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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alc:Jkadar eden bazı 
kanun, nizarnname ve talimatnameter 

ı - Teşkilatı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 

BlJ!l.lNCl F ASIL 

Abkamı esasiye 

('ii whııriyel 

Birinci madde - ' l'ü ı·kiye Devleti bir oüm
hııı·iyettil'. 

Cmdılcr, dil, ıııakar 

tkinci madde - (Muaddcl : lO nisan 192R 
' '<' !'i şuhııt 1!!:37 No. J222, 31]5) - '!'ürkiye Dev
ı .. ti. t 'iiıııhmiyet~i. milliyetçi, halkçı , devlet~i, 

lıiik ve inkilıip<;Hlıı·. Resmi dili türkçedir. Ma
kal'ı·i Ankaı·a şehı·idir. 

lfli/ıiıni!Jeti milliye 

Uçüncü madde - Hakimiyet bilakaydüşart 
ıuilletindir. 

niiyiik Millet Meclisi 

Dördüncü madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili 
olub ıııillet nauımıı hakkı hakimiyeti istimal 
eder. 

SaiJihiyetleı· 

Beşinci madde - Teşri salahiyeti ve icra 
kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
mı>ı·kiiz eder. 

Altmcr madde 
hızzat istimal eder. 

Teşri 

Meclis, teşri i salahiyetiu i 

!cra 

Yedinci madde - Mecllıı, icra saliıhiyetini, 

kendi tarafmdan müntehab Reisicümhur ve 
onun tayin edeceği bir tera Vekilleri Heyeti 
marifetile istimal eder. 

ll iilriwıeti mumkahe ı•o ı.,kat 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve 
ıskut edebilir. 

H (tk/cı kaza 

Seklı:i.nci madde - Hakkı kaza, millet na
mma, usulü ve kanunu dairesinde müstaki l 
mehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Vazifei teşriiye 

.M eclisiıı teşekkülii 

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

r.] 306 mımaralı karar : 
ı - 1 ntihab bitibde reylerin en çoğuıııın bir zat 

ııluleıritıde taayyiin ya/ıud miisa'Vi reyle'T'de çe/,;ileosk 
ktınuni kuranın bir zat ııhdesinde taka.rriir ettiği an, 
o zatin mebıısluğumın mebdeini teşkil eder. 

$ - Bir ı1t0muriyette iken mebus olanlaor haklcııı.d.a 
teşk-ilatı esasiye kanununun yirnıi üçüııcü ve virnıi 
sekizinci maddeleri alıkii.mı lazimüttatbik olabilmek 
yani nıemuriyet kabulü vesilesile mebusluğıın su ku
tııııa hü/cmolunabilmek için mebus olan bu memurnn 
kendi intihabına reımıen ıttıta h.ıısıl ettikten sonra 
nı.emuriyette devanı etmek istediğine dair m<Jrciine sa
ri han malümat arzetm~ alnıası Uizwıdır. 

3 - M ebııs intihab edilen bir zalin mebusluk tah
sisatıncı istihka!..-ı Meclise ittiha/cı ile ıııeşruttıır. Yal
nız M eoliırin kararile müeyyed mazeretc mii.8teııideıı 
gelm1!1nek {ilen iltihak addolunur. Mebıuı intihab edii
diğine resmen ıttıl(J, ltdsıl eden ıııtnnur vazitede bulım
sun, mezun olsıın bu tarihten sonraki müddcte aid 
memurivet maaş ve tahsisatı feı;ka.lddesini alamaz ve 
~ten el çcktiriltn~. vckii.let emrine alımnış, açıkta 
kalmış oltıun yine bu miiddete aid 11ıaaş ve talısiRafı 
f evktıladeleri verileınez. !li şubat 1917 



- 2 -
1 ııtihab etme!• hakkı 

Onuncu madde - (Muaddel: ll kamınuev· 

vel l!l:l4 'o. 2:i!l!l ) - Yir·mi iki yıı~mı bitit·eıı 

kııdııı. l'l'lt~·k lırr Tüı·k. nıelnıs scçıoek lıııkkını 

hııizdir ·. 

l ntihab olunmak hakkı 

On birinci madde - (Muaddel: 11 kanunu-
Otıız yaşın ı bit.ir~n ka-

dın . ı·ı·kpk lıı•ı· 'l'üı·k. ınrlıus "eı:ilehilir. 

ıl! ebusVıığa mıi?ıi ah·ıJUl 

On ikinci madde - Ecuebi hizıncti resıniye

siııdc bulunanlar, mücıızatı terhibiyc veya sirkat, 
sahtckiırlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, 
hi leli ifli\s ı~ürüınlcrinden biı· ile mahküm olarılııı- , 

ıııahcnrlar, tabiiyeti ecııebiye iddiasmda bulunaıı 

lıı ı· , hukuku medeniyeden ıskat edi l miş olan lar·, 
türkçe okuyup ya~mak bilnıiyenler mcbus inti 
lıab oluıııımazlıır. 

lııtihab .nıiiddeti 

On üçüncü madde- Büyük Millet Meclisin in 
intihabı döı·t seıırdc bir kere icra olunur. 

Tekrar intihab olwnınrık hakkı 

Müddeli biten nıcbuslarııı tek r·ıı ı · iııtihnh 

edilmeleri caizdir. 

Sabık meclisin devamı 

Sııbık 1\lcdis !aluk Meclisin içtimama kadar 
devanı eder. 

lçtimaııı tenıdidi 

Yeni intihabm icrasrna imkan görü1mediği 

takdirde ic;tiııııı devresinin bir scııe terndiıli Nı

izdir. 

V e kaletin şi'mulü 

Her m btLS yalnız kendini intihalı eden dai 
renin değil. ummn milletin vckiUllir. 

Davetsiz toplaıırııak 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec
lisi, her se ıı e tcşı·iııiı:ıan i iptidasında r·ı davetsiz 
toplanrr. 

Tatil 

MecUs, ıızasınm menıleket dahiUnde, devir, 
tedk.ik ve nıurakabe vazifelerinin ihzarı ve te
neffüs V<' istirıılıatleri için senede alt ı ııydan faz
la tatili fMLliyet ıodemez. 

Kanun teklifi hakkt 

On beşinci madde - Kanun teklif ~tnıd; 

hakkı Meclis azasrna ve !cra Vekili eri Heyetine 
aiddir. 

Tahlif 

On altmcı madde - (Muııddel 10 nisan 
1!)2!:; ıı. 1222) - Yl<'buslaı· Me<'lise ittihak f't-
tikl<>riıırlı> şn ~<'kilıh• tahlif olunıırlar : 

fVata.n ve milletin saadet ve selametine ve 
milletin l>ilakaytlüşıırt hakimiyetine nıugııyir 

bir gaye tııkib etmeyeceğime ve Cümlıuriyet 
esaslarına sadakatten ayrılnııyacııj/:ıma naınu

sunı üzeı·i1ıe söz veı·iriın]. 

ıli asuııiyeti teşı-iiye 

On yedinci madde - Hiç biı· ıncbus Meclis 
dııhiliudeki rey ve mütaleıısuıdıın ve beyanatın
dan ve Meclisteki r y ve mütaleasrruıı ve beya
natının 1\rerlis ha ı·i c indı' inıd \ 'C i z lıunHdun do
layr mesııl değilr!iı· . Oer<' k iıı ti h abıııdan evvel ve 
gerek SOL"tl'll aleyhine cürüm isnad olunan bir 
ıncbusmı maznuııen isticvııhı veyıı tevkifi veya
hud muhııkeme inin icra ı llcyeti uuınmiyenin 
kararnın nı!'rıuttnr . Ciııııi cürınü ıneşhud hun
dıın ın üstesııadn· . An cu k bu tokelirde makanı ı 
aidi Meclisi derhal haberdar etmekle ınükel

leftir. Bir mebusıın intilıııbıııdan evvel veyıı sorı
ra aleyhine sadır olmuş c<'zal bir lıükmüıı infaz ı 

mebuslnk ıııüdtletinin hitamına kadnr talikolu-

[•] - Oçüncü. Devrenin üçüncü. Içtinun ile beşinci 
Devrenin ilk inikad nii.ııleri, o zaman tatil nii.nii. olan, 
mnna11a tuadüf etmif 11e Msclis 11ine toplamnıştır. 



nur. Mebusluk ınüddeti esnasında ınüruı·u uı· 

man ceı·eyan etmez. 

Tahsis at 

On sekizinci madde - Mcbuslarrn sene d tR lı

sis~ tiR rı kanunn maJısııs ilc tayin olunuı· . 

Pevkalclde da.vet 

On dokuzuncu madde - Tatil esnnsıııda Ht·
isicünıbur veya Meclis Reisi lüzum görürse Mec
lisi içtimaa davet edebileceğ i gibi azadıın be~tc 
biri tarafırıdıın taleb vuku bulursa Meclis Rei~i 
dahi Meclisi içtimaa davet eder [•]. 

Aleniyet 

Yirminci madde - Meclis müzakenı tı aleni
dir V!' harfiyen nc~ı·olunuı· . 

H cıfi celselet· 

L•'ak at nizanına ın ci dahilide mündel'iç şe raile 
tevfikaıı Meclis hafi celseler ılahi akdedelıilir . 

ve hafi celsl'ler nıüzakeratırun neşri Meclisin 
knnırrııa nıenuttnr. 

Yirmi birinci madde - Meclis, müzııkeratı

nı kendi niza mnnnı ei tlnhili'i nııı<'ihin ce iı·ra 

eder. 

M urakab e 

Yirmi ikinci madde- Sual ve istizalı ve Mec
lis tııhkikntı, Meclisi n cümlei sıı.lfıhiyetinden 
olup şek li tntbikı nizaııı namei dalıili ile tayin 
olunur. 

.ll ebu, hı k ve. ınemtıriyet 

Yirmi üçüncü madde - Mcbusluk ilc Hü
kıiınet mcnıııriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez[ .. ). 

r•J - 18- IX - 19,,7 de Meclis, bir cnntarlesi nü.nü, 
~cuı l 1 1 Ic tnıılanmıştır. 

r • • ı - Bı. tıuıdclrnin /ıüri mmakrresinrle « DariU!~ 
nun nııide.-ri•liklcri bundan müstcsnadır ,. mealitıdc 
lstmıbııl meb ıu111 Ali Rızrı. ve Sarulıan tncbusu Yası/ 
trıra{ındmı 1•eri/en trıkrirler H eyeti mnumi11ece 
miderlilmişti ( !3/ lfl / 1.v,o - Ci/d 7. Samfa 885 : 

3 -
Reisler 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrinisa.ni 

iptidasmda bir sene için kendisine bir reis ve 
ü~ reis vekili in tiliab eder. 

1'ecdidi intihabat 

Yirmi beşinci madde - lntihab devresinin 
hita=dan evvel Meclis adedi mürettebinin ek
seriyeti mutlakasile intiliahat tecdid olunursa 
yeni içtima eden Meclisin intihab devresi ilk teş
rinisaniden başlar. 

Ji'evkallide lçtima 

Teşrinisaniden ev vel vaki olan lçLima, Fev
kııl;ld c lıir lçtimıı addolunur. 

M eelisi n başlıca vezai[i 

Yirmi a.ltmcı madde - (Muaddel : 10 nısan 
1928 No. 1222) - Büyük Mill <'t M('elisi kııvaninin 
Yazı, tmlili, tefsiı·i, fesih ,.e il g"ns ı . Dev letleı·J e nııı 

kı1\'el(• . ıııuıı.lıedc ve sııllı akdi , hıırh iliıııı. ıııu va

zenei umunıiyei maliye ve Devletin umuın hesabı 
kati kanunlarının tedkik ve tasdikı , ıneskukftt 

darbı inhisar ve mali taahhüdü mutazammın 

muka,·rlat. ve imtiyazatm tasdik ve feshi; umu
mi ve husus! af ilanı, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahke
melerden sadır olub katiyet kesbetmiş olan 

836). Hatta / zmir tnelmsu Seyid bu yüzilen milata/i 
Nn1fılmış tır (1 .140 - Cilll 11, Sa11ıfa 195). 

- 87 numnrcılı tc/ si•·: 
11 11 ktı.-a H ıılm k nıek l ı• bi nin ali bir meslek ttıe/ete hi 

ol<lvduna ve m elcteb·in derslerine tıuıaş değil iloreti tak
rir verildiğine binaen bu tnııallimliğin mebuslukla iç-
limaıııda hiç bir malızur yoktur. 15 şııbat 19!6 

- 111 numaralı te{sir': 
Biiyük Millet Meclisi a:uısından birine Hükiı

" 'et tarn/uıdan tevdi dilen mıwyyen ve muvokkrıt bir 
~ Hiiktimet tnemııriyrlinden. tıddolunamaz. 

1 o .,ubat ı Dır 

- :l;U numaralı karar : 
M•cli• i Milli rıza.mıdan dcwa 1wkrilr ti il~ iştigal 

et/rnlrr ı•ur•a derhal menine kcırar t•erildi. 18-LI-J IIIJB 
• Bu !rara·r 1,60 nımı.rıralı kmıımmı 4 ncii maddesi 

m11cilıintr (!illi niscın 1!140) ta.-ilıimlrnbı·•·i -ırırımult'itıbilı 

ıiP§i/r/ir • -

- L.lfJ num.a·ralı ka•tar : 
M eli~i Ali f!Z(JM1t11ı miı.tccı/ılıidlil• II01»>ıa/ıırnıttı 

ttımürf hınır ctrildi. ı.~· ll - 133 



idam hükümlerinin iniazı [ •ı gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

ftf cbu~lıığıın ze vali 

Yirmi yedinci r.ıadde- Bir mchusuıı vıı t ııııa 

hiynnct ve ınehnsluğu zamanınd a irtikiıb tiih
ıııet l e ı· iııılen birile ııılittelıcm olduğuna Tü ı·kiyc 

Büyük Millet 1\leclisi heyeti umumiyesi nzayi 
mcvcudeMin in s iilüsaııı ekseriy ti iı ı·n si l e ka rar 
vl'rilir yalıuel on ikinci maddede nıünderiç cera
iınılcn bi ı ·ilc mahkum olur ve mahkumiyeti kn
z ı yei ıııulıkPıne halini a lıı·sa ınchusluk sıfat ı zail 
olur. 

M ebıısluğtııı sııkutu 

Yirmi sekizinci madde - Istifa, esbahı mcş
ı •ııa dolHyısi l e ınalıcuriyet, biliı nıczuııiyPt ve 
ıııa;r.cn·t iki :ı.v Meclise ııdeıni devam v cynlınd 

ı ııPınııı·iycL knhnlii lıallcrindc ınchuslıık sak ıt. 

olur. 

Yeni mebııs intihabı 

Yirmi dokuzuncu madde- Yu karıılııki ıııııd

rlı·ler ınucilıince ıııehnslnl< sı[ııtı zni ! ,·cyn ~akıl. 

,ıl a n ve~>alınd vd:ıt t>tlcıı nıebıısıııı yeı·irıc lıiı · 

diğeri iııtilıab olunur. 

[• ] - Şey/ı Said isyanı münasebetile harekııt.ı as
keriye nııııtakasında ve Ankarada teşkil olunan l stik-
1111 mahkemelerinden birı:ncisi tarafından verilecek 
öliim cezalarının M eeliRi Alice tasdile edilmeksizin in
f azı ve A nlcarcı l stikltil mahkemesince 11erilecek bu 
kabil cezalM'tn ise M eelisi A !inin tasvibine arzedil
•nesi. 4 - ll -1941 de tahtı karara alınmış (Karar: 117) 
ı•e idam sulfthiyeti, 110- TV -1941 de mezkur mahke
meye de tcşmil olımmu.ş l ur (Karar: 196). 

;l şapıda yazılı 595 numara ve 91 nıart 191,1 tarih
li kanıw ilc bıı salahiyet Divanı harble·re de veril-
nıişti : · 

« Hali harbde yalıud •nüeellehan ve müçtemian is
yıın vukuunda saluıi harcktit ve isyandal..i idarei ör/i
ye mınıakalarında nıiıteşekkil bilihııum Divanı harbler
den sadır olan. idam lw.rarları, ordu veya kolordıı ve
yahud m.üstakil fırl'a veya •neukii nıüstahkenı kuman
danları tarafından badettasdi/:, derhal infaz olunur.» 

M aa:nıafih, M en emen va/.-ası dolaırısile ilan oltı
ııan idarei örf iye müddetince bıı kanun •neri olmamış 
ve Divanı harb tarafından hükmolıına•ı öliım cezaları. 
Mrclisi Alinin tasdil..'1na arzolmımuşlıır (Karar: 611 ). 

8ill1/u11re b>t kanım. 15 mayıs 1940 tarilı/i ih·fi 
itl~ırc (S,\J!Z) kanıımı Uc iloa edilmiştir. 

- t884 sayılı « Tunceli uiltiyeliniıı idorrlli hakkın
da ~·anun » >ın 93 ncii. maddesi : 

ldrı"' hiiA·iinılerinin <-'Oli ve k•mıanclan tarafından 
teriltı liuıt•,. oö•·iilmedi(li takdirdr. inf,... emrolımur. 
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Zabıta 

Otuzuncu madde - Büyük Millet. Meclisi 
kend i znbıtasnıı reisi nııırifetile tanziııı ve ida
re eder. 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

Vazifei icraiye 

Reisicümhur ve müddeti 

Otuz birinci madde - '].'ürkiye Reisicümhu
nı, Büyiik Millet Meclisi heyeti umumiyesi ta
rafından ve kendi aznsı meyamndan bir intihah 
devresi için intihab olunur [•] . Vazifei riyaset 
yeni Reisicümhurun intihabına kadaı· devam 
eder. Tekrar intihnb ohınmnk caizdir. 

De1!1 et riyaseti 

Otuz ikinci madde - Reisicümhur, Devletin 
reisidir. Bu sıfntla merasimi mahsusada Mecli~c 
ve lüzum gördükçelcra Vekilieri Heyetine riya
set eder. Reisicüıııhur , Riyaseti Cüııılıur maka
mında bulundukı;a, Meclis müııakaşat ve müza
koratma i~ti rnk edrmc;r. ve rey veremez. 

lı' ri.<iriiııı 1!1lm ı•r• kfilrt 

Otuz üçüncü madde- Reisicürnlıur, hastalık 

ve memleket haricinele seyahat gibi bir sehcblc 
vezaifiııi ifıı eoenıez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayıııil e CUmhuriyet Riyaseti inhilal 
ederse Büyiik Millet Meclisi Reisi vekillcten Re
isi ·iimhıır vc~aifirıi itn eder. 

Heisic iimlıtwım intihala 

Otuz dördiincü madde - Cüınhtıı· Riyaseti
nin inhilillindc Meclis ınüçteıni ise yeni Reisi
ciimhuru derhal intihnb eder. 

Meclis miiçteıni deği l se rei~ tarıı[ındnıı he
men i<.:timaa davet edilerek Reisicümhur iııtihah 
ed.ilir. Meclisin intilınb devresi h.itam IJulmuş 
veya intiJıabatm tecdid.ine karar verilmiş olursa 
Reisiclinıhuru gelecek Meclis intihab eder. 

K anunlanıı illi nı 

Otuz be§inci madde - RPisiciimhıır, M Pel is 

[t) - F'•,.kalli.de lçtimrıda, intilıalJ trec/id nl11n"r 
( Diirdiincü devre). 



tarafındım kabul olunan kanunları on gün zıu·

fmda ilan eder. 

Kanunl.arm iadesi 

•re~kil:llı eRasiye kanunu ile bütc:c knııunlııl'l 

ıniistesnn olm ak üzere ilanmı muvufık görınediğı 
kanunları biı· daha ınüzakeı·e edilnıek üzere cs
babı ınucibesile birlikte keza on giin zarfmda 
Meclise inde eder. 

Meclis, mezkiır kanunu bu defa dn kabııl 
edersP, ıınun ilanı R.eisicümhur ic;in mecburidir. 

Reisiciimhunm nutku 

Otuz altmcı madde - R.eisicümhur, her sene 
teşrinisnııicle Rükfınıctin geçen seneki faaliyeti
ne ve o sene ittihaz edilmesi münasib göriilen 
tedbirl ere dair bir nutnk iracl eder veyalıwl 
13aşvekilc kıraat ettirir. 

ll ariçte Devletin temsili 

Otuz yedinci madde - R.eisicümlıur, ecnebi 
Devletlerin nezdinde Türk Ciimhuriyetinin siya
si mümessillerinin tayin ve ecnebi Devletlerin 
siyasi m ünıessillC'riııi kabul eder. 

Tahlif 

Otuz; sekizinci madde- (MuHddel: 10 ııisuıı 

192H No. 12:!2) - H eisicümlını·, intilıahı ııkabiıı

de Ye ı'vlcclis lıuzunında şu snrl!tle yeıııiıı t'der : 

l Reisicürnlıur sıfutile Cümhuriyetin kaııtııı

larıııa \'C hakimiyt-ti milliye esaslarnın riayet ve 
bunlnı·ı nıiiclal'aa, 'l'iirk ıııilletinin saadetine s:ı

dıkanc ,.c bütün kuvvetiınle sarfı mesai , 1'iirk 
Devletine tcveccüh edeeek her tehlikeyi keııı:ıli 

~icldct 1(• nwıı, ' l'iiı·kiy(•tıiıı şan ,.c ~erefiııi vikayc 
ve iluya ve Jcruhdc ettiğim vazifcııin ıcnhatmıL 
lıasrmc(is etınrkteıı uyrılmayucağ-ıınıı namusuru 
iizeı·in" söz '' cririıııj. 

1' iikelıimn imzası 

Otuz dokuzuncu madde- R.eisicüınlıuruıı ıs

dar edeceği bilcümle mukal'l'crat 13aşvckil ilc 
vekili nicli t n rııFınclıııı iınr.a olunur. 

R f1J1 kum nnda11l.tk 

Kırkrncı madde - Başkumııudanlık Tiirkiy<' 
Büyük Mill et ~fcclisiuirt şahsiyeti mııneviy ;;iııd<' 
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nıündeıııiç oltıb Rc is icüıııhtu· tıırafıııdaıı tcmsıl 

olunur. Iüıvayi harbiyenin cıııir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkunı har
biyei umuıniye riyasetine \'C sefcrde İcra Vekil
Ieri H eyetinin inhasr üzerine Reisicüınhur tara
Iıııclaıı ııasbcdilccck zııtı.ı tcvdi oluııuı·. 

lllesuliyet 

Kırk birinci madde - Heisicüuılıur, hiyaueti 
vataniye Jıalindı:ı Biiyük Millet Meclisine lmr~ı 
ıııesuldür. Reisiciiınhuruıı ısdnr edeceği bileüm
Ic mukantıı·attnn ınütevcllirl mcsuliyet 39 ncu 
madde nıucibince ınezktir mukarrerat. ı imza eden 
Baş,·el(il ile vekili aiclinc racidir. 
. R.eisicümlıuruıı lıusmmtı şahsiyesinden dolayı 

ınesuliycti lazımgeldikte işbu Teşkilatı esasiye 
kanımunun masııniycti teşriiyeyc taal!Cık eden 
17 nci maddesi ınucibirıce hareket edilir. 

Ferdi af 

Kırk ikinci madde - Reisicümhur, Rükft
metin irıhası üzerine, daimi malfıliyet veya şey
hubat gibi şahsi sebebleı·deıı dolaJl muayyen 
efı·ndrn cer.ıılarıııı ıskat Ycya tnhfif euebilir. 

R~isiclinıhur, Büyük ~lill~t Mr_elisi tarafından 
itharn edilcrı·k malıkum olan vckillcr hakkında 
bu snlahiyeti istimal edemez. 

Tahsisat 

Kırk üçüncü madde - Reisiciimhurun talı.~i 

sntı kıınunu nıııhsus ilc tayin olunur. 

Jliikii.mct teşkili 

Kırk dördüncü madde - ( Uuıttltlt•l : ı :ı ~u-

bat IH:1i \C 29 ikiıt(li 1<'~n·i n J937 ~ro. :31 13 \'C 

:1272) - Başvckil, Rciııieümhuı· cuııilıiııclen YC 

~! ec lis aııııoı ıııeyıınıııtlaıı tayin olumu·. 

Snir vekiller Bıışvekil taraimclan Meclis ııııı
sı arasından intihab oluııarıı k heyeti uınumiye~i 
R.eisicümhumn tasdikilc ~leclise arzolunur. 

)[eclis ınüçtemi değils aı·z keyfiyeti Mceliııiıı 
il}tiıııaına t~Jik olunur. 

Hüküm t hattı lııırrket ''l' ııiyıısi nokt.ai na
zıırrııı azıııni bir lıuftu ;r,ııı·fıılda ~Jeclisc bildirir 
ve itiıııaıl tnldı eder. 



1 cra 1' ekillc1·i H eyeti 

Kırk beşinci madde - \ eki ller, Baş,·ekilin 

riyaseti altın la ( t era Vekilieri Heyeti) ni te~

kil ed r. 

Mii,~teı·ek nıesuliyet 

Kırk altmcı madde - tera Vekilieri ll eyeti 
Bükflmetin uınuın1 siyasetinden ınüştereken ıne
suldür. 

ıltiinfcridım mesuUye~ 

Yelcillerden her biri kendi salilhiyeti daire· 
sindeki icrııattan ve maiyetinin efa! ve muıı
meliıtrudan ve siyasetinin umumi istikametin
dcn münferiden ınesuldür. 

l"azife ve me.mliyet 

Kırk yedinci madde- (Muaddel : 13 şubat 
1937 \ ' ç 29 ikiıı ı·i tcşı·iıı 19:17 ' n. !31Hi ,.r 3272) -- · 
\'t•killeı·iıı Yazifc ,.c ıııcsııliyctleı·i ıııahsus kıınıııı 

lıı tayin olmnıı·. 

V ckıiletıerin adedi 

Kırk sekizinci madde- (Mnaddel : 1:3 şuhııt 
1937 ve 29 ikinci t.eşrin 1937 No. 3115 ve 3272) -
Vekaletleı•in teşki li tarın, malisus kamına tabi
dir. 

l' ekile ııiyab ct 

Kırk dokuzuncu madde - ( Muadd<ıl : Ul şu
bat 1937 ve 29 ikinci teşrin 1~37 No. 3115 ve 
il272) - Meztuı ve lıer hangi bir ·ebehle mıızuı· 
olan bir vekile 1cı·a V e killeri H eyeti azasıııdaıı 
bir diğe ı·i muvakkaten niyal>et edeı·. Ancak bir 
\'ekil lıir \'eknletten fazl as ına ııiyabet edeııı z. 

1! ckilleı·in itha.ıııı 

Ellinci ma.dde- Pluaddel : 1:3 şub:ıı J!J:H 
,.<, 29 ikiııei t t•ı:;ı·iıı ı fl:l7 ·o. :n ı :i Ye 3272) -
lcm Vckillı•ı· iııd en biı·iııjıt Divanı Aliye ~ vkiııc 
dııiı- 'l'üı·kiyc Uüyük l\lillet 3leclis.ince ,· erilı-n 

ı,:ıı ·aı · ,· e ldll<'ttcıı sukutu dah i ıımtıı zaııınııııdıı ·. 

Şimıyi devlet 

Elli birinci madde - İdari dava ve ihtili.f.. 
larr rüyet ve hal , Hükft.metçe ihıar ve tevdi 
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olunacak kımun liyilı.alan ve imtiyaz mukavele 
ve şartnam <ıleri üzerine beyanı mütalea, gerek 
kendi kanunu mabsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şilrayi 
])c,· i el t l'ş kil cdiil'ı·ı·.kt i ı·. ~Gruyi Devl ()ti ıı ı · ii ps;,· 

ve azası vazaüi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tı!crübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yanından Büyük Millet Meclisince intihab olu
ııul' [•]'. 

N izamnuınele r 

Elli ikinci madde - tera V ekilieri Heyeti, ka. 
nunlarm suveri tatbikiyesini irae veyahud <ka
nunun emrettiği hususatı tesbit için, abkAını ee
diılcyi nıulı tevi olmıınııık ve Şfıı-ayi Dcvl cti ıı ıı a 

zarı tedki.kinden geçirilmak şartile, nizarnname 
ler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicüm:burun imza ve ilanile 
mamulünbih o!Ul'. 

Nizanınamelerin kavanine mugayareti iddia 
oluııdukta bunun m<'rcii halli Türıkiye Büyük 
)'[illet Meclisidir. 

DÖRD'UNOO FASIL 

Kuvvei kuaiye 

M rı/ı keıııelcı· iıı t eşkilatı 

Elli üçüncü madde-Mahkı-ııı l' l rin tı! ş kil fLtı . 

vazife ve salahiy<•tl el'i kanunla ıııuayyendir ı•• ı . 

l stiklal 

Elli dördüncü madde - Bakimler bilcümle 
davaların muhakemeıriınde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalittan azade olub ancak 
kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Büyüık 

[ • ] SOS mınıaralı ka·rar : 
Devlet ş üra•ınııı Dwvi dııiı·esi, kaıai vaei/ c gö•·cıı 

nıii.stakil mahkeme sı/at vo ~lıldhiyetile mücelıhez-
dir. ıı nitlan 1991, 

r••] - T c>n1f iZ 1tıahkenı•ııi l:cmım 1Ul111(Waları : 
4, .nı , 1, 69 (1, ) , 4 5, 1134, 1221, 1 68~. 2019, !020, 

ı.J / 1, , !.!71i9 •• 1006 ( !.!), 30.1!! 
sliyc ıııalıkcnwW.·iıı r air/ kanı11ı ntıınn.rnuın : 

.167, 1848 (1 9), ~~""' 
469, 491, Si/4 , 981, .n'.ı;, :ır1.s 
SıiUı malıkeıııol<'1'iıte miitedair kanun II IUita;raları 
14 ni•n rı J.Y!.q (10 ô - .; t) 
469 ( 6), 4 f , g 1, 37~8 



ı:ırillet Meclisi ve lcra V ek:illeri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı alıka

mma mürnanaat edemez. 

Lô.yenazı1lik 

Elli belflııci madde - HAkimler kanunen mu
ayyen olan usul ve abval haricinde azlolunamaz
lar. 

Ifakiıııliğin ı'Vsafı uı stıi1'r 

Elli altmcı madde - HAkimierin evsafı , hu
kuku, vezaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti 
n.asb ve azil l eı·i kanunu ı ııalısu~ ilc l ayiıı .. tu
nu r r •ı. 

1/ ı/killllrrin m zi/ e ktıliııl cdemcycccğ; 

Elli yedinci madde - Hakimler kanunen mu
ayyen vezsiften başka umumi ve hususi hiç bir 
vazife der uhde edemezler. 

. l lımiy et 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
keınat alenidir. 

J/tıfi nıuhakemat 

Yalnız usulü ınuhakeınat kantıııu ı••ı nnıe i 

lıiucc hiı· ınalık!'nıeııiıı hariyen rereya nına ınah

l;ı · ııı(' knı·aı · v~ r('hi l ir· . 

Miidaf aa hakkı 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gör
diiği! meşru vesaiti istımal de serbesttir . 

ı · ~t .:i[ r -ve .~cılahiyet 

Altnuşmcı madde - Hiç bir ınııJıkeme va
zife ve sa.Jahiyeti dahilinde olan davaları rüyet
ten imtina edemez. Vazife ve salalı,iyet hariciı;ıde 

olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

[•] - Hakimler kaıııınıı : 11560, Jl!Oii, 3601. 
[ .. ) - Ceza. muhakemeleri usulii kanunu 1-'lll 

HııJ.:ı.ık 108C 
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Vazife 

Altmış birinci madde- (MııııdJ cl : 13 şubat 
1!:1 ~17 ve 29 ikin ·i te~ ı· iıı 1937 o. 3115, 3272) 
Vazife lerinden münbais hususatta 1cra Vekilieri 
ile Şfı rayi dev let ve •remyiz mahkemesi rüesa 
\ 'C azasını ve Ctimhul'iyet Başıuiiddeiuınnmisini 

ımıhakeın e et ın <' k ii ze ı·l' hir ( Di vı.ı ııı .A li ) teşkil 
nlıınuı· . 

Azmı ı ıı adedi 

Altllll4 ikinci madde - Divaru Ali atalı~ı 
için on biri Mahkemei temyiz mıu Şftrayi rlev
let rüesa ve azası meya.nmdaıi ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile 
yirm i bir zat intihab olunur. 

Reisıer 

Bu zevat ı:eyi Jıafi ve ,ekaeriyeti mutlaka ile 
içlerinden birini reis ve birini :reis vekili inti
bab ederler. 

Nısab 

Altmış üçüncü madde - Divaıu .!.li bir rei. 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ektıeriyfti mut
laka ile kanar ittihaz eder. 

lhtiyat aza 

Mütebaki altı zat ledelicai> beyetin noksıl
nıru ikmal için ihtjyat aza vaziyetindedir. 

lşbu ihtiyat aza üçü Mahkeınei temyiz, üçü 
Şftrayi devletten 'tllüntehab aıa arAsından ol
mak üıere kura ile tefrik oiurıUTlar. 

Reisliğe ve t'eis vekilligiıı.e indhab olunan
lar bu ··ku:raya dahil olmazlar. 

Al~ dllrdüncii mad.1e - Divaru .AJ.inin 
müddeiumumiliği Başmüddeiumu.uıilik tarafm
dan ifa olunur. 

Karaı·l<ırm katiyeti 

Altllll4 befbıci madde 
rarları katidir. 

Divaııt Atm in ka-

_; 
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Kanım ve ıısıılü ınııhakeme 

Altmış altmcx madde - Divaııı Ali nıeV?.ıı 
kammlıırıı tevfik :ı ıı nıuhnkcıııc i<'ı·ıı vı• hiiküııı 

ita eder. 

JJiı •mıı. Jlliııin leşki/i 

Altmış yedinci madde - Divıını Ali gö ı·ü leıı 
lüzum üzerine 'l'ürkiye Biiyük Millet Meclisi 
kararil e teşk il oluınır. 

BEŞINOt FASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

1/ürı-iyeti tarif 

Altmış sekizinci madde - Her 'l'ürk hür 
doğar, hüı· yaşar. Hiifl'iyet, başkasuııı muzıı· 

u lnıayacak lı~ı· tüT'lü tasarruCta bultı ıınıaktı r . 

Hiirriyeti?ı hududu 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için 
hududu başkalııl'lıuıı hududu hül'l'iyetirliı·. Bu 
hudud ancıık l<nnıın ınıırifetil e tes lıit V(' tayiıı 

edilir. 

Müsavat 

Alt:ııı.ış dokuzuncu madde - 'l'üı·klcr kanun 
nazaroıdn müsavi ve biliii ·tisna kaımııa ria
yet! e mükelleftirler. Her türlü ziiını-e, smıı:f, ai le 
ve ferd i mtiyazları mülga ve ınem ıı udnı·. 

Ifııkııkıı tabiiye 

Yetmişinci madde - Şahsi masuıuyet, vic
dan, tefekkür, keliiın, neşir, seyahat, akid, siiyii
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir

ket hak ve hürriyetleri '1'ürklerin tabii huku
kıındadır. 

Masuniyetler 

Yetmi' birinci madde - aıı, nın!, u·z, mes
l<en lı e ı· türiii taarı•uzdan ıııasunchll'. 

Masuniyeti şalısiye 

Yetmiş ikinci madde - Kanunen muayyen 
olan ahval ve c kiliden başka bir suı·etle hiç bir· 
lrimse derde 1 ve te1'ki:f edilemeıo: . 

Işkence ve saire 

Yetmiş üçüncü madde - işkence, eziyet, 
nıusnclere ve ııngııı·ya ıneııınuduı· . 

1 stimval ve istimlak 

Yetmiş dördüncü madde - (Muaddel : 5 şu
bat 19!37 No. :3 11 5) - Unıuıni nıenfaatler i ~ in 

liizunıu, usnlüue göı·e nn l aş ılnıadıkça 1·c malısus 
kanunlal'! ınucilıince değer pıılıası peşin veri lme
dikçe hi~ biı· kimsenin ııınlı istiıııval 1·e ıııiilkü 

istimluk olunamaz [•] . 

Çiftçiyi toprak salıibi yapıııak ve orman la
rı Devlet tarafmclıın idare etmek için istiııılılk 

ol ımacak arazi ve ormanların istim li\ k bedell eri ve 
hu bedcil erin lediyesi suı·et i, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fe,·kall'ide halleı·de kanuna göı·e talıınil olu 
nacak para ve mal ve çalışmaya dair ıııükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hi ~ 

lıir fedakfıl'lık yapınağa zorlanamaz r·•ı . 

Vivdan hiirriycti 

Yetmış beşinci madde- (M uaddel : G şubaL 
1937 ve No. 3115) - Hiç bir kimse mensub olduğu 
felMefi içtihad, din ve mezhebden dolayı mua
hezc edilemez. Asayiş ve umumi ınuaşeret adalıı 

na ve kanunlar hükümlerine aykırı bulnnrnamak 
üzere lıcı· tiirlü dini iiyinler yapılınası serbesttir. 

M e,çken ıııasııniycti 

Yetmiş altmcı madde - Kanun ile muay
yen olan usul ve ahval haricinde klınsenin rıws

kenine girileınez ve üzeri taharı·i edilemez. 

Matbııat 

Yetmiş yedinci madde - Matbuat, kanunu 
dairesinde serbesttir ve neşrNlilmfflen e~'Vel tef
tiş, mııayeneye tılbi değilnir. 

[•] -
9!9 - Devlet demiryolları iııtimUik kanunu 

ı G07 - Bu kanuna müzewel kanun 
J710 - Belediye iııti1ııUık kanuııu 
9887 - Milli Mii.d.afaa ihtiyaçla·rı ;ç;,. yaP'llacak is

timllıkÜ>f' hakkında kamm 
[••] -

J780 - Milli korunma kanunu 
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Seyahat 

Yetmiış sekizinci madde- SeferLerlik te, iua
rei örfiye halinde veyahud müstcvli emmzJan 
dolayı kıınunen müttehıı~ 1etlnhir icabatmdan 
olıınılc vazcılilı·cek takyid~t ıııüstesııa olmak 
üzeı·c st·yahııt lıi<,: bir sıırell~ takyiuata tftbi tu
tulııııı:ız. 

V kud ve scıi1·c 

Yetmiş dokuzuncu madde - U kııduıı, siiyü
aıııeliıı. tcıııelliik ,.c tasanııfuıı, iı;tinıaatııı, cemi
) t• ilcrı ;ı 'e ~ıı·lıcıl~ı·ııı lıııılııılıı lı li n iyet i kaıııııı

l:ıı· ill' ı;ıı;•;ıııTalıtı ı ·. 

Tedri.ıat 

Se!,scninci madde - 11 üküıııı:t iıı nczaret ve 
ıııura:.alıl'~i allıııda \'C J;aııuıı dairesinde lıer 

türiii 1 edr isal sl'l'iJl'sltiı·. 

Seksen birinci madde - l'osta In ra verilen 
e\'l'a];, ıııektıılıl<<l' ve her ll(J\'i eıııaııctleı· saliihi
yctta r ııı iistaıı tık, malı keuıe kararı olıııaclrkça 

açılaııııız v~ tel:ıı-wf ve telefon ile vaki olnn nııı
hııberatııı ıııalırcın;yl'li ilılıil oluıııııııaz 1"1 

i 1 2S Jaiıwuutuwi 198H ta'l~ilı t.'f' .J8:20 sa1nlı Rn4mi 
t:ı~.:f,•,ıf, r·t'., . ,, .) ,;m.ıJidtdd kararı: 

'J'f ··,:l:i lo iı ı xwo:tı• krum?W1trl.n 81 1.ıci mrıddcsiude 
mnltt ·ı !IL u• i tı'tlı il ul.uuı1nnyacu.yı zikredilen 1nuhube
rrıt, 11 ;'t,'l·· ~· ·o f.,·,'.:ı/; uuı ve muulnrlUtına tcuı.lliık cdt•n 
1/lı'l'•fıir: tı )UTt o l1ıuı.ı. if.<jrı8t ra.i.z ol'mayan şahsi lw .. stt· 
.. ~.tl u tıııltf ttll1k olmııl.' ldzımgelib yoksa wuıyi:J ve in.zi
ba.ta miile11llik Pe H iilciwıctia miidaluılesini mii•telzim 
jr'U iifllıi rtı ıtlt rı ıl(/ ' d.ıil'd nidcsüı.in keyfiy ctten. lıa
l~t·rrl.u ' !ı.l 11H~t ictıf, edeco[jin .. e ·ue 1ıitekirn, ceza ka.nu
!' Wtln :,!.),, ncı IH1t1ldn~inde nwmwrlardan bi1·i vazife;
,; .• ıi JIHJ'h!i1 .-r=nıdtt ,,u,muriyrti?ıe nıii.tenlli/G olara.IG tcı
l.'ıl • ni ,, .,.,,,, ,,ı 111 t."f ' Izim bir ctunı~ vdkıf olub da a.i(l 
oldu}/( ılııirı!tft Jı,ıf,t'rdtır l'lnıektc Uıuw.l ue ter<ıhi 
• ılı·;-.u• f,i,. sı·nı m11ddctle mcnıuriy('tft.!lt m.a/ıru.uıiyetle 
/,~,:nılur fLIJir cc:uın nakdi ile de cezalandırılu.caüı su
nı/w.·,·~~ ı •u·:h: ,. ,,lı w .. ;:rtıa 11e telural ·muhnbt•re mcnı. t'r
lı ,·: tlu rtlf!/itlıı/; f'l("t.~Ur sı11.1{ Vt' itfadına dahil hu
[Nnuıllforwo ,,,r,. lmnla'rın biiyle bir e1nri kanuni ile 
mu/1. ltt JiıJ• •f,, ,:t 'Jel; ı·c .tıü.bhe olnıo.dığtnı ve bu 
l11ılu/.ıl:i (dfl irf'i ııit!ı·,ini haberdar clmr•k ) krıydi /ıiç 
/,ir ı•aJ,·it dt fd!fntf rrıultrtl)e·ratın.ın nuıhrrm.iyrtini ih
l•i[ ... rrı, ~.·r!ı· idtf/.J;i t•rlilmiyece{}inclen bu 11(tSBı ha
' •n .: 1 , ... ,,-·tı~lı c.·N"iu<· /.:(tnunınıa afflti. 1nuhnlij lli.işm('

W •4 t1ii ı·,hdlr ltWhrıl.•ere uıem .. u1·lan. ~w; delillerin~ luı.
l'i. oltlı.'j''ll"' J:,tmlftl ettikle ri telgr(L/nanır lt'ri Müddei
ıntt•f •n:li·~r· /h'mr tlt• nıiikellef olm.u.lt.ın liizun.gelecerii 
ct· Silt; uıt.ı..:•trlru·,, · ~ Ul.ı't.'cudiyPLitult•rı :;ülılıe ediletı 
tf'lur,fnııml'lr-rc: !tılincc; ceza lc<ınununun tahmıil vt
lirii nıiilvo/l~fiııcl nııılıabcre nıcnıııl'larıtt<ı tevecciı!ı 
edeceği ı·e aid olduı/u m ercie lu•her vermek şeklittde 
ucrlli r11lı !1< n''iı cihetle muhcıbc1·e rncnuırlarının hcl
sıl ··rler·el.'ltri /:>ınıude J/Öre hareket etmeleri zaruri 
/mlwıdıı4" li- 1 - I 93/J tarihinde e/(seriyttle klllnıl 
cdılı/i . . 

llıbm· ve şikayet 

Seksen ilönci madde - '!'ürk ler gerek şahıs
luı·ıııa g"<'t'ck aııııııcye müteallik olıu;ık kavaniıı 

ve nizanıata ınıılıalif günlükleri liusnsattn meı·
ciiııe ,·c 'l'üı·kiye Büyük Millet llleclisine ınüu
fHiden veya nıüçtemiuıı ihbar ve şikayette bu
lunabilir. Şuhsa nit! olaı·ak vukubulan rnüracaa
tin neticesi müstediye tahrireıı tebliğ olunmak 
mecburidir. 

7'abii nuılı keıne 

Seksen üçüncü madde- Hi r; kiııJS(' kuııuııeıı 

tabi olduğu mahkemeden lın~ka bir ıııalıkt•ııı ye 
eellı ve sevkolunaııı>ız. 

Vergi 

Seksen dördüncü madde - Ve ı ·g·i, Devletin 
ııınnıni masarifine lıalkııı iştirn.J<i demektir . 

Bu esasa ınugayir olarak hakiki veya liükıııi 
ş;ıliıslaı· t.nrafmdnn 1·eya onlar ııaınıııa riisuııı, 

rı~ar ve sııi ı· t~kfılif alııııııası ıneııımıtlııı·. 

Cibayet 

Seksen beşinci madde - Vergileı· ııııcak bir 
kanun ile tarh ,·e ciba~·ct olunabilir. 

Devlet, vilayet i dıı rei hususiyeleri ve bcledi
yelercc teaırıülcn cilınyet cui lıncl<te olan ı·iisnm 

ve tekfılifiıı kannnl:n·ı tanzim eelilineeye ka(lıır 

l;cıııakilıı cilınyctc rlcnıın olııııııbilir. 

ldm·ei örfiy~ 

Seksen altıncı madde - llarh h:ıliııdı• wya 
lıaı·lıi il·nlı ct1i ı·ecck lıir ,.m.iyct hııuusııııclıı n'.''" 
i~.,·:ııı zıılııırııııdıı YI' YU Inı d vııtnn ve 'ümhuriy~t 

ııl!'yhiıw ku,·vctli \'C fili teşclıbüsııL ,· ukuuııu nıii

eyyid, ka t ğ i eııı:ıı·;ıt göı·üldiik1c, lel'll \'ckillcı·i 
llr•ycti miirlclC'ti lıir :ıyı ter:nVÜl'. tnı!'ıııck iiz t: ı·l) 

uıııumi veya ınevzil iduı·ei ii ı·fiyc ilan edebilir 
ve l<eyfiyl't lıcıııcn Meclisin tasdikıııa anuhııaır. 
MccUs iıiarı•i ,;rfiyc ıııiiddetiııi, iııdelicnlı tt>ıyiıl 
veya t~ııkis edebilir. J\leclis ınür.tcıııi rl~ğilse 

d erha l içtiııına davrt oluıııır . 

ltlarei örfiyeniıı fnzln t c ıııaclisi ~fccl isi ıı ka
rarımı mü1ı~l'llkkıf1ır. 

lclnrei iirfiyc şahıs vı• iknnıctgilh mnsuuiyetle·. 
ı·inin, nıatbıınt, ıııüras~lüt, cemiyet, şiı·ket hür-
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riyetlerinin muvakkaten takyid veya talikı de
mektir. 

İdarei örtiye nuntakasile bu ınınınka dahilinde 
tatbik ohmacak alıkilm ve muameHitm sureti ic
rnsr ove harb hallnde dahi masuniyet ve hürriyet
lı>ı ·i ıı larv.ı tıık.vid 1'(' t alikı l< an uııla tesbit olu
nur r•ı. 

Mecburi tahsil 

Seksen yedinci mıı.dde - İbtidai tahsil bütün 
Türkler iı;in mecburi, Devlet mekteblerinde mec
canidir. 

Türklük sıfatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve n·k farkı olmaksızın vatandaşlık itibarile 
('!'ürk) ıtlıık olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanın 
sulhünden doğan veyahud Türkiyede mütemek
kin bir ecnebi babanın sulhünden 'l'ürkiyede do
ğub da memleket dııhilinde ikamet ve sinni rüş
te vusulünde resmen 'l'ürklüğü ihtiyar eden ve 
yalıud vatandaşlık kanunu mucibince Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı knııunen uıuııyyen olan ahval
de izan edilir. 

,• 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

Vt"layat 

Teşkilatı mülkiye 

Seksen dokuzuncu madde - Türkiye coğrafi 
vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarmdan 
viliiyet lere, vilayetler kazalnra, kazalar nahiyele
re münJ(aseındir ve nahiyeler de kasaba ve köy
lerden terekküb eder. 

Hükmi şahsiyet 

Doksanmcı madde - Viliiyetlerle §ehir, ka
saba ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. 

Tcvsii mezuniyet ve t e{rikı ve:ı:aif 

Doksan birinci madde - Viliiyetler umuru 

( •] • Or!i ida1·e kanunu No. 118112. 

tevsii mezuniyet ve tefrilu vezai! eııası üze ı·ine 

idare olunur. 

Memuriıt 

M emur olmale hakkı 

Doksan ikinci mıı.dde - Hukuku siyasiyeyi 
haiz her· 'l' iil'k ehliyet ve istihkakmıı göre Dev
let mcııı miyetiml c istihdam olu nmak lıııkkrııı 

haizdit·. 

Memuritı kaıtu?tu 

Doksan üçüncü madde - Bilunıuın memur
ların evsafr, hukuku, ve7.tıifi, maaş ve nın

hassasatı ve sureti nasb ve azilleri ve terfi ve 
terakkileri kanunu mahsus r·ı il e muayyf!n<liı·. 

Kanun(' muhalif eva.mir 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha
lif olan umurd a lınıiı·e itaat men ıurıı rn esu li,vet
ten kurtarmıız . 

Umuru mali111 

Bütç8 

Doksan beşinci mıı.dde - (Muaddcl : 12 kii
mııınPI'Ye l 1!):! 1 • 'o. l fl9:~) - Muva7.enPi uııııı

ıniye kanunu lüyihası 1' <' lnıııa hağlı lıüt~elrı · vr 
eedvelleı· ilc ıııiilhak lıüt~elcl' Meclis(' ınııli yıl 

ha~ından en ıız üı; ıı~· el'l·cl taiHliııı olnnııı·. 

Muva:ı:eııe haı-icinde sarfiyat 

Doksan altıncı madde - Devlet emvalinden 
ıuuvıızonc hııricinde sarfiyat cııiz Jeğihlir . 

Biitçenin müddeti 

Doksan yedinci madde - Muvazenei nınu

nıiye kanununun hükmü bir ~eneye nıııhsustuı·. 

H esabı katği kanunu 

Doksan sekizinci madde-Hesalı ı katği kıı

nunu müteallik olduğu sene bütçesinin devrei 
hesabiyesi zarfmda istibsal olunan varidat ile 
yine o seııe vukubulan tediyatm hakiki mikdarı-

. nı mülıeyyin kanundur. Bunun şekil ve tnksima-

L•J • Memııı-in ktınıınıı No. 788 
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iı muvazenei uıııtımiyc kanuııuna ianıaınilc nıü
tenazır olacaktıı·. 

Iki sen~ 

Doksan dokuzuncu madde- H~abı katği ka!. 
nununun layihası müteallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin teşrini
san-isinin iptidasma kıtdar Biiyük Millet Mecli
ırine takdim olmırnak mecburidir. 

Divam muhasebat 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
meı-but ve Devletin voridat ve masaı·iiat~ı 

kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mü
kellef bir Divaııı muhasebat mliesssestlr [•]. 

T!mıııııi mutabakat beyannamesi 

Yüz birinci madde- Divanr muhasebni, )tiDl.\· 

mi mutabakıı-t beyıınııam,esini, taall\lk ettiği he
sabı katği kanununun Maliycce Büyük Millet 
Meclisine takdimi tarihinden· itibaren nilııı.yet 

altı ay zarfında Meclise takdim eder [ .. ). 

T~şkiUitı e$asiye kanununa aid zavalııt 

Teşkilatı esasiye kanununun tadili 

Yüz ikinci madde - Jşhıı 1't'şkililtı esasiye 
kamınunıın tadili aşağıdaki şersite tabidir: 

Tadil teklifi Meclis nzayi müretiebesiııin Hi
ıı kal bir süli.isi.i taraintdan imza olU'lımak şarttır. 

r•J - !9! numaralı karar : 
Divanı mııha•ebatın, lüzumunda, bir kanunun tel

sirini M eclis r-i11asetinden taleb etmek hakkına malik 
olduğu He11eti umumiyenin yirmi ikinci içtimaının 
Mrinoi cel••Rinde lakar-riiA- etmiştir. 

6 ktinuııusani 19!7 
[ .. l·Z.C.~9-XI-1939S.44 :45 

1- XII- 198!1 ,<;. s : 9 

Tadiliit, ancak adedi ıni.irettebin sülüsnnı ek
seı-iyeti arası il e !;abul ohınabilir. 

Tad,ı'l olunmııyacak madde 

Işbu kanunun şekli Devletin Ui.imhuriyei ol
duğlltlla dair olan birinci maddesinin tadili ve 

lağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilerneY 

Tatil ve ihmal 

Yüz üçüncü madde - 'l'eşkiliitı I'S~siye kn
nımunun h.iç bir maddesi, hiç bir sebeb ve ba
hane ile ihıııal Yllya tatil olunaıım:~:. Jli <ı bil' kıı

mın ' l'eşi<ilit1J esasiye kaııtuıuııa ınünıı[i olııınaz. 

Bu kanunla miilga kavanin 

Yüz dördüncü madde - 1293 tari-tıU kanunu 
esasi ile mevaddı m1ıaddel esi ve 20 kU.muıusnııi 
1337 tarihli Teşkilatı esasiye kanUI\U ve müzey
ye l iit.ı ve tadilfitı mülgadıı·. 

M eriyeti icra 

Yüz be~inci madde - Bu kanun tarihi neş

rinden itibnı·en meriyiilicradır. 

20 nisan 1340 

Teşkil.lı.tı E•ıı,.iye lwııunu ilc zeyi(lerinin miizakc
rlttıııı Uıtiva Pdnı zal>ıt r.PridPlPriııin r.ild '" sayıfu. 
mımaraları : 
D. Ci/d 

Il 7 241 : 287, f/.90 : 291, 516 : 51iti, 8:25 : 858, 
859 : 862, 909 : 910 

]( li 108 : 1:19, /181, : 420, 480 : 1,98, 46'5 : J,GG, 
68,) : i20, 1005 : ı 0/,~ 

lll ,J 104, 112, 125 : 126 
IV 4 26, M 
IV 2.> 80, 82 : 85, 85 : 86, Bii : /IX 

V .; :ıJ, 3.1,, 37 
V LG 2, 38, 58 : 75, 75, 81 : 84 
V 20 76, 78, 8.,, 86, 87 : 89 



2 - İntihabı mebusan kanunu 

!'T'ahinıi vakıı~ıi ilc ııe~ri :i nıınazan 1326 I'C 20 eyliı l 1324) 

FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Meııuıliki Devleti <k 
ıııaniye ](' ıııehıısan intihabı sancak l a ı · it.ihıır·il(' 

i <'nı lolın ııcıık VI' Jıpı· xıııwak lıiı· daiı·ri iııtilıa 

hi~·e I'P lıl't' ııııhi.v\' hiı· ~ulwi intihnhiye itibar 

ohınacııktrr. 

İKİNCİ MADDE - Kııııuıııı r>nsıııııı altnıı~ 

lıeşinri maddc~i ııııırilıiıwc n eyeti nıebu~aıı aı.ıı

~ı her· elli lıin niifu ·u zükfını bi ı· nefer olnıak 
itibarilc f<>rtib oluml<'ıık ,·c niifusu zükünı l'i li 
binden duıı Ye.vıı zi,vacle ohııı ~ıını·ıık lardıı ~·iı·nıi 

he· hin ııüfııx ı>Jii lıiıı itilıııı·ında tutı lıwııktır . 

Şöyle ki; bir sanrak yirmi lıcş hiıı niifu~u 

zükfı rdıuı ibaret o l ~ıt dulıi lıir nıclnı~ intihalı ('(]p. 

<·rği gihi diğeT bir sanrak ahali"i y~tıniş heş biıı 

nüfusu ı.i ik (ıı · l:ın :ıkal oldııj!u lıalrll' dahi yıılıııı. 

lıiı· ınl'hns iııtihalıına lıııkkı olarakl ır. Bundan 
zi~·udPs i i~iıı .v [iz .'·iı·mi h<•ş lıin<' ka,lar iki VI' .diz 
yetmiş lıiııe k<ıdar ii~ 1'<' iki .viiz yi rmi binı• ka
dar döı·t ıwfer nıehu~ intilnılı olunarak VI' lııı 

mikdardan zi~·ııdt•<i lıu ııi~hct iiz<'rinc arttırıln

caktrr [1). 

[1] Bu ııuı.dde, :J nisan JJJ9 tarih ve :J%0 nunuvr<ı· 

lı kanımun birinci maddesi ile berı•eçlıi zir tadil edil
miştir : 

Türkille Bü11iik Millet Meclisi 1nikd<ırı a.::ası Tür
kiye Drı • lcH lwtJ... ... ndon her yirmi bin nüfusu züMır
da bir ne/ er olmak ii.zere intihab olunur. Bir dair ei 
intihabiyeniıı nüfusu zii'k>lru yirmi bi>tdeıı dun olsa 
ılrıhi her lı<tlde bi•· mebus inWuıbıtUı hakkı olac<ığı 

gibi niifu•a ziiM1.r11n yirmi binden /azlası içi>ı ber· 
ııeçhi ati muamele ila ~lunur. Şöyle ki : 

Otuz bine luıdwr bir, ota: bin birdon elli hine ka
rlM iki, elli bin birden yetmiş hin.e kadar üç, yetm'i$ 
bin bird<•n dol.·saıı bin~ kadar dört mebıts iııtihah 

obmacnk ve lm mikdnrdan :iyadeıri. bu nisbet üzen 
rırt tınlacaktır. 

- Bililhnre t598 num.f<ralı kammun birinci mml
desi" göre a~ağıdal..'i şekli almıştır : 

Türkiye Büyük Millet Mı•cli•inin üyeleri TürkiyP 
Deı•le/Ji hnlknıdm> lıcr kırk buı nil/ust€ı bir lci<ri ol
•nak üzere sedlir. Bir intilıab drdre~itıin tıii/ıısu kırk 

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanzimi 

UÇUNCU MADDE - I şbu ka.ııuıınanl!'ııiıı 
tarihi neşriııdcrı itibaren bilcünıJc Osnıanlılal'llt 

nüfusu zükfıruııu lıavi hcı· kazadH biı· riE'ftrı·i 

P~~~ tanı.iıııine iptidar olunur. 

DÖRDUNCU MADDE- H er kazada me,·

cud olan Osmanlı nüfusu ziikftı·unun esas deftp . 

rinin tanzimile vukuııtııun tashihi ını"nııddı at i
yede beyan olunll(~ağı veçhilc belediye ınct•lix 

leri ve na.hiye meclisleri l'i.iesMı 1·ıo eimıne 1'1' 

papaslar ve hahamlar Ye muhtarların clcrlc'<:<' 
derece vazifeleridir. 

BEŞİNCİ MADDE - l~hu kımuıııuı.ııı<> hü
k(ımeti sımiye mıırifetilc irlarci beledi.ve rei~iıı" 

1· u~ulünde lı<•l,•di,,·ı· l ı .,,·<'li 1•elb ik uleıwn kırnal 

olunıwııl;tıı·. Batkhu kaza dııl ıil'ııd" lııılıııı:ııı ıwf. 

si şehir· l't' kasaba nıalıa)lfıtı defterin in tıııızinıi 

için eimııı" 1'(• papas 1'<' halıanı ,... nıulıtarlar il<" 

hl'ı' mulıal.lı•ııiıı ıııııl<•h~>ı·anıntlaıı iki~t'l' ve.nı Ü1;rr 
kişi ~ı rasi l \' dairei belcdi,,·eye telbuluıwl'llk lıan~i 

·emaattuıı olu ı· i~e olsuıı nıalıallcı · indı· kıtelimen 

sakin olan ve,,·:ı biı· st•ncclcıı beri tııvattuıı <'dl'ıı 

0Rmanlı nüfusu ziikfı ı·unn n ril'ftı•ı·ini nırı·hut 

ııiinıunc>~i l"~ lıil<· s('kiz {!'ÜU uıl'l'ındıı tanziıııi 

lmnları1 l!'nhilı olunıt<'aktıl'. ~lt•Y. kiır niinııın r 

I'P<:hilr lll'r mahalrlr .vııpılarıık eleffer iki kı-;

ma ıııüııkıt."'nı olulı hiı· kı~mı .wn i tev!'lliid l'd<'n 

O~nıanlı ııüftı~U :r.iikfınından lı<•<] il!' .''il'nıi hl'~ 

.vnşına değin ve diğer· kı ·nı ı .'·inn i heş yaşını 
tccavür. edrnl<>ı·in !'xanıisiııi lıııl'i olaeal<tıl'. 

Sinleri cliirı niif'us dcfterindl' muka.v.1"d oJ. 
nınyan Oı<nııınlıluı·ııı kıt~ yn~ında olduklıırııın 

dair cimm<' V<' pııpnslar 1·e halıanılar ilı• ınuh -

bindeıı a~<ıöı ol!ıa dltlıi her luılde bir mebu<ı seçrneğe 
luıl.-lcı ol~ıcağı qibi nüfwnın kırk bimten yukarı.sı için 
rı~nğıdcıki gibi ·mı11ımele yaınlır : 

Elli beş bi>~e kndar bir, elli be~ bin bird~n 95 bifl.e 
kndtu· iki, tlok$an he~ bin birden ı.Y5 bine kada.- ıi.ç, 

J ,l.~ bin birde11 175 bi>1r kadnr dört mcbııs seçilecek 
t•e Inı nıikdıırdruı ziyn.d.eR'i bu yolda ıırttırılacnktır. 



taı·lııl'llı vı• ınul~htıı·aııdan olan nH•zkıiı· iki 
,·cyıı Üı; ki~inin tahkikat il'ııdesi ınutl'lıer aıl 

dolunaı·aktır. ~u kadar ki. ımılıallı · ahııli~iıı 

den kaideten aksini isbat l'dl'n oluı-sa ılı•ftı•ı·ı·ı• 

taslıihi i('l'ıı ulwıur. ll] 
ALTINCI MADDE - :\ef~i ~ı·hiı· n ·ya 

kasaba nıahall fttına tıınhilıatı lüiiınrnin inasını 
nıiit<.'nkih billrtliye ı·Hisi kaza tlalıiliırdl' lıulun:ııı 

nevahi nwcl i~ rcislcl'ini ıııuaviıılol'ilc iki~eı· ,.,._ 
yah ud ii~L·r· kişi cl'lb ili' zikruluıııın dı•rtrl'i l'sasi 
nin nihayet l)('l'alıcı· bil' defaya malısus olınıık 

üzen· reisi kazıı.va cdlı ile beşinci maddede hı·

yan olumluğu Vl'~hilı• iki kısım olarak s~kiz ~ün 
zarfında dPftc-ri ı•sasinin tanzim olunmas ını tal'if 
vı• lcf'hinı edecektir ve nihayet meclis n•isi nıua 

vinlcrile beraber re~i nalıiyeyc a\· cktlı·ı·indC' ıı 

nııhi,ve d<ılıilind~ lıuluııan kurıınııı L·iıııııw \'1.! pa 
pas 1·r lııılıaııı ll' ıııuhtarlıı!'ile ınutı•lll'raııdıuı iki
şer veyahud ii~er kişi <'clb ile zikrolunan dc[tcı·i 

('sasi ııiıı ııilııı,, - !'1 sddz ~iinde taıızinıiııi tı•ıılıilı 

l'deı·d<tiı ·. 

YEDİNCİ lVIADDE - ller nıııhall<' ,.,. kaı·i
·'' ı•nin imanı ,.,, pııpa~ vı.> hahaııı vr ınulıtm·lan ,.,. 
ınutrlwraııı dl'ft<•ri t' S<k'i taııziıni lıakl;ıııılıı olıııı 

emri aldıktan sonra her ~rün kilt·iyc \' ı ' nıahıı.llc 

l'indr ııılinasih lıiı· ıııohullt- ı.ceeııınıü ile 'l'iirk ı:ı · 

olarıık "'' lisanı 'T'lirki.n• l'iık ıf olına_,· aıı kü,,·Jpı·dı · 

ınt•r];<•y,ı· !(Pidiğ'i ,· ;ıkil 'l'iirk~ı·.\'1' l<• ı ·ı•iiıııı> olun
mak üzere kııri~·l'il'riııdl' tPkrlliiııı oluıııııı lisıııı 

ları vt• zikroluııaıı tı•rtib (iZL' I'l' dı>rtı-ri . ·sıısi~ i 
nihayı•t sekiı g\in zad'ıuda iki niisha olııı·ak 

taııziııı ' 'e tı•ıııhiı· ile lıir niishasını hı•nwıı nıı

lıi.'' '' ı·pislı•ı·iıH· vı• rilı JiğPı' ııii~hıısı ı n ııhıı llı• vı• 

l;aı·i,,· l'll'riıHh· <'ll ıııüsiıı olıııı ıııuhtar ıı ı hıınt•sin

ıll' hıfzolııııur . 

SEKtzıNCl MADDE- \'imıi heş I:!J .vaşı 

ııı trrııv iiz rılı · ıı Osnııınlılartlan hukuku ınNll'-

[1] .J ni8tl1t J.J./9 lwrilt ve ,Jf ll nu't1ıtn·nlı k(l1/li1Wil 

(On .«· kı.:: ya~ım ilm1.11l rrlen heı· ftrdi : ııkıi•· i>ıtilıflb 

etmek hııkkıııı haızdir) meıı-lindc !..'i ikirıcı 11ıculdtHi ınu

rib i ııc c . /m >ıuıdde trulil olıımnuştn. 
- Yinı /•11 mndderl••ki (n•· kiz gım), 1 ı Il! mmtM'nlı 

kmwıı ilc , 1927 ""'"'8i intihrıbımı •mıh•ıı• olnırık üze-
n . ( nört (lll tt) ı • indirilmfııti. 

- 25!18 uıımarfllı kwıurı i le de, mnddweki (lll ll"' 
~ını bitirnıln') ''"Ydi ( !!2 yıu;wıı l>i tirenle1') şekliııd• 
rlegiştirilmi~ u (:iikıi,.) ktıydi knlrlırılwrrık yı·rine 

(Kndıtı, erkrk) konulmuştıı1'. 
[2] Ke:tı. Jitri numnrnlt krıııım m11oibincr O>l ••·

h-i: .. ... 
!SiS- 2 ilr ya~ . yirmi ikiye ~kanlmıştır. 
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ni.,·edeıı s:ıkıt olnıu? \'t' .l'>ı t:ılıii,vl'ti P<·ıwhiyctl<• 

v~yıı o iddiuda huluıınııış olıuı \'t'_,· ıılıu<i ninınıı 

ııwhsııs ıııucihiııı·t• ııınvııkkatl'll hizmeti t•(·nelıi,,·e 

inıti_,·azını haiz olnıı ,· ı•ya iflı'ısına hiiknıoluııulı

t a iıırlri i ı i har t>l nıt>ıııiş n~·ahud ınahcuı·iyet ine 
hüküırı liıhik olulıta l'ı•kki ha ·ı·ı•dilıneıııiş olnnla
l'lll ve biı· kimsenin lıizıııctkal'l ığıııda bulunan 
ve sui ııhnıl ik rnüşll'lıir · oluıı n• hiı· cii ıılı:ı \ 'C 

c·i ııayellt• ıııahkCıııı lllıluııan l:ı ı·ııı esaın isi k :ı ı ·ş ı 

sında ' '" Jcfleı·in ıııiüfıhııımt hunı>sinrlc keyfi~·el

fp ı ·i işar VI' tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - ni,. l<inıse biı· s<'
nerl;•n beri hp ı· hanA'i kaı·iyc ve nıaha llt>de ikıı
nıt'l etııırkt!' isı • ol ınıılıııllı• \ ' t' kııri,,·enin dl'l'tı•

ı-iıa• ka.'·doluııu<'aktıı·. ~~~ ~ar·t ilr ki. intilıabı 

ınehusuıı hulwkunu haiz olduğun~ Jair tcrk~.v

lediği ııııı hall<• vP,nı kıı ı·i.1· ı· ınuhtıı mı dan .''(•ni 
ka_vdolunııı-ıık nıahnllı• 'ı·.1· n kııı·i_vı• nıuhtarınıı 

hitah,•n lıiı· kıt:ı ilnıülıabı•r gı>Liı·t•cf•kti r . 

l\ lrmurini l>ı •,· l e ti Aliye işhu ilınühalıcn• 

ınulıta~ olınayıh int ihabı ıııcbusan zamanındıı 

hrr hııııl('i ınııhııll<•dı• bulunur· is<• '' nıııhıılleılL· 

ı·ı•y vcrım•ğı· lıuklıdıı· . 

1-;il[ılı alt ın dR hıılıııııııı asakiri uizaıııi.n• Vf" J'l'

ılifl' w zapti~·rdrn laakııl ıııülıiziın rütlwsiııi 

lıai7. olanlarııı lnıluııduğ'u ıııalınlde ıııebusıııı in
t ilıııbıııdıı ı·ı•.v ,·crııwğ<' ~liılıiyt'llcri olacaktır. 

Mt>ztıncn vatıııımdıı bulunun vi' nıehus intihabına 
tesadüf eden asakiri ııiznmi.ve ve ı·Pdife v(' znp
tiycdcn nıüntehihlil1 şpı·uitin i hııiz olanların ne
[eı-ata kadar hilaistismı ı·ünılcsiniıı rey vıırnıeğe 
hakkı olacaktır. Ve ıı~kiı·i §Uhane ve zaptiye za
hit.aııındaıı nııil i hakkı intihab olulıda vatıımııııı 

gay ı·i malınidr lnılıımınlııı· nıı•ıııurini snirP gihi 
ilınühıılırre ınıılıtaç · olmayacak! ır V(' lruralıırı 

~ıkıh ask!'re alınarak olanların intihah i~in ma
halleri me<'li~i ınal'il'l'lilr tarıırlunnıl:ııı iı<l<'diklı•ı·i

ııi ,-ekil t;ı~·iııı•tnıt'ğı• suliılıi.n·tli hıılımar·al<tıı· ! 1 ]. 

ll) B rı 80>1 fıkrrı n~ıığıya clı·rcedileıı :l5 eylfıl J.J! 
tarihli /:rmwı ile tadil edihniştir : 

Madde 1 - Bcrı·i. halıri erkdn ve ıtrııera ve :abi
Inn Ue kitçük zabitamn ı•e jaııılrırmıı iünerrı vt ::abi
Inn ı-c e/mr/ı t•e rMiıri cıskeriyeyi Jııu•i ii.tıi/ormııyı 

lfıhis /ıilr iim.lr trıı'?IRIIhirıi ııskeriı11· lıizmet1 nskeriyr
d<' bulmıduklrırı mii11ddrtçr gerek müntehibi evvel ı ı e 

l]rrek •rııintclıibi nmıı llı{tılile hakkı bıtilıııbltınrıı iJıti-

1rıııl edoııezler. 

Mrırldr! - Ortl11 hi:ml'l11ldt lııılıtnıııayım bililmımı 

nııil•knidini /ı ~rrt'Jir t'<' ltnlıriıl' ı • r • i/il/ı nlt1wlo lııtlıoı

mrıyııır iJıt iuat ztJitit ı·r rfrmlilr ı•/rtıdı rtdi/<' ı•t mwı

lıtlı{azıı lınkkı i>ıtihalılanııı iatinınl ecltl>ilirler. 



FASLI SALİS 

Hcyl'ti teftjşi,vıınin \'C nıüntehiblerin vazaif ve 
hııkııku il sureti intihııhı 

OJfUNCU MADDE - Kura n ' ınııhııll a ttaıı 

matlOh olun clrfatir kıı1.anın ınoc·lisi b lcdi ,,·r~ iıı c 

viiı·nd etmcğe haşlaoığT günden it ihıır n ıızns] 

kıı.znnın ~rsıımrtiııc gör!' dörtten ona kııdı:ıı· ol 
mak üz r<> hiT' heyeti teftişiye tcşekkül edccrk
tir. H eyeti fefti~i)·c· meclisi helcdiyP l'('isiniıı 

tııhtı ri.vas<>tindr olrnıık üzere meclisi idııı·cniıı 

ahalidrıı int.ilıııb ohmmuş bulunan nza~ilr hcl<·
diye 117.1\smdau ttwekküh eder ve k;a?.anm rr
snmeti hast'bilc hari~ten bir kaç a1.anın ıılınmıısı
na lüzuın görünür ise heyeti tcfti~i.vc aznlığıı 

kalmili lıc.vcti teftişiyenin iııtiluıhı ilr ve ok cd
yeti ara ilc olur [1]. 

ON BİRİNCİ MADDE- Yirıııi lıı-~ yıı~ıııı 
ikmal rtnıcycn \'C'."Il huknkıı ın<>d!'ni~redcn sııkrf 

hıılunıın ve tııhii~·cti e ıı ehiy<>dc ,-c~·ıı o iddiadıı 
hulunıın veya nınvallkııtcn hizmeti cenchiyı• imti
yııZTnı haiz olan n•_vıı niznm cn iflil~ ilı> nııılıkuın 

olııh indri itihar <'lm eıniş ,-r~·ıı ıııııhcuı·i~·ctinc hii
lriinı liilıik oluh dn frkki hıırir !'tmrnıi~ olnıılar ve
ya doğrudnn doğrıı:vn Devlete 117. ı:ok ve ı·gi ve ı·-

.· 
[1] Bu nıadde, l u ha:>iran 19!7 tıırilı ve 1070 uu

marıılı kanun ile be1·veçhi zir !adil edilmitıtir : 
~ ıını ve nw/ıalUi.ttaıı ma!llfb olan ıle! at ir ka;anııı 

>Mclisi bl'ledisine vii:rud etmeğe başladığı günden iti
brıren cızcı·sı ka.zrınıu. ccsanıetine göre dörtten ona. ka.
dcır olmcık ir.:err bir heyeti tcfti~iye teşekkiil eder. 
H <yL•ti teftişiye m ccli•i, ·belediye reisinin tahtı riycı

setincte olmcık iizfre vilayet merkezleri olan ka:::alcırda 
enciitııe ıı·i ıllliıııii ıdlfi.yct cı;a.•ile -bclcdive a:asındarı ve 
diğer ka.::ıılııı ·dcı yalnız belediye 11ıeclisi a.::asından 

takib olııııuı· ı·e knzamıı cesıınıcti hasehilc ha.-içUn 
bir kııç azanın alın7111ısma liizıım uöriilürse lıeveti tef
tişiye a.zalığına knbul, heyeti teftişiyenin intihabile 
vr ekHerive ti lira ile olur. · 

Kez<ı 9 ·mart 1931 tarih ve 1760 numaralı kanım 
ile bıt mndc/cye <ı~ağıduk'i fıkm illive edilmiş tir : 

ri ncak· fesih, iptal, veya meclis heyetini t eşkil ede
uk mikdrırd<ı tt:<> ve yedek u:<ı kulmamak gibi ~r

lirblcı·lr l•tledilfe nıccli.•i>ıin t e~eklriili/ miinıkiiıı olma
yan 11erlL'f'dc. /icktliye lıııdudıı rltılıiliııdeki mıılıallc 

ilıliya ı· heyetleri belediye reiftitıiıı veya beleeliye kıımı

>ımıun 90 ncı maddesi 1nucibi>ıce nasbolıman reis ve
ki/inin riyıı •eti ııltıntla belediye biııaı<ıııdn toplallft
•·ak belcdivc 1/l.t'clisi a:;alığıııcı inti/mb o/uıımak ev8a
/1ııı lıı~i:: olıııak iızere kımdi araluntıda veya lwriçt eıı 

uukandtı giistcrilc11 >ııikdnrdıı lıeyı· li teftişili ı.ıza•ı 
geçerler. 
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meyenler intihalı hakkından sakTttu [1). 

ON İKİNCİ MADDE - Viiruıl edr n del'a
tiri heyeti tcfti~i~· ·· lwıı una ınuvafık ,·e sehvii
hata v~ fesurldan sııli nı nlrlnklaı·ı lcdkik vr in
dı• lhace mabııll:i t ve lnınıdn n ikt iza !'den lı · ı · i 

(1] Bıı madde, J ni•rın JJJ9 tıwih ve J20 nımıartılı 
/mııunmı atiye dfYt·colımaıı 2, 8 ve 4 rıcü mtıddeleri i la 
tatl'il olımnıuştttr : 

Mııdde Jl - On sekiz yuşını ikmal eden her f ercl·i 
z11kıir intilıtıb lwkkını luıizdir. 

Madde J- Mıwllimi11 müstcgıuı olmlık iizerc mer
kPzrlen m.a.nsııb hillimum memııriıı ilc tııicft iiler lıiil.~ 

krilı ve müddeiuııııımiler ve belediye reisleri ( • ) müıı

telıibi •nni intihııbınıı müboşcre ttını iki ııy et1vel is
ti/tı etmi.~ olmuelıkça maluLll-i memuriyetlcriııin drı 

/til bııluııılııüıı drıirei iııtilwbiycden mebıı• intihcıb 
olıııım<ıynC{ıkllırı gibi or<lıı, fırka kımumdıınlarile bil
unııan nhziuske1· ve kaletJı ve .,ahe reixle.,.,i, jwrulat·· 
ınn u.lay, tabur ue böluk kııııuınd<mlcırı dnlıi ıneukii 

ıncmm·iyct!eriniıı dahil 111ılnıulıığu dair~i iııtilıabivede 

ıııebns intilıııb cclilemcz/er. 11 ksi tııkdirrle iııtiluıl1t vıı

ki mutcô.,· olmaz r··). 
Mııdde 4 - Miintelıihi evvel, mioıtrlıibi sınıi '' ''1!•1 

ıııebııs olabilm6k içiıı veı·oi ilc mükellef olnwk me.~

·rut değilcliı-. 

- 2598 numcıralı kanu. tıu.n ikinci truıddesi rrtuci
bince. {18 ylı~ını bitire ııl<•r) kaydi (22 yı~nı lıiti

renler) şeklinde değiştirilmi~ ı•t (ziikıir) kaydi kaldı
rılarak yerine (Kadın, erkek) k<Jnulnıu~t"'·· 

( 0 ) Bıt fıkra i le a.Uikadar o lıııı H!! nıı11ıaı·alı k·ıı

nır ~öylediı· : 
J n is<ın lJ.i .~ trırilı ı ·• JllO ·ıı ıımtımlı ·i:ntihnlı kanıt· 

nııruı göre , filvrık i hel<•diye rc~•leri rııünte/ıibi ·•ani 
-iııtiluıbııw rııübaşeı·et ten iki lll/ ı• uvcl is H/lı etmi,1 ol
mtıdıkç« IIWiwlli ın.eıııuriyetleriu iıı dahil lıu lıuırlu§u 

tlnirci i>ıtiluılıiyeden mııhus intihab edilemezler ve ak
si lukdirıle iııtihııbı uı.ıki muteber olmaz ancak, kıı

ııııııuıı bıt ilıaresiniu tahlilinden ve iki ay evvel istifa 
edilmeıliiii Imiele intiluıb cdilnneıııek ııchyinirı miinte
hibi saııi iııtiluıbııtııuı mu.l,ışeret zamanı ile bir ııriula 
zi!.:ir re iradt1ıdıın da nıılnşıldığı ıiz~re bu rııenınuiyct, 
»ıiiııtehibi sanileri yeniden intiluıh edilmitı olnn ıım1t

•ııi inti/mbattı nuıtuf ı> e e vv e lee inti/ın b edilm~ mün
tehibi saniter/e mıinlınl l'ııfmımda yllptl<ın iııtihtıblnı· 

k4nımım maksad re iftıdesirıdeıı lıa.-iç olduğıı, Heyeti 
Umumiyuıin 1! ni.'lan ı 11!8 tarihli ıılttnışıncı inikıt

dının birinci cc lsesi>ıde ta~·a'ITiir tlmi§tir. 

( 0 •) Askerlerin mebuslııifıı ha/,kıntlaki rı/ıklim do 
"~ağıyıı de.-coLııımmftıır : 

.5 eyliU 1.1.1(; tarih I'C 18 nımuırıı.lı krı.nıı~tun ıiçiin

cü •ıuuldcsi ıııucibincc « Biilfıi.ıif; Millr t. Mccli8i a::alıri• 
ili" 1>ıımıııriyet bir %<ıt ııhdesi:ııdc içtimıı edemez. 11 ll

cak H eyet-/ Vekilr azıılığı ve Buyük MiUet Mecliııiııiıı 

in:itnamı revi ile sefi•·lik, ordu ı•e kolordu l.:tımu.ndmı~ 
lığı merıtlfriyetlerinin Meclilı azaltğı ilr cemi ~air:- g(l

ı·ülmıi~tü . 

BrıWılıık·i J nısııll J,JJG tarih ve J!lO tı ll>ll<ırıılı ku-
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ı·elh ' '" tnlıldlı edPcclc ve işhu Iniıkikat kawnın 
cesuınetine göre altı günden nihayet oıı heş 

güne kadat iıntidad edecek ve tıu nıüddctlc la·
yeti teftişiye her gün i~tiıua cylcyccektiı· lll. 

ON UÇUNCU MADDE - On ikinei ınallde
de lwyuı! olunun uıüJuctin hitanıındu tcdkik 
ı·dilen ıniintehib deJ'terleı·iııin hinı r sur·et.i <;Ikn
ı· ı lıb caıııi ve kilis<' ve havrıı ve Hükümet lıo 

ııağile dııirei helediye nin duvaı· veya kapıları 
na vı• sııiı· ıneıııerriııns ulnıı yerlrı·e 1·e her ı·esi 

nalıiye ittihaı olunun kuraya tıılik olunarak 
ve bunl ıırın muhafaza ı için zabıtıı veya lwl f'
diye tarafından bir n lanı bulunM·aktır ve bu 
uelterierin tali k olundıtklarııııı dair ıııııt haa 
bulunan yel'lerdı• gazete veya varakai ınahsus
ifLı•ile ve matbaa olmııyıuı .veı·leı·de nıünauilel'iı· 

dııirri teftişiye tarafından köylere l fızmıgelı• n 

yrı·lm·r talik i~i ı ı rei s 1"!' ıııtıhtımınn giiııılrrill'-

noııdfl 1ne1/Nitl1ini rıskeriyenin mebus i·ntihtıb edil·mc· 
leri brızı trıdil<itıı tcibi tutulduğrı oibi bilalım·e rıeşrolu

nub u~rıyıyu dNcolruuw lG krinnnueovel Ji/.19 tarih 
,., .. 18.1 ıuınwmlı /:amın/rı lm lrtk)Jidat tevsi edilmi~tir : 

Hi1"inri marldl' - Berri ce btıhri ve janda1'tna stu 
lllı/u nwltteli/l• e,.,dı:u, 1i1n.et'ft ııe zabitan 1:e bil1lmnnı 

illf'!Liiltbini rı:;kt·riyf.'tlt•n. hakk:ı istifrıyı lw:i:z olmaytı1l

lrıl'ill i•t i/11 ı • e tekaiıd hrıkkını luıiz olub intihabııtı 

unuuniyenin illinından itibrı1·erı u.ilıaıJrf on giln zar
fımln nsulen iRti/a ,,,. trkfliid/i,klerini f fllelı ehııı•)Jen

l~r Tiirki11e flii)J i<k MiliN /11/rc/Uıi uzalığıncı irıtiluıb 

olıqıamcızlnr . . l kHi trıkdi?·ri<· /ın intilwb kenıl''"'11'' kı'i1ı 
ruldo lıının·. 

lleinci rnrıdde - Birinci ve ilcinci TWI·kiye Büyii.k 
Millet Mecli.•inde azn hıtlmımıış olan vı' bıılınuın bilıi 

nıwrn crkfırt, ifnıera, zabitrın ·ve nıen.ilH bini askeriye
nin hukuku rııüktesibei atıker-iyeleri ve !.:ıdemleri m e
f,<slıık müiiddelince dııhi rncılıfuz olu.b devrei intihabi
JJ• nin hitarıımcla veyahad deı•rei intilıabiye esmı•ın

ılu ınel111.<11ktart i•ti/cıluı-ı halinde nıebıuı olmazdan 
• ı ·ı •rl/;i • icillrrine göre mııamele görürler. 

Uçii>ır11 madde - Nısabı ıııüzaktre ktınımımım 
r/iirdiincii maddesi (Yani baliida miinderiç 18 nunın
reılı lamım) ~ümulü dalıilindeki asker mebuslcw vazi
feleri rılıdell"rindc bulundu!.:rcı tamamen kat>tınin ı•e 

niı:ınncıtı rıkktt·iye alık.ınımcı tabi bul u nurlar v• M ec
li• 11li1zııkrrrıtınn i~tin:ık edemezler. 

20 ııi•ıw J,j40 tari/ı ve 491 numwmlı teşk'ilQtı e~a

•iye kıuıuııurııııı • Muvakkat madde • si i le c TibrkiıJe 
Biiyü" Mill et Meclisine intihab edilen ve edilecek 
olan bilıhnıon tnensubirıi askeriyenin tii.l>i ola.ccı!.:ları 

~ı...-ait lıııl,bnda~'i ı O kii.mınuevvel 1839 tcırihli kanun 
n/ıkfinımın • haki olduğu l4srih edilmiştir. 

[1] Bu tiU.tddedcki (on beş) gün, lll! numaralı 
kanım i le, 1927 seneRi intihabına mallltıı8 olmak iuere, 
(sekiz) oiine indirilmiştir. 

tPk iliınnıuneleı· il~ ilanı keyfiyel oluııacaktıı ·. 

lşlm müntolıib deftel'll'ri talik oluııdtığu g-iiıı

d en itibııren on beş gün munUak olul1 on bt' 
şinci günü akşamı şehirll'rcle h lediye dııireı;i 

w ııenıhide ı·eisleı·i ııııll · ifı•tile ~nlrlırılaçıık

tır [l]. 

ON DÖRDUNCU MADDE - Oıı üçüncü 
ın 'adciede ht>y Hıı olulııııı 'ıın b1'~ ~ün 7.a ı·fında heı· 

ldıııiıı intilıablı hnklıı ohıh dn isnıi yıızılın \nı~ 

olıhığuıııı l'e)lıı i:mi .vıızılııınk lfı;r.ııııgrlıncz ikı• ıı 

yazılmış bııluııdnğunu ıınıııllıık lılnıı dı'fte'ı'de 

göı·enl('ı· fıdi bir vııı·akıı iizl'l'·iııc vr lwyetı tefti
~iycyc hitnben bir istidnıınılll' yazılı vert'~<· k

tir. Heyeti tl'[tişiyı• tımıfıııdnrt icrayi trtlkiknt 
ilc nihayet sekiz gün zurfıııdıı ekst'riyeti iırıı 

ile vHileıı karar Pshıılıı ınucihesil e h l'fıhPı· 

sahibi istidaya ıııulıtıısıır hiı· vıınıkııi mı• ııı 

hıırP ilı• hildiı·i l ecrktir I'C idıliıısı kıılıul ol\ın\ıı· 

ise ona ~örr deft ı· taslıilı olumılı rcddohııidıığıı 

ve salıibi lstidn lm konıı·n kani olmndrğ ı hıı l
de böyle iııtiJıııh rlııvııl~ı·ı i~iıı ı>.l kazıının malı

kcnıei iıstinafiy~ı;i uddohııııw:ık meclisi denvi
si ne bu nı·zuhııl istinafı lteyfiyı•t rdeccktir. 

Bıı isı i ıııı f hıı k k ı heyeti tefti~iye turafnıdıı ıı 

ınüstı•diııiıı yediııe I'Prilı• ıı kıırnnııınıeııin teh
liği tarihinden itibııı·o ıı beş ı<Ün zarfında. mak
bul olub hundaıı sonra davayı i~titıaf gıı,vı·imos 

ınnduı· 1·e meclisi denviniıı icnıyi tedkikat ilc ni
hayet sekiz gün zarfında ekseriy •ii fu·a ilc 
1·ereeeğ i hüküm kabili islinar ve temyiz degil
dir. Müstcdinin hakk ı telıeyyün ederse nüfus 
defteri tııshih olunaeııktıı· ve böyle . istida ' '<' 

i:stinaf da,• ı:ılar·.uıda hi~ biL· nam ile hııt•ç alınma 

·'·ııcaktır. On beşin<ıi gün nıüddetiı1 Jıit.ıımile 

deftcrleı· i kaldıı-dıktan ~oııı·ıı itiraz ve isli
da Y<' i:stiııııfa kinisenin hakkı olm yaeaktır . .'u 
kadaı· ki, ınüddeti ıııw.k(ır· de kaza dahilinde bu
luııduklarıııı u.~ulrıı isbat. edenlerin m~blL~ ind
habının bediııden on b ş gün kada ı· lı eyeti t~ft i
şiyeye istida vemıeğ<' Ye badl'lıtı istinaf dalı i ·t 
ıııl'ğe hakkı olacaktır [2]. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Dl'ffpı·i e~rLsisiııi 
fnnr.lıııc ıııeınııliki mııhrusnııııı lırr faı·afınıla ınn

yıs ihfidaıoncla bed olunacak Ye haziran nihaye
tinde musnhhıı.h olarnk hazır hulunııcalctıı· . 

ON ALTINCI MADDE - Mnyı.sın on heş re 

[1) K~zıı. 

[2] Keza. 
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yjı·misiıır ıloğrıı beşinci ıııaıldt' UC ıııulıaıTeı· küf
fei nüfusu zükiıru havi deftcrleı- heyeti teftişiy~

Y~' \'fısıl oldukta hE'ı· kazanın ll(' mikdar nüfusu 
züklıru olduğu bamazlıata serian ıııutosal'l'ıflıj(ıı 

Jıildirecektir . 

Ve ~ancağı n lıavi oltluğu küffei kazııla ı·ılaıı 

l1u yolda nıazbııtalar geldikteu sonrıı sruıcHğırı 

meclisi idar e vı- heyeti teftişiyesi hazır o lduğu 

hıı.lde her kazan ı n nüfusu züku r·u yekuuu cem ilc 
sandık dahilinde Osmanlı olarak ue kadar nüfusu 
zükftr sakiıı bul unduğu malilm oldukta ikinci 
maddede ~östcı·ilen sııret ve rıishetc tatbikarı san
cakta bir ka~ m bus olınak lazımelirse muta
sarrü tıımfın<)ruı vilü~·et gazetesini.' ve merkez
debulumın heyeti teftişiyeyc ve sancağııı sair 
kazaları kaymakıınrlar·ına ve kaymakamlar nın 

rifetile her kazanın heyeti teftişiyesine ve neva
hi reisierine ~erian bildirecek ve heyeti teftişi 

yeler val'llkai mahsuslaı· ilc intihah olunacak me

busamn mikdarını ilan edecektiı· [1]. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusaıı 
i~in azııhihı intilınh ~aliihiyeti huhınmaynn , cvve
li\ tclıaııi osmaniyedım olma_,-ıın, saniy n ni
zonıı mahsus rntı<'ilıiııce ıııuvııkkatı>n hizmeti 
<'Cn<'bi~•c imti.vn?.ını haiz olıın. salis<•n tiirk<;c 
lıilmeyt'll, r·nbian otuz yaşını ikmal E'tnH•yeıı 

hamis<>n hini intiha.hdıı biı· kimscnin hizmetkar
lığında bulunıın. sadiseıı. iflas ilE' mahkum olub
ela iadt>i itibar etnıı>ıniş olan sabian sui alıvni 

ilc müştt>lıiı· olan, saminen mahruriyNine hüküm 
liihik olııh da ff'kki hııciı· edilmeyen, ta~ian hu-

kulw m. deni.vedım sııkıt olmu~ olan, a~iı·t•ıı tııhi

iyeti !'<'nPbi.vo iddiır~ındn bulunan kimseler. 

Dört -t!nP sonra icra olunacak intihablardıı 

ınehu.~ o l mıık i~in türkı:e. okumak vi' mümkün 
ın cı1.ebt.' ym:nmk dııh i şıırt olacaktır. 

(Hey('! i m<'imsaıı azalıltih• Hükilnıl't m •mu
ri~·eti lıiı· zat uhdesinde iı;timıı edemez. Fakııl 

vükcliıdaıı intihah ol!lnanlRrın ıır.alığı mN•azdıı· . 

Ve sair ınemurinden biri m husluğıı intihab olu
ııuı· is!' kabul edib ctm<>ınck kaydi ihtiyaı·ındadır. 
Fakat kııhul ettiği halde mcınuriyrtinden iııfisal 

cd<>r). i'ı!t'busan intihabı umumisi dört senet!\' bir 
kere icm olunur ve her ınebusuıı ınüddcti m<'
ınuriyeti diirt scııt.'d n ibart't olııh trkraı· intihıılı 

(1] t.59H >llımnrtılı kanıınıtil iki>ıci mttdd··~i mu
cibitıu, (1 yaşını bitirenler) lwydi (!! ya.,ını biti
rrııler) şeklinde değiştiritmiş vt (::ükfl.r) kartfi kal
dıMlarak yıwine (Kadın, erhk) konulmuştur. 

olunmak dahi caizdiı· [1]. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Teııunuzun Jıi

rinci günü rııt?bus intihalııııa h!'doluıırııa~ı i~irı 

nıutıısllr·r·rflar tıınıfırıdarı kaynıııkamlar mıırifeti

lr her hir kııznnın lı~yPti lcftişiyt'sirıe haziran ih
tidasınrln ihtar· oluııa('!ıktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri irıtiha l r 

knznnııı her rıııhiyesinde ayrı ayn icra olunur 
vr hiı · nahiycclc m1ıkayyed olan bi r müntehibin 
diğer nahiyeye gidib rey VE'rmeğe hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Heı· ııabiye intihabı

rırıı lıilı;nii cerpyanınıı nczaı·rt etmek üzere hini 
intihabclıı hey('ti teft.işiyefleıı kuı·a keşidesile ta
yin olunan lıiı· aza hazır buluııııcaktır. 

YİRMİ BİltİNCİ MADDE - lşbu kanunuu 
on bir·inci nıııddcsindc beyan olunduğu üzeı·r hak
kı intihaba nail olmuyıı.nlıu·dnn nmacia kfıffei 

Osııııınhlrır birinci cl ıwedc münt<'hihrliı·ln 
nrrteri t.'~asiclt:' isinı l ('ri ınııhaı-rcr birinci dcreec 
nıiintehih hıılunnn heş .vüz ki şinin hir müntc
hihi sani intihııbınıı hakkı nlacnktıı· [2]. 

YİltMl İKİNCİ MADDE - lkin~i d!'ı'C<'<' 
mi.intPhib nlma~a salahi~·r tli olnıayanloı· evvelden 
tebaııi Devlı>ti aliyt'den huhınmııyan, saniyen 
nizamı mahsus nıtwihin('c ınııvakkatcn hizmeti ec

nelıiyc imtiyazını lıaiz olan, salisen on ekiz yaşını 
ikmal etmeyen, rabian hini iııtihabdıı bir kims('
nin hizııretkiirlığında bulunnn. hamisen iflas ile 
nıahkfım ol nlı da indei itilıar etmemiş oları, :mrli

· ~eıı sui ahval ilc rııüştchil' olan, salıian mahcnri 
yctint' hüküm liih ik olııh fekki ha<'rl'dilrııe:;en, sa 

minen hnk1ıkn ml'ıiı>ııiyeden snkrt olmuş olan, ta 
Riaıı tahii~·rti r~nchiye irldinsmda hulunan kinı 

SE'IE>rdir. 

YİltMl UÇtlNCtt MADDE - Hıı n.1hiy<' dai 
resinde heş yiizdt.'n ziyadr ,.e yedi .vüz elliden 
dun hiriııci derece müntt•lıilı olduğu halde bir Y<' 
yedi yiiz ellidPn hiıı iki yüz ciliye kadar ikj ve 
bin iki yüz ellidl'n hin yedi yüz elli)'<' kndaı· ü~; 
ve hiıı ~·rdi ~-iiz ellidt'n iki hiıı yii?. r lli~·c kadar 

(1] Bu nuı.ddnti11 ( ) içi>ule lıulu.rnırı fıkrası ll 
nci nıo.dd~ :irilrdı• miinde-rit; 18 . . ]!20 ve -~85 nmnaralı 
k-ımunlo.rlo. tadil edilmi{!tir. 

f2] Jto nrmrrırrılı laımmım 5 nci maddesi nıııcibin
cr 500 adedi stOO < terızil e&iltıı~kl'1t stil ncü maddeye 
not adile !611 ı ;umuı.ralı kanun ile bıt mikdar ~00 e 
çıkartlm~h. 
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dört n fcr ikinci derecede nıüntehib olacaktır ' '<' 

şa,,·ecl ı;(Östnil e ıı nıikdardı1n ziyadl' lıiı· nahiyed r 
lıiı·iııci' ıl<'rerr ınüııtelıilı hnluııuı· i~e. bu nishct 
iizı• ı·r lıcş ve ııltı vP daha ziy>Hlt• ikinci dcı·cre 

ıııiintı>hilı intilııılı ı•dilec!'l·;tir . Bir nahi~·eniıı ıııüıı 

tehihi evwlll'ri he~ yüzdım dun ve iki ~·üz elli 
d en zi.vadc olıı r ise hıı misillu nalıiycl e riıı ıl ıılıi 

hir miintclıilıi ~a ni intilıah ctnıe~·c hakl a rı olu
caldardır rıJ. 

YlRMt DÖRDUNCU MADDE - H <> ı · ıınlıi 
:V~' ılnhilindr mr1·rııd müntclıihl rı·in lıiı·eı· c] pftrri 
tanzim olumılı nnhi~·Pye menıuren ıxiıll'rl'k olan 
nza~·n I'P ı·ilrrckt ir. "tşhn d eft erlerin bir iki g-ün 
zıı rfnıdıı tıın ?. inıi iı;i ıı lır~·eti t efti şi,,·ı· lüwm p:i\
rüı· i~P kazıı kn_,·nınknmıııdnn nınvakkaLI'n liizunın 

knflıır k~tih i•tey<'rrktir vr kıı~·ııınkıımlı k mrı·kt-

?.indı> mii~tnlııll'm kl'tchl' l< ifn~•!' t <> lnıl'ıliiH hnld<' 
kıı~'lllaknnı nlııılirlrn 1'1' rı·lınhı Jınıni~·rttrn fulıı·t 

kiıtilılr ı · t crl ııı·ik cdrrı·kt iı·. 

YİRMt BEŞİNCİ MADDE - ll ı·ı· nnlıiyP
niıı nr ];adar ıııüııtrlıi h i var i~r iıl'~·l'li tcftişi,l'l' 

tnrnfınılnıı o mikclnı· pnslnlık ufak VI' iizl'ı · iıll' hiı· 

kıı ~ isim yazılacıık kadar hc~·nz kfiğıdlıır lıar.ıl'lıı 

ıırh lıl'~'l' ti ınl'zkfıı·l'~'l' ınnlı<ııs hi.iyük mühür ili' 
ııı ·kıı ~ ı hittl'mlıir nıılıirr~'l' tayin olıımııı mPmtıı·ıı 

\'Cl'ilrrektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - ~ıılıiyc mrııı ıı 
ı·ıııııııı ıı:ılıi.n• nırrk zin<> Yiirudunrlan rvvrl o ıı:ı 

hi ~·~· ılalıilinrll' ıı r mikdar ınüııtehilı vııı·sa ht'lı c ı· 

[ll Bıı marldn kPza ,V!!O numaralı kanuııım lıer

,.,çh i zir olfl1ı !i nci nuuldcsile /adil edilmişti : 
Rir 1Uıhi11< ' dulıilinde lııı lmuırı nüfusu ziikfırrları 

ht•r iki u ii:: ki.~i i('in f)ir müntchihi sani 1:ntihah olınıur. 
n u ''lll ikdardrın /a:ln~-:ı için herveçhi nt? nttuunelt' 

i!" olunur. 
Oç yiize lmdn•· bir. üç yiiz birden beş yiize kadar 

iki, lırş yiiz birden yedi yii.::e kad1ır iiç ilfılı ..... miirıte
bibi ,'(ani intilınb olunur. 

- 25,Q8 uunuırafı lw .. ?IWWU1 i l,:inci 1naddc~i nı~tci
lıinct, ( 18 ll" ~"'' bitirenler) kaydi (!!2 ua:rırıı bitireıı-

1<'1'} ~··kliııdı · t/diidirilmi~ "' (:riık ( r) kaydi kaldırı
lflrnl: yerine (Kruluı , crkt>k) koıııılrıwşlur. 

- Bu mmlde fijJ1 H!ıyılı kanunla da biı· /adil nör
miiş tii 'r: 

Rir ıınhiJfl' dolıilinde bulunan kudnı t·e erkcl• nii
Ju."ın her 400 ki~i için l>ir mü?tt lı ibi sa.ni seçilir. Bu 
ıııikdard"'' frızlıısı için rışıığıd1ıki gibi muamele ya
pılır: 

r.oo , kıulrır (ı), 601 de rı hirıe kadar (2), 1001 
dııı lıi11 dört yüze kadrır (.~) ve frızlMı içiıı Inı nicliqlc 
lltımll'l•ibi •n11i seçilir. 

kı~mı en ziynde i.iç ~·üz ıııüııtehihd en il arct ol
muk üzere aksama taksim olunur ve her bir kıs

mının müntrlıihleri i<:in heyeti te ftişiye nıarif('tile 

hir gün ter tih ile o günrle merkezi nahiye olan 
koı·,,·ede hııhııımıılıırı her kısmın ahalis ine haber 
verilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - fntihabın gü
nünü ve sureti il'raısmı her karvenin müntehlh
lcri hilmck i<: in nihayet haziran"~ yirminci günü 
lı t•.vet i tl'ftişi~·c marifetilc her nıılıi~·enin havi ol
rluğu kurıı~-i ıı:ezih ihbar etmek üzeı·c refakııtiııde 

lı i ı· iki sih·ari ile heyeti tt•ftişiyNı.in ekseriyct i 
iırasile intihah ohınal'ak nıııt('her kiınsc l cı·clcn 

m!'murlıır göndcri]ı>('ck ve huıılara yr,-mi~·t> ola
mk idnrei beledi~·e tnrııfınrlnıı mi.iml'ib mikdar 
ii e ı·ct vcrilrecktir. 

YİRMİ SEKtztNCt MADDE - Otıııuııcu 
ıııııddccle gös t e ı·il en mrnıurlar her knı·ycyc vıhıl 

o l duğu ~{Ün ıııuhtııı·ıHı ve sııi r vasıta~il<> ıııün n

si b v~ nısi hiı· mahall E" n ıiiııtrlıibl eri cellıecli lib 

ı·~si ııahiyr olan lııı ı ·iy<•yc tu plana •aklıu·ı giinii 
h yan il <> l stıınbulıı gidecı•k ııı husnnı i ııtilıab 

eLmek i<:i n nahiycle ı ·i dahilind lıulu ;wnlıırclan 

ınünasib kimseleri intilıab il~ tayin ı•ylf'nı ı>lcriııi 

ıı haliye teflıiııı edecek ve her kariyeele bu n~lıjl(• 
l'ıızifesini ifa eylcdiğini mübeyyin ıııulıtaraıı tıı

mflnl'lnclaıı bir kıta ilnıühnber alacaktu·. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura alıa
lisine itayı ıııaluınat i~ iıı gidecek menıurlaı·ın ıızi
ıııetler inı:lc ınüntc lıibleriıı res i nuhiye olaıı karye
ye giclib lieciliııtilınh t c ııııııülerindeıı iki gün 
eYI'<'I otuzuncu maddede beyıııı olunduğu üzcı· 
heyeti tefti~iyedPn tayin olunan memnl'iuı· h ı · 

ııahiye dalıilinde m~vcııd ıuüııtehihl • ı·iu dcftel'l e
rini \'e haliıda heyıın olunan ıırkalan ıııülıül'lü 

puslalık kiığıdlnı· ı ' ' t' ınüntı>hibleı· taraimdOJT İlf· 

lııı pus la ları i~iıı e atııııık iı:in "'' "ele her ~ıı

lıe~'!.' iki kilidli ve biri diğerine U,\' 11107. iki aıııılı

tnl'iıı ıııuhkenı ve ııııhi,vt'lıiıı pnı;Jıılıırını i~tinb 

ı•derek eosııınPtl<' YI' itzcı·i ıtfac ık bir· znl'f ihntıt 
!' d~>lıile~ ek kadııı· de likl i heyeti teftişiye ıııarifr
t i le inşn eelilen sandığı ve nıaiyetinde hi ı · iki 
ı;ünu· i 1·e Jüzunıu vnrHıı Hiik tımeti nınbali iy -
ılrıı \'t~yahııd yevmiyeHi idıırei helediyeden vr
rilecek ücretli bir kiıtib istishab il(' münt lı i h 

ll'riıı vürudundan bir iki gün v1•el resi ıı:ıhi· 

~· r olıın l<nı'yt>rl hıızır hıtlıııııı l'ıı kfır. 'ahir<• 
ıııcıııurlarmn itas ı lazımgelen ticreti yevnıiyl" 
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idarei belediye sandığından verilecek ve bu 
ücretin rnikdal'l heyeti teftişiye tal'afından ta
yin oluııacaktn· . 

OTUZUNCU MADDE -lntihabda haım: bu
lunMak memur resi ııalıiye olan karyeye vıhıl 
oldııkta nahiye meclis reisi ve azası birlc§ih i~-· 

bu kanunnarneyi alenen ku·aat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Kanunun lmn
atinden sonra heyeti intihabiye naıııile her na hi
yede muvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu 
heyetin reisi kaz~dan gelen intihab ınemUl'udur. 
Merkezi nalliye olan karye dahilindeki iınauı ,.c 
papas ve haham ile nalLiye meclisi reisi ve azası 
işbu heyeti intihabiyenin azası olacaktır. Muvıık
kat heyeti intihabiye teŞki l olunduktan sonra he
yet azıısının saat kaçtan kaça kadar ılı a haili in
tibııbda bulunacakları ' 'e intihabı::n i~a oluna
cak mahalli e:kscriyeti ara ı!e tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nalliyenin heyeti 
intihabiyesi icrayi intihab için tcnsib olunan nın
halle gidib ve puslalarnı ilka olunacağı saudığı 
açıb içi boş olduğunu heyeti teftişiyeye ve hazıı· 
bulunanlara . gösterdikten sonra kilidlenib anah
tarların biri kazadan gelen memuı·a, diğet·i na
hiye reisine verilecek ve baaehu sandığın dört 
tarafından sicim geçirilih uçları nıuhtarın ve 
sair azanın mühürlerile temhir olunacaktır . 

OTUZ UÇUNCtt MADDE - Sandık temhir. 
olunduktan sonra en uzak karyenin mevcud mün
tehibll'rile eimme ve papıvlar ve halıarnları ve 
muhtarları ve ihtiyarlardan iki kişi eelbolunuh 
heyeti iııtihahiyenin reiR ve azasım arifetile ııtün
telliblerin her birine arkası meınhnr puslalardan 
bire-r tanesi vcrilib yirmi ıı1tmct maddede beyan 
olunduğu nisbet üzerine bulunduğu nahiye içirı
ele her ne kadar ikinci derecede müntehib inti
bab olunmak lftzınıgelir ise emniyet ettiği adam
larm isiml.erini puslıısına yazacağı ve yazısı ol
mayaıılaı- emniyet eylediği kiınsey ına hallince 
müstamel olan lisanla yazdn•acağr ve şayecl pus
lada ikinci dereceele ınüntehib olacak mikdar
dan ziyııd isim yazar ise yazdığı isimleı·in ip
tidasrrıdau başlayılı ikinci der ece müııtelıib ol
mak için taleb olunatı mikdarr kaydolnnaruk 
ziyadesi keenlemyckün hükmünde tutulacağı 

ve ikinci de1·ece müntellib olacaklarm adedin
den daha az isim yazar ise yazdığı isimlerin ka
bul ' 'e kaydohnıacağı ve eğer bir nahiyede lkin-

ci derece üç müntellib olmak lazımgelirken rnün
tehib puslasınm üzerinde biı· adaınm ismini ü~ 
defa yazarsa yalnız bir rey itibar edileceği ve 
yazılan isimler okunmaz surette ise keenlem
yekü.n hükmünde bulmıacağı heyeti intilıabiye 
azası tat·afından mümkün olduğu kadar münto
hilılere tefhim olunacaktn· . . 

OTUZ DÖRD11NCtt MADDE - Puslalar 
müntehiblere verilib bir veya iki saat sonra he
yeti intilıabiyeıun bulunduğu nınhalele mevcud 
bulunmaları eimme ve papas ve haham ve muh
tarlnra teııbih olunacak ve muayyeu oluu saat
te beyeti intihabiyenin tertib edeceği üzere her 
karyeni u müntehibleri sır as ile geli b puslular 
sandığa atılmadan evvel Zati Hazreti Padişahi
nin ı'lüayi ömrü şevketi şahaneleri imam ve pa
pas ve hahaııı tarafından kıraat olunacaktır. 

Bir müntehib heyeti ihtiyariyenin huzuruna gel
dikçe karyesi ve isim ve şöhreti heyetin katibi 
tarafından sual olunur. Vereceği cevab üzerinr 
mulıtarlaı· kendisi olduğunu ~ifahcn taselik cy l~ı·

sc müntehib deft erine mi.iı-araat l ıı isminin üzrı·in c 
caize çekilib puslayı sandığa atmasına ruhsat 
verilir. Bir müııtehih puslas ını sandığa ııtarıığı 

vakit. elinde hir pusludan ziyaelP huluıırnııınasınn 
heyeti intihahi~·r dikkat etlel'ekt i ı ·. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Arkası nH'ın
lım· olm ayan pus l alım hil e ilr sıındı ğıı at ılmı ş 

isr lteenlrm.v<•kiirı Jıifkınün<l cdi ı · v" hu puslada 
nıüntı'hib kendi imzasını dahi ~·azmı~ iK(' y~ lnı z 

ikinci dereec nıiiııt elıiblcrin isiınlt• ri kınrat ve 

kaydolunuh mlintı•lıiblcrin im zas ı kırııat vı· ka~' 

odlunnıa~'acaklı r. 

OTUZ ALTINCI MADDE - ll ı·r hı-y~ııin 

ıııüntchibleri puslıılarıııı attıktan soıırıı «1\ uı·

yeıııizdı' nıcvcud olıııı ınlinlrlıihl r pııxtıılamıı 

sandığa attılar:> diye kutihiıı .nınıııda lııılunaıı 

nıüntehih defteri o ka rymıiıı im :ını ve~·a pu pııs V<' 

halıanı ve mulıtar ve ihtiyarları tanıfınrlaıı trm
hü ve imza olunduktan ~onnı <:cki lih diğn 

ka.r)·cnin ınuJttıı r vc iınuııı v<:> papas ve huhmn n• 

nıiintehibl c ri gelilı keı~a lik intiliaba hcdcde<•ek
lernir . 

OTUZ YEDİNCİ MADDE- Hiı· karyeııin 

emri intilııılıı hitarıı hııluhda mulıtııranı çekilib di 
ğcı· karyc alınlisi iııtiltaba bedettikt n sonı·u lıa

zı r bulunma .van müutehib geli b re:v vermek hak
kından sakıtltr. Özrü hakikisi olınasıt dalı:i ma-
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lıalli lııtihaba ~ı>lme.vt-n müııtehibin v<>kil ile ro_,._ 
vnmeğe hakkı olamaz. Nahiyelrl·in havi oldu<rıı 
kıır.v(l[eriıı intih ııbı bir günele itınam olunamu z
sa o gün akşam iistii ht'.vı•t i intihalıiy~ dağılınaz 

ılan ,·wl samlığın dc liği üzC'rinc hir kiığıd va
zoluııulı \ "C rtı·afı vı• sımdık ~icim ilc bnğlaıııh 

u~ları vı· aııııht<Jr d ~ likl e ri heyeti iııtihabiyc ta
ntf ı ııuıııı tı·ınlıiı· olunduktan sonı·ıı lı eyt•tiıı kara
ı·iiP emin ve nıliııasib bir ınalııdl c vazı ilc muha 
fa zas ına itinıı olunacak ,.~ erll•si ı.ıünü sandığın 

mühürl eri lı cy<'t<:<' hilınua.v<>nc a~ ılıh yine intilıa

lın lıcdo l uıınrııktır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - ll <'ı· ınüta 
lıih ı·pyi ııi v<>rıliktl'n soum ııvdct <'d<>r. Münte
hihl r rin hiı· g-liııdcn ziyade resi nuhiye olan kur
.Vt'dt• cğl,•nın cnu'll' riıw h P~·ct i iııtihnhiyt• ~ayret 

eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE- Kaı·y!' l e ı·

d<' olduğu ınisillii ~ı· hir ve kasaimiarda dahi döı·t 

lıı•ş wyalıud hı>.nti tl'fti~i.venin nıünasib gö rrı·,•

ği ııuılıuiiPı'(lf'ıı ilmnıt nıuvakl<ııtcn şuhr lı• r t c~kil 

,·ı· lıt'l' ~ulıı• i ı: in lw~·c t i tl·fti~i.vı· tır rııfınuan bi ı · 

ıı wıııur tayin oluııııı ·. Kuı·a ve ıııılıiyC>IPı· iı:in nıa 

lıallindı • lıı• _, ·an olıın ıııı ınuaııwliit ~ehil· \"l' kasu
lıalııı·dıı lc·~t'i<klil Pdrıı ~ull!'ll'rde dıılıi ttıııııııııile 

it·ı·a kı l ınır. 

KIRKINCI MADDE - Jllc· ı·kı·ii kazııda lıu. 

lwıarıık mahalli iıılihulıu lıi zıat gt•lıııeye ıı .. vazdı
ğı J"l'.'" pus l usını tehıııiı· l'de ı ·ek hir wı· r i ı;l ıı c ko
.nılı iinünii lıeyan ilt• ıul'lfuf pusl a nııı sa ndığa 

atılmasına dair hı·~· ı•ti tPrtif.i.''l' ı ·pi~ in e hitalwıı 

giiııdPrdi ği ıııı>kt u lı ııl<·n!'n aı;ılıb okıurlını k ııwk

t ul!lı gönden•ıı llllll'li r i~l' göllllerdiği pu~lu kapıılı 
oldnğu Ira ldı• 8ıın ılığa ıı tlır. ;\la ı ·uf değilse o pusla 
lıüküııısüz bmıkılı ı· . 

KIRK BİRİNCİ MADDE- ;\l"ahiyc ,.c ~u
hclerin lıileümlc ıııün t eh i bler rey verılikten son
ra h<!yeti intihalıi~·e aza~ı kfınıilrn huı~ır iken ~an
dık aç ılıh ikinci dcrC>rc müntelıi blcr •vvelenı ird 

isimlerine lıakııııyarak saralığa at ılan puslalaı

bircr hiı·er sa.n lıı·kcn sayıs ı bilinelikten sonra be
tekı·nr sandığa koııulıırak «Nalu.ve ve şube şu 

kadar mlint<:'lıilı !{Ciib şu kadar ınısl a atmı~ diye 
muhtıı.~nr ht•ınl'n bir kıtıı mazbııtıı tanzim olunm·. 

KIRK İKİNCİ MADDE- Rry vcı·cn ıııün
t elıilılori ıı aıl edinden zi~'adc puıılo. zulııu eelN-s 
uabiye \"<! şubenin hey~li ihtiynri~·c8 i şt>did<!n ınes-

ı~l tutularak hil e ilc puıılıı atıı.niarın zi'ılıir lh
rm·ı için canibi kaza ve livadan mahsus memur 
v<> ınüstantik gönd~rilcr k ve faluıt ıı.haliyi tc!ITa1· 

intihah ile meşgu l et memek için r ey veren nıünte
hibin adedine miisa,·i puslalar sandıktan çıkıı

ı·ılıh fazla kalanlur asla ıı~ılıb okıınmnksızın ıılc

ııen ilırak olunacaktır·. 

