy (Numan) Antalya 
Aksoy \Ömer Asım) Gazi Anteb 
Ak tm (Nafiz) Amasya 
Akyürek (Aziz) Erzurum 
Ak yüz (Gl. Muhittin) Kars 
Ak yüz (Akif) Çoruh 
Alataş (Dr. Hulfısi) Ay dm 
Alpaya ( İrfan Ferid) Mardin 
Alpsar ( isınail Kemal) Çorum 

Alsa n (Zeki Mesud) Diyarbakır 

.U tay (.Fethi) Elazığ 

Ap ak (Rahmi) 'rekirdağ 

Arat (Celal) Yozgad 
Ar az (Rifat) Ankara 
Arıcan ('!'evfik) Antalya 
Arıkan (Saffet) Erzincan 
.\rıkoğlu (Damar). Seyhan 
Arıman (Benal) İzmir 

Arsal (Sadri 1\'Iaksudi) Giresmı 

Arvas (İk ahim) Van 
Aslan (Dr. Tevfik) Kastamonu 
At aç (Hasan Febmi) Gümüşane 

Atalay (Besim) Kütahya 
Ataman (Şükrü) Muş 

Atay (Falih Rıfkı) Ankara 
Ayaş lı ( Müşfik) Ankara 
Aydın (Hulki) Siird 
.\ydın (Mitat) Trabzon 



-M~-
Ay erdem (GL Ali Hikmet) Gazi Anteb 
~-\yk aç ( Fazıl Ahmed) Elazığ 

Aykut (Şeref) Edirne 
.\ykurd ( İzzet Ulvi) Afyon Karahisar 

B 

Barkan (Emrullah) Malatya 
Barkın (Ruşeni) Samsun 
Barlas (Ali) İstanbul 
Başara (Rasim) Sıvas 
Başara (Ziya) Sıvas 
Başkaya (Yusuf) Denizli 
Bayar (Celal) İzmir 
Bayındır (Atıf) İstanbul 
Bayrak (Halid) Bayazı d 
Baysal (Faik) Kayseri 
Baytın (Arif) Ankara 
Bayur (Hikmet) Manisa 
Bekit ( Rüştü) Diyarbakır 
Bekmen (Naki) Siird 
Bel e (Gl. Refet) İstanbul 
Bengisu (Dr. Mustafa) Çanakkale 
B erk (Tahsin) Elazığ 
Berkman (Dr. Hamdi) Denizli 
Beyatlı (Yahya Kemal) 'l'ekirdağ 
Biçer (Ömer) Seyhan 
Bilge (Tevfik) Diyarbakır 
Bl e da (Mitat Şükrü) ~3ıvas 
Boysan (Mecdi) ];dirııe 
Boya (Münib) Van 
öozkurd (Mahmud Esad) i zmir 
Bozok (Salih) Bilecik 
Boztepe (Halil Nihad) 'l'rabzon 
Börekçi (Hazım) Kırşehir 
Bul ca (Fuad) Çoruh 
Burcu (Osman Niyazi) Balıkesir 

o 

Camtez (Refet) Bursa 
Cantekin (Dr. Mustafa) Çorum 
Cavid (Hasan) Çoruh 
Gebesoy (Gl. Ali Fuad) Kony.-ı 
Cimcoz (Salah) İstanbnl 
Coşkun (Tahsin) Kastamonu 



Çağ ıl 

l)akır 

Çakmakkaya 
Çamaş 

Çambel 
< ;arıklı 

Çerçel 
Çetinkaya 
l)iloğlu 

Çrnay 
Çin er 
Çiyiltepe 
Çırpan 

Çolak 
Çoruk 

Dağ 

Dağdemir 

Day 
Deın iralay 
Demirel 
Demirhan 
Denizmen 
Dikmen 
Dikmen 
Dilemre 

Dilmen 
Dinç 
Dinç 
Dinçer 
JJinçsoy 
Dıblan 

Doras 
Dr aman 
Du ml u 
Duru 
Dursun 
Dnrukan 

E diz 
Ekea. 
Eken 
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ç 

CMüııir ) 

( Hii.sııü ) 

(Es ad ) 
( İsmail) 

(Hmwn Ceıııil) 

( Hat"iın ) 

(Haydar) 
(~\li ) 

( ~evki ) 

( \'asıf ) 

(Remzi ) 
(Fuad Ziyn ) 
(Ha tr ) 
( 1brahim ) 
(Hilmi ) 

D 

(Ressam Şevket) 
(Mitat ) 
(Srrn) 
( lbrahiııı ) 
( Eşref ) 

(Gl. PerteY ) 
(Ahmed Hamdi ) 
(Ahmed Hamdi ) 
(Al i ) 

(Dr. Saim Ali ) 

(1brahim Necmi) 
(Ömer) 
(Raif) 
(Osman) 
(Muhittin) 
( İbrahim) 
(Asaf) 
(Emin) 
(Nafiz ) 
(KnzTm Kanıi ) 

(Kamil ) 
(Zühtü ) 

E 

('unıııı 

lzınir 
Zoııg-uluak 

Ordu 
ı:oıu 

l~n lık l•s iı· 

~\ l'yuıı Kaı·a lıi,;;ı ı· 

.\ fyon 1\.ıınıhis;ıı· 

)1u ş 

.\falat.va 
Sıvas 

EWzığ 

_,\nkaı·rı 

l ~ilecik 

~\Il a re! i n 

Konya 
Bul u 

Tı-alJZO il 

Isparta 
Ankara 
}~rzunım 

lstanbul 
Konya 
Kocaeli 
Erzurum 

Burdur 
Kütahya 
Zonguldak 
:Mardin 
Urfa 
Kocaeli 
Bursa 
Yozgad 
Erzurum 
:M:anisa 
!zmir 
Smmmn 

(Dr. Şakiı· Alıınrcl ) Kütahya 
( Sıtkr Şerif) Ka staıııoııu 

(Mustafa ) Konya 
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·Eker (İsmet) Çorum 
Bldeniz (Gl. Naci) Seyhan 
El gün (Nakiyc) Erzurum 
Emir (Memecl) Balıkesir 

l~mre (A hrnecl Cevacl) Çanakkale 
Engin ( Amiral Fa h ri ) Samsun 
Epiknı en (Sadettin) İzıııü· 

Er<'tın (Dr. Hüseyin Anıi ) -;\'[u ğla 

Eı·ı; in (Cezmi) "\nt alya 
Er çin (Osman) :Nianisa 
Rrclemgil (Gl. Akif Ertekin) Sıvas 

Brdoğan ( Şevket) Uümüşane 

Erel (Dr. 'l'uğamiral Hak-
kı Şinasi ) İstanbul 

Br geneli (Hilmi) Çanakkale 
Erg·in (Hayrullah ) İstanbul 
Eegin (Edi b) Marelin 
Brgun (Hürrem) Tok ad 
J•;ı•i ş (Muammer) Ankara 
Erişken (Resai) Tokacl 

Erkman (Sami ) Kastamonu 
El' km en (JVIuhlis) Kütahya 
Erten (:Memecl) Maraş 

Eıtcn (Riza) Mnrclin 
Esen (Ali Riza) Kırşehir 

Esen (Ziya) Çankırr 

J<}sener (Cemal) Halikesir 
Bt ili (Ziya Gev her) Çanakkale 
Ev ci (Ömer) Yozgad 
Evren (Örge) Balıkesir 

Eyiboğlu (Daniş ) Trabzon 

F 

Fıra t (Abclülhak) Erzincan 

G 

Gedik (Süleyman Sırrı) Trabzon 
Genca (Süreyya ) Tokad 
Gerçeker (Mustafa Fehmi) Bursa 
Germen (Dr. Mazhar) Aydın 

Gökbudak (Fuad) Urfa 
Gökçül (Sabiha) Balıkesir 

Gök er (Ali Muzaffer) Konya 
Göktepe (Nuri ) Aydın 

Gönenç (Me brure) Afyon Karahisa r 
Görkey (Sablha) Sıvas 
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n rantay (1hrahim ) Ka:stamontt 
(iülez ( Şükrü) Bolu , 
Günaltay ( Şemsettin) Sıvas 

Günay Behçet Urfa 
Güney (Sadullah) Muğla 

Gündüz (Aka) Ankara 
Güneri (Necati) Zonguldak 
Güneşdoğdu (Memed) Samsun 
Güpgüp (Ferruh) Kayseri 

Gür an (Dr. Refik) Bursa 
Gürel (Kazım) Konya 

Gürer (Cevad Abbaş) Bolu 
Gü res (Hemzi) <iazi .Auteh 

U ürpmar (Hüseyin Rahmi) Kütahya 
Gürsoy (Hamdi) Jstanbul 
Uüvcıı (Ferid Celii 1) t (}Cl 

Güv~ııdircn (Fat.in) H ursa 

H 

1 

Hitit (Tahir) Manisa 

Hız al ( ~eniha) 'rr·abzon 

t 

l~öz (~ll'l'I ) \" OZg'ad 

ilden ( ~eı·if) J\"astamomı 

ll ter (Aziz Snıııilı ) Erziıt('aıı 

inankur ( .r:miıı ) i çe l 

i nce ( lıefik ) Manisa 

incedayr (Uenlct Kerim ) Siııob 

tnöııü ( 1suıct ) Malatya 

tnsd ( ~ckibe) Bursa 

lrrlelp (Dr. Nc~ct Önwr ) 1staııbn I 

İnlelp (J([ı.mil) Niğde 

lzbudak (VPll'rl) Kast.aınoııu 

I 

Işık (Hikmet ) :F~rziııoan 

Işm (Osman) P;skiı;ehir 

K 

Kahraman (Dr. (~nlib ) . Bı.ırı>a 

,Ka la14 ( Ahmed Hilmi ) Karı;ed 
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Kaleli (Bekir) Gazi Aı1t~b 
Kaltakkri·an (Faikj Edirne 
K ansu (Mazhar · Mi:ifid ) Denizli 
K ansu (Na.fi Atuf) Erzurum 
Kaplan ( Rasıh ) ,c\.ııtalya 

Karabacak (Hasan) Zonguldak 
Karabekir ( (;ı. Kazım ) istanbul 
Karadeniz (Raif) Tmbzon 
Karamursal (Ziya) lstaııbul 
Karcın (Hayrettin ) 11alrkesiı· 

Karaosman (Kani ) l'vlanisa 
Kargı (Yahya Galib ) Ankara 
Kaya ( Şükrü ) lVIuğla 

Kerven (Nahid ) Kayseri 
Kesebh· ( Şakil' ) Tekirdıığ 

Kitabcr ( Hüsııü ) Muğla 

K ılı~ (Ali ) (:azi Antclı 

Kılıç (Muzaffer ) · Uiı·Nmıı 
Kılıcoğlu ( Hakkı ) Muş 
Kınacı ( ~akir ) Anka m 
Kızıldoğan (Hüsrev ) KiJt'S 

Ko~ak ( Şükrü ) l•~r:r.uruıı ı 

1\"ona:- (Hüsnü ) 'l'uluıd 

Koııuk ( ı )ı-_ Sad i) ııuı:sa 

Koptag-rl (UJ. Osıııaıı ) lHa la tya 
Kök en (Hahmi ) İ zınir 
Köprülü (1•\ıa d) J\ars 
Kural ( lk H" ·aınettin ) Bayazrd 
Kmdkan ( lhsaıı ) Çonıh 
Kurdoğ·hı (Faik ) J1unisa 
Kuedoğlu ( ;\feıned Ali ) ~iird 

Kusun ( 1\ enıal ) :Maraş 

K ih:üka. ( .\' e<"ih Ali ) Denizi i 
K ii rı tay r Oıııı·ı· ) 1\nı·s 

L 

l;eHnd (lh-. Rwı ) Ntrmliıı 

M 

Me ın ik ( Dı·. }'atma) Ediı·ne 

Menderes (Adnan ) Aydın 

Mengi (Halid ) Niğde 

Mcntc~c (Halil ) İzmir 
Mete ( İbrahinı ) Reyhaıı 

Mi ma ı·og· l i.ı . ( He~ad) İzmir 
~fo ro nı ( llPdiz ) Koııy;ı 
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Muıııc'u ( hınail Hakkı) Aıııasy iı 

l'VIuş ( llyas Sanı i) ()uru lı 
ivlı~lu ( f•'ikri ) İ~el 

N 

N adi (Ynııus) ~vl\ığla 

N ayınan ( Esrna) Seylıau 

o 

Oku n (Hüsamett in ) Siııolı 

O kay ( Kft.zırn ) Konya 
Okyar ( Fethi ) Bolu 
Ol pak (Kemalettin ) Kocaeli 
Onaran (Halid ) Bmduı· 

Onat (Naiıu Hil.zıııı ) Kuııya 

Onay ( 'l'aliit) Giresun 
Onguu ( Haındi ) İçel 
Oral (Cav id) Niğde 

U ı· er· (Kenan ) Manisa 
Oyta.ç (Dr. Hilmi) Malatya 
Orucoğ·lu (H nilisi ) Si no b 

ö 

Üdül ( Şevket) Türlda ı·e li 
Ögel (Şükrü Ali ) İstanbul 
Ük er (Muttalib ) 1'Ialatya 

Ökmen (Mümtaz) ~-\nkara 

Öktem ( Hayılar Rüs.tü ) Deııizli 

Öndersev (Ali Şevket ) ( lünı Ü \itı ll(' 

Ong·ören (13aha ) Kars 
On gören \ Dr·. lbrahiın Tali) Diynı·kı k rı· 

Ön iz ( Huı·iye ) Di ya dın kıı· 

Ürk ün ( J.'azrl N azmi ) Çankın 

Ür s , ~' ür 1d.n) • \ utnl~·a 
Öymen (f'akihe ) !stanbul 
Ü.zalp ( (ll. Kii Zllll ) Ba lıkt-sir 

Ozdaıuar ( Hüsnü ) ]sparta 

Ü.zdaınar ( fstamat) Eskiııelıir .{. 

Üzelemir (Ahmed ) Eskişehiı· 

Özdemiroğ·lu (Ragrh ) Zoııgulda le .. 
Öz d eş ( Lfıtfi Müfiıl ) Kırşehir 

Üzenç (Ali Rrza) Çoruın ' ' 

Özer (Yusuf Ziya.) Eskişehiı· ; . .. . . • 
Üzey ( Yaşar ) Manisa ) 



·~· ~: _.ı . 
. ~ ' 

Üzge~i· (Hatice) · Çankırı f 
Üzgören CVedit ) Kütahya 
öz oğuz ( !<~sad) Kars 
Qzsoy ( Reşid ) Kayseri 
Öztrak (Paik) Tekirdağ 

p 

Partıı (Muhittin Balıa) Ordu 
Pekel (Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) To ka d 
Peker (Receb) Kütahya 
Pektaş (Mihri) Malatya 
Perker (Hasan Ferid) Kayseri 
Poroy (Nazım) 'l'okad 

R 

Ren da (Mustafa Abdülhalik) Çankırı ... ., 

s 

Sabun en (ls mail) Giresun 
S adak (Necmettin) Sıvas 

Saka (Hasan) 'frabzon 
Sö.karya (Durak) Gümüljane 
Samanlı (Dr. Kazım ) Denizli 
San (Tahsin) .Aydın 

Saracoğlu (Şükrü) İzmir 
Saydam (Dr. Refik) İstanbul 
Saydam (Hakkı) İçel 
Sazak (Emin) Eskişehir 

Selçuk (Rahmi) Balıkesir 

Serim (Sadettin) Kayseri 
Seviğ (Vasfi Raşid) Sıvas 

Sevüktekin (Gl. Kiazrm) Diyarbakır 

Seyfeli (Memed) Kırşehir 

Sirel (Memed Nazif) Kars 
Sir~l (Dr . .Asım) Samsun 
Sirinen (Fuad) Erzurum 
Sı lay (Tevfik Fikret) Konya 
So m er (Memed) Kütahya 
S om yürek (Dr. Hasan Vasıf) Balıkesir 

Soyak . (Hasan Rıza) Burdur 
;soyak (Receb Zühti:i) Zonguldak 
Soydemir (Gl. Zeki ) Erzurum 
Soylu (Faik) Niğde 

.. 



~ökııı<'l'l 

Sud:ı 

Sunguı· 

Süsoy 

:)ahin 
:)ataua 
~crıoı.an 

'I' alay 
'I' alay 
'l'amaç 
'I' an 
'l'aner 
'l'ankud 
1'aptas 
Tarcan 
'1\ıı·han 

Tarınan 

1'av 
Tekin 
Tengirşen k 

'l'iğrel 

Tiridoğln 

'l'ınaz 

'l'okad 
' L'opcoğln 

Tokgöz 
'l'ör 
Tuııalı 

Tunca 
Tut·gay 
Tu zer 
'l'ürel 
Türker 
'!'ürk men 
Tür'leoğlu 

'l'üı·san 

Tüzün 

Uğur 

(C:I. lhs:ın ) 

( l>ı-. ı·;ııün t'eıııal ) 

(Sungur) 
( ŞeYlü ) 

( Meıııed ) 

( J\ bdürrezza k ) 
( Dr. Şükrü ) 

T 

( IJı·. K.asi ın F erid ) 
( ~aclettin J;'eı·id ) 

( ~mi) 

(Hasan Hf!JTİ ) 

(Osman) 
(Hasan Reşid) 

(Dr. ) 
(Selim Sırrı) 
(Ali Raııa ) 

(Tevfik) 
( İhsan) 

(Cemal) 
(Yusuf Kemal ) 

(Zülfü) 
(Alaettin ) 
(Gl. Naci) 
(Emin Aslan) 
(N azmi ) 
( Ahmed İhsan) 
(Edib Servet) 
(Ali ) 
fDr. Cemal) 
(Salih) 
(Dr. Ahmed Fikri) 
(Ali Rıza) 
(Berç) 
(Halil) 
(Turgud) 
(Gl. Şefik) 
(Atıf) 

u 

(1smail Memed) 

Giresun 
Bolu 
Yozgnd 
Siird 

Gazi Anteb 
"Mnı·clin 

Kı.ıstanıoıın 

Niğde 

Bursa 
Kastamonu 
Kocaeli 
:;\falatya 
Maraş 

.ı\ nkara 
Ordu 
İstanbul 
~eyhan 

Dayazı d 
Konya 
~i no b 

Diyarbakır 

Maraş 

Bursa 
Denizli 
Ay dm 
Ordu 
Gümüşane 

Samsun 
Antalya 
Kayseri 
Erzurum 
Konya 
Afyon Karahisar 
Zonguldak 
Manisa 
Denizli 
Çoruh 

Sıvas 1 -.. 
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U! aş ( :\1 \'li lı n ) Nn ııısıııt 
Uluçay ( .\ lıitıed \"rf ik ) .\iğdl' 

Uludağ ( lk Osuıan !:jl'Yki ) ]\ Oll,\11 

Uluğ ( .\'a~icl ) Kütahyıı 

Ulus (Ahmed ) ~\nkara 

Ulusan (Mustafa) Konya 
Um ay (Dr. Puad) lürklaeeli 
Ungan (Hakkı) Van 
Ural (Nuri ) Maraş 

Uran (Hilmi) Seyhan 
1 ra.s (Esad) lunasya 
Uraz (Sadettin) İstanbul 

Ursavaş (Ali Saib) lrfa 
Us ( Asım ) ('o ruh 
LS \Ha k kı Tarık ) (ı iresım 

üyba.llrn ( C'rıni 1) 'l'l'kirdıığ 

l"zel ( Dr. !:inim) :.\ lanisa 
Uzgöreu (Yrl1id ) Kütahya 
lJzmay ( l sıııail Hakkı ) ! hı lu 
l ;;mnc:ar~rlı (lsıııail Hakkı ) Bı ıl ıiH•s ir 

ü 

Gke ı r:ı. Sıtkr) To kıHl 
Ülgen ( Hefet ) l" ı·[a 
Ülkümen ( Haıııdi ) Trabzon 
Ünal ( Kemal ) Isparta 
Üner ( ı\1 usta [;ı Huli(l ) Konya 
Ünsal ( :\1 ii kel'l'em ) lspaı·ta 

V 

\"ardar ( IWat ) ~(ıııı .. nılıln k 
\ "<•ral ( İsınail Hakkı ) ~i ııolı 

y 

Yaşın (0iilu·ü ) (' ıına k kıı lr 
Yalçın ( l lüsryin Cahil1 ) ( 'a nkıl'l 
Yalınan (Ha ıntli ) <>nln 
Yaltırnn ( Dr. Ziya .\ak i ) Ordu 
Yargı (Na lilh ) I\ocarli 
t'azgau ( c: l. .\hnırd ) üı·fa 

Yazıcı ( Yaşar ) istanbul 
Yeğena ( .-\li Mi.inif ) ~eyhan 

Yiğit (İbrahim Süreyya ) Koeacli 
Yrldrrım (:\'abi Rıza ) Çorum 
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Y iin1 cııı ( Ali (';ı ll i lı ) Or cin 
Yıır<lnkiıl ( Meıııe<l ı·;ııı i ll ) t'l'fıı 

Yüeekiik (1\aki ) ~\I tı!-i 

Yii<·r·l ( Has:ııı Ali l izıııil' 
Y li rüker (ıVJeııH'rl .\l i ~ ;-;;ııııstıll 

z 

Zııheı 

/,ır lı 

( ~i:ılııııtıd .\ ediııı) 

( .\1 i ) 
"\ı ;ı l:ı1_, ·;ı 

(_'ıırıılı 

---------~·--------

4 . Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifi 

186"2 doğwnf1ıl11r 

Dr. Gl. Bcsin1 Ömc·r .:\kalın Bilcc.:ik 
Süleyman Sırrı Gedik '1' ra lızuıı 

Hü~cyiıı Iıahmi Gürpınar h:.ühdı_,·;ı 

186"5 doğuınlula1· 

Tahsin San .\~ ·dm 

Ha ticc Özgener Çan kın 
Tevfik Bilge Di.nı rlı;ı kır 

186"6 doğııı11lnla r 

:\aki Yücekök 

1867 doğıwılııla.r 

h:i.mil İrdelp 

1868 doğwnlukır 

Kcma lettin Ol pak 

1869 doğıınılıılar 

;\Lııslaf:ı Felııni Gcr(,;ekor 

Ali Barlas 

Siğdc 

Btır~a 

1 st ;ı ııl11ıl 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şiıı;ısi Bn:l btaııbul 

\~l'kd İzbudak }lanı~ 

~u ri Ural lüıst a ıııoııu 

. \ hmed İhsan Tokgöz Ordu 
lfıılki .'\ydrı . Siir<l 
Ziya Başara Sn·m; 
}fchmccl Emin Yurdakul Urfa 

Jkl'ç Türker 
~ükrü Gülez 

1870 doğıımlıdur 

Faik Kaltakkıran 
Fıı;ıcl Ziya Çiyiltepc 
Yusuf Ziya Özer 

• ( ;J. \lnlıittin Akyüz 

1871 cloğumlnla r 

Dr. Taptas 
(: 1. Pcrtcv Demilhan 
.:\lii.ııir Akkaya 
İbrahim Dalkılıç 
~ 1 Pınrd n-üncşdoğdu 

187'2 rloğıınılulrır 

Oı·g'l'lll'J";ıl . \.li Srıid .\.kbaytngan 

ı f:ıkkı Kılıcoğlu 

A. Kanıhisar 

Bol n 

Edirııc 

El~zığ 

Eski~C'Iıiı· 

Kars 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 
Kütahya 
Samsıııı 

Kocaeli 

U u~ 
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İsmail Çama.ş Ordu Durak Sakarya Gümüşane 

O 1. Ahmed Y azgan Urfa Ahmed Harndi Denizmen İstanbul 
1\l ün i b Boya Van Şevki Çiloğlu Muş 

Dr. Asım Sirel Samsun 
187 3 doğumlula1· İbrahim Mete Seyhan 

Dr. Rdi.k Güran Bursa 
Gl, Akif Ozt~in Erdemgil Sıvas 

J<'3Jtin Güvendiren Bursa 
ReiMi Çiner Sıvas 

(}l. İhsan Sökmnen Giresun 
Ziya Karaınursal İstanbul 1877 doğumlular 

l\Iustafa Ulusan Konya Dr. Emin Cemal Suda Bolu 
İsmet Eker Çorum 

187 4 doğumlular Aziz Samili İlter Erzincan 

Y alıya Galib Kargı Ankara l\iemed Şahin Gazi Antelı 

İlısan Tav Bayazı d Salalı Cimcoz İstanbul 

İsınail Kemal Alpsar Çorum Lutf.i Müfid Özdeş Kırşehir 

l\1 ün ir Çağıl Çorum Kazrm Nami Duru Manisa 

Mazhar Müfid Kaıısu Denizli Hüsnü Konay Tokad 

Şeref Aykut Edirne Behçet Günay Urfa 

Emin İnankur İçel Hasan lrarabacak Zonguldak 

Hakkı Saydam İçel 
Halil Menteşe İzmir 1878 doğumlular 

Gl. Osman Koptagel Malatya A1i Çetinkaya A. Karahi sar 
Kan i Karaosman Manisa Müşfik Ayaşlı Ankara 
Faik Soylu Niğde Rifat Araz Ankara 
Selim Sırrı Tarcan Ordu Ahmed Cevad Emre Çanakkale 
Ali l\Iünnf Yeğena Seyhan Ziya Esen Çankırı 
!lli.tat Şükrü Bleda Sıvas Hasan Cavid Çoruh 
Rnif Dinç Zonguldak Dr. Mustafa Cantekin Çorum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum 
1875 doğumlular Kamil Dursun İzmir 

Arif Baytın Ankara Reşad Mimaroğlu !zınir 

~nkir Kınacı Ankara Şerif İlden Kastanıonu 

Osman Niyazi Burcu Balıkesir Emrullah Barkan Malatya 
H iiscyin C ah id Yalçın Çankırı Osman Dinçer Mardin 
Dr. İbralüm Tali Öngören Diyarlmkır- Ahmed V efi.k Uluçay Niğde 

Hüsnü Özdamar Isparta • Yusuf Kemal Tengirşenk Sin o b 

Bsad Özoğuz Kars Sırrı !çöz Yozga.d 

Dı·. Şükrü Şenozan Kastamonu Rifaıt Vardar Zonguldak 

AliDikınan Kora.eli 
Ressam Şevket Dağ T(Oll?fl 1879 doğıımlulaı· 

Dr. Şakir Ahmed Ediz Kütah~'a f sına il Hakkı M umcu Amasya. 
C:l. Nari Eldeniz Se:vhnn Naf~z Aktun Amasya 

Dr. Hüsamettin Kural Bayazı d 
1876 doğıımlular 

Hasan Cemil Ça.mbel Bolu 
( 'ema.l Esener Balrkcsir Sadettin Ferid Talay Bursa 
E.viib Sabri Akgöl Çorum İlyas Sami Muş Çoruh 
(i 1. K5znn Sevülct:elcin Di:'aı·hııkır Ymmf Başkaya Denizli 
Ziilfü 'l'iğrel Di;yarlıakır Fuad Ağralı Elıl:lığ 
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!stemat Özdamar Eskişehir GL Naci Tına.z Bursa 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane Şükrü Yaşın ()aııaklmlc 

Nahid Kerven Kayseri Akif Akyüz Çoruh 
Abdürrezzak Şwtana Mardin ALi Rıza Özaı:ıç Çorum 
Harndi Y alman Ordu Rüştü Bekit Diyarlıakır 

Abdülhak Fırat Erzincan 
1880 doğumlular Aziz Akyürek Erzurum 

!zzet Ul vi Ayıkurd A. Karahisar Nakiye Elgün Erzurum 

GL Kazım Özalp Balıkesir EminSazak Eskişehir 

MemedEmir Balıkesir Ali RanaTarhan İstanbul 

Fethi Okyar Bolu n 1. Kazım Kara bekir İstanbul 

Refet Camtez Bursa Baha Öngören Kars 

Dr. Mustafa Bengisu Çanakkale Gl. Ali Fuad Cebesoy Konya 

Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum BesimAtalay Kütah~·a 

Na.Diz Dumlu Erzurum Memed Somer Kütahya 

Edib Servet Tör Gümüşane Dr. Saim Uzel Manisa 

Memed Nazif Sirel Kars Şükrü Ataman Muş 

Ali Rıza Esen Kırşehir Şemsettin Güna}tay Srvas 

Hasan Hayri Tan Kocaeli Faik Öztrak Tekirdağ 

İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli Resai Erişken Tok ad 

Osman Erçin Manisa Halil Nihad Boztepe Trabzon 

Yunus Nadi Muğla 
Hakkı Ungan Van 

Dr. Abravaya Niğde 
1883 doğumlular Cemil Uybadm Tekirdağ 

Eşref Demirel Ankara 
1881 doğumlular Rasih Kaplan Antalya 

Hacim Çarıklı Balrkesir Tevfik Arıcan Antalya 

İbrahim Çolak Bilecik .Asaf Doras Bursa 

Salih Bozok Bilecik UL Zeki Soydemir l•~rzurunı 

İsmail Hakkı Uzmay Bolu Şevket Erdoğan Güınüşan l' 

Halıi.d Onaran Burdur Atıf Bayındır istanbul 

Mustafa Abdülhalik Renda Çankrrı Dr. Neşet Ömer İrdelp İstanbul 

Fuad Bulca Çoruh Harndi Aksoy İzmir 

İhsan Kurtkan Çoruh İbrahim Demiralay Isparta 
GL Şefik Tursaın Denizli İbrahim Gramtay Kastamonu 
Tahsin Berk Elazığ Sami Erkman Kastamonu 
Sadri Maksudi Arsal Giresun Mahmud Nedim Zapcı Malatya 
Dr. Refik Saydam İstanbul Halil Türkmen Zonguldak 
GL Refet Bele İstanbul 

Rahmi Köken İzmir 1884 doğumlulat· 

Cemal Tekin Konya Aka Gündüz Ankara 
Dr. Hilnırl. Oytaç Malatya Mitat Dağdemir Bolu 
Memed Ali Kurdoğlu Siird Asım Us Çoruh 
Hüsamettin Okan Sin o b Fazlr Ahmed Aykaç Elazığ 

1882 doğumlular 
Ali Şevket Öndersev Gümüşane 
Celal Bayar İzmir 

Esad Uras Amasya H üsrev Krzıldoğan Kars 
Dr. Hulüsi Alataş Aydın Reşid Özsoy Kayseri 
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İsmet İnönü Malatya Rıza Erten Matdin 
Vasıf Çmay Malatya Ali Canib Yöntem Ord"Q. 
İrfan Feııid Alpaya Mardin V asfi Raşid Seviğ Srva.a 
Sadullah Güney Muğla Rahmi Apak Tekirdağ 

Şükrü Kaya Muğla Ali Saib Ursa.vaş Urfe. 
Halid Mengi Niğde 

Ruşeni Barkın Samsun 
1888 doğumlular 

Hilmi Uran Seyhan 
Rasim Başara Sıvas N azmi Topçuoğlu .Ay dm 
Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ İsmail Hakkı Uzunçarşı:lı Balıkesir 

Nazım Poroy Tok ad Örge Evren Balıkesir 

İbrahim Arvas Van Ali Zırh Çoruh 
Nabi Rıza Yıldırım Ço:rıum 

1885 doğumlular Saffet Arıkan Erzincan 
Talat Onay Giresun 

Dr. Cemal Tunca Antalya Ömer Küntay Kars 
Atıf Tüzün Çoruh Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Şükrü Koçak Erzurum Kenan Örer Manisa 
Mükerrem Ünsal Isparta Hilmi Çoruk Mardin. 
Dr. Fuad Umay Kırklareli Dr. Hüseyin Avni Ercan Muğla. 
Şevket Ödül Kırklareli Dr. Rasim Ferid Talay Niğde 
Refik İnce Manisa Amiral Tahir Engin Samsun 
Edib Ergin Mardin Zühtü Durukan Samsun 
Muhittin Baha Pars Ordu 

İsmail Hakkı Veral Sin o b 
Hasan Saka Trabzon 
Celal Arat Yozgad 

Sabiha Görkey Sıvas 

Harndi Ülkümen Trabzon 
Ekrem Pekel Yozgad 

Refet Ülgen Urfa 
Ömer Evci Yoogad 

1886 doğumlular 

Şekibe İnsel Bursa 1889 doğumlular 
Mecdi Boysan Edirne 

Cemal Akçm A. Karahisar 
Şükrü Ali Ögel İstanbul 
Faik Baysal Kayseri 

N u ri Göktepe Aydın 

Memed Seyfeli Kırşehir 
Dr. Hasan V asü Somyürek Balıkesir 

MemedErten Maraş 
İbrahim Necmi Dilmen B:ııtdll1l' 

Hüsnü Kitabcı Muğla Zeki mesud Alsan. Diyarbakır 

Hakkı Tarık Us Gireının 

Sadettin Serim Kay&eri 
1887 doğumlular Salalı Yargı K.ocaeli 

Dr. Mazhar Germen Aydın Ali Muzaffer Göker Konya 
Cevad Abbas Gürer Bolu Dr. Osman Şevki Uludağ Konya 
Hilmi Ergeneli Çanakkale Naiıın Hazim Onat Konya 
Huriye Öniz Diyarbakır Receb Peker Kiltah ya 

Osman Işın Eskişehir Yaşar Özey Manisa 

Şükrü Saracoğlu İzmir Kemal Kusun Maraş 

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu Damar Arıkoğlu Seyhan 
Ragıb Akça Kocaeli Sırrı Day Trabzon 
Mustafa Halid Üner Konya Emin Draman Yozgaıd 

Ömer Dinç Kütahya Necati Güneri Zıi>nguJ.dak 
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1890 doğumlular Dr. Galib Kahraman Bursa 

Emin Aslan Tokad Denizli 
Hatr Çırpaıı Ankara 

Dr, Memed Ali Ağakay Gazi Anteb 
Nurnan Aksoy Antalya 

Remzi Güres Gazi Anteh 
Hayrettin Karan Balıkesir 

Hazrm Börekçi Kırşehir 
Hasan Rıza Soyak Burdur 

Ahmed Harndi Dikmen Konya 
Haydar Rüştü Öktem Denizli 

Muttalib Öker Malatya 
Fethi Altay Elazığ 

Hasan Reşid Tankud Maraş 
Nafi Artuf Kansu Erzurum 

Dr. Rıza Levend Mardin 
Ali Kılıç Gazi Anteh 

Memed Ali Yörüker Samsun 
Tahsin Coşkan Kastamonu 

Cevdet Kerim İncedayı Sin o b 
Hasan Ferid Perker Kayseri 

Daniş Eyuboğlu Trabzon 
Kazrm Gürel Konya 

Ragıb Özdemiroğlu Zonguldak 
Tevfik Pikret Sılay Konya 

Receb Zühtü Soyak Zonguldak 
Ali Tunalı Samsun 
Necmettin Sadak Sıvas 1894 doğumlulaı· 
Galib Pe:k:el Tok ad 

Dr. Sadi Konuk Bursa 
1891 doğumlular Ferid Celal Güven İçel 

Harndi Ongun İçel 
Haydar .Ç~~el A. Karahisar 

Sadettin Uraz İstanbul 
Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 

Sadettin Epikmen İzmir 
Dr. Kazım Sa.manlı Denizli 

Srtkı Şerif Eken Kastamonu 
İsmail Sabuncu Giresun 

Ömer Biçer Seyhan 
Ferruh Güpgüp Kayseri 

Tevfik Tarman Seyhan 
Muhlis Erkmen Kütahya 

Hulftsi Oruçoğlu Sin oh 
Hikmet Bayur Manisa 

Sungur Yozgad 
Tahir Hitit Manisa 
Turgud Türkoğlu Manisa 

1895 doğumlular 
Naki Bekmen Siird 
Şakir Kesebir Tekirdağ Mümtaz Ökmen Ankara 

Cezmi Erçin Antalya 

1892 doğumlular Fikri Mutlu İçel 

Mihri Pektaş )l[alatya 
Tayfur Sölanen Antalya 

İsmail Memed Uğur Sıvas 
Halid Bayrak Bayazıd 

MitatAydın Trabzon 
Ziya Gevher Etili Çanakkale 

Raif Karadeniz Trabzon 
Dr. Harndi Berkman Denizli 
Necib Ali Küçüka. Denizli 

1896 doğumlular 
Hüsnü Çakır İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd İzmir Enver Adakan Balıkesir 

Nuri Tamaç Kastamonu Kemal Ünal Isparta 
İbrahim Drblan Kocaeli Vedit Uzgören Kütahya 
Kazım 0kay Kötıya Salih Tugay Kayseri 
Faıik Kuroo~lu Manisa Osman Taner Malatya 
Dr. Ziya Naki Yaltırnn Ordu 
Süreyya Genca Tok ad 1897 doğWınlular 

Fuad Gökbudak Urfa 
İzzet Akosman A. Karahisar 
Ahmed Ulus Atıkara 

1893 doğumlular 
Muammer Eriş Ankara 

Falih Rıf.kı :Atay Ankara ·- Muzaffer Kılıç · Gıresun 
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Hasan Ali Yücel Lmiı· Türkan Örs Antalya 
Bediz Morova Konya Sabıha Gökçül Balıkesir 

Seniha Hizal Trabzon AtıfAkgüç Bursa 
Muhittin Dinçsoy Urfa Bekir Kaleli Gazi Anteb 
Esad Çakmakkaya Zonguldak Fakihe Öymen İstanbul 

Hayrullah Ergin İstanbul 
1898 doğurnlulaı· Zühtü Akın Kırklareli 

Hilrmet Işıık Erzincan 
Ha.m.di Gürsoy İstanbul 1901 doğumlular 
Yaşar Yazıcı !stanbul 
Şevki Süsoy Siird Rahmi Selçuk Balıkesir 

Hürrem Ergün Tok~ d Mustafa Eken Konya 
Naşid Uluğ Kütahya 

1899 doğumlular Meliıha Ulaş Samsun 

Adnan Menderes Aydın 

Fuad Sirmen Erzurum 1903 doğumlular 

Ahmed Özdemir Eskişehir Dr. Fatma Memik Edirne 
Ömer Asım Aksoy Gazi Anteb BenalArınan İzmir 
Ali Riza Türel Konya Alaettin Tiridoğlu Maraş 
Esma Nayman Seyhan 

1900 doğumlular 1904 doğumlulat· 

:Jlcbrurc Gön.enç .\ . Kanılıis;ıı· Cavoid Oral Niğde 

5 - Sayın üyelerin neşetlerine göre tasnifi 

:Jl ectli Boysan Edirne 

Bahriye 

Ahmed Harndi Denizmen İstanbul 

.Aaniral Fahri Engin (ve İngilte-
rede) Samsun 

Baytar 

Ali Riza Özenç (ve Hukuk) 
Ali Rıza Esen 
Nuri Ural (ve Fransada) 
Genera~ Ahmed Y azgan 

Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

D işçi 

Şevki Çiloğlu (Atina) 
Büsarnıettin Okan (ve eczacı) 

Muş 

Sin o b 

Ecole libre des sciences politiqıoos et morale~ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
İbrahim Grantay 

Nuri Tamaç 

Eczacı 

Ahmed Vefik Uluçay 
Hüsamettin Okan (ve dişçi) 
Ekrem Pekel 

Elazığ 

Kastamon n 

Kastamonu 
Niğde 

Sin o b 
Yozgad 



Erkanı harbiye 

Arif Baytın 
Kazrm Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
General Naci Tmaz 
General Şefik Türsan 
Fuad Zjya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 

Saffet Arıkan 
General Pertev Demirhan 
General Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
General İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
General Kazım Karabekir 
G ı. Refet Bel e 
Şükrü Ali Ögel 
Samih Erkman 
Şerif İlden 
lıı1tİı Müfid Özdeş 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
İsmet İnönü 

)[ahmud Nedim Zabcı 
Osman Erçin 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 

Cevdet K erim İncedayı 
Cemil Uybadrn 
Rahmi Apak 
Behçet Giinay 

E vkaf 

Rüştü Bekit 

Harbiye 

.\li Çet inkaya 
Aka Gündüz (Kısmen) 
Cemal Esener 
Halıid Bayrak 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
Cevad Abbas Gürer 

Ahmed Cevad Emre (Kısmen) 

Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 

Ankara 
Balıkesir 

Bolu 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
Elazığ 

Erzincan 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 

! stanhul 
İstanbul 
lstanhııl 

Kastaınonıı 

Kastamonu 
KırşrlıiP 

Kocaeli 
Koıı~·:ı 

Kütahya 
Malatya 

Malat~·a 

Manisa 
Muğla 

Samsun 
Sin o b 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Urfa 

Diyarbakır 

A. Kanı lıi s;ıı· 

Ankara 
Balıkesi r 

Bayazı d 
Bilecik 
Bilecik 

· Bolu 

Çanakkale 
ÇoruJ1 
Çortıh : 
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Eyüb Sabri A:kgöl 
General Kiazrm Sevüktekin 
Tedik Bilge 
Abdülhak Fırat (ve huk-uk) 
~afiz Dumlu 
}!uzaffer Kılıç (ve hukuk) 
Ali Şevket Öndersev 
~evket Erdoğan 

Halekı Saydam 
Ali Barlas 
General Muhittin Akyüz 
H üsrev Kızıldoğan 
Nahid Kerven (ve Pariste) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
General Osman Koptagel 
Vasıf Çmay 
Kazım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Haklu Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Selim Sırrı Tarcan 
ı n. Xaci Eldeniz (ve Almanyada) 
İbrahim Mete 
Mıemed Ali Kurdoğlu 
nı. Akif Öztekin Erdcmp::l 
Hüsnü Konay 
Ali Saib Ursavaş 
Celal Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk 

Cemal Akçm (3 ncü sınıfa kadar) 
~Iümtaz Ökınen 
N u man Aksoy 
Tevfik Arıcan 
. \ dnan Menderes 
Orgr Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Thsıın Tav 
tıwahim Ne'cmi Dilmen 
.-\saf Doras 
Atıf Akgü~ (ve Romada) 
fiadcttin ferid Talay 
~iya Govher Etili 

Fazıl Naz.mi Örkün (ve Atina) 
Ali Zırh 
_\]i Riza Özenç (ve baytar) 
.:'llünir Çağıl 

Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 

Gümüşane 

İçel 
İstanbul 

Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
i\Iuş 

Muş 

Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sıvas 

Tokad 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 

A. Kara h i sar 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazrd 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Çorum 