KIRK tl"Çtl"NCtt MADDE - Puslalarm ade
di bilindikten sonra her pusludaki isiınierin 

tahririne bedolunııraktır .• öyle ki, puslada gö· 
riilen isimler bir kaç hü~·ük kiığıdır. burufu lıcca 
tertibi üzerı· .vazılıh sonra okıman puslalarda 
o isimler t ekerrüı· ettikçe i~minin yanına ( l ) 
nunıarıılı nıkıınıı çekilir. Bu arada sandık açık 

tutulnıanıak için isiınierin tahıirine bedtıhına

rıığı anda saate bırkılılı ın cst>lfı tahrire saat yc
ılide bedolunmuktıı sıuıt sekizc kadar bir saatte 
iki yüz elli pusloııın lıavi olduğu isiıni erin tah1·ir 
olunmasına karar veı'ilirsc üç saat it;iıı saııd1ktan 

yedi yüz elli pusla çıkarılıb bir sofra üzeı·ine 
vazoluııaı·ak kıraat ve tahrir olunur ve bir tın·af
tan dahi sımdık kitlenib ve etrafına sicimler 
geçirilib uçları ve sandığın deliği tembiı· oluna
rak münasib bir yerde bıfzoiunur ve sandığın 
konulduğu mahallin kapısı tcmhir olunur ve 
her gün tadad ve temhir olunan puslalar biı· 

toı·lıaya vaz ilc tenıhir edilir. !~rtesi günü lıe~·ct 

rkcnce teceınmü ile evvelemirde o gün kaç saat 
meşgul olacaklarını kaı·n rlaştırarak ve sandığı 
ıılcnen açıb o kadar saate k itfi puslalar çıkarıla

rak ~ayed yiue hitam bulmazsa kenıaiissabık de
vam olwıur ve her akşam ıte mikdar pusla ta
dad ve tah ı· ir olunuh her bir ikinci derecede ınün
tchib o gün uc mikdar rcy kazaııdığım ın~ir 

mulıtasar biı· nı azbat.a yazılır. J ilcüınle ımsialar 
kayid ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey 
kazaruh ikinci derecede uıüntebib olanlarm ye
<liııe beyeti iııtihabiye tarafından bir kıta ına.z
bata veriliı·. 

KlRK DÖRDUNCU MADDE - Geçen mad
delerde beyan olunan kaicleler iera olunduktan 
sonra deit.erde ~ekileıt caizeler mucibince nalıiye
ve şube dahilinde r ey veı·ıncğc falan, fıılfuı Im

radau veya ına.halliııden şu kııda.ı• müııtebib gel
~ ve usulü ü.zer sandık aQılıb pus.lalaı: tadad 
ve tahrir olunduktan falan zat şu kadtır ve falan 
şu kadar r<'Y knzıuııb ve ekscriyet kazanan ve 
falan. falıı.ıı zat olduğunu müşir nahiye ve şube-
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nin heyeti intilıabiycsi tatııiından ayrıca iki k\
ta nıazbata taııziın olumıh biri kazadan gelen 
mcrnurıı, diğeı·i nuhiye rei~iııc verilecektir. 

KIRK BEŞİNCi MADDE - lkinci deı·ecede 
m~telıib olanlar iuıilıab olunduklarıı .a dair resi 
nalıiy ve şubeele heyeti intihabi.veden alacaklan 
muzhata üzerine resi kazada bulwıan heyeti tef
tişiyeyo gidib mazbata irabz edecek ve bu ınıız

batalar defteri mahsusuna kay d ol unacaktır ve 
mebusıının icrııyi intilıabı için heyeti teftişiye

nin bulnnduğu mahaJde hangi giin ve saatte bu
lunm,a.sı 11\zımgeleceği tenbilı ve nıebusl uğa ııaın 

zed olruıların isimlerini hııvi heyeti tcitişeyidcıı 

memuı· yedine bir kıta puslu verilib isteı'Se ıııını

zed olanlardan, isterse nam:..ed olmayılı dimyct ve 
haıniy!)tinc itimad eylcdigi ve mebus olınak için 
lazımgelen evsafı haiz olan sair zevattan intihab 
edebileceği ve saııcakta her ne mikdar mebus ola
cak ise adedleri o mikdar isimleri yazınası ikinci 
derecede müntelıib olanlara tefhim oluiı.acaktır "C 

mazbatıısı.nı kayid için heyeti teftişiyeye gitmc
yen ikinci derece miintelıibler hangi giin ve sa
atte hazır bulıınınak liızım geleceği malısus da
vetnamclcr ile ihtar olunacaktır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Heyeti teftişi

yeden tayin oluruı.ıı ycvınii saatte hazır olunacak 
ikinci derece müııtclıiblcriu yedine, arkası heyeti 
teftişiye mühiiı·il~ tcınhir olunmuş birer kıta 
pusla verilir. ııncakta her ııe kadar ınebus ola
cak ise balı'lda taril olunduğu üzere ikinci dereec 
müntelıib olanlardan her biri o kadar isimleri ya
zuyacnktır ,·c yıızı bilmediği halde heyetin i~tiıııa 

eylediği ınalıniden ~ıkınuyıb orada iken emniyet 
ettiği adama ynzdıra~aktır. Hancuk dıılıiliııdc ıııc

lıus olacak adedelen zaid ve noksan isim veya
hud kendi imzru ını yazaı'Sa otuz altıncı maddc
:pin ahknmına tatbikan icrayi muamele olunur·. 

KlRK YEDiNCİ MADDE - lkinci dereec
de ınüntehib olanlur puslıı!al'Uu deruuunıı at
mak için hcyetit eftj, iyeııin iç tim n eylediği oda
da sofranın iizerinde ve ortasında yalıuz bir 
pusla sığabilecek kadar delikli bir sandık bulu
nacaktır. İkiıici der ce müııtehibler puslalıırı

m atmadan evvel sandık aı;ılıb içi boş olduğu
nu lınzzam gösterildikteu onra kilidi üzeriııe 
büyücek biı· vaı·aka •· nzolmıarak heyeti teftişiye 
miihüt'ile ve yevıui intihabda ha7.ll' buhnımak 
i in davet olunan müftii belde ve rüesay:ı ru-

haniye ile ikinci derece müntehib olanlardan 
üç kişinin mühürleı·ile temhir olunur. 

KIRK SEK!ılNCİ MADDE - Santlık kıı 
panıb mühüıltendikten suma heyeti teftişiyeye 

gelib ınazbatasını en evvel kaydettikten ikinci 
derece miintehibler sırasite davet olunub ellerin
deki puslaları sandığın içine atacaklardır ve 
atar iken bir pusludau ziyade olmamasına dik
kat olunacııktu·. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Y!'vnıi iıı

tilıabda hazır bulunacak ikinri dereec ıııünte

lıiblerdeu kaza dalıilinde bilcüıııle iıı~ilıalı olu
nan ikinci dcreec ni.iintclıiblcrin onda sekizi 
ııw,·ewl ise sıı ıı dık aı;ılılı meb~luğa rey kazanan
ların isimlerini havi resi sancağın heyeti tefti
şiyesine ita olunmak için iLtide beyan olunacak 
muzhatanın tıınr.iıııiııe ibtidar olunnı· ve şayNl 
yevmi muayycnede nıcvcud olan ikinci dcrceerl<' 
müntehibl er kazanın ikinci derece nıiintehiblc

r· iııin ın<'cınnunun onda sekizinden az ise sandık, 
aç ı lmıı~,h dil eği üzerine bir vıtl'lıka vaz ilc hc.veti 
teftişiye taı·ııfnıdan ~-ahuz ~·ovmi intibabdıı hazır 

bulunmak için da\'<'t olunan ınüftii belde \'C 

ı·iic~ayi ruhaniye cııniblerindcn tcnıhir olumılı 

mcvrud olmayan ikin<'i dcreec miintchihlcr f!:<'
lince,,-,, kııdm· sandık emin bir nınhalde hıfıo

lunacak ve gelıııe~·en ikinci dcreec müntelı ihlcre 
fil fuı gün resi kazada hazır bultınmak Ü7.cre 
Bükilmeti ınnlıalli~-e tarafından ıııahsu~an ihtar
nanıelcr göndncc klerd ir. Puslasmı sandığa at
ını .. olanlar ister c avdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - 1kinci dcı·ece ıııünte
hilılerdcn gelemeyib geı·i kalanlar mnalıharaıı 

resi kazıı~ra gcldikte, heyeti teftişiye ilc o gün 
için eelbolunan müi'tii bPide ve riicsay i rulıııni 

ye tııı-afmdan sandığın ınülıiirlcri h·dc1mııay<'l1l' 

delik açılıb ikinci dcreec nıüntchihler puslııları

nı sandığa atacak 'e i bu davettE'n sonra maz('· 
rcti lıascbilo ~clmcycn ikinci dcı·rc<' miintPhilı

lcr beklenmeyih sandık ııçılaeaktrr. andık 

n<:ı1dıktı:ın sonra gelecek ikinci der!'cc nıiintelıih-

ler hakkr intihabdan malınını olunur. ' 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - H eyetin huzu
runda sandık açıldİkta evvel emirde atılan pu~
lalar tadat ile alenen okunarak mebu olmak 
için pusluda yazılaıı isimler kaydolunur ve bir 
isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakamilr i§U 
rot ohmur ve bu veçlıile bilcümle puslaların tıılı-



riri bitarn bularak hor bir zatin kazanıhğı 

reylcri cem ile mazbata tanzim ve heyet tara
findan tcmhir olunub kM..a kaymakamı maı·ifeti
le livada bulıman beyeti teftişiyeye gönderi lir . 
!şbu mazhatada sancakta meseliı iki ınebus ola
cak bale kazada en ziyade ı·ey kazauan yalnız 

iki isim yazılmayılı sair rey kazanan her ne 
kadar ri siın ler olur ise olsun velcY cüzi rey 
kazı.ınınış lınltınan ınazbataya der·ril!' binı

l!'rin altınıı rcy lerin ı.ıdcdi rakanı ve yazı ilc 
işaret olunacııktrr. ~ancağın heyeti teftişiycsinı• 

göndl'ı·ilrcek nııı zbatanm bir sureti tenıhir ulu
narak Meclisi lrclediycdP hifzolunnı·aktır. 

ELLl İKİNCİ MADDE - Her kazamıı hr
ycti teftişiyeden ıııazbata gel d ik ı; c rPsi 1 i va 
olan ka7..anm rayleri dahi sayılıb ona dair bir 
ıııazbata tanzim olııııduktan sonra sıın •ağın lu.•yı•t i 
Lrft işiyl'sindrn başka müftii belde ve rüe~ayi nı 

lı ani~·!' \'!' isterlerse sair kazaların naııızrdlcri vı• 

_nı ''<'killeı·i lı azır lıulundnğu haldr 'i pt i da n·~i 

livn olan kazanın mazbııta ııçılıb intihnh olu
nanlal'llı isimlerilc hrı· bir ismin kazımdığı rcyin 
ınikdarı yazılır, badehıı kazalardım gelen muz
hatalar srrıısilr açılılı kıraat vr kayid w 

ı•iiııı l csinin ~·ckfınu malum oldııkta saıı<~ıık dahi
linde az vı• ~ok re~· kazanmış ne kadar zat zuhur 
('UI't'se cünılcsiniıı i~iınleri hirer biı·eı· zikrolunuı· 

,.e ınüsıı,·at üzere ı·cy knzanıııışlar bulunur ·ise. 
lıcyiıılerinclc kura kcşide olunıır. Badehu en zi 
yncle re~- kazananlar kimler is!' onların nıebus 
olduklarını lıavi hemen hir mıızbıı.tu tanzim ilr hP
,vPti tcfti~i_vci lh·a tarafından mührü znti lcrilc 
tcınhir olunur. 

ELLl UÇUNCU MADDE - Her ismin kn 
zıındığı rcyleri havi tanzim olunan mazbatan ııı 
musadelilk suretlt>ri bililırac; bir kıtası mebu~ olım 

lara ve lıir kıtası vilayet matbnıısmda tabile her 
kazanın heyeti teftişiyesine verilmt>k üzere nılii 

vi layete ve mutnsarrıfa gönderilir. 

ELLİ DÖRDUNCU MADDE - Bk eriyeti 
ara ilc mebus olanlar san<'ağın heyeti teftişiyı:'

sindcn alacakları mazbatayı sanciltın mrclisi 
idaresine ta dik ettirerek nihayet teşrini evvelin 
yirminci günü lstanbulda hulunub yedierindeki 
muzbatıli musaddakayi heyeti mebusamn hiııi 

ki.işadıııdn ııınvıı.kkat rrisc ibraz cdeeektir. 

ELLİ BEŞlNCt MADDE - Rlli üçüncü 
nıaıld!'dc beyan olıınduğu üzere ekseriyeti lira 

ile mebus olanların hı az hata ları tumatncl'ı canibi 
viliıyete geldikten ve merkezi vilayetin he
yeti teftişiyesi marifetile merkezin mebusları 

dnlıi tahakkuk cyledikteu onra valü vilii.yctin 
tahtı riyasctindc olarak meclisi idare ve heyeti 
teftişiye bir yere toplaıııb cvvelii. merkezi vi
layet olan saııcıığın ınazbatası ve bııdehu eliğer 

sancaktardan gelen muzbataları kıraat ile vila
yet dahilinde ıncbns olan her bir zat için muh
tasar birer kıta nıazlıata t.ıuıziııı olunacağı ıni -

ilhi her saııcağın heyeti teftişi~'esi turafıııılnıı 

gelen mazbatalarııı bir'r sureti qıkarılıb hc
~·cti. hazıı·u turn fındıııı mührü za.tilcı·ile \ 'C 

meclisi iduı·enin nılihı·i.i mahsusilc tcmhir olun
c!uktan sonra Yalii vilfıyetin inhasına lcffen bi
lıitebir Dahiliye n zarE>tine ıı;önderilccektir. Vi
liıycttr toplandıkları gün zikrolunan maz
bntnların sürat i tanzim v • tabriri zmınmda 

lüzuınuııa g-öı·c dört. hPş w ılnha ziyııde kiitih 
bulıınclmulııcııktıı·. 

ELLl ALTINCI MADDE - Elli bt•şiıwi ınad
rlrde lıe,vıııı olıııııııı ııııızbatalaı· vilayetten Dıı 

hiliye nt:'znı·etin geldikte lwyrti mchusıın ıı~ıl

nıış ise ht•nıen g-iindHilec·ck \ 'P ıH;ıluıaınış is(' 
kü~ııdıııa d<·j!iıı hıfzolunarnktır. Vililyetten bil
\iinıd Da lı il iye ııı•za ı·etinden heyet i ıııebusnıııı. 

ı.riiııdrı·il('ı·vk hilciinıl rıwzahıt ·\'C evrak i~in 

heyeti ınebusııııııı rpis \'e kfitihleri tıırafından 

Dahiliye m· zn ret ine ııınkbıız ilıııühnberi veri
lecektir. 

FASLI RABİ 

Defa.tiri esasiyenin sureti ta.shi.hine dair 

ELL1 YEDlNCl MADDE - Defatiri esıısiye 
iııtilıııhduıı sonı·n Mecli i idarei kazıı mariretile 
bir sandığa ''az il<' grlt>ıı yerle ı·i tenıhir oluıı

cltıktaıı soııı·a idnı·ei lıeiPdiyPrl hıfzohınacnk Ye 
her sene ıııayısın biı·iııci günü meclisi idarei he
lediy(' heyetleri huzııru.nda ~ıındık açılılı \' 
defteri csnsiyı> <:ıkarılılı dnirei helediye heyeti
ne teslim olunaenktır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE - Yedinci mad
deci bryıın olundıığn iizt:'rc hı>r ıııahiılle ve kar
ye nınhtnrlnrı ııezılindt? bulunucak defteri PSO· 

siye müracaatlll nıııhııllf' V!' karyeleri ılahilin

d!' lıul•ınıın ıııünt!'hibindeıı biı· sene içinde vr
fııt veyahud diğı>r mahıılle nakletmiş veyahud 
·ckizinci maddede beyan çıhvıau ahi-alden bi-



- ~!-
:rin duçar olıırıık miinteiı.iblik hakiundaıt sa
kıt olmuş olanlar ile on yedi yaşnu ikııı ıı l 

ile on sekiz yaşrna girmesile veya diğer nıa

Jıaldeıı oraya naklihaııE' tnıesile ırıüntehiblik 

ltııkiuru kıızanııııların esıımisini lıavi iki kıta 

defter yazılarak imam ve papaz v~ hahıım ve 
mulıtarluı: tarafındıın badettemhir nihayet ına

yısııı sekizinci günü merkezi kııv.ııtlıı buluıııııı 

idarei lıelediyeye göııderilecek 1·o defterlerin 
tanzim V<' h<'meıı irsali i ~in nihayet nıayrsuı 
beşinci günün kııdau nıuhtarlnra tahriı·en ten
bih ve ilıbara irlıu·ei belediye mecbur buluna
caktır [1]. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış lıi
rinci maddede nıuharrer defterler viis ıl oldukta 
idaı·ei b leeliye tarafından ııı(italeıı n ica. 
hınıı gö ı·e icra i tahkikat olunduktan sonra hiı· 

lmç SLU'eti tanzim ettiri lih lııfzolunacuk ve güı·

ınek isteyenlere ıneccanen birer sureti verile
cektir ve itiraz edecek olaıılıır· on dördüncü 
madde alıkamma tevfikan hareket ederleı·. Mu
ayyen olan vaktin ıniiı·ıu·uııdan ı:;onra tahakkuk 
eden hale göre lıeyeti belediyeniıı ııezal'eti al
tuıdn belediye ki'ttibi §eı•Jıile liiğv veya ilfıve 

olı.ınııuak isiınieri taslı.ilı edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esıısi)'c

ııin tııshihleri her sene temmuz iptidıısıııa ka
dar ikmal olunncak ve badettashih bu defter 
y ine [Defteri esasii müntelıibiıı] namile yndo
lunncaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Her kaza da
hilinde meveııd bııluıınıı nıünt~hiblerin isimleri
ni ınübeyyin defteTIPr dört senedi' biı· Jefa vi
liiy~t matbassmda tnbolunuı· ve her kaza i~iıı 

ka~ nüshanuı lüzumu olduğıt ve ne fiatle satrla
cağı ıTteclisi idaı·ei vi lilyette karar veri liı· ve her 
kaı·ye l'e mahalle muhtııı·IITJ'ına kazasına nınh

sus olan defteri matbundan ikişer nüshıısı Hü
kumet tarafından meccııneıı rcönderilir. 

F ASLI BAMlS. 

Mevaddr ceza.iyeye dair 

ALTMIŞ tKlNCİ MADDE - ldııı·ei b ledi-

[1] 2598 numM"l' ka1ıu111tıı. ik-inci m~,dd si tım· 
cibilıce, (l 1/WJtnt biti,-enler) kalidi (Sit vaşını biti-
1-eııle-r) şeklinde dıığiştirilmiş ·ue ( ::ii.kftf') ka11di ka/cJı

rıl<ırak. yerin& (Kadın, ef'kek) konulnıU/Itıır. 

y ve b~yeti teftişiy~ ve intihabiyenlıı tııleh et
tiği ınallı matı vermekten iıntina eden eiınnıe ve 
panaz \te hııhııııı ve mııhtıırlaudan iki yirmilik 
nı cidiyed~ıı orı yiı·mi li k nıeeidiye kadıır ceıınyi 

nııkdi ıılınıı·. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte biı· 
i.sirıı veya ~ıfat tıık ıl ı:ıı·ıık vcynhuJ kamınen hak 
kı i ııtihuhdıuı ınahruın olduğııııu ketıııedeı·ek 

k e nd isi ni i nt i h ab ılel't~ ı·int> yazdıı·ıııağa veya
hud isın ini ıııüke!Ter kııydeLtirıneğı, cüret eelen
lerden bir yüzlük osmanlı altrn !nrlan on altnııı 

kadar ceznyi nakdi alınır 1'!' lıiı· aydan hir sene
ye kııdaı· hupsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE - Ya biz
zat nıebus olıııak veya diğeı· bir zatı ıııebus inti 
ha h ı> tti rın~k ıı:ııı·ezile ıni.int ~lıihll:'ri ilıııfc eden 

veyahud teşvik i<:in mfuıtelıiblere akçe ve eşya vc
renle ve nı·il ı:'n ıık<ıc ve eşyayı kabul ecleıılcr ve 
hiı· ~alııs hakkında rcy verııı elı voyıı verdirıııek 

1·eyalıud n•y itasıııdan imtinıı etnıck için IJ<'Yi et 
ını• ın u ri,,·eti veyıı bir hiv.ııwt i lıususiye,v i va id I'C 

kalıul eden l e ı· iki ııydıın bir bu~uk seneye kadur 
hapsedilir ve on yii?.lük osnuınlı altınından elli 
altına lmdıır ccza:vi nakdi alımı· w hu ciiımüıı 

faili ıııemuriııdc ıı isı> tıırd <·Pzasile d~ malıkum 

olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Rf.'y lf.'ı·in VII· 

zoluncluğu sandığı ve intihııhata nıüteallik ~vnı

kı l'<'~11ı~:nyi gasb ,.e sirkat Vl' tahrib <•flenl er bir 
seııedı>ıı ~1c: senc•yc kaclaı· hapis cczusi lı • bemhe r 
on yüzlük osmanlı altınından .diz ııltınıı kııclar 

eezayi ııaktll ile ınahkuııı oluı· ve bu fiiP cüı·eti 

esnasında ınucibi mü azııt diğer bir filc tasaddisi 
tebryyün P.vl diği halde ceza kaııunnaınci lıümıı
yununa tevflkııu · bıışkııca miicazat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - lşhu cezn 
faslında beyan lunan herakiita mücssir olub dıı 

henüz maksadları rusfile ıııücaıat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - (;pı·ıok mah
kemece biı· hüküm sudurilt> ve gı• rek izhaı·i iflas 
ederek iadci itibar edemcmesile hakkı intilıabdaıı 
akıt iken ınahı·uıııiyetindeıı evvelki ve gerek 

sonraki dcfatiri intihabiyeye kendi sunu olmak
sızın mulmy~·cd olduğu halde re~· verenler hi r 
haftııdun bir a~·a kadaı· hapis ve bir ınecidiycden 
beş mccidi,1<eye kadar cczayi nııkcli ilc mücazat 
olunur; 



ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Altını ; al 
tıııcı mııddcde A'ÖilloriiPn ilk ;ıhval ili' kl'nılisini 

ku.vılcttiı·ıniş olduğu halde ve gerek sHhlı• olarak 
ıliğ!'ı' mukııy .v!'d bir ınüntchibin iRim VI' sıfnl ını 

takınurak bir c~nıi.veti iııtihabi:; •ll<' her kim r!'~' 
v!'rirse allı ıı.vdıın iki St'ne,,·e kadar hapis \ ' 1' hiı· 

alıındıın oıı ııltına knlar cczn:v i nakdi ilt> ıııiirn 

znt oluıı11r. 

ALTMI~ DOKUZUNCU MADDE - Bir dı·

fııdaıı zi,,•ndr intihah etmek için Jıir ınüki'JTI't' 

kıı~·iddl'n, istifad cd!'nlcr bir n,,·a kadar hapso
luııur. 

YETMİŞİNCİ MADDE- ııey .vııznııığ.ı ııı
)·iıı olunduğu lıir ıniinlebibin ifadesinin ayri 
bir ismi ka.vd<'d!'n Jıpı· ı•şha~ hakkmdıı lıir ll)'clan 
altı a,va kadalı lmpis ile bcrahcı· hiı· n ltıııdıııı on 
allımı knclııı· r·Pzıı)·i nııkdi ile miieıızııl olıınu ı · . 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - n ... ı·rık ınııa 
mPiei rı•hri.Y<' icrasilr VI' g-erek nıcmuri,vetıeıı nınlı

rum l'tıı]('k \' l':Vıt ~,ııtiııi voyıı fanıil~·nsını vP~·uhml 

spn•ııtini hir zuı·ara dü~ar r~·Joınck ıehdidalı ilr 
nıünlchilıi ı·ı• ) · \'!'rnıekteıı i~iinalı ı•ti irrn \"l',valıud 

rP.'' itıısınıı iı·hıır rrlPnlPr lıiı· a.vrlıın lıir srıwyr 

kaclnr hapisiP lwnıhPı· lıe~ alimdan yimıi altına 

kHıhıı· rıwı ,,· i ııııkcli i}(' ınüeazat olunııı· . 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE- J~ı · ıı .. it'i kiı:r.ilır 
ıH·şrik \'!' hi ı· t:ıkıııı nıüfteı·i~· nı ilfiniiP vr• Nııiı· gi'ı 

ıııı lıilı· w• rlı•sais inı:ılilı> iııliluılı ınuıınH'lfıtını ho
zanl:ıı · \'t'yalıııd bir vı• ılalıa ziyıırlr miiııtı>hilıi ı·t·.ı · 

\' l'rmPkt rıı i~l inıı h nU i ron lt•r \'t•.valıud cenıi,vct lı• 

n tt>hdirl fııni z ııüımı~· i~le bir c·••miycti iııtihnhi 

.ı·P ııiıı i<· ı·ııaı ıııı ihliil cdt• ı ·ı•k hakkı iııı i h ab ın i<'nı 

s ııııı ,.r.nılıııd lll'rkıosiıı scı·hestÇP ı· ı•.' · venpı•sinı> 

irnsı ııııkis!' ı•dPnlcr hir ııydıın bir ııt•ııı>y!' karlaı· 

lı:ıpis il i' hcı ·lllıı·ı· lıiı· altından kırk altıııa knılar 

r·rz11 .1-i ıwkrli ili' nıürazııt olunur. 

YETMİŞ ttÇUNCU MADDE - Hi ı · lw,ve1 i 
intihnhi_,·r.\'1' nıPııi intihah garnzih• lwı· nl'vi hül'n 
nın ieru l'l'~· ıılıııd kustedeıılcı· üı; scn('dcıı beş ııe 

ııc.w kndaı· ınııvakkıı. l kiirek el'za~il(' nıü<'ıızııt 

oluııııı·. Ciiı·üın hir ve~·u dulın ziyıırlr kazıı v nl'
nılıide i<"rıı nlunımık üzere evv!'lc tPrtib ve itti
fıık ilc yapılmış hulunuı-sa ınuırakkat kürek ee-
7~ısı oıı lw~ sı>ıw~·c kadar ll'mdid olunabiliı·. 

YETMİŞ DÖRDUNCU MADDE - lşlıu kn 
mında gösterilen ceraimin bir kol}ı birlikte iCJ'6 

kılınn-sa mürtekibleri en ağır cezııyi miistelzim 
olıın cürınüıı c('zasilc mücuzat olunul'lnr. 

YETMİŞ BEŞİNÇİ MADDE - Eıııı·i iııti
hatıaıı nıütevellid hukuku umuıniyc ve hukuku 
lıususi~·l' daırııları hiı: intihab neticesinin neşiı· 

vı• il!ııı olumluğıı tııı·ilıtcn a. Jıı ay ıııiiı·unındaıı. 
gıt)Ti meRmu hükıniin \' girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir ınchn

·un emri intihalıı ııı 'akbul w ınutclJ>r olduğu bir 
heyeti mebu~ıın ta rafında n tıısdik vo iliin olun
duktan sonra intihabıı fesad karıştırılmış oldu
ğuna ılair mahkcınedeıı bir hükiiın lahik olsa bil<' 
nıcbusluktaıı sukutıı caiz olamaz. !<'akat mebus 
olmak için kıı.nunen muayyen olan şeraiti cami _ol 
madığına hükümolunur ise evvelki hüküm heyeti 
mehusanca nazıı.rı tedkike alınıb verilecek karara 
ııiire mahkftm olan nıchus ya ipka veyahud m<'
bu~luktnn ısknl ilt• ~-erin ııhıınnın intihııh vr tı.ı 

.vini için Makıınıl aclarctl' nıazbata al'7..ôlunur. 

YETMtŞ YED!NC! MADDE - A ltnuş al
tıncı, altmış ycdin<"i, yetmiş lıiriııci, ~·etmi~ üı;ün

<'İi, ~-ptıniş dördüneü, .vclnıi~ hcşinci, yetmiş alt, ııı 

cı. )'l'lnıiş dolnııunl'u ııındrlrlerdP göst r·ilım efalin 
mulıakcnıcsi kaza dea vi ın!'ı·lisiııd · vc altıınş se
kizind, yetmiş ikin<>i \'C )'Clnıiş redim•i nıadrle

Jcrcle beyan olunan efalin ınuhakemesi liırıı ıııee

lisi teııı,vizindc icra olunur \ ' C Divanı trrııyizi vi
lilyette iRtinaf <"dilir. 

MEVADDI UMUMİYE 

YETM!Ş SEKİZİNC! MADDE - :MPbtıslııı·

dıın istifa eden V(' vük<.>lıilıktan ıııaadıı 1)ıwlr1 

mcmuriyet;ni kahul eden vc kanunu esasi hük
ınüncP ıno:>busluktan infiıınli lüzınıgcleıı ve veial 
eden ve He:v ti 11f<'htı 1111 taı·afındaıı nsnlcn r!'d
dnlunan w• hııknkıı medcni~·edı:on kanımen sııkıt 

olnnların iıı1ilınh olnndukları sancakta mebu~

luğn .''Pnidrn diğ rlcri intihııb olunur. AhYnli 
nırşnıluı he:veı i mchıısmı tarafından tah ki k oltı 

nm·ıık esbabı nıucibesi ve •erin diğı:or mebusun 
iııtihabı lüzumlu mazbata ahkilmı adarete bil
clin•ı·pk orarlaıı clnlıi tayin oluna nk ıızanm hu
lund.uğu vilil.y t valisiıı!'i şarı keyfiy t ohmuı·. 

:\Iüceddedcn intilıab oluııacnk mebııs o S(!llenin 
i~timnınıı . ctiJıeını:ız isı> Hı:oycti '[ busanın ge.le
cı>l' i~timaıoda hazıı· bulmınıağa mecburduı·. 
:\felmsluğıı kabul ilc sancağın heyeti tcftişiyesi 

tarafından aldığı maıhat.ayı meclisi idaroi livnda 
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tasdik ettirildikten sonra istifa edenlerin istifa
sı yal nız heyeti mebusaııdıın kabul olunabilir: 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE -lntilıab 
icı:a olunur iken bir zat vilayet dahilinde iki 
veya bir ka~ sancakta ckseriyeti ani kazandı
ğı halde hııııgi sa ncağın mcbusluğunu tcrcilı 

eylediği valii vilayet tarafından doğnıdan 

doğı·uya keııdi~indcn ilitililm olnnıib ınebus 

olan zat nihayet sekiz giin ımrfında tercih ey
lediği suncıığı tuhrircn valii vi lilyetc l~i ldirm e

ğc mccburdur. Bu suretle mebuslaı·ı adeeline 
nosıın gelen sancakta nıüecddeden diğeı·i inti
hab olunur. 

SEKSENlNCt MADDE - !n tilıab için na
lıiye ve şubeye gelecek olanlar· o sırada deyni 
mil'i i~in hııpsolunoınaz. Evvelden malıpııs ise 
muvııkkııten schili tahliye olunuh intilinbın ik
nıalinrlr.n son ı ·~ .'·ine tevkif olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu csa
. siye tevfikan heyeti nıcbusnn dört seneden ev
vel bıı hadci Seni.ve dağıldığı halde lradei Se
niye tarihino<>ıı itibaren ik ay zarfmda işbu 

kaııumm alıkfınıımı tcvfikan yeniden intilıa-

bı: ta şuru olurunak ıçm Dahiliye nezııretin ]e 
valiler Ye valiler ean ibinden mutnsarrıflara tah
ı·iı·ııtı mahsusa il·sal olunaealctır ve o sene için 
defteı·i esusin in yeniden tashihi l_azımgelnı e

yih ıııusahlmh itibar olunacaktır ve işbu son
raki itibaren tarihi bitamından itibaren me
bus olanlar nihayet yç buçuk ay zarfmda Derse
adete bi l vünıd heyeti nıebusıtnın içtimaında lıa

zıı· bulunmağa ıııccburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyeıı olan 
mkitten evvel hasbelicab heyeti mebusanın ba
iradei seniye i çtinlllı Hizmıgeldikte Derscari et tc 
ne kadar vakit bnzn· bulunmaları iktiza cdeecği 
Dalıiliye nezaretinden valiler ve valiler tarafın 

dan dahi doğrudan doğrnya mebuslara işar olu
nacaktır. 

SEKSEN ttÇttNCtt MADDE - Dersaadet 
helediye kammundıı muharrer huduel clnhilinrle 
bu ltman malıaBer bir dairci iııtihabiyl' Ye lıl'l' 

hir dairei belediye bir şubei intihahiyr it ilııı r 
olunacak ve elviyei mülhııkada vilayet!' nıerlıut 

sancaklarda cereyan eden usul cari ohıh Şt>hre
maneti merkeri vilayet. addedilccektir. 

İntihabı mebusan kanunnamesinin suveri icra.iyesine dair talimat [':'] 

7 - Ramıfl.zcııt 1336 ve 20 eyliiı 1334 

BİRİNCİ MADDE- 1ntihabı mebusan ka
nunname.~i bilcümlr 'Monıııliki Malırusai Şahn

nede nalıiyelrr t<>şckkül t"trniş itibarile yıızuıb 
zikrolunaıı kıunırınmııenin rı!'.şrinde şayed nuhi
yeler teşckkül etmemiş yf'rler var ise münase
hatı mevkiiyeyi giizederek dört, beş k.ı.ıradan 

iharct i<>ra)i intihnb için Tiükı1meti mahalliyeler 
mnrifetil nıuvakkat. şubı>leı· teşkil olunacaktır 

ve resi şııb<' ittihaz olunacak karyeııin muhtarı 
nahiye reisinin ve şubenin sair kura muhtaranı 
brrleş<>rek nalıiy('ler·de olduğu mjsillu mec]js in
tihnbı vazift>sini icra eileceklerd iı· . 

lK.tNCİ MADDE - 1ntihabı mehusan ka
nunnnıııesi iktiza ınca defteri <>sasiyenin taıızi 

nıi ve işbu cie:ftel'ler dair olan sair muamelii
tın mayıs ibtidasından b delolunması lazınıeden 

[•] TM"tibi saııi diistur. Ci/d : ı - Sayıfa : 97. 

olduğundan kanunnarnci mezkure her ne vakit 
vilfıyata viisıl olursa hemen b illi teahhiiı· d«>fat iri 
esasiyenin tanzimile ona müteferl'i olan saiı· alı
kiimm icrası i<ıin vülatı ızaın hazaratı taı·afııı

dan lazımgelenlere emir ve tımbihat verilec~ktir. 

ttçttNCtt MADDE - İşbu kannnnaıucııiıı 
vilf~yete gönderilecek nüshai riıütenddi<'!Psinoen 

her snncağın cesametine göre lüzunıtı mikdarı 

mutasarrıflara ve valinin bulunduğu şebı·in ida
rei belediye reisine ve nıerkcr.i vilftyet ııı e ı·lıııt 

kazalar kayroakanuarına irsal ve abkaını ıııiin 

dericesine tatbikan serian icabının icrası işar 

olunal'lık ve esııs defterleri tanzim oluıınn(•a.l· ır 

kadar ara sıra ne yolda hareket olundu~u i st i
liiııı kılınacaktır. 

DÖRDttNCtt MADDE - Jşbu Kanununm e
nin uüshai müteaddidesi mutasarrıflığa vürud 



- 25 -

eylediktc mutasarrıf veya vekili kazaların cesa
metine göre lüzunıu mikdarını kaymakamlara 
irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis 
belediye reisine ita edecek ve arn sıra kayma
kam ve meclis belcdiY.e reisinden defteri esasi
yenin tanzimine dair nıalumat taleb edebilecektir 
ve viHiyet kanunnamesi nıucibince memaliki 
malırusanın kaza merkezlerinde meclisi belediye 
mevcud olub şayed ıuevcud olmayan resi kaza 
,·aı· ise kanunnaıııei ınezkure tatbikan hcnwıı 

111cclisi beledi teşkiline müntelıihleı·in defterinin 
ıaıızinıine bededilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE -lşbu kanunnamenin 
nüshai mütcaddidesini kaymakamı kaza, idarei 
belediye reisiııe teslim edccel{ ve her kazada 
defteri esasiye fitidc lıcyaıı olunacak heyeti 

teftişiye tanr.iııı eyleyecektiı·. 1\aynıakaıııı ka
za defteı·i esasinin tnnzinıin<• ılıı.ir heyeti teftişi
yerlerı n tıclerliye ı ·eisi ııdcn al'!ısım tııhrin'ıı 

ıııalumııt istl'ycccktiı·. llıfzı iıızilınt i~in daiı·ei 

belediye reisi veya vekili tarafindan iktiza eden 
ınunvenet taleb olundukça kayınakaııı itaya 

ınecburduı·. Bu ıııecbııriyet vilil.yetle ı·esi liva
olan kazala ı· için vali ve ıııutnsaıTı fa dahi şa

nıilıliı·. 

ALTINCI MADDE - lııtibab kaııunuıınıı 
cezaya müteallik faslı ınahsusu her iııtihab sı•

nesi evrak ı ınatbua ile intihab ınıılıall erine t ıı
lik olunacaktır ve kanunıı mezkurun hiı•er ııü~

hai matbuası her kaı·ye ve mahalleyıo iı·snl olu
nacaktır. 

İntihıı.bı mebusan mua.melatına müteallik bazı mukarrerat ve tebligat ( ''] 

(21 eyliil J3:J4) 

1 - Meclisi mebusana müteallik muamelfıtııı 
icrıı ve ikmali için ve .kura ve nevalıiye izam
ları icab eden mcıııui'İn ve ketcbeyc ve ı· i lecek 
ücuratııı variJaLı belediyesi kifayet etmeyen ya
hud daiı·ci belediyesi teş<'kkül etmediği i~iıı vıı

ı·idatı olmayan kazalarda ne taı·ıı rtan tesviy~ı;i 
lazmıgclcceği bazı taraflanlan isi i fsaı· edilnıc

sile lcdelistizan zikrolunan ücurat ın m· vclenı i ı·
ıle kaza yalıud liva meclisi idaı·clcriııce nıikdar
ları takuiı· ve tayin olunıırak sandığıııdan veri
lccek ıııazbata üzeı·ine vaı·idatı belediyesi mü
said olan yel'lcrdı• mahalleri dııiı·ei helediye H 

,· aı·idatı belediyesi müsairl yalıuel ıne\·cud olınıı

ya ıı yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarından 
i tası icab edeceği meclisi mahsus u vükelii.ca t ı>
zekküı· edilerek Habıiilice icabı icra kılındığı. 

2 - lutihabı ıııebusan kamrnaınesinin kırk 

he~inci maddesinde heyeti teftişiye tarafından 

ınebusıın ııaııızedlerinin isimlerini havi ikinci 
derecede müutehiblere pusla verileceği ıuukarrcr 
ise ıh• hı•yl'ti ııu•zkureoin kinıiPri ne suretle nııın 

zed adıledı>rck isimlerini lııhrir ~ılel'eği yolııııda 
!(erek bu mndılede, genk diğer ınndd lerde sara
hat ve rleliılet olıııadığnıdıın ~ııı·rti ııı~ı·ııcnııt \ ' 1' 

[ " ] Tııkı•imi v•klıyi- Nu. a. 

kııbulü lı;ıkluııdıı kııııuııııuıııei mı•zküı·de sarahııt 

.nıksu dn kııııııııu ~susinin altıııı~ sekizinci ve in
ı ilııı lll ıııebusıııı kanuıınuıncsiııin on yedinci ıııııd

dl'lı•rindl' ıııebns intihalı oluıııııas< caiz olacuklar 
hakkınıhı tııl'siliit ınüııdt>ı·i~ olınıısıııa \ ' C Meelisi 
Mt>busaııın iki i;;tiıııaı için tatbik edilıni~ olıııı 

talimatı ıııu,• akkııte de m bus olıııak üzere ıııını

zı·d olnf'aklH ı·ııı yıı ı ·!'snıt>n bilnıünıraıı ııııuızcd-

lildı•ı·iııi kaydet! irıııeleri .va hud ıııehuMluğıı chil 
olılu~uını nıusnddak iııtihııhıı sıılih olmılııı·ılaıı 

ltiııl{ııl ii~ yü?. kişiye hiı· varakıı tahtim rttiı·i

l!'n•k bilvasrta tebliğ l'ylı•ıııı•lPri liızııııl{rlı• c·ı• ği 

ıııuhaı·ı·ı·ı· olıııasına himıeıı Inı ~cı·ııit dairesiıııle 

ıı:ımhzedlikll'ı·iııi vıızedı>c~kiHin kahııl vı• iliiııı 

irolı ı·dl'ı·cği ~!('(·!isi :\1ıılıı·ıısııi '\iikPlurıı t l'zrk 
küı· kılındığı. 

:3 - ,\1 rhıısıııı kumııınaıııesinin ı;Ü\' cr·i i ·ı·ııi
ycsiııe dniı· tııliıııııtın hirinı·i ıııaddesiuclt- iı·ı·ıı

ri iııtihahnt iı:in dört. lwş kuriyeden ibıırel 

ıııuvakkat uheler t~ ·kil oluııııı·aı{ıııı ve .virıııi 

ii~iiıwü mıırldP8inde hiı· ııııhiyeııiıı ıııiiııtehilıi 

('V\'I'Ileri be~ yüzd('ıı dun ve iki yüz elliden d
wn olursa lıu gibi ııalıiyclerin dahi müııtelıih 
sııııi iııtilıah etıııeğe 

haıT~l' olub halhuki. 
sıılıilıiyetleri olacağı rını

hik 1:nk kııl'i:veiH ufıık 
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ve nüfusu kaWeyi havi yüz eDi nüfus zükfır 
bulurunadığından bahsi le beşteıı ziyaıle kariye
leri n hiı·le§tiı·ilnıesindc beis olub olmadığı bıı 

zı mahallerce istlfsar edilmeaile bilmulıabere sa
Jifüzziklr maddelerin mazmununa nazaran mün
tehi6i evvcllerin ınikdarı müntehibi sani tayi
niııe nıüsaid olmayan kuraıun ınünıısebeti mev
kiiyeleri itibarilc birleştirilmesi maksud aslı olıııı 
tcshili iı1tilıabat matlabına muvafık olacağın

dan bu gibi kuradan icabı kadarının birleştiril
mesi Meclisi Vükeliica münasib görülerek. 

4 - lntilıabı niebusan kanununun sekizinci 
maddesinde tanzim edilerek esas defterlerinde 
cinayet ve cünha ile nıalıkfun olanların isimleri 
bizasma §Crlı verileceği muharı·rı· ikeıı gerek 
m üntehib, gerek birinci ve ikinci derecede 
müntehlblerin tadad olunan şerait meyanındn 
eünlıa ve cinayet ile mahkum olmamak kaydi 
mnsarrah olmadığından keyfiyet ledelistizaıı 

illasına hükmolunmuş ve iadei itibar etmemiş 
olanların maheur ve hukuku medeniyeden ınalı
rum bulunanlarm intilıab olunanııyacııkları ka-

numı e~ıısi il e iııtilıalı kanuııııııtlıı nıühey::iıı \' ,• 
diıılıa Ye cinayet ile malıkünıiycti snbıl<aıııu 

ınanii hakkı intilıab olduğuna dair saı-ıı.hat guy
rimevcnd olmasma nazaran esuayi intihabatta 
hali ınahcuriyette bulunıınlarla iadei itibar et
memiş olan müflisleriıı ve cünlıa ve cinayetle 
ıııahkuıııeıı hcııüz eeza gürnıckte lmlunuıı \'e 
lıiııueııalftzn lik hütTiyeti ~uhsiye l erinc w ali k ol
il ı ayan eşlııı~ııı iııtilıab etmek ve edilmek salit
lıiyetinden nıalırtınıiyetleri tııbii 0ldnğu gihi 
su liCüzzikiı· sekir.iııci ma lu eel e mııhsl'l'er kuyu
du ıııiinia w·ıısııllla ıııüııderi~ lıukulm ıııodcııi

yedeıı sakıt olmuş olan kaydi mutlakırın göre 
hnknku medenileri bilalıare iade olmı:ınlıınn 

da lııı salulıiyete nail ulıııamalaı·r icııb edecc
ğiııden \'e hukuku medeniyedeıı sukutu gayri 
mutazanıınııı lıiı· hüküm ile nıalıkiıın olnb ik
nıııli nıüddeti cezaiye c·d~nlerc gelinl'e: Hnıı

larııı ıııaalıar.a eYve lce ınnhkıinı olmuş olnıH

Iıırınclıııı lotayı snliilıi .Hti ıııehlnısnnıılıııdnn 

malırumiyetleri li'ızıın gclıı ıiyeccğincleıı onıı ız-ö

re tebliğat ifası. 

1 



3 - Dahili nizarnname 

Bl:RtNOt BAB 

Meclisin te,ekkülii 

Devrrrıin ilk içtiıııaı, bazı ıstılahlar 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimamm bi
rinci inikadının ilk celsesinde, daimi reis inti
bab edilineeye kadar, azanm en yaşlrsı muvak
katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud 
hir muvııkkat reis intihab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten kii.tiblik ma
kamında bulunurlar. 

Hangi mebuırun en yaşlı ve hangilerinin en 
genç olduklarrom evvelden tedkikı hususn, va
zifeleri yeni Riyaset divanının intihabma kadar 
devam edecek olan, !dare amirlerine aiddir. 

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

!çtima, her teşrirusani iptidasmdan gelecek 
taşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir. 

!nikad, Heyeti umumiyenin muayyen gün
l ı>rde vaki toplaruşlardır. 

Cclse, her inikadro teneffüs tatilile inkitaa 
uğrayan lasıınlarmdan her biridir. 

Tahlif 

İkinci madde - Muvakkat Riyasct Divanı
nın teşekkülünden sonra Teşkilii.tı esasiye kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince mebualar in
tihab dairelerinin bece harfleri sıraaile tahlif 
ol unurlar. 

Tahlif, Teşkilii.tr esasiye kanunundaki yemin 
metnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktrr. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebnslar da 
ilk Cl'lsı>ı'le bu rasimcyi ifa eı'lerler [• ]. 

Dn imi RiyrısPt Divanı itıtihabı 

Uçüncü madde - Tahlif merasimini müte-

f•] - TalıU/ için.mebPistm intihab m<ubata8ınıı• 
tn•dik •rlilnıiş olnvım /.6zını gelmrz (Z. C. Cild - ıı, 
Srıfl•fa - 9. ıs - IX -1930). 

akib da1mi Riyaeet Divanı intihabı icra edilir. 

Riyasct !Jivoıııııııı miiddeti 

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

Riyfı,~ct Divanının nasıl tcrekkiib edeceği 

Beşinci madde - Riyaset Divımr: 
1- Reie, 
2 -Üç reis vekili, 
3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti umumi

yede bulunma ı, ü1.erc a lt ı kat i b (M unddel : 27 
niAan 1933), 

4 - Üç idare amirinden mürekkebdir. 

Riyaset Divanının nasıl intihab edileceği 

Altnıcı madde - Riyuseti divanı, gizli rey Ye 
mutlak ekseriyetle intih~b edilir. 

Mutlak ekseriyet bilsıl olmadığı takdirde ay

ni usııle tcvfikan ikinci defa intihnb icra etlil ir. 
Bıında da mutlak ekseriyct hasıl olmnzMa en 

ziyade izafi ekseriyet kazananlardan istenill'n 
adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkıncia 

üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bıında izafi ekseriyet kafidir. 

Reylerde tesavi olursa kuraya müracaat edi
lir. 

Reis, reisvekilleri, katibler ve idare amirlennin 
ayn ayrı intihabları 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, katib
lH, Idare iımiı·ler i iı;in ııyrı ııyrı reye miirae:ınt 
olunur. 

Rey vnrakıılnı·ıııa ı· is i~iıı bir, rcis ve l<ill<'ri 
i<;in üı: . kiltih l cı· için altr, idare fımirleri i~iıı 

ü~ isim ynıılır ( Mııııddel: 13 mart 1935). 

RriRiciimh1ır intiluıbı 

Sekizinci madde - Daimi ııiyasl'l d i vaıunııı 

iııt ilıahı n kahincir Rei~it•iimlnmın intihalırnn 

bıt lanır . 
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Reisiciinılıur gizli rcy ve mutlak cks!'ı·iyetle 

intihnh erliliı·. 

Bu intihnbdn ı·uyleriıı tıısnifi içiıı kura ile 
dvkuz ıııebus tefrik ve reyler Heyeti umuıııiyc 
sa~onundn açıkça tasnif olunur. 

1 ntihnbııı neticı>sini Meclis Reisi Heyeti u nı u· 
miyı>yc bildirdiktım sonra Reisicümhur intihab 
olun~n zntı lııı z ır ise riynset kiirsüsünii işgale 
davet eder. 

Rcisicüııı hıır , riynsct kiiı·süsüııe çıkıh 1'eşkilii
tı esasiy lHıııuııunıııı ;{8 nci maddesi muoibint·c 
yli k~ck ~eş le yenı in eder. 

!lndnıı sorı.r:ı kiiı·süyii Meclis rcisiııc lıırnkır. 
() dn inikud:ı rlcrhnl ııilı:ıyet \"Cı·ir ["]. 

Hri .. iriimlı ıır intilıalı eelilen zat hazır deriil.~e 

Dakuzuncu madde- lntilıalıı esnnsıııJa He· 
isiı·iiııılıııı· luı :m rl('l!'ilşc, Mı>clis l'l•is i irıtihnbın 

Iı('liccsiııi hryrto ve iııtihnh olunan ı.ntıı hildirir. 
Hcis i••üıııhııı· !{e ld iktc ynkıırıda ~il<rcdildiği 

,·c~lıi l e yı•ırıiıı eıl<' ı·. 

Miit rakib lç!iıııalarda Riyaset Divll'lll intihabl 
ı·c If eisicii nılııırmı mıtkunu okuması 

Onuncu madde- Her Içtinın iptidıısında da
imi reis intihab eelilineeye kadar ayni içtimaııı 
sabık re i ~ vckillerindt>ıı en ya~lı sı ınıı,·nkl<nten 

l-le) eti uııııınıiyeye ı·iy;ıset eder. 
1\u takdirde snl ıık kiıtilıleı·, kiıtilılik .ıııııkıı 

ıııııtdıı ııım·nkkatcıı lııılunudur. Muvakkııt rı>is, 

yvkluıııa yapar. 
ısnb varsa ve Reisicümlnır o gün mıtkunıı 

irad edecekse kürsüyü i§gal ile eelseyi açar ve 
sene başı nııtkunu irııd eder. 

Ondıın sonra riyaset kürsüsünii mu-rnkkııt 

reise bırakır. 
Bunu müt('nk ib daimi R.iynset divanı intilın

hntına başlıınrr . 

Reisicütnhurun nııtku.nu BıışvekiZ okur,m 

On birinci madde - Reişiciinıhnrun ııııtlm

nu 'l'eşki latı esasiye kıınuııuııun 36 ncı mndde· 
sinin son fıkrası mucihiure Başvekil olnıyncnk 
ise lıitnlı<>t kiirsiisürıclerı kıraat eder. 

[
0

] - CPI~•vc nihnv•t •••rilnuoklttlir. rv. , .• 1'. n.,. 
.-~ı .... 

ilf em.~imi 11ıa.h.~ıı.~rı 

On ik inci madde - M.erasimi mahsusa her 
lçtirrıam bidayetindc ve •rcşkilfıtı esasiye kanu
numııı 25 nci nıadtlesi ınucibince intihabatın tec
didine karar veı·ilnır~i iizerine te~rinisaninin ilk 
gününden evvel vukıı bulan Fevkaldtle lçtimılln · 

rm bidnyet.inde icra olunur. 

İKİNCİ BAB 

İntihab mazbataları 

Ilişitsiz ınazbatalnr 

On üçüncü madde - Daiıııi Hiyasct Div:ıııı 

ııııı (ve icabında 1leisküınhunııı) iııtihalıınduıı 
soııra intilııılılıırı lınl;kıııdıı şikayet ve itiraz va

ki olnıayaıı ,.e Inı ııiz ıııı ıııaırıeye nıiizr.vyrl ııii 

ıııunesiııc ınıınıfık nlıııı ııııı:dıııtalıır r<•is t:ırııfııı · 

dıın hcyrlr aı·z il<· isiııılcı· lıir bir tıkıınııı·:ık işıu·i 

rcy ilc tasdika iktiı·an eder. 

1 li.~ikli uırızlw t11lar 

On dordüncü madde - ;\'lcı·lis rei~i iııtilıalı -

1>11'1 h:ıklwıdn ~ikiı.1ct re itiraz nıl<tı lııılan n· 
rıiinıuıı !'~inc m11vafık olıııayaıı ııııızlıutala rı He
yeti uınuıniycce kur:ı ile tefrik cililecek otuz 
ıızadan rniirekkeh Mnzbııtıılıırın tedkikı eneli
ınenine h::ıvale eder. 

Bu eııcünıeıı devre esnasında hir i~ ı;ıkıııeıı 

toplnıııp onıı iııt:ıc ede r. 

Tedkik eııciinıenleri 

On beşinci madde - Encümen kura ile, be
şer azad:ın ıııürekkeb ilız:ıı·l cncümenlere ayrılır. 

Her ihzari cncümen gizli reylc bir reis ve 
hiı· ıle mıızlıııta mııhnrrirliğini ifn edecek kiitib 
intihııb eder . 

Tedkik encümeni reisi her i.hzari encümenin 
ledkik edeceği kndnr intihııh nıazbatalarmı kura 
fle ayırır. 

llı z11ri rnriimenin tedkiknh 

On altmcı madde - lhzari eııcümen. Tedkik 
cncümen i riyoscti vnsıtasile her tiirlii tedkikatın 
icrnsma saliihiyetturdır. 

Encümen, bütün vesoik ''e ıııuhaberatı ted
kik ve Rükiiınetin olnnca tahkik ve811itine mii . 
rarRnt edebilir . 
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'l'edkikattan soıırıı keyfiyet reye arzolunur 
ve mucibince mazbatıısı lıınzim edilerek Tedkik 
erıcümenine verilir. 

'1' Pdkik eııciim.eninin ntumııeliitı 

On yedinci madde - Tedkik encümeni reı;en 

veyahud !hzarl enc:iimen mazbatalarında görxlii
ğii talil esbabı te-dkik edip müretteb aza ade
dinin mut.lıık ekseriyetile bir karar ittihaz eckr 
., e tanzim edeceği mazbııtayı Heyeti umumiyeyc 
gönderir. 

Mebusluğu latil olunan wtm ke ıtdini ıniidcıfrw sı 

On sekizinci madde - Mebu.sluğu tali! olu
nan zat İhzari eııcüınende, Tedkik encümeninde 
ve Heyeti umumiyede kendini ınüdafaa etmek 
veyahud diğe r bir mebus vasıtas i le ettirm ek lıak 

kıru ha.izdir. 
Ru hak hiç bi r suretle takyid edilemeı. 
Mü zakereden ~on ra Heyeti nıntımiye kaı·nrını 

itt'ih nz cd ('r·. 

Bu zevalm kendi haklarında reve işlin.ık edt 
meyecekleri 

On dokw:uncu madde- Mazbataları tcdkik 
edilen mebuslar kendi haklarındaki r eye işt.irak 

Nleınezler . 

ln tilırı/11 tcdkik edilen nıelıusun i$ l ifos ı 

Yirminci madde- lntihabı tedkik o luıı ıı ıı 
bir ıne bus mebusluktaıı istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intih ah 
mazbatasmm tedkik edilmP.~ine mani değildir . 

.1/ azbalası reddedilen zat 

Yirmi birinci madde - ,\1 az bıı ts~ı Heyet i 
umumiyede ı·eddedilen zatin yerine mebus iıı ti

habı için riyaset, ai-cl olduğu ınaknımı t ııh ı·iı·at 

gönderir. 

UÇttıfOU BAB 

Bnoümenler 

Daiıni encünıenlerin ınüddetıori, intihabları, 

adedieri ve bazı ahkıiın 

Yirmi ikinci madde - (llfuaddel 13 mart 
193~> ) Her l çtimaın hıışlııngıcrnrl a \OZife-

leri ertesi lçtimaa kadar devam etmek ve azası 
Heyet.i uıuumiyece izafi reyle intihah olunmak. 
üzeı·e on yedi encümen teşkil. olunur. 

Meclis vazifelerile nıüteuazıı· eucüınenleı· : 

1 - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 nıu,·nzzıı( 

kiıtib ) i 

2 - Divam ınuhasebat eucümeıı i (20 aza, 1 
ınuvıızzaf katib); 

3 - Meclis hesabiarının tedkikı cıı cüıneni (10 
aza, 1 nıuvazzaf kati b) ; 

+ . .'l'l l'<'ii s kiitüpıı ıı ~s i e ıı cüın c ııi ( fı aza, buıı 

lardaıı birini, Riyaset divanı, İdare iıınirleri ara
s ıııil a ıı ay ı r ıl' . Bıı e ıw liııı e ıw 1\iitii pa ı ıP ıniidüı ·ü 

katiblik eder ) ; 
5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı mu

vazzaf katib). 
Dahili nizarnname işleri bu encümene muhav

veldir. 
Bütün Hükfuı:ıet hizmetlerile mütenazxr encü-

men: 

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

Umumi bütçe mazbatasmm yazılması ve mü
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerio 
bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef husus! mazbata muharrirleri dahi inti
bab edebilir [•]. 

Vekaletlerle mütenazrr encümenler (Hece 

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

tib); 
8 - Dahiliye encüıoeni (30 aıa, bir muvazzaf 

katib); 
Bu encümen lüzum göı·üldükçe bir reis ve. 

kili de seçer. 
lskan işleri bu cncümene muhavveldir. 

9 • Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 
muvazzaf katib); 

10 - Rariciye encümeni (20 aza, 1 muvaızd 
katib): · 

ll - İktıııad encümeni (30 au, ı muvazzaf 
katib); 

r • ı · /JÜ( (~ C11CÜIIIC11illi1• IIIIII '(J::.zaf 111 lflllt"far rud• 
ro81f. ( .11!50) nımıarulı /{anunla 1 büro ~efi, ı şçf 111Utı· 
vi>ıi . .1 mem~<r 'olarrık tadil Pditm;, ıw. 
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12 - Maarif enciimeni (20 azıı, ı muvazzaf 
katib); 

13 - Maliye eııcümeni (20 aza, ı muvazzaf 
kati b); 

·14 - Milli Miidııfan ~nciimeni (25 aza, ı mu. 
Yll7.Zilf katib); 

Hi - Nafiıı. cncümeııi (20 aza, ı muvazzaf 
katib); 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
muhavveldir. 

ı6 - Sıhhat ve içt imal muavenet enciimeni 
(20 aza, 1 muvazzaf kntib) ; 

17 - Zirant encümeni (25 aza, ı muvazzaf 
kati b). 

Yukarıdaki eııcümenlerle tenazuru bulunınıı

yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye uınurıına aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerinde, bundan başka büttin layiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

lht i.wıs ccdı·eli ve namzcdlik 

Yirmi üçüncü madde - Encümen intihabla
rınn ınedar olmak üzere mebuslarm tercümei
hal varakalarmdan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cedvel Ri)"aset canibinden tan
zim ile bastırılır. ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Mebuslar, encümen azalıklarma namzedlikle
rini koyabili.rler. 

Namzedlerin isimlerini muhtevi cedvel de Ri
yasetce bastınlır. ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya tali.k olunur. 

Heyeti umumiyede encümen intihablan an
cak bu cedvellerin dağrtılmasından dört gün soura 
baflar. 

Enciim 1ılcı·de gizli celRc 

Yirmi dördüncü madde- Bir encüm.ende 
gizli celse aJı:dini vekil veyahud encümenin üçte 
bir aza.sı taleb edebilir. 

Gizli celsede encümen aza.sından ve vekilier
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin m olarak mu
haf8UIII taahhüdünü ıtazammun eder. 

Etıcii11ı61ı a.zıılarının arttırılma,ı, muhtelif ı•r 

nıuvakkal ctıciimsnler 

Yirmi bqinoi madde - Heyeti umumiye lti-

zum görürse encümen azalannın adedini muvak
katen arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
vakka.t encümenler [ •] teşkil eder. 

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

Muhtelit encümenlere numara sırasında mu
kaddem olan encümenin reisi riyaset ve mazbata 
muharriri mazbata muharrirliği eder. 

Enc'Ümen ı·eisi, 

hıısusi mazbata 
nıazbata nıuharriri, 

muharriri, muvazzaf 
reise vekıilet 

kıitibi, 

kat ibi, 

Yirmi altmor madde - Her encümen, kendi
ne gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri ve 
bir katib intiha.b eder. 

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

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene kJ... 
tiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddi.r. 
Encümen reisinin mazeret veyahud gaybubs

tinde mazbata muha.rriri ona vekalet eder. Veya,
hud aymca bir reis vekili intihab olunur. 

Bi1· e-ııcii1ıııme nıuhavvel işin diğe1· bir cnciinı r11c 

aidiyeti 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, ken
disine muhavvellayiha veya teklifin diğer bir en
cü.mene aid olduğu mütaleasmda bulunuraa, eıı.

babı muci.bf serdederek o encümene havalesini 
taleb etmek Jınkkııu Jıaizılir. 

Diğet· bit· enciimcnin ıııiitaleıısı rıl-wıııak, dirjr r 
bir enciinıendcki iş lıakkı1ıclıı miitalrrı bPynıı 

etmek 

Yirmi sekizinci madde - lhı cııcliıııeıı kcıı

ılisiııe nıuhuvvelliıyiha veyıı tcklif reyahııd ıılel
ıtlalt bir mesele hakkında ınıızlıatası sıııı r ıı yine 
kendi tnrafındnıı yuzı lnııık iizeı·c ihtid:ı diğer hir 
cncümeni n mütaleıısıııı alnıağa llizum g-iirür~c 

Jiiyiha veya teklifiıı o cncüıneııe haval~sini is
teyebilir. 

KezaUk hir enelinıım eliğer lıir encümcne ıını-

] •] - M111•akkot enciimu·n. her eııciinıend~ıı nza rıluı 
"L<ik sııretile, Mulıtelil mıcümen, ik-i veya dolıa. :ıiiJade 
oıciimeniıı birla~mi'Bilc tr.!kil olun11r (Z. C. Cild ı, Srı
vıfa 50- !3/V/1931). 
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lıavvel bir lilyiha Hya teklif veyalıııd alelıtlak 
biı· ıuesele lınkkrndıı rnütaleıısıııı beyan <'tnıek 

üzen' u lfıyiha vı•ya teklifin hııdisint• Jıa,•ıılesi

ııi iHteyebiliı·. 

Hıı gibi ııhvalde alılkadar olan hor iki cncü
men müttefik iseler Meclis reisi icabını iı:rıı 

etle ı·ek ertesi celsede hııııdnn Heyeti ıınıunıiy,,ye 
ınalfımat verir. 

Şayed iki eııcünıcn ar·asıııdıı ilıtilıH ç ıka ı'. ıı 

keyfiyet reis taı·afındıın Heyeti unıumiycye teb
liğ olunarak ııı escle orada müzakere il c hıılle

Jilir. 
Mütalca~ı sonılan enc[inıen mazbatası, diKeı· 

muzbııtıılaı· 1-!:ilıi hıısılır l'e ıızaya tlııj(ıtılıı· . 

Encü1neıılerin ııazifesi 

Yirmi dokuzuncu madde - };uciiıııcıılcr 

keııdileriııe ımıhaYvcl işlerin tedkikiııd(•n hıışku 

hi(( bir i~le ıııcşı<ııl olanıazl:ıı· [•]. 

E1ıciim eııle1·in içti ma mahalli 

Otuzuncu madde - 1,;nciiıueııler MccliR bi
nalııı·ıııtla l't' keııtlileı·iııe tahsis edilen odalarda 
toplanırlu ı·. 

Encümeıı ı·uznameleri 

Otıu: birinci madde- l·:ııcüınen nızıı:ııııeJpı· i 

cııciiıne·nler tamfıııdıııı tıııız i nı ve bir· gün e1·vt'1 
bütün l'ekillere ve ıııebuslara ilan olunur. 

Bununin beraber müstncel bir· i~ ç ıkarsa Mı>r
lis reisi veyahud eııcüıueıı reisi azııyı hıısnsi vn
sıtulııl'in Jn toplayabilir. 

Enciinıenlerde nısab 

Otuz ikinci madde - .-\ zadaıı en az ü~te hiri 
lı.ızır hııluıııııudık~a eııciimenler iniknJ etlt>ııwz 

Y.- ı·eyr ıııiirat•ııat olııııaıııaz. 

Encümenlet·de miizaket·e ne vakit başlat· 

Otıu: üçüncü madde - Müstaceliyeti Heyeti 
umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka 

ınuhnvvel işlerin ıniiznkeı·esiııe nııeıık kıı·k ><l'

kiz saat sonra başlanır. 

[•] - Encümcnler kanun teklif edemt~ler (Z. C. 
Cild !, Sayıfa !1 - 9/ l / 19!8). 

Fakat kendilerine verilen, mes•ld bir tel trir tale
bini kanun şeklirıe koyabilirler (Z. C. Cild ı, Savıla 
1111 : 131 - !8/ l/19!8). 

Heyeti umumiyede müzakere olunun bir ka
ıııııııııı eııcümeue iııde olunmuş bir veyahud du
ha ziyade ınnı.lde~iııiıı uıüzakeresi lıııııdıııı uıüs 

tesnadır. 

ılfuhavı·cl cvnıkııı linsılması 

J\lıılıııvvel CV!'ak cııciiın en ıızusuıdılll bf•şi ln
nıl'mdıııı istt>ııdiği takdiı·de veyuhuJ rcisiıı t eıı

~ ilıi iizeriııe e ıı cü ıııeı~t· c bnslırılır. 

f;'ncümen zulntl11rı, m11zbatalarııı imz1ılanıualan, 

takdim ı·c luıvnle/eri, ııııılınle{et kaydi 

Otuz dördüncü madde - Her t!ııtiinıcııiıı 

ıııüzahreleri lıulilsatıın ı:aptcdi liı·. 

Şu kııdıır ki, eııciiııı('ll kııı-ar vcriı·sc harfiyen 
zahıt da lntulııbilir. 

.\ zıııım i~imleri zıı.lut ceridesiııl!e tasrih u lıı 

mır. Bu zabtı aza imzıılaı·. 

Enciinı eıı nıazbutaloı·ını reis, ıııazbııtıı ınuhı~ı·
riı·i ve kıit ibdeıı ıııaııdıı ıııüzııkercde lııızır bu
Jııuııııış aza tin iııızn lnı·. 

~~nciinı<'nlt>r nıazhııtıılıırıııı Meclis riyasetiııe 
verir. 

ııiyast't bu ıııazbutnları derhal lıastıı·rp uzııya 
tlaı(ıttırır. 

Bu suı·cılr lıasılıb du~ıtılrrıııyan ıııazhatalar· 

He.veti uınuıııiycde ıııiizakeı·e .,hıııııınuz. 
Heyeti umumiye, ıııazlıatularııı, H.esıni Gazete 

ile ııeşriııe de karar verebilir. 

Encüuıen mozbataları Riyasete veı·ildikce re
sen znbrt ceridesinc ve ruznoıneye geçer ve lev
lıaya talik olunur. 

Bn bııbda aza tuı·afındıııı itiraz nıkn lnılursa 
bunun suiı• nıüı:ııkere edi lecek ınnddeleı·e teı-ci

lıaıı Heyeti umumiyede Jıolli liızımdıı·. 

1\ endisinin ıntıhıılif lmldığı, mazbatııdn ımı

sarralı lnıltııımııdık •u, tarafından inızalaıııııı~ lıir 

ıııazbata aleyhinde enciimen ıızaJaı·mdıııı biri siiz 
söyleyemez V<' ııınzbatn muhıırril'indeıı ist.iır.ahııt.

ta lmJuııamıız. 

Lıiyilııı ııc tcklifleriıı hangi nuızbata ınıılıarriri 

tıım{ındu.n ıll'iidafıuı edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir li'ıyilıa veyıı t k
lifi, Heyı>ti ıımıımiyrdc, başlıca uid olduğıı cıı

cüıııen nıiidııfaa eder. 
Diğer bir veya daha ziyade enciiınendc ııyni 

Juyihn Yeyn trldif htıkkııınn mü.znkeı·e ı.reçmi~ 
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ve rnazbntu un tanzim lulmıııı~ be o cııcünı~ll · 

Jı-r ynlııız kcııdilcrine ııid nlıuı ı.nnrldP ,·cya kı · 

sıııılıu·ı ıııüdııfa a edı•l'iı·ı·. 

Muht;ı.vvel ev·rakın ne vakitte intaç ed-ileceği, bir 
enciiıııenden diğe·rine ıııuhavuel evrakın intocı 

nıiiddeti 

Otwı altmcı madde - Eıı cii nı enl cre ıııııhnv

vel bir lilyiha veya teklif, lıııvnl esi ı.:linünrlen 

nihayet bir hu~uk ay iı;iııde Hı>yet i umunıi.veyc 

ırönderilmek li.l.zrmgclir. 
J!;ğeı· eneümen bu ınüddeite ıııiizııkeı·eyi neti

celeııdiremezse esbabı mucibesini Heyeti uınıı 

rniyeye bildirir. 
Aksi takdirde ıneıkur l~yihn veya teklifin 

doğrudan doğruya ruznaıneye almınasrru Hü· 
kümet veya sııhibleri istemek hakkım haizdirleı· . 

'Bir eııcümen tarafından diğerine muhavvt.ı l 

nıesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil ol· 
ıuazsa esbabı ınucibesi bildirilmek ınuktıızi

diı· r•ı. 

],{ıyiha 1'1 Irklif/ı riıı 'l' f.ıki lfılı esasiye kaııııml'lla 

muvaf akatleri 

Otu:: yediı:;ci madde- Eııcüııı eııler , keııdile 

rine nıııhaV\'el layiha veya telliifleriıı ilk öııce 

Teşkilatı e~aHiye l<ııııuııııııuıı ıııHiıı "e ruhuııa 

ınugayiı· olnb olmadığını tedkik etmekle mülwl
leftir. 

Bir lüyilın ,·eya ôl'klifi 'l' c'ikilfıtı esasiye l<aııu

ımııa ıııugayir giirdük l eı·i takdird ~ e.~lıahı muci
lıesini tası·ilı ilc nınddelrriıı miizakeres i ııe g· •ç
nıey!p ı·eddedeL'Icr . 

Otuz sekizinci madde- Eııeüııwııl,,ı·. lıiitiiıı 

vekftletleı·le doğnıılıtıı ıluğnıyn ıııııhıılıf't'C <·ıle

lıilirleı· . 

IJir mPlJ1Wtn ikidr.ıı ziyadr enciimcııc ozu ·i11tihab 
edilmeme$i 

Otuz dokuzuncu madd.e - Bir ıııehus ikiden 

[• ) - Bir enciinı,..n. l.:rlldi.,iıı~ •nuluıvı•el bi<· me~e

levi l.:cıbul veya red şekliflde kntiyetle intaç etmek meı·
kiindedir (Z. C. Cild a, Saififa ııı : ıı; "" Cil<l 7, Sa-
11ıfa 3 : 6 -l!9/ ll/ 193!!. ve ! / IV/193l!). 

liyade tlaiuıi eııciinı~ııe aza olaıua~. 

lntilıa.blan caiz vlmayan aza 

Btil~r rııl'iiııı rııinı• ııı~ıısnlı olnıılıır dii(cr i>iı· 

rııı· iiııı ~ "'' iııl ibaiJ f'd i lenıezlcr . 

Riyas~t j)j,· uııı azas ı eııcüuıc ıılcı ·e iııt iLalı 

edi lem czl e ı·. 

Enciirııenlerin vekilleri, memıırları, mııtahasS'Io.f

ları ı·r· tckl·if suhibl<· riııi ı.linlemclıı ri 

Kırkıncı madde - Eıı climcııle r , vekiller v. 
nıutıı.hassısları da,·et etmek salahiyetiııi haizdir. 
le ı· . 

Davet erlilıııı ,·eldi bııluııııınayacağı takdirdt 
naınınıı siiı süyleyecek meınul'in l'iiesasıııtlaıı t.ıi . 

l'iııi bulıınduı·ııı·. 

Hiı· kııııun teklifinin sahilılrı·i teklifleı·iniıı 

teukikına memur olan encümenile lıazıı· bulu
ıııtrlar ve (ikiı·leri ııi hE'yıııı etmek istel'irı·se ıııii · 

l ıılca larının rlinle ııııı csi za nıı·idir . 

'l'eklif sahibi nıevcud değilse davet eıli lir . 

Clclmeılii{i lnkcliı·ilr eııeüıııeıı i~i iıılacla key
fiyeti ıııazbııtasrıın rler ceder. 

Misrıfir azııııııı ıııiizrıkucye i,~tiraki 

Kırk birinci madde -He r ıııclıııs ııı e ıısulı ol
mııclığı bir eııdimeıı·iıı \' esııikuıa ıttıla kcslı ve 

r.ebc ~izli ılcğilsP ınü znkcrclı• ı·iııc i~tiı·ıık ~d€'lıi

liı·. 

~tı k:ıdaı· ki o ı·ada rey veremez. 
Hiı· Clll'iiıııcn . azıısından olıııayıııı ıııı·lıu.,luı·ııı 

ıııütııleasııııı müracant Cllebil i ı·. 

'"Ink eııciimeniıı ınazbatası 

Kırk ikinci madde -Bir de\'ı·e i ~ illde subık 

bir encünıenin tanzim ettiği muı:batayı, tekulı

bül eden yeni eııcümen müdafaa eder. 

7'atil esnasında toplanacak eııciiınenler 

Kırk üçüncü madde - Encü.ıııenler mecliııiıı 

tatili esnıısnıdıı Heyeti uınum iye kararile ıııuuy
yen işlerin müzakeresi için toplanabiliı·ler. 

Ileyeti mnuıııiyede enciimenin mahalli mahsusı.ı 

Kırk dördüncü madde - Muzbatası miizıı

kere olunan bir encümeniıı aznsr veyahud encü
men narnma nıürlnfııuyıı salfihiyettıır nııı.zbııla 
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muhıı.rdri veya ~ir aza encümenlere tahsis olu
nan masanın başmda bulunurlar. 

Nısab bulunmadığı takdirde, encümen namı

na söz söyleyen zat yalnız maddenin encüme
ne iade~inin teklif edebilir. 

Devamsızlık 

Kırk beşinci madde - Mazeretsiz veya ha
ber vermeden mütevali dört inikadda hazn· bu
lunmayan encüımen azMr encümence istifa et
miş addolunabilil'ler. 

Bu takdirde yenileri iııtihab edilmek üzere 
keyfiyct Meclis riyasetine bildirilir. 

Enciimeıılerde intizaıııı ıııuhiı hareketleı· 

Kırk altıncı madde - Bir en,cümcndc söz kc
sil ir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak 
nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabın

da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti 
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan hıu·eket

lerindcn dolay1 hakkında şikayet vuku bulan me
busa ihtar cezası verir. 

Enciimenlerde göı-iişiilcn işlcı· hakk1nda ı·apor 

Kırk yedinci madde - Encümenlerin gör
dükleri işler hakkrnda senede en az iki defa Kıt

tibi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
Meclis riyasetine takdim ohmur. 

Riyasetçe bu raporlar bastırrlarak mebuslaı-a 
dağnılır ve Resmi Gazete ile de neşrohmur. 

Encümenleı· evreıkı 

Kırk sekizinci madde - Encümenlerin ev
rak ve vesaikı ile zabrtları, aid oldukları lil.yiha 
ve teklifler Heyeti umumiyenin kararına iktiran 
ettikten sonra, Mecliııin evrak hazinesinde 
saldanır. 

Oivrmı ıııuhrısebat cnciinıeııinin vazifesi 

Kırk .dokuzuncu madde - Divanr muhase
bnL encüıncni, mubasebei katiye kanunu 15.yihıı 

sile daireleı·in şıırfiyat ve teahhüdatı hakkında 
her iiç ııydn bir Divanı muhasebat taı·afından 
tımzinı olunncak raporları tedkil; eder r•ı . 

1•1 · BIL eMÜmım, diifcr lfı.yilw.lıır lıakkıııda drr n\U
tıılra beyıııı etmek için bıı ltluilıala.-ııı kımdüi1ıc tev
r/iini isttyebilir (Z. C. ild!ı, Soırı/a15-1 /XII/19Sr). 

'fedkikatın neticesini gösteren nıazbala b:ısı
larnk mebuslara dağıtılır. 

Bu ınnzbatalar Heyeti umum iycce miizakcl'e 
ilc karara r·nptedilir r·ı. 

Arzuhal enciiıııeninin vazifesi 

Ellinci madde- M erliı-ı r eisi, '1\·şk ilfıt ı esasi
ye kanununun 82 nci maddesi ınucibinee Türkle
rin gerek şahıslarma, gerek a=eye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri hususlarla bir hakkın ilıkıı.k edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhaileri ve bu mahiyette · telgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettirdikteu sonra geciktirmeksizin .Ax-
zuhal encürnenine havale eder. · 

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

Arzuhal encümeni de böyle hir hnvaleyi icra 
edebilir. Arzuhal salıiLinil bir ilmiilıaber veri-

Arzuhallin şartları 

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

V ası ta ı1e talulinı 

Elli ikinci madde - .Axzuhallerin bir mebus 
'' asıtasile takdimi de caizdir. 

[•] - Bu ına~bo.taltw ttanıiilen, te ·vzibıdeıı hit· ,.,,. 
ttı sonra ve bir defa mii.zakere olunur. Fılcrala.r hak
kında söz isteyen olmazsa, heyeti umunıiyc$i rcyc /co
nur (Z. C. Cild 7, Srwıfa !~ · 9/IV /19-'t). 

r••J . IJot'irudaıı doğruya mrılılo!meye rıid ı•e 111/rlı· 
~-emeden ~ııdır oltu:ak hiikme tabi bir mc.,el~ hakkm· 
du .1 r;:ıı/ıol ımciimeni kara•· verııme: (/(arar • ~ll). 

- MikadPll'i milliyeyc iştirak PI?Ml!eıı. tıuımıı,..in. 
lı<ıkkındaki li-54 nmıw.rrılı l:mıu:ııım ! nci •nnddf>Ail1dt 
:ikrolunan Heurti ınalıınuıaca ittihaz eriilen kıırarlnr 
ll rzuha.J ~nciimc>~i tc.r<r/tııdlı.n tedkik ııe wıkzedilemr:: 
(Krırrır • 35!). 

- F:ıır i;,iını, meııcıtd ahMmnı lndili nuı/ıiyelfıtde 
k-rırnrlı>r iiWıa: edcmf'z (H- XII· 19.~!). 

- Eııcilme>ı, Devl~t şiirusı Derıvi dairesi kaı-rı.-lrr· 
nııı /lQ:n.mn: (Krtrftr • 803). 

- ARkr1·1t-ı· 1\fıcliRr milrnrmıt rdt•nıczlcr (Kımıırı • 
3410). 
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Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veril

diğini şerh ile arzuhalin altrna imzasını kor. 

Enciimenin mııamel<itı 

Elli üçüncü madde - En cümen 
1 - Bidayeten Hükilınete, Şftrayi devlete [•], 

malıkernelere ve Divam muhasebata verilmeleri ik
tiza eden arzuhalleri aid olduğu makaınlara tevdi; 

2 - Gerek resen ieranm son kararma itiraz ve 
şikfıyoti mutazamımn evralo ve gerek aid olduğu 

ınakamlıırdnn verilen cevabiarı ruznamesine id

hal ; 
J - Aı·zulınliıı bit· eııcüıııı>no lııwa l c~i liızıııı 

g,•Idikte bu muameleyi ifa; 
4. - ' l ':ıyini ıııu~tıııcleyc ınalıııl olıııııyıııı aı·w

hıılleı·i iııtnr der. 

Af müstediyatı 

Elli dördüncü madde- AC 1·cya ıniiı·nzalın 
tıılıfifi ıııüstediyntı ıııahkfıınlar veyahud huııla 

ı·ııı akl-aba vı>ya hilıbası tıırnfrndıın tn.l1diııı 

olunahiliı·. 

Runlıırııı nıüzııkeresindc Adiiye ' 'ekilinin 
vf'yıthntl I!Öndereel'ği devııir riiesasıııdıın birinin 
lı uzuru şa rttn·. 

Müsted iyııt ııazara ş-aynıı giiriilüı·sc n rzuhııl 

lıir iııha kııı·ııı·ına ıneı·bıııan Adiiye encüıııcniııe 

ıtöndıırilir. 

Htı cııciiın~n icah edeı·se lıir knııun teklifi ilc 
keyfiyeti Heyeti unnımiyeye arzeder [ .. ]. 

Arzuhallere cevab 

Elli beşinci madde - Te§kilatı esasiye kanu
mmun 2 nci maddesinin son iıkrası ınucibin
ce eşhasa taallilk eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkında sahibine tahriri cevab veril
nıesi mecburidir. 

Enciime1ıin ecdveli 

Elli altmcı ma dde - Mecli c takdim edilen 
ıırzuhııllcr hakkında her hafta enciinıen tll'lm-

[•] - 1011 nmnarulı karar, biı nokta/ll tcl(id ct-
miştir. · 

[ .. ] - TcA·lif Biikürıı ct t ıı gclirBe, af, karar ~eklin
d6 gık'tıuıkladtr. 

- Adiiye tnciLm ni af/i l«ıbul el:mt'zse kev/iy ti 
lıir nuızbııta ilr A ı·~ııltal cm~iiı>ııminc bildirir (3- ll-
193; ). 

hallcriıı ııııınarnsını, RHhih veya sahibierinin 
isiın, ~öhrcı, oturdukinn yer ve arzn!ıalle ı·iniıı 
huliisa ını ve bu hnbdn ittihaz olunan karar ile 
esbabı ınucibe~ ini ınüheyyin bir cedvel tanzim 
olunarak basılır ve bütiin vekiliere ve ınebuslarıı 
dağ ı tılrr . 

Bir (lr.wlwlin ıııiizrıkrresiııi isteınok 

Elli yedinci madde- Rcı· nı~hıı~ el'dvelin 
clıığıtılııııısı ı:iiııliııdeıı haşlayımık lıiı· ay i~iııde 

Aı·zuhnl eıı ·üıııt• ııiııin hir ııı·zulıııl lıakkıııdıı vcr
digi kıınır ne olıırsa olsun huntuı Hey ti uııııı 

ıniy<•de tcdkik ve müzakeresini isteyebilir. 
nu hald<' eneüın en, o arzuhnl i~;iıı ınazhaıa 

tıııızinı Ye takdimine mccburclnı· [•]. 
nu ıniiılrlct g~~tikt!'n soııı·a ~nciiııı!'ll kaı·aı·

lıırı katiyct kc ben er r••J. 

1*] - F.nciimt'll kn.1·arınm Hru!'li lhıımn.iyedr mil
zrıkl•rt•.\ji-ni i.."itcnıtş olan zrıt?"n oı-tık nıPintM olnuımıas·ı, 
Pl 't :: l>ntnnı'u H eyf'fi U•munvi11rtle nı'ii.zn.kercf.liuc nubıi 
teşkil etmez (8 - 1 - 19~0- Te~kiliitı F-sıısiye <' ıtcümeııi 
ına~batas' - 1,/2). 

f ** ) - 1 J.Jf lılllllM"Itlı krırlt'r : 
Drıhili nizamnamrnin 57 nci maddrsinin son fık

rası mucibincP. katriil•s•n Arzuluıl ~nciimrııi ımıkar?"C
ratınıtı infaz -.dilm-.ınrsi hcılind• ınebusların ııizamn<L
mcdeki usul yolile murakabe vazif nlrriı>i yaparak ka
nun hükümlerinin tatbikıtıı aramaları mümkün vo Uı
bii olmasına göre tereddüde ma!ıal bırakmayacak bir 
vuzuhta ola;ı Dahili ııizamnamenin bu maddesi hük
münün tn!sirinP. malıal nörı1lmmııi$tir. 

1 Ui5 na:nuınılı ktırnr : 
0flhili 11izamna-meııin 57 nci maddesillde • H er vıe

lıııs cedvelin dağıtıldığı günden başlıyartık bir cı.y 
içiııde A•·zııhal encilıneniniıı verdiği kiJII'arın Heyeti 
Umtııniyecle ted/.,;k ve müz<Lkeresini isteyebilir. Bu 
halde endim en o arzuhal için mazbata tanzim ve 
ltıkdimine mecburdur » denilmekLe olmasına göre her 
htıngi bir husus hakkında A rzu/uıl encümeııiniıı bir 
ıııazbala taıızim eyiNnesi diiier encümenlerdeki usule 
l(rbi olınayıb ancak ecdvet hfllinde mebus ve vekil
Iere dltğılıltm kararlara bi?· mcbıuı tltra/ındaıı itiraz 
<rlilmrııiıu' bağlı bi•· keyfiyrttir. Biruıenllleyh, kanutı( 
ıniitldet Zllr/ııuia ytıınltm btı itir(IZ(I karşı nıazbata 
lmızimi lfrzmı ve Zllrııridir. Bir Dcıorenin hitamııuicı 
ı·eycı intilt<ıbın ıecdidi halinde Hadere kanını teklif ve 
lfi.yilllll<ırını tı lıükii:ın><iiz kalacağı haklı.-ındaki Dalıili 
Niznmmmıeııin 69 ncıı nuıddcsinde şrılısi lıııkttkn dııir 
H<mıhat l>~ılllıwumuıın bu nıa.ddcrıin ıne/lıtlmu. muluı
li/iıuleıı doötm ve Biiyiik Millet Meclisinin yirrni s•
nrlik tcll1niilii ile katilcşrıı lıir krı irlr olma.sıııa göı·c 
Int lıeı•i 11ta::bntaların ı1eni Deı•ı·c içiııde . miizakerr 
edilmesi Ui::ımgelir. 1 

Te~l.ilııtı esasivc kanunuııuıı sı nci maddesine gö
r vatmıda~lnrın gerek şahısiarına ve .gerek amnıeye 
1niiteallik olan f«ıvaniıı u nizamatn muluılif gördiik
/cri /11ısıt~larda Biiyiik Millet Meclisine tnürıuıaat ııe 
~ikt!yette bulmımalnrı Tilrklerin amme hııkııkuııa tn.
rıllilk eıl ır Imk/fırından lııılıımııaklıı tJtr/ şahsi lllt
kuktı miitcallik olurtık t.nıızim 1.-ılıııMı bıı nıazbataları 
huMimden ı~krıt etmiy ıı teanıiililn Teslı.'i/.ô.tı Esa.Ri
yeııiıı r11h ı•r puıuıibinc de tamamilc ııygun olduğıı 



Vekil veya gö1ıdereceği memur dinlendikten 
sonra reye müracaat 

Elli sekizinci madde - Heyeli unıuııılyeniıı 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında 
icab ederse aid olduğu vekil veya göndeı·eceği 
ıııcıııuı· t.liıılendikteıt soıını reye müracaat olu
nur. 

1' ekiller in crı·a In 

Elli dokuzuncu madde - Vekiller kendileri 
" ~ göııdrrilcıı arxuhallcı·le arzııhaller üzerine eıı-

ıneydandudır. ş,. /uıle göre ri rzuhal enciimeni karıı
ı·nıa me!ıuxlur tarafınd<Uı y<ııııuın iti·raz ancak maz
lmtnıu tıınzimirıe •ııik olu/ı bıt mazbata tanzim olun
du~·tan sonrcı Heyeti U11ıımıiyrnin malı olacağı cihet
fıo ilir11z eden mel>nsım bıı inti!ı cıb Devresinde mcb11 s 
olttl> ulrıuımtı"' uc· miizııkerede hıızır bulunıcb bulun
nıamu•uıın ırnızb<ılrınm Hı· yeli Unıumiyedc ıniizake
rexine hiç bir suTI'tle nuini te~kil ctmiycceğinc karar 
ı•erilmi~fir (Cild : 1 - Safı/cı : 1! ve Cild : O - Sa
JJıfa : .Jfi, J.S : 38 ve CUd : 8 Sayıfa : ı8, !9). 

1:1 kamımı•ani 191,0 

11 6 nu nuırıılı i.'an: r : 
A•·tvin luırl11d labıırıı dördiincii bölük komutanı 

iken .J~7 uıır~uu·alı krınımıın dördüncü maddesine tev
fikall leklliidP. sevkedilen Yiizb~ı Menıcd Kamil Siisim 
/uı/.'kırıdu A rzuluıl eııciimcrıi tm·cıfıııdan evvelcc 
rıtfll/i lmrrw verilmi~ ve mu111<1ileyh bıınu,n 'Üzerine 
nıııhtelif rnercilC're miirucaat etmiş ise de bu merci
lerrlen lı• ltıiıe bir karrw islilısal edemediiii ı•c Son lrıl
kik wercii enciirnP:dnin aleyhinde verdiği karara iti
rrızctı tel:ı·cn· Mıclixi Aliye miinıcııat eylediği vr bıı 
iHiid!l.mıın JHO sayılı kanun mııcibince Askeri tem
yiz rrnıltkenıesi11e rlevred·ildiiii ve nıeseleyi bıı suretle 
ele alıın A xkeri ı.uıyiz 111<1hkeıııesinde11 lehi>ıde bir 
karar .~tidır ola•·ak bıı kararın iralile~nıiş olduğu nı: 
lrı ~ılmt~~lır. 

tl rzulwl encümeııi kara1·larınııı nıalıivcti, bir ay 
:wrfınıltı M eclis rtZtıRı lat·afınclan itircız vııkıı bıılma
J/ırıcn /mtiyel kesbederek M~clis ktımrı halini alaccığı 
/Ja!rili Nizrımr11ımeııin 57 nci tıuulde11ile tasri/ı ve tex
t.il edilmekle beraber kaza mcrcilm·irıden Hadır ola>ı 
ilıiınlm-ııı tebdil ı•e lnğyiri"e de imkfın olmadığı Teş
kilıilı Esasiye kwııı11unun 5~ nciı mlUides·i srırih lıiik
mii ikt1%UHUirlfl u bulırntltıiiu ·udi.t?ı sırf bu lıddiseye hfıH 
ı·r r111111hu<ır ohrıak üzero m~ıhk1'111.e hıil<nıüniin i>ı/tı:ı 
lfi.:ım vr zll'rıtri bulunduğuna karar 11eril'ıniştir. 

sı mcıyı• 1940 

1187 nımıarulı karar : 
Askeri lditibliktcn miile/iaid lr{a>ı Akyüzülı te

lwiid 1nıı0olf1, /uıkkındcıJ.:i talebinin reddini nntık olmı 
rn ,.,.,. H eyeti ıınıumive ktırrırı, birinci kfiııun 1998 
~11bnt JfJJ.9 cıylarıwı aid raı>or iizerine Meclisi Atice 
il tilııız bnyur11lcın ı 1 lı5 nııtruıralı ktırrvrı11 9 ncü fıhrn
xile IMı •ib bıtyllrıt.lnllus ise de l>u lw.nırdlın evvel 1ıtıt-
1nltileyhüı Oivcını nıulıasebat kararı ııleulıirıe A skeri 
tenıyiz tıl(l/ıkemesiııe dava cıçtığı "~neticede nıezkıir 
nuıhkemrden iddiasının vcırid oldnğunft dair kcırn•· 
iı<fiiıllnl eylrcliği "nlaşılnııştır. .Jty>ıi 11ıesflc hakkın
da daha euwl •ıidır olan mahke11ıe ilünıınm tebdil 'VB 
tıı(iyir ve tclıir edilmiyeceği Teş~·illıtı Esaırive kanu
numın 54 ncii 1rnıddeırinin saruluıli iktızasından oldll
ğımdarı lrfan Akl!il.z lıakJ...-ındllki mrıhkem.e kcırarınm 
infrızı ictıb edeceğine kurar verilmiştir. 

31 nuıyı• ı 940 

35 
cümence ittilın z olunuh tehliğ t><lilen ın_ukarrc
ı·at bakknıdıı iı·ı·a ı•ttikl<'ı·i tııkilıııl ı \'C keııdi l e. 

rin cı,> ınii~telı ax kııl'ltl'iuı·ı , ııihuyet iki nyda erwü 
ııı • ııe bildil'irl ıH'. 

ılf eclis hesabıarının tedkikı enciinıeninin 

va:llif eleri 

Altınışıncı madde - Meclis lıesııblarmın te<l
kik ı cnciinıeıı i, H('yeti unnımiyec kabul edilen 
Meclis lıiitçcsilc ıııcı·bııtu olan hiitı;e l e ı· iıı tutlıi 

l<atıııu ııezH!'(·t cul' ı'. 

l~llciiınen tcdkikntıııın ııetiı·esiııi lfı,yeti tllllll
nıiyPY<' hilrlirir [•]. 

, ar'[tmı eu l'el vize 

Altmış birinci madde - Bütün itn enıirlrı·i 

cnciinıen canibinden nıurııkıh iııtihab edi len lıir 

n1.n tn rnfıııduıı sııı·ftaıı evvel vize f'(li lir·; edilııı~
tlik~e nınhasche lıi ç hi ı · gı~nn trcliyııU.a buluıın

ınıw .. 

Meı•cırrl defteriMi 

Altmış ikinci madde - Idare iımi ı·]('ri tum

l'ıudaıı tutulııu c. yıı ve 1111'\' Cııd ılcfte1·leı·i Pııdi 

ıırcııe arzohınur. 

Encüıııen , ınevrud c4yııyı hiz1.nt 1 fti~ ve dcr
terleri tedkik cdr1·ck ı·aporunu Heyeti unıumi 

ycyc verir r••ı. 

/1 esabı kat ği 

Altmış üçüncü madde - Enciinı n, h<' r ~cnr
nin snn lln ıla :.:rı:rıı srrH' hiit~r~iııin katğ- i lıesulıl 

nı llt•yeti umuıııiyrye aı·z del' r•••ı. 

Mulırıseuc vr ı·rzn~nin to[tişi 

Altmış dördünci.i madde - li'I'<?<'lis inikncl lın

ıintle ik n encüıııl'n hey<'l i ııırcınuıı~>ile , değil ikıoıı 

ıııurnkıh intihıılı olunnıı azıı , giiııiiııü \'e saııtiui 

lıildiı·meıl~n llltıhııselJI' \'(' \'CZllı>yi let't iş rrlı•l'. 

[ • ] - H •11e1 i umutniy" lnwrı ~rulı•cr ıftılrr l11iHıl 
eder (lO- .YI -193!). 

[ •• ) - H eyeti ıt?ııumitte l><mn. ~rul~ce ıttıla lılı~ıt 
eder ( 10-Xl -ı93!). 

[• .. ] - Bu. hesabı kaH cedvclleri, mııha•cbci um/1-
mivr kmıımunuıı ı !7 nci •uadd siniıı 8011 fıkrası mllci
lıince , Meclisçe ıliıla lııısıılii11den 80ııt·a doğrudan tloğ
ı·ııva !ıes(lbı ı1mıurıiyc idhal edilmek ii.:ere Hcıziııette 
nörtderilir (Z. C. Cild 8, Stıyıfn. 11 : t -TV- 19,;!! ·ı •e 
Z. r. ri/d ll, Sauıftı .lll · 1.1 - T- J9ilfi). 
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Teftişin n~ticeiji fi llınl bit znbıt varakıısilc 

tesbit olunuı·. 

Bu teftiş ·enede altı defudan a7. olamaz. 
ı ll srrauıı bütün murıınelil.t durduruluı·. 

1calıındn net i~eden Heyeti umuııı iyeye lıa her 
v!.'riiir. 

Murakih 

Altmış be§inci madde - Eııcümen azasındıın 

ıııuntlnb olıııı uıt tırt il r.ıunan l a ı ·ında Devlet ııııı 

kan·ıııda bnluıınr [•]. 

DÖRDUNCU BAB 

Kanun lfi.yihaları ve teklifleri, esbabı 
mucibe mazbataları 

/(amın ltıyihalarımn esbabı ıııucibe ınazbataları 

ve havaleleı-i 

Altmış altıncı madde - Hükümet tarafından 
Meclise takdim olunan kanun lfi.y:ilıaları bütün 
vekillerin im.zalarıru mu.htevi olmak lazımdır. 

Her kanun lfi.yihası kamunun icrasma memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esbabr mucibe mazbataSile bir
likte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida lfi.y:ilıanm heyeti umu
miyesi, soura maddeleri hakkında malfunat ve
rilir. 

Esbabı mucibe mazbata.smda ilga veya ilAve
si istenilen ahk8.mm nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerille veya ilavelerine lüzum 
görüldüğü tasrili edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarili ve müdellel vesikaları, ica
bmda ihsai malüroatı ihtiva etmek lazımdır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri znnnmda 
aid olduğu encümen tarafından gösterilecek lü
zum üzerine riyaset canibinden Hükümete iade 
olunur. 

Reis, gelen lay:ilıalıı.rı aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabıt ceride
sine ve levhaya derceder. 

[ ' ) - 1169 numara 11e ı.s haziran 19i6 tarihli krı-
111t1tun h irinci maddesi (M uaddel : 9 mayıs 19! ) : 

Biil!ük M'itll!t M ı• eli si dahil( nizaırınanıesinin alt•nıı: 
be~ inc-i •ıw.ddesi ·mucibilu:e M eclis hesııbla·nnın tedmki 
nıciimeni azcunndaıı murakabe 11a::i!esiııi ila edecek 
::ata eelıri yii:: eUi lira. ücreti h11::ur verilir. · 

Bı. maddenin hükmü 1 teşriııisani 19!7 tarihinden 
b~layaıı içtimo.a da şamildir. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek•istel'le 
celse başmda söz alır. 

/(amın teklifleı-inin esbabı ıııucibe nıaz/ıatlıl<m 

ve kavaleleri 

Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafın
dan verilen kanun teklifleri bir vey~ daha Ziya
de imzayı ihtiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta-
rif edildiği veeili üzere yazılııı:r.ş bir esba.bı mu
cibe mnzbatasile birliıkte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
eneümenler, sahibierine ikmal etti.rmAık hakkmı 
ha.izdi!ler. 

Kanun teklifleri dahi kanun lfi.yihaları gibi 
reis tarafİndan encü.menlere resen haval'll edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkil.nu vech üzere dermeyan edilmek lA
zımdır. 

J(aııuıı ldyiha ve trklifleı-inin · geı-i alımncılan 

Altmış sekizinci madde - Muaddel : 21 ma
yıs 1932) - HükUmet veya teklif sahibi verilen 
kanun layiha veya tekliflerini ruznameye alın

madan evvel Heyeti umumireY't! malfunat ver- · 
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu Iayiha veya kanun tekliflerini 
diğer bir mebus ve yahud aid olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. 

Bu liiyiha veya tek'lifler ruznamcyc alınmrş

l arsıı geri alınmaları için Heyeti uınuıniyeııin luı 

rar Yeı·mesi lazımdır. 

J/iikiimsiiz kalan layi/ıcı ve teklifle•· 

· Altmış dokuzuncu madde - Gerek intihabıı

tm tecdidine kanr hrilırıesi, gerek Devreniıı 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden inti
habı halinde sabrk Meclis tarafmdan henüz 
kabul edilmemiş, yahud yalııız birinci ınü7.a.keresi 
icrıı. edilmiş oioıın, veya reye kooubda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa reye konma.~ı 
lazımgelen bütün kanun layilıa ve teklifleri y~

ııi l\leclis iliin lıükümsüzdür [•]. 

t• ] - If - I -19~11 - Te~killitı EstUJiJI en<11mcni ma~; 
batMt- 4/ 2. 
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Ru gibi vesaik Hükllınetin, y ni cncünırnlr

rirı veyahud on ıııebusuıı talebi üzerine Riyn.~ı·t 

taı·afıııdan encümeıılere verilir. 
Encüuıculer bu vcsaikı aynen veya tııdil~ıı 

loılıul edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen -müzakere 

Yetmişinci madde - Biı· kanun luyihası ve
ya teklifi hakkında ya takdim ediliı·ken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hüküıııet, teklif 
sahibi veya aid olduğu erıcümen mustaceliyet ka 
rarı isteyebHir. 

Bir l!yiha veya teld:ifiıı yalnız bir defa ınii 

zakeresile iktifa edilmesi için ~1 elisin kabul 
edeceği esaslı bir sebeb olmıı.clıkça m üstııcel iyet 
knraı·ı verilmez. 

Müstaceliyet kararını ist-eyenler icahıntla o 
. karaı·rn geı·i alınmasmı taleb edebilirler. 

.ll ii$luccliyet · la/ cl ı i tah ri ı-i ve nasıl ku bul 
edileceği 

Yetmiş birinci madde - Müstuccliy<'t kııra
rtuın talebi yukarıdaki ın addcd ıııünderi~ ~ııı·t

larr muhtevi ve tahriri olmak lazımdır . 

Mürıtaceliyet teklifi reis tıırafmdaıı reye ko
nara.k müzakeresiz işari reyle kabul veyahud 
rcddedilir. 

lll iistucetiyc t kamrmm lı ük m ii 

Yetmiş ikinci madde - Müstııceliyetiııe ka
rar verilen lılyiha veya teklifler yalnız lıiı · ıll'fll 

ıııiizakere olunur. 

ıllüstacel mevaddııı takdim n mii.zakel'elel'i 

Yetmiıı üçüncü madde - MüsLaceliyet kum
rııuıı ittilıazıw rııüteakib Hükümet veyıı encü
men tara.fmdan tahrireİı ~ku bulan bir taleh 
üzerine Meclls, isteı-se o lılyiha veya teklifiıı su
ir işlere takdimen müzakeresine karar v ı·e-lıilir . 

Takdimeı~ ıııiiıakereııin esbabı mucibcsi 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun lil.yi · 

Jıasr veya <teklifinin rozn1lmede ıb'ulunan sniı· 

maddelere takdiınen ınüzakeresi i tertdikteıı hu· 
• ıiun , esbıtbı nıuııibesi dermeyan edihnek !azını · 

dn-. 

Takdiınen müzakereyi yalnız · Hük:ılınet veya 
lı ir eııcümen taleb · edebilir. 

Bu taleb, tahriri· olmak şarttır. 

''L'akditıır;.n ıııiit:tıkeı·aui1} ' luii. k11ıii 

YetW. lieŞinci madde - 'Bir kanun IAyihası 
veya teklifinin yalnız hemen veyahud takdimeıı 
ıtıüzakeresi hılltkrnda ittihıtz olunan karar müs
taeeliyet kararı sayılmaz; binae'tJiıleyh iki dl!fa 
rııü1.ıık~'re ohmıtıak ieı\b der. 

li.-iııci miiuıkt• rrııill taeili 

Ye{W. altmcı madde - Bir kanun lAyiliası 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
ımke ı·e edilmesini ·esbıı:bı ılıucibe serdile ancak 
Hükfunet veyahud nid olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir . 

RNldolnııan mcv1ıddın seıır içindP Irklif 
edilnıımteleı·i 

'Yetmiş yediltci madde - Heyeti umumi)'ece 
reddoltman Hiyiha ve tekli!l~r ııyni 1 ~tinıalia lı i ı· 
daha Meclise takdim olunmaz. 

ALTINCI BAB 

Rw:name 

Ruzııaıııeniıı nasıl taıı ziın edileceği 

Yetmi~ llekizinci madde - Rıuname şu su
r tl e tam:im olunur: 

1 - Riyaset Divıınınm Heyeti umumiyeye 
maruzatı; 

2 - ualJer ve istizdhlar; 

:l - Tercihan mü:ı:nkeresi kararlaşan madde
ler; 

4 - Haklarında müstaceliyet kararı vel'ilen 
maddeler; 

5 - tıd i!efa müzakereye tabi olan .maddeler. 

3, '4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler eneü
ıneıılerden Riyasete gelmeleri srrasile müzake
reye konur. 
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Şu kadıı.r ki, Meelis bu babta ayrıca bir ka
r.ır da ittiha.z edebilir. 

RUZilAme, bir gün evvel Başvekiliete ve bü
tün vekliletlere tebliğ olunur. 

r•-· • ' 

Evrakı varide 

Tetmi' doklmıncu madde - Tebrik, teşek
kür, takdir,· temenni gibi hususları muhtevi 
arizalar ve telgrafnameler levhayıı. talik ve har
fiyen veyahud bulasatan veya sade zikredilmek 
sılretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riynset Divanı münnsib görürse 
'i\reclis nnmma cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını ten.sib et
tilderini inikadın başmda katibierden birine 
okntw·. 

1 ıJ ~ .. o 

'nDİNCİ BAB 

lnikadlnr 

/ nikad giinlet·i 

Sekseninci madde- Hiltırıııa )fN!lisin kııı·arı 

~>lnıadıkça, yahııd resen veya Hük ilnıe1 ı·ııııibiıı 

den Riyıı.$et vııartasile davet vuk11 Luiıııadık<;a 

Heyeti umumiye, tııtile ınüsadi! olmadığı halde 
cumartesi, puartesi, perşembe giln l e ı·i iniknd 
eder [•j. 

M ecUsitı o:çılma ı•e kapanınası, msab, yolrlmıuı 

Seksen birinci madde- Rei.s, saa 1iııd e Me<>· 
!isi açar ve müzakerelerio sorııında kapar. 

Müretteb olan a?Aınrn yarsundan bir ziyadesi 
hazır bulunıoadıkçn müzakeı•ey bıışlanıırıı ıız. 

Nısab husuımndıı Riyaset Divanmca tercd
düd hii.sıl olur, yahud azadan beşi şifahen veya 
tahriren nıııab bulunmadığını beyan ooerleı·se 

yoklama yapılır . 

Nısab yoksa Reis müzaker ye hnşlanuıay:ı
ı·nğını söyleyerek veya biliihnre nı . ıılı hi~~ıl ola
'eağı muhtemel ise inikarlı bil• sıııi1 soııı·n.vn tn
lik ederek Meclisi kapar. 

· Mecliıı o gün açılmadığı tak<' irdc, eı·trsi iııi

kad için muayyen olan günde yine o ruzıııııne 

ile toplanır. 

f t.) - !739 .sayılı tatil kaııımıow uymak içiıı, iıdkaıl 
gl'iıılerı' pa:arte i, çıır~aırıbu ••t Clltlltılftı çrı:rilrııiştir 
(30 ırıaıru ıus). 

Y okıanıanın nasıl yapılacağı 

Seksen ikinci madde - Yoklama, d iıvan kıi 

tiblerinden birinin esami defterini yük~ek esle 
okuması ve azanın (Burnrlıı) demeleri suretile 
icra olunur. 

. 
Ruznmne haricinde ifade 

Seksen üçüncü madde - Bir ınelıusuıı nıı 

ıi'ame haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
takdir etleı·e k ona söz verir, 

Söz isteyenlerin kaydi 

Seksen dördüncü madde- ITiç biı· mcbus is
ın ini kaydettirmedeıı , yahud ini k ad C$1lll · ınci n ı ·ı•· 

iıı 1eıı müsaade almadan söz söyleyemez. 

öz, kürsüden söylenir ve Heyeti ııınumiyc y 

Jıi1ab edilir. 
Bir mebusun pek kısa bir mülahazası olursa 

Reis ona bulunduğu yerden söz söyleııı eğ izin 

\'erir. 
Bu takdirde, o rnebus reise lıitab eder. 
Ruznamede buılunmayan maddi'ler hııkl<ıııd a 

l<i'ıtiblı>r söz kaydedemezler. 

'l'aleb ı• e kayid sırası 

Seksen betiııci .madde- Sör., talelı ,-e kayid 
sırasma göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan mes 1 leriıı 
lehinde, aleyhinde, hakkında, ınünavebe ile söz 
söylemek takarrür eder. , 

Rei söz alanlarm is imlerini sımsil" fl eyl'tl' 

bildirir. 
Encüııı cn ııaınına söz i s t edikle ı·i ııd e reis vr)· :ı 

ınazbnlıı mı ılıııl'l' irlel'i sm~ya 1iıhi ılr j!:il l ~ı· diı· . 

Son söz ınelmslal'llıdır. 

Söz .~ ırasmın başkasma ve riltııesi 

Seksen altmcı madde - niı• ınl'bus ııldıj(ı 

siiz sıras ıllı bir arkııdıışınn ve ı ·t•biliı• . 

Siizliııü uı·kaıla.şınn bırakall nıe lnıs , oııuıı ıı i i · 

hetiııde ı;i)z sriylcıııı>k Jıııl<kıııı lıaidlir . 

Vekilleı·in lııız-ur" ıoo ııama yclcıılcrin söz 
sihJlemcleri 

Seksen yedinci madde -- He ı· ıniiı.akereııin 

başından souuıı:ı kıldoT Hiikilrıır1 ııonıınn millai f'lı 
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beyan etmek üz re Başvekil veyahud o nama nıü 

talea sereline mezun bir vek-il veya birinci sın ı ~ 

devaiı· rüesasıııdan biri bulunur. 
Bundan başka biı· veknlete ııid biı· liiyiha ve

ya teklifin nıüzakeı·eı:;i srrasmda o vekilin veya
hud o nama gelen• birinci sıruf devair rüesası tı

da ıı lıi rinin Mecliste huzmu meşrnttur t•J. 
llulunuıazlarsa müzakeı·e bir defııyn malısus 

olmak üzere gelecek inikada talık olunur. 
Vekiller veyahud Hükumet nııınına göııdcri

lcu biı·inci derece dcvair rüesası encüıneıı reis ve 
nııızbatıı ınulııırrirlerinde.n evvel ve sıraya tabi 
olmaksızın söz isteyebill'ler. 

1'ahriri nutuk 

Seksen sekizinci madde - •rahriı·i hir ıınt 

kuıı kürsii iizorinılon okuımıası veyahud kiltilıe 

okutturuJnı ıısı <·aizdir. 
Pııkat oktıı ıııı müddeli yiı·ıni rlakik ay ı gc~c

ıııcz . 

U ~u ı hakkında söz 

Seksen dokuzuncu madde- Müzakcreye ına

lıul olmndığı, ruzııuıueyc veyahud bu n;z:ıınıı:ı

nıe ahküınına ı·iayete davet, takdim V" telıir · 
teklifieri as•l meseleye tekaddüm edr., 

.Böyle hir teklif nıku bulursa aıırnk lrhlt• 
I"C aleyhtc ikişer nıehus - on bc~er dakikarlan 
fazla sürnırmek üzere - söz Röyleyebiliı-ler. 

eticede reyc müracaat lilzım geli rse rıu~so

lı• i~nı·l reyle hnlleclilir. 

B e·is ve kiitiblll4"in ınıizakereye iştirakleri 

Doksanmcı madde - Reis. meseleler nıüzıı 

kerc rdilir 1·c rcyc koııuı·ken leh ve aleyhte as
lıı reyini izhıır clmez. 

Yalnız ııH•srlc\pı· ı·e.ve konulduktıı ı·eyiııi YP!"ir. 
Bu ınü7.ııkcn•.ve kaı·ışınıık ist~r. · rcislik nı 1'

kiini diğer bir rPise bırakarilk hitabet kürsünü
ne iner ve nncıık ınii:t.ııkerecle bulunan matlde 
vPyu me~ele rey<' iktiran etti l;teıı sonr·n tekr..ır 

mevkiine çıkar. 
l•'akal bu niznınnanıcni.ıı tatbikı dolayisile söz 

söylerse yukarıdıi!ki fıkra alıkilını cercyan etmez. 
Söz isteyen kiitibler de bu mm! tabidirler. 

ı•J - Ka.Oi>ı~ istifa· ctnniş lmlıınıırsa, M ecli8, ycoıi 
kabiııetıitı l~şekh"iilüıu kamw kanıınl!IN>ı mii.zrılr~r•ti
,.; tehir eder (tS -1- J93g). 

Doksan birinci madde - Heyeti urı:ı.umiye

de söz ke~nıek, şahsiyatla uğraşmak ve iıltizamı 
bozacak ııüıııa~işlerde bulunmak katiyen yasak
tır. 

'adettc11 çıknı.ak 

Doksan ikinci madde - Söt eöylc;ren ınebu

sun sözü ancak kendisini bu nizıınınamere ri"
yete ve sndede davet eden reis tarahndnn ke i
lebilir. 

lki defa sadeele davetten 3onrıı y ine ondan 
hnric söz öylerneğe d vam ederse kendisinin o 
madde hakkında ayni inikatta ııöıo: sötlemektcıı 

ıııeınnuiyeti reis tarafından heyete teklif olumıı· . 

Heyet, nıüzakerosiz işari reyle kar11.r verir·. 

Mii.stch.cen 3Öiler 

Doksan üçüncü madde - llir mcbııs Heyeti 
umumiyede gııliz ve müstelıecn sö~lcr istimal 
ederse reis derhal o ınebtli!U lisan ne:ıabeti ne dil
vet eder 

Bir ınebns hu gibi c lfaı:ı nıuhtevi bir tııkriri 
Riynsct Makamına verirse rew o iııhiı:i taslıih 

editmek üzere inde erler. 

M iizakcrc comasıtıda gü1'ii.ltü 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri güriiltüyi.i mucib olnp ta rois 
bııııu yııtıştıımağa muvafltık ol anıaıı;sa ayavıı 

kalkar. 

Eğer gürültü yine devnın ederse celseyi tatil 
edeceğini siiylcr. 

Yine intizaınm iadesi kabil olmıız.~a bir M"t 
nıiiddetle unıuıni müzaker yi tatil rrlcr. 

Biı· saat ge<:in c cclseyi ıı~ar. 
Fakat f'ürlütü yt>nirl ıı haşlarsn •clsey • hi

tum verib inikadı lııı.şk:ı bir güne bı.rakır . 

1'ccaviizc uğrrıyrm meli'URJ.ıtı.' kelfıın lur/ıkı 

Doksan beşinci madde - 7.ati bakkırıda ta 
arruz Yaki olan veyahud ileriye sürdüğü müta
lea hili\fmda kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus her znmıın söz istcmek hakkını b:ıizdir . 

Bıı lınldı> o ınrlıııs ne münRM•hefl<' ~i)r. söyll' 
ıneğe mecburi) <'L lıi cttiğiııi lıeyaıı n _keyfiyP
ti r i tnkrliı· ed r. 
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Reis huıııı ınnhıılolııı:ıılığıııı hild-irib ınebus ta 
hıında ısı·nr ederse heyet ınüznkrrcsiz i~ıırl reyle 
bıı balırJn bir lnırıır rcl'iı·. 

Gizli ccl.~cf er 

. Doksan altmcı madde - 1'e~kililtı ·~asiyc 

k:ııınııuııun yiı·ıniı ı •i ıııaddosiniu 

ıı11~ı:ibirıı;c nıühinı bir ınn<.ldedcıı 
ikinci fıl<rıısı 

dolayı Mecli :; 
nıiizai<eı-el ı·iııiıı ı.rizli tutulnıasıııı ,·ekiller veya
hud orı be~ ıııelıus tıılıriı·erı tcklif ed •bili'ı ·le ı·. 

llü,vlc bir tekli[ vul uun la i ·ti nııı sııloııu sa
rıı i lerılerı \ 'O kabı n do ıncııınr ve ın ii st aiHl ıııiN

ılcn t a!ıfiyı• olunanık ı;riıdi ec l ~c. tuldif. d<•ıı ,·eya 
• ,dcııl ı·in c~bnhr nıiicib<•leı·ini ıliıılt•diktcıı s•mı·ıı. 

Lrklirin kahu l V<'Yil rcddi i iıı ıoıü?.nkı•ı·csir. isnl'i 
ı·eyc ınüı·acaat olunur. 

f:izli ıııüznkeı·e icrasınr isteycıılcı·iıı isinılrı·i 

zabit eeı·id <'sindc· ,. icıılıındıı l~ rsıııl t::ızt'led c 
ııısı·ih olunur. 

M iir.ıı kcrcııin ırizli ierıısııııı liizltııı g-iisl~n·ıı 

llll'S<'l hııllolıındııkt.ııfı s(ıııı·a ııı:ık miil'lakcl'(•yc 
g-t•ı;iltll(o;;i reiı; lımıfıılllnıı heyı•lc t"'klif oluınıb 
hiı- karar ittihaz edilir. 

('rizl i cel<~ilr-ı:in zabtı 

Doksan yedinci madde ·- Gizli eelsenin zalı
tını rlit•a ıı kiitilıleı·i tııtııı·la ı· . 

li'akııt Meclis karar verirse nııı\'U7.zaf kiıtilı -

1('1' de. lıılı:fi! o l uııtluktmı soıu·ıı hn vazi.fcyi ~örc

bilirleı·, 

;\ zn bu zııhıtları g-öı·ınek hakkını haizdirlcı:. 

Zabı' 1ııılô.sası, bwıl(ırm 1ııfzı, ne~ı·i 

Doksan sekizinci madde - Bn znbıtlııı·m t<ı\'

hidiııderı ı;oııt·ıı A"izli hir !'else aktedilcrek ımhık 
1.:ı hrt hnlii~ııı<ı okuıım· . 7.ııbıt hulflsıısınrn olnııı

mıısrnı ıııütcakib hn holiı.ı<a ve znhıt ceı·idE'si hir 
r.urfıı koııarıık Me<•listo lıaım- bulwııuı reis v rli
nıu kiltiblcri tanıiıııdnn J'ilhnl rnııuıla nıiilıürl c

ııeı·ek l\tt'elis ev rak tınzin sine tevdi olunm-. 
(/i;(]i zıılatlıır en M. on s n ge me.d<'n Yı•yıı 

l\lt' !is kıırıırı olmadan IIE'şrcdilcınez . 

SEKİZİNCİ BAB 

Kanunla.rm mii.zakere~i. 

Iki m-iiUJktrB 

dokwıuncu madde - Kanun lıiyiha 

vı>yıı l c kliflcı·i ııııı:ıık il i ıııüzukerellım suııra knl 
ği.surctto kabul cdilnıi~ olur [•] . 

lki nıüzakercye tabi olınayaı~ layilıalar 

Yüzüncü madde - tki defa müzakere hıık
lnndaki şerait vııridat ve masarifat bütçesile he
sabı katği kanuıumn, ınunv.anı, fevkaliıde tnhşi

sııt ve bütcıe fasıllarındıı ınünıılc-tı.le tıılebleı·ini 

mulıtevi kıınmı layihıılıırıııa şami l değil_çlir. 

BunJal' hakkında bir ıniizııker~ kafidir ı•"j. 

Layiha ve tcklifleı·in bastıı·ılinası 

Yüz birinci madde - Hiliıfınn H yeti uuıu 

ıniyenin kararı ol ınadıkça hiç bir kanun liiyilıa 

sı veya teklifi bastırıp azaya dıığrtıldıktıın en 
uz krrl< sekiz saat ııcmneden ınüznkcı·o edilemez. 

Esbabı ınııcı'be ve ıııadilelc l'vn ok1ımnası 

Yüz ikinci mp.dde - Hiı· kanunun ı niizııkcn·

sine ınnşlndıktn reis, eshabı ırıucihc maıbııhıla

rile maddeleı· heyeti unmııı.iyesiniıı okunnııı:ııııı 

lüzum olub olnıadığııu beyete sorıır . 

B\ma lüzuın gördiiktr aynen oknınıı· . 

'J[ eyeti 1mııııııiye hakkınila söz, miizakeı·enin 
kifayeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Layiha veya teklifjn 
miizakereye başlanmasmda reiıı, Heyeti umumi
ye hakkır:ıda mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
lunda söz isteyenlerden en az iki,er mebns iradi 
ketarn etmerlen müzakerenin kifayeti reye kona
mıız. 

fiiza.kcrcniıı kifayeli (lleyhinde söz 

Ytiz dördüncü madde - Müzakerenin kila
yeti aley>hinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalnız birine rulıaat verilir. 

Ondan sonra işari reye m~racaat olun-..r. 

[ •ı -Kiil iı«,limfe kabıtl olwııııı kltmmlur da vr.vrdır. 
[••] - Temnülen, Divanı mulıasebut raporlan da 

hit dl{(ldnüııakere olıınttr. 
- 114 nciı ma.ddeniıı sım fıkrası ile ısı nci mild

ılrniıı ikinci fıkra.stnıı. ba.l.ıınu! 

- Birinci miiztt/.: req.. taın1i kubı<l edil ıı bir ma.d
d n ı l krar mii.:ak r ,; lw.H-ıtıda, iki»çi müuıkeredB 
ttıdilname verilrbilir {!6- V I - 19.1,0 - S. 157 : 161 ). 



M addeleri n müzakercsi 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mü
zııkeresi bittikten sonra maddelere !('eçilmesi r e
konur. 

Reye iktiran etmezse layiha veya teklifin 
reddedi l miş olduğunu reis tebliğ eder . 

Rcş gün soııra ikinci mii;akere 

Yüz altmcı madde - İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün ge<;tikten sonra 
ruzn.ıımeye ııl mır. 

1 kinci m ii zakere 

Yüz yedinci madde - !kinci müzakerede la
yihıı ve teklifin heyeti umumiyesi ·hakltmda mü
ınl;ere cereyan etmez. 

Bu müzakereele ııneıık tadil teklifler i üzerin
de müzakere ccı·eyan eder. [•]. 

:If iiterrdcz;d mcscleleriıı "birbı:riııden ayı-ılınaları 

Yüz sekizinci madde - Müımkere edilen bir 
m11ddc mütı-ııddid mesele veya fıkralardım mü
rckl;eb ise bunlarm birbirinden tefrikile ayrı ay
\"ı rcye konınaları teklif olundukın muktıızıısı 

ifıı olunur. 

1/mı·c t•c tm·tib yanlışlıkları 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veya tek
lifin kııtiyen kabulü ı-eye konnından evvel, iba
re Ye ııshlb , yahııd tertib ve tensik itibarile nok
san veya iltihas olduğu aza veya encümen tara
fından rl<'rml'~·an olunursa metin aid olduğu en
dimeııcı ıtider. 

Edil.,n tııshihiPrin reye iktiı·an etmesi lazım-
ılır. 

Son şekil iizerinde müzakere 

Yüz onuncu madde - Layiha veya teklifin 
marldeleri üzcrinrle miizalt<'re bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehde ve ::ıleyhde söz 

[• ] - Birinri müztıkrre esııasındrı bir maddenin 
tau teklifi reddedilmiş ve nıadde ktJIJUl edilnıişkCtı 
ikinri muziLkere esıw.Rıııdtı o nıaddcııin trıyyi lek•·ar 
teklif olunabilir (Z. C. Cild C, Sa11ı!a 6,4, ve i~ - 1!1 
ve !+/III/lfl3!). 
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söylemek isteyenierden yalnız birer mebusa ruh
~at verilir r • ı. 

lif iizakere sırasında sual 

Yüz on birinci madde - Bir kaımtıtın veyn 
bütçenin müıakeresi sıras ında her ınebus Rü
kiımete vcyıılıııd ınıızlıata nıulıaı·ı·iı·ine istediiii 
sun Ileri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sn·a ile sonı
lur. 

Muahede ve mukaveleler 

Yüz on ikinci madde - Teşkilatı Nııısiye ka
numınun 26 ncı maddesi muciblnce taselikleri 
l\f eelisi n müsaadesine mütevakkıf bultınlin Dev
l~tler l c münııkid muahede ve mukavel •leı·in tııs
ılikı t::ı. lebiııi nıntıızıımmın kanım lil.yilııı.laı·ı Mec
lise takdim edi ldiktc o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tadilat teklif edilemez. 

Birinci mü1.akere sn-asında maddeler hakkın

da vuku bulncak itiraz layihanın encümene inde
sini isteme k suretinde . olur. 

nu itiraz, müzakereden sonranazarı mütal.,ıı
ya almdığı takdirde encümene havale olunur. 

Encümen, tedkik edilmek için kendisine mu- · 
lıavvel teklifierin heyeti mecmuası hakkmdq. bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastu-ıbb azaya dağı tılrr. 

Encüınen , mazbatasmda lô.yihanm kabul, .te
h ir vı>ya reddine karar verir. 

Te h ir kararı, şu esbabı ınuribeyi ihtiva eder: 

« i\Ieclis, munhede veya mukavelenin filiın 

ve filan maddeleri (Tehiri mucib maddeler ta
mamile ya.zılmalıdır) hakkmda. Hükfuııetin na
zarı dikkatini eelbederek tasdikı için muktazi 
müsaadesini tebir eder :. . 

Bn muahede ve mukaveleler hakkında mü~
tncoliyet kararı verilmişse enciimen tadil teklif
lerine dair olan mnzbatasını itirauı uğı·aınayan 
maddelerin müzakeresi aknbinde Heyeti umu
ıniyeye takdim eder. 

[•] - Ketıdi8iııt bövlc hi?· cru/> sal• v&riltm nıebıu, 
1fcni bir teklif yapcıtııaı (Z. C. Cild 6, Sa11ıfa : 76 -
!4/lll/1fl3!1). 



Mukaveleler 

Yüz on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallak olarak Hü-
1ı:1lınetçe akdedilen mukavelelerle bunların tas
diki talebini mutazammm kanun layihaları hak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

!ade olıınan kanunlarm tekrar nıiizalrercsi 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 

· mucibince Reiııicümhurun ilanını muvnfık gör
meyip esbnbr mucibe ile birlikte bir rlalııı müza
kere edilmek üzere on gün zarfmda Meclise iade 
ettiği bir kanun, Heyeti umumiyeye haber ve
rildikten sonra, aid olduğu encümeno havale 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı mucibe
sini de mütalea ettikten sonra o kanunun müza
keresini iade ve neticesinde mazbatasmı Heyeti 
umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etm~ 
laalettayin bir kanun layihası veya teklifi gibi 
H~yeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı 

'Verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Bir nutkıın ı'lıinı 

Yüz on beşinci madde - Bir nutkun talik ve 
ilaru teklifi nncaık onun zabıt caridesile neşrin
den ve o nutkun taallft.k ettiği madde kabule 
iktiı·ıııı ıtiktcıı ·unı·a ı·eye koııahilir I0 J. 

DOKUZUNOU' BAB 

Tadilnameler 

Tadilnaınelerin nasıl verı7.eceği ve e1tcii.ıııenlere 

tevdii 

Yü.ıı on altmcı madde - Bir enoümene mu
h.avvel kanun Uyiha veya teklifi hakkında bir 
veya bir kaç mebus tadilat tekli! etmek ister-

[•] - Aiaııa ile iliın keza ... 
ı ı- VIJ- u,ıo. s. 63 : B+. 
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lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim 
cclel'i~ı· l*l. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin hangi faslma aid bulun
duğu tasrih edilmelidir. 

B n tadilnameler encümen mazbatasınm zeylin
de sahibierinin esbabr mucibeyi havi muhtıraları 
ile birlikte bastrrılarak haklarında encümence itti
haz edilen kararlar ile esbabr beyan edilir. 

Liiyihanm Heyeti umumiyede müzakereııi es
nasında o tadilatın sırası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir. 

Birinci nıii~tıkP.rcdcıı sunm ı·eı,ileıı · tadilnnnıeler 

Yüz on yedinci madde - Kanun 18.yih8BI ve 
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten soD.1"8 
arzolunan yeni tadilnam.eler o IB.yihanm tedkiik:ı
na memur encümene verilmek Iazımdır. 

Al iiuılrrı·r smısıııdn ı·rril cn lnclilnam clrı· 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyanr sırasında takdim olunan 
tadilnıı.melerin aid olduğu encümene havalesini 
mazbata muharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Biriıı ci ve ikinci ıniizakere sırasında verilip en
ciinıeııe havaZeleri isteımıiyen t"dilnaınelcr 

Yüz on dokuzuncu madde - Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyaıu sırasında takdim olu
nan tadilnamelerin encüınene havalesi enciinıcıı 
tarafından istenınediği halde tadilatın esbabı 

mucibesi sahibieri tarafından ıııücmelen beynıı 

olun lll\. 
tkinci müzakere sırasında buna yalnız cncü

men cevab verebilir. 
Bunun üzerine tadilnamcnin nazaı·ı mütalaa· 

ya alınıp alıumamasına Heyetçe karar veriUr. 
Nazarr mütaleaya alınırsa encümene hıı.vale 

olunur [ .. ]. Encünıen ister filhnl kabul erler. 

[ •] - Birinci müzaket·ede ta yy i ktıbtıl edilen bir 
maddemin tekrar nıüzakerelri hakkında, ikinci müza
kcrede tadilname verilebilir (!6-V/-1940- S. 157 :161) 

[••] - Encümen, nazan millaleaya alınan tadilna
me -ile muka1111ed tkğildir (3101 numaralı kanun -
M-1-JU'!). 



Tadiıat tetdif edenierin salahiyetleri 

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

Ikinci müzakereele encümene iade olunan nıad

deler hakkında tadil telclifleri 

Yüz yirmi birinci madde- 1kinci mü?.akere
de encümene iade olunan maddeler hakkında sa
ir mebuslar tarafından encümene tadil teklifleri 
verilebilir. 

'l'adilnanıeleı· ne zaman reye konur 

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

Muıızam maddeler 

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

ONUNCU BAB 

Kanunların tefsiri [*] 

T•fıir 

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. 

[*] - 29!l numarartı karar : 
Divanı muhasebatm, Wzumunda bir kanunun tel

Birini M eclis riyasetinden taleb etmek hakkına nı.a
lik olduğu , Heyeti Umumiyenin yirmi ikinci içtimatnın 
birinci eelHesinde takarrür etmiştir. 

6 k<inunusani 1917 

669 nutn.aralı /.:ararın 8 nci maddesi : 
Tel sir kararlarınon makabiine şü.mulii tabii ise de 

te{sirdeıı evvelki usul ve ahkama tevfikan icra ve 
ikmal ve alakası katedilmiş ve emri vaki halini almış 
olan mesaile de teşmili lı.aliııde te/sir ile az çok nrüna
sebettar k{i.ffei nıuameldtın yeniden tedkik ve tadili 
ica.b edib buna ise mahat ve imkan olmadığından ı 58 
nunı.aralı telsir kararından evvel tas{iyeve t(i.bi tu
tulmuş ve miiddeti hizmeti on beş seneden dun olmak 
dolayısite ikramivesi verilerek aldkası katedilmiş olan 
memurZara •nezl..--ür tc{ sir karanna istinaden iadei mu
hasebe swreti!e tekaild nı.aaşı tahsisi gayri caizdir. 

14 kdnunuevvel1931 

Şayet o kanunu, hususi bir enciimen tec:iidk 
etmiş ise vekaletlerle mütenazır encümen1erden 

_aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeb 
muvakkat bir encüınen teşkil olunur. 

Encümen muzbatası Heyeti unıumiyeye arze
dilerek tefsiri mutazammın fıkra müzakere edi
lir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nısabı lazım ise tefsir fıkraaı da ayni 
usul ve nısaba tabidir. 

Tefsiri mutazammm fıkralar yalru11 bir de
fa ı-eye konınakla ikti'fa ediİir r·ı. 

Tercihan miizakere 

Yüz yirmi beşinci madde - Tefsiri mutazam
nun talebler ve ınazbatalar encümen ve Heyeti 
unıumiyece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Biitçe encümenince tedkik olunacak işler 

Yüz yirmi a.ltmcı madde - Bütçe encünıe

ninin tedkik edeceği işler şunlardır : 
1 - :Meclis ve merbutatı bütçesile munzıuıı 

tahsisatı haklun da kanun lliyihaları; 
2 - Muvazenei umunıiye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, fevkaliide tahsisat ve 

fasıllar arasmda münakale talebini havi kanun 
layihaları; 

4 - Devlet varidatrnm veyahud masarifatınrn 
arttırılınası veya eksiltilrııesini inta~ edecek her 
nevi kroıun lliyiha ve teklifleri; 

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

BiitÇ6 hakkında tadilnanıe, bütçeye mu.nzam 
madde 

Yüz yirmi yedinci madde- ~uvazenei um u· 
ıniye kanununa taalluk edib masarifi.n arttırıl· 
ması veya varidatm ek iltilmeslııi mucib olacak 
tadilnaınc veya ıuunzam maddeler ancak allikn-

[•] - Bir /.li,yiha, ımcilmendcn B eyeti tımıımiveuo 
te/sir şe/dinde sevkoltmwrsa, telsir gibi, bir defamüza
kere olunur rır- Xl -193'3. z. C. Cil18 - Sayıla ~5 :59), 
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dar bütçeye aid mazbatanrn dağıtılınasım takib 
eden yecli gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
ve harc~rahların arttrrılnıasrna, memuriyct ilıdu
srna veya bunların meri kanunlada nıuayyen 
olaıı huduularr haricinde tevsiiııe dair ınebus

lar tıırafmdan tadilname veya bütçeye nıuıızaın 
madde teklif edilemez. 

Her iki .fıkt-adaki hükümler bilil.vasıta vergi
ler kanuniarına tahsisat itasmı tazammun eden 
kanunlara da şaınildir. 

Bu maddede münderic takyidat Hükümet ve
ya Bütçe encüıneııi tarafından kabul eelilen veya 
elli imzayı havi olan teklifiere şamil değild ir. 

Bu teklifler Bütçe encümenine lıavale olunur. 

Bütçeye ı:e vet·gi kanunlaı·ına tcıallüku olmayan 
ah ka m 

·yüz yirmi sekizinci madde - Muvazenei 
urouroiye kanunile bilavasıta vergiler kanunla
ı-ma ve tahsisat itasrnı iktıza ettiren kanunla
ra, varidat veya masarife taallılk etmeyen hü
kümler dercedilemez. 

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

Maliye vekilinin huzurile {asıl {asıl müzakere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muvazenei 
uınumiye kanununa merbut cetveller, Maliye ve
ldlile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
sııuf devair rüesasmdan biri hazır olduğu halde, 
fasıJ fasıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

lliilcmii biı· seneden fazlaya şamil maddeler 

Yüz otuzuncu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merbutatma hükmü bir 
aeneden fazla zaman şamil olan maddeler der
cedilemez. 

ON İKİNOt BAB 

Reylerin istihaall 

Muhtelif şekt"ller 

Yiil otwı birinci madde - ~lüzakereye ar-

zolunan meseleler hakkında Mecliste Üç suretle 
rey verilir : 

1 - İşari rey (El kaldırmak veya ayağa kalk
maktır); 

2 - Açık rey (Üzerinde mebuslarm isimleri 
yazılı vernkalarm kutuya atılması veyahud, ta
leb vukuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir) ; 

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

lşari rey 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sırasm
da bu nizarnname ahkil.mına tevfikan harekete 
daveti mutazamrnın mcsclclerlc mebuslardan biri
nin söz söylemekten menine, takbihine veyahud 
muvakkaten Meclisten çıkarılınasma dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
reye müracaat zaruri olmayan bütün hususlar
da işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimal halinde evvela lehde, son
ra aleyhde bulunanlarm reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra netice reis tarafından heyete bil
dirilir. 

l'ı killerılı n şikôytt ı• e ınebııs/ar111 illwmındıt 
alı,uıcak eheriyet 

Yüz otuz üçüncü madde - lcra Vekillerin
den biri hakkıııda şikilyete ve mebuslardaıı 

birinin ithamma aid teklifierin kabulü mevoud 
azanın üçte iki ekseriyetiniıı husulüne ıııiitevak 

kıftır . 

lşarı reylcrin sayılması ı:e takdiri 

Yüz otuz dördüncü madde - !şari rayleri re
iste katibler müttefikan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey İStİh
salinin neticesinde ittifak edemezler veyahud ek
seriyctin husulünde şüpheye düşerle.r veya aza
dan beşi ayağa kalkıb bunu isterlerse ayağa 

kalkmak usulüne müracaat eclilir. 
Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 

şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur. 

Ri~ bir ırıebııs rey istihsal oluınwken söz söy
leyemez. 



Para, vergi ve mıtalıede meselelerinde açık rry 

Yüz otuz beşinci madde - Muvazenei ııınu

miye kanunu la.yilıasile vergi ilıdas veya ilgasmıı 
veyahud vergileı·in aı·ttırılınasına veya eksiltil
mesine ve mnalıede ve ınukavelelerin tasdikıııa 
ınüteallik kanun lfLyilıaları lıakkmda doğrudan 

tlni{J'Uya açık re ye m iiracant olunur. r •ı . 

2'aleb iize1·ine açık 1·ey 

Yüz otuz altmcı madde - lşari reye mürn
eaat zarnri olınaynn snir hususlarda açık ı·ry 
vA~ilmcsi talebc mütevakkıftır. Açık rey, bir nır
şe,..;nin ilk rcye konmasında on brş mebus tııra
fmdan tıdıriren taleb olunabilir. 

Mesele ' reye konurken reis ve kiitiblercc ~ii h
he hfLsıl olıırsn yalnız lw~ nıchus şifnhı>n a<:ık rry 
t.alebedclıilir. 

Açık r ey isteyenlerin isimleri Resmi (;azete 
ilc illln olımur. 

Açık rcy nasıl istiJısal olıınur 

Yüz otuz yedinci madde - Açık rcy §U su
retle istihsal olunur: 

lbtiJa, mebuslarııı davetine ıııahsııs ç ıngıı·ıık 
üç dakika ınüddetle çalınır. 

Her nıebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır

mızı ve yeşil renkli, rey varakalnrı bulunur. 
Beyaz varnka kabulü, kırmızı reddi, ye§il 

istinklHı mutazamınmdır. 

Reyc bu~lanmadan evvel reis, rcylcrin neyi 
tazamınun edeceğini kısaca söyleyebilir. 

Reye müracaattan evvel ınebuslnr rcylcrinin 
gayet veciz bir surette esbabı ınucibelerini kür
südcn söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhtc 
yalnız birer znte ruhsat verebilir. 

Sonra katibierden biri mebusların intihııb 

dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini okumağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 
<:ekilen kura ile taayyün eder. 

lsıni okunan mebus hitabct kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rcy varnkasını bizzat atar. 

Bütün isiınierin okunmasım müteakib kıraat 
esnasında rey wrmemiş olanların isimleri bir 
daha okunur. 

[•] - Miiııo,kale ve tahaiBatt munzamma kanunla,. 
n ilc hesabı katği kanunlwnnın da açık 't'6flll konulnuı
ıı l15 numaralı karar vo teanıiil iktuannda'lldır. 

nu sırada MecHse gelmiş olanlar viırsa r~y 
verrneğe dn,·et edilir. 

Yııhud: 

lsıııi okunan ıııebuslar ayıığa kalkarak (ka
lıul ) , (red), (istinkiif) kelimelerinden birini te
Jüffuz ile reylcrini bildirirler. 

Bu ı·ey katibler tarafından kaydedilir ve 
znpta geçer. 

Reylcr toplanınca l't!is muamelenin lıittiğini 

söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 

Rey ku tu larını kati bl cr açrp her birinin için
de bulunan vurnkaları sayarlar. 

Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir icra 
etmez. 

Kaı·ar yalnız lehde ve aleyhde bulunanlarm 
nıiktlarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflerin varnkaları sadece nisaba 
dahil olur. 

Katibierin istihsal ettikleri netice her halde 
o celsede tafsilatile (Yani mevcud azo..nın adedi, 
nisab olup olmadığı, lehde, aleyhde bulunanlarin 
ınüstcnkiflerin mikdarı ve ibtal edilmiş varak
lar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi 
tnsrih olunmak suretile) reis tarafından Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dcdilerek, ancak nisnba idhal edilir. 

Gizli rey 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
l.ıik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikını isterlerse bunun icraaı 
lıc,,·eı çe ınü7.nkeres iz ~kscriyetle karara rnüte
vııkkıftrr. 

Gizli rey isteyenlerin isimleri zabıt ceridea.i 
ve icab ederse Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Gizli rey nasıl istihsal olunur 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli rey, açık 
rey gibi iııtihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki 
klltibden biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak 
alr.lar. 

Bunlardan beyazı kabul, kmnızısı da redde 
işarettir. 

~1ebuslar, bunlardan biri~i ar~rma göre 
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kilraft tizerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her i~ yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkaf manasmı ifade eder. 

KAtibler rey kutusunda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküb beyazlarla kırmızıları ayırır
lar ve açıkça sayarlar. 

•ratbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
kabe için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Ile.y istihsali tt?addiid cdet·se 

Yiiı lmkmoı madde - Bir kaç madde ve 1&
yiha veya tekli! hakkında açık rey istihsali te
ııddüd ederRı> varnkalarm muhtelif kutulara ay 
ni zamanda atılması suretile icra olunabilir. 

Kurulann dolaşttrılm.as-ı 

Yiiı Imk birinci madde - İtiraz vuku bulma
dığı takdirde, haderne taraündan kutularm do
laştırılması sııretile de açık rey istihsal oluna
bilir. 

Celse ronund.a rey istwali 

Yüz Imk ikinci madde - Bir maddenin açık 
reye konması celse sonuna bırakılabilir. 

lntihablar 

Yüz Imk üçüncü madde - Heyeti umumiye 
ve enciinıen lerde icı·a edilecek intihablar şu şe
kilde olur : 

Kürsüye, ı-eye malısus olmak üzere bir kutu 
konur. 

Her mebus, hece hnrflel'i sıraaile ismi okun
dukça kürsüye gelerek tensib ettiği zat veya ı:at
lerin isimlerini havi varakayı kutı,ıya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyiin eden üç me
bus tarafından bu rey varnkaları tasnif olu
nur. 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufnssal (Ya
ni azanın mikdarrru, nisab o1ub olmııdığmı [•], 
rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal 
olunmuş varnkaları ve bunların niçin iptal edil
diklerini ve rey alan zatlerin isimlerile aldık
ları reyler nükdarmı gösterir) mazbata reis taı·a
fmdıın okıınmak suretile intihabm netieesi lıc

yete bildirilir. 

lt.arar nuaô• 

Yüz kırk dördüncü madde- Bütün müza
kPrc ler, üçte iki ekseriyet meşrut olmayan hu
~u~la ı·da, hazır bulunan azanın mutıak ekseriye-
1 ile kararlaşu·. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis 

ve kii.tibler müşahede ederler. 
il ir ınesele reye konurken mevcud azanın 

a(!cdini tahkik hususunda reis ve kU.tibler itti
lı:ıı l edcmezlerse yoklama yapılır . 

ısab bulunmadığından rey istihsali müm
kün olmazsa müzakere edilen maddenin kararı 
p ı·tesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

lkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir. 

Neticenin reis tarafından tebliği 

Yüz Imk beşinci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud reddolundukça ka
raı ·m neticesi reis tarafından yalnız « Kabul 
olundu» veyahud «Reddedildi:. diye heyete bil
dirilmek luzım gelir. 

Teşkilatı esasiye kanununun tadı'linde icab 
eden karar nısabı 

Yüz .Imk altmcı madde - 'l'e:kilill ı e~nsiye 

kanununun 102 nci maddesi mucibince me.zk1l.r 
!kanunun tadili icab ettikte teklifin Meclis mü
retteb azasmm en az üçto biri tarafından imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadilat, müretteb aza adedinin üçte iki ekse
riyelile kabul olunur. 

ON ttQUNCtt BAB 

Zabıtla.r 

1ki nevi zabıt 

Yiiı Imk yedinci madde - Mecliste iki za
brt tutulur : 

1 • Harfiyen zabıt - Bu zabrt, zabrt ceridesile 
ve icabında Resmi Gazete ile ilAn olunur. 

Bu zabtm, itiraz vukuundıı, muter.izin ilk cel
sede söz alması veya tiyasete göndereceği bir 
varakanm gelecek zabıt eecidesinin sonuna aynen 
d erci suretile taslıilıi lazımdır. 
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2 - Zabıt hul&sasr - Bu hulisa, gelecek inikad 

günü zabrt eeridesine dere ve levhaya talik olu
nur. 

nu zabrt bulasasına aza tarafından itiraz varid 
olursa harfiyen zabta müracaatla tashih ve o su

retle bir daha neşir ve talik olunur. 
Zabıt bulasasını reis ve inikadda bulunmuş 

olan iki kalib iınzalar. 

Son inilcadm zabıt hulcisası ve zab ·ıt ce•·idesi 

Yüz kırk sekizinci madde - Bir· l ı:tinıAıı ı 

son inikadının zabıt bulasası katibler tarafından 
filhal tanzim ile o inikadro sonunda okunur. 

Tashih, kıraatİ müteakib olmak laznngelir. 
Son inikadro harfiyen zabtmın tashihi me

buslar tarafından verilecek varakanm ilk inti
~ar edecek Resmi Gazete ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDU'NOtt BAB 

Sual 

Stıal hakkı 

Yüz kırk dokuzuncu madde - Her mebııs 

HükU:met namına Başvekile veyahud vekillere 
şifahi veya tahriri sunller sorabilir. 

Su.aliıı tarifi 

Yüz ellinci madde - Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkmda malumat İStemekten ibaret· 
tir. 

Sual takt·iri 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek ta.h
riren, gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 

Reis bu takrirleri, verilir, verilmez, zabrt ce
ridesine geÇirir ve bir tezkere ile &id oldu~ ve
kile bildirilir. 

Cıwab 

Yüz elli ikinci madde - Sullle tahtiri cevab 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen zabıt caridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, Riyaaet tez
kereainiıı vüulünden niha1et iki inik&d 10nra 

vekil ona Meclis kürsüsünden cevab verir. 
Reis, cevabdan evvel suali katibierden birine 

okutur. 

Cevabın geciktirilmesi 

Yüz elli üçüncü madde - Vekil, sorulan su
ale umumi ınenfaat mülahazasma mebni veya
hud muktazi malumutın elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual ta.h
rb·i ise tahriren, şifalıi iıie kürsüden- beyan eder. 

Vekil, umumi meııfaııt mülii.hıızasma mebni 
;stcrse, sunle gizli celsede cevab verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek hakkını hıı.izdir. 

Suali sora11 ui,niinde btılunmazsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vnb giiııünde hazır bulunmazsa keyfiyat bir 
defnya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta· 
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir djğer takrirle 

ynlnrz bir defa daha ayni suali tekrar edebilir. 

Somnın ınütalea beyan ctmrk hakkı 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekilin ce
vabını müteakib yalruz suali soran mebus mü
talca beyan etmek hakkını haizdk [•]. 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla 
süremez. 

Bütçe müzakercsi sırasmda sualler 

Yüz elli altıncı madde - Bütçe heyeti nmu
miye.~iııin miizakercsi sırasmda veyahud bir ve
kaletin bütçesi müzakere otunurken bir me
bus sunller hııkkmdaki usule tii.bi olmaksızm 

ona dair istediği sunileri vekilden sorabilir n 
lüzum gördüğü izahatı taleb eder. 

f ~ - -

[•] -Mardin mebusıt Ir/an Ferid Alpayatıııı, Cünı· 
lwriyet yazetesinde çıkcm bazı yazılar hakkında/ci Bil · 
aline cepvab veren A dliye vekili Mcı.hmud E sad Ro:
kurddan sonra, bıt cevabda ~a,hsı mevzubrthP olmı 
M11iila mebıuıu Ymıuı Nadiye .,öz verilmiştir ız. C. 
CiM !n. Sauıfa 5/ 7- 5-VI-19.90). 

- lzmi1' meb11111< Mahmlld Esad Bozkunlım, iş lca
m••ııt lııı.klmıdaki suatine lktuıad v~l.ıili llfıt•lıı./a Şe
ref l)zkan cevab v•rdikten sonra ınez/c(<r l<tuihanın 
mcvdıı bulu'ltdıığu lktuad oneilmeni nuızbata muhar
riri•• r söz t•e,..ilmiştir (Z. C. Cild 9, Savıla lt • 
1-VI-1911!). 
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ON BEŞlNCt BAB 

İstizah 

1 st izah hakkı 

Yü.z elli yedinci madde - Bir maddenin Baş
vekilden veya vekilierden istizah olunmasnu me
bııslardan biri teldif ederse, İstizah edilecek 
madde tasrih edilmek sııretile reise bir takrir ~e
rilmek l azımgelir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz 
işari reye müracaat olunur. 

Kertdisinden İ stizah vuku bulacak vekilin o 
gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki memu
rin rüesasındnn birini göndermesi için istiznh 
olunncak maddenin tasrihile reis tarafından o 
vekile dııvetname yazılır. 

Talrri1·in geri alımııa.sı 

Yüz elli sekizinci madde- Takrir sahibi, He
yeti umumiyecc istizahın günü tayin edilineeye 
kadar takririni geri alabilir. 

Eğer llÜn tayin edilmişse bu takririn geri 
alınması H eyeti umumiycnin müzakeresiz işari 

reyle karar vermesine menuttur. 

Geri alınan takririn bir diğeri tarafından 
tekabbülii 

Yiiz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafın. 
dan geri alınan bir İstizah takririni diğer me
bu.~ tekabbül edebilir. 

l.dizahta her mebnsım söz siiyleyebilmesi 

Yüz altmışmcı madde - Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahud maiyetindeki de
vair riiesasmdan biri vaıntasile Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri mütesddid ise ilk imzası olan mebus önce ve 
sair mebuslar onu niüt.eakib leh ve nleyhde söz 
söyleyebilirler. 

Buznameye geçilmesi 

Yüz ıı.ltmış birinci madde - V ekil tarafm
dan verilen izahat ve mebuslar canibinden mu
kabeleten vuku bulan ifadelerden sonra biç bir 
takrir verilmezse reis rumarneye geçer. 

l stizahm kifayeti 

Yiiz a.ltmı:ıı ikinci madde - lstizabm kifayeti 
ilc ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takdimen reye kon~r. 

Esbabı mucibeli tahirler 

Yüz altmı:ıı üçüncü madde - Eğer sadece ruz
naıneyc geçilmesi kabul olunma.zsa esbabı muci
bcli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir cncümene havaleleri kararlaştı
rılmazsa iptida Bükilmetin tercih ettiği takrif 
açık reye konur. 

Bunlara fıkra ı'lavesi 

Yüz altmı:ıı Jördüncü madde - Esbabı muci
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vaki 
olacak teklifin mutlaka to.kririn reye konmasın 
dan evvel tanzim ve Heyeti umumiyeye arzı lll
zımdır. 

Enciimenlere ıııuhavveı takrirler ve bunlarm 
reddi 

Yüz altmı:ıı beşinci madde - Encümene mu
havvcl takrirler hakkındaki eneümen mazbata
ları müstacel mevad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Encümen mazbatası reddolıındıığu takdirde 
esbnbı mııcibeli takrirler Riynsete takdinılE-ri 

sırnsile okunarak reye iktiran eder. 

Bir istizaha diğerinin ilavesi 

Yü.z altmış a.ltmcı madde - Bir istizahn, ic
ra edjleceği gün üzerinden üç ini k ad gl'~t ikti' n 
Yeyahııd ıniidakeresine başlandıktan sonrn di~l'l' 

hir istizah zam vr ilhak edilemez. 
lliitı,:e müzakeresine hiç bir istizah 7.8111 , .(' 

ilhak olunamaz. 

Bir istizalta munzam istizaJılar 

Yüz altmış yedinci madde -Bir istiznhn di 
ğerl eri inzimam ederse her istizah takririndtı 

ilk imzası olan ' 'eyahud o bulunnıadığr takdir
de imza edenlerden biri dinlenmcdikçe müza
kerenin kifaycti istenemez. 

AÇtk rrye müracaat 

Yüz a.ltiD.II sekiJinci madde - Mebuslar isti-
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zııhin neticesine taıılllık edecek tııkrirler verc
bilirler. 

I.lu tahirler ac,:ık rcyc l onur. 
On beş ınebns taı-afınrla.ı i st.cııir~c g-izl i rcyc 

ele miiracnat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tahkJmtı 

lki şekil 

Yüz altmış dol::ı.ızuncu r.ıadde - ( lllunddel : 
13 lı:ıziı·an 19:3~) - Hükıiı ıır•t iıı vaki olan lı ir is
tiznh 1·cyııhml lıüt~enin ıııiizııl:cı•csi sırasında ve
ya ıwt iccsiııde vcyalıı.ıd rc~cn 'rc§kiliitı esasiye 
l;aıı;ınııı.ıın 46 ncı ııı:ıcldcs iı • iıı 1 nci YC 2 nci fık
rala ı·ııı <la ıııilıırleri~ Hiikfıını ~in unıunıl siyn~cliıı

dcıı 1·c vclJı!C'tlcı·iıı i fa I'C ic ·asma ıncr.hnr oh11' 1:

ları vazifl'il'rdı·!l ılrıl :•yı vcl :: ıı .. nlt•ıı lıiı-illllcn YP

~ alı ı lll !cra Yel: ilieri llcyd ııılcn cczai \"Cyııhnd 
ı.ıali nıcsııliycli ınüstclzinı cfnl vnlwnnclan lı n

l ı isl<' tahkikat i r.ra~ı taleb olıınursa reise bir tak-
ı·ir 1 ] vrrilnıck iktiza cdcı· . 

Meclise arz ve veliile haber 

r.ıı talo·ir ı·eis tarafıııda• ı 1\Ieclisc arzolııııur . 

.~ lfı': ıı dar vckil vnyııhıul vı • · iller ele keyfiyelten 
lıahc-ıLlnr edilir. 

~1dliyece nıiir!Jcaat 

Y'iz yetmi§inci madde- (llfuaddcl: 13 hazi
r:m ı(l:J :.! ) - ,\clliyı:cc hir :ıin takibi smısıııua 
lera \'d,illcriııucıı lıiı·iııiıı v.ızifcsinden mfuılıais 

Jıir Jıu~UStan \1oJnrı Yazif~ >ıokt:ısmdan VCI'i]en 
hir k:ı.rada l\frclisc ıniiracn·ı t vnlm lınhırsa He
yet i ı ın nıniye lııı hıısu~ı.a l\I •cl is talı k ik atma ma
J.,ıl rılup olmadığını t.ayiıı i••i n cv1•cl cınirde beş 
ki~ilik hir rııciimrn tc~kil eclc ı· ve Meclise bu 
cııciiı~ıcniıı mazlıatası arzcd:Jir. 

1' c kil ve lakrir salı ibinin diıılennıesi, takı·iriıı 

ııazara alınması 

Yüz yetmiş birinci madde - (Muaddel : 13 
haziran 1932) - Alakadar ,·ekil ve takriri vcr()Il 
•eya verenler veya mıızbatayı yapan encümcn 

['] - Eski 'l'irrıret. vekili Ali Ccna11i meselesi, 
Mecli .,i Aliye, Divanı mııluı~ ··bat enciimeııinin bir 
nıazbatasila scv/;cdümiştir (10 / l ll/192$), 

dinlendikten sonra takririn veya mazbatanm na
zarı dikkate alıruh alınmaması hakkında Meclliı 

bilmüzakere işari reyle kararını verir. 
Alakadar vekil mcbus değilse, Meclis bir müh

let tayini ile yalnız yazı.lı müdafaasmı alnıağa 

karar verir. 

Enciiıneııi.ı tahkikat icra.çı 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzer)ııll 

Heyeti uıııı.ı.miye, tahkikat icrasmı, ya Teşkiliitı ' 

csnsiye ve Adiiye eııcümenlerinden mürekkeb 
;\fulıt.elit cııcümene veyahud beşten on beşe ka
da r azauan teşekkül edecek hususi bir tahkikat 
cııcümcıı.ine havale eder. 

... ~)~ { 

Tfii/;innrtin vcsaitiııclrıı istifad e ve vcsaik r.cllii 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Tahkikata me
ını.ıı· olan cncümcn, Hükumetin bütün vesaitinden 
i~tifadc ve istediği evrak ve vesaika, vazıyet 

eder r•ı . 

Enciiınnıin ıniiddcti, >eyahati, şalıid r e clılilıibı-o 
di •ıleıııneBi 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Heyeti umu
mi ye kararmda t ahkikata memur encümenin ne 
nıüddetle vazifesini bitireceği, icabmda başka 
ma lı nlle gidib gitmeyeeeği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şalıid ve ehli hibre sıfatile din
lemek saliihiyetini lıaizdir. 

Davet olunan şahidierin icabetleri mecburi 
olub haldarında usulü muhakematı cczaiyede mev
zu alıkilm tatbik olunur. 

,1/e~cleııin iııtacıııa lurdm· isiizah hakkında talc
rit ver ilıne.ıııesi 

Yüz yetmiş beşinci madde - Eğer bir İStizah 
neticesinde t ahkikat icra olunuyorsa tahkikata 
meınm encümenin meseleyi intaç etmesine ka
dar ayni madde haklanda tekrar iatizah takriri 
vcrilemez. 

E1ı ciiınenin nihai ıııazbatası 

Yüz yetmiş altmoı madde - Encümenin ni-

r•J - Eski Bahriye vekili lhsanııı Yavuz t1e 
lu.ıvıı:: mcsclesinde, Talıl.:iko.t encümeni, bazı eşha.sı 
tevkif ®hi etmiştir (MtıJıtclit encümen ;ab u: ~~
I- 1928). 
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ha:t mazbatası cezııl ve malt me.suliY.eti· nrliııtel
zim. ise, tahkikll!t evrakı, T~ esatliye kanu
nunun 67 nci maddesi muGibince Meeliıı kaMrile. 
telkilolunacakDivanı Aliye, nihayet on b~ gjin 
i~inde.. tevdi olunur. 

Mesuliyd i 111111 ih oiiiiii!Jıt11 i~lN hak/nııda tahkilrat 

Yü.ıı: yetmiş yedinci madde - Meclis, bir mad
de h8ikk.mda resen malfu:nat edinmek istel'Se bir 
Tahkikat cncümeni teşkil edilir veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu ·kabil tnhkikatm icrıısmı aza ;eyahud en
cümon tnklif ı:ıdebilir. 

ON YEDİNCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

Yia yetıniş sekizinci madde - Bir mebusun 
teşrii masuniyetinin kaldırılması için vuku bu
lacak· talebler, mahkemeden Adliye vekiUetine 
tebliğ olunur. 

Adliye nkiıleti , eslıalıı nıucilıeyi nıuhtevi bir 
tez.kere ile mezkUr talelıi Başveldilet vasıtnsile 

lfee.lis. Riyo etine göndı:rir. 

Reiıı, bu talebi 'rcşkilii.tı esnııiye ve .A.dliye en
ciimenlorinden miiı·ekkeb mnhtelit bir encüme
n&.havale eder. 

Encümcn reisi, kura ile beş azadan nıürekkeb 
bir ihzari eııcümen tefrik eder. 

Bu ihza.rl encünıcn, gizli rcyle kendine l.ıir re
is ve bir de mazbatıı muharrirliğini ifR edecek 
katib intihab eder. 

Encümen bütün C\rrakı tetkik edib o mebusu 
dinler. Encfunen şoJıid dinleyemez. 

Eıı.cünıeııin ne miiddette. işi intaç rdereği 

Ytis yetıni' dokuzuncu madde - lbzari ve 
muhtolit eneümenlcr bir masnniyetin kaldırd
ımıaı . hakkmda. kondilerine nmhav\•el f:'Vrakr en 
~ok bir ayda intıı.e ederler. 

M asmıiy lm Aı(l/dırılnıasının sıbebleri 

Yiilselaeninci madde - l3ir m eb usa TeşkilU.

tı esatliye kanununun 12 ve 27 nci ın.addelerinde 
m.eTmbahs olan ıııeıuuu fiillerden biri isruıd olu
mıt' ve lhwri eneüıuen tetkikııt neticesinde bu-

nu k ımaat biisıl edel'ı. f' t f'şrii masurriyetiu refi 
lüzuıuuna dair müdellel bir ınıızlıata tanzim ve 

.\fuhtelit enc:ümenc takdim eder. 
L·;ğer i:matl olunun memnu Ciil yukarıda zik

l'Cdilen maddelenle sayılan nevilerden değilse 

ihzari encünıcıı takibat ve muhakenıcnin devre 
~oııuna talikı hakkında bir mazbata tanziın ,.c 
kcz:ı lik Muhtelit eııeümeuo takelim eder . 

Mulıtelit eıl<'iimeu , bu bahpta ikinci hir karar 
ttihaz eder . 

O rocbııs isteı·se ihzari encümeııde, M.uhtel it 
r·ııcii nıcn.lı' ,.,. ITr,HI i ıınııını iyecl" k<>nclini mü 
ı lııfaa eder Hy:ıhud lıiı· arkada.şnıa ettirir. 

Heyet i uıııunıiy<' hu lııısustıı kararını verir. 

Jru babda bizzat mebusıın talebi 

Yia seksen birinci madde - M:aımniyetiniı:ı 

kaldırılm::ısı için bir ınehusuıı kendi talebi ldifi 
gelmez. 

A91k ıniizaker11 

Yüz seksen ikinci madde - Hi11ifma karar 
olmadıkça ıuas uııiyctin· kaldrrılnıası hakkmda 
ki müuıkcre ıı ı:ıl< ~a cereyan eder. 

ON SEK1Z1NC1 BAB 

lnzibati cezalar 

Yü.ı seksen üçüncü madde- Bu nizarnname
nin mubafaznsı ııoktasmdan mehuslarm uğr:\

yacakları eczalar üç türlüdür : 
1 - 1htar ; 
2 - Takbih; 
3 - Muvnkkııt<'n Meclisten çıkarılmak. 

lhtar 

Yüz seksen dördüncü madde - llıtar cezn-
sınr müstelzim hareketler şunlardır : 

1 - öı kc mek, 

2 - !:lükluıcti bozmak, 

3 - Şalısi):atla uğraşmak. 

Takdir 1t4kkı 

Yüz selaen be§i:nci madde - lhmr cezasıru 



takdi r ve infaz rtınol, hakkı Riynsetind ir 
Bil· nıebu~ ilıtnra uğradıktan sonra nıntavaat 

gösterip kendini tehriye ctnı~k isterse ona ruh
sat vcı·ilir. 

:Mezun değil iken sıiz ııöylediğiııucu dolayı 

ilıtar cezıısıua uğrayan uıeuu~ inik~dın veyahud 
celseniu sonuııJa söz alabilir. 

13umınla beraber bu ruhsat.m, iııikadru ve
yahud celseııiıı sonundım evvel verilmeısi reisin 
elındcdir. 

l:teis. mdmsuıı izııhatınr !dili görınezıse ihtn
rı ipka ı:der . 

Kalibler bıuıu kaydederlı>r . 

Bir mı:bu. ayni inikndda iki dc!a ihtar cczıı· 
suıa ıiğraı·~a keyfiyı-t znbıt. lıulil sasmu dereolu
nur. 

1 ki defa ilıtm·ın nı•ticcsi 

Yii.t seksen ıı.ltmcı madde- 13ir irı.ikadda ik ı 
defa ilıtnr ı· cznsma uğrnyan bir ıııchıısun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekttm nıemnuiyc
tınc, reisiu teklifi iiz rine Meclis müzakeresiz 
işari reyle kıırar verclıilir. 

TakbtJı. 

Yüz seksen yedinci madde - Takbilı cezası

nı müstelziııı olan h arekı-tle r ~unlıırdrr: 
1 - Ayni inikadda iki l<crc ihtar CI'Zıtsın ı gör

düğü halde hunn ıniistelziııı lıarekctlenlcn vaz
geçnıem('k, 

:ı Bir ay içinde iiç kt•rc ilıtar •:<•zasıııa ııı!

rııwuk, 

:: . . \lcclıste uır gilrültiiye ~ı>heb ıılınak ve 

y:.ılıuJ Moclisiıı işlerine iştirakten iıııtinıı i~in lıir 

ittifak akul'tnıcğe J[('yC'ti umumiyede ~•:ıkçn vı; 

I!Ürlütülü lıir snretlt' öııayıık olmak, 
~ . Arkaılaşlardnn h ir' eya bir kaçıru tah ki ı·, 

knvlen ll'lıdid etmek. 

.1/ ecliste-n nıut'akkate11 çıkun/mak 

Yii.t seksen sekizinci madde ~lecli~t t>ıı 

ıııuvııkkııtr.ıı çıka rılmak ı:czıusıııı ıııüıılelııın h;ı. 

rııkotltır şu ula rdı r : 
1 • 'f:.ıklı i lı eel:ısııı& uğrııılıı;ı lı:.ıldc bunu 

ııı u't Izim ha rck~tl rıl<'ıı rıızgeı:nırıııck , 

:! · yııı iııikııdda üç kı>r~ t:ık!Jih ce :ıuıuııa 

uı;ı-uıııak . Reısicümhurn, ~reel~;; Reisin i, .\ftıd ı · 

·lSl -
Ye Heyeti Hükfimcti tchdid ve tahkir etmek, 

3 - Hereti umunıiyl' ınüzııkerclerinde halkı 
cebr i mnıınıelruere , lahili kıyıım ve isyanlara 
" ''yahurl Teşk iliitı esasi~··· k:ınnmı alıkamma te
<'a vüze teşvik etmek, 

4 - Meclis hinalıırı ve uıüştemi l i\t ı dahilind e 
mP.ııuı\ı lıir fili irtikfıh etmek. 

Jf eclistım ç·ıkcınlırıa c~z~ ııasıl icra ol-ıı•ur 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Takbih n 
ınuvakkaten Mecliııtcıı çıkarılmak cezaları r ei
ııin teklifi üzerine I:Ieyct~e müzakeresiz ve ~
ri ı·eyle kurnrlııştırılı ı·. 

Aleyhjnde lıöyle bir ceza teklif edilen ınebu

sun bizzat veyahud nrkadnşlıırmdaıı biri vasrta
t<ilc izalıat veı·ıncğe hakkı val"dır . 

Takbilı ' 'C ınuvakkateıı Meclisten ı;ıkarılına.k 
cez..-ıları z:ıbıt hnlasıısrnıı ,Jercedilir. 

Af dile1nek 

Yiiz doks&nmoı madde - Muvakkaten• Mec
listen çıkartlms k ı>erosnıa uğ ı·ayan bir meblll, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak a ·ık~a af dilene, 
tekııar Meclise !('irmek hakkım haiı-. olur. 

ltl ükl'rrirler bu lıııktaıı mahrumdul'iıır. 

Salona girmektım memnuiyet 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu
-vakkatcıı ı;ıkarılmak ,.czasma nğraynn mebua 
hemen içtinıa salonıında1ı dışarıya .;ıkmağa mec
bur ve ondan sonı·a bir inikattan üç inikada 
kıı.dar içtinı:ı 1\lonıın:ı Ki.nnektı:u memnudur. 

Bu cezaya ui(rAyım ınebwı içtima salonuuu 
teı·ketıııekteıı in ıLina ederse inikad uıuval{katen 
kapatı..lıı· vı· r is ıJ mebusu ıılondntı ~ıkat·trr . 

ON DOKUZUNCU Bü 

Me%1Uliyet 

Sekiz günlük izi1ı 

Yiil dolaan ikinci madde - Htiracaati h • 
rirı r is bir m<'lm a t-ki7. l(iiııliik ın zı.ıniyet ve

rebilir. 

DnJııı fıızlo uı zunjyetleı· iı;irı ~1ıwlı~irı miisa

ııd ı alınuı k şurıur . 
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Daha fazla mezuniyet 

Yüz doksan üçüncü madde - 8ckiz gürıdrn 
fazla mezuniyet talebleri iptidıı Riyasct diva
ıııııra tetkik olunur. 

Meclist e km·ar 

Yüz doksan dördüncü l!ladde - Ticıs , mezu
niyet talcblcı· ini Mecl ise arzederkeıı, buııluı·ırı 

her biri hakkında Divanm mütaleasıru da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rcy ile karar verir. 

Izinsizlik 

Yüz doksan beşinci madde - Bir biri ardı
na üç inikadda yapılan yoklamalarda veyahud 
açık rey istihsalinde bir mebusun Meclise devam 
etmediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz adde
dilir. 

Mebusun gaybubetini mulıik gösteren husus
larm tedkik ve takdiri Riyaset Divanına aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mıı.zcrete müstenid olma
dığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteyo dere 
ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset Divaruna ar
zedilir. 

'l'ahsisat ııı kosilmesi 

Yüz doksan altmeı madde -!zinsiz veya me
zuniyetini geçir en mebuslarm geçirmiş oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

Iki rıydaıı fazllı mezuniyet takdiı-inde talısisat 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla meznniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va
beetedir. 

YlB.MlNCt BAB 

Riyaset Divanının vazifeleri 

Muhtelif vazifeler 

Yüz doksan sekizinci madde- Riyaset Diva
runm vazifeleri şunlardır : 

1 • Dahili hizmetler teşkilatı ve lifeclis me
mur ve müstahdeınleri hakkında Meınurio kanu-

nunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inrl
bat komisyonu tcşkili hakkında istişari olarak rey 
beyanı; 

~-Mezuniyet i~'eri; 

3 . 1\Iebuslardan i,iınlcri Resmi Gazete ile izin
siz veya namevcud kayuolunanlann şiki\yctle

rini dinlemek ve fa.~letmek; 
4 . Meclis bütçesinin tanzimi; 

5 . Dairenin tcbdili\t, tamirat ve inşaatma dair 
kararlar ittihaz etmek. 

Diı•a ıı azeıçı hnl.-lwllltı şikayet 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Riyasct Di
vanmın bir veyahud daha ziyade azası hakkın
da münferiden derıı lıde ettikleri işlerden dolayı 

vaki olucak itirazlar ve şikuyctlcr azıısı kfırn il cn 

lıaz u· bulunduğu ha; le Divanca müzakere oluna
rak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

Dir.ındıı l rsnı·i 

İki yüzüncü mr.1de- Riyaset Divanmda 
reylerde tesavi olur:;a reisinlci iki sayılrr. 

Rcy tm ıi[i ,ulr yan lışlık 

İki yii.z b:rinci ITadde - IIcyeti umumiyede 
va ci olacak r ey ishısnliı alc tasnif vnzif<'si ku
ti lılcrl' ait! olmakla lıcr:ılıer, mühim bir yanlış
lık olr1u~n in ikarl v<·.ra eelsenin lıitnırsindcn son
ra ıınb')Jiırsa Ti ris. Riynsrt Di1•anrıır toplamağa 
davetıc tak ib N!ilc<·ck yolu kararlnştrrır. 

lnt ilwlılcırdmı çıkan ınrsrlı•lr r 

İki yii.z ilrinci madde- Heyrti umumiyede 
yapılan int i h:ıhlarrbn ı;ıknıı dahili niznınname 

m<'srleleri Riyasct Divnıııııca mümkcrc olunur. 

Riyn.• tiıı t•azifcleri 

İki yüz üçüncü madde - Riyasetin vazife-
lcı·i şunlardır: 

1 . Dış:ırrclıı Mcr·lisin temsili; 
2 . N i?.a mnamc nh kanı mm tntbilu ; 
3 . Müzakereleri n idaresi; 
'i - Zabıt ccridcsiııin vo znbıt Jıuliisasmrn tan

zimine nc;o:nret; 
::> • Büliin 1\f~clis rncmurlnrının Riyaset Di

vnnilc i stişnrcdeıı sonra tayinleri v~ya memurin 
kııııununa göre hnk lnrmda muamele ifnsr T& 
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müstahdem1erinin idare amirlerinin teklifi üze
rine nasıb ve azilleri [•]; 

G - Riyaset Divanma riyaset; 
7 - Riyaset Divanı kararlarnun tamamile 

icra ve tatbikatmı muraknbe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

Reisvekilleri 

İki yüz dördüncü madde - Reis vekilierinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubetindc, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün bu
Imk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

llatiblır 

İlri yüz beşinci madde - Katibierin vazife
leri şunlardır: 

ı - M:üzakerelerin zabtıııa nezaret etmek, za
bıt hulasasmı tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak; 

3 - lnikaddan evvel söz isteyenleri kaydet-
mek; 

4- Yoklama yapmak; 
5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabrt tutmak. 

!dare aııııı·terı 

!ıd yüz altıııcı madde - İdare amirlerinin 
vazifeleri şunlardır: 

ı - Meclis binalarile salonlarıııa, me!ruşat 
ve muhteviyatma ve bütün eşyanın muhafaza
sına itina edib bunların muntazaman defterleri
ni tutmak; 

2 - l\'l:erasimi mahsusayı tertib ve idare; 
4 - Hadcnıe i~lrı·in c ] 
3 - İn zibntn 

1 

N ezaret etmek; 
5 - Masa rifin t<'sviycsine 

G - l~iya~et divuııınrıı reyi alındıkt111ıı sonra 
:.'lfeelis büt~P. ini tanzim ile yine Riynsct diva
nmn vermek; 

7 - Duhuliyc vcrakalan tevzl etmek. 

Idare amirlerinin tatilde Ankarada oturmalan 

İki yüz yedinci madde -1 dıırc anıiri eri M cc-

[•l - Bü11iik Millet Meclisi memurlannm teşkilıltı 
hakl...,ndaki 8551 numaralı kanuna bakınul 

lisin tatil ine miisad if zaıııanlarda münavebe ile 
Devlet nı nl;,lt'nndu otunır l a ı· . 

Vazife ve nıeS'!ıliyete iştirak 

İld yüz sekizinci madde - idare funirleriııin 
\'azife ve mesuliyetleri rnüşterektiı·. 

lntizamııı. muhafazası, miifrezcnin istimali 

lhi yüz dokuzuncu madde - Siikuıı ve inti
zamın muhafazası, ıııiizakereleriıı aleniyet ve 
scl'lıcstisinin temini \'!' lii zunı göriildiikte inzibat 
knvYetile askel'l müfrezenin istimali hususlarm
da ldar<> fıınirlcri reisirı i<'m vasıtnlarıdrr. 

ldaı·cden sutıl 

İki yüz onunc)l madde - Mebuslar, Riyas(lt 
divanı ve idare hususları hakkıııda, Reise tıı.hriri 
veyahud şifalıl sunller sorabilirler. 

1 dare aıniı·leriniıı hesabı 

İki yüz on birinci madde- 1dare amirleri her 
l ı;t inıa ha şııı da hal efierine hir sene zal'fındaki 

ieraatlannın hesabiarını vermekle mükelleitirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BAB 

İnzıbat 

Riyaset konağı 

İki yüz on ikinci madde - Rcis, Büyük Mil
let Meclisi Riyıısetine mahsus konakta oturur. 

Dahili, harici inzibat, askeri müfreze 

tki yüz on üçüncü madde - Reis, Meelisn. 
dahili ve harici emniyeti hakkında lazmıırel~u 

takayyüdatı icra etmekle miikeUeitir. 
lnzibat kuvvetile askeri muhıı:fız müfrezesi an

cak reisin emir ve kamandası altındadır. 

M eelise sı71ihlı girmek 

İki yüz on dördüncii madde - Meclise silAhlı 
girmek yasaktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marife
tilo Meclia binasmm ı:lışal'I.8ma çıkartılır. . 
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Meclise girme meınnııiyeli 

llri yüz on beşinci madde - Heyeti umun:ıiye 
salonile encümen odalarına mebuslardan, Meclis 
mem;ur ve müstahdemlerinden, Hükfunetten iş 

için gönderilmiş memurlardan ve Davet edilen 
mütehassıslarda.n başkalarının girmeleri yasak
tır. 

Girenler reis veyahud idare amirleri tarafm
dan dışarıya çıkartılır. 

Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
r eis ancak iş zamanından başka bir saatte mü
saade edebilir . 

Samiler 

Iki yüz on altıncı madde - Meclis iııikad l >ı

rının devanu müddetince sunıilerin kmıdileri ıı e 

tahsis olunan m aballerde başı a~ık otnrın:ıla r ı 

ve sükfıt etmeleri mecburidir·. 

Samileruen tasvib veya ademi tasvibi muta
zammııı kavlen veya Iilen bir harekette bulu
nanlnr oranın inzı batını nıuhafazay.o. meııın r 

olanlaı· tarafımlan derhal dı§arıya çıl<arı l ır. 

Heyeti mnurniye müzakerelerini ihlal edcıı

ler icabında hemen saluhiycttar mercic teslim 
olunurlar. 

Meclis te cüriiııı ikaı 

İki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahud müşteınilntı dahilinde nıcbuslıırdan ba~
ka biı· kimse bir cürüm irtiknb ederse, eğcı· o 
cürüırı nıüddeiumtımiliğin rescn takib edenıeyr 

ceği J:iillerdcn biri ise, Riyaset Makaıuı ınü<>r i 

mi dışan çıkartrr. 
Eğer ciirüm, reseıı ıııiiddeiunıuınilikı;c takib 

olunacak fiillerden ise, Riyuset Mnkıımı rııücr i

mi adHyeye teslim eder. 
Bu mevzilerde bir nıtıbUB cinai biı· ciirmü 

meşhud iı:tikiib ederse Riyaset Makamı l darr 
amiri •ri vasıtasile mücrinıin Meclis binası haı·i

eiııe çıkmasım menedecek tedbirleri ittihaz ve 
ruüddeinınnmiyi davetic takilıat icrası lüzumu
nu kendisine t bliğ ve mücrinıi ona teslim edt-r. 

lı-tik5b olunan cürüm, cinai ci.irınii meşlıud

dan başka ve fakat resen miiddeiumumliğin ta
kibatın ı müstelzim bir fül ise Riyaset 1\fakaıııı 

Idare amirleri vıLSrtasile Iazım gelen iptiual tab
kikatı icra ve tahiiikat evraknu Adliyeye tevdi 
eder. 

.\dliye. · · iirıniin l ı •" ı i ıuasuniyrtiıı refıııı 

i ~alı ettiı·pı·,.ğini t:ıkdir crier~c llaşvekalet Tası

tasilc ı.;iiııılrı·rcrği talclnınııı e neydi uıııumi.ve· 

ye arzı>Jııııur. 

YİRMİ İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

Mn:l isin dnlıilf hizmetlPri 

İki yüz on sekizinci madde- Meclisin dahi
li h izmetleri: 

ı - Katibi unıunıilik; 
2 - Kiıtibı umuıniliğe merbııt cn<'iiıncn katib

lerini de ihtiv eden Kaıııınlnı·, ıahıt, Evrıık ve 
Matbaa nıüdiirliikleri: 

3 - Idare iiıııirleriııe nıerhııt Muhasebe ve 
Dai~e ıııüdürliiklori ve Mııhaselıryt• ıııiillı:ık vez
nedarlık ("); 

-! - Eııcüınenlerine uıüllıak Bütçe tıııcüıııeııi 

başkatibliği [""] ve Kütüpaııe ıoüdi.irlüğü tara
fılıdan görülür [ ... ]. 

Jl!erasimde b11lunacak heyetler 

İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin, he
yeti tımumiyesile ispatı vücud etmeyeceği me
rasimde Riyaset Divanı Meclis nalllllıa hazır bu
lunur. 

Meclis nanuna bir heyet izaını takdirinde aza
nın adedi Meclis tarafmdıın tayin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, k8stiblertlen ve idare awir
leı·indeu birer .zat behemehııl bu heyete dahil 
olur. 

f'"tkilt(r ?JU?ILI /Itl ~~Ö4 ."tı i}Jfı _l/(ı f f, lflt"IHUI"/Hr 

İki yüz yirminci madde - V ekiller naınına 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lccek birinci derece devair rüesası vekaletle
rinden her veyahud miinlıasrran bir ~ için be
yanatta buluumşğa mezun olduklarına dair Ri
yascte hitaben tabririatı hiimil olacaklardır. 

[ •] - 3656 numaralı kanwuı qort, ""ll"tıttdlik .... 
r· · ı - 9fi51i numaralı kanu1!a QÖTf, şefi- .... 
[•••ı - J656 nwmm·alı kaıuma mt:rbııt cedvel mu

cibinu 111 eclist« bir d•. Ri11as~<U bağ lt < H ııswi Ka
lımı ~ .,ardır 
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Bu tahrirat müzakereden evvel Riyıuıete ve

rilir. 
Reüı gelen zatin hangi vekiilet nam.ma söz 

söyleyeceğini heyete bildirir. 
Divanı muhasebat reüı ve reisi sanileri de 

i<·ııbmda lifeelise izahat verebilir. 

Oalıili idare tıılimatnamcsi 

İki yüz yirmi birinci madde - Riyaset Di
vanı tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahili idaresi talimatnamesi za
hrt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur ve müstalıdemlerinin vazife ve sureti 
tn yi n, terfi ve infisallerine mü teailik kaideleri tcs
hit edecektir [•] . 

'l't•mptwi tokrirlPri ı ı ı ri/rm.' ı 

İki yüz yirmi ikinci madde- tera hususlan
na dair Heyeti umumiyeye mebusln t• trır a fı nd :ı ı 

tPm ·ııııi tnkrirleri verilcm~;. 

Y!R.M! UÇttNCU BAB 

Ktitüpa.ne 

lltitiipmıcye ıırzarrt 

İki yüz yirmi üçüncü madde - Kütüpane en· 
~ürnoni nznsınrl:ın biı·i bilhassa kütüpaneye neza
ret eder. 

'ezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene 
basılıırak azaya dnğıtılır. 

ff itdii rıin isti,ori rcyi 

!ki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
mcümenine katiblik eden kütpane müdürünün 
encümende istişari reyi alınır. 

f( it rı lı ı·r soirP i n 1 ilırrbt 

tki yüz yirmi be§inci madde- Kitııb, gazete, 
ıueemua, harita ve saire intihabr encümene 
aiddir . 

. 'ua dıı , iştira hakkında teklifler dermeyan 
··del•ilıı•lı•r 1\ıı ı ıların takdiri encümcne niddir. 

[•] · Biivıi.k Millet Mecli•i memurlarının t~şkildlı 
lw.klnııdaki 3552 nuuıaralı kanuııa baJ..,nızl 

ılfiidiiriin vazi[P ı•e ııl< .,uliyeti 

!ki yüz yirmi altmcı madde - Müdür mev· 
ruclun muntazaın kaydini tutmakin mükellef ve 
bundan ınl'sulür. 

Açık bulunduğu saatlerde nıiiı.Jür veyahud · 
muavini lıchemeha l kiitüpnncde ispatr vüeud 
cdcı· . 

l(itrıb iarcsi 

!ki yüz yirmi yedinci madde - Kitabitırdan 

hııııgil~riııiıı kütüpaneden çıkarı l nıayaenğı ve 
lıang-ilcriniıı mebııslara iaı·e edileb ileceği eneii
mcıı t a r~ fınt!an tesbit olunur. 

_jlakbuı. alııımadık~a hiç bir kitab kütüpa
ııedeıı ç ı km:ı.z. 

Enciinıcnlcr diledikleri ldt:ıbları tedkik et· 
ıııek i~in :ılabi l i rl e ı·~e de cncürnen odalarmdıın 
dı~arıya <:ıkarnmnzlar. 

llfcbııslarn iare <'di len kitabiarın en çok bir 
ayda iıııleleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitabiarı müdür 
talıriı·en ister. 

Bir lınftada ilnde edi lmeyen kitabiarı me· 
huslar öderler. 

Y!RM! DÖRDttNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

Tercümei haller 

!ki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise il
tibakları günü Katibi umumilik tarafından yeni 
azaya bir tereümeihnl varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihablnrma ıncelar olacak eedvel· 
!erin tanzim olunabilmeleri için bu varakıı ertesi 
ı:rüne kadar doldıırıılup Katibi um111niliğe iade 
olunur. 

nu varnka şu maddeleri ihtiva eder: 
1 - lifebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasmm isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 

4 - Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser
leri, ilmi rütbeleri ; 

5 · Jı!eslek ve meşguliyetleri; 
G · Harcırahlara esas olmak iiure evli olup 

olmadığı, varsa ~:ocukları. 
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Te~ar intihab olunan mebuslar bu varıılmyr 

doldurmııkt nrı vaı·cste iı:;e ler de evvelki devredeki 
vulnıatı \' lll'llkalni'.nıı zcylctınekle rnükellcftirlcı· . 

Bn v:ırııka alıvu!Je vuku bıılacak değişiklik · 

ler kııyılrdilıııck üzcı·e bir lıancyi ınulıtevi ola 
caktn·. 

Her deği~ikliktc ıııelıu: keyfiyeti tercünıci 

haline hemen knydcttirir ve devre sonunda ımı
saddak hir sureti mc.'bıısn vcı·ilir. 

lntilıab mazbrıtalarının ıncbıısa tıeı·i/mc.çi 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - 1\lebus
luğu kırbul olunan zatirı cs:ıscrı iki ııüslıa ula
rak tanz im edilen nııızbatalarınıJ:ııı biı·i, kabul 
tarihinin iliivesile ve Meclisin hüyük mülıüı·ilc 
mühürlenerck o ıııcbusn verilir. 

.V ebtısları:ı verilecek nıazbata 

İki yüz otuzuncu madde - Her ıııcbıısa dev
renin sonunda, ıııcbus bulunduğu müddeli ve bu 
müddet zarfında aldığı hıhsisat. ilc verdiği vcı·

gileri ve tekaiid aidatı mikdurını giist!'rir bir 
mazbntıı verilir. 

Hiiviyet cüzdanı, rozet, ha.nıaıı 

İki yüz otuz birinci madde - Her ıııcbusn 
üzerinde fotoğrafisini nıuhtcvi \ ' C intihab cl ııire 

Te devresi ynzdı, Meclis Reisi tnrnfnıdan iırızn

lanınış bir lıüdyet cüzdaıu verilir. 
Mebuslar Riyaset div:ınmca şek li tayin edi

lecek biı· nıebusluk rozctiııi tnşryabilirler. 
Merasirnde kullamlacak mclıusluk aliınıeli 

kenarlarında lıiı·n beyaz çizgi ,.e üzerinde ('l'ür
kiye Büyük AlilJet Meclisi ) ibaresi hakkediimiş 
bir madeni pliikr muhtevi bulunan krrmrzı r enk
te bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıldız
dJT. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAB 

Bu nizamnameye aid za.brtlar 

Tcıdı'l, ila1•e, ilga 

İki yiiz otuz ikinci madde - Ru niznınname
nin tndil veya bir vcy:ıhnd daha ziyade madde-

sinin ilgası veya bu nizamnıımeye bir vcynhun 
daha ziyade nınclrlc iliıves ı haklımda vuku bu
lacak t~>klifler !'vvel beevvcl 'fc~k iliılı esasiye 
enciiıııeııiııtle teıJI,ik ve onelan borıra kaııuıılHı·ııı 

ıııı.izakercsi uı:;uliiııe tcvfikle l\lccli~te rnüzak~rc 

ve iııtac edilir. 
nu bnbda yalnız bir nıüznkere ldifidiı·. 

Bu niznınname ile bundan sonra I'Ukul!~ıla
cıık tadilfıtı, teşldlfLtr esasiye kaıııınunun 35 nci 
maddesinde gösterilen ~ekilde il iina tilbi nc<>il
clir. 

Bundan sonı·a vnk ubul nc:ı k tndilfıt i\frı•lis 

~c knhulc iktiran eder etmez m:ımulünlıilı olur·. 

Bu. nizanıncınıeııin te/ si ri 

İki yüz otuz üçüncü madde - Bu nizanına
mcnin tcfsiri kanunların tcfsiı·i usıılünc t iilıiı lir . 

Bu nizcınınaıııc ile miilga ııieaııınmnc ve kaı-a rlar 

İki yüz otuz dördüncü madde- Snhık ~l~c 

lisi M:ebusanın niznmnaıııe i dalıilisile Tlirkiy<· 
Büyük lifillet Mecli sinin 2:1;11/ 13:.!8 t:ırilı ve 3f-l, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 ııumnra lı kararları mülgn
dır. 

Meriyetin başlangıcı 

İki yüz otuz beşinci madde - nu ııiz:t ıına

me kııbulüııden itibare n mcridir. 

Bu nizanınaıııenin icı·ası 

İki yüz otuz altmcı madde - nu nizarflıın
mc Türkiye Büyük llrillct Meclisi taı·nf ııı clnıı 

icra olunur. 

2 mayıs 1927 

Dahili Nizanıname mü:::akerelerini ihtiva eden :u
Int ccrideleriııin cild ve sayıla numaraları 

D. 

II 10 ( J6J : J66) 
ll l!O (!lG. 102, 176 : 202, 276 : 299) 
ll IJO (71 : 72, 89 : .~1 . 101 : 105,) 
ll 31 (G~, 2~.1 : 26J, O.:li8 : 298, $02 : 32~, J.il : 35.~) 
ll i]!) (4 : 7) 
lV 8 (1 .94 : 195) 
lV 9 (1 J9 : 1-'-') 
V ı (4 J : 47) 



4 - Sayın üyelerin tahsisat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırablan hakkında kanun 

( Resmi U azete ile nc~i r 1·e il it ıır : 2 1 -V- 1930 - Sayı : 1499) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Mi ll et Meclisi 
azasının senel ik tahsisatı (6 000) liradır (1]. 
Bu tahsisat her ay başmda beşer yüz lira ola
rak verilir. tçtiına senesi esnasında intihab rdi
l eıılcrin tıılısi ·at ı Meclise iltihak ettikll'ri ay
don itibarrn ve mebusluktan ayrılanl arın mtı

lıassasatı ayrı l dıkları ay nihayetine kadar he
sab edilir . 

V efat eden rnebusların, 

senelik tahsisatın yarısı 

rilir [2] 

kanuni nıi rasçılanııa, 

tazmiııat ol ıırak ve-

[1] Bu mik.dar, 7 mart 19:J1 tarih ve 1757 nııma

mlı /(ftnım ile 4 1!00 liraya tenzil edilmiş ve 181, 7 nu
maralı kanıt mm 2 nci maddesi11i11 ( H) fıkrası muci
Mrıce lmzarıç vergisinden muaf tutulmu~ ise de 1!905 
ıııımaralı kanıırı ile bu istiBfıa refedilmi~tir. 

[2] ll -IV- 1995 tarih ve 1!507 nıımarrılı kanun : 
Ol<'rı rnelmslrırm 168!1 sayılı /;anun mucibince dul 

ı•e uetitıı maa~;muı tniistahak ailesi efra.dına milsava
ten taksim editmek ii:::ere Mr senelik tahsisatları ta:.:
m.iruıt olarak 11erilir. 

Y it-mi yaşını bitiren ve geçimi babam twrafından 
temin edilerı kızlar dahi bu tazminattan mÜ3taha.k/.:ı 

maaş diğer evUidlar gibi hissedar olurlwr. Miitevef!a
nııı mmtalıakl~ maaş kimsesi bulunmazsıı bu tazmt
na t kmııırıi mirasçılarına verilir. 

Bu ta:::miM.t, borç için, lıa.czedil.emez. 
Karaf' : 695 
Biiyük Millet Meclisi azasının tahsisnt ve harcı

rahiarına miitcdair olan ·7 ma.rt 10!7 tarih. ve 1'!67 
ııu.maralı kanunun birinci •naddesinin 80n fıkrasında 

(Vefat eden mebusların kanuni mirasçılan?Uı •enelik 
talıaisatın yarısı tazminat olarak.) verileceği muswr
rah ise dr rııezkur kıınunım hüküm ve maksadına gö
,..- vefat eden nıPbttslnrın kamıni mirasçılarına veri
len ta:::miııııtm, varisiere yapdan bir vaNlım nuılıiys
tindc olu.b 11efat etmiş bulunan mebu.ının hakkı ta.
rıltılk etmemek dolayısile, terekesinden addedilmeyece
ğinc lw.rar verilmiştir. 

9 toisan 1931! 
1757 numaralı katıuna ek olan 18- V I - 1996 tari/ı 

1K1NC1 MADDE - 1452 numaralı kanunun 
üçüncü mııddesinin aidat ve vergilere müteal
lik hüküııı.leri bu tahsisata da şamildir [3]. 

ı•e !050 nımım·alı k<ınım aynen aşağıya kanulmuştıır : 
Birinci ·rrıtıdde - Biiyük Millet Meclisi azasının 

tnhsisatılıı ihtiva eden çek. ve tediye em·irlerine aid 
llfı~tkiL mwwıeleleri !999 nıırıw.rıılı kaıı.unun !4 rıcü 
ınt:ulrle•itıde [•] yazılı isti•nai Jıiikiimlere tabidir. 

Ikinci madde - 1757 numMulı kanundaki vıllık 
l<~h•isul için rıuıtf s ne btı~ında vet-ilen çek ue tediye 
em·irleri, öliim veya ıımumi intilıabın tecdidi halinde 
istirdad olıımııa:::. Ancak bwılar htıric-indcki sebebler
den biril• mebıısluktan ayrılarılwrı1ı vadelerinden 
önce ödentn4 çek ve tediye emirlerinin bedelteri Bü-
1/Ük Millet M eclisince, bunları ödeyen bankalara t4-
diye edilerek alıik(ldarlardan ta"ib ve tahsil edilmek. 
ii-zere Maliye vekuetine bitdirilif'. 

Uçiincü. madde - Bu kanun ?teşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü. 11l(Uide - Bu kamın hıikii.mlerini icraya 
Hiıyi.ik Millet M eelisi •ne•nıırdıır. 

[•] Yirmi dördiincü rııadde - Barıkatar, Devlot 
ur Devlet müesseelerile olan veya 500 'lirayı geçtne
yım nıııameleler ile kote BHluım ve ta/ıvit.at veya altttı 
t erlıini rıı1ıkabilirıde nçılacak kredier ile Ziraat ban
kastMa verilecek zirai krediler hariç olmak üzer , 
açacakları ticari krediler, verecekleri kef alet veva te
minııtta .. için bunları i•teyenden en son va:.:iyeti?ıi 

gösteren ve meııul heyet ve mii.messWerinin itna.zaları-
nı t.aşıyan bif' /ıesab va:.:iycti isterneğe mecburdurlar. 

[3] 1 .1,51! numaralı Devlet memurları maaşatının 
tı· uhid ve teadii.ii.ne dair kanıtnun ii.çii.ncü maddesi : 

( 1) nu.ma.ralı cedveldel.."i rııa~ asıllarının onun
tu derecedeki (f,S) ve dokttzuncu, on birinci ve on 
ikinci derecedekiler (fl,8) ve altıncı, yedinci, seki
zinci, 01ı üçüncü, on dördüncü ve on befinci derece
dekiler (9) ve döördii.ncü, beşinci, 11& on altıncı dcre
c deki/et· (9,!) ve on yedinci derecedeki (8,!6) 
"'' on sekizinci derecede/'i (3,5) ue on dokuzunc1J. 
derecedeki (9,75) uc birinci, ikinci, uçuncü. ve 
yirminci derecedekiler de (.!,) enıııalile dMbedilil> 
lıa .... ııarı mfJLtş otu.rak verilir. Bu nuuışlar tekaild 
aidrıtı, kazanç vergisi ve tnaktu vergi ile kazanç 11M'

gU.i mıınzam kcsif'lerine ve maarif vergisine tdbi de
ğildir. Damga pııl.ıı ve memurların vol vergileri diğer 
ınukelleflerıle olduğu gibi taMil edilir. 
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ttç~ot! MADDE - lntihab dairelerine 

gidib gelen Büyük Millet Meclisi azasına her iç
tima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de 
her intihab devresi için aziınet ve avdet harcıra
hı verilir. Harcırab ve telmüd hesabiarında (125) 
lira esastır [1]. 

DÖRDUNCU MADDE - Nisabı müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addi! 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı ka
nunla buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 

numaralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 
teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

BEŞlNCl MADDE - Bu kanun 1 haziran 
1930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu .kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur. 

19 mayıal930 

Riyaset tahsisatı 

1339 senesi son dört aymdan itibaren, Riya
sct tahsisatı, mebusluk muhassasatından başka 
şehri üçer yüz lira üzerinden ' bütçeye vazolu
nurdu. 1927 de bu mikdaı· <Meclis Riyaseti ilc 
Başvekalet tahsisatları arasında tenazur temini 
için:. 1880 lirası Divanı Riyaset azası tazıninatı 
maddesinden naklen, 8 400 liraya iblağ edilmiş
tir. 

Riyaset tahsisatı ile alakası olan. 923 n.umaralt 
karar da aşağıya dercedı1miştiı: : 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğiudc 

bulunanlarla bilfiil vckillik etmiş olanlara teka
üd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı 
mutlak olarak zikredilmesile içtiıınai mülihaza-

lara binaen vazü kanunca ismi geçen zatler hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasın maa.~ 
için birinci derecenin ve hizmet uob.-tasından da 
hizmet müddeti ne olursa olsun en ziyade yirmi 
beş senelik bir kıdeınin iltizam edildiği anlaşıl

maleta olmakla beraber hukukan mecburi sigorta 
malıiyetinde olan tekaüd maa.$larll1Jn kanunu me
deni nıucibince mirasçılara intikali iktiza eder

ken vazü kanunun bunu daha dar bir çerçeve da
dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 48 nci 
maddesinde sayılı mirıısçılara hasretmiş bulun
masına göre bu kanunun 25 nci maddesinde balı
solunan m:akamlarda bulunmuş olan zatların 

kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde bunların ailelerine 
de intikali tabü olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunmadığına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Diva.nı Riyaseti azasına ta.zminat itasma da.ir kanun 

Kanun No. 756 

BlRlNOl MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Divanı Riyaseti azaama her içtima senesi 
için bin sekiz yüz lira t.azminat i ta olunur [2]. 

[1] 1846 numaralı ha~cıralı kanununa bak! 
[2) Bu ta=minat, ı 931 biitçcaine mev:ı:u kauid mu

cibince, şehri 150 şer lira W:erinden teavi11e olımur. 

1K1NC1 MADDE - işbu kanun ikinci de,·· 
rei içtimaiyenin üçüncü içtima senesinden iti
baren meridir. 

t!Çt!NCU MADDE - lşbu kanun Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur . 

27 şubat 1926 



M eclis hesabiarının tedkikı cncümeni azas11ıclmı murrıkib olan zata ücreti huzur itasına aat,. olan 
25 haziran 1927 tarih ve 116.9 ıııımamlı Tranunun birinci maclclesi 

Büyük Millet Meclisi Dahili nizamnamesinin 
altmış beşinci maddesi mucibince Meclis hcsabla
rrnııı tedkikr encüıneni azasından tatil · esnasında 

muı·akabe vazifesini ifa edecek olan zata şehri 

mnktuan yüz elli lira ücreti huzur ver ilir (1]. 

2603 numaralı kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi büt~esinin birinci, ikin
ı·i ve ü~üııcü ıııau<lelerind!'n vcrilnt<'ktc olnn tah
sisatın 1934 mali yılı sonuna kadar olan bakiyesi 
defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birinci fas-

lııım dördüncü maddesine konulub toptan veril
miş olan tuzminatın işbu mali ;ı:ı lı sonuna kadar 
olan kısmı geri alınmaz. 

2638 numaralı kanunun 2 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi 193-+ mali yılı büt~esi

nin lıiı·inri faslrnııı beşinci maddesinden veril-
mcktc olan tahsisat 2603 sayılr kanunun beşinci 
maddesindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan müteka.idin haklımda kanun 

(Resmi Ceride ile neşir ve ilanı : 30 mart 1927 - Sayı : 580) 

Kanun No. 995 

BİRİNCİ MADDE - Gerek birinci ve gerek 
ikinci Biiyük Millet Meclisinde aza bulunan 
asker ve sivil mütekaidin dahi memurin kanunu-

[1] Bu kcın·un 11!!J8 numara ve 9 mayıs 19$8 tarihli 
kanwı ile tadil edilmiştir : 

Birinci madde - 1!5 haziran 1928 tarih ve 1169 
numaralı luınıın ım birinci maddesi berveçhi ati tadil 
olunmuştur : 

Biivük Millet Meclisi dalıili nizamnamesinin alt
mış beşinci nuıddesi mucibince M eclis hesabiarının 

tedl•ikı enciimeni azasından murakabe vazifeBini ifa 
edecek zcıle şehri ı1üz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin lıükmii 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
başlrıyan içtimaa (/cı şamildir. 

[2) Memıtrin kanununun vetmiş üçüncü maddesi: 
llfobuslukta geçen müddet tekaii.de mahsub edilir 

ve •nebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tc
kaüde esas tııtulur. Işte bu madde hükmü birinci ve 

nun yetmiş üçüncü maddesi ahkfımrndan istifade 
ederler [2]. 

tKtNCt MADDE - Bu kanunun hükmü, 
memu.rin kanununun bilfuııum mali mev-.addı ah-

ikinci Bii.uük Millet Meclisi azalarıncı da şamildir. 

M elıııs olmazdan evvel bulundukları memuriyeLler do
layısile kesbi istihkak ettikleri tekaii.d maaşı mikdan 
bu haddi nıütecaw olanlara memurivet maa§~ üze
rinden tahsiB olunur. 

sıl, numaralı karar : 
M emurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi met

ninde/ci •· On bin kuruş » kaydinin, memurini miükiye
nin tekaüd maaşatına aid 11 ağustos 1315 tari/ıli /ro,. 

nunun on üçihıcü •naddll8indeki c Mikdan vasatı şeh
ri » kaydi muadili olub tekaii.d maaşının, on bin ku
rıış mikdan vasati şehri. addedilerek ona göre hesab 
ve tahsis edileceği, H ev eti Umumi11e.iin 19 nisan 
1917 tarihinde münakid elli 71edinci içtinunnın biri1ıci' 
celse811de takarrür etmiştir. 
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karnının tatbikı taribinden mutebcrdir (1) . nü icraya Maliye veki li memurdur. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanunun hükmü- 21 ıııaı-t 1927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 2/Vl/1930 - Sayı : 1509) 

Ka.nun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 maı-t 1927 tarıt. H 

995 numaralı kanun, hükmü Büyiik Millet M"·

Jjsiııin üçüncü devresinde müntehah azadıııı n~· 

ker ve sivil rnütekaidlere de şamildir . 

İKİNCİ MADDE - Bu kaııuııuı hükı .li 
haziran 19:30 tarihinden ınutcbrı·ıli ı ·. 

UQUNCU MADDE - Hıı kanun hüknııiııü ı : ·
raya Maliye vekili mf.'nıtır<i:ır . 

:.ı hazi ı·an J 9:3() 

Memurin kanununun 85 ~ci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - ( Muaddel : 
~) maı1 1938) - Meınuriyctirun ilgası dolayısil c 

açıkta kalan mcmurlarııı, ilganın vuku bııl duğu 

ay ile anı nıüteakib olan ay zarfında maaşları 

tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hiz
mete tayin kılınmamış iseler yeıii" memuriyct<• 
tayinlerine kadar, fill hlzmet müddeti yedi sene-

[1] 19117 senesi muvazenei umumiye kanunıı.n.wı 

selci:: ve dol.:u:mncu maddeleri : 
Madde 8- 18 mart 19110 tarihli nıe•nıtrin kanumt 

ile 7 hazirmı 19fl6 tarihli ()rdu, balırive ve jandarma 
zabitan ve m.enıurini hakl.."'lndaki kanunun mali m.e
vaddı a/ıkômıı tedrıcen tatb fk; ve her sene hangi mad
deler {t/ık4mının tatbikırıa ibtidar edilebileceği muva
zenei -u:mmniıJe kanıtnlarile taıJin olunur. 

Madde 9 - 18 mart 1916 tari/ıli mıımurin kanu
nunun 110, ~~~, !5, 69 ue 7! nci ve (D - H) f1kraları 

mii8t&mn olmak tizere 84 ve 88 nci •n.add lerinde1ı ve 
1 haziran 191!6 tarihli ın;du, baM'iye ve jandarma ::a
bitan ve •nemııritıi hakkındal..-i l«ınun.un birinci mad
desinin memurin kanununun 88 nci maddesine matu/ 
hülcnıile ı, 8 ve 9 ncu maddelerinden maada bililmum 

' alıkdmı 19117 soııei maLiliesi haziran ve yaLntz me
mur-in kanununun 86 ncı 1ıwddesi lıülcılliinün l9fl7 şe

nei 11ıaliıJesi teşrinievvel ibtidasından itibaren baş

lanır (Bu •n.adde 1!04 numaralı kanunun birinci v' 
1-4511 numaraLı kanunun on dokıauncu maddelM-ile 
11.-ı.mıen tadil olunmuştur). [•] 

[ • ] 1!04 ttttmaraü 19117 sen i maliy i muvaze
nei m!lunıiıJe kanununun dol..-uzuı•cıı 1n.adduiM mii
'rvvel kaıwnıtn birinci ve ikiııoi 1714d<Uleri : 

ye kadar olanlam dörtte bir, on beş seneye kadar 
olanlara üçte bir, on beş seneden Iıı.<lu -.lıııı l:ıı-ı. 

yarım nisbetinde açık ınaaşı verili r. 
Mesleki memuriyet olan mebııslaı· ınüdd~ı.lu ri 

bittikten sonra tekrar intihab edilmezler.•\· mt!bus
luktan evvelki memuriyetlerine nazaran hakla
rmda bu madde tatbik olunm. 

Birinci madde - ı 9!7 senesi nıuvazenei umumi
ye kanununun dol..-uzımcıı madıleB'indeki (D, H ) fık

ralan müsteRna olmak üzere (84) ibaresi taıJyolun

•ııuştur. 

Ikinci madde - Birinci maddenin lıiikmii. J9fl7 •e
neimaliyesi ibtidasından itibaren tfltlıik olunur. 

JJ,51l numaralı Devlet memurları nıa(I,Şatının tev
lıid ve teadiliüne dair kanunun on dokuzuncu maddesi: 

- 13 kanunuevvel 1385 tari/ıli tahsisatı f evkalade 
kararnamesinin nıcmuTlara miiteallik ahk4mı ve ma
arif teşl..'ildtına dair U nıart ı 9116 tarihli kanuntın 

dokıtzııncu maddeilinin son lıkTasındaki ()rta tedri
sat muaUiuılerlne aid lıükii.nı ile mezkilr kanum.m 
o-ııuncu maddesi ve ı 8 11ıart 191lC tarihli memur-in ka
nu>ıunwı 97 nci maddesinin 1naaş :amtnına müteallik 
hii.l.:mii ve tlu lıiilcme miüena.:ı:ır olarak diğer kantLn
larda nıevoud lıükümle.,. ile 11ıemurin kanununun yir
mi birinci maddesi ve maaş kanununun 17 nci ve /ı6.

kimk•· kanununun on dokuzuncu maddelerinin maaş 
ve talıııisat• mikdarlarma aid hükümleri vtı 115 haziran 
1917 tarihli Haricive vek4leti memur-in kanununun 
dokıızımcu maddeeini>ı 1IUtaŞ ve taJısişa.tına miiteallik 
hti.l.mıii ve bu kanuna muhalif olan sair alıklinı mül
gadır . 
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Bu maddeye aid 947 numaralı karar şöylediı· : 

Memurin kanununun 85 nci maddesirun son 
fıkrasında şöyle yazılıdır : 

(Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezler 
ise mebusluktau evvelki memuriyetlerine naza
ran haklarında bu madde tatbik olunur) . 

. 148 sayılı tefsir fıkrası şudur : 

(Memuriıı kanununun tarihi neşrile mczk.iır 

kanunun 85 ve 89 ucu maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği 1lıazira.n 1927 tarihi arasmda
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu ahkiimına tevfikan maaş tahsis 
ohmur). 

llu te.fsirden sonraki 201 sayılı te.fsirde ise : 

(85 nci ınaddesirun son fıkrası hükmü., Büyük 
Millet Meclisi birinci intilıab devresinden 
tekrar intihab edilmemiş olan mebuslara da, 
intihab edilmedikleı·i tarihten itibaren, şamil· 

diı- ) denilmektedir. 
Birinci tefsir mukayyed olarak memurların 

açık maaş vaziyatlerini tayİn ettiğl, ikinci tel
siı· daha geniş manasile mesleki memurluk 
olub da mebus bulunanlardan tekrar intihab 
etlilmeyenlere aid ise de ikinci tefsire dayana
rak eski ınazul memurların da böyle bir hak 
taleb etmeleri varid olacağı müJ.Ahazasile tef
sir taleb edildiği, fakat lıenliz böyle bir taleb 
vaki olmadığı gibi Divaw mulıasebatça da bu işe 
müteallik reddedilmiş bir muamele mevcud bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyel tedkik olundukta : 

85 nci ınadderuıı son fJkra.- ı mebuslara mah
sus bir fıkra olduğu metrun sarabati ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
yukarıki metne dayanar~k Büyük. Heyetçe ka
bul huyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin bi
ı-isi umnmiyet ifade ettiği 201 numaralı ikinci 
tefsir de hususi hükmü taşıdığı için bu iki tef
sir arasında bir mübayenet de görülmediğinden 
pek açık olan 201 numaralı tefsir fırkasının tek
rar tefsirine lüzum görülmediğine karar veril
miştir. 

Telmüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi lıcş 

sene hizmet edt>n mülki memurlar tekaüd 
hakkına malik olur. Mesleki memuriyet olub 
ınebusluğa intihab edilenler mebusluk müd
deti fili hizmet addolunur. Harb mevkünde 
vazife ifa eyleyen ve düşmana esir düşen 

ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak 

eden memurların harb, esaret' ve seferberliğe 
iştirak müddetleri iki kat sayılarak bir katı fili 
hi'zınete ve diğeri tekaüd maaşlarının hesabında 
h izınet müddetine zam.ınolunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel 
ınaddesile kabul edilen müddetler de yukarıki 

fıkra hükmüne tabidir. 

Memurin kanunu ve diğer kanunlarla ınu

ayyen mıntaka zamları yirmi beş seneye dahil 
olmayılı ancak tekaüd maaşlarırun hesabında 

hizmet müddetine ila-ve edilir. 

Mazuliyet veya açık. maaşı alına.k snretile 
geçirilen müddetin rusfı yalwz tekaüd maa.şı
nııı hesabında itibare a.lınıb diğer nısfı hesaba 
alınmaz. 

817 nuntaralı kararın 3 ncü fıkra.smdan : 

Mesleki ınemuriyet olım ve tekrar intihab 
edilmeyen mebuslara verilecek olan açık ma~ 

a.şları iJe kanun, bu zevatı evvelce mensub ol
dukları daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına 
irca etmiş derulebilib mebusluktan tekaüd olan
lara gelince; 1683 numaralı tekaüd kanunu: 
nun 23 ncü madesiruu ikinci fıkrasında < Mes
leki meınuriyet olub mebusluğa intilıab edil
lenlerin mebusluk müddeti fill hizmet addo
lunur :t derlllmesine göre bu müddetin fili hiz
met itibar edilmesi ve· tahsis olunacak ıeka-



l1d maaşriıa mebuslnk tahsisatının esas ittihaz 
olunacağının salifiizzikir merourin kanununun 
73 ncü maddesinde tasrih kılınması bunların 

tekaiid maaşlarınrn umumi bütçeye maletmiş 

olmasına delilJet eder. 
Yirmi beşinci madde Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin teessüsündP.n itibaren .Büyük 
~[illet Meclis Reisliğinde bulunanlar ve İcra 

Vekilieri Heyetine dahil olubda bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, tekıı.üd müddetilli ilanal etme
miş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden telmüd mnaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi be~ seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hükmüne tevfikan tekaüd maa~ı verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazılı znmlara is
tihkakı olanlarm hu 1.amları mezkıir maddeye 
tevfikan ayrıca hcsab ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan l'lyevm mütekııid olanlar hak
kında da bu madde ahkiimr caridir. lstik
lal harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cepheyc filen kumanda etmiş olan lar
dan telmüd olmuş bulunanların almakta ol
dukları tekaüd tahsisatiarına ayda yüz elli 
lira zamrnolunur. Bunlardan vekillik yapmış 

olanlar iki cihetten tahsisat almayılı yalnız fazla 
olan cihetin tahsisatını alırlar. 

797 numaralı karar : 

1683 sayılr askeri ve mülki tekaüd nknunu
nun 25 nci maddesinin (Türkiye Biiyük Mil
let MPcli inin teessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve tera 
Vekilleri Heyetine dahil olnbda bilfiil vekillik 
etmiş olanlar tekaüd müddetini ilanal etmemiş 
olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüd man§ı tah~is ediliT) diye ınuhar
rer olan ilk fıkra mdnk.i (Büyük Millet Meclisi 
Reisliğinde bnhınanlar) tabirinin sarabati kar
şısında ne ikinci rcislerin, ne de reis vekilierinin 
bu hükınün şüınuJÜ dahiline gircmiyec~ğine ka
rar verilmiştir. 

923 nunıaralı karar : 

Askeri ve mülki tckaiid 
maddesinde Büyük lifillet 
bulunanlara bilfiil vekillik 

kannnunun 25 nci 
ıeclisi Reisliğinde 

etmiş olanlara te-

kaüd müddetini İkınal etmemiş olsalar bile 
birinci derece üzerinden tekaiid maaşr tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilınesile içtimai 
mülii.hıızalara binsen vazır kamınca ismi geçen 
zatlar haklnnda meslekleri mcmuriyet olsun ol
masın maaş için birinci 9erecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun 
en az yirmi beş senelik bir kıdemin iltizam 
edildiği anlaşrlmakta olmakla beraber hukukan 
mecburi sigorta mahiyetinde olan telmüd 
maaşlarının kanunu medeni mucibince miras
çılara intikali iktiza ederken vazn kanun bunu 
daha dar bir çerçive dahiline alarak 1683 mı
ınaralı kanunun 48 nci maddesinde Rayılı 

mirasçılara hasretmiş bulunmasına göre hu ka 
nunun 25 n<'i maddesinde bahsolunan makam
larda bulunmuş olan zatlerin kendileri ıçın 

kabtti edilmiş olan haklan 49 ncu maddedeki 
esaslar dairesinde bunların ailelerine de intikali 
tabii olduğuna ve muhtaci tefsir bir nokta bu
lunmadığrna karar verilıniştir. 

Tekaiid kanunıma ek olarak çıkan 291.1 nu
ıntıralı lcanıın da §Öyledir : 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 23 ncü maddesine aşa

ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

A - Mesleki memuriyet olub mebusluğa se<:i
lenlerden gerek mebus olınazdan evvel, gerek 
mebuslugu srrasmda tekaüd müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaüd maaşının hesa
bında (125) lira asli maaş esas tutulur. Bunlar
dan mebus olmazdan E>vvel veya mebusluktan 
aynidıktan sonı·a bulundukları ıncmuriyet dola
yısile istihkak kesbettikleri tekaüd maaşı mikdarr 
bu haddi mütccaviz bulunanlara memuriyetleri 
maıışı üzerinden tek~üd maaşı tabsis olunur. 

B - Mesleki memnriyet oluh tekaüd müddeti
ni doldurmadan mebusluktan ııyrıl~nlar tekrar 
memuriyete tayin olund,uklarr takdirde hakla
rmda 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü 
tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayan
ların kendileri veya yetimleri lıaklarmdıı hiz
met müddetlerine göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine mezkı1r kanunun hükümleri dai
resinde muamele yap~tr. 

İkinci madde - Mesleki mcınuriyet oluh bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi aznltkların

da bulunmuş olanlara - bilahare memuriyet ka-
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bul etmiş olsun olmasın - tahsis olunacak tcka
üd nıaa§ının hesabında (125) lira esas tutulur. 
Ancak bunların birinci maddenin (A) fıkrasınııı 
son b n<.li ımıcihiııcc ınükteseb hakları ıııalıfuz

dur. 
Üçüncü madde - 78 say ılı ıııeınurin karıu

ııuıııııı 73 ncü maddesi kaldn·rlmı§trr. 

Dördüncü madde - Mc~leki ınenıuriyet oları 

ınebuslara veya bunların yetimlerine bu kanu
nun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan ~ekaüd 
maaşlarının veı·ilm eijine devanı olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun ıı eşri tarihinden 
nı uteerdir. 

Altıncı madde - Bu kanunun büküınlcrini 

icraya !cra Vekilleri Heyeti ıııemurduı· . 

--------->·~·-------

5 - Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 

liiitiipmu r ııciimcni ve kiiliipnn c m emurları 

BİRİNCİ MADDE - Düyük Mill et Meclisi 
kütüpaıı~si, Kütüpaıır encüıneniııin idar sinue
uiı·. Kütüpane ıınıuruııa nczaret, kitnb, harita, 
gazete Y<' sair(•yi int i h ab ve kütüpaue tahsisatı

m tııyin V<' alrlfısııl sarf cncÜm<'ne ııiddir. 

İKİNCİ MADDE - JGit.üpııac ıucnıurlarr: 
Kütüpaıır ınüdiiri l c muavini olan kiitüpnııe ye 
vesn ik ıııulıafıznıdnn ibarettir. 

Kütiipane vezaifi 6 ncı nıııddedc ımıharı-er 
hir veya iki ıuüstnlızır istihdam olunııı· . 

UÇONCU MADDE - lnhiliil vukuunda kü
tüpane müdürü meklitibi a liye mezunları arn
sından bilimtihan tayin olunur. 

:Uüsnbaka imtihanı ulfimun taksim ve şuaha
tından ve taksime esas olan nazariye ve ten
müllerden ve kütüpane ve iilıristleriıı ıısu Iii 
tanzim ve tertibinden ve ulfımu hukukiye ve ik
tısadiye lıakkrnda nıalıluıatı umumiyeden ve 
Türkiye hakkında malumatı umumiyeden ve 
Türkiye kanımları hakkında malumatı müeme
le ile frausızca kitabetten icra ve müteadclid 
lisan bilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahrirl olup Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafından tensib olunacak bir r eis 
vekili ve bir idare memuru ile Kiitüpane cncü
meni reisinden teşekkül edecek heyet tarafın-

dan i cnı ve i ıntilıanın yevın ve sur ti i crası Kii
tibi umumi vasrtasite ili\n olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Müdür muavini 
fransızcadan tercümeye nınktcdir mekiıtibi ali
ye veya lise mezunları arnsmdarı Kütüpane en
cüıueni tarafmdan yapıl acak imtihan ile bil
mii~abaka tayin ve ınüteaddid !isan bilen ter
ci h olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

f( iifiipane vezaifi 

BEŞİNCI MADDE - Kütüpanc vezaifi ber
veçhi atidir : 

1 • Kuyudat, tertib ve teftiş: 

Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan 
ıncvcud il.sarrn mevrude, hecai ve tasnifi kuyu
dat ve filıristlcrinin yapılması, numaralanacak 
ve etiltet vnzı ve lisarm fihriste nazaran tasni
fi ve usulü müttehaze ve~hile hususi mahalleri
ne vaz ve tertibi ve muayyen zamanlarda kü
tüpanenin teftişi. 

2 - İl\zari muameliıt: 

Tetebbüatı teşrüye için istenilen kanun, ni
zamname ve bunlarm zeyil ve tadilfıtı ve mütc
ferri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecne
biyoyi ve iisar ve vesaikı saireyi cem ve ih.zar 
ve Türkiye kanunlarının kütüpaneye mahsus 
fihristi umumisini tanzim. ve aleddevam kanun-
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ların tebeddülfıt ve ilnvat ve müzakeralını tu
kib. 

3 · Muame.liitı kalemiye : 
Kütüpaneyc alınan eseriedu zeyil ve malın

dini ve yeni çıkan escderi takib ile alınması Iii 
zun gelenleri ve tecdid olunacak aboneleri Kütü
pane encümcnine arz ve Encümen tarafından le
daıiki takarrür edımler ile kütü paneye ai d, eu ·ü
menin diğer· ınukarı-eı·atı hakkında icab eden mu
ameleyi ifa ve in ta~ ve kütüpıınenin ınuhaberal ve 
kı.ıyudatı kalemiye ve daktilograiisini ve kütüpa
ne istatistiklerilli icra ve kitabcılarla olan he
sabatı kayid ve tediye edilecek mebaliğin mua
melesini ihzar ve he~·cti idar ye arz ve- encüm!'n
lerden alınan escrlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve neşriyat ı teşriiyenin cem ve 
mübadelesi. 

Büyük Millet 1\feclisiııe aid zabıt ceddelcri, 
esbabı muciht:> ma7.batalaı·ı ve kanun \ayihalan 
ve müfredat · büt.çelcı·i ve saire ile Hükümetin 
n~iyatı resnıiyesiııi \ "C ga:r.etclcı·i c m ve kollck
siyonlıı.rına ilave v {'<·ııl'lıi Parliiınl'ntolarilc Hü 
.vük Millet Meclisinin neşriyatıııı mübade.le ve 
ınevcud v saikın ku~·uılatını tanzim \ "e muhafaza. 

A.LTINCI MA.DDE - Müdür ınaddei sali
[edc ınezkı."tr vezairin hl'~·eti umumiy ·ile mükcl 
leftir. Muavin işbu va7.ifede müdüre muaven t V<' 
talimatname ve~hile kuyudat ve iısarı tertib vt> 
tanzim ve müdür· Uıı·afından ime olunucak ısııir 

lıideınııtı ifa ile nıuvazza:ftır . 

Müstahzıı· kütüpanenin hidenuıtı dahiliyesini 
ve mcv<'ud ki tah ve . nireııin ve alit ve l cvazınıın ı 

tatbir ve muha ruıasıııı ve gazete \'C risııJe.leriıı ih
zannı ve kütüpıın yi ac;ıb kapamak gibi sair hi 
dematı ifa eyler. 

Kütii.pan de müstahzirden baı-;ka lüzunıu ka
dar haderne vardır. "Bunlar kütüpanc a~tk iken 
ve müdürün malünıal ve müsaad i olmadan 
kütüpanc haricinde )fccı:~in dig r bir hizmetile 
tıı.vzif edilemezler. 

YEDİNCİ MA.DDE - Büyük 'Millet fecii
sinin tabı v t.ev1.i olunan evruk ve ve ·nikından 

beşer nüshası ve Meclis naınına olarak Kiıtihi 
umwnilik mukamma ...-eya Evrak kalemine gelen 
,'llrir vesa.ik ve iisıırdan tkişer nüshası daima mü
ta.leaya anolunmak ve ihtiyat kollek iyonlarına 
ilih• edilmek üzere Kiitil)l unnımi tarafından kü
tüpan y gönderilir. 

Kili.üpaııe müdürü ı· ~ kiitüpa.nede kol-

leksiyonu yapılan ve })~clis ruznaınesine dahil 
olarak tcvzi edilen matbualıırın ınuntazam fihris
tini yaparak kütüpnne i'ihristine zeylen iliıve 

eder . 

SEKİZİNCİ MA.DDE - Kütüpane müdürü 
ccncbi parliimentolaru mübadeleten ıı:önderilecek 

Bü.vük Millet Meclisi rı!'~riyatının •<in~. ıııikdı:ır 

ve mahalli irsaliııi biday •ten Kiıtibi umumi ile 
tesbit ve bunları matbaadan alarak ınuhta.~unleh 

lcrine irsal eder, bu babdaki muhaberat dosyası 
kötüpaneye aiddir. 

Ecnebi parlamentoianna gönde ı·ileeck işbu 

vcsaikin perakendeleri rapt ve teclid ve sernanie
leri fransızcıı.yıı tercüme ve üzederine tahrir 
olunur. 

DOKUZUNCU MA.DDE - Bilnıukabele ~ü

:vük Millet Meclisine gelecek vcsaiki ecnebiye 
kütüpaneyc teslim ve kiitüpanede her ınemleket.e 
mahsus olanları ayrı del'leı-e kıı.vdcdildiktcn soıı

ı·a ayrıca tıınzinı ed ilerek fihristi d~ kütüpıııw 

fihristinin vesaiki ecnehi.ve kısmına ilfıvctcıı tıı

bedilir. Bu vesnikteı~ hiri cnciiınPnl •r tarafından 
lıasbellüzunı tereiime ettirilnı!'k istcnıliı-.ıe Kiıtihi 

umuoıilikçe iera <•tfirilir. 

ONUNCU MADDE - 1\ütüpaııc ıııütlüı·ü 

Kütüpanc encümeninde müzakere edilecek ıııe

vaddı il1zar ve kitabet vazifesini i fa eder. 

ON BİRİNCİ MA.DDE - J ler içtinın senesi 
bidayetinde kütüpanc müdürü kütlipanedcki fısa

rı biı·er birer tefti~ eder, zayi olanlan vı• sureti 
ziyaı Kütüpane en ·ümcııiue arz ve eneümen kara
rile zayi nüshalar yeniden iştira \"C ziyaıı sebeb 
olaıılardan bedelleri tahsil olı.uıuı·. 

UÇUNCU F ASIL 

Kitabiann sureti iştira ve teselliimii 

ON İKİNCİ MA.DDE - Kütüpane encünıeni 
ka'ran olmadan kütüpnn ye mahsus eser celb w 
iştirası memnudı.u·. 

Eneümence alınması takarrüı· eden iiımrın 

aleltısul karın-ı tanziın olunur. Bu kurar alına

cak ş •yleriıı nıüfı·cdatını ve ınıılfıın i e Jiıı.tı da 
muhtevi olur. Ancak lıundıın sonra Kütüpan <' 
müdürü bu Iritablım sipari.5 eder ve bedellcı·i 
nin te viye olunmasına müsaade için heyeti idıı 

rey müracaat ve bayiden alaCıığı iştira sened
lerini veya .fa turalarını lef ve lcitablann külü-
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paneye tesUm olunduğunu şerh ve imza ederek . 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli nıukaıınen lıenıen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçlıi peşin para ir
sal ve tediyesi ikt iza ederse bu ba bda heyeti 
idare muhasebe müdürünün ınuvafakatile meb
liiğı ınezkfıru vezneden ahiz ve ~önderildikten 

sonra bankadan veya postaneden al acağı ınak 

buzu muhasebeye vererek ınuvakkat senedini 
istirdad eder . 1§tira olunaı;ı veya bediyeten g~
len eserler veya listesi encüınen reisine irae 
olunur. 

ON UÇUNCU MADDE - Kütüpnııeye gelen 
heı· (•Set· kn·k sekiz saat zarfında kayde ve fih
ristc gc~iri l ir . Çok ınikclardn birden gelen ki
tnb ve vesuikm kırk sekiz saat zıırfıııdn tasnif 
ve kayeline baş l anınası Jıh ı nıdır. 

DÖRDUNCU F ASIL 

.1 / r ı·addı mü! c[ı• rrik11 

ON DÖRDUNCU MADDE - Biiyük Mill et. 
Meclisi Kütüpanesi eyyaıııı resıniyei tatiliyeden 
muada her gün salıalıları dokuz buçuktan ak
şam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa eelsc
nin bitanunu kadar a~ıktrr. Meclis ınüııakicl 

iken Kütüpane encümen i ııce veya Heyeti !uıı

rece takaniır ederse cuma günleri ele kütüpa
ııe küşad olunur. Ru takdirde kütüpane ıne

ıınıı·in ve müstnhdemini münavebeten gelirler. 
Tatil l'snas ı rıdıı Meclis memurlannın devamı 

hakkında it tihıı z edilen nsn l kütüpııııe memuri
ni lıakkıııcla da eariclir. 

ON BEŞlNCl MADDE - Açık buJunduğu 
zaıııanlarda kütüpaneye ıııebuslardan rııaıulnsı

mn girmesi nıenıııuclur. IGitibi umumi her za
man ve Meclis menınrlıırı vazifeten giı·erle ı·. 

ON ALTINCI MADDE - 1\Iensub olduğu 

vekalet veya daireleri tıırafından resmen ınüra
<'aat üzerine Hryeti Idareden tahriri miisaade 
ıılmak ~artile zevatı saire dahi kıraat sıılonuu
da mütalea edebilirler. Lfıkin bu müsaadenin 
itas~ mütalea edilecek ~sar ve vcsnikın Meclis 
kütüpanesinden ınaada diğer l<ütüpanelerde bu
lunmaınnsma mütevakkıftır. 

ON YEDlNCl MADDE - Kmıat sulomuula 
kitnb isteyen zevnt kitab talebine mnlıans pus-

la:;a kitabın rümuz ve numarasını ve unvanıru 
v~ zirine kendi ismini yazarak memuru mahsu
snon verir. Bu pusla istenilen kitabın yerine 
vazolunarak kitab dolabtau çıkarılır. l stenilen 
her eser için ayrı pusla yazıl ı r. Kitab iadesin
de puslu da sahibine verilir. 

ON SEKtztl.Wl MADDE - Mebusan kü
tüpane için mulıayaasını arzu ettikleri ilsarm 
isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere ka
yicl ve zirini imza ederler. Kütüpanc encüme
ninin ilk içtimamda tahsisatı meveude nnzurı 
dikkate alınarak bu babda bir karıır ittihaz ve 
neticesi nı unhasn·an ınezkfır deftere ve talebin 
zirine tahrir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kütüpaneye 
gelen eserler sürati mümkine ile teclid ve ci l
din iizerine Meclis Kütüpanesine aid o lduğu 

i§aret ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kıraat salonunda 
encümen toplanmas1 ye yüksek sesle münaka~a 
edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yııtıJ

maRı memnudur. 

YlRMt BİRİNCİ MADDE - Her intihııb 
dev ı·esi ipticlasmda kütüpııne fihristi tabedi le
rek azaya tevzi ve her encüınene bir niishıısı ita 
olunur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Kütüpane me
muı·iu ve miistabdemini yedi emanetlerine nıev

du ve kütüpnnede nıevcud ii ·ar ve levazrın ve 
eşyanın muhafazasile mükellef ve me uldürleı· 
ve her şeyi yerli yerine koymadan müfarakat 
edemezler. 

YlRMl UÇUNCU MADDE - Müdür, vazi
fesini ifa ile beraber maiyetinin de vazifedeki 
devamma ve kütüpane m saisinin tcnsib ve tan
zimine ve nezaiet ve tathiratmro teminine dik
kat eder. Maiyetinin mucibi tevbih ve müca
zat alıvniini ve şayanı takdir ve ta1tif mesaiııi
ni nazarı itibare alınmak tenıl'ıınisilc Heyeti 
ldaı·eye arzeyler. 

YlRMl DÖRDUNCU MADDE - Müdür, 
hastalık veya sair mazereti makbulesine binnen 
vıızifesine gelemiyeoek olursa Heyeti İdareye aı·
zı ınıılumat eder ve maiyeliue bu gibi mazeret
lerden dol ayı ancak ayda üç gün için izin ve-
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rebilit. Daha ziyade için Heyeti idarenin mü
saadesi lazmıdır. Bilamüsaade devam etmeyE'n
Ierin maaşından kıstelyevm icrra edilmek üzore 
müdürün Heyeti idareye beyanı keyfiyet et
mesi mecburidir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - !şbu nizamna
menin tatbikına Kütüpane encümeni ve Heyeti 
idare nezaret ve lüzum görülecek tedabiri sai
reyi ittihaz ederler. 

BEŞİNCİ F ASIL 

'ure li tr-rtib ı·e tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Millet 
M eelisi kütüpanesi için esasen üç kayid tutulur : 

Evvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, hurufu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Mevnıde kay
di deftere berveçhi zir tanzim olunur 

Şekil : 1 

l .a "' "'"'Cl 1>-
~"' Sureti tedariki 

1! 1>-~ 'tl 
:;:j"'Cl 

i:[ ~ (,) "' ı:ı 
ı:ı "'Cl~ "' ., 'tl 1 ., 

1 ~ ~ "' (,) ~ b "'Cl ı:;:j ı:;:j ., 

m ::ı -ıı a ::.ı tıD z 

"' ... .... .. 
·~ 
ı:ı ., 
m 

2 1,5 13 1,5 
3 

3,5 
3 

l 4 

İlk sütunda senei maliye ibtidasında (1) 
den başlamak üzere sıra numarası talırir oluna
caktır . Senenin son iki rakamile sıra numarası 
kitabın mevrude numarasını teşkil eder ve hem 
kitabın unvmi sayıfasma, hem de huru.fu heca 
kaydine tahriı· edilir. Mesela ; kitabınunvan sa
yıfasında veyahud kayidde 125,32 numarası gö
rülür ise mezkılr lritabııı 1332 senesinde kütüpa
neye alındığı ve 1332 senesi mevrude kaydine 
125 'nnmaraya müracaat olunduğu halde ne su
retle tedarik oluııduğu tafsilntı görüleceği an
laşılır. 

lkinci sütunda kitabm kütüpaneye girrliği 
tarih yazılır. 