Emin Aslan (ve ziraat) 
Haydar ' Rüştü Öktem 
Necib Aliô Küçüıka 
Yusuf B~kaya (Ehliyetnameli) 
Şeref lı\ykut 

A:bdülhak Fırat (ve harbiye) 
Fua'd SirmAn (ve Roma~ 
İstemat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asnn ~ksoy 
Hakkı Tarık ' Us 

İsmail · Sabımcu (ve ticaret ) 
Muzaffer Kıhç (ve harbiye) 
Sadri 'M:aksudi Arsal (Moskova 
ve Paris) 
Ferid Gelal ' Güven (ve sanayii 
nefise) 
Hamdi Ongun 
Salalı Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Pariste) 
Mahmud Esad Bozkuı·d (ve t s
viçrede) 
Rahmi Kökını 
Kemal Üınal 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kıüntay 
Faik Baysal 
Hasan IFel'ld Perker 
Reşid' Özsoy (ve yüksek ticaret) 
Hasan Hayri Tan 
Ragrb Akça. 
Salalı Yargı 

Ali Riza Türe] (Te Pnristr) 
Cemal 1Tekin (kısmen) 
Kazım · Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
Naşid Ulıiğ 

Kenan Orer 
Refik İnce 
Alaettin 'Tiridoğl u ( Pariste) 
Kemal 'Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya (ve harbiye) 
Osman fDinçer 
Hüsnü K.itabcı 
Şükrü Kaya (ve Fransadıı) 
Yunus Nadi (kısmen) 

Ali Caırib ·Yöntem 

Denizli 
Denizli 
Denizli 

'Denizli 
Edirne 
Erzincan 
·Erzuı:um 

i ·Eskiııehir 

ı Eskişehir 

Gazi Anteh 
Gazi Antelı 
Gi·resun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 

İçel 

İçel 
!!stanbul 
İzmir 

ı İzmir 

İzmir 
.Isparta 
ı Kars 
:Kars 
<Kayseri 
KayReri 
'Kiay.seri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kon;ı>a 

KQnya 
Konya 
KQnya 
Küt~hya 

Manisa 
Manisa 
Maraş 

Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

Muğhı 

Omu 
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Muhittin Baha Pars 
Yusuf Kemal Tengirşenk (ve 
Pariste) 
Vasfi Raşid Seviğ (ve Paris) 
Nazım Poroy (ve Pariste) 
Resai Erişken 
Harndi Ülkümen 
Raıif Karadeniz 
Fuad Kökbudak 
Emin Draman 
N ecaıti Güneri 
Ragıb Özdemiroğlu 

Ordu 
Sinob 

Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Husuii tahsil görenler 

!zzet Ulvi Aykurd 
Hatı Çırpan 

MemedEmir 
Hatice Ö?Jgen~r (v.e Rüşıtiye) 
Hasan Fehmi Ataç 
Fikri Mutlu (ve orta) 
Celal Bayar 
Esad Özoğuz 
Ferruh Güpgiip 
Şevıket Ödül 
Damar ArıkQğlu 
Remzıi Çiner (ve orta ve Paris
te Ulumu siyasiye mektebinde 
ınaliy·c dersleri) 

A. Karahisar 
Ankara 
Balıkesir 

Çankırı 

Gümüşane 

İçel 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Seyhan 

Sıvas 

ldadi tahsiZi göı·etıler 

Eşrd Demirel 
Müşfik Ayaşlı (kısmen) 

Hayrettin Karam. 
Halid Onaran (ve hususi) 
Hasan Riza Soyak 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Özdemir 
Ali Kılıç 
Harndi Gürsoy (ve Almanyada) 
Memed Somer (kısmen ve ıhu
susi) 
Şükrü :Ataman 
Ali Tunalı 
Şevki Süsoy 
~'lita.t Ş.üıkrü ~ Bleda (ve Cenev
rede :fen .tahsili) 
Hakkı Ungaın 

Sırrı !çöz (ve Mülkiyeden ehli
r('tnamcli) 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

Bolu 
Burdur 
Diyarbakır 

Eskişehir 

Gazi Antelı 
İstanbul 

Kütahya 
Muş 

Samsan 
Siird 
Srvas 

Van 

Yozgad 
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!lk tahsı"l göı-enler 

~abi Rıza YrldJrım 

l\Iustafa Eken 
Ömer Dinç 
!smail Memed Uğur 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Kolejde okuyanlar 

Berç Türker (ve Galatasaray ) 
Mebrure Gönenç 
Mihri Pekıtaş 

Lise tahsiZi görenle ı · 

Tayfur Sökmen 
Rahmi Selçuk (7 ye kadar ) 
Kamil Dursun (ve hususi) 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) 
Kamil İrdelp 
Esma Naymıın 
İbrahim Arvas 

Çorum 
Konya 
Kütahyıı 

Sıvas 

Zonguldak 
Zonguldak 

A. Karalıisaı· 

A. Karahisar 
Malatya 

A1ıtal~ra 

Bal:rkcsrr 
hmir 
Kocaeli 
Niğde 

Seyhan 
Van 

.Medrese tahsiZi görenler 

Rasih Kaplan ( Camiülezher) 
Mustafa F ehrni Gerçeker 
llyas Sami Muş 
İsmet Eker (ve Rüştiye) 
Emin Sazak (ve hususi) 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Veled htmdak (ve hususi ) 

Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Hulki Aydın (ve Rüştiye) 
Sül eyman Sırrı Gediık 
Ömer Evci 

Muallim rnektebi 

Sabıha Gökçul (yüksek) 
Hikmet Işık (ve lise) 
N akiye El gün 
Hasan Ali Yücel 
Hazim Börekçİ (kı sm€ n yüksek ) 
Bcsim Atalay (yüksek) 
Harndi Yalınan (yüksek) 
Şemsettin Giinaltay (yüksek ) 

Antalya 
Bursa 
<)o ruh 
Çorum 
Eskişehir 

lç_el 
I spaı.·ta. 
Isparta 
KasııtmoRıı 

Kvnya 
Konya 
Siird 
Trabzon 
Yozgad 

&Irk esir 
Erzincan 
Erzurum 
hmil1' 
Krrşehi. ı- · 

Kütahya 
Ordu· 
Sıva.~ 

Mühendis mektebi 

Enver Adakan (Almanyada) 
Sadett in Epikınen ( 1\hcarista,ı

da) 
Mitat Aydın 

Haydar Çerçel 
Esad Uras 
tsrnail Hakkı Mumcu 
Oezmi Erçin 
~azmi Topçuoğlu 

Hacim Çarrklr 
Fatin Güvendiren 
Rcfet Camtez 

H ilmi E l"gt>ncl i 
Şükrü Yaşın 

Mülkiye 

Hüı:,~y in Ca hid Yalçın 
11. AbdüUıalik Henda 
Asrın Us 
Atıf Tüzün 
tsrnail Kemal Alpsar 
}'lazhar MiHid Kaııısu 

Zeki Mesud Alsa n (vP Parist r) 
Fuad Ağralr 
Aziz Akyürek 
Nafi Atuf Karuru 
Reınzi Güres 
Münir Akkaya. 
Atıf Baymdrr 
Hüsnü Çakır 

Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Sarac6ğlu (ve Cenevre ) 
M ükerrem Ün sal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin S·erim 
İbrahim Süreyya Yig.id 
Ali Muzaffer Göker (ve Pariste) 
Kazım Okay 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Mn1italib Öker 
Emrullah Barkan 
Faik Kurdoğlu (Brüksel Üniver
sitesi) 

Hasan Reşid Tankut 
Ahmed İhsan Tokgöz 
1 smail Çamaş 
Memed Ali Yürüker 

Balıkesir 

lzmir 

'l'r-ahzoıı 

A. Karailisar 
Amasya 
Amasya 
Antalya 
Ay dm 
Balıkesir 

Burr,a 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 

Çankırı 

Çoruh 
Çornh 
Çorum 

, Deni.zli 

Diyarbalur 
Elazığ · 

Erzu:runı 

B::nurnm 
Gazi Anteb·, 
Gil'esunı 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 
lam h· 
lspaıta 

Kaysm·i · 
Kayse6 
Kooeli 
KonyR 
Konya 

Kütah~ra 

Malatya 
Malatya 
Maniııa 

Maraş 

Ordu 
Ordu 
Samsnıı 



ZüMü Durukan 
Ali lVIünü Yegena 
Hilmi Uran 
Faik Öztrak 
Şakir Kesebir 
Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Pariste) 
Sırrı Day 
MemedEmin Yurdakul 
Rifat Vardar 

Nüvab mektebi 

Raif Dinç 

Sanısun 

Seyhan 
Seyha ıı 

Tekirdağ 

'l'ekirdağ 

To ka d 
'J'ra lnoıı 

Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Zonguldak 

Sungur 

Orman mektebi (Yüksek ) 

Yazgad 

Orta tahsil görenler 

.Ahmed Ulus 
Yahya Ga1ib Kargı 
Şekibe insel 
Ziya Esen 
Akif Akyüz 
Hasan Cavid 
Durak Sakarya 
Fikri Mutlu (ve husus!) 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
S:ı:tkı Şerif Eken 
Zühtü A:km 
Memed Seyfeli (ve hususi) 
Bediz Morova 
Mustafa Halid Üner 
Osman Taner 
Kani Akeken 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Halid Mengi 
Ömer Biçer 
Remzi Çiner (ve husus! ve Pa
riste uluumu siyasiye mektebiıı

de maliye derslerine devam) 
HaLil Nihad Bo~tepe 
Receb Zühtü Soyak 

Ankara 
Ankara 
Bursa 
Çankırı 

Çon1lı 

Çoruh 
Gümüşane 

İçel 
. İstanbul 

İstanbul 
Kastaınoııu 

Türkiare 1 i 
Kırşehir 

Kon:va 
Konya 
Mala1y a 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Niğde 

Seyhaıı 

Sıvas 

Trabzon 
Zonguldak 

Posta ve t elgraf (Yii,ksek ) 

Ali Rana Tarhan (Almanya ve 
Belçika) 

!stanbul 
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Baha Öngören (Fransa) Kars 

Rüştiy e tahsiZi gö1·enler 

~ afiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Tahsin San 
Şükrü Gülez 

Hatice Özgener (ve husus!) 
İsmet Eker (ve medrese) 
!<"aik Kaltakkıran (ve hususi) 
Tahsin Berk (ve hususi) 
Osman Işın 
Memed Şahin (ve hususi) 
Yaşar Yazı cı 

Ziya Kararnursal (ve hususi) 
MemedErten 
Abdürrezzaık Şatana (ve hususi) 
Faik Soylu (ve hususi) 
Memed Güneşdoğdu (ve hususi) 
Ziya Başara (ve hususi) 
Daniş Eyuboğlu 

Münih Boya (ve hususi) 

Sanayii nefise 

Ferid Celal Güven (ve hukuk) 
Ressam Şevket Dağ 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Aydın 

Bolu 

Çankırı 

Çorum 
Edirne 
Elazığ 

Eskişehir 

Gazi Anteh 
İstanbul 

İstanbul 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Samsun 
Sıvas 

rabzon 
Van 

İçel 

Konya 

Ticaret rnektebi (Yüksek) 

!zzet Akosman (İsviçrede) 
F ethi Altay 
İsmail Sabuneu 
Reş.id Süsoy 
Muhiddin Dinçsoy (Fransada) 

Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Mazhar Germen 

Tıb 

Dr. Hasan Vasıf Som~rürek 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Besim Ömer Akalrn 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 

A. Karalıisal' 

Elazığ 

Giresun 
Kayseri 
Urfa 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bayazı d 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 



Dr. Harndi Bevkman 
Dr. Kazım Sa.manlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre (ve Ce
nevre) 
Dr. Memed Ali Agakay 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 

Erel 
D'r. Neşet Ömer !rdelp 
Dr. R.efik Saydam 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Riza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Ziya NakiYal•trrm 
Dr. Asım Sirel 

Üniveı·site 

Palih Rrfkr At:ıy (Bdehiyat) 
1\fuammer Eriş (lliyaziye) 
Türkan Örs (Felsefe) 
İsmail Hakla Uzunçarşılr (Ede
biyat) 
Huriye Öniz (Londra 'ÜniYer
siitesi) 
'.ralat Onay (Edebiyat) 
Fakihe <Jymcn (Coğrafya) 
Benal Arıman (Sorbon iiniver
si·tesinden) 

Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Edirne 
Erzurum 
Erzurum 

Gazi Anteb 
İstanbul 

!stanbul 
!stanbul 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Sıınısıııı 

Ankara 
Ankara 
Antalya 

Balrkcsir 

Di~·arhakır 

Giresun 
!stanbul 

İzmir 

281-
Salih TUrgay (Kimya) 
Hikmet Bayur (Sorbon iiniver
sit~) 

Meliha Ul~ (Edebiyat) 

Hulfuıi Omeoğlu (İ1ahiyat) 
İsmail Haıkkı Veral (İktısad) 

N cemettin S adak (Liyon ünwer
sitesi) 

Rasim Başara (Edebiyat) 
Sabiha Görkey (Riyaziye) 
Yahya Kemal Beyatlı (Sor
bonne) 
Hürrem Ergün (Yena'da fel
sefe) 
Seniha Hızal (Fen) 
Refct Ülgen (Riyaziye) 

Zimat mcktebi 

Nnri Göktepe (Selanikte) 
İsmail Hakkı Uzmay (Halkalı) 
Mi·tat Dağdemir (Halkalı) 
Emin Aslan Tokad (Monıtpel

lier - ve hukuk) 
Haındi Aıksoy (Halkalr) 

Tahsin Coş.kan (Halkah) 
ihrahim Dıblaıı (Fransada) 
Ahmed Harndi Dikmen (Ye Al
manyada) 
Mnhlis Erknıeıt (ve Almanyada) 
Yaşar Özey (ve Almanyada) 
Rıza Erten (ve Fransada) 
Caıvid Oral (Almanyada ve si
yasi h ilgiler yüksek mekti."bi ) 
Tcvflk Tarman (ve Almanyada.) 
Süreyya Genca (ve Almanyada) 
Naki Bekmen (Halkalr ve Al
manya) 

Kayseri 

Ma.nisa 
Samsun 
Sin o b 
Sin o b 
Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

Tokacl 

Trabzon 
Urfa 

Ay dm 
Bolu 
Bolu 
Denizli 

İzmir 

Kastamonu 
Koceli 
Konya 

Kütah ~ra 

Manisa 
Mardin 
Niğd(• 

Tokad 
Seyhan 
Siird 



6 - Sayın üy~lerin bildikleri yabancı di~lere göre tasnifi 

Berç Türl):er~ -~ 

İzzet Akosn:ı.an 
Arif Baytın · ·· 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rı:fkı Atay 
Cezmi -Er• ;n~ 
Cemal Escirer 

Alinan 

Dr. Hasan Vasıf Soruyürek 
Enver Adakan 
Dr. Hüsamettin Kural 
Hasan Ceınil Çambel 
Şekibe İnsel 

GL Şe:fik Türsan 

Gl. Kiazmı Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Mecdi Boys_an 
Aziz Saıuih fltcr 
Saffet Arıkan 
AzizAkyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
m. Pertev _Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Gl. İhsan Sö k nı rıı 
Sarlri Maksuni Arsal 

Ali RanaTa-rhan 
Ahf Baymdrr 
Dı·. Tuğıııııirnl ITı-ıkln ~innsi 

Erel 
nı. Ka ZT111 K ;:mı bekir 
Gl. R.efct Rcle 
Tiaııırli (iürso,v 
Sndı>ttin Fl";ı s 

Ziy:ı Tüır:ıınııı·s<ıl 

Balı:ı Öngören 
İlırahim flrantay 
Şerif tlden 
~alih Tmg-ay 

A. Karahisar 
A. Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

· Antalya 
Ba1rkesir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bolu 
Bursa 
Denizli 

D"ynı·hakrr 

Di~'arbakrr 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazi Anteb 
GirPsnıı 

r.iresnıı 

!stanbul 
!stanbul 

İ stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 

Orgeneral Ali Said Aklıaytıığan KocAeli 
1\lımcd Httuıdi Dilemen Konya 

Ali · Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Receb Peker 
V erli t U zgö ren 
Eınrullah Barkan 
İsmet İnönü 
1\fahınud N edi ın Zabcr 
Tnı·g-ud Türkoğlu 

Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tan kut 
Dr. Rıza LeYent 
Cavid Oral 
Dr·. Alıravaya 

..-'\lım cd İhsan Tokgöz 
Hameli Yalman 
Ali Tlmalı 
Aıniral Fahri Engin 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfik Tarman 

Naki Bekmen 
Hüsnınettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 
N f'Cınettin Sadak 
Vasfi Raşid Seviğ 

Rahmi Ap:ık 
Hürrcm Ergun 
Hiisnü Konay 
::;iiı·t•yy<t O.cnra 
H<·hç;et Günay 
('clill Ar:ıt 

Haydar Çerçel 
Y:ıhya Gali.b Kargı 
Rasih Kaplan 

Arab 

İsınail Hakkı Uzunçarşrlı 

Halid Onaran 
P:ı H n li-iivendiren 
Mustafa F'elııni Gerçeker 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Marnin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
O o·dn 
Samsun 
Samsun 
Seyh::ın 

Seyhan 
Seyh::ın 

Siird 
Sinob 
Sin oh 
Srvas 
Srvas 

Tekirdağ 

To karl 
Tokad 
To karl 
Urfa 
Yozgad 

A, Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Burdur 
Bursa 

Bursa 



Jı'aul Nazıni Öı·kün 
Jiyas Sami Muş 
Riiştli Bekit 
M ecd i Boysan 
Şt·ref Aykut 
'f'ahsin Berk 

Y ıısuf Ziya Özer 
Saclı·i Maksudi Arsı:ıJ 
Talat Onay 
]<;ın in İnankur 
Hii.snü Üzdaınar 
Fııad Köprülü 
Veled lzbndak 
Fel'l'üh Güpgüp 
M usta fa Ulusım 
Naim Hazrm Onat 
Besim Atalay 
1\fenıed Somer 

Emrullah Barkan 
H:ı.srın Reşid Tankut 
Abdürı·czzak Şatana 

Hameli Yalınan 
Rulki Aydın 
1Tehnıed Ali Kurcloğlu 
~rmsettin C:ünaltay 

fjüleyınnn Sırrı Gedik 
Fnad Gökbudak 
Hakkı Ungan 
İbrahim A rvas 
Crlal Arat 
Raif Dinç 

Azeri 

Velrrl İzlıudak 

Bulgar 

Cevad Abbas Gürer 
lsınail Hakkı Uzmay 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 

Bcrç Türker 
Esad Uras 
j i yas Sami Muş 
Hakkı Ungan 
l\lünib Boya 

Ermeni 

~~ ıli ı k ll'l 
~\ol'llh 

Diyıırbakrr 

Edirne 
E<lirııe 

Eylilzığ 

Eskişebi ı: 

Cliı·esun 

Uil'esuıı 

i Çl'l 

ls pa rta 
Kııı·s 

l\astaııı nı ı u 
1\ııys e l'i 

T\onyıı 

Konya 
Kiit:ı.lıyıı 

Küt a h~r:ı. 

:ı\falatya 

lVfaraş 

Mardin 
Ord n 
Si i rtl 
Siinl 

8ıvııs 

'l'rabıoıı 

Urfa 
Van 
Van 
Yozg:ad 
Zongnlrlak 

Kastamonu 

Bolu 
Bolu 
'l'okad 
To ka d 

- 2!33 

A. Karahisar 
Amasya 
Çoruh 
Van 
Van 

Y;ıhyn (:alilı l\:ıı·g-r 

Jsııın.il Hakkı U:mnçarşılı 

:Jlustafa Felııni Gerçekeı· 
Fazrl Nazıni Örkün 
i ı., · as Sami Muş 
lsınet Eker 
0pı·l'f Aykut 

Yıısuf Ziya Özer 
Sııchi Maksudi Ar.'ml 

T:llfıt. On:ı~' 

Emin lnankur 
Fıı::ıd Köprülü 
Velen t:dmdak 
.\';ıiın Hazim Onat 
Hesiın Atalay 
Hikmet Bayur 
Ali Can i b Yöntem 
Ruşrııi Barknı 

Süleyman Sırrı l:eclik 
Puau C:öklıurlıı k 
ihr::ılıim Arvas 
llııif Djnç 

.\1 i ~·etiıtlmya 
Herç Türker 
Haydar Çerçel 
1 zzet Ak osman 
lzzet Ulvi Aykut 
Mebrure Gönenç 

E:;ad Uraz 
_\ka Gündüz 

Fransız 

Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkr Atay 
M u::ı m ııı er Eri ş 
Mümtaz Ökmen 

<..'ezın i Erçin 
Dr. Cemal Tunca 
Türkan Örs 
Dr. l\T::ızhar r-~ermeıı 

N azmi 'l'opcoğlu 

•,;) :.:M ~ · ~ · ·::: ,t-;; ~~J~ 

Ahlit'nı::· ',.· :J ~,< 
l~nhkC:'iR' ., .. , 

· J1nrs:ı., . . 1 
. Ça:nkli!li r · 

{)ü'l'.Uh;· · •·'' 

· .. ·,'<)or.mit · ~-, '· ,,; 

.' "F.klirne ..-... 

· ·Eskiı;ıehiı· 
Gir·esün · -:.·: ~~ 

- f+iı·esıı n · . · .• ~ 

·•: . .-.· 1c,;cl.. : _ .. 
Kıı~·.ı>:.· .. 

· 1üist.ınıioım : . 
, ,.Konya . ~ 

-Kü~alıya . J. · 

, _ }1api~a 

Qı~dn 

Sıınlınııı 

'J'ralızoıı 

. Urfa 
Van
Zoııgııldıık 

;,A,.J(at'ahisiir· r. 
· ·A. · Kaı·a.hiMi< 

A. Karahis:aır .. 
A . . Kar1ihiSJ;l1'· 
j\ ... _ Ka.rahJ saı,: . 

A. ~arahisa,r · 

-. Amasya 

Ankara .'·: 
· Ankara .. 
· Ankara 
Ankara 

-An·kan~ 

'Ankara -

. _Antalya 
Antaiya _ 

..... · ~talya, 
Aydın 

Ay o ın 

... · .. 

•. .i 

Dr. Hasan Vasrf Soınyi.i.rck . Balıkesir; 

Gl. IGlzını Özalp 
Hacim Çarıkir 
Jsınail Hakkı Uzunçarşr.lıO• 

Dr. Ilüsimıettin Km·al 

· . _: .B.a.ııkeşir . 
_:ŞA~~ir: - :; ?·~ .: 
~}~:Çf>5lts :;:-:,.;;· 
Ba.yazrd ~, -, ~· . ~··· . . ·- .. - ·--· 



İht. GL Beshn Ömer Akalm 
İbrahim Çolak 
Salih Zozok 

Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
M:itat Demirdağ 

Halid Onaran 
İbrahim .Necmi Dilmen 

Asaf Doras 
Atrf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 

Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. . N aci Trnaz 
Hefet Canıtez 

Ahmed Cevad Emre 
Dı· Mustafa Bengisu 
1 lilm i Br geneli 
8ükrü Yaşın 
Ziya nevher Etili 

Pazrl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Asım Us 
Atıf Tüzün 

Ali Hıza Özene; 
l>r.· Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsıııail Kemal Alpsar 

Dr. Harndi Berkman 
Dı·. Kazım Samanlı 

Emin Aslan Tokad 

O 1. Şefi k Türsan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Dr. lbrahim Tali Öngören 
G 1. Kiazım Sevüktekin 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Jk Fatmı:ı. Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi .Boysan 
Şeref A'ykut 
.Fa2;ıl Ahmed Aykaç 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 

Bursa 
Bursa 
n ursa 
Hmsa 

Bn!'sa 
Bnrsa 
H ursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çankn·ı 

Çankırı 

Çankırı 

Çoruh 
Çoruh 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Denizli 
Denizli 
Denizli 

Denizli 
Denizli 
Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Elazrğ 

:V'ethi Altay 
huıu Ağralı 

l•' uad Ziya Çiyiltepe 

Abclülhak Fırat 
Aziz Sarnih İlter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. S ai m Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Ol. Zeki Soydemir 
N af i Atuf Kansu 
~ükrü Koçak 

İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Ömer Asım Aksoy 
Reınzi Güres 

CH. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Alsan 
Talat Onay 

Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

.F'erid Celal Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Haındi Ongun 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Dr. Refik Saydam 
Dr. Tnğaıniral Hakkı Şinasi 
Erel 
Pakihe Öymen 
Gl. Kazım Karabekir 
m. Refet Bele 
Salalı Cimcoz 
Şükrü Ali Ögel 
7-iya Kararnursal 
Benal Arıman 
Celal Bayar 
Halil Mente§e 

lı:ıaıığ 

Elazığ 

Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 

Erzurum 
Erzurum 
Er:mruın 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
:b}rr.urum 

Enmruın 

Eskişe h it· 
ERkişchit 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Gazi Ant.eh 
Oazi Antclı 
Uıızi Anteh 

Giresun 
Giresun 
f:ircsnn 
Uiresuıı 

niresun 
G-iresun 

Gümüşane 

Oüınüı:ıaııe 

İçel 
İçel 
İc;e l 

İ<:el 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
lstıınbul 
İstanlml 

istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
1staıı bu 1 

İzmir 
İzmir 

1zmir 



Iİmıan .Aıi Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kiuııil Dursun 
Mahmud Esad Dozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saracoğlu 

Kemal Ünal 
Daha Öngören 
Esad Özoğuz 
l,'uad Köprüiii 
Ol. Muhittin Akyüz 
liüsı·ev Kızrldoğan 

l>l'. ~ükrü Şenozan 
J h'. 'J'eyfik Aslan 
i lıı·a him Graııtay 
Nuri Tamaç 
Snıııi Erkman 
9erif llden 
'J'u h sin C oş kan 

.\hıneci Hilmi Kalaç 
F:ı i Ic Baysal 
Hasnıı l<'erid Perker 
.\';ıhid Krrven 
Nadettiıı ~rrim 

Salih Tmgay 

Dı·. Fuad Umay 
.-\li Rrza }~sen 
Hazrın Börekçi 
Lfıtfi Müfid Özdeş 

Ali Dikmen 
Hn s:ı n Hayri Tan 
ilıı·:ılı inı Sürryy:ı Yiğit 
thr:ı.him Dıblan 

tzıı ıiı· 
izıııir 
İz nı i ı· 
hıııil' 

lzın i ı· 
izııı i ı· 

l sparhı 

Kaı·s 

Kars 
Kaı·s 

Kal's 
1\.nı·s 

1\astaıııoııu 

1\astaınoııu 

Kast aıııoııu 
.1\a sta ı ı ıuıııı 

!\ ;ıst aıııoııu 

i\;ıstaıııuıııı 

!\astaıı ıoııu 

1\n,n:ı· ı·i 

1\a,\"S<'I'i 

1\;ıysı· ı·i 

1\ııysl'ı·i 

1\aysc·ı·i 

1\;ıys (' l'i 

Krl'klnrc li 

Kır::w lı ir 
Kırşehir 

Kırfjehir 

Kocaeli 

1\oeae li 

Koca e li 
Kocae li 

T\cnın lettin Olpak Kocaeli 
Org-eneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
::;a]fih Yarg-r Kocndi 

.\li :Mnzaffeı· Göker 

.\li Rrza Türe] 
Dı· . Osmaıı Şevki uludağ 

Ul. .-\li Fuad Gebesoy 
Kilzrnı Okay 

ııesiın Atalay 

lk ~akir Ahmed Ediz 
Hüseyin H:ıhmi Gürpınar 
~luhlis Erkmen 
Yedid Uzgören 
Heceb Peker 
Muttalib Öker 
Dr. Hilıui O.rtaç 

Konya 
Konya 

Konya 
Kony:ı 

Konya 

I\ ütahya 
Kütahya 
K ii t alı ya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
)f:ıl:ıtyn 

.Jialatya 

i..&lit 
~-

Eııınıllah Barkan 
Ol. Usnıan Koptugel 
İsıne t İnönü 
)fahınud Nedim Zabcı 
ı\fi h ri Pektaş 
"\ 'asrf Çmay 

Dı·. Saiın Uzer 
Paik Kurdoğlu 
Hiknıet Bayur 
1\rızıın Naıni Duru 
Osııınıı l<~ı·c:;:in 

Refik İnce 
Tıırgucl Türkoğlu 

Ya~a r Özey 

,\ lüet t in 'l'iridoğln 
H H sa n Reşicl Tankut 
.\"u ı· i Ural 
ı )1'. H.rza Levent 
il·l'aıı .B'erid Alpaya 
Usıııan Dinçer 
Hrza Brten 

lk Hüseyin Avni Ercnn 
H iisnü Kitabcr 
~adullah Güney 
~ükrü Kaya 
Yunus Nadi 

~aki Yücekök 
!)ükrü Ataman 

,\lııned Vefik Uluçay 
( 'a \"i cl Oral 
Dı·. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kilmil İrdelp 

. \h med İhsan Tokgöz 
_\li Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Haındi Yalınan 

İsınail Çamaş 
.:\Iuhittin Daha Pars 
Seliın Sırrı Tarcan 

Dr. Asrın Sirel 
}[eliha Ulaş 

Meıned Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Zühtü Durukan 
. \li :M:ünif Yegena 
Esma Nayman 
( : l. N aci Eldeniz 

.\Ialniya 
l\falatya 
)la lut ya 
.Jin l a t,va 

Malatya 
:;\[alatya 

.Manisa 
:Manisa 
}[anisa 

Manisa 

"":ı ııisa 
l\'l ;ıııisa 

,\(n ıı isa 

.\lnııisn 

.\larm! 
1\I aı·:ı~ 

Mnı·aş 

.\]al'(]iıı 

Manlin 

i\la J'd i ıı 
Ma ı·din 

.\[uğ· la 

.\tuğla 

.\[uğla 

Muğla 

l\luğ· ln 

Muş 

.\In~ 

Niğde 

:\Tiğcl (' 
Niğde 

Niğde 

Niğde 

I\iğdc 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

Snınsun 

Samsun 
Sanısun 

Samsun 
Snmsnn 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 



Hilmi Uratl. 
'fevfik 'l.'arnınJt 
Nnki Bekıı;ı.en 

Cevdet Kerim İncedayı 
Hüsamettin Okan 
!smail Hakkı V eral 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Bitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasim Başara 

Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Cemil Uybadm 
Faik Öztra:k: 
Rahmi Apak 
Şa kir Kesebir 
Yahya Kemal Beyaıtlı 

Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Nazım Poroy 
Süreyya Genca 
Halil Nihad Boztepe 
Harndi Ülkümen 
Hasan Saka 

l\fitat Aydın 
Seııiha Hızal 

Sırrı Day · 

Behcet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Hlımed Yazgan 
Muhiddin Dinçsoy 
Rcfet Ülgen 

Hakkı Ungan 
İbrahim Arva!> 

Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Halil Türkmen 
Nceati Güneri 
Rag·ıb Özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

Ali Çetinkaya 

Ingiliz 

Seyhaıt 
Seyhan 
Siird 

Sin ol) 
~i no b 
Sin o b 
Sin o b 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 

Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 

Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 

Van 
Van 

Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

A. Karahisar 

llei·ç Türkei; 
UPbrure Gönenç 
.Esad Uras 
Dr. Tıptas 
Mnammer Rriş 
Ue;mü Eı·çin 

Allnan Menderes 
Fethi Okyar 
Ilasan Cemi! Çambel 

Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher E.tili 
Fazrl Nazmi Örkün 
Huseyin Cahid Yalçın 
U. Abdülhalik Renda 
İlyas Sami Muş 

Dr. İbrahim Tali Öngören 
Huriye Öniz 
Zülfü Tiğrel 
Faul Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Tahsin Berk 

Aziz Akyürek 
Gl. Pcrtev Demirhan 
Ömer Besim Aksoy 
Sadri Maksudi Alsan 

Ahmed Harndi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Aıtıf Bayındır 

Ziya Kararnursal 

Baha Öngören 
Dr. Şükrü Şenozan 
Salih Turgay 

Vedit Uıgören 
Mihri Pekt~ 

Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Şükrü l\ıaya 

Amiral Fahri Engin 
Meliha IDaş 

Ali Mürrif Yegena 
Esma Nayman 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rahmi Apak 
Refet Ülgen 

Bcrç Türker 
AtıfAkgüç 

ltalyctn 

A. Karahisıı ı
A. Kara lıü;;ı r 
Amasya 
Ankara 
Ankaı·a 

.Antalya 

Aydın 

Bolu 
Bolu 

Çanaklwle 
Çanakkalp 
Çanlur ı 
Çankırı 

Çankrrr 
Çonılı 

Diyarhakı ı· 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Rlfiıığ 

Elazığ· 

Elazığ 

Brzurunt 
Erzurum 
Gazi Aıı1 e lı 
Giresun 

İstanbul 
tstanbul 
İstanlınl 
İstanbul 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

Kütahya 
l\ialatya 

1\Ianisa 
Manisa 
Muğla 

Saııısıın 

Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Sin o b 
Tekirdağ 

Urfa 

.A. Karahisar 
Bursa 



Dr. l\fustafa Brngisu 
Hilmi Ergeııeli 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Fuad Sirmen 
İbrahim Grantay 
Dr. Hilmi Oyıtaç 

~)[ita,t Şükrü Bleda 

Hnmdi Ülkümen 
Cclftl Arat 

isponyol 

F'm:rl Nazmi. Örkiin 

Yl'll' ı1 İt.hııdak 

ll yas Sami l\Iuş 
Abdürreuak Şataııa 
llı1kkı Ungan 
}Uinib D·J.\ a 

Ahmed Ccnı<l Ernre 
Tahsin Berk 
Aziz Samih İlter 
Şükrü lCoc;ak 

m. İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 
r.ı. Kazım Knmbokir 
Şiihü Ali Ögcl 
Sa ın i Erkmrın 
Şl•rif İlden 
LlıEi Miifid Ö:t.dcş 
Rtışeni Barkrn 

TI:ılınıi Apnk 

Latin 

J( ii·rrl 

lifacar 

Rus 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanları 

Çanları 

Erzurum 
Kastamonu 
1\Talatya 
Sıvas 

Trabzon 
Yazgad 

A . Karı ı lı is;ıı · 

Çaıılrrrr 

Kastanıoııu 

Çornlı 

Ma nl i u 

Van 
Van 

İzmir 

Çanakkall' 
Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 

Giresun 
Giresun 
İstanbul 
İstanlnıl 

Kastamon n 
Kasta ırıoım 

Kırşehir 

Samsun 
Tekinlağ' 
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Şerif tldcn 

Berç Türker 
Dr. Taptas 

'ralısiıı San 

Sırp 

'L'ataı· 

Tiiı·km en 

Uyguı· 

Yıman 

Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 

Dr. Emin Cemal Suda 
1\iitat Dağdemir 
Fatiıı Güvendiren 

Alımed Cevad Emre 
Fazrl Nazmi Örküu 

:JL Abdülhalik Renda 
Jr atice Özgen er 
l\iecdi Boysan 
!stemat Üzclamar 
Jk l\'I crned Ali Ağakay 

Ul. thsan Sökmen 
l\'Iünir Akkaya 
Benal Arıman 
İbrahim Grantay 
Kani Karaosman 
Tnrgud Türkoğlu 
Dr. Rıza Levent 
Naki Yücekök 

Dr. Abravaya 
Ruşeni Barkın 

Zülıtii Dunıkan 

Esma Nayman 

Hilmi Uran 

~aki Behınen 

Srrrı Day 

Süleyman Sırrı Gedik . 

Kasta ıııoıı11 

]\;ısi H nıuıın 

lo(aslaıııoıın 

Kastanıoıııı 

A. Karahisar 

Ankara 
Aydın 

Bilecik 

Bolu 
Bolu 
Bursa 

Çanakkale 
Çankırı 

Çankn·ı 

Çankrrr 
Bdit·ne 
Eskişehir 

Gazi Antrb 

Giresun 

Giresun 
İzmir 
Kastamonu 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Muş 

Niğde 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 

Siird 
'T'ı·:ı lızon 

Trabzon 



7 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Mümtaz Ökmen 
Nurnan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Adnan Menderes 
İhsan Tav 
Osman Niyazi Burcu 
Öı·ge Evren 
Ihrahim Necmi Dilmen 
:\ saf Doras 
Atrf Akgüç 
~ııdettin Ferid Talay 

Pnzıl ~azmi Örkün 
Ziya Esen 
.\li Zreh 
:\fünir Çağıl 
Emin Aslan Tokad 
Necilı Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Zeki lVf es u d Als an 
.\ bc1i.ilhak Fn·nt 
Pwırl ~irmen 

Tstamat Özdamar 
Ynsnf Ziya Özer 

Hrkir Kaleli 
(lıner :\smı Aksoy 
Haklu 'l'arrk Us 
tsıııa il Rabuncu 
:\flıznffer Kılıç 

~a<1ri Mnksndi Arsal 

nurak Salwr)'a 
Tfamdi Ongnn 
.\ tıf Bayındır 

l\falıırıml Esad Bozkurd 
H;ılımi liöken 
S\ü hti Saracoğlu 

Keıııal Ünal 
.\l ('ıııed Nazif Sirel 
.Önıer Küııtay 
l •';ı ik Baysal 
TTnsnn ]i'erid Perker 
Heşid Özsoy 

Adliye ve hukulc 

Ankara 
Antalya 
.-\ntalya (ve igtimaiyat) 
Antalya 
Ayc1m (ve ~iftçilik) 
Bayazıd 

Balıkesir 

Balıkesir 

Burdur (ye dil. tarih , e<l ehiyat Ye gazPtecilik ) 
Bursa (ve iılare) 

Bursa 
Bursa 

('anlurr (ve dil. ııııını·if ve tarih ) 
('ankırr 

('ornh (Ye timıret) 

('orum 
Denizli (Ye zirant) 
Denizli 
Deni;,li (w zirnat) 

Diynrhakrı· (ye nlfınıu iı;tinıniyE' ve siyasiye) 
Eı·zincan (ve askeı·lik ) 

Erzurum 
Eskişehir 

Esl<işE'hir (ve tarilı v e tlil) 

l: ;11:.: . \nt elı ( n askerlik ve iktrsacl ) 
f:azi Anteh ( n• edehi~·at H ' f1il Ye ırı:ını· if ) 

(iin•sun (w Pclehiy:ıt ve ıııathuat) 

C:iı·esun (ve tir.a.ret vp ildrsarl) 
l:iresnn (ve ııskE'rlik Ye ticnrrt) 
f:irrsun (vr Tii.rk tarihi ve dil) 

Gümüşane (ve icla re, helediyecil ik, tic;ıre1 ) 

İ~cl (ve çift<:ilik, hesnb i~leri) 
lstaııhul (ve idare) 
tzıııir (ve ~iftc~ ilik) 
tz nıiı· (ve iktısad) 
!zmir (ve iktrs;ıd) 

Tsparta (YC ııınthıı;ı1 . vr ti<·;:ıre1.) 