Üçüncü sütunda ıııuhtasaran ınüellif, um•aıı, 
kaçıncı tab, adedi cild, mahalli tabı , senci tabı 
yazılır. 

MeselfL: Refik Ahmed, tarihi umumi, 1stan
bul1328 veyahud ta« M" tarihi osmani, ikinci 
tab, cild 2 - 8 İstanbul 1330. 

Dikkat edilm lidir lci, bir eserin kaç cild
den ibaret olursa olsuıı, yalnız bir mevrude nu-

1 .. 
. ~ ., 

>tıc .... 
~ ~ :t .. ., ., 
ı:ı ..c 

..ı:ı 

] ı:ı ,., 
~ ll = ;a ., ., 
~ ~ ;:;ı ~ 

ı 
3 3 
4 ı ,5 4 ı ,5 2 2 3.5 

marası olur ve fakat ayni numara hrı· hiı· cildr 
yazılır. Maba.idli asar ve resaili mevkute içiıı 

her bir tam cilde bir vürud rınınarası vazolunur. 
Dördüncü sütunda eser ka<: cildden ibaret V(J 

ka<: ırıücelled ise ikisinin adedi de tııhrir oluıım. 

Mesela, sekiz cild olarak telif olunan bir eser 
dört ınücelled içinde ise 8/4 sm·eti işaret oluııuı·. 

Beşinci sütımda kitab ın miicelled olub olmn
dığı tahrir edilir. Kitah mücelled ise (C) terkim 
olunur. Değil ise, tcclid edilineeye kadar sütun 
boş kalır. 

Altıncı süttırıda es rin sureti tedariki yazılır . 

Mübadele = B, bediye = H. iştira snretile 
yeni is = Ş. ve ıtt üstamel ise = A. 

Ye(linci siituııda fiat neşrine ve selcizinci sü
tunda fiatı baliğa yani malolduğu .fiat terkim 
olunm·. Dokuzuncu sütunda kitabın ınazmunu 

nn göre sınıfa tahrir olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Mükmer 
tcdiyatta bulunmamak üzere kıymeti tediye 
olunan ilsarın fiati baüğn sütımuna sürhle (S) 
harfi yazılır. 



'YİRM.İ DOKUZUNCU MADDE - C'iiz <'Üz 
neşrolunan asat·ın lıitamına ve rl'ııail i ıncvkutc
ııin bir ci ldinin itmamına değin asıl lll('vrud · 
dcftcrleı·i haric·iııde tutulacak muavin lıiı- kaylle 
idlıal ve cüzler ayrı rafa konulur. Hu ınua1· ııı 

kayid Jıui•ufu hcca tertibi üzerine diziimiş ve 
khtRöı· derunuııda cemedilmi ş listel eı·den ibaı-1'! 

tiı- . 

OTUZUNCU MADDE - ller bir lutalı ıHcv
rude kayeline idlııJ. olunur olwımuz ınevı·udı• nu
marası uuvan sayilasına işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - liumfu lıcca 
tertibile tutulacak kayid fiş üzerine usulü atiye 
dairesiııdc tanzim olunur. 

( J) ller bir eser 12 1/ 2 X 7 'la santimetre 
ebadında ihzar olunacak kaı-tlarda.ı:ı birine ve ki
fayet etmediği takdirde yukarı köşcye mülcscl
ııilen sıra numarası vaz ile kafi ınikdardıt kan 
iliivesilc cseı- için bir fiş yapılır. 

(B) Kaı·tııı yalnız bir yüzüne yazılır . 

('l') Muhtelif unvaıu lıavi ıııütcaddid eser
lerden müteşekkil mecmualar ve emsali için 
umunıuna malısus bir esas fiş tanzinı olunacağı 

gibi alı:samı için birer tiili fiş yapılır. 

(S) Esas .fişlerde izahat verileceği gilıi tidi 
fişlerde de esas fişlere müracaat işaretile nıulıta
sıı.raıı kayid icra olunur. 

OTUZ !K!NC! MADDE - Fişler be ı·l'eçhi 
zir doldurulur : 

(a) Birinci satırdu ruüellifin ismi yazılır. 

lııim mümkün olduğu kadar kfımjlen talırir edi
lir. 

(b) Bir eserin müellifleri müteaddid ise bi
rinci satıra ilk isim ve altındaki satırda diğerleri 
yazılır. 1\Icselil. Necib Asım ve Memed Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asun 
Nccib ve altında Arif :Uemct ve tilli bir kartta 

Arif, Memed 
(Osmanlı tarihi : 1331) 

Asım ve Arif Osmanlı tariliine müracaat 
(c) Müntchabat, nilşirin isınile kaydolunur. 
(d) Unvan ka.milen talırir olunur. 
(a) Müellifin rütbesi, eşgali ve diğer iisarı 

varsa bunların miiellifi olduğuna dair ibarclcı· 
tayyolunur. 

(e) Kitabın saylfa adedi ve ebadı ııiJıayetin

de yazılır. Bir eser müteaddid cildierden müte
şekkil ise kartın nihayetinde tadad ediliı· ve her 

bir cild için ayrıca satır ifraz olunur. Cildlerln 
ayrı ayrı unvanları var ise unvaniarı dahi ayrı 
ayrı gösterilir. 

Şekil : 1 

İktısad 

Vağner (Adolf) 

lımi iktısad 5 Cild Lil.iprizizoınl 1895 
Cild 1 Mulı:addeme 

Cild 2 V ergiler 
Cild 3 '!'icaret ve ziraat 
Cild 4 :sa.ı:ıayi 

Cild 5 Maliyet 
.Iki cild bir arada teclid olunduğu halde billa

da gösterildiği veçlıile kavis ile irae olunur. 
Bir eserden müteaddid nüslıalar olursa yal

nız bir kart tanzim olunur. Bu ııüshalan tabıları 
ve yalıud neşirleri muhtelif ise tabın adedi, na
şirleri isııli ve tabın senesi de gösterilir. Şu ka
dar ki, mazmunu ııüshadan nüshaya farklı ise, 
yani tadiliit icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her bir nüsha için ayrı bir fiş tanzim olu
nur. 

(f) Esas kartında mevrude numarası ve mev
zuu tertibi üzerine sınıf ve kısım rümuzu ile nu
marası vazolunur. 

:Nievrude numara.sı var ise lıu numara dahi 
tl'rkim olunur. 

(g) Resaili mevkute, neşriyatı teşrüye, iısarı 

mnhita misillü muayyen müellifi olmayan eserin 
lıw·ufu lıeca tertibi noktai nazarından müellifin 
yeı·ine eserin unvanı geçer. 

(h) Eseı·in saylfa adedile ebadı gösterilir. 
Ebadı berveçlıi zir terkim olunur : 

Kitabın zahn ledelınesalıa anlaşıfacağı veçlıi
le irtifaı 20 santimetreye kadar olanlar sa
ğir = S, ve yirmiden yukarı 30 santimetre kadar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K 
tesıniye ve bu rümuz fişte sayıfa adedi.ı:ıden son
ra kavis içine konulur. 

(i) Her bir cildi.ı:ı ilk ve son sayıfaları dam
galanır. Sayıfa adedi yüzü mütecaviz cildierin 
kuru ınülıürü ile 99 ncu sayı.fası dahi damgala
nır. Atlaslar, haritalar, ve müteferrik resim lev
haların her biri kurn mühür ile damgalanır. 

OTUZ UÇUNC OMA.l>DE - Fişler müel
lif ismi tertibile hurufu hcca sırasında katilara 
maluıus gözlerde hifzolunur. 
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OTNZ DÖRDtmCU MADDE - Kitabiarın (2) Kanun ıiıyihaları ıı. K 

muhleviyatına göre bel'Veçhi zir sınırlara taksim (3) Encümcn muzbataları R. T 

ve hizasında bulunan haıflerlc yadolunur. (4} Bütçeler R. B 

(1) Halıiyat ı (5) ;\'[altınıatı ihsaiyc R. s 
(2) Tarih H (6) Neşriatı mütenevviıı R. M 

(3) Coğrafya c 
(4) N eşriyatı teşriiye R 

. (5) Hukuku esasiye s f!Tl !WKU ES,LSIYJC (S) 
(6) !ktısad A 

Asarı ınuhitıı ve r·esaili mev-(7) Asarı muhita ve Tesaili mevkutci (1) 

umumi ye u lrnte ~. T 

( ) Kavanin K {2) flnkuku m;asiyei unııııııiye R. u 
(9) Lisaniyat L (3) Hukuku esıısiyei hususiye ~. H 

(10) .!sarı mütenevvia M (4) Hukuku idarei umumi.1e ve 
hususiye s. R 

OTUZ BEŞlNCt MADDE - Bunlardan her (5) Hukuku beynelınilel vP nıua-
sıruf berveçhi zir kısunlara ayrılır ve kezalik lı edat s. M 
harflerle tarif olunur, olveçlıilc ki birinci harf (6) Siyıısiyat s. s 
sınıfı ve ikinci harf kısmı gösterir. 

lLAlllYAT (A) 
IKTISA D (A) 

.!sarı mulıita ve resaili nıev-
(1) .!sarı rnulıit a ve rt'saiJi mcv-

(1) lrnte A. •r 
ku te ı. T (2) l çtimaiyat A. c 

(2) Tefsir I . F (a) İktısadiyat A. K 
(3) Hadis I . s (-l ) llıni mali A. L 
(4) Ilmi kehim, hikmet, tasavvui I. A (5) Bütçe A. B 

(6) Istatistik A. s 
TAR1H (T) 

(1) Asan mulıita ve resaili mcv- A 'ARI MUIJI7'A \!E lUtSA}!Jl ME\!TWTEI 
ku te H UMU1lf1YE (U) 

(2) Tarihi uınıııni H. u 
(3) Tarihi islam H. ı (1) .Asan ınulıüai ıınıtınıiyc u. 'l' 

(4) Tarihi Osınani H. K (2) Resaiü mevkutei unıuıııiyc u. R 

(5} Tevarihi hususiye H . H (3) Y evnıi gazeteler u. u 
(6) Teracümü ahval H. c (4) Takvim ve salnan1clcr u. s 

(1) .!sarı nıulıita ''e l'c.~aili mev-
ku te K. u 

COORAFYA (C) (2) Kavanin ve nizaınat K. z 
(1) .!sarı ınubita ve resai li mev-

(3) Fıloh ve şorlıi K. K 
(4) Felsefei huku.b.-iyc K. F 

ku te c. T (5) Tarihi hukuk K. T 
(2) oyahat c. s (6) Hukuk ve havanini nıcdcniyc K. D 
(3) oğrııfyayi siynsi ve iktisadi C. c (7) Hukuk ve kııvanini eczaiye K. c (4) • Atlııs ve haritalar H (8) Usulü muhakcmatı hukukiye 

ve teşk:i li m e hakim K. 

~E RlY.ITI TEŞRIJYE (R) 
(9) ezıı muhakeme usulleri K. M 

(lO) Hukuk lvc ka vanini ticar ı K. R 
(1) Zııbıt ccrideleı·i R. z (ll ) Kavunini iktisadiye K. L 
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LlSANIYA'i' (L) ASAR I !ll IJT EN EVV lA (.lJ) 

(1) Asarı muhita ve resaili mev- (1) .!sarı mütenevvia M. M 
ku te L. T (2) Ulı1mu tabiiye M. T 

(2) Sarf ve nahiv ve ınantık L. s (3) Ulilmu ri yaziye M. R 
(3) Kaınus ve lilgat L. K (4) Askeri ilimler M. A 
(4) Edebiyat L. D 

Şekil : 2 

S, B Stourm 

s. 13 606 125,33 l.lütçc j nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 

sene 1905 - 608 [V] 

S. B. 606 (A) 

S. B 606 (B) 

345,34 

305,35 
Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 

Kczıı ü~üncü nüsha, yeJinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE- Müteaddid nüs
haları havi birer eser mesela Stourmun bütçesin
den üç nüsha bulunur ise ayni sıruf ve birinci 
nüshaya s. n. 125 işaı·eti konulmuş ise ikinci nüs
lıaya S. ll. 125 cA• ve üçüncü nüshaya ~- B. 
cB• konulur. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Evkatı nınay
yenede ueşroluuan asar ve resaili mevkute ev
velıl sım ııumaı·ası ve badebu sınıf ve kısmı ınü
beyyin rünıuz ve sonı·a eserin birinci cildinden 
itibaren müteselsilen adedler konur. Mesela Mec
lisi Melıusan zabıt ceridelerinden birinci cileline 
15 R. Z. - 1 ve ikinci cileline 15 R. Z. - 2 ve ikinci 
ci ldin bir ikinci nüshası var ise 15 R. Z. - A ter
kim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - ller minYali 
ınaı ·uz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı

sını i~in biı· takımı el.sinei şarkiye, diğeri elsiııei 
garlıiyeye ıııahsus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X 1/2 santimetre ebadında varakalar-

dan teşki l ve bir kli'ısör derununda hıfzolunur. 

Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ''e 
ü~üncüsü sagir hacminde olan asar içindir. 

Listelerin başında birinci satırda şaı·kiye ve
ya garbiye ve ikinci satu·da sınıf ve kısmı lıiza
~ında hacmi yaiılıı· . Liste, arzan dört sütuna 
taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve 
kısım rünıuzu ve bunun altında müteseLsilen sıra 
numarası, ikinci sütunda nıüellifin isıul, kitııJ:ıın 
unvanı, mahal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
adedi cild ve dördüncü sütunda mevrude numa
rası yazılıdır. 

Şekil : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkıir 

listelere sıra numarası vazı için kaidei iitiyeye 
ı·iayet olunur : 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitabiarın hacıul 
Icebir ise 1 den başlar 99 za kadar devam eder. 
Vasat ise JOO deıı başlar 249 za kadar devam 
eder ve sair ise 250 den başlar 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil : 3 

El.sincl garbiye 
Kavanln, ilaarı muhlta ve 

resaili mevkute 

K. T-
643 

Pozener Kamusu kavanin 2 105,33 
Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE -Bu listeden nıütehns
sıl rümuz ve erkarn eserin hüviyetiul tayin eder. 
Meselll. ~ekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 

643 olacaktır. 
Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve 

eı·kamı ve ~sere mahsus fişin sağ haıulşinde üst . 



clhetinde tahrtr ve kezalik o eserin unvanı sa
yıfasma terkim olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Yuvarlak glaııc 
kiığıdmdan mamul etiket üzerine 15 nci mad
dede mezkılr rümuz ve erkarn yı,ızılnrak etiket 
kitabın zahrına yapıştmln·. Hacmi kebir olan 
kitabiarın etiketi yukarıda, vasat olanlıır or
tada ve sagir olanlar altta ilsak olunur. 

KIRK ~KİNCİ MADDE - Zahri etiketi is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara eti
ket ·sağ ka bın zahrına karib bir mahallinde yn
pıştrnlır. 

KlRK ttÇUNCtt MADDE - Eser kaç cild
den ibaret olursa olsun, her bir cildin zahrıııa 
ayni riiınuz ve mımarayı .havi etiket yapıştırılır. 

KlRK DÖRDUNCU MADDE - Sınıfları 

mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolablardıı 

yerleştirilmek üzere dolablıır ihtiyaca göre tak
sim ve sınıfın ismi dotabiarın baricine terkim 
olunur. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - Kitahlar tımU
ıniyetle alt taraflardan bilipticlar sağdan sola 
evvela kebirler, badehu vasatlar ve nihayet sa
girler dizilir. 

Her bir sınıfın kısrmları birbirinden tefrik 
edilir ve yeniden varid olacak kitablar konula
bilmek üzere aralarmdaki hali yerler bırakılır. 

KlRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
ritalar, büyük resimler ve fevkaladc büyük ki
tııblar aid olduğu sınıfın dolabları altında mev
cud gözler derununa konulur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - Haflardıı e\·
vela iare olunan, saniyen mefkut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair esbabdan dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolabda bulu
nan, rabian verilen kitabiarın yerine kitab 
zahrı şeklinde sade beyaz tahtadan imal olunan 
bir levha vaz ve üzerine de kitabın etiketi ko
nulur. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Kıraat salo
nunda mütalea için kitııb taleb olunduğu halele 
zirde şekli muharrer pusla i ta olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rüınuz ve Mil.ellifin 
Kitabm unnru 

ınım.aruı ilmi 

Talibin ismi ve mahalli ikameti : 
Tarihi : 

KIRK DOKUZUNCU MADDE -1stiare i<; in 
kitab taleb olunduğu halde şekli muharrer pus
la imza oltınacakttl': 

Büyük fillet Meclisi kütüpan sinden 
1stiare olunan kitab senedi 

Riimnz ve mınıarn: 

Mü llifin i mi: 
Müddet : 
luua : 

Ad ed 
Mülihazat 

cil d 

Meşguliyei: 

Mahalli ikam t: 
Tarih : . . .. 

ELLİNCİ MADDE- laresi arzu olunan ki
tab bulunmadığı veyahud iade oluueluğu halde 
ruaddei snbıknda b yan olunan sened ahibi im
zaya inde edilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - 1nre senedi hıJ'
zından evvel idare defterin kaydolunur. Mez
k\ir d fter zirdeki şekilde olacaktir : 



-11 

Tarihi ita Ad ed Tarihi Kıymeti 
Killllıuat 

cil d Un van iade teclid 

ELLllKlNOl MADDE - Teclid için kiitüpaneden milcellide kitab verildi~i halde zirde ,ekli 
göaterilen mücellid defterine kaydolunur. 

Sahibi im.zanm iami ve Eserin Ad ed Tarihi 
rııaha.lli ikameti unvanı eilcl No. iade 

Unvan sütununda lritabm zahrmda basılacak ıbare yazılacaktır. 
Kıymeti teclid mücellidin hesabı tesviye ohtnd uktan sonra kaydedilir. 

Tarihi Müddeıi 

iare iare 

:zLLl UÇttNOU MADDE - Ayni oekilde tanzim olunacak puııla mücellid tara.fmdan imza olu
aarak h.dzedilir. 



B - Heyeti Umumiyenin mesai hulasası 

1 - Heyeti umumiyenin açılması 

Altıncı Devı·enin birinci 1çti nıaı 1 - XI - 1939 
çarşamba günü saat 15 de Reisicümhur lsmct lnö
nünün şiddetU ve süı·ckli alkışlar arasmda şeref
lendirdiklcri Başkanlık kürsüsünden irad buyur
duklarn aşa€ıdaki nutukla a~ılnııştır : 

cB üyük lVIillet Meclisinin nıuhtercnı azası! 

Altıncı intihab devresinin birinci içtima se
nesini açarken muhterem azayı sevgi ve saygı ile 
selamıarım (Alkışlar). Eminim ki bu anda kalb
lerimiz, Büyük Türk Milletinin emanet ve va
ziielerini, onun hakiiri menfaatine uygun olarak 
ifa etmek aşkile dolub taşınaktadır. 

Geçirdiğimiz sene, vatanda huzur ve eınni
yetin, fikirlerde ve ceıniyette hakiki bir asayi
şin hüküm sürmesile geçmiş; ümhuriyetin va
tandaşta ve vatanda en büyük nimeti olan hny
siyet ve enmiyet, tamamen hakim olmuştur (Bra
vo sesleri). Dahili idaremizele hiç bir fetret ve· 
nifak azabile muztarih bulunmuyoruz (Bmvo 
sesleri, alkışi ar). Bir milletin en büyük ve 
kuvvetli mesnedi olan dahili beraberlik, Büyük 
1\{cclisin uh1 ve muhteşem hüviyetinden örnek 
alarak, Türk vatanını insaniyet iilemind hey
betli bir mevcudiyet olarak tecessüm ve tema
yüz ettirmiştir (Bravo esleri, alkışi ar) . Milleti
mizin kemal ifade den bu halile, hepimiz ifti
har edebiliriz. 

DahiU idarenin gerek umumi ve mah~lli ida
re kısımlarında ve gerek belediye ve köylü lıa

yatımızdn kolaylığı ve tekiinıülü temin edecek 
yeni tedbirleri, Hükı1met, mütemndiyen tedkikı

nize arzetmek karanndadır (Brnvo .esleıi). 
Bu sene, IJatay, ana vııtann, onun ayl'ılmaz 

lıir cüzü olarıı.k iltihak etmiştir ( idd tli alkış

lar). Uzun nel<'r bizden ayrı yaşamak elemi
ni çekmL-, olan aziı flatayın, izin kııdr tli ve 
temiz ellerinizele az zaman içinde vatamn en şi

rin, en marnur bir kö i haline geleceğine kati
yen emlııiz. 

Cüınhuriyet adliyesinin işl emesi tarzını, mem
nuniyetle yadedebiliriz. .Adalet tevzii gibi en 
şerefli bir cemiyet vazifesini iia eden hiikiml e

. rimizin mesleklerini daha metin ve ca?.ib bir 
hale koyacak tedbirleri, kanunh111mızın tatbi
katmda daha ziyade isabet ve sürat temin ede
cek çareleri , ceza işlerinin ve müesseselerinin 
ıslah ve terbiye maksadiarında daha müessir va
sıtalara malikiyetini , Hülri\metin, yül>sek hu
zuruııuza arzolunmak için, daima üze ı-inde a
lıştığı mevzular olarak zikred<'bilirim. ( Brııvo 

sesleri ). Her halde şurasını iitiharla ilfm edebi
liriz ki, vatanda adalet tevzii, ehliyetl i ve cm ni
yetli ellerrledir, ve adalet tevzii usullerimiz mc· 
deniyetİn en ileri telilk.k:ilerine uygun esaslara 
müsteniddir (Bravo sesleri, ıılkışlar) . 

llfuhterem Millet Vekilieri! 

Son bir s ne zarfındaki dünyıı lıiidisel e ı·i 

önünde Türkiyenin harici siyas ti, Qükfıın t ta
rafından muhtelif vcsilelel'le yüks k ıttılaınıza 

arzedilib tasvibinize iktiran eden inki~af lıı.r gös
termişti!-. Avrupa buhranı , ullın korunıağıı 

matuf gayretierin zaman v.aman ümid verici saf
halarından sonra büsbütün alevi nmiş ve niha
yet lııırb racin ının patlaması bir emri vaki ol
muştnı·. 

izin amimi hissiyatınıza du tercüman oldu
ğumu emin obırak bu halden derin elem \'C 

lıÜ7.Ün duyduğumuzu saklıyamam. Cümhııriyet 

Rü.kUm ti, bütün bu devrelerde, sulha hizmet 
('tmek ve kendi ma~uniyetini temin eylemek ga~·

retini esaslı vazi:t: tclakki etti. 12 mayısta In
giltere, ve 23 haziranda Fransa Flükfmı tlcrilc 
kararlaştırnıışt olduğu ıııiişterı>k beyannamcleı·, 

bu gayı-ctin malısulUdür (Aikışl aT·). 19 te rini 
C\""Velde imza edilen v bu hafta i~inde yüksek 
tnsdilonmı arıedilecek olan muahede de; hiı: bir 
Devletin aleyhinde olmıyarak. hi<; olmazsa tesi
rimizin yetiştiği sahada beynelnıilel sulh ve 
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emniyete hizmet etmek suretile kendi emniyeti
mizi musun tutmak gayesine ınııtuftur (Bı·ıl\·o 

sesleri, şiddetli alkışlar). Su l lıu korumak ülkü
sü; her memlekete, kendi hususi bünyesi, coğ

rafi vaziyeti ve imkanlarına göre ayn ayrı ted
birler ilham edebilir. Türkiye için, hareket hat
tını evvelden samhat ,.c saıııinıi.vt•tle belli ctmt•k, 
sulh yolundaki vazife t.ıclbitlcı· ;niıı en ınücss:• 

olanıdır denilcbilir (Bravo sesleri, alkışlur). Biz, 
bu mualıeuc ile, lıarb fecayii içinde ıstırab çe
kon Avrupada bir emniyet ınıntakası tesisi su
retilc, lıu [aeimııu ıniistakbcl ittisa ve inkişafla
rma mani olmak gayesini güdüyornz. (Bravo 
sesleri). Muıılıedenin harekete geçmesi, bu meş
ru gayeleri çiğııenıek isteyenlcriıı bulunmasile 
kaiıııdir. O ihtimal haricinde. biziııı ıuütlcfik
lerle olan bağlarımız ve hep beı·aber ilan etnıi~ 
olduğuıuuz yiiksek ideal etı·afındaki beraber
liğiıuiz, diğer Devletlerle normal ve dostane 
ınünasebetlerimizi ihlıll edebilecek mahiyeltc de
ğildiı·. ( 13rn vo sesleri, ıılkışlar). Deruhde eylem iş 
olduğumuz vazife ve mesuliyetleri balikilc müd
rik olarak, insanlığı inleten hıırb faciasının bir 
an evvel nihayele erıııesiııi ve yariııki nesillerin 
son ııeneleriu ıstırablarına düşmenıesini, bütün 
kalbirnizle temenııi etmekteyiz. Du gün olduğu 
gibi yaı·ın da mcuılekeliıııizi lıaı·b ııııntaka · ı 

haricinde bınıkııınyT, euıni,ret ve taalılıüdlcrinıizi 
ihlaJ etmemek şnrtilt·, millelim i zP karşı vazifl' 
icabı olarak ciddl'n aı·zu <'cliyol'ıız. ( llro,•a ses

leri, u lkışlar). 

ı\rkndaşlar! 

Mnlfıınuııuz olduğu \' t• ~lıile Harieiye vekili 
miz, Sovyet llükfııııetiııin misari ri olaı·ak Mosko
,• ntlıı ü~ hnfta katinı· temas Ye müzakeı·ede hu
ltuıdu . Bu uıiizak crclerJeıı, eski dostumuz SoY

yet ittihadile aramızdıı lııı goüııkü ıııcsud 'müna
scbetlcnlen dıılıa ileri hir ''aıiyet ifa \'decPk biı· 

anlaşma ıııeyrlaııa p;eleı·eğiııi ümid etnıi~tilc Ne
tiı•eye vanuak i ~ i ı ı iktiduı·ımıztlıı huhuıuıı bütün 
gayreti sarf~tmiş VP hir ıın ımıvnffal<iyetiıı 1'1 -
rle edilıliği nııl ayı~ınıı vıırnıı§tık . llııua rağmen, 

biziııı nı~nl'aatinıizı> oltlnğu kadar karşı tarafın 
ıııcufautiıw dt' ııım n fık oldııı1 uıııı ?.n ııncll iği
ıııiz neticeııiıı istilısali , bu defa nıüıııki.in ola
ınaııırştıı· . Buııuıılıı benıhl'r, bilirsiniz ki, iki 
ko~u nıcınlı•ket urasrrıdu ki do~t lıık lnıvvı>tli 

esaslara ıııiLqteniddir. Bu devı·in ıııuvakkat 

icablarmdon rloğıııı ııartlar V<' imloinsızlıldar . 

bu dostluğu ihlal etmenıelidir. (Bravo ses leri, 
alkışlar). Biz muzide olduğu gibi il.tide de 
1'üı·k - Sovyet ınünıısebetlerinin dostane seyri
ni samirıll olarak tah-ib edeceğiz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Muhteı·em aı·kadaşlar! 

!-\on hadist•lcr ıııiinasl'bctile '!'ürkiye hakkıu
da yapılan ne§riyat, bilhassa bitaraf meınleket
lerdekiler, milletimizin iki yüksek vasfıru ke
ınıılile tecessüm ettirmiştir: Tüı·kler dostluklıı
ı·ına vefakiir, tnıılıhüdlerine sndıktırlar. (Bra
vo sesleri, şiddetli ve süı·ekli alkışlar). Bu va
sıflar, Cüıııburiyet Hiikfıınetin in siyasetine 
uıımmi bir emniyet gösterilmesini temin et
nıiştir. Diz<' kaı·~ı vefakilr olan dostlanmız, bu 
güııe kuılaı· olduğu gibi bundan sonra da, biz
den ancak clürüstluk, hayırhalılık ve bunlara 
uygun haı·eketler bekleyebilir! r. (.Alkışlar). 

Milletin nıuhtereın Vekilieri I 

l~inde bıılunduğnmuz beynelınilel vaziyetin, 
Cümhuriyet ordusunun ehenınıiyet ve ihtiyacını 
gözleriniz önünde birinci derecede canlandn·
dığma şiipbem yoktuı·. Bütün Türk milletinin 
dikkatli nazıın da, bu devrede, bilhas a kendi 
müdafaa vasıtalaruıa teveccüh etıııiş bulunuyor. 
Cü nı huriyet Hükumeti, nıüdafaa tedbirlerini te
kenımül ettirınek için hiç bir lıiınıncti esirge
nıemek aznıindedir. (Bravo esleri, alluşlar). 

Mali ve fenn1 noktui nıızardaıı çok külfeUi ve 
masraflı bir hal almış olaıı rnüdafaa vasıtalarınr 
da ilınıııl ~tmenıek gayreti, HükUmet ve millet
çe aziz bir kaygu olursa, el'iere meydan görün
düğü zamanda vataııdıışlnrrn yupılan fedakfır

lıklanıı hi~ birisine acıınııya<-ak nıesufl netice
leı· elde eelecekleri nıuhakkaktır. (Yuşa, bı·avo 

sesleri, şiddetli ve ııür kli alkışlar). Büyük Mec
lis, Büyük Türk milleti emin olabilir ki, Ciimhu
riy t ordulaı·ı enıiı· aldıkları zaman vazifeleri
ni hakkile ifıı edecek kıymettedirl r. (Yaşasın 

sesleri, şiduetli ve sürekli alkışlnr). Yaptığnnız 
ve yapacağımız fedakU.rlıklara 'i.inıhuriyet or
duları liiyık olduklarını isbnt etıncğ her nn ha
ziTdu·lar. (Şiddetli ve sürekli ulkışlar) . 

,\ziz Vııtandaşlnrrın 1 

Miinııkn lut vckfıleti, mütcrakki bir ·enıiyl'tin 

ıııüıueyyiz \'nRıflıırınclan bil'i olan bütün müıııı

knle ve nıuhabcre vasıtalarının aht>nk ve iıı

tizanıı ga.yl'sini temin etmek )·oluııdıı esaslı lıil' 
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tedbir olmuştur. Muhtelif nukii ,· asıtıılım, bir 
ıncsuliyet nltJnı.la birbirini taınnınlayuıı biı· 

zibniyetle i~Jetmek sayesinde, Vatanın içtimni 
ve iktısudl iııki~Rfı için en geniş feyizlt:rini ver
mek yoluııdadır. Mcsud inkişufını takib eden 
tl~ru.ir·yollarıınızm yanında deniz ve hrıvn yol
lıll'lmızm da süratle feyiz hulmasrııı iltizanı di 
yoruz. M em leketirniz içi rı çok verinıli bir fa 
aliyet ııahası olduğuna samimi olarak kani ol
duğumuz deniz tcşkilfıtımızın gerek nak liye, 
gf't'!'k endüstri sahalarında sağlam esaslara 
nıiistenid olurak kurulması için Rükuınetin ça
lı malarııın, Yüce Meclisin yakından nlllka ve 
ıııuııveııet göstermesini temeııni ederim. 

Miiuakaliıt Hkfılcti, vıılaıı müdafaası nıe

selelerinde ııyr·ıcn mümtaz olan bir cheınıni
yet alacnktu·. Bu bnkııııılaıı dahi memleket 
ınüonkalillrııın intizam, kudreti ve bol vnsıta 

il!' nıücelıhez oluınsı hnltkilc takdiı·inizi eelhe
decek mevzulıırr!ıı· . 

Aı·kudaşlar! 

Meınleketiıı sılılıi \' C içtiınal uıuaveııet i~lc

ı·i, içinde buluııdıığuıııuz şartlur dnlıiliııd~, 

chemnıiyetlniıti arttırmış bulunuyuı·lar . :.:iul
gınlal'la mücııd le H koruma teJbirleı·i, ıı~t•ııı

lekct nıüdafansının ,nflıaları için dt• dııhıı ~ok 

kıymetli olacaktır. Sıhhl teşkilatımızın fenncıı 

snğlaııı esaslara ınüstenid bnlunınasmdan, an
sızın ~ıkııenk hiidiselere karşı kendimizi eıııni
yette lı is. etmek istiyoruz. 

oıı zauııııılardn Dikili ve havalisindcki zel-
7.elc iıfetiııd.eıı vatnııdaşlaı·mıızıu çektikleı·i ıs

tıı·aba, bütün ıııemlekct yürekten işiimk etti. 
Afet • uğmyıııılnnı , Bü~·ük ıniUetiıı huzunıııdıı, 
derin tE'eS.~Ü l'!cı·iıııizi i fade ed~rkeıı Kızıla)'ııı 

ve halkınıızııı göslenl.iği ~cfkat "'' yımlıııılıu·ı 
şükraııln yııt!etnıek isterim. 

Arkad~lar! 

Ziranı vl'kiilet imizin rneselt>leı·~ nıi.lli bün
Yl'mizin en ı>hernnıiyetli ıııcvzuları gibi takib 
olunnıakt.ııclır. Her ~ id ma.hsnle feyiz veren 
ınemleketiıni~~:iıı toprıık nıes lc.~i. iilııt ve bil 
gi mt•. (']eleri gibi ana ilıtiynı;ları temin oltıo

dukçn istihsı.ıl kndretiıııir.in H köylii ıııni,cti 

nıiııin yiiks le eğiiH.> daima kııni bulunduk. •t'

ni" ıııikya.~ıa mali vıısıtalıır tahsi cdemeınek

lcıı korktuğumuz hu s nelerde dahi ziı·ui iııtih 

nliıtııııızın iıı.kişııt'ıııı nlıkoynınyacak hiıııııwı 

w lcdhirl~l'i esirgcıııcnıcnizi dilerim. Orman iş

lctnıcsiııdı:ki Devlet tcşkilfıtuııızın ınüsbet neti
celerini ~-nloıı hir zamanda alnıağıı b~layacağı 

ınızı kuvvetle ümid ediyonını. 

i\lulıterem arkadaşlar! 

Ticaret işlerimiı., husus! bir ihtiınaımıııza 

liiyıkl ı r . Biı· kaç sem•den lıori cihanda bozul
muş olan ticaret ıııünıı,~betlcı·i, bi~~:i de ınulı

teli.f istikametler takibine sevk etmişti. Harbin 
z~ıru ise beynelnıilel lirarcti yeııi ı.o:·luk l ıırlıı 

karşılaştıTımştır. 

Bu şaıtlar i~indc hH memleket, bir taraftan 
ınüdafaa endişesilc mahsullerinin ihracını tah
clide, diğer taraftan krceli meselelerinde müba
deleye ınüs::ıid olma~·aıı Iii l'lii 1 edbirln ::ılma~a 

mecbur olmu~tuı·. B yııt•lmilcl tahii münase
bctlere sıkı sıkıya bağlı olan ticıı r·cl işlcrimiı.in 

bütün umumi zorluklnrtlaıı ıniitcE's~ir nlmıısı. i~ 

tinabı kabil olmayan biı· zarurcttir. 

Arkadaşlıır! 

Biiliiu bu güt: şartlarla beraber biz ticaret 
i~lcrinde en az sıkıntı gören milletlerden olaca
ğı?.. (Bı·ııvo sesi ri, alkışlaı'). lık önce şurasını 
ı•ıııııi.' rtk siiylc>ı1z ki m mlekctimiv. ve ordumuz, 
cıı lüzunılıı iaşı> ınnddı>lı>rinde hal ve fiti i<;in hi~ 
hiı· tehdide ınaı·uz değildiı·. (Aikışlarl. Flatta 
ilıraç maddelerinin tnlıdidindc biz, ı>n gt•ni~ dııv

ranabilccck ıııeınleketlcrdcn biriyiz. flıırh zama
uında dahi rnahsulleı1miz, <:oğu itibarilc, ihan 
piyıı asının arayacağı maddelerden olacaktır. 

Her şeyden evvel tiran•l işiPrimizde 

ve tabii bir ıısulü süratle tesis etmeliyiz. 
ve tl e kaniiz ki ticaret hayat ıııı i)·i bilen 
takib ohınıwak isııllt'tli tedbirln, hizim 

saliııı 

Ku' 
clleı·lc 

ticarcL 
vaziyetimizi yalnız durgun.lıığ:ı uğrııtmııktaıı 

korumakla kalnıııyııeak , ıııeııılt•kl•lt' iıl i ic:iıı d .. 
genişlik temin cdePck seyı · i bulııcı:ık1ıı-. 

lktisad vekili tiıniz, büyük milli dıwalanııııY.
daıı biı'i olan sanayileşme hareketine bu yıl 

dahi hızla ve intizaınla de,·aın etmiştir. Içinde 
lıulunduğunııız lıiı.diselcr \'e ufukta ıııuhtemC'l 

göl'iilen vuziyetl r, meınlt>ket C'ndüstrisinin ha
yati ehemmiyetini kemalile tecessüm ettirdi. 
Plll.na göre teşebbüs edilen müesseseler ikınal 
olunmalrta ve hnki.k.i olarak sı.ığlrun işlemelerini 

temin edecek tedbirler dikkatle alınmaktadır. 

Beş senelik pl.Anuı eksiklerini bir an evvel ta
mamlamaya, Hükfunet, ciddi olarak gayret sar-
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fediyor. Karabük Demir ve çelik fabrikalarının 
sene içinde işlemeye baıılaması, mcmlekctc her 
bakımdan büyük kuvvet vermiştir. Bom iab
rikasile lıaddehane ve çelikhane kısımlarının ya
kında faaliyete geçeğeğini ümid ediyoruz. Gene 
bu sene 26 000 iğli yeni Malatya Bez ve iplik 
fabrikası işletıneye açıldı. Birinci beş senelik 
pliinın esaslı aksamından olan Kimya ve Kendir 
fabrikaları kurulması takib olundnğu gibi ikin
ci kil.ğıd, sellüloz, Sivas Çimento fabrikalarım 
dahi tahakkuk ~ttirmeğe çalışıyoruz . Şeker falı

rikıılarıını:t. ın istilısolatı, bu sene feyiz li 1Jir ~u
ı-etle verimli olrııu.~tur. Hükfımet elde bulunan 
işleri tamamen tahakkuk ve temin ettirdiktcn 
sonra vakit kaybetmeksizin yeni endüstri hare
ketlerine teşebbüs etmek yolundadır. ( Alkışlar ). 

Toprak altı servetlerimizin işletilmesi için 
ciddi gayretler sarfediyoruz. Bu sene Ergaııi 

bakır izabehaııesi balar istihsalinc başlamıştır. 

Fakat kömür istihsali menuuna yüksek dikkati
nizi bir daha cclbetınek isterim. Bu memleketin 
medeniyet ve ümran yolunda ilerlemesi i~in kö
mi.irün memleket içinde en geniş mikyasta istih
lil.ki, her sur Ue teşvik olunmak lil.zımdıı·. }1em
leketin her yerinde bol ve ucuz olarak teılaı-ik 

olunabilecek kömür, haşlıca terakki vıısıtasıdır. 

Bu ınaksada Bu maksada mfıni olacak her türlü 
balıalılık unsurları dikkatle hertaraf edilmek lfL
zımdır. ( Alkışlar). lktısad vckiı.letinin Devlet
çe tedbirlere devam ederken, vatandaşiara geniş 
mikyıısta -iş sahası lıırak-ınak hareketi, takdir ve 
teşvikiui7.C Jii.yiktir. Lüzıunsuz tıı.kayyiidleı- kal
dırılmalı, Hatılı normal çalışınalarile memleke
tin lktısadi iııkişafına hizmet eden teşebbüslere 
kolaylık gösterilmelidir (Alkışlıı.r). 

lktısad vekilleti, iktısadi lıayııtm hor saha
sında, ınutıılıassıs işçilerdon yiliek ıniilıeııdi~ 

lere kadar geniş bir elıliyet kadrosu vücuıl' ge
ti rnıeği gaye bi locclttir. 

lçinde bulunduğumuz fevkalil.de şartların, ik
tisaui hayatuııızın nizarnını mulıafmm l'tmc:ok için. 
ayrıca kanuni tedbirlere ihtiyaç göstcımrsi ih
timali varılır. Büyük Millet i\1.eclisinin, m ııı

leketin lktıı;adi hi.inycsini sağlam bir sur<'Ue mu
hafaza v dcvıı.nı ettiı·mek için isabetli tedbirleri 
daima ittihaı. ed<'ccğinc milletimiz emindir. 

Gümrük ve inhisarlar vckil.letinıiziıı işl e ri. 

lekiımiil S<')Tini tnkib ediyor. Dünya biiilisel ri
no u~ gun olarak alınacak ticaret tcdbiı·lorilc 

giimriik tedhirleı·imizin ahenkli olarak tıınzim 

olunması, Hükılmetin göz önünde tuttuğu mese
lelerdendir. Bu cümleden olarak, gümrük tari
fe cedvellerinde kanuni tadiJat yapılması tedkik
tedir. Her halde Devll't varidatının temini gi
bi tirari gü~liiğr uğrntmamak, kaçııko;ılığa miini 
olmak tedbi ı-leri uc kıymetli e~a.lardır. Kezalik, 
zaruri lıududda himaye lfızıın olduğu kadar lü
zumsuz balıalılık ve sıkmtıya mahal vermemek, 
halıusus gümrük himayesine sığınarak mikdaı·

da ve vMıftıı. tekemıııül ka~'gusundan kurtul
mak, gümrük siyasetimizin nıilııi olacağ ı mah
zurlar olmak l fızınıdır (Bravo sc ·leri, alkışlar ). 

lnlıisarlar , ikti~adi lıayatınıızda yardımcı v:ı.

zifcsini ele dikkall P ifaya devam etııwktoılirlrr. 

Sert i ~ kiiPı·i nığhettcn düşürmek ir,in sarfolunan 
ıı;ayı-t>tlere le')ı'lddir hoı-cumdur. 

.\fill,•t imizin en kı~'l!ıetli men:faatlcriııe uygun 
olan bu ıııüeııdel<• , nıeıııııuiyctin bir çok meınle
ketlnık nı nnıffal<ı .''rtsizlikle tecrübe edi len katı 
1·e kıılnı wnıllcrine dü~nwl<sizin , fcnni ve ted
ri<·i 1Nlhiı·leı-le takih oluııuı·sa, geniş mikyasta 
muvaffak olııcaibın ı ulan tıımaıııilce ıniniııı. 

Mulıtcı·rnı ııı-kaduşlııı·! 

~~ fia işleı· iıııiz , vatan imarının istediği her 
Halında, faaliyetle il e ı-lenwktedir. Bu sene, Erzu
ı ·um dPıniı·_,·olu merkı>zinin açılması biitün menı
l ı>keti cnndan se1Tjndirdi (Bravo sesleri, alkış

laı- ). )femlekE>tin mali vcsaiti geniş ölçüde mü
ı laf aa i ht i~·nrına tahHiK ol unduğu zamımlardıı, 

na fia işlPriınizl' kfıfi vnsıta temin etmekte gü~
liik rPkrr<'ğiui?.i bilirim. Bununla beraber cli
mi?.dr hnlıııınn ıh•nıir_volu işlerinin devam ~tti

ı·ilııwxiııi iltizıun edeecğiniı.c ve ayrıca yol işle

ı·ine hıı veı·ınc~. ınenıh'kctiu tabii ihtiyacı kıı

<lnı· ınüda faa i ht i~·ıırı addcdrceğinize eminim. 
~~~ i lerimiz intiııım il<' ilPrliyur. Bir iki s('ne 
ir;ind<• ilk nıii~hı·t nrtierlcri aldığımız vakit, ım 
~i~·ıısı'linıizin ı•u verimli hir tcdbir olduğunu ıı:öı
iiniindı> tcr•<•ssüm 1'1ıniş lıulara~ız (Bravo seıılc

ı·i, alkı~l:ır). Yapı işlı:'ri.nin afia vekilieti em
rinde toplıınınnsının . ınınnn il<' Pn fl'yir.li n<•ti
ı•ı>lı• ı·irıi idrıık c:o<lrN·Riz. FTııHlsıı lırr Rahııdıı 

f'ünıhuı·iyct rınfiıı.<~ ı monıoı- vatıınııı bütün m<> · 
ııPdlı.-rirıi isııh tli lıil' surrttc tııhııkkıık etii rmek 
.'·olunrlııılır. 

• \ zir. ıı rkodıı . In rını! 
)fıııı ı-if işlı•ı-iıııizi, yaııi )lı·ı·liııiıı 1ıırilıinıizdr· 

ıııiiıııtaı hir faı-ikMı olaı·ııJı lı inınwt l i clleriniı 
alınıııı ı71 hckl<'ı·inı . :'lfnli 1·r ıınııırni şıırtlanmız 



sıkıntıya maruz olsalar bile, maarif işlel·imizin 

ana istikametlerde ilerlemekte geç kalmayaca
ğını ve her halde esaslı tedbirlerin zamanında 
alınacağını ümid ederim (Alkışlar). Hükumet, 
ilk tahsilin arneli ve ana tedbirleurine el koymuş
tur. Bunları süratle tedkikinize alarak karara 
bağlayacağınıza kaniim. Memleket, teknik tah
siliıı her \'U hesini ciddi olarak beninısenı i·;t i · 
Halka bu yolda kolaylık tedbirlerinizi genişlet

menizi dilerim. Memleketin mühendis ve yüksek 
mühendis ordusunu yaratacak müesseseleri kur
mak için acele etmemiz lazımdır (Bravo esieri). 

Bütün maarif tedbirleri, insan yeti$tirmek 
gibi en çok zamana ihtiyaç gösteren tedbirl er
dir. Onun için vaktilc başlamak, maarif işleri
mizde Rükuınetin bilhassa dikkat edeceği bir 
unsuı· olmalıdır. Nihayet, maarif işlerimizin 

~örgülü unsurlarıınızın birbirine samimi olarak 
yardımları sayı>sinde ilerle~·ebileccğine kani bu
ltınuyoruz. Onun için, bilgili çalışmnlara, ilme 
ve tecrübeye dayanan gayretiere husus) bir kıy
ınet veriyoruz. 

Mnlıterem arkadaşlar! 

Devlet işlerini gözümüz önünde canl andırır

ken Cümhuriyet maliyesinin vazife ağırlığını 

tasvir etmiş oluyorum. tftihıır ediyoruz ki, mil
letimiz, Cümhuriyet hazinesinin kudretli ve 
muvıı.zencli olması için, şuur ilc hiç bir fedakiir
hl·:tan ~ekinmemektedir. Maliyeıniz. mrml<'k<'t 
miidafaasının fcvkaliid masrafları kıırşısı'lda . 
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vatan imarına ve sivil hizmetleri durdurmaya
cak kudreti göstermektedir. Milletimizin a lilka 
ve yardımı ile Cümhuriyet maliyesinin, halde ve 
atide daima kafi Vll8JtaJarl buJabileceğine kati
yen eminiz (Şiddetli alkışlar). Himmetli elle
rinizde kuvvetli ve sağlam bir milli bünyenin, 
Devlet itibarını ve Hazine intizamını daima mu
hafaza edeceğine asla şüphemiz yoktur. (Al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlari 

Türk milleti, Büyük Millet Meclisinin etra
fında bölünnıez, sarsllınaz bir kale gibi, dünya 
hadiseleri karşısında toplu ve dimdilr durmakta
dlr. (Şiddetli albşlar) . Büyük Meclisin vifak 
ve ahenk içinde yaplcı ve yaratıcı çalışma ile 
beraber millet işlerini titiz ve temiz bir surette 
murakabe etmek hüviyeti, tarihimizin bir iibidesi 
olarak yaşayacaktll' (Alkışlar). Yüksek vazifesi
ni hakkile ifa eden Büyük Meclisin hiç bir anar
şiye müsaade etmeyen kuvvetli bir Hükıimet 
vücude getirebileceğine, muazzam bir misal ha
lindesiniz ( Alkışlar). 

Hepimizin en büyük zevkimiz ve iftilıarunız, 

büyük milletinıizi memnun edecek surette hizınet 
edebilıncktir. Altıncı Büyük lifillet Meclisinin 
en değerli vatan hiz-metlerile mümtaz olacağına 
samimi olarak kani olduğumu ifade etmekle bah
tiyarıın (Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar) ». 



2 - Heyeti umumiyenin akdettiği inikad ve eelselerin aded ve tarihile ne kadar 
devam ettiğini gösterir cedvel 

Altııı(•ı Denenin Birinci lı;timuı {·~nasıııri<ı 

Türki,,•e Büyük Jll.illel llfc~lisi lleycti Uınuıniy<':>i 

1 -XI- ı939 taı·ihindcn ll- IX- 1940 tarihine 
kada ı· ı 0 U,Y Jl gÜn l>:a ı· fında 77 in ik ad da 81 CC[~(' 
nkdetıniştir. Bu müddet i~ind<', 11 eylül ı !W) 

ren bir ay ı9 gün yaz tatili yapmıştır. Ce! eler 
kumilen a~ıktı. Bu t~tima müddcti içinde gizli 
cclse akdolunmamışıır. 

tnı·ilıinde ıı 1 ikinci tl· ~riıı 1940 turihiıw kadar sü-

Aşağıdaki cedvclin tcdkikindcn anlaşıl acağı 

üze ı·e llc~·cti Umumiyc ceınan (lll) saat (1.5) 
dakika içtima halinde bulunmuştur. 
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'l'aı·ihi 

ı - XI -1939 
6- XI - ı!l39 

6- XI - ı939 
8- XI -1939 

20- XI -ı939 

24- X I -1939 
27- XI -1939 
29- XI -1939 
ı- XII - ı939 
4- XII- 1939 
6- XII -1939 
8- XII- 1939 

ll- XII - ı939 
13 - XII - 1939 
ı5 - XII - 1939 
20 - XII - 1939 
22- XII -1939 
25 - XII - ı939 
27 - XII - 1939 
29 - XII - 1939 
3- I -1940 
5- I -1940 
8- I -1940 

10- I -1940 
ı2- I -ı940 

ı5- I - 1940 
ı7- I - 1940 
18- I -1940 
18- m -1940 
20- m -1940 

Günü 

Çarşamba 

Pazartesi 
Pazaı·tesi 

Çarşaml ıa 

Pazarte. i 
Cuma 
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Çarşamba 
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.Cuma 
Pazarte i 
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Cuma 
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Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
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Perşembe 

Pazartesi 
Çarşamba 

Ne kadar 
devam ettiği 

~ 
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Ne kauııl' 

devam ettiği 

~ 
1ııikaıl Gelse Celsenin cinsi Tarihi Günü Saııt nııkikıı 

ııo ı :> 22- III - ı940 Cuma o 32 

31 :> 25- m -ı940 Pazartesj 1 1. 

32 :> 27- III -ı940 Çarşamba o 30 

:tJ :> 29- III -ı940 Cuma o 35 

34 ,. 1- IV - ı940 PazarteRi o 20 

35 :> 3- IV -ı940 Çarşam bu o 20 

:{6 l » 5- IV -ı940 Cuma o 15 

:)7 1 ,. 8- IV -ı940 Pazartesi o fı 

38 ı " ıo. IV -ı940 Çarşam ha o :'i O 

39 ı ,. 12- IV -ı940 Cuma o 4;ı 

40 ı ,. ı5- IV -ı940 Pazartesi o 18 

41 1 » 17- IV -1940 Çarşam b~ ') 
·> 

·o .),) 

42 ı :> J9- IV -ı940 Cuma (1 :;ı; 

43 ı ,. 24- IV . ı940 Çarşanıbn 
., 

ı~ ., 

44 ,. 26- IV -ı940 Cuma :l() 

45 1 ,. 29 - TV - 1940 Pazartt>si ı :)r; 

-l6 ,. 3. V . ı940 Cuma o 32 

47 J lO 6. V . ı940 Pazartesi 2 30 

48 ı. ,. 8. V - 1940 Çarşamba 2 50 

49 :> ıo- V . ı940 Cuma o 59 

50 1. ,. 13. V -ı940 Pazartesi 4 20 

51 J ,. 15. V . 1940 Çarşamba 3 50 

52 ı " l7. V - ı940 Cuma 2 5 

5:'1 ,. 20 . V -ı940 Pazartesi o 30 

54 " 22- V -1940 Çarşamba 2 15 

56 ı ,. 24. V - 1940 Cuma 2 20 

55 2 ,. 24 . V -1940 Cuma 2 5 

56 1 ,. 27. V -1940 Pazartesi 3 55 

57 1 " 28. V -ı940 Salı 2 40 

57 2 ,. 28. V -ı940 Salı 3 8 

58 ı ,. 29. V -1940 Çarşamba 15 

59 ı ,. 30. V -ı940 Perşembe 4& 

60 1 ,. 31- V -ı940 Cuma 2 25 

6ı ı ,. ı- VI -1940 Cumal'tesi 2 o 

62 1 ,. 3- VI -ı940 Pazartesi o 5 

63 ı ,. 5- VI . ı940 Çarşamba o 20 

64 ] ,. 7- VI . 1940 Cuma o 5 

65 1 :> 10- VI -1940 Pazartesi ı 25 

66 1 ,. 12- VI -ı940 Çarşamba o 10 

67 ı ,. 14-VI -ı940 Cuma 2 45 

6 1 . ,. 17- VI - ı940 Pazartesi 2 43 .. 
69 l ,. 19 . VI -ı940 Çarşamba o 55 

70 1 ,. 26- VI - 1940 ('al'şaınhıı 2 30 
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Ne kadar 

devam ettiği 

,---A---, 
İn i karl Uel se Celsenin ı: insi Tarihi Günü Saat Dakika 

70 2 :t 26- VI "1940 Çarşamba o 21 
71 » 3- VII -1940 Çarşa.mba ı 32 
72 » 10 - VII - 1940 Çar~amha ı 38 
73 ı » 12 - Vll -ı940 Cuma ı 22 
74 l » 24- VII - 1940 Çarşamba o 52 
75 ı » 7 -VIII - 1940 Çarşamba 2 5 
76 » 21 -VIII - 19-!0 Çarşarobn 5 
77 » ll - lX - 1940 Çarşamba Hi 

3 - Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatala.r 

Uııınıııi l!eyete ınnlıtcıif cneümcnlcrdtm (390) 

tane ıııuzııııta ıcelıııi~tir. Aşağıdaki ccdvcl bunJa
rııı lıulasıılıu · ile ınmııııele neticelerini göstermek
tt>rliı·. 

Bu (390) mazbatanm (312) i kamm, (52) si 

karar olarak, (7) si okunarak kabul, (13) ü en
eümenlere iade edilmiş, (5) i okunınuş ve (1) nin 
de HükUmete tevdiine karar verilmiştir. 

. 1 - DAlilli r:NCVMENLEU 

A.dliye encümeninden gelen ma.zbata.l.a.r 

ı - ,\dıy ıııııaıı kuY.nıııııııı {}ulgun ııuhiyc~iıı 

lııığlı (ierdiz köyünden Malımudoğlu Büyük 1%u
Z<'r Erclil ili' kardeşi uyni köyden Mahmudoğlu 
Kü~iik E Imza Bı·diüıı iii üm cezanma çarptırılma-
lım hııkkındn Başvı•kiilct !Pzkeı·esinc dair (3/ 129} 15- Xll - 1939 tarihinelP 114 sayılı kıırar ola

rıı k kahul edilmiştir. 
2 - Ankııı-a Hukuk fıtkültcsinin .lılıııırif \ "C· 

kiıl<>tiıw dı• ,• ri hakkında kııııun liiyihıısıııa da-
ir (1/ -!20 ) 30- V- 1940 tıırihinctc 3 4 sayılı kanun olııı·nk 

kabul <>dilıniştir. 

3 - Askeri ecza kauwıunun bazı ııuıddelerinin 
değiştiı-ilmesi hnkkmda kunun l liyihaaınıı du
ir (1/ +2!1 ) 
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4 - Askeri ceza kanununun 47 ve 148 nci 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanuıı lfı-

yihasına dair (1/334) 13- Y -1940 tarihill(k 3823 sayılı kıınun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - Askeri mıılıııkeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştiı-ümesi hakkında kanun liiyi
husına dair (1/430) 

6 - Askeri ınuJıakeınc usulü kanununun 3 
ncü maddesinin tudili hakkında kanun l iiyilıasınn 

dair ( 1/335) 

7 - Bazı Devlet alacaklaruıın tabsil sureti 
hakkında kanttn liıyihasına dair (1/34) 

il - Bergama merkez köy katibierinden olulı 
aslan Aydının Orta malıailesinden Bililioğlu Alı 

med diğer adı Ahmed Salilı Tüzüııüu ölüm ceza
sına çarptırtlması hakkında Ba~vekii.let tezkere-

~1- V lll- 1!:140 taı·ihindc 3915 sayılı kanun olu
rale kabtti edilmiştir. 

13- V- l!J.l:O tarihinde 3, 24 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

21- VIII- 1940 tarihinde 3911 sayılı kanun ola
rak kabuJ cdilmişth·. 

sine dair (3/130) 15- XIl-193!) tarihinde 1149 sayılı karar ola
rak kabul e<li lmiştir. 

9 - Buğdayı koruma karşılığı vergisi ka-
nununa ek kanun li\yihası hakkında (1/168) 8- I - 1940 tarihinde 3767 sayıl ı kanun olarak 

kabul edilmişti ı·. 

10 - ('pza <'\leri iıL5a sı j,:iıı istikrıı:~. aklline 
ve sari taahhütlut icra~tıııı dair kanun layihabı 
hııldoııda ( 1/ 398) 3- Vll - l!HO tarihinde 3892 sayılı kamııı olıı 

rak kahul edilmiştir. 

ll - 'ezıı evlerile uıahkeıııe binaları inşası 
karşılığı olara]{ almacak harı;lar ve nıahkôiLlla 

ı·ıı ödettiı·ile<•<'k yiyecek bedelleri haldınıdııki 

254 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü ınaddcleı·iııiıı 

Indiline dair kanun lii.yihası hakimıda (1/174) 

12 - Ceza kuııununun mcvkii meriyete va
zınıı müteallik 25 sayuı kanunun 29 neo mad
desine bir .fıkra ilavesi hakkında kanun Jüyi
lıasına dair (1/247) 

13 - Çay kanunu liıyihasına dair (1 / 21 ) 

14 - Deniz musııdere huJmknnıı daiı· kanun 
lfıyibası hakkında (1/355) 

15 - Devlet memurları aylıklarının te hiıl 

ve tendülünE' dair olan 3656 sa),lı kanuna bağ
Lı bir ımmnralı cedveliıı Adliy~> vı.>kfılcti ltıs

ınında değişiklik yapılması hakkında kanun la
yihasına dair (1/422) 

27- Xll - 1 9<19 taı·ihiııdı • 3757 sa~·ılı kanun ola
ı·ak kabul cdilıni~tjr. 

20-XII-1939 tıırihindP ;J7~i ınıyılı kanun ola 
rak kabul edilnıiştiı·. 

27-111-1940 tarihinde ::1788 sayılı kannıı ola 
rak kabul eclilıni~tir. 

lU- \' ll - 1910 tarihinde 3 94 sayılı kanun ola
ı·ak knhul edilnıi,tiı· . 

li- \'1- l!l·IO taı·ihiıılltı :.ı 82 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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16 - 472, 2395 ,.e 2731 sayılı kanunlarm 

tadilino llair, kanun li'iyihası hakkında (1/338) 

17 - l!:cnebilcriıı 'fürkiyede ikumct ve s~
yahatlcri ' hakkındaki kanunun 16 ncı madde
Kİlle bir fıkra ilavesine ve 30 ucu maddesinden 
26 rakamıııın çık arrlnıasıua dair kanun layiha
sı hakkını'la ('1 / 440) 

18 - Ereğli kömüı· Jınvzasındaki ocakların 

hirkşt irilnıesi hakkında kanun 11\yihnsına dair 
(1/240) 

l!J - 1~.vliil : ikinci ll•şı·iıı 1!)38 aylarıııa aid
rapunın 9 ıı cu fıkm~ı haldn nda (:'l/::i2) 

20 - Fe\'l< aliıcle vaziyet dulayısilc lıazı vergi 
V(' I' Csiınl ere zam İ('l'asıııa ve hazı maddelerin 
ıııükcllefjyet ıııevzuıına alınıııasıııa dair kanun 

24, V· 1940 tnl'ihinde 3840, 3841 ve 3842 sa
yılı kanun olarak kabul edilmiştir . 

' 

24- Vll - 1940 tarihi'nde 3900 sayLlı ka mm ola
rak kabul edilmiştir. 

30 · V . 1-940 tarihinde 3867 sayrlı kanun ola
rak kabul edilmiŞtir. 

17 . I . 1940 Larihinde 1166 sayılı kıırar olarak 
kabul edilmiştir. 

liiyihası lıakkımla (l /1:38) ) 17 · V -1940 tarihinde ::182 ı>ayılı kanun olarak 
kabul edilnı i ştiı·. 

21 - niresımun Keşap na!ıiyrsinin Barça 
('ııkıt'lı kö,rüııdeıı Ekinci diğer arlı Seyı·ıınlı

oj!ullarındıı n J\fust afııoğlıı M cıııeıl ey ranı n ölütıı 
ı·1•zıısıııa ~ıırpt ırılıııası hakkınıla Daşvekalet ,J.ez

kcrf·~inc dair (3/133) 

22 - ]lii.kiıııler kıııııııııı ilc lıu kanunun baiı 

20 . XU • 1939 tarillinde 1150 sayılı karar ola

rak kabu~ ,edilmiştir. 

ıııatlıl~lı>l'iııi tadiJ rclerı 3206 ve :J501 say ılı ka- '• 
ınınların hazı ınaddeleı·iııiıı ılcğiştiı·ilnırsiııf' ve 
Ffiıkimlt·r kaııııııuıııı bazı ınadclclcr ilavesine dn-
iı· kıınıın liiyihıısı !ınld<ıııda (l/37:3) 19 -VI. 1940 tarihinde 3 5 sayılı kanun ola

rak kabi:ıl 'edilmiştir. 

::!3 - llaziı·aıı : ağııst os J 9<19 ııylarına ai cl • •• 
llh·anı ınıılınsehat ı·aponıııun 10 nen fıkrası 
hakkınun (3/13G) 8 - V : 19-iO' t.lırihincle 1173 sayılı karar olarak 

kabul odilmiştiı~ 

24 - Diznıett~n ıı,\Tılıın bazı meınuı· ve nıüs-
1alıdemleı·in yapıımıyacakları işler hakkında ka
nuu layilııısınn dair (1/ 221) 

25- t era Ye iflas kanununun bazı maddcle'l:'l
nin dcğiştirilmc i hakkında kanun layihq.s,ına dair 

(1/297) 

, 26 - Ka~nk~Liığuı ını·ıı ve takibiıw <lııiı· olan 
1018 sa~'llı kanunun hn7.ı madde! rinin dt>ğişti
ıilnı si h'akkındu kıunıu layihıu;ına dair (1/0li 

27 - JUatlıua~ kanununun 35 nci ı'ııııudcsine 

3 . J . 1940 tıırihlıır\e :J762 , ııyılı kıınun olarak 

ktıbııl edilmiştir . 
. J. " 

. 3 . V ll,, 1940 tarihiurl 3890 sayılı kanun ola-

ı·ak. kabtti dilıııiştiı· •. 

17 - ı . J9.tO toıitlinuo ;nn sayılı kımun olarak 

kabul edilıııiı,ıtir. • • ·1· 



- 82 -
iki fıkı·ıı ilıin~iıır dair kıınuıı liı,, · ilımıı lıııkkııııtıı 

(1/1!1<0) 

2 - .\{e.bak.imiu le~kilaLına aid alıkiiını - mu

addil kaııtuıuıı ;; ııci madd il ın.ıtddci oıııvak
katcsin hil'lır fıkra ilii" • 
kru.ıtuııııı iliiııl'i ıuuı.lı.lt•sinin dcğiştirilııw~i hak 
kıntla kııııuıı lü,vilııısmu dair . (l,t~9) 

29 - ,\L ,hud su~lıtnn muhıı.keme usulüne 
dair olan :1005 ~ayıh kanunun 349 ayılı kruıuJı

Ja değiı tiı:il•ıı 4 n.di .maddetıinin tııtlili hnk"kmdıı 

:!H - 1 \' - l~+O taıiltiııdıı :nq~ sa;vılı lomı.m ulı~

ı·ıık k;ıhııl t·dilmi~t i ı ·. 

20 - XII - 1939 tıı ı-lı inde 37 4, SR~'1lı knnun olıı 

nık kabul edilmiştir. 

knnun lft,vihasına dair (1/239) 20 - XIT - 19i!9 tarihind<' :!74!1 sayılı kımmı 

ol&rak kabul dilıniŞ.ir. 

30 -- (nam le v •rg' i luı.lrk:mda kuııtın 111-
yihıı;ııııa rlair (1/340) 28- V- 1940 hıı·ihinıl l! :i 4::ı sn.l'llı k;ııııııı olaı·nl, 

kabul edilm~r. 

3L - Ort'i idaı·c kanwıu liıyilıasuıa da.iı· 
(1/67) 22- V- 1940 lın·ihinde ll :3~ sayılı kımuıı nlı~mk 

kabul edilmiştir. 

32 Ri:ı;enin 'ohlıı.p:ıo köyü.uden L&roı.oğttl -

lı-ındau smanoğlu dili Kalpusun ölüm Cl'Zil

ına ~:ıırptınlması hakkında Bru. vckfılrt lczk<>resi-
ıı doiı· (3/147) .li 22-XIl-l!J::I!J laıihind • 115!'1 s.~yılı !ta ı-ar oJaı·ı~.k 

33 -- Riz nin Pau r k-JW~ı.'Ulu b 1 ı Hıı.ror·r 
'köyündrıı Kıtloğullarındun Rrusıt~lu mıın 
f\rılm ii lüııı ı·t•zıı.~ııın ~m·ptırılnıaııı hukkıııd:ı Bn~-

kabul dilmişıir. 

Yck;i IPI ll'zkı•ı·Pııinc dıw· (3/156) 2ll - KU - 1939 taribiurl 11 · ı;ay:ılı karar olıı -

~4 ~ilivriııin Daııa.nı.andıru köyünd<>ıı ı.\1 
d wğlıı ll · Kıır::ılmhıtun öllim · ma 
~arptU'ılrıuı.sı hnkkıııtlıı .R iılt•t teııke .·iıll' 

olaiı· (S/167) J!. -XII - 1939 rih.indc ll61 ııyılı l;ıııııı· olR 
rıık kabul edilmiştir. 

:l5 - '.Fekirdıtğı.ıı Hatm.az mahaliemnue mu
kim aııleıı D ı·yaı\h rttlııterı'ıoğlu. li Th.ıriıı.in 

ölüm cO?..aaına ·arptır.ılıruıııı bakk.ındo Hıı vekil
I t l<'7.kı•I'C8iııc dair (3/lM) 

aı; - 1'iiı·ki,1'1' I 'Ümlıııı·i.''"li ili' ı\lut- ri IHJJ 
Kırııllığı Ilmsırıda akiri w inıı:a olunıın hnkııld 

" tirıır1 nıevııcldı allli~·c.''~' ıııüteallik mukavelt·
nıuueuin laııılikı hakkınılı .kım fkyih.ı•~ı.n:ı •In· 
ir ( Jt .m ) 

:n Tiiı-k~,-od hııı-1.~ ih\hı ,.,. nıühirnnııt~ı 
. ~ ıuııu bı. U"l 10 • i nıü ı .. rin · koulııılii 

hıı'kkııHlıı kıınıııı lıidhnHn\11 olııiı· ( 1 'i!l ) 

:W - 11. - 1939 tarilrin.de llbl sayılı lmrar ola
rak \8 h u l Pdi.lmiştir. 

:.!0 - 'll - 19:19 tarilı.iııclc ;H54 :ill,nlı kilnun uln
knhul Ptlilıııiı ir. 

:~- [ . ı !1+0 ıuı ·ilıinol~ 3i63 "'ı yılı kıınuu olıırak 

ı1lıul iluıiı tir. 



H 'rii1·kiyı· - Yıınaııistıııı ııı·ı181ııdıı imxu 
edilen lft,lçJ.uıımn get·i l'e.ı;Jmc.ıi ve l'eY.ai• ııııJıadıı 
kar~1ııkı1 adli .'· anııııı ıınlııht>tlcsiııin tasdilcı hak-
kıılda kanıııı ı;ıyilı:ısıııa flui1· ( l j 24:l ) :W " XH - 193!J t&rihiu~ 3'ffifi ~ıı.~\lı lı;uuın olu

ntk kabul ediJmjştk 
;1!) üıııul'lı lıcıt·diycyt· ıııült•ııllik ahkiuıı1 

<·ıızııi,n· hııkkın~aki ~ 6 ııuıua.ı·tılı krumuoıı hıı 

t.l lııllddı'h:l'iııi ınuıııldil 1110 suyıl1 kauuııun lıi 

l'ilu·i ıııııdil<'sillılı• dı•ği~iklik ~·up1ı1nıtslllll dıtir 

kıı llllll liiyilwsı lııtkk1ııdı1 ( ı / :!71l ) ::ı - 1 - 1940 tııril1iı1dt' ~7{i4 ~ıı.vılı kituuıı IJiaı·uk hı 
Imi cdiımiştiı· . 

.ıtı \ ' ukıt'l;;ı · kuııuııuııuıı :ıo llı · ıı ıııaddı;siııi11 

ıd.ıiri lıukkuııiıı Bıı~wkiıJl't k.t.kel'f'>!inı• dııi ı · 

1 :ı ~ :~ı ) J:ı \'ı - I~U turilıiuJ.e ll !i~ ll.ulı kw·ıu· ,,ııı.rıık 

kabııJ ,.JH.wistir. 

-ll 'ıı ı""·' ~h·ıııı·d Sıtliıhıtııdııı Sıtı.:uıı lıuk 
kıııııu .\sh•ı·i lı·III,\ ' İI. ıı ıabk<!lne<iııt·•· l'lll'iıı·ıı kıt 

l'llrııı :{JJ(J sıı,vıl ı kaııuıı 11111\' ffi' lı>:oıiml•· .nlihi 
yı•t ııo~tıısıııdıtıı tı·ılkiı1i il ı· ırıaııkt•ıııt•ııiıı il •l'id·· 
iıtilıaz l'dN·ı·ib . ı • ııı~ıı ıi k:li':JI'i>ıl'>l ı·~ml üınııık iizı · 

ı· • kc~· fi.ntiu lıir kıırlll'in tı·shiıi lıııkkıudııki Ili 
Yuııı nıııh:ı"·ıtııı 1'11 ·iinwni ııı:ızııııtıı:ı ( ~• ı7 ) 

~:! l':dz..lı· ı'ı · ıiıkı · ı i nı• ııli;ru.' :ııılanıı ku1'lıırıı 

111111<1 hıısusıııııla r,.,· kıılıidı· lıizııwtlı• ı·i ı.:iil·iilcıı bazı 

ıııulıki\nılıırııı ı•ı•zalanııııı ııffi lı:ıkkııı<lıı kaıııııı 

liı,, · ilı:ısuın c la ir ( ı /:l!'ı , ı 

.ı:ı y,,.ı~,, . ı,. muıtakasu1dıı ,.,.,.., hiikiiıuJ••riıı · 

lı • \ kil' kıınıdnnıı1n inf:ı7.111lll tı·hiri hııkkıııdıı kıı 

ıııııı J[ı,, · ilı:ı~ın:ı ıl :ı ir ( 1/ 294 ) 

J:J . \" - 1940 tılJ'ihiud • 1ı7~ SH.,\' IJı klll'~l' uııırıı.k 

kalıni eılilmi~tir. 

19 - lY - J!I.W tarilıiııde al 4 ı<U~·ııı ktnııııı oltll' 

kabul eı.ti~r . 

W - 1 - HJ4U lıuilıinJ ... :]7!i/o1 ı.ıt.•· ılı kıumH oııu·ak 

kııınıı l'(tilnı ' 1)r • 

Auuhal encümeninden gelen maı:batalar 

l~tlilılıııl nwlıusıı Ziya Kıll'fl iC\Uı.,.uıııı, . \ r· 
zulıııl ı·IH·iiıııı•ııiııin ı - XII - Hı:~!l tarihli harı:ııık 

kur:ı1· rcdvı•lind,•ki :{al AA) ı ıı kliJ'III'III l ' ınuml 11<'-
yt•ltı • ınii~ıtk(•l·ı•sim· <lııir 1ııkriri hakkınıla (4/ 9) 12 - IV - 1940 l~l'ihiııdı· ı 17l ~nrılı kuı·ııı · ulııı·ıık 

:! l:itıııılıul ıııdousu Zi.nı .Kuı·ıııııuı"t<uıııı, .\ı· 
zuJw. en·ü:meııioin ı - Xll - J!l:i9 t.aı·ilıli llaJuılık 

kıU"ur cedvt•linılt•ki 3!l!J sııyıl1 kıı nıı l'lllıı · Hl.'
~·ı·ttı• nıiir.nkı•l't>Sİllı> ılııit tnkt'iı·i lıııkkınıln ( Jj9 ı 

:ı lıuıi:ıuı ııw!n.ıııu ltafik lıı~•·niıı , .\n.ıı -

lıııı ı•ııı·üııwniııiıı l ti- fTI - IH40 IBl'ilıli lıııftal.ıl. 

ııltııı ooilı · k 

li u h iMi Jt hııı4 ~oı - n -1 ııı ıihiuıll' 

knlıul l'd.il.m' tir. 



karar cedvelindeki 668 sayılı kararın Umumi 
Heyette müzakeresine dair takriri hakkında (4/13) 

4 - Süı·d mebusu Şefik Özden:ıirin, Aı:zul;ıı.Ll 
cncümenini.n 8 - IV - 1940 tarihli haftalık karar 
cedvelindeki 1134 sayılı kararın Umumi Heyette 
müzakeresine d,air talqiri ha~nda (4/14) 

5 - Tokad mebusu Nazım· Poroyun, Arzu
hal encümeninin 6 - XII - 1939 tarih ve 10 nu
maralı Haftalık karar cedvelindeki 463 numa
ralı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

3- VI~ -1940 tuı·ihinde ll8V sıwılı karar olarll'k 
kabul edilmiştir. 

Bu lıusustaki ınazlıata 22- V- 1940 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

takriri hakkında (4/11) 13- V- 1940 tarihinde ~ııcümcnc iade edilmiştir. 

6 - Tokad mebusu Nazım Poroyun, Arzuhal 
encümeninin 29 - IV- 1940 tarihli haftalık karar 
cedvelindeki 1411 sayılı kararın Umumi Heyette 
müzakeresine dair takriri hakkında ( 4/17) 

7 - Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, 
Arzuhal encümeninin 25 -IV- 1938 tarihli haf
talık karar cedveliudekyi 1402 sayılı kararın 

Umumi Heyette müzakeresine dair ttılı:riri bak-

Bu lıusustaki nınzbata 14 - VI - 1940 taı·ilıinde 

kabul edilmiştir . 

kında (4/2)' 27- XI -1939 tııı·ilıinde 'fcşkilat ı esasiye eneü-

8- Yozgad eski mebusu Emin Dramanw, 
Arzubul encümeninin 25 -IV -1938 tarilıli haf
talık karar cedvelindeki 1402 sayılı kararın 

Umwni Heyette müzakeresine dair takriri bak-

menine 

kında (4/2) 8- I -1940 tarilrindc 1165 sayılı karar olarak 
.kabul edilmiştir. 

9- Yozgad eski mebusu Emin Dramahın, 
Arzuhal encümeninin ı - VI·- ı938 :ve ı5 - VI -
ı938 tarihli Haftalık karar cedvellerindeki 1620 
ve 1640 sayılı kararların Umwni Heyette müza
keresine dair takriri hakkında ( 4/3) Bu husustairi mazbata 20- V - 1940 tarihinde ka

bul edilmiştir. 

., Bütçe encümeninden gelen masbatalar 

ı - Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 
miİyon lirulık avansm arttmlması haklanda ka
nun 11\yihasma dair {1/250) 

2- Ankara HUkuk fakültesi İn§&atm~ ikmali 
iııin ı940 ve ı941 senelerine gC~ıici tııahhüde giri
§ilmesi hakkında kanun luyihasma dair (1/282) 

17- I -1940 tarihinde 3778 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3- IV- ı940 tarihinde 3796 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



-SIS 
3 - Ankara Hukuk faldiltesinin Maarif ve

kaletine devri hakkmda kanun lilyilıasına dair 
(1/420) 

4- Askeri fabrikalar umnm müdür!ilğü 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılınasma dair 
kanun lilyilıa.~ı hakkında (1/412) 

5 - Askeri ve mülki tckaüd kanununa bar.ı 
_hükümler eldenmcsint' ve mezkür kanuntın 4 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lilyihası hakkında 
(1/359) 

6 - Başvekfilet 1!l39 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/ 375, Dahiliye vc
kfileti 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/377, Gümrük ve inlıisarhır vr
kalcti 1939 mali yılı büt~esinde değişiklik ya
pdınasrna dair 1/382, Harita unmm müdürlü
ğli 1939 mali yılr bütçesinde değişiklik yapıl

masma dair İ/383, Jandarma genel komutan-, 
lığı 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıı : 

mnsınıı dair 1/ 386, Maarif vekrueti 1939 mali 
ydı bütçesinde değişilik yapılınasma dair 
1/ 387, Milli Müdafaa vekaleti kara kr.smı 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair 1/ 388, Milli Müdafaa vekii.leti hava kısım 
1939 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılma

sma dair 1/ 389, Milli Müdafaa vekrueti de
niz lnsmı 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik 

yapıimasina dair 1/ 390, Nafia vekiileti 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma 

dair 1/3!'11, Sıhhat ve içtimai muavenet vekil
Ieti 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik yapd
masma dair 1/392 ve Ziraat vekrueti 1939 malt 
yılı bütçesinde değişiklik yaprJmasma dair 
1/395 sayılr kanun layiliaları hakkında 

7 - Baı:r Devlet alacaklarının tabsil sureti 
lıııklnnda kanun lilyihnsına dair (1/34) 

8- Bl'<l•ıı terbiyesi genel direktörlüğü 1940 
mali yılı bütçe kaıwnu layilıası hnkkmdıı (l/306 ) 

!) - 1939 ınnli yılı mu,•ıızenei uıııuıniyc ka
nununa bağlı (D ) ecdvelinde değişiklik yupılırtas ı 

hakkında knnun lilyihnsına dait (J/231) ) 

10 - 1940 malt yılı muvnzenei ııuıuıniro 

30- V- 1940 taribinde 3848 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir_ 

20- V- 1940 tarihinde 3845 sayılt kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22- V- 1940 tarihinde 3835 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

. ' 
10 -V -1940 tarihinde 381'5 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - vni -1940 tarihinde 3911 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir_ 

1 -VI- 1940 tarilıiııde 3872 sayılı knııuıı olarnk 
kabul edilmiştir_ 

20 - xır - 193!1 tarihinilc 3760 sayılı kanun ola
rak kabul l'dilnıiştir_ 



86 -
kanunu liıyilıH~ı lıııkkıııua ( ı ;30fı ) 

lJ - 1940 ı:nuJi y ılı ıııuvru:ı•ııı>i utuJUıli,vt' ka
nununa ek kııııun la,,·ihası hakiand (l/4t!l ) 

12 - 1940 mali .vılı nıu1uZcn!'i ıımnmiy!'siııı' 

rlahll lııY.ı daire büll;ekl'iııe J'e,·ku.Jiıde lıılı ·isıı l 

vcl'ilınesine du ir olıııı !l 49 sıı.nlı kıııu.uıu {•k Juııııııı 
Hiyihusı hııkk ında ( 1/ 454) 

ıa -· W40 nınli yılı ıııunız<·ı~t·i ııııınnıi_,·esiıw 

t.l.ıılJll ba;ıı., clıı.Ü IJilt\,-elflint> 109 !l2t! 0()0 JiJ'H 

fcvkalfıdc · tııhııisııt vı•ı-iıını>si lıak~ıuJu kıınno liı 
yihasına. ·dair (l/418) 

lll - 1122 sııyılı karıuııun 2 ıl<'i nııırldcsiııılı · 

zikrcdiıcıı nılıi nıalfıliyt•tlcrden ınezkuı· kanunun 
3 ncü nuııJJcsinin lııril'atıııa ıluhil oımı şekilll'ı·iıı 

lörd{iııcii dercce üzerinden tcrfihi ieulıedib Hıııi
yeceğ-irı in tefsiriııe dııi r Bıışwkii J~t tı•zkı•resi hıık 

kıııda (3/ 100 ) 

ır. - Bolu nwhuım ],(itfi <:ilr·cııin. a.~keı·i w 
nıülk1 lckaiirl kunnnıınun 66 nı-ı madrlesine bir 
.f.ıhıı il iı1'esiıır dair kıınun teklif i].<' n.~kcri ,.,. 
mülki t kııiid kumuıwıun fiti ncı ınııddı>Sine lıiı· 

fıkra t•klcnınrsi lıııkkınou kanun lii.yi hasına rlııir 

(2/19, 1/l 2) 

16 - Buğdayı koı·urna kaı'llılığı vergısı kıı 

nııntı.nn ek kım un lıiyihıısı hakkında ( 1/168) 

17 nc?.a evleı·i inşaı:ır içiu istikı-az akdiııı• 

'' ~' sari taalıhüdat ir:ı·ıısımı dııir knııun lii.vilııısı 

hakkında (1/39 ) 

l - l'e7~ı ı•vlcı-i .mulık~ıııu lıiııala.rı inıııı><ı 

karş.ılığı olurak ııltnoc·ak harçlar ve ıııahkfımhı

rn ö(\ettirilcc k yiy r<'k hcd Jlcri luı.kkıııdıtki 254,' 
83yılı kruıunun 2 ve 3 ncii ıuı.ıdfleleı-inin tıı(liliııe 

diıır kanun Hiyihu.~ı lıakkındıı (1/174) 

19 - -.. wııJıııı·V 1 ,\'Leı-keı~ lıruı~ııwıı H.nzin -
ye 250 000 000 liı·ıılık fevkalild;;. ııvmıs itaımı:ı 

dair kanun layilııısı hakionda (1/.U!l ) 

2 - ay kamınu layihaııına dııir (1t2l ) 

21 -- Dahiliye roeıınırlıırı kanununa k ka-

<!9 • Y - 1940 lııı-ilıin<iı· :iı-4~ sayılı kııuun olıımk 

ka.Jml Nlilmi tiı'-

12- \'11 - 1940 lııl'ihiııde :~ !!7 sayılı kunı.m ola
rak killlul f>lÜlın';tir . 

U - VH - 1940 t~·ihindc 3905 sa~·ıJı kıırunı ola 
ı·~k ku.bnl. t"lli lıniştim·. 

3U - \' - HHO ts:ı:.i.hiııd ~H-!H sıcy.ılı kıuııtu oltırtık 

kalıu.L eililıniştiı· . 

li · 1 - 1!140 luı-illiı.ıd e 37il :sıı.nl.ı kıııtıuıı oJamk 
knbul ..diluı.işt.ir . 

21 - \'ll 1· - 19#l taıib.iudı• ı.-ıwiimcuıı iadt• t>dil 
mi.~til\ 

- ı - 1940 tnı-i.biuılı· :37.,i sıı~· ılı kanun olamk 
kabul ı•dil m i ti 

3 - \ 'H - 1940 laı · i.h.iııdt' :-\,'92 ·ıı.vılı 'kaııun lllH 

ı'lık kıılul cdiliııi~tir. 

27- XU - 193!1 uuihiıııle !H:1i sayılı kııntuı olu 
rak Kabul dilnıiştiı·. 

30 - \ ' • l!l.W !al'ihiud ~;)() l!ll,I'JÜ kanım tılu · 

rak kalıul edilmi J ir. 
27- Ili - 1940 ht.ribind. 3'f SII)'Ul .ka.ııwı oJ~ 
ı·ak kabul dilmiştit· . 



81 -
ıı un li.yihuı hakkrl)(la (1/<llH ) 

22 l >ıııııı.ta ı·ı•ısıııi kaııunıınıııı bıı~ı lıükünı-

1.-riııiıı dt·~işt.irilııır·siııı• Ye lıu knnuıııı bnzı hii
kiiıolt• ı· ~kkıııtll' siııt· dııiı · kaıııın J[ı,,· iha~ı lı:ık-

7- VJ JI -1!140 tııı·ihinde 3907 sayılı kıınuıı ola
ruk kalıuJ t•ıliluıişti ı·. 

kııHlfl 1 l i I li!! ) 3- l - 1940 tıırihiıııle 376;) ııııyrlı kanuıı ola
ı·ak knhııl Nl i lıııiştir. 

23 - lh·,·lt•t deıııiı·yollııı'1 vP lhııımlnrı i~lt·t

ıııe uıııuııı nıüdiirliiğii 19:19 nıali yılı hüt~c~i ıl(' 

ıınııızrıııı tıılısi~at rcrilnıe~i hııkkıııdıı kanun lıi-

·'· ihnsııw ıl11ir ( l t 421 ı ıl!!- Y -1940 f&rihinde 3M7 J<nyrlı kantın all\
rnk kabrıl Pdilmiıştir. 

~ l>n•ld dt·ıııiı·yollırrı H limıınlıı.ı ·ı i~lı•t -

ııw 1111111111 ıııiidiirliij!ii l!l40 uuıli yılı lıiitı;e ka-
11111111 liı,,·i h:ı" hııkkıııdıı ı l ; :ıo; ı t!l - \ ' . L940 taı-i1üııd4' ~6 88yılı kıınun oln 

rıık lıalml edilıniıılir . 

:(ı ilt•\ lı · l dcııııryullıil'J n Jinı:ııılııl'l i~leı -

ıııı• wııurıı ııriiıliiı · liiğii 1!140 ııı:ıli yılı lıüi\:P ka
ınııııııı:ı ~k kıımııı lıi:rihasr hakkıncia (1 '-ı?l ı 

:,W 1 Jo • l lı•( ıi. • niz,I ' Oi h l'l i~iclıııı • U lll ll lll lll(i -
,jjll'lÜı!'Ü I!J:)!l ıııııli y ılı lıüt~esinılt• deği~ikl ik 

.' :ıprlııı:ısııı :ı da i ı· knnıııı liıyihası hııkkııııl11 

ı l 271 • 

:!i 1 ),. , 11'1 dt'ltı7.yollaı·ı i~lı·fıın· uıııııııt ıııii -

düı·liiğii l!l~O ııınli ~-ıl ı hiitı:ı · knıııııı11 liı~rihnsı 

lıııkkmıla ( 1 :ımn 

~H - Dı•l'if'l lıııv~yollıır ı ıınHmı müılürlii~ü 

1 !l ;"J!l nı ııli ~· ılı lıiilt;r,iıırlr :1 .100 liJ•alık ıniiuıı kıı · 

lt• ,vııpılıııı ı~ı lı ıı kkıııılıı kıııııııı l iı~· ilııısıııa rlaiı· 

ll - IX- 19-ıO tıı.ı·ihinde :~9 1 ~nyılr karımı olu 

ı·nk kolıni edilmiştir. 

25- Il i - H140 tnı·ihiııdr :'1785 ~ııyılı kıınun ola
ı·uk knlı11l Pıiilnıi~t ir. 

1 . \ ' l - 1940 lar·ihinıle 3 7:l . nyılı kanun olA
rı; k kabul pdilnıiştiı·. 

ı ı :ı:~ıı ı 27 - In - J 40 larihindt- 17 6 sıryılı kaııuıı ola
rıık kııhnl e'lilnıi ir . · 

:!tı i lı •\' IPI h :ı 1 il,\'Ullan llllllilli IIIÜfiÜr[Ü~Ü 

1!1+0 ııınli .1 ılı lıii ı ı·r knııuıı11 liı,\· ilııısı hnkkıııri n 

1 ı :{0!1 

:30 lkl'lt·t hanıyollnı·ı ııııHını ıııiiriürliiji:ii 

lı·~kiliit kadı·nlıll'lnn ıııüt!'3llik 1/ 261 \' n('vlet 
hanı.vul lıırı ııınııııı rııiidiil'lüjlii lı•şkilıHı hııkkııı 

d~ki :lt2-l "U)'IJı klltıllllllll lıar.ı lli{UideJHin i ıı 

ı adiline ılajı· 1 134-i ıuı.yılı knııunnıı lılyihaları 

hnkkmdıı 

31 - Dev(('! koru.ervntuvıll'l luıkkında kanUil 
liı." ' 'r (J/W74) 

32 - Devlet limanlım işletme umum müdür
lüğü 1940 ıuııli ):ılı bütc;t• kanuııu lilyihası hak 

:n- V - 1~ tarihillde . 6 ayı h kaııun · olıı-

rı k kahul edil~ir. 

1~ - \ '- 194() larihind 3 22 sııyılı kıııııın ola
rak k~bul pcl:ilnr~ir. 

20 - - ı~ iarihinde 3829 ayılı kanun ola-
rak lmbul ~· 



·- M -
k:ında (ı;aıo) 

33 - Devlet memurlan aylıklannın tevhid • 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
ı numaralı cedvelin Adliye vekaleti kısmında de
ğişiklik yapılımısı hakkında kanun lliyihasına 
daix (ı/422) 

34 - Devlet memurlan aylıklannın tevhid ve 
teadülüne daix 3656 sayılı kanuna bağlı (ı) nu
maralı · eedvelin Maarif veli8.letine aid kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun layiliasma 
dair (ı/378) 

35 - Devlet memurlan aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
ı sayılı cedvelin Maarif vekAleti kısmında deği

şiklik yapılması haklnnda kanun lliyihasına dair 
(ı/415) . 

36 - Devlet memurları aylıklarıuın tevhid ve 
teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı ı sayılı 
eedvelin Maarif vekaleti kısmında değişiklik ya
pılmasinır dair (lj4lU) 

37 - Devlet memurlan aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı eedve
llıi Maarif vekfıleti kısmına ilave edilecek ücretli 
memuriyatler hakkında kanun lliyihasına dair 
(ı/457) 

38 - Devlet memurlan aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
ıj258, Devlet menıurları " aybidımnın ~ vhld Y~J 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
ı nunıaralı eedvelin Maliye vek8.leti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında ı;424 sayılı ka
nun JAyihalarile İdare Heyetinin, Devlet me
murlan aylıklannın tevhid ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı ı sayılı cedvelin 
Riy886ti Cünıhur dairesi kadro ecdvelinde deği
şiklik yapılmasma dair 2/22 sayılı kanun tek
lifi hakkında 

39 - Devlet memurlan· aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3896 sayılı kanuna ek ka
mm Iliyiliası (l/25 · Thlisıis mevkiin dnir) 

40 - Diyarbakır istasyonundan lrak vo 
han hndudlarına kada ı· ynpılacak ıl 'ıniryollan 
hakkındaki 326:! suyı.l.ı lruııunun ı nci maddesi-

ı - VI - ı940 tarihinde 3847 sayılı kanun olu
rak kabul edilmi.ştir. 

ı7 -VI - ı940 tarihinde 3882 sayılı kımuıı olıı

mk kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3833 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3877 sayılı kauuu ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - ı940 tarihinde 3901 sayılı kanun ola
rak kabul cdilm.iştir. 

ll - IX - 1940 tarihinde 3921 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26 • v.ı . ı940 tarihinde 3888 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll- IX - ı940 t-arihinde Iuvakkat encümene 
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nin tııdilinc dair kanun layihası hakkında (1/ 365 ) 6- V- 1940 tarihinde 3813 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
41 - 472, 2395 ve 2731 &ıyılı kıı.nunlarJU t.n

ililinc ilair kanun la~rilıası hakkında (1/338) 

42 - 58 917 000 liralık fevkalıldc tahsi
sat verilmesi hakkındaki kanuna ek kanun lii
~'ilıasına dair (1/300) 

43 - 58 917 000 liralık fevkaliıde t.ahııisa! 

verilmesi hakkınilaki 3628 sayılı kanuna !'k ku 
nun Hiyihasma dair (1/364) 

44 - Rreğli kömür havzasındaki ocaklardıı 

sütun olarak kullanılmak üzere ilışarıdan I(CI i
ril ecek kerestenin kilosundan alınmakta olan 
resmin beş kuruııa indirilmesi hakkında 1j4!l, 
JTata.'· meıışe ve nıevridli malı~uliit ve nıamulfi
tın gümrük resimlerinin indirilmesi lıakkıııclıı 

l / 102, hari~teıı mcmlckete idhnl edilecek kok 
kömiirü giimriik r esm inin indirilmesi hakkınon 
1/219 sayılı kanun layihalarile tnhisarlar idıı
rPsinin 1939 yılı ihtiyacı i~in dışarıdan tedarik 
Pdilecek R:ındıklık tabtalann gümrük rcsmin
cl<'n 2294 sayılı kanunun vPrdiği salahiyete isti
naden tcm:ilfıt ~·npıldığından keyfiyetin tasdi kı 

hakkJıı.dıı. 3/ 98 sayılı BaşvekAlet te?.kcresirıe dair 

4!5- l<~reğli kömür havzasındaki ocakların bir
lc~tirilıne~i hakkında kanun l iıyihasına dair 
( 1/ 290) 

46 - Erıincana ve Erzincan yer sarsıntısm
dan müteessir olan ınıntakaya yardım için ya
pılan ve yapı lacak olan her nevi nakliyattan 
alınacak iicretlt'r dair kanun lll.viha.~ı hakkın 

da (1/361) 

47 - Fevkaliıde va.ziyet dalayısile bazı vergi 
ve re.~imlı>re 7.1\m icrasına ve bazı maddelerin mü
kellefiyet ıııevıuuna alınmasına dair kanun l iıyi

huKı htıkkında (l /838) 

48 - Gedikli rbaşların maaşlannın tevlıid ve 
teadülii hakionda 1/254 ve Gümrük muhafaza Jo
IAI.larmda takun komutanı olanık kulla.nılacak 

başgedikliler hakkında 1/270 sayılı k.aaun 14..vi
hıılarına dair 

24 - V -1940 taı·ilıindc 3840, 3841 ve 3842 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

J 7 - I - 1940 tarihinde 37'72 sayılı kanwı ola~·ak 

kabul edilmiştir. 

17- IV - 1940 tarihinde 3802 sayılı kanuıı olaı·nk 
kRbul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı kanuiı olurak 
kabul edilmiştir . 

30 -V - 1940 tarihinde 3867 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

10 - VII - 1940 tarihiBde 3893 sayılı kımun ola
ralt kabul edilmiştir. 

17 - V- 1940 tadhinde 3828 sayıb knııun ola.rok 
kabul edilmiştir. 

18- I- 1 ıo t.ıuilıinde 37 4 ay ılı kanun olıırıık 

kabul edilnı\.tijJ.'. 



- 9o 
49 - Genel kurmay başkanınm se.valı at ve 

ikamet yevmiyesi hakkında kanım lfıyihasına da-
ir (1/285) 17- I - 1940 tarihinde 3770 sa,vılı k~ nun olaı·ak 

kabul edilmiştir. 
50 - Gümrüklerde istimal olunan bazı cvı·aka 

müdafaa pulu ilsa kı hakkındald 2456 sayılı ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lfıyihası bakinnda (1/189) 17 - I - 1940 taribinde 3776 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

51 - Harice gönderilen ataşeınilitcrlcriu lıiz

metçilcri için harcırah vcrilib vcrilmiyeceğinin 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/145) 

52 - Hatay jandarma teşkililtmın maaş ve 
iaşe bedelleri hakkında kanun lilyihasına dair 
(1/284) 

53 - Havai münakalutta kullanılan mahı·ukat 
ve yağların resimlerden muaf tutulması hakkın
da Londrada imza edilmiş olan mukavelenin tas
dikına dair kıınun layilıası hakkında (1/253) 

54 - Hudud ve sahiller sıh:ıat umuın mü
dürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde 3 000 liralık 

münakale yapılma.~ı haklanda kanun lnyilıasına 

dair (1/274) 

55 - Hudud ve salıiller sıhhat umunı müdür
lüğü 1940 mali yılı lıütçe kanunu layihası hak-

10- IV- 1940 tarihinde 1170 say ılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

24- IV - 1940 tariliinde 3806 . ay ı lı knnuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

1- IV- 1940 taı·ihinde 37!l2 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - XII -1939 tarihinde 3751 sayılı kııııun olu
rak kabtıl edilmiştir. 

kında (1/311) 31 - V- 1940 tarillinde 3 69 :sa,\'! lı kuııun olıırak 

kabul cdilnriştir. 
56 - ldarc Heyetinin, Büyük Millet Mec

lisi 1939 mali yılı bütçesinde münakale yapılma
sma dair kamın 1 teklifilc 1939 mali yılı ınuvaze

nei ıımumiye kanununa bağlı bazı daire biit~e
lerinde değişiklik yapıJmasına dair kannıı Iliyi-
hıısı hakkında (2/21, 1/372) 19 - JY- 1940 tarihind<' 3 03 sayılı kanun ola rıık 

kabul edilmiştir. 

57 - İdare He~· linin, Büyük MillllL Mec
lisi 1940 mali yılı bütçesinde değişiklik yopılma-
sına dair kanun teklifi hakkında (2/25) 7- Vlli- 1940 tal'ihiııd 3!109 sııyılı kanun ola-

5 - lrlar Heyetinin, Büyük 1\lillet 1\lec
lisi 1940 mali yılı bütc:esine munıam talısisat 

verilmesi hakkında kanun teklifine dair (2/26) 

59 - !dar(' Heyetinin. J)ivanı ınuhasehıı.t 
1939 malt yılı bütçesinde münakale yapılınıısı 
hakkında 2/ 11 sayılı kanun teklifi ile 1939 ınıili 

rıık kııbııl edilmiştir. 

11 - IX -1940 tarihiudı• :3919 sa~·ılı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir . 



yılı muvazcnel umumlye kanununa bağlı büt
çe ve ccdveiJerin bazılarında değişiklik yapıl-

ması hakkında 1/ 295 ~ayı lı kanun lilyiha~ına dair 18- I -1940 taı·ilıindc 3782 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

60 - ldare lleyetiniıı , Divanı ınuhascbat 

1939 mali yılı bü1çesindc nıüı,ıakale yapılınası 

hakkında kanun teklifine dair (2/ 24) 

61 - ldare Heyetinin, Riyaseti Cünıhur 
1939 mali yılı bütçesine Hl 226 liralık tahsisat 
ilfıvesiııe ve Büyük lVIillet Meclisi 1!!39 mali yılı 
bütçesine 147 t!OO liralık talısisat konulmasına 

dair kanwı tcklifleri hakkında (2/8, 10) 

62 - lnlıisadar umUill müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçesinde 15 000 liralık nıünakale yapılınası 
hakkında kan un ı ayilıasma dair ( 1/ 366) 

63 - lnhisarlaı· uınwn müdürlüğü 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılınasına da
ir kanwı layilıası hakkında (1/302) 

64 - 1nhisarlar uıııunı müdürlüğü 1940 mali 
ytlı bütı;e kanunu layihasına dair (1/ 312) 

65 - Lıüklül harbi ıualltllerine. verilecek 
paı·a mükafatı hakkında kanun li5.yihasma dair 
(1/385) 

66 - Ka~akçılığın ıııcn ve takibine dair olan 
1918 sayılı kanunun hazı maddelerinin değiştiril -

13 -V - 1940 tarihinde 3825 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 -XI - 1939 tarihinde 3739 saytlı kanuıı olarak 
kabul edilıniştir. 

24- IV- 1940 tarihinde 3808 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - I - 1940 t,arihinde 3783 sayılı kanun olaı·ak 

kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3851 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12- VII- 1940 tarihinde 3898 sayılt kanun ola
rak kabul cdilıniştir. 

ınesi lıakkuıdu kanun lii,vihasına dair (1/ 61 ) 17- I- 1940 tarihinde 3777 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

67 - Köy enstitüleri teşkili hakkında kanım 
layilıasına dair (1/339) 17 -I V- 1940 tm·ilıinde 3803 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
68 - Lüzumn halinde yeni askeri muhasebe

eilikler tcşkili için Maliye vekiı.Jetiııc salahiyct ve
rilmesi hakkında kanun 1 /,ıyihasuıu dair (1/ 232) 

69 - ~lilli roiida.faa \'ekiUetince tesis edi
len tay deposwıa .lJ) 000 liraya kadar mütedavil 
sermaye verilmesi lıakkmda kan un H1yilıasına 

dair (1/425) 

70 - Muamele vergisi hakkında kanım llıyihu
suıa dair (1/340) 

71- Muamele veı·gi.ııi kıuıunuuuıı bazı hü
kü.nı.lerinin değiştirilmesine dair kanun layiliası 

27 -XII- 1939 tadhin~e 3759 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 -VIII - 1940 tarihinde 3916 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı kanun olarak 
kabul edilııı.iştir. 



hakkında (1/170) 5- I -1940 tarihinde 3766 sayılı kantın olarıık 
kabul edili'rıiştir. 

72 - Muamele vergisi kımuııuııun 2 nci nınd

desinin (C) fıkrasındaki (Tasirhanelcr ve tasir 
fabrikaları) kaydinin hudud ve şümulünün tayini 
hakkında Başvekület tezkeresine dair (3/69) 25- XII - 193!! tarihinde 1162 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

73 - Muhtelif su işleri için sarfedilecek parn
nın sureti temini hakkındaki 3483 numaralı ka
nunun 2 nci maddesinin tadiline dair kanun la-
yihası hakkında (1/341) 24 - vıı -1940 tarihinde 3906 say ılı kanun 6la

I'Uk kabul edilmiŞtir. 

74 - · Ol'ınan uınwn müdürlüğü 1939 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılınasına dair •kıı.nun In
yiliası hakkında (1/367) 

76 - Orman umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçesinde no 190 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lii.yihasma dair (1/ 291) 

76 - Orman umuııı müdürlüğü 1940 mali yı
lı bütçe kanunu layihası hakkında (1/313) 

77 - Orman nmwn müdürlüğü teşkilat lmd
rolarınu ınütcallik kanun layiliası hakkında 

(1/265) 

78 - Orman umunı müdürlüğü teşkilat ku-

24- IV- HJ40 tal'ihiııde 3809 sayılı kanun olıtrak 
kabule~r. 

17- I- 1940 tarihinde 37'74 sa-yılı •kanun 6larıık 
kabul edilmiŞtir. 

31- V - 1940 tarihinde 3870 sayılı kanun olarıık 
k1\bul edilmiştir. 

13- V - 1940 turibinde 3818 sayılı kanun 6larak 
kabul edilmiştir. 

nununa ek kıınun lfıyihası lıo.kkmda (1/177) 24- VII- 1940 tarihinde 3904 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

79 - Postu, telgra[ ve telefon umum mü
dürlüğünün 1939 muli yılı bütçesinde d ği ik
lik yapılmıısma dair kanun Jıi.yiha ı hakkında 

{1/296) 

80 - Po ·t.a, tclgraf ve telefon unıuın müdür
lüğü 1940 nıııli yılı bütçe kanunu lıi.yihası hakkın
da (1/314) 

1 - Posta, telgra.f ve telefon tunuın müdüı·
lüğii teşkilat kadrolarına müteallik knnun liıyi

lıası hakkında (1/266) 

82 - R mi dcvair ve müessesat ilc D vlcto 
aid idare ve şiı·ketlerde Ye nı.enafli ı:t.munıiyeye 

hadira müc esclerde bulundurulacak vcsaiti 
nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek kanun 
liiyihnsınıı dair (1/ 108) 

83 - anayiele kullanılan ibtidai maddele-

18 - I- 1940 tarihinde 3784 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1- VI- 1940 ta:tihindc 3 7G sayılı kımun olarak 
kabul ediltniştir. 

13- V -1940 tın·ihinde B819 sayı h kanun olatak 
kabul edilırt.lştir. 

15- V- 1940 tarihinde 3 27 ııayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştl't. 

·- 1 
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rln gÜmrük re~lm1erlnln 1ndirilrncsine dair 1/ 70 
ve sanayide kullanılan makine aliU ve edevat ve 
bunların yedek ve tecdid parçalarınm gümrük 
resimlerinin indirilmesi hakkında 1/ 71 sa.1rıh k<ı 

nıııı lii.vilıalarına dair 

!>4- Sivas- Erzurum hattınııı Uzunahmcdlcı· 
isuısyonuna kadar· teındidiu11 dniı· kanun la.vihası 

15 - Xll- 193!! tııı·ihindc 3746 sa.1·ılı kıınuıı ulıı 

rak kabul edilmiştir. 

hakkında (1/275) 13 - XIT -1939 tnrihinrlı> 374ii sıı,, · ılı kanwı ola
mk kabul edilmiştiı'. 

85 - Sılılıat ve içtimal muavenet vckRlı• li lc;
kiliit VP ıneınuı ·i n kıınununıı ~lı 3 su.vılı <'l'd 
velin değiştirilm es i hakkında kanun lüyihasııw 

dair (1/255 ) 13- V- 1940 tarilıiıııl<' 3820 sayılı kanun olarak 
kııhul erlilıııi~tir. 

86- Türk bira fabrikalaı·ı ( Boıııoııli - ~ek

tar·) Türk anonim şirketinden satın alınacak fab
rikalar bedeliniıı lnhisarlar umuın müdürlüğü 
müledavil ser·maycsinden ödenmesine ve bu ser-
mayenin artt ırılın asına clııir kanun liiyilıası hak-

J .,· . 

kında (1/368) 26. IV . 1940 tarihinde 3Sll ıııı.vılı kruıu:n olarak 

87 - Türkiye ünılıuriy t ~lcrkl'z banka.~ı ka
nununa bazı muvakkat maddeler eklenıncsine dair 

kubul edilmiştir. 

kııının layihıısı hakkında (1/ 453 ) 24-- Vtll- 1940 Uırihtnde 3fl0'..! sayilı kıınurı ola
rak knbul edilmiştir. 

88 - 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin deği ş-

tirilmesi hakkında kanun lnyihasına. dair (1/ 893 ) 22- Y · 1940 tarihinde 3 34 saydı kanun oluı-ak 
kabul edilmiştir. 

89 - Vakıflar· tınının müdürlüğü 1939 mali 
yı lı bütçesinde 4 000 lirailk müıınkale yu;pılııııı 

sınu dair kanun liıy ihası hakkında (1/ 406) 

!JO - Yıı kıflaı · unıum müdürlüğü 1939 ınııli 

.'· ılı bütçesine 14 000 lira munzam Uıhsisat vt>ril 
ınesi hakkında kanun lôyihaınna dair (1/380\ 

91 - Vakıflar uronın müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçesinde 350 liralık münakale yapılınası 
lıukltıntla kanun liiyih ma dair (1/331) 

92 - Y akıflar umuın müdürlüğü 1940 mali 
yılı büt~e kanunu liiyilıası hakkında (1/315) 

93 - Vakıflar umuın müdürlüğü tC4kil!tı 

hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 1/164, Vakıf

lar umum müdürlüğü ücretli daimi memurları 
hakkında l/257 ve Vakıflar umum. müdilrlii~ 
teşkilat kadrolarına ınüteııllik 1/267 yılı kanl{lı 

22- V . 1940 tarihinde 3836 sayılı kanun lorHk 
kabul edilmi9tir. 

29- III - 1940 Uırihinde 3790 o.vılı kanun ola:ruk 
kabul edilmişt.ir. 

27- III- 1940 tarilıind 3787 sayılı kanun olal'ftk 
kabul edlııro.m. 

31 - V - 1940 tarihinde 3871 yılı kanun .olıı~ k 
kabul edilmiştir. 



lAyihaian hakkında 

94- Vakıf memba sularile ormıın ve zeytin-
1 

liklerin işletilmesi bakinnda kanını layihasına da
ir (1/161) 

95 - Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdl 
eratı hakkında kanını layihasına dair (1/438) 

96 - Zonguldak ile Kozlu arasında bir demir
yolu inşası ve gelecek senetere sari taahhüde gi
rişilmesi hakkında kanun lii.yihasına dair (1/427) 

13 -V - 1940 tarihinde 3821 sayılı kanını olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - vnı -1940 tarihinde 3913 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21- VIII- 1940 tarilıindc 3912 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5- VI -1940 taıilı.irıde 3879 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden gelen ma.zbata.lar 

1 - Belediye vergi ve resimleri kanınıının ek 
kanını layiliası hakkında (1/251) 

2 - Bolu mebusu Lı1tfi Görenin, asker1 ve 
mülki tekaüd kanınıınıını 66 ncı maddesine bir 
flkra ilavesine dair kanını ıeklifile askeri ve 
mülki tekaüd kanınıınıını 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun layilıasına da
ir (2/19, 1/182) 

3 - Dahiliye memurları kanununa ek kanun 
layilıası hakkında (1/416) 

4 - Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
Belediye kanınıunını 23 ncü maddesinin 6 ncı,. 
ilkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/13) 

5 - Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
belediye kanunınıını 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesille dair kanun teklifi hakkında (2/17) 

6 - Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seya
hatleri hakkındaki kanınıun 16 ncı maddesine bir 
fıkra ilavesine ve 30 ncu maddesinden 26 rakımıı
nın çıkıı.ı:ılıııasınıı dair kanını layilıası hakkm
da (1/440) 

7 - Hatay jandaıma teşkilatmlll maaş vo iıış 
bedelleri hakkında kanun layihasına drur (1/'284) 

25 - XII- 1939 taıilı.inde 3756 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 -VIII- 1940 tarihinde Bütçe eneiımenine ia
de edilmiştir. 

7- VIII - 1940 tarihinde 3907 sayılı kanını ola
rak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazhata 26 - V - 1940 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

19- VI- 1940 tarihinde encümeııe iade edilmiştir. 

24- VII -1940 tarihinde 3900 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 ·IV -1940 taı-ihinde 3 ' 06 sayılı kanun olıırıık 
kabul edilmiştir. 
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8 - Hizmetten ayrılan ba:r.ı m~mur ve müs

lalıdcınlerin yapamıyaeakları işler hakkında !m-
nun liiyihasınıı daiı· (1/221) 3- I -1940 tarihinde 3762 sayılı kanun olarak 

Jqıbul cdihniştir. 

9 - lstanhul mebıısu Gencı·al Kfızırn Kar:ı
lıı>kiriıı , askeı-e gidenlerin ~-erine aile cfradın
dan birinin alınması hakl(ında kanun l<'klifiııe 

clııiı· (2/18) 

lO - .Jıııırl ı ınııa subaylığından mÜI<'kaid yi.i7.
başı ve üsteğnırnlerin kaza jandarnın koınutaıı
lıklarıııua mütrkııiden istihdam rdilebilereklcri 
hakkındıı kanun l fı_,·ihasına dair (l / H3) 

ll - Kö.1· rnstitülcri teşkili hakkında lwnun 
liıyihasıııa rlnil' (1/339) 

12 - Mnthuııt kanununun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilfıvrsint• clııir kanun lii~·ihası hAkkında 

Bu husustak i ınazbııta 6- IV - 1940 tn rihindc ka
bul edilmistir. 

1 o 

11- IX- 1940 taı·ihinde 3922 ~a,rılı kırnun olarak 

lmbul edilmiştir. 

17 - IV - 1940 tarihinde 3803 sayılı kantın olarak 
kabul edilmiştir. 

(l /280) 29- IV -1940 tarihi11de 3812 sa~-ılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 - Öı·fi irlar•• kanunıı lii~·ihasınıı dniı· (1/ (i7 ) 22- V- 1940 tarilıind~ 383'2 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- Şark mcnatıkı unhilindc mulıta~ 7.ÜI'I'n<ı 

tevzi edilec<•k ar<ıY.iyc dair olan 1505 sayılı ka
nunun şümıılii salınsının tayini hakkınılıı Baş-

nkıilet tczkcı-('sill(' clniı· (3/ 148) 17- vr -1!}40 laı·ihiHde Adli~··· ('ncünıenine 

15 - l ' nıı11'1ı lıelrrliy<'~·e ıniitcııllilc alıkiiıııı 

rl'zaiyc hakkınılııki 486 nunııımlı kanunun ba
zı mııcldelcıini mııarldil l 608 sn~· ılı kanunun hi
rin<'i maddrhindc dC'ğişiklik yapılnıasmıı dair 
Ica nun liiyihası hakkında (l / 276) 3- I - 1940 tarihinde 3764 sayıiJ kanun olarak 

kabuJ edilmiştir. 
16 - Vnkıflnr kanununun 30 ncu marldesinin 

tcfsiı· i lıakkııHla Bıışv<'kfılet t<>ıkc>rcsin<' d:ıiı· 

(3/231) 12- VI- 1940 tarihinde 118 sıı .vılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

J7 - \ ' ililyct hıısusi idarelerinden maaş alan 
llll'nınr " mııalliınlrrin t!'knüd maaşlan hakkın 

daki 2097 sıı~·ılı kanuna ikinci hiı- muvııklıııt 

mudrls> illıvı>sin!' ılaiı· knnıın llt,dlıa.~ı haldondu 
0 / 332) 19 ·VI- 1940 tarilıinde 3 6 sayılı kanun olarıık 

kabul edilmiştir. 
1 - Viliıy!'l idaresi kanununun 62 nci mnd

rlPsiuc bir fıkı-a cklcunıesi lıııkkındıı knnnn lA~-i

hnııınıı dair (l/272) 

19 - Yeniden kurulacak Erziııcruı ş lıir Y<'ri
niıı istirnluki hakkında kanun lilyihMınıı dııiı· 

(1/463) 

27 .XIJ · 1939 tarihinde 3758 sayılı kanun ola

ı-ak kalml cdilm~tir. 

7 • Y n I -1940 tarihinde 390 ·ay ılı kımuıı olaı·ak 
kabul cdi.l.mi.ştir. 
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Diva.ıu muhasebat enc\imeninden gelen mazbAtala.r 

1 - Ankara şehri !mar müdüdüğü 1036 mali 
yılı hesabı katği.~ine aid mutabakat beyanııııınc
sinin sunulduğuna dair Divanı ınuhasebat riya
seti tezkcrcsile Ankam şehri 1ınar müdürlüğü 

1!136 yılı hesabı katğisi hakkULda kanun liıyilııı

sına dair (3/204, 1/10) 

2 - Ankara Yüksek ziraat cnstitüsiinüu 1935 
mali yılı hesabı katğisiue aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna. dair Di.vıı.nı mulıaselıat ı:i

yaseti tez k e resi ve Yüksek zi raa: en.stitiisü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun layihasına dair 
(3/ 185, l/112 ) 

3 - Askeri katibiikten mütekaid İrfan Ak
yii7. hakkında Askel'l temyiz mahkemesince veril
mi~ olan ka.wır ile lY5 nııınaı.:ıılı karaı1n ne su
retle telif edildiğiııe dair Divanı mulıascbat en
oümeni muzbatası hakkında (5/16) 

4 - 1935 mali yılı Hazine h lllıbı umumi
sine o.id mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divum muhıısebat Riyaseti tezkeresi ile 
1935 yılı hesabı kat€isi hakkında kanun Iii. -i hası

na dair (3/181, l / 3i ) 

5 - 1936 mali yılı Hazine hesabı umumi
si ne aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divauı muhasebat riyasetıi tc.zkeresile 1936 
yılı Hazine hesabı katğisi hakkında liiyibasına 

dair (3/253, 1/ 3 ) 

6 - Birinci kBrınn 1939 : şubat 1940 aylarımı 
nid raporun sunulduğuna dair Di:v8Jlı muha.ııebat 
riyaseti te1.keresi hakkınrlu (3/232) 

7 - Devlet demiryolları ve limanlan işlet

m unıum müdürlüğü 1935 yılı hesabı "atği-

3 - IV - 1940 tarihinde 3794 Sllyılı kanun oln
rak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1939 tarihinde 37.61 Sllyılı kAnun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1 940 t.lll·iltinde U87 ııa>tılı kaı:ar olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - I - 1940 ta..ı:ihinde 3:769 1$&)·ıJı kantm Qlarak 
kab.ul edilmiştir. 

10 • VIJ - 1940 taı:.iJJin.de 3895 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştiı•. 

17- LV -1940 ta.ı:ihinde 1172 ııayıh ka;ı·ar olarak 
kabul odilin· t.ir. 

aicl mııtubakat. b ~·aımaııı.esiniıı unulduğuna 
dair Pivanı ınulıascbat ıiya eti t zk! · ı e Dev
let demiryollan ve limanları işletme umum mü
dürlüğii Hl35 yılı hesabı katğisi hakkında kımuıı 
la~·iluısuııt dn.ir (3/ 7, lj'l2) 1 - XII - 1939 tarihinde 3740 sııyalı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

8 - Devlet demiryolları ve limanları iş

letme uınum müdürlüğü 1936 mali yılı he abı 
katğisiwı a.id mutabakat beymına inin sunul-
duğuna dair Divaw muhasebat · · t 



sile Devlet denıiı·yollaı·ı ve limanlım işletnıe 

umum müdürlüğü 19:36 yılı hesabı kııtğisi hııl<

kıııuıı kıımın lil,vilıasıııa laiı· (3/20fi , 1/ 43 ) 

9 - Devlet demiryolları ve limanları işletııı(• 

mnum müclürlüğü 1937 mail yılı lıı>sahı katği

sine ai d ınut.aba kat hc~ ·annanıcsiniıı sunulduğu

na dair Divanı ıııulıaselıat ri.Yaset i tr~keresi 1 !' 

Devlet demiryolları ve limanlım i şl.ıtıne umunı 

müdürlüğü 1937 nıali y ılı katği hesabı hııkkıııdıı 

17 - ı V - 19+0 tarihinde 3801 sııyılı kanun olu
nı k kabul edilmiştir. 

karnın l iiyilıasıııa daiı· (3/ 246, 1/319) 2-! -V - 1940 tııı·ihindc 3 39 sayılı 'kanun olaı·ak 
kııhul edi lmişti r . 

10 - Ev k af uıııuın ıııüdürliiğü 1935 yılı h~

sab ı katğisine aid mutabakat beyamıanıesiııirı 
sunulduğuna daiı· Divaııı muhas~hat riyasNi tcz
keı·esilc Vakıflar uıuuııı müdürliiğii HJ:{5 yılı he

sabı katğisi hakkınon kıınun lftyihasınıı daiı · 

(3/ 125. 1/202) 4- xn- 1939 tarihinde 3742 sayılı kanun ola
ı·ak kalıni edilmiştir. 

ll - Eylul : ikinci teşrin 19:39 ıı.ylımııa aid 
nıponın snnıı 1 duğunır dııiı· Divaııı uıulıoschat ri 
yaseti tczkeresi lıakkıııda (:ıj 1 97 l 1:1 ıwii fıknı 

MaliyP eııciiıııenine) 25 - lll - 1940 taı·ihinde 1169 sayilı kaı·ar ola
mk kabul edilmiştir . 

12 - Jlazirıııı : ağustos 1!l3!J ııylıırııın aid 
raporun sunulduğu hakkında Dil'nnı rııuhnsebat 
r·iynseti teı-;k<'ı·csiııe dair· (3/ 155 ) 

13 - IJazinııı : ağustos HJ!{f) ııylaı· ır ıa akl Ili
YIInı nıulıasclıat nıponınıııı 10 ııcu fıkrası hflk 

kında rvı:>:ı ı 

14 - Ha,·ayol1ııı· ı Ot'vll't işletme i Iııresiııirr 
1936 mali yılı hesalıı kııtğisiıı e aid ımıtabakat 

heyaııııııınesiırin suııııltlıığuııa daiı· Divaııı ıııuhıı 

sehııt ri yaseti t ezlteresi le 1 fa ,·ayollan DeYlt' l i~

letııı e idar·esiııirr 193fi .vılr hesııbı katğisi hakkın 

da kanun lilyihnsıııa daiı· (:3/ 209 .. 1/ 54) 

15 - 1-lımıyollaı· r DC>I'll' t işh•tın t' idaı·l'siııirr 

1937 mali yılı lıı•snhı katisine aid ınntııbakat 

beyaııııaıııesiııin snııulduğııııa dair ])ivunı muhıı 

st>bat Riyası>t i t!' zkeı·rs ilı• Del'le ı havııyollurı unıuııı 
müdürlüğü 1!137 ıııuli ~rılı h ı>sabr katisi hultknıda 
kanun Hiy ihasııııı ıhıiı· t 3/ 247. 1/224) 

16 - fhıdud ,.,, sıılıillrr sıhhat uıııuııı mü
dürlüğü J !l:l6 ınıılı _,,.[ı lıCo'sahı kııtisinc ııid mu
tabakat hı>~·annılmN<iniıı ~nıınlduğunır dait· l1i 
vanr nınlınsrhat l'iyıı seti tczkeresile Hudud ve 

17 - 1 - 1940 tarihinde J167 sayılı karar olarak 
kalıni edilmiştir. 

- r - 1940 tarihinde 117:1 sayılı k1l1"8l' olarak 
kahul edilmiştir . 

:3- I V - 1940 taribinde 3795 ~ayı lı kanun olarak 

kabul edilmiştiı· . 

20 - V - 1940 taı·ihindc 3 30 sııyılı kıınnn olııı·uk 

kabul ~!ilmiştir. 
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snlıill~r sı lı hat u nı um müdürlüğü I !l% yılı lw

ı<ahı kati~i hakkında kıınun 11\~·ihasıııu dair 
(3/ 201, 1/ 56) 

17 - Hudııd \'(' sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1 fl37 mali _n lı hesabı katğisinr ni d nnıtn

hııııkt beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nr ınuhıısebat ri~•ascti te?.keresile Hudud vr sn
lıill e r· sıhhııt umum müdürlüğü 1937 mali yılı 

lıcsahı katğisi hakkında knnnn liıyihasıııa rlııir 

1:'1 / 245, 1/ 57 ) 

18 - fnhisııl'lar uııınm müdürlüğü 1936 
yılnın aid bilfııı~oıııııı göııdcı·ildiğine clııiı- Baş

vekiılet tc?.kerc'i ilt> tııhi ~arlııı· nmuın müdüı-
liiğü 1936 mali yılı hPsahr kııtisine nicl ınuta 

lınknt hr~·annamesiııiıı sıınulduğuna clııir Divıı 

nı mnhascbat ri_,·ıısc ti tczkercsi ve 1nlıi sıırlııı· 

nınnın nıüuürlüği.i 1936 yılı h<>sahı kııtğisi hak-

10- I\'- 1940 t'al'ilıinde :'!7fl8 sa.vılı kanun o l anık 
kabul edilmiştir. 

10- V - 1940 taı-ihiııdc 3816 sayılı kıınuıı olaı-ak 

kahul edilmiştir. 

kında kantın l il~·ilınsıııa dair (3/ 6::!, 210, 1/ !)9) 8- \' -1940 tarihinde 3814 snyılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

19 - tstanlıu l L iman işl etme idııresinin 1fl:'!fi 
.nlı lıilıiıı~os1ınıın ııöndı>ri ldiği hakkmrln Bıı .. -
vek1ilet tezkeı·esilc lstanhnl Liman işl t>l'i ıııııuııı 
ınüdiiı·1üğiiııün 1!l3!) ınııli yılı hc~uhı kııti>'inı• :ı id 
mutabakat be.vannamc inin sumıldnğ-unn dair· Di
vanı muhasebat ri:vıı seti tezk resi vn l strırıhul Li
man işleri umum müdüı·lüğü 193!'i yıl ı hesabı k:ıt 

t isi lıııkkındıı kan n n liı .. viha.~nııı dair· 

20 - l staııhııl Blektrik i şleri nımıın nıüdi.ir
lii ğii Hl3 nıııll yılı hililnçosunıın suııulduğıınn 

dair Divam ıııulııısl'lıat ı·iya-;('ti t ezkercsi Jıııkkıııdıı 
(3/248 ) 

21 - tzmir ],iııııın işl eri runuın nıiidüı·liiğii 

J935 yılı hiltın<;osuııun ıriinderildiği lwkkında 

Başvekiılet tezkeresilc lznıir TJ iınaıı i~leri ımıtım 
ıııüdiirli.iğü 193!'i mali ~rı.lr lı e.<ı8lır katiisin<> aid 
mutahııkat b •,vannamcsinin uııulduğuııa llaiı· 

Dinını nın ha. ehnt ri~'<ı. eti lczkeı·esi ve tzmiı· Li
man işleri uımım müdürlüğü l!l35 mali yılı kati 
lıe..~ahı hııkkmda kanun lii~· ihıı.ıuna dair (3/ 64, 

29- I ll - 19-!0 tarihinde 378!1 sııy ılı kanun ıı lnı·a k 

kııhul edilmiştir . 

3- \TU - 19-!0 tnı-ilıinde 3!>!)1 sayılı kanun <>1aı·uk 

kabul edilmiştir. 

211 . 1/ 321 ) 5- 1\'- 1940 tıırilıindc 37fl7 sııyılı kanun olarak 
kııbul edilmiştir. 

22 - Konya ovası sulnma idaı-ı•sini rı 19:~;; 

yılı lıesııbı kııt isiııe nit! mntcılıakııl Jwyaııııaım• 

~iııiıı suınılduğmıa daiı· Divunı nıuhnı; hal l'iyıı 

Sl'ti t<>zkcı-esi ve Konya OYnsı sıılııınıı ,.,. iş letm e 

i<.l nı\•sin iıı 1935 nııLli yılı ht>sabı kntisi hnkkııı -
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da kanun la.yihasınıı dair (3/183, 1/278) 

23 - Mart : mayıs 1939 ayiarına aid rapo
run sunulduğu hakluncia Divaıu mnhasehııt. rı 

yaseti tezkeresine dair (3/122) 

24 - Mart :mayıs 1940 ayiarına a id rapo
run sunulduğuna ilair Divanı rnuhaRebat ı·i~·ıı

seti tezleeresi hakkında (3/ 275) 

25 - Omıaıı unıuııı müdürlüğü 19:n m ııli 

yılr hesabı katisine aid mutabakat. beyuııııuııı~ 

siniıı sunuldıığuna dair Di vaııı ınuJıasebal ı · i~· a

seti tezkeresi le Orman um u nı m ii dürlüğü 1 !l:n 
yılı esabı katisi hakkında kanun l fı ,v ihnsını ı ılıı 

ir ( 3/ 285. 1/ 205 ) 

2ü - Posta, telgmt 1·c telefon uıııuın ınü

ılürlüğü 19:35 yılı hesabı katisiııc aid ııtutaba

kat bcyal!naınesiniıı suııulduğumı dair l>i nıııı 

muhasebat riyaset i tezkcı·esilc Posta ve t lgraf 
ve telefon umuııı ıııüdül'lüğü 1935 yılı hesabı 

katisi hakkında kanun lii yihasına dair (3/ 127, 
J/ 69 ) 

27 - Posta, telgraf ve telefon uıııunı ıııü

dürlüğüııi.in 19!36 nıali yılı hesalıı katisine ııid 

mutahakal b<'yıınnaıııesiııin sunnlcluğuııa dair 
Div8nı muhasebat riyıı;;et i tl'zk!' r eNile Posta, 
telgraf ve t!'lefon umum müdürlüğü 1936 nıali 

yılı kati hesııhı hııkkıııda kanun liiyilıasııın dıı-

27- .xrr- 1939 tarihinde 3760 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - I- 1940 tarihinde 1164 sayılı karar ola
rak kabul edilıniştir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 1192 sayılı karar ola
rak kabul edilıniştir. 

24 • V ll - 1940 tarihinde 3903 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1- XII- J 939 tarihinde 3741 sayılı kanun ola
nık kabul edilmiştir . 

iı· (3/202. l / 410) '3- Vl-1940 tarihinde 3876 sayıli kanun ola
ı·nk kabul edilmiştir . 

28 - Posta, telgra r 1'(;' telef:on UlllUDl ıııü 

llüdüğü 1937 mali yılı hesabı katisiııe aid ımı 

tabakat beyaıınıuıı<'sinin sunulduğuna daiı· Di 
'' allı ınuhasebat riyaseti tezkeresile Postu, tel~ 

raf ve telefon uınunı müdürlüğü 1937 ıuııli yrlı 

h<'sahr katisi hakkında knnıın lıiyilıusına dair 
( :l/276, 1/ l 8) 10 -VII- J 940 tarihinde 3896 sayı lı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

:?9 - Talılisi .l ' l' ııımıııı ıııüdiirlü<Yü Hl36 ınııli 

yıl ı lw:<a lı ı kat is in e a icl ın u tıı lıııkıı t lıeyaıı namc
sinin sıııınldıığııua doir 1Ji1·anı nıuhaschat ı·i.rH · 

s!'ti tı•zkl'rcsih• 'l'ııhlisi .n• uımuıı müdürlüğü 1936 
.rılı lı rsalı ı kat isi luıkk ındu knnun liıyilıasına 
<lııir (3/ :?12. 1/ 76 ) 10 . 1\' . 1!)40 tarihinde 3799 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

:31J - 'l'ııhlisiyı• umunı nıüdiil'iüğü ın:n mali 
y ılı yerli ıı~·l ı k h<'sııhı kııtğiı;iııc ııid ıııutıılıuknt lıc -
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yannamesinin swıulduğunıı dair Oivanı ıuulıusc. 

bat Riyu eti tczkeresilc Tahllsiye umum müdür. 
lüğU 1937 yılı hesabı kııtğisi hakkında kanun liı-

_viha ına dair (3/249, 1/77) 20 · \ " • 1940 tarihinde 3831 sa.vıh kanun olıı 
l'll.k kabul edilmiştir. 

31 - Vakıflar uıııwıı müdürlüğü 1936 mali 
yılı hesubı katisine aid mutabakııt beyanna
mcsinin suntılduğuıuı dııir Divıını muhas bat 
ı·iya~eti tezkcı·esi!c Vakıflar uınum müdürlüği.i 

1936 mali y ılı kati hesabı hakkmd.a kanun lii.yi-
lııısıııa dair (3/207. 1/353) 10- V · 1940 tnrihind 3817 :ııı y ılı kanun obı

rak kabul cdilmiştiı·. 

32 -· Vakıflar ıunum müdürlüğü UJ37 mali 
yılı hesabı katisine aid mutabakat bu,,·annamcsi
nin sunulduğuna dair Divaııı ınuJıasebat riyaseti 
tczker şi)e Vakülar umum müdürlüğü 1937 mali 
~·ılı hesabı katisi lıukkında kanun l iiyihasına duir 
(3/261 , 1/82) 

33 - Vıın gölü ~efain işletın idaresinin 
1935 mali ,vılı hesabı katisine aid mutabakat bc
ynnnaıncsiııin sunulduğuna daiı· Divanı ınuhase

bat Riyascti te?.kcrcsile Van gölü işl tıne idure
ı.inlıı 1935 ,n lı hesalu katisi hakkında knnuu lfı, 

14 · Vl · l 940 tarihinde 3881 sayılı kanun ola 
rak kabul edilmiştir. 

yihasına dair (3/214. 1/237) 1 . IV • 19-l-0 tariJıindc 3791 sayılı kanun ola
nık kııbtıl cdi lıııdir. 

34 - Yarbay Menıed 'alithaddin Sııgun hak
kında Askeri tcınyiz ınahkenwsincc verilerı ka
rarın 3410 sayılı knnıın muvacehesinclc salahiyet 
noktasından tedkiki ilc rnnhkcme ııin ileı·idr itti 
ha?. edeceği emsal i kararlııra esas olmak üzen• 
keyfiyetin bir kararla tesbiti hakkındaki Divant 
ınııhuııebat enciiıncni ınazbata.~ına dair (5/17) 

:33 - Yüksek Mühendis mektelıi 1935 yılı 

hesabı katisine aid ' ınutııbııkat lıcyannnınc~iııın 

sıınulrlıığuııa dair Dh·anı ınuhuselıııt ri ,,·nseti lez
kercsill• Yüksek mühendis mektehiniıı 19:~;) .nlı 

lıcsahı katisi hakkında kanun lfı,viha.sınıı rlıiİr 

13 - V- 1940 tarihinde JJ74 sııyılı karar olarak 
kabul cdilntiştir. 

(3/ 17-l, 1/ G) .J.. Xll . 1939 tıırihinclc 37-!3 !!lı,,· ılı kıınun ola
I'IIk kııhul edilmiştir-. 

Gümrük ve inhisa.rlar encümeninden gelen mazbatala.r 

1 - 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların ta
diline dair kanun liiyihruu hakionda (1/338) 24 . V . 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 a

,vılı kanun ola.rok kabul edilıni,ıir. 
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2 - Ereğli kömür havzıısındaki ocaklarda 

sü~ün olarak kullanılmak üzerıı dışandan geti
rilecek kerestenin kilosundan a.).ı"QW,akta olau 
resmin beş kuruşa indirilmesi hakkında ı ;+ , 
Hatay menşe ve mevridli ınahsulat ve mamuliitın 
gümı·ük resimlerinin indirilmesi hakkında 

1/ 102, lıal'içten memlekete idlıal edi lecek kok kö
mürü gümrük resminin indirilme~i hakkında 

l / 219 sayılı kanun layihalarile !nhisı.ırlar idare
sinin ı939 yılı ihtiyacı için dışarıdan tedarik 
edilecek sandıklık tahtaların gümrük resmiu
den 2294 sayılı kanunun verdiği ~alithiyctc i ti 
naden tenzilut yapıldığından keyfiyetin tıısdikı 
hakkında 3/ 98 sayılı Başvekilet tezkeresine dair 

3 - Fevkalade vaziyet dotayısile bazı vergi 
ve resimlere zam İcrasına ve bazı maddelerin 
mükellyefiyet m.evzuıına alınmıısına dair kanun 
Jfıyihası hakkında (1/338) 

4. - Gümrüklerde istimal olunan bazı evrakıı 
ınüdafaa pulu ilsakı hakkındaki 2456 sayılı ka
nunun ı nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun luyihıısı hakkınd:ı (1/189) 

5 - Havai münakalatta lrullarulan ınahrukat 
ve yağlarm resimlerden muaf tutulması hakkın 

da Londrada imza edilmiş olan mukavelenin tas
dikı hakkında kanun layihıısı hakkında (ı/253) 

6 - Merkezi Pariste olmak üzere Bcyn.clmi
lel Şarab ofisi teşkiline dair olan roukaveleye il
tihakımız hakkında kanun J iiyihasına daiı· 

(1/119) 

7 - Muamele vergisi hakkmda kanun layilıa
sına dair (1/340) 

8 - Sanayide kullarulan ibtidai maddelerin 
gümrük resimlerinin indirilmesine dair ı/70 
ve sanayide kullanılan makine aliit ve edevat ve 
bunların yedek ve tecdid parçalımnın gümrük 
resirolerinin indirilmesi hakkıııda 1/71 sayılı 

kanun liiyihalarına dair 

9 - Türk bira fabrikaları (Bomonti - ek
tar) Türk anonim şirketindensatın alınacak fab
rikalar bedelinin 1nbisarlar umum müdiirliiğti 

ı 7 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı kanun olaı·uk 
kabul edilmiştir. 

17 - V - 1940 tarihinde 3 28 ı:ıayıl ı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17- I- 1940 tarihinde 3776 sııyılı kanun olarak 
kabul edihniştir. 

ı - IV - 1940 tarihindl' :n92 sııyılı kaıımı olıırak 

kabul edilınL,tir. 

20-XII-1939 tarihinde 3752 sayılı kanıın olarıık 
kabul edilmiştir. 

28 - V - ı940 tarihinde 3 43 ~ııyılı kanun olaruk 
kabul edilmiştir. 

1Ş-XII-ı939 taı·ilıiı,ıde 3746 sııyılı kanun oluı·ak 
kabul edilmiştir . 
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mütedavil sermayesinden ödenmesine dair kanun 
layihBBı hakkında (1,1368) 26-IV-1940 tarihinde 3811 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

H&riciye encümeııinden gelen mazba.tıı.lar 

l - Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ih
raç edilecek mallar ve halen güınrüklerimiıde 
buhuıan Alınan mallarının kafiesinin ınenıl<'

ketimizc idhal olunması hakkındıt kanun liiyi-
hasına dair (1/317) 22- V . 1940 tarihiııdl' 3 38 sayılı kanun oltı

ı·ak kabul edilmiştir. 

2 - BeyneimiJel sıhhi nıukaveleııamcııiıı tas
dikı hakkındaki kanuna müzeyyel 3722 sayılı 

kanuna. ek kanun lii.yihasma daiı· (1/360) 3- VJ- 1940 tarihinde :~87 sayılı kanun ıılıı

nık kabul edilıniştiı·. 

3 - Hulgari~tıına 5 000 000 kjloluk nınn
zam bir odun kömürü kontenjıını verilmesine 
ınütedai ı · tenti olunan notuların tasdikı hıık

kındıı kanun l iıyihasmn dair (l/217) 

4 - Ueniz musadere hukukuna dair kııııuıı 

liiyihıısı hakkında (1/355) 

3- Havai münakaliıtta kullanılan mahrukal 
ve yuğlıırın resimlerden muaf tutulınıısr hak
kında Loııdradıı imza ediJmjş olan mukavele
nin tasdikına dair kaınm liiyihası hakkıııda 

ıa- V -1940 lıırihiııde :~826 sııyılı kanuıı ola
ı·ak knhul edilmiştir. 

10- V ll -1940 tarihinde 3894 sayılı kaııun oln
ı·ıı k kabul edilmiştir. 

{1/253) 1 -IV -1940 tarihinde :3792 sayılı kanun oltı

mk kabul edilmiştir. 

6 - lııgiliz ıncnşeli mallar lıed ll e ı·inin su
reti tesviyesi ve idhııl edilemeyen 1 ngiliz morı
şeli malların idhııliııi teminen notıı tcatisi sn
retile yapılan anlaşınıının tasdikı hakkında ka-
mm liıyihnsma dair (1/322) 30- V- 1940 tarihinde 3 61 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
7 - Merkezi Pariste olmak üzer Beynel

ınilel Şarnb ofisi teşkiline dair olan mukavele
ye iltihakıımz hııkkmda kanun liıyihaııına dair 
(1/119) 

8 - Türkiye Cüınhuriyeti ile Macaristan 
Krrallığı arasında akid ve imza olunan hukuki 
ve ticari mevaddı adliyeye müteallik mukavele
namenin tasdikı hııkkmda kanun liıyihasına da
ir (1/271) 

20- XII- 1939 ta!'ihiHde 3752 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - Xll - 1939 tarihinde 3754 sayılı kanun ola
rak kııbul edilmiştir. 



- 103 
9 - 'rürkiye - Alıııaııya m·aKınclıı iıııza edil

miş olan ticaı·i ınubadelelere nıütedair hususi 
nıılıi~ıııa ilı• tediy~ aııla~ınasıııııı tasrlikı hakkııı
da kanun liıyihnsıııa daiı· (l j.ı64 ) 

10 - Türkiye - Estonyıı Ticaret Ye kliı·in!{ 

anlaşmalarına müzeyyel protokole ilişik (B) 
listesinıle d<·ği~iklik yapılınası hakkında teati 
olunan mektublarııı tıısdikııın daiı· kaının l fıyi

lııısı hııkkıııda (1/212) 

ll - 'l'ürkiye - Fı·aıısa ticaı·et ,·e seyrisefaiıı 
mukaveleııaınesine nıüzeyyel anlaşma il e Tediy~ 
anlaşması vt• tetüııııuatının tasdikı lıakkıııdıı ka 
ıııııı llıyihasıııa dair (1/233) 

12 - Türkiye ile lngilt e ı·e aı·uısındu 2 eyliıl 

19% tarihinde iıııza eLii len 'l'lirk - Ingiliz ticaret 
,.e kliı·iııg anla~ınasıuın tasllikııın daiı· kunun 
l ılyi hası hakkında (1/303) 

13 - Tül'kiyc - lııgiltenı arasında ıuünakirl 
27 ıııayıs 19:JS tarihli ıııüzeyyel ticaret ve kliı·iııg 

nnlaşıııasıııııı türk~e nıetııiJHle görülen iınla fııı·k

ları ill' tabı hatalaı·ı Ye tercüıııc farklannın tas
hilıi i~in tea li edilen notalar ile nwdıutu o laıı ımı 

salıhalı anlaşmanın tasdikı hakkında kanun lfı 

yihasına dııiı· (l/287) 

14 - 'l'üı·kiye - lııgilten' müzeyyel t icar·et 
ve kliring anlaşnıası ile tadil edilmiş bulunaıı 

2 ,._l'itıl l!ı:ı r; tıiJ·ihli Tit·ııı· .. t ,.,. kliı·iıı~· aııla,ıııası· 

na bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğaıılıırmın ilil.v<'
sinc dair kanun layihası hakkında (1/96) 

15 - '!'ürkiye - İngiltere ticaret ve kliriııg 
ıııılaşmasıııa bağlı ve hu~usi taka~.ı nıevzu teşkil 
c•dıın Türk ıııııllıll'l listesine, bedelleri Coınmo<.li
ties Limited şiı·ketiııe ödenecek eşya müstesna 
olmak üzere, bütüüu 'l'üı·k emtiasının idJıali için 
teati olunan notnların tasdikı bakionda kanun 
liıyihaımıa. dair (1/227) 

16 - Türkiye - lugiltere ticaı·ut ve kliriııg 
aıılaşıııasıııa nıeı-lıut listeye kitab vc ıııevkntel r 
için her üç ayda bir 6 000 liralık bir kontenjan 
ilih·esi hakkınıla kanun liiyihasıııa dair (1/256) 

17 - 'Piiı·kiye - Ingiltere tiraret ve seyı·ise 

fııiıı ınnahedesinin tadiline ıııüteallik anlaşmanın 

'i - VI.ll-1940 tarilıindt• 3910 sayılı kıııııın oln
rıık knlml Nlilıniştir. 

ıa - Xl l - 1939 tarihinde 37.ı4 ııııyılı kunıın ulu
nık kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3864 sayılı kıınıııı olnı·ııl< 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3R57 sııyılı lwnun ulııı·nk 
kıılıııl cdilıniştir. 

30- V- 1940 tarihinde :J!l65 sayılı kanun olııı·ak 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3 58 sayılı kanun ola ı·ak 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3859 sayılı knııun olıırnk 
kalıni edilmiştir. 

30 - V- 1940 tarihinde 3 60 sııyılı kanun olaı·nk 
kabul edilmiştir. 



- 104 -
tnsd\kı hııkkında kanun Hiyihıısına daiı· ( l j:l37) 

18 - '!'ürkiye - lııgiltere ticlll'Ct ve tediyc an

laşması ile ın elfuflarının tasdikı hakkında ];anun 
lfi.yihıısıııa dair (1/336) 

19 - 1'üı·kiye - l~veç klil'ing anlaşnııısuıın bıı
:t.ı hüküınleı·ini tadil için tt'ati olunan notalarııı 
tasdikı hakkında kanun layihıısıııa daiı· (l /245 ) 

20 - '!'ürkiye - bveç ticaret ve kliriııg anlaş
ınıılarile nıcrhutıaı· ırun bir ay ınüddetle temelidi 
hakkında kıınıııı lfiyihasına dair (1/325 ) 

21 - 1'fırk.iye - ltalya ticaret ıı.nlaşınasınıı 
zeyil olarak imza dilmiş olan pı·otokolün tns
dikıııa daiı· kanun layihası hakkında (1/ 34!1 ) 

22 - Türkiye - 1sveç ticaret ve tediye anlaş
malarile mel'lıutlarının tasdikı hakkıııda kanun 
liiyihasınıı daiı· (l/357 ) 

23 - Türkiye - İtalya ticaret aulaşmasıua 
bağlı 2 sayılı listede tadilat ierası için teati olu
nan notalaı·ın tasdikı hakkıııda kanun layilıasına 
dair ( 1/228) 

24 - '!'ürkiye - Lettouya ticaı·et anlaşmasına 
bağlı .A ve B kontenjaıı listeleı·inin iptali ile ye
niden tanzim olunan listelerin bunlanıı yerine 
kaim olınası için teati olunan notalarııı tasdik1 
hakkında kanun layihasına dair (1/222) · 

25 - Türkiye - .Macaristan arasında ııkid 

ı· e imza edilen Konsoloslu.k mukavelesinin tns
ılikı hakkında kanun layihasına dair (1/242) 

. 26 - Türkiye - Romanya Ul'llsıııdıı :ıkdcdi 

len tieaı·et vt> tediye anlaşınııJaı·nıın tnsdikı hnk
krnda kanun layihasına dair ( 1/ 277 ) 

27 - 'l'ürki.ve - 'ovyet 'osyıılist ('ümlıuri

yetleri lttihadı ıı.ra~ında münakid demiryo llar 
ınukııvelennıne ·inin 21 nci ınııddt-siııiıı 2 n<'i 
fıkrasının tadiline daiı· kanun liıyilııısı lıııkkııı

da (1/215) 

2 - 'I'ürkiye - nriye dostluk n iyi konı

şuluk mukavelenamesi ile ınerbutu bulunan 
1 2, 3 4, 5 ve 6 nttmıı.rıılı protokoll~r i P hususi 

30- V- 1940 tarihind<' :1862 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştiı· . 

aO- V- 1940 tnrihiııd p ::ıil6G sayılı kıınıııı olaı·nk 

kahul edilmiştir. 

17 - VI- 1940 taı ·ihind e 38H4 sayılı knıııııı olııt •ılk 

k:ıhııl edilmiştiı·. 

:;10- V- 1940 tal'ilıinde a852 sayılı kanıın o laı·ıık 

kabul edilmiştiı·. 

30 · V - 1940 tarihinde 3853 sayılı kaıııın olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

10 - Vl - 1940 tarihinde 3 80 sııyılı kanun olıı 

l'llk kabul ediJ.mjştir. 

30- V- 1940 tarihinde ::ıR!i.ı sayılı kanıııı olımık 
kabul edilmiştir. 

30- V -1940 tal'ilıind <• :JH!if) silyılı loı. ıııın olanı k 
kabnl edilmiştir , 

20 · XII - 1939 tarihinci 3753 sayılı kanun olu 
rak kabul edihuiJıtir . 

30- Y - 1940 tarihindP 3 fi6 sıı.nlı kanun olııı·ak 

kabul edilmiştir. 

10 ·IV- 1940 tarihinde 3ROO sa~· ılı lııınuıı olaı-ak 

kabul edilmiştir. 
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protokol ve bu anlaşmanın Lübnana da teşmi

line müteallik beyanname ve her iki Hiikfunct 
arasında yeni bir emlak itililfnaınesi akdine 
mütedair mektubun tasdikı hakkıııda kanun layi
hasına dair (1/411) 

29- Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı 
anlaşmasınm üç ay müddetle wr.atılnıası lınkkııı 

da kanun Hiyihasına dair (1/328) 

30 - Türkiye - Yunanistan arasında imza 
edilen suçlularm geri verilmesi ve ceza) sahada 
karşılıklı adli yardım ınuahcdcsinin tasdik-ı hak
kında kanun Hlyihasına dair (1/243 ) 

17- VI -1940 tarihinde 3883 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3863 sayılı kanun olaı·ak 

kabul edilmişti r. 

20- XII - 1939 tarilıinde 3755 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninden gelen ma.zbata.lar 

J - Alnııın_vayn fi 050 000 liı-a_vıı kadın rlıı·a~ 

edilecek ınallar ve ha len gümrüklcrimizdc buhı 

nan Alınan ınallaı·ının kiiffcsinin ıneınleketiınize 
idhal olunınıısı hakkında kımtın lftyihasına daiı· 

(1/317 ) 

2 - Buğdayı koruma karşılığı vergısı kanu
mına ek kanun l ii.vihnsı hakkında (1/168) 

3 - Bulgarisıana 5 000 000 kiloluk ıuunzanı 
bir odun köınürü koııtenjanı verilmesine mütc
daiı· teati olunan notalıırın tasdikı hakkında ka-

22- V - Ü40 taı-ihinde 3 3 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - 1 - 1940 tarihinde 3767 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

nun lii~rihasına dair (1/217) 13 - V - 1940 taı-ihinde 3826 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

..ı - 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların la-
diline dair kııuwı l fı~· ihası hııkkmda (1/33 ) 24- V- 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti r. 

5 - Ereğli kömür havzasındaki ocııklarda 

sütun olarak kullanılmak üzere dışarıdan getiri
lecek keı·estenin kilosundau alınmakta olan 
resmin beş kuruşa indirilmesi hakkında 1/48, 
Hatııy ınenşe ve mevridli mahsuliıt ve mamula
tın gümrük resiınierinin indirilmesi hakkında 

1/102, Jıaı-ic;ten memlekete idlıel edilecek kok 
kömürü gümrük resnıinin indirilmesi hakkında 

1/219 sayılı kanun lii.yilıalarile İnhisarlıır ida
resinin 1939 yılı ihtiyaeı için dışarıdan tedarik 
edilecek sand:ılclık tahtaların gümrük resmin
den 2294 sayılı kanunun verdiği saliihiyete isti-
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nadeı;ı tenzilat yapıldığından keyfiyetin tıısdikı 
hakkında 3/98 sayılı Başvekidet tezkeresine dair 

6 - Ereğli kömür havzasındaki ocakların bir
leşti ı·ilmesi hakkında kanun layihasına dair 
(1/290) 

7 - Fevkaliide vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resiroJere zam İcrasına ve bazı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna aıulınasına dair kanun lfıyi
hası hakkında (1/338) 

8 - İngiliz ıııcnşeli maller bedellerinin sureti 
tesviyesi ve idhal edilemeyen İngiliz menşeli 
malların idbalini teminen notıı- teatisi suretile 
yapılan anlaşmanın tasdikı hakkında kanun la
yilıasına dair ( 1/322) 

9- Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel 
Şarab ofisi teşkiline dair olan ınukavelcye iltiha
kımız hakkında kanun layiliasma dair (1/ ll!l) 

10 - Muıınıele vergisi hakkında kanun layi
hasına dair (1/340) 

ll - Muamele vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair kanun layihası 
hakkında (1/170) 

12 - Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir 
fabrikalrı) kaydinin hıidud ve şümulünün tayini 
hakkında Baııvekiilet tezkeresine dair (3/69) 

13 - Muhtelif su işleri için sarfedilecek pa
ranın sureti temini hakkındaki 3483 numaralı 

kanunun 2 nci maddesinin tııdiline dair kanun 
layiliası hakkında (1/341) 

14 - Sanayide kullanılan ibtidai maddelerin 
giimriik resimlerinin indirilmesiııe dair 1/70 
ve sanayide kullanılan makiııa alit ve edevat 
ve bunların yedek ve telıdid parı:alarının güm
rük resimlerinin iııdirilmesi hakkında 1/71 sa
yılı kanun liiyilıalarına dair 

15 - Türkiye- Almanya arasında imza edil
miş olan Ticsri mübadelelere mütedair lıususi an
laıınıa ile tediye anlaıımasının tasdikı hakkında 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı kanun olarak 
kabul edi lmi~tir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3867 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir . 

17- V- 1940 tarihinde 3828 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3861 sayı lı kanun olurak 
kabul edilıniştir. 

20-XII-1939 tarihinde 3752 sayılı kanun olar·ak 
kabul edilmiştir. 

28-V-1940 tarihinde 3843 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - I - 1940 tarihinde 3766 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25-XII-1939 tarihiııde 1162 sayıl ı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

24-VII-1940 tarihinde 3906 sayılı kanun olarak 
kabul edilııllştir. 

15-XII-1939 tarilıiııde 3746 sayılı kanun 'Olarak 
kabul edilmiştir. 
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kanun layihasına dair (1/464) 

16 - Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
kanununa bazı muvııkkat maddeler ckJenmesinc 
dair kanun layihası hakkında (1/453) 

17 - Türkiyede harb silahı ve mühimnıatı 
yapan husus! sanayi müesseselerinin kontrolü 
hakkında kanun layihasına dair (1/79) 

18 - Türkiye - Estonyn Ticaret ve kliriııg 

aulaşmalarıııa müzeyyel protokole ilişik (B) 
listesinde değişiklik yapılması hakkında tcnti olu
nan mcktubların tasdikına dair kanun liLyihaı;ı 

hakkında ( 1/212) 

19 - Türkiye - Fransa ticaret ve seyri ·c[aiıı 
mukavelenamesine müzoyyel anlaşma ile Tcdiye 
anlaşması ve tctümmatının tasdikı hııkkında 

7-VIII-1940 ı tarihinde 3910 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

24-VII-1940 tarihinde 3902 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - I - 1940 tarihinde 3763 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 -XII - 1939 tarihind 3744 sayılı kanun ola
rak kabul edilnıi~tir. 

kanuıı lilyihasına dair (1/2:33) 30 -V - 1940 tarihinde 3 64 sayılı kıınun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - Türkiye ilc İngiltere arasında 2 ylı11 

1 !J36 tarihinde imza f'dilen '!'ürk - İngiliz ticaret 
ve kliı·ing anlaşmasının tasdikma dnir kanun lfı 

yihası hakkında (1/303) 

21 - Türkiye - İngiltere arasında münakid 
27 mayıs 1 93R tııı·ihli nı üzeyyel ticaret ve ki i ring 
anlaşmasının türkçe metninde görülen imla fark
laı·ı ilc tabı hataları ve tercüme farklarının tas
hihi i~in tenti edilen notalaı· ile merbutu olan mu
sahhah ıınlıışınaııın tasdikı hakkında kanun la.vi
hıısına dair (1/287) 

2:l - Türldye - lngiltere miizeyyel ticaret 
ve kliring anla~:nıası ile tadil edilmiş bulunan 2 
eylUl 1936 tu!"ihli Ticaret ve kJiring anlaşmasına 
bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının ilavesine 
dair kanuıı l iıyiha · ı hakkında (1/96) 

30- V - 1940 tarihinde 3 57 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

30- V - 1940 tarihinde 3865 sayılı kanuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3 5 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2:3 - Türkiy - İngiltere ticaret ve kliı-ing 

anlaşmasına bağlı ve husus! takasa m vzu teşkil 
eden Türk mallaı·ı listesine, bedelleri Comnıodities 
JJimitl'cl şirketine ödenecek eşya müst<ısnıı olmak 
üzere, bütün Türk cmtiasmın idhali için tcati 
olru1aıı notnların tıısd ikı hakkında kanun layiha-
sına dair (1/227) 30 - V- 1940 tarihind' 3 59 sayılı kantın olaı·ak 

24 - Türkiye - lngiltcre ticıır t ve kliı-ing 

anlaşmasına mcrbut listeye k:itab ve m vkutelcr 

kabul edilmiştir. 
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i<;in her ü~ a,vdıı biı· 6 000 Jimlık bir kontenjan 
ilavesi hakkında kanun liı,vilıasıııa dair (l j :.!.)(i ) 

25 - Tüı·ki,ve - lıı giltc ı·e ticaret ve se,vı· i 'l' l'uin 
muıılıede~inin taciilin' ınüteııllik unlaşnıanıu tas
dik ı lıakkındu kumm li\.vihasınu tlair (1/337) 

26 - Türkiye - İngiltere ticaı·et ve leeliye an
laşması ile melfuflarının tasdikı }]akkında ka
nun l a,vihasına dair (1/336) 

27 - Türkiye - 1sveç kliı·ing ıuılıı.5nıusının 
bazı büküınleriııi tadil için tcati olunan notalaıın 
Lıısdikı hakkında kanuıı layihasına dair (1/2-lri) 

28- Türkiye - lsvcç ticaret ve Iiliring anlaş
nıalarile morbutlurıııın bir ay nıüddetle teındidi 
hakkında kanun liiyihasına dair (1/325) 

29 - 'fürkiye - !sveç ticaret ve tediyo ıuı
laşmıılııril e nıerbutlarının tıısilikı hakkında ka
nun layillasına dair (1/357) 

30 - Türkiye - ltıılya ticaret anlaşmasına 
bağlı 2 sayılı listede tadilat icrası için teati olu
nan notalarııı tıısdikı hakkında kanuıı lii.yihasına 

dair (1/228) 

31 - Türkiye . İtalya ticaret ıınlaşnıusınu 
zcyil olarak imza edilmiş olan protokolün tııs 

dikına dair kanun lii.yihası hakkında (1/ 349) 

32 - Türkiye - Lettonya ticaret aniaşınasına 

bağlı A ve B kontenjan listesinin iptali ile yeni
den tanzim olunan listelerin bunlarııı yerine kaim 
olması için teati olunan notıılann tasdikı hakkın
du kanun layihasına dair (1/222) 

33 - Türkiye - Romanya. arasında akdedilen 
ticaret ve tcdiye anlaşmalarının tasdikı lıakkındıı 
kanun liiyilıasına dair (1/277) 

34 - Türkiye - Yugo lavya ham af;von satışı 
anlaşmasının üç ay müdd tle uzatılınası hakkın
da kıınun lfi,vihıısma dair (1/328) 

:30 - \ ' - J 940 taı·ilıindc 3860 sayılı kanun olarak 
kabu.l edilm iştir. 

30 - \' - J !140 taı·ilıinde 386:l sayılı kanun ol anık 
kabul edilnıiııtir. 

30- V- 1940 tıırilıinde 3 67 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - VI- 1940 tarihinde 3 8-1 sayılı kanun olarak 
kabul edi lmiştir. 

30- V -1940 tarihinde 3852 say ılı kıınun olarak 
kabul edilmiştir. 

10- VI- 1940 ta.l'ihinde 3880 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30- V -1940 hırilıinde 3854 sııyılı kıınnıı olıırak 

kabul edilmiştir· . 

30- V -1940 taı·ihinde 3 53 11ayı lı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1940 tarihinde 3 55 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 

30 - V - 1940 tarihinde 3 56 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V -1940 tarihinde 3 63 sayılı kanun olarak 
kabul edi l.mişti r. 
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Maarü encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankara Hukuk fakültesinin lllaarif ve
kaletine devri hakkında kanun Hiyihasına dair 
(1/420) 

2 - Devlet konservatuvarı hakkında kanıııı 

liıyihasma dair (1/374) 

3 - Devlet memurları nylıklarmın tevlıid ve 
teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) nu
maralı cedvelin Maarif veldletinc aid kısmmda 
değişikJik yapılm ası hakkında krumn liiyihıısınıı 

dair (1/378) 

-! - Devl~t memurları aylrklarınm tovhid 
ve tcııdülüııe dair ol~n 3656 sayılı kanuna ha.ğ

h (1) sayılı cedvelin 1ıfaıırif vekaleti kısmında 

değişiklik yapılması lıııkkrnda kanun liıyilı ıısına 

dair (1/415) 

5 - Devlet memurları aylıklarının tevhl<i ve 
teadülüne dair 3656 sayılr kanuna bağlı (1) AAyıl ı 

redvelin Maarif v<>kôleti kısmmda değişiklik ya
prlmıısı hakkında kanun liıyilııısına dair (1/431) 

6 - Devlet ml'ınurları aylıklannın tevhid vı> 

teadülüne dair 3656 sııyjlr kanuna ba~lr cedve
lin Maarif veka.Jcti kısmına iliıvo edill.'<'ek ücret
li memuriyatler hakkında kantın layilııısına daiı· 

(1/457) 

7 - Köy enstitüleri teşkili hakkmda kanun 
liıyihasına dair (l/339) 

8 - 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiş

tirilmesi hakkında kanun liıyihasına dair (1/393) 

!l - Vilayet hususi idarelerinden maaş alan 
meınv.r ve ınualliııılerin tekaüd maıışlıırı hakkm
daki 2097 ayılr kanuna ikinci bir nıuvakkat 

madde ilfn,esine dair kamııı layilıusı hakkında 

30- V -1940 tariliinde 3848 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20- V- 1940 tariliinde 3829 ısayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - V- 1940 tariliinde 3833 sayılı kanun olarak 
kabul edilmjştir. 

5- VI -1940 tarihinde 3 77 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24- VII- 1940 tariliinde 3901 sayılı kanun olıı

rıık kabul edilmiştir. 

ll- IX 1940 tarihinde 3921 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir-

17- IV -1940 tariliinde 3 03 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir-

22 - V- 1940 tarillinde 3 34 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir-

(l/332) 19 -VI -1940 tarihind 3886 sayılı kıınıın olarak 
kabul edilmiştir, 
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Maliye encümeninden 

1 - Amortisman sandığma veı·ilmiş olan 6,5 
milyon liralık avansın arttırılması hakkında ka
nun liiyibasına dair (1/250) 

2 - Askeri ve mülki tekaüd kanununa bazı 
lıü.kümler eklenmesine ve mezkür kanunun 4 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun Uiyilıası hak
kında (1/359) 

3 - Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti 
hakkında kanun lii.yihasına dair (1/34) 

4 - Buğdayı korunın karşılığı vergisi kanu
nuna ek kanun liiyihası hakkında (1/168) 

5 - Bolu mebusu Lütfi Görenin, askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra ilii.vesine dair kanun teklifile askeri ve 
mülki tekaüd kımununun 66 ncı maddesine bir 
fıln·a eklenmesi hakkında kanun liiyihasına dair 
(2/19, 1/82) 

6 - Çay kanunu liiyilıasına dair (1/218) 

7 - Danıga resmi kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun lfıyihası hakkında 

(1/169) 

- 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların ta
diline dair kanun liiyihası hakkında (1/338) 

9 - Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda 
sütün olarak kullamlmak üzere dışarıdan geti ri
lecek ker stl•nin kilosundan alııunakta olan res· 
min beş lmruşa indiı·ilınesi hakkında 1/ 48, Ha
tay m nşe ve mevridli mahsuliıt ve mamulii
tın gümrük resimlerinin indirilmesi hakkında 

1/102, hııric;teıı m ınlekete idlıal edilecek kok 
kömürü gümrük resminin indirilmesi hakkında 
1/ 219 sa.nlı kanun l!ı,vilıalaı:ile lııhlsarlnr idare
·inin 1939 yılı ihtiyacı iı:in dıŞ<ırıdan tedarik 
edil~cek sandıklık tahtalarm gümrük resminden 
22!1; ~~~~'ll ı kanunun verdiği ~ııliıhiyct • istiııad rı 

ten?.iJut pıpıldığuıdaıı keyfiyetin tasdikı hakkın

da 3/ !l sayılı Ba~vekalet tezkere ·ine dair 

gelen ma.zba.ta.lar 

1 

17- I- 1940 tarihinde 377 sayılı kanun olaı·ak 
kıt b n 1 edilmiştir. 

22' - V - 1940 tarihinde 38::15 sayılı kanun olal'ak 
kabul edilmlştir. 

21-Vlll-1940 taı·ihinde 3911 sıı,yı lı kanuu olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

8 - I - 1940 tarihlnde 3767 sayılı kanun olarak 
knbtıl edilmiştir. 

21 - VIII - 1940 tarihinde Büt<:e cncü·nı enine 

iade edllmiştir. 

27-III-1940 tarihinde 371!8 sayılı kanun olnmk 
kabul edilmiştir. 

3 - I - 1940 ta ıihinde 3765 sa.vılı kanun olaı·nk 
kabul edilmiştir. 

24 - V - 1940 tarihinde 3 40, 3841 ve 3842 sıı

yılı kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

17 - I - l!J40 tıı.rihind' 3775 sayılı kııııuıı olarak 
l<nhııl t'dilmiştir. 
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10 - Ereğli kömür havzasındaki ocakların 

birleştirilm esi hakkmda kanun layiJıasına dair 
(1/290) 

ll - Erzincan ve Erzincan yer - sarsıntısm

dan mütessir olan ınıntakaya yardım için ya
pılan ve yapılacak olan her nevi nakliyattan alı
nacak ücretiere ılair kanun lfıyihası hakkmdıı 

30- V- 1940 tarihinde 3867 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/ 361) 10- VII- 1940 tarihinde 3893 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - EylUl : ikinci te~ı-in Hl39 aylarnııı aid 
raporun 3 ncü fıkrıısı hakkında (3/197) 14 -VI- 1940 tarihinde encümene iade edilmiştir. 

13 - Fevkalildc vaziyct dolayL~ilc bazı vt'q~i 

ve resimlere zam icı·asına ve bazı maddelerin ıııü-
kellefiyet mcvzuuna almma.~ma dair kunun 11\yi
hası hakkında (1/338) 

14 - Genel Kurınay Başkumruıı seyahat ve 
ikıunet yevnıiyesi hakkıııda kanun lil.yihasma dair 
(1/285) 

15 - Güımüklerde islimal olunıın bazı ev
raka nıüdafaa pulu ilsakı hukkındaki 2456 sa
yılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ekien 
mesine dair kaııım lilyihası hakkında (1/ 189) 

16 - Harice gönderilen ateşcnıilitcrlerin hiz
metçileri için harcıı·ah vcrilib verilmiyeceğinin 

tefsiri hakkında Başvckillet tezkeresine dair 
(3/145) 

17- Havai ınünakaliitta kullanılan malırtıkat 
ve yağların re imlerden muaf tutulmasL hakkın
da Londrada imza edilmiş olan mukavelenin tıı~

dikına dair kanun layihası hakkında (1/253) 

18 - Muamele vergisi hakkında kanun layi
has_ı:ııa dair (1/340) 

19 - Muamele vergisi kantınunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmı>siııe dair kanun Hlyihası 
hakkında (1/170) 

20- Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (C) fıkrasındaki (Tasirhoneler ve ta~iı

fabrikaları) kaydinin budud ve şümulünün tayi
ni hakkında Başvekalet tezkeresinı> dair (3/69) 

21 -Sanayide kullanılan ibtidai ınaddeleı·iıı 
gümrük resimlerinin indirilmesine dair 1/70 ve 

17- V -1940 tarihinde 3828 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tariliinde 3770 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3776 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

10- IV - 1940 arilıinde 1170 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - IV- 1940 tarihinde 3792 sayılı kanun olarak . 
kabul edilmiştir. 

28 -V- 1940 tarihinde 3843 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - I - 1940 taribinde 3766 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1939 tarihinde 1162 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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sanayide kullanılan makine alat ve edevat ve 
bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük 
reııiınleriııiıı indirilmesi hakkında 1/71 sayılı ka
nun layihalarına dair 

22- Şark menatıkı dahilinde mühtaç zürr~a 
tevzi edilecek araziye dair olan 15.05 sayılı ka
nımım şünııılü sahasının tayini hakkmda Başve
kalet tezkeresine dair (3/148) 

23 - Türkiye Cüınlıuriyet Merkez bankası 
kanımuna bazı muvakkat maddeler eklenmesine 
dair kanun layihası hakkında (1/453) 

24- Vakıflar kanımımım 30 ucu maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/231) 

25- Vakıf memba sularile orman ve zeytin
liklerin işletilmesi hakkında kanım layihasına 

dair (1/161) 

26 - Viliiyet hususi idarelerinden maa~ alan 
memur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkın

daki 2097 sayılı kanıma ilcinci bir muvakkat 
madde iliive ine dair kanun liiyilıası hakkında 

(1/332) 

15 - XII - 1939 tarihinde 3746 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - VI- 1940 tarihinde Adiiye encümenine. 

24 . VII - 1940 tarininde 3902 sayılı kanun ola
ı·ak kabııl edilmiştir. 

12 . VI . 1940 tarilıinde 1188 sayıh karar ola
rak kabııl edilmiştir. 

21 - VIII - 1940 tarilıinde 3913 sayılı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - VI - 1940 tarihinde 3886 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Meclis hesabla.ruun tedkiki encünıeninden gelen mıuıbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi: Riyaseti Cümhur 
ve Divanı muhasebat 1938 mali yılı kati hesalı 
cedvelleriıün sunulduğuna dair (5/23) 

2 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı uirinci 
teşrin : birinci karnım ayları hesabı hakkında mu-

1938 mali yılı Hazine hesabı umuırusıııe idhal 
edilmek üzere 18 - III - 1940 tarilıinde Hüki'une
te tevdiine karar verilmiştir. 

rakıblik raporu (5/26) 20- lll- 1940 tariJıind ol..'1uınmştur. 

3 - Büyük .Millet Meclisi 1940 yılı ikinci 
kanım ayı hesabı hakkında (5/2 ) 10·- rV -1940 tarihinde okunmuştur. 

4 - Büyük l\Iillct Me<!lisi Hl40 yJiı şubat Ye 
mart ayları hesabı hakkında (5/29) 7- Vlll-1940 taıilıindo okıııımuştur. 

5 - Büyük lllillet l\Icclisi muhas besi eşhas 

borçinn lınkk.ındıı (5/27) 15- IY- 1940 tarilıinde tasvib edilmiştir. 

6 - Büyük 'Mill t 1\leeli i ve müştemilntı 
ile lifilli saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında 
(5/30) ll- IX -19,l0 taribinde okıınmuştur. 
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Milli Müdıı.faa. encümeninden gelen ınazba.tııla.r 

1 - .Askeri ceza kanununun bazı maddeleri
nin dcğiştirilm~si hakkında kanun layilıasına 

dair (1/424) 

2 - Askeri ceza kanununun 47 ve 148 nci 
maddclrrinin d!'~~tiı ·ilmcsi haklanda kanun l5.yi
lıasma dair (1/ 334) 

3 - Askeri ınuhakenıe nsulü kanununun bazı 
rnnılclel criıı i n rJt.i:(i~tirilııws i hakkında kanun la
yihıı~ına dair (1/ 430) 

4 - Askeri muhakeme nsulü kaııunuııun 3 
ııcii marldrsiııin tnd ili lı akkmda kanun liiyihıısınn 
dııir (1/ 335) 

5 - A~keri ve miilki tekaüd kanununa bazı 
lıiikiimlcr cklrn rncsin<' ve nı<'zkur kanunun 4 ncü 
nıarl<lrsinin !ad iline da ir kanlin lily-ihasr hak
krnılıı (1/359) 

fi - Askerlik kanununun ceza faslına bir 
mad<lc iliivcsine dair lmnuıı lilyiha hakkında 

21 - VIII - 1940 tarihinde 3914 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 -V- 1940 tarihinde 3823 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21- VIII- 1940 tarihinde 3915 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - V- 19-10 tarihinde 3824 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22- V- 1940 tarihinde 3835 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/432) 24- VII - 1940 tarihinde 3899 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - Askerlik kanununun 35 nci maddesinin 
(C) frkra.~mın dci!i ştirilmt'Si hakkında kanun lii
yilıasına dair (1/470) 

R - .Askerlik kımununun 58 n<'i maddesinin 
d(·ği ~t.irilm<'si lıııkkrnda kantın H\yihasma dair 
(1/343) 

9 - lll1 sayılı kanunun 58 nci maddesine 
3810 sayılı kanunla ckleııen fıkranın değiştiril

nıesi hakkında kanım lftyilıasma dair (1/478) 

10 - 1122 sayılı kanuntın 2 nci maddesinde 
zikı'cdilen rulıi malUliyetlcrden mezkftr kanu

nun 3 ncü mııddcsinin tarifatma dahil olan şe

killerin dördüncü derece üzerinden tcrfihi ica
hcdih etmiycccğinin tefsirine dair Başvt>kalct 

tezkoresi hakkında (3/100) 

ll - Deniz nıusadı.- r·e lıulrukuna dair karnın 
lii~· ilınsı hııklaııdıı (1/355) 

ll - IX- 1940 tarihinde 3920 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - IV- 1940 tarihinde 3810 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll- IX -1940 tarihinde 3917 sayılı kanun olarak 
kabul edil.miştir. 

17 - I1940 tarihinde 3771 sayılı kanun olarak 
kabul edil.miştir. 

10 . vn -1940 tarihinde 3894 sayılı kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 
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12' l;;•rlikli t•rhaı;ılaruı ıııaaıtJımnııı lnlıid 

,. • t atiiii ii hakkınolu 1/ 25-! w Uünııiik ınuhafaaı 

kıtahıı·ıntlu ıııkını kuıııuıaru olanık kullııııılacak 

haşg~oliklilo•ı· hııklııııdıı ı 1270 ':ı.nlı loııııııı liıyi .. 
hıı l ııı·ıım dııir 

ı:l - · Uo·ıı<' l klll'lllıt." lmşkaı uuııı ~t•yıthııt 1 ,. 

ikanıe t ,l ' t·nııiyt'Ni hakknı dıı kanun liiy i ha:>ııııı 

ılair (1/ 2H5 l 

H Jl aı·icc :ı;öııtlcrilt>ıı ataşoıııilitc!'lniıı hiz. 
nıeı ·ilt·ri i~iıı hun·mılı Vl'l'i l iıı l'eı·i l mi.vt'ceğiniıı 

tt'Cııiri !111 kkıııda Bıişvekfılf't 1 cı.kc.rcsiıııı dııil· 
( :l/ 1 4'ı l 

ı :; Ihtiyat Nuiıı·~· I'C ihtiyat u ·hri ıııcıııuı·· 
laı· lıııkkıııdııki 1071:i sayılı ka ııuıınıı :~ vo· 14 ıı<·Ü 

ııııı.ôdulı• l'iıiiıı ıa.tiliıı·· dııil' kaıııııı Jiı~· ihnsı hak. 
ımıila ( 1 13:~3 ) 

Iii lstııııloııl ııwlousu lio·ııenıl 1\:i?. ıı n lüını-
hı-kiı · iıı. ııshı·ı· ı.tirlrnleriıı .vcı· i nc ail\' pfradın

ılan lıil'iııin ıılıııııııısı lıakkıııda kuınııı trldil'iıw 

Jııiı· (211 ) 

.17 lstikliıl ıuuılııl~·ıı.~ı kıuıuuuııu ıııiiıA!.'' .'l'l 
69 ı;ıı:vılı knnunıı <'k 3:l79 sıwılı kıııııııııı lıir 

maddt• ili'ı11·siııı • rlair kııııuıı lii);Jıııs ı hııkkıııd» 

ı ı;:~ı;4 ı 

l k - .Jıı ıı dııl'llııı ~ulıa.vlıjhnılıuı ıııiilckııid yiiz
haşı ve üstt·ğıııcıılcı·in kaza jaııdurnııt komutan 
lıklannda nıütekııirleıı ist ihdanı t•tli l bileerklrri 
hukkıııdıı J,ımun lıl,vihasuıa ı:Lıiı· (1/ 443) 

l!l i\ l illi ~J üdafmı vekili tin~e tesis e<lilt'n 
tııy drııosunn 10 000 lirııyıı kadıır ıniitedın·il sı•ı·· 

ıııa.rc• wrilnı "<i hakkındıı knnun lllyihıısııııı dniı· 

f 1 /42ri 'ı 

:10 llnl ıı sııhııylıu· heyl'l ini' muhsru tl!rl'i 
kıuııınıınuıı t .ıfl-1 ·ıı.nlı kanunla cl ğişirilc•n -1 u<.'ii 
ınmiıl l'liiniıı tııtliliıH• rlaiı· knıınn liıyihnı< ı lwkkın· 

dn (1 -l2f> \ 

21 
( l/67) 

Örfi idııı·ı> kıuııınu la,viJuısıuıı dıı.ir 

2:ı - Türkiyoo ba ı·b ilülıı v . mühinııuatı 
yapan busu.<~i ıınnyi mü .· lerinin kontrolU 

1 • I . 1940 uırihinJl' 317!) N!ı,, ; ılı kanun ulıı
ı·ak k:ılıııl c>clilıııi~tiı·. 

l l . I - l !l-lO t.~ ı ·ihinde :l770 AA~'I Iı kanun ol ıı · 

mk kııb ııl edilıııi~Lir. 

10- 1 \'- 1!1-10 tarihiııd<' 1170 sıı.nlı karnı· ol:ı . 

ı·ıı k ka lııı 1 c .U i 1 miş li ı· . 

~ . l \ '- l!l•IO tııı · i hind~ :17!l3 s:ırılı kmııııı ııla 

rıık kıılıııl ••clilıııi~t i ı · . 

Bu lııı-ııstııki ll:ıhilb· · · .. nı· iiııwııi ııı :ı zh:ıt;ı" 

:!11 - 1\' - ı!l-111 t a l'ihiıulr k;ıhııl l'rlilmi~tir . 

:.!-1 . 1 \' - l fl~(l tarihiııılı• : ı><OI sıı.nlı k:ııııııı olıı · 

nık Jııılntl rdilnıiştir . 

ll . 1.\ - l!l.J.ll tıırihiııılc> :19:.!:.! saydı kıınııo ola· 
rak knhııl ı •dilıniştiı· . 

:!1 - \'lll . ın.ıo tarih ındı• :3!116 . n:vılı k:ınıııı • ıl H

ı~ık k:ılıııl r-dilıııi~tir . 

;ı . r ıı ., Ht-!0 tarıJı.iııdı· :ı~!) ><ııyılı l..ıııııııı ıılıı

l'llk kııhul c•dilıııiştir 

:.!2. \' - 1!)-lO tarihinele 3832 sııyılı kıuıun ıılımık 

lrobul edilmiştir. 
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hakkınila lmnuıı lfıyilıa;ıuıu dııir (1/ 79 ) 

:!3 - Yal'iıay l'ı'l cıııcd Salillıaddiıı Suguıı hak

kırıda .\skcl'i tı•myir. nııılıkcıııc ·in~~ veıill'n kıl · 

nı.ı·ııı a.ııo sayılı kanuıı mııvıı<'l'lı<'sindc· suliihi · 
.ı·ct nokla.~uıdau tı•dkil i ilc mıılıkı•nıl'rıiıı ill'riıh· 

ittihaz !'dcı:cği ı•ııısııli karariuru <'S<Is olmak iizı> 

re k •yfiyetin bir kıımrhı t••shiti hakkıııılnki 

Divımı muhn.~ı·hııl rnrünı!'lıi ıııar.lıatıı.'lna rlııir 

(5/ 17) 

:!.ı - r cd d\ sulıay \'\' uckcı-i ııı c ııı u ı · lar huk
kıııduki ı076 say ılı kıınuıııın ~{ ncü ııınddcsiniıı 

dcğişlirilmc. i hakkınila k:mıın ı n~·ilıas ına ilaiı · 

(1/ 476) 

:!:i - Zclzdrden za ı·ıım uğnıyıııı lwd,•li ııakıli 

ı · ı· atı lıakkırırlıı kanıın lnyilı:ısııııı ılniı· < ı ;4~ ) 

3- I - 1940 turibinde 3762 snyılı kunıın olarak 
kahul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde ıı74 :ıayılı knı·ar nlııl'nk 

kııbul edilmiştir . 