Kars 
Kar:-: (ve nıaarif) 

Kn~·seri (ve maliye) 
Kayseı·i 

Kayseri 



Şevket Ödül 
Hasan Hayri 'İ'an 
Ragıb Akça . 
Salalı Yargı 

Ali Riza Türel 
Tevfik Fikret Sılay 
Emrullah Barkın 
Kenan Orer 
Refik İnce 
Alaettin Tiridoğlu 
Abrlürrezzak Şatana 

Ec:lib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinc:er 
Hüsnü Kitabcı 
Şii.krü Kay:ı 

Yunus Nadi 

Muhittin Baha Pars 
Yusuf KPmal Tengirşenk 
Vasfi Reşid Seviğ 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 

Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 
Puad Gökbudak 
Emin Draman 
Ragıb Özdemir 
Raif Dinç 

Ali Çetinkaya 
Arif Baytın 
Cemal Esener 
m_ Kazrm Özalp 
Halid Bayrak 
1brahim Çolak 
Salih Bozok 
Cevail. Abbas (lürcr 
Fethi Okyar 
Hasan Cemi] Çambel 

neneral Naci Tmaz 
Fuacl Bulca 
thsan Kurtkan 
Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Şefik Türsan 
m. Kiazım Sevülctekin 
Trvfik Bilge 
Puad Ziya Çiyiltepc 
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lürklaı·eli (ve <_::i.ft çil ik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Malatya (ve dil) 
.\lanisa 
Manisa 
~far aş 

)'fardin 

(ve idare) 
(ve askerlik) 

(ve iktısad) 
(ve iktrsad) 

1[ardin 
'\fardin 
Mardin 
::\f1.ığla 

:\{uğla 

~'[uğla 

Ordu 
:-:;in oh 
Sıvas 

Tok ad 
'l'okacl 

(ve iktısad ve matbuat) 

(ve edebiyat) 
(ve iktısad) 

'frabzoıı 

Trabzon 
Tl'ahzon 

(,-c matbuat) 

Urfa (ve iktısad) 
Yozgad (ve maliye'} 
Zonguldak 
Zonguldıık 

Askerlik 

-\:fyon Karahisar 
.\nkara (ve Nafıa) 
Balık-esir 

Balıkesir 

Bayazrd 
lli lc·cik (ve sınai ticaret) 
Bil ec ik (Jandarma) 
Holn (ve diplomasi) 
Bolu (ve diplomasi ve idare) 
Boln (ve matbuat ve tarih) 

11 ıır·sa (ve idare) 
Çorulı 

Çoı·uh 

Çorum 
Denizli 
Uiyarbakır 

Diyarhakıt (ve 'tarih) 
Elazığ (Ye idare, dcmiqolu, sigortacılık ) 



Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
GL Pertev Demirhan 
GL Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 

GL Ali Hikmet Ayerdem 
Gl. İhsan Sökmen 
lVIuzaffer Kılıç 

Ali Şevket Öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

Hakkı Saydıım 

Ali Barlas 
Gl. Kazım Karabekir 
m. Refet Bele 
f)ü krü Ali Ögel 
Gl. Muhi'ttin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
~· ami Erkman 
Şerif İldem 

TJı1tfi M'üfid Özdeş 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
'Receb Pekt>r 
Yeclid Uzgören 
m. Osman Koptagel 
fsmet !nönii 

2\'Iahmud Nedim Zabcr 
Vasrf Çnıay 
Osman Erçin 
İı ·fan Ferid Alpaya 

Sadullah Güney 
Hakkı Kılrcoğlu 

N ald Yücekök 
Ruşeni Barkm 
m. Naci Eldeniz 

lbrahim lVIete 
Memed Ali Kurdoğlu 
Cevdet Kerim !ncedayr 
fil. Akif Öztekin Erdemgil 

Cemil Uybaclın 
Rahmi Apak 
Gl. Sıtkı Üke 
Hihmii Kor.ay 
Ali Saib Ursavaş 
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l~rzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifereilik) 
Erzincan 
Erzurum ( \' l' diplomasi) 
E·rzurum 
Erzurum (\·c tayyarecilik) 
(:azi Anteb 
Gazi Ant0h (n' hukuk ve iktrsad) 

Giresun ( v c i dare ve diplomasi) 
Gazi Aııteb (ve şimendifercilik ) 

Giresun (ve hukuk ve ticaret ) 
Gümüşane 

Gümüşane 

Gümiişane (ve idare) 
!çel 

!stanbul 
!stanbul ( \·c maarif H~ İ<:timaiyat ) 
!stanbul 
htanbul 
Kras (ve diplomasi) 
Kars 
Kastamonu (ve kooperatifr;ilik , bağ<\ılık ) 

Kastamonn (Ye diplomasi) 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya. 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

-:\[a]atya 
Malatya 
M' an isa 
::\'lardin 

(ve idare) 
(ve şim endiferciliık) 

(\'e diplomasi) 

(ve diplomasi) 

(ve harita ve kadastro ) 

(ve hnkuk) 

::\Inğla (ve deniz işleri) 

Yluş (ve din ve iç;timaiyat) 
M'uş 

Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 

Seyhan (ve idare) 
Siird 
Sinob (ve maarif) 
Sıvas (ve Türk dili ) 

Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 

Tokad 
Tokad (ve riyaziye) 
Urfa 



Behçet Günay 
Celal Arat 
Halil Türkmen 

Ahmed Haındi Denizmen 
Amiral 1<-,ahri Engin 

.eerç 'fürker 
Muaınmer Eriş 

Rifat Araz 
Fethi Altay 
Celal Bayar 

Ali Riza Özenç 
Ali Riza Esen 
Nuri Ural 
Gl. Ahmed Yazgan 

:Niebrure Gönenç 
Nafiz Aktm 
Akif Akyüz 
Hikmet Işık 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 

1 >urak Sakarya 
Benal Arıman 
Halid Mengi 
~lemed Ali Yörüker 
Bsıua N aymaıı 
:Mulıittın Dınçsoy 

Pakihe Öymen 

Cemal Akçm 
Hatı Çırpan 

:.VIüşfik Ayaşlı 

'l'ayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
~uri Göktepe 
~1emed Emir 
Rahmi Selçuk 
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Urfa (ve idare) 
Yozgcıd (ve diplomasi) 
Zongnldak (ve idare) 

BaMiye 

İstanbul (ve ticaret) 
Sanısun (ve eleniz ticareti) 

Bankacılık 

Afyon Kaı·alıisa ı· (n· iktısnd \"l' ıııııli~-P ) 

Ankara 
Ankara 
Elilziğ 

İzmir 

(ve hesab işleri) 
(ve iktrsad) 

Baytar 

Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

B elediy ecilik 

.\.fyon Karahisar 

.Amasya 
~;oı·uh (ve ticaret ve maliye) 
Brzincan ( ve maarif) 
Erzurum (ve idare) 
f.~rznrnm (ve Maarif) 

U üınüşane (ve idare, hukuk ve ti<·HJ'('\ ) 

hınir (Ye içtimaiyat ve edebiyat) 
~iğue (ve maliye, ziraat ve ticaret ) 
Sanısun (ve idare) 
Seyhan 
Urfa (ve ticaret ve zirat 

Coğmfya 

j stanbul (ve maa rif) 

Çiftçilik ve zinl(l.t 

.\fyoıı Krırahisur (\'C ticaret) 
.Ankara 
Ankara 
.\ntalya (ve ticaret) 
..,\yclnı (ve hukuık) 
A~·drn (ve hayvancılık ) 

Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 



Şekibe İnsel 
İsmail Kemal Alpsar 
:Nabi Riza Yıldırım. 

Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 

Mecdi Boysan 
Nafiz Dumlu 
EminSazak 
Hamdi Ongun 
halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 

Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
İbrahim Diblan 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Eken 

Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 
Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
MemedErten 
Riza Erten 
Cavid Oral 
Halid Mengi 

!smail Çamaş 
Memed Güneşdoğdu 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Naki Berkmen 
Huliisi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Süreyya Genca 
M uhi tti n Dinçsoy 
İbrahim Arvas 
Ömer Evci 

Sadullah Güney 
Anıiral Fahri Engin 
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Bursa 
~·onun (ve idare) 
Çorum 
J)enizli (ve bağcılık ve hukuk) 
J >enizli (ve adliye) 
l >iyarbakır 
Edirne 

Edirne (ve ticaret, sanayi) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
İçel (ve hukuk ve hesab işleri) 

!zmir 
lzmir (ve matbuat) 
İzmir (ve hukuk) 
İsparta (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

(Bağ ve kooperatift;ilik ye askcı·Jik ) 

(Pirinççilik) 

Kırklareli (ve hu!kuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli 
Konya (Bağcılık ve ağaççılık) 
Konya 

(Zootekn i, sütçiilük) 

(Ziraati umumiye) 
(ve ticaret) 

(Nebat hastalıkları) 

Kütahya. 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

?\{ard in 
Niğde 

Niğde (ve belediyecilik, ticaret ve ınal iye) 

(ve idare) Ordu 
Samsun 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyh,an 
Seyhan (ve ziraat ekonomisi ve teşkilatı) 
Siird (ve Ziraat ki.myası) 
Sinob ( ve ticaret) 
Sıvas 

'l'okad (Bağcılık ve şarabçılık) 
Urfa (ve belediyecilik, ticaret) 
Van (ve idare) 
Yo21gad 

Deniz işle1'i 

l\Juğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 



İbrahim Necmi Dilmen 
Ahmed Cevad Emre 
:B-,azıl Nazmi Orkün 
~eref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Ömer Asım Aksoy 
Sadri. Maksud i Arsal 
Hasan .Ali Yücel 
İbrahim Grantay 
V ele d İz buda k 
Besi.ın Atalay 
Eınrullah Bal'lwıı 

Gl. Akif Öztekin Eı·demgil 

Hakkı Kılıcoğlu 

Uevad Aıbbas Gürer 
.Fethi Okyar 
GL Pertev Demirhan 
<ll. İhsan Sökıncn 
Ul. .Muhittin Ak.rüz 
liJrahiın Grantay 
Şerif llden 
Ali Muzaffer Gi>ker 
Gl. Fuad Cebesoy 
Vedid Uzgöreıı 
Hikmet Bayur 
Kamil lrdelp 
Ruşeni Barkm 
Yahya Kemal Beyatlı 
Hürreın Ergun 
Celal Arat 

Şevki Çiloğlu 

Hüsamettin Okan 

Nuri Tamaç 
Hüsamettin Okan 
Ekrem Pekel 

Burdur (ve tarih, edebiyat, hukuk \ 'C gazetecilik ) 
Çanakakl e 
( ; nnkın (n hukuk, ınaarif, tarih ) 
.EdirnP ('rürk tarihi ve dili) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
G-azi Aııteb (ve hukuk ve edebiyat ) 
Giresun (ve hukuk ve Türk tarihi ) 
lzınir (ve edebiyat ve nıaarif) 
Kastamonu (ve diplomasi) 
Kasl<ııuonu (ve Türk tarihi, türkı;ülük) 

Kütahya (ve tarih) 
:\ltılntya (ve hukuk) 
~ı nı!> (ve askerlik) 

Din 

.\Lu';> (\' l' ic;tiııwiyal \'C ashrlil; ) 

Diplomasi 

Bolu (ve askerlik) 
Bolu (ve askerlik ve idare) 
.E r'z.uruın (ve askerlik) 
Uiresun (ve askerlik ve idare) 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve dil) 
Kastamonu (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve ınaarif) 
Konya (ve askerlik) 
!\ütahya (ve askerlik) 
;\lan isa (ve ınaarif) 
Niğde 

Samsun 
T<'kirdağ 

Tok ad 
Yozgatl 

Dişçilik 

Muş 

(ve askerlik) 
(ve edebiyat) 

(ve askerlik) 

SiMb (ve eczaeılrk ) 

Eczacıltk 

Kastanıonu (ve kimya) 
Sinob (ve dişçilik) 
Yozgad 



8abiha Gökçül 
İbrahim Necmi Dilmen 
Pazrl Ahmed Ayk~ 

Ömer .Asım Aksoy 
Haklu Tarık Us 
'L'aHlt Onay 
Benal Arıman 

Hasan Ali Yücel 
F'uad Köprülü 
Naim Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpİnar 

Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 
Meliha Ulaş 

Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Memed Emin Yurdakul 

Enver Adakan 
Baba Öngören 

Rüştü Bekit 

'l'ürkan Örs 

Aka Gündüz 

~a·hmud Nedim Zabcı 

~mi Göktepe 

Ri fat Araz 
l-l:ımdi Ongun 

Hasih Kaplan 
'l.'ürkan Örs 
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E'debiyat 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat ) 
Elfiziğ (ve maarif) 

Gazi Aııteb (ve dil ve hukuk) 
Giresun (ve hukuk ve matbuat) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
İzmir (ve belediyeeilik ve içtimaiyat) 

İzmir (ve dil ve ~arif) 
Kars (ve tarih) 
Konya 
Kütahya 

Ordu (ve maarif) 
Ordu (ve hukuk) 
Saırunın 

Tekirdağ (ve diplomosi) 
T·rabzon 
Urfa 

Elektrik 

Balıkesir (Makine ve elektrik mühendisi) 
Kars (ve posta telgraf ve telefon) 

E1ı'ka{ 

Diyarbakır 

Felsefe 

Antalyıı (ve maarif ve içtimaiyat) 

Halkçılık 

Ankara (ve matlıuat) 

llw·ita 

~'Lahıtya. (ve kadastı·o ve askerlik ) 

ll ay eanc1lık 

A?dın (ve ziraat ) 

H esab işleri 

Aınkara (ve bankacıhk) 
İçel (ve hukuk, çiftçilik) 

lçtimaiyat 

Antalya 
Antalya 

(ve hukuk) 
(ve maarif ve felsefe) 



Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Gl. Ki\wn Karabekir 
Benal An ınan 
Reşad Mimaroğlu 

~\l"ahid Kerven 
Hakkı Krlıcoğlu 

Necnıdtiıı Saclak 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Tahsin San 
Hacim Çarrklı 
Fethi Okyar 

Halid Onaran 
Asaf Doras 
Patin <1üvendiren 
f:l. Naci Tınaz 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Mustafa Abdülhalik Renda 
.\tıf Tüzün 
İsmı-ıil Kemal AlpRar 
Ma zlı:ı ı· )füfid K ansu 
Dr. thı·ah i ın 'I' ali Öngören 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Aziz :\ kyürek 
Osm:ın Işın 

Gl. İhR:ın Sökmen 
Müniı· Akkaya 
D ura k Sakarya 
~evkP1 Rı·doğan 

Pikri Mutlu 
. \ tıf B n yındır 

Ziya Kar:ımursnl 
Hüsnü Çakır 
Esnd Özoğuz 
Ahmrd Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 

Haziın Börekçİ 

tbralıim Süreyya Yiğit 
Kema lettin Olpak 
Kazım Uürel 
Kazım Okay 
Muttalih Öker 
Dr. Sniın Uzel 
Hasan Reşid Tankut 
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Çankırı 

Diynrbakır (ve hukuk) 
htanbnl (Askerlik ve maa.rif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyccilik ) 
İzmir 
Kayst•ri (n' iktısa.cl Ye maarif) 
::viuş (ve din ve askerlik) 
Sıvas (ve ınatbuat) 

!dare 

~\nıasya 

~"-'m asya 
A.ydrıı 

Balıkesir 

1\ıı ' ıı ( H • ;;>1\vrl !k u· rloplııııı;ı,;j ) 

Burdur 
8mı;:ı (Ye :ıdliye) 
H ursa 
B ~1ı ·~a (ye askerlik) 

Bursa 
('nnakakle 
<;anakakle 

Ça.n kın 
~·onıh 

<,'•Jrunı 

(ve maliye) 
(ve maa.rif) 
(ve çiftçilik) 

1 >eıı izi i (ve ınaliye) 
Dıyarbakır (ve tıb) 

j•~lazığ (,·e askerlik, demiryolu , 

Eı ·wruın (ve belediyecilik ) 
[~ skişehir 

s i gnr1acrlık ) 

1 ; iresuıı (ve ::ısk cr] ik ve d i plonı a<;;i ) 

Giresun 
Gümüşane (Ye hukuk, bel eCiiyı• c·ilik , tiı · aı·et ) 

<rüm üşa ne (ve askerlH{) 
lc:el (ve iktrsad, maari.f) 
t~taııbul (ve hukuk) 

İstanbul (Ye maliye n iktısad ) 

İzmir (ve maliye) 
1\ars 
h ;ıyscri (ve matıbuat) 
1\a~·seri (ve iktısad) 

Kıı ·ş ('lıir (ve maarif) 

Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
(Konya ) ve nafıa) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
:.'\{aJatya 
.Jfaııisa (ve tababet) 

Mara.ş 



Kemal Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
lsnıaü Çamaş 
J[enıecl Ali Yürüker 

7ühtü Durukan 
.Al i l\I ün if Y ege na 
Hilmi Uran 
1 br ahim Mete 
~cYki Süsoy 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Başara 
C'emil Uybailrn 
Pnik Öztrak 

~a kir Kesebir 
C!alih Pekel 
Rı:>hı,:et fl.ünay 
Hnkln TJngan 
llmı .bim Arvas 
::Yiünih Boya 
:::lırrr İçöz 
Halil 'l'ürkmt=>n 
Rif:ıı- Y:ırdar 

Ben; 'l'ürker 
Haydar Çerçel 
C'czmi Erçin 
..\!"azmi Topcoğlu 

H asan Riza Soyak 
.\srm Us 
"B"'t=>thi Altay 
Fn:ıd Ağralr 

HPkir Kaleli 
Remzi CJ.üres 

Hasn n Ti'ehnıi Ata<;: 
tsnınil Sabuncu 
Fikri Mutlu 
Ziyıı Karaınursal 

K5ınil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükı-ü Saracoğlu 

..\l"ahid Kerven 
Sadettin 8erim 
fi'nik Kurdoğlu 

'l'urg-ud Türkoğlu 
Hiisııii Kitabrr 
Şükrü Kaya 
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J\'[ar a.ş (w maliye) 
Mard;n (ve hukuk) 
Ma rili n (ve ınaliye) 
Ordu (ve ziraat) 
SaıTh<ıım (\'C belediye) 

Sam·>·cn 

Seytıan 

Seyhan 
Seyhan ( 1·c Dskerlik) 
Siird 
Srvas (ve nı aa rif) 
Srvas 
'l'ekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 

Tekirda ğ (ve maliye) 
'ro ka d 
Urfa (ve askerlik) 
Van 
Van (ve Ziraat) 
Van 
Yo2ıgad 

Zonguldak (ve askerlik) 
Zong·ulclak (ve maliye ve maarif) 

lktısad 

Afyon Kanıhisar (ve baııkac·ılık ve maliye) 
Aifyon Karahisar (ve maarif) 
Antalya (ve maliye) 
Aydın (ve ticaret) 

Burdur 
Çoruh (ve maliye, ımıarif ve gaz del: i I i k) 
Elazığ (ve Bankacrlrk) 
B lazığ (ve bankacılık) 
C:.azi Antcb (ve hukuk ve askerlik) 
( :aili .AnlL•b (1·c maliye) 

Uüınüşanc (ve maliye) 
ı: i resun (ve hukuk ve ticaret) 
i(:l'l (ve idare ve maarif) 
lstuııbnl (ve maliye ve idare) 
lznıir (ve maliye) 
tznı ir (ve hukuk) 
İzmir (,.e sanayi n makine ınühenJi::ıi ) 

İzmir (ve huku!k) 
Kays<.' ri 
Kayseri 
Uanisa 
Manisa 
::\lnğlıı 

,\lnğla 

(ve içtimaiyat ve maa rif ) 

(ve idare) 

(H ndliyC' ) 

(ve hukuk) 



Ynnus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
1smail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rasim Başara 
Reınzi Çiner 
Hasan Saka 
Fuad Gökbudak 
Sungur 

Mahmud Nedim Zabcı 

~uri Ta-maç 
Salih Turgay 
Ahmed Vefik Uluçay 
"\"aki Bekmen 

::-lanı i Erkman 

Haydar Çerçel 
izzet Ulvi Aykut 
Türkan Örs 
Faııl Nazmi Örkün 
Hatice Özgener 
Asım Us 
.\tıf Tüzün 
Hur.iye Öniz 
I· · azıl Ahmed Aykaç 
H :kınet Işık 
Nafi Atuf Kaosu 
"\"akiye ElgÜn 
~ieıned Şahin 

'ralat Onay 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
:b'akihe Öymen 

Gl. Kazım Karabekir 
Hasan Ali Yücel 
Ömer Küntay 
Nahid Kerven 
Hazim Börekçİ 
Ali Dikmen 
Ali M uzaffer Göker 
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Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve Maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Sinob (ve ticaret) 
Sinob (ve hukuk) 
Sıvas (ve maliye) 
Sıvas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Urfa (ve hukuk) 
Yozgad (ve orman) 

Kadastro 

Malatya (ve harita ve askerlik) 

Kimyp. 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 
Niğde 

Siird (ve Ziraat) 

Kooperatifçiıik 

Kastamonu (\·e bağcılık, askerlik) 

M!aarif 

Aifyon Karahisar (ve iktiSad) 
A,ıfyon Karahisar (ve matbuat) 
A!ntalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çankırı (ve dil, hukuk, tarih) 
Çankırı 

Çoruh (ve matbuat, maliye ve iıktiSad ) 

Çoruh (ve idare) 
Diyarbakır (ve pedagoji) 
El1l.ziğ (ve edebiyat) 
Erzincan (ve beleyecilik) 
Brzurum 
Erzurum (ve :belediye) 
Gazi Anteb 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
İçel 
İçel (ve idare ve iktiSad) 
İstanbul (ve coğrafya) 

İstanbul (Askerlik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
Kars (ve hukuk) 
Kayseri (ve içtimaiyat, iktiSad) 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 



IGızım Okay 
~.!;h ri Pektaş 
Hikmet Bayur 
K~.zrnı N am i Duru 

. \.li Ca ni b Yöntem 
::tumr1i Yalınan 
Selim Srrn Tarcan 
Hulki Aydın 
( 'e ,·det Kerim incedayı 
Sabiha Görkey 

~emsettin Günaltay 
:::leni·ha Hizal 
Refet Ülgen 
~~<·cati Güneri 
Rifat Vardar 

_,.\hmed Ulus 
Zühtü Akın 

Uerç 'l'ürker 
Yalı ya Galib Kar gr 
Cezmi Erçin 

Ziya O ev her Etili 
.:Vlmıtafa Abdülhalik Renda 
~'ı.kif Akyüz 
Aı:.rıu Us 
1 sm et Eker 

)lazhar l\1üfid Kansu 
b'uad Ağralr 

·r:ı lı sin Berk 
!~eınzi Güres 

Hasan l<'ehmi Ataç 
!i'ıiya Karaınursal 

Hüsnü Çakır 
JGıınil Dursun 

Jlii.kenem Ünsal 
Faik Baysal 
KJzjııı Okay 
1\eıııal Kusun 
Hilmi Çoruk 

::-l.ikrü Ataman 
Faik Soylu 
Halid :Mengi 
Rasim Başara 
Rcıuzi Çiner 
:3akir Kesebir 
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Konya (ve maliye ve idare) 
Malatya 
l\Ianisa (ve diplomasi) 
l\Ianisa (ve pedagoji) 

Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Siird 
Sinob (ve askerlik) 
Sıvas 

Sıvas (ve idare) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
Zonguldak 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine 

Ankara 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye 

Myon Karahisar (ve bankacılık ve iktrsad) 
Ankara 
Antalya (ve iktısad) 

Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve belediyecilik ve ticaret) 
Çoruh (ve matbuat, iktısad ve maarif) 
Çorum 
Denizli (ve idare) 
Elazığ (ve iktısad) 
Elazığ 

Gazi Anteb (ve iktısad) 

Gümüşane (ve iktısad) 
İstanbul (ve iktısad ve idare) 
İzmir (ve idare) 
İzmir (ve iktısad) 

Isparta 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Maraş (ve idare) 
Mardin (ve idare) 

l\fuş (ve iktısad) 
Niğde 

Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Sıvas (ve iktısad) 
Sıvas 

Tekirdağ (ve idare) 



Hasan Saka 
Sırrı Day 
.Emin Dramarı 
Rifat Vardar 

j zzet Ulvi ~.ykut 

Aka Gündüz 
Falih Rifkr Atay 
Hayrettİn Karan 

Hasan Cemil Çambel 
ihrahim N e emi Dilmen 
Ziya Gev her Etili 
Asım Us 

Haydar Rüştü Öktem 
Hakkı Tarık Us 
Ferid Celal Güven 
3alfih Cimcoz 
Ha m di Aksoy 

:\:enıal Ünal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Xaşid Uluğ 

'tunus Nadi 

Ahmedİhsan Tokgöz 
.\T ecmettin Sa dak 
aamdi Ülkümen 
~ıeceb Zühtü Soyak 

: ~ıwer Adakan 
: ;a.dcttin Epikmen 
.".!l: itat Aydın 

. 'Lrif Baytın 
: Cazım Gürel 

!,;mail Hakkı Uzmay 
- litat Dağdemir 

ükrü Gülez 
','ahir Hitit 
~-~ungur 

: ~uı·iye Öniz 
; _fLzım N ami Duru 
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Trabzon (ve iktısad) 
Trabzon (ve iktısad) 
Yazgad (ve hukuk) 
Zonguldak (ve iJare ve maarif 1 

Matbuat 

Afyon Karahisar (ve maari.f) 
Ankara (ve halkçılık) 

Ankara 
Balıkesir 

Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, edebiyat, hııku.- , 

Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye, iktrsad ve maarif ) 

Denizli 
Giresun (ve hukuk ve edebiyat) 
!çel 
!stanbul 
!zmir (ve çiftçilik) 

Isparta (ve hukuk ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Kütahya 
:Muğla (ve huhuk ve iktrsad) 

Ordu (ve ticaret ve iktrsad) 
Sıvas (ve içtimaiyat) 
Trabzon (ve hukuk) 
Zonguldak 

Mühendisler 

Balıkesir (:\'Iakine ve elektrik mühendisi) 
İzmir C:~'Iakine mülıendi:.i ve sanayi vee iktisad ) 
Trabzon 

Nafıa 

.Ankara (ve askerlik) 
Konya (ve idare) 

Ormancılık 

Bolu 
Bolu 
Bolu (ve ticaret) 
Manisa 
Yazgad (ve iktısad) 

Pedagoji 

Diyarbakır (ve maarif) 
Manisa (ve maarif) 
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Ali Rana Tarhan 
Bnhn Öngören 

Posta, tebgraf ve telefon 

!stall!bul 

llediz :.\forova 
Ressam Şevket tDağ 

Hüsnü Konay 
Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
M ecd i Boysan 
. \hıncd Özdemir 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Yaşar Yazı cr 

Sadettin Epikmen 
Mustafa Halid Ü11er 
Ali Tunalı 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

l·'uaıl Ziya Çiyiltepe 

,;stafa Fehmi Gerçeker 
l:·as Sami Muş 

Fnarl Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
m. Ali Hikmet Ayerdem 
Org~:neral Ali Said Akbaytuğan 

Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Hulüsi Alataş 
Pı· . .)fazhar Germen 
Lk Hasan Vasıf Somyürek 
:'··. Hüsamettin Kural 
Dr. m. Besim Ömer Akalrn 

Kars (ve elektrik) 

Resi·m 

Konya 
Konya 

IWy.aziye 

Tokad (ve askerlik) 
Urfa (ve maarif) 

SQIM'Jii 

~nkara 

Ankara 
Edirne (ve ziraat ve ticaret) 
Eıskişehir 

!stanbul (ve dericilik) 
!stanbul (ve kunduracılık) 
İstanbul 

İzmir (•(ve İktısad ve makine mühendisi 
Konya 
Samsun 
~onguldak 

Zonguldak 

Sigortacılık 

(Madenci) 
(Madenci) 

Elaziğ (ve askerlik, idare, demiryolu) 

Şark ilimkn 

Bursa 
Çoruh 

Şimendif ercı1ik 

Elaziğ (ve askerlik, idare, sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Gazi Anteb (ve askerlik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

Tabiblik 

Ankara 
Antalya 
.Aydın 

.Aydın 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bilecik 



'r11. Emin Cemal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sa di Konuk 
Dı· . Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Haındi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 
Dr. !brahim Tali Öngöreıı 
lk Fatma Memik 
Dı·. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saiın Ali Dilemre 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Şükrü Şenozan 
!k Tedik Aslan 
Dr. J<~uad Umay 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
1 h·. ~akir Ahmed E diz 
lk Hilmi Oytaç 
Dr. Sa im U zel 
Dr. Riza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
lk Ziya Nuri Yaltırım 
D:·. "\sım Sirel 

lsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemi! Çambel 
lbrahinı Necıııi Dilmen 
Far.ıl Nazıni Örkün 
'l'edik Bilge 
~\eref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
'3adri Maksudi Arsal 

'l'alüt Onay 
Fuad Köprülü 
V cl ed İzbudalk 
Al i Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Hesim Atalay 
~t-ım;ettin Günaltay 
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Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakıkale 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Erzurum 
Gazi Anteb 
İstanbul 
İstanbul 
!stanbul 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

K)onya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 

Tarih 

Balıkesir (Milli tarih) 
Bolu (ve askerlik) 
Burdur (ve dil, hukuk, edebiyat ve gazetecilil>) 
Çankrrr (ve dil, hukuk ve maarif) 
Diyarbakır (ve askerlik) 
Erdirne (ve Türk dili) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (Hu!kuk ve Türk dili) 

Giresun (ve 'Cedebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) . 
Kastamonu (ve Türk tarihi ve dil) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya 
Kütahya (ve dil) 
Sıvas (ve maarif) 

Tayyarecı'Uk 

Erzurum (ve askerlik) 



( ~l' ıııaJ ~\kı,: m 
!zzet _\kosman 
~! a k il' K ınacr 
' f'ayfu~· Sökmen 
.\azmi Topcuoğlu 
.~ l eınecl Emir 
ilıı·ah]ın ~~olak 

:-.~ i.i k r·ü Uülez 
Zıyı.ı (:c,·her Etili 
_\kif .\kyüz 
.\ li Zn·h 
Ha:-;an Cavid 
!.f ecd i Boysan 
Emin Sazak 
l;;ınail Salmncu 
.\:< '·. :nEfer Krlrç 
1 )n ı·ak Sakarya 
.\ hıııed HıınıC!i Denizmen 
~..~:1'!Ptti n { ~ 1·az 

ı ! ii ı.: n ii Ozılamar 
ilır;ıJı:ııı J)Pmiralay 
ı.~<';,,;ıl Ünal 
~, Pıııc ıl Seyfeli 
''('ı;ıa l Tekin 
~.fı:stnfa Ulusan 
l)·,ııuı n 'raner 
·, ı Pm ed Erten 

Halin Mengi 
. \lınıı'd thsan Tokgöz 
1hıııa r ;\nkoğlu 

Tfı:lfısi Oı·ncoğlu 

i ı<ıı ınil Hal{ln Vı>ral 
'ı·:ııi'; Eyihoğlu 

~' lu l1itt iıı Dinçsoy 

\' elcrl l zhnclak 
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Ticaret 

Afyon Katahisar (ve ziraa1) 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya (ve ziraat) 
Aydrn (ve iktrsad) 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bilecik (ve askerlik) 
Bolu (ve ormancrlrk) 
Çanakkale (ve gazetecilik ve maliy<· ı 
Çoruh (ve belediyecilik ve mal iyı• _ı 

Çoruh (ve hukuk) 
Çorum 
Edirne (ve ziraat, sanayi) 
Eskişehir (ve ziraat) 
Giresun (ve hukuk ve iktrsad) 
Giresun (ve askerlik ve hukuk) 
Gümüşane (ve hukuk, idare Ye brlediyccilik ; 
İstanbul (ve ibahriye) 
İstanbul 
Isparta 
Isparta 
İsparta 
Kırşehir 

Konya 
Konya 
Malatya 

(ve ziraat) 
(ve ziraat) 
(ve hukuık ve matbuat) 

Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat, maliye ve belediyt-) 
Ordu (İktrsad ve matbuat) 
Seyhan (ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Sinob (ve iktrsad) 
Trabzon 
Urfa (ve belediyecilik, ziraat) 

Tuz işle1·i 

Kütahya 

'l'ii-rkçiiliilc 

Kastamonu (ve tarih, dil ) 

.. ...... .. 



8 - Saym üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Birinci Dev1·edenberi rnebus olanlar ( 1.9) 

Ali Çetinkaya 
~akir Kınacı · 

Yahya Galib Kargr 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 

Tahsin San 
rı L Kazım Özalp 
Hacim Çarrklr 

C:ı>vad Abbas Gürer 
~;iikrü Gülez 

Mnstaf:ı Fehıııi r.en:ekrr 
Ziya Esen 
Dı·. Mustafa Cantekin 

İsınet Eker 
Mazhar 1\T üfid Kanım 
Yusuf Başkaya 

f•'aik Kaltakkıran 
l~ ııı in Saza k 
ı\li Kılıç 

i\Trıned ~ahiıı 

Ha <;aıı F'ehmi Ataç 

Dı·. Ref ik Saydmıı 
Celal Bayar 
Hnmdi Aksov 
l\fı:ıhnıt!c1 Esat1 Rcızlnırrl 

Hiisnü Özelarnar 
ilıı·nhiın neıııinılny 

E'lnd Özoğnz 
Alıınefl H!lnıi Kalar 

Dr. Fuad "Cnıay 
İlırahim Süreyyn Yiğit 
Hesim Atnlay 
i -.; :>ırt İnönü 

Y ll •ıııs N adi 
Haıııcli Y;ılman 

n~mnr r\nkoğlu 

T-tıılki .Ayr1m 

Yuo;;uf Kemal 'l'en ıô rşenk 

R:,siın Başara 

r·: ·- ı ı B:ışara 

1-'aik Öıtrak 

A. Karnhisar 
Ankara 
Ankara 
.\ntal ya 

Ay dm 
Aydın 

Balrkesiı

Balıkesiı· 

Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 

('orum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

Edirne 
Eskişehir 

r.azi Antelı 

r.azi Antrb 
r.üınüşaııe 

!st nııhul 

f zın i ı· 
l z nı i ı-
İzmir 
Tspartn 
h;paı·ta 

Ka ı-s 
K:ıyseri 

Kıl'ld :ıre li 

Kocaeli 
Kütahya 
Jfa latyıı 

l'fu~la 

Ordu 
Seyhan 
Siirrl 

Si no b 
Sıvas 

~!vas 

'1',\l{il'(1fl ;ı; 

1 iu m di Ülkünıen 
Hasan Saka 
.\li Saib Ursavaş 
IJ:ıkkı Ungan 
~m·ı İçö z 

Tralnon 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozı.;ad 

İkinci Dev redenberi rnebus olanla1· {71) 

!zzet Ulvi Aykurd 
Es:acl Uras 
N n fiz Aldrn 
l·':ılih Rıfkı Atay 
;~[cııı ed Emir 

Osnıaıı :\iyıızi Bnrrn 
tlıralıiııı (!olak 
~: ' 1 i h Bozok 

lh-. Eıııi n Cema l Sucla 
\s:ı f Doras 
H r•fpt Canıtez 

~ühü Yaşın 

\! . .-\ hrlüllıa lik Rencla 
.\li Zrrh 
r-~!ı·ı ı l Bulra 
JT;ıc;:ın C:ıvi(! 

fs ı ! ı ~ i l Krnıal Alpsar 
;\1 i\ıı ir Cn;z-ıl 

Dı·. Kfwn Sanıanh 
1-l:ı-ı ··hi · Rüştü Öktem 
': · r·ilı :\li Kü~iika 
F!' ıırl AğTa lı 

1 lıdülh:ık Fırat 

~-1 ffet Arıkan 

'\~ı fiı Dnmlu 
' !J. tııs -: n Sökıııen 

H~klu \ıırrk e~; 

i <.;n ınil Sıı h:~0.rn 
lfüni;· Akkaya 
'l : ıl~t On ı· ~,-

Frlih ~rı·vrt Tör 
Fmin tııankur 

\Jımrd Harnr1i Drnizmeıı 

lk Tuğ:ınıiral Hakkı ~inasi 
Erel 
7Ji_va Kararnursal 

A. Karahisar 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 

Çoruh 
Çoruh 
Çonıh 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Den iz li 
Denizli 
Blfızığ 

Erziıırmı 

}~rzincan 

Erzurum 
f:iı·esuıı 

Giresun 
Giresun 
mr e sım 
Giresun 

r.üıııüşane 

tçel 

İstanbul 

İstanbul 
htanbul 
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Kamil Dursun İzmir Halid Onaran Burdur 
Rahmi Köken İzmir Dr. Refik Güran Bursa 
Şükrü Saracoğlu İzmir Ziya liev her Etili Çanakkale 
Mükerrem Ünsal Isparta Akif Akyüz Çoruh 

Veled İzlıudak Kastamonu Asım UR Çoruh 

Şevket Ödül Kırklareli Rınin Aslan Tok ad Denizli 
Lutfi Müfid Özdeş Kırşehir 1:1. TClzım Sevüktekin Diyarbakır 

Ali Dikmen Kocaeli Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 

Ragıb Akça Kocaeli F';:z ıl Ahmed Aykaç Elazığ 

Kazım Okay Konya Tahsin Berk Elazığ 

Mustafa Ulusan Konya Aziz Snmih İlter Erzincan 

N ai m Hazrm Onat Konya Aıiz A kyürek Erzurum 

Tevfik Fikret Srlay Konya Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum 

Receb Peker Kütahya Nafi Atuf Kansu Erzurum 

Dr. Hilmi. Oytaç Malatya Şevket Erdoğan Gümüşane 

Mahmud Nedim Zabcr Malatya Ferid Celal Güven İçel 

Dr. Saim Uzel Manisa Hnkkı Saydam İçel 

Yaşar Özey Manisa Ali RanaTarhan İstanbul 

MemedErten Maraş Baha Öngören Kars 

Abdürrezzak Şatana Mardin M e med Nazif Sirel Kars 

Rıza Erten Mardin Tahsin Coşkan Kastamonu 

Şükrü Kaya Muğla Nahid Kerven Kayseri 

Faik Soylu Niğde Reşid Özsoy Kayseri 

Halid Mengi Niğde Hazim Börekçİ Kırşehir 

İsmail (Jamaş Ordu Hasan Hayri Tan Kocaeli 

Şemsettin Günaltay Sıvas Kemalettin Olpak Kocaeli 

Cemil Uybadm Tekirdağ 
Salalı Yargı Kocaeli 

Şakir Kesebir Tekirdağ 
Ahmed Harndi Dikmen Konya 

Süleyman Sırrı Gedik Trabzon 
Kazım Gürel Konya 

Memed Emin Yurdakul Urfa Muhli.s Erkmen Kütahya 

Refet Ülgen Urfa M:uttalib Öker Malatya 

İbrahim Arvas Van Yasrf Çınay Malatya 

Münih Boya Vaıı 
lG ni Karaosman Manisa 

Halil Türkmen Zonguldak 
Osman Erçin Manisa 

Ragrb Özdemiroğlu Zonguldak 
Nuri Ural Maraş 

Receb Zühtü Soyak Zonguldak İrfan Ferid Alpaya Mardin 
Hakkı Krlrcoğlu Muş 

Vçüncü Devredenberi mebus o7ı.anıar (60} Naki Yücekök Muş 

Zühtü Durukan Samsun 
Haydar Çerçel A. Karahisar Ali M:ünif Yegena Seyhan 
!zzet Akosman A. Karahisar m. Naci Eldeniz Seyhan 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya Hilmi Uran Seyhan 
Rifat Araz Ankara N ecınettin Sada k Sıvas 
Dr. Cemal Tunca Antalya Remzi Çiner Sıvas 
Hayrettİn Karan Balıkesir Hüsnü Konay Tokad 
İsmail Hakkı Uzunçarşıır Balikesir Süreyya Genca Tokad 
Halid Bayrak Bayazıd Daniş Eyuboğlu Trabzon 
İhsan Tav Bayazıd Halil Nihad Boıtepe Trabzon 
Hasan Cemil Çambel Bolu Rifat Vardar Zonguldak 



·Dördüncü Devredenberi rnebus olanlar (60) 

l'Pınal Akçm 
Al<a Gündüz 
l~şref Demiı·el 

:'\unıan Aksoy 
Admın Menoeres 
Bııver Adakan 
tsııınil Hakkı Uzmay 
)1itat Dağdemir 
Dr·. Galih Kahraman 
"F'ıı tiıı O üvenliiren 
A hınPil r'ı>vad Em re 
Kahi Riza Yıldırım 
"F'nıı cl Zi.:va Qiyiltı>pe 
:\lınıed Özdemir 
Yusuf Ziyıı Özer 
~aflri Maksu<li Ar·sal 
Fikri Mutlu 
Hıı md i Ong"Un 
Ali Barlas 
Ha md i Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sanettin Uraz 
~alah Cimcoz 
Yıış::ır Yazrcr 

Halil Menteşe 
Sadettin Epiknıen 
Kl:'mal Ünal 
m. Muhittin :\kYi.i7. 
Ömer Kiintay 
Ali Mu7.affpr Gökı>ı· 
Mustafıı Eken 
~fehıned Somer 
Naşid Uluğ 

Ömer Dinç 

Hikmet Bayur 
Tahir Hitit 
Turguil Türkoğlu 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Hüseyin Avni "Eı·rıın 

Hüsnü Kitabcr 
.\hmed Vl:'fik Uluc:a~
Dı·. Rasim Ferid 'T':ı lay 
Ahmed İhsan Tok~ö7. 
Ali Canib Yöntem 
Mehmeo Güneşooğcln 
Rnşeni Barkın 

1lıra him Mete 
Üıııer Dinç 

A. Karahisar 
.-\ııkara 

.Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Ho in 
Bolu 
Buı·sa 

Rursa 
('anakkale 
('orum 
Elazığ 

Eskişebir 

Eskişehir 

Gir·esun 
İGI'l 
t Gl'l 

tstanbul 
İstanbul 

ht an bul 
İstanbul 
ts tanbul 
!stanbul 

lzmir 
İzmir 

Isparta 
Kars 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütalıya 

Manisa 
}fanisa 
Manisa 
Maraş 

){uğla 

:\I uğla 
~iğclı> 

\'if!oı> 

! lnhı 

Orclu 
~amsun 

~flm.~un 

Se~rh::ııı 

Seyhan 
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Hul ılsi Orucoğlu 
tsmail Mehmed Uğur 
Vasfi Raşid Seviğ 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Beh<;et Gürray 
Sungur 
Bsacl Çakmakkaya 
Has::ın Karabacak 

Sin o b 
Sıvas 

Sıvas 

To ka d 
'l'okad 
'frabzon 
T;rfa 
Yozgad 
Zonguldak 
?;ong-uldak 

Beşinci Devredenberi mebus olanTxır (129) 

Bel'(; 'l'ürker 
MP.hnıı·p, Gönen<: 
.\hnıed Ulus 
. \ı·if Baytın 

Dl'. 'l'aptas 
Hatı Çırpan 

Mnıımmer Eriş 

Mümtaz Ökmen 
-:\'Tüşfik Ayaşlr 

r'ezmi Erçin 
1'n:vf.ur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
'T'ürka.n Örs 
Dr. Rulil.si Alataş 
~aznıi Topçuoğlu 

NUI'i Göktepe 

Cl:'nıaJ Esener 
Dr. Hasan Vasrf Somyürek 
Rııhmi Selçuk 
Sahiha Gökçül 
Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Gl. Besi m Ömer A kalm 
Hasan RizaSoyak 
İhrahim Necmi Dilmen 
AtıfAkgüç 

Dı· . Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz 
SfloP.ttin FHio Talay 
Se kilw İnsel 

Hilmi Ergeneli 
F';ızıl N:ıxnıi ()rkiin 
Hatice Özgener 
Hüseyin Cahid Yalçın 
İhsan Kurtkan 
AJi Rrxa Özenç 
Dr. Ranıeli Berkman 
nt. Şefik Türsım 

A. Karahisar 
A. Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
.\yilm 
Ay dm 
Ay dm 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazrd 
Bilecik 
Burdur 
Burdur 
Bıirsa 

Bursa 
Bursa 
H ursa 
Bursa 

Çanakkale 
<]ankrrr 
Çaukrrr 
Çankrrr 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Denizli 



Huriye Öniz 
Tevfik Bilge 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 
Fethi Altay 
Hikmet Işık 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
!stamat Özdama1· 
Osman Işın 

Bekir Kaleli 
Dr. Merned Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Ömer Asım Aksoy 
Muzaffer Kılıç 
Ali Şevket Öndersev 

Atıf Baymthr 
Dr. Neşet Ömer hdelp 
Fakihe Öymen 
Şükrü Ali Ögel 
BenaJ Arnnan 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Reşad Mimaroğlu 

Fn:ııl Köprülü 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamacı 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif hden 

Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Sadettin Serİnı 
Salih Turgay 
Zühtü Akrn 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Eılirne 

Elazığ 

Erzincan 

Erzurum 
Erıurum 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Ga:ı:i Anteb 
Qiresun 
Qiimiişane 

tstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
tstanbul 
! zmir 
tzmir 
!zmir 
!zmir 
Karı:; 

Kastanıonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kasbtmonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Nedim Bozatık Kol'aeli 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
Ali Rıza Türe! Konya 
Be diz Morova Konya 
Cemal Tekin Konya 
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Dr. Osman Şevki illudağ 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Yedirl Uzgören 

Emrnllah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Faik Kurdoğlu 
Kazım Nami Duru 
Kenan Orer 

AHI ettin Tiridoğlu 
Dr. Rıza I.ıevent 
Fıflib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dincıer 

Sadullah Güne~r 

~evki Çiloğlu 

~ükrü Ataınan 

Cavid Oral 
Dr. Alıravaya 
Kamil trdelp 

Dr. Ziya Naki Yaltırnn 
Selim Sırrı Tarcan 

Ali T1malr 
Amira1 Fahri Engin 
Meliha 1naş 
M em ed Ali Yürüker 

Fısma Nayman 
Tevfik Tarman 
Memed Ali Kuraoğlu 
Naki Bekmen 
Şevki ::msoy 

Crvtlet Keı·inı İııc e d:ıyr 

Hüsamettin Okan 
tsınail Hakkı Veral 
m. Aklf Öztekiıı Erdem g·il 
Mitat Şükrii Bleda 
Sabiha Görkey 

Rahmi Apak 
G-alih Pekel 
ril. Srtkı Üke 
Hürrem Ergun 

Seniha Hrzal 
Sırrı Day 
Gl. Ahmed Yazgan 

Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Malatya 
Malatya 
·Malatya 
Ma latya 

Manisa 
Manisa 
Manisa 

Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

Muğla 

Muş 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Seyhan. 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Si.ird 

Si no lı 
Sin o b 
Si no b 
Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

Tok ad 
Tokad 
Tok ad 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 



307-
Muhittin Dinçsoy Urfa Hacim Çarıldı Balıkesir 

Bolu Celal Arat Yozgad Fethi Okyar 

Yozgad Asaf Doras .Bursa Ekrem Pekel 
Yozgad Refet Canıtez Bursa Emin Draman 

Hüseyin Cahid Yal~m Vanlurı Ömer Evci Yozgad 
İlyas Sami Muş voruh 

Muht(')l.if DPıırelerde rnebııs olanlar (24} İsmail Kemal Alpsar vorum 

1smet Eker V orum 
Öl'ge Evren Halikesir 2, 4,5 }[ünir Çağıl vorum 
Fethi Okyar Bolu 1, 2,3, 5 Mazhar Müfid Kansu Denizli 
Dr. Mustafa Bengisn Qana kkalı:> 1,5 Zülfü Tiğrel Diyarbakır 
Atıf Tüzün Çoruh 1,3, 4,5 Faik Kaltakkıran Edirne 
İlyas Sami Muş Çoruh I :III.5 Şel'ef Aykut Edirne 
Eyüb Sabri Akgöl Çoruh 1,5 Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 2, 3, 5 .E min İnankur lçel 
Rüştü Bekit Diyarbakır 3,5 Atıf Bayındır ls tanbul 
Zülfü Tiğrel Diyrbakır ı. 2, 4, 5 Salalı Cimcoz istanbul 
Şeref Aykut Edirne 1,4,5 Celal Bayar !zmir 
Remzi Güres fl-azi Anteb 2,3. 5 Halil }fenteşe İzmir 
Durak Sakarya (iümüşane 1,5 :)ükrü Saracoğlu l.zmir 
Gl. Kazım Karabekir !stanbul 1,2,5 Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Gl. Refet Bele İstanbul 1,2,5 Ali Dikmen Kocaeli 
Hüsrev Kızıldoğan Kars 1, 5 İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Hasan Ferid Perker Kayseri 3,5 Yunus Nadi Muğla 
Gl. Ali Fuad Cebesoy Konya 1, 2,4,!) jsın ail Çamaş Ordu 
Refik !nce Manisa 1,4,5 Dr. Asım Sirel Samsun 
Kemal Kusun Maraş 2,3,5 Ali Münif Yeğena Seyhan 
Muhittin Baha Pars Ordu 1,5 Hilmi Uran Seyhan 
Dr. Asmı Sirel Samsun ı, 3, 4, 5 Hulki Aydın Sürd 
Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ 2, 4,5 Yusuf Kemal Tengirşenk Sin o b 
MitatAydın Trabzon 2, 3,:> Jfitat Şükrü Bleda Sıvas 
Fuad Gökbudak Urfa 2,3,5 Hasiın Başara Sıvas 
Raif Dinç Zonguldak 1, 2,5 !;lenısettin Günaltay Sıvas 
Necati Güneri Zonguldak 1,5 }'nik Öztrak Tekirdağ 

!stanbul Meclisinde aznlıl.; 
Çakir Kesebir Tekirdağ 

Hasan Saka 'frabzon 
etmiş olanlar 

l\Ieıned Emin Yurdakul Urfa 
Ali Çetinkaya A. Karahisar Hakkı Ungan Van 
!smail Hakkı Mumcu Amasya l{aif Uinç Zonguldak 



9 - lnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

Dördüncü İçtima zarfmda bir istifa \ 't' yedisi ölüm suretile sekiz mebusluk inhilal etmiştir. 