ll - LX - J940 ı.arihiııdı · ~92::1 sııyılı k:ıııuıı olnrıık 

kabtıl edilmiştir. 

21 - VIil - 1940 uuihind :3912 sayılı kıınıtıı ola
rak kab u 1 edilıui.şti ı·. 

Nafia encümeninden gelen nıubata.lar 

.\ııkı\1'11 ıtıı lmk rııküıtrsi iıışaıılıııın ik
llllıli i~iıı ın~o ,., ı!l41 srıırleriıır g-('~iei tııalıhii 

dP gil'i~ilınl'si hııkkııııl>ı ı;:ııııııı liıyilııısınn dnir 
t l / :lH2J :3- L\' . ı n-w uıı·ihiııdı ' : ı/!16 ~ııyılı kııııım olu 

rak k:ıhııl ı·dillllitir . 

·J ı ), . ,· lı • l ıı ııv.ı.vullıırı wııııııı nı üdürlüğü 

tı·şkil iıl kaılı·olııı·ııu; n ıiitP:ıllik ı ;~ı; ı \'i' Dr\'lt· ı 
Jlıımyollııı· ı ıııııııııı ıııiidüı·ıiiğ-ü lt'şkiıiıtı lıııkkııı 

•lıılli :ı.ı:!.ı s:ı~· ılı k>tııuıııın lııızı ııındılt·leriniıı 

tııdiliıw dııiı· ı ;: ı.ı7 sıl~'llı knınııı liıyilıalıırı lıfll< · 

kıııd:ı 

:ı tıi .nı rlıııkıı- j,t~s.,onu ıııhııı lı·a k n ' lı·ıııı 
lııııluıllııı·ııııı kaılaı- yııpıl:ıl':ık ıl<'ıniryollaı· ı hıık 

kıııduki :J:!Ii:! ~a.vılı kaııuıııın ı IH·i ıııadd('!'liııiıı 

tadiliıw dııir kıııııııı lıi_,· ilıası lıııkkıııd:ı (lj 36:i ) 

~ ı•:ı·ziııc•ıtiJII \'(' ı.;ı·zitii'UII ,I'P I' Hrı<lllll!i111 -

,)ıııı ıııülı'<'"-'ir oımı ıııınhıkayu .nıı·dını iı;in ,nı 

ııılan 1'r ynpılıı~uk nlıııı hı·ı· ııı• 1 i ıı:ıkliy:ıtııııı ıılı 

ıııu'ıtk iiı-rı• ıl,, ı·ı · dııiı· kıınuıı lfı.'·ihnsı hokkıııdıı 

ı ı nlfil) 

:, Jl il.llı..ttı·ll ıı,,· rılıııı lıu1.ı ııwıııuı· 1'<' ınüs-

ıulı ılı • ııılı• r·i ıı yııpııııııy:ı~ııklun i~lı·r lıukkınılıı kıı -

t:{- \' - w.ıo l:ırihiıırlf• 3 :!2 ~ıı_, · ılı kıııııııı olarilk 
kalıul ı·rlilnıiı ı ir. 

6 - \' - 19-W lııt·ihind ;{ L3 <ıa~· ılı kııııtw vlnrolı 

kııhul Nlilıniştir . 

ıo - VII - ı !l40 tnrilıintlı· :ı , ~ : ı ,;ı,n lı lı n ııım ııl 

nık kıılıul ı•rlilmi~tiı·. 
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nun liiyihasına dair (1/221) 

6 - Muhtelif su işleri için sarfedilecek pa
ranın sureti temini bakkındaki 3483 numaralı 
kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair kanun 
liıyihası haklunda (1/341) 

7 - Posta, telgrai ve telefon uınuın müdüı·
lüğü teşkilat kadrolarına müteallik kanun layi
lıası hakkında (1/266) 

8 - Sivas - Erzurum hattının Uzuııahnıctl l cr 

istasyonuna kadar terndieline dair kanun lıiyihası 

3 - 1 - 1940 tarihindL· ~in2 Ra~·ılı kanun olııı·ak 

kabul edilmiştir. 

24 -·VII - 1940 tarihinde 3906 sayılı kanun ola
rak kabııl edilmiştir. 

13 - V - 19+0 t~rilıinılc 3~ I !.J Rny ılı kanıııı ola
rak kabul rdilıııiştir. 

hakkında (1/27ri) 13 - XII - 1939 tal'ilıin<k 3i45 ·ayılı kanun ola
rak kabu l edilmiştir. 

9 - Türkiye - Sovyet Sosyalist Cümhuriyet
leri lttihadı arasmda münakid demiryolları mıı
kavelenamesinin 21 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının tadiline dair kanun lil.yihası hakkında 

(1/215) 10- IV- 1940 tarihinde 3800 sayılı kantın ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - Zonguldak ile Kozlu arasmda bir de
miryolu inşası ve gelecek senclcre sal'i taahlıüde 

girişilmesi hakkında kanun layihasma dair 
(1/427) 5- VI -1940 tarihinde 3879 sayılı kantın olarak 

kabul edilmiştir. 

Sıhhıı.t ve içtima.l muavenet eııcümeninden gelen ınazbatalar 

1 - Beynelmilel Sıhhi mukavelenamenin tas
dikı hakkmndaki kanuna müzeyyel 3722 sa.yılı 

kanuna ek kanun liyihasına dair (1/360) 

2 - 1122 sayılı kanımun 2 nci maddesinde 
zikredilen ı·uhi maJuUyctlerden mezkilr kımunun 
3 ncü maddesinin tarifatma dalıil olan şekillerin 
dördüncü dereec üzerinden terfibi icabedib etmi
yeceğinin tefsirine dair Başveldllet tezkeresi hak
kında (3/100) 

3 - Srhhat ve içtimai muavenet vekilieti tcş

kiHit ve memurin kanununa bağlı 3 sayılı ecdve
lin dcğiştirilınc i hakkında kanun layihasma dair 
(1/255) 

4 - Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa 
tev,:i edilecek araziye dair olan 1505 sayılı ka-

5 -VI - 1940 tarihinde 3 78 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - I -1940 tarihinde 3771 sayılı kanun olarak 
kabili edilmiştir. 

13- V - 1!>40 tarihinde 3820 sayılr kanun olaı·ak 
ka bul edilmiştir. 
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nunun şümulü sahasının tayini hakkında Başve-

kilJet tezkeresine dair (3/148) 17- VI -1940 tarihinde Adliye enetimenine 

Te§kilitı esasiye enoümeninden gelen mazbatalar 

ı - Askeri katiblikten mütekaid İrfan Ak
yüz hakkında Askeri temyiz mahkemesince ve
rilıni§ olan karar ile 1145 numaralı kararın ne
suretle telif edileceğine dair Divanı muhasebat 
encümeni muzbatası hakkında (5/16} 

2- Muhtelif nırrc ilerte wı·ilcıı kararlar üze
rine Meclis Arzuhal encümenince ittilıaz edilmiş 

olıın kararların tekcınmül etmiş bir Meclis kararı 
olub olmadığının tayini hakkında Başvekillet tez
keresine dair (3/89) 

3 - Yozgad eski mebusu Emin Dramaıım, 
Arzuhal encümeninin 25- IV -1938 tarihli haf
talık karar cedvelindeki 1402 sayılı kararın 

Umumi Heyette müzakeresine dair takriri hak-

~1- V- 1940 tarihinde 1187 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

31 - V- 1940 tarihinde 1186 sayılı karar olarak 
kabul ~ir. 

kında (4/2) 8- I -1940 tarihinde 1165 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Ziraat encümeninden gelen mazba.ta.lar 

1 - Çay kannnu layilıasına. dair (1/218) 27- III- 1940 tarihlnde 3788 sayılı kannn ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - Köy enstitüleri teşkili hakkında kanun 
liiyilıasına dair (1/339) 17 - IV -1940 tariliinde 3803 sayılı kannn ola

rak kabul edilmiştir. 

3 - Merkezi Pariste olmak üzere Beyııel

ınilel Şarab ofisi teşkiline dair olan mukavele
ye iltilıakımız hakkında kanun layihasına dair 
(1/119) 

4 - Orman umum müdürlüğü teşkiliıt kad
rolarına müteallik kanun lii.yihası hakimıda 

(1/265) 

5 - Orman umum müdürlüğü tcşkilut kn
tınnnna ek kanun lliyihası hakkında (1/177) 

20 -XII - 1939 tarihinde 3752 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 -V - 1940 tarihinde 3818 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 • Vll-1940 tarilıirıde 3904 sayılı kanun ola
rak kabul edilıni,tir. 
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6 - Vakll memba sularile orman ve zeytin

likleriıi işletilmeşi hakkında knnun layihasına 

dair (1/ 161) 21 - VIII - 1940 tarihinde 3913 sayı lı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

B • MUH'l'EL /7' VE MUV1lKKA!f ENCf)MENLER 

Adli.ye ve Dabiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen ma.ııbata 

1 - Devlet şurasında açık bulunan iki ·a:ıa lı k 

için intilıab yapılması hakkında Başvekiılet tez
keresine dair (3/196) 10.-V li-1940 taribinde 1190 sayılı karar olarak 

ka bul edllmiştir. 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkeb Mtıhtelit encümenden gelen ma.ııbMaJar 

1 - Denizli mebusu Dr. Kazını Samanlıııın 
teşrii mıısııniyetitıin kaldırılması hakkında Baş

vek8.let tezkeresine dair (3/188) 
2 - İstanbul mebusu Ali Kiimi .Akyüzün tcş

rii m.asuniyetinin kaldırılması hakkında Başve

kiılct tezkeresine dair (3/137) 

3 - İstanbul mebusu Galib Bnhtiyıı.r Mkeı-in 
teşri! m.asuniyetinin kaldırılması hakkında Baş

tezkeresine dair- (3f165) 

4 - Malatya ıuebusu Nasuhi Baydaı·ın 

t~ ınasuniy-etinin ltaldınlınıısı hakkında Ba . 
vek8.let tezkeresine dair ( 31215~ 

5 - Muğla mebosu Yunus Nadinin te. !'ii 
mıı.suniyetinin kaldırılması hakkında BaşvakaJet 

tezkereııihe dair- (3/179) 

6 - [uğla mebusu Yunus adinin teşrii 
mıısuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekiilet 

t k dair (3/216) 

7 -- Muğla ınebusu 
unl.Yetinin kaldırılın 

teılı:eresine dair (3/217) 

unuıı adinin lcşrii 
hak1tında B k&J L 

22-V-1940 tarihinde 1175 sayılı karar olarak 
· kabul edilmiştir. 

20 - XII . 1939 tarihinde 1153 sayılı kamı· 

olarak kabul edilmiştir. 

20-Xll-1009 tarihiııd 1154 say:ılı karıı.r olaı·ak 

kabul edilmiştir. 

30 · V · 1940 tarihinde 1181 sayılı karar olarak 
k:ı.bul edilmiştir; 

20-XII-1939 tarihinde 1155 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

22 · V • 1940 tarihinde 1176 sayılı kıırıtr ola.ı:ak 
kabul dilmiştir. 

22 · V · 1940 tarihinde 1177 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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8 - Muğla mebusu Yunus Nad.inin le.1rii 

masuruyetinin kaldırılması hakkında Başveki!.let 

tezkeresine dair (3/227) 

9 - Muğla mebusu Yunus Nadinin t~rii 
masnniyetiniu kaldınlınası hakkında BaŞ\-ekli.let 

tezkeresine dair (3/228) 

10 - Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii 

masuniyctiııin kaldırılması hakionda Başvekiilct 
tezkeresine dair (3/226) 

U - Samııuıı ıııı•hu ·u Nuşit Fıratııı tc~rii ma· 
suniyetinin kaldırılırıusı hııkkındu Bıışnkillct tez
kt•rcsinco dııir (3/ 218) 

12 - s~ınsuıı mcbusu Nıışit l<'mıtın tc~ı-ii ınıı 

suniyetinin kaldırılması hakkııırln Bn~v~kalct tez-

22 . V . 1940 tarihinde 1178 sayılı karar olarak 
Inibul effilm.iştir. 

22 • V • 1940 tarihinde 1179 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

30 . V. 1940 tarihinde 1182 sayılı karar olarak 
kabul edil.ıiüştir. 

30- V -1940 tarillinde 11. ll sayılı kaııı.ıı: olarak 
oloı·ıık kıılıul eUilmiştiı·. 

kcresine rlııir (3/ 219 1 30 . V . 1940 tarihinilc 1184 say1lı karar olıırıık 

knhul edilmiştir. 

13 Sanısun ıııchusu :\a~it l•'ınıtııı teşrii ınıı -

snııiyet.iııiıı kııldıı-ılnıusı hakkınıla Baş\·~kftlrt tı•z. 

kcrcsim· •laiı· (3/220) 30 . V - 1940 taı·ihindc 111:!5 sayılı karaı- olarak 
kahul edilmiştir. 

14 - TrHhzuıı nwhusn Şcı·if Bil~cııiıı teşdi 

nınsuniy!'tiııiıı kalrlmlınıı~• hakkıııda Başvckfilet 

ırzkcrrsin~ rlaiı · (3/17:! ) 20 . Xll- 1939 tal'ilıinde 1156 sayılı karar ula
ı ·ak kabul edilmiştir. 

J 5 - LTrJ'a mclıu~u Sami lşbay:ııı t~~ı·ii nıasuııi
.vctinin knltlırılınası hukkındn BaşHkill('t trzkı• ı·r

sinc daiı· (3/ 1!'! ) 

J6 - U rnJ' mt'husıı ~l'rcf luğun tc rii ma
ınuıiyetinin kıılrlmlm~ı hakkıml:ı Baş\·l'kfılct 

~O. JUl -1939 tarihinde 1157 sayılı karar ola
rak ka bul e:dilıniştiT. 

trzkc~sin<' dair (3/ 139) 20-!Xli-1939 t;urjJıindt' 115 fl:Yl)J karar oJıı . 

rıık knbul dilmiştir. 

Ha.riciye ve Milli Müda.fa.a. encümenlerinden mürekkeb Muhtelit enetimenden gelen ma.zbata 

1 - Türkiye Cüııılıuriyeti ile b'ı·aııı;ıı Güııılıu

•·iyııti e lııgilt rtı KmıUığı arasmda ankarada 
i ruzalanıuı üç uırııilı yardım nıualıedesile Jlle.t'· 

lmllarmm tasdikı hıılduııda kıınun lfıyiha.,;ııın 

ıloir (1/269) - .WB9 taı·i.h.ind 37 sayili kanuıı <ılara k 
kabul edilıııiıştir. 
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Adliye, Bütçe, Dahiliye, Milli Müdafa.a. ve Nafia. encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mü

rekkeb Muva.kka.t enoümenden gelen ma.zbata. 

ı - Devlet demiryolları istimlak kanununa 
müzeyyel 1607 sayılı kanuna hir madde ekien
mesine dair kanıın lnyihası hakkında (ı;4ı3) 26 - VI - 1940 tarihinde 3887 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er 
üyeden mürekkeb Muvakkat encümenden gelen ma.zbata 

ı - Gümrük umumi tarifesinin 695 numa
rasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lii-
yihasuıa dair (ı/304) 18- I- 1940 tarihinde 3781 ay:ılı kanruı olarak 

kabul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, İktısad, Maliye, Milli Müdafa.a. ve Ziraat encümenlerinden seçilen 4 er üyeden 
mürekkeb Muva.kkat encümenden gelen ma.zbıı.ta. 

ı - Milli korunma kanunu liiyihıı.sına dair 
( 1/30ı) 18 -I - ı940 tarihinde 3780 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, Da.hiliye, Gümrük ve inhisarlar ve Ma.liye encümenlerinden seçilen 8 er üyeden mürekkeb 
Muvakkıı.t encümenden gelen ' ma.zbıı.ta. 

1 - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntı

smdan müt ir olan mıntakada zarar görenlere 
yupılacak yardrm hakkında kanun layiliasma 
dair ( ı/298) ı7- I -ı940 tarihinde 3773 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, Dıı.hiliye, İktısad ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkeb Muva.kka.t encü
menden gelen ma.zbata. 

1 - Başvckulet bağlı l\'latbuat uınum müdür
lüğü teşkiliıw ,.e Ya?.i[elcriu<' dair kruınu liiyilıa ı 

hakkında ( l/ 404 ) 22- V - ı940 tarihinde 3 ' 37 sayılı kaııwı olnrıı l> 

kabul edilmiştir. 
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Iskan kanunu Muvakkat encümeninden gelen ma.zbata 

1 - Şark nı cnııt ıkı dahilinde muhtaç zürraa 
tevzi edilecek araziye dair olan 1505 sayılı ka
nuntm şüm ul ü ~ahasının tayini h akkında Baş

vekii let tezkeresine dai r (3/148) ' 17 - VI - 1940 ta rihinde Adiiye eneümenine 

Memurin kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbata. 

- Meınuriıı kanununun 46 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasındaki (R eyctte) tabirinin şüınulü

nün tayini hakkında Bıı~vekiilet tezkeresine dair 
(3/ 1 78) 20 - Xll - 1939 tarihinde 1152 sayılı karar ola

rak kııbul edilmiştir . 

Orman kanunu Muva.kkat encümeninden gelen mazbata 

- Orıııan kanununun :H44 sayılı kanunun 
5 nci ınadd esil c tadil edilen 127 ncıi ıu~ddesinin 
son fıkrasıııın tefs iı-i lıakkuıda Başvekalct tez-
keresine dair (3/146) 22 - III - 1940 tarihinde Ziraat, tktısad, Dahi

liye, Milli Müda.faa, Maliye ve Bütçe encümen
lerine. 



4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanunlar ve kararlar 

Heyeti uıııunıiye , 1 nci içtima zı.ıı·fın~la 186 

kanun ilc 46 ka ı·nr kabul etmiştir. Bunların m1-
nıı.ıı·ııhıı•ı ik taı·ihleı·i vr lııı~lıklan ıı~aı;Htaki c<·ıl

vclclt! göstcrilmiştiı· : 

Kanunlar 

No. Serlevbn 

:na Türkiye Cünıbu:riyeti ile Fransa Cümhuriyeti ,·e İngiltere Kıl'l.lllı ğ • 

ıı. ı·asıııda Ankııı·ada imznl.a.nan ii<; tırraflı yardım nıuahecle. ilc ıııı>ı·

hutlıı.rının tasdib."llıa dair kanun 

3739 1939 mali yılı ınuvazenei uınuıııi.ve kıı nununa hağlı hazı clnirc hüt
çelel'inde değişiklik yapılması hakkındıı kanun 

3740 Devlet demiryolları vt• limanlan i~! tııı c umum müdürlüğünün 193G 
mali yılı hesabı katl knmınu 

3741 Postu, telgrat ve telefon uıııuın müdürlüğünün .1935 mali .v ılı hı>~ahı 

kati kanunu 

3742 VakJr!nr uıııuqı müdürlüğünün ! !):~:; nıali ~-ılı lıcsubı kati kauıınu 

!'!743 Yüksek mülıeudis m ktcbiniıı 193; mali yı !J lıesnbı katı kanunu 

3744: 'l'üı·kiye .- Estonya ticaret ve kl.i.ring arılaşnııı ·ıııa nı üzeyyel :.!9 nğusto~ 
193 tar·ihli protokol· ilişik B. list s:Uıdc yazılı pıııuuklu ıııeusucat 

kontenjanının indirilmesine n~ pamuk ipliği, ham <leı•i V<· lın~·nııı1 

tutkal kontenjanlannın arttınJmıı ınn ınütcdair Taliinde Estonya 
Hüklını til tcati olunan mcktııbların kabul ve tasdikı hakkında kanun 

3745 Sivııs - Erzurum hattının Uzunııhınedleı· istasyonuna kadar terndieline 
dai·r kanun 

3746 aııayide kullanıları iptidai maddclel'le ınnkine, ııliit VI' ı•d •vııt vı· 

bunlaruı yedek ,. tecdid purçalarınııı "ümrük rt'Sinılcri hakkında 

Hükfımctçe ittilıaz olunan kanırlarııı tıısdikına dair kanun 

~747 Ce7.a kanununun ınevkii m ı·iyete va7.1lıa müteııiJik 25 mınıamlı kıı 

nuııtm 29 ucu madrlcsin hir fıkra ilih·<' i hakkıncia kanun 

374 i\Iclıakiınirı teşkilatma aid ıılıkfınıı nıuad<lil kanumın 5 ııri ınııdclı•sil • 
mııdd i ımıvakkate ine bir r fıkra ilfinı·inc nıütedair 9 1 nunıar·alı 
kanunun 2 nei mııdd sinin uıdili lıııkkındl1 kamm 

3749 i\lcşhııd sıı~lıırm rnnlıak<>me usulüne dair 3005 suyı lı kanunun 349 
sayılı knmınJa d ğiştirill'n -! rırii maddesini değiştiren kanuıı 

3750 1939 mali ~-ılı ıııuvazeııl'i unııııııiye kanununlı bağlı D c •dvı>liııdc 
d ği iklik rapılmıısı hakkında kanun 

3751 Hudud v sttlıill r ılıhat umuın müdürlüğü 1939 ınall yılı büt~e~intle 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

3752 :\!erkezi Pariste olmak üzere Beynclmilel Şarııb ofisi teşkiline dair 

Tarihi 

8 XT 19!'!9 

27 Xl l!l!'l!l 

1 - Xl! J93!l 

1 - XIJ 19:l!l 

4 - Xll - ı9:l9 

4 - Xll - 1939 

13 - XJ 1 - 1939 

13 - Xll - J!l:.l!l 

15 - JCTI - 1939 

zo - xn - ı9::ı!ı 

20 - XII 19:~9 

20 - XII 19:19 

20 . xıı ı9:ın 

20 - XII - 1939 
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loto. Serlevha Tarihl 

2D ikinci t r~rin 1!-)2-! tıu·ilıli LTıd ıışınııya Hükfuuetiınizin de iltilıakı 
hakkında kanun 

:37!'i:3 Tü ı·kiy\' Cü m hm-iyeti ile i\lacııristan Kırallığı arasmda akid ve im
za olunan konsolosluk mukavPlesilc ınrrbutııt:rnın t.nııdiilı lıal:::kıııdn 

kılllllll 

:n;;-ı Türkiye Ciinılıuı· iyeli ile Mucaristuıı Kırallrğı arasmda akicl Ye im
za olnnaıı hukuki VP tiNır1 ın evadnı adliyeye ıniiteallik ıniinasc

lıetlPı·c dair· ıııuko,relrııaıııı•nin tasdikr hakkında kanllll 

:mı:; 'l'üı·ki,V<' l 'iiınhuı·i y<·ti ill' 
de• Ank:ımda iııııa <)Wleı ı 

Bclcdiy<' Y<' rg-i vı• rc~imleri 

s;ı~r ılr kmıuna ek kanun 

Y uııaaislaıı arasında 7 - lll - UJ:3f) tıu·ilıin

muabeclenin tasdikı lıakknıda kıınmı 

hakkındaki 26 şııhat. 13-10 tarihli ve 423 

:17!'i7 1 'eza <'Vh'l·ilc ıııahkr.ınc binaları inşas ı karşıhğr olarak uJınacak lıarı;

laı· V(' ımılıkünılam iidclli ril ecC'k yiyec('k hrdellrı·i hakkındaki kanıı-

nu ı ı lııı zı ııııııldclrı·in i d"'ğişt iren kanun 

!'!7fiR \'il il,V<'I id:ıı·psi kaıııııııııııın 62 n ci nıaddrsinı• biT fıkı-u ilfıvcsinc dair 
kaııuıı 

:ri!\!1 l.ö zııınıı lıaliııdl' y ı • ııi askrı·i ıııulıasebeciliklcı· teşkili için Maliye vc-
l;iıl l't iııc xaliilıi.I'P I l'l' l'ilıı wsi hakkında k:ınım ' 

3i60 1\oıı .,· ~ ovas ı ~ıı l amu iJurcsiııin l!l::l5 nıaJI yılı lıesabı kati kanunu 

:3761 Aııkuı·a Yüksek ziraa t .:ııstitüsüııüıı l!J3G mali ;,:rlı h esabı kati kanunu 

:Ht}:! 1 [ir.ııll'tleıı ııynlaıı bazı ııı c ıııııı · n' miistahd nılcri ıı .' ·apo ınıyacakları 
işl er· lmkkrnJa kanun 

37(;3 Türkiyc•dP hal'lı sil:11ı \ '!' ıniilıimnıatı yapan lıusnsi sanııyi ınücssese

lcriııin kontrolü hakkında knıııın 

3iti-l l"ııını·n lll'lı·cli.vP ,\'l' ıııiitı•allik ıılıkfııııı cczııi.rc hakkında 16 ni~ruı 13-!0 
tarih Vf' -1 (j ımnı anı lı karnınun bur.ı maddelerini ıııuaıllil 1608 sa
yılı kaııuıınıı hiı · iu (·i nıneldesini değiştiren kanun 

:376!) Damga res nıi lwnııııunuıı bazı lıiikiiınlcriııiıı değiştirilını~~inc ve !ın 

kamına lııızı hükümler ı ·klcnmesiııe dair kanun 

376(; :.ıuanıelc ' '<' rgisi lmııuııunun lıau hükümlerinin dcğiştirilmc ine ve 
IJıı lmıınııa hazı lıiikiimlrı· cklcnme..~ine dair kanun 

:3767 Buğuayı korunııı karşılığı '' ergisi kannnwıa ek kanun 

37ü8 Zolzclu nııntaknsıııuıı ~l'zıı hükümlerile tevkif kıHarlarınııı infazmrn 
trlı irin e dııir kanım 

3i69 1935 maJi .'·ılı hrsnln kati kmııınu 

3770 (,.ıuı>l kurrnay Başkanınuı seyahat \ 'C ikamet ycvmi~'esi hakkında. ka
nuu 

3771 Aııkeri mallıllerin terJ'ihine dair olıın 551 sayılı kanunda tad.ilflt yapan 
1122 su.yılı kanunllll 3" ncü nı ad desini deği tiren kanun 

3772 58 917 000 lirııbk,fevkalii.de talısisat verilmesi lıakkmdaki 362 .sayılı 

kanuna ek kanun 

3773 Brzincana ve F.rzincıın yer sarsıntısından mütecssir olaıı rumtakoda 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkında kanun 

20 - JITI - 1939 

20 - XII - 1939 

20 - )([I - 1989 

20 - XJl - 1939 

25 - XII - 1939 

27- XII- 1989 

27 - :xn - 1939 

27 - )([I - 1939 

27 - xn: - 1939 

27 - )([I - 1939 

3 - I - 1940 

a - I - 1940 

3 - I - 1940 

3 - I - 1940 

5 - I - 1940 

8 - I - 1940 

10 - I 1940 

12 - I - 1940 

17 I 1940 

17 - I - 1940 

17 - I - 1940 

17 - I - 1940 
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No. SerleV'ha 

3774 Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde ınünakale yapıl
masma dair kanun 

3775 Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük resimlerinin tadili 
hakkındaki 2294 sayılı kanuna tevfikan İcra Yelrilieri Heyetince itti
haz edilen karariann tasdiluna dair kanun 

3776 Gümrüklerde istimal olunan bazı evı·aka müdafaa pulu ilsakı hak
kmdaki kanunda ba.zJ değişiklik yapılmasına dair kanun 

3777 Kaçakçılığm men ve takibine dair 1918 sayılı kanunun bazı madde-
lerini değiştiren kanun 

3778 Amortisman sandığma verilen avansın tezyidine dair kanun 

3779 Gedikli crlıaşların maaşlarının tevhid ve teadülüne dair kanun 
3780 Milli kanınma kanunu . 

3781 Gümrük tarilesinin 695 numarasının (D) pozisyonunun tadiline daiı· 
kanun 

3782 1939 mali yılı muvazenei umuıniye kanununa bağlı bütçe ve codvel
lerin bazılarında değişiklik yapılması hakkında kanun 

3783 İnlıisarlar umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütı;esinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 

3784 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 mali yılı bütçe
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

37 5 Devlet dt•niz.,·olları iş i tme uınuııı müdürlüğü l!J3H mali .nlı bütı,:c 

sindc dd(i.,iklik yapı lın as; hakkında kaııun 

3786 Devlet havayolları wnuıu müdürlüğü 1939 mali y ı lı tıiit~esincle ıııü

ııakııl e yapılınasına dair kanun 

3787 Vakıflar umuıu müdürlüğü '1939 mali yılı bütçesinde mümıkale yıı
pılmasına dair kanun 

3'188 Çay kanunu 

37R9 Istanbul liman işleri wnum müdürlüğünün 1935 mali yıJı hesabı kıüi 

kanunu 

3790 Vakrflar uınum miidüı·lüğünün 1939 mali yılı bütçesinin bakım mas
rafı tertibine 14 000 lira ınun.ıanı talısisat ilavesine dair kanun 

3791 Van gölü · fain işletme idar inin 1935 mali yılı hesabı kati kanunu 

3792 Havai ınünakalatta kullanılan mahı·ukat ve yağlaıın resimlerden muaf 
tutulması hakkında Londrada imza edilen mukavelenin tasdikımı 'dair 
kanun 

3793 İhtiyat ubay ve ihtiyat askeri memurlar hakkındaki 1076 sayıl ı ka-
nunun 3 ve 14 ncü maddelerine birer .fıkra cklenmesine daiı· kanun 

3794 Ankara ş lu·i lınar müdürlüğünün 1936 mali yılı hesabı kati kanunu 
3795 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 mali yılı hesabı kati kanunu 

3796 Ankara Hukuk fl\külte i inşaatının ik1nnli için 1940 ve 1941 s. n !e-
rine geçici tcahhüde girişilm i hakionda kanun 

3797 lzmir liman işleri umum müdürlüğünün 1935 nıall yılı hesabı kati 
kanunu 

379 Hudud ve sahiller sıhhat umunı müdürlüğünün 1936 mali yılı hesabı 
kat kanunu 

Taribi 

17 - I - 1940 

17 - I - 1940 

17 - I - 1940 

17 - I - 1940 

17 - I 1940 

18 - ı 1940 

18 - 19·ıD 

18 - I 1940 

18 - I - 1940 

18 - 1 - 1940 

25 - lll - 1940 

27 - III 1940 

27 - lll 1940 

21 - m 1940 

29 - lll 1940 

29 - lll - 1940 

1 - IV - 1940 

1 - IV - 1940 

3 - IV - 1940 

3 - IV - 1940 
3 - IV - 1940 

3 - IV - 1940 

5 - IV - 1940 

10 - IV - l940 
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37!Hl 'l'ahlisiyc um u nı müdürlüğünün 1936 mali yılı hesabı kati kanunu 

3800 Türkiyr Hükümeti ile Husya Sosyalist F'edcı·atif Ştıı-alar Cüınlıuriycti 

lliikılıııcti ve Brıııenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Sovyet 
(;üııılnıt·iyet l cı·i Hükfıınetlcri arasında 9 tcınıııuz 1922 tarihinde Tiıf

liste akid ve imza olunan demiryolları mukavelenamesinin tasdikı 

hakkındaki 612 numaralı kanuna ek kanun 

3H01 Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın müdürlüğünün 1936 
mali yıh hesabı kati kanunu 

3 02 58 !Jl7 000 liralık fevkallide tahsisat veJ'ilınesi hakkındaki 3628 sayılı 
kaııuııa <'k kıınuıı 

3H03 Kö_,. eıı :: t itiilel'i kanwıu 

~Hl04 27 kimunuevvel 1939 tarihinde ve müteakib günlerde vukubulan zel
zelede felakete uğrayanların kurtarılmasında fevkalade hizmetleri 
görülen bazı malıkfunların cezalarının affi hakionda kanun 

3805 1939 mali yılı muvazenei umumiyesine dalıi\ bazı daiı·c bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

3806 Hatay jandarma teşkilatının maaş ve iaşe bedelleri hakkında kanun 

3807 Alay sancaklarına istikliil .m.adalyası verilmesi hakkındaki 3579 sayılı 
kanuna ek kanun 

3808 lnhisarlar umunı müdürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde (15 000) li
mlık miinakale yapılması hakkında kanun 

3t>O!J Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun 

3810 Askerlik kanununun 58 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun 

3811 Tül'k bira fabrikalan (Bomonti · Nektar) Türk anonim şirketinden 
satın al111acak .fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine ıı.id masraf ve üe
retlerin ödenmesi usulüne dair kanun 

3812 .Mutbuat kanwıunun 30 ncu ve 35 nci maddelerini değiştiren kanun 

:!813 Diyarbakır istasyonundan İrak ve tran hududlar111a kadar yapılacak 
demiryolları hakkındaki 3263 sayılı kanunun birinci maddesinin ta
diline dair kanun 

3814 lnhisarlar uınum müdürlüğünün 1936 ıııuli yılı hesabı kati kanunu 

3815 1939 mali yılı muvazenei umumiyesine bağlı bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

3816 . fludud ve salıiller sılıhat umuın müdürlüğünün 1937 mali yılı hesabı 
kati kanunu 

3817 Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 mali yılı hesabı kati kanunu 

3818 Orman umum müdürlüğü teşkilat kanunile orta orman ~ektebi 
teşkili ve m'uallimleri hakkındaki kanun ile orman koruma teşkilat 
kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

3 19 Posta, telgru:f ve telefon idaresi teşkilat ve vazifelerine aid kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

3 20 Sıhlıat ve içtiınıı.i muavenet vekaleti teşkilat ve memurini kanununda 
değişiklik yapılmasıan dair kanun 

'İ'arlhl 

10 - IV - 1940 

10 • IV . 1940 

17 • IV • 1940 

17 - IV - 1940 
17 · IV • 1940 

19 - IV . 1940 

19 • IV - 1940 

24 • IV - 1940 

24 - JV 1940 

24 . ıv 1940 

24 • JV . J940 

26 - IV - 1940 

26 • IV • 1940 

29 - 1 V - 1940 

6 - V - 1940 

8 - V • 1!140 

10 . V • 1940 

10 • V • 1940 

10 • V • 1940 

13 • V • 1940 

13 • V • 1940 

13 • V • 1940 
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382J. Vakıflar umum müdürLüğü .teşkiliitı hakk:ıııdaki kanunda değişiklik 

yapılmasına dair kanun 

3822 Devlet havayolları umum ınüdüı<lüğü teşkilat kanununda değişiklik 
yapılına ına clııiT kanun 

::1823 Askeri ceza kanununun 47 nci ve 148 nci maddelerinin değiştirilıne
si hakimıda kanun 

3824 Askeri muhakeme usulü kanunuunu 3 ncü maddesinin taciili hakkm
da kanun 

3825 Divanı mulıascıbat 1939 mali yılı bütçesinde değişi'klik yapıbnası hak
kında kanun 

3826 Bıllgaristana 5 000 000 kiloluk ınunzam bir odun kömürü kontenjaııı 
verilmesine ıniitedair ıo1aro.k Bulgar sefaretile teati olunan notola
rın tasdilu hakkında kanun 

3827 akü vasıtaları hakkında kanun 

3828 Fevkıılade vaziyet dolayısile bazı vergi · ve resimlere zam i crasına vr 
bazı nıaddelcriıı mükellefiyet. nıevzuuna alırırnasii\a dair kanun 

382!> Devlet konsewatuvaı·ı hakkında 1\:anun 

3 30 Devlet havayolları umuın müdür1liğünfuı 1 H37 mali yrlı hesabı kati 
kanunu 

383ı 3295 ıınmarah kanunla ı - I- ı938 ta rihinden itibaren mülga Derriz
bank t<>şkilatı ıneyanrna idhal edilmiş olım Tahlisi;ve umum müdür
liiğünüıı yedi ayhk hıısabı kati kaıınıın 

3 32 Örfi idare kanunu 

3833 Devlet memurlım aylıklınmm tevhid ve teııdülfuıe dair 3656 sayılı 

kanuna bağlı {1) numaralı cedveliıı değiştirilmesi hakkında kanun 

3834 34ı3 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi baklanda kanun 

3835 Askeri ve mülki tekaüd kanununda bazı değişiklikler ierasma ve va

tani hizmet tertibinden verilen ııı ııaşlara zam yapılıııasuıa dair kanun 

3 36 Vakıflar umıım müdürlüğü ı939 mali yılı bütçesinde (4 000) lira
lık münakale yapılmasma dair kanun 

3837 Başvekiilete bağlı ı-ratbuat umum müdürlüğü teşkiline ve vazifeleri
ne dair kanun 

383 Abnanyaya 5 050 000 liraya kadaı· ilıraç edilecek mııJlar ve halen 
gürnı·üklerimizde bulıman Alman ın allımnın kafl:esiııin memleketi
mize idlıal olunması hakkında kanun 

3 39 Devlet demiryolları ve limanlan işl tıne nmum miidiirlüğünün ı937 
mali yılJ hesabı kati kauunu 

3 -10 23!lfi V<' 2729 !llı.vrlı karımılarm tadili lıııkkmdıı kanun 

384ı Bazı maddelerden istihl&k vergisi ıılınması hakkındaki 2731 llll.yılı ka
nunun bazı hükümlerini değiştiren ka.ıı.ıın 

3842 Muayyen bir tarifeli .vesaiti nakliye ile seyalıai c.den yolculardau alı

nacak nakliyat resmi hakkındaki 472 ·ayı lı kaııuım tıı.dil eden knun 

3843 1\Iumele vergisi kanımu 

3ıH4 1940 mali yılı muvazenei umumiye kanunu 

ı3 - V - ı940 

ı3 - V - ı940 

13 - V - 1940 

ıs - v 1940 

ı3 - V - 1940 

ı3 - V - 1940 

15 - V - ı940 

17 - V - l940 

20 - V 1940 -

20 - V - 19-1-0 

20- V -1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

24 - V - 1!>40 

24 - V - 1940 

24 - - ı940 

24 - V - 1940 

28- V -1940 

29 • V - 19'W 
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3845 Asker·! fabrikalar ıımum müdürlüğü 193g mali yılı bütçesinde deği 
şiklik yapılmımı hakkında kanun 

3846 Devlet demiryolları ve Jimanları işletme umum müdürlüğü 1940 mali 
yılı bütçe kanunu 

3847 Devlet demiryolları ve limanları işletme unıuın müdürlüğü 1939 ınan 
yılı bülçesiııe ınuıızaın tahsisat verilmesi lıııkkında kanun 

3848 Ankıını Hukuk fakültesinin 1\faarif veldilcline devri hakkında kanun 

3849 1940 mali yıl ı ınııvazenci umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine 
109 922 000 lira fevkal ftdr tahsisat verilıne.~i hakkında kanun 

3850 Cüıııhuriycl Merkez hankasuıca Hazineye iki ,vüz elli ırıil.,yon liralık 
fevkalacd avans itasma dair krumn 

3851 Jnhi~a ı ·ln ı· ıınııun nıüdurlüğü 1!)40 mıtll yılı bütçe k.aıı.unu 

3852 'rürkiye ile lsvc<; arasında ıncvcud 20 ikinci kanun 1939 Lııı·ilıli Ticaret 
ve k li ring anJıışnıalaTile merbutlaruım lıitıı.nn taırilıiııdeu i1ıiba.ren 3:1. 
ildnri kanun 1940 tarihine kadar bir· ay ın.üddctle teoıdidi hı.ıkk.ı.rıda 
kanun 

3853 Türk ve ltalyan Hükıiııı<•t komisyonlaı·ınııı birinci iı;Lima devresi pro
tokolünün tasdikma daiı· kauuu 

3 54 Türkiye - 1 talya Ticaret aıılıı.')nuısuıa ba~Jı II saytil Ji.~Lede tadilat. ic
rasını mutazııııııııın ola rak ftal ya BUyük El~iliğile teati olunan nota
ların tasdikı hakkında kanun 

3855 Türkiyr. - Letou,ra Tir.nrct ıı ıılaşuı;ısuıa bağlı A ve B lwnt.tınjan_ liste
lrı·iııiıı ilıtııli ilc ~'eniden t ıınziın olunan listelerin lıııııların yerine kainı 
olmak iizpı·e !~ali olunan ııotalaı·m tMdikı lı akkında kauun 

3856 Türkiye ile Romanya ıınısınıla akdL'ılilm 9 son teşriıı 1939 tarihli 'l'i · 
rarrt n • trdi~·c anlaşıııa larııım tasdilona dair kanun 

3 57 Türkiye ile tııgilterc anısında 2 cylCıl 1936 tarilıiııde imza cdilcıı 
'l'ürk - lngiliz 'ricarct ve kliring aıı l aşmasıoıu tasdilona dair kııııun 

3858 Türki,l'l' - lııgiltcre müzl'yyel 'l'icarct ve kliriııg anla.~ması ile tadil 
~dilmi~ bulunan 2 cylfıl 1!)36 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı 4 nıınıaralı listeye, ı;iı;ek soğanalrının i!üvesine dair Londrada 
1nıı:iltere Hüklımcti ile teııli oltman 14 son tcşrin 1938 taı·iJıli notalıırın 
kabul v tasdikı hakkında kanun 

3 59 'l"tirkiyc - İngiltere Ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı ve hususi ta
kasa ıııevzu teşkil eden Türk malları listesine bedelleri Comınoditiee 
Limited şirketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere bütün Tül'k 
emtiasının iıllıali için teati olunan notalaım tasdikı hakkında kanun 

3860 İngiltre ile aranuzda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli Tiearet ve k.liring 
anlaşmasına merbut listeye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 lirailk bir kontenjan ilavesi hakkında İngiltere ile yapılan An
la~ınruıın tasdikına dair kanun 

3861 1ugiliz mcuşeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi ve idlıal edilemiycn 
tngiliz mı::nşeli mallaı·ın idlııılini teaı:inen nota teatisi suretti yapılan 

Anlaşmanın tll8dikı hakkında kanun 

Tarihi 

29- V 1940 

29 V 1940 

29 V - 1940 

30 V 1940 

30 V 1940 

30 V 1940 
3()_ Vi 1940 

30 - V 1940 

30- V 1940 

30 - V - 1940 

30 V - 1940 

30 - V - 19.40 

30 - V - 1940 

30 - V - J940 

30 - V - 194.0 . 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 
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~862 İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilmiş olan ı 
mart 1930 da Ankarada münalrid ticaret ve seyı·isefain muahedesinin 
tadiline müteallik .Anlaşmanın tasdilo hakkında kanun 

3863 Türkiye ile Yugoslavya arasmda mevcud 31 ınart 1939 tarihli ham 
afyon satışı anlaşın.asınm hitam tarihi olan 31 ilk kanun 1939 tari
hinden itibaren 3 ay müddetle temdidi hakkında kanun 

3864 Türkiye - Fransa arasmda tıkdolunan 29 ağustos 1929 tarihli Ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesine müzeyyel anlaşma ile Tediye an
laşması ve tetü=atmm tasdikı hakkında kanun 

3865 - Türkiye ile İngiltere arasmda münalrid 27 mayıs 1938 tarihli 
müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşmasrom Türkçe metninde görülen 
imla farklan ile tabı hataları ve tercüme farklarının tashihi için te
ati edilen notalar ile merbutu olan musahhah .Anla.~anın tasdilo 
hakkmda kanun 

3866 İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret 
ve tediye Anlaşmasile melfuflarınm tasdilo hakkında kanun 

3867 Ereğli kömür havzasmdaki ocaklarm Devletçe işlettirilmesi hak
kında kanun 

3868 Devlet havayolları umum m,üdürlüğü 1940 mali yılı bütçe kanunu 

3869 Hudud ve salıiller sıhhat umuın müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe ka-
nunu 

3870 Orman umum müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe kanunu 

3871 Vakıflar umum müdürlüğünün 1940 mali yılı bütçe kanunu 

3872 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 mali yılı bütçe kanunu 

3873 Devlet denizyollan işletme umum müdürlüğünün 1940 mali yılı büt-
çe kanunu 

3874 Devlet limanlan işletme umuın müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe ka
nunu 

3875 Posta, telgraf ve telefon umumi müdürlüğünün 1940 mali yılı bütçe 
kanunu 

3 76 . Posta, telgraf ve telefon unıuın miidürlüğüuiin 1936 mali yıl ı hesabı 

kati kanunu 
3877 Devlet memurları aylıklarının tcvhid ve teadülü hakkmdaki 365(i 

sayıb kanuna ek kantın 

387 Boynelınilcl sıhhi mukavelenamenin tıısdikı hakkındaki kanuna nıü

zeyyel 3722 sayılı kanuna ek kanun 

3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun iıışruıı hakkında kanun 
3 O Türkiye ile l sveç Ul'llsında akdedilen 29 şubat 1940 tarih li ticaret w 

tediy nnlaşmalarınm t.ıısdikına dair kanun 

3881 Vakıflat· umuın müdürlüğünün 1937 mali yılı lıcsııbı kati kanunu 

3 2 Devlet memurlım aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı 

kanuna bağlı 1 numaralı e dvelin Adiiye vek!Ueti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

3883 Ankarada 30 nuı.rt 1940 tarihinde imzalanan «Türkiye - uriye dostluk 
ve iş:i komşuluk mukavelenamesi» ile merbutu bulunan ve ayrılmaz 

Tarihi 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 

30 - V - 1940 

31 - V - 1940 

31 - V - 1940 

31 - V - ]940 

31 - V . 1!140 

ı - VI - 1940 

ı - VI - 1940 

1- VI - 1940 

1- VI - 1940 

3 - VI - 1940 

5 · VI - 1940 

5- VI - 1940 

5 - VI - 1940 

10 - VI - 1940 
14. VI -1940 

17 - Vl - 1940 
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cüzlrrini teşllil eden «1, 2, 3, 4. fi, 6 nuınamh protokoller»; cllusıL~i 
protokoll<•n; bıı nnlaşmaların Lübıuinıı teşmiJjne mütcallik «beyan
name» ve lı()r iki lfiikıiınol an:ısında yeni bir emlak itiHii'nmrıesi nk· 
d in<> ıniitcdıı ir « ıuektnbı> un kabul ve tasdi;;.ına dair kanun 

3 R-ı l svc~ ilr ııı·nınızda nıcwnd 20 >ün kiınnn 1939 tarihli klirinğ aulaş
masıııııı bn~ı hüküııılcı·i ni tndil ed en anlaşnınnın tasdilona dair kanun 

38)):1 lJ iik i nı l c r kanunile lıu ltıınunuıı bazı ıııud c:e ı crini tadil eden 3206 ve 
3.'iOJ sayılı kanunla nn bazı ıııatldelerirun cği~tirilıneııiııc ve Hiiki:ıuler 
Jmııuııuııu lıa 7. ı ınaılıleleı· iliıvcııiııe dair ka : ıun 

at-t-:ü Yi-lôyct husnsi idaı·clc rinıl ~n maaş alan ın cıııın· vr muallimlerin telmüd 
ıııauşl<ın hakkındaki 2097 su.v ılı kaınuıa iltinci bir muvak.k:at madde 
ililveııi ıı c daiı· lmnun 

:3H'ı7 ) !illi 7\lüdııfa:ı ih1i _v;!r; l;m iı:iıı ~·ııpılacak isti mlükler hakkında kanun 

:l~~->X I>Pv lt•t nwıııurları a~· hklıırıııııı tevlıid ve tı.:adülü haldnndaki 3656 
sa~· ılı k u ııuıı:ı ek ku ının 

8>'~0 Onlıı sulınylar lıt·.rı·• ine ııı ıı lısııs terfi kanununun 1494 sayılı kanunla 
d t,ğ i~lirilpıı .ı ıı!'ii ııı ıır l<l csiııin t;ıdili ıı c dai r kanun 

3S!JII l rıa ve i[l [ı .~ lwııurı ııuu ıı hıı z ı ın adddcı'ini Lleğişiiren kanuıı 

;31<~1 1 1~1anhıı1 EI Pklı'İk i ~lr ı· i uıınuıı ınüdü l'lii i'!ü ııüıı 193R yılı biliııı~osuna 

aid kanun 

38!12 Ceza evleri inşası için istikraz nkdine ve sari taahhüdat ierasma 
dair kanun 

3 '!)3 Erzincana ve Brzinran ~·er sadsıntısiDdıın ınüteessir olan mıntDkaya 
yardmı için yapılan ve yapılacak her nevi nakliyattan alınacak üaret
lere dair kanun 

3 !l.J: Denizde zabt ve musadere kanunu 

389.3 1936 mali yılı hesabı kati kanunu 

3896 Posta, lelgraf ve toleJ'on umum müdilılüğünün 1937 mali yılı hesabı 
kati kanunu 

3897 1940 mali yılı nıuvazenei umumiye kanununa ek kanun 

3898 !stiklal harbi malüllerine Yerilecek para müklüatı hakkında kanun 

3899 Askerlik kanununun 94 ncü maddesini değiştiren kanun 

3900 Eenebilerin Türlüyede ikamet ve seyahatleri hakkmdaki 3529 numa
ralı kıınnnun bazı maddelerini tadil eden kanun 

3901 Devlet memurlan aylı.klarmın tevhid ve teadiilürıe dair 3656 sayılı 

kanuna bağlı (I) sayılı cedvelin Maarif vckilliği kısmında değ~iklik 
yapılması hakkında kanun 

3902 Cümhuri.yet 111erkez bankası hakkındaki 1715 sayılı kanuna baın mu-
vakkat maddeler eldenmesine dair kanun 

3903 Orman umnn:ı müdürlüğünün 1937 mali yılı hesabı kati Jrnnunu 

3904 Oı·man umtıo\ müdiil'lüğü teşkililt kanımura ek kanun 

390.3 1940 mali yılı nıuvazcnei umumiyesine dalı~l bazı da\ro bütçelerine fev· 
kalade tahsisnt verilmesine dair olan 3849 sayılı kanuna u Iaı.nwı 

Tarihi 

17 - VI • 1940 

17 - VI - 1940 

19 • vı . 1940 

19 - VI - 19ıl0 

19 - VI - 1940 

26 - VI - J.940 

3. vn. ı940 
3 • vn . 1940 

3 -VII- 1940 

3. vn. 1910 

·ıo - VII . 1940 

10 • VII . • 940 

10 - VII - 1940 

10- vn. 1940 

12 • vn. 1940 

· 12 - VII - 1940 

24- VII- 1940 

24 • 'VII . 194() 

24 - VII - 1940 

24 • VII . 1940 

24 - VII - 1940 

24 - vn. 1940 

24 - VII - 1940 
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~o . · erlevba Tarihi 

3906 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti temini Jıakkındak:ı. 
3483 numaralı kanunun 2 nci maddesinin tacliline dair kantın 24 . vrr . ııı.ıo 

~907 D vlet memurları aylıklarııım le,• lıid ,.c teadülüne dair 3656 sayılı ka- • 
nuna ek kanun 7 • Vlll .· 1940 

3908 Y eııidcıı kul'ltlacak Erzincan şehir yorinin istiıııl~kino d:ı.ir kanun 

3909 U üyük Jlillet Meclisi 1940 mali' yılı büt~esine fevkalade tııhsisat ve
rilmesi hakkınıla kanun 

~9111 · Almını~·a ile inızalaıııın .ti{'.ari miibadelclerc mütedair hususi anlaşma. 

ticııı1 miibarlelclet·l' ai d · tcdiye 'IIl.la~nası ile bunla.ıııı. miiznyyclilt Vl' 

merbutııtınm tasdilona dair kanun 

391 1 Bazı Devlet alacaklaıının tahsil ımreti hakkında kanun 

3912 Zclzclcdl'n zarımı. ulim.vıın bedeli nak<Ü crntı hakkında kanun 

3913 Vakıf mPnılıa sularilc oı·man ve zcytinliklerin işletilmesi hakk ı non 

kanun 

3914 Askeri ceza kıı.ııtınunuo bazı maddelerini değiştir~n kıınuıı 

3915 Askeri mulıakem(' usnlü kantınunun bazı ınaddclcdui d ğiştircn kıını.iıı 

3916 Milli ınüdafaa vekiıletince istimlak olunan Husıı·cı çift, liğinde bir· tıı.' · 

deposu tesisi V(' ıuütcdııvil sermayeli bir çiftlik i<'lart"si kurulması hak

kındıı kanun 

3917 Aı<kerlik kantınunun 5 !l('i maddrsiııe ilfıvl' edilen fıkrmıııı d<•ğ-işti 

rilmesi hakkında kanun 

3918 Devlet dcmiryollaı·ı i !etme uıııunı müdürlüğü 1940 ıı ı uli .v ılı biit~:ı· kıı 

nuna ek kanun 

3919 1940 mali yılı muvazcnei umumiye kanununa baf!lı hazı daire hüt~P
leıinde değişiklik ~·ap ılması hakkında kanun 

3920 Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasının (lr~işfirilml'ı<i 

ne dair kıınun 

3921 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3658 sa
yılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağl .ı ücretli kadroların l\faarif ve
krueti kısmına bazı ilaveler yapılması Jıakk:ınd:ı kanun 

3922 Jandarma subaylığından mütekaid yüzba.~ı ve iist.eğnı'ıuerin ka7.u 
jandarnın koınutıırılık:larındıı mütekaideıı i~tihclam edilebiler~>)deri hak

londa kanun 

3923 Yedek subay ve :ıskeri memurlar hakkındaki 1076 ı;:a~'llJ knnmnm 3 n<'Ü 
roadderrini n ncjö o tirilmi'Si hııkkıııda kanun 

Kararlar 

tJ4S .\oıyııııınıı kıızasınııı (,'ıılgan nahi ,v('Sinc bağlı ı: rdiz kiiyiiıı<ll'ıı i\lııh · 

ıııııcloğlu Biiyük P~bu1.er Erdil ile kardeşi tıyni kö.wlt•ıı :\[alınıucloıllıı 

K(i~iık Rlııız r F;r(liliıı ölii.ııı <'t:'Zntıına t,:al'ptıtılmnlııı·ı lıııkkıııılıı 

11-Hl B ı·gıuuı.ı. ~lıırkc1..kö~ katibierinden Bi l iilöğlu .Aluuı•d tliğl'r ;ulı .\ lııııı•,l 

~ıılih 1'iiziinün ölüm rıwısııııı t,:al'pt ı l'llma ı hakkıudıı 

1 . vm . 1 ıı4o 

1. vm - 1940 

7 • VJJJ • 1940 

21 . vm. ı940 
21 . vm . 1940 

21 . vm . 1940 

21 . VIII. l!l~O 

21 . vm. ı940 

21 . \ ' l l [ . 1940 

ll IX 1940 

11 rx 1!l40 

11 IX 1940 

ıı . rx ııı4o 

1l . JX . 1940 

11 • TX 1940 

'll . IX . 19·W 

15. xn . Hl~9 

15 . xn . 19a9 



131 -
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1 I.i O Uirl'suııun 1\i '!ltJl ıı nhi ,,·c.~iııiıı Bııı"a Vakıı·l ı kiiyiiıHll•ıı ~<· .vı·nıılı 
oğ-ıı llıırıııdıın ~ıııstal'uoğlıı JlPıtı<'ll S<',l'l'unm ölüm ı·('~ıı.~ına <:arptırıl 
ınnsı hak k mda 

JJ ;'i J 1\•kirdağııı Hntımı z ııınlınlll'sinı.lı> nıukinı Aslun ııoynııılı Hü~tcmoğlıı 

. \li Bu ı·i nin iilüm ı·••wsınıı r:ıı ı·rtıı·ılınnsı hakkında 

l J."i:! ~l eıı ıuı ·iıı lwııuııuıı u ıı -f.ö '"' ' ııı ııd d ı>s iııiıı ikinr i fıkr;ısıııduki ( llP.vııll" ) 
tiihiı·iııin ~ümulüniin tayini hakkında 

ıı ;ıa olstııııhul ıııPbusu Ali K ii ıııl , \ kyü~iiıı t cş ı · il ııı:ısuııi .n· l.i lınkkınıla 

ı Li+ lst aıılıuı nll'hıısu ( iulih Bulıtiyaı· ( iök q·iıı lt·~ı·ii ıııasuııi.n· ti hukkıııda 

· ıı rı:ı ~[uğ-la ııwlııısu Yııııus ~arliniıı tcşı·i i ınıısuııiyeti lwkkındıı 

ı ı :i (i 1'mhzoıı ııwlıusu ~ı·ı· i 1' Rilıre ııin t cşrii ırııısuıı i,vcli hakkmdıı 

ı ı.;; ı · ı·fa mı•lıusu Sanı i l.;ha.nn t l'~ ı ·ii ınasuni ,,·<•t i hakkında 

ıl.) ' l ' ı ·J':ı nwlıusu ~ı· ı·el' Uluğ-un h•-:;ı·ii nııı.~uni~·cti lıııkkıııda 

Jl."ı!J Hi ;.eııin Solılaııso köyiiııtll'ıı l.arozoğull:ıı·ııHlnn Osmanoğlu ('~liıl Knl
pusuıı ölüııı t•t·~ıısıııa ~:ırptıı· ıluıusı lıukkıııda 

1 ı üO Hi zt·ııiıı l'azaı· k:ı zıı..~ıııa bağ-lı (;aı·ortıı kiiyü ndcn Kulol( ullıırııırlıın U ıı

sıuınıi; lıı ()smıııı Kıılııı ii lünı rı·ıııs ırm ~arptırılmusı hakkında 

1 ıöt :-\ilivriııiıı Uuııaınaııdıı·u köyünıil•n Abdııllıılıoğln }fustııJ'a Kumbulu
t uıı iilü ııı ccz;ısına ~a l') ıtırılıı ı ıL~ ı hakkında 

ı ıü:! 'l'asf i yı• ııııı cliyr•siudı• yııpıııı tasiı · falıı · ikul;ıı· ıudau ıııuunwi<• va ıxisı 

al ınnı ıı,,·aı·a!Pııa daiı· 

ı ıü :{ Yc ı· sarsıntıs ıtıı.l aıı ıııüt ı-ı·ssi r o l aııl:ıra yapılacak rard ı ııı iı;in Büyük 
)[illcL i.\fl'cl isi Hc is iııiıı riyasrti n lt,ında bir Milli yardım komitıısi t •ş· 

kiliııc dair 

ı tıi.ı )lıu·t · ma~'l> l!l:{!) aylarımı uid Di1•anı nıulııı.sebaL raporuna dııiı· 

ı l(i(i Dahili ııizarnnaıııcııiu fı7 nı·i maddesi mucibince tanzim kılına~ık 

ıııazlıatulm·ın, tukrir sahibi tt•krar nıehus seçilnıemiş olsa bil l"ıııwııi 

ll eyı'Ltc• müzakere cdilel'l'ğ in c dair 

ı ıı; ı; ll esa lı ııu•nıuı·ıı .\J ahnıııtl ( 'e liılrttin .\itıııııyın tekaüd ılıuaşı hakkında 
l lti7 ll atiı·;ııı . ai:ıısın L!Ja!l uylamııı aid J) ivıın ı uıuhascbııt rupoı·ıuıa ılııir 

ı )(i~ )kı· i is i~tinıaın ın 1 ıııaıt ı !)-!() pazııı·tcsi günün talilmıu tlair 

ı 16!) ~:yli\1 : ikincite.~ıiıı 1939 ayianna aid Divanı muhasebat mpo1·u bak
kında 

1170 ll aı·icı• ı.:öııdıırilen at~miütel'icrin lıizınetçileri için lıareıralı voıiliiJ 

\'l'rilm~yt-ccği mev?.uunun tefsir yolu "ile halline iınkiin olmadığı bak
kuıda 

1171 .\lı ıucı koloı-d.u eski mu.lıa.~che katibi .Ahmed Faik Kuııdayıı vel'ilecek 
ikı·nrniyo hakkında 

lli2 Bi l'inı·i kanun 1939 : ~uhııt 1940 aylııruıa nid Divanı mulıasebat ra
raporuna dair 

1 ı 73 Yüıhaııılıktan mütekaid llaül Özakarıı. verilccek tekaiid maıuşı tınk
kında 

1174 Yarbay Memcd Sıı.llıhaltin agunun telmüd muamel ·i hakkındıı 

1175 Dıınizli mcbusu Dr KiLzun amanıının teşri! masuniycti luıklonda 

Tarilll 

20 - Xll - 1939 

~u - :xıı - 1939 

20 - Xl ı - Hl39 

20 - XJJ - 1939 

20 - XII - 1939 

20 · XII - 1939 

20 - Xll · 1939 

20 - XJC - 1939 

20 · XJI 1939 

:.!2 - Xl! 1939 

22 - Xll 1939 

25 . .xu 1939 

1939 

27 - XJI 

3 . ı 

1939 

1940 

8. 

17 
17 

:!5 

I(J 

12 

17 • 

13 
22 -

1940 

1940 

1940 

1940 

lll • 1940 

l\' ı9+CJ 

1\" 194(1 

1940 

\ " - 1940 

1940 

19!0 
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N' o. Serlevhn 

1176 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşı·ii masuniyeti hakkında 

1177 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşri! masuniycti hakkında 

1178 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşri! masuniycti hakkında 

1179 Muğla mebusu Yunus Nad.ini.n. teşri! masuniyeti hakkında 

1180 Büyük Millet Meclisinin Orduya selflm ve muhabbetlerinin il ağ ı 

hakkında 

1181 Malatya ıınebusu Nasuhi Baydarın teşri! masuniyeti hakkında 

1182 Muğla mebusu Yunus Nadinin t~şrii nıasuniycti hakkında 

1183 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşri! ınasıuıiyeti hakiundu 

11 4 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşri! masuniyeti hakkında 

ll 5 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşri! masuniycti hnkluıı.da 

1186 Artvin hudud taburu dördüncü bölük eski komutaıu yüzbaşı :Meıned 
Kiimil Siisim hakkında 

1187 Askeri Katibiikten mütekaid İrfan Akyiiz hakkında 

1188 Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsirine mahat olmadığı 
hakkında 

l189 Altıncı sınıf hesab memuru Nuri Arık hakluıı.da 

1190 Devlet şurası azalıklarma Feyzi Erl}in ile İhsan Aktürelin seçildik-
leri hakkında 

1191 İcra Vekilieri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 

1192 Mart : mayıs 1940 aylarına aid Divanı muhıısebat raporuna dair 

1193 MecliS içtimamm ilcinci teşrinin birinci giiniine talikına dair 

5- Seçimler 

Tarihi 

22 - V - 1940 

22 - V - 1940 

22 . V - 1940 

22. V - ]040 

28- V . 1940 

30. V - 1940 

30 - V ! 1940 

30. V . 1940 

30 • V • 1940 

30 . V . 19-10 

31 • V . 1940 

31 - V - ]940 

12 - VI - 1940 

3 . VII . 1940 

10 - VII - 1940 

12 - VII - 1940 

7. vm. 1940 

ll - IX - 1940 

:Sirinci içtima zarfında, sa~·ın üyeler muııme
latııııı. nid intihablardan bs ka 

Dedct ştırası azalıklarına Fe,·zi Eı·~;iıı 227 n• 
llısan Aktiiı·k liG l'<'.V ilc sc~ilıniş!i ı·. 

lO- VII. 1940 da. 

6 . Heyeti umumiyenin kapanınası 

Bil'inci lçtima ll -IX . 1940 tarihinde Tı'ah
zon nıebmm Hasan nka v(' S yhan uıchusu ını

mi Uranın : 
c:Biiyük Mill et ~Ie<!lisi ruzııamesinr rl ahil mii

hiın ve mili tacııl liıyiha ve toklifler tamamen in
ta4 edilmiş olduğunuan az:ışi kiramın intilıab da-

iı-elcrini tcdkik Vl' !Pftişlcriııc iıııkiiu bırdanale 

ür.cı·c gel~cek J~tiınıun ilcinci teşrirün birin<'i gü
nüne tali k cdilnı<'siııi t('k!i r <>d~ı·iz:.. 

Şeklindeki takı-Herinin kal dıin(i . nıiilt•ııkib 

ikinci teşrinin ilk g:inü !uplaıııhnak üzo·c eolse 
16,15 de kupaııınıştır . 

. ,. ' 



7 - Umumi Heyetin mesaisini hulasatan gösteren cedvel 

1.0 .. ~9 .:.ı ~ .:.G -2:! dı 
.. ~ : ı=. ei:! ... ., ., 

d ı:ı .;.: "' r;ı1j os "' ., .. ., 
~] .. 

"' d 1 
"' c; :;::ı "'~ ];e ., ., ... 
d -o;g i:! ., os .... daı ,_.:-::ı §.;.: ... 
"' :a"3 d"' .~ : aS 

< "' ~ .ı:ı s'i3 ı:: "' ] Encümenler N .. .ı:> .&-a ~11 ~ .9 .2:! 

1 
..::.: os~ ~JJ ~;a·.: j .... t:<:l..!!! O.ı:ı ~ ..... o 

ı ı Da.imi encümenler 

Adliye E ne üroeni 43 32 ı ı o o o o 
Arzubal :. 9 o 3 4 2 o ~ı 1 Bütçe ,. 96 92 2 o 2 o 
Dahiliye ,. ı 9 ı 3 ı J 2 3 o o, 
IJivanı ınuh::ıscbat ,. 35 27 8 o o o oj 
Gümrük ve Jnhisar-Jar ,. 9 9 o o o o o, 
Ilarioiye ,. 30 30 o o o o o, 
lktısad ,. 34 3 3 ı o o o 

~ı .l\laarif ,. 9 9 o o o o 
1ılaüye ,. 26 20 3 o 3 o 

~1 Meclis hesablarmm tedkikı ,. 6 o o o o 5 
ll li Ili Müdafaa ,. 25 22 2 ı o o o, 
"a(ıa ,. 10 10 o o o o o, 

1 Rıhhat ve lç. muavcnet ,. 4 3 o o ı o o, 
Tcşkillitr esasiye :. 3 o 3 o o o o, 

1 Ziraat 
,. 6 6 o o o o O, 

,., Muhtelit ve muva.kkat encumenler 

1 Adiiye ve Dahiliye encüınenlerinden 1 

· mürekkeb Uuhtelit encümen ı o ı o o o ol 
1 Adli:ye ve !J'eşk:iıatı esasiye encümen- ı 
lerinden mürekkeb Muhtelit enoünıen ı 6 o ı6 o o o o' 
rr~tı-iciye ve lifilli müdatiı.a encümeıı-

ol ı lerinden ınürekkelı Mubtelit cncümcn ı ı o o o o 
Muvnkkat encümen ı ı o o o o ol 
Muvaltkat encümen ı ı o o o o o, 
Uuvakkat encümen ı ı o . o o o o, 

1 

ı\luvakkat encümen ı 1 o o o o ol 
Muvakkat eneümen ı ı o o o o 

~1 ' lskiin kanunu 1uYakkat eneü.meni ı o o o ı o 
I.Memurin ,. ,. ,. ı o ı o o o o' 
i Orman ,. ,. ,. ı o o o ı o ol 

Yekiln ----------
390 3ı2 52 '1 13 5 ı ' 1 -



C - Riyaset Divanının mesai hulasası 

H ei s Çankırı .Mııstafa Abdiilhalik Renda 
Reis Vekili: Aydın Dr. Mazhar Germen 

» » Bıırsa Refet Canıtez 
» » 'i vas Şemsettin GWnaltay 

1 dare A ~nit-i Ağrı Halid Bayrak 
» » Manisa Dr. Saim U zel 
» » Mardin lrfan Feı·id Alpaya 

Katib But·sa Dr. Sad·i Konuk 
» Çanakkale Ziya Gevher Etili 
» : Gaziaııteb Beki1· Kaleli 
» : lsparta K enıal Turan 
» Kiitahya V edid .U zgören 
» : Niğde Cavid Oral 

1 - Xl · 1939 tarihinde s~ il miş olan Riy;ıs •t 
Divıı.uı, birinci l~tima senesi esnasında (8) dcfıı 
toplaıımı, ve (28) karar ittihaz ,vlcmiştir. Bu 

babda tanzim olunan ccdvel :ışıığıya dcrcolllll
muştur 

Karar 
No. İnikad taribi Verilen kararlarm huliisası 

ı ı - XTI - 1939 1 - Mcnım·in inzibat koırrisyonunun Reiıı Vekili Bursa mebusu Refet 
Carutezin reisliği altındtı İdare Amirleri ile Kiltibi Umumideıı te
şekkiil etmesine dair 

2 - Kütüpane encümeni azalığına İdare Heyetinden Ağrı mebusu Halid 
Bayrağın se~ildiğine dair 

3 - Sayın üyelerden 13 zatin izinleri hakkında 

2 3 - I - 194.0 1 - tuşaat komisyonuna Trabzon mebusu Mitat Aşdm ilc Urfa mebusu 
n'ıızi . oyerin iştirııklerine dair 

2 - aynı üyelerden zatin izini ri hakkında 
3 - Riyascti Cümhur köşküne ~!illi saraylar müdürlüğü taranndan 

20 aded Bakara su bardağırun devir ve te limine dair 
4 - Dolmabahçe sorayı eski kömür deposunun raliye vokitl tine devri 

haklruıda 

3 17 ~ I - 1940 · Reisioümhuruu 1.ut.i hizmetleri için ınniyet kadrosuııdan tefrik edil-
miş olan üç memura masarifi umumiye tertilimden ücret verilmesi 
hakkında 

2 · Dolm.abah~e sarayında mevcud Hayal takımırun lb.arif vekiletine 
devredilmesine dair 



135 -
Karar 

No. lnikad tarihi Veı·ilcn karaı·larm bulasası 

4 5 - TV .- 19-W 1 Milli saraylar eşynsuıdan otomatik yıızı t,ahtasının Profesör Mösyö 
l~ci:ssingcı·c verilmesi hakkında 

:! Sayın üyelerden :r.atin izinleri hakkında 
a - Lokaııtnnın hüsnü iclare ve irlamcsi i~in ldaı·e IIeyeti tarafından 

trJJsih olunucak aşçı ıııııa~ıiıııı tı·din•sino dair 
5 lfı - V - 1940 l - , 'ayııı liycleı·den 15 kişiye izin verilmesine dair 

2 - '!'ürk hava kurıımunun yedinci kurultayına iştirak cd ~ek azaıuıı 
teshit Pdil<liğine dair 

3 - Polis memurlarından Sadık Helvacıoğlunun 1 uımuz J94.0 tal'ihin
rleıı it ihıırcıı iki sene daha hizmette kalmasına dair 

4 - Milli snmylardn bultuıau, ziyafetlerde Eııdcrouluların ve piyeslerdc 
oyun ·ulıırın giydikleri elbise ilc Jıanılacı kıyafetlcriniıı }faarif ,-c
kfılctine devı·i haklanda 

5 ( 'J'üı·kiye) adlı kitabdau -ı;:;o lancsiuin 125 t>r kuı·uştan satın alın

ıııasıııa dair 
6 24 - V - l!l-40 1 - Ordıı ıııehusıı tsrnail Çıııuaşa iki ay mf'Ztıniyct v-ıırilnıı-sinc dair 

2 - Dolmahah<;<' ~nrayında bulunaıı kıymetli eşyaımı Milll saraylarda 
ııınlıafaza edilmesine dair 

3 -- Dolmlıahçe sarayı eşyasından gümüş \ 'C porselen ycını>k saluııılal'l

nın Riyııseti Ciiınhur dairesine dE>v ı·edilmesine dair 
4 - Yııi(l\· ada inşa edilrcek olan Riyaseti Cümhur katibi nnıunıili"k dai

ı · esiııiıı emaııeteıı yaptırılnıasııuı dair 
7 31 - V - 1940 1 - Sayın üyelerden 6 kişiye izin verilmesi haklanda 

2 r-ti yaseti Cymhur köşkü civa.ı·ında yaptıı·ılaeak olan nlti ıneınur evi
nin k~pnlı zarf usulil(' inşasına t:ılih ıaıhıu· ctuıC'diği aniaşıdığından 

pazarlık suretiJe de talib çıkmadığı takdirde emaueten yaptu·ılma
sına dair 

3 - 13. M. M. Müstakil bölük binası mefl'lışatıwn pazarlık suretile mu
ba.yaası hakkında 

4 - D. M. 1\f. llfüsta.kil bölük binasına müşleınilılt olarak yaptırılacak 

nlıın ııhır·. f;anıaşırlıııııe, bulaşıkhane ,.e lıııınanıın inşaat \'(' tadil iitın ın 

eoıaııoten de yaptırılabileceğine dair IdarE' TJeyrtine ııalahlyrt ve
rildiği haklanda 

S 26 · VI - 1940 1 - , ayın üyelerden 9 zatin izinlerine dair 
2 - Beyl!Jrbeyi sarayı bahçesi duvarlarında kemerler açılınası smetile 

yeui ıı~ılmakta olııu yolun ge<:mesinde mahzur olmadığma dair 
3 - Riyaseti ünıhur ılaiı·esi müstahd('mlerinin '1940 senesi kadro (•ed

\'!'linin tasrlik edileliğine dair 



Ankm·a 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesi1· 
Bingöl 
Bit li 
Bursa 
Bııı·sa 
.Erzincan 
Gazianteb 
Hatay 

Ç - . Encümenlerin mesai hulasası 

1 - Daimi enetimenlar 

ADUYE ENCttMENl 

Reis Çonlll'n 
Jf. Jf. Zonguldak 
Kôüb Konya 

Mümtaz Okmen 
Nmna;n Aksoy 
llaci1n Çat-ıklı 
Osman 1\ iyazi BıH·cıı 
Feritlım Fik1·i 
Süreyya Orgee1 ren 
Atıf Ak,q,üç 
llfnhittin Baha Paı·s 
Abd-iiJhak Fı1·at 
Om ,. Asını Aksoy 
Hameli elçuk 

M itni1· Çağıl 
Şinasi Devrin 
Galıo Gültekin 

H atary i1J em ed T eci1·li 
Kastam onıı Abidin Binkaya 
Kayseti Ileşid Ozsoy 
Konya Fuad Gökbudak 
Manisa R efilc Ince 
'Mardin II a an M enem encioğlıı 
Rize D1·. Sairn Ali Dilemre 
Rize Fuad iı·men 
Sinob Ccnıil Atay 
Tokad Sıtkı .Atanç 
Trabzon Faik Ahmed Barutçıı 

Eıı~iimen, 97 (46 Hiyilıa, 1 tddif, 45 tezkeı-e, i takrir;4 muhtelif evrak) işin (4 ) ni intaç etmi1 
ve geı·iy!' kalan (49) iş gelecek içtimaa bırakılınıştır. 

No. ""Hullsaııı Muamelesi 

L!.YfRAI,AR 

1/12 Gözlükçülülr haklanda 3 . . 1940 tıırilıinde Bütçe encümc-
ninc. 

1/61 'Knc:akçılığın men ve talcibine· d:ıir olan 191 sayılı 

1/67 

kııımım bazı maddelerinin değiştirilme i hakkında 17 - 1 - l H40 tarihind 3777 sayılı 

rfi idare kanu layihası 
kanım olarak kabul edilmiştir. 
22 - Y - 19-lO tarihinde 3 '32 sapb 
knııun olaruk ktılıul edilmiştir 

1/7 Türk ceza kanımıman bazı maddelerinin değiştiril-

mesi hakkında Encüm<'ndedir. 
1/79 Türkiyede harb silaJı ve mübinımatı yapan hususi 

sanayi mü elerinin kontrolü hakkında 3 - I - 1940 tarihinde 3763 ~ıyıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası Muamelesi 

1/101 Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid alacaklann 
takib ve paraya çevrUmesine dair Eneümeııdedir. 

1/ 130 
1/180 

Hava seyriisefer kanunu layilıası Encümended.ir. 
Vakıf icarei müeeeele ve mukataaları bakayasının 

tasfiyesi hakkında ll - IX - 1940 tarihinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır . 

1/ 187 

ı /~18 

Askerlerin zat işlerine taallı1k eden davaların ted
lük ve mulıakeme usulü hokkındııki 3410 sayılı ka
mınun iki maddesinin değiştirilmesine dair 
<.'a~· kaııunu liiyilıası 

1/ 2:!0 If<'yl'ti ınalıı;usaca nishcti "'kı•l"i.wlı•ri l<atctlild.iği hal
de kPn<.lilı•riııc tclıliğat .vapılıııaıııak yüzüııılen Hazi
ne ilc aliikalnrı kesilm<'ycıılcriıı tekııüd ıııaalarşıııa 

Encümcndedir. 
27 - IJI - 1940 tarihinde 3788 sayılı 

kanun olarak kabııl edilmiştir. 

dair 6 - IV - 1940 tariliinde Maliye encü
men ine. 

1 /2~1 Hizmetten ayrılan bazı memur ve nıüstıılıdcmlerin 

~·apanıı~·acakları işl er hakkında 

l/ 2!'l-l Umumi bıfzıssılıJıa kanununun bazı madtlelPrinin de-

3 - I - 1940 tarihinde 3762 sayılı 
kanım olarak kabul edilmişti r. 

ğiştirilmesi hakkinda Encümcnded.ir. 
l /2::ı!l l\fc,5hııcl sn~lnrın muhakemc usuliiıı c dair olan 3005 

sayılı kanunun 34!J8 sayılr kanunla değiştirilen 4 
ncii nıadrlesinin tnclili hakkında 20 - XII - 1939 tarihinde 3749 sayılı 

kanım olarak kabul ed.i.l.nriştir. 
1/2-1-J 

1/ 243 

·ı.;.-. 

l / 2-1-ô 

1/2-!7 

Türk ceza kanıımı nun 4!)4 ncü maddi'sinin değişti
ri lmesi hakkında 

Türkiye - Yunanistnn arasında im za cdil<'n, SUGlula
ı·ın geri verilmesi ve cczai sahana karşılıklı adli yar
dım ııınnlırdl'siııin tasrlikı hakkında 

.\sk<'ri ve mülki tekaüd kanununun 61 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
Pkl<'nıne ine dair 

Ceza kanununun mevkii meıiyete ,·azına müteallik 
R25 sayılr kanuntın 29 ncu maddesine bir fıl!:ra ilii
VI'Si hakkında 

ı t 2-l!l M ch akimi n teşkilntına aid alıkarnı muaddil kanu
nun 5 nci ın~ddesil<' nındd<>i mııvakkatcsine birer 
fıkra ilavesine dair olan 981 sayılı kanunun ikinci 
mııddesiııin değiştirilmesi hakkında 

1 / 268 eıniyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 

Encümendedir. 

20 - XII - 1!>39 tarihinde "3755 sayılı 
kanun olarılk kabul edilmiştir. 

7 - VI - 19-!0 tarihinde Maliye encü
menine. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3747 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3748 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

il iivcsine dair Encümended.ir. 
1/:?71 Türlöye Cümhuriyeti ile Macaristan Kıı·allığı ara

smda akid ve imza olunan hukuki ve ticari mevaddı _ 



No. 

1/276 
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adliyeye müteallik mukavelenımıenin 

km da 
tasdlkı hak-

Umuru belediyeye mütcallik alikii.ıru cezuiye hakkın
daki 48'6 numaralı kanunun bazı maddetel'i ni ıııuarl

dil 1608 sıı.yılı kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasma dair 

Muamolesi 

20 - xn - 1939 t;nilıirıdc !r/(j -1- $ll,l' ılı 

kanun olarak kabul rdilıni7tiı· . 

3 - I - 1940 tm·ihi nrlc ~764 sa.vılı 

kıtının olarak kalnıl ~·dilnıiştir. 

1/ 280 Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki hkrıı il iı

vesine dair 29 - [\' - 1940 tarihinde 3812 sayılı 

kanun olarak kabul edi lmiştir . 

1/281 Matbuat iımum müdürlüğünün teşkilat ve vazife! -
rine dair kanuna bir madde ilavesi hakkında 10- V - HJ40 tıırihiııdr riüklıınct ta 

ı·ıı Eıııdıırı ge ı-i al ının ı şt ıı· . 

1/290 Ereğli köinür h-avzasındaki ocakların birleştirilm esi 
hakkında 30 - V - 1940 tarihiııd<• 3H67 ~u.vılı 

kıııııın olarak kııhııl <•mlıııiştir . 

1/294 Zelzele mıntakıısmda C'eza hükümlerile tevkif l<anıı ·-
lal'llllll infazının tehiri hakkında J O - I - 1940 tu ri lı i nde 3i!i~ sa.1\ ılı 

kıınıın olarıık kıılıul edi lıııi ştiı· . 

1/297 !cra ve iflas kanununun bazı maddeleriniıı değiştiril-
mesi hakkında 3 - \'1 I - 19-!0 tarihinde il '90 Rıı~·ılı 

kıınıın olaııtk kıılnıl Pd ilıııi~tiı ·. 

1j881 .Askeri cem kımununun 47 ve 148 nci mııddelcı-iııiıı 
değiştirilmesi halatmda l!l - \" - 1H40 tarilıiııJl, 3~23 ~aytlı 

kıııınn olarak kabul ı·dilıniştiı· . 

1/335 Askeri mıtJıakenı:e usulii kanununun 3 ncü maddesi-
nin tadili hakkında 13 - V - 1940 tıırilıiııde 3824 siı~-ılı 

kanun olımık kıılıııl edilmiş1 ir. 

1y'338 

1/340 

1/355 

Fevkalnde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimle~ 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükcllefiy<'t mevzu
una alınmasına dair kanun lô~ihası ile 472, 2395 
ve 2731 sayılı kantınların tadilin dair 

.M u nınele vergisi hakkında 

Deniz nnıııaderıe hukukuna dair 

1/35 Zelzcle fcllı.kctine uğrayanlarm kurtarılınıisı husu
sunda !evkallidc hizmetleri görülen b_a:r;ı nıahkfunların 

17 - \' - Hl40 t.urihiııde 3 28 vr 2+ -
\' - 1940 taı-ilıind 3 40, 3841 ve 3 42 
sııyılı kanun olaı11k kabul edilmiştir. 
28 - V - 11140 tııı;hiııde 3843 f!ayıl ı 

kauun olarıık kabul clilıniştir. 

10 - VII - 1940 ta-rihinde 38!14 sayılı 

kıınuıı olaı·ak kabul l'flilıniştir. 

cezalarının ıı.ffi hakkında l!) - IV - 1940 taribiuel 3804 sa.n lı 
kumın olııı'llk kabul edilmi~'lir. 

1/369 'llürkiye - İngiltere dli ı:ı:ıuzaheret mukavel name
sine müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imı.alanan ek 
mukavelenamenin bısdik:ı hakkında Encüıncndediı·. 

1j373 Biikimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini 
tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kamınlamı. bazı mad. 
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No. HulB.sası: Muamelesi 

delerinin değiştirilmesine ve hakimler kanununa bazı 
maddeler ilavesine dair 19 - VI - 1940 tarihinde 3885 sayılı 

kanun olanı.k kabul e<llJmjştir 
1/394 

1/398 

Yangın ve sair sebeblerle ınaWceme ve aclliy.:e dairo
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılu:cak 

muamelelere dair 
Ceza evleri inşruıı ~n istikraz akdiııe ve sari taalıhü 

dat İcrasına dair kanun 

1/40& Genev.r.ede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tedbişçiliğin önlenıe ve cezalandırılmasına mütc
dair mukavele ile bir beynelınilel ecza mahlceınesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihai senedin tasrukına 

1/409 
1/420 

' 1/422 

1/429 

1/430 

dair . 
Çiftçi mallar.mın korunması hakk:mda 
.Ankara hukuk fakültesinin Maarif vckaletine dcVl·i 
hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı ced
velin Adiiye vekaleti kısmında değişiklik yapılması 

hakkında 

Askeri ceza kanınıunun bazı maddelerinin değiştiril 

mesi hakkında 

Askeri mulıakeme usulü kanuıınnun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

1/440 'Elcnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra iliivesi
ne ve 30 ncu maddesinden 26 rakamının çıkarılma
sına dair 

1/455 Askeri muhakeme usulü kanımunun 53 ncü maddesi-

Encünıendcdir. 

3 - II - 1940 tarihinde .3892 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Encümend.edir. 
' Encümeı.ıdedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3848 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde 3882 sayılı 

kanun olarak kabul edilmjştir. 

21 - VIII - 1940 tarihinde 3814 sayılı 
kanun olanak kalıul edilmjştir. 

21 - VIII - 1940 tarihinde 3915 sayılı 
kanun olaııak kabul edilmjştir. 

24 - VTI - 1940 tarihinde 3900 sayılı 

kanun olarak kabul erulmiştir. 

nin değiştirilmesi hakkında Encümendcdir. 
1/ 472 Maailin nizamnamesinin bazı maddelerinin değişti-

rilmesine ve bu ruzamnameye yeniden bazı mad'delcr 
ilavesme dair Eneümendedir. 

2/9 Muş (Hakkı Kılıçoğlu) - Türk kanunu medenisinin 
274 ncü maddesinin değiştirilınesi hakkında 10 - VII - 1940 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
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No. 

TEZKERELER ' 

3/13 Umumi harb senelerinde ihracat ve meni ilıtikiir 

heyetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Alımed N e
simi ve merhum Mustafa Şeref Ozkanla arkadaşları 
hakkında kati bir karar verilmesine dair Başveldilet 

Muamelesi 

tezkaresi l~ncünıendcdi r. 
3/52 

3/65 

Eylül : ikinci teşrin 1938 aylıırma aid raporun su-
nulduğuna dair Divıım muhıısebat riyııseti tezkereı:ıi 

( 9 ncu fıkra) 

Jandarmanın mülki ödevleri arıısında bulunıın bazı 

işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıb 
yapılmayacağının tefsirine dair BaşvekaJ.et tezkeresi 

3/66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 
altıncı maddesinin üçüncü fıkralarının tefsiri hak-

17 . l · 19-!0 tar ih inde lHifi sayılı 

kıırar olaı·ak kabul ı · ·li lıni ştir. 

15 · I · 1940 tarihinde Dahili.ve en
cümcninc. 

kında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/129 Adıyaman kazasının Çalağan nalıiyesiue bağlı Gerdiz 
köyünden Malınmdoğlu Büyük Ebuzer Erdil ile kar
deşi ayni köyden Uahmudoğlu küı;ük Ebuzer Erdi· 
lin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Ba.~vckfı-

let tezkeresi 15 · XTI · 1939 ta rihinde 1148 say ılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

3/130 Bergama merkez kÖy klltiblerindcn olub aslen Aydı
nın Orta mahallesinden Bililioğlu Alımed diğer adı 

Alımed Salih Tüzünün ölüm cezasına çıırptu·ılmıısı 

lıııkkmda Başvekalet tezkaresi 

3/133 Gir sunun Keşab nalüyesinin Barççnlarlı köyünd~ın 

Ekinci diğer adı Scyranlı oğullarından Mustafaoğlu 

Memed Seyranın ölüm cezasına çarptırılması haklnnda 

15 . XJJ . 1939 tıırihinde 1149 say ılı 

kar·ar olarak kabul edilmiştir. 

Başvekil.let tezkaresi 20 · XII · 1939 tarih inde 1150 say ılı 
karar ulu rak kabul cdilmişliı-. 

3/141 Marsinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ahmed 
Cingözün ölüm cezasına çarptırtlması hakkında Bıışve-
kalet tezkeresi 29 · XI · 1939 tarihinde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. 

3/142 Palonun Haylan köyünden Kıısunoğullarındıın Alı
medoğlu Ali Oztaş ile Alımedoğlu Fettah Ozateşin 
ölüm cezasına çarptırılnıııları hakkında Bnşvekillct 
tezkeresi Bneüınendedir. 

3/143 Rizenin Çaınlıbel maltallesinden Şatıroğullarından 

İbrahimoğlu Memed Salunonin ölüm cezasına çarptı-
rılması hakkında Bıışvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/144 Tckirdağın Batmnz mnh:ıll sinde mukim aslen Dey
ranlı Riistemoğlu Ali Barinin ölüm cezasına ı;arptırıl· 
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ması hakkında Başvekillet tezkeresi 

3/147 Rizenin Nolılapso köyünden LarozoğuUarından Os
manoğlu Celal Kalpusun ölüm cezasına çaı·ptırılması 

Mua.mal.esi 

20 - XII - 1939 tarihinde 1151 sa~,]ı 
karar olnı·ak kabul edilmiştir. 

hakkında Başvekalet tezkeresi · 22 - Xll - 193!) tarihinde 1159 sayılı 

3/148 

3/155 

3/156 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zü!'l'aa tevzi edilecek 
araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü saha
smın tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 
Haziran : ağustos 1939 ayiarına aid raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasehat riyuscti tezleeresi 
(10 nc:u fıkra) 

Rizenin Pazar kazasına bağlı Garorta köyünden Kal
oğullarından Hasanoğlu Osman Kalın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvckillet tezkeresi 

3/162 Umumi, millhak ve hususi bütçelerle idare edilen 
daireler ve belediyelerle sermayesinin tanıarnı Dev
lete veya belediye veya husus! idarelere aid daire ve 
müesseseler anısındaki ilıtilfıfların tahkim yolile hal
li hakkındaki 3533 ııayılı kanunun tefsirine dair Baş-

karar olurak kabul edilmişti r . · 

}lncümendcclir. 

8 - V - 1940 tarihinde l 173 sayılı 
karar olurak kabul edilmiştir. 

22 - XII - 1939 tıırihinde 1160 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi Hl - \' - 1940 tarihinde Maliye cııeü
menine. 

3t Hi3 Akyazııuıı Bıılballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik 
Alpekin ölüm eczasına çarptrrılması hukkında Baş

\'el<llict tczkcı·esi 

3/lü.ı Uüriiııiin Kirazlık malıailesinden Ahmedoğlu Sııid 

Yenerin ölüm cezasına çııı·ptll'llmaRı hakkındn Baş-

ı-::ıriiınendedir. 

vcki'dct tezkeresi l ·:ııciinıcııdedi ı·. 

:J; Itili ~lıı~un Orguııos köyünden alimoğlu Cenıil Yurgıı-

ııın ölüm el'zıısınu Çfii'JlLırılrnnsı lıukkımln BıışYckı1-

let tczkeresi Enciiınendedir. 

;ı Hi/ !::iili\'l'iniıı Uanamandım köyünden .\lıuullalıoğlu 

Mustafa Karabulutun ölüm cezasına çarptmlnıusı 

hakkında Bıış,·ekitlet tezkercsi 25 - Xll - 1939 tarihinde 1161 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 16!! Ucyveııiıı lifaksudiye köyünden Caferoğlu Hasatı Yri
ınazın ölüm cezasına çarptırılınası hakkilıda Başve-

killet tezkeresi Encümendedir. 
3/ 170 O( kazasrıun Yaraııoz köyünden Deli 1bralıimoğulln

rıııdan Sadullahoğlıı Mustafa Korkınazın ölüın ~zıı-

sma çıırpt11'11ınnsr hakkında Başvekiilet tezkeresi Encümendedir. 
3/ 172 Kayserinin l\1olu köyünden Hasanoğlu l\ieıncd Dek

taşın ölüm cezasma çarptırılmnsı hakkında Başveki\-
let tezkcresi Encüınendedir. 

3/ 1 7 Mt> rııinin l\1csudiye mahallesinden Osmanoğlu Ahmed 
Cingözün ölüm cezasına çarptırilinnsı hakkında Bııt 



No. 

3/ 191 

3/192 

3/ 193 

3/ 199 

3/ 213 

3/ 231 

- ü -
H ulasam 

yekiilııt tezireresi 
IUırkudeli kazasm.ın Karahayır köyünden Alııııecloğ
ln !smail Dedenin ölüm cezasına. ~rptırılrruısı Irak· 
kmda Başvekfılet tezleeresi 
Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinden Mellıemoğui 

Jarmdan İbrahimoğlu Aşçı Ali Çağlarm ölüm eeznsı· 
na çarptırılması hakkında Başvekiilııt tezkoresi 
Sandıkimm Koçgazi köyünden Kmınv diğer adı Ka
ramollaoğullaruıdan Süleymanoğlu Süleyman A.klnı

lııtun ölüm cezasına ~rptırıiJTUlsı hakkınıla Başvc

kfılet tezkeresi 

Tarsusuıı Ali Fııkih köyünden Osmanoğlu Ali Rıza 
Qölgeçcnin ölüm cczasma çarptırılması lıakkındıı 

Başvekiilet tezkeresi 
Tokadın Sulusaray köyünden tmamo~ullarmdan Sıı 
lilıoğlu Hasan Yılınazın ölüm cezasına çarptırılmusı 

hakkında BaŞvekalet tezkeresi 
Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri hak
landa Başvekiilet tezkeresi 

3/238 . Akdağ. madeninin Emerek köyünden olub ıKara-çorak 
köyünde mukinı Mustafaoğlu Şiikrii llbasmışm ölüm 

Muame1es1 

Enciim(mdedi r. 

Encünıend{'dir. 

Enciimondedir. 

Emıiimendcdir. 

ffinc:ü mımdedir. 

Encümend"dir. 

12 - Vl - Hl40 tarihinde U 88 sayılı 

kaTro' olarak kabul edilmiştir. 

cezasına çarptırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi EnrünıendcdiT. 

3/241 Bayındıı·m Yenice ı:nıı.lı.ııilesinde mukim Aydmoğl- · 
lanndan Hüseyinoğlu Altındiş Mustafa Küçük .A.y
dınlrnın ölüm cezasına çarptırılması .lı.akk,ında Bıışve-
kalet tezkeresi · Encüınendedir. 

3/242 Biğadiçin Servi mahallesinden Oellad Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu mahallesinden M:eıncdalioğlu Ka
ramustafa Özkulanm ölüm eczasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 243 Çoruınun Alaca kazasının Küre köyünden Hüseyin
oğlu Bayram P.urun ölüm cezasına çarptıruması hak-
landa Başveka.Iet tezkeresi Rncümcndcdir. 

3/ 244 Nezibin Keferi Cebel köyünden Ali Osmanoğull.a.rm-
den Mçm.edoğlu Davnd Turgudun ölüm cczasşma çarp-
tırılması: hakkında .Bıışvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 252 Çerkeşin Ören köyünden Bekiroğtıllarmdıı:ıı İbrahim
oğlu Mustafa Özdemirin ölüm eezasıııa garptıı:ılma ı 
hakkmda Başvekalet tezkeresi .FJncümendedir. 

3/ 259 Ürgübün Dere mahallesinden Meınedoğlu !1emed .Alt
ınışm ölüm ceziı.smıı. çarptırılıruısı hakkında Başveki-
lct tezkeresi Encüm ndcdh·. 

3/262 Sökenin Konak mahallesinden .Karııbelciroğullıırmdan 
Hüseyinoğlu 1ıfemed Gökgözün .ölüm cezıı.sm:a çın-ptT-
nlması hakkında .Başvekilet tezkeresi Eııcümendedir. 

3/263 Sungu:rlunun Memedbeyli köyünden .A.bdülganioğlu-

Haeı Osman Sel~ukun ölüm cezasma çarptırılması 
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hakkında Başvekalet tezkeresi Encfunendedir. 
3/273 Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesi-

nin tefsiri hakkında Başvekii.let tezkaresi Encünıcndedir. 

3/287 Denizlinin Aziz Bey köyünden Halil İbrahimoğlu 
Veli Acıırın ölüm cezasına çarptırılnıası hakkmda 
Başvekiilet tezkeresi Eııcümendedir. 

3/289 Eleşkil'tin Çeli köyünden Koça.koğullarından Selim-
olğu Namaz Koçağın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekalet tezkeresi Encüınendcdir. 

3/291 Muradiyenin Duayan köyünden Mil'Zaoğlu Memed 
Yaylıılının ölüm ceııasına çarptırılrmıııı hakkında 

Başvekalet tezkaresi Encümerıdcoil'. 

3/293 Karaderenin Geçidli köyünden Hüseyinoğlu Ali Oz
türkün olüın cezasına çarptırılınası hakkında Başve-

kalet tezkaresi Encümcndedir. 
3/296 Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlfıdoğlu 

Kadir Aygünün ölüm cezasına çarptırılması hak-
kında Başvekalet tezkaresi 'F.nrüınenrlPdir. 

TAKRlR 

4/ 20 Istanbul (Gl. Kfızun Karabekir) - Ereğli havzai fah
miycsi maden arnelesinin hukukuna ınüteııllik 1fi1 

sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hııkkuıda l·:ıH'iiuıı·nd .. di ı· . 

MUHTELİF' EVRAK 

5/ 2 Bursa vilıiyeti iskıin işlerinde kullanılmakta iken vc
kıllet emrine alınan İsmail Hakkı hakkında Şilı:ayi 
Devletçe ittilıaz olunan mukarrerata dair Arzuhal 
cncümeni mazbatası Eııcüıııendedir. 

5/ 3 Kütahya mustantıkı lllemed Sa.irun biikimler kanu
nunun muvakkat maddesinin A fıkrasına tevfi.kan 
tekaüde sevkile müddeli hizmetine göre veı-ilmek is
tenilen paranın vizesi icab edib etmeycceğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası .Encünıeııdedi ı·. 

!'ı t l'i Yarhııy Mcnıed Saliıha.Uin ::ıagun hakkında Aske
ri temyiz mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı 
kanun muvacehesinde sal8.1ıiyet noktasından tedki
kile mıılıken:ı,enin ileride ittihaz edeceği emsali ka
rarlara esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla tes-
biti hakkında Divanı muhasebat eruıümeni mazbatası 13 - Y - 19-10 tadlıindc 117-l sa .nlı 

karar olımık kabul edilmiştir. 

5/ 24 Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki 
Berkmana bağlanan tekaüd maaş.ın.ın malUliyet de
recesile tashihine imkan olub olmadığının tayini 

· hakkında Divanı muhascbat encümcni m.ar.batası ~ncümendedir. 
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ARZUHAL ENCUMENt 

Reis 
M. M. 
Katıö 

Ordu 
Giresun 
Samsun 

Gl. lhsan S ökmen 
Ilamdi Şarlan 
Meliha Ulaş 

Amasya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Gaziant eb 
Gümüşane 
Hatay 
K ırşehı:r [*] 
Koraeli 

t s•mail H akkı M umcu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Kamn 
Lutfi Gören 
Mustafa Fehmi Gerçeke'r 
"V ur i Kayaalp 
Memed Şahin 
Şevket Erdoğan 
Beki1· Sıtkı Kunt 
D1·. Yusuf Ziya Some1· 
lbrahim Tolon 

Niğde 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Van 

Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
!smail Çamaş 
Raif Dinç 
Naşid Fırat 
Cemal A.l~ş 
Gl. Akif Oztekin E1·demgil 
ZiyaBaşara 
. .tluammıe1· Develi 
Münib Boya 

Encüınen, 11 (10 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (5) ni intaç etmiş ve geriye kıılan (6) iş gelecek 
içtimaa bırakılıruştır. 

No. Bulasası 

T.A.KR!RLER 

4/1 Yozgad (Emin Draman ·Eski mebııs) - Arzııhal cneiı 

meninin ı3 - IV - 1936 tarihli haftalık karar ecdve
lindeki 263 sayılı kararın Umumi Heyette müzakere-

Muamelesi 

sine dair Encüınendedir. 

4/2 Yozgad (Emin Draman eski mebus) - Arzuhal encü
meıı.inin 25 -IV - 1938 tarihli haftalık karar ecdvelin-
deki 1402 sayılı karann Umıım'l Heyetle müzakere
sine dair 

4/3 Yozgad (Emin Draınan eski mebus) - Arzuhal encü
meninin ı -VI - ı938 ve 15 -IV - ı938 tarihli haftalık 
karar cedvellerindeki ı620 ve ı640 sayılı kararların 

8 - I - 19-lO tari hinde 116:i sar ılı 

karar olarak knbııl edilmiştir . 

Umumi Heyette müzakeresine dair Bu busustaki mazlıatıı 20 · \' - 19-lO 

4/9 İstanbııl (Ziya Karıunursal) - Arzııhal encümenırun 
ı -XII- ı939 tarihli haftalık karar cedvelindcki 350, 
351 ve 389 sayılı karariann mıımi Heyette mUzake
resine dair 
(351 sayılı karar hakkındaki mazbata 12 -IV - 1940 ta
rihinde 1171 sayılı karar olarak kabııl edilmiş ve 3 9 

tn ı·ihindc kabul edilmiştir. 

[•] Vefatı, 17- Vl-194~ tarilıiııde Umunıi Heyete anedilmiştir. 
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sayılı karar hakkındaki mazbata da 14 . VI -1940 tari-
lıinde kabul edilmiştir) Eııcü nı e ııdediı·. 

4/ 11 Tokad (Nazım Poroy) - Aı·z ulıal encüınenının 

6 - Xll - 1939 tarih ve 10 numaralı hafta l ık karar ced-
veliDdeki 463 sayılı kararın Umumi Hey.ette müzake-
resine dair Eıwüııwııdedi ı ·. 

4/ 13 Manisa (Refik lnce) - Arzuhal encümcrunın 
18- III- 1940 tarihli haftalık karar ccdvelindcki 668 
sayılı kararın Umumi He.vette müzakeresine dair 

4/ 14 Siird (Şefik Özdemir) - Arzuhal encümeninin 
8 · IV - 1940 tarih ve 18 sayı lı kara ı· ecd velindeki 1134 
sayılı kararın Umumi He~'ette müzakeresine dair 

4/ 15 Rize ( Fuad Sirmen ) - Arzuhal encümeninin 
15 -IV- 1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1159 

a. \ "11. - l!ı-ıo tarihinde 11 8!) sa.vılı 

kıınıı· olııı·nk kabul t'dilmiştir . 

Bu husustak i ııııı.zbatıı 22 . \ ' - 1 !J.ıO 

tııı·ihindr kalıni cd ilıııiştir . 

sayılı kararın Umumi Heyettc müzakeresine dair Encünıcndedir. 

4/ l 7 Tokad ( NaT.lın Poroy ) - Arzuhal encümenınıu 
29- lV - 1940 tarihli haftalık karar ccdvelindeki 1411 
sayılı kararın Umumi He:vcttc müzakeresine dair 

4/ 21 Ankara ( Aka Gündüz ) - Arzuhal encümeninin 
7- VII- 1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 2031 
sayılı karorııı Umumi He:vette müzakeresine dair 

MUHTELİF EVRAK 

5/ 1 !{~im Asım ile .Murtıı.za kaptan adlarmdaki iki yurd
daşa oid olan motör hakkında Arzuhal encümeni maz-

Bu husustaki nıazbata 14 - \'1 - 1940 
t arihinıl e kahul <>d i lmi ştir . 

Eıı cünı endedir. 

batoıs Eııcünıcndedir. 
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2 352 1 ikinci tcşrin 1939 tarihinde cnciimenue bulunan arzuhııllcı · 

ı ::!56 J ikinci tcşı·iu 1939 taı'ihind n 31 birinci teşrin 1940 tarihine kadııı· eııcümeııe gelen ar
znlıalleı· 

3 70 
1159 \·ekilletlorden gelen arzuhaller 

-ı 367 
7 IJ:nclinı en ı rdc ıı gelen nrzuJıııller 

437-! 
620 Yekaletlcre gönderi len a rzuhaller 

3 754 
8 Encümenlere gönderilen arzuhaller 

'---

3 746 

'--
:~ 7-Hi 

Kfilibi nınnıniliğr intl e> l'Cli l cıı :m:uhıı l 

ı! 51:! Kaı-arıı ı ·a pteclilcn arzuhal l e ı · 

'---
1 233 Eıwünı nde bulunarı arzuhaller 

BÜTÇE ENCÜMENİ 

.lı1ktım 
Rul.u 
Bıı1'1iU 
D i,IJCırbak 1 r 
Elôzığ 
Erzincan 
Oire.~un 
Uü.ınii ·ane 
!{-el 
/ ::;parta 
l parta 
Kayseri 
K{l;y eri 
Kay eri 
Kocaeli 
Konya 

Re is 
Reis V. 
.1/. Jlf. 
Katib 

1\'·t rk/a·J·eli 
1\. as tam onu 
Kocaeli 
!stanbul 

} ·ah ya Galib Kaı·g•ı 
Dr. Zihm' Vlgeu 
X euzad A.yas 
8 ii~tü Bekit 
l l' et hi Altay 
lskende·r At·tun 
Jfiinir Akkaya 
D ur(tk akm·ya 
Tudıan emal B eriker 
.M ükeı-renı K araa._(jaç 
Remzi t1nlii 
Ji'aik Bay al 

adettin et-im 
uad Hay·ri V ·rgiiblii 

Orgl. A. aid Akbaytuğan 
Ali Riza Tiirel 

B'u1·hanettı:n Denker 
Tahsin Goşkan 
'alah Ya1·_qı 

Ji'akihe Oym en 

Konya 
Kiitahyo. 
,lfalatya 
.ll aras 
.lla1·d;·n 
lifuğla 
Jlfuş 
Ordu 
'eyhan 
ey1uJ!n 

.~ivas 

l'1·abzon 
U1·fa 
Yozgad 
Yoz,g(ıd 

.V ai ın H azi m Onat 

.1/a ttin Tı'ridoğ1u 
Jlultalib Oker 
Jlcınsuı· Bozdo_{jan 
Riza Erten 
riii nü. Kitabcı 
Şiik1·ii Ataman 
Jimndi Yalman 
Danıa1· Anlcoğlıı 
Gl. N aci Elden iz 
R emzi Çine1· 
Sırrı Day 
Sami lşbay 
A. hnıed ııngıı1· 

trn ! çöz 
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Encümen, 182 (150 l~.dtıa , 1 ~ trklil', 

kalan ( 61) i~ ı<rlce k i~tinıaıı bınıkılnııştır. 

tczkcr ', 2 takl'ir) işin ( 121) nı intaç etmiş w geı·iyr 

~o. 

1/ 12 
1/34. 

HulAsası 

LAYiRALAR 

Uözl ük~ü lük haklanda 
Bazı Dcdct alacaklarnun talı~il sureti lıaklunda 

1/41 Devlet demiryolları ve Uroanları i§letrne umumi ida
resi memurlan tekaüd sandığı hakkındaki 2454 vEı 

2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 

Muıımelesi 

J>:ıırümrndedi ı· . 

~1 - Vlll - l!J40 t:ırilıiııdı• 3!lll s:ı 

·' · ılı kanun olaı·nk kııbul ı•dilnıi~tiı·. 

bazı maddelerin değiştirilmesine dair Bııcüınendedir. 

1/ 48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullamlmak üzere dışardan getiri lecek kerestenin ki
losundan alınmakla olan resmin beş kunışa indirilmesi 
hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayıl ı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun layiliası Encümcndedir. 

1/ 52 Gümrük tarife kanununa aid idlıalfıt umumi tarife
sinin 469/A ve B pozisyonlarma giren çimentodan 
alınan gümrük resminin indirilmesiııc dair !<;ııciinıeııd dir. 

1/61 Kaçakçılığm men ve takılıine dair olan 1918 ~yıl. 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 17 - I - 1940 tarih inde 3777 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 64 Mülga Posta ve telgraf nezareti mesalih kalemi mü
dürü İtalyan tebaasmdan ölü Petnci ailesine 2 500 
lira verilmesi hakkında 

1/ 70 Sanayide kullanılan ibtidai maddelerin gümrük re-

18 - f - 1!!40 tarilıiııde Hükuım• t 

tarafından geri alınnııştıı·. 

simlerinin indirilnıesiue dair 15 - XII - 1939 tarihinde 3746 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 71 

l/102 

1/103 

Sanayide knllnnılan makine, nliit ve edevnt ve bnn
lnrm yedek ve tecdid parçalarının gii.mrük resimle
rinin indirilmesi hakkında 

Hatay menşe ve mevridH mahsulat ve mamulatın 

~mrük resimlerinin indirilmesi hakkında 

Ilıı.zincnin taksitte sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tııb11il sureti hakkmdalci 3524 sa
yılı kanuna ek kanun layihası 

1/108 Resmi devair ve müe esat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve mennfü umumiyeye hadiın müessese
lf'rde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 

Hı - XIJ - 1939 tarilıinde 3746 sıı,vılı 

knnunln hirl!'ştiriJerek kabul !'dil
mi~tir. 

ı 7 - ı - 1940 tarihiııde 3775 sayılı 

kıuıunla hirleştiı·ilerek abul edil
miştir. 

EncünıPndedir. 
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No. HıılAsası 

1296 sayılı kanuna ek kanun l ay ihası 

ı / 131 Dahi liye vckiileti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun todiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü madde inin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanuna bağlı <>edveldc değişiklik yapılmasma 

Muamelesi 

lfi - \ ' - 1940 tnı-ihind c ~827 sa.vılı 

kıınun olaı·nk kabul ed ilmiştir . 

dair gıı cıüıııcııd edir . 

1/ 148 Ankara şehri su tesisatının Hazine uhdesindcki 
mülkiyetinin Ankara belediyesine d evri hakkında l~nı·ii ın c ııJ cdir . 

1/ 15 Gümrük tarife kanununa bağlı idlıaliıL nmnıru tari
fesinin 459/ A ve B pozisyonlarma dııhil çimentola-

rın gümrük resıninin tezyidi hakkında Encüıııeııd ediı·. 

1/161 Vakıf memba sularile orman ve zeytinlikterin işletil-

me i hakkında :n- \"lll - J9J.O taı·ihinde 39 13 say ıl ı 

kanun olH ı·ak kabul Pdilıııiştir . 

1/164 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun l iiyihası 13 . \' - l!l40 taı·ihiııde 3!l2 1 sııyılı 

kanun olıı ı·Hk kııhul <'dilmi~tiı· . 

l / lô8 Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka-
nun liiyihası i' - 1 - HJ-~0 tal'ilıindc 3767 sn .v ılı 

kn ııun olarak kabul edilmi~tir . 

1/ 169 Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna bazı hükiimler eklenm -
sine dair 

1/ 170 Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin d~-

3 - 1 - 1940 ta rihinde 376:. sayılı 

kanuıı o l arıık kubul edilmiştir . 

ğiştirilmesine dair ~~ · 1 - 1!140 tıırilı indl' 3766 sıı_vı lı 

kannn olamk kabul cri ilmi ştiı· . 

1/174 Cezıı evlerile mahkeme binalan inşusı karşılığı ola
ı·ak alınacak harçlar ve ınahkı1mlııra ödettirilccek 
y iyecek bedelleri hakkında 254 sayı lı kanuntın 

2 ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair 27 - XII - 1939 tarilıind 3757 a~· ıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 175 1spençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden 
bazı maddeler ilavesine dair l~ncümendedir. 

1/ 177 Orman umuın müdürlüğü teşkilat kauununa ek ka-
nwı layiliası 24 · \ ' 11 - ı 940 taı·ihinde 3904 sa.nlı 

kanun olarak kııhııl edilmiştir. 

1/ 182 Askeri ve mülki tekııüd kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Enciinıeud diı-. 

1/ 1 9 Gümrüklerde i tirnal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki 2456 sayılı konunun birinci 
maddesine bir nkra eldenmesine dair kanun 17 - ı - 1940 tarihinde 3776 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/216 Bazı maddelerin gümrük r imlerinde tadiliit yapıl
ınasma dair Encümendedir. 
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No. Hul3sası 

1/218 Çay kanunu layihası 

1/219 Hariçten memlekete idhal edilecek kok kömürünün 
gümrük ı·esminin indirilmesi hakkında 

1/ 220 

1/225 

1/226 
1/ 232 

Heyeti mahsusnca nisbcti askeriyeleri katedildiği 

halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden 
Hazine il e alilkalıırı kesilmiyenlcı·iıı tckaüd maaşla
ı·ma dair 
.Jandarma erat kantınunun hazı mı:ıdlclerinin değiş

tirilmesinP v~ bu kanuna bazı hükümler ekl<'nnıesine 
dair 
Jandarma teşkilatı i~in yapılacak binalar hakkında 
Lüzumu halinde yeni askeri nıuhaseheeilikler tcşkili 

i~in ~!aliye vekilietine sa lalıi~·et V!'rilmı>si hakkındil 

l / 23fi 19il!l ınııli yılı ıııuvazenei uııııııniyr kanununa hıığlr 

Muamelesi 

:!7 - lll - 1940 tarihind 378 sayılı 

kanun ohınık kııhul edilm iştir. 

17 • ı . 1940 tal'ilıiııd~ 377!) sıı .vıl ı 

karıunlıı lıirh·ştiı·ilcrek kabul Hlil 
nıi .. tir. 

l •:ıwlinırnclrdiı· . 

l·~n('Ünıend ediı·. 

ı•:ııcümendedir. 

'21 - Xl 1 - J !l39 tarihinde 3759 sayılı 
kııııuıı olarak kııhul edilmiştir. 

f) l'edvelincle değişiklik .vnpı lmıısr hukkrııda '20 - X ı J - ı ~1::!9 tal'ihiııdt• :l750 sa~· ılı 

kaııuıı olaı·ıık kabul erlilıniştiı·. 

l/2~~H 

1/ 250 
Hı•lı•diyL' kanununa Pk kııııuıı layiliası l~ıH·liıııend edir. 

Amoı'tismaıı sandığıııa verilmiş oluıı 6.fi milyon li-
ralık avansın artırılnıw ı lıakkmdıı 17 - 1 - 19-ıO tarihinde 3778 sayılı 

kıııınıı olıınık kalıni <·dilıııiştir . 

1/ 253 llıwai nıiinakaliltta kııllmıılaıı ıııahı·ukat ve yağla 

rm resimlPrden muaf tutulması hakkında Londradır 

imza edilmiş olan mukavelenin tıısdikıııa dair 

1/ 2fi+ Hedikli Prlıaşlaı·ııı maaşlarının tevlıid ve teadülii hak-

1 - 1 \ ' - 1 !1-1-0 laı·ilıinde 3792 sayılı 
kanun olııı·ak kııbul edilmiştir. 

kında IH - 1 - 1940 larihiııdc 3779 sayılı 

kanun olaı·ak kabul t•dilıniştir. 

l / 25!i Srhhat ve içtima] nıuavenet ,·ckalcti lrşkilat ve ıııe

murirı kanununa bağlı 3 sayılı redvelin dcğişt il'ilınr-
~i hakkında 13 - \ ' - 1!!40 lııı·ilıinrll' 3 20 sayılı 

kıınun olarak kııhııl rrlilnıi5ti r . 

1/ 257 Vakıl'lar uıııwn müdürlüğü ücretli daimi menuırin

rı hakkında 

1/ 25R Devlet ıııcınurluı·ı aylrklaruun tevhid ve teadülüne 
dair olıın 3656 sayılı kanuna ek kanun layihası {hı

tisas mevkileri hakkıııdııki layilıa ımıvııkkut cıırünw-

13 - \ ' - l!l.ıO tarihinde 3821 sayılı 

kanunlıı birleştirilerek kabul t•dil
ıniı:ıtiı· . 

n~ hııvalr edilmiştir·) 26 . \'1 . 1940 t.al'ihiııde 3 sıı ,vılı 

l<aının olıırak kabul edilmiştir. 

1/259 

l / 260 

Booeıı terbiyesi unıum müdürlüğü teşkilAt kadrola 
nna müteallik kanun layihıısr 
Devlet denizyolları işletme umllm. müdürlüğü teşki

liit kadrolarına müteallik kanun liiyihasr 

13 - Y - 1940 tarihinde 3 20 sıı),lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
E eüm~ndcdir. 
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1/ 261 Devlet hııvayolları um um müdür l üğü teşkiliii kadro
larııııı ınütcallik kunun liıyihusı ıa - V - 19-!0 tnı·ihindıı 3822 sayılı 

kanun olurak kabul cdilnıi~t iı ·. 

1/ :!62 Dı'\' lct limanları i~l etııı' ınııum müdürlüğü teşkiliıt 

kııdrolıırına müteallik kıınun layihası l•:ncüıncndedir. 

l /:.!63 lludud ve sııhi ll er· srhhııt tımuru nıiidiirlüğii teşkiliıt. 

kıı<lrolııı·ınıı nıiiteı.ıllik knnun l ayiha s ı Biitç • eııcünıcni ri.nısuti 1ezkeı·c~i 

iizcı·ine hıfzedilmişti 1'. 

ı ; ::!64 1 nlıisıırlaı· unıuııı müdül'lüi\'ü teşkilat kadrolarrııa ıııli -

tcallik kanun layiliası l~ıı cüıııcıırleılir . 

1t :!6:"t Orman uınuın ınüdül'lüj{i.i 1ı•şkiliit kadı·ohırınıı ıııü -

IPallik kanıın lfıyihası ı:-ı - ,. - 1!140 tııı·ihindı· Jti l l'l sıı~ ılı 

k;ınun olıımk kııhul eı lilıııiştir . 

ı nti6 Posta, tclı,ınır ,.e telefon umum müdürlüğü teşkiliii 

1/ 267 

J / 270 

kııdrolıırınıı ınüteallik kanun liiyihası 13 . \ ' - 1940 tarihinde ll!ll9 sııy ılı 

kanun olarak kubul cclilıııi~tiı·. 

Vakıflar umum müdürlüğü t~şkiliit kııdrolarııııı mii
teallik kanun layihıısı 

(:üınrlik muhafaza kıtnlnrıııda takım komutanı olarıık 

13 - \ ' · 1940 tarihincte 3!<::! 1 
k:ıınunlıı hil'le~tiı·il<'ı·<'k kıılnıl 

miştir. 

SU,\'tlı 

L•dil -

kullunılııcıık haşıredikliler hakkında 1 ~ - 1 
kıınuııltı 

miştir. 

19-ıo turilıiııd(• 377!! sa,l'ılı 

hiı·lt'~tiı·ill'n'k kııhul ,•dil -

1/273 Devlet denizyoUarı i~letmo umtını müdürlüğü 1939 
mali y ılı bütçesinele deği iklik yapılmasma dair ::!fi - lll - 1940 1al'ihiııdc 3785 sayılı 

knıııın olnrıık kııhul ı>dilnıiştiı·. 

l/274- Hudud ve sahiller ıulıhat uııınnı müdürlüğü 1939 ınııli 
yılı bütçe inde 3 000 liralık nıiinııkale yapılınası hak-

kında 20- Xl1 - 1939 taı·ilıindc 375 1 sıı.\'llı 
kıınıııı olarıık kahul cdi l nıi~tir. 

l/ 275 iva · - Brıuruın hattmın zunahmedler istasyonunu 

kadar lcındidine dair 13 - XII - 193U tar-ihinde 3745 sıı~·ılı 

kıınun olınıık kııhııl Prlilıııiş1ir. 

1/2 2 Ankam Hukuk fakültoı<inin inşaııttnıo ikmali için 
1940 ve 1941 se.oelt>rine tz<'çici tanhhiide girişilmesi 

haklanda 

1 / 2 Hatay jıı nda rıııa te kilatının maaş ve ia§e lledelleri 

~ - l \' · Hl40 tııı·ilıiııtle 3796 sa,vılı 
kanun olaı·ıık kırbul edilmiştir. 

hakkında 2-ı . IY - t9.ıO ıaı·ihindc 3 06 sn,nlı 
kanun olıırak kabul edilmiştir. 

l '2 5 G uel kurnuıy buşkıınrnııı ııcyuhııl ve ikamet yeVJni-
yesi hakkmda t7 - 1 . J!J40 tııı·ihindc :3770 Nı,l'ılı 

kımıııı olııl'llk knhul r!ilıniştir . 

1 '200 Eı·ı•ğli kömür havı.a.sıııdııki ocaklıırııı biri ştirilm ri 
hakkında kanun lfiyilııısr 30 - \" - 1940 tarihinde 3 6i sıı ,, · ılı 

1 ımuıı olıırıık kııhul l'dilmiştir . 

1;2!1 1 nrııııııı \1111\llll miidürlüğiinürı 1939 Jlloli yılı bütçe-
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sinde 110 190 liralık münakale yap ı lması hakkında 17 · I· 1940 tarilıind!' 3774 ~ayılı 

kıınnn olarak kabul edilmiştir. 
1/ 2H3 Siyasal bilgiler okııhı hakkındaki 2777 sayılı kanuna 

ek kanun lityihası ~~neüm!'nderlir. 

l / 295 1939 mali yılı muvazcnei nınnıniye kanununa bağlı 

bütçe ve rrdvellerin bazılarmda değişiklik yapılması 

hakkında 1 · 1 · LH40 tıırillindc 3782 sayılı 

kanun olamk kabul edilmiştir. 

1/ 29tl Posta, telgraf ve telefon uıııwıı müdürlüğünün 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılma.~ıııa dair 18 · J • 1940 tarihinde 378-ı sa,nlı 

kanun olarak luıbnl edilmi şti r. 

1/ 299 Dahiliye vekilietinin vilayetlerdeki teşkilfıtı ve vazi-
feleri hakkında ı·;neümeııdcdiı·. 

J ,/300 58 !l17 000 lira lık .fevkalade talısisat verilmesi hak-
k ında kanunıı ek kanun layiliası 17 · J · 19-!0 tarihinde 3772 sayı 1 ı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 302 lnlıiııarlar umwıı müdürlüğü 1939 mali yılı biiıçesin-
de değişiklik yapılmasına dair 18 · I · 1940 lal'ilıinde 3783 sayılı 

knınııı olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 305 1040 mali yılı Kuvazenei umumiye kanunu layihnsı 29 . V . 1940 tarihinde 3844 snrılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 306 Beden terbiyesi Genel direktörlüğü 1940 mal yılı 

1/ 307 

1; 308 

bütçe kanunu layiliası ı · \ 1 • 1940 tarihinde 3 72 sıı.vılı 

kııının olarak kabıı l edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü. 
dürlüğü 1940 mal yılı bütçe kanunu layiliası 

Devlet denizyolları işletme unıum müdürlüğü 1940 
mali yılı bütçe kanunu layiliası 

2fl · \' • 1940 tarihinde 3846 sııyılı 

kıınun olarak kabul edilmiştir . 

1 · VI . 1940 tarihinde 3873 ııayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı· . 

1/ 309 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 mali yı-

lı bütçe kanunu lAyiliası 31 . V . 1940 tarihinde 386 sayılı 

kıınnıı olarak kabul dilıniştir. 

l / 310 Devlet limanlan işletme umooı müdürlüğü 1940 
ınııli yılı bütçe kanunu lAyiliası ı . VI . 1940 tarillinde 3874 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/311 Hudud ve sahiller sılthat umum müdürlüğü 1940 
mali yılı bütçe kanunu lAyiliası 31 · \' · 1940 tarihinde 3 6!) sayılı 

kanun olarak kabul edilmiııtiı·. 

1/31~ lnlıisarlar umum müdürlüğü 1940 ma.ıt yılı bütçe 
kanunu lAyiliası 30 · V • 1940 tıı.rihind 3 51 sıı.v ılı 

kıtnun olıtı·ıık kabul edilmişt.ir . 

1/ 313 Onnan unıum müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe ka-
nun lAyiliası 31 . Y . 1940 t.ıırilıiııde 3 70 sıırı lı 

kanun olarak kabul edilıni~tiı·. 

1/314 Posta, telgraf ve telefon uınuın müdürlüğü 1940 ma-
lt yılı bütçe kanunu lAyiliası l . VI • 1940 tarihinde 3 75 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 
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1/315 Vakülar umum müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe ka-
nunu layiliası ;n - ,. - 1940 tarihinde 3871 sayılı 

kanun olarak kııbul edilmiştir. 
1/316 Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hakkındaki 3228 

1/ 318 

1/ 320 

1/324 

1/330 

sayılı kanuna ek kanun layiliası 
Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresi teş

kilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 
Devlet demiryolları unıum müdürlüğü 1939 mali yı
lı bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hak-
kında f:." ..... . 
Türkiye ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 
1939 tarihli tediye sulaşmasına zeyil olarak imzala
nan lilhikanm tasdikma dair 
Vakıflar uınum müdürlüğü 1939 mali yılı lıütçesinc 

14 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 

1/331 Vakıflar umnm müdürlüğü 1939 mali yılı _ bütçesin-

l•:nriiıncndrdi r. 

l •:ııcüın cndedir. 

27 - lll · 1940 tarihinde 37 6 sayılı 
kanun oluı·ak kabul edilmiştir. 

l~ııciinH"ndediı·. 

~!J - lll - 1940 tarihinde 3790 sayılı 
kııııun olııı·ıık l<ııhul cdilmiştiı· . 

de 8 350 liralık münakale yapılması hakkında 27 - rrı - 1940 tarihinde 37 7 sayılı 
kıınun olıı nı k k n bul edilmiştir. 

1/338 

11/ 339 

Fevkı.ıJ.ilde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 
zam İcrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mcv
zuuna alınmasına dair kanun layihasile 472, 2395 
ve 2731 sayılı kanunların tadiline dair 

Köy enstitüleri tcşkili hııkkında 

1/340 Muamele veı·gisi hakkında 

1/341 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 

1/342 

1/ 344 

1/345 

l/347 

Türkiye - lngilterc ticaret anlaşmasına z ylolarak 
imzalanan anlaşmanın tasdikı hakkında 
Devlet memurları aylıklarının tevbid ve teadülün' 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun liiyihası 
Türkiye Cümhuriyeti l\Ierkez hıfzısıııhha enstitüsü 
ve hıfzıssıbha mektebi teşkiline dair 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilatı hak
kmdaki 3424 sayılı kaııunun bazı ınıı.ddclerin.iıı ta
diline dair 

1/ 352 Türkiyo - I•' runsu ve İngiltere üç turııflı yardım nıuıı
hcde.~ine m rbut husus! anlaşrnaııın tathikı zımnında 

17 - \ '- 1940 tarih inde 3 ·~ ve U
\' - 1940 tal"ihiııde 3 40, 3&.U ve 3842 
'!ll~·ılı kanun vlamk ltahul edilmiştir . 

17 - rv - 1940 larihiııdt· 3803 sıı.vılı 

kanun olurak kabul edilmiştir . 

28 . \ ' - Hl40 taı·ihindc 3 43 sayılı 

kanwı olaruk kabul t•dilrnL~tir. 

24 - Yll - 1940 tarihinde 3906 sayılı 
kanun ohu·a l< kııbul edilmi tiı·. 

~:nl'ünwnd<'t.lir . 

· F:nriinırndcdir. 

l~nı>iimemledi ı·. 

13 - \ ' - 1!!40 tarihinde 3 22 sayılı 

kruıuıılu biı·lc tirilcı· k kabul edil
miştir. 
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8 son kanun 1940 tarihinde Pariste imzalanan kredi 
anlaşmalarının t:ısdikı hakkında 

1 /~fi6 Hata~' hüktııııetinden d~vrolunan nıiit!'knid ve yetim-

Muamelesi 

BnriimPnoPrlir. 

lcrin aylıklan hakkmda J•:ıwümı·ııdcctir. 

1/ 3fi9 Askeri ,.e mülki tokaüd kanununa lıaıı hükümler 
rklenınrsinr V<' nınki\r kıımınun 4 nı·ii maddesinin 
tadilinc dair :lı! - V - UJ.W turihiııde 3 ' 3i'ı s11.v ılı 

k11ııuıı olıı ı ·ıık kahul ı'<lilıniştir. 

1/361 Er:r.inrana ve Erzincan yer sarsıntısuıdan müte~iı· 
olan ınıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan alınacak ücretiere dair 

1/364 58 917 000 liralık fevkaliıde talısisat verilmesi lııık

kındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun layiliası 

1/365 Diyarbakır istasyonundan trak ve İran lıududlarına 
kadaı· yapılacak demiryolları Jınkkmdaki 3262 sayılı 

lO - Vll - 1940 tarihin<le 3 93 ı;nyılı· 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - 1 V - 1940 tarihinde 3 02 sa.yılı 

kanun olarak kabııl edilmiştir. 

kanunun birinci maddesinin tadil iııe dair 6 - V - 19-!0 tadlıinde 3iı t 3 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/366 Jnhisarlar umuııı müdürlüğü 1939 mali yılı büt~e-

Hindl' 15 000 liralık münakale yapılınıısı hakkında 24'- IV - 19-!0 tvrihind 3808 sayılı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 367 Orman umum müdürlüğü 1939 nuıli 'yılı bütçesindr 
değişiklik rapılması hakkında :l4 - lV - 1940 tarihinde 3809 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 368 Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk ano
nim şirketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin 
tnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sennayesin-

l/370 

l/37 1 

1./372 

1/ 374 

1/'.:!75 

1/ 377 

den ödenmesine ve bu sermayenin arttırılına ına daiı · ::!6 - T\' - 1940 tarihinde 3811 sa~·ıJı 

kanun olarak kıtbul edilmiştir. 
Vakıflar unıuın ıniidürliiğü teşkilatı hakkındaki 3461 
sayrlı kanuna ek kanun layiliası 

Zimat ıııuallinılerine ziraat mücadele baştcknisiyen 
ve tekııisiyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakını 
ıneınurlarma hayvan yenı bedeli verilmesi hakionda 
1939 mali yılı muvazeııei unımniye kaııunwıa hağlı 

lıazı daire bütçelerinde değişiklik yapılınasma dair 

Dııvlet korıseJ'\'atuvarı haklruıda 

Başvekfılet 1939 mali yılı bütçesin<lc değişiklik yapıl 

ınıısı hakkında 

IJuhiliy<' vckfıleti 1939 ıııali yılı bütçesinde değişiklik 
,\'apılması lıakkmda 

Bııciinıcndedi r. 

l~nciiıncndııdir. 

19 - JT · 19-!0 tarihinde 3 ' 05 ·ııyılı 

kanını oloı·ıık kııbııl edilmiştir. 

20 - Y - lfl40 tarihinde 3829 sayı! ı 
kanım olıınık kııbul edilmiştir. 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanun olaı·ak kabul <'dilıuiştir. · 

1 O - V - 1940 tıırilıimlc 3 ' 15 ay ılı 
kıı.nunla birleştirilerek kahul edil
miştir. 
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lj37!S Devlot memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
_dair 3656 sayılı kanuna bağl ı (1) numaralı ecdve
lin Mııarif vekfiletine aid kısmında değişiklik yaı)!J-

nıasma dair ~ -.Jl 22 - \" - 19-J.O taı·ihiııd<' :JH:ı3 ~a., · ılı 

1/ 379 Dcdet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilfit ve vn.zifelerine dair 1042 sayılı kanunun tn 
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı madde
lerini rııuııddil 1784 sayılı kımunun !,irinci nıaclrle -

lwnun olıırıık knhul edilmiştir. 

sinin değişirilinesine dair l~ncünı ·ndedir. 
1/ 3 ı Diyıınet işleri ı·eisliği 1939 mali ~-ı lı hütç<'~iııck d<'· 

ğişiklik yapılmasına dair l •)ııcünıcııdedir. 

1/ 382 Gümı·ük ve inlı i sartıı.r vckiil ti 1939 mali yılı bütçe-
sinde değişiklik yapılmasına dair 

l/3 3 J:iarita uınuın müdürlüğü 1939 mali yılı hütçesindP 
d<'ğişiklik ~·apılmasma dair 

1/ 3 n 

l / 3 6 

l st ikliil hıırlıi malullcı·iııe veril ecek 
hakkında 

para miikiifatı 

. Jandarma genel komutanlığı 1939 mali ,vrlı hi:it~esiıı 

de değişiklik yaprlmasma dair 

1/ 3 7 Maarif vekmeti 1939 mali yılı bütçe ind değişiklik 

yapılmasma dair 

l / 3 8 Milli Müdafııa vekô.Jeti kara losını 1939 mali 
bütç incle değişiklik yapılmasma dair 

yılı 

1/ 389 Milli 1\Iiidafaa vckfil.cti hava kısını 1939 mali yılı 

biitııesinde değişiklik yapılmıı.srnn dair 

1/3!10 Uilli Miidafıuı Yekfileti deniz kısmı 1939 mali yı lı 

hiit~e inde deği~iklik yapılmıısına dair 

1/ 391 ıTafia vekili •t i 1939 mali yılı bütı:esiııde değişiklik 

.vnpılmıısı hııkkmdn 

1/ 392 Stbhnt ve i~tiınni nıııaveııet veklleti 1939 nıali yılı 

10 - V . UJ40 tarihinde 3 '15 sayıl ı 

kanunla hirlcştirilerck kıılıul ed il 
miştir. 

10 - \ ' 1940 tarihinde 38J!i sHy ılı 

l<nnttnla birleşti ı·il l'l"l'k kabul rd il 
ıniştir. 

12 - VI r - 1!140 tarihinde 3 98 sıı.n lı 

kanun olurak kabul rdilnıiştiı· . 

10 - \ ' - 19-10 taı·ihiude 38Hi sayı lı 

kununlıı birle~tiı-ileı·<'k kabul cd.il
ıniıjtir. 

10 - ,. - 1 9.J.O tarilıindı.ı 3815 sayılı 

kanunla bi ı-ı~,ştiri l cı·ek kuhııl erli! -
ıni~tir·. 

10 - \' . 1940 larilıindc 3 13 sayılı 

kauuııhı birle5tirilerek kabul cd il-
miştir. 

LO - \ ' · 19-J.O tıırilıiııdu 3 15 mıyıl ı 

kanunla biı·leştiı-il e ı'Ck kobul ~:'dil 

miştir. 

lO · \" · 1940 tarihindl' 3 15 sayılı 

. kanunla birleştiriler •k kabtti ctlil 
ıııiştir. 

10 - \- - 1940 t.ıu·ibiııdc 3815 ııayılı 

kıınunln birleştirilerek kabul edil
ın.işt h·. 
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bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

1/ 393 3413 sayılı kıınuna bağlı ~cdvelin değiştirilmesi lııık -

Muamelesi 

10 · V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

Immınin birleştirilerek kabul edil
miştir-. 

kmd'a :?2 - \' - 1940 tnrilıind<> 383-l sayılı 

kanun olm·ak kabul dilmi~tiı·. 

l / 395 Ziraat vekilieti 1939 mııli yılr lıiitçesindc değişiklik 

yapılmaat hakkında JO - \ ' - 1940 tarihinde 381!'i sıı,vıl ı 

kaıınnla hirlcştirill.'ı'<•k kabul edil
miştir. 

1/ 398 Ceza evleri inşası için istikrn1. akdi ve sari tea h h ii d at 
icrasma dair 

1/ 39!! Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayrlı kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin 
Ziraat vekilieti lasmmda değişiklik yapılması hak-

3 - V II - 19-l:O larihinliE' 3 92 sayılı 

knııun olrımk kabul edilmiştir . 

kında Bncümendedir. 

1/400 Gümrük muhafazıı. memurları teşk:ilfıt ve ınenıurin 

kanun layiliası Encümendedir. 
1/ 402 Ticaret vekilieti teşkilut ve vazifelerine dair 3614 

sayrlı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarıuru tevhid ve teadülü hak-
kmdaki 3656 sayılı kanuna 2 madde eklcnmesine dair Enciimcndediı·. 

1/ 403 ..<Uıkarada inşa edilecek ecuebi devletler sefarethane
leri 've konsolosluk binaları için ecuebi memleketlerden 
getirilıniş ve getirilecek olan her türlü inşa malzeme
sinin gümrük resminden muafiyeti ve bunlara aid 
binalarm ınütekabiliyet şartile bazı harç ve resimler-
den istisnası hakkmda Encü.mendcdir. 

1/406 Vakrflar umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütc:e.~inde 
4 000 liralık münakale yapılmasına dair 22 - V - 1940 tarihinde 3836 sayılı 

kanun olarak kabul dilmiştir. 

1/ 412 

1/415 

1/ 416 

1/417 
1/418 

Askeri fabrikalar u.mum müdürlüğü 1939 mali ~-ılı 

bütçesinde değişiklik yapılınası hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı .. (1) sayılı ecd
velin Maarif vckilleti kısmında değişklik yapılma.<Jı 

haklanda 

Dalıiliye memurları kanununa ek kanun JuyihMı 

Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilatı hakkmda 
1940 mali yılı muvazenei u.mumiyesine dalıil bazı dai
re bütçelerine 109 922 000 lira fcvkalade tahsisat ve
rilmesi hakkmda 

J/419 Cümburiyet 1\'Icrkcz hankMınca Hazineye 250 milyon 

29 - V - 1940 tarilı.indc 3845 sayılı 

kanun olarak kahul eclilmiştir. 

5 - n - ] 940 tarihinde 3 77 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 - VIII - 1940 tarihinde 3907 sayılı 
kanurı. olarak kabul edilmiştir. 

En<!ümendedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3 49 sa.yılı 

kaının olurak kabul edilmi tir. 
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liralık fevkalnde avans itasına dair 
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30 - V - 1940 tarihinde 3850 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/420 .ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekilietine devri 

hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3848 sayılı 

knnıın olamk kabul edilmiştir. 
1/421 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü 1939 mali yılı bütçesine munzam talısisat 

verilmesi hakkında 29 - V - 1940 tarihinde 3847 sayılı 

kıınun olarak kabul edilmiştir. 

1/422 Devlet memurlan aylıklarının tevlıid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı ı numaralı ecdve
lin Adiiye vekilleti kısmında değişiklik yapılması 

1/423 

1/ 424 

hakkında 17 - VI - 19-!0 tarihinde 3882 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet memurlan aylıklannın tevlıid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı ı numaralı ecdve
lin Manrif vckfıleti kımnınila tMhihat yapılması 

hakkında 

Devlet memurları aylıklıımııu tevhid ve teadülüne 
da ir olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı ced•·e
liıı Maliye vekfileti kısmında değişiklik :vapılması 

lı akkında 

Eneümendedir. 

26 - V 1 - 1940 tarihinde 3888 sn y ılı 

kaııunlıı hirleşt iı·ilcrek kabul t•dil-

1/425 Milli müdafaa Yekaletiııcc tesis c Iilen tay deposuııa 
ıO bin liraya kadar nıütcdııvil ~ rınayc verilmesi 
hakk.ıııda 21 - \ ' J J 1 • ı 940 la t'ihindc 3916 sn~· ılı 

kımun olarak kııbul ~d ilnıiştiı· . 

lj-!27 ~onguldak ile Kozlu ııı·mıında lı i ı· demiryolu inşası ve 
gelc<>ek sene! ere sari taahhüde giri ilmesi hakkında 5 - V J - 1940 tarihinde 3879 sayılı 

kanun oluı·ak kııhul ~dilıniştiı·. 

1/ 431 Devlet memurları aylıklaı·ının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı eedvelin l\ln• 

1/ 43 

l / 449 

1/ 450 

arif vckilleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 24 - \'ı ı - 1!)-!0 tııı·ilıiııde 3901 say ılı 

kanun olııı·ak kalıul edi lmiştir. 

Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdi eratı hak
kında 

llıın.kalal' ve Ocvlct mü~ eseleri memurları aylık

larının tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin B fıkrasının tadiline 
dair 
1940 ınaU yılı muvazeııei umumiye kanununa ek ka
nun lllyiliası 

sk ri izin kanununa bir madde iliıvasine dair 3129 
sayılı kanunun birinci madde ine bir fıkra ilavesi 

:n. \ ' lll - 1940 tarillinde 3912 sayılı 
kanun olıırnk kabul edilmiştir. 

l •:ıı ciimcnclccU r. 

1:! - Yil - ı !)-!0 tıu·ihindc 3 97 sn~· ılı 

kıımııı olııı·ak kabul edilmiştir. 

hakkında Enctimendcdir. 



157 -
No. Rulfısıısı Muamelesi 

l/452 Tababet ve şuabatı sıı.natlarmuı tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun layihnsı .Eu~ünıendediı·. 

l / 453 Türkiye Cümlıuriyet merkez bankası kanununa bazı 
muvakkat maddeler eklenmesine dair U - \'ll - L!J40 tarihinde 3902 sa)· ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 454 1940 mali yılı ınuvazenei umumiyesine dahil bazı 

daire bütçelerine fevkalade tahsisat verilmesine dair 
olan 3849 sayılı kanuna ek kanun layihayı ::!4 - \"ll - t !!40 taı-ihinde 3905 sayıJ ı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 457 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif vekil
Ieti kısmına iliive edilecek ücretli meınuı-iyetler bak-
kında Ll - 1X - 1940 taı·ihind 3921 sayılı 

kanun olaralı kabul edilmiştir. 
1/ 426 Emniyet teşkilat kanununun 49 ncu maddesine bir 

fıkra iliivesine dair l~ıwüııı endcdi ı ·. 

1/ 471 Devlet demiryolları vrı limanları işletme umuın mü-
dürlüğünün 1940 maLI yılı büt~e kanununa ek kanuıı 
lll.yihası ı t. - ı X - 1940 ta I"i lıi nde 391 sayılı 

lııınuıı olıırn.k knlıul edilmi. tiı·. 

TEKLIFLER 

2/ 5 1 liyaı·bakır ( UJ. Kiazmı ::>evüktckiıı V<' Erzurum Şük

rü Koçak) - ubay 1·c askeri ın murlnrın tekaüdü 
için rütbe ve smıfluı· ına göre tayin olunan yaşları bil-
ıliı ·cn 3079 s.ıyılr knıııına hir ınııddP ~>kl ı>nmesinc dair 12 - 1 - IU40 tıırihindC' .\!illi .Müdafııa 

n~üm nine. 

2/ 7 Idare Heyeti - Büyük Millet l\leclisi 1939 mali yılı 
bütçesinde 3!'i0 000 liı ·ıılık miiııııkale yupılınasma dair 1 - Xll - l93U taribinde 1daı·c Hey

eti taı·afından geri alınmı\ttıı· . 

2/ 8 Idare Heyı>ti - Riynseti Cüınhur 1939 mali yılı bütçe
·ine 19 226 l i ralık tahsiı,ııt il~,-e~iııc flair 

2/ 10 Idare lieyeti - Büyük ı\lill et ~l celisi 1939 mali yılı 

27 - Xl - 1939 tarihinde 373!! sıı .nlı 

kanıın olarıık kabul edilmi.,tiı·. 

hüt~c ine 147 00 liralık tahsisat komılmaııına dair 27 - Xl - 1939 tarihind 3739 sayılı 
kanunla birl ştirilerek kabul edil 
mi ., tir. 

2/ 11 Idare Heyeti - Divanı muhas<'hnt l!l3!1 mali yılr bütçe-
·inde münakalc icrnsına dniı· · 

2/ 12 Sivııs ( Abdürrulunıın Nııci Demiruğ ) - Muamele ver
gisi kaııuııuııun ikinci maddesinin ( ' l fıkra ınııı de-

- 1 - 1 !)40 taribinde 37 2 sayılı 

kanunla biı·leştiı-ilerek kabul e lil 
Jııiştiı·. 

ğişlirilınosi bakk:nıda gıı<>ümcnd<-dir . 

2/ 19 Bolu (Lülti Gören ) - Aııkeı·i Vt' mülki tekaüd kanu-
nunun ·66 ncı maddesine bir fıkra ilavesine dair J<:ncümcnd dir. 

2;2ı fdnrc H eyeti - Btlyiik ~fillt't lifeelisi 1939 mali yılı 
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bt1tçwlnde m1inakale yapılm!19ma dair 

2/22 İdare Heyeti - Devlet memurlan aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair 3656 sayılr kanuna bağlı (1) sa
yılı cedvelin Riyascti Cfunhur dairı>si kadro cedve-

Muamelesi 

19 - IY - 1940 tarihinde 3 05 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

linde değişiklik yaınlmasr hakkında :!<i - \ 1 - ı 940 taı·ihinde 3 8 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/24 !dare Heyeti . Divanı mulıasebat 1939 mali ~'llı hiitı;c-
sindc münaknle yapılması hakkında 13 - Y - ı 940 tarihinde 3825 sayılı 

kanun olıırak kıılml ed ilmiştir . 

2/211 !dare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 ınali yılı 
hütçt>sindc değişiklik yapılmasma dair 7 • VI U - 1!140 tarihinde 3909 sa~·ılı 

kaınııı ol:ll'lık kahul ~di lmiştir . 

2/ 28 1dnı-e Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 
bütçe ine munzam tahsisat verilmesi hakkında ll - lX - 1940 tarihinde 3919 sııyılı 

kanun olarıık kabul edilmiştir. 

TEZKERELER 

3/6g i\Luamele vergisi kanımunun ikinci maddesinin (C ) 
fıkrasının (Ta irhanelcr ve tasir fahril>aları) kaydinin 
hudud ve şümulünün tayini hakkında Başvekalet tez
kcresi 

3/ 73 

3/ 98 

3/lOO 

3/114 

3/ 121 

Ziraat bankasının göndereceği Haziııe paralarından 

posta ücreti almınb alınınıyacağmın tefsiri haklanda 
Başvekilet tezkeresi 
lnlıisıırlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdau 
tedarik edilecek sandıklık tahtalıımı gümrük resmin
den 2294 sayılı kanunun verdiği salıihiyete istinaden 
tenzilat yapıldığından keyfiyetin tasdikı hakkında 

Başvekiilet tezkaresi 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zikredilen 
ruhi maliiliyctlcrden mezkUr kanunun üçüncü ınad
desiniıı tarifatma dnlıil olaıı şckilleı·in dördüncü d~
rcce üzerinden terfibi icab cdib etmeyeceğiniıı 'tcfsiri 
hakkında Babvekiilet tezkere. i 

M:üchir ve zaruri sebebler dolayJsile takib ve tııhsilin 
imkil.n görülemeyen borçların terkinine dair Başveka
let tczkeresi 
Bina vergisi hakkındaki 1 37 sayılı kanunun ikinci 
maddesinin altıncı fıkrasının tef iı·ine dair Başv~kii· 
!et tezlteresi 

25 • .Xll - 1939 tarihinde 1162 sayılı 
karııı· olarAk kabul edilıni5tiı·. 

I!:nciiınendedir. 

J 7 - r - l!l.«J tarihinde 3775 sa,vılı 

kıınunla birleştirileı-ek kabul edil
miştir. 

17 - l - l!l-!0 tarihinıle 3771 sayılı 
knrıuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

Encüın mlcdir. 

E ucümcrııltıdi ı·. 
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3/ 145 Harice gönderilen ateşemiliterlerin hizmetçileri için 
hareıı·ah verilib verilemcyecPğinin t<'fsiri hakkında 

Muamelesi 

Raşvekil.lrt. tezkeresi 10 · lV- 1940 tarihinde 11 70 ıuıyılı 

3/162 Umumi, millbak ve hususi bütçclcrle idare f<iil<'n dai
reler ve bclediyelerle sermayesinin lanıann Dvlet vya 
belediye veya hususi idarelere aid daire vr müessesc
ler arasındaki ihtilaflarm tahkim yolile halli hak
kındaki 3533 sayıh kanunun tefsirine dııir Ba~veki'ılel 

karıı ı · olıırak kabul edilıni~t iı · . 

tezkeresi Eııcüınenılı-<lir. 

3/ 18!1 Oümrüklcı·de bulunan \'1' suni elyııf ile malılut bu
lunnıasrndan dolayı idhal edilcmiy!'n pamukltı men
sucatm bir defayn mahsus olmak şartile resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salalt\y<'te istinaden in
dirildiğiııdrn keyfiyetin tasdikı lıakkmda BaşvPki\let 

tezkereai t·:ııciinıPndPd ir. 
3/ 203 Askeri ve müllô tekaüd kanununun 2071 sayılı ka· 

nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin ll'lfsiri lııtkkın-

da Başvekalet tezkeresi l~ ıwüml'ıul·d i r. 

3/ 205 Askeri ve müllô tekaüd kanununun 42 nci maddesi
nin B ve C fıkralannın tefsiri hakkında Divanı mıı -

hasebat tezkeresi t•:ııciinı nd .. ıliı·. 

3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(Mahalli) tabirinin tefsiri hak.kında B!J.5vekalet tez-
kcresi ~;ıH'üıııendı•diı·. 

3/ 235 Hatay için Fransadan idhali zaruri bulunan 10 500 
kutu sarı ipekböceki tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 229-ı 

sayılı kanunun verdiği salahiyete islinadcn 300 lira· 
ya indirildiğindcu keyfiyetin tasdikı lıakk:ındn Baş-

YekilJet tezkereai Eııcünıendrdi ı· . 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, C:tibank 
tarafından idhal edilecek 5150 tona münhasır kalnııtk 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük res
ıİıinin 2294 sayılı kanunun verdiği salıilıiycle isliuaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdikı hak-
kında Başvekalet tezkeresi EııcüınrHdt>di ı·. 

3/ 260 270 dereecden evvel tckattur eden ağır maden yağ
ları ve tortnlarırun 100 kilosundan · alınmakta olan 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun veı'<liği salahi
yete istinaden 100 kuruşa indirildiğinden k<'yfiyctiH 
lasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi l~ndiııwııdcdiı·. 

3/26i .Askeri tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sn
yılı kanunun birinci maddesinin t<>fsiri hakkında 
Başvekıllet tezkeresi ı·:ıwüıncııd •di r. 

3/ 2 O A ·keri mühendislcrle fen memur!arına verilecek ih
tisas ücretleri hakkındaki 22Q.ı sayili kanunun biriu-
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- ---------- --·- ·-
ci maddesinin Ç fıkrasının tefsirine dair Başveki'ılet 
tezkeresi l •:neünıcndcd i ı· . 

:3; 295 Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun muvakkat 6 ncı maddesin
deki (maiyet memuru) tabirinin tefsiri hakkında 

Bn.c;ıvckiılet tezkeresi I~ ncü ıııendl'cl i ı- . 

TAKRİRLER. 

4/ 10 Trabzon ( Sm·ı Day ) - Karamurısal hfıkimi Nuh Nec
_,·et.tinin telmüd muamelesi hakkında Divanı rrıulıase

lıat riyaseti tczkcrl' i ilc Divaııı nıuhasebat enciimcni 
ınazbataı:ıını ikinci fıkrasının yeniden tedkiki hak-
lunda takriri l~ııı·ünwıakıliı·. 

-l/ 19 :\lanisn (Refik Şevket lıı cc ) - Devlet memurları ay
lıklnrıııın tcvlıid ve teadülüne da i ı- 3656 sayılı kan~
ıınn nıuvııkkıı.t ikinci maddE'sinin A fıkrasında yazılı 

(mali ve sınai ıııiic.«~cscl<'ı· ) iharcı:ıiniıı tefı:ıiı-i hak-
Innda takı-iri 1-:ıı~ünı~ndeıliı·. 

.inkara 
Antalya 
Jntalya 
Balıkesi1· 
Balılcesi?· 
Bingiil 
Bıırsa 
1 'ana.kkalf' 
rm·ıtm 
krzıwumı 
/'Jrznrum 
fl ata;y 
lmıir 

DAHlLlYE ENCUMENl 

l?eis 
Reis V. 
JJ. M. 
f(fitib 

/t'evzi Daldal 
Ra. ih Ka-plan 
'l'aufm· ~ölmıen 

'J'elcirda.lf 
Ç01"'1ıh 
JlJm·din 
ı ·oz_qad 

f?rıli re tt in Tiritoğl ı 
Yahua ezai Uzrı,tf 
.Vecmedrlin, ahir 
l~'atin Giiue1ıdi1·mt 
llilmi ltTfl 11eU 
fs111ail K e mal .cllp.-ar 
m. Zeki , oydemir 
.\ akiye .El_qiin 
.1 bdiilgaııi Tiirl.-1/tell 
.llemed Aldemir 

C-emil Uybadw. 
Atıf Tüzün 
Edib Ergin 
Ziya Arkant 

Kars E sad Ozoğuz 
Kayseri Ahmed Hilmi Kalaç 
Konya Şevki Ergun. 
K ütahya Sadri Ertem 
Malatya Enırııllah Ba.ı·kan 
MatYı.ş Ziya Ka;yı-an 
anısun 11femed Ali Yiiri~ker 

• ivas Mitat Şühii Bleda 
Toknd Galib Peleel 
Trabzon alise Abanozoğlıı 
Y ozgad alinı Korknıa3 
Zonguldak tbmhinı Etem Bozk·urt 
Z on,qulilal.- R1'fat V m·ilar 

Encüm<'n , !>O (37 liı~· ihn, ii tt'klif, tezk<'l't' ) işin (37 ) ni intac etmiş ve geriye kalan (13) iş gelecek 
İ ·f iııııııı bırakılını tır. 
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1/39 Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak 

Y ozgada bağlanmasına dair Encümendcdir. 
1/ 62 Köy kaıı•munun 13 ncü maddesine ek kanun layihas1 Encünıendcdir. 

1/ 68 Polis vazife ve salahiyct kanununa bir madde elden-
mesine dair ll - XII - 1939 tarillinde Hükilmet. 

tarafından geri alınmıştır. 
1/72 Sinema filinılerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

hakkında Encümendcdir. 
l / 84 Yollarda scyrisderin tanzimi ve yoUarın mu lıafaza-

sıuın temini hakkında Encümendedir. 
1/ 147 Yalova kazasının Bursa vilayetine bağlanması bak-

Irmda ll - XII - 1939 tarillinde Hükumet 
tarafından g-eri alınmıştır. 

1/ 182 Askcı·i ve nıiilki tckaüd kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında 21 -VIII - .19-10 taTİlıinde "Maliye en

cümenine. 
1/221 JTizmcttcn ayı·ılıın ba~ı memur ve müstahdcmlerin 

yapnm ıyaeahları işlcı· haklanda 3 - 1 - 19-!0 tarihinde 3762 sayılı 

kanun olarak kabul edi lnıi~tir. 

1 /22rı ,Tanclanııa c rat kanımunun bazı ınad }(•lrr' ı in değiş

tirilmesiııo ve bu kanuna bazı hükümler c~dcnmesine 
dair 3 - I - 1940 tarihinde Bütçe eneünıe

nine. 
1/226 Jandarma te~kiliitı i~in yapılarak binalar hakkında 26 - XII - 1939 tarihinde Bütçe en

cümcninc. 
1/234 Umumi hıfr.ıssıhlıa kımununun bar.ı madde ~rinin de-

ği ştirilınrs i haldeında 2 - IV - 1940 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

1/238 Bclcdiy kanununa ek kanun lfı yiha..qı 23 - XTI - 1939 tarihinde Nafia en
cümeninc. 

1/251 

1/268 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun lii
yilıası 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 

ilavesi haldeında 

1/272 Vilayet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir fılmı 

25 - XII - 1939 tanüinde 3756 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

26 - Xll - 1939 tarihinde Adliye en

aümenine. 

eklenmesi hakkında 27 - },.']] - 1939 tarihinde 3758 sayılı 

kanon olarak kalıuT edilmiştir. 

1/276 Umut'li bclediyeye nıüteallik nhkfunı cezaiye bakkm
daki 486 numaralı kanunun bazı maddcl<'rinin mu
addil 1608 sayılı kaııımun birinci maddesinde değişik-
lik yapılmasına dair 3 - I - l!J40 tarihinde 3764 sayılı 

kanun olarak kabul edilrui,tir. 
1/280 :IIatbuat kııııunuııwı 35 nci nındelesine iki fıkra ila

vesine dair 29 - I V - 1940 tariirinde 3812 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/2 1 ~lathıuıt ıınıurıı müdürlüğü trşkiliit ve vnzir<'lcriııı' 

dair kanuna hir madde iliiv si haklmıdn 10 - \ ' - 19-!0 tnı·ilıiıııh• Hiik iımct 

t:ıı-nfındıın ııeri ıılınmıştıı·. 

1/283 Anuıkya ,-c lskcndcrun Elel-;trik müesseselerinin mn -
hıılli hel<'diyelcre devri hakkmda 4 - fV - 19'1-0 taı'ihin<le Oiimrük ve 

iıılıisa rlıır enciim cninı• . 

1/284 llııtııy jııuduı·ııııı · tc~kiliitıııııı maaş vr iaşı• bcdclh·ı·i 

hııkkındn 24 - IV - 19-l-0 tıırihiıırl<' 3 06 sa.•· ılı 

kanun olarak kabul <'ililnıi~tir. 

1/29::1 .'ı.\'asal lıil,:!ilcr olnıln hııkkındnki 2i77 '<~~yrlı kanunıı 

Pk kıınıııı liıyihası 

1/299 llııhiliyP •·cki\IPtinin •· iHiyP II•'I·dı•ki ırşkıl fı t \'1' vnıifr -

15 - l - 1!140 taı·ihiııdr Mııarif cncii
mcnine. 

1\• t·i hııkkrnda 21 - III - 1940 tarihinde Büt<:e encii 
meninc. 

1/3::l2 \'iliı~·d hıı:;ıusi idar<'lcrindrn maaş alan tn\'ıtııtr ve mn
allinıl rrin t ckııiid maa~ları lıakkındnki 2097 ~ayılı kıı-
nnıın ildm•i hiı· iıııı.-aklmt nındile ilfivr~iııe dniı- Hi - VI - 1940 tnıihinde 38 6 sayılı 

kanun olaı-nk kabul cdiJmj~tir. 
1/339 1\ö . .- ı·nslitült•ı-i t eşk ili hakkında 17 - IV - 1940 tarimnde 3803 sayılı 

kanun olarak kalıni eılilmiştir. 
1/ll -l ı ~ı!iırı kııııunımıııı ~:1!1 ıwıı ııındi!Psiııin tııılili hakkınd ır 16 - YI - Hı.ıo tnrihini!c Maliye en-

1/407 Huın ,.!' arazi vergisi kıınııuları hüküınlı•ı·in t' levfiknn 
vor~ideıı isti~na edilmiş olan hükmi şalııslaı-a aid ınn-

cümcnin!.'. 

knınıılr ııııyrim!'nlnıll<'rin kryını>tlPndiı·ilıne i hııkknırlıı :ıo - \' . J!l-10 tııı·ilıinrll• .\l nli~·c enrii 

nt<'ttin!'. 

1/409 l~ift i mııllarnım korwunıısı baklanda 

1/ 416 Dahili.\'P nı f'mııı-lur ı knnunıı11a f'k knnun lfi yihıı ı 

] / .j33 

l /435 

J / 436 

l / 439 

Dah iliye m mıu·lıu·ıııdan lıir kısnıının tabdidi sinlcrinr· 
rlııir 2169 sayılr kanunun tııdili lıııklmıdıı 
He.lediyı>IPrle hıınln rıı bağlı mü<' sc~cler "<' Belediyelr 
1 aııkııı~ı m nınrları tPkaüd s.ıııdığı teşkil i hakkında 
Llnziıı ı> ilı> tstanbul Belediyesinin bir kısım ulacnkla
ı·ınm karşılıklı olarak ihrnsı hakkrndıı 

B k<;ileı· hakkında 

l / 440 l~oncbile:riu Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkın

daki kıı.nıınnn 16 ncı maddesine bir fıkra iHivesinP 
ve 30 ncıı mRddesinden 26 rakamının çıkarılmasına 

2!l - \IT - J!l40 taıihiııd(' Adiiye en

eiiıncıı ine. 

7 - V J 1 r - 1940 tarihinde !'1907 sa_vılı 
knıııııı olaı·ak kabul di l ıni~tir. 

F;ıırii nı(• tı<l cdiı· . 

Enriim!'ndedir. 

l~ııcünıendcdir. 

27 - VI - 19,10 tarihinde ~Taliye 
ciimcııillc. 

en-

dair 24 - Y ll - 1940 taribinde 3900 sıırılı 
l. 

1/443 .Tı:mdaı-ma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üs
teğmenlerin kaza jandarma komutaııJıklarında nıii
tekaid n istihdam edilebilecekleri hakkında 

katıllll olaı·ak kabul dilmiştir. 

ll J X 1 040 taribillde 392:2 sayılı 

kanun olarak kabul cd.ilmi,tir. 
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l /463 Yeniden kurulacak lprzinean şehir yerinin istiınlfıki 

1 /-!6~) 

1/477 

hakionda 7- nır -19+0 tarihinde 3908 s:wıJı 
kamuı olaı·ak kabul edilmiştir. 

Kadastro kanunu lll.yihası ı •: nciiıııcnd dir. 
Devlet meteoroloji işieti uıııum müdürlüğü teşkilat 

ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanun lil-
yihası Encümendcdir. 

'l'EKLİFLER 

2/13 Denizli (J.;ıniu .Aslan 'l'okad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında lln lıusustaki ınazbata 6 - V - 1940 
tarihinde kabul edilmiştir. 

'2./17 Denizli (Emin Aslan Tokad) Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Encümcndedir. 

2/lb Istanbul (Gl. Kazım Karabekir) -Askere gidenlerin 
yerine aile efradından birinin alınınası hakkında Uu husustald mnzbatıı 26- IV - 1940 

tarihinde kabul edilmi ·tir. 

2/19 Bolu ( LO.tfi Göı·cn) - Askeri ve mülki tekaüd kanu-
nunwı 66 ncı maddesine bir fıln-a ilavesine dair 30 - V - 19-!0 tarihinde Maliye en

cümenine. 
2/20 

3/65 

31148 

Yozgad (Sırrı lçöz) - Bekad .. 'lr vergisi hakionda 

'l'EZKERELER 

Jnudarmıınm mülki ödcvlcı:ı arasında bulunan bazı 

işleri ycparken işlediği su~lardan dolayı haklarmda 
Memurin mulıakemat kanunıma göre takihat yapılıb 
yapılamıyııcağrnın tefsirine dair Başvek8lct tezlteresi 
Şark menatıkı dahilinde mulıtllf; 1.ürraıı tevzi edilecek 
araziye dair olnn 1305 sayılı kanımtın şumulü saha
sının tayini halrlrnıda Başveldilet tezkeresi 

3/149 Tajj ocaklan nit.amruınıc~uıın birinci maddesinin tef-

16 - IV - 1940 taı·ihinde ı\1aliye en
cümenine. 

Enciiımmdediı·. 

16 - I - l!l-!0 tarihinde .ı\lııliye encü
menine. 

siri haklanda Başvekalet tezkeresi 3 - I - 1940 tarihinde MaJjye cncii
menine. 

3/162 Umumi, müllıak vı> hususi bütc;ıılerle idare edilen dai
reler ve belediyelede sermayesinin tamamı Devlet 
veya belediye veya lm~us! idıırelcrc aid dairr ve mü
esseseler arasındaki ilıtilüfların tahtcim yolu ile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirinc dair Başvı•. 

kll.let tezkeresi 14 - XII - 1939 tarihind Adiiye en
rümeninc. 

3/229 Bcdt•n terbiyesi kanunun 19 ucu modd indclci (Ma-
halli) tabirinin tefsiri bakinnda Başvek8let tezkeresi 9 - IV - 1940 tarihinde Milli Müd&-

fna cnciinıcniııc. 
3/231 ~akıflnr kanununun 30 ucu mııddesinin tefsiri hak-
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kmda B~ekruet tezkeresi 12 - VI - 1940 tal'ihinde 1188 saYJlı 
ka rar o'arak kahul edilmiştir . 

3/251 Şose vxı köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazılı 
muafiyetler mayanındaki (Silah altmd :ıki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkınua Başve-
kll.let tezkeresi Encümcndedir. 

3/286 Belediye kanununun 2 nci maddesinin tefsiri hak-
kında Ba9-vckalet tezkeresi Encüım ndedir. 

Afyon K. 
4nkara 
Balıkesir 
ıwu~ 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 

DtvANI MUHASEBAT ENCÜMENt 

R eis 
M. M. 
Katib 

Cemal A.kçın 
A.ka Günditz 
H ilmi Ş e'remetıi 
'l'evfik 'l'emelli 
O enıil Ozçağlar 

Niğde ' 
Çanakkale 
Kastamonıı 

Emin Yerlikaya 
lbrahiın N ecnıi Dilmen 
Memed Sanlı 

Faik Soylu 
Rüsııhi Bıılayırlı 
II aceı· Dicle 

E·rzıırıırıı N af iz Dumlıı 
}stanbul Gl. Refet B ele 
f{astanıonıı Nuri Tamaç 
Kırşehir H azim Börekçi 
.i1f araş M e med E1·ten 
Oı·du Alı:ned llısan Tokgöz 
Sivas Mergnbe Gürleyiik 
~l'unceli Haydar Rüştü Oktem 

Encümen, 88 (38 layiha, 48 tezkere, 2 mnhteJjf evrak) işin (63) nii intaç etmiş YC geriye kalan 
(25) iş gelecek içtimaa bu·alolmıştll'. 

YAY:H.AL.A.R 

1/ 10 .Ankara şehri 1mar müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
)lıılW:nda 3 - IV - l 9-!0 tarihinde 3794 sayılı 

kanun olarak kabııl edilmiştir. 
1/ 11 1937 yılı hesabı kati kanunu layiliası Encüıncndedir. 

1/15 lnbi arlar umum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı 
katisi hakkmda Encüınendedir. 

1/ 18 Posta, telgrıı.f ve telefon umum müdürlüğü. 1937 
mali yılı hesabı kat i i hakktndıı. 10 - VII - 1940 tarihinde 3896 sayılı 

kanun ulartık kabul edilmiştir. 
1/37 1!>35 ydı Hazin!' hcııabı kati i baklanda 12 - I- 1940 tarihinde 3769 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/3 11136 yıl~ Tin1.inc lı nbJ katisi hakkında 10 - VII - 1940 tarihinde 3895 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/f2 Devlet demiryolları ve limanları işletme unıum mü-
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uüdüğü 1935 yılı hrsahı katisi hakkında 

Muamelesi 

ı - xn - 1939 tarihinde 3740 sayılı 
kanun olarak kabul t'<li lmiştir. 

l i -!3 Devlet demiryolları ve limanları işl etme uıııuın ıııü-

JÜJ'lüğü l!l36 yılı h(·saı.ı katisi hakionda 17 - IV - HJ40 tıwihinde 3801 sayılı 
k >ınun olnı·ıık kabul oclilmil(ltir. 

1/ 54 IIııvayolları Devlet işletme i da resinin l!J36 yılı he-
sal n lmtisi lıakkında 3 - IV - 1940 t.ar.ihinde 37!)5 sayılı 

kanun olııl'llk kabul edilmiştir . 

l / 56 Hudud ve salıill er sıh hat uınnm müdürlüğü 1936 yılı 
hesabı kııtisi hakkında 10 - IV - 1~40 tarihinde 3798 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l / 5i lludud ve sıı.lıilleı· sıhhnt unııını müdürlüğü Hl37 yılı 

hesabı kııtisi lıakkıııdıı 10 - V - 1940 tarihinde 3816 szyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 5!1 1nlıi~arlıı r umum miidüı-liiğü Ul:36 yılı hcsıılıı katisi 
lınklondıı 8 - V - 1940 ta1·ihinde 3 14 s-ayılı 

kanun olarak kabul -edilmiı:ıth. 

1/ fi!l Posta, tclg;raf ,-c lı' l l' foıı umuın ınüdül'lüğü 1H35 ~"Ir 
hesalı ı katisi hakkında 1 - 'll - 1939 taı·ihincle 3741 sayılı 

kanun olaı·ak kııhul edilmiştir. 
1; 76 Tahli si~'e ıı ın ıını müdürlüğü 1936 ~'Th hcııahı kııtiı;i 

hıtkkındıı lO - 1 V - 1940 tarihinde 3799 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1177 Tahlisiye uınuın mütlürliiğü l!J37 yılı 7 aylık hesahı 

l/82 

1/85 

1/ 113 

1/202 

1/ 205 

1/ 22! 

1/ 231 

katisi hakkında 20 - V - 1940 tıırihiJıtl S 31 sayılı 

kaııun olarak kabul edilluiştir. 
Ynkrrlar umum müdüı·lü~ 1937 yılı hesabı katisi 
hakkında 

Yüksek ınülıendis meklelıinin 1935 yrlr hesabı katisi 
hakkında 

Yüksek zirant enstitüsü 1935 ytlı hesabı kati i hak
landa 

VnkrOnr umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 

Orman umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisi 
hakkmda 

Devlet havayolları tımtım müdürlüğü 1937 mali yılı 
hesabı katisi hakkmda 

Tiudud ve sahiller sıblıat umum müdürlüğü l9!l8 
mali yılı hesabı katisi hakkında 

10 - VI - J940 tarihinde 3 81 sayılı 

kanun oları•lı kabul edilmiştir. 

4 . xrr . 1939 tarihinde 3743 !11lyıh 

kanun olarak kabul ·edilmiııtJr. 

27 - XII - 1!>39 tıırilıhıde 3761 sayılı 

kanun olarnk kabUl edilmiştir. 

27 - XII - 1939 tarillinde 3742 sayılı 
kan11n olarak kilbul edilmiştir. 

24 - VII - 1940 tarih iııdc 3903 BaJllı 
kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

20 - V - 1940 t.ıırihiude 3830 sayılı 

kanun olaı·uk kabul edilm.il(ltir. 

Bncüm ndedir, 
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1/237 Vangölü işletme ~daresinin 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 1 - IV - 1940 tarihinde 3791 sayılı 

kanun olaı·ak kabul <'dilmiştir. 
1/278 Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 mali 

yılı hesabı katisi hakkmda 27 - XII - 19:3!) tarihiıı de 3760 sayılı 

kanıın ola ı·ak kabul edilmiştir·. 

1/279 !stanbul liman işleri umum müdürlüğü 1935 yılı he-
sabı katisi hakkında ~9 - III - l~J40 tarihinde :ns9 sa,v ılı 

kanun olıtı·uk kahııl edilmiştir . 

1/ 319 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1937 mali yılı kati hesabı hakkında 24 - V - 19.J.O t:ır·ihimlc' 31'il9 sayılı 

kanun olarak kabul edilm i ştir. 

1/321 İzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 mali yılı 

•1/329 

1/346 
1/348 

1/353 

kati hesabı hakkında !) - lV - 1940 taril ıiııdc 3797 say•lı 

kanun ol~mk knbtLl cclilıııişt.ir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı ka.ti hcsalıı 
hakkında l~ncümcndedir. 

1938 mali yılı kati hesabı hakkında Enciiınendecliı·. 

lzmir RrhtiDl şirketi mm·akkat idaresine aid kati !ı ('-
sabm tasdiki hakkında 1-:ıH·üıııoııdcdir . 

Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malJ yılt kati hesabı 
hakkında 10 - V - 1940 tarihiudc 3817 sayıl ı 

k<ınuıı olarıık kabul edilmiştir. 

1/ 401 Orman umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı katisi 
hakkında Eucünıt'ııd~Jir·. 

1/410 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 ınııli 

yılı kati hesabı haklanda 3 - VI - 1940 tıtrilıinılc 3~7li sııyıl ı 

1/441 

1/445 

1/45fl 

1/ 460 

1/461 

1nhisarlıı.r umum müdürlüğü 1938 mali yılı hesabı 
katisi hakkında 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 193 
mali yılı hesabı katğisi hakkında 
.Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1937 mali yı
h hesabı katisi luı.kk:ında 

Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1938 mali 
yılı hesabı katisi hakkında 
Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 mali 
yılı hesabı katisi hakkında 

TEZKERELER 

3/4 Maliye veka.leti 1937 yılı ayniyat son hesabının göu-

kanun ol:ıı·nk kabul odilnıi~tiı· . . 
Encün,ıcııılctlir. 

Eııc üııı e ıı lediı·. 

J·;nı•iiın~ndcdir. 

Eneünwnıledi ı·. 

edıildiği hakkında Başvekilet tezkoresi Bncümonduı.liı· . 
3/59 Gümrük .ınulııüaza genel komutanlık ve teşkiliitının 

1935 ve 1936 yıllarına aid ayniyıı.t kati hesab ccdvel
leriııin gönderildib-i hakkında Giiııırük ve inlıisarlar 

vekilleti tezleeresi Enciinıımdcdır. 

3/60 Gümrük muhaiııza genel komutanlık ve teşkillltuuu 
_J37 yıluıa aid aynirat katt lıcsab ceclvellcrinin gön· 
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3/62 

3/63 

- 167 -
BulAsası 

derildiği hakkında Gümrük ve iıılıisarlar vekaleti 
tczkeresi 
lnlıisarlar Umum miiclürlüğü 1936 yılına aid bilfın
ı;onuıı gönderilcliğine dair Başvekalet tezkoresi 

J staııhul liman i5lctıne idaresinin 1935 yılı bilanço
sunun gönderilcliği hakJ..-ıııda Başvekiilet tezkoresi 

Muamelesi 

ı·:ıırüıııeııdrdi r . 

ı< . \' • Hl40 tıırilıiııdc· :~R I4 ~ııyılı 

kııııuııl:ı birlrştiril(•rek kıılml edi l
ıııi~tir . 

:!!l - Hl - l!I.J.O tıır-ilıinrl <' :3789 ~a:vılı 
kanuıılıı hirl<'~1 irilcr<'k kabu l cdil
nıi~tiı· . 

:lf64 !ımıir liman işleri umum müdürlüğünün 1935 yılı 
hiliinı;osunuıı göndcrildiği hnkkmda Başvckiılct tez-

3/67 

3/ 68 

3/b7 

kcresi :, - rY . J !l.J.O tarihinrk :3797 sıı.\·ı!ı 

lmnııııl;ı hirlı·~ti rileı·el{ knhııl ··dil
nıi~tir . 

~\laliyc vckfıleti l!J34 yılı ayniynı kati hesabın ın 

gönder-ilcliğine dair Maliye vekil.lcti tezkoresi 
:'ıl aliye vckfıleti 1935 yılı ayt1iyat kati hesabının 
g1inderildiğiııe dair Maliye velillleti tezkcre~i 
Devlet dcııı.iryollan ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katisine aid mutabakat be· 
yannamesinin sunulduğıına dair Divanı muhasebal 
ı·iyascti tezkeresi 

J •; ıı~iiıncııd e<li ı· . 

1 - , · Il - 19:19 tarihin d!' 3740 sayılı 

kanıınin bi rlcştiril ı·ck kabul edil 
mişi ir. 

3/ 122 lifart :mayıs 1939 ayiarına aid raporun sunulduğuna 
dair Divanı mulıasebat riyascti tezkoresi :ı - ı - 19+0 t:ırihindc 116-1 say1lı 

karu ı· olıu-ıık lmhul Pdilıniştir. 

3/125 

3/127 

3/136 

3/ 155 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisine 
aid mutabakat beyaıınamesinin sıınulduğuna dair 
Divanı mulıasebat ıiyaseti tezkoresi 

Posta, telgraf ve telefon unıum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Diwını nııı.hasehat riyascti tezkeresi 

Gümrük ve inlıisarlar vekiilclinin 1934- yılına aid ay
niyat kati hesalı cedvelleriniıı göndorildiği hııkkında 
Oii.mı·ük ve inlıisal'lar vekuleti tezkoresi 
Ilaziran : ağustos 1939 aylaı·ına aiu raporun sunul
duğuna dair Divanı muhaselıat riyaseti tezk(1rıısi 

3/1H Yüksek ınühcnı.li mektelıi 1935 yılı hesabı katisine aid 
mutabakat bcyaıınanıesinin sunulduğuna ılair Di-

4 - Xll - Hl3!l tal'ilıiıırle 37-1-2 suy,lı 

kanunla biri şti ı·ilorek kabnl edU
mi .. tir. 

1 - Xll - 1939 tarihinde 3741 sayılı 

kanunla biı·lc~tiıi.lerck lwlıul cdil
nıiştiı·. 

8ncüınerıd dir. 

ı7 - ı - ıo-ıo tuı·ihiıırl~ı ıı 6i "c ı:, 

\' - 19-10 tal'ilıinclc 117!~ ;,ııyılı kurnr 
olaı·ak kabul cılilıuiştir. 



No. 

3/181 

3/183 

3/185 

-168 ._ 

HulUsaııı 

vanı muhasebat riyaseti tezkereııi 

1!1'35 mali yılı Hazine hesabı umumisine ııid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
scbat riyaset itezkeresi 

Konya ovası sulama İdırresinin 1935 yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divanı ıııuhasebat riyascti tezkeresi 

.Anka~ Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 mali' yılı 
hesabı katisine aid umumi mutabakat beya nnamesi
nin sunulduğuna dair Divanı mııhusebat ri:vaseti te:ı:
keresi 

3/ 190 İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 yrlma aid bilAn-

Muamelesi 

4 - XII - 1939 tarihinde 3743 ~n:v ılı 

kanunla birl eştirilcııclr k~bul edil
miştir. 

12 - I - 1940 tarihinde 3769 sa.nlı 

kanımla birleştirilerek kabul ed il
miştir. 

27 - xn - t939 tarihinde 3760 ~!l~,ı ı 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir . 

27 - XTJ - 1939 tarihin-de 3761 sıı yılı 

kflnun ltı hirl eşt i ıilerek kabul edil
miştir. 

çonun gönderilcliğine dair Başvekfilet tezireresi Rncümendedir. 
3/ 194 t1ümrük muhafaza genel komutanlığmm 1938 yılma 

nid ayniyat kati hesab ecdvelierinin göndcrildiği 

hakkmda Gümrük ve inhisarlar vekaleti teıkeresi Eneümc-ııdrdiı· . 
3/ 197 EylUl : Teşrinisani 1939 ayiarına aid raoprun sunul-

duğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti teZkeresi 25 - III - 1940 tarihinde 1169 sıryıh 

knrar ol arıı.lr kabul edjlnriı;;tiı· . 

3/200 lstanbnl Liman i şl eri uımım müdürlüğünün 1935 mali 
yılı hesabı katisine aid mutabakıit beymınamesinin 

3/201 

3/202 

sunulduğuna dair Divanı mubasebat riyascti tczkeresi ~9 - TIJ - 1940 tarihinde 3789 sayıl ı 

kanunla lriı-leştirilerek kabul edil
miştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 
mali yılı hesabı katisi ne aid mutabakat heyımnamcsi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
kcresi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1936 
mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanno.m&
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

10 - IV - 194-0 tarihinde 3798 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul cdil
mjştir. 

3 - IY - 1940 taı ihinde 3 '76 sıı~-ı.lı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/204 .Ankara ııchri lmar " müdürlüğü 1936 ma U yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu-
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na dair Divam muhasebat riyru.eti tezkercsi 

3/206 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1936 mali ~ılı hesabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduı;ıuna dair Divaııı nnılıa ebat 
riyaseti tezkeresi 

3/207 Evkaf umum müdiil'liiğü 1936 mali yılı hesabı kati
sine aid matalınkat hcyıınnamt>~iniıı sunulduğuna dair 
Divauı muhascbat l'iyaseti tezkoresi 

3j 20R Gümrük ve inlıisarlar vekiileti 193!i mail yıh ayni-
yat son hesabmın gönderildiği hakkında Giimriil\ 
ve inhis::ırlar Yekiileti tezkeresi 

3/ 209 ITavııyolları Dcl'let işletme idaresinin 1935 mali yılı 

hesabı kali~in(' aid mutabakat boyannaııı csinin su-

Muamelesi 

3 - IV - 1940 tarihinde 3794 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ı 7 - IV - l 940 taribinde 3801 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10- V - J!l-!0 tarihinde 3817 sayılı 

kanuula birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encüıncndedir. 

nuldıığun::ı dair Divnnı muhasebat riyasl'ti tezkeresi 3 - lV - 19-10 tarihinde 3795 sayılı 
kanunla birl eştirilerek kabul edi!-

3/211 

3/212 

3/214 

lnhisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesa
bı katisine aid mutabakat beyaıınamesinin :ıunulduğu
na dair Divam ınulı:ısebat riyaseti tezker<; i 

l zmir liınıın işleri uınuın müdürlüğü 193G mali yılı 
hcsahı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divnnı mulıascbat riyıısrti tezkoresi 

'l'alılisiye umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 

katisine nid mutaba!ıat beyannamesinin suııulduğnna 
dair Divam muh:ıscbat riyaseti tezkoresi 

Vnn gölü sefain işletme idaresinin 1935 mali yılı 
hesabı kat~~ine aid mutabakat b~yannnm inin sunnl
duğwıa dair Divanı muhascbat riyaseti tozkeresi 

3/232 Birinci kiinun 1939 : şubat 1940 nylarına aid ı·apo

run sunuhluğuna dair Divanı muhasebat riyas ti 

miştir. 

. \. - 1940 tarihinde 3814 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

fi - IV - 1 !l40 tariliinde 3797 sa~'llı 

kanuula birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ı O - IV - 1940 tarihinde 3799 sayılı 
kıınunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1 - IV - l !l.JO taribinde 3791 sııyıh 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

tezkeresi li - l V - 1940 tarihinde 1172 1>11yılı 
kıı rar olamk kabul edilmiştir. 

3/233 Maüyc vl'k3leti 1938 mali yılı ayniyat k:ıti he abı-
nm göndcrildiği hakkuıda B!lliveklllot tezlı:cı•esi Encümendedir. 
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3/245 · Tiudııd ve sahill r sıhhnt tııııuııı ınüdiil'lüğü 1937 
mal~ yılı hesabı katisine aid mutabakat beynnnu 
me.<ıiılln SUJıulduğunn dair Divanı muhascbat riyn
seti tozkoresi 

3}246 Oevlet demiryolları vo limanları işletme umum mii 
diirlüğü 1937 mali yılı hesahı katisine aid mutabakat 
beyıuınamesiııin sun ulduğuna dair Divanı nıuhase

hal riyaseti te:ıkeresi 

3/247 Havayollan Devlet işletme idaresinin 1937 mal~ yılı 

hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sumıl 

•luğunıı daiı· Divaııı muhascbat riyaset.i t.ezkcı·esi 

3/ 24 Istanbul elektrik işleri umtun müdürlüğü Hl3 ınııli 
)-ılı hiHınçosunun sunulduğuna dair Divıını muha e-

~{ namelesi 

10 - Y - Hl40 tarihindr :{1316 su~-ılı 

k:ınunl:ı biı·lcştirilcrck knhul t•dil 
miştir. 

:!4 . \ ' - L940 tarihinde 3 3fl ı-:n~ · ılı 

lıanıınla biı·l cı;d iril ~ ı·rk kıılıul r-dil 

miştir . 

:ın . V • 1!1-1-0 tal'ihincle : ~ ı:ı :~o sıı~· ılı 

kunuıılıı lıiı-l c~tiı'İirı·rk k:ıhul ~di l 

mi~t.ir·. 

bal riyaseti tezkoresi a- \'ll - '19+0 ıurihiııdc· :l !ll ~:ı.v ılı 

kırnun olaı·ıık knlıııl erlilıni ~ti r·. 

3/249 

3/253 

3/261 

Tahlisiye ıımum müdürlüğü 1937 mali yılı 7 a.vlık 

hesabı katisine nid mutabakat beyannamesinin snnnl 
duğuııa dair Divıını mıılıasebat riyuseti tezkoresi 

J 936 mali yılı Hazine hesabı umumisine ai d nı tt ta ha
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di\·rını mıılıa 

~ hat riyMeti tezkeresi 

Evkaf tırotun müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı katisi 
oc aid mutabakat beyannaroe.qinin sunuldu!;'1lna dair 
Divtını muhasebat riyaseti tezkeresi 

:!0 - \' . I!J-1-0 taı·ilıind<' :ıi'i:H ııa~· ılı 

k:ıııuııl;ı lıiı·lc~tirikn•k knhul ı• ılil 

nıi~1ir . 

10 - \'ri - Hl40 tarihindı• :;89.~ say ıl ı 

kaııııııln birle.,tii'İlrrck kabul Niil 
mi., tiı-. 

ı .ı- - \'l - 19+0 tarihinde 3' 1 sayı! ı 

kanunla biri .. tiriterek kabul edil 
miştir. 

3/274 lnlıisarlııı· nmum müdürlüğü 1937 mali yılı h obı kıı 
tisiııe aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuıı:ı 

dair Divanı mulıasebat Riyaseti tezk re i l~ıwüıııeudcdi ı·. 

3/275 l\fart: mayıs 1940 ayiarına aid raporuu sunulduğuna 
dair Divan ı muhasebnt riyaseti tozkercsi 7 • V UI - 19±0 tarihinde 119:! sayılı 

kııı ·ııı· olıırak kabul l'dilıniştir. 

3/276 Posta, telgmC ve tel fon umuııı müdürlüğü 1937 ıııııli 
yılı hesabı katisine a.id mutabakat bcyannamesiııiıı 

sunulduğqıia dair Divanı mtıhnsebat riyn eti tezkcrPııi ı O - Ylf - 1!)40 la ri hi nd~ 3 96 sayılı 
kanunla hiı-lcf,tirill' rck kabul ed il 
mi tir. 



No. 

3/ 279 

3/ 2 5 

- 171 -
Hulbaııı 

Milli piyango idaresinin 1939 yılına aid bilanc;onun 
gönderild:iği hakkında Başvekalet tezkeresi 
Orman umuın müdürlüğü 1937 mali yıh hesabı kati
sine a,id mutabakat bc>;vannanıesinin sunulduğuna dair 
Divanı muha~ebat riyaseti tezkeresi 

3/290 lnhisarlar unıum ınii dürlüğü 1938 yılına aid hilAn-

Muamele&i 

En11iimcndedi r. 

~-! · V ll - HJ-!0 Lıı ı·ihindı· 3\103 sayılı 
kanunla birle~tiı·ilc rek kııbul edil
miştiı·. 

c;onun gönderiJdjğinı' dair Başvekii let tezkeresi Bncümend<'dir. 

lfUHTELtF EVRAK 

5/ lti Askeri kiıtibliktcn ınütekaid l rfan Akyüı: hakkında 
Askeri tenıyiz mahkemesince veı·ilmiş olan karar ile 
11~f5 numaralı kararın ne suretle telif edil eceğine dair 
Oivanı ınulıasehat encü nı eui mıızbatası 3 1 . \' . !!HO tarihinde ll 1 sayılı 

kara ı · olarak kabul edilmiştir . 

5/17 Yarbay l\!cıncd SalaJıııddin Sagun hakkında Askeri 
t!'m.viı: malıkeoı.:. ince verilen karıırın 34LO sayılı ka
nun ınuvacelıesinde sııHihi.vcı noktasından tedl<ikı ili' 
ınnlıkcmPnin ileı-ide ittihaz edc·<><'ği cınsııli kararlara 
esas olmak iizere keyfiyetin bil' kamrla tesbiti hakkın · 

da Divam muhasehat enciiroeni ma7.batası 1:3 • \ ' - HJ40 turilıiııdc ll H sayılı 

kurur olarak kabul edilmiştir . 

Am asya 
Ça11akkale 
Çonpn 
rorurn 
f>enizl·i 
g ·kişehir 

K ocael-i 
Konya 
1<. iitah,IJa 

GttMRUK VE İNHHİSARLAR ENCUMENt 

Reis 
M. M. 
Katib 

Çonını l smet Eker 
Erzıwum Müni1· Hüsrev Go1e 
OiJJm·balnr r ah id Çııbukçtt 

.V af iz Aktın 
Atıf Kamçıl 
S iilPyma.n Köstckçioğlu 
8akir Bm·on 
Fahi A/o,ı·okoca Akço 
l slcıın.at Vzdnmar 
.Ili Oikm erı 
/ zzet Erdal 
.lfustafa Bacok 

Malatua Osman Taner 
M ardi1ı m. e1tfi Diizgö1·en 
Ordu Hiiseyin Ekçi 
Rt'ze Alt' Zırh 
• eyhan .'jemsa lşcen 
Sinob Fltı74isi Orııcoğlıı 
J'rabzon Daniş Eyiboğl1t 
Yoz,qacl Elwem Pelrel 

l ·:ıı<:Ünıcıı. 19 ( 13 lıiyiha , 6 tezkert') işin { 15 ) ııi intıı • rtmi~ v geriyE' kalan {4 ı iş g"ch·ctık içti-
uınn bıı-akılımştıı· . 
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LA.Y1IIALAR 

1/52 Oiimrük tarifo kanununa aid umumi tarifesinin 469 
A ve B pozisyonlıırrna giren çimentodan alman güm-

Muamelesi 

rük resminin indirilmesine dair 5 - 1 - lG-W tarihinde Maliye Pncii
meniııc. 

1/91 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
va rtalarrnm yasak edilmesine ve yasakl:ırm yabancı 
meınleketlerin yasak maddelerile mübadelesine dair 5 - YI - l!J-10 tarihinde 1ktısad encü

menine. 

1/ 158 Gümrük tarife kanununa bağlı idhaHit ıımum! tarifc
sinin 469 A ve B pozisyonlnrma dahil çimentoların 

gümrük resminin tezyidi haklanda 5 - I - 1940 tarihinde ~Ialiyc cncii
menine. 

1/.253 Hava.i münakalatta kullanılan mahrnka.t vc yağların 
resimlerden muaf tutulması hakionda Lr,ndmdu imza 
edilmiş olan mukavelenamenin tasdikına daiı· 

1/264 lnhisarlar umuııı müdürlüğü tc~kililt kadrolarına mü-

ı - l\' - 10-10 tarihinde 37G2 sayılı 

kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

teallik kanun layiliası 26 - \'1 - 1940 tarihinde Biitçe encü
mcnine. 

1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müessc:;elcriııin ma-
halli belediyelere devri hakkında !l - IV - 1940 tarilıiııdc .Jfnliyc encü

nıenine. 

1/338 Fevkalade vaziyet dolayısil e bazı vergi ve re ·imlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükcllc.:iyct menu
una a!mmasma dair kanun liiyihası ile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların ta.diline dair 17 - \' - 1940 tarillinde 3828 ve 24 -

V - 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 

3842 sayı lı kanun olarak kabul edil
miştir. 

1/340 Muamele vergisi hakkında 2 - V - 1940 tarilıindc 3 43 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/368 Türk bira fabrikaları (Bomônti - ·Nektar) Tiirk ano
nim şirketinden satın alınacak .fabrikalar bedelinin 
İnhisarlar umuııı müdürlüğü mütedavil sermayesin-
den ödenmesine ve bn sermayenin arttır.ılmasma dair 26 - 1\7 

- l 940 tarihinde 3 ' ll sayılı 
kannn olnrıık lwhul eoilmiştir. 

1/400 Gümrük mulıafaza menıru·ları te.şkiliit ve ınenıtu·in ka-

nunu lilyihasr 21 - n - 1940 taribinde :unu Müda
faa enciimcnine. 

1/403 Ankarada inşa edilecek ecuebi devletler sefarethane
leri ve konsoloslnl< binııları i~in ccnebi mcınleket

lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 

malzemesinin güım·ük resmindon muafiyeti ve bun
lara aid binalarm mütckabiliyet şartilc bazı lınrç ve 
resimlerden istisnası hakkında 5 - YI - 1910 tarihinde Maliye encü

menine. 
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1/451 Gümrük ve inhisarlar vetdileti teşkilfıt ve vazifeleri 
bakkındaki 2825 ~yılı kanuna ek kanun lfıyihası ı•;n cümen<.lcdi ı· . 

1/ 473 liferi gümrük tarifesinde muvaklı:at mahiyette deği
şiklikler yapılmasr ve yabancı memleketlerle muvnk
kat ticaret anlaşmaları akdi ve ticari: anlaşmalıır alt
dille yanaşmıyan devletler müvaredatma karşı ted
birler ittibazı hususlarmda Hükfıınete salfıhiyct ve-
rilmesi hakkında Encümcndcdir. 

TEZKERELER 

3/ 189 Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile malılut bu
lunmasmdan dolayı idlıal edilemeyen .pamuklu men
sucatm bir defaya malısus olmak şartile resim had
leri 2294 sayılı kanunun verdiği salUlllyete istina
den milirildiğinden keyfiyetin tas<liln hakkında Baş-
vekılJet tezkeresi 9 · I\' · 1940 tarihinde 11Juliyo eııeü

menine. 
3/ 230 Güınrüklcrirnizde bulunan pamuklu mensucatm it

halini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği saHilıi
yete istinaden İcra Vekilieri Heyetince ittihaz edi-
len karann tasdiln hakkında Başvekalet tezkoresi gııeümen<.letlir. 

3/ 235 Ilatay içinFransadan idlıali zaruri bulunan 10 500 
kutu ipekböceği tohumunun yüz kilosundan alınması 
icab eden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salahiyete istinaden 300 liraya indi
rililiğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekfılet 

tezkeresi 5 · VI · 1940 tarihind~ Maliye en
cümenine. 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank 
tarafından idlıal edilecek 5 150 tona munlıasır kal
mak üzere, 100 kilosundan alınmaktil olan gümı·ük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salfılıiyete istina
den, 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdikı 
hakkında Başvekı1let tezkaresi 5 • V I . 19-!0 tarihin<.le Maliye eneü

ıneııine .. 
3/ 260 270 dereceden evvel takattur eden madcn yağları ve 

tortularınm 100 kilosundan alınmaktil olan gümrük 
resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salaltiyete isti
naden 100 kuı-uşa indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı 
hakkında Başvekfılet tezkeresi 7 - YI - 1940 tal'ilünde 1\laliye eneü

ıncnine. 

3/277 Gümrük kanununun bazı nıaddeleı·inin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 ncu roaddesindeki -c ar
diye iiereti :. tabirinin tefsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresi Eııcüm ndcilir. 
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HARlCİYE ENCM1JEN1 

Reis Erzincan [ * 1 Saffet Arılcan 
• 

M. M. Konya [ ** 1 Ali Jfıızaffeı· Göker 
K at i b 1 stanbnl [* * 1 Ahmed Şükr·ü E sm er· 

...Jnlcara 
Antalya 
Antal1Ja 
Bolu 
Çoruh 
Diyar·bakır 
Diyarbakw 
Elazığ 
Er·zıtr'urn 

Ji'alih Rıfkı AtO!IJ /ı;tanbul Salah Cimcoz 
C ez mi Er·çin l zmir H alil M enteşe 
Dr·. Cemal Tunca Kar·s Gl. M'tthittirı Akyiiz 
Hasan Cemı'l (' anıbel K ocaeli lbrahim Sii1'eyya Yiğit 
Asım U s M arıisa Hikmet BO!IJıır 
Dr·. lbmhirn Tali Ongör·en Sivas N ecınetthı S adak 
Z eki Mesııd Alsan Teki?·rlağ Yahya Kemal Beyatlı 
li'azıl Ahmed Ay kaç Tok ad [ ** 1 N az un Poroy 
Gl. Pertev Demirhan 

Eııcümcıı, havale edilen (53) hlyihanuı (39) nu iııt.aç ~ ııııiş l'tı geriyokalan (H ) nü gelecek i~ti 

maa bırukınıştır . 

No. BulAsası 

LAYliiAl,AR 

l; 9:J 'I'iirkiye - Fran.sa uostluk mualıedesilıı ınüşte ı·ek bı•, 

yanname \ ' C obtanlura ınütedair protokollin tasdilunu 

Muamelesi 

dair l~ncüıueııdedir . 

1/215 'füduye - ::lovyel ::lo.;ıyalliıt 'Uııılıuriyetleri ÜtilıaJı 
arasında münakid demiryolları ınukavclcnaınesiniıı 

21 ııci maddesinin 2 nci fıkrasının tadiline dair 10 - lV - 1040 tarihinde 3 ' 00 sayılı 
kanun olııı·nk kııhul edilmiş1iı·, 

1/ 217 Bulgul'istaua ;) 000 000 kiloluk ınunzam bu· odun 
köıııilı·ü koııtcnjanı verilmesine nıütcda.ir teııti olu-
nan notuların tasdikı hakkında 13 - V - 1940 tuı·ihinde 3h26 sur ılı 

kantın olarıık kabul Pdilmi~'tir. 

1/ 222 Türkiye • Lettonyn ticııı·et anlaşmasına bağlı ,\ v 
B kontenjan 1 istelerinin iptali ile yep.iden tanzim 
olunan listelcriıı bıınlarnı yel'ine kaim olması ü:in 
tcati olunun notalurııı tasdikı hakkında 30 - \" - IO·W tarihiııtlc 3.':i5 sayı lı 

kanun olarak kabul ı•Jilnıi~til'. 

1/ 223 Türkiye - Poloııya arasında. imza dilen ticaret. ııu -

laşnıasile munzam protokolün t.asdi.k:ı hakkında Bncüıııcnılcdil'. 

1/ 2:!7 Türkiye - Ingiltere ticaret ve kUring aolaşmasmıı 
bağlı v husus! takasa mevzn t şkil eden Türk ınııl -

[•j Milli Miida{aa rekilliğiııb layini 3 - IV -1940 tarihinde Umumi 1/ryatc arzrdilmiştir. 
[••j .li.U Muzaffer Göker (Konya) Reisliğo, .ı. ükrii E mcr (lstaııbul) 4/ . rııııhaı·rirliğine vı Na

sım Poroy (Tokad) Katibliğe seçilmişlerdir. 



No. 
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Jan listesine. bedelleri Coınnıodities Limited şidn•

t ine ödenecek eşya müstesna olmak iizcrc, h ütün 
1'iirk emtiasmııı idhali i~in tcnti olunan notnların 

Muamelesi 

tıısılilo haklanda !"10 . Y - l !HO taı·ilıiııdc 3859 sayı lı 

kıımııı nlıır·ak kabul edilmiştir . 

l / :.!28 'J'ürkiyf' - İ talya ticaret anlaşmasına lııığlı :.ı sayılı 

listede tadilat icı·ası içi u teat i oluıımı nota la ı·rn tas 
dikı lıııkkında 

ı :!!"1:; Türkiye·- Fmıısa tic·aı·ct n • s.•.v r·isC'fniıı ıııtıkm·dc

numrsiıı!' rııür.c.''' l'l anl aşımı ilc tcd i,n ~nlaşmusr ve 

80 - V - 1940 tarihinde 3 54 sa~,Jı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir . 

l<'liinıırıırtrrıırı lat<ılikı hnkkında !"10 - \ ' - ı !l40 tal'ilıin dı· 3R6~ sa~·ııı 

ktınun olar·ak kahul edilmi şt ir. 

ı ' :!~:! Türki_,, . - :\la~arista n arıısında akiri ve• iın1.a cdilcn 
korıso ı ıJ.S ltık rrıııkanh-siııiır tasdikı hakkıııda 20 - XII - ıil:1 !l taı·ilıinıh· 37ii:3 sa.nlı 

kıınuıı olarak kalıul c•dilrniştir. 

1 12~:1 Tür·ki,vf' . Yıınani ~tıın arıı~ıiıdıı irn zıı edilen s ıı ~ lula 
ı·rn g-eı·i verilmesi ve rc•r.ai snlındıı kııı-şı lıklı ad li yar-
dıııı nııınıll'cl<'siııin ıasrlikı hakkında :20 - Xll • ı !l:.l!l tarilıinrlc 3755 sayılı 

kunun olarak l;alıu l edilmiştir. 

ı 1:!4;, Tür·kiyc· - l sve~ klirirıg anlaşmasıımı lıazı hiiküml e-
r·iııi taılil ic:in teati olurııın notalarrn tasdikı hakkında ı 7 - Vl - 19-l-0 tarihinde 3884 sayı lı 

kanım olıır·ak kabul edilmiştir. 

1 1 ~;;3 Havai nı iirııık ııl iılta kullanılan malınıkat ve yıığlnı-ırı 

r!'ıtiınlrrdl• rı ınııaf tutulması hakkında Londrada im
t.a Pdilnıi~ olıın ıııuka\' l' l cniıı tasd i kı hakkmC'la 

1/ 256 'J'iirki.ı-E> - lng ilt cre ticaret \ ' l' kliring anla.<?nıasına 
mcı·but listeye kitıı.b ve mcvkutelcr i~in her üç ayda 

ı . ır - 1940 tar·ih indc 3792 sayılı 

kanıın olaı·ak kahul edilmiştir. 

hir 6 000 liralık korıtrn.iım iliivf'si hakkında 30 - \' · Hl40 tarihinde 3860 sa.ınlı 

kanun ola ı ·ak kahul cd ilıııi~tir ·. 

Jj271 Tiirkiye Ciimlnıriycti il c 1\faeaıistan Kırallığı ara
Rmda ak.id ve imza olunan hukuki ve ticari mcvaddı 
adliyeye mütcallik mukavelenamenin tasdikı hak-
kında 20 - .Xll - 1!139 taribinde 3754 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir-. 

lj277 Türkiye - Romanya arasında akdedil n ticarct ve 
tediye anlaşmalarının tasdlkı hakkında 30 - V - 19-!0 taribinde :3 56 snyılr 

kıınun olıırıık kabul edilmiştir. 

1/2 7 Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 nıa:ıns 193 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anJa .. masının türk
çe m etninde görülen inıJfı farklan ilc tabı hataları ve 
tercüme farklarının tashilri ic; in teati edilen notalar 
ile merbutu olan muaalılıaJı anlaşmauru tasdiln hak
kında 

l / 303 Türkiye ile İngiltere arasında 2 ey!Ol 1936 tarihin
de imza edilen Türk · İngiliz ticaret ve Idiring an-

30 - Y - 1940 tarihinde 3 6:5 
kıınnn olıırak kabul edilıni,tir. 

ııayı lı 



No .. Hulilsası 

laşmnsının tasdikına dair 

-176-
?ıruamelcsi 

30 - V - 1940 taıilıinde 3857 sayılı 

kanun olarak kabul cdilmiı:;tir. 

1/317 Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek 
mallar ve halen gümrüklerimizdc bulunan Alman 
mallannın kiiffcsinin memleketirnize idhul olunması 

hakkında 22 - V - 1940 tarihinde 3R38 sayılı 

kanun olarak kabul eclilıııişt. ir. 

1/322 İngiliz mcnşeli mallur bedellerinin sureti tesviyesi 
ve idhal edilemeyen İngiliz menşeli mallaııın idhalini 
terniDen nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tas-
dikı haklanda 30 - Y - 1!NO t;ırihinde :l Cil sııyılı 

kanun olııl'llk kııhul cclilıııi~tir. 

1/324 Türkiye iiP Frıınsa arasında mevcud 23 ağustos 1939 
tarihli tcdiye anla~mıısına zeyil olaı·ak imzalanan 
liıhikanın tasdikına dair 29 - I ll - l 940 tnriiıindc lktısad l'l1-

dinıcııin<'. 

1/325 Türkiye - lsveç ticaret ve kliring anlaşmalarile mer-
butlarının bir ay müddetle temelidi haklanda 30 - V - 19-!0 tarihinele 3R5!l sayılı 

kanun ola rı.ı.k kabul edilıniştir. 
1/326 Türkiye - Yunanistan kliriııg a.ıılıışmıısının bir ııy 

müddetle uzatılınası hakkında 29 - lll - 1940 tııl'ilıinde lktısatl cıı
cümcninc. 

1/327 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşmasının lıir ay 
daha uzatılınası hakkında 29 - ll [ - 19-!0 tarihinde iktısad cn

cümenioc. 

1/328 Türki~re - Yugoslavya ham afyon satışı anlıışmasmın 
üç ay müddctlc uzatılması hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3~63 sayılı 

kanun olurak kuhul edilmiştir. 
1/336 Türkiye - İngiltere ticaret v tediyc anlaşması ile 

mclfuflarının tas<lilo hakkında 30 - \' - 1940 tariiLinde 3 ' 66 s~~r ılı 
kanun ularak kabul edilmiştir. 

1/337 Türkiye - tngiltcrc ticaret ve seyriseCııin muahede-
sinin tadiline mütcallik anlaşmanın tasdikı hakkında 30 - V - 1940 tariliinde 3862 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/3-!2 Türkiye - lngiltcrc ticaret nnlıışmasına zeylolarak 

imzalanan anlaşnınnın tasdiki hakkında 29 - IV - 1940 tarihinde İktısad en-
cümenine. 

1/349 Türkiye - İtalya ticaret ıınla.~mnsına zeylolarak i.nıza 
ı>dilıniş olan protokolün tasdikı haklanda 30 - \' - 19-10 tarihinde 3 ·:13 ~ayılı 

l;aııun obrıık kabul edilmiş1 ir. 
l / 350 'l'ürldye - 1ımaoi~taıı Iiliring anlaşnıııst hükümleri

nin 10 mııı·t 19-!0 tarihine kadur 10 gün müddetle 
tenıdidi hakkında 

1/351 Türkiye - Yunanistan kliriııg anlaşması hükümlerinin 
?O m:ırt 1940 tıırihinc kadar on gün müddetle tern-

2 - I V - 19-10 1.arilıi.nde lktısutl en
eümcn.inc. 

didi hakkında. 2 - IY - 19-10 tarihinde İktısad en
cümcnine. 
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l /3G2 Türki~·e - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedt•sinc nıcl'iıut husnı i aıılaşınaıun tatlıikı zııııııın

da 8 son ki'ınnn 1!J±O tarihinde Pariste imzalanan 
kı·edi ıınlaınııılarının tasdikı lıakkıııda 

l /3fif> Ueııiz musadere hukukuna dair 

'rüı·ki~· t· - lsvcç ti~aret ve t~diyc uıılaşmalaı·ile ıııer

lıııtlarının tasdikı haklanda 

1/360 Beynelınilel sılilli 1!1Ukavelcnamenin tasdilu haldnnda
ki lmııunıı ınüzeyyel 3722 sııyılı kaııunıı ek kanuıı la-

10 - V - 1940 tarihinde lktıı:md cn
cüınenirıe. 

10 - Vll - HJ-!0 tarihinele 38!)4 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

10 - 1'1 - 1940 tarilüncle 3H80 sayı lı 

kantın olarak kalıni edilmiştir. 

yihası .J !i - \ ' 1 - 1940 tarihinde 3878 sayılı 
kannn olarak kabul edilmiştir. 

l j:ll):l Türkiye - Hollanda arasında ntl'vrnd 27 şubat l!J37 
t;ıı·ihli !!'diye anla~ınası ve iktısudi iş birliği pı·otoko

lii ile HI mart 1!l37 tıwi.hli ticaret anlaşması ve bun
ların nıeı·butlarıııın hibuıı tarihinelen itibaren 1 mıı
~-ı~ 1 !l.J.O tarihine kadar iki ııy nıüddt>llc temelidi 
hakkında 

1 /36:~ 'l'üı·kiyc- Yunıınistuıı urıı:ıında imza edi len ticaret ve 

l~ncümendcdir . 

!<•diye aıılnşıııasının tasdikı hakkında Bncüınendedir. 

l j :!ü!l Türkiy~ - lıı gi lterf' adli muz:ılıl'rct ınukan•leııanıesi
ne ınüzı•yyl'l 10 şulıat 1!l3!l tnl'ihinde imzalanan ek 
ınukat·!'l~namNıiıı tasdikı hakkında 4 - \' - 1940 tarihinde Adiiye encü

nıcnine. 

1/3!!6 ' l'ül'lciyıo ile l svic;re arasmda nıevrucl tiı,uı·l itilfıf ilC' 
tC"diye aıılıışınasının iki ay trnıdidi hakkında Encüınendcdir. 

1/ 3!17 Tiirki.rı·ııin ( l!l40 Budapeşte panııyırı) na iştiraki 

nıusra f'lıınn ı ka rşılanıak üzerı' i\facaristaııa göndeı· il c

ı·ek l!i 000 liranın tarih sırasını h!'klenıcdcıı Tiirk -
Maraı· kliriııg-intl !'n t~sviyı·~i hakkınon l\faeııristıııı 

llükıiıııctilı• yupılan anlıışınanın tasdikı hakkında Eııcünıeııdcdir. 
1 /40~ .Ankıınııla inşa edileeı>k !'enrhi devlcti<oı· sefarrtlıa

neleri ve konsolosluk binaları i<:in ccnebi memleket
lerden getirilmiş \'C getirilerek olan her türlü inşıı 

nıalzeınP,iniıı ırünıriik ı·csmindrn muafiyeti ve hnn-
lara aid binaların ınütckııhiliyet şartilc bazı bar~ ''e 
resi nı lerden istisnası lıııkkmda 

1/40 Cı•ıırvrf'<'le 16 l <'şrini sani l!l37 tarihinde imza edilmiş 
rıla.n trdh iş<:iliğin iiıılcnıe ve cczalımclrrılnıasınn mü
tednir ınulowele ile h ir heynelnıil 'ı Ceza mahkenısi 
ihdnsı lıııkkmdaki mııknvclc> ve nihai senedin lascliln 

25 - V - 1040 larİlıinde <:üııırük w 
iıılıi.sarlar encüıncniııe. 

hakkında 24 - V - 1940 tarihinde Adiiye encü
ıııcuinc. 

1/411 1'iiı·kiye - Sııriye dostink Ye l'yi komşuluk ıııuktı\'('

lı:mamesi ile ınerbutu bulunan 1, 2, 3, .J., fı ve 6 nu-



118-
No. Hulasatıı 

maralı protokollerle hususi protokol ve bu Anlaşma
nın Lübnana da te§III.iline rnüteallik beyanname ve 

her iki Hükı1met arasmda yeni bir emlak itillifnaınesi 
akdine rnütedair mektubun tasdikı hakkında 

ı/414 Türkiye • Yugoslavya ham afyon satı§ı anlaşmasmm 
ı nisan ı940 tarihinden ı temmuz ı940 tarihine 
kadar üç ay temdidi hakkında 

ı/434 Türkiye · Bele}ika Ticaret ve Takas itiliiinameleri 
ile bunlara müzeyyel .Anlaşmanın terndidi hakkında 

1/437 Türkiye . Hollanda Tediye Anlaşması ve lktısııdi iş 
birliği protokolü ile Ticaret Anlaşması ve bunların 

merbutlarmm terndidi hakkında 
ı/447 Türkiye · !s,~çre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

tasdikine dair · 

1/448 Türkiye . Yunanistan arasmda 26 eylwı935 tarihinde 
imza edilen Kliring AnlaŞması ile merbutlnrının tasdikı 

Muamelesi 

l 7 - VI - 1940 tarihinde 3883 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştiı·. 

Encüıncndcdi r. 

Encüıncndedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

hakkında F.nrünıend dir. 
ı/464 Türkiye . Almanya arasmda imza edilmiş olan Ticari 

mübadelelere mütednir hususi .Anlaşma ile Tediye 
.Anlaşmasmm tasdikı hakkında 7 - VJII - 1940 tarihinde 3910 suyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/466 Milli korunma kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra 

ilavesine dair 

ı/468 Türkiye ve İtalyan Hiikiiınet komisyonlarmm birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı 2 numaralı listeye 
7 000 ton krom kontenjanı idhaline müteallik nota-

7 . vıır - 1!140 tarihinde lk1 ısud en-
. cüınenine. 

ların tasdikı hakkinda Eucüınendcdir. 

1/469 23 baziran 1939 tarihli .Anla§IDaya merbut protoko-
lün ikinci maddesi hükümlerine tcvfikan Fransuya 
tesviye edilen 7 000 000 fransız frangıwn tenziHi.ta 

tabi tutnlmıısı baklanda ~Jnciiınendcdir. 

1/473 Mcri gümrük tarife inde ıııuvakkat maJıiyette değişik

likler yapılması ve yabancı meınleketlcrle muvakkat 
ticaret anlaşmaları akdi ve ticari anla!jmalar akdine 
yanaşmayan devletler muvaredtma karşı t dbirlcr 
ittibazı husnslarmda Hükfunete sala!ıiyet verilmesi 
hakkında ll . IX . 1940 lnrirunde Güml'iil> 1·c 

inh isarlaı· cnciimenin~. 

ı/475 Türkiye · Romanya Ticaret .Anlll§masma zeylen im-
zalanan protokolün tasdiki haklanda Bncümendedir. 
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Reis 
M. M. 
Katib 

Giresun 
Niğde 
Afyon K. 

1 smail S ab uncu 
Dr. Rasim Ferid Talay 
H mnza Erkan 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 

Ben) Tiirkeı- Istanbul 
Istanbul 
Jznıir 

Abidin Daver 

.. tl nkara 
Bursa 
Denizli 
Diya'rbakı1· 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazianteb 
Uiirnüşane 
!çel 

1 zzet Akosman 
Ahmed Ulus 
llfııamme1· Eriş 
Fazlı Güleç 
Tahi1· Be1·kay 
V eli Necdet Sünkitay 
!i'uad Balkan 
'l'emel Göksel 

Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Rize 

Ahmed H amdi Denizmen 
B enal Arıman 
Kahraman Arıklı 
Muhar·rem Celal Bayar 
Ahmed H amdi Dikmen 
Kazım Okay 
Besim Atalay 
Hasan Cavid 

Salih Başataç 
Em.in Sazak 
Nıo·i Pazarbaşı 
8clib Se1·vet Tör 
Dr. llfuhtar· Berker 

Sinob 
1'nnceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Yenel 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

Encümen, (54 (45 layiha, 1 teklif, 8 tezkere) işin (44) ünü intııç etmiş ve geriye kalan (10) iş ge
lecek içtimaa bıralalınıştır. 

No. Hul!sıı.sr 

L.!YfHAI.AR 

1/52 Gümrük tarife kanununa aid idlıalilt umumi tarife
sinin 469 A ve B pozisyonlarma giren çimentodan 

Muamelesi 

alınan gümrük resminin indirilmesine dair 1 - XII - 1939 tnı·ihinde Gürnı-ük 1'0 

inhisarlar cncümenine. 
1/91 

1/96 

1/152 
1/158 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak edilmesine ve yasaklarm ya
bancı meınleketlerin yasak maddelerile mübadelesi
ne dair 
Türkiye • İngiltere müzeyyel ticaret ve Iriliring an
laşmasile tadil edilmiş bulunan 2 eyltll 1936 tarihli 
ticaret ve Idiring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye 
çiçek soğanlarının ilavesine dair 

Küçük sanatlar kanunu layiliası 
Gümrük tarife kanununa bağlı idlıalilt umuııll tari
fesinin 469 A ve B pozisyonlarma dalıil çimentolarm 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

1/212 Türkiye - Estonya ticaret ve Idiring anlaşmalanna 
müzeyyel protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 

' 

]~ncümendedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3858 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümcndcdiı-. 

1 - XIl . 1939 tarihinde Günn-ük ve 
inhisarlar cucürnenine. 
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yapılması hakkında teati olunan mektubların tasdikı-
na dair 13 - XII - Ul39 tarihinde 3744 ~ayılı 

kanun olarak kabul edilmişti r . 

l/217 Bulgarİstana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kö
mürü kontenjanı verilmesine ınütedair teati olunan 
notnların tasdikı hakkında 13 - V - 1940 tarihincir ::!R26 sıı.vılı 

kanun olaı·ak kabu l !'dilmi~tiı·. 
1/222 Türkiye - Lettonya tic!lret anlaşmasına bağlı A. ve B. 

kontenjan listelerinin ibtalile yeniden tanzim olunan 
listelerin bunların yerine kaiın olması içiıı tcati olu-
nan notalarm tasdikı hakkında 30 - \ ' - 1940 taı· il ı indc 3K:i5 sayılı 

lmınııı olarak kabul cd il nıiştiı·. 

1/227 Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 
ve hususi takasa mevzu teşkil eden Türk malları liste
sine, bedelleri Commoclities lıimited şirketine ödene
cek eşya müstesna olmak üzere, bütün Türk emtia
sının idlıali için teati olunan not.ıı.ların tasdikı hak-
kında 30 - V - Hl40 tarihinde 38!)!) sa.n lı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

1/ 228 Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı II sayılı 
' listede tadilat icrası için teati olunan notaiarın tas-
diki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3854 sııyılı 

kanun o l ar~k kabul edilmiştiı ·. 

1/233 Türkiye - Fransa ticaret ve seyrisefaiıı mukavelename
sine müzcyyel aulaşma ve tediye anlaşması ve mer·-
butlarmın tasdikı hakkında :30 - V - 1940 tarihinde 386-! ~ay ılı 

kanun olaı·ak kuhul edi lıniş1iı·. 

1/245 Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının bazı lıüküınleri-
ni tadil için teati olunan notnların tasdikı hakkında 17 - VI - 1940 tarihinde 3884 sa.l'llı 

kıunııı olarak kabul ~d ilıniştir . 

1/256 Türkiye - İngiltere ticaret ve Ldiı·ing anlaşmasına mer
büt ilsteye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 liralık bir koutenjaıı ilavesi hakkında 30 - \ ' - 1940 ıai'İhinclc 3860 sayılı 

kanun olarak kabul (• dilıniştir. 

1/277 Türkiye - Romanya arasında aktedilen ticaret ve tedi-
ye anlaşmalannın tasdikı hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3856 sa~·ı lı 

kanun olıırak kıtbul cd ilın.i şt ir. 

1/ 2 7 Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 mayı 1938 
tarihli ınüzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının 

1 iiı·k<;c metninde görülen inıla fıwkları ile tabı hıı

tıııarı. ve tercüme farklarmrn taslıilıi için tP,ati edilen 
ıı tatar ile ınerbutu olan musalılıah anlaşmanın tas-
dikı hakkında 30 - V - l!J-lO iarilıiııJc 3 6fi sıı .vı lı 

kanun olarak kııhul edilmiştir . 

lj2H8 

l/289 

Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi nıua
melt•lerini yapmakla mükellef ümerbank kurulma
sı haklqnda 
Devl~t sanayi ve ıruıadiıı t~ekkülleri h~ndıı 

F.ncüınendeclir. 

Encümcndedir. . . 
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1/ 290 Ereğli kömür lıavzasmdnki ocakların birleştil'ilmcsi 

hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3867 sayılı 

kanun olnı·ak kabul edilmiştir. 

l j 2!l2 ::>ermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
surctilc kurulan il\tısadi tcşekküllcriu teşkilatilc ida
re ve nıurakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kaııunuıı 
bazı matldelerinin tudili ve nıezkı1ı· kanuna bazı lıü-

Kiinılcı· ilılvesi hakkında Enciimcndedir. 
ı ;:ıo:ı 1'iirkiyı• il(• Ingiltere arasınfla 2 cylfıl 1936 tarihinde 

inıza ,dilen Türk - İngiliz ticaret ve kliring anlaşma-
sının tastlikına dair 30 - V - 1940 tarihinde 3 57 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 317 Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek 
mallar ve halen gümrüklerimizde hulunan Alman 
ınııllarının kıilfesiııiıı meınleketimize idhal olunması 
hakkında 22 - V - 1940 tarihinde 3838 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

ı /3~2 1 ııgiliz ıncıışeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi 
,.e idhal edilemeyen İngiliz menşeli . ınalların idha
lini tcınincn ııota teatisi surctile yapılan anlaşmanm 
t.asdikı hakkında 30 - , . - 1940 tarihinde 3 61 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 ' 324 'rürkiyc ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 1939 

tarihli tcdiye anlaşmasına zeylolarak imzalanan lahi-
kanrn tasdikına dair 5 - VI - 1940 taritıinde Bütçe cncü

ıneninc. 

1/ 325 Türkiye - 1sve~ ticaret ve kliring anlaşmalarile mer-
butlaı·ınııı bir ay müddctle tcmdidi hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3 59 sayılı 

kıınun olaı'llk kabul edilmiştir. 
1/ :126 '!'ürkiye - Yunanist.an kliriııg aıılaşınasaının bir ay 

ıuütldctlc temdidi hakkında Encünıendedir. 

1/327 Türkiye - Yunanistan lGiring Anlaşmasının bir ay 
daha uzatılınası hakkında 8ncüın ııdedir. 

1/ 328 Türkiye - Yognslavya ham afyon satı~ı Anlaşmnsınm 
üç ay müddetlc uzatrlması hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3863 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/336 Türkiye - Ingiltere Ticaret V<' Tcdiye Anlaşması ile 
mcliuflarmın tasdikı hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3866 sayılı 

kanun olarak kıı.bul edilmiştir 

1/337 Türkiye - İngiltere Ticaret ve Seyriscfain muohcde-

1/338 

sinin tadilinc müteallik Anlaşmanın tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3 b:.! sayılı 
kanun olarak kabul cdi lrıı iştir. 

Fcvkalitde vaziyet dolayısilc bazı vergi ve reaiml.erc 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiy t ınevzu

una alınma ma dair kanun Hlyibası ilc 472, 2395, 2731 
sayılı kanunların tadiline dair 17 - V - 1940 tariliinde 3 2 ve 24 -

V - 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 
3842 sayılı kanun olarak kabul cdil-

~· 



No. Hullııası 

1/340 Muamele vergisi hakkında 

1/341 Muhtelif su işleri için sarfedileeek paranın sureti 
temini hakkındaki 34S3 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 

1/342 

1/349 

Türkiye - İngiltere Ticaret Anla§masma zeylolarak 
imzalanan AnlB.§IDanm tasdiki hakkında 

Türkiye - İtalya Ticaret Anla§IDasma zeylolarak imza 
edilmi§ olan protokolün tasdikine dair 

1/350 Türkiye - Yunanistan Iiliring Anlaşması hükümleri
nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 

Muamelesi 

28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - V II - 1940 tarihinde 3906 sa~' ılı 

kanun olaı·nk kabul edi lmiştir'. 

j - VI . HJ40 tarihinde 13üt~e e ıırü

nıenine. 

30 • V · 1!!40 1arihincle 3853 sıı .vılı 

kanun ola ı·ak kııbul edilmi ştir. 

temdidi hakkında En<'ümcııdedir. 

1/351 Tiirkiye - Yunanistan.Kliring Anlaşması hükümleri
nin 20 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle tern-
didi hakkında Enciimendedir. 

1/352 Türkiye - Franşa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut hususi Anlaşmıinm tatbiki zmı
iımda 8 son kanun 1940 tarihinde Pariste imzalanan 
Kredi AnlB.§IDalarmm tasdila hakkında 5 - VI · 1940 tarihinde Bütçe cncii

menine. 

1/357 

1/402 

Türkiye - lsveç ticaret ve tediye anlaşmalarile mer
butatının tasdila hakkında 

Ticaret vekaleti teşkilat ve vazifelerine dair 3614 sa
yılı kanunun17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurlan aylıklannın tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eldenmesine 
dair 

1/428 Hatay Ziraat bankOBının ipotekli ve müteselsil kefa-

1 O - Vl - 1940 tarihinde 3880 sa.v ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

li · V - 1940 tarihinde Bütçe en
ciimeniııc. 

leUi zirai alacak.larının taksitlendirilmesine dair 7 - VIII · 1940 tarihinde Ziraat en
cümenine. 

1/442 !ş kazalan, mesleki h88talıklar ve analık sigortalan 
hakkında Encümendedir. 

1/453 Türkiye Cümhuriyet merkez bankası kanununa ba-
zı muvakkat maddeler ilavesi hakkında 

1/464 Türkiye - .Almanya arasında imza edilmiş olıın tica· 
ri mübadelelere mütedair hususi anlaşına ile tediye 

24 - VII - 1940 tarihinde 3902 sayılı 
knnuu olarak kabul edilmiştiı·. 

anlaşmasının tSBdila hakkında 7 · VIII - 1940 tarihinde 3910 snyıtı 
knnun oluı·ak kabul edilmiştir. 

1/466 Milli korunma kanununun 36 neı mnddl'sine bir fık-

ra ilAvesine dair 22 · VII - 1940 tarihinde :ı.\lilli )lü
dafaıı eııcümcnine. 
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1/474 Türkiye Cümhuriyet. merkez bankası kanununun 
51 nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hak-
kında 22 - VIII - 1940 tarihinde Maliye en

ciimcnine. 

TEKLlF 

2;12 Sivas (Abdurrahman Nacl Demirağ) - Muaııiele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin ('C) fıkrasının de-
ğiştirilmesi hakkında J7 - V - 1940 tarihinde Maliye cr 

ciimcnine. 

TEZKERELER 

3/69 Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin (C) 
fıkrasındaki «tasirhaneler ve tasir fabrikaları:. kaydi
nin hudud ve şümulünün tayini hakkında Ba.~vckalet 
tezkeresi 25 - XII - 1939 tari hinde 1162 sayılı 

knrıır olaı·ak kabul edi lmiştir. 

3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta nıuamcl leri haı·icindc 

kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olub olmadığının tefsiri hakkında Baş-
vekalet tezkeresi 5 - V I - 1940 tarihinde Maliye encü

ıncnine. 

3/116 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (N) 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekalet tezkercsi 18 - I - 1940 tarihinde Hükumet tıı

rafından geri alınmıştır. 

3/189 Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ilc malılut bulun
masmdan dolayı idhal edilemiyen pamuklu mensu
catın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet 
tezkeresi 2 - I - 1940 tarihinde Gümrük v 

inhisarJar cncünıenine . 

3/230 Gümrüklerinıizde bulunan pamuklu mensucatın idha
lini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salô.lıiyete 
istinaden İcra Vekilieri Heyetince ittilıaz edilen ka-
rann tıısdikı hakkmda BaşvekiUet tezkeresi 10 - Vl - 1940 tariliinde Gümrük v 

iııhisal'lar eııcümenine. 

3/235 Hatay için Fransadan idbali zaruri bulunan 10 500 
kutu sarı ipek böceği tohumunun 100 kilosundan 
alnıması icab eden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 sa
yılı kanunun verdiği sali\hiyete Istinaden 300 liraya 
indirildiğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başveki-

let tezkeresl 7 - V - 1940 tariliinde Gümrük ve 
inhisarlar enoümenine. 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün . Etibank 
tarafından idhal edilecek 5150 tona mnnlıasır kalmak 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi-
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nin 2294 sayılı kanunun verdiği salahi.vete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğindeıı keyfiyetin tasdikı hakkn:ı· 
da Başvekiılet tezkeresi 4 - V - 1940 taı-ihind«> <Himı·ük ve 

inhisnrlar eııcümenine. 
3/260 270 dere~eden evvel takattür eden ağır maden yağ. 

ları ve tortularının 100 kilosundan alınmak.ta olan 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği sıılahiyc. 
te istinaden 100 kuroşa indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdikı hakkında Başvekiılet tezkeresi 5 - Vl - l!l40 tarihinde Oümrük n 

inhisarlar cncümeninc. 

A.ğrı 
Çorum 

KUTUPANE ENCttMENl 

Reis Bilecik [*] Dr. Gl. Besirıı Omer Akal·ı11 

Halid Bayrak Malatya. M ikTi Pek taş 
D·r. Mustafa Cante·kin Niğde Hazim Tepey·ran 

Encümen, 1 İkinci tcşrin 1939 tarihinden 31 birinci teşriıı 1940 tarihine kadar 3 defa toplanarak 
Kütüpaneye aid işler ve almacak kitab, gazete ve mecnıualar hakkında konuşmuştur. 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Çanakkale 
Çanakkale 
Git·esun 
ll akkari 
!çel 
1 tanbul 

MAAB.İF ENCttMENl 

Reis 
Jlf .. M. 
Kô,tıo 

Belkis Baykan 
Tüt·kô.n Ors 

Manisa 
!stanbul 
!zmir 

1 snıail H akkı U zunçan;ılı 
A vni Y ukanıg 
Reşad Nıwi Güntekin 
Talat Onay 
!zzet Ulvi Aykıırt 
Enıin lnankut· 
Ali Katni Akyiiz 

Ridvan N afiz Edgüe·r 
!brahim Alaettin Göv.sa 
lf e him e Y ımus 

l zm,it· N azmi llker 
Kars Fuad Köpriil'Ü 
Ordu AU Canib Y önterıı 
Ot·dtı Selim Sın·ı Tat·can 
Tokacl Hasib Ahmed Aytıına 
Trabzon Halil Nihad Boztepr 
Trabzon H anıeli Vlkiimen 
Urfa R efet Vlgen 

Encümen, 13 (ll ltLyiha, 2 tezkere) işin hepsini iııtaç etmiştir. 

l"l Vefah, 25 - lll - 19.JO tarihinde U,ınıımi ll eyet arzediı1ııiştir. 
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LAYHIALAR 

1/259 Beden terbiye. i umum müdürlüğü teşkilat kadrola
rına nıiiteallik kamın l iiyihas ı 

1/293 Siyusal hilgil~r okulu hakkrndaki 2777 sayılı kanuna 

Muamelesi 

30 - V - 1940 tarihinde Bütçe cncü
menine. 

ek kanun 16 - r - 1940 tarihinde BüLçe eneü· 
ın enine. 

1/332 Vilfı.vet hıı snsl idarelerinden maaş alan memur ve 
ınuallimlerin l!'kaiiıl nıan~ları hakkındaki 2097 sayılı 

kanuıın ikin!'i lıir ınnvııkkat m;ıdde il ih·esine dair ı 9 · VT - 19-!0 tarihinde 38 6 ayı lı 
kıı ııuıı olarak kabul edilmiştir. 

1 /3~!1 Köy enstitülrri te~kili hakkrnda 17 - IV - l!HO tarihinde 3 03 sayılı 
kanun olamk kabul ed ilmiştir. 

v:nı !ll'l" lf't kon sı•ı·vatnvarı hakkında 20 - , . - 1940 taribinde 3829 sayılı 

kanun ola rak kabul edilmiştir. 
1/ :-17..; OCI' let menıul'ları nylıkl arı nın tt>vlıid ve teadülüne 

rlıtir 36!\6 sn~ılı kıınımn h:ıi!lı (1) mınıarıı lı redveli n 
Manrif vckfıkt inr a :<1 kr•nıındn cl<'ğişiklik yapılması 

hakkında 22 - V - 1940 tııt·ihinde 3833 sayılı 
kanun olıımk kubtıl edilmiştir. 

3413 sa.'"lı lmnıına lıaii;lı 

hakkında 

r!'dvclin değiştirilmesi 

1/ 415 Devlet menııırları aylıklarının tcvhid ve teadülüne 
<lair olan 3656 sayılı kımuna bağlı (1) sayılı cedvelin 
Mıı:ırif vekfılcti kıHnıında de~işiklik yapılması hak-

22 . \ ' - 1 !140 taribinde 3834 su yılı. 
kanun olarak ka btıl eılilmiştir. 

kınıla 5 - V L - 1940 tarihinde 3 77 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/420 J\nkııı·n Aukıık f:ıkült!'siniıı Maarif vrkô letine devri 
hakkında 30 - V - 19-!0 tarihinde 384 sa.nlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 '-13 ı lh,vl!'t memurları aylıklnrınm tevlıid ve teadü l ün . 

dair 3fifi6 sn.vılı kıımımı bağlı 1 say·ılı <' dvelin :\fa-
arif \"Pki\J~ti kısmınun flrğişik]iJr yapılma ımı dair 2{ - \'IT · 1940 tarihinde 3901 sayılı 

kıınıın olarak kabul edilmiştir. 
Drvlı•t mı·ınıırları :ı~·Jrklarmm tevhid \'C tcadü!iinr 
rlair :lH56 sayılı kımuna hağlr C!'dvelin ~faarif W· 

loilrti kısmına ilave Nlilecek iicretli ıııcınuriy~ti4'r 

lıııklcrnda 

3 iS Dcd ·t IJI('JUllrlun aylıklarıımı tı•vhid \ 'll tradülliııı· 

tluiı· olan H5~ sayılı kanunun 7 rwi maddesinde ya
zılı ( Gaı·b liı;aııları) tahirinin tefsiriııe ıluir H ıL51"C

kUler te7.krı·csi 

U - IX - J9J.O tarihinde 3!121 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Xl - 1939 tarihind Hiikfunet t&
rahndım gN·i alınmıştır. 
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~i/229 Bcdeo f~rbiyeı-:i kanununun 19 ncu ınaddcsiııdeki 

I Mabıılli ) fıılıirinin t~>fııiri lıııkkındıı Başvr.ktıl ~t l l.'z

lreresi 

MALlYE ENUCMENl 

){uiL!llelesi 

~!) - 1 ll - 1940 tıırihind l· llııhiliyı· cn
ciiml'nino>. 

He.ıs 

Jf. M. 
K li.tib 

1 st. anilll 1 
Rize 
.lfa/(l.t;t/0 

.1t1[ 1-Jayuu/ ır 
f( emrılelti?l Krwul 
Nııs11hi Ral!tdar 

_lj,IJOII 1\. 
Rm·:sc~ 

1 hı.11rla ·r (/erçel Kırsehiı· Jfemed Seyfe7ı' 
Ko.:ıya Kti.zım Gii~rcl 

D iyo rbo k 1 r 
Oazionfrlı 
]zmir 
fzmir 
/{ny.seri 
A:ırldartli 
K1r.~Phir 

1 Jr. Gal i b K alu·a m o.n 
Z iil f ii T1'ğ•rel Jfalatya Jfahınud Nedim Xobcı 
. 1/wı ed Aks1ı .t!wıisa Faik Kıırdoğl11 
Kli111il Duı·. ·ıw. .Vi.fjdr nr. -·illml'a110 .l/orll/(11'(/'/ 
l? e.~url ilf·imaroğl·ıı 
Oıner 'l'aşçıo,ijl1ı 

Tokaif ('"'mal Kovalı 
ll mı 1 In-o lı iuı A nıa.s 

El u w di Kuleli Znn!Juldnl• ı ·,.~uf Zi.11n O zr ,~·i 
r z::r· t Oz lmn 

~~ncünwıı. li9 (43lôyiha, 3 teklif, 20 tezk l'C, 2 takrir. 1 ırıohtı· lil' r·n:ık ) i~in 1 4fl ı ıııı iıııar· ••Imiş" 

ll'<'l'iyt• kalıııı 1:!0 ) iş ~«'1<-c!'k lr:tinıaa bırııkılmıştır. 

LAYİRALAR 

J/34 Hazı Dıwlet alıwııklımnın t.aJısili sureti hakkında 

J / 4l 1 evll•t dem iry<'llım v lima.nlaı'l işletme um u mi ida
ı·esi ıncmurlıırı t.ekaiid ııandığı hakkındaki 2454 vr 
:!90:ı sayılı kanunlıwa bazı maddeler eklenmesine ve 

:! ı - nı ı - HI·W tıırihinclr :3!111 SH~ ı l ı 

knnıın ulııı'"'' kııhul ı·dilnıi~t ir. 

haıa nıadıil'lt>rio dt>ği.~tirilm!k<rine dair 2:1 - XIT - Hıa~ı tarihindt• Riit ·«' rnPii · 
ııu•niıw . 

1/4 J~ı-eğli kömür havzıı.sıudalci o aklnda sütun olaı·ak 
kullanılmak üzer dışaı·ıdıın getirilecek kerestenin ki · 
losuuilan aLınmakla olan resmin beş kuru a indiril · 
m ine dair 

1/51 Oiinu·ük tarifesi karıunu il 2255 sayılı kanunun ba?.ı 

ı 7 . l - 1 !!40 tarihind<' :1775 sayılı 
kannıi olarak kııbul rdilnıiştir. 

moilil!'l«'riııi dt'jHfşir<'n kanun lll.yilıası 17 - 1\' . l!l-111 tarilıinılr Biit<;e Pncii 
nı«'ninl' . 

1/52 Uiimriik laı•üe kıuıuıiunu uid idhalat umumi tarif<o. 
~iJıin -t69 A ve B poıis)'Oolımna gireıı ~imentodnıı 
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alınan gümrük resminin indirilmesini' dair 

l / !l7 l~rııeoi menılehtle ı·dı> hir.nıet ı·lıneklr olıın m!'ınur 

nı ınüstııhucmlcriıı maaş, ücret ve tahsisatlarının 

tcdiyc sureti hııkkındaki kıınunrlıı ricğişiklik yapılm~-

:Uuameleel 

ll - T- 19-1-0 tıırilliııdt> Biit<:l' eneü
nıcrıiııı·. 

ı:ıına dair ı rı · ı 194-0 tarihinde Uüklirnrt ta 
ı·ııfından ıcrı·i :ıJınnıı ı. ıı· 

l!JO~ 1 !atay meıışo: ve ııı~I'J'id l i ınahxuli\t v · mamulatın 

gümrük resimlerinin indi ı·ilmesi lıakkındn 

l , w:. lı.ıl'klıöcekı;iliği işlcl'i , iııckbikcği tohumu yetiştirilm 
~i. nıuay<>nıı ve satılması bakkında 

ı / lii-< thiıııı-iik tal'ife kaııunumı hağlı idhalat ıımıuni tarife
sinin 46~ A VP B po1.isyonlnrına dıılıiı •:i mentolann 

17 - l - 1940 tarihinde 377(; sııyılı 

kanunl;ı hirlt>şliı·ill'rek kabul edil
ıniştir·. 

gıwlimeııdl.'dir . o , . 

ı!Ünırük resminin tezyirli hakimıda ll - 1 . l!J40 tarihirırl~ Hiill;" o:n<•ü-

1; 1 7:i lspc ıı~iyari Vt; tıbbi rııiliıtahzadıır hakkındaki 126::! 
sayılı kanunun bazı maddelerinin ladiliıw ve yeniderı 
bazı maddeler ilavesine d:ıir :!:l - Xll - ıııa!ı tnı·ihimk Hüıı;o• rn

rüıneniııl' . 

1 J J ~ • \~l1 eri ve uıülkl Lekaüd kaııuıııınun 66 ncı madde-
sint> lıir fıkra eklenmesi hakkınrl:ı 21 - \1'111 - 1940 tarıhihrle Bütçe eu

cümeninf. 
J IH~l Uünıı·üklerde iRtirnal oluııun bazı evrııka müdaiaa 

pulu ilsakı hakkıııdaki 2456 sayılı kımunun birinci 
madılesine bir fıkra cklenmesine dair li - 1 - l!140 tarihiııde 3776 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştiı·. 

1/211) Bııl\ı maddelerin gümrük ı·ı"lliın!Pı~nde tadilfıt yapıl

masınadair 

ı :! h ı ,'a.v kanunu J.ayihası 

1 /~1!1 Hal'içten nıeoılekete idlıal edilecek kok kömiirü güın
ürk rrsrninin indirilmesi hakkında 

1/ 220 ll eyeti malısusaca nisbeti askcıiyeleri katedildiği hal
de kendilerine tebliğat yapılnıamıık yüzünden Hazine 

7 - Xl 1 - 1939 tarilıiııde Hüt~l' eneü
menin. 
27 - ın - 1940 tarihi u ı lt> 37 sayılı 

kanun olarak kabul rdilmi tir·. 

17 - ı - 1940 t.aı·ihind a.77fı sayılı 

kanunla birl<>lfl-iril·l'('k kabııl edil 
miştir. 

ilc alUkalan kesilnliyenlcrin telmüd maaşlarına dail' 15 - \ - l!J.W taı·ihinde Biiiçe eneü
nıeııine . 

J; 2.J.6 Aııkcri ve mülki tekaüd kanununun 61 nci mııdd<>

ııinin değiştirilmesine ve bu kanunu. bazı maddeler 
kleımıesine dair ıt.n ünwndı•di r. 

l t :.!tıO ,\dnoı'lisman sandığıua verilıni~ olan 6,5 milyou li· 
rlllık uvansın arttınlma.~ı hakkında 17 - 1 • 1!l40 tııı·ihind 377 ' sayılı 

kanun ol11ı'tlk kabul eelilmi tir. 
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1/253 H.avai münakal!tta kullanılan mahrukat ve yağların 
resimlerden muaf tutulması hakkında Loııdrada im-
za edilmiş olan mukavelenin tıısd.ikına d:ı.ir ı - ı\ ' - l940 taı·ilıinıle 3792 sııyılı 

kanwı olaı·ak kalıul Polilıni.tir. 

1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma-
halli belediyelere devri hakkında Eıwüııı ·ıı dtdiı·. 

1/285 Genel ku.rmay hıışka~ının seyahat ve ikamet yevmi-
yesi hakkında ı i - 1 - 1940 t al'ihiııde 3770 suyıiı 

kanun olaı·ak kıılnıl t'flilıniştir. 

1/290 Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi 

hakkında :m - V - 1940 laı·ilıinılc :3867 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vezaüine Clnir olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında ll - \'1 - 1940 tarihinde Bütçe cncü

ıncnint'. 

1/323 Maaş kanununa uıüzeyyel 1574 sayılı kanuııwı 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında Encüıncııdcdir. 

1/332 Vilayet hıısıısi iclareleriııdeıı uıaaş alan mcnı ur ve 
muallinılerin tckaüd maaşlan hakb:uıdaki ~097 sayılı 

•1/338 

1/340 

kanuna ikinci bir muvak:kat madde iliivcsin · clair 19 - \'l - 1940 tarihinıle 38 6 sayıl ı 

kanwı olarak kabul cdilın.iştir. 

FevliaJiide vaziyet dalayısile hazı vergi ve resimlere 
zam İcrasına ve ba?:J maddelerin mükellcfiyet mevzu
una alınınasma dair kanwı liLyihasile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların tadiline dair 

Muamele vergisi bakionda 

17 - Y - 19-!0 t.ıtri h inde 3 ' 2il ve 24 -
V - 1940 taı·ihinde 3R-J.O, 3841 ve 3R42 
sayılı kanun olarak kııbul edilmiştir. 
28 - Y - 1940 tarihinde 3843 sayılı 

kıınuıı olarak kabul cclilıniı;ti r. 

1/356 Hatay Hükfuııetiııden devrolunan ınütekaid ve yetim-
lerin aylıklan hakkında ll - \'I . 1940 tariliinde Bütçe encü

meniııe. 

1/359 Askeri ve mülki tekaüd kanununa bazı hükümler ek
lenmesine ve mezkı1r kanunun 4 ncü maddesiııiıı ta-
diline dair 22 - V - 1940 taı-ihinde 3835 sayılı 

kanun olarak kabul rdilnıiştir. 

1/361 Erzincana ve Erzincan yer sarsmtısından mütees
sir o lan ıruntakaya yardım için yapılan ve )'apılacak 
~lan her nevi nakliyattan alınacak ücretlcre dair tO - \'ll . 1940 tarihinde 3893 sayılı 

kaııuıı olarak kıtbul edilmiştir. 

1/370 Vakıflar umum müdürlüğü teşkiliitJ bakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun li'ıyihosı 20 . Y . 1940 tarihinde Bütçe en ·ü

mcninc. 
1/376 am i ve m cidi ri n t.ıısnifine \'C tasnif lııı ri ci kalacak 

cami ve m id hndeme ine verilecek ınuhassasat hak
kındaki 28-!5 ·ayılı kanunun birinci maddesine bazı 
fıkralar illlvesine dair Eııcümended.ir. 
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1/ 37!) Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve yazifrlrrin<.' dair 1042 saydı kanunun ta
dili hakkındaki 14 3 ııumııı·alı kanunw1 bazı ma ide
ltırini muaddil liR4 sayılı kanunını birinci mııddPsi -

Muamelesi 

nin değiştirilmesine dair J 1 - YI · 1940 Uıı-ihiude Büt~ı· eneü
Jllf•nino-. 

J, :~KO J) t•\·lct drıııiryollııı·ı >t' limanları uınmu.i idaı·osinin 

lt>şkilfıt w nızil'rlrrinr dair kanuna ıııiizeyy<'l 1667 
sayılı lwııııııa rk kıııınıı liiyilıa.sı 

lskfuı kıııınııuııııu :J!J ııcu maddeısiııiıı ı adili lıakkııulıı 

.ıo: ı . \ıılı:ıt'ıH.In iıı~a <·ılilı-c·rk ı· c·rı ehi f>nvletJ r sı>fııı·t• tlıaııt•· 
lt-ri "'' kollsoloslnl< lıiıı ııluı·ı iı; iıı Pı·. nchi ınrmlt>k('tlt·ı·dt> ıı 

~t · t i ri! miş vr !!l'l i ı · i J,· ı·t · k ıılan hı• ı· lii t'lü iıı~a nıalz,· 

ın c~inin !!;iimrilk ı ·Psnıiıııl ı>ıı ııımıfi~ l'l i ve huıılarıı ai cl 
l ı iııalıır ı ıı nıütl•kıılıili y• • t ~art il <' lıa7J hnr~ w resinı -

Eııl'Ümı•ııd~Jir. 

Eıl('üırıendedi ı· . 

l r rdı·ıı i•ti~ıınsı luıkkındn 1:ı- \' J - 19-!0 turibinde Hütçr enc·ii
ıııenine . 

ı ~07 

ı ~:ı•ı 

Biııa vr ıınızi 

Jn.n1 \ 'tl r:!id"n 
nid ıınıkatnıılı 

hakkımin 

1·cı·gisi kanımla rı hiikiinı lcı·inr 1 rvi'i 
i~tisııa dilmiş olıın lıiikrnJ: ~uhıslıını 

ı.m _,· riıncııkullcrin kıynıetlcndirilım•si 

Brk~ilcr hakkında 

11 .ı:. :~ 1'iirkiyr Cümlıuriyet Merkez hankaST kanununa ba
z ı nnı vn!;kııt ııındrl e ler Pklenmcsine dair 

Hı · lı·diy•· i ~tinıWk kaııuıırınıın 9 n,.u tıJadd siııiıı ta -

Eııeiim<'ııdedir. 

Encümend dir. 

2-! . VU - 1940 ta ı·ihinde 3902 sayılı 
kıınıın olaı·ak kııbul edilmiştir . 

dili \" ı' 1 ııri ınaddr.~inc lıir fıkl'a ekleıııııt>si lıakkmda l~n<'Ünıcndediı·. 

ı +Iii 
1/ -J!j.j 

1'apulanıu kıııııuı11 );iyihası Encfuııendedir. 

Tüı·ki.H Ciinılnıl'iy ct Merkez bankası kanunımtm 51 
ıwi ve ırıı11·ııkknt H ııri maddelerinin tadili hakkında Eneünıendcdir. 

l/.ı7 !l I·:ı ·z iıwanJa 1•r Erziııran ~-t'r sıırsıntısındaıı miitccssir 
olan mıııtııkıııla zıırar görenlere yapılacak yaıi!mı 

Jın k kırıdııki ~773 sayılı lımnma ek b'nciinıend dir. 

TEKLİFLER 

'2 1 12 ::;ivııs ( Abdıırrahmııu .Naci Dcınhağ) - Muaınele ver
g-isi knııııııunun ikiıwi maddesinin U fıkrasmnı dı>

i(i~ı i ı · ilnıcsi hakkında 

:.! 1 !l Holıı ' Lütı'i (}ören) - Aı;kcri ve ınülhl t !müd kamı -

11 - vr - 1940 uu·ilıiu 1 Bü~t> encü
ıııeııinc. 

uııııuıı 66 ııeı maddesine hir fıkra ilih·esine dair 21 - VTTI - 1940 tarihinde Biiiçe en
meuinc. 

2, :!0 Yo~a<.l ( !:;ıı·rı l çöz) - Bekfırlııı· vergisi lıııkkuıdıt 

TEZKERELEH 

3j a7 Bazı maddelerden isWıHı.k Yergisi alınması hakkın
daki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tcf.sirine 

Rııcüıııendcdir. 
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dair BaşvekiUet t.ezkeresi 

3/ 66 Kazanç Ycrgisi knıın ı ıtıııuıı L nci ıııaddPSinin ( .A ) vı• 

. 6 ncı maddesinin (3} neü fıkralarının tefsiri hak-

Muamelesi 

] O - VI - 1940 tarihinde Hükumet 
1:ırııfından g"eri alınını~lır. 

kında Başvckalci tezkeresi ı 5 - V - HJ40 t:ıı·ilıind~ Adiiye enı·ii

ıncniıH• . 

3/ 73 ZimaL uaukaıınıııı giiııd rı•tcği Hazirıe TJH!"ıtlanııdıuı 

posta ücı·eti ııluub alı ııiJl ııyııcağınrıı tefsiri lıııkkındıı 

Başvekfılet tezkeresi :.10 - 1 V - ı !140 tarih i ml c Büt~c , • ıı

ciimeııiııe . 

3/ 91 . 'igo ı'ia şirketlel'inin ·igortıı muameleleri lıaricind~ 

kalan muamclelerıleıı aldıklım paı·alaı·ııı nıııam~h · 

vergisine tabi olub olmadığının tcfsiri ·hııklnnda Bıı~-
vekiilct tıozkcresi Enc• iiııı enılı•di r. 

3/ J l G· Muanı •Ic vergisi kanununun ~ nci nıudu<"siıtin ı:\ ı 

fıkrıısınm tcfsiri haklanda Başvckfıl et L<'7.krrcsi Hi - ı - 1940 turiJıind(• llükunıcl la 
ra !'ında n ı:rı:ri n lınmıştır·. 

3/ 12] Blııa vergisi bakkıııdaki U:ı:n Rayılı kıınıuıuıı :ı ıırü 

ın.addesiniıı 6 ueı .fıkrıı.sınnı tel'shino da ir Hıı!1vekfı -

let tezireresi 9 - IV · 19·W lnrihiııch• Hii tçP ('Jh·ii

menine. 
3/ 145 Iladee gönderilrn ataşcınıiütcrlcrirı 

haren-ah veı:i li b vE' rilmeye<>~ğinin 

Başvekruct tc1.keresi 

bizm •tçiJ~ı·i i~irı 

tefsiri hııkkııul ıı 

3/ H Şark menatıkı dalıjliııde mulı1a~ zünaa tevzi cdilı· 

~ek ııraziyı' dair olun 150!) sayılı kıınnııun ~iiınıılii 

ı;ahıısıııın tayini lıakkıııdıı Ba.5vckillet tczkeresi 

3/1-1~ 1'ıışocakları ııizaınnaıııcsiııiıı ı ıı ci ıııacldcsinin tdsiı·i 

lO - ı V - 1 !J-10 tarihinde ı J70 sa.\llı 
ka rn r olnı·ıık kıılıuı ed. i lııı i~ti r. 

17 - \'1 - ı!l40 laı11ıiudc AJi i,,-c !'ll<'ii 
nıt~niue . 

hakkında B;ışn•kfılet t.czkercsi gm·iinH'thh:dir. 
3 110:.! l i ınunıi, müllıak ve lıususi biitçelerJc itlııre eclil~n d:.ı 

in•lcı· vp bel •diyclcrlc -:crmaycslııiıı tamıııııı DcvlPtr 
,-.,ya lıclı.>Ji,,•c ' 'eya lınsusi idarelere uid daire ,.~ ınü 

rsscı;der aı·ıı_qrndaki ihlillifların tahkim roli lt· halli 
luıkkuulııki :J5!'l!'l s:ıyılr kınınnun tel' irine dniı· B:ı:;;

Vl'kfılı•t tPzkı>no;ıi 

3/1 !l Günı.riiklcrde bulunan ve suru elyaf ile malılut bu
lunınasından dolayı idlıal edilemeyen pamuldu men
sucatın bir defa a mahsus olmak şartile resim bad
leri 2294 sayılı kanıınun verdiği salfihi.yete istinaden 
indirildiğhıdm keyfiyetin tasdik:ı hakkında Başvcka-

Ll - \'H - L!l-10 iarihiııtle Biitçe cııdi -

m enine. 

lct tezkoresi 20 - \ ' - 19-10 tnl'ihiııdıı Bü tçe eııcii
fllt.:•ninl•, 

3/ 197 l~.rlfıJ : iki n<•i t şrin 1939 aylarııuı. ai d rapo1'tlll su
uulduğunı.ı dair· nivmu mubıısebat riyııseti t zkcresi 
(8 ncü fıkrn) lin ünumdcdir. 
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3/203 Askeri ve mülkl 1ekaüd kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesininn tcfsiri hakion
da Başvekalet tezkaresi 

3/205 Askeri vo mülki tekaüd kanununun 42 nci madcl.esi
nin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı nıu · 

has(lbat riyaseti tezkeresi 

~/231 Vakıflar kanununun 30 neu maddesinin tcfs ir·i hak-

Muamelesi 
-----~------

ll - V J - HI-tO tarihinde Büt~e eıwü
ııwnine. 

ll - VT . 1940 tari hindı> Bütet' enı•ii

ııı('nine. 

Innda Başvekalet tezkaresi 1:! - Vl . 1940 tnı-ihindı' 11xx sa.vrlı 

loımr nlııı·ııl; k~ıhııl !'d ilmiştiı·. 

:ı12a2 Birinci kiimıu UJ39 : şubat 1940 ayiarına aıd rapo-
nın suı:ıulduğuna dair . Di va nı muhasebat ı-iyaset i 
tckczı-csi (5 nci fıkra) l•:m·iiıııt•rıclı•dir. 

3j2.35 Ilatay için Fran~ıulmı idlıali zarurl bulunan 10 500 
kutu sarı ipek böeeği tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira güınriik resmi 2294 sa
yıl ı kanunun vcr·diğ·i saliihiyete istim1derı 300 liraya 
indirildiğinden ke:vfiyctin tasdilu hakkında Başvekfı-
let tezkaresi ı:~ - YI - 1!)40 t:ıı·ihinck Büt~l' encii 

ınt?nine. 

:3/240 Bağeılıktıı 1..-ı.ıllanılmakta olan kükürdüu Etibank ta
rafından idhal edilecek 5 150 tona mıınhasır ka.l.nı.ak 
üzere 100 kilo~unda n alınmakta olan gümrük re. mi 
2294 sayılı kanunun verdiği alahiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğ.inden keyfiyetin ıasdikı hak-
kında Başvekiilet tezkeresi ıa - n - 1940 tnı-ilıindt> Bütçe cncii

ıııcnine. 

:ı _Jı60 ::!70 dcn•ceden t'vvel laka.ttur edcu ağlı· maden yağ

lan ve tortulaı-ınııı 100 kilosundan alımnakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanıuıun verdiği saliibiye
te istinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdikı hakkında Ba.~ek8.J.et tezlteresi 14 - VI - 1940 tarihinde Biit~e eııe\i

nwnine. 
3/267 Askeri tayinat ve yem kanununa mü.zeyyel 1495 sa

yılı kanunun birinef maddesinin tefsiri hakkında Baş-
· ~ckiilet tezkaresi :.!0 - VHt - l!HO tııı·ihinoı> Büt~e eıı

~iim,.ııine. 

4J 6 '!'rabzon (l:;ıJTı Day) - Divıııu mulıasebatın üç ayW' 
raporları üzerine ittilıaı cuilıuclı.tc olan ku nı rlurıo 
ınel'i~ ot ve şümulünün tayi.ııi hak:kıııda Bneümendedir. 

4/10 Trabzon (Sırn Day) - Karaİnursal hakimi Nuh Nee
ycttiıı Cıındad ıoğlunun tckaüd muamelesi hakkın

da Divanı mulıaııebat riyaseti mutaleasile Divanı mu
ha ebat encümeni nıaıbatasınm ~ nci ftkvasınm ye-
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nidPn tı>dkikr hnklanda 

~ITJHTETJIF l~VRAK 

5/ 11 Kazsın~ vergısı kanuınınını nci maddesini tuJil 
eden il25 sayılı k~nuouu 5 nci maddesinin biriııri 

fıkru.smın ll'fsirine dair Divaııı ınuhnHc l at cııri1ını•

oi ıııaı~lıatusı 

Muamelesi 

8 - V r - 1940 t:ıriltinde Bütc:o? ('llCÜ

menine. 

Encümcndedir. 

MECLİS HESABL.ARININ TEDKİKI ENC'OMENİ 

Ankara [*} 
Balıkesir 
('ankırı 

Reis 
JJ. M. 
Jfıtrak·ıb 
/(lttib 

/)akir Kınacı 
M em ed Eınir· 

Çorııh 
t~tanbul 
Van 
.- lnka.m 

Ziya lsf e nrliya ru,ijlu 

Mazhar· Müfid Kan.~1ı 
Ziya Karanıur·sa l 
H akkı U ngan 
Rifat Araz 

A1alatya 
Muş 
S e11han 

Ur. ll ilıni Oyta{· 
Hakki Kılıço_ijl11 
1 hmhiıu Jfetr• 

l~ıwiiıııt•ıı. 1 ikiıı<· i lcı:;l'iıı l !l:J!'l tııı·ilıiııucn :H lıirinri tı·~ı·iıı l!'l.W turilıinı· lwılur l i'ı dı•fa topla
rınrak Büytik ~ l illt•t ~\l~c·lisi, l{i ,,·a ~ı·ti l'ünıhııı· ,.c Di varu ınuhascba t l!):lH ~-ılı kMi lte~ahlan hak
kuıda 3, Bü,viik 1\Iillct Medisi 1 !)3~1 ~-ılı ı •yliıl : 19-*0 yılı ınnı·t ay ları lıe~ııloı lıııkl;ıııd:ı -1, ı·~hn~ 

hor~ları lıııkkıııda 1, Bü,,·[ik ~filll't :\LN·Ii~i vı• milştenıiliiıı il~ ınilli ~;ıı·u~ lnı- ,,. l<ii~kleı-d~ki ··~

ya hakkında 1 ki ccımm 9 mazlıııtııyı Yükı>~·k He~li ğl.' sunınll~ ve hıııılaı·da ıı k:ıti hı'sııh hakkııı(lıı 

ki oınzlıataların Ha r.ine hesalır umumisine idlııı l t•tlilın ck iizcrc Jl üküıııdc h•1·diiuc kııl'ar ,-eı-i lıııi~. 

eşhııs lıur~;lurı lıııklmıdıı ki nıazbata ı ııs~ih cıl ilıııi ş ve diğer 4 muzhata dıı muhtıoli[ tarilıli inikudlııı·

da okunıııuşt•ıı·. 
Hüyiik ~li iiPt i\lecli~i Hl-10 yılı ni ·an : teııuııuz uyları hesııhı hııkkındıı ıııımıkıhlik tıll'1ıfıııdıııı 

Yiikı ·<>k RPis li j{ı• suııııl~n iki rııpnr ıJu ı·nznııın <',l (' ı.! ın mıştır. 

t•J l 't/a.tı, li- l' .l!/1.U turihiıtde tııuwıı lhuc tı ur cdilm~tıı. 
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Re is 
J!. 111. 
K atib 

Diya1·bakır 
B1·zıısııııı 
Konya 

Gl. Kazım Sevülı:telcin 
Şükrü Koçak 
Vehbi B ilgin 

.d ydın[* 1 
Bilecik 
Cankın 
Çorımı 
l~'r:wrurn 
G ii.m ii şan e 
G iim üşane 
!çel 
l~tanbul 
Kars · 
Kn.yseri 

Mümtaz /':aynak 
Salih Bozok 
Dr. Alı-if A rkan 
E11iiu Sabri Altgöl 
Aziz Al.';Jiiı·ek 
Jfnsmı Fr'lmıi Ataç 
Yusuf Zi11a Zarbıın 
Gl. Cemrıl Mer~inli 
Dr. Tuğaıni1 al Il akkı .'jJiııasi Erel 
IIiisrcv K :ztldolfan 
Nazmi Tolıe1· 

H(ılatya 
Manisa 
Mıı!Jla 
Prmısıın 
Srwısmı 
Sr•yhan 
Si.nob 
Tekirdağ 
Drfa 
Yozgad 

Gl. o.~ınan Kapta.rJel 
Kazını N ami Duru 
Sadnllah Güney 
Amiı·aı Fahri Engı:n 
Rıtşeni Ba1·kın 
Sina.n Tekelioğlu 
Cevdet K erim lnceda;yı 
Ralırni Apak 
Gl. Ahnıed Yazgan 
Celal Arat 

Encümen, 37 (29 lfıyilıa, 2 teklif, 4 tczkere, 2 muhtelif evrak) işin (32) ni intac etmiş ve geriye 
kalan (5) i ş gelecek l<;timaa l.ımıkılnııştır. 

No. HuHisa'ST Muıı.ıııelesi 

LAY!H.\L.AR 

l /.J-!l Emirh<·r vp sı .vis c deri hakkındaki 1600 s? y ılı kanu-
na ek kanım lily:ihnsı Encümendedir. 

J/ 225 Jandarnın crnt lmııununnn bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bıızı hükümler cklenınr ine 
dair 3 - I - 1940 tarihinde Büt~e encü

menine. • 

1/254 Gcdikli crbaşların maaşlarının tevlıid ve tcadülü bak-
kında 18 - J - 1940 tarihinde 3779 sa.yılt 

kırnun olarak kabul edilmiştir. 
1/285 Genel kurmay başkanının seyıılıat ve ikarnet yevmi-

yesi hakkında 17 - I - J 940 tarihinde 3770 sayılı 
kanun olarak kabul eclilmiştir. 

1/323 .Maa~ kanununa mü.zeyycl 1574 sayılı kanunun 3 ncü 

1/333 

maddesinin tadili haklanda 29 - III - 1940 tal'ihinde Maliye en
c1imenino. 

Yedek subay ve askt>rl memurlar halrlnndaki 1076 sa-
yılı kanunun 3 ve N ncü maddelerinin ta~ülne dair 3 - lV - 1940 tarihinde 3793 Sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 
1/334 Askeri ceza kanununun 47 ve 148 nci maddelerinin 

değiştü·ilınesi hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3823 sayılı 
kanun olarak kabul ed:ilmi~r. 

[•] Vefatı, 18 - lll -1910 tw·ihindo Umumi Heyete arzedilıniştir. 
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l/335 fuıkcri ınulıakcınc usulü kanununun 3 nril maddeHi-
nin tııdili hakkında. ı:1 - \' - 1940 tarih inde 3, 24 sayılı 

kanun olarak kahul ı>rlilıniştir. 

1/343 Askerlik kammunun 5 nci maddesinin değiştirilmi'si 
hııkkında 26 - IV - 1 !l.J.O taı· ihindr :{R IO sa.vılı 

kanıııı olaı·ak kahııl ('(lilnıi~t.ir. 

l/354 lstiklii l rııudalyH~ı kıuı.uııunıı müzcn·cl R69 sayı ' ı 
kn ı ıun:ı <'k 357!J sa.nlı kıınunn biı· ınndd0 ililvc·sinc dair 2.J.- 1\ ' - 1!JH40 tııt"ilıiııde 31:107 stı.rılı 

kanun olurak kabul cdilıııi~tiı·. 

1/ 35!'i l>ı•nir. ıııusadı•ı1: hukukuna rlııir 10 - VII - 1940 tarihinde 3894 sayılı 
kanun olurak kabul cd ilnıiştiı·. 

1/356 Jl utııy Hük(mwtind<·n denulunan ıııütckaid vt• yctinı 

lcı·in ıı ,,· Jıklurı hııkkııırla 

1/359 1\skı•ı·l v~ nıülki tekııüd kanununu bazı hükümler ck
leıımesinı· ve mrzkı'ır kanunun rlördün!'ü ıııııddcsinin 

- I\' - HJ40 tııı·ilıinde Maliye cıı 

cümeninc. 

Indilin dııir 22 • V - 1940 tarihinde 3835 sayılı 

ka.nun olarak kabul edilmiştir. 

1/400 t :tiını·ük muhafazıı m ıı ıı ı ıırlar·ı teşk i liii ve nlf'mur·iıı 

kanunu liiyihası 10 . VII - 19-lO tarihinde Bütc;:e en

cümenine. 
1/ 425 ~ ! illi müdııJM vekiilctinre LL·sis erl.ilf'n lıı.v <icposuııa 

10 000 lira.vıı kadaı· ıııüt<'davil R<'l"tnayr \'t'ri lınesi Jınk -

kında 21 - VII . 1940 tıırihindc• 3Hl6 sayılı 
kanım olnrak kabul <'ıli lmi ştir. 

1/ 426 ı·du snlıaylıır lıcyetiıw mahsus terfi kanunuııtın 14!l4 
sa~,Jı kıınunln clı>ği~tirilf'n dö ı·<iiiııeii mııdclesinin ta -
rliline rlnir :ı - \ ' ll - 1940 tarib inıle 38 9 sayılı 

kHnuıı olaı·ak kahul rrl ilıııi~ liı ·. 

1/ 429 ,l,.,keı·i Ct'zıı kıınunıınuıı hnzı nııırl<ic • ) (• riııi ı ı cl ğiştiril-

mcsi hnkkınrla 21 - \ ' lll - 1~1-W tarilıiııdr 3H I4 ı::ıyılı 
kanun nlııı·uk kabul C'rli lıni şli ı· . 

1/ 430 .\Rk ri nıııhalwıue usulü kn nuıııınıııı h:ızı nı :ı rlrlrlcı·iniıı 

(]rği~tirilm!'Si hııkkmd:ı 21 - nn . ]!)40 tarihinde 3915 sayılı 
kıınuıı olaı·ak ka.hul Nlihniştir. 

1/4.'12 ;\. krrlik kanununun eew faslına hir ıııııdde iliıvesin t' 

dair 

1/43 

1/448 

Z Izi'leden zarara uğrayan brdcli nakdi eratı hak
kında 

,Ju ııdnnıııı suhıı,,·lığw lan nıütckııid ~· ü.zh>ışı l' l" iist j:(
nı ııılorirı kazıı jaııduı·ına komııtarılıkln ı·ıııda mütckn
i(h•rı i~tilıd:ını t'rlilı•hiil'eckleri lıııklmıdu 

1/ 444 ~1 uahc lcl~'r i mucibin(·l· ıııcınlcketiıııiz~ gönderilecek 
müttefik ıı.skcı•i ku\'Yctlc•rin Devlet lemir.\•ollaı·ı, D . 
cleııiz~·ollıırı vı.> Drrlı'l linıanluı· ı va,ıtahırındıın istitıı· 

::!-t- \ ' ll - 19-tO taı·ilıinde :3 9!1 sa~· ılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

21 · \'lll - 1940 tıu·ilıind e 3912 sayılı 
kanun olaı·nk kabul rcli lmişt ir. 

11 · JX - 1940 ladhindc 3922 sn~· ılı 

kanuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 
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dclcrindr alın cak licrrtlcı·ere dair 
1/ -!iiO .\ Riu·ri i r.iıı kanununa bir madde ilavesine dair 312H 

sayılı kanonun lıirinc·i maddesine bir fıha iliıvesi 

J']ncünı~ndedir. 

hakkında 25 · VII 1 !J-!0 laı·ih in dE> Bütı:e en· 

ı;.ı:ı:ı .\ sk c ı-i ıııuhakı·ııw usulü kaııuııııııun r,a ncü madde ·i
ıı i ıı ıl ı • i!i~tiı·ilııwsi hııkkınrla 

lj4:ı t~ .llı • tı•oro l o.ii uınuııı ıı ı üdiirliiğii t c~kili •• ıııın lı;ı ,~konıu

t ı ııılılı ı·ıııı ·ind l' lıııluıııluğu zaııwnla ı ·da Devlete nid 
,· asıtala r l:ı ıı .ı kl Pdi!!'ı•!'k hu i<1 a ı-ı · ııırınuı· vf' h<'! ' nevi 

rlimcnine 

25 · VJT · 1940 tarihinde Adliye en
eümcninc. 

ııl iı t vı • r~.nıs ı ic: iıı almac-nk iirret haldo nda gn<'.Ümendeclir. 
1/ -!lili :\!ill i ko ı·ııııırıa kıııı ı uıuııurı :ıü n c• ı maddıı>< inc biı· fıkra 

ilfıvcsin o dair Eneümendedir. 

l/·>"10 ,\skcrlik kaııuııuııun :3 fı m·i ıııadd,•siniıı (C) fıkrası -

l j -!76 \ ı•ıl ı ·k sulııı.'· vı• ask t• ı ·i ıl)cıııurlıır hııkkıııd a ki 1076 sa
y ılı k<ııııııııııı :1 nd i ıııaddes i ııin fleğ-iştiı-ilmcsi lıalı-

ll - 1X - 1940 tarihinde 3920 sayılı 

kııuuıı olarak kabul edilmiştir. 

kıııda ll · IX · 1940 tarihinde 39:.!3 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / -!7H 1 I ll ~H yılı ask t• ı· lik kuııununuıı :;:-; n~i maddesine 3810 
suy tlı kanunla cklı·ıı en fıkranın clcğiştiı.-lınesi hak-
kında ll - IX - 1940 tarihinde 3917 sayılı 

kanun olarak kabul" edilmiştir. 

2/5 

2/ l H 

'rEKLİFLER 

Diyarbakır (Cil. Kiazun Sevüktekin ve Erzurum Şü.k
rii Ko~ak ) - . ulıay ve askeri memurların tekaüdü için 
rütbl! ve sınıfiarına göre tayin olunan yaşları bildiren 
!'1079 Rll yılı ka nıımı hir markl n ı •klrrıme~'ine dair 

l stnnbul (Gl. Kiızım Karabekir ) - Askere gidenJıırin 
yHine ailı• efı-ııılını1aıı hiı·inin alınına.qı hpklnııdıı 

TEZKERELER 

3/229 Beden turbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(maha lli ) tabiı-iııin tefsil'i hakkında BaşvekUJet tez· 
k e resi 

3/251 Şose ve köpriUcr kuııununun !l ncu maddesiııdc yazılı 
muafiyetl eı· nıcyaıundaki ( ilah altındaki ordu vi' 
jandaıma efradı ) tabi ri nin tefsiri hakkındaki Başve-

Bncümendedir. 

Bu husustaki Dahiliye encümeni ma~