A - istifa edenler 

lzmir mebusu Tevfik ıtüştü Aras Londra Büyük Elçiliğine tayin edildiğinden :2 l"ı - 1 - 1939 ua isı i ra 
etmiştir. 

B - Ölenler 

Ankara Mebusu Kemal Atatürk Ölümü ll - XI - 1938 ; 
Antalya » Celal Mengilibörü » 14- XI - 1938; 
Burdur » Mustafa Şeref Özkan » 14- XI - 1938 ; 
İstanbul » Halil Etem Eldem » 2 - XII - 1938 ; 
İzmir :t GL Kazrın İnanç » 14- Xl - 1938; 
Muğla :. Nuri Tuna . » 2 - XII - 1938 ; 
Siird ::. İsmail Müştak Mayakon » 2 -XII - 1938; 

de Heyeti Urmumiycye tebliğ olunmuştur. 

C - Seçimler 

Üçüncü ve Dördüncü İçtima zarfında iııhil al etmiş olan Ankara, Antalya, Bolu, Bnrdur, Bursa. 
Çankırı, Elazığ, İstanbul, lzınir, Kayseri , ::.\fuğla , Samsun, Siircl nıebusluklanna scçilcnlcrle bunla•rııı 
intiha b mazbatalarının tasdik tarihleri aşağıda gösterilmiştir: 

Ankara Atıf Baytrn 4- I- 1939 
Antalya Cezmi Erçin 16 -I- 193(1 
Bolu Fethi Okyar ll- I- 1939 
Burdur Hasan Rıza Soyak 9- I- 1939 
Bursa Naci Trnaz 6 - I- 193~) 

()ankırı Hüseyin Cahid Yalçın 4- I- Hl39 
Elazığ :B-,ethi Altay 16- I- 1939 
lstanbul Kazım Karabekir 6- I - 1939 
lzmir Reşad Mimaroğlu 11- I- 1939 
Kayseri Sadeddin Serim 6- I -1939 
Muğla Sadullah Güney 6 - I -1939 
Samsun Amiral Fahri Engin 6- I -1939 
Siird Naki Bekmen 16- I -1939 

Bu İçtimada Tevfik Rüştü Arasdan inhilal eden İzmir mebusluğu münhal kalmıştır . 



10 - İzinler 

!)ördüncü 1 c;tiııı ;;ı zarfmda aşağıda gösterilen üyt·l<• ı·. rınuınl Heyet karıırile. izin ;ılnıışlnrdu· : 

A. Karahisar Ben; Türker 20 gün Hcıst11lığına biııaeıı 7- XII- 1938 

» » :. ı ay » » 9- I -1939 

Balıkesir Hacıını ()atıklı 1,5 ay Ma zeretiile » 1 ~ Xll - 1938 

Bilecik "'ıılih Hozıık 2 ay Ha.stalığma » 9- I -1989 

Bursa .\saf Doras 2 ay » » 1- XII - H.J:38 

Çankırı Hatice Özgener ~ ay >? » 9- I -1939 

Diyarbakır '('evfik Bilge 2 ay » » 9- ı - 1939 

Edirne ~eref Aykut 2 ay » » 9- I - 1939 

Elazığ l<'azıl Ahmed Aykaç 3 hafta » » 7- XIL- 1938 

» 'I'ahsiıı Berk 2 ay » » 9- I -] 939 

İstanbul .-\hmed Harndi Denizmen 2 ay » » 9- I -] 939 

» Dr. Neşet Ömer İrdelp 2 ay » » 7- Xll- 1938 

» Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 1,5 ay » » 9- I -1939 

Kastamonu Sıtkı ı;ierif Eken l,G ay Mazeretine » 7 - xıı - 19:38 

Kırklareli Zühtü Akın 20 Gün Hastalığına » 9- I -1939 

Kocaeli Kemalettin Olpak 1,5 ay » » 7- xn- ı 9:38 

Konya Ressam Şevket Dağ ı ay Mazeretine » 7 -XII- 19:38 

Kütahya Hüseyin Rahmi Gürpıııar 2 ay Hastalığma » 7 - XII - 19:38 

Maraş \'"nri Ural ') a~~ » » 9- I -] 939 

Muş :\aki Yücekök ay .\lazeretine » 9- I -19:39 

Ordu Neliın ı:5ıı·rı Tarcan 16 g-ün Hastalığma » 9- I -1939 

Seyhan 0enrnıl Xaci Eldeniz 1 ay Mazeretine » 7- XII- 1938 

» r.eneı·11l Naci Eldeniz 1 .. ) ay Hastalığrna » 9- T -1939 

Siird }1 em ed Ali Kurcloğlu 1 ay » » 7- XII- 1938 

» ~evki Süsoy lO gün » » 7 -XII- 1938 

Tokad General Sıtkı Üke 1 ay » » 7 -XII- 1938 

Urfa Ali Saib Ursavaş 2 ay » » 7- XII- 1938 

» Behçet Günay 2 ay » » 9- I -1939 

» Memed Emin YurJakul 2 ay » » 9- I -1939 

Zonguldak Receb Zühtü Soyak 2 ay » > 9- I -1939 

~ -~ .. --·~·-~· .. ·. --~~ 



11 - Teşrii masuniyet 

1 - Dördüncü lçtima zarfmda teşrıi masunıyetlerinin kaldırılması istenilen zatlar ile hakla · 
rrnrla tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir: 

Balıkesir 

Çol'uh 

Çoı·uh 

Edirne 

Erzurum 

ls tan bu I 

~i inl 

Sını s 

lJı-. llasaıı \rası[ Ölüme sebebiyet vermek 
~onıyün·k 

Asım Us Hakareti mutazamımn bir ~·a -

2- XII -1938 tarihinde Hükü
met tarafından geri almmıştu. 

zıyı gazetede neşretmek Bu İçtimada inta~ rdilcnıeıniştir . 

İlısan Kurtkan 

il f t!tdi Boysan 

'l'elsiz kanımıma aykırı ha ı·pket 
etmek 

Telsiz kanununa aykırı han•kct 

etmek 

Ul. Pert ev De- Telsiz kanununa aykırı haı·eket 

mi rhan 

ı:ı. Hefet Bcle 

etmek 

Telsiz kanununa aykırı hal'('ket 
etmek 

,\ll· ınrıl ~ \li Kur- Tehdid etmek 
d oğlu 

Vasfi Raşid ~r- Hakaret etmek. 
viğ 

Bn !çtimada iııtac l·dileınemiştiı·. 

Bu İçtimada in tae edil ememişt ir . 

Bu lçtiınada intac edilcın~::ıııi~tir. 

Bu !çtimada in tae cd i lrııı cıniştir. 

Bu İçtimada intac edilememiştir. 

Bu t çtimada intac edilcmemişti ı· . 

Cl-et;:cn i\tiııınclaıı ıııüdevnr olubAsım Gs (('ot'llh ) , Perid Celal OiiHn ( İçel ) ve Yunus Nadi 
(Muğl a) yıı ııid nıaımniyeti teşriiye evrııkr dahi i.ntaç edi l ememiştir. 

--.. ıısıs >-e~ C!e:ı~--



J - Fırkalar 

Ötedenberi :Mecliste siyasi taazzu\' olanık llll'YCUd bulunan CümJıuri~r et Halk Pal'tisinin aza mik
tarı Müstakillerden Gl. Ref€t Bele (İstanbul) ve Gl. Ali Fnad C~besoy (Konya ) nın iltihakları ilc 
390 a baliğ olıınış ve 1\{üstakillerin sayrsr 9 a iıııııiştir. 

1 - Cürnhuriyet Halk Partisi 

A. - Biiyük 1\.w·ultay 

- 29 teşrinisani 1938 de toplanan C. IL P. Kamutay GTubnnda, Baı;ıbakan Celal Bayar, « Elıe<li 

Şefin ufulü ile hadis olan C. H. P. Reisliğiniıı intihabı meselesinin halli iı;in Parti Kurultayıımı 

yakmda toplanınasma lüznın hi\srl olduğunu bilcliı·miş » ti. 

- 17 kanunuevell938 de ise aşağıdaki dıl\·etııamc gazetelerde intişar etti : 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayını aşağıdaki maddeleri görüşmek ü;~,cre Ankarada lıi

rinci kanunu yirmi altısında Fevkalade toplantıya davet ediyorum. 

Müzakere ruznamesi : 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

C. B:ı;nır 

1- Niza.mnaınenin Genel başkan int ilı abııın }li<1 ın ru1<1elel'iniıı tar1il Ye taıızi.nıi. 

2 - Gen:·öııkurulun intihabı 

- 26 kanunuevvel 1938 pazartesi günü, < '. ll. P. Kurultayı. o zamanki Tüzüğüıı :ıo - 43 ncü 
maddelerine göre, saat 10 da Büyük )'[lllet l\1rclisi müzakere salonunil a toplanmıştır. 

Kurultayın 375 Parti mebusu ile vilayetleı·deıı seçilmiş olan 216 deleğe iştirak etmişti . Bu iti
barla salon tamamen dolmuş ve fevkalade günlere ınahsns halini almış bulunuyordu. Reislik kürsiisü
niin arkasma biiyük bir Parti bayrağı asılınıştı. 

Kurulta;· zabrtnanıcsi a;nıcn aşağıya den: t'dilıniştir : 



-Slt
BtR.tNcl CEL:::) l'~ 

~6 - .XII - 1938 pazartesi 

Açılma sa.a.ti : 10 

BAŞKAN- f:eııel Haşkaıı Vekili ( '<'l;il Ha:vnı· ( lzınir ) 

BAŞKAN- Yoklaın;ı yapacağız. Yalnız herı

denize yardım e1ıııek üzere .-\ydm Delegesi Bteın 
M eııde ı ·r.~ H lı;ı>l l>eleı.resi Mi tat 'l'oroğlunnrı 
kürsüye g·elıııeleı·iııi rira ediyorum. 

Yoklaıııııya başlıyoruz. (.\fyon iııtihab dai

resinden yuklama yapıldı ) . 

l •'a lilı Rıfkı .-\tnr 
Ha tı (.'n·pa n 

~'lünıtaz Ökmeıı 
M üşfik Ayı:ışlı 

Rifat Araz 

~akir Kınarı 

Yahya <1alih Karg-r 

Mıı:ınımer Eriş 

Me b us 
» 

» 

» 
)) 

)) 

» 
» 

(9) 
:\enat '!'andoğan ( Vali ,.e l'.H.P.B.) 

.Ali (: eti ıık aya 

Ce ma 1 Ak çın 

Haydar (.'eı·çel 

1zzet Akosman 
!zzet llvi Ayknı·t 

Mehı·uı·e 0-önenc: 
Hüseyin 'l'iryııkinğhı 

ı:nlih Demirer 

Saih Muııırn 

.\t:RI (Bayazit ) 

Pı:ıı·ti tı>şkiHltr yoktur 

Halid Ba,,· ı·ak 

thsan Tı:ı ,. 

(3) 

Dı·. Hüs;ııııc1tin Km·ı:ıl 

Esat Cras 

AMASYA 

(6) 

!smı:ıil Ilaldu ~[nnı ru 

~afiz Alctrıı 

Celal Bren 
Zeki Tarhan 
Rizn Kılavuz 

.\hıneJ nus 
Aka f+iindüz 

Eşref Demirel 

ANKARA 

(21) 

Mehııs 

» 
» 

» 

» 
» 

Delege 
» 
» 

Mebus 

» 
)) 

:viebus 
» 

» 
Delege 

» 
» 

Mebns 
» 

» 

Rifat BörPkçi Delege 
Ziya ~rı-la 1 
~lerdi Sanrettİn Saynıan 

Haynıllah Özbudun 
Dr. Vehbi Demir 

Fahri Tancloğı:ı n 
Hilmi Atlroğlu 
.\rif Çuhnkr:n 

~arli Batn 

.\~T .\LYA 

l>r. <'emal Tunca 
Xnmaıı Ak~oy 

Rıı::;ih Kapinn 

Tevfi){ Arr<'an 

'l'üı·k:ln Örs 

TTrı,rrlaı· U<;kun 
K5zım Türka1pm 
1lnstı:ıfı:ı Korkut 

(8) 

AYDTI\ 

(ll) 

Adnan Menderes 
Dı·. Hullısi Alataş 

Dı·. Mazhar ffermen 

:-; a~mi TopQuoğlu 

Xmi Göktepe 
Tahsin San 

Btem Menderes 

Xeşet .\kkor 

Ahmed Bmin Aı·akayın 

» 

» 

» 
)) 

» 

» 
)) 

» 

Mebus 
» 
» 

Delege 
» 

» 

Me b us 
» 
» 

» 
» 

» 
Delege 

» 

» 



Sami Kutluğ 
~Jyub Özbaşm 

BALIKESİR 

(17) 

Cemal Esener 
Dr. H. Vasıf Somyil.rek 
Enver Adakan 
Gr. Kazım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettİn Karan 
t. Hakkı U ztmça rşT lr 
}femed Emir 
Örg·e Rvren 
Osnı;ın Niyazi Run·ıı 

Rahmi Selçuk 
~abiha fl-ök~ül 

S aci Kodaııa ~: 

Pertev Atçıoğlıt 
Kaşif Acar 
Muzaffer Aıkpmar 
Basri A:kın 

BİLECİK 

(5) 

Dr. Gl. Besi mÖmer Akalın 
tbrahim Çolak 
Salih Bozok 
Yahya Güven 
~afiz Arık 

BOL l i 

(10) 

Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel. 
tsrnail Hakkı U:zmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 
LU.tfi Gören 
Emin Yerlikaya 
Şeref Sarıer 

Sabri Karaçayır 

~ ~URDUR 

(4) 

Halid Onaran 

Delege 
» 

Mebus 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

Urle ı:_rr 

nı' l eg·ı· 

» 
>> 

.\I chus 

>> 

Dele;!'r 
» 

Mc b n'> 

» 
» 

» 
:. 

Delegr 
:. 
:t 

» 

M cb us 

313 
tb ra him N e emi D ilm en· 
Ruhi Y eşilyurd 
Dr. Cevdet .Akın 

Asaf Doras 
AtıfAkgüç 

BURSA 

(17) 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
.Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Aşir Atli 
Ur. Kaznn Akın 
~adık Tahsin Arsal 
'revfik Birecik 
Hüsnü Güven 
M. Erdem 
Saim Altıok 

ÇANAKKALE 

(10) 

Ahmed Cevad Emre 
Ur. :Niustafa Bengisıı 
Hilmi Ergeneli 

~ükrü Yaşın 

Ziya Gevher Etili 

Halil Dilmaç 
Raif Güven 
Raşid Usumu 
Hilmi Onıen 
A.Jımcd Cevde1 

QANKIRJ 

(6) 

F'azıl .Naznıi Örküıı 
Hatice Özgener 
.\1. Abdülhalik Reııd<t 

Ziya Esen 

Rifat Dolunay 
l\1.ustafa Akmaıı 

Me b us 
Delege 

> 

M eb us 

> 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

Delege 
» 

» 

)Iebus 

» 
» 
» 
» 

Delege 
» 

» 

:\[chııs 

» 

» 
Delege 

» 



.Aıldf .Akyüz 

.Ali Zırh 

.Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hıı:san Cavid 
İhsan Kurtkan 
İlyas Sami Muş 

Dr. Cemal Alper 
Zihni Ural 

Ali Riza Özenç 

ÇORUH 

(10) 

ÇORm.ıt:· 

(14) 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyup Sa b ri .Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsınet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Dr. Pertev Kalelioğlu 
Süleyman Köstekçi 
Hüseyin Yalçın 
Ziya Üçüncü 
Abdülkadir Günay 
Mahmud Sancak 
Mustafa Tarhan 

DEN! ZIA 

(11) 

Dr. Haındi Herkman 
Dr. Kazım Samanlr 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Türsan 
Haydar Rüştü Öktenı 
Mazhar Müfit Kansıı 
Necip Ali Küçü.ka 
Yusuf Başkaya 

Huh1si Oral 
Esat Kaymakçı 

~ı:ı,ili Küc:ükıı 

-314-

)1.ebus 
:. , 
» 
» 

:. 
» 

» 

D<:>lcge 
» 

» 

» 
» 

» 
:. 
» 

Delege , 
, 

» 

» 

.\ıl e hıı s 

» 

» 
» 

» 
» 

Delege 
» 

» 

DİYARBAKIR 

Parti teşkilatr yoktur 

(7) 

Dr İbrahim Tali Öngören 
GL Kazım Sevilirtekin 
Huriye Öniz 
Rü.5tü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesut Alsan 
Ziilfii Tigrel 

EDİRNE 

(8) 

M eb nı:> 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

)frhııs 

» 

» 
.» 

Dı· . Fıvtma :i\Iemik 
"F'rıik Ka ltakkıra1l 
)fecdi Boysan 
~eref Aykut 
Niyazi Merken 
Şazi Kıvanç 

Hasan Yenice 
Ahmed Koru 

(Vali n ' C. H. P. B.·) 
·Delege 

ELAZIG 

P:oırti teşkilatı yoktur 

(4) 

·R'azıl Ahmed AykaG 
li'uan Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
'T'ıı h sin Br,rk 

ERZİNCAN 

.-\ bdülhak Fırat 
Aziz S::ımih İlter 
Hikuı et Işık 
Saffet Arıkan 
Receb Sezgin 
Rıza Alt.mok 

(6) 

ERZURUM 

(13) 

Aziz Akyürek . 
Dr. Ahmed Fikri 'İ'uzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 

» 

j\l{ebns 
, 
, 
, 

Deleg~' 

. -» 

Me b us 
» 



Fuad Sirmen Mebus 

Gl. Pertev Demirhan. » 
Gl. Zeki Soydemir » 

Naii Atuf Kansu » 
N afız Durulu » 

~ akiye El gün » 

~ükrü Koçak :. 
1-laşinı İşearı (Vali ve C. H. P. H.) 

Jfesud Çankaya Delege 
Saclwttin Gözübüyük » 

ESKtŞEHlR 

(8) 

Alımed Özdemir 
EminSazak 
Osman Işın 
Y llSnf Ziya Ozm· 
~ail Biricik 
.-\.li Sölpük 
Abidin Tokoğlu 

_Kamil Kaplanlr 

.\li Kılıç 
Bekir Kaleli 

(9) 

Dr. Memed Ali Ağakay . 
OL .A. Hikmet Ayerdenı 
Ylemed Şahin 
Omer Asım Aksoy 
Reınzi Güres 
Bekir Aksoy 
.\.bdullah Güzel 

GiRESUN 

(lO) 

GL İhsan Sökınen 
: Hakkı Tarık Us 
İsınail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
}lfünir Akkaya_. 
Sadri Maksudi Arsal 
'ralat Onay 

.• ~· .7:.: • . .. 

d~~.f Drzdar 
Tel'fik Ekıul'll 

. \ lmıet.l Tir al r .. . .. -- -· -· ·- ·····- . -

Me b us 

» 

Delege 
» 
:. 
» 

Me b us 

» 
)) 

» 

» 
» 

Delege 
> 

Mil bu s 
.> 
» .. 

» 
> 

> 
» 

Delege 
..... -~.)?: 
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f.:Ü:.\r··~_\XE 

(7) 

.\li ~!·l· kı•t Oııdt>l'S(•\ ' 

1 >uı:ak Sakaı-;.· :ı » 

ı.;Llib Sen-d 'l'iir 
Hasan Fchmi ,\tu<: 

~L·,· ket Eı·doğaıı 

~ül e yıı.:ııı DnltaiJaıı 

~ruhs iıı . \taı: 

rÇEL 

(lO) 

l·~ıııiıı lnankuı· 

l·'erid CeHil Uü veıı 
r'ikri Mutlu 

» 
)) 

~> 

Delege 

.Ylebus 

» 

lfaldu Saydaın '> 

Haındi Onguıı '> 

H. ~asuhoğlıı ( \' ali \ ' t t.'. H. P. B.) 
MitaL Toı-oğlıı Delege 
Dr. nluhtar Dt>rkeı· » 

!lu !il Dole k >) 

l::lP A 1{1'.-\ 

Hü:sııü Özdaıııu ı· 

i bı· ahim De ın ira la~' 

Kemal ·onal 
~Iükerrrııı Ünsa 1 
Henızi Ünlü 
LiilıiJi Qakımıkı:ı 

(6) 

1S'rANBUL 

(20) 

.\lııneLl Haıııdi 1 >enizıııen 

.\li Barl::ıs 

\Le h us 

» 

» 

Delege 

;\lfeLu:s 

.\li H.aııa 'J'arlıuıı » 

.\.tıf BayınJır » 

Dr. Ne~t>t Üıııer hdelp ». 
Or. Refik Sayd;;m » · 
Dr. Tnğ·aıniral H. Şinasi EreL » 
l<'ahike Öymen » 

Hameli Gürsoy » .. 
Hayrullah Erı.ı·in 
Sadettin Uraz 
!::lalah Cimcoz 

... :ı>. : . 

-~ :: -.~~'. 

. ; ; : / ·_ .. .. ~:. ~ 



Şükrii Ali Ögel 
Yaşar Yazıcı 

ıiya Kar~umırsal 

1bl'alı i nı Kemal na yhu ı ·a 

Bn. Faide Esendal 
N aci Ali Moralı 
Perid Haınal 
Hayrullah Diker 

)Jeııa 1 • \ rwıan 
Celal Bayar 

lZl\IİH. 

(19) 

Dr. 'l'evfik Rüştü Aras 
Haındi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkmd 
l~alımi Köken 
:-iadrttin Epiknıen 
~ükı·ü Saracoğln 

F . Ui.ileç (Vali Ye C. H . P. B. ı 

Dr. Behçet Cz 
Sedat Dikmen 
::\Iemd Aldemiı· 
:Ekrem Oran 
~ uri F ettah Esen 
Rasim Dir}m 
Tahir Bor 

Baha Öngören 
Esat Özoguz 
l;ıuad Köprülü 

KARS 

(12) 

Gl. M ulıittin Akyüz 
H üsrev Krzıldoğan 
.M em ed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Zihni Orhun 
Memed Bağadır 
Sarnet Oktay 
Aliyar V ural 
Fuad &-aslı 

Mebus 
» 
» 

Deleg·e 
» 

» 
» 

~\Iebus 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Delege 
» 
» 

» 
» 

Me b us 
» 
» 
» 
» 

» 

Delege 
» 

» 
» 
» 

~18-

KASTAMONU 

(15) 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Srtkr Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
V el ed lzbudak 

Me b us 

» 
. :. 

» 
Avni Doğan (Vali ve C. H. P. B.) 
Hacer Dicle 
!.zzet Okay 
Hüsnü Açıksöz 
Memed Türkmen 
Necdet Taner 
CelaJ. Bayar 

KAYSERt 

(12) 

. \h med Hilmi Kal aç 
1.1'aik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan F'erid Perker 
Nahid Kerven 
Reşit Özsoy 
Salih Turgay 
lVIalımuran Özsan 
Ömer Taşcroğlu 
Adem Çitsal 
Hayrullah Uııkun 
Şükrü N ayınan 

KIRKLAREL1 

(5) 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
Tahir Taner 
Süreyya Harmankaya 

KIRŞEHİR 

(6) 

Ali Rıza Esen 
Hazrm Börekçi 
Lütfi Müfid Ozd~ 

Delege 
::. 

Delege 

Me b us 

» 

» 
:. 
~ 

» 
Delege 

:t 

» 

» 

» 

M eb us 
» 
:. 

Delege 
» 

Mebua 



Memed Seyfeli 
!zzet Özkan 
Ahmed Baytok 

Ali Dikmen 

KOCAELl 

(14) 

Hasan Hayri Tan 
İbrahim Drblan 
t. Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytnğ'an 
Ragrb Akça 
Salah Yargı 
Memed Ali Kağrdcr 
Ziya Heper 
Ahmed Abasryanrk 
Cevad Adapazarlı 
Enver Balkan 
Zihni Kaman 

KOKY.-\ 

(25) 

Ahmed Harndi Dikmen 
Ali lVIuzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Uludağ· 

Kazrm Gürel 
Kazrm Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üne1· 
Mustafa Ulusan 
N aim Hazrm Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Canib Sümer 
Şükrü Afacan 
Rasim Erel 
Ahmed Şen 
Raknn Çumralı 
Kemal Soysal 
Şevki Ergun 
Ali Fuad Belgin 
Nuri Bakkalbaş.r 
Naciye Ozsoy 
Lutfi Berkmen 

Me b us 
Delege 

» 

:\>Iebus 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

Delege 
» 

.\l e bıı s 

)) 

» 

» 

» 
Deleg·e 

» 

» 
» 

Delege 
~ 

> 
> 
» 
» 
> 

aıır -
K'ÜTAıtTA 

(14) 

Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürprtıai· 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 
Etem Yücel 
Hakkı Yılancıoğlu 

Sadık Ülken 
Halil Benli 
Ahmed Özkul 

, :.·, 

... : .'-:._ ... 

MALATYA 

(ll) 

Dr. Hilmi Oytaı,; 
Ernrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
tsrnet İnönü 
~iahmud Nedim Zapçı 
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Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
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Ha!JoimGür 
Zühtü .aıkm 
Rıza Dolman. 
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Alaettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tangut 
Kenıal Kusun 
Mlahm.ed Erten 
N~ _Ural 
Rıza Çuhadar 
.Ab4ullah Y aycı 
Hamdi Dereli 
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Abdürrt!zzak Şatanıı 
.Dr., Rıza Levend 
E<li,b Ergin 
Hilmi Çoruk 
trf~ Fel'id Alpaya . 

0s~an Dinçer 
Rı~ Erten 
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Hakkı Kılıçoğlu 
'"N1da' Yücekök 
Şe~ki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 
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N1GDE 

(U) 

. .:'ı.ıhmed Vefik illuçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil İrdelp 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Naim Eren 
1!-,erid Eder 
Yakub Ünal 
~e,-ki Alpag·ut 

ORDU 

(ll) 

AlıweLl lhsaıı Tokgöz 
.\li -Ca ni b Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltıruıı 
I:Iamdi Y alman 
tsınail Çamaş 

~iuhitt in Baha Pa ts 
::ielim Sırrı Tarl'ıut 
liamdi Sarlan 
.'\ aıurk Öztun\; 
Hüseyin Eksi 
Hiisrev Vuruı· 

<+ab lı 'l'olan 
Hasan Biber 

Ali -Tuııalı 

Dr. Asım Sirel 
)leliha Ulaş 
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Osh1an Cudi Gürsoy 
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Faik Öztarak 
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Hakkr U11;gan Mebus 
İbrahim Arvas > 
Münih Boya » 

Celal Arat 
Ekrem PekeJ 
11m:in Draman 
Ömer Evci 
Srrrr !çöz 
Sungur 
Haşim Tatli 
Rifat Kozart 
Asrm Bektaş
Kadir Çetin 
Salim Korkmaz 

· Mahmud Alpak 
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Esad Çakmakkaya 
Halil Tü,rkmen 
Hasan Karabacak 
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İbrahim Bozkurt Delege 
Akın Karaoğuz > 

Tevfik Bilgin » 
Ahmed Gürel > 
hzet Çakmaklıoğlu » 

BAŞKAN - Ekseriyetiıniz vardrr, müzake~ 
l'eye başlıyoru:.~. 

Arkadaşlar, 

Cümhuriyet Halk Partisinin, üsnomal büyük 
kurultayı açrlmrştrr. Partimizin, · değişmez Ge~ 
nel Başkanı ve kurucusu, Büyük Türk milleti~ 
nin sinesinden yarattrğr müşahhas ideali ve kur
tarrcrsr, Kemal Atatürk, milletinin sonsuz var
lığına, ebedi şuuruna, intikal etmiş bulunuyor. 

Fevkalade toplantrmızın sebebi, bu vaziyetin, 
Parti tüzüğünde, süratle yaprlmasnn ;ı;aruri krl
dığr tadilaj;ı görüşmektir. 

Müzakere ruznamemiz 

1 - Tüzüğün genel ba§kan intihabına aid 
maddeltrinin tadıi ve tanzimi, 

2 - Genyönkurulun seçilmesidir, 

M111hterem arkadaşlarım, 

Atatürk, en karanlık günlerde, milletin ka
ra ibahtma, hadiselerin şaha kalkmış, akur savle
t.ine, !kaya gibi göğüs ve~, ulu ibir milleti, 
öııbenliğinde toplayarak ibu giinkü büyük, her 
gün daha kuvvetli. Tüıık milletini yaratmış, sev
gili vatanmuzı: kurtarmrştır. Onun büyüklüğii 
ancak Türk milletinin büyüklüğii ile ölçü
lebilir. Onun 'kudreti ve kabiliyeti ancak büyük 
Türk milletinin her şeye kadir kudreti, ka:bili
yeti ile anlaşı:lwbilir. 

Atatürkün manevi varlığı, büyük Türık mil
letinin byatx gi!bi ebedidir. Ona ıbağlılikta ol
duğu ·gibi o:q.un eserlerine, emanetine, çizdiği 

yola, ve~diği ideale bağlılikta da tek kalıbiz, tek 
insan giıbi (Alkışlar). Ve ondan dolayıdır ki, 
onun kurduğu Partimiz de büyük Türk milleti
nin aziz partisidir (Alkışlar). 

Eserlerini en muıkaddes milli bir vedia halin
de, nesilden nesle ulaştırmak, en büyük titizlikle 
verdi@ ideali kurmak ve ta.ha;kkuk ettirmek, bü,-
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yük Türk milletinin en önemli va.zifesi ve milli 
misaladir (Allaşla.r). 

Büyük kurultaym saym üyeleri; ebedi Şefin 
aziz hatrrası önünde sözlerimizin ve duygulamnr
zrn da ahdüpeymaru olarak hepimizi 5 dakika 
ayakta tazimle sü.kUta davet ediyorum. (Aylllkta 
5 dakika sü.kUt edildi). 

Ruznameınize geçiyorum. Parti tüzüğünün 33 
ncü maddesi mucibince iki asbaşkan sec,:eceğiz. 
Buna aid verilmiş hir takrir vardır. ıni.isaadenizlr 
okutuyorum: 

C. H. P. Büyük k·wrultayı yiice başkanlığına 

Parti tüzüğümüzün 33 ncü maddesi mucibin
re asbaşkanlığa Büyük Millet Meclisi Reisi Çan
lun mebusu Abdülhalik Rendave Konya delegesi 
~evki Ergunun intihablarrnr arz ve teklif e~' l eriz. 

İstanbul İstanbul 
Naci Ali Moralı 

Bursa 
Sadık Tahsin Arsa.l 
Bursa 

~aim Altrok 
Bolu 

Bursıı 

Hüsnü <iiinn 
Bursa 

~('J'Pf Sarwr nr. Sadi Konuk 
Kütahya Isparta 

F erid Harnal 
Çanakkale 
R. Usumi 

Kırklareli 

Tahir Tant>r 
Çamıkkale 

Hali l Dilnıar: 

Bt.cm Yücel Hüsnii. Özdcınıar 
Antalya 

Numaıı Ak:soy 
Bursa İçel 

Fikri Mutlu 
Giresun 

İsmail Sabuncu 
İçel 

Dr. Galib Kahraman 
Erzurum 

Durak 

Dr. Muhtar Beı·ker 

BAŞKAN - Takrir hakıkında söz isteyen var 
mr 1 Reyinizc arzcdi~rorum. Kabul edenler . .. 
Etmeyenler . .. İttifakla kabul edilmiştir . 

Asbaşkanlığa Mustafa Abdülhalik Rcllda. i:;ll'\ ' 

ki Ergun intihab edilmişl erdil'. 

Yine tüzüğün 3~ ncü maddesi ınucihiııeı: altı 

~ekreter seçeceğiz. Bumlll i~iıı de Ye rilmi ~ hir tak
rir Yardrr, okntuyorum: 

C. H. P. Büyük kuntltayı yii.ce başkunlığııw 

Parti tüzüğümüzün 33 ncü maddesi mucibin
ce sekreteriikiere İçel delegesi Rükneddin Na
suhoğlu, .Aydın delegesi Etem Menderes, Çorulı 

delegesi Dr. Cemal Alper, İstanbul delegesi İbra
him Kemal Baybura, Bolu delegesi Emin Y eT

li kaya, Ankara delegesi Hilmi Atlıoğlunun inti
hablarrnı arz ve teklif eyleriz. 

Bursa İstanbul 

Sadık Tahsin Arsa! 
İstanbul Bursa 

Ferid Harnal 
Bursa 

Saim Altıok 
Kırklareli 

Naci Ali Moralı Hüsnü Güven 
Çanakkale Bursa 
R. Usumi Dr. Sadi Konuk Tahir Taner 

İçel Bolu Kütahya 
Şeref Sarrer Etem Yücel Dr. Muhtar Beı·ker 

Çanakkale Antalya 
Halil Dilmaç Nurnan Aksoy 

Isparta 
Hüsnü Özdamar 

İçel 
Fikri Mutlu 
Giresun 

İsmail Sabuncu 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 

Erzurum 
Durak 

BAŞK.A:N- 'T'akı·iı · lıakkındıı ~öz iste~·eıı var 
mı? 

Takriri kabulünüze arzediyoruın. Kabul eden
l ı> r lutfen işaret bu~·msunlar . Ittifakla kabul edil
miştir. 

Bendenizin vazifeın hitaın bulmuştur. Asbaı_:

k;ı nm kürsüyü teşrif etmele ı ·ini rica edrrinı ( ~il

rekli alkrşlar). 

( Ahdüllıalik Rı'mhı alkı~hıı· <mısın da küı·sü~·e 

geldi). 

M. kBDÜLHALlK REND.A (Çankiri) -
Büyük Kurultayın muhterem üyeleri, 

H'aikknnda gösterdiğiniz teveccüh ve itimad
dan dolayı cümlenize şükran ve minnetlerimi su
narım. 

Ruznameye geçiyoruz. C. H. P . Genel sekrete
rinin bir tezkeresi var, onu okutuyorum: 

Ankara : 26 - Xll- 1938 

C. H. P. Büyük kumltayı yüce başkanlığ-ına 

4 ııcü büyük kurultayca tanzim ve tasvib 
ol ııııan Parti tüzüğümüzüıı Genel başkanlık 

lıakkrııdaki ınaddeleriuiıı tadil ve tanzimine aid 
( :rnyönkurulca hazırlanan ve Genbaşkurdan 

ger<iı·ilen projeyi Büyük kurultaym yüksek 
tetkikine arzediyorum. 

Müzakere ve bir karara bağlanmasmr diler 
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-<i-eıiyöukuru l tin ·;yüce başkanlığa ve Yüksek k n
rultaya sonsuz bağlrlrk VP saygriarım sunnrrnı . 

Dahiliye vekili 
C. H. P. Genel sekretPri 

Dr. Refik Sn~rrl;ıııı 

BAŞKAN - Tab Ye ten-:i edilmiştir. ll epi ıniz

de vardır (1]. Tüzüğümüzün 34 ncü maddesi 
mucibince 15 ki~iden mürekkrh hiı· rnrünıt>n 

te~kil edeceğiz . 

DAHİLİYE VEKİLİ ve C. H. P. GENEL 
SEKREIT'ERİ Dr. REFİK SAYDAM ( İstanbul ) 
- Saym büyük Kurultaydan bir ricada buluna
cağım. Bu da ; toplantrmızrn esasını teşkil 

eden bir nizarnname tadilatr ic,:in tüzüğün 

34 ncü maddesinde 15 üyeden mürekkeb 
bir ko m isyoııun teşkil i ınevzuba histir. Ben
deniz bir tlefaya mahsus olmak üzPre bu 
komisyonun 30 üyeden müteşekkil olıııasr

nr teklif edeceğ·im. Bumla ıı başka komis
yonun intihabr için bir kolaylık olmak üzere 
kuraya müracaat edilmesini rica edeceğim. nu 
suretle büyük bir zaman kazanmış olacağız. 

Sayın Başkanlıktan bu iki teklifin reye konnl
masmr rica ediyorum. 
BAŞKAN- Genel sekreterin tekliflerini re

ye arzediyorum. 
Teklifleri, 15 üye yerine 30 üyeden mürek

keb bir encümenin teşkili ve bu encümen aza
lannın kura ile seçilmesidir. Bu teklifleri reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Müttefikan kabul edilmiştir. 

(Komisyona aşağıda isimleri yazılı zatlnr
kura ile se~ildi). 

Konya mebusu 
Aydın delegoesi 

T. Fikret Sılay 
Ncşet Akkor 

Balrkcsir mebusu 
Konya elelegesi 
Çorum ınebusu 
Samsun mebusu 
Çoruh mebusu 
Tekirdağ delegesi 

Tekirdağ melmsn 
Siird mebusu 
Erzurum delPgesi 
Re:vhan mcbusu 
Tokad elelegesi 
İzmir ınebusu 
Afyon K. mebnsn 
İzmir mebusu 
'Eskişehir delegrsi 
Niğde elelegesi 
Eskişehir mebusu 
Samsun elelegesi 
fzmir deleg-esi 
Bursa delegesi 
Kastamonu mebusu 
Kayseri delegesi 
Kastamonu mebnsu 
Van mebusu 
Ordu mebusu 
Kocaeli deleges-i 
Seyhan elelegesi 
Trabzon elelegesi 

Sabiha Gökçül 
Şükrü Afac·an 
İ. Kemal Alpsar 
.Ali Tunalr 
Atıf Tüzün 
Cevdet Cicioğlu 
Y. Kemal Be~-atlr 
Hulki Aydın 
Sadrettin Gözübiiyük 
Ali M. Y eğena 
M:emed Turan 
Kamil Dursun 
Cemal Akc,:ın 
Harndi A kso~· 
Ali Sölpiik 
Nazım Eren 
Osman Işrr. 