batası 26 - TV - L940 t.arilıindc kabul 
edilmi tir. 

18 - IV - 1940 tarihinde Sıhhat ve 
içtimai muavenet encüınenine . 

kale ı tezkoresi 28 - V - 1940 tarihinde afia cncü
meniııe . 
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3/267 .Askeri tayinat ve yem kanununa müzeyyd 1495 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tefsiıj hakkında Başve-

kaJet tezkeresi 27 - VI - 194.0 tarihinde l\Jaliye cneü
menine. 

3/280 Askeri mühendislcrle fen memurlanna wri lecek ihti
sas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kaı..unun birinci 
maddesinin (C) fıkı·asının tcfsiıinc da:~- Ba~veldlet 

tezkeresi 

MUHTELİF EVRAK 

5/ 17 . Yarbay }!emed Suluhaddin Sagun hakkında Askeri 
tcmyiz mahkemesince verilen kararın 3410 sayuı ka
nun ınuvaeehesintlo salahiyel noktasından tcdkilci ile 
mahkemenin ileride ittilıaz edeceği e!Th ali kararlara 
esas olmak üzere keyfiyetin bir karaı·la t •'siıiti hakkıu-

3 - Vll - 1940 tarihinde Bütçe eneii-
men ine. • 

da Divanı muhasebat enciimeni ınazbatası 13 - \' - 1940 tarihinde 1174 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5/24 Kütahya merkez jımdıırma komutanı Yüzba5ı Zeki 
Borkınana bağlanan tckaüd maaşının nıalfıli,vet de
reecsile tashihine imidin olub olnıadığınuı tayini hak
kında Divanı mulıasebat enciimeni mazbı.tası 

NAFİA l:NCttMEN1 

10 - IV - 1940 tarihinde Adliye en
eümenine. 

Beis 
.11. lll. 
Katib 

: E1·zincan 
Eskişehi1· 
Sivas 

Aziz Sanıih !lter 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çorıih 
Elaz·ığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Hatay 
Jspm·ta 

M ebrııı·e Gö1ıenç 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Ali Riza Erenı 
Ftıad Zi11a Çiyı1tepe 
Osman Işın 
Dr . .Abdıwrahman Melelt 
A.bdııllah Mw·salo!Jlu 
Hüsnü Ozdamm· 

1 zzet A. rıtkan 
Abdurrahman Naci Deınirağ 

lznıir 
!ılalatya 
.lrJ alatya 
lı! anisa 
r..-i!Jde 
']'unceli 
Urfa 
Frfa 

Sadettin Epikmen 
Memed Şevket Ozpaza1·başı 
Vasıf Çınay 
Osman Erçin 
Halid Mengi 
Sami Erkman 
Rar.i Soye1· 
Şe1·ef Ulıığ 

Enciimcrı, 21 (20 lii.~-ilıa, 1 tczkcrc) işin (20) sini intııç etmiş ve geriye kalan (1) iş gelecek 
içtimaa ·bıralolmı.ştır. 
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L .\ Y lllA J",\R 

l / 130 Hava seyrüsefer kıinunu liiyihnsı 

1/ 215 Türkiye - Sosyalist Cüınhuriyetleri 1ttilıadı arasın
da münakid demiryolları mukavelenamesinin 21 nci 

Muamelesi 

19 - IV - .1940 tarihinde Adiiye cn
ı·[iıncnine. 

maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair J O - lV - l940 tııri h i nde 3t\OO say1lı 
kanun olaı·ak kabul ed ilmiştiı·. 

1/738 Belediyeler kanununa ek kanun layiliası 12 - [ - 1940 taribinde Biit~c cncü
mcnine. 

1/260 Devlet denizyolları işletme unıum müdürlüğü teş-

kilat kadrolarına müteallik kanun lnyihası 11 - V - 1940 tarilunele Bütçe encü
mcnine. 

l/261 Devlet havayolları umunı müdürlüb-ii teşkilat kad-
rolarına .müteallik kanun layihası 13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/262 Devlet limanları i5lctme umum müdürlüğü teşkilat 

kadrolarına müteallik kanun layiliası ll - V - HJ40 tarillinde Bütçe encü
mcnine. 

1/266 Posta, telgraf ve telefon unıuın müdürlüğü teşkilat 
kadrolarına müteallik kanun layiliası 13 - V - 1940 tarihinde 3 19 sayılı 

1/275 

1/282 

Sivas - Erzurum ·hattının Uzunalımedler istasyonu
na kadar temdidine dair 

Ankara hukuk fakültesinin inşaatının ikmali için 
1940 ve 1941 senelerine geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında 

1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - XII · 1939 tarihinde 3745 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I V - 1940 tarillinde 3796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

mahalli belediyelere devri hakkında 22 - XII - ı !!39 tarihinde Bütçe encü
mcnine. 

1/2 6 lstanbuldn yeniden ynptırılacak Adliyc binası için 
gelecek senclere geçici laalılıüd icrası hakkında Eneüınendedir. 

1/318 Devlet deıniryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vezaüine dair olan 1042 sayılı kanunun 
l.ıazı madd lerinin ilga ve tadili hakkında 27 - III - 1940 tarihinde i\Inliye en

cümenine. 
1/ 341 .:IIuhtelif su işleri i~in sarfedi lecek paranın sureti tc

mini hakkındaki 3483 sayılı kanunun ilcinci madde
sinin tadilinc dair 

1/347 Devlet havayolları uınum müdürlüğü teşkilatı hak
kındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin tndi
liııc dııir 

24 - VII - 1940 tarihinde 3906 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l 3 - V - 1!J.W tarihinde 3 22 snyılı 

kanunla birleştiriler k kAbul edil

~tir. 
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1/361 Erıincana ve Erzincan ye ı· sarsıniısından müteessir · 
olan nuntakaya yardun için yapılan ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan ıı.lınacak ücretiere dair 10 • VlT ·. 1940 larihind<' il893 sayılı 

kanun olamk kabul eclilnıiştir . 

1/ 365 Diyrhakıı· isiasyonundan hak ve lran huchıdlarıııa 
kadar yapılacak demiryoll ım hakkındaki 32(i2 sııyı lı 

kanunun birinci maddt•sinin. tadiline dai r 

1/ 379 Devlet denıiryolları ve limruıları umumi idaresinin 
teşk.ilô.t ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
diü hakkındaki 14 3 nunınrnlı kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 sayılı kanunun birin ·i maddesi -

6 · V · JiJ.lQ larilıindt• ilHL :~ srtyılı 

kanun olu ı·uk kabul eılilıııiı:<tir . 

nin değiştirilmesine dair 11 • \ ' • Hl.J.O taı-ilıinde lllaliye encü
ıı w ııin e . 

1/3 O Devlet demiryolları ve limanları umumi idarcsiııiıı 

teşkilat ve vazifelerine dair kanuna ıni.iz<'~'Ye l 1667 sıı· 

yılı kaınınn ek kanun layihası 1 ı · V • L9.J.O taı·ilıindc lllal iye cıw ii 

ın C'ninc. 

1/ 405 u mahsulleri kanunu lliyihası 

1/427 Zonguldak ilc Kozlu arıısında bir demiryolu inşas ı V<' 

1 · V l · 1940 tııı·iJtindc H ük um et ta
ı·af ııı daıı ırt• ri ıılmırıı~tır . 

gelecek scnelcrc sari laahhüdc girişilmesi hakkında 5 . VI . 1940 tarihinde ;ı '79 sayıl ı 

kanun olanık kabu l edi lmi şt ir . 

TEZKERE 

3/251 Şo ve köprüler kanunwıun 9 ncu maddesinde yazıJı 

muafiyetler meyanıııdaki (siliih altındaki ordu ,.e 
jandarma efrııdı ) tabirinin tefsiri hakkında Başvekfi. 

lct tezkeresi 31 - V · 1940 tıırihiııde Dıılıili yP t'ıı· 
cü m enine. 
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SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCUMENİ 

Reis 
lll. M. 
Kati b 

..4 .i}ı-ı 
(Jiresıın 
Ndirııe 

Dr. Biisamettin Kıtral 
Dt·. II. TT asıf S om yürek 
Dr. Fatma M em ik 

Ankara 
Antalya 
.1ydm 
Bilecik 

/J r. Taptas 
Dr. Miiuir 8oylwmı 
Dr. Şal.:iı· 8eıım· 
Dr. Mulllis 8ımer 

J\ astam.onn 
K ay eri 
]( OC(Ieli 
1\ on ya 
Kiitahya 
Manisa 
'J'ekiı·ifağ 
Zonguldak 

Rıza :)altıığ 

S ali h J'ıır_qwy 
Dr. Fııall :)om_ijman 
Dr. Osınan Şevki Ulııdrı_ij 
Dı-. Ali Sülıa Delilbattı 
Asım Tiimıer 

B unlıı1· 
fJ?II'Sa 

!Je11izli 
lJr•11 iz/ i 
(Jcıziall l e li 

Dr. Ahmed Rnl1i Y eşilyııı ·f 
IJr. Rr•fik Oiirmı 
Or. llamdi Beı·lmlfw 
Dr. [(fizıın Sanum/1 
IJ r . .lf em rd ,1/ i A ğaka!f 

N aznıi 'l'mk 
t•J Hiisamettin Okan 

Encümen. 10 (7 layiha, 3 tczkcre) işin hep- sini intaç etmiştir. 

No. HuJRsası M namelesi 

LA. Y1H.ALAR 

1/234 Umumi hı[zıssıhha kanununun bar.ı mııddelcriniıı 

değiştirilmesi hakkındıı ı . Xl . l!t-19 taı·ihiııdl' Dahiliye en
ı·Ümf'nim· . 

1/ 255 Sılthat vo içtimai muavenct vckıilcti tcşkil fıt ve mc
mnrin kanununa bağlı (3) sayılı ccclvcliu değişti· 

rilmesi hakkında 13 - , . . 1940 ıaı·ilı iııde :1820 ~a.vılı 

kanun olarak kabul edilmişliı·. 

1/ 316 .Ankarada bir tıb fakültesi tesisi lıukkındııki 3228 
sayı h kanuna ek kanun layibası :!7 . ı 11 . 19-10 turilıinrlı> Büt~e !'ncü

nH'ninr. 
1/345 Türkiye Cümhuriyeti Merkez hıfzıssılıha enstitü ü 

vo hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 19 - 1\' . 1940 tnrihindc Biiı~e en!'Ü
menin<'. 

1/360 Bcynelm.ilel sıhhi ıııukavelcnaınenin tasdikı hak· 
!ondaki kanuna müzeyyel 2722 sııyLlı kanuna ek ka-
nun layiliası 3 - \'l - ı !l40 tıırihiııdl' 3 7 sa~· ılı 

kııntuı olaı·ak kabul edilmiştir. 
1/384 lskan kanımunun 39 ncu maddesinin tadili bak-

kında :W - \' - !!HO tnı·ilıiııdc· ll:ıhili~·ıı ı·n

ııwniııc. 

1/ 452 Tababet ve şuııbatı sanatlerinin tarzı icrasıııa dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun layihası 1~ - \ ' ll . l!NO tarihiııdt• llüt :c eııeü

ınenin<'. 

[•] Ve[at ·ı, lo - lll - 1940 lurihiııde l'muuıi Il ytle arzedilnıiştir . 
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No. 

TEZKERELER 

3/100 1122 sayili kanunun ikinci maddesinde zikredilen 
ruhi malılliyetlerden mezkftr kanunun 3 ncü mad
desinin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü de
rece üzerinden terfihi icab edib etmeycccğinin tcfsi-

Muamelesi 

ri hakkında Başvekalet tezkaresi 17 - l - ın.ıo tarihiıu!t' :li71 ~n.v ı l ı 
lwnuıı olarıık kalıul edilmiş! ir. 

:ı;ı4 Şark menatıkı dahilind muhtaç ziirraa teni edi
lecek araziye dair 1505 sayılı kanunun şümulü sa-
hasının tayini hakkında Başvekalet tezlteresi ~O - XI - l!l~O tıırilıiıırl~ lskfı ıı luı

nunu Muvak.lmt cııciiııı cniıw . 

3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
< mahalli > tabirinin tefsiri hakkında Başveka.Iet 
tezlı:eresi -l - \ ' · l!JJO taı·ilıiııtlc Dütı;e t•ntÜ· 

men ine. 

Ağrı 
Balıleesir 
Çankırı 
Çanlwr·ı 
E kişehir 
! stanbul 
!zmit· 
lznıit· 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCUMENl 

Reis 
M-M. 
Ka,tib 

lhsan Tav 

K iita1vıJa 
Denı'zli 
Tokad 

Gl. Kazım Ozalp 
Fazıl Naznıi Orkün 
Hiiseyin Cahid Yalçın 
Yıısııf Zi1Ja Oze1· 
Gl. Kazını Karabeki1· 
Geltil Bayar 
"1fahnıııd Esad Bozlcıırt 

Receb Peker 
Necib Ali Kiiçülra 
Resai Erişken 

Kastamonu Dr. T evfik Aslan 
K astamonıı Rauf 01·bay 
Kırklareli Dı·. Fuad Umay 
Manisa Kenan Ot·er 
Muğla Yıuıııs N adi 
Samsım Sii.lCJJınan Necnıi S elmen 
Seyhan Ali Münif Yegena 
(Jı·fa MemedEmin Yw·dakul 

Encümen, 4 (1 te.klii, 1 tezkere, 1 takrir, 1 muhtelif C\'J'ak) i~in (3) nii intac etmiş ve geriye 
kalan (1) i · g lecek !~timaa kalıruştır. 

TEKLİF 

2~3 Giresun (GL lhsan Sölonen) - Dalıili nizamnameuin 
i>3 Ye 54 ncü maddelerinin tadiline ve 56 ncı madde
ine bif fıkra iluvcsine dair Encümenuedir. 
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No. Hulasası 

TEZKERE 

3/89 Muhtelif mercilerce verilen kararlar üzerine 1\fecli~ 

Arımhal encümcnincc iltihn.z edilmiş olan kararların . 

tckemmül etmiş biı- Meclis kararı olub olına<lığırun tn 

yjni hakionda Başveldilct tezleeresi 

T.A.KR!R 

4/ 2 1ozgad (Bınin Dt·aı :ıan eski nıcbus) - Arzuhal encü
meninin 25- IY; 10~8 tarihli lıııftalık karıır ecdvelin
deki H02 sayllı k;.u·aı·ın umumi IIcycttc mi.izakerc
sine dair 

:M:UliTELİF EVRAK 

5/16 Askeri kfıtihliktcn mütckairl lrran Akyiiz hakkında 
Askeri tenıyi1. malıkcmc.~ince verilmiş olaıı karar il<:> 
11-!5 numaralı kararın ne · sııı·!'tl telif ctlilc~cğino dair 
Divanı muhnsebat cncümcni ma.zbatası 

ZİRAAT ENCUMENl 

Muamelc&i 

31 - Y .- l 940 tarihi.nde 1186 sayılı 
karar olarak kııbul edilmiştir. ' 

S - I - 19.!0 tarihinde ll 65 sıı)-ılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1940 tarihinde 1187 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

••• J; 

Reis 
.M. M. 
Katib 

!zmir 
Manisa 
Seyhan 

Rahmi Köken 
Yaşar Ozey 
Tevfik Tarman 

.Jydın 
Balıkesir 
Denizli 
Denizli 
b'dinıe 
Elazığ 
Gi1·esıın 
!çel 
Km·s 
Kırklareli 
Kocaeli 

.V u ri Göl>,tepe 
Rahmi S elçuk 
Emin Aslan Tol,ad 
Yusuf Başkaya 
lt'aik Kaltaklm·an 
Sabit Sağıı·oğlıı 
Fikret Atlı 
A.hmed Ovacık 
Omer Kii.ntay 
Ziihtii Akın 
!brahim Dıbıan 

:Manisa 
,,fanisa 
Mamş 
.f!ardin 
Be111ıan [*] 
Sii1·d 
Siird 
S ii?· d 
Sivas 
sı:vas 
]'rabzon 

Hüsnii. Yaman 
Kani Karaosman 
Dr . .Abdülkadir Kenuıli Baflizit 

Muhittin Birg_en 
!smail Safa Ozle1· 
Ali Rıza Esen r 

NakiBekmen 
Şefik ()zdenıir 
Atıf Esenbeı . 
!smail Memed Uğu.r 

eri{ Bi'lgen 

[•] Vefatı, 3- 1'Il -1940 tarihinde Umumi Heyete aı·zediltııiştir. 
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Eneüınen, 13 (9 Juyiha, 3 teklif, 1 te?.keı· ) i .. in ( ) ini intaç etmiş ve geriye kalan (5) iş 

?-''ldtıl?ek iı;1 imM kalmıştır. 

No. Hulbıuıı 

IL.!'YtHAuAR 

1/ 91 -.Memleketten çıllacak veya memlekte girecek üretme 
vw ltalarııım yasalt edilmesine ve yasakların yabancı 

Muameleısi 

rııcmlekt>tlerin yasak maddeler~c mubadelesine dair 14 - V - 1!140 tarihind(· ftiiınriik ve 
iııhis~rlar enetimenine 

1/119 ıVLorkezi Pariste olmnk üıeı:e Beyn lnıilel Şara.b ·ofisi 
teşkiline d.air olau nınkaveleye iltilıııkımı z• bakkmda <lO -. .XII - l!l39 tarıhindP 3752 sayılı 

kanun ofanık kabul edilmiştir. 

'1/161 llıtkıf cmval memba sulııı· ile orınım ve zeytinJikterin 

1/2G5 

1/371 

işi •tilm si lıokkn1da 21 - VIII - 1940 tarillinde 3913 sayılı 
kanWJ olarak kabul edilmiştiı·. 

Orınaıı umuın ınüdtirlüi.!ii teşkilat kııdrolarma müte
allik kanun layihası 

l\ii~· en · t.ittileı; teşkili hnkkında 

Ziraat nıualJllnleı·ine, .:&iJ-aat mpcadoll' başteknisyen 
ve telntisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
ınemq.Flarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 

.21 - VII - 1940 tasilliade 3913 sayılı 
kanun olarak kabul edllmiştir. 

17 - IV - .1940 tarıhinde 3803 sayılı 
kamuı olarak kabul edilmiştil· . 

30 - IV - 1940 t.arihiudı• Bütçe encii
meriiııe . 

1/ 390 Devlet memurlan aylıklarının tevhld ve teadülüne 
dair olan 3656 sayıl1 kanuna bağlı (1 ) mumaralı 
edvelin Ziraat vekületi kısmında değişiklik yapılma -

sına dair l fl - \ ' - 1940 tarihinde Bütçe encii 
menine. 

1/ 409 Çift<;i rnaJlaı·ının korun:ınıısıı..hak.kın.da 4 - Vl - 1940 tariirinde Dahiliye en
eünıenine. 

1/ 42 H.atay Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil kefa-
](ltli .:Urai ala aklımnın taksitleı:ı8irllme iııe rlair J~ıwümcnd ilir. 

2/ lol IJı· nizli \ ~lmin ı\sl:uı IJ'okad ı - 'l'oprıık 'ı' toprağı iş-

ll!tıno hakkında Rıı ümendedir. 
2/ 15 Dımizli ( l!:ıuin Aslıtıı 'l'okud ) Yüksek Ziraat ~1hıısı 

kurıılnı.a.sı hııkkmdıı ' Encümendedir. 
2/ 16 Denizli ( F.min . · lan • rokt~d l Ziraat vclııJıu'l teşkili 

hakkn ı rl:ı Enı•üml'nd' dir. 

TEZKERE 

3/ 146 Ornuuı kımunwıuu :3.U4 sıı.nlı kanumm beşinci mad-
d-:silc lıtllil ı·dilen 127 nei nıııdd inin ~on ük:rwııııw 
Jt·f~iı·j lıııkJwıdn ' Ha ·wk:il •t tl!Zkerelli 

- ----->-• -<li_ .... __ 
En iiı:ııendedir. 



2 - Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

[Adliye ve Dahiliye encünıenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Eııdiıueıı, lwvale ı-dilen (:ll le:ıkuı·ı·ııu ı birini intac ı•uııiş, diğeri gelec k iı:timaa kalm~tır. 

No. 

'l'E ZKimELER 

:ı;ı:! ltal~· ıı talıii~dine girdiğ'iıı<.leıı dolayı Knnya istiklal 
ınııhkrmesi knnıı-ilr milli huduel dışına ı:ıkarılan Suad 
ftpnıv:iııin 'l'iiı·k yutandıışlıii;ınıı knhıılünün muvafık 

uluL olaııııyacuğıııa clııiı· hir knı·aı· vrl'ilınesi hıtltk:m -

ıla lltı~\'t'kül<'t wzker~>si Enriinı<'ndedil'. 

:3 / IH6 1 ı, . , · J('l ~iıt ·ıısın<'hı ıl<; ık lıuluııaıı iki azıılık içiıı intihab 
yapılması hııkkıııcla 10 - VIT - 1940 taribinde-B90 sayılır 

karar olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye ve Teşkilat,ı esasiye encümenlerinden miirekkeb Muhtelit encümen] 

Bııcfuu.ıu , ;ıavııll' edilen (25) lezl<eı·enio ( Ili) nı intac etmiş ve geriye kala.ıı (9) iş gelecek l çti
ıııııa lıırakıltnıt>tll· 

!"1/J!li 

3/ 13. 

'I'EZKER I~LER 

Istanbul mehıı~u Alj f\anıi 1\ kyüzüıı tt>Şrii musuniyeti· 
nin kııldınlınru;ı hakkında Başv<'k~et tt':ıker si 

Prfıı m1•husu ı:;ruııi t~buyııı teşri! masuniy tinin kııL 
rlınlmıı. ı hakkmda Bn ' V{•k!ılı>t te?.kl'l'Psi 

:l/ J3!l L : rfıı nıchusu ı;;twı•f Uluğıın teşru maııııniyctiniır kııl

rlırılnııı ı hııkkındıı Başwkiılı>t tezkeı•ffii 

:J/ 16-i 1stunlml ınelıwm Ualib Bııhliyur Uökı:ı·in teıırii ma
•uniyelinin kııldll'llınıısı hakkınıla Bıu,vl'kôJrt tcır.-

20 - xn - 1939 tarihinde 1153 sayılı 
kamr olaı-uk kabul !'dilıni tir. 

20 - XII - 1939 t~u·ihiııdc 11 57 sayılı 
karar olanık kalıni edilmiştir. 

k.ar».r olarak kabul edi 

keresi 20 • Xl! - ı O t.ıu-ihind 11 '4 saytlı 

kruv olıu·ak kubul <'dilmi.•itir, 
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No. Hulıisnsı Muamelesi 

3/173 Trabzon mebusn Şerif · Bilgenin tcşri'i nınsuniyetinin 

kaldırılması hakimıda BIL'Jvekfılet tezkoresi 20 - XII - 1939 tarihinde 1156 sayılı 
karar olarak J<-o"'ul edilmiştir. 

3/179 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyeti:ııiu 

knldırılmRSl hakkında Başvckfılet tezkeıe'i . 20 - XII - 1939 tal'ihinde 1155 sayılı 
karar olarak kııhul edilmiştir. 

3/ 188 Denizli mebusu Dr. Kazım Sıımanlınm. tcşrii ma~uni-

3/198 

3j2q5 

3/216 

3/217 

3/218 

3/219 

. 3/220 

3/221 

3/226 

3/227 

3/228 

yetinin kaldı:ılması hakkında Başvekiilet tczkeresi 22 - V - 1940 tariJıinde 1175 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşrii mnsuvi
yetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

Malatya mebusu Nnsuhi Baydarın teşri! mnsuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekiilet tozkoresi 

:Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii nınsuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

1\;Iuğla mebusu Yunus Nadinin teşrii mnsuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvckfılet tezlteresi 

Samsun mebusu Naşit ;Fıratın teşri! masuniyeı.iııin 

kaldırılması hakkında Başvckfılet tezkercsi 

Samsun "mcbusu Naşit Fıratın teşrii masuruyetinin 
kal,dırılması hakkında Başvekalct tezkeresi 

Samsun mebusu Naşit Fıratm teşrii masuniyetini:ıı 

kaldınlması hakkında Başvekfılet tezkeı·esi 

Urfa mebusu Şeref illuğun teşrii ınasuniyetinin kal-
dırılınası hakkında BIL'Jvekiilet tezkeresi 
M:uğla mebusu Yunus NaClinin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

. Muğla mebusu Yunus Nadinin teşri! masuniyetinin 
kaldınlması hakkında Başvekalet tezkoresi 

Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyctinin 
kaldırılması hakkında Başvekfılet tezkoresi 

Eneiiınendedir. 

30 - V - 1940 tariliinde 1181 sayılı 
karar olarak kabul cdilıni$tir. 

22 - V - 1940 tarihinde 1176 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde ll 77 sayılı 

karar olaı·ak 'kabul edilnıiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 1183 sayılı 

karar olarak kabul cdilınişti r. 

30 - V - 1940 tarihinde 1184 sayılı 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 1185 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

30 - V - 1940 tariliinde 1182 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

22 - V · J.940 tarihinde 1178 sayılı , 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 · V - 1940 tarihinde 1179 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/236 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşrii masuniyetinin 

kaldınlmnsı hakkında BaşvckD.let tezkoresi Encümcndedir. 
3/269 Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytunanın teşrii ma-

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvckfılct tezkc-
resi Encümcndedir. 

3/271 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekfılet tezkoresi Encümondcdir. 
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~o. Hullsuı Muameleııi 

3/278 İçel mebu'su Ferid Celal Güvenin teşrii masuniyeti-
nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/283 Ankara mebusu Alımed musun teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkaresi Encümend dir. 

3/284 Sürd mebusu Şefik Özdeınirin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakionda Başvekalet tezkaresi En<'ünıendedir . 

3/285 Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem CcliH 
Bayarın tcşrii masuniyetleriııin kaldırılması hakkm-
da Başvekwet tezkoresi .Bncüınendedir. 

[Hariciye ve Milli Müdn.faa encümenlerinden müreklqıb Muhtelit encümen] 

Encüıncne havalc edilen liiyiha intac edilınitşir. 

1/ 26!) 

LAYİRALAR 

Türkiye Cümhuriyeii ile Fru.nsa C_ümlıuriyeti ve İn
giltere Kırallığı arasında Ankarada imzalanari üç ta
raflı yurdun muahedcsile merbutlarının tasdikıDa dair 

' 
- XI - 1939 tarihinde 373 

kıınun olarak kabul edilmiştir. 

[Iskıi.n kanunu Muva.kka.t encümeni] 

sayllı 

( Bütçe, Dalıiliye , Hariciye, lktısad, Maliye, ll'lilli Müdafaı.ı ve ıhhat ve içtimai muavenet 
cncümenlerindcn seçilen 3 er üyeden miirekkeb ) 

Antalya 
Bilecik 
Bolıı 
Bıırsa 
Çorıım 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Gaziateb 
Giresun 

Istanbul 
Toltad 

Heis 
M. M. 
l\.atib : Kayseı·i 

Or. M1"itıir Soykam 
Dr. Mııhlis Sıırıer 
D1·. Zihni tJlgen 
Fatin Giwendiren 
Eyüb Sabri Akgöl 
Dı·. lbrahim Tali Ongören 
Zülfü Tiğı·el 
Ahmed Aksoy 
M-iinir Aklcaya 

Dr. Tuğanıiral Hakb ina.\'i Erel 
Galib Pekel 
Ahmed Hı1mi Kala{) 

Giimüşae 
Istanbul 
!zmir 
Kırşehir 
Konya 
Konya 
Tokad 
Urfa 
Zonguldak 

Durak Sakarya 
Abidin Davet· 
Halı1 Menteşe 
Memed Seyfeli 
Dr. Osnıan Şevki Uludağ 
Kazmı Oka;y 
N az un Po ray 
Gl . .Ahmed Yazgan 
Mııstafa Bozma 



Encümene hava.1 eelilen tezkere i ntııç edilmiştir . 

No. ll nl5.satlı 

TEZKERELER 

3/ 14 Şark menatıkı dahili.ıtdt> ınuJıtaç r.ül'l'aa , i vzi eılil&

cck al'aziye dair oluıı 1505 sayıJu kııııunun · şümulü 

Muamelesi 

sııhasmın iııyini hakkın• la Raşv.ekiHht tezk ı . i 17 - Vl - l!I.J.O tru·ilıindıı Adiiye <.' O· 

cü ın enine. 

Eur a 
Çorum 
Edirne 
Eı·zincan 
.Er~urum 
Giresunı 
Hakkô;n' 
h1nir. 
Kat·s 
Kocaeli 

[Memurin. kanunu Muvakkat encümeni] 

Vekiiletlc rlc karı,nlıklı encümenleı·deıı scçi l <>ıı 2 ŞE't' liyl'<.lcıı ııılirekkch ) 

Reis 
..ll. M. 
Katib 

Di:IJaı·bakH' 
. 'l'okad. 

J1'azh Güleç 
, akiı· Baran. 
Temel Gök el. 

Kırşehı:r 

.1 bdiilhalr Fımt 

.lziz .Al~yii1·ek 
Talat Onay 
lzzet Ulvi Aykurt 
Halil Menteşa 
Hii:srev Kızıldoğanı 
Dr.·Fnrıd, 'm·ağman 

D.'r. lb'rahim 'l'al'i Ongören 
Galib P ek el 
l zzet Ozkan 

Konya 
Kütahya 
Ordu 
R ize 
'eyhan/*] 

Siird 
Sivas 
Uıja 
Zongııldak 

Kazwı Gürel 
Dr . Ali üha D Wbaş't 
ilü~eyin Ekşi 
li' U(ıd Sirmen 
! smail Safa Ozte-~· 
.J.li R iza Esen 
lbdurmhnıan aci Demirağ 
Şerrf Ulıığ 
fb1·ah'im l!Jtem Bozkurt 

l!:ııciiııı .- ıw hı" ah· l'ı..li !P o l<>zk ı·e iııtıt~ edilııı işlir . 

TEZKERELER 

:ı;ı7, .\(ı;ıııııriıı kaııuııumııı -16 n ı madde ·inin 2 uel fıkra· 
~mdaki (lleyottt•) tııbiı·iniıı şiimullinüo ta;viui bakkın-
du Bıışn•kil.lo.'t t t'zkl'l'l' i 20 · Xlf · 1!)39 taribiııd 1152 sayılı 

kınııı: olııruk kabul t'tlilmiştir . 

- ,.. __ 
t•J l'ı J'ul,, .1- 1' Jl · JY to lllrihiııdt ııı ıwıi ll tyete urudillll i tiı ·. 



- 2.07 -
, [·Orman · kan~u 'Muvakkat •encümeni] 

( Adliye. Hiil<)t' , Dııhiliye, lktıRad, Maliye, ~Ji!U l\fütlııfaıı no Ziı·aaı en ·üuı cnJerindcn seçilen 
:l er üyeden nıürı>kkeb ) 

Re is 
Jlf. M. 
Ka-tı:b 

.f\·a;stO!YI'IIonıt 

"lydın 
][ astauı onıı 

Talv·i·n Coşluım 
Ntıri Göktepe 
Abid-in B inkaya 

Bwı·sa. 
(:oruh 
l!h·zw·um 
IJsln~.,ehir 
( hi.m.ü.so. ıJ P 

lçel · 
T(oNıelt' 

Manisa 
lıf mı i.cuı 

Ur . Gafilı ]\.allrrımmı · 
.1t1f T iiz üıı 
m. Z ek·i Soydemi·r 
!Cmin Sazak 
f)nmk 8a./,.a1·ya 
!h. Mu,Jı frrr Beı·üwr 
f7wahitn Dıblmı 
Hüsn ü Yamrım 
K n zmı .\ T rım:i n·u 1'11 

Samıswn 
· Sinob 
'l'·rabzon 
Van 
Yazgad 
Yoz.qad 
Zonguldak 
X on,qıüda.k 
Z rm qu.ld O,k 

Rn.~e?'ı.i· ..Bmtkın 
·Or'lmil A'tay 
Faik :Alımetl Ba?·ıttçıı 
flH·ahJıim .ılii"Vfts 
· eliM A.J•at 
Sıt-rı 1tiiz 
.Basan Karabacak 
Rifat Vardar 
Y-ıt .. <ı-nf Z.i1Jfl· Ozengi 

l ·:ıı ı·ü ıu<' ı ı. ., · 1 liı y i h a . tPzkı>r ) işin (1) "Di iııtaç et.ıni~ ( l ı i ı;ıe leo('k iı;Hmo&rbrı:-tıkrJın-ıııtır. 

No. RulÔS88T Muamelesi 

1/ 240 Ornııın ka nununun bar.ı maddelerinin dcğiştirilmosi 

'hakkında l!lneümımdedir. 

TBZKERE 

3/ 146 Oı1llan kanununun :3#4 sayılı kanunun 5 nci road
desil e taclil rlilmı 127 nci maddesinin son iık-rasının 

tefsiri hakkında Bı~5"ekal e1 tezkım•si 22 - lll - -1940 1.&cihind Ziraııı <'ıt

eümenine, 
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[ .A.dliye, Bütçe, Dahiliye, Milli Müda.faa ve Na.fia enetimenierinden seçilen 5 er üyeden 

- mürekkeb Muva.klı:a.t encümen ] 

Aniram 
J1nkara 
Antalya 
Antalya 
Ç'orııh 
Erzincan 
Erzıırum 
Nrzurum 
Eskişehir 
!çel 
Kastamonu 

R eis 
M. M. 
Katib 

)falatya 
Urfa 
Sivas 

A.ı·if Baytın 
F evzi Daldal 
Numan Aksoy 
TOIIJfıır Sökmen 
Ali Rı"za E ı· em 
lskendeı· Arttın 
Aziz A kywek 
Gl. Z eki oydern-iı· . 
1 zzet A mkan 
T. Cemal Beriker 
Abidin Binkaya 

Gl. Osman Koptagel 
Razi Soyer 
.Abdurrahman Naci Demira{j 

Ka11seri 
Konya 
Konya 

' Konya 
Mıt_ifla 
Ilfıığla 
Seyhan 
Seyhan 
1'mbzon 
U'rfa 
Zonguldak 

Reşid Ozsoy 
Galib Gültekin 
Naim Hazirıı Onat 
F;e1Jhi Ergun 
Hiisnii Kitabcı 
• arlııllah Güney 
Damar Arıkoğlu 
Sinan Tekelio.t}lıı 
Fail.: Ahmed Banıtçu 
Gl. A hrııerl Y azgan 
Rif at V arilar 

Enciimene hııvale edilen lfıyihn inta<; edilmiştir . 

No. Muamelesi 

L.A.Y!HA. 

1/ 413 Devlet demiryollan istimiRk kanununa miizcyycl 1607 
sayılı kanuna bir madde eklenmcsine dair 26 - VI - 1940 tarihinde 38 7 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmjştir. 

[ .A.dliye, Bütçe, Gümrük ve inhisafla.r, İktısad ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er 
üyeden müreklı:eb Mu vakkat encümen ] 

Afyon K. 
Bingöl 
Çorunıı 
Çomm 
Diyarbakı1· 
A'ı·zurum, 

Reis 
M. M. 
K dt tb 

Trabzon 
Muş 
Kırşehir 

1 zzet Ak osman 
li'e1·idun Fikri 
üleyma1~ Köstekr;ioğlıı 
alı.it· Baran 

V li Necdet iiııkitQ/Ij 
Miini1· Hii. ·rev Göle 

SırrıDay 
SüTtt-ii Ataman 
l zzet Ozkan 

1zmir 
I zmir 
Konya 
Konya 
Rı"ze 
Rize 

B enal Arıman 
Kamil Dıırsıın 
Al i Riza Tiiı·el 
Galib Gültekin 
FuadSirmen 
Kanıalettin Kamu 

Encümen, ha val • edilen layiliayı in taç etmiş tir. 
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No. Muamelesi 

LA.Y1HA 

1/304 Gümrük umumi tarifesinin 695 numarasının (D) 
bendinin tadiline dair 18 - I - 1940 tal'ihindc 3781 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[ Adliye, Bütçe, lktısad, Maliye, Milli Müdafaa ve Ziraat encümenlerinden seçilen 4 er 
üyeden niürekkeb Muvakkat encümen] 

Afyon K. 
Afyon K. 
B ursa 
Eskişehir 
Giresun 
Gümüşane 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Malatya 
Malatya 

R eis 
M. M. 
Kôlib 

Haydar Çerçel 
! zzet Akos1nan 
Nevzad Ayas 
Emin Bazale 
Fikret Atlı 

"Tunceli 
Bingöl 
Kayseri · 

Yusıı.f Zı:ya Zarbun 
Abidin Binkaya 
Ahmed Hamdi Dilemen 
Galib Gültelcin 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Mitat Yenel 
Feridun Fikri 
Suad H ayri tJ rgüblü 

Manisa 
Manisa 
Ma1·din 
Mardin 
JJ:(uş 
R ize 
Seyhan 
Siiı·d 
Siird 
Urfa 

Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Hasan Menemencioğlu 
Riza E1·ten 
Şülcı·ü Ataman 
Kemalettin Kanıu 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Riza Esen 
Nalci B elemen 
Gl. Alımed Y azgan 

Eııciimene havale ed ilen lii.yiha intaç edilmiştir. 

LA.Y1HA 

1/ 301 MiUi korunma kanunu lnyilıası 18 - I - 1940 tarihinde 37 O sayılı 

kanun olıırak kabul edilmiştir. 
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[ Bütçe, Dıı.hiliye, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenlerinden seçilen S er üyeden 
mürekkeb Muvakkat encümen] 

.Elazığ 
E1·zurum 
Ka;yseri 
Konya 
'Sivas 

R e is 
M- M. 
Katib 

Fethi Altay 

B'u?·sa 
Bu1·sa 
Ankara 

Jlfiimi1· Hiisrev Göle 
Omer Taşçıoğlu 
! zzet Erda,z 
Remz'i Çiner 

Fatin Güvendiren 
N evzad Ay as 
Fevzi Daldal 

Tolcad Cenıal Kovali 
Van 1ln·a1ıim Arvas 
Yazgad Ekrem PelreZ 
Yozgad Sa lim Korkmaz 

Encüm ene havalc dilen lftyilıa iııtaç edilıuiJıtir. 

No. 

1/298 

Hulilsası 

LA.YtHA 

Erzincancia ve Erzincan yer sarsıntıBından mütees
sir olan ınıntakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkında 

Muamelesi 

17 - I - l9<l0 tarihinde 3773 sayı! ı 

kuııuıı olara)< kabul edilmiştir. 

[ Bütçe, Dahiliye, İktısad ve Nafi:ı. encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkeb Mu
vakkat en cümen ] 

.d nkara 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Bu1·sa. 
Bır;rsa 
D enizli 
E1·zincan 
Gaziant eb 

R eis 
ıli . lı!. 
Kaüb 

Zonguldak 
Kütahya 
Afyon K. 

Ahmed Ulıı 
FaMettin T1:ridoğlıı 
1 ecnıeddin ahi'r 
Dr. Zilıni 1Jlgen 
Fazlı Güleç 
Nevzad Aas 
1'ahi1' Beı·ka,y 
'a7ilı Başataç 

Dr. Abdıınahrnan J.1I elek 

!Urahinı Etcm Bozkwrt 
A.lııettin 1'iridoğlu 
M eb nıı·e Gönenç 

Giirnıü.şane 
Günıüşane. 
Izıni'r 
Kütahya 
Malatya 
Sivas 
Urfa 
Yazgad 

Dıımk 'aka,rya 
Edib S'e1·uet 'J.'ör 
,_~adettin Epikmen 

adı·1: E rtenı 
JJ!uttalib Oke1· 
Abdııı-rahnıan Naci Dcıııirağ 

.~('}'ef Ulıt,ğ 
Ziya Arkant 

Encünıenc havııle edilen lfı~-iha intaç edilmiştir . 
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No. HulB.sa.sr .Muamelesi 

LA.Y!HA 

1/ 404 Başvekiliete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşlri-

line ve vazifelerine dair 22 - V - 19-!0 tarihind 3 37 sayılı 

kııntın o l arıık kalıul edilmiştir. 

[Muvakkat· encüınen] 

(Vekilletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

(E ncümen teşekkül etmemiştir). 

LA.Y1H.A 

l /258 Devlet memu.rla.rı. aylıklarının tevhid ve teadülüne 1. 

dair olan 3656 sayılı kanuna c~ kanun l lıyihası Eııeiimcndecliı·. 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösteren cedve1 

Ta planına 
Encümenler sayısı E ncümenler 

.Daimi encümenler 

Adli ye encümeni 93 Maarif encümeni 
Arzuhal » 60 Maliye » 
Bütçe » ı47 Meclis hesablarmın tedkikı » 
Dahiliye » 46 Milli Müdafaa » 
Divaru mnlıasebat » 46 Nafia » 
Gümrük ve inlıisarlar » 24 Sıhhat ve içtiınal muaveıret :)' 

Hariciye » ıs Teşkilatı esasiye » 
İktısad » 44 Ziraat » 
Kütüpane :t 3 

Muhtelit ve muvakkat encümetnler 

Adiiye ve Dahiliye encüınenlerindcn 

mürekkeb Mnlıtelit encünıen ı 

Adiiye ve Teşltilatr esasiye encümen !e-
rinden mürekkeb Mulıtelit encümen 6 
Hariciye ve :Milli Miidafaa enciimenle-
rinden mürekkcb Mnlıtelit encünıen 2 
l skan kanunu Muvakkat encümeni 
(Büt~e, . D.ahiliye, Hariciye, İktısad, 
Maliye, Milli Müdafaa ve Sıbhat ve lç-
tima'l muavenet encümenlerinden seçi-
len 3 er üyeden mürckkeb) 4 
MemUl'in kanruıu Muvakkat encüıneni 

(Vekil.letlerle karşılıklı encümenlcrden 
seçilen 2 şer üyeden mürekkeb) 3 
Orman kanruıu Muvakkat encümeni 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, lktısad, Ma-
liye, Milli Müdaiaa ve Ziraat encümen- · 
1 rinden seçilen 3 er üyeden mÜrekkeb) 3 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, Da-
hiliyc, Milli Müdai'aa ve Nafia encü-

menlerinden seçilen 5 ·er üyeden mü
rekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Ma
liye encümenlerinden seçilen 3 er üye
den mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
lktısad, Maliye, Milli Müdafaa ve Zi
raat encii.ıneıılerindeı;ı seçilen 4 er üye
den mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
Güınriik ve inlıisarlar ve Maliye encü
menlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekkeb) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
İktısad ve Nafia encümeıılerinden se
çilen 5 er üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümcn (Vek8.letlerle kar
şılıklı encümenlerden seçilen 3 er üye
den mürekkeb) 

Taplanma 
sayısı 

ı2 

89 
ı5 

50 
38 
ı5 

ll 
23 

ı o 

ı 

3 

2 

2 

o 



4 - ~ncümen1erin mesaisini hul!satan gösteren cedvel 

... ... ~ ... ~ ... 
,l'~ 

.. "' ;tl ... 
aa "' 

., 
0:: "' ;;:ı ... 

!l~ ~ .,.ı:ı -"' ..... " ] '>, ~ ~ '3"' !!~ "' .. 
E ncümenler ("' "' "' ::.1t "' ı:ı ~ 

H E-< E-< E-< 1>< .s ., f'iı ~ 

Daimi encümenler : 

Adli ye encüıneni 46 ı 45 ı 4 97 48 49 
Arzuhal > o o o ı o ı ll 5 6 
Bütçe > ı5o ı2 ı8 2 o ı82 ı2ı 6ı 

Dahiliye > 37 5 8 o o 50 37 ı3 
' Divam muhasebat > 38 o 48 o 2 88 63 25 

Uüııu·ük ve inlıisarlar ,. ı3 o 6 .o o ı9 ı5 4 
Harieiye > 53 o o o o 53 39 ı4 

İktısad » 45 ı 8 o o 54 44 ı o 
Kütüpanc > o o o o o o o o 
Maarif ,. o o o o o o o o 
Maliye > 43 3 20 2 ı 69 49 20 
Meclis hesablarının tedkikı > o o o o o o o o 
lifilli Müdafaa > 29 2 4 o 2 37 32 5 
Nafia :. 20 o ı o o 2ı 20 ı 

Sıhlıat ve içtimai muavcnct ,. 7 o 3 o o ı o ı o o 
Teşkilatı esasiye ,. o ı ı ı ı 4 3 ı 

Ziraat > 9 3 ı o o ı3 8 5 

Muhtelit ve Muva.kka.t encümenler : 

Adliyc ve Dahiliye encüınenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen o o 2 o o 2 ı ı 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encümenlcrinden mü-
rekkcb Muhtelit encümen o o 25 o o 25 ı6 9 
Hariciye ve J\llilli Müdafaa eneümenleriJıdcn mü-
rekkeb Muhtelit encümen ı o o o o ı ı o 
İskiın kanunu Muvakkat cncümeni o o ı o o ı ı o 
Memurin kanunu Muvakkat encünıeni o· o ı o o ı l o 
Orman kanunu Muvakkat encümeni ı o ı o o 2 ı ı 

Muvakkat cncümen ı o o o o ı ı o 
> > ı o o o o ı ı o ,. > ı o o o o ı ı o 
> ,. ı o o o o ı ı o 
> > ı o o o o ı ı o 
> ,. 1 o o o o ı o ı 

Yekfuı 498 28 193 16 11 746 IS20 226 

,. ~>-·-<~ . '!! 
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O - lnzibat komisyonu mesai huJasası 

lçtima zarfında, lnzihat komiH)'oııunu alfıl<!ı.dar edecek bir hadise çılon~m,ştır. 

E ~ Umumi evrak muamelatı 

Bi·rinci 1çtima içinde Meclisi .Aliye : 

226 LWıjiha 

17 Teklif 
129 Tezkere 
15 Takrir 
18 Muhtelif evrak 

166 Mütenevvi hususata ai<l evrak 
1356 Arzuhaller 

1927 Ev•r(J,k gelmi§tir. Encümeıılcr ve lcale1nler amsında yapılan havalelcı· bu yekiından hariçtir. 

1 - Layilialar 

Birinci. !çti.ma içinde ,Meclisi Aliye (226) 
Hlyiha gel.nıiş olub bunlardan (135) i' resen 
yeya birleştirilerek kanun olar·ak kabul, (1)'i 
lıı.fzedilıniş ve (2) si de Hükfunet tarafından 
geri alınmıştır. 1Hütebaki (88) lily:iha gele
cek İçtimaa kalımştır. 

Fevkalade !çtimadan miidevver (102) lı\
yihaya geliur.e; bunlardan (61) i rE' en veya 
bideştirilerck kanuu olarak kabul edilmiş ve 
(5) i de llükfunet taı·aiından geri ab!lllll.Ştır. 

Mütebaki (36) liıyiha ikinci İçtimaa kal
ını.,tır. 

A - Birinci lçtinıa içinde gelen layihalar 

No. Muamelesi 

1/255 ilihat Ye içt.imai nıuaveuet vekıileti teşki!tLt ve me-
ınıu·in kanununa bnğlı (3) ımyılı ccılvelin değiştiril-

mesi hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3 20 sayılı 

lı:nnıın olarak kabul edilı1ıi\ıtir. 



No. 

1/256 

1/257 

- t15 -
H ulilsa:sr 

Türkiye - İngi l tere t icaret ve kliring anlaşmasına 
merbut listeye kitab ve mevlmteler ic[m her üç ay-Jı1 

bir 6 000 liralık bir kontenjan ilavesi· hakkında 

Vakıflar uınunı müdürlüğü ücretli daimi memurları 
hakkında 

Muamelesi 

:30 - V - 1940 tadhiııde 3860 sayıh 
kanını olaı-ak kabul edilmiştir. 

13 . V . 1940 tarihinde 3821 sayılı 

mişti ı·. 

kanunla birleştiri le ı-ek kabul edil-
1/258 Dcv.lct memurlan ayhklarınm tevlıid ve tl'adülünc 

dair olan 3656 sayılı kanıma ek kanun Hl.yihası 26 - VI - 1940 taı·ihiııdc 3888 ·ayılı 

lu~nnn olarak kabul edi lmiştir. 

1/258 Devlet memurları aylıldamıın ıevb.id ve toadülüıı.:ı 

dair olan 36fi6 sayılt kanuna ek kanun la.yilıası (tJı . 
tisas mcvkileri) Muvakkat enciJmcndedir. 

1/259 Beden tcrhiycsi urnunı müdürlüğü t<'şkilfit kadroları-

na nıütcallik kanun layihası Bütçe encünıeıı.indedn·. 
1/260 Dcvl<'t denizyolları işletme unıuııı müdürlüğü teşki-

lat. kadrolınınıı nıütea.llik kanruı lltyilıası Bütçe encüınenindedir. 
1/261 DPvlet havayollım unıuın müdürlüğü t.cşkililt kadro-

1/262 

J/263 

lııı·ına ıııütrallik kanun lilyilıası la - V - 1!!~0 tarihinde 3822 sayıl ı 
kanun olarak ımbul cdilı;ııştir. 

Devlet Jimanları işletme umum müdüı·Hiğü leşkiliit 

kadorlnrına ınüteallik k·anun layihaRı 
Huduel ve salıilleı· sıhluıt umıun ınüdürlüğii teşldlftı' 

kadrolarına nıüteallik 'kauun layihain 

Bütçe eııcümenindeLliı. 

Büt~e e ıu:ümeııi lliyaseti 
üzerine hıfzedilmiştir. 

tezke ı·esi 

1/264 tnhisarlıır urnuırı müdiirlü@ t.cşkilfit kadrolıırma mü-
teallik kanun layiliası Büt~e eneünıeııindedir. 

1/ 265 Orman umum ıniidiirlüğü te§kiliit kadrolarına mü-
teallik kanun ltıyihası 13 - V - l 940 tarihinde 3818 ~ııyıJ ı 

kanun olarak kniıul edi lmiştir. 

1/266 Posta, tclgrııf ve telrfon ıımum müdürlüğü teşkilat 

1/267 . 

kadrolarına müteallik kanun H\yihıısı 13 - V - 1940 tarihinde 3uJ9 ııııyıiı 

kanun olarak kabul edilnıiı;rtir. 

Valcrflar unıtun müdürlüğü teşkilat kadrolarnıa rnü
teallik kanun lil.yilıasr 13 - V - 1940 tarihinde a&~J sayılı 

kaııu.n.la birleşti ı·i l erek kabul dil
ın.işti.ı· . 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki. fıkra 

1/269 

1/270 

ilavesi hakkında Adliy eııcüıııerıindcJir. 

Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa cümhuriycti ve İn
gi)tcre Krrallığr arasında Ankarada imzalanan ii~ 

tıll'aflı yardmı nııınhcdcsilc ıncebııtlarııını faııdikınıı 

dair 

Gümrük mulııı.faıa kıtalıırmda takını komutaıır olarak 
lmllarulacak baş gedikliler hakimıda 

S - Xl - 1!)39 tarihinde. 3738 sayılı 
kanun olarak. kabul 'dilmiştiı·. 

18 - I - 19JO tarilıind 3779 SRJllı 

kanımla biı·lt'.ııtirilcr<•k kabul cilil
~tir. 
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No. Hulisa.sı 

1/271 Türkiye CUmhuriyeti ile Macaristan Krrallığı arasmda 
ak:id ve imza olunan hukuki ve ticari mevaddı adli
yeye müteallik mqkavelenamenin tasdikı hakkında 

1/272 

1/273 

1/274 

1/275 

Vilayet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında 

Devlet denizyolları işletmo umum müdürlüğü 1939 
mal1 yılı bütçesinde değişiklik yapılınasına dair 

Hudud vo sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 

Sivas - Erzurum hattının Uzunahmedler istasyonuna 
kadar temdidine dair 

1/276 Umur·u belediyeye müteallik ahkiimı cezaiye hakkın

daki 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muad
dil 1608 sayılı kanunun birinci maddesinde değişiklik 

Muaıııelesi 

20 - XLI - l 939 taı·ihinde 37fi4 say:lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1939 tarihinde 3758 sayılı 
kantın olarak kab.)ll edilmiştir. 

25 - III - 1940 tarihinde 3785 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3751 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

.13 - XII - 1939 tarihinde 3745 sayılı 
kanun olar·ak kabul edilmiştir. 

yapılmasına dair 3 - I - 1940 tarihinde 3764 say ılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/277 Türkiye - Romanya arasında akdedilen ticaret ve te-

1/278 

1/279 

diye anlaşmalarının tasdikı hakkında 30 - V - 1940 tnı·ihinrle 3 56 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~tir. 

Konya ovası sulama ve i~letıııe idaresinin 1935 yılı he
sabı katisi hakkın'da 

!stanbul liman işleri umum müdürlüğü 1935 yılı he
sabı katisi hakkında 

27 - XII - 1939 tar iilinde .3 i6o1 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - III - 1940 tarihinele 37 9 sayılı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

1/280 Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra ilii
vesine dair 29 - IV - 1940 tarihinde 3812 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/281 [atbuat unıum müdürlüğünün te k:ili\t ve vazifelerine 

dair kanuna bir madde ilavesi hakionda 10 - V - 1940 tarihinde HükUmet ta
rafından geri almıruştır. 

1/282 Ankara hukuk fakültesinin inşaatının ikmali için 1940 
' 'C 1941 senelerine geçici taahlıüde girişilmesi hakkında 3 - IV - 1940 tarihinde 3796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/2 3 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma-
halli beled\yelere devri hakkında l\faliye cncümenindedir. 

1/284 Hatay jandarma teşk.iliitınm maaş ve ill.\l(l bedelleri 
hakkında · 24 - IV - 1940 tarihinde 3806 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/2 5 Genel kurınay başkanının seyahat ve ikıımet yevmiyesi 

bakionda 17 - I - 1940 tarihinde 3770 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/286 lstanbulda yeniden yaptmlncak Adiiye binası içir: 
gelecek senelere geçici taahhüd icra.~ı hakkında Xal'ia eııcümeninde<.lir. 

1/ 2 7 Türkiye - İngiltere arasında ınünakid 27 mayıs 19:S 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının türk
~e metninde görlUen imla farklarile tabı lı:ıtaları l 'c' 

tercüme farklarının tashihi için teati edilen notal~.ı· 

ile merbutu olan musahhah anlaşmanın tasdikı h·ık 

kında 30 : V - 1940 tarihinde 3865 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/288 

1/289 
1/290 

Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi ırıuanı<'

lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 

hakkında 

Devlet sanayi ve maadin teşı:kkiilleri hakkında 
Ereğli kömür hav7.asındııki orakların birleştirilmesi 

hakkında 

1/291 Orman uınum müdürlüğü 1!!39 maU yılı biit<;e~inde 

lkt ısad eneiiıneniııılrdir. 

lktısııd ('neüııı~nindl'rt ıı· . 

30 - V - 1940 tarihinde 3867 
kıtnun olarak kabul edilmi~. tir. 

J 10 190 timlık nıünak;ıle yapılınıısı hakkında 17 - I - 19-!0 t.a iiı ' ııdc 3774 sayılı 

kanun öl~l'Uk kabul edi lmiştir. 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretilc kurulan iktısadi teşekküllerin teşkilatı ile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkı1r kanuna bazı hü-
kümler ilavesi hakkında lktısad eneümeninrled ır. 

1/293 Siyasal bilgiler okıılu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun layiliası Bütçe cncüm<•nindedir. 

1/294 Zelzclc mıntakaijında ceza hükümlerile tevkif karar-
larının infazının tehiri hakkında 10 • I - 1940 tariLinde 376 · sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/295 1939 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bütçe ve ecdvelierin ba1.ılarında deği.,iklik y;ıpı}ması 

hakkında 18 - I - 1940 tarihinde 3782 sayılı 

kanun olarak lmbul edilmiı;ıtir. 

1/296 Posta, tclgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 
mali yılı bütı;esinde değişiklik yapılmasına daiı- 1 - 1 - 1940 tarihinde 37 4 sayılı · 

kanun olarak kahul edilmiştir. 
1/297 lera ve iflas kanununun bazı maddelerinin değiştiril- j 

mesi hakkında 3 - VJI - 1940 tarihiııde 3 90 sayılı 

kanun olarak kabul cdilmiı;ıtir. 

1/29 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardmı 

hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3773 sayılı 

kanun olaı·ak kabul cdilıniştir. 

1/299 Dahiliye vekruetinin vilayetlerdeki teşkilat ve vazife-
leri hakkında Bütçe eneümenindedir. 

1/300 58 917 000 liralık fevkalade tahslııat verilmesi hakkın-
daki kanuna ek kanun lıi.yiluı.sı 17 - 1 - 1940 tal'ihinde 3772 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi4tir. 
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1/301 Milli korunma kanunu layihası. 

1/302 

1/303 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 ma.li yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasma dair 

Türkiye ilc İngiltere arasmda 2 eylfı1 .193& tıırrihinde 
imza edilen Türk - İngiliz Tic&.l!et v.e Kliring anlaş
masının taııdi.kma dırir 

1/304 Gümrük umwni tarifesinin 695 nuınru:asın.m (D) 

Muamelesi 

18 - I - 1940 tacihinde :n O s~~;yll ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - L - 19ıl0 tarihinde 3783 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3R!'i7 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

bendinin tadiline dair 18 - I - 1940 tarihinde 37!11 sayılı 
kanun olarak kabul e.d.Hıniştir. 

· 1/305 1940 mali yılı ınu'l!azcnei umumiye kaıı.un layihası: 29 - V - 1940 tarihinde 3844 sa~· ıJı 

1/306 

1/307 

B'e<Uın. terbiy~J~i genel direktörlüğü 1940 mali yılı bütçe 
kanımn l&Jrihası 

Devlet demi.eyalliı.n ve Jinuı.nları işletme. llUlllil1 ıııü

dü.rlüğü 1940 mali yılı bütçe kanunu illyihası 

1/308 Devlet denizyolları i§letme umum müdürlüğ_ü 1940 

kanun alarak kabul edil~ir. 

l - VI - 1940 tarihinde 3872 sıı~rı lı 

kanun olarak kabul edi~i r. 

29 - V - 1940 tarihintic 384') ıs<ıy ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

mali yılı bütçe kanunu layihası ı - VI - 1940 tarihinde 3873 sıı .v ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/309 Devlet lı.aY.ayollan uınum müdürlüğü 1940 mali yılı 
bütçe kanunu layihasr 31 - V - 1940 tarih.inde 3868 sayı lı 

kanun olıırak kabul cdi\nıişt.ir. 

1/310 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 ınıili 
yili bütçıı kannınr l.iyihası 1 - vı - 1940 tarihinde 3 74 sa~·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/3ll Hudud ve sahiller sıhlıat ıunum müdürlüğü 19-W 

mali yılı bütçe kanunu lii.yihası 31 - \' - 1940 tarihinde 3869 sayılı 

kanun olarak kabul l'dilmiştir. 

1/312 lnlıisa~l~ uınum müdürlüğü 1940 nıali yılı bütçe kn-
nunn 18yihası 30 - V - 1940 tarilrin.d 3 51 sıı ~· ılı 

kanun ol:.uak kabul <.>dilnriştir. 
1/313 Orman umuın müdücl.üğü 1940 mali yılı bütı: kn-

nuııu layiliası 31 - V - 1940 ta11ilı.inde 3 70 say ılı 

1/314 

1/315 

P~-ıa, te.lgmf v ta! fon umum müdürlüğü 1940 mali 
yılı &ütçe kanunu layihası 

Vaktflıır umum .müdürlüğü 194() ınal! yılı 1 ütçr ka
rumuilly:ihası 

1/316 Alıkarada bir Tıb Iakült i t isi hakkmdaki 322 

knnun olarak kulıni edilmi~! ir. 

1 - VI - l940 tarihiııd 3 ' 75 · ı-ıa.l'llı 

k<ınuıı olarok kabuJ edi lıJlli?tir . 

31 - V - 1940 tarihinde 3 71 sıı~·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

sayılı kanıma ek kanun illyih811. Biitı; cüınenindedi r. 
l / 317 AlınanJ ya 5 -o 000 liraya kadar ihraç ndilecek 

ıııal1ıır ve .IWen. gii&rükleriınizde bulunan Alman 



No. 

-!lA-
B ulasam 

mallarının kafiesinin memlckctimize idhnl olunması 

hakkında 22 - V - 1940 tarihinde 3 38 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 

teşkilii.t ve vazaifine dai-r olan 1042 saJ1lı kanunun . 
baZl maddelerinin ilga ve tndili hakkında Bütçe encümenindedir. 

1/ 319 Devlet deıniryollarr ve limanlan işlııtme umum mü-

1/ 320 

1/321 

diirlüğö 1937 mali J1lı kati hesabı hakkında 24 - V - 1.lm0 ta:mhirtde 383!1 sayılı 
kanun olara.c kabul edilmiştir. 

Devlet havayolları uınum müdürlüğü 1989 mali yllt 
bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında 

lzmir liman işleri unıum müdürlüğü 1935 mali -yılı 
kati hesabı hakkında 

27 - nı - 1940 ıarih;nde 3786 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

5 - IV - 1940 tarihinde 3'197 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/322 f ngiliz menşeli mallar bedellerinin sul'e11'i tesviyesi ve 

idhal edileınİyen İngiliz menşeli mııllann idhalini te
J11İnen nota teatisi suretile yapılan anla-şmanm tasdilo 
hakkında 30 - V - 1940 tariltiırde 8861 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/323 Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesinin tadili hakkında Mali5"1 encümenindedir. 
1/ 324 Türkiye ile "Fransa arasmda meveud 23 ağustos 1939 

tarihli tııdiyıı anlaşmasına zeyolarak imzalanan liihika-
nm tasdiltma dair Bütçe encümenindcdir. 

1/ 325 Türkiye - lsveç Ticaret ve Klirinğ anlaşmalarile mer-
butlarmm bir ay müddetle temdidi hakkında 30 - V - 1940· tarihinde 3859 sa}'1lı 

kanun olarak kabul edilmi tir. 
1/ 326 'fürkiye - Yunanistan Kliring anlaşmasınm bir ay 

müddetlc uzatılınası hakkmda lktısad encümenindedir. 

1/ 327 'l'ürkiye - Yunanistan Kliring anlaşmasmm btr ay 
daha uzatılınası hakkmda İktısad encümenipdedir. 

1/ 328 Tiirkiye - Yuğosla-vya ham afyon satışı anlaşmasmrn 

1/329 

1/ 330 

1/ 331 

üç ay müddııtle tzıattlnıll!ı hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3 63 sa}'11ı 

kanun olaruk kabul edilmiştir. 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı kati hesabı 
hakkında 

Vakıflar ummn miidürliiğü 1939 mali yılı bütçesine 
14 000 lira munzum tahsisat verilmesi hakkında 

Vakıflar umunı müdürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde 
8 350 liralık miinakale yapılması hakkında 

Divaru muhasebat eneümell'İlldedir. 

29 - III - 1940 tarihinde 37~0 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - III - 1940 tarihinde 37 7 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/332 Vilayet husus! idarelerinden maaş alan memur ve 
mü tahdemierin tekaüd maa.,Jarı hakkındaki 2097 sa-
yılı knnuna ikinci bir muvakkat madde ilavesine dair 19 - VI - 194ö tarihinde 38 6 sayılı 

kanun olarak kabll;l e~ir, 



---No. Hullluı Muanıele1i 

1/333 Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun 3 ve 14 ncü maddelerinin tadiline dair 3 - IV - 1940 tarihinde 3793 sayılı 

kanun olarak kabul E'r!ilıniştir . 

1/334 Askeri ceza kanununun 47 ve 148 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3823 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/335 Askeri mubakcme usulü kanununıın 3 ncü maddesi-

nin tadill hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3824 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

1/336 'l'ürkiye - İngiltere ticaret ve tediye anlaşmasile me)-
fuflarının tasdikı hakkında 30 - V - 1940 tari hinde 3i'66 sa.vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/337 Türkiye - İngiltere ticaret ve seyrisefain muahedena

mesinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdikı hak-
kında 30 - \ ' - 19-!0 t.al'ihindc 3862 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/33 

l/339 

1/ 340 

Fevkalude vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 
zam İcrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair kanun layiliası ile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların tadiline dair kanun layihası 

Köy enstitüleri teşkili hakkında 

lVInamele vergisi hakkında 

1/ 341 Muhtelif su işleri i~ı sarfedilecek paranın sur ı i 
temini lıakkrodaki 3483 numaralr kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 

1/ 3-!2 Tüı·ki~·e - lngiltt!re ticaret anJaşmasıııa ze~· lolarak 

17 - Y - 1940 tarihinde 3828 ve 2-! -
V - 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 
sayılı kanun olarak kabul cdilnıiştiı·. 

17 - IV - 19-!0 tarihinde 3803 ~ayıl ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - V - 1940 tarihinde 3843 sa~· ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - vrr - ı 940 tarihinde 3906 sayılı 
kıınun olaı·nk kalıul edilnıi~tir. 

imzııJı:ınan anlaşmanın tasdikı haklanda Büt~e eneünıenindcdir. 

1/3-ı3 Askerlik kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 26 - I\ - l!l40 tarihinde 3 10 sa ~· ılı 

l / 3<t4 

1/ 345 

1/3-!6 
1/347 

1/ 34 

D vlet memurları aylıklarının tevhid ve tendülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
Türkiye Cünılıuriyeti J,[eı·kez hıfzıssıhha enstitü ü 
\'C Hıfzı ·. ıhha nıektebi teşkiline dau· 
19:3 mali yılı kati hesabı haklanda 
Devlet havayolları turnını müdürlüğü teşkilatı hak
kmdaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadİ
line dair 

İzıııiı· rıhtrm şirketi ınnvnkkııt idaresine ııid kati he
sabın · taııdikı hakkında 

kanun olarıık kabul edilmiştir. 

Bütc;c encümcnindedir. 

Bütçe ~ncümenindedir. 

l)ivanı nıubnsebat cneümeııindedir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3822 snyı!J 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 
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1/ 34!l . 'l'ürki~·e . İtalya tieaı·et anlaşmasına 7.eylolarak imza 
•dilmiş olan protokollin tasdikımı dair 30 · V - 1940 tarihinde 3853 sa~rılı 

1/ 350 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşması hükümleri
nin 10 mart. 1940 tarihine kadar on gün ınüddetle 

· kanun olarak kabul edilmiştir. 

temelidi hakkında 1kt.ıs:ıd encümeniııdedir. 
l / 351 Türkiye . Yunanistan kliring anlaşması lıükiiınleri 

nin 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle 
t ~mdidi hakkında tkt.ısad t>ııcüıneniııd dir. 

1/352 Türkiye · Fra.n.sa ve İngiltere üç taraflı yardım mu· 
ahedesine merbut hususi anlaşmanın tatbikı zınmın
da 8 ıson kanun 1940 tarihinde Pariste imzalanan kre· 
di anlaşmalarının tasdikı hakkında Büt~\' eııcüınenind •u ir. 

1/353 Vakıflar umum müdürlüğü 1936 mali yili kati he· 
sabı hakkında 10 - Y • 1940 tarihinde 3 17 sayılı 

kanun olarak kabul dilmiştir. 

1/354 lstiklnl madalyası kanUnuna müzeyel 869 sayılı ka-
nuna ek 3579 sayılı kanuna bir madde ilavesine dair 24 - lV . 1940 tarihinde 3807 sayılı 

kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

1/355 Deniz musadere hukukuna dair 10 - Y ll - 19-!0 tarihinde 3894 sayılı 
kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

1/356 

1/357 

1/358 

Hatay HükUmetinden devrolunan mütekaid ve ye
tiıııleriıı aylıklan hakkında 

Türkiye - lsveç ticaret ve tediye anlaşmalarile mer
butlarmm tasdikı hakkında 

Zclzeel felaketine uğrayanlanıı . kurtaı·ılması husu
sunda fevkalAde hizmetleri görülen bazı mahkı1ınla

nıı cezalarının affi hakkında 

Büt~e <•neüıneııindcdir . 

1 O - \~ 1 • 1940 taı·ihinde 3 O sa·yılı 

kıınun olurak kılbul edilmjştir. 

l !l - 1 \' - 1940 t.arihinde 3 04 sa~· ılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/359 .Askeri ve mülki tekaüd kanımuna bazı hükümler 
eklenmesine ve mezkı1r kanUnun 4 ncü roadesinin ta-

diline dair kanun :!2 - Y· - Ul-!0 tnrilıinde 3 35 sa~lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 360 Beynelınilel sıhhi mukavelenamenin tasdikı hakkın-

1/ 361 

1/ 362 

daki kanuna m üzeyel 3722 sayılı kanuna ek 5 - V I - 1940 tarihinde 3 7 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Erzineanu ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan ınıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak 
olan her nevi nakliyattan almacak ücrctleı·c dair 

Türkiye - Hollanda arasıiıda mevcud 27 şubat 1937 
tarihli tediye anlaşması ve iktısadi iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli ticaret anlaşması ve bun
ların merbutlarının hitam tarihindon itibaren 1 ma
yıs 1940 tarilıiııe kadar iki ay müddctle temdidi hak
kında 

10 - \ 'll - 1940 tarihinde 3 93 sayılı 

kanw1 olarak kabul edilmiştir. 

Harici~e encümeniudedir. 
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1/363 Türkiye - Yunanjstan arasında imza edilen ticaret ve 
tediye anlaşmasının tasdikına dair IInri<>iye cncümımindedir. 

1/ 364 58 917 000 liralık fevkııJadc tahsisat verilmesi hak-
kındaki 3628 sayılı kıınnna ek kanun Jiiy:ilıası 

1/ 365 Diyarbakır istasyonundan Irak ve tran hudndiarına 
kadar yapılacak demir· yollıırı hakkındaki 3262 saYJiı 
kanunun birinet maddesinin tadiline dair 

l / 366 lıılıisartur uınum müdüı·Jüğü 1939 mali yılı bütgesin-

17 - 1 \' - 1940 tarihinde 3 02 ı;ayılı 

kııııw olarak kahıli eclil miştir. 

6 - V - 1 940 tarihinde 3813 sayılı 

kanun olıırıık kabul edilmiştir. 

d 15 000 liralık ınüııakule yapılması hakkında :N - 1 \ ' - 19-W tuı·ihind • 380R sıı_,· ıtı 

lmnuıı olaı:ak kabul <'d.ilmjştir. 
1/367 Orman uıııuın miidürlüğü 1939 mali yılı bütçesin.d 

d ğişiklik yapılmasına dair 24- JV- 1940 •·tmıilrinde 8809 sayılı 

kanun olarak kabnl edilmi tiı·. 

1/368 Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 'rürk ano
nim şi rketinden satm alınacak .fabrikalar bed linin 
lnhisarlar umum müdürlüğü mütcdaviJ sermay in-
den ödenmesine ve bu se ı·mayenin arttırılınasına dair 26 - IV - Hl40 tarirundP 31>11 sa.vılı 

kıınun otaı·ak kıtbul edilıııiştiı·. 

1/369 '!'ürkiye - İngiltere adli muzaheret mukavelenamesi
n müzeyyel 10 şubat 1939 tarininde imzalanan ek 
mukavelenamenin tasdikı hakkında Adliy~ enciimcnindedir. 

1/ 370 · Vakıflar uınuın müdürlüğü teşkilll!l hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun layihasr .Biit~r eııeiimenindediı·. 

1/ 371 Ziraat muallinılerinc ziraat mücadele baş t ('knisyon 
ve tekni ·yenlerine, pamuk kontrol \TC zeytin balam 
memurlarına hayvan yem bedelleri ve-rilmesi hakkında Bü.t~e cııcüıncnindedir. 

1/ 372 1939 ınalt yıh ınuvazcnei umutniye kanununa bağh 

1/ 373 

1/374 

uıızı daire bütçelerinde değişiklik ynpılınnsma dair UJ - IV - 19!W inTilıinchı 3 5 sayılı 

kanım olarak kabul cililmiştir. 
Hiikiml!'t kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini 
tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanuıılırcrn bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve Hnkimler kanununa bazı 
maddeler ilfivesinf! dııir 

Devlet kouııervatuvarr hakkında 

19 - VI - 194.0 tarihinde 38 5 sayılı 
kanun lm:a.k kııbul edilmiştir. 
20 - V - 1940 tatibinde SB29 sayılı 

kanun olarak kabnl edilmiştir. 
1/ 375 Başvekalet 1939 ınııli ~'ılı hütçe.qinde d ğişiklik yapıl-

mn rna dair 10 - V - 1940 huihinde 3Ril.5 sayılı 

kanım otıı-ak kabul edilmiştir. 
1/ 376 aıni ve meseidlerin ta niiinc ve tasnif harici kalan 

cami ve mescid haderne ine verilecek muluı.ssnsat hak
kındairi 2845 sayılı kanunun birinci maddesine• bazı 
:fıkralar eklenınesiue dait· }Iatiy eneümonindedir. 

1/ 377 Dahiliye vekiilcti 1939 mali yılı biitçe inde deği iklik 
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No. Hul!auı: 

yapılmasına dair 

1/378 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve t,cadülüııc 

dair 3656 sayılı kanuna bağlı hir numaral ı cedvelin 
Maarif vekiLieline aid kısmındıı değişikl ik ynpılması 

Muamelesi 

10 - V - 19-lO ta:rihind 3 15 sııyılı 

kanunla birll'ştirilerrk kabul ~dil

ıııiştir. 

hakkmda :!2 - \" ·- 1!l.W lııı·ihiııdc 3 33 sııyıl ı 

kııııuıı olııı·uk kahul eıl i l nıiştiı·. 

1/379 Devlet demi ryoli nn ve liınanlıll'l umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair 10-l2 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı knnwıun bazı madde
]('rini ınuaddil 1784 sayılı kanunun hirim·i maddesi 
nin değişt i rilmesine dair Büt~c ı>ncüınenJndedir. 

1/380 

1/ 381 

l / 382 

1/383 

1/3!l4 
1/ 3 5 

l / 386 

Devlet demiryolları ve limanl arı umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair kanuna miizcyy<>l L667 sa
yıl ı kanuna l'k kanım layilıası 
Diyanet işll'ri resl iği 1939 mali ~lı hiilç~si ııde değişik 

lik yapılmaın hakkındıı 
Gümrük ve inhisarlar vekiılcti 1939 mali yılı bütçe
~inde değişiklik yapılmasına dair 

Harita um um müdürlüğü 1939 mali .vı lı bi.it<;csindc 
değişiklik yapılması hakkında 

Muli,vc encüınenindedir. 

Biit~ı' ı•nı,iiınenirıd dir. 

10 - V - 1940 tariJıinde 3 15 sayılı 

l<anurılıı lıirll'ştirilerek kııhul l'rlil-
mişt ir. 

lO - \" 1940 tarihinde 3 ' 15 sayı lı 

kanuıılıı hirl('ştiı·iiHI'k kııhnl rdil-
ıniştir. 

1skim kanununun 39 nru maddesinin tadili lıukkmda Mıtliyc P neüınt~iııdoclir. 

lstikliıl harbi malfıllcriıw ve;·ilec k para mükii.fatı 
hnkkındıı 12 - VJ 1 - 1940 l aıilıiııde :389 :ııı,v ı lı 

Jandarma genel komutanlığı 193!! mali yılı hüt<;esin
de değişiklik ~·apılnıasına dair 

kanun olarak kahul dilıniştir. 

10 - \ " - 1!140 turihi ndP 3815 sayılı 

knmııılıı hirlrştü·il ı ·<'k kabul edil
miştir. 

1/ 3 i 1\lanri[ ,·ekaleti 19a9 nıııli .nlı hüt ı;eııinne d('ğişiklik 

yapılmasına dair lO - \ ' - l!l-!0 tarihinci 3 1:l sayılı 

kaııunln hirlı•ştiı·ileı·ek kabul edil
ıııi tiı·. 

1/3 ' 

1/ 3 9 

Milli ıııüdafaa vekiLieti kara kısmı 1!139 mali )'ılı büt
çesinde değişiklik )'apılrnasıııa d ni r 

Milli müdafaa vekôlcti hava kısmı 1939 mali yılı büt 
~esinde değişiklik yapılmasına dair 

10 - \ ' 19-lO tarihinde 3 J 5 sayılı 

knııunla hirlı·ştirilt>rPk kobul Nlil
miştir. 

l O - - 1940 tarihind · 3 15 sııyılı 
kanunla hirlt> liril<>rek kabul ı•dil 

ıııi tiı·. 



No. 

1/3~0 

1/391 

-2.24-
Hul&ııası: 

:Milli müdafaa vekaleti deniz kısmı l 939 mıı.li yılı büt
l}esinde değiişidik yapılmasına dair 

Nafia vekaleti 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 

1/392 Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 1939 mali yılı 

Muamelesi 

10 - V - 1940 tarihinde 3 1:i sayılı 

kanunla hirleştirilcl'(!k kabul edil
miştir. 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabtll edil
miştir. 

bütçesinde değişiklik yapılınasına dair 10 - V - 1940 tarihiııd a lfı sa.nlı 

kanunla birlcştirilt-ı·ck kabul edil
miştir. 

1/393 3413 sayılı kanuna bağlı ccdveliıı değiştirilmesi hak-
londa 22 - V - 1940 tarihinde 3834 sayılı 

kanun olarak kabul cdilnıi~tir. 

1/394 

1/395 

Yangın ve sair sebeblerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 

muamelelere dair 
Ziraat vekaleti 1939 mali yılı bütçesinde dcğişildik 

yapılmasına dair kanun 

l/396 Türkiye ilc İsviçre arasında mevcud ticari itilaf ile 

.\dliye encüıııenindcdir. 

10 - V - 1940 tarihinde 3 15 say ılı 

kanunla birleştirilrr k kabul dil
miştir·. 

tediye anla.şmasımn iki ay temdid i hakkında Haı·il'iyc enciinıenindedir. 

1/397 Türkiyenin (1940 Budapeşte panaym) na iştiraki 

masraflarını karşılamak üzere Macarİstana gönderilc
cek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden Tiirk -
Macar klirinğinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükümetile yapılan anla.şmanın tasdikına dair Hariciye cncümcnindedir. 

1/398 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari taıı.hhü-
dat İcrasına dair 3 - VII - 1940 tarihinde 3892 sııyılı 

kıınun olarak kabul edilmiştir. 

1/399 Devlet memurları aylıklıınnm tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sıı.YTlı kanuna bağlı bir numaralı cedY<'
lin Ziraat vekiileti kısmında değişiklik yapılması 

· hakkında Bütçe eıwümenindedir. 

1/ 400 Gümrük muha.fa.zıı nı mıırları teşkilat ve ınemurin 
kanunu layiliası Bütçe ~nrünı<'niudedir. 

1/401 Orman umıını müdiirliiğü 193 mali Jllı hesabı ka-
tisi hakkında Divanı nıuhascbat ı>nrünıenindedir. 

1/ 402 Ticaret vekilieti teşkilit ve vazifelerine dair 36H sa
yılı kanunun 17 nci maddesinin deği{ltiı·ilmesinc ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kıınunıı. iki madde ckleıımesine 
dair Büt~c ncünıcnindedir. 

1/403 Ankarada inşa cdilooek ooncbi D vletleı· s faretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 



No. H ulasam 

malzemesinin gümrük resminden 
!ara ııid lıiııalanıı mütcknbiliyct 

- 225 -

nıuafiyı·ti ve bun
şııı·tile bazı har~ 

Muameleei 

ve r<>siııılcrd n istisnası hakkında Büt~c cnrüıncııiııdcclir . 

1/40-1 Başvckulcte bağlı Mathuat ıımıını müdürlüğü t<>şkili-

ne ve vazifelerine dair 

1/ -105 Su mahsulleri lmnumı layih;ı.~ı 

l / 40(i \'akıflur um um nıiidürlüğü 1 !13!1 ınııli yılı büt~c inde 

22 - \' - 1940 tarihinde 3 37 ım.vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 - VI - 1940 tarihinde lliik fımet tıı

rafmdan geri alınmıştır. 

4 000 liralrk münakal t> .vapılma:;ına dair ~~ - \ ' - 1940 tarihinde 3 3(i suyılı 

kanun olurak k;ıbııl cdilıııi:jliı·. 

1/ .J-07 Biıw ve ıırazi vergisi kıııııııılım hiiküııılerinc tcvfi
kan wrgidcn istisna edi lmiş olaıı hükıııi şahısiımı 

aid ıııukatıuılı ga~Tinıeııkullcriıı kıynıctlı' ndirilmrxi 

hakkında .\lııliyı• ı•ncünwnind dir. 

1/ 40 Cenevrcde 16 te~rinisani 1937 taı·ihindc imza edilmiş 
olan tedlıişçiliğiıı önleme ve cezalandırılmasına mütı>
dair mukavele ile bir bcynelmilel cı>za mahk mesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihai senedin tasdikımı 
dair Adliye eneünıenindedir. 

1/ 409 
1/ 410 

1/ -111 

Çift~i mallarının koı·unıııası hakkında Adiiye enciiıneniııdı>dir . 

Posta, telgraf ve tele fon umuııı müdürlüğü Hl86 mali 
yılı kııti hesabı hakkmda 3 - VI - 1~~0 tarilıiııdc• 3 76 sayılı 

'l'üı·ki,,·e - Sul'iy" Jostluk ve iyi komşuluk nıukavcle
ııaınesi ile ıncrbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numa
ralı protokollarla lıususi protokol v bu anlaşnıanııı 
Lübluna da teşmilinc müteallik beyanname ve her iki 
Hükfımet arasında yeni bir emlak itiliıfnamesi akdinc 

kanun olarııl< kahul edi lıni ı:;tiı·. 

nıütedair ınektbuların tasdikı hakkında 17 - \' 1 - 1940 tarihinde 3 3 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

J / -112 Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 1939 mali yılı 

lıiit~ sinde de!;rişiklik ~·apılınasına dair :!U - \' - 19JO Ut.ı;hinde 3 '.J-5 sayılı 

kııııun olarak kalıul erliimi tiı·. 

1 /41 :~ DcYiet deıniı·yolları istiınla.k kanıımma müzeyyel1607 
sayıJı kanuna bir madde ekl enınesine dair 26 - \ ' 1 - 1P40 ıarihindt•· 3 '7 sn yılı 

kıınıın olarak kabul edilmiştir. 

l / 414 Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaşmasının 
1 nisan 1940 tarihind n 1 temmuz 1940 tarihin ka
dar ii~ ay temdidi hakkında 

1/ -IHi 

1/ .J-16 

Dcl'let nıcmnı·ları a~·Jıklarının tevhid ' ' <' teadülüne 
ılıtir olan :3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cPd,•elin 
:\Iaarii wkilleti kısmında değiş.iklik yapılınıısı hak
kında 

Dahili~· ;• ııı!'ınurlan kanununa Pk kaıııııı lfıyilııısı 

1/ -!17 Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilatı hnkkııııln 

ll ıı ı·iı·iy<> ~ııeünwııiııtled i ı· . 

.i - VT - 1940 tarihinci 3 77 sayılı 

knııun olaı·nk kabul !dilmiştir. 

7 . vı ll . 1940 taı·ihiııdo 3907 sayılı 
lmrıun olaı·al kobıtl Pdilmi tiı·. 

Büt~e eııcümenindcdir. 
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No. BulAsası Muameleai 

1/418 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerine 109 922 000 lira fevkalade tahsi-
sat verilmesi hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3849 sayıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/419 Cümhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 250 000 000 

liralık fcvkalade avans itasma dair 30 - V - 1940 tarihinde 3850 Silyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/420 Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekAletine devri 

1/421 

1/422 

1/423 

1/424 

hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3848 sayılı 

kanun olarak kabul eclilıniştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1939 mali yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilinesi hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadiilünc 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 

cedvelin Adliye vekaleti kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında 

Devlet memurları aylıklarlllln tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 

cedvelin Maarif vekAleti kısmında değişiklik yapıl 

ması hakkında 

Devlet memurları aylıklaruıın tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelin Maliye vekiileti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında 

29 - V - 1940 tarihinde 3847 sayılı 

kanun olarak kabul edi lmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde 3882 sııy ılı 

kanun olarak kabul dilıııiştir. 

Büt~c eııcüıncııinuedir. 

26 - YI - 1940 ta ı·ilıind<• 3 8 sa.vı l ı 

kanunla hirlcştiı-ill'rek kabul ~dil

miştir. 

1/ 425 Mi!H Müdafaa vekilietince t~1s edilen tay deposunn 
10 000 lirııya kadar mütedavil sermaye verilmesi hak-
kında 21 -VIII - 1940 turibinde 3916 sıı,v ı lı 

kıınıın olııruk kuhul edilıııiştiı·. 

1/426 Ordu subaylar heyetine mahsus tcr.fi kanununun 1494 
sayılı kammla değiştirilen dördüncü maddesinin ta
diline dair 3 - \ll - ı 940 taı·ihinde 3 9 sa,vıl ı 

luıntııı r.lanık kabul cililıııiştir. 
1/427 Zonguldak ile Kozlu arasmda bir demiryolu in~ası 

ve gelecek senelere sari teahhüde irişilmesi hııkkında 5 - Yl - J 940 tııı·ihinde 3 7!1 !'lllyılı 

kanun olıırıık kabul c•dilmi~tir. 

1/428 Hat.ay Ziraat bankasının ipotekli ve ınüte !sil kefıı-

letli zirai alacaklarnun taksitlendirilıncsine dair Ziı-ııııt cneüm!'ııind ~diı• . 

1/429 kcri ecza kanununun bazı maddelerinin değiştiril-

1/ 430 

ınesi hakkında 21 - vın - ·; J40 t.ıııihinde 3914 sıı.vılı 

kaııun olurak kabul dilmiştir. 

Askeri muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin 
değişHrilmesi bakinnda 21 • VUI - J940 tarihinde 3915 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/431 

1/432 

1/433 

1/ 434 

1/435 

1/436 

1/437 

1/438 

1/439 

1/440 

1/441 

1/442 

1/443 

1/444 

1/445 

1/446 

1/447 

1/ 448 

- ~'1-

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1} sayılı cedvelin Maa
rü vekaleti kısmında değişiklik yapılmasma dair 

.Askerlik kanununun ceza faslma bir madde ilaveı~ine 
dair 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahılidi sinle
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkında 
Türkiye · Belçika ticaret ve takas itilafnamelcri ile 
bunlara müzeyyel anlaşmanııı terndiili hakkında 

Belediyelcrlc btınlara bağlı müesseseler ve belediyeler 
bankası memurlım tekaüd sandığı teşk:ili hakkında 
Jiazine ile İstanbul belediyesinin bir kı.~un alacukla
rının karşılıklı olarak ibrası hakkında 

Türkiye - Hollanda tediye anlaşması ve iktısndi iş 

birliği protokolü ile ticaret anlaşması ve bunların 
merbutlnrının temdidi hakkında 
Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdi eratı hak
kında 

Bekçiler hakkında 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkın-
daki kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilavesine ve 

Muamelesi 

24 - VII . 1\!40 tal'ilıindc 3901 sayılı 

kanun olurak kabul edilmiştir . 

2-t . \' 1 1 • 19·1\ı tarihinde 3899 sayılı 
kıınun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümenindcdir. 

Hariciye eucümtnindcdir. 

Daltiliye enrümenindedir. 

Dahiliye erı• iim<'ninded ir. 

!lnriciye enciir.ıtnindedir. 

21 . VIII . 1940 tarihinde 3912 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maliye encümenindedir. 

30 ncu maddesinden 26 rakamının çıkarılmasına dair 24 · VII · 1940 tarihinde 3900 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali yılı hesabı 
katisi hakkında 
lş kazaları, mesleki hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında 

Jandarma s·abaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutaniıkiarında müteka
iden istihdamlan hakkında 

Muahedeleri mueibince memleketimize gönderilecek 
müttefik askeri kuvvetlerin Devlet demiryolları, Dev
let denizyolları ve Devlet Limanları vasıtalarından is
ti:fadelerinde alınacak ücretiere dair 
Posta, telgraf ve telefon uınum müdürlüğünün 1938 
mali yıl ı hesabı katisi hakkında 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurlan aylıkla
rmm tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasmm tadiline dair 
Türkiye . !svic:re Ticaret ve Tediye anlaşmasının tas
dikıDa dair 
Türkiye . Yunanistan arasmda 26 eylul 1935 tari
hinde imza edilen Kliring anlaşması ile merbutları

nm tasdikı hakkında 

Divanı muhascbat encümenindedir. 

İktısad encümenindedir. 

11 · IX . 1940 taribinde 3922 sayılı 
kanun olarak kabul edı1miştir. 

Milli Müdaiaa encümenindedir. 

Divanı muhas bat encümenindedir. 

Bütçe encümenindodir. 

Haı-iciyc eıwiiır.enindedir. 

Hariciye cıı ··1menindedir. 
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No. Hulô.sası 

1/449 1940 mali yılı ınuvazenei umwniye kanununa ek 

1/450 Askeri iziu kanununa bir madde ilavesine dair 3129 
sayılı kanıınun birinci maddesine hir fıkra ilavesi 

Muamelesi 

12 - Vll- 1940 tarihinde 38H7 sayılı 

k:ınuıı ola ı ·ak kııhııl rrli lıniştir. 

hakkında · BütçP !'nrüıncnind<·diı·. 

1/451 Gümrük ve inlı.isarlar vckaleti teşkilfıt ve vazifeleri 
hııkkrnduki 2825 sayılr kanuna ek 

1/ 452 Tababct VI' şuabatr sanaLlarının tıırzı icrıı.~ıııa dair 

Gümrük ve inlıisal'laı· 

dedir. 
I'IICÜillCilill-

1219 sayılı kanuna ek Bütçe cııcüıııenindediı·. 
1/ 453 Türkiye Ciimlıuriyet Merkez bankası kanununu hazı 

muvakkat maddelereklenmesine dair :.!~ - VII - 1!)40 taı·ilıiıl(Jc :HJ02 sıı,vı lı 

kanun olıırak kabul cd ilıııi~tiı ·. 

1/ 454 1940 mali yılı ınuvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerine fevkalade tahsisat verilm esine dair olan 
3849 sayılı kanuna ek 

1/ 455 Askeı·1 nıuhakcııw usulü kanununun :i:~ ıwü nıaddP-

24 - VlJ · 1940 tarihinde 390fı sa,\'llı 

kanun olarak kabul edi lmi ştir. 

sinin değiştiı·ilmcsi hakkında kanun Adiiye ~neüınenindedir. 

1/456 . Belediye istiınJak kumınuııun 9 ncu ınadrlcsiııiıı ta-
dili ve l R nri mııddesin<• hir fıkra t>k l enınrsi lıak-

kındıı ;\[ali ,\'C cı \c·iimenindedir. 

l/4ii7 DL•vlct ıııeıııuı·l;ıl'ı ıı.vlık laı·ıııın tt>\'lıid \' 1' trııdülünı • 

ıhıiı· :~Gfi6 sayı lı kanuna bağlı ecdvt'lin Mıııırif vckii
IL•ti kısnıııııı ilave edil<'tl•k ücretli ıııemtıl'iyetlel' lıak-

kıııdu ll - IX - .1940 taı·ihindl' 392 1 sıı.\'llı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 ·45 :\Lı·tı•oroloji nınuııı nıiidül'lüğii trşkiliitıııııı Başko

nıutıııılık emi'inde lıuluııduğu zııınaıılnrdn n~vl t'tı • 

ai d 'ıısıtıılıırla nııkledilcrek im idarL· ıncınul' ,.e lı er 
lll'\'i ulut 1'1' ı•şyası iı:iıı alııııı1·ıık iieı·rt hakkında :\Lilli Müdnfılll rnc·ünıcnindt'diı·. 

1 '45H Aııknra bcleci.i~·ı•si tınaı · nıüflürlüğünüıı 1!)37 mali 
~·ılı iıl'lll.lhı katisi hakkındıı Divaııı nıulııısebat cncüıneniıl<ll'clil'. 

lf-l tiO Ankara hel!'di~·es i Imar ınüdürlüğüııiin I!):JX mali 
yılı lıC'sahı katisi lıakkıııdu Divanı ıınılıaı>Piıal cnciimenindcdir. 

1/ 461 Devlet lıımı~·olları uıııuııı ıııüdiirlüğüııüıı l!l3t mali 
~·ılı lı!'sahı kat isi lıakkındıı Divaııı ıııu.lııısebat cncümerundedir. 

1/413~ Enıni~·et teşkilat kruıuıııınun 4!l nc·u ıııuddcsiııe bir 
fıkı·a iliivesiııc daiı· Büt~e encÜI'ıenindedir. 

1/ 463 'tenidt'n kurulacak 'Erzincan ı;;elıir yHinin iı.t inıliiki -

1 /464 

lf !G5 

ne dair 

Tii rkiyc - Almanya arasıııdıı im7.a edilmiş olaıı licori 
ıııuhııdeleler • nıütl'dair husnsi ıınlaşm:ı ilr tedi~·e 
ıııılru, nıasınııı taı;dikı Jınkkrndıı 

Kada tro kıımıııu 11\~·ilıo . ı 

7 - VIII - 1940 tıırilıinde 3908 S:l)"ll ı 
kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

7 - VI ll - 1940 tarilı.inde 3910 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliy encümenindedir. 



No. HuJisMI !ruameleııi 

1/466 Milli korunma kanununun 36 ncı maddesiııe bir fıkra 
ilavesine dair kanun }!illi ~li.idufaH encün ı eııiııd diı·. 

1/ 467 
1/ 468 

Tapuhuna kanunu layihası ~lııli.ve eııeıiıneııindedir. 

'!'ü rk ve ltalyan Hi.ikilmet komisyonlarının hiı·inci 

içtima devı·esi protokolüne bağlı iki numaralı listeye 
7 bin ton kuron kontenjaııı idhalinc müteallik notula-
rın tasdikı hakkında Jl aı·iri.n ~ucüıneniııdcuiı·. 

1/ 469 23 haziı·aıı 1939 taı·ihli anlaşmaya ııı erbut protokolüıı 

ikinci maddesi hükümlerine tcvfikan Fransaya tcsvi
y~ edilPıı 7 milyon Fransız frangıııııı tenzilfıta tfıhi 

ı utulmıısı hakkında !l:ıı ·i<· i_\"1' eııı-i.ıııenindediı·. 

1/ 470 Askcı-lik kanununun 35 ıwi maddesinin ( ') fıkrası-

nın değiştiı ·ilmcsi hakkında 11 - lX - 1!)40 tarihinde 3920 sayılı 
kıınuıı olaı·ıık kabul ~dilmişt.ir. 

1/ 471 Devlet d~nıiı ·_, ·olları n linıanlıın işletme umum ırıü· 

dürlüğünüıı J!l.J.O ınal i yı lı lıütçe kanununa ek 1l - ı X - 1940 taı·ihiııde 3918 sa_,,ııı 

Jmnuıt olarak kahul <'d ilmiştir. 

1/472 Maadiıı nizıımnamesinin hazı maddelarinin değiştiril
nıesine ve bu nizamıııııııeyc yeniden lı ıızı maddcl~r İlıi

vesine dair 

1/ 473 Meri gümrük tarHesinde nıuvakkat mahiyette değişik 

likler yapılması ve yalnuıcı ıııeıııleketlcrle muvakkat 
ticııı·et anlaşmaları akdi ve ticari aniaşınalar ııkdinc 

yanaşmayan Devletl~r ınüvaredatına karşı tedbirler 
ittihıızı husııslarınd:ı Hükfmıctc salfıhiyet veri lmesi 
hakkında 

1/ 4H Türkire C'ünılıuri~·eti :IIerkcz bankası kanununun fi l 

Adliy!' cncüıneniııdedir. 

flünıı·ük 

dcdir. 
I 'C inJıisarhH enC'ünıcııin-

nci ve ınuvakkııt 8 nci maddelerinin tadili haklanda :llali.n• eııeümenindediı· . 

1/ 475 Türkiye - RonıanyH ticaret anlaşmosımı zeyll'n imza. 
lıuııın protokolün tasdikı hakkında Hariciy enciim~nindcdir. 

1/ 476 Yedek subur ve askeri memurlar hakkındaki 1076 sa
~·ılı kanunun 3 nC'Ü maddesinin değiştidirnesi hıık-

kında ı ı - lX - 1940 tarihinde 3923 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 4i7 Devlet meteoroloji işleri unıunı müdürlüğü teşkillıt ve 
vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ok Ilahiliye c•ncümenirıdt..>dir. 

1/ 478 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 3810 
sayılı kanunla eklenen fıkranın d~ğiştirilmcsl lıakkınd11 ll - lX - 1940 tarihind 3!ll7 'llly ılı 

kanun olarak kabul cdilıniştir. 

l / 479 Erz!ncanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütecssir 
olan mıntııkada zaı-ar görenlere yapılacak ~·ardım hak-
kındaki 3773 sayıl ı kanuna ek Mnliye cncüıı1 nindcdir. 



B - Fevkal1i.de tçtiınadan müdevver 11i.yihaia.r 

No. BuiAsası Muamelesi 

1/10 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
haklanda :3 - lY - 1940 tarihinde 3794 sa~· ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/11 1937 yılı hesabı kati kanunu lilyilıası I>ivanı muhıısPbal l'ııcünıeniııdedir . 

1/12 · Gözlükçülük hakkında Büt~e cn<'Ütıır niııdedir. 

1/15 1nhisarlar umum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı 
katisi hakkında Divanı ınuhasrhnt neüıneninrl<'rlir. 

1/ 18 

1/34 

1/37 

1/3 

Posta, telgraf ve telefon umum nıüdiirlüğü 1937 mali 
yılı hesabı katisi hakkında 

Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkıııda 

1935 yılı Hazine hesabı katisi hakkında 

1936 yılı Hazine hesabı katisi hakionda 

1/39 Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak 

lO - Vll - 1940 tarihinde 3 96 ~ayılı 
kııııuıı olarak kahul edilmiştir. 

21- vrn- 1940 tarihinde 3911 sayılı 

knnun olurak kabul edilmiştir. 

12 - 1 - 1940 tarihinde ::1769 sa~·ılı 

l<nııuıı olaı·nk kabul edilmiştir. 

10 - VII - 1940 tarihinde 3895 sayılı 
kanun olaruk kabul edilmiştir. 

Yozgnda bağlanmasına dair Dulıili~·c cnciiıncnindcdir. 

1/41 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 

2904 sayılı kanunlara bazı maddeler ekleıımesine ve 
bazı maddelerin değiştirilmesine dair Bütçe cııcüınenindcdir . 

1/42 Devlet demiryollan ve limanları işletme umuın mü-
dürlüğü 1935 yılı hesabı katisi hakkında ı - Xll - 1939 tarihinde 3740 sayılı 

kanun olııı·ak kabul edilmiştir. 

1/43 Devlet demiryolları ve limanları işletme urouro mü-
dürlüğü 1936 yJlı hesabı katisi haklanda 17 - IV - 1940 tarihinde 3801 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullawlmak üzere dışarıdan getirilecek kerestenin ki
losundan alınmakla olan resmin beş kuruşn indiril-
mesi hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/49 Emirher ve seyis erieri hakkındaki 1600 sayılı kanuna 
ek kanun lAyihası 

1/51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun layiliası 

1/52 Gümrük tarife kanununa aid idhalat umumi tarifesi
nin 469 A ve B pozisyonlarına gir n çim('ntodan alı

nan gümrük resminin indirilıncsino dair 
1/54 Havayollan Devlet işletme idaresinin 1936 Yllı he

sabı katisi hakkında 

1/66 Hudud ve salıiller ııılıhat umnm müdürlüğü 1936 yılı 
h~bı katisi hWdnnda 

'Milli Müdııfua eııcümenindedir. 

Bütçe encümcnind dir. 

Bü~e cncümenindedir. 

3 - IV - 1940 tarihinde 3795 sayılı 
b:anıın olarak kabul edilmiştir. 

10 - IV - 1940 tarilıinde 379 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 
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No. HulAsıuıı Muamelesi 

1/57 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 yı-
lı hesabı katisi hakkında 10 · \" · l!l40 tarihinde 3!!16 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/59 tnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkında 8 . V . 1940 tarihinde 3814 sayıL 

kıuınıı olarak kalıni edilmiştir. 

1/61 Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 17 . ı . 1940 tarihinde 377 sayılı 

kanun ol anık kabul edilmiştir. 

1/62 Köy kanwıunun 13 ncü maddesine ek kanun liiyihası Dııhiliye cııcüııı •nindedir. 

1/64 Millga Posta ve telgraf nezareti mesalih kalemi mü
dürü İtalyan tebaasından ölü Petacı nilesine 2 500 li -

1/67 

ra verilmesi hakkında ı s . ı - 1940 tııı·ilıindc Hükfıın t ta 

Orfi idare kanunu lAyiliası 
rafından geri alınmıştır. 
::!2 • \ " - 1940 tarihinde :3 32 sayılı 

kanun ol aı-ak kabul edi lmi şt ir . 

1/68 Polis vazife ve saliihiyet kanununa bir madde ekıen
mesine dair J 1 - Xl I - 1939 tarihinde Hükiıııwt 

tunırınrlıııı grı·i alııımışt ır . 

1/69 Posta, telgraf ve telefon umunı müdürliiğii 1935 yı-
lı hesabı katisi hakkında ı . Xl ı . J !la!) tu ı·ihindc :3H1 sn yılı 

kııııuıı olnrak kahul l'dilıniştir. 

1/70 Sanayide kullanılan ibdidai maddelerin gümrük re-

1/71 

simlerinin indirilınesine dair l fi. XJJ • 193!:1 tarihinde 3746 sayılı 
kaının olıırPk k;ıhul t>dilmiştir . 

Sanayide kulJanılan makine aliit ve cdevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalannın gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında 15 · XU - 1939 tarihinde 3746 sayılı 

kanunla biı·le~tirilerck kahul edil
mişt ir. 

l/72 Sinema Iilimlerinin giimrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında Dahiliyr cııciiıııcnind dir. 

1/76 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkında 10 . IV . ı !J40 tarihinde 3799 sayılı 

k;ınun <'larak kabul edilm iştir. 

1/ 77 Tahlisiyo uuıum müdürliiğii 1937 yılı 7 aylık hesabı 
katisi hakkında :!0 - \" . 1940 tarihind 3831 sayılı 

kanuıı t larak kabul edilmiştir. 
1/78 Türk ceza kanununun bazı madde Irinin değiştirilme- · 

si hakkında Adli~·c eııcünı nindediı·. 

1/ 79 Türkiyede harb siliih ve mühlmmatı yııp11ıı husus\ 
sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 3 - I - 1940 tarihinde 3763 sayılı 

kanun olıırıık kabul cdilmiştiı-. 
1/ 2 \"ııkıf lııı · uınıını ınüıliirlü~ü 19:l7 y ılı hrsalıı katisi 

hııkkında 

J 1 4 Yollarda scyriiseferin tanziıni YC ~·ollaı·ııı ıınılıafıızıı -

l.J. - VI . 1940 tuı·ilıinde 3 
kanun olaı-ak kabul edilmiştir. 

smm temini hakkında Daltiliy cııcümenindedir. 

sayılı 
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l / A!'i Yüksek mühendis nıcktebiniıı 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 4 - XII - l 939 tarihinde 3743 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 7 Ecııclıi memleketlerde hizmet etmekte olan· memur 

ve müstahdenıl eriıı maaş, üc·r·('l ve tahsi satlarınlll 

t ed iye sureti hakkındaki kanunda deği~ik l ik ya pıl 

nıasınu dair 

}/91 Memleketten ı;ıkacıık veya mcmlckcte girecek üreı

me vasıtalarının yasak edilmesine ,.c yasakların ya
bancı mcnıleketl eriıı yasak maddelerilc nıuhadPlcs i -

15 - I - Hl40 tarihinde Hilldirnet ta
mfındaıı geri almnııştıı·. 

nc dair Jktısad cııriiıncııind('dir. 

1/ 95 Türkiye - !<'ransa dostluk muah<'desi ilc müşterek 
lwyanııaııll' ve optan lam mütcd ııi r pı·otokolün tasdi -
kına dair Harici~·c •·ı~c;imeniııdedir. 

1/ 96 'l'ürkire - l ıııtiltc ı ·e nıüzeyy<'l t ic ııı·e t ' 'e Idiring anla.5-
ma ı il r tadil edilmiş bulunan 2 cy liıl 1936 tarihli 
t iearot n kliring an laşma.s ııı a bağlı -! sayılı listeye 
ı; i ı;tık soğanl annın il fıvesine dair 30 - V - 1940 tarihinde 3858 sıı.vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 101 \ ' akıf pamlıır ikrazat ıııdıın nıiitcvel li d alacaldarııı ta- Adli ye encüm<>nind~di ı· . 

1/102 
ki b ve paraya çevrilmesi ne dair 
U atay menşe ve ın ev ı·idli mahsulat n mamulatın 

giinıı·ük res imlerinin indirilmesi lıakkınd;ı 

1/ 103 Hazinenin taksitic satlığı bütün guyrimcııkullcrin sa

tış bedellerinin tahsil sur ti hakkındaki 352-t sıı.vılı 

17 - [ - 1940 tal'ilıinde :377fi sayılı 

kanuııla birlc~;tirilerek kabul eıii l 

nıiştir. 

kımuna ek kanun la.v ilıası Büt~c cncüıııcnindcdir . 

1/ 105 1 pekböcekçiliği iş i ri , ipckböceği tohumu y tiştiril-
mesi, muayene ve satılına · ı hakkrııda Maliye cncümenindcdi • 

1/10 Resmi dcvair ve mües.<ıcsa t. ile D vlete a id idare n 
şirketlerde ' 'e ııı e na fii unıuıııiycyc hadiııı müessesc
lerde bu.luııdurulacıık vcsait i nakliye hakkındak i 

1296 sayılı kaııuna ek kaııun lıi~·ih ııs ı 15 - \' - 1940 tarihinde 3H27 sa.'· ılı 

kıınun olarak kabul eclilmiştir. 

l / 113 Yüksek ziraat eu~'litüsü IH3!'i yı lı lıc •ıbı katisi huk
kıııila 

1/ 119 

1/ 130 
1/131 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmil l şarab ofisi 
teşkilin dair olan mukaveleye iltibakı!Dlz hakkında 

Hava seyrüsefcr kanunu layilıası 
Dahiliye vekil.leti merkez teşkilat ve vazifeleri lıak

ktndnki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü madd inin değiştirilmesine ve 31 4 

sayılı kanuna bağlı cedveld değişiklik yapılınasına 

dair 

27 - XII - 1939 tarihinde 3761 sıı~· ılı 

kanun olurıık kabul edilmiştiı·. 

20- .Xl! - 1939 tarihinde 37:i:! sıı.nlı 

kanun olıı rnk kabul (•dilıııiştir. 

Adliye ncümcnindcclir. 

Bütçe encümenindedlı. 
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No. Hu!D.sası Muamelesi 

1/ 147 !alova kazasının Bursa vilayetine bağlımması hak-
kmda ll ~ X l [ - 1939 tarihinde Hükilmrt 

tarafından geri alınmıştıı·. 

1/ 148 

1/ 152 

1/ 158 

1/ 161 

Anka ı·a şehri su tesisatının Hazine idaresinrlcki mül
kiretini n Anknra b<'lcdi.vesirw devri hakkında 
J\ü~iik saııatlıır kanunu liiyihııs r 

flliınrük taı-ife kanununa bağlı idlıaliıt uıınıınl taref
siııiıı 46!1 A Ye B pozis.voıılarrna dahil çimentoların 

ı;riiınr·iik r•r.,ıniniıı tezyidi hakkında 
Vnkıf mf'nıhn su lnril r orman vc.zeytinlikl 1• rin işl ctil

mc.~i ha kkmdıı 

1 / 1 6~ \'ak ı fla ı · nmnnı müdürlüğü trşkiliıt ı hakkındaki 3461 

Bütçe cıırünı cninrled ir. 

lktısari cnclimcnindedir. 

Bü~c cncünıenindedir . 

21 - VIII · 1940 tarihinde 3913 sayılı 
kanun olırnık kabul edirnıişti ı·. 

sıı.n lı kımuna ek kanun lftyihası 1.3 - V - 1!)40 tarihinde 3821 sayılı 

kıınıın olarak kabul edilmiştir . 

1/ 16S Buğdayı korıırna karşıl ı ğı vf' rgisi kanununa ek ka
ının liiyilıaRı 

1/ lfi!) noıng-ıı rı•snıi luımırıun ıın hazı hükiinılrı·inin dcği ~

til'ilm(•siıır ve bu karıuna lıııxı lıükiinıl<'r cklt'nmes i-

8 . l . 1940 tarihinde 3767 :my ılı 
kanun olaı·ıık kabul ed ilmiştir. 

nr dair 3 - 1 - 19-lO tarihinde 3765 sayıl ı 

kanun olm·ak kabtıl edilmiştir. 

1 liO ) f uııılll•Jp Ycrgisi kruıtıııunun hıızı hükümlerinin dc-
ği~tirilrncsinc dair fı - l - 1940 tarihinde 3766 sayılı 

kıınuıı olıı111k kabul rrlilıniştir. 
1/ 1 H f'ı•za 1' \·lcrile mııhk lll<' hi naları inşası karşılığı ola

rırk alınacak lıar~ l ar ve mahkiımlııra iidcttirilecE'k 
yiyN·rk hcdrlleri lııı kkındaki 254~ sa~· ılı knmmun 2 
\'C' 3 ıwü rnHdrleler· iııin t adiliıı c dair 

1/ 17.) r ~pen~i~·ıı ı ·i ve tıhbl müstıılızaı-Jar lıııkkıııclaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tııdilinr ve yeniden 

27 . x rı . 1939 tarihind 3757 sayılı 

kımuıı olarak kabul ~>dilıniştiı'. 

bazı maddeler ilaves ine dair Biit<:<' ı>nciiın nind dir. 
1/ 177 Orman uınuın rniidürliiğli trşkilfit kanununa Pk ka-

nun Hlyihnsı 2-l- - VII - 1940 tal'ilıiııdc 3904 sayıl ı 
kıınuıı olnrok kabul edilmiştir. 

1/ 180 Yalaf ira rei mücccrle ve nıııkııtaaları hnkııyasmm tas-
fiyesi hakkında 11 . TX . 1!!40 tnrilıinde lliiki\mrt 

tıırnfındıııı p;<'ri alınmıştı r. 

l / 1R2 A kcrl ve nıiilki teknüd kıııııınunun 66 ncı nıııddesinr 
lıir fıkra eklenmesi lıı.ıkkmdn Biiı~P <'nciiml'nindedir. 

l / 1R7 Askcrl<'rin zat işlcrinl' taalluk eden rlnvııların tedkik 
ve mulıakeme usnlii hakkındaki 3.Jl0 sayılr kunuııurı 

1/ 18!1 
iki madclPsinin dd{i ştirilmrsinc dair 
fliinıriilclcrdc istimal olıınnn bn?.ı cvraka ıniidaiııa 

pulu ilsakı haklandaki ~456 sayılı kanunun 1 nc i 
maddesine bir fıkra cklenın sine dair 

.\ıUi,,·t! 1'11 ·iinıl'nindcdir. 

ı 7 . I - 19!0 taribinde 3776 sayılı 

kıtnun olarak Içnbul edilmiştir. 



-"2M-
No. 

J/202 V'akıl'lar umııııı müilüı·liijlii 1!)3fi ~'lh 

h 6 

l/20fi Orıııan ııll'nıııı ıniidiirliiğii 1!'1::!7 _v1lı hNııJbr kııti;;ıi hak-

.ı - XII - u:ı:i!) tıwilıiııdt• :1742 sıı.vılı 

kıııııııı nlıırıık lnıbııl Prlilnıi~tir . 

kında 24 -Yil - 1940 tıırilıiııdt · :{ıiO~ '".l'llı 

kıınuıı oılııı·nk kahııl t• dilıııi~tir . 

l/212 'l'ürkiye - 1~ tonyfl 'l'ielll'ct ve K.liring Anlnıımahrrııııı 
müzeyyel protokolP ilişik (B ) liı;tcsinde değişiklik 

yapılmaın hnklcınacı teati olunan mPktublıırm tıısdi -
kına dair 1:1 - Xl i - l!J3fl lurihııırJP :!74.j_ ":1 ,\'lll 

kıııııııı ıılııl'ılk kııhul t•rlilıııi~'tir 

1/ 215 'l'~.k.iy~ - ov~t osyalisı Cümhul'iydleri tttilıadı 
ıll'lısmda münakid demiryoUarı muk.n;velenruııesinin 

21 nei mnddl'!<iniıı 2 nci fıkrıısmm tadiline ilııir to - ır - ' 1!.!40 lıırihiıııl t• :ıK(lll sıı~ · ıl ı 

k:ııınn olıırnk kahııl Nlilıııi~ıir . 

I/ 2Hi Bazı maddelerin ıı-ünırük r!'simlerindP tıadü<11 yııpıl -

ma.ııııııı ,;lair Hiit~ı· ı • ıwiiıııı•ııindooiı ·. 

1/ 217 Bulgarist.aııa 5 000 · 000 kiloluk munzam bir ıxluıı kö
mürii kontenjam verilmesiııP miitedair 1ıı.•ırt i olunıı n 
notalııı·ın tıısdikı hakkında ı :ı - \' - L!l4U tııı-ihindt• :ı~~fi '" ·' · ı l ı 

kıııııııı ulııl'lık kubul t·rlilnıi~ıiı ·. 

l/218 

1,/Zl!l 

'ııy kımunu !A;vihıı.sı 

Hari<:teıı 'llleu:ıleketc idlml <ırlilec k kok köıııürü !!iinı 

riik --resminin indil'ilmeıri hakkıııda 

1/220 Hc.ven ınaluıusııca nisbcli a<ikeı:iyeleri kate.d.ilıliıi' i 

hald kendilerone tebliğat yapılınıırnak yüzünden Hn
ı:ine ili' A lilkaları kesilmeymlerin tekniid nıauşlunııa 

:!'i lll 19-Ul l>~r i lıiıırlı · : ({)ı:-"' ·"' ' 

kınnın olurnk kabul edilmiştir 

ı i - 1 - l!J-1,0 tarihiııtlt· :~77fı sıı .l'llı 

kanıınlıı birlı·~· tirilt · rı·l; kııhul ,.ıli l 

ınişıiı · 

dair Hiiı~<' .... iinwııind dır. 

1/ 221 Hizmetten ayrrlıı.n bazı memur n 

.vapal'llüya akları işler bak1aııda 
miiatııJıdt>mlerhı 

:-ı - l - 1!140 ım'ihınd • :l'i62 ~ıı .,· ılı 

kıınun olıırıık kul ni t • dilıııi~tiı·. 

J./222 l'iirk.i - .L ttonya tiear t uulaşmasına bağlı A ,. H 
kon ujan li.s.telerinin .iptali ile yeniden tanzim olu 
nan listelerin 1)\mlarm yerine kaim olıııns1 i-:in IMI i 
olunan Jıotalnrm tasai.kı h8kkında. :ıo - \' - l!l.W ta:rihüı.rlt· :~)' ;,fi "lJ,I'I Iı 

kııııuıı tılıımk kııbul Pdilıni~tiı· 

1/223 Türkiye - Polouya arasında i.ı:ur.a edilen ticaı:et arı -

la uıasil munza.m protokol'!in tıısd ik:ı hakkında llııı·i(·i.''' ı •ııciinı ninıll•diı·. 
l/224 D vlet havayolları nınıım müdürlüğii 1937 mali ,Yılı 

1/225 

l j 22fi 

hesahı katisi baklondn :!U - \ ' - 1!1-1-11 Ull'ibiıııll· i-l 30 'o}l_nlı 

kııııuıı nlııı~ık kııhnl ı•rlilnıi , tir. 

.Jandnrnıa rat kanununun ba:tı Dllld lerinm d ğiş

tirilıne ine ve bn kannun bazı iı.iikümler lenıne

ıilii e dair 
fiüıılarrtul k ' tı i iıı ipılııcak binalnl' hakkındfl 

But ·c • ııı ·ümenind~dil' . 

Bül ~~· ı·ıı~iimf'ninderli ı ·. 



-~- -
No. Hu1&asl Muamelesi 

1 /227 'l'iirkiyc - lngilterc ticaret V(' Idiring anlaşnııısmn 
nağlı ve hususi takaRa nıevzu teşkil eden 'riiı·k mal 
ları listesine, bedelleri Con:ımoditil!s . Limih•t şirkl'· 

Line ödenecek eşya ıoiist~sna olmak üze.re, bü !iıı 

1'ürk emtiasının idbali i<:in teııt.i olunaTh• notalar"'rı 
1 asdikı hakkında ·ıo . V 

kıııııııı olaı·ıık kabul ed ilıniştiı ·. 

l / 22X Türkiye - hal.ya ticaı·et anlaşnıasına bağlı U say.ıh 
listeele t.adilat icrusı için teati olunun ııotıılııı·ııı tııs-

dikı hakkınrlu :30 . y . 194Q LJU<ilıiırdı• a M SH.I' IIt 
kıı.n:ruı olııı'flk kttJıul t•dilmi~tiı·. 

1 /~ : ıı llnrlud v~ sahille~ sıhhnt ıııııuııı ıııüdüı·lüğü Hl:3ıı mali 
yı lı hesabı katisi b akkında 1 >i..-Hııı ıııuhHsl•hat ı• ıwiimf'niıırlNilı·. 

1 /2:-l2 ı_,iizutnu halinde yeni ııskeı·i ıııuhuşeheci likll'r l<ışkili 

için Maliye vekaletinr saliihiy<>f verilmi'si hakkmda 2'i - XII . I!Wl Larihirıdc :J7f\9 sayılı 
kumııı o'ıı r· ıık kahul ı>dilnıiştir·. 

1 /:.!:~:ı 'l'ilı · kiye - li'raıısa ticnı·et ve seyı·isetain mtıkaveil'nıı . 

ınesinc müzcyyel ıınlıışma ilc tediyc anlaşına.~ı V<' t.e-

t iimmatıuın t.a. di kı hakkında :~(1 - \ ' - H140 hıtilıinılı> 3~4 · ~ayı! ı 

kanuıı ularak kab\ıi edllıniştir . 

ı ;ı:ı~ L' ıı ı unı i hıCzıss ıhhıı kaııuıııııınrı batı ınaddı-leı~nm 

dPğiştit-ilmcsi haklanda . \d 1 i~··· t'IH'iiınt'll i ıı<lı•rli ı ·. 
ı jı:{iı 1 !l~!l mali y ılı muvazenei wınımiy knmnıtınn baılh 

ll ••cdv lind<> rl cğişlklik ynpılm11sı hnkkındıı :W - XII - ı!la!l tar·ihirrde :n;ıo Hayılı 

kunıırı ularak kııhnl rdi lmi ·t i ı ·. 
1 / :!;{7 Van b.-ölii işlı>tnıt• idaı·r~inin J !)35 yılı he ııbı kaLisi 

ı ;ıa~ 

ı ~~~!l 

1/ UO 

1/ 241 

1 /2~2 

ı ;:ı.ı.r. 

hakkında ı . l\' . 1940 tııl'ihiııdr :nu ı se;vtlı 

kanun uloı·ak kabul edi lmişti!'. 

Belediye kanwıunıı rk kanun layilııısı Kiit~l' ı·rırümPııindl'diı ·. 

:'ıfcşhud suçların ıımhakemc usuliirt dait• olan !300fi 
sıwıh kanumw 34fl8 sayılı knnunla dı•iriştirilım 4 ncii 
maddesinin tadili hakkında :W · XII - 19:~!1 tar·ihinde 3749 sa.yılı 

kıınnıı ııi.H :ıJ.. kı:ıhul ed ilmiştir·. 

Oıtoau kanununun hıı;r.ı madde ltıı-inin deği ıirilıneai 

hakkında. 

'l'üı·k CC'I.U kanuntımlll 494 ıırü madclesinin Jeğiı ti
ı ·ilmcsi bakionda 
'l'ürkiye - Macaristan arasmda akid ve inıııa. ediloıı 

koıısolosluk mukavelesinin tasdilo hakkında 

'!'ürkiye - Yıınani~tan uı·asıuda imza L'<Ülen su~lulıı

r ın ger·i 1·e riloıesi vı• cczııi sahada karşılıklı nılli .nıı · 

dım ınııalıedf'sinin tasdikı hııldtmda 

Türkiye - Jııvflll kliı·ing anlaşıuıısınw . Jııııı • hükünılf'
tiııi ta dil içiıı teııti olımıın notıılnrın tııııdikr hakkınci 

.\1 u,·ııkkot oııc-ünwnd dir·. 

, \di b ı • <'ıwiiıı1roindedir. 

:W - XII · J!J3!l tıu-ihintlı• :m;;) sıı.yılı 

kanım olurak kııhol !'<li lmi~tiı · 

:!O X ll - 1 !13!1 tıır·ihindc :17fı5 Ma_l'ıtı 

kıııııııı ıılıır·uk kıılıul rdilnıiııtir · 

17 . n - 1940 tal'ilri.ııd :{ 4 s.ıı~'lb 

kııııurı nlııruk kubul dilıııiştiı· 



No. Hulasası Muam elesi 

1/246 ı\ skcri ve mülki tckaüd kanununun 61 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler l'k-
Jcıımesine dair M :ıl iye en ciiın enindedir . 

1/2.47 Ceza kanununun mevkü meriyete vazıııa müteallik 
825 sayılı kanunun 29 ncu maddesine bir fıha ilil-
vesi hakkında :!0 - X ( 1 - 193H ta ı-ihiııde 3747 say ılı 

1/24~ Mehakimirı tcşkililtına aid alıkii.ını muaddil kımuııurr 
5 nci roaddesile maddei muvakkatesinc birer fıkı-a 

ilavesine dair olan 981 sayılı kanuntın 2 nci madde-

kııııun olarak bhul cdilnıi~tir. 

sinin deği ştirilmesi hakkında :!0 - Xfl - l!J3!J tarihinde 3748 SR)'l lı 

ka nun olıımk kabul cd ilmi~tir. 

1/ 250 Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 milyon lira
lık avaıısın arttırılması hakkında Li - ı - ı !J.ıo taı·ihinıl l' :ın s sa~· ılı 

kanun olanık kabul e<'li lmiŞt ir . 

1/251 Belediye vergi · \te resinıleri kanununa ek kıınuıı lil
yihası :!fi - Xl[ - H1:~9 tıırihiıı<'lc 3756 sa.v ılı 

kıı ıııııı o l aı·:ık kahtıl ı•<'li l mişt.ir. 

1/ 253 1-Iavat münakalatta kullanılan mahruka t ve ~·ağ
larm resimlerden muaf tutulması luıkkında Londı·a

dn imza edilmiş olan mukavelenin tasdiknın dail' ı - n· - 1940 tarihiıııle 37H2 sa~· ılı 

kanun olıı rak kııl.ıul cdilnıi~tir. 

1/254: Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü 

· 1 

hakkında 18 - 1 - HJ-lO tarihinde 3779 sa.nlı 
kanun olar~k kabul edilmiştir. 

2 . Teklifler 

11iı·iııci l~tima içinde verilen (17) teklif
t n (7) si resen v ya lıirlcştirilerck kanun ola
.r~k. (2) si hakkmdaki mazbata okunarak kn

l{Oaaıa.:t Hllflll (S) ptuqamw at. iı!llll!Pa ıuq 
lçt.iın aa kalmıştır. 

'I<' ev kalilde İ ~tiııındıın ıııüdeHeı· ( 4) tckli
Cin (1) i kanun olarak kabul dilroiş, ( 1) i 
İdare HE-yeti, (1) i de sahibi tarafından geri 
alınmış ''e ıııütehaki ( ı ) teklif ikinci 1çtimna 
kalmıştır . 

A • Birinci lçtima içinde verilen teklifler 

2/10 ldare Heyeti • Büyük Millet Meclisi 1939 mııü yılı 
bütçesine 147 SOO liralık tahsisat konulumasına dair 27 - Xl - l!J39 t.adlıind ' 3739 ı;ayılı 

kllllunla lıirle.;tirilcrek kahul edil
miştir. 
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---------------------- -----
2/11 ldare Heyeti - Divanı muhasebat 1939 mali yılı 

2/ 12 

2/13 

bütçesinde münakale yapıLması hakkında ll' . 1 . 1!140 tarihinde :m~:! sııyılı 

kaııuııla lıiı-IP~t iı · ile ı ·ck ka bul <'dil 
ıııiştir. 

Sivas ( Abdürrahman Naci Demirağ ) - Muaıucel 

vergisi kanununun ikinci maddesinin C fıkı-ıısınııı 

değiştirilmesi hakkında 

Denizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesinin · 6 ııcı fıkrll8ının değiştirilmesi 

hakkında 

Bütı;•· c llı iıııı e ııind •di •·. 

Bu lıusustııki Uııhiliy, • t·ııcüıııeııi 

ııııızbatus ı G - \ ' - Hl40 taı·ihiııd~ ku 

hul cdilıııiştir . 

2/ 14 Denizli (Emin Aslan 'l'okad) - 'l'opmk ,.e toprağı 

işletme hakkında Ziı·ııM t' nl'ii l'll'lli ııdt •diı ·. 

2/15 Denizli (Emin Aşlan Tokad) Yüksek Ziraat şlınısı 
kurulması hakkında Ziı·aul P ı ıı-iiıııeııiıulcdiı ·. 

2/ 1G Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları leşkiJi 

hakkında Ziı-ııat ı• ıı : iı :u• ııiııd cd ıı ·. 

2/17 

2/ 1 

2/ 19 

2/20 
2/21 

2/ 22 

Denizli (Emin Aslan Tokad ) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra cklcnmesine dair 

İstanbul (Gl. K~ Karabekir) - Askere gidenlc ı · iıı 
yerine aile efradından birinin alınması bııkkıncla 

Bolu ( Lıitfi Gören) - Askeri ve mülki tckaüd kaıın

nıınun 66 ncı maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Yozgad (Sırrı lçöz) - Bekirlar vergisi lıukkında 
ldare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 mali yılı 

bütçesinele ıuünakale yapılmasına dair 

ldııı·ı• ll ııyeti - Devlet ın cın uı-lııı·ı aylıkJarııun tc\'· 
hid ve tA•adülünc dair 36!i6 sayılı kanuna lıuğlı J ~~~

_vı lı cedvelin Riyaseti C'ü nıhuı· dairesi kadı-o cedve
lind<' değiş iklik yapılması hakkında 

2t 2:l l:iı·csuıı (G l. lhsa ıı Siikmen '' !' 2 ıı rkadaşı ) - Dalıili 
nizanı nanıenin 53 ve 54 ncü ıııacldolc rinin tııclilin~ ve 

Da h i 1 i,1·c l'llı· iinı l' ıı i ııdcıli r. 

Bu lıııs u,;tuki Uu lıiliyı• ·· ııı- ünıcııi 

ınazbntası :W - lY 1940 tarih ind" 
kabul edilınişt iı . 

Büt~c cncüıu c n.indedü- . 

.\laliyl' c.•neüınPnıııo >d ı . . 

I!J - 1\' - 1!140 lurihiııc.k aHtııi ııayılı 

kanunla hil'lcştiı·ill'rek kııhul cJil
ıni~tir . 

26 - \ '1 - 1!140 tarihinde 3 ı.. sııyılı 

kıınıuıl:ı lıirlcştir\leı·ek kalıni edil
ıııiştiı·. 

56 ncı maddesine bir fıkra ilfıvesine daiı• ' J 'ı·~kiltıt ı csa.~ i yt' cııcUııwııindcdir . 

2/ 24 l dıırc Heyııti - Divan.ı ınu]ıascbat 1939 mali yıJı 

hü t~ si nde müııukıılc yıı pılmaıı ı hakkmdıı 

2!2!i Idare B eyeti - Büyük ~lillet Mecli~i 1H40 mali 

13 - \ ' - 1940 tıırihiııdc 3!:!2fi ~ııyılı 

kaııuıı olurak kııhul l'dilnıiştiı·. 

y ılı hüt~esindc deği~iklik yııpılmnsına iloir 7 · V ll 1 - 1!1-10 t ııri lıi ndc 3!!0!) sa.vılı 
ko ının olımık kahul t•dilnı i. tiı· . 



No. Hulbaaı Muamelesi 

2/26 fdaro Heyeti · Büyük Millet l\leolisi 1940 mali 
~'"llı büt esin mnnzaın talısisat verilmesi hakkında ll - iX - 1940 tarilıindt' 3919 sa.vılı 

krtnwı 11larak kilbul dilıııi~tiı· . 

B· . Fevkalilde İçtimadan müdevver teklifler 

:! / !\ Diyıı.ı·biiluı· 1 ı~eıı<'nıl 1{ iıtzırıı Hrl'iikt ekin vı:• l •:ı:zut· ııııı 

~ükı-i.i Ko<;ak ) - :::iııbay YI' askeri nwnını·ların lt'kn
üdü ic,ıiıı ı·ü.tlw ve smillanıın göl'e tayin olıın:ıu ya~

lu ı · ı hildiı·en 3079 ~vtlı Immırın bir nıadd<' ı'kl<'ıınw-

sinc dair ı\Jilli ~liidııJııa eıı ·i.imeninclHdiı·. 

2/ 7 l dııre l-l e,vt-ti • Bü.vük i\'lillt~t ı\l ı • ı·lisi HJ:Jy mali yılı 
lıli t ı:rsindı• :ı :ın 000 liı·nlık ıııümı knh~ ~-ııpılmıısııw dııiı· ı - Xl ı - ı939 tııı•ilıiııtle !daı·" liey ı'ti 

tıırııl'ıııdnn ın•"i alınmı t. ıı· . 

'!. i l' l dıne Jluy.,Li - H i,nı~Pti UüıııhlU' IHX!J ınıdi yılı hii1 · 
~··sim• 19 226 liralık. talısisut ilıivıosi nc tlııiı: 

:.! · ~ Mu~ \ llakk.ı KılıcoğllıJ - 'l'ürk kanuruL meJ.ı·ni~iuiı ı 

:1~· - XI - .l!J ~i!J tıı ri hiııde :rıa9 sur ıl ı 

k :ı • ın olarak knlınl c•tlilıııi,..ı. iı · . 

274 ıwü maddesinin dejl:iştirilınesi luıklutıda lU - V ll . 19-HI tııl'ihirıde sahibi ıaı·a· 
ı'ıııdaıı geı·i ulınıu ı tıl' . 

3 . Tezkereler 

Birinci tçtiınıı içind lllecliı;i Aliy1.1 ( L2!J.) 
tezker gelmiıı· olu b bunlardan (24) ü kuııun
l:o lıirleş:t:irilel'ek, ( ı ,) i lnıı:ru· olarak, (7) ~i 

ıılmıııwak, ( 8) ne bağlı intihalı ınazlıatalım 

l'l•yo konurak kııbtı.l edilıuiş \' e ( L ) id ok:uıı

nuıştur . !\IJ.ütehaki (54) tı>?:kl'rc gt>l•cek lçti 
ıııııa . lqı.lılli.Ştu•. 

lJ\•"kııliı.do lçtinuııJ:ııı müdıwveı- (v4) tez
kere yP geline buıılnrd.au ( ) i ı'l'sen vey~ 

birleştirilt•ı·ck kHHtıu, (17) si karaı· olarak 
kabnl edilıui~ ve {-! ) ü de Ilü.kıimet tarafm
d.ıın gliı·i alınnııştıı·. Miitehuki t 25) teık t> ı'<' 

ikille i t(}tiuıaa k alım, tıı·. 

A - Birinci l çtima içinde gelen tezkereler 

3/ 171 Ticar t-v.ekilliğlııden i tiia ed n .Antalya mebusu 'ez· 
mi Erçiuin yerine Aydm mebusu :raznıi Topcoğhımuı 
tayin edildi,oi.nıı Jııir Riyas('ti Otimhuı· t!'zkeı'Cııi :'i 1 1 !-!:l!l tuı-ilıinJc ulmnuıuştuı · 



No. 

~1172 

3/ 17-1 

- 239 -
IIulAsası 

1\ıı~·seı·inin Molu köyiuıdl'n Jrıısanoğlu Meıned IlPk
t:ışm ölüm eev~ısma ~orptrrılnınsı hakkında Ba~vl'k:1let 
tl' ılteresi 
' l'rolızoıı nıehu~u Ş<'rif Bilgenın teşrii roasuniyetinüı 

kııklrı• ılnı ıı~r hakkıııdıı Bmıv<'kfıl..ı t e:r.kC'ı·e~1 

Yiiks<'k 1\Iiilıcndi~ ıııcktl'lıi ına:ı yı lı hı·ı;ıılıı l<atlliiU<· 
:ıid nıutııhakal hc·.vannanıC'sini ıı !:lll ntıldnj!nıııı rlJıiı· 

Ph· ııııı mı ıh ıı~lıııt ri,va~<'li ıP1.kl'ı·eHi 

1\ ıısl~nıurllı ve t irfa nıdm~luklannu scı;ilıın Rıınf Or·
lı:ı,v V(' Razi . o,v<'ı·~ aid nılilıalı ınnzbotnlarmm !l'Ön
dı·ı·ildiii;ine duir Bıı vck!Uct fpyJcerPsi 

l>cviLıl mt>mudarı ayhkluruıııı tcvhid ve tuııdüli.uw 
dııir olan 1452 ~ıı,vılı kıuıtınıııı 7 nri nıadd<'Sindc ya 
ıılı ( Jarlı lisaııları ) tahirinin tl'f'si ri luıkkmdaki tez-

.Muameleııi 

,\flli,vı• enl"i.inıenind<'dir . 

:m- XIJ - I9a9 ı a ı·ihiııdc ll !'ı6 sıı~· ılı 

k ıınır ulıırıık kahul rflil r~ı iştiı·: 

~