Mustafa Aldıka~tı 
Memed Aldemir 
Sadık T. Arsal 
Tahsin Coşkan 
Ömer Taşçroğlu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Münih Boya 
Ahmed İhsan Tokgö:>: 
M. Ali Kağıdcr 
İ. Safa Özle"!:' 
Ali Beçil 

Başkan - 30 arkadaş fieçilmiştir. Bu arka
rlaşlae encümenlerde çalışaca klardır. Encümen 
ınazbatasr hazn·lanrncaya kadar relseyi tatil 
edeceğim. · 

Saat 15 de toplanmak üzere c:elseyi tatil edi
yorum. 

Kapnnına saati : 10.40 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 15 

BAŞKAN - :WL Abdülhalik Renda (B. M. M. Başkanı ve Çankırı mebusu). 

KAT1BLER : Rükneddin Nasuhoğlu (İçel delegesi) , Hilmi Atlıoğlu (Ankara delegesi), 
Etem ~fenderes (Aydın delegesi), Dı-. f'cmal -~lpcr (Çnruh delegesi ). 

BAŞKAN- Celse açrlrrnştrr. Tüzük encüme-

[1 1 Sayıfa 32.'1 de münder-içti1·. 

ni mazbatasrnr yazdı. Tab ve tevzi edildi. Gerek 
Genel sekreterliğin esbabr mucibesini ve gerekse 
'rüzü:k ikomisyonu mazbatasmr okutıı.cağrm; 
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Esbabı mucibe 

Siyasi partiler, milli ve vatani yüksek ııH·ıı

faatleri temin edici prensibierde kanaatleri bil'
leşmiş vatanuaşlarm teşkil ettikleri siyas'i cemiyct
lerdir. Millet arasmda politik kanatleri .birbiri
ne uygun olanlar kendi halinde dağınıktır, bun
ları ancak bir şef birleştirir ·ve hepsini ıbir teş

kilat altında toplar. 
Şefin rolü her memlekette ve bilhassa Pal'ti 

hayatma yeni girmiş memleketlerde çok miihinı
ilir. Çünkü politik kanaatleri ekseriya prensib
ler halinde birleştirib olgunlaştıracaik: ve prensi lı 

leri zihinlere aşrlayaca;k ve miitemadiyeıı besleyt'
cek, memleket siyasetine istikamet verecek, milleL 
efradınr politik sahada yetiştirecek olan Şeftir. 

Her cemiyette ve her Parti içinde bu yüksek 
vasularda şahsiyetleri daima hazır bulmak kolay 
olmadığı gibi bir siyasi partinin idarei aliyesini 
eline teslim ve emanet ettiği makam ve şah siyet 

üzerinde sık sık değişiklikler yapması da otori
teyi zayıflatmak bakımından malızurdan ari ad
dedilemez. 

Cümhuriyet Halk Partisi gibi milletin kuıtu
luş ve ilerleyiş mücadelesinde kendisine rehberlik 
etmiş, Cünılıuriyetçilik; 1nkilabçılık, Laiklik gibi 
Türk milletini mütemadiyen itibar ve refah mev
kiine yükseltmektc olan prensibieri değişmez bir 
akidei siyasiye olarak kabul ve ilan etmiş olan ve 
siyaı:ıi bir partinin dar çerçevesinden çıkarak he
men bütün vatandaşları sinesinde toplamış olan 
bir partinin şefliğine intihab edilecek olan aJi şalt
siyetin (Milli Şef) vasfınr da iktisab etmiş olma
sı •tabii olduğuna göre Parti Umumi Reisinin yük
sek şahsiyetini her dört seneile oir ve her Kurul
tay toplanrşmda müzakere ve müna:kaşaya meY
zu ittihaz etmeyib Parti Umumi Reisliğinde (De
ğişmez) vasfım esas olaralk kabul etmek bu yük-

. sek makannn istikrarını temin ve otoriteyi takvi

. ye bakınnndaıı milli menfaate daha uygun görül
müştür. 

Bu sebebler le; 

Tüzüğün ikinci maddesi Partimizi kunnuş \"C 

Cümhuriyeti tesis etmiş olan ebedi Şef K emal 
Atatürkün (Banilik) müessislik vasrflarınr teba
rüz ettirmekle beraber kendilerinin Partinin 

(Ebedi Başkaıu) olduklarını ve üçüncii maddesi 
Partimizin kurulduğu günden beri filen Başkun
lrğrm yapan yeni Rejimin bütün müesseselerini 
ve eserlerini kendi elile kuran, bütün millet<;;e ta-

bii ve milll bir insiyakla milli Şef tanılan ve Bü
yük Meclisin tam ·ittifakile Cümhur Başkanlığı

na seçilen 1\'lilli Şef 1s~et lnöünün değişmez Ge
nel Başkan olduğunu tesbit ve ifade maksadile 
yazılmıştır. 

Dördüncü madde, tüzüğüu şimuiye kallar det·
piş etmediği ve fakat karşılaşrlması ihtimali m ev-. 
cud olan bir ihtiyaca cevab vermek ve istikbalde 
her türlü teşettütlere mani olmak .için tedvin 
edilmiştir. 

Yüksek Büyük K.unı1tayru ta:.'Vibine arz olu
nur. 

A) Tüzügüıı ikinci maddesinin yerine kaim 
olacak: 

Madde 2 - Partinin Ban.isi \'e elıed! Başka

nı Türkiye Cümhuriyetinin müessisi olan Kemal 
~~tatürk'tür. (Alkrşlar). 

B) Yeni üçüncü madde ; 

Madde 3 - Partinin deği:;nnez Uend Başkanı 
İsm-et İnönü 'dür. (Alkrşlar). 

C) Yeni dördüncü madde ; 

lVladde 4 - Partinin değişmez genel Ba::;;kan
hğı aşağıdaki üç surette in hilal edebili ı· : 

A) Vefat, 
B) V azife yapannyacak bir hastalığı salbit ol

ması halinde, 
C) !stifa. 
Bu üç şekilden birisi dolayisile iııhilal mku

unda Parti Büyük Kurultayı derhal toplanaraJc 
Partiye mensup mebuslardan bir za.tı değişmez 

Genel Başkanlrğıa seçer. 
BAŞKAN - Tiizük encümeııinin ınazbata

SI11I okutuyorum: 

Cümkwriyct Halk Partisi Büyiik llw·ııltayı 
Yüce Başkanlığına 

Pavtinin hanisi ve değişmez Genel Başkam 
Kemal Atatürk 'ün irtihalleri dolayisile Palrıti 

tüzüğünün Genel Başkanlığa aid maddelerinin 
tadil rve yeniden tanzimi hakkında Pa1rti Genyön
kurulunca ılıazırlanan ve Genbaşkurdan geçirilen 
proje Kurultay Yüksek Başkanlığmda~ı eneüme
nımıze havale edilmelde tedkik ve müzakere 
olundu: 

Genyönkurulca hazırlanan ve l~ enbaşkurdan 

geçirilen projenin mucib sebebler layihasr encü
mende okunalrak ve çok yerilille görüleıi nıüta
lealaı;a ittifakla iştirak edilerek inaddeleiin mü.--



-"' ~rWııe geçildi. Y enıl maddeler aşağıda göste
rildiği veçhile tesbit ve Yüksek Büyük Kurul'ta
yın t$vibine arzedildi 

Takdmı edilen muaddel ikinci madde ile 3 ve 
4 ncü maddelerin kabulü halinde tüzügün diğer 
madde numarala.ri:Il[ll da buna göre ıteselsül et
tirilmesi zaruri olduğundatn bu cihetin Yüksek 
Kuru1tayca ıtıasvibini 'Vıe maddelerin kabulünü ar
.zeyleriz. 

Muaddel Madde 2) Par.tinin hanisi ve ebedi 
Başkanı Türkiye ·Cümhuriyetinin müessisi olan 
KemaiJ. Atatürk ',tür. 

Yeni madde 3) Par.tinin deği~ ez genel baş
kıanı İsmet İnönü 'dür. 

Yeni madde 4) Partinin değişmez genel Baş
kanlığı ~rdaki üç surette inhilal edebilir: 

a) Vefat 
b) VaZife yaparnıyacak bir hastalığı sabit ol

ması: halinde 
c) !stifa 
Bu üç şekilden birisi dolayisile inhilal vuku

unda Parti Büyük KUrultayı derhal toplanarak 
Partiye mensup mebuslarda'rı bir za.tı değişm1'z 

Genel Başkanlığa seçer. 26 - XII - 1938 

Tüzük komisyonu Baııılm>m 
Konya mebusu 

Tevfik Fikret Srlay 

~hzbata mulıal'l'iı·i 

Aydın dclegcsi 
Neşet .Akkor 

Sekreter 
Balıkesir mebusu 
Saıbiha Gökçül 

.Aza Aza 
Konya delegesi Eskişehir elelegesi 
Şükrü Afacan Ali Sölpük 

Aza Az n 
Çorum mebusu ~iğde elelegesi 

t. Kemal Alpsar Nazım Eren 

Aza Aza 
Samsun mebusn Eskişehir nıelııısıı 

Ali Tunalı Osman l~ııı 

Aza Aza 
Çoruh mebusn Samsun delegesi 
Atıf Tüzün Mustafa Alelıkac:tı 

Aza Aza 
Tekirdağ delegesi İzmir elelegesi 
Cevdet Cicioğlu lVfemed Aldemir 

Aza Aza 
Tekirdağ mebusu Bursa delegesi 
Y. Kemal Beyatlı Sadık T. Arsa! 

Aza 
Siird rnebusu 
Hulki Aydın 

Aza 
Erzurum delegesi 

Sadrettin Gözübüyük 
Aza 

Seyhan mebusu 
Ali M. Yeğena 

Aza 
1'okad delegesi 
.Meıned Turan 

Aza 
lzmir mebusn 

KJmil Dursun 
Aza 

:\ f~·on mebusu 
CE:' ma 1 A kı::m 

_.Aza 
lzmir ınehusn 
Haıni!i Akso~-

Aza 
Kastamonu mebusu 

Tahsin Coşkan 
Aza 

Kayseri elelegesi 
Ömer Taşçroğlu 

Aza 
Kastamonu mebusu 
Dr. Şükrü Şenozan 

Aza 
Van mebusu 
Münih Boya 

Aza 
Ordu mclıusu 

Ahmed İhsan •rokg-öz 
Aza 

Kocaeli elelegesi 
M. Ali Kağıdcı 

Aza 
Seyhan delegc:;i 
İ. Safa <'hkr 

Aza 
'!'rabzon deleg·f'si 

. \li Becil 

BAŞKAN -l\lnzlııiLal r r okundu. Hr.vcti uııııı

nı i yesi hakkmdıı ınüıa k eri.' açryoı·uz. 

Söz isteyen var mı '! 

Söz isteyenlf'r lutfen ismini Ye ııerenin eleir
gesi olduğunu kalkarak işaret buyursun. Rıra
si le kaydediyorum. 

Sıraları geldikçe kendilerine söz ,· ereceğinı. 

Hk söz Hakkı Kılrcoğlunundur. 

HAK.KI KILIÇOGLU (Muş) -Sayın arkadaş
lanm ; Kamutay İsmet 1nününü Cüıııhııı· Rl•i!';i \ ' l' 

Knl'nltay da onu daimi Şefliğine seçmekle oııa 

olan itimadları kadaı· kendi ~·üksf'k knl'aktt' t'· 
lrı·iııi de göstermişlerdir. 

Onıı da, sizleri de teln·ik e<l eriııı. 

.Bıt g·ünden itibal'en İsmet İnönü nıill<'tiıı 
ı,emlisine göstermiş olduğu güvene ve verdiği 
knvYete dayanarak yüksek vazifesinde emniyet
le yürüyebilir. 

Arkadaşlar; Eöedi Şef Atatürk Yarlığ· ı ile 
iııkılabı ve Cümhuriyeti yarattı. Ölümü ile de 
onu perçinledi. Dahilden ı ve hariçten hiç hir 
kuYvet o perçini bozamıyacaktır. 

Devletin ve Partinin başı~a geçen İnönünüıı 
büyük ölünün tabutu önünde etmiş olduğu ah
din kuvvetini de buna katabiliriz. 
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Binacnaleyh arkadaşlar; inkıHib yürüyecek. 
Ciimhuriyet yaşa~'acaktır (Bravo seslcı·i. sürek
ı i alkışlar) . 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sıvas)- .Jiıı' ' 

rem a!'loıclaşlnı·; C'. H. Par~isi mud; · ~' Cil bir sınıfm 
menfaatlerini konunak Yeya bazı prensihlerin 
tahakkukunu temin etmek g·ibi ınahdml emel
lerelen cloğnm~ değildir. Pin·timiz hiitüıı bir 
cihaıu hnsumetin. beşer taı·ihinin en karanlık 
devirleri nden, en az 5 bin seneden beri. milli 
varlığım clnyırınfi. cihannı dört köşesinde 11anh 
hayraklarım clolaştırmış olan Türk milletini che
cliyen yok etmek azınile en feHiketli bir elemele 
haşımıza üşüştükleri zaman milletimizin ynşnmnk 
k:ıbiliyetinden. istiklal aşkındnn, idare kudretin
elen ve nihayet arkasmda taşıdığı şanlı zafer 
hatıralnrile beslenen kahramanlık seeiyesinden 
doğmuş milli bir partidir (Şiddetli a lkışlar). 

Partimiz, bu suretle milletin en kutsi ve müş
terek duygulanndan doğmuş olduğu i.,;iııılir ki. 
bütün milleti sinesinde toplamış w toplamnktn
dır. Hepimiz elele Yererek ayni amaca koşuyo
nız. Şiannırz hepimiz hirinıiz. hirinıiz hepimiz 
ir~inclir. 

Aı·kaclaşlar. büyük ve tarihi millei l eı·, on
l<mı lıir hmmsi,vet Yereıı ıııilli nıhlarile tem ayüz 
ederler. Bu ruh onlarm bütün kutsi duyguları
nın bütün ınanevi kabiliyetlerinin paya n.sız 
kaynağıdır. A leliicle ah va lclr bu ı·u h gizl icliı·: 
varlığım tezahür ettiremez. Falmt; millet bü
yük bir tehlike karşısında kaldığı zaman, bu ruh 
fcr<lin nınnev1 varlı~· rııda müşterek hir heye
C'an halinde tecelli etmeğe başlar. Bu heyecan 
her fertte ayni şiddette olmaz. Onlarm şuur 

kudreti, tesir kabiliyeti nisbetinde tehalüf eder.' 
Milll hassasiyeti, hats kabiliyeti , irade kudreti 
olan müstesna şahsiyetlerde ise mill'i iraele ·ve 
milli kudretin tükenmez bir meksifesi halinde 
tc;~,ahür eder. O zaman, bunlar, azami ümid sa
r;an bir elektrik merkezi halini alır. Milletin 
Jıütün ferdlerini milli gayeye, milli hedefe doğru 
götürürler. İşte arkadaşlar bütün bir ciham lıu
sumet karşısında varlığımızı ve istikHllimizi kur
ta ı· an milli hareket böyle doğmuştur. Pa rtinu z 
de bu milli' hareketin öz evlaclıdır. Bunun için
dir ki, partimiz, büyük müessisinin, Türk tari
hinde ebecl'i bir cleha güneşi olarak parılclıyacak 
olan Ulu Atasımn emsalsiz hizmetlerini şanh 

hatıralarını daima tebcil edecek, bunları milli 
bir destan, mukaddes bir veclia halinde nesilelen 

nesile götürecek onun millete hayat veren eser
leri üzerinde titreyecektir (Sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar, milli hamlelerimizin nazım mani
velası olan Partimiz, bu gün yeni bir şeref tacı 
giymiş bulunuyor; İnönünde Türkün sernigun 
taliine itila ufukları açan ve o günelen itibaren 
Türk ordularını zaferden zafere götüren Garb 
cebhesinin Şanlr kumandanı, Lozanın emsal
siz siya.set kahramanı, bu gün liderliğimize seçil
miş bulunuyor (Alkrşlar). 

Partimizin güzide mümessilleri; dün Türk 
Cümhuriyetinin Başkanlrğma ,bu gün Halk Par
tisinin liderliğine seçilen İsmet İnönünün şekli 
intihahı bazı hakikatlnrı tecelli ettirmiş old.u. 1'e
celli eden ilk hakikat, milll hareketin payansız 
kaynağı olan ruhun, bütün kuvvetile bu gün Cle 
'l'ürklerin kalbine hakim olduğudur (Alkışlar). 

Arkadaşlar, başka memleketlerele Cümhnr 
Reisierinin Sf'f;ilmesi , geniş nisbette propagan
dalarla., bazan korkunç mücadelelerle tevem 
olur. Buna rağmen bütün bir milletin tam bir 
ittifakını kazanmış Cümhur Başkanlarına tarih
tr nadir tssaclüf edilir. 

Hepimiz ve bizimle beraber bütün millet bi
liyor ki, İnönünün Ciiınhur Başkanlığı için de
ğil, Fırkaca propaganda yapılmak, hiç bir va
tandaş diğerinr bir şey söyh.:ıniş değildir. Böylt> 
olduğu halde en uzak köylerdeki vatandaşlardan 
B. M. Meclisinin sinesinele toplanan mebuslara 
kadar hepimiz vicdanımızdan kopan bir sa
clanrn emrile İnönünü Cümhnr Başkanr tanrmış 
ve etrafrnd.a toplanmış bulunuyoruz. Bu emsal
siz manzara bize Türk milletinin tarihin bütün 
hiaman maceralarına rağmen bu güne kadar 
daima varlığım ve istiklalini nasıl kurınuş ve ııi

~in kurtarahilmiş olduğunun sırrmı anlatmakta
dır. 

lnönünün bütün milletin tasvibine iktiran 
e<1en intihaln, Türk camiasmrn vatanın en g·ü
zide eviadına bağlrhğrnrn birlik meylinin her 
türlü siyasi ihtirasları yenecek kadar kuvvetli 
ve kuts] bir duygu olduğunun bütün cihana ta
ıııtınış, Türk milletinin siyasi rüştünü tebarüz et
tirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, büyük milletmiz kadir· 
şinastır. Hayatını ve huzurunu kendisine vak
feJen eviadiarım şerefli bir iklil gibi başmda 

taşımakla iftihar eder. Atatürkün yanmda bü
tün ağır ve mesuliyetli vazifeler başmda; fazi
let, kudret ve namuskarlık timsali olarak dinme-
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·a·en, dinlenmeden geeeli gfuıdii.zlü çalışan !nö
nünü, Büyük Şefe halef seçmekle Türk gençle
rine milletin sinesinde ebedi ve sonsuz bir sevgi 
kazanmak için nasıl çalışmak, nasıl bir hayat 
geçirmek icab ettiğinin şanlı bir örneğini göster
mek suretile terbiyetkar bir irşaadta da bulun
muştur. Bu örnek, !nönünün bilgi, fazilet ve 
çalışkanlık temellerine istinad eden millet yo
luna vakfedilmiş temiz hayatıdır . 

Arkadaşlar, Türk milleti ne bahtiyardır ki 
cihan siyasetinin her gün yeni bir istikamet aldı
ğı, ufuklarda her an başka bir kara bulut belir
diği, yarının ne doğuracağını kimsenin bilmediği 
bir zamanda, arkasında ordu ve Hühofımet başmda 
vücude getirdiği muazzam eserlerin şerefli abide
leri yükselen İnönü başa geçmiş bulunuyor. 

Türk milleti onun yüksek işaretlerile yüksel
me ve kuvvetlenme savaşmda zaferden zafere ko
şacak:, fazilet ve dürüstlüğün hakim olduğu bir fa
aliyetin bütün feyizlerini gösterecektir. Türk mil
leti benliğini ve birliğini kıskançlıkla muhafaza 
ettikçe, zuhur edecek her badireye rağmen İstik
bale emniyetle bakabilir. 

ALİ SAİB URSAVAŞ (Urfa) - "J-Lutehrem 
arkadaşlar; Tüzük komisyonunun kararnır a lrn
ca Atatürkün ebedi şef, !nönü11ün değişmez şef 
olduğunu ve kendimi büyük partinin aziz ve 
yüksek murahhasları arasmda görünce dayana
madım; heyecanlandrm, ben de söz istedim. 

Aziz arkadaşlarım; sözüme nereden başh,va

yım, Cümhuriyet Halk Partisi umumi kongresi 
içindeyim. Uzaklara gitrneğe lüzum yok. Partimi
zin tarihinden söze başlamağı muvafık buldum. 

Muhterem arkadaşlar, bundan yedi yıl eV>·el 
Partimizin tarihini Büyük Millet Meclisi Parti 
grupunda yapmrştrm, demiştim ki, başmuz Ata
türk, kalbimiz İnönü .... Hepimiz bunun azasıyız . 
Yedi yıl sonra bu gün başımızia kalbimiz birleş
miştir. 18 milyon Türk milleti başile kalbi birle
şen bir vücudun etrafına sarsılmaz bir imanla ya
pışmrştır ('Brava sesleri). 

Aziz arkadaşlar, çok ehemmiyetli bir gün için
de yaşıyoruz. Gerçi bizim her sene merasim yapıl
makta olan muayyen günlerimiz vardır. Büyük 
Millet Meclisinin Ankaraya gelip de Devletini 
kurduğu ilk gün 23 nisn günü bayram günüdür. 
30 ağustos zafer bayramıdır. 29 teşrinievvel Cüm
huriyet bayramımız<lır. Arkadaşlar, bu sene hfi
disat bu günlerimize böyle bir kaç daha ilave etti. 
26 birinci kanun, 10 ikinci te~rin ll ikin-

ci teşrin, 

müzdür. 
10 ikinci teşrin m:ıtem 

ll ikinci teşrin !nönüuün 
günü
Reisi-

cüı ıılıuı· olduğu lıüyük bayram günüdür, seYin« 
ı,.rüııiimüzdür. 10 ikiıı<·i tcı:;rin salıa lır kapkara lıir 

gündü. Kayıbnnrz ((Ok büyüktü. 1ı;iınizi sanııı ;u · ı 

o kadar büyüktü ki kalplPriınizi doldurdnli:tuıı 

sonra yurd hududu dışrna taşaı·ak bir S<' l g·ilıi lıü

tün bir insanlığın ka Ibinde ak dr. O g-üııli lı i c: 
unutıruyacağrz. O günü oının nyıınıııkta oluuğıt 
toprağa yüzümiizii, gözümüzü süı·prc•k rulınııı t ~u 

dedeceğiz. 10 teşrin sabah ı akınağa başlryaıı göz 
yaşrmız ll teşrinisani saat on bit lıuçuğa kadıır 
devam edip gidiyordu. Ben de herkes g·ihi kulağ·ı
mr radiyoya vermiş dinliyorduın. Bütün mill etin 

içinde, bir kalp gibi , yalnız bir isim ((arpıyo('{lu : 
İnönü Büyük Millet l\'feclisi lniiııü diyineP ı·adi
yolar aksisada vermiş olsaydı milletiıı scviııeiı ıi 

ve milletin de !ııönü dediğini aksettirt>rck hü,,·iik 
milletin sevincini ve şükranmı Büyük Millet Mec
lisine duyurması mümkün olacaktı (Alkışlar ) . 

Aziz Arkadaşlar; dünya kurulalıdanberi yer 
yüzünde yaşıyan insanların çoğu kendileri gelip 
geçen büyük adamlara karşr olan manevi bağlar
dan, hislerden kendilerini kurtaramamrşlardır. 

Benim de Atatürk ve İnönüne ayrı bir bağlılığını , 
ayrı bir hissim vardr. Geniş manada kullamlan 
ana vatan derlerdi. Ana yurd. c:ına yasa ... Bu işa
ret nereden geldi acaba? 

Bundan sekiz sene evvel bir mebus aı·kada

şrm koridorun bie başmda bana sordu : Ali Saip 
hep sen bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki vata.
mn babası Atatürk, anası İnönüdür. 

Aziz arkadaşlar; hayata gözümüzü açıp da 
kendimizi gördüğümüz günler harp ile karşılaş

mış, Trablusgarb, Balkan harbi, Büyük haı'hi 
görmüşüzdür. Memleketin her tarafı ateş için
de idi, vücudümüz, gönlümüz yaralı idi. Yalnız 
işgal altına girmeyen bir Ankara Yardı. ~<\nka

raya geldiğim zaman burarun gezilecek bir tek yo
lu vardı! Ziraat mektebi yolu. Oraya gittim, Zi
raat mektebiııin kapısından girdiğim zaman mer
divende Atatürk ile İsmet İnönünü kol kala gör
düm. Onlar bizim güneşimizdi. İşte ikisinin bir·
l eşmesindeu bir devlet doğmuştur. Eğilmiş başr
ıruzr kaldırdı. İşte onun çindir ki onun acrs ı hize 

çok büyük geldi . .Allah bunun acısmr bizr gösteı·
mesin (Amin sesleri). 

Aziz arkadaşlar ; 
Onun acısı çok ağır geldi, Allah bunun acı sı

nı bize göstermesin. (Alkış). Aziz arkadaşlar; çok 



-327-
isterdim ki ne olurdu, Atatürk, bir lahza gözü 
nü açsa da baksaydı; başta vefakar '\-e sadık arkn
rlaş:r, kardeşi Sayın İnönü olmak üzen~ lıepimiziıı 

döktüğü göz yaşlarını, onun etrafında bir ka lb gi
bi, bir kaya gibi toplandığmırzr görscydi ııe kadar 
memnun olurdu. Yalnız ·arkadaşlar, gözünü aç
saydı muhakkak hepimizle iı,,·ı·ı ayrı konuşur lH'
pimize ayrı ayrı sualler soı·ardı, muhaldmk bana 
bir sual sorardı. Bundan beş sene evvel, beş se
neye tekaddüm eden günlerde bir kaç sefer onu 
görmek, elini öpmek istemiştim. Bekledim, lıic; 

haber çıkmadı. Bir gün şuradaki beJ_jberde yakin 
bir arkadaşım, Atatüı'k dün gece senden sevgi 
ile bahsetti, dedi. Yaver Celale niçin gelmiyor, 
hangi sebeble gelmedi, demişler. Biraz bekledim, 
bir otomobil sesi geldi, kendilerini karşılamağa 

gittim. O hayatımın en mesud günü idi. İkisi be
raber Ata ile İsmet İnönü geliyorlardı, karşıla
dım, ellerini öptüm. İçeri girdik bana sert bir 
eda ile otur dedi. Hangi sebeble gelmiyorsun, 
benınİ sana, sen mi bana dargmsm. Arkadaşlar, 

onun mübarek ruhu ebediyete intikal etmiştir, 

ne onun bana, ne ıbenim ona darğmlığım var, ru
hu şadolsuıı, nasıl olsa anlar. 

A:ziz arkada,şlar, sıhlıi vaziyetim ayakta dur
ınağa müsaid olmadığı için sözlerimi kısa kesrnek 
mecburiyetinde)·im. 

Arkadaşlar, bu 18 sene zarfında bir medeni 
memlekete bir medeni millete lazım olan her şey 
yapıldı, gördük. Y alnrz bir şey va11dı, o da ya
pılacak onu da İnönü devrinde göreceğiz . l\Iem
lekette büyük bir nüfus .. Türk genişliği, mcvcu
diyeti ... ~ı\..ziz arkadaşlar, hepimiz geııciz. İnönü 
de biz de ... 50 yaş bir yaşinidır ? Doksana var
ınağa daha 40 sene isteriz. İnşaallah Cümhuriye
tin 30 ncu yıl dönümünde 30 milyon Türk mil
messilinin İnönünün önünden geçtiğini göreceğiz 
(Alkışlar). 

Arkada.5lar, bunu görmeden ölürsem gözlerim 
açık gider. (Alkışlar) . 

İSME1!' EKER (Çorum) - Muhtereın ar
kadaşlar, Partimizin kurucusu, değişmez başka
m Büyük Şef Atatürkün ebedi hayata çekilme
sinden sonra miihim vazifesini ifaya ı_:ağırrlan 
kongremiz çok isabetli bir karar vermekle bu ar
zunun tekrar tecellisine makes olacaktır. Bu ka
rar Türk Devletinin , Cümhuriyet ve inkilabrnm 
ebediyen müeınmen ve masun olduğunu ıbir kere 
daha ilan Ye isbat etmiş olmwkla Partimizin en 
kıyınettar bir yesikasım teşkil edecektir. 

Arkadaşlar, Partimizin bu günkü seyrü teka
mülüne hareket mebdei olan Sıv-as kongresi ıbüyük 

haliskarın riyasetinde toplanmış muhtelif müda
faa teşekküllerine (Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti) adını vererek bütün bu kuv
vetleri tevhid eylemiş idi. Bu kongerenin bariz 
ve devamlı esaslarından biri bu iradeye hakim, 
bu kuvvetleri amil kılmakta bu günkü muvasa
lat noktasında Halk Partisini yine bu iradeyi 
milletin en küçük cüzülerinden mahalle, köy, na
hiye semt ocaklarmdan toplayarak Devletin bün
yesinde tecelli ve taazzuv etmiş buluyoruz. Öy
le bir vahdet ve tesanüd husule gelmiş oluyor ki, 
mücadele tarihimizin başından nihayetine kadar 
kazanılan büyiik muvaffakiyetlerin, şanlı zafer
Ierin sırrını ebedl şef he:p bu esas kudrete daya
nılmasında görmüştü. Onun içindir ki, milleti 
her tehlikeye karşı koruyacak huzur ve refaha 
kavuşturacak program:ır~m nizarn ve intizamının 
tak~b v;e tatbikında umumi menfaat, feragat, sa
mimiyet duygularının temizliği, titizliği demek 
sayılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu müessese ile baş-
layan bu mücadele ve inkilab tarihimizin dahi 

kahra!manr Atatürkün kıymetli arkadaşlarr arasın
da, daima yanında, har b cebhelerinde büyük bir fe
rgat ve salabetle çalışan, bu ordunun tarihi şere
fine şahametli zaferler kaydettiren İsrn~t İnönü 
gibi zekanm, azmü itimadm, vatanseverliğin tim
sali mii5ahhasmı Partimizin değişmez başkanlığı
na getirmek teklifi kanaatımca millet ve tarih na
zarmda takdire değer bir isabettir. 

Aı•kadaşlar, İnönü Büyük Şefin bütün in:kilab 
hamlelerini, bu günkü terakki ve inkişaf yolları
m açan yüksek fikirlerini senelerce kanun halin
de takib ve tatbik etmiş ve kendini Türk milleti
ne candan sevdirerek ıbüyiik milletimizin başı ol
mağa layik olduğunu isbat eylemiştir. Milletimiz 
bundan dolayı müftehir ve müsterih olmaktadır. 

n1:illetin en temiz istidadlarını kullanarak kendisi 
gibi bir çdk Devlet adamları yetiştireceğine Dev
letin mukadderatrnı halkın şuurlu iradesine isti
nad ettirmekle Cümhuriyetimizin ebedileşmesi , 

milletimizin refah ve saadete erişmesi gayesini 
güdeceğine hiç şüphe etmiyor ve bütün kuvveti
mizle inanıyoruz. Kendisine büyük muvaffa.ki
yetler diler, Encümen mazbatasının müttefikan 
kabulünü yüksek ılı eyetinizd en rica eylerim. 

MAHMUD ESAD BOZKURT (İzmir say
lavr) - Sayın bayanlarrın, sayın baylanm; bü-
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jrük ihtinı:Ii yapan· Büyük Paı·tinin bu üsnomal 
toplaıitısnıı Jevkalade içtimamı frrsat bildim ve 
ufak tefek bazı düşüncelerimi önünüze döküb 
yaymak istedim, hoş görünüz. 

Arkadaşlarım, büyük ihtilal yapan büyük 
padi diyorum. Bu mülahazanın yerinde olduğu
na inanıın vardır. Çünkü partimiz, C. H. P. şe

hirlere belrlelere, kasabalra, köylere, mahalle
leı-e kadar kök salmış clal budak uzatmış bir 
teşekküldür Ye bütün bu .varlıklarm mahlfıtudur. 

Kısa bir de~'imle Türk ulusu kendini ve bütün 
bir alemi kavrayan büyük dileklerini C. H. P. 
nin yüksek varlığmda ifade etmiştir. Şuı halde 
bu partiden ve bu partinin kurultayından söz 
a~ılıııca bütün bir Türk ulusunu; Türk ulusu 

· aminıra yine tekmil lıütünlüğile partiyi anla
mak tla ı;:ok haklr bir ı:ı nlayıştır ve çok yerindedir. 
Atı:ıtürk «Bütün Türkler partinin üyesidir» de
mişti . Bu halumlcm'landır ki ihtilali yapan bü
yük parti dedim. Çünkü partimizin her başardı
ih iş Türk ulusunun bir başarrsıdır. Sarsılmaz 

hir inanı:la söylüyorum. Medeni dünyanın hi~ 

hir partisi milletlerini bizinıki kadar hir tüm
lükle temsil etmedi. C. H. P. loıclar samimi ve 
h:ıkikl ifade etmedi. 

Onlar smıflan ve züıııreleri ,.e htmlarm istek
lerini temsil rtmekterlirler . Siynsal. sos~ral w 
elwnonıik görümlerelen b;z ayrı ayı-r lıireı· sınıf 

Yl' zümre kabul etmiynnız. Biz tek bir hirlik tn
ııı~·onız. Ba _,·s ı 7. ,-p g·Pdno;;ız, efendisiz Ye kölesi z 
hiı· hirlik taıııyoı-uz. Bu birlik Tiirk nlusndur. 
( Bı·ııvo. alluşlar). Bıı anlamın ifadesini nasıl 

nrr.Pdeyiııı; C'ümhnı·iyet Halk paı·tisiııin duru
·ınıınu şöyle kısaca izııh <'tmek imkil.nı var ını ? 

Büyük 'l'ürk Ulnsıındaıı hahsedildiğ·i zaman. 
lıüyük Türk ulusu denilince hatrı·lara Ciimhuri
)'et Halk Par-tisi g·eliı-. Halk Partisi ı1eninee , 

Büyük Türk ulusu hatıra gelir. Bu anlamlar bir
lıiı·iııe o k:Hhır kanşımşlın· ve o karlar g-irift ol
nnışlardrı-. Başka bir rliyinıle Cürnhur·iyet Halk 
Partisinin şahsrndaclır ki Türk ulusu fatıli:vetlc
ı·iııi vücucle g-etirmiştir. 

Saym hayaııl:ınııı . haylannı: z:ıtrn 'T'üı·k ulu
su ic:in hum1:ın haı:;ka hiı· snrı:'t. lnııır1an başkıı 

lıiı· lı:ıl olnııııız<lr. Brlki h:ışk:ı yHleı·rlr Inı srnıf: 

, .e züıııı-e fa ı·lo d:ılııı :ır:ık lıir rliyiınle hiı- insan 
farkı lıahsr ıııe\' Zll nlıılıiliı·. P:ık:ı t 'T'iiı·k nlnsnı ıclıı 

ıısl:ı. .... 
Hıı ıırzrttiğiııı ş~~)·l r·ı· lıeninı şalısınıa has <lny

g·ul:ıı· rkğil1liı·. s ııdP<·e 'l' iiı·k olııı·nk lıissctti ğiııı 

şeyler de değildir. Türk ulusunda bay ve geda 
olmak, efendi olmak, hür yaşamak hakkını tam
mak Partimizin bir icabı değildir. Bunlar Türk 
ulusunun ve Ollllll tarihinelen aldığı kendi mana
sıdır. Bizim ve partinin bundaki rolü Türk ulu
sundaki bu hassayı sezip tesbit etmek olmuştur. 

Müsaade ederseniz maziye aid küçük bir va
kayı size arzedeyim: 

Abbas! halifelerinden biri hir gün muhtelif 
milletiere mensub şairleri toplayarak hepiniz 
nı illetinizin övünclüğü bir şey söyleyiniz demiş
Faı·s şairi sarayları ile, hisarlarınm ihtişam ve 
saltanatı ile övünınüş. Rum şairi; filozoflarile, 
edebiyatile övünmüş. Arap şairi peygamberile 
halifeleı· ile övünmüş. Sıra Türk şairine gelince 
orada bulunanlar artık övünülecek hiı· şey kal
madı, bu da ne söyliyebilir ki, buna ne kaldı ki 
onu söyliyebilsin demişler . Türk ozanı evvela 
halifeye bakmış ve ben hir yerele doğdum ki bn
ı-alaı·a 'l'ürk illeri clerler, hurada esir ve köle 
nrdir bilinmez, c:ünkü bu topraklarda esir ve 
],öle cloğmaz deıııiş. (Bı-ıı,-o sesleri, şirldetli ve 
sürekli allnşlar). 

_-\L"kallaşlanııı ; zaman zaınaıı bize. bizim l:'ar
tiıııize. i<:cnleıı . dışaı-dan duclak bükerek tek par
t ili clPınokı-ıısi ol nı- mn diyenler bulundu Ye son
ra yine gül er ek siz denıoknısi heyet i umuıniye
ııi z l t' hiı· diktatöı·lük temsil e drı·s in iz, dediler. 
Bu safs::ıtn \ 'C şaı-lataıılrkl:ı.rn veri lecek karşıh

ğ-ıımr. r:oktııL". F'aknt değmez. ~e f1E' olsa lJir iki 
nokta üzeı- inde r1urınaklığıma hüyük lnırultayın 
ıııüsaaf1elerini ri ca edeceğim; eğeı· Paı·tiıniz bir 
<liktatörlük ve tahakküm partisi olsaydı, daha 
dün g-ö;derini bn filn1 dünyaya ynınan Şefimizin 
:ı ı·< lı sıra hütün bir dünya ayağa kalkar ağlaya

ı·nk, rlöYiinerek ~raııarak, yerinden sarsılır mı 

irli? Tarihde hang-i r1 iktatörün arclı sını ağlandı1 
Hang·i rehlnınn arclmclan hütün dünya vaveyla 
it:iııde bılrlı'? Bu dünyana g;örülnıerııişti.r. _\ta 
kendi millet ile heı-aher hütün hir r1ünya insan
lığm r iiksüz lı mı ktı. c; idiyoı ·sun diye 1 tangi dik

tatöı·üıı ıırclıııclan f:eryad etti~ Ölümünde bile 
ııııızı:ıffeı· .\tatürh:üıı. milletine VP partisine za
fer (: c leııkleri clağrt.aıı Atat ürklin aı·clınclaıı ağ·

ladı. 

Hiı- ııoktarık daha, sınrfsrz. zümresiz Türk 
ulusııııdn ülkü. lıiı-lik vars:ı lın ülkü, lıirlik omm 
H tıı ri lı inin r.a nıretlpı·i ic ıılır ise Ye bu birlik 
içinde gayeye erişmek isteni ~ro r w c ri~ i li yoL"sa 

zorla partiler ihdas etmek nasıl mümkün olur, 
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Böyle mi olma,k Hlzımdrr. Yoksa sınıf ve zümre
ler yarataln partiler ihdas etmek mi Hiznndır? 
Bunların tamnmadığı :vt?rlrrile, zümre ve sınıf 

:farkının mevzuu bahis olmadığı yerlerde parti 
c.okluğunun sebebini ne ile iz:ıh eılebilirler. Bun
lar suni bir hareket olmaz mr T Sonra> Türk mil
letini bu ~rola kim zorhy:ıhilir. Drnıokra-si zor
luğun ve zorb:ılrğrn irahr ncğil bunların düşm:ı 

mdır. Belki biraz tuhaf gelerek, fakalt bizi za ·m~n 

zaman diktatö-rlük tölımcti altmda görmüş olan
lar bilmezler mi ki, demokrasilerde •nslolan muh
telif pa\rt.i1erin mevcudiyeti ileğildir. M odrrn 
demokrasilerin babası ~ayılan .Jnn .Tak Ruso hile 
pa"rtilerin taaddüdünü d<:.'mokra<:i ir:in lıayn·lı bııl
maz. Muhtelif palrtileri halkın samimi ıkamıatlrm

rıın ve millet irnClesinin tezırh ürünnr tamanıilc 

hir engel teJi\,kki eder. 
Bayanlar, ba~r];ır: Clrmokra!'i karar ;ı~ mn k ir in 

millet mevcudiyetinin hir fazla~ilP iktifa <'tmt'k
.tedir. Halhuki Türk ulıı~u kt?ndisinr lw~ mnli'ı 
ile işlerini birlikte görmektr ve birliktr ynn
maMaClır. Demokrasi ht?sıı!bınrı bundan büyük bir 
:fetih w bundan büyük bir zafrr ohır mıı? H rm 
bizim de muhtelif partiler sistt?mile id.art? ei!ilrn 
memlekt?tlere bu yönden imrenilece.k bir C'ksiği

miz var mıdır? Bu yöndt?n bu memlE'ketleı·iıı 

hangi muvaffakiyrtlt?riııe ınp ta t?d.clim? Mevrııcl 

hangi muva1ffakiyctlt?rine gıpta edebiliriz? Bir 
bakalım, o mE>mleketlerde göreceğimiz nelerrlir? 
Birbirine harici' düşmandan naha hasrm ola:n po
litikacılar vardır. Bunla.'ı.· ö~rlr politika<'ılarrln· ki , 
demokrasi namr hesabına millet hakimiyetini sö
müren, istismar ·eden bir alay göreceğiz. Bunlar 
halkm perişanlrğmm eşkalini ve.rt?n timsıı~drn 

başka bir şey değildir. Tiiı'k nlmm bugün ö_,·lr 
düşiinmez. Türk ulusunun varlığı , ba•htı bö~rl c ilı

tiraslarm, post. kavgalarının sömi.irgrsi nrğildir , 

olamaz ve olma~c ir;in sebeb yoktur. Samimi fikir
ler, samimi beyanatla"r dünya:nm rn hüı· kürsüsü 
olan burada. Türk uhısunnıı kürsi.isündr, Ci.im
huri~ret Halk Partisinin kürstisünıie bütün iir
)'anlığı ile ifaid.e enilir. Yalnız beklenilrn şey sa
ınimiyettir. Fikirlrr. daima bn kürsüden hattıı 

mnhalif fikirl er rlahi olsa saygı ilc krıbul ~?dil

miştir. 

Diktatörlük idaresi altındaki olanlarda. bun
ları da bir tarafa brra•kalım , hatta partilerle ida
re edilen demokrat memleketlerde bizdeki hürri
yet var mıdır? Fikir adamlarına, kanaatlarını 

sıııniıni~'et1e bağira'Illara bizde gösterilen hürmet. 

- hürmetten vaz geçtim, müsamahadan vaz geç
tim, -hatta hayat haklu va'r mıdır? Hayat hakkı 
tamnmış mrdrr? Nerede hangi memlekette1 

Bu sorgularm karşrlrğr öyle bedihiyattandrr 
ki, Devlet isimlerini sayaralk muk::ı?csryc bile lü
zum görmüyorum. 

Bayanlar baylar; 
Türk ulusu, Atatiirk ihtila1i ve oınm partisi 

bütün bir dünya önüne böyle bir a.k yüzle çrkr
yor.Kanlr bir ~rüzle değil, hiç bir ihtilale nasip 
olmalmış temiz bir vicıirınla, apak bir yüzle rrkı

yor. Ufak tefek ihtilaflardan mr bahsedeceğiz? 

Olabilir. Bin yıl bir hamlede yıkıhrken. bin yrl, 
saltanatile, lıilafetile, bütün müesseselerile bir 
hamlede yrkrlırken ve bin yrlm yerine ~-ine bir 
hamlede yepyeni ve dipdiri bir varirk kurulu11ken 
böylr. şeyler olabilir. Fa~mt dikkat eıiiniz, btın

lıır politikacr kav~alarr değildir. Ulııs ve yurd 
endişesile yapdan mücadelelerdir. Asaletlerini 
hiç bir vakit kaybetmediler ve daima' ııaygr gör
rlüler. Biz aklın lıakimbretile. muzıcıffer olduk. 
fl.önüller fetederek muvıaffak olduk. !ı:rte Türk 
ihtiHHinin silahları, füti.ihat silahlarrmız •bunlar
d.rr. Atatürk dik-tatör olmaldr, buna tenezzül et
medi, edemezdi. O, kendisine trklif edilen hila
fet ve saltanatı bile hakaretle reddetti. Çünkü 
onca math'i.p bu süfliyetler değil, Türk millrtİnin 
Ba~rhğr idi. O, milletini Bay f!Örüp gözlerini ka
padr. Bir gün Ata~ürkten duydum. Tül'k ulusu
nu diktatörlükle, tahakkümle ya.<;ıar ulus sanan
la"r ancak onu tanrmaya'n adamlardır nrmistir. 
Arkadaşlar, son giinlerde bir İngiliz rnuharriri
nin bu husu~taki miilahazalarrm a'rımanan gece
miyeceğim. Diyor ki, Atatürklin bnsrnna bulun
duğu Türk Devlet idaresi hiç bir vakit dikta.tör
li.ik olmarlr. Bu rejim otoriteyi demokrasile telif 
f:'tmesini bildi. Eğer bütün demolcra'Siler buna 
muvaffak olsaydr, Türk ulu~unun yaptr/h gibi 
ya.psaydı, yapabilseydiler bugünkü muhtelif Dev
letler arasmda mevcud anl~şmamazlrk kalmaz
dr. Dikkata değr bir mütalaa. Ata•türk ihtila.li 
modern hukuku esasiyeye yeni ıbir sayfa> eldemiş 
bnlunuyor. Yalnız Devletlerin iç bakımından de
ğil dış bakunından ca arsmlusal -tehlikeyi, millet
lrrin nnlııf!nuınıazJrklarrnr da ortadan kaldrrmrş 
oluvor. Nt? rlerleı·sr clesinler, ~urası muhakkak 
ki, hu P.i.i.yük Partinin yahncl Türk ulusunun 
lı:ı~n.rf!rğr hüyiik ihtilal cihanşümul bir mahi
~-('1i hnizı1ir. Mrvzii kalamaz. Gün geçtikçe 
önrıni ııı·tncak tesirler görülecektir. Zaten gö-
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rülmeğe başlandı. Tarih şimdiden bunu söylü
yor. Du g·iinkii Alınan ve İtalyan rejiıııledııi.ıı 
yalnız bazı yöııclen 'l'ürk büyük ihtilülındeıı 

mülhem olduğunu Alma n tarih leri l;:aycletıııe

ğe başladı bile. F'aknt Atatürk ihtilfdinin te
melini, Türk milletinin teşkil ettiğini n ı·e.ii

min tamanıi l e ııı ilietin iradesine dayandığını 

da kaydederek kuHetiııi tebariiz ettiriyorla r . 
Şark Devletlerine lıir g·öz atılrrsa bli iddia ac:ık 
görülür. 1~te lraııu!'lki ve Mısırdaki sof.iyal ha
reketler ve i şte hüt't'iyet ve istikl&l d iye aya
ğa kalkaıı 450 ııı ily._ın insanlık : Çin. Türk 
ulusu, ekonomik ve sosyal baknıılardan demok
rasiyi de tersin ederek bir istiklal yaptr. Bu, 
tekemmül ve inkişaf halindeuir. Başları dam 
gelenler· kurtuluş ve yükseliş yoluını orada , on
da bulacaklardır ( Allnşlar ) . 

A.rkadaşlarrın ; Atatürk tıpkı biı· piı·aınirlin 
zirvesi gibi başımızda ülkürnüzü bilgi ile ~rük

seltti. Bütün işleriınizi bilgile başardr. Ata
türk bir dağdır ki tarihin bütün büyükleri. ih
tilalcileri, nevJet adamları, kumanelanları ona 
tll'lnanamazlar. Zaınanmıızclakiler trrnıanabil

mek ü:in hayli ha~ dönclürürleı·. O kadar yük
sektir. 

Yalnız şıınu tebarüz ettirıueli,viıu ki, 'l'ürk 
milleti çöllerele yükselen piramiteleı-e benzemez. 
O, tarihin ortasında birbirine değ·en eksiz Vf' 
uçsuz kayadan bir fikrin piramitidir. O tek 
başına bütün hir tal'ihle boy ölçüştü, ölçüşüyor 
ve ölc~üşecektir. Rmıun teminatı İsmet İnönü
dür (Tiravo se~·;lm·i. alkrşlar ) . 

Bu adarndır ki, Türkün bu oğludur ki, 1nöıı
lerinde 'rüı·k ıııi ll etiıı in ma kfıs ta.liiııi yeneli ve 
yenecektir. yenişte devam ediyor. Atatürklin 
bu en yakini şimdi Türk milletinin hirliğile hu
şrmrzda bıılunnyor. O bu kayadan piramitin 
üstünde. 'ri.iı·k milletinin başmda zaferiere doğ
ru yüzen bir ha;Ta.k g-ibi dalg-alanryor (Brayo 
sesleri, alkr~lar ) . 

Bütün gözler onda , bütün g-önülleı· hep 

onun etrafında c:arpıyoı·. çarpacaktrr. İlerliyo

rur., ilerleyeceğiz. Türk milJeti sağ olsun (nta
\O sesleri, sürekli ve şiddetli alkışla r ) . 

Z;I:HtN! ORHUN (Kars) - ('ok :,;;ıym arkn
daşlar. insanlarm hayatmcıa acrlrklaı· Ye tatlı

lıklar olduğ·u g·ilı i ıııilletleriıı lıa~·atr lla lı ii ylP•liı·. 

nundan 20 seıır !:'YYelisi aziz 'rürk milleti en 
aer günle!'in ir:erisiıır atr1Clr. !mparatorluktan 
kalan ufak istiklal de gitti. Vatan parçalan-

dı, mıınıni şaşkrnlrk ortalığı istila etti. Anado
lu dağ l al'I, Anadolu .raylalaı·r en emin bir mel
ce olduğu halde işe yarıyan insanlarıınrzrn ı,:o

ğ·u ya Maltcıya, ya baltaya veya menhus Arab
yan lıaıırna yollanmak üzere !stanbula koştu
lar. Belki bir par·ça bir şey kopanlır ümidile 
mand;ı aramaya başlandı. İşte. bu g-ünlerde 
~anısnııdan ilahi bir ses yülo:ıPldi. Ne manda, nr 
ele öküz. Taııı istiklal w taın misakı ınilll. dedi. 
Haykırdı. 

Diliyoruz ki , heı· tarafta bir takım ceıui

: ·('tler teşeldcül etmiş, hepsi yine vatanrn kur
tanlması uğruna muhtelif şekillerde çalışıyor

la rcl ı. tlilh i sesin sa lı ibi "J<..;rzurnnıa gitti. Ora
da ki Müclafaa.i hukuk cemiyet i nin ça.hşmalal'In.ı, 
programını ınilll gayeye tevcli etti. Orada bir 
koııgl'e topladı. Bu kongre şürnuUü bir şekil 
aldı. Daha sonra Sıvas kungTcsi d-aha şüınnllü 
oldu . 

Bu mübarek unıhitte teşekkül e<len 'l'ürkiyr 
Büyük :Mill et Meclisi mnuın milletin reylerini, 
fikirlerini trmsil eden bir kmultay oldu. Ata
türk hn lnımltayda ~ahştı ve r:ok şükür Ti.kk 
milleti lmrtulclu. 

Paı·tinin taı·ilıiııi hepimiz biliyoruz. Müclıı

faai lmkuk renıiyrt i Cümhmiyet Ha]k Partiı-;i 

is ın ini aldı Vf' Atatürk de bu l?artiııiıı Cleğ·iş
ıııez <irııf'l Başkanı nanınır aldr. Nur i(;inde yat
sııı . Mntürk öldü. O, dünya tarihinde, Tüı·

ki~·rli her 'rüı-kün ve cihandaki her 'l'ül'kün yü
ı·eğiııf!c chediyen yaşayacaktrı·. Onun ir;in omııı 
lı:ıkknıcla konulan mnc1de yerindedir. 

.\tatürkün maddeten Yefatr dolayısile Parti 
Başkaıılrğ· r eıı tabi! şek1ile Cürnhur Reisi İsınet 
tııiinüıw intikal edecektiP. ('ünkü İsmet İnönü 
bütün !ienıiti , bütün vasıfları cfwıidir. 

O .• \tatürkün tahiri n~,:lıile Tüı·kün makus 
ta li in i Y<'nmişt i ı·. O. rı· meydanlaı·rnda Türk ün 
yiizünü güldiirmüştür . O, harah, türah 'l 'ürki
yeyi az zamanda tanmınaz bir hale getirmiştir . 
Parti bu gün o hale gelmiştir ki, teşkilatile ve 
sevgisile umum Türklerin fikirlerini, reylerini 
bir araya getirmiş gibidir. Bu sebeble büyük 
kurultayın reyi bütün Türkiyenin reyi demek
tir. Mazbatanrn müttefikan ve ayakta kabulü
ııü rica ederim. 

Cümhur Başkanlığı olduğu gibi Parti Bas
kanlrğr da İsmet İnönüne bu vesile ile de umu~t 
'l'ürkiyeye kutlu olsun. 

Ona bir ecnebi gazetesi ray babasr demiş. Ben 
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1400 kilometrelik yolu 4 günde geldim. Bunun 
400 kilometreliği otomobil ve başkasmm yaptığı 
demiryolnclur. Diğeri İsmet lııönünün yaptn·
drğr demiryoluilnr. Bütüıı 1'ürlderden ric~ ede
rim. Gitsinler o yoll~rr görsünler. Ne himm et
ler saı·fedilmiştir. Bunun için ben demiryoluna 
nur yolu, iın~n yolu diyorum. İsmet fnönii.nc de 
ııur ve iman babası diyorum. 

Dr. MU1HTAR BERK (İçel) - _. \ı·loHln~lııı·. 

hu gün bur~da ifa etmek üzere bulunduğumuz 
tarihi vazifenin h üyük şeref hissesine iştirn k 
edehilmekle hahtiyar bir delege arkadaşınız sıfa
tile ve şimdi olnman komisyon mazhııtasrııdaki 

teklifin Yerdiği ilham ile duyg·ularımr lusaca 
ifade etmek üzere huznrunnzcl:ı bir kaç söz sö ~· 

lemek istiyorum. 

Kurtuluş t:ırihiıniıin başlangıcmJan lm güı.ı e 

kadar bütün safhalarmı göıden geçirecek olm
sak göreceğimiz manzara, daima birlik ve bera
berlik nıaıızarasrdır. Biz mühim hadiseler ve bü
yük sarsıntıl~r karşısında ancak bu kuvvete d:ı
yanaı·ak :ıyakta durduk. Ve en büyük ınüşkilleı·i 
bu kuvvetin kaltir darbesilc ycndiık. İı;.'1 e bizim 
kın-vetimizin büyük kaynağı budur. Rejimin 
ve inkrlabın seri muvaffakiyetlerindeki sihirli 
kudret lıuı·adadır. Birlik, beraberlik. Milli da
Yalarmıızr hallederken her zaman göz önünde 
tuttuğumuz ve tutaıcağıllllz hedef budm. Bütün 
dünyaya karşı en kuvYetl i ıııüdafaa kalkanmuz 
budur. On sekiz milyon 'l'ürki:in kalbi tek bir 
kalb gibi çarptıkça, on sekiz milyon 'l'ürkün ka
fası bir tek kafa gibi işledikçe bizi hi6: kimse 
yeneıneyecek ,.e biz bu güzel vasfımızla daima 
üstün m i ll et, kuvvetli millet olarak kalacağız. 
İşte arkadaşlar, şimdi vereceğimiz kararla bu 
tesaııüd ve birlik manzaralarmdan birini bir da
ha göstermek fırsatmı elde etmiş bulunuyoruz. 
Parti C:rııel Başkanlığında .\ tati:irke halef ol~

cak en yüksek ve layik şahsiyetin millet işlerin

lle elıedi şefle hirlikte çalışan ve kendisinin en 
yakın arkadaşı olan İsmet İnönünden lıaşka<;ı 
olamayacağ·ma şüphe ~-oktur· . Kurultaymuz <tek
lif edilen bu m:ıddeleri kabul etmekle bütün 
Pın·tililrrin Ye bütün milletin bir tek istismısı 

olnıaksızm , s:ırniınl ve kalbi dilek ve rlüşiincel e

ri n i ifade e tın i ş o lacaktrı·. 

.--\rkııdaşlar, . \ tatür·k bizim için ebedi biı· v:ır
hktn·. O Ye oııun eserleı·i ölmeyecek, Tüı·k mil
letile birlikte ebe<liyen yaşayacak ve o, Parti
mi7.in de Eherii Şefi kalacaktrr. Parti prensible-

nmızın tek kelime içi nde ifadesi olan Kema
lizmin hu güne kadar olduğu gibi, bundan son
r:ı da bize en büyü refah ve feyizleri temin ede
eeğ·i ne katiyen şübhemiz yoktur . .Muvaffakiyet
lel'ie, zaferlPr lc dolu olan Ci:inıhuriyetin 15 yılı 
bu itimııd H inaııcıımzm en canlı şahidleridir. 

Arkadaşlar; biz bundan soma Atatürklin yo
lunda ve tsrnet lnöııünün izinde ve peşinde yü
rüyeeeğiz. Bu yol, Büyük milletimizin kurtuluş 
yolu, refah yolu, yükseliş yoludur. Atatürkün 
etraiıııda toplanclığımrz gibi milli şefimiz İsmet 
lnöniinün etrafında da ayni samimiyetle, ayni 
sevgi ve inamşla birleşmiş bulunuyoruz. İşte bu 
günün parolası budur arkadaşlar; Kemalizm 
yolunda ve milli şef İnönünün etrafında ve izin
rl.e ileriye, daima ileriye. 

AZİZ SAMİH İLTER (Erzincan) -Sayın 

arkadaşlarım, memleketin kara günlerinde, ölüm
le pençcleştiği anlarda halkın haklarılll koru
mak ve düşmanları yurddan atarak millete ha
kiki istiklalini kazandn·mak için Anadolu ve 
Rumeli Mi:idafaai Hukuk cemiyetleri kurulmuş
tu . Büyük kurtrıcr Atatürk Durolupmar zafe
rinden soma 9 ağustos 1923 de Halk Kırkasını 
kurduğu zaman büıti:in Pa•rti .teşkilatı kendisini 
elıedi Şef olarak tanrclılar. Cümhuriyet Halk 
Par·tisinin elıedi Başkanr Büyük Atatürkü bu
rada sevgi, tazim ve hi:irmetle yadetmeği en 
büyük ve kutsal vazife bilirim. Atatürklin mad
<11 varlığı aramızdan ayrıldı, kendisi ebedi ha
~· ata int i ka 1 etti. Pakat onun yeri bütün Türk 
milletinin ve insaniyetİn kalbidir. Kalplerdeki 
.-\ta.tiirk ölmez. Atatürk bize hür bir vata~ı, rniis
tıı kil lı ir rüınhuriyet ve 'l'ürklüğü saaclete göti:i
n•C'ek eserle ı · bıraktı. Atatürk eserleri ve pren
siblerile da ima bizim içimizele ve yanımızdadır. 
.-\ta türk ün ınilletimize, memleketİnı ize yaptığı 

büyük \'C emsalsiz hizmetleri sayaınam. Çünkii. 
ııll'nıleke1te ll<' nıı·hk görürseniz oııundur. Türki
ye ( ' üınlıuı · i~·e t i tamamile onun escrirlir. Atatürk 
,·;ı ta n h izın et'inc atılrlrğı günden itiba ren memle
ket i n neresinden bir ıst ı nı lı ,.e ist.imdad sesi cluy
ıınışsa oraya koşınuştur. Rum eli , Tralılusgarb, Pi
listin , 8miyc, Çanakkale ,-c Şark ınınta.kamız. 
Yel ha sıl me nı leket in lıi:it.ün ınüdafaa ihtiyacı 

du.nnıı!j .'"c ı·l el'i onun fedakarlrğmın kahraman
lığnıın şahid le ı·iJi r. Sen ınuahedesile her tarafı 
muh t·el if clarhelcı·l<' parr:alaııan ve .'·alnrz Ankara 
Ve Kastanı onu ,- ilfı,vetlcrile Türklüğc bırakılan 

bcılıtrkanı ana ,-atanı kurtarmak için Atatü,rkün 
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!nsanlığnı üstündeki kahraınanlığmı bütün tl~ü
ya bilir. Atatürk, bütün hasımlanınızın ülınü~ 

bildikleri 'rürklükteki fena bulmaz canlılık cev
herini nasıl keşfetti ise, çok büyük bir takdir kul·
veti ile de muhterem İsınet lnönü ile te~riki ııı c
sai etmiştir. Atatürkün huzurlarmua ınüteaddiu 
defalar bulunmak bahtiyarlığma nail olanlarda
non. 

Atatürk saym İsmet lnönünü daima kendisi
niıı fikir ve ınaksadınr en iyi surette icra salıa

sma koyabilen arkadaşı, en çetin işlerin kolay 
başarıcrsı, en kudretli hükümet adanu, kentiisi 

ile eşit iktidarda hükumet reisi olarak öyınüş Ye 
ınetetıniştir. Atatürkle sayın İnönünün ınuharelıe 
eelılıesinde başlayaıı arkadaşlıkları nihayete ka
dar sevgi, saygı ve inançla devam etıni~tir. l\lii
li ınüacedelede kazandığı birinci zaferinin adı

III taşıyan sevgili Cümhur Reisimiz, Garb cephe
sının yenilmez kumandanr kazandiğmuz nihai 
büyük zaferi Lozanda hasnnlarımıza imzalattığr 
muahede ilc tasdik ettirerek siyasi sahada da 
büyük bir zafer elde etmiştir. Hükümetin başında 
Atatürkün işleyen diınağı ve kuvvetli kolu olan 
muhterem İsmet İnönü Partide de Atatürküıı 
yorulmaz yardımcısı ve ikincisi olmuştur. Par
timiz muhtelif tarihlerde yaptığı büyük kongre
lerde Parti Hükumetlerinin çalışmalarına yol 
gösterecek esasları, programları kararlaştrrıyordn . 

Parti sayın İsınet İnönünün kudretli Ye bilgili 
idaresi sayesindedir ki, programmda millete nı

dettiği bütün maddeleri tahakkuk ettirelıildi. 

Muhterem İsmet İnönü memleketİnıizi kendi 
vasıtlarunrz ve paranuzla demiryollat·ile örmek 
haklundaki kararmı çok parlak surette tahakkuk 
ettirdi. Şimendiferleı·imizin uçları en uzak hu
dudlarunızın yakınındadır. Kudretli lsmet İnö
nünün, bu yollar en ulvi ve güzel eserlerindendir. 
Cihan harbinden yorgun, silahı elinden almmı!j, 
vatanı istilaya uğranuş olarak çıkan Türk milleti
nin yaşamak hakkı bile her tat'aftan inkar edili 
yordu. Mil~.:ıtimiz bu sırada imdadrna koşan Ye 
yetişen Atatürke sarılarak ve onun gÖ<;tcrdiği 
yolda her tehlikeye karşı gözünü kırpmadan yü

rüyerek ve her fedakarlrğa katlaıuırak zafe!' \ ' C 

istikla lin i kazandı. 

Sayın arkadaşlarım, Partimizin lıil'inci Jıii

üyük reisi ve kurucusu Atatürk, meyus, ümidsi 7, 
dağınık ve zayıf bir halde bulduğu Türkiyeyi hür, 
müstakil, kuvvetli, mağrur, mukadderatına hakim 
bir memleket yaptı. Cümhuriyetin onuucu yıl 

uuikuııdu milletinı.ize şu lıeuefi verdi: ( ı unln
muzu dünyanın en mamur ve medeni menuekeilt
ri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş re
fah vasrta ve kaynaklanua sahib kılacağız . Milli 
kültürümüzü muasıı· medeniyet seviyesinin üstü
ne çıkaracağız). 

Arkadaşlarım, şimdi cümlıuriyetimiziıı lm~w

da sevgili lsınet İnönü vardır. Atatürkün göster
diği umran, refah, medeniyet, kültür yoluncıa 
milletiınizi sevkedecek odur. 

Büyük Atatürkü milletimiz nasıl sonsuz bir 
itiınadla ve bütün mevcudiyetila takib etmiş ise 
sayın İsınet !nönününü öylece bütün kalbinin seY
gisi ve inancı ile takib edecektir. Saym İsırıt:i 
lnönü Kemalizmin en büyük vasfı, devamlı olma
sıdır buyurmuştu. Bu günkü intihab ile de cilıana 
göstereceğiz ki, İsınet İnönü Kemalizmin nıüşah
has bir timsali olarak şimdiye kadar yürüy<'n 
'l'ürk ilerlemesinin ba~kumandanr Ye salıibi olaı·ok 
devam edecektir. 

Tasvibinize sunulan mazbatayı ınuhtereın 

kongre azalammı müttefikall kabulünü rica eue
rim. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, 17 arkadaşımız söz 
almıştır. Şimdiye kadar 8 arkadaş söz söyledi. 
Vaktimiz de dardır. Esasen bir kifayeti müzake
re takriri vardır (l\lüzakere kafi sesleri). Mü~au
deııizl e onu okuyacağız: 

Biiyük J( uı·ultayın yi ice başkanlığına 

l\Iüzakereııin ki[ııyeti Ye e ıı cümeıı mazl.ıata

sıııııı ta~vibi il e nıadcl<'lere geçilmesini arz ve 
teklif eueriz. 

Siııob delegc~i 

!zzet Koca 
Niğde İstanbul 

Yıı ku b Ünal P. Harnal 

Kastamonu 
Avni Doğan 

Seyhan 
Safa Özler 

BAŞKAN - 'l'akriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesinde şimdi madde
lere geçiyoruz. 

Muaddel madde 2) Partinin bfınisi ve ebedi 
başkaııı Tüı·kiye Cüınhuriyetiııin müessisi olan 
Kemal Atatürktür. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Müttefikan kabul edildi. 

Yeni madde 3) Partinin değişmez genel baş
ka m lsmet İnönüdür (Sürekli alkışlar). 
BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden-
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leı· ... Mütteükan kabul edildi. 

ı· eni madde 4 ) .Partiııiıı deği~mez Gem:l lıul;i

kaıılrğr aşağrd:ıki ü~ smPttr inhilitl cde!Jil ir : 
a) \ 'efat, 
l! ) Vazil"r ynpanııyaeak lıir hnsüılığ· ı salıi1 

olması halimle, 
e ) !stifa. 
:lu üç ~ekildeıı birisi dolayrsile iıılıil iıl nı

knunJa l'arti Büyük Kul'ultayr derhal toplaııa
rak Partiye mensub ınebuslardaıı bir zatı tlt'ği~

ınez Genel Başkanlığa seczcr. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden
l eı-... ı\1 üttefikan k:1bul c eli ld i. 

Heyeti nınumiyesini ı·r ~·l· aı·zt-diyoruııı . Ka
bu l edenler ... Kabnl ecl ilıni§t ir . 

.Arkndaşlar bnruda ııuıııanılaı: üeğiş<>cek1 i ı· . 

Eğer sal fı hiyet wrir.-e ııi z ( :cııyü nkunıl Inı ını

lllamları değ'iştirsin. ;:)a liı iı iyet Yerir ııı isi ıı iz ' 
( Hayhay sesleı·i) . 

(ı::lürekli al kışlar \'C lırnnı :-; e sleı·i cı ı· a sında 

H.eisicüıuhur lsınet İnö nü kün;iiye gl:'ldi ) . 

«Büyük Kuruhaym Saym üyeleri; 

Büyük Panimizin esas bünyesinde bu giin 
aldıgrmız kalbi ve nizami kararla, beni degiş
mez Uenel l:Saş.Kan seçtiniz. Yüksek teveccühiı

nüzün ve samimi itimadmızm ifadesi olarak 
aldığ·ım bu karardan dolayı sizlere teşekkür 

ederım. J:su anda, omuzlarmıda bulunan Ge
nel Başkanirk vazifesini; Partinin, büyük mil
letimizin bayrından ve hizmetinden başka g-a
yesi olmayan, maksadına uyg-un bir surette ifa 
etmek için, bütün varlığ·ımı sarfedeceğ·im (Al
laşlar ). Sizlerden ve Partinin bütün azasından 
birlik, beraberlik, yardım beklerim. 

Aziz arkadaşlarım; Büyük Kurultay; kur
t ulUii mücadelesinin en evvel işlemeye başlayan, 
içerden ve dışardan her türlü insafsrz hücumla
ra milletimizin maruz kaldığı günlerde omın 

iradesini ilan etmek üzere meydana atılan, en 
eski teşkiliı.tımızdn·. Bence ebedi Şefimiz Ata
türkün, kendisine \kadar ve kendisinden son
ra, burada ve diğer memleketlerde yapılan 

milli mücadelelerden en kıymetli farikasmı 

bu Kurultay ve onun manası teşkil etmektedir 
(Bravo sesleri). Atatürk; kurtuluş mücadele
sini, siyasi ve askeri sahnelerde, evvela K u
rultayda, sonra Büyük Millet Meclisi içinde 
idare etti. Sulh ve harbin siyasetini inkitasız 

oir Millet Meclisi ile idare edebilmek zihniyeti
ni ve kudretini, bu giin dahi çok memleketler
de görenlİyoruz (Bravo sesleri) . Atatürk, Ku-
rultayla.rı yalnız millet hayatının lüzumlu bir 
makanizması olarak takdir etmekle kalmazdı, 

onu samhni ve derin bir sevgi ile de severdi. 
Büyük Kurultayın duygusunu söylediğima emin 
olarak, bü~ün gelecek Kurultaylar adma da 
Atatürke karşı hiç bir zaman solmayacak olan 
sevgi ve tazim hislerimizi ifade etmekle şeref 

duyarrm (Alkışlar). 
Arkadaşlar; Kurultaynnızm bu üsnomal 

toplantısı, senelik Parti toplantiıa.rmdan son
ra vukubulduğıına dikkati celbetmek isterim. 
Her biriniz köylerden başlayarak vilayetlere 
kadar milletimizin şikayetlerini ve dileklerini 
dinlemiş bulunuyorsunuz. Büyük Meclisin ve 
Oümhuriyet nükümetinin faaliyetlerine başlıca 

temel, haJkımızm şikayetlerine ve dileklerine 
vefa etmek olduğ·u düşünülürse (Bravo sesleri) 
Parti teşkilatııruzm senelik çalışmalarmm, mil
letin idaresinde ne kadar verimli bir kolaylık 
olduğu göze çarpar. Şikayet ve dileğin, bir de
fade ve bir lazada tatmin edilmesi, şimdiye, 

kadar hiç bir millete nasib olmadı ve nasib ol
mayacaktrr. Ancak şikayet ve dilekle hillasa 
olunan mille·tin arneli arzusu, hiç bir te~lcilatta 
bizim Partimizin sinesinde olduğ·u ka1ar esas 
tutulmamıştrr. Hepimizin en kıymetli alf.kamız, 

milletin en ehemmiyetsiz zannolunacak şikaye

tine kadar vukuf sahibi olmatk ve milletin en 
pahali ve en güç sayılacak dileklerine kadar 
tedbir bulmaya çalışmaktrr. Kanunlarla ve Bü
yük Millet Meclisinin emanetlerile vazife almış 

olan memurlar, vekiller, hepimiz, millet hizme
tinde şeref bulan vatandaşlar olarak, onun ihti
yaçlarına yatişınek hislerile nıeşbuuz (A1kışlar, 
bravo sesleri). Büyük, küçük bütün vazifelerin, 
iyi ve temiz ifa olunması, emelleriinizin başm
dadn'. Parti toplantılarının temiz ve pürüzsüz 
çalışmasının sonunda, bu sözlerimde arzu etti
ğinizi manayi bularak, muhitlerinize döneceğ·i

nizi, ümid ediyorum. 

Aziz arkadaşlar; 
Partimizin, karş!Smda bulunduğ·u vazifeler 

vardrr. Vazifelerin, bundan sonra, ehemmiyet
leri azalmrş değ·il, daha ziyade artmıştır. Sağ·

lam bünyeli, yüksek istidadlı asil bir milletin 
siyasi hayatına, istikamet vermek iddiasmdayız . 

Geçmiş tarihin fırtınaları içinde geç ve eksik-



kalmış taraflarnnızı, süratle tamamlamak ve 
ilerietmek vazüesindeyiz (AlkLı?lar) . Millet ie
rin geçimsiz ve birbirine emniyetsiz bulunduk
ları ıbir zamandayız. Milletierin bir aile efradı 
gibi, birbirinin derdierini anlayarak, bu küçük 

kürenin kucağmda kardeşçe yaşayabilmeleri aziz 
emelimizdir. Fa;kat arkadaşlar, milletierin bir
biri :iıle iyi geçinebilmelerini, yalnız bizim arzu
muz temin edemez. Hatta bizim, milletler ara
smda kopacak muhtemel bir frrtmadan uzakta 
bulunmamız bile, yalnız bizim tedbirimiz ve kati 
arzumuzla temin edilmeyebilir. Demek ki, kay
bedilmiş zamanları telafi etmeyi ve milletimizi 
süra..tle ilerletib yükseltmeyi, türlü sekteler ve 
manialara maruz kalmak ihtimalleri içinde, . ba
şarmaya mecburuz (Alkışlar). Partinin bütün 
azası, çalışkan bir vatanperver olduğu kadar 
milletin beraberliğini candan seven ve millet 
kuvvetlerinin hiç bir sebeble da.ğı:lmamasma 

dikkat eden bir vatanperver gibi davranmaya 
mecburdur. Cümhuriyet HaLk Partisinin, bütün 
V!lltandaşları kendisinin muhaıbbet ve hizmet nıu
hitinde toplamaya çalışan zihniyetini, ifade et
miş oluyorum. Şimdi, size bu zihniyetin, mille
tin bünyesinde kök salmış olduğunu da g·öste
receğim. Atatürk g·ibi her tarihin ve her dev
rin büyük bir kudreti, siyaset sahnesinden mad
deten çekildikten sonra da, bütün dünyanın 

hayret ve ta..kdiri karşısında saıbit oldu ki, bu 
aziz memleketin hiç bir köşesinde ve bu büyük 
milletin hiç bir oca.ğ·ında, Cümhuriyet aşkrııdan 
başka bir hava esmemiştir. (Sürekli alkışlar). 
15 senelik türlü müşkülat içinde bir hayattan 
sonra, Cümhuriyet rejiminin verdiği bu imti
han; onun zannedildiğinden çok da..ha sağ'lam ve 
derin kökte, sarsılmaz bünyede olduğunu, bütün 
dünyaya ispat etmiştir (Alkışlar) . Siz ve hepi
miz, büyük !IICI içinde, bu bBJhtiyar müşahede

yi yapabildiğiınfzden dolayı, yürekler dolusu if
tihar edebiliriz. 

Saym arkadaşlar; Partimiz; millet menfaa
tinde küçük hislerin üstüne çrkabilen bütün 
vatandaşları tatmin edecek en sağlam prensip
leri, en az teferrüatla tesbit edebilmiştir. Tür
kiyenin yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç ol
mazsa, iki yüz senedenberi devam eden mücade
le, bi~ rejimimizde en sade ve arneli ifadesini 
bulmuştur. Mutlak olarak zikredilen hiç bir 
siyasi prensip; üratı ve tefriti, ve türlü şe
kilde yanlış tatbiki öne sürülerek, tenkid edil-

rnekten kurtulamaz. Partimizin hüviyetini ta.ri1 
eden altı prensibimiz de, fena ellerde ve yanlış 
tatbikat ile eksik gösterilebilir. Fakat bu gay
retler yersiz ve beyhudedir. Tam ölçüsü verilme
diği halde faydasmı muhafaza edebilecek, hiç 
bir ilaç yo.ktur. Şimdiye kadar ispat etti ki, 
prensiblerimizi esas olarak daima iyi ellerde bu
lundurınaya ve tedbirleri, zamanı geldiği vakit 
cesaretle, fakat daima tedbir ve basiretle tatbik 
etmeye çalıştık. (Alkı:şlar) .Geçmiş zamanın mu
hasebesi, son zamanlarda, hiç bir milletin siyasi 
partisine nasib olmamış kadar müsbet ve verim
lidir. Gelecekte de, cesaretle basiretin, bize ay
ni müsbet ıneticeleri vadetmekte olduğ·una, katği 
olarak kaniiz. Aınlayı:şımızda ve icraatimiZdaki 
ana hatlardan zaaf gösteıımek şöyle dursun, mil
letin daima ilerleyen ve yükselen taze ve canlı 
anlayışı ile, va,tannnıza, da..ha ge~ feyizler te
min edeceğimize katiyen güveniyoruz (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım! Milletimizin en dar mu
hitlerine ve en küçük ihtiyaçlarına kadar soru
lub çare bulmaya çalışmak, önüınıüzdeki sene
lerin çalışmalarmda yeni bir farıka olacaktrr. 
H.ıalk çocuğu vatandaşlar tarafından, halk için
de ge9irilen ıbu çalışma hayatının, Devle~ otori
tesini en sağlam bir surette koruyarak, halk ida
resinin feyizlerini, en geniş bir surette temin 
edeceğine inanıyoruz (A.ikışlar). Hiç ,bir koruyu
cu tedbir, insan vücudunun hasta olmaktan kur
taramadığı gibi, ,hiç bir milletin bünyesi de, en 
iyi tedbirler içinde, marazi arızalar göstermek
ten kurtarılamaz. Fakat, vatandaşlarım emin ol
sunlar ki, uyanık, dikkatli ve vazife hissini be
şen her duygunun üstünde tutan vazife sahi·bleri 
olarak, millet idaresinde lüzumlu görülecek ted
birleri, zamanmda ve kararmda almakta asla 
tereddüd etmiyeceğiz (Sürekli alkı:şlar). Vatan
daşlarunızın, Büyük Millet Meclisi etrafmda ve 
sade bir vatandaş olmakla hayatının bütün guru
runu dolduran Reisicümhur etrafmda tesanüdü 
o derecededir ki, icab ederse, bütsn Türk mille
tini, varı ile ve canı ile bir hudud üzerinde, şim
diye kadar bu millet tarihinde görülmemiş sü
rat ve hevesle, toplayabileceğimizden asla şübhe 
etmiyorum (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar). 

Aziz arkadaşlarım, Vatandaşlarda ve Teşki
latı esasiyenin tarif ettiği vatandaşlarda, bu va
tanın daimi sahib ve sakinleri sıfatile, emlliyet 
içinde yaşamak huzuru kalbi, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin ve Oümhuriyet Hükumetinin 
samimi hedefidir. Hiç bir milletin kendisine uy
gun gördüğü bir tedbir, bizim memleketimizde 
taklid olunamaz. Hiç bir vatandaş, kanunlarm 
kendisine temin ettiği. nimetlerden mahrum edi
lemez (Allaşlar). Huzur içinde, müşterek vata
nm yükselmesine çalışmak sahası bütün vatan
daşlar için açıktır. Bu memlekette, bütün kuv
vetleri özünde toplamış olan tek kudretli varlık, 
Türkiye Büyiik Millet Meclisidir (Bravo sesle
ri, alkışlar). Onun tedbirlerile, Teşkilatı esasi-

yesi ve kanunlarile, hepimiz üzerine teveccüh eden 
mükellefiyetler ve vazifeler, diğer bütün vazife 
ve mükellefiyetlerimizin üstünü ve nazımrdrr . 

Aziz arkadaşlarım; 

Sizi mubabbetle selamlarım. Sizi gönderen 
teşkilat arkadaşlarımıza ve içinde yaşadığınız 
millet ve memleket yuvalarma Genel Başkanmı
zm sevgi ve say.gılarmı beraber götürmenizi is 
terim (Başımız üstüne sesleri, siddetli ve sürekli 
allaşlar) ». 

BAŞVEKİL O. BAY AR (İzmir) - ( .\1 kı~

lar arasında Riyaset kürsüsüne g-rh·rel{ ) 

Sayrn arka il aşlar; 

Genel Bnşkanıııırz, Milli Şefimiz, C:üıııhuı· 

Reisimiz !sıııet fııöııü ınüstesna hir lfı1ııf olıııak 
üzere bendenizi rrenel Başkım nkilliğiııe ta~·iıı 

buyurmuşlaı·rlrr ( Şiddetli alluşlar). 

M:uvaceb enizcle - ki Bü~·ük milll'tiıniziıı lııızıı

ru demektir - kendi lerine aı·zr ~i~knııı t•t!t-l'iııı. 

Şefimizin arzula n, sizi ı ı yüksPk istl'klı•ı·i ıı iz. 
Büyük Paırtinıizin siyası j)]'oğı·nnıil l' <;L'nl'il'm·ıı 

milletin dilcideri dPmektir. Bunlıı rııı tnhakkukıı 

için bütün kıın-etimlc ı:ahşmağı ke1ıili şa-lısrııı;ı 

ş.eref borcu. rnill'i' bir Ya?.ifr a<.l{ledrl'inı. (.\1 -
krşlar). 

Ruzna'meye geç:iyoruz: 
Genyönıknnılnıı istifa na nıl'siııi ııkıı t anı~· nn . 

Oümhuriyet Ilal!.: Parfiiji G(lıcl Ba.~krwli{JIIIr! 

Büyük Kımılta:v ta ı ·ııfmtlaıı Paı·t imizin dt•
ğişmez Genel başkan lığmn sl'r)lmiş ol a'lı ":\Ii ll i 

Şef İsmet !nöııüııLin cmirle ı ·indr c:alrşacak aı · kH
daşlarrn yeniden scç:i lm esiııi ·temin emel i lL' Pa 1'1 i 
Genyönkurulunun istifaya ka•raı· nnliğini aı·zı ·

der, benim ve aDkadaşlarrınm yüce Başkanlrğa 

ve Bü;vük Knrulta.ya Pn derin tazinılt'l'hıi snna
rnn. 

Dahiliye Ye k il i 
C. H. P. Genel Seht'leı-i 

Dr. R, Sayda-m 

BAŞKAN - nenel başkanlıkc:a f.lenyöıılm

rul üyelikl erine g-österi len ııamzetleriıı li stesini 
arzediyorum: Bu okunduktan ,.;onra birer· bireı· 

ta<;vihinize arzcdeceğinı. 

1 - Esarl l'ras (Amasya) 
2 - :Mümıtaz Öknıcn (Ankara~ 
3 - Dr. ~iJnoi Tuzrr (Erzurum ) 
J - Nafi Kansu (Erzurum) 
;:; - ":\'[ünir Akkaya (Giresun) 
6 - Dr. Refik Saydam (fstanhul) 
7 - Muhlis Erkmen (Kütahya) 
S - Salah Cimroz (İstanbnl) 
9 - Halsan Ali Yiirel (İzmir ) 

JO - Halil Türkmrıı (Zongnlcla:k) 
J1 - Dr. C'emal Tun c·a (;\ntalya ) 
12 - f)ükrü Ali Ög·rl ( İ :-;tnııhnl ) 

J3 - Rahmi .-\ıpak ( Tekirrla~ ) 

H - Rernzi Güres ((}a:r.i Aııtcb ) 

1!1 - Hüsnü Çakır (İzmir ) 

16 - Cevdet Kerim !rı eeclayı (Sinoh ) 

BAŞKAN- Şiıııili bir·rr lıircr tasvibiııize aı ·

zetle('eğim : 

Esad Uraz (Ama8ya) . 
BAŞKAN- Üyeliği kahnl rrl<:'nlPr ... Kahul 

t't l ilınişt ir. 
::\Jlünıtaz Ökınen (Ankara ) 
BAıŞKAN - Kahnl efleıılpı· ... Kıılnıl edi lmiştir. 

1 h. Fikı·i Tıızcı· ( Erznnım ) 

BAŞKAN - Ka•hulecll'nler .. . Kalıııl cdi lmiştiı·. 

Xafi Kansıı (l<;rzunını ) 

BAŞKAJN - T\alıııl t·tlpıılı·ı· ... 1\ :.ılınl t'dilrııişt ir. 
::\Hi n ir ~\lkkaya. ((Jiı·esun ) 

BAŞKAN- K abul <'rlf'nlt' r ... Kab ııl edil miştir. 

lk Refik Sa.n..lam (fstanhul ) 
BAŞKAN - Ka•hul L"denlrr. .. Kabııl cililnıiştil·. 

"J[nhlis Edmıeıı (Kütahya ) 
BAŞKAN - Kabul edenler ... Kabul e<1ilıııiş1iı·. 

Salalı Ciınroz ( İstanbul) 
BAŞKAIN - 1\ ahnl PdPıı l ı•ı· ... Kabul l'ılilıııişt İl'. 

Hasan Ali 'Yüc·el (lzmir) 
BAŞKAIN -Kabul eclenll'r ... Kabul edilnıiştil'. 

Ha lil Türkmen (Zonguldak) 
BAŞKAN - KC~Juul edenler ... Kabul L'Ui!nıi~tiı·. 
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Hii,.,nü ('aktr (İzmir ) 
BAŞKAN- Kabnl rdrnler ... Kahıı l Cfl ilmişfir. 

Dr. Cemal 'l'unea (Antalya) 
BAŞKAN - Kabnl Pdcnlrr ... Kahnl cclilnıiştir. 

C'Pvdct Kl' rim ln ccdüyı (Sinoh·J 
BAf?KAN - K abnl erl cnler ... Iüıhııl c cl i lnı i-:>t ir. 

Şükrü .Ali Ögel ( fstaııhnl) 
BAIŞKAıN - Kalıul erleıı l er ... Kahnl l'Cl ilmiştir. 

R.a lımi A'])ak (Tl'kirdağ) 

BAŞKAN - Kabul edrıı l rr ... K~hııl edi lmişti ı· . 

Remzi Oüres ((}azi J-\ont rb) 
BAŞKAN - Kabul rdcnler ... Kahı ıl rdi lnıi şt i r. 

Hepsinel e itıifak vardır. 

Arkadaşlar: Parti f1en el Sekret erliğin e Dahi
liye Vekilimiz Dr. Refik Saydam arkadaşımız t::ı

yin olunmuşlardrr. ('l' c.brik ederiz srslrr i. alkrş

lar). K enclilerim• mll\·affnki~·etlrr f pnwnıı: t>rl('

r1nı. Bunu sir.e hildirnwkl e hakiki hir zryk llıı _,._ 

maktnyrm. 

Kurultayın Mill! f3rfp ve değişmez f1 enel Ba~

kana bağlrlrğı haldnncla bir takrir vardır. ~'[nh

telif arkadaşlar tar·afrndaıı ımza edilnıi-:>tir. nıü 

saııdenizl r okn~rncağrz : 

C. IT. P. KH nılfcıyı Başkııııl1ğın.a. 

Partimizin değişmer. Gcnd Başkanlığın a int i-

hab olunan, Türlciye devletinin Büyük Reisicüm
huru ve kahraman Türk ordusunun yüce Başbu
ğu Milli Şef İsmet !nönüne Büyük Kurultayın 
yürekten saygı ve bağlılığının arzına karar veril
mesini ve bu kararın kendilerine sunulmasım de
rin hürmetlerimizle teklif ederiz. 

llnkara Jürrkara 
Rifııt Börekd 

Sin o b 
Mümtaz \Jkmcn 

Aydın 

Cevdet Kerim lnced::ı~'l Neşet Akkor 
Gümüşane Konya 

H. F ehmi Ataç T. Fikret Sıla y 
Bayazıd Kırşehir 

H. Bayralr H. Börekı::i 

Afyon Ankara 
!zzet kkosrnan Hilmi Atlıoğlu 

BAŞKAN - Takriri r eyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... EtmE'Yenler ... Takrir nıüttcii

kan knbul edilmiştir. 

Ruznamenıizde görüşül ecek başka maddrmiz 
kalmamıştır. Bütün üyelere bu Kurultay la ih 
ettikleri vatnni hizmetten dolayr arzr şükran ı> de
rim. Memleketlerine avdet eelerierken Aniuradım 
iyi intibalar götürmelerini srhha·t Ye selam etle 
yolculukla'rıııa devam etmelerini t l'llll'ttiı i edrriııı. 

C' rlsr kapanmıştır. 

Kapanma saati : 16,55 

Konıı;reniıı (:alışnıasrıu bitİmıesini ınüteakib Cümhurreisi Ye C. IL P. Genel başkaıu İsmet İnönü, 
Kamutay ( ' üııılıııı· R.eisliğ·i sııloıınntl a beraberinde Genel başkan vekili ve Başvekil Celal Bayar, Da
hiliye vekili ve nenel sekreter Dr. Refik Saydam olduğ-u halrle Kurultay delegeleeinin tebriklerini 
kalnıl etıııi~ \ 'C hadehn s:ıat l7 rl e delegoeler şeeefin e Aıık ımı Palasüı lıie ı: ay ziynfeti verilmiştir. 

- 27 kaınıııusani 1939 da, Parti Genel Başkanı İsmet İnönü, C. H. P. nizaınnamesi mucibince, 
Dr. Fikri Tuzeri C. H. P.Geııel sekreterliğine seçmiştir. 

B - Gen!Jnllk·urul 

Büyük Kurultayca seçilmiş olan Genyönkurul azalarından Hüsnü Çakırın İktısad ve Hasmı Ali 
Yücelin Maarif vekaletlerine tayinleri dalayısilc boşalan üyeliklere Ordu mebusu Hameli Yalnıan 
ve Giresun ınebusu İsmail Sabuncu, P arti nizanıııamesinin 29 ncu maddesi mucibince, Parti Gen
başkunılmıea, 9 kanunusanİ 1939 da seçilmişlerdir. 
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Grup Yönkurulu 

Reis vekili Hasan Saka Trabzon 
Reis vekili Dr. Cemal Tunca Antalya 

Aza Rasih Kaplan Antalya 
:t Aziz Akyürek Erzurum 
:t Şükrü Koçak Erzurum 
:t Alıdülhak Fırat Erzincan 
:t Ali Kılıç Gazi Anteb 
:t Gl. İhsan Sökmen Giresun 
:t Harndi Yalınan Ordu 
:t Damar Arıkoğlu Seyhan 
:t Rasim Başara Sıvas 

Bunlardan Dr. Cemal Tunca 26- XII- 1938 tarihinde ve Harndi Yalınan 9 - I - 1939 tarihin· 
efe Parti Genyönkurul üyeliklerine seçilınişlerdir. 

Dr. Cemal Tuncadan münhal kalan Reis vekilliğine 3- I- 1939 da Seyhan saylavı Hilıni Uran 
intihab olunmU§tur. 

Harndi Yalınan (Ordu) dan ınünhal kalan bir üyelik vardır. 

2 - Müstakiller 

Gl. Refet Bele (İstanbul) ve GL Ali Fuad Cebesoy (Konya) nın C. H. P. ye iltihaklarile sayıları 
9 a inmiş olan bu zatlarm isimleri: aşağıya yazılınıştir: 

.·. 

Berç Türker 
Dr. Taptas 
Tayfur Sökınen 
İstaınat Özdamar 
Halil Menteşe 
Nuri Tamaç 
Hüsnü Kitabcr 
Dr. Alıravaya 
Mitat Şükrü Bleda 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Eskişehir 

İzmir 
Kastamonu 
Muğla 

Niğde 

Sıvas 

--·-·>e-<·-.... --



K:-. Bütçe 

Büyük l\fillet M.eclisinin, 3 ncü lçtimaa aid Yıllıkta dercohman 1938 bütçesinin bazı fasıl ,.e mad
delerinde, -ı ncü İçtima zarfmda yapılan tadilat aşağıda gösterilmiştir: 

F'. M. 

ı 
ı 

2 
3 
4 

5 

:\1 nh assasa im nevi 

Tahsisat 
Riyaset tahsisatı (N. 3591 ile) 

(N. 3591 ile) 
Aza tahsisatı (N. 3580 ile) 
Divam Riyaset azasının tazminatı (N. 3591 ile) 
Muvakkat tazminat (N. 3580 ile) 

(N. 3591 ile) 
Murakib ücrrti hmmrn (N. :ifi91 ile) 

2 ı Aza harcırahı (3591 ile.) 

3 Maaş 
1 Mrmurlar maaşı (N. 3580 j]ej 

5 Muvakkat tazminat (N. 3580 ile) 

22 Y.eni yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları, 
istimlak ve satın alma bedeli (N. 3555 ile) 

26 1933 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk ede~ 
ce.k aza harcırahı karşılığı (N. 3580 ile) 

Meclisin 3 918 070 liradan ibaret olan Hl38 bütçesi, yukarıJaki tadililt ile 
olmuştur. 

. ... _ 

'l'enzil Zam 

----

l t 400 
3.3,, OOQ, 

279. 300 
3, 600 

420 
79 800 

300 

399 000 

7 620 

60 

60 000 

7 680 

67 680 804 500 

4 654 890 liraya baliğ 



l - Memudar ve müstahdemrer 

ı -1J'uyük 1\liİlet 'M·eclfsi meinurhti'ı ile mü"ı~tahdeınleririi ala'kadar ·eden 
· ıkan un ;ve · talimatnameler 

.A - Büyük .Millet .Meclısi uıeınııı lcmnın te·şkilatı hakkında kanun (35.52) 

IB!RJtNct MADDE - Büyük 'Millet Meclisi 
memurlarının derece, aded ve n~vi merbtıt cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuri
yetlerden her hngi birinde daha aşağı derece
den maaşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

İKİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisinin 
bütün memurları 'bağlı oldukları İdare amirle
rının veya Umumi katibin inhası ve Makamı 
Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Mecli
sinde bir memuriyete tayin olunmak için memu
rin kanunu mucibince memuriyete girrneğe mah
sus şartları haiz olduktan başka aşağıda yazılı 
evsafa da sahib olmak lazmıdır : 

A) Umumi katibliğe, yüksek tahsil görmüş 
olmak ve eıı az on beş sene Devlet işlerinde ç:a
lışmış bulunmak ; 

B) Kanunlar, zabrt ve evrak kalemleri mü
dür ve müdür muavinliklerine, daire müdürlü
ğüne, Bütçe encümeni bürosu şefliğine ve mua
vinliğine ve alelumum kanunlar kalemi ile Büt
çe encümeni bürosu memurluklarma yüksek tah
sil görmüş olmak ve kanunlar kalemi müdür ve 
muavinliği ile diğer memurluklarma ve Bütçe 
encümeni bürosuna almacak olanlar için yapa
caklan vazifenin icab etetireceği malumatı haiz 
olub olmadıkları aniaşılmak üzere iera olunacak 
imıtihanda muvaff.akiyet kaızanmrş olmak; 

C) Muhasebe müdürü ve müdür muaviıılığı
M yüksek tahSil görmüş ve Matba'a müdürlüğü .. 
ne en az liseden mezun olı:nak ve kendi meslek
leri içinden yetişiniş ;tmliınmak ; 

D) Yukarıki frlrraJ.arda yazrlr memuriyetler 
haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mek
teb tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek t::ılısil gorrıı l cr 

talib olursa tercih olunur. 

E) Münhall vukuunda keyfiyet gazete ile 
ilan olunur. Her hangi bir memuriyete ayni ev
safda bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarmda 
tahriri mü.sa!baka imtiham yapılır. Mütooddid 
talipler arasmda yüksek tahsil görenler, lise 
mezunlarına, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarına ve müsatvi şar.tları haiz olanlar ara
smda ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bi
lenler arasmda da birden ziyade lisan bilenler 
tercih olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE -Büyük Millet Mec
li -; i memurları Devletin diğer hizmet ve memu
tiyetlerine derecelerile veya tcrfian nakil ve 
tııyin olunabilir. 

BBŞ!NCİ -MADDE - Büyük Millet Meclisi 
ı ııeınnrlarmdan ( İnzibat memurları hariç) terfi 
sıı·aları geldiği halde merbut kadro cetvelin
do yazılı bulunan mafevk dereeelerin birinde 
a<;ık nıemuriyet bulunmamasından dolayı ter
fi ettiı·ilemeyen ve terfie layık oldukları amir
le ı·i nce tasdik edilenlerden yüksek tahsil gör
müş olnnlar için üç ve diğerleri iç: in dört sene 
bir drı·ecede kalmış bulunanlara bir derece ma
-fevk maaşı verilir. Bu muamele bir memur hak
kında bir defadan fazla tatbik edilemiyeceği gi
bi bu suretle kendilerie bir derece mafevk maaşı 
verilenler münhal vukun ile buhmduğu memuri
yet derecesinin üstünde bir memuriyete tayin 
olundukları takdirde bu memuriyetİn kıdemi bu 
tayin tarihinden başlar. Bu suretle mafevk dere
ce maaşı verilen memurlardan tekaüd hakkına 
malik olanlara. 1683 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde bu mafevk maaş üzerinden tekaüd ma
aşı tahsis olunur. 
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ALTINCI MADDE- Meclis inzibat memur

larından bulunduğu derecede dört sene kaldığı 
halde mafevk dereceye terfi edemeyenlere 1\fec
lisde müstahdem bulundukları müddetçe almak
ta oldukları maaş emsal hasılı ile bir derece yu
karı maaş emsal hasılı arasındaki fark ücret ola
rak asıl maaşlarına zamimeten verilir. Ancak bu 
muamele her memur için bir defa tatbik olunur. 

YEDİNCİ MADDE - Stenoğraflar, her dört 
senede bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettiri
lenler hiç bir zaman ı452 sayılı Devlet memurla

rı maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nunla tesbit edilen sekizinci dereceden yukarı 
geçemezler. 

SEKİZİNCİ MADDE - Memurların vaziie 
ve salahiyetleri Riyaset Divanınca tanzim ve tes
bit olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - 25ı2 ve 3ı58 nu
maralı kanunlar kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE- Bu kanunun ne§ri 
tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan me
murların mükteseb hakları mıi.hfuzdur. 

ONUNCU MADDE - Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ON BİRİNCİ MADDE - Bu kanun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından icra 
olunur. 

Derece Memuriyetİn nevi Ade d Maaş 

-- -

2 Umumi katib ı ı25 

H us usi kalem 

5 Müdür ı 80 
ll Birinci sınıf katib ı 30 

Kanunlar kalemi 

5 Müdür 1 80 
6 » muavini ı 70 
8 Mümeyyiz 2 45 
8 Riyaset divanı katibi ı 45 

10 Sicil memuru ı 35 
ı o Hazinei evrak memuru ı 35 
ı o Kavanin ve muhaberat memurları 2 35 
ll Birinci sınıf katib 5 30 
12 İkinci » » 5 25 

Zabıt kalemi .. 
5 Müdür ı 80 
6 » muavini ı 70 
8 Mümeyyiz 2 45 

10 Birinci sınıf stenoğraf 8 35 
ll İkinci » » ı2 30 

Evrak kalemi 

6 Müdür 1 70 
7 » muavini ı 55 
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Derece Memuriyetİn nevi 

ı2 Dosya memuru 
ı2 İkinci sınıf katib 
ı3 Üçüncü sınıf katib 

6 Müdür 
7 Başmusahhih 

9 Musahhih 
ll :. muavini 
ıo İdare memuru 

Matbaa müdiirlüğii 

Muhasebe rnit.dürliiğii 

5 Müdür 
6 :. muavini 
8 Muamelat mümeyyizi 
8 Hesahat :. 
8 Mutemed 
ıo Dosya ve muhabere memuru 
U Muhasebe katibi 

5 Müdür 
9 Ambar ve levaznn memuru 

ll Ayniyat memuru 
ll Birinci smıf katib 
12 İkinci :ı> :. 

Posta, telgraf mildürlüğü 

7 Müdür 
ll Birinci sınıf memur 
ı2 İkinci » » 

ı3 Üçüncü » » 

ıo Başkomiser 

ll Komiser 
12 » muavini 
10 Sivil başkomiser 
ll » komiser 

lnzibat memnrları 

12 muavini 
14 Polis memuru 

5 Şef 

6 » niuavini 

Biitçe encümeni 

Ade d 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

3 
2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

ı 

1 
ı 

2 
3 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

22 

ı 

ı 

Maaş 

25 
25 
22 

70 
55 
40 
30 
35 

80 
70 
45 
45 
45 
35 
30 

80 
40 
30 
30 
25 

55 
30 
25 
22 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

80 
70 
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l)e.roo:e l\lemuriyetin nevi Ad cd l\(aaıı 

·----
7 Memur 1 5!) 

9 » l 40 
ll Kati b - daktil o [ •] . ı . 3iJ 

6 Müdür 1 70 
.... ·"» muavini 1 55 • 
ll Bitinci sınıf katib ] 30 
12 İkinci » » ı 25 

ı•J Maaş ve emsal hasılının 'tuta"ı''na lüfdtıi· 'ürret de verilebilir. 

B- Büyük Millet Medisi memurin ve nıüstahdeminine aid yardım sandığı talimatnamesi [1] 

Büyük Millet Meclisi kadrosuna dahil bulunan 
memurin ve müstahdemine aıtide zikrolunan şerait 

dairesinde muavenette bulunulmak üzere ·bir ywr 
• ~ ~!" ~ . 

dnn sandığı teşkil edilmiştir. 

MADDE cl - Yardım sandığmın sermayei 
iptidaiyesi 1929 senesi MecLisi Ali bütçesinin 2 
;nci faslma m~ 2 500 liradır. Bu preradan işbu 
ıtaliınatname dairesinde Meclis memurin ve müs
ialıdeminine vaki olacak ikra!zattan almacaık se
nevi yüzde on iki faizle sermayeye zammolunıur.. 

MADDE 2 - Mebaliğ:i mezkftre ancak birinci 
maddede ziıkrolunaln Meclisi ali memurin ve müs
tahdeıninine waz olu:nur. Bunların haricinde 
her hangi bir ·suretle bir şahsa veya bir mahalle 
ikra'ZM yapılamaz. 

MADDE 3 - İkraz vadesi azami dört ·a~rt-. 
Bu müddet hi& bir Sllrl"etle tezyid edilemez. Me
murlara bir maaş ve müstahdemlere de şehri üc
retlerinıin nısfmdan :!)azla ikrazaıt yapılamaz. İk
raz olunaın mebaliğ dört müsavi taksillite istifa 
olunur. 

MADDE 4 - Sandıktan ödünç para dan ve
levki üçüncü ınaddedeki haddi azam dairesinde 
ikr~ etmemiş olsa dahi aldığı mebalriği ödeme
den ikinci defa istikraz edemez. 

· MADDE .5 '- Para "iknızında memurini mev
cudenin istikraz edecekleri mebaliğin yekiı.nu san
dık mevcuduna nazara!n. şayet üçüncü maddede 
zikrolunan mik-darlardan daha az ikrazatı istil
za.lm eylediği ıtakdird~ itı.'Üsavatı hukukiyeyi te
:ôiin 'm~ile · kezalık iiçüncü maddedeki mik
darlardan tıcila olfiıaJtıirok şartile ikrazaıt mik
darları koltılsyoima tayin olunur. Üçüncü mad
dede beyan olunan a.Zami bad sandık mevcudu
nun kifayetile mukayyettir. Sandığı.n ida<re he
yeti i.fifie'1icab istikraz •talebleri mikdarmda ~ en
zilat yapabilir. 

MADDE ı6 '--- Vemedar, i:kraz seneellerinin 
üzerinde rei.sle mtıham~h iıiıZasını havi tediye 
işareti olms.dıkça 1>ara veremez. 

MADDE 7 - İkrazat memurinden iki zatin 
kefaletile yapılır. Şayet borçlu memur Meclisten 
infikak etmiş oldtığtı. takdirde mütebaki deyni 
kefillerinden tahsil olimni'. K'efiller hiç bir su
rette büna ıitiraz hakkına maliik değildir. 

MADDE- 8 ·- Ikrazatta bulunanlarm aylığı 
bir mahkeme tarafından malıcuz ve yahud Mec
lis veiiıesine eski borcundan haşi kısmen kesil
mekte dahi olsa yardiiİl sandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tevkifi lazımgelen taksitlerin 
mıthl!tız mikdarlar haricinde ve başkaca kat ve 

(1] Bu san8ık, 19 - IV - 1930 tarihinde teşkil edilmiştir. , 



Ma,-
tevkif olunur. İkraz senedindeki bwçlunun ve . 
kefilierin imzası, bu lnisustaki taahhüdü tazam
mun eder. Bundan dolayı da kefil ve medyun
lı-ır bir guna itiraz dermeyan edemezler. 

MADDE 9 - Sandığın idare ve muamelatr 
memuriu arasmda İdare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkeb bir komisyon tarafından 

tedvir edilir. Bunlardan biri reis, biri m.uha
sib biri veznedarlık vazifesini ifa eder. iBu ko
misyonun müddeti iki senedir. Ancak her sene 
nisan iptidasmda sandığın vaziyeti maliyesini 
mübeyyiıı bir hilanço tanzim ile idare amiri 
heyetine verilir. 

Sandık işlerinin ve hesabiarının muntazam 

ve bu t~li~Q,at . dairesinde cereyan edib etmedi
ğini Meclisi idare amiri her zaman tedkik ve 
murakabe eder. 

MADDE 10 -Her ay maaşı verileceği zaman 
sandık muhasibliği tarafından Meclis muhase
besine verilecek liste mucibince borcu olan me
mur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden 
borçlarına aid taksitler kesilerek sandık vezne
sine te:dim olunur. 

MADDE ll - Riyaset clivanınca kabul edi
len bu talimatnamenin ahk~mı Büyük Millet 
Meclisi İdare amirleri tarafmda n takib ve.: iOl'a 
edile ce k tir. 

C - Meclis hizmetine yeniden alırıacak hademelerin tabi olacakları şartlm· hakk-ında talimat?-uwne 

1·- Meclis hizmetine girecek olaniann yaşları (30) Jan yukarı olmayıwak<> ve-~rHkıleriııi ·· yapmış 

olduklarına dair terhis ıtezkeresi ibraz edec~klerdir. 

2 ~ P.olisçe yapılacak tahkikattan.. atıl~ sah~bi olduklal'J ve hiç bir mahku.nıiyetleri bul~ığı 
anlaşılmış olacaktır. 

3 - Hadernelik hizmetini Yll!Pabilecek ıbir kabiliyetıc bulunduklax·ı . ve .. sıhhatleri tam olduiJ.ı,..1.1ec
lis doktoru tarafmdaıı verilecek raporla tesbit olunacak ve noksan uzvu bulunmayacaktır. BoY,_ları 

(1,65) den aşağı olmayacaktıı·. 

4- Okumak ve yazmak bilecekler ve lisanlarmda r·ekaket bulunmayacaktır. 
Okuma, yazma kabiliyeıleri bir tahriri imtihan ile anlaşılacaktır: 

:&u şartları ha!z oliiJ.ayanlar. l\ıleclis hi~etine kabul olunmazlar. 

5 - Muayyen olan sin haddi (55) yaştır .. Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam edib_ ede
ıııey.ecekleri İdare Heyetinin takdirine bağlıdır. 

6 - Yeniden hizmete almacaklaı:dan yuls:anki maddelerde yazılı şartlarm hepsini cami olduk
ları aıılaşıldıktan sonra kayid ve kabul edilmeden evvel, (55) yaşını daldurduktan sonra hizmet
lerinden affoluııacaklarım daha hizmete girerken kabul etmiş olduklarına ve çıkarken hiç bir taz
ıninat taleb etmiyeceklerine dair bir taahhüdname alınacaktır. 

7 - Hizmetlerinin devam ettiği müddetçe alıvalinde tebeddül görülenler ve hizmetlerinden isti
fade kabil olmayanlar bilakaydüşart işten .çıkarılırlar. 

8 - Müstahdeminin umumi ve grup halinde hayat sigortaları yapılacaktır. Hademeler· de bu 
sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta şeraiti meyaıunda takarrür edecek prim her ay ücret-
lerinden kesilecektir. · 



-344-
Hadeıneliğe girmek için verilecek talebname 

Adı : 

Soyadı 

Memleketi 

Doğum tarihi : 

Ankaradaki adresi 

Evvelce bulunduğu vazife 

Bilgisi 
-----

Boyu : Metre 

· Sikleti : Kiloğram 

Sıhhat raporu : Tarihi 

Polis raporu : Tarihi 

daire 

Doktorun adı 

Fotoğraf 

1 : 
ı....._._ .................. -_._.._..............._.._._ __ , 

., . . 

Santim 

Numarası 

Numarası 

B·u kağıd veı·ilccek arzu.hale iliştirilecektir. 

verc:liği 



Evli olup Bildiği 

isanlar ~leclise dülıulü Son terfi tarihi )<faaş tutarı lta mikdarı olmadığı 
Çocuk 
adedi 

ıi bürosu 

·a.nsızca I 'i K~. sani ıg23 1 şuhat 1939 

~ansızca 28 T. sani ı934 ı haziran ı937 

,e 

ransızca 22 mart H~23 1 şuhııt l!l;:l!) 

abca 
:ansızca 22 mart HJ23 ı » ı !l:~!l 

.. 1 eylül 1~l2H 1 ;, l!l~!l 

---····· 

286 

141 

28ti 

232 

99 

219 82 

112 64 

2Hl 82 

178 90 

81 48 

Evli . . ...... ı 

» ........•. 2 

Bekih 

Evli 3 

» 1 



• #" ı \ _:,·. 

Vazifesi 

;;. ~ei claktilo . .. 

Daktilo 

» 

» 

Kiltüpane müstalır.ın 

Başhaderne .... 

» Mu. 

» ». 

Had em e s. ı. 

» » 

» » 

» » 

» » 

Haderne s. 2. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

)) » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» )) 

İsmi 
----------- ------~-

i\<·hiet' 0ztü'1~<~ l .. . : .. .. 

l<'irdeYs Alta~ . 

iVlf·d i lı a (ize IH; 

Yaknh Henını 
·-. 

. . 

. Abbas Hilmi Dinçer . 

:· . Abdülkadir :Özbek . 

. Hasan Gönen ... 

. Receb Cantekin . .. 

. Memed Rıza Sunter 

. Kadir Unat . ..... 

. Memed Nuri Kubuş . 

. Tahsin Bombatepe . 

. Şevket Taşkın .... 

. Necib Karabacak .. 

. Süleyman Suzan . 

. Bekir Göksoy . . . 

. Abbas Özdemir .. . . . 

. Memed Ali Altay . 

. İzzet Bayrak 

. Yaşar Özkanlı 

. Yahya Düzyurd 

. Memed Çengel . 

. Arif Baş ...... 

. Yusuf Kocaoğlu 

. Hüseyin Avııi Üııeı·e ıı . 

. İbrahim Nemutlu 

. !zzet Karhan . 

. Receb Özmen . . . 

. ... 

3 - ] 

Yüksek Mecliste 106 müstahdem çalışır 

Doğu nı 

(;ıı·ilıi 

1R97 

'l'ahsili 

Üskü<laı· Kı~ sanayi ınektebi 
Maarif veldleti J aktilo kur 
mezunıı 

1 !J ı 2 Tiraı·et ıııektehi S. : 3 ... 

ı 9 ı 7 List• ~. : ü (St en o şahadetr 

ı909 

1891 

1896 
1891 
1882 

1879 
1888 
1894 
1899 
1894 

1889 
1886 
1872 
1896 
1899 
1894 
1893 
1904 
1R97 

1901 
1888 

1901 
1876 

1896 
1904 
1887 

ın e:;; i vardır ) ......... . 

Kız nı uallim mektebi S. : 
(St en o şah adetnamesi vardır 

tık . ... . ........ . 

Okur yazar 

)) )) 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

)) » . ......... 
» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
» )) 

» )) 

» » 

» » 



Ücret lta Evli olup Çocuk 
{eelise dühulü Son terfi tarihi tutarı mikdarı olmadığı adedi 

-----
ımuz ... . ı93ı ı nisan . . .. ı935 !lO 41 09 Evli . 3 

. sani . ... ı932 4 T. evvel ... .. . ı935 50 41 09 » . 5 

- evvel . . 193~ ı haziran . . . 1936 50 4ı 09 Be kar 
;i ran .. .... 1933 ı » . . . . . ı936 50 41 09 Evli 

aı .. .. . . . . 1933 10 eylul .. . . . 1936 50 4ı 09 » 

•&t .. . . . . . ı934 26 Ka. sani . o • .... ı937 50 4ı 09 » 
ın .... . . . ı934 2 mart . . ı938 50 41 09 » .4 
iran .. . ı934 8 ağustos .. ı938 50 41 09 Be kar 

• ..... ı934 8 » .... ı938 50 41 09 » 

1934 2ı Ka. evvel o 1938 50 41 09 Evli .. . . . 2 

Jan i .. . . . ı934 ı3 haziran . . .. . ı936 45 37 26 » . . . . . . . ı 

rt ..... . . . 1925 ı » . . ı936 45 37 26 » .. . . .2 

ın ... . ı935 ıo eylul . . . . ' . ı936 45 37 26 » o •• . . 3 
san i . . . . . . 1935 ı » . ı937 45 37 26 » . ..... . 5 

rm ... .. ı936 2ı mart .. . . o •• ı938 45 37 26 » ... . . . . 1 
:iran. ... . . ı936 8 ağustos . ı938 45 37 26 » 

. . ı936 8 » .. ı938 45 37 26 » . 3 

aı ... .. . ı936 2ı KiL evvel . . . ı938 45 37 26 Be kar 
o evvel . . . . ı936 28 şubat . . . 1939 45 37 26 Evli . 2 

ımuz _ .. .. 1933 40 33 42 » . ı 
·at ... . . ı937 40 33 42 » ... ı 
iran . . . 1937 40 33 42 » 

til .. . 1937 40 33 42 » 
evvel . 1937 40 33 42 » 

:1; ... .. ı938 40 33 42 » 3 

ıstos . . 1938 40 33 42 » 

~ ..... 1938 40 33 42 Be kar 
evvel .. . 1938 40 33 42 Evli .. . ı 
» . ı938 40 33 42 » 

~t .. . . .. ı939 40 33 42 Bekaı· 

ıstos . 1930 250 18R 42 Evli J 

,iran . 1927 1 haziran l93ö 100 79 42 » .4 

evvel 1933 (i :> 1938 100 7~ 42 Dul ] 

an .1930 60 48 76 Evli . ı 

yı s . . 1930 » .. 193(j 60 48 76 » ı 



Vazifesi 

Daimi anıele . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Taı11.irat ıııemunı 

Marangoz 

Blektrikçi 

Te lefoııcu 

Motosikletçi 

Makini st 

Şoför 

Kalor·iferci . 

» 

» 

Doktor 

Sermüretti b 

» 1\1. 

ı. s. Operatör. 

» )) 

» )) 

)) >> 

2. s .. 
2 .. s .. 
1: ~. Mürettib . 

» )) 

~. s. )) 

2. s. » 

İsmi 

Doğum 

tarihi 'l'ahısili 

- --------- - --- ---

.Murafl Bizden 

Hasan Zor .. 

Ahıııed Akoğh . 

Alııııcd Kat·akaya 

Alııned Alikoı: .. 

1\i[enıed Ali Yavan . 

"\li Ekizşık .. 

Hasaıı Aytaı: . 

Rifat Sat'ryağ . 

Ali Demirel 

,\sım l<Jruz 

Bayrıını l<}rasla ıı 

Süı·m Özcan 

İlyas Öııa ldl . 

Halil Uzman . 

Hakkı A ktürk 

Mcıncd Uçaııer . 

Hasan Öng·öı· 

Hamdi Acar . 

ihrahim Artan 

Jrf.an Akeı· .. 

. Yaşar Akyay . 

. Hasan olgun 

. isınail Teber 

. ~aci Dizi ci 

Hakkı Süslüa.Y . 

Tayyib Gerçek 

Kemal Kök 

.. .Hüsnü Yurduşen . 

. İbrahim Gökmen 

. İbrahim Sezen 

. ·Ahmed Mumcu 

. ..-\hıned Sev 

1 H9H . Okur, yazar . 

IHOO 

IH70 

1!)02 

1H9H 

191 [j 
1 !)():] 

1901 

190:3 Okur, yazar 

1877 

1886 

1902 

18R4 

1906 

l!lO:i 

1905 
1904 

1899 

1908 

1910 

» » 

)) )) 

Rüşti;ve : 3 

)) )) 

Okur, yazar . 

Orta soıı sınıf . 

» 

)) 

» )). 

)) )) 

» >> 

... 

1882 Berlin Tıbbiyesinden (Alın 
ve Fransızca) ....... . 

1893 Rüştiye . 

1899 Sanat mektebi 

l!l02 Rüştiyc 

18~)8 Rüştiye 

1913 İlk 

l!H+ Orta ( Alınanca) 

1907 Rüştiye . 

1909 İlk ( Almanca ) 

18!)5 Orta 

1890 Orta 

1903 İlk 

1900 İlk 



Ücret lta Evli olup Çocuk 
clise dühulü ~on terfi üıı·ihi tutarı ınikdarr olmadığı ad di 

os ... . . ı920 1 hazir an 1907 110 R7 00 Evli 2 

uz . 1920 ı » 1938 ıoo 79 42 » .. 3 

.. ı924 ı » ı937 70 :ı:; -1::2 Be kur 

n .. ı927 ı » ı937 70 56 42 Evli . ı 

n Hl32 ı » .. . ı937 ..ın 3:1 42 » ·) 

vel. ı938 ı T. evvel . ı938 80 •) -
- Ü 6~ Bek:h 

ı935 ı T. evvel . ı938 ıoo 70 62 Evli .. .4 

uz . ı925 ı T. ev\·el . ı938 DO 71 75 » ı 

ı925 ı '1'. evvel . ı938 70 56 42 Beldir 

os .. ı929 ı T. evvel . ı938 60 48 76 » 

n .... . . ı93ı ı5 Ka. evvel 1938 50 41 09 » 

el. . ı937 ı T. evvel .. . ı938 L10 33 42 » 

1938 15 Kfı. evvel . ı9:38 40 33 42 Bekur 

. ı926 1 haziran 1937 65 52 5!) Evli .. .. . 3 
40 





~r [*] 

tesken tf!zıninatr da ı 877 lira ki, ceman ı :~ 795 lira tutmaktadı.r 

ldiği 

ml al' .\lt•e:lise dühulü Son terfi 1atihi jl aaş tntfm lta ınikdarı 

ısızca 27 ağustos 1923 l temmuz 1934 
iraz 

~nca 

m 

mi 

ı7 'J'. sa u i 1934 ·ı haziran 1937 
4 ağustos ı923 ] şubat 1939 

6 nisan ı921 )) 1939 

4Ka. f'VVe 1924 » ı939 

8 mart 1926 l temmuz 1937 

7 ağustos 1920 şubat 1939 
4 ağustos 1923 » l93!:J 

26 nisau 1933 )) 1939 
SIZCil 9 uisa ıı 1928 1 hazirau 1936 

.... 7 haziran ı920 l şubaL 193!:1 
1 T. s ani ı922 » 193!:1 

ll T. sani ı925 » ı939 

, .. l ha zinı ıı 1927 .l nisau 1938 
, .. +mayıs 1930 ı mayıs 1937 

1 şubat 1930 ı haziran ı936 

!ısızı\a 25 'l'. eYvel 1934 1 mart 1937 
1 

ı 

ı · .. 30 '1'. sani 1937 30 '1'. sani 1937 
30 '1'. sani 1937 30 'l'. sani 1937 
31 Ka. sani 1938 ı Ka. san i 1939 

;)00 -1-IH 99 

~ö6 ~ 19 H~ 

286 :219 ::-) ') , _ 

L87 14;) 64 

187 145 li-1 

l.f ı 11~ 6ıJ 

123 98 9!:J 
12:.: 98 !:!!:! 

1~ :3 !:}~ !:)!-! 

!:19 ~1 4t: 

113 92 21 
ll3 92 :n 
11 3 92 2J 

!HJ j .J.8 

!:19 81 48 

!:lU u 59 
90 74 59 

90 74 G9 
90 74 59 

90 7-1- 59 

Evli olup 
olmadığr 

~y[j 

~;vii 

» 

>> 

)ı 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Be ka ı · 

Gvli 

» .. 
Be ka ı · 

1-<..:vJi . . . . 
Bekaı· 

» 

Çocuk 
adedi 

... 2 

: ~ 

ı 

:ı 

. 6 

. 2 

. 1 

. :1 



Memuriyeti 
tl'e~kilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

Z:ıiJıt kaleıııiıııüdüı·ii. :ı (su ) 4 ( !}() 1 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» M. H (70) G ( 80 ı 

» uıünıeyyizi t:l (i:5 ) 

t:l (45 ) » » ' . ' 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

J. ::ı . Memur . LO (35 ) 

» 10 (35 ) 

» 1 o (35) 
» LO (35) 

» LO (35) 
» 10 (35) 
» JO (35) 

» lO (35 ) 
2. ~- Meıııuı· . ll (;-W) 

» 11 (30) 

» 1'1 (~10 ) 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

)) 

)) 

ll (00) 

J 1 UW) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30 ) 

ıl (30) 

ll (30) 

11 (30) 

~ 

9 (40 ) 

!:! (40) 

~ (40 ) 

9 ('lU) 

10 

JO 

10 

10 

10 (3fi ) 

10 ( 0fi ) 

] o (35) 

ı o (:l;) ) 

10 (Ji'i) 

J o ( 35 ) 

J o ( :~5 ) 

ı o (35 ) 

10 ( :35 ) 

ll 

H (20 ) 

ls mi 

( 't·1·ad Duru 

ll a 1 i 1 (' lg· 1·ıı 

~- (>na ı· ... 

.\ri!' \ 'rldı>t 

l ·hıl'lı ıııı Çn k rı· 

l{pııızi Varol 

\' l'(·ihi Işık . 

:). Doğanay 

lsnuıil Öıq!iil 

.'\ a im O kay . 

1\ilıııüraıı 'l'iizg· iı·ay . 

. \1 ı ı Pa nı il' . . . 

_ \nı i \'asal _ . _ 

:\(•l·det Ulutan . 

:\\'l'l!li J.:ııpı· 

:\ııı·i Enlim: 

ı~ü!'it li E\'l'rıı .. . 

Süll•,vman Ut>ıııiı· 

l•' i kı·et Ta ml . 

.:\fustafa ÜnHı· . 

!\ uzun Yurda_,- . . 

.Ylustaüı Katııır1·1u . 

.:\i lı <ll l • .\kd lll':l . . . 

Doğum 

tarihi 

189:~ 

Tahsili 

Oarülfünün 

İstanbul dar 

ınuallimini . 

Ltl9ö .\nkara zira 

L90J Lise ..... 

L90a 7 senelik id 

l9U4 Lise : 9 ... 

190t:ı Ankara zi~ı 
1909 Hukuk . . . 

1 901 Sultani : 6 • 

1906 Ankara san 

1899 Ankara zira 

1908 Sanayi son ı 

190!{ tdadi : 4 .. 

190tı l:lukuk ... 

190G 1 cra meslek 

19 ı O Kastamonu 

1908 

1908 

1912 

190H 

1909 

1907 

19 Ll 

1915 

ı·aat ..... 

l:cra meslek 

Ankara san 

Hukuk .. 1 

Lstanbul sar, 

Orta .. . ~ 
ı Orta ... ~ 

Maliye mek 

Lise .... ı 

'Enak kalemi ınildüı·ü . G (70 ) .J (80 ) :\fuzııff1·r· )li.ist(•t·ahl:- 1899 Lise : 10. 

oğ·lu _ ..... _ . 

» 

» 

)) 

» 

» » M. 

» Dosya :M ... 
» 2. S. Katib. 

)) » 

» )) 

i (55) 
12 (25) 

12 (25 ) 
12 (25 ) 

ü (70) 
Jl (30 ) 

] l (30 ) 

12 

13 (22) 13 

'''e hmi Demiralp . 

Menıed Kaleeik . 

.\lihad 'I'uncay .. 

:-;abahattin Karaoğlu . 

1898 

1902 

1904 

1908 

Lise : 10. 

Ankara sa 

Darüşşafak~ 

Lise : 9 . ' 

Ha~·ı-i Uozkurcl .. . _ 1916 Lise .... 



2- Me 

Yüksek Mecliste 116 menılll' v:ll'(lıı·. Bunların aylık maaş, ll 918 

)lemnriyet i 
Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

-K~tibi urnnıııi . .. . ·• 

Husus1 kalem müdürü . . . 5 (80) 

» » ı . s. Katib . ıı (30) 

1\.. ,ııı nı ıl u ı' kalemi müdürü ;) (80 ) : ı 

" » » }1. (i ( /Cl ) " (80 ) 

~) )) nıümryyizi 8 (45 ) 1 (5J ) 

~' )i >> .. s (45 ) 7 (55 1 

» IJ. R. Katibi 8 l 45 ı H 

» » Mahzen Y.L 10 (35) 9 (40) 
,, » H u ha. )l. !O (35 ) ~) (40 1 
)) » Sicil M. 10 (35 ) 9 (40) 

·' » Kamınlaı· lVf . ] o (3fi 1 lJ (:)0 ) 

~ 1. s. Kati b ll (;~O ) 10 (3Gl 

;) ·~ » . . . ll (30) 10 (~5) 

» » » ll (30) 10 (35) 
:~:nnmlaı' ka le mi ı. S. K' a . ll (30) Ll 

» » l1 ( !30 1 .ll 

;) » :.!. s. KatilJ 12 ( :25 ) 1:2 
•) ;.) » 12 (25) ~~ 

) ;. :> » 12 (25 ) 12 

)) ,, 12 (25 ) 1~ 

» )) » 12 (25 ) 12 

ı !!] 1 mart 1939 vaziyı;ti 

lsrııi 

\' eysel r-ten ya 

Rifat Gürsoy . 

Refet Sezen . 

l<'nad 'l'an . 

Fehmi Güngen . 

.\li Kipeı' . 

. \.tıf Eriç 

C::emal Başkırt 

P.mhan Tüfekçioğlu 

~If. A.li Sönmez . 

Hamdi Nemutlu 

Enver !sen . 

Şahb Tuza. 

Selahattin Altıntaş 

Hidayet Arınan 

Baha Kütan 

:\ iyazi Ağırnaslı . 

.-\bdürrahim Cansu 

Mahmud Ergenekoıı 

~i:ikrü Efem 

Doğum 

tarihi 

1888 

1894 

1901 

1892 

1904 
1904 

1893 
1901 

1898 
l91~ 

1891 
1902 
1901 
1908 
1904 

1903 

1910 

l902 

1906 

190!:.1 

'rahsili 

Harbiye ve 

kısmen Erkam

harbiye •.... 

Hususi 

Kanunlar 

Hukuk ... 

Lise :ll. . 
Lise 

Lise 

Hukuk :ı. 

7 senelik idadi 

Hukuk .. 
Harbiye .. .. 
Orta .. . 
Darülmuallimin 

Orta .. . ..... 
Lise :7. . . ... 
.-\.nkara ziraat .. 

Sultani :7 .. .. 
İda di : 5 .. .. . 
Hukuk. . . . 
Yüksek iktrsad 

ve ticaret. . . . . 
Hukuk ... .... 
Lise .. . . . 

I 



2 

ı · 

Bildiği 

lisanlar 

kalemi 

Ara b ca 

:ı.k kalemi 

l. 

lVIeelise döhulü 

7 lıtızinııı 1!-l~(ı 

7 lıazi!'aıı l!:l~U 

7 hazi nı ıı HL~U 

lö eylül 19~0 

\0 ağ-ustos 19~:: 

14 Ka . sanİ Hı~;, 

2~ fiULat 19 ~!:1 

~H ~uba 1. 19 ~ ~~ 

'27 mart 192fi 

27 mart 19:?fi 

2R KiL t>\'\'(~1 1927 

~tl ~ulıat l!:l:!!l 

10 ağ'us1os 192:i 

:.ı:~ Kii . saııİ 19:J iı 

25 'l'. nn·l J9::: ıı 

:Hı '1' . <·n-el Hl :::ıı 

23 '1'. t'l'l"f'l 19:~() 

2G 'l'. evvel 19::o 

23 K:"ı. sani 19 :~(! 

20 T. :sau.i 19:) ı 

25 '1'. sani l9:ıı 

19 teııımnz 19::3::! 

28 T. sani l9:3 t-: 

. 28 'l' . sa ıı ı 1921 

7 haziran 1920 

3 temmuz 1920 

18 '1'. evvel 192.> 

28 şubat l9H1 

30 ma~rıs 19;J8 

Son terfi tarihi -"lum;; tutal'ı lta ıııikdal'! 

~ ulJ:ıl 

» 

lllill'l ı! ı : )(j 

Ka. saııİ ı !-1:-> t' 

~ıılın 1 ! !J:~<ı 

» ı ~l:l!l 

» J9:l!l 

ıııııı·t . Hl:Jı; 

» l!i:lli 

1\. . sıuı i ı !J:ıs 

» ı! ı.::-. 

~tıhıı 1 ı !:):1!1 

)) ı !ı: :!ı 

)} ı!ı :;ıı 

)) ı !l:i0 

» ı!l:!!l 

» 

» 1!-l:J!) 

~8 T. sanİ ı H>l1'l 

~u lı n 1 

» 

» 
» 

lıazİt·nıı 

:..:0 ma:vıs 

ı !) -~!) 

ı 9::~ı 

19::W 

.ı !l >li .~ 

l20 

113 

110 

.113 

11:3 

n:~ 

]]3 

11:3 

113 

99 

75 

2tı6 

232 

99 

99 
90 

sı 

243 27 

:!1!) 92 

.L12 64 

Ll2 64 

98 99 

98 99 

98 99 

!:ltı 9~ 

92 31 

!:12 21 

92 21 

92 21 

92 2] 

92 ~] 

9~ ~ı 

~2 21 

92 u 
~)2 21 

92 21. 

92 2J 

92 21 

92 21 

81 48 

65 66 

2J9 82 

178 90 

81 48 

81 48 
74 59 

67 66 

·Evli olup 
olmndığ·ı 

Çoeuk 
::ıdeılİ 

}jyJi .... . . ... 2 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

.. 4 

.. ı 

" u 

» 4 

. » 

» J 

Bekaı· 

Evli . .... . . 2 

» 

» 

» 

» 
)) 

Re kar 

» 

Evli 

Be k h 

2 
1 

·ı~vli ......... 3 

)> 

» 

Bekaı· 

Evli .. 

Be kat 

.4 

. ı 

. ı 
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Teşkilat Şimdiki Doğum 

1Iemuriyeti derecesi deı·ecesi hıııi tarihi Tahsili 

Matbaa i 
Matbaa müdürü . 6 (70) :) (80) Tevfik Bağ·luııı . 1876 Yedi senelik idadi 

» sermusahhihi. 7 (55') 7 Muhlis Kana k 1H9-J. Hııknk 

» musahhihi . 9 (40) 8 (45 ) Zekili Atasağuıı l i'R!l Men~e i küttabi 

askeri 

» » 9 (40) 8 (..J.i> ) l<'nacl Postacı . !S!)!l Oı · tıı . 

» ~ 9 (40) ~) l:a şid Bndcnıli ı s-;- .o..: Yedi senelik idadi 

1> » muavini . ll (30) ll Rnki~·e tlkeıı . ]!IOi Orta . 

» » » ll (30) 1-l: ( :W ) tıeşad Yalaz ı ~110 Lise 

» İdare M. 10 (35 ) 10 Hüsnü Toker . u.:nı i daı l i l 

Muhasebe m 

i\Iulıasebe müdürü . 5 (80) 4 (!)0) 11azlnın Bu la k l ?'K~I i senelik idadi ve 

)[aliye meslek 

» » muavini 6 (70) .) (80) Fazıl K ansu 1 r),'\6 Darülfünun 

» muteınedi 8 (45) 7 (55 ) A. Kaplan 1 R~ 7 5 senelik idadi 

» mi.imeyyizi 8 (45) 8 Rauf Görkenı . HiS~ Bağdad darülmu-

allimini . 

» » ..... 8 (45') 8 Cemal G-öktürk . ı 8H:i Ri.işti_,-e 

» Dosya ve Mu M .. 10 (35) 10 Cemil Avcr . lHHH ldadi : 4. 

» Katibi .. ll (30) ll Hilmi Keçeci . 1 ! 1 ı :! Koll ej ve hukuk . 

Daire m 

Dail'e müdürü ;; (80) -ı 1 ~10 ) Rüştü Argun. I RHH Durülfünun 

» » amba'l.· 've L. M. 9 (40 ) ~) Pa ik Yazıcıoğlu ı i-i~ F: Ri.i şt iyu 

ı ' 1 •. ' :ii diirıü~Li ıı:· ni~·a1 i\j . ll (30) 1:! ( ~i> ) \liinü· Akkoç . .l!lO:i ı .isi' : !) . 

» » ı. s. katib ll (30) l~ ( ~fl ) Reşa d Dcnıirkar.rl\ ıCJOII ıüıl'biye. 

» » 2. K » 1'! U5J 1+ 1 ~0 ) Rdik fnaıı l !I(J;j Lis1' 

Posta ve t 

Posta müdürü i (55 ) 1 ( h;ııı;ı ll ~ı t•l1i ' lil ı <'! 1 !J \üksek P . T. lVI. 

» l. S. M. 11 (30) 10 (35 ) ~ . ·ıı:lı (>' l ~l·i ! ~10 ı Jhılnık : 2. 

» 2. 8 . -'l. 12 (25) ll (::!0 ) H dik (';ıkıı·~· ( ·, z ı !)i)( 1 Hi.i ~ ti~' e . 



Ma-

Bildiği 

lisanlar 

memurları 

Bulgarca, 

Sır b ca 

Meclise dühulü 

30 eylul l92B 

31 T. evvel 1931 

1 temmuz 1923 

1 temmuz 19 :~~ 

nısaıı ı914 

26 T. evvel 1 !J~!:) 

26 eylul 19 :jil 

ll temmuz l921 

ı T . sani 1!=11:> 

30 Ka . evvel J 9 :~:! 

:)0 ağustos 19:22 

t2 eylul 1932 

1 T. evvel 1922 

ll eylUl 19 ·):ı 

14 mart 1927 

25 ~uba1 19 2 ~: 

28 nisan 19:fi 

l 1 haziı·an 19 28 

4 şubat 191!1 

14 T. sani 1929 

15 şubat 1931 

l T. sanİ 1927 

19 haziran 192i-l 

19 T. evvel 1937 

2fi haziran 19:3~ 

4 Ka. sani 1931 

20 ağustos 193·ı 

26 haziran 193~ 

26 haziran 193·1 

19 T. evvel 1937 

19 T. evvel 1937 

3t Ka. evvel Ul36 

Evli olup 
Son terfi tarihi Maaş tutarı lta mikdaı·ı olmadığı 

Çocuk 
adedi 

'1'. sani 

~ubat 

» 

T. saııi 

ryllıl 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

)) 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

193:) 

ın9 

l989 

19 :~ 7 

ı !)>37 

1 !l:il 

19>ll 

19:11 

1931 
19:~{ 

19:11 

19 :;ı 

1 !):17 

19 :17 

1937 

1!1 37 

1931 

1931 

1931 

1937 

1937 

1!-1 :;( 

ı9:31 

19:11 

1931 

1931 

1931 

19:~7 

19:37 

90 

90 
90 

81 

113 

99 

90 

113 

99 
90 

75 
7fl 

7G 
7':1 

7~ 

75 

7!1 

75 

75 
75 
75 
7fi 

75 

75 

75 
75 

75 

75 

75 
75 

74 59 

74 59 
74 59 

67 !8 

92 2ı 

8ı 48 
74 59 
92 21 

sı 48 
74 59 

65 66 

65 66 
6!1 66 

65 66 

65 66 
65 66 

65 66 

65 66 

65 66 

65 66 

65 66 

65 . 66 

65 66 

65 66 

65 66 

65 66 

65 66 
65 66 
65 66 
65 66 

65 66 

65 66 

Evli ..... 

» 
, 

Evli .... 

» o •• · o 

Dul ...... 

Evli. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o )) o o 

Be ka ı· 
.Evli 

» 
» 

» 

» 

» 

.2 

. 3 

.4 

.2 

.4 

.2 

. ı 
o 3 

3 

. 3 

' 1 
. 3 

.4 

.2 

o :) 

1. 

ı 

5. 

.3 

» . o o o o o o • 3 

Be kar 

Evli 

» 

» 

» 

» 

Bekar 

Evli .. 

.4 

.2 

.2 

.. 3 



Meınuriyeti 

Bütı.;~ encüıneııi !ıüı·o şefi 

» » » M. 

» » ıueınUl'U 

) ) ) 

» » ~) 

Kiitüpan<' müdül' . .... 

» » ınuavını 

» » 1. s. katilı. 
» )) ~ . s. katih . 

Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

5 (80) 

6 (70) 5 (80) 

7 (55) 8 (45) 

9 (40) 

10 (35 ) 

6 (70 ) !) ( 80) 

7 (55 ) G (70 ) 
11 ( ~0 ) 

12 ( 2:1 ) 1 ı (30 ) 

ls nı i 

Haındi Aksan . . 

A. İsmail Koşer . 

:'-1ebil Emirhuhari 

:-la i ın Tayyae . 

~efi k B rgun 

Doğum 

tarihi 

1882 

1894 

Tahsili 

Bütçe enc 

Lise .... 

Harbiye ve hu-

kuk . . . . . . . 

Kütı 

1883 Mülkiye . . . . . . 

188~ Hendesei mülkiye 

190~ Halatasaray : 2. 

oo+• .. .,... 



;ah demler 

1larm aylık ücret mikdal'I ı4 740 lirayr bnlm 

Ür ret i ta Evli olup ()ocuk 
Meclise dühulü ~on i edi tarihi lutarı ınikdaı·r olmadrğr adedi 

-------· -----
9 şubat ı92!-J l haziran Hl:3 <-i !);) 7!i mı Evli 2 

1 '1.'. saııi .. 1928 » ı 9:J.s RG 67 93 » 

13 10. enrl 1930 ı » J9 : ıs KG G7 :39 H ek~ r· 

ı haziran .. ı93 1 ı » 19:J'; BG G7 :39 Hekur 

ı şubat . . 102:3 ı py ]fı] ı 9;3:J 75 GO 59 Evli . ... .. 2 

ı T. evvel. . ı927 4 T. evvel .. . . . . ı935 70 56 42 » .......... 4 
16 ·Ka. evvel . . 1930 4 » . ı935 65 52 09 » •••••• o o • . 3 
ı nisan . ı932 4 » . ı935 65 52 09 » .2 

23 » . 1920 1 Ka. sani . . 1933 60 48 76 » . 3 
28 mart .. ı922 ] temmuz . . 1933 60 48 76 » . ı 
ı eylUl 1923 7 nisan .. . ı938 60 48 76 » . .. 2 

15 T. sani 1926 7 » . ı93S 60 48 76 » .... . . ... 2 
1 haziran .. ı928 7 » 1938 60 48 76 » 

3 şubat .. . 1923 (i :ı : : ; .. il·an ı !!:2~) 50 41 09 » o ••• . . . 5 
3 temmuz .. . ı923 ı » .. . . . 1928 50 41 09 » . .. . . . .. 4 

ll eylUl ... . . 1923 50 41 09 » 
ll Ka. evvel . . ı923 ı » .. .. . . . ı928 50 4ı 09 » . 5 
ı mayrs .... . . . ı925 50 4ı 09 » .2 
ı » . ı925 ı3 şubat ı930 50 4ı 09 » .2 
1 mart . ı926 29 eylUl . ı93ı 50 4ı 09 » . 4 
ı eylUl ... . ı926 21 nisan .. . ı930 50 4ı 09 » 

ı » . ı927 ı haziran . ı928 50 41 09 » .... 5 
6 Ka. evvel .. . ı927 1 nisan . 1932 50 4ı 09 » ...... .. 2 
ı mayrs . . . ı929 8 şubat . ı933 50 4ı 09 » 

ı5 » . 1930 ı temmuz . ı933 50 41 09 » . .. . 3 
ı5 mart . ı930 1 haziran . 1933 50 41 09 » .... 2 
ı haziran . . 1930 ı eylul ... . 1933 50 41 09 » .... 4 

ı5 şubat . ı93ı ı8 T. sani .. . 1934 50 41 09 » •• o o • .. . . ı 
ı nisan . . . . . . . 1935 50 41 09 » . . . . . . ... .3 



Vazifesi 

Harleme S. 2. 

Haderne S. 3. 

» 

Haderne S. 4. 

» 

» 

Bahçe mütehassrsı 

Bahçıvan . 

» 

lsıni 

------------- ---------
. Şevki Öztürk . . 

. Yusuf Tekincan ...... . 

. İbrahim Sadık Morova . . . 

. Ahmed Yüksek . . . 

. Ahmed Özbek . . . . 

. Yusuf Rıza Şeker 

. Hasan Güvenç 

. Hüseyin Dilsiz . 

. Abdül Çatlak .. 

. Şükrü Öztürk .. 

. Memed Akman . . . 

. Davud Balkansoy 

. Ali. Ruhisi Yumuk . 

. Memed Mısırlı . 

. Nuri Kayserilioğlu .. 

. Ömer Gökbaş ... . 

. M. Eşref Üstün . . . 

. Muhittin Karagümüş 

. Osman Keskinbalta 

. Etem Gölge . . . . . 

. Abdülkadir Kadiroğlu . . 

. Memed Erbil . . 

. Memed Özdemir 

. Satılmış Görgü . 

. İzzet Pehlivan .. 

. Ali Ünal .. .. . 

. Memed Arslan .. 

. Abdullah Okur . 

. Ali Aksu ..... 

. Kemal Kadiroğlu .. 

Ad olphr Deroiıı 

Osman Almz . . 

Etrnı CHil çiçek . . 

:\l e nı ed Çağırkan . 

l\femed Acar 

Doğu ın 

tarihi 

1914 
1884 
1914 
1902 
1906 
1898 
1900 
1912 
1905 
1904 

1897 
1876 
1880 
1906 
1905 
1909 
1906 
1910 
1905 

1905 
1906 
1907 
1910 
1911 
1906 
1913 
1914 
1913 
1912 
1909 

1R87 

t872 
1872 

1876 
1900 

Tahsili 
...., 

Okur yazar 

» » 
. . . . . . . . . • . • 21 

» » 
2' 

. . . . . . . . . . . . ıj 

» 

» 

» 

» » 

» » 
» 

» 

» » 

» » 

» 

Bursa F'rerle ve Fransa Anje 
bahçn·an tatbikat mektebi me
zunu ( Fransızca) 

1 

1 



2-

Meclise dühulü :-\o ll te ı- ri t ;ı ı-i lı i 

ı hazirıııı 

ı » . . 

1 » . . 

l KiL en-e ı . 
ı. mayıs 

6 '1'. sani 

11. nı art . 

9. te nı muz . 

18 T. sani 

l mayıs . 

1 haziran 

26 T<a . eY n-: 
ı » 

ı haziran . 

28 T. scıııi . 

H KiL s:ıııi 

18 » 

. ı 'I'. e\·n>ı 

20 ni sn n 

23 eylul . 

30 T. sani 

atbaa 

ı u::o 
j!)::ı 

l!):J~ 

19::3:: 
1 !):1-~ 

ı !ı:: ~ 

1923 

1927 

19:j:l 

192R 

1936 

19:3R 

1930 

1936 

lıaı:iı-aıı 

» 

» 

1-~ t•ylfll 

14 .'1'. rvwl 

19aO haziı·an 

1930 2~ eylfıl . 

. 1938 

. 1938 

183() 

19:j(j 

Ücı·et lta 
tutan mikdarr 

40 

40 
40 

40 
.w 
40 

40 
40 .. 

·4o 

100 

100 

13 
:)() 

60 
100 

!JO 

lG 

65 
6:) 

30 

300 

:.ı:~ 42 

3:3 42 

:3:3 42 

:J8 42 

:33 42 

33 42 

:ti 42 

:~:j 42 

:~:3 42 

/~) 42 

/~) 42 

60 26 
41 09 

4R 76 

19 42 

71 75 

(){) 26 

;)2 59 

;)2 59 

41 09 

22fi 07 

Bvli olup 
olmadığı 

Evli 

» 

» 

» 

(,;ocuk 
adedi 

. . .. 4 

.4 

. 6 

» .... . ..... 2 

» 

» . 4 

» 5 

» 3 

» 

» 

» 

» . ...... . 

» 

» 

» ....... . 

» 

» 

» 

» . . .. . 

ı 

... ı ' 

.. l 

2 

. . ı 

ı 

» ........ . ı 

ı nisan .. . ı924 ı haziran 

. ı920 ] » 

. ı936 150 117 34 Evli .. 3 

ı2 eylul. .. 

ı eylıil . ... 

ı936 120 

1928 l » 1936 (lO 

8 T. sani. . . . ı923 ı » ı!J36 

ı4 T. evvel ...... ı925 ı » ...... . .. 19~6 

ı T. evvel ...... ı925 ı » ı936 

1 haziran ...... , 1923 ı » ı936 

ı mart . . . ı925 ı » ı936 

ı9mayıs . . . ı92ı ı » .. ı936 

ll T. evvel . ı925 ı » ı936 

ı nisan ı925 ı » ı936 

ı936 1 mart .. 19:j5 ı » 

!)0 

!)O 

!)0 

so 
80 
7fı 

75 

70 

10 

!H 59 

71 75 

71 75 

71- 7.) 

71 7fi 

64 0!) 

6-1: 0!) 

GO ~6 

60 fj!) 

:)(j -~~ 

fi6 4:2 

» 

» 

» 

» 

Bekiir 

Bvli . . 

Bek5r 

Evli 

» 

» 

... 
. . 2 

., 

.. 2 

3 

') 



Yazifcsi İsmi 
------------- -------------
Ser makinist 

» >> :u ... 
Makinist muavini 

» 

» 

» 

Motörcü 

» 

çrrağr 

» 

Başmücellid 

Mücellid .. 

» muavini 

» » 
lHücellid çırağr 

» » . 

Kaloriferci . . . 

Tevzi memuru . 

. Hüseyin Sakarya 

. . Osman Eviıısa~· .. 

. . Nizaıncttin Yıl ın az . 

. Ştikrü Bozkır ... . 

. Halil Şen ..... . 

. thralıim Balkansoy . 

. Ali Cankarpusat 

. Şükrü Öııcr ... 

. Emin Krz1ldoğu . 

. Fuad Güç .. 

. Riza Zeren . . . 

. Cemal Aslan . . 

. Osman Peçenkli . 

. Mustafa Bakır 

. (Münhal') 

Doğ·uın 

tarihi 

ı903 

1901 
1010 
1 !111 

1!)02 
l!J21 
Hl05 

Hl07 

1912 
ı910 

Hl:l: 

ı9ı9 

19ı9 

ı896 

-358 

Tahsili 

Rtiştiye . ... 2ı 
IUiştiye . 3 
ilk .. ll 

İlk ı 

İlk .. ı 

Orta 2 ı 

llk . ıs 

Rüştiyc . ıs 

Rüştiye . ı 

İlk .. ı2 

İlk .. ı 

Orta. 20 
İlk. ı 

İlk .. 9 





Vazife 

Müdür 

Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi 

Başkatib ve mutemed 

Mimar 

Krutib 

Doktor 

Sicil ve masraf tahakkuk memuru 

Evrak mukayyidi ve dosya memuru . 

Ayniyat katiıbi . . 

Ayniyat katibi ....... . 

Levaznn memuru 

Malzemei tefrişiye depocusu 

Elektrikçi ve elektrik levazımr depocusu 

Elektrikçi refiki . . . 

Muhafaza memuru .... . 

Mefruşat marangozu ... . 

Malzemei inşaiye ambarcısr 

Dülger ......... . . . 

Doğramacı 

Kurşucu 

Tenekeci 

Suyolcu 

Garaj hademesi 

» » 

>> » 

Yorgancr 

-365-
Milli saraylar müdü.rlüğü 

!sim ve soy adı 

Sezayi Selek 

Rasim Şuınnu 

N aci Erişkin 

Ferid Akyalçm 

Harndi Ener 

Salahaddin Y aikal 

Hüseyin Erduru 

Memed Yaşar 

Mustafa Olcay 

Fevzi N agaşgenç 

İsmail Uysen 

Reşid Naza 

Kadri Yüceyaltrrrk 

Receb Duygulu 

Memed Ali Akpınar 

Ali Eruz 

)Iazhar !ren 

Memed thkemeıı 

Halid Uslu 

Mustafa Şenyener 

İsmail Çalyak 

Hüseyin Köksalan 

Memed !neada 

Memed Çelebi 

Yusuf Karaoğlu 

Küçük Memed Yalkacr 

Ahmed Agm .. 

:. ..................... .. İrfan Göral . . . 

Receb Taşpınar 

Bahaettin Acar . 

Bekçibaşı 

» . . . . . 

> ••••• 

Bekçi 

» 

........ , ... , .. , ... ,., .. ,, 

Yusuf İzgi ... ...... . .. 

Ali Fettah U zun . . . 

Ahmed Hüseyin Apar 

Ömer Lutfi Kahreman 

Mehmed Güral . . . . .. 

Eln:ıas Araskay , , • , , 

·r~,~kif:ıt 

ı::rktrktan 

sonra 
..-\yhk İtçı mik-
ücret darı 

300 
140 
125 

120 
80 

JOO 

85 

70 

75 
70 

50 

55 

65 

60 
60 

80 

50 

60 

55 

60 

60 

60 
30 
35 
35 
35 

60 
60 

60 

50 

50 

40 

40 

40 
40 

40 

225 07 
109 75 

98 38 

94 59 

64 09 
79 42 

67 93 
;)6 42 

60 26 

56 42 

41 09 
44 93 

52 59 

48 76 

48 76 

64 09 
41 09 
48 76 

44 93 
48 76 
48 76 

48 76 
25 62 
29 60 
29 60 
29 60 

48 76 

48 76 

48 76 

41 09 
41 09 

33 42 

33 42 
33 42 
33 42 

:33 4g 



Vazife 

Bek1}İ 

» 

» 

» 

» 

» 
)) 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

-356-
Tevkifa1 
çıktıktan 

sonra 
Aylık !ta mik-

!sim ve soy adı ücret dan 

Esat Özegan 

l\'Iusa Kaza'IlJCrel 

.ıo 33 42 

40 :3:3 ..J.:Z 

Rrza Şen .. 40 :3:3 42 

Süleyman Gülbeyaz 

İbrahim Akar 

Mustafa Halil Baydar 

Rifat Tabu 

40 :n .ı.2 

-ıo 33 .ı2 

-ıo :3:3 42 

40 3:3 42 

Ateş memed Sevin 

Mustafa Etem Güney 

Seyid Ahmed Demil' . 

Ömer Çavuş Degirnıenci 

.Ahmed Mustafa Turan 

){ahmud M~rzanlr 

İhsan Arıgrn . . 

Mustafa Osman Akyel 

Mustafa Çavuş Güleş 

Mustafa Hahl Aydın 

Necib Kocaaslan . . 

Rüstem Koca . . . . . 

M. Hüseyin Özdemir 

Nuh Taş . . . . . . 

-ıo :33 -ız 

-ı o 
-ı o 
-10 

40 

-ın 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Salahaddin Durul . . .ıo 

Mehmed Osman Dariyel -!O 

Sadık Durul . . . . . 40 

Mehmed Çubukçu . . . . . . 35 

•Mehmed Seyid Ali Aıkçay . . . . 35 

Hüsnü A.Çat . . . . . . 35 

Besim Sayın . . . . . . 35 

Ziya Daniş . . . . . . . . . . 35 

Halid Halil . . . . . . . . . . . . . . 35 

Oruç Kiper . . . . . . . 35 

'Nazif Gülbeyaz . . . . 35 

Osman Mehmed Gfusu . . . 35 

Mehmed İhsan Hel'gül a!-i 
Rauf Tüney . . . . . 35 

Mustafa Hasan Kabadurmuş . 35 

Mustafa Alımed Oyludağ . 35 

'!smail Yusuf Yarımdağ . . . . . . . 35 

:3:3 -+~ 

3:3 42 

3:1 -l-2 

3:3 -1-2 

:33 -l-2 

:1:3 42 

33 42 

33 42 

:33 42 

33 42 

33 42 

33 42 

:33 42 

33 -t2 

3il 42 

33 42 

29 60 
29 60 

29 60 
29 60 

29 60 

29 60 

29 60 
29 60 

29 60 
29 6() 

29 60 

29 60 

29 60 

29 60 



Tevkifat 
Gıktıktan 

sonra 
..:'..ylık ltamik-

Vazife İsim ve soy adı ücret d arı 

Br kı: i Seyid Receb Doğan 35 ~9 60 

» .Aıhmed Hasan A;Şkan 35 ~!:! 60 

» Galib Özdil . 35 ~9 60 

» İsmail Hakkı Öncü . 35 ~9 60 

» Hasan İbrahim Yener . .. 35' 29 60 

» 'P-azrl Selim A:ykutlu :3:) 2!:! 60 

» Hikmet Tezel 35 29 60 

» ~fust-afa . Etem Arka n .. 3fi 29 60 

Kapıcı Ömer Gümüş -lO 33 42 

» Şevki Yüru..<;Ün 3i'i :2!:1 60 

» Tezeren 35. 2B 60 

» tbr.ahim A;bbas Karakuş· ... 35 :W. 60 

» Mehmed Mustafa Gaı-ib . . 35 :29· 60 

» !smail Saygılı 35 29 60 

Ba.Jıc;rvanbaşr . 
' 

Hakkı Ö.z;bek . 50 -!3 16. 

» .... ' lVIehmed Toköz -ı :ı ;J9 12 

Babçı.vaH Etem Neher 31': .j HJ 04 
» Hasarı Ahmed Ü.rgün .. . 35 01 04 
» Üı.'lman Hasan Ülgü . . 05 ::ll 04 

» S atılmış ~kuş 35 ::n 04 

» Besiın Kargı . 35 :n 04 

» Kadri İsmail Ark . 35 31 04 

» .Aihmed Y.alıid !nce . 35 31 04 

» Muhta.r Yunus Kosa . . .... 35 :n 04 

» Sofu Hüseyin Soydemir 3fi 31 04 

» . Mehııned Ali Dinc,; . . . . . . 35 31 04. 

» Halil Hasan Mankaya . . . . . 35 :n 04 

» Allımed Ali Önal . .. 35 31 04 
» Ali Mahmud .A!kar 35 31 04 

» . . . . . Genç Arif Uluocak . 35 31 04 

» . Ahmed İbrahim Sakarya . . . . 35 31 04 

» Halid Öner 35 31 04 

» . . A!hmed Ahmed 'l'ırpa11 35 31 04 

» 'Mustafa Ali J on . . .. 35 31 04 
» . Salim Usta 3"5 31' 04 

» . . . . .. . . Hasan Said Çelebi . 35 31 04 

» . . . . . . . . Beltir lsa Aikgül . 35 31 04 



-- iiSe · ~ 

Vazife 

» 

» 

Ka:lörifer motör ve itfaiye 

Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » » 

~akliyat kamyon şoförü 

Telefoncu 

» 

» 

Cilacı 

Kayıkhane bekçisi 

Saat çı 

Sofracr başı 

Sofracı 

» 

» 

Renı;ber 

Boyacı .. 

Kumaş dokumacısı · 

» » 

» » 

--- ---·----

memuru. 

Dokumaılıane arnbar \'e hesab memuru 

İnŞaat Sürveyanr 

1\fuhafaza_ memuru 

Ayrıiyat memuru 

ll" evkifat 
çıktıktan 

sonra 
Aylık !ta mik-

İsim ve soy adı ücret darı 

Hami d Y eşliçay . . . . . 35 
.Aıhmed Muharrem Ergin . . . . 35 

Necib Şişman . . . 35 

Mustafa Halid .Aıkıbaş . . . . . 35 

lbrahim Ömer Aşıklar . . . . . 35 

Hüseyin Davud Kayma . . . . . 35 

Selim Mehmed. Akasya . . . . . . . . 35 

'Hüseyin Kesim . . . . . . . . 35 

N ecib ÇOşkun . . . . . . . . . . . . 35 

Lütfi Karkacı . . . . . . . 

'Muharrem Aikmcı 

lsmail Arearı 

Lütfi Aydan 

Salih Saka 

Mustafa Beşir 

Hayati Koral 

lbrahi.m Olcay 

Memed Hüseyin Yıldn·an 

Andon Brom 

Memed Ali Kestane 

Tevfik Şener 

Remzi Erdem 

Kadri Aytaç 

Fethi Ergüler 

Haydar Yüce 

Kadri Kırkköprü 

Kemal Uysal 

Aziz Çakır 

AHi ettin Canlı 

Ahmed Okyay 

Ahmed Turhan 

'l'arık 'l'urkaıı 

Zeki Çelik 

İhsan Şemsi Berzin 

35 

35 

80 
50 

45 

50 

50 

50 

50 

40 

35 

35 

75 
. 50 

50 

:'i O 

35 

45 

50 

50 

60 

50 

80 

60 

50 

31 04 

31 04 

31 04 

31 04 

31 04 

31 ·04 

31 04 

31 04 

31 04 

31 04 

31 04 

64 09 

41 09 

37 26 

u 09 

41 09 

41 09 

41 09 

33 42 

29 60 

29 60 

60 26 

41 09 

41 09 

.n 09 

29 60 
37 26 

41 09 

41 09 
48 76 

41 09 

64 09 

48 76 

41 09 



Bekçi 

Kaloriferci 

Elektrikçi 

Vazife İsim ve soy adı 

Kemal Yusuf Karaoğlu 

Ziya Sert 

Receb Dereli 

Şakir Özer .. ...... .. . .. 
İbrahim Ergin 

Fehmi !sak Bulal 

Kemal Alkaya 

--·-->•-<•-----

if evkifat 
çıktıktan 

sonra 
Aylık ltamik-
ücret da rı 

35 29 60 
35 29 60 
35 29 60 
35 29 60 
35 29 60 
40 33 42 
50 41 09 



M - Matbaanın mesai hulasası 

1 - XI - 1938 : 28 -II - 1939 

1. - - 'l'ER'l'İB DAİRESt 

1 - Zalııt ceridesi - lnikad ı : ~8 

2 - Zabrt cild filıristleı·i - Cil d 27 : 2~l ı ı ı 

3 - Kanunlar mecmuası - Ci ld 19 

+ - Ruznameler 

;) - Sabık zabıt ve gelen evrak 

6 - Ruzname matbuaları (Nu ı mını lı layiha la rı 

Sıra 1 : 80 (2] 

7 - Ruznaıne matbualan (Numaralı liiyilıalaı-

dan ikinci defa b·asrlanlar) ek iu ~· ihalaı·: 

No. 8, ıo, ıo, 14, 23, 50 [3] 

ı ı J Zabıt cild fihristleri 
Cild No, Scıyıfa cıdcdi 

27 

28 
29 

8 

12 
18 

38 

l2] H esabı kat ği raporlan m m !lll 1 l't·i olrnılu r

dan 100 ve iiçe·r aylık rcıporları ·ihtiva edenierdi'li 

(le 150 tane ayrıca Divanı mııhasebat iç1·11 basıl

maktadı?·. 

:-\ayrfa Baskı Baskı 

adedi adedi .\·ekunu 

-1:26 800 Meclis MO 800 
1 000 Baş. V. .J-26 000 

:38 800 Meclis :j(J 400 

ı 000 Baş. V. :)8 000 

284 ı 300 :369 200 

28 550 i5 400 

28 800 2U 000 

750 ı 275 Meclis 056 250 
ı 025 Baş. V. S615 750 

ı4 ı 500 ..Yieclis 21 000 

l3J İkinci defa baırılu1 1 nmnıımlı ek lüyilıalur 
Ek layiha No . Sayıfa adedi 

8 2 

10 :2 

10 2 
14 4 .•. 
23 2 

50 2 

14 

1 



diğ i ~vli olup Çocuk 

nlar }leC'ıis(' diihulü ~oıı terfi tal'ihi .\laaş tutan lta ıııikdal'l o ımıı chğı adedi 

~·-----

rlüğü 

:~o lll SH ll Hl20 ı şu hat . ı ! ı:~!) :!86 2ı9 92 8v1i 

20Ka. evvel 1920 )) ı ~ ı:3 ! ı ı87 ı45 64 » 

18 '1' . SH ll i 1925 ı şubat 193!1 ı41 112 64 » 
., 

18 '1'. sanı 1925 ı » ı939 141 112 64 » 1 
•) mart 19 26 1 temmuz 1937 ı23 98 99 » 

1 'l'. S<llll 1!126 ı şubat Ft:i fl 99 8ı 48 Dul 
!) 'l'. saııi ıfl38 !) T. saııi ıfl3R 75 65 66 Be kar 

ı ınn,ns Hl26 ı haziı·an 19:1 ~ 113 92 2ı Evli 

rl~ü 
ı8 ~nlmt 1!!28 ı şubat ı ~l:i !l 318 243 27 Evli . :i 

ı 
·N ı.-i'ı. ('\'\'(•ı 1!123 ı » 1939 286 2ı9 82 )) ö 

:j haziran 1929 ı » Hl3fl ı87 ı45 64 ;,) 

ı ca ı t tınını nz 11124 ı temmuz 1037 ı4ı 112 64 )) 
... 
·) 

trsca 

ı~ı lt•ınııııtz ı!ı 24 ı » 1937 14ı 112 64 » ~~ 

~!l şu hat 1!128 ı » ı931 113 92 2ı » 
ıizce :n lıııziı·ıııı 1~34 ı » L!137 99 sı 48 » 

rlüğü 

ısızca , 1:2 ıı.;-ıziı·;ııı 1!133 1 !jUhııf ı !l :i! l :318 243 '27 B ek ar 
m ca 

ı~ " [ı. Sil ll 1 1!129 ı » ı !1:{!1 123 98 !:J9 ı~vl i >i 

:!1 ınıı~·ıs ı!) 34 1 haziran 1937 90 74 59 B ek ar 
l-t !jll h;ı f ] !139 H f)tıbat 1!10!) 90 74 59 Evli . ı 

Jl )) ı!ı3!) ]f )) ı !):i!) 75 65 !16 HPk~l' 

raf 

2-l 1\ ıi. saııı ı !): :.ı 0tılı;ıl ı !1:3!1 ı HI 145 82 .J<~vli 2 
31 '1'. ('\' \'('] l!J:!!l » ın :-:D 113 92 2ı Be kar 

1.5 ıııaıt ı !):!~ı ), ı!nn 99 81 48 ET li 



Teşkilat Şimdiki Doğum 

Memuriyeti derecesi dereiesi İsmi tarihi Tahsili 

Posta 2. S. M .. o •••• 12 (25) 12 Hil~l Toprak . 1902 Darülhilafet 

ye ....•. 

» 3.S.M. 13 (22) 12 (25) H. :\aı·i ( liin:> ııeı· 190~ Rüştiye :2 
» » 13 (22) 12 (25) ' rıılısin Özkrnıııı: 1882 Rüştiye :2 
» » 13 (22) 13 . \[nst afa Çakn· . 1899 Rüştiye ... 

Baı;;koın i ser 10 ~ _;l' \ ' k(' t Eı·ülgl:'ıı 

1\omiser ll 'l'a lısiıı T;ııırloğ;ııı 1H!-l:Z ld;ıcti 

» muavını 12 . \k if ~;]'(ı tl ı·;ı 11 1nnı H,iiştiye . 

~- Raşkomiser . 10 . \lıidin f,':ığlı JHHı:l Rüştiye . 

S. Konıiser . u .\li ( 'tlcl i ('akır 1886 Askeri rüşti 

8. Konıiser muavını 12 ]);J\' IIfl Doğ;ııııılp I RR6 Rüştiye . 

Polis 14 . \ı i Rı z a Oı·;ıl 188:~ Riiştiye . 

» 14 ~leıııl'd :-jadrk (lPr<:<· k . t88ı:l » 

» 14 \' nhyn H asii z iı r k IH90 » 

" 14 . \li Hrz;ı l,'rıl\11'('1' 18911 » 

» 14 Hi fat i'ızrr 1901 » 
» J4 .\ . Hasde nıir IK96 » 
~) 14 f·: ı 1 \ ' (ll' Ek<' l' ınmı ()ı·tıı 

» 14 .'\ ;ı;~ nı i l~ rgüıı ınoo RüŞ,t i.n' . 
)) 14 . \hnıed. Hamdi Pulrıteı· 1887 ~> 

» 14 Oııı rr Lıltfi Yazıcı 1900 » 
» 14 :\l'enıeıl 'fevfik Başı:ı 1901 » 
» 14 H üst eııı H:ı~ 1899 » 

» 14 ) hnıerl Xi;nızi ('ııkır 1902 » 
» 14 . \hı ı ırd ~mi 1909 » 
~ 14 . \ ıiı> ın ~n~·g-a ı ı 1902 » 

» 14 ismail Daykan . 1904 Lık 

» 14 . \ı i Hrz:ı ,\.]1 a~ . 1902 Riiı;ıtiye . 

» 14 .\ı i Aslantaş 1904 Orta 

)) 14 İhrahim Mutlu. 1904 » 

» 14 J\lemed C'en;.riz . 1902 » 
)) 14 Osıııaıı Ttm<·<~:' 1903 )) 

» 14 Ahmed Ö;dw.vn 190:3 Rü~tiye . 
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8 - Encümenler ıçın hasılan layihalar (Nu
marasrz [1] 

9 Teşkilatı rsasiye ve dahili ııızaınname 

10 - Encümeııleriıı ıııesaisi hakkıııcla Cmuıııl 

l<iltihlik ı·aporları D :V- 1 : 4 

ll Haftalık kaı·ar cetveli 44 : 47 

12 Encümenler ruznamesi 

13 Devre V. lç:tima :3 yıllığ·ı (1-Xf-1937 
31-XI-1938). 

1-1- - D. V. - 1 : 4 Umumi fihrist 
Hükümsüz kalan evrak 

15 - Muhtelif işler : (Encümeıı karar kiığıd 

lan, devam cetnli. li steler, büyük "<' 

küçük takrirlikl er, defterler, bordı·o 

ve emsali muhasebe işleri. Grup işleri . 

Rütçe encünıeni işleı·i ve saire). 
Hıı daire 3 709 sayrfa iş teı't ih rtnıiştiı·. 

Tl. - TABI DAlRESt : 

Sayıfa 

ade cl i 

18 

150 

-1-2 

68 

;)Q 

(j;~8 

;)0 

:~:12 

793 

Baskı 

acledi 

150 

.100 

:=ıoo 

-1-00 

450 

.100 

soo 
:)00 

VH.Sati 

500 Vı:ısııtl 

Baskı 

.vekfınu 

•) 780 

7 fı 000 

2'1 000 

27 200 

22 :ıoo 

31 900 

2:-i o on 
](i 600 

~96 'JOO 

Beher forma, 16 sayıfa hesabile 2:31 taııı foı·nı :ı YP 13 sayıfalık (Yr 8 sayıfa lıesabil<> de -Hi:1 
fol'lna ve 5 sayıfnlrk) iş ıı lmrş. ve baskı adeeline g-Ör<> 3 868 680 lınskı işi yapıınştır. ~fuhtrlif is 

olarak ayrıca : 
Baskı adeeli Cilcl 

25 000 
50 000 
80 300 

550 Dnhnliye vımıkalaı·r ll : VI. İ : F. 
1 000 Ziyaretçi varakal arı 

Zabıt müsveddelikleri 
35 000 Tezkere ve müsveddelik başlıklan ( Kaleınlel'r ) 

T\a.ğıcl l arı kaleııı H <• ıı ı•ü ııı enl<>rılr ıı \' r ı · ilıııt>k snrdilr lı asılnıı : 
Baskı n dedi 

209 985 
140 000 

.ıal'f . tt•zkrr·rlik. nıaklıuz. ııı;ızlıatalık ve Sl'lirr 
('ift vr tek mektubluk kilğıd ( Azaya nıahsno:; ) 

~Iektuhlnk znrf ( Az;ı,va ıııalısııs ) 

J 1 ·ı Euciiınııılt r ıı:uı !Jifsıltlll 111111111/'lf st: ltiıJI'Iu · lar: 

Sayıfet 

8 
4 

4 

2 

18 Yektın 
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III. - ClLD DAlRESt : 

A - Forma katlama ve toplama ve tel dikiş işleri : 
3 709 ( 463 formalık ) 

B - Telli ve telsiz kapak işleri : 
1 300 Cild 18. Kanunlar mecmuası 

500 Teşkilatı esasiye 
450 Encümenler ruznamesi 
500 Yıllık D : V - ! : 3 
500 D : V - 1 : 4 Umumi fihrist 
500 Hüküınsüz evrak 

4 200 Muhtelif işleı· ( rmumi katiblik raporu, haftalık lwı·ar, lıoı-ıiro. ve saire ) 

r. - Blok işleri : 
500 Müsvedclelik, makbuzlar ve saire 
:)00 Cild (100 yapraklı) Küçük ve büyük takriı·lik 
:550 » ( 50 » ) Duhuliye varakalarr 
000 » ( 50 » ) Ziyaretçi varakaları 

Ç Cild işleri 
R74 Kitab cild işleri ( MeşinJi , lıezli ) 
500 Takvim 

:)() Ddtcr işleri ( Bezli ) 
4.1 Ri.h· iy~t varııkaı;;ı 

.. ,,.. __ ,.Cii)~>•-<•-... -~· ...... 


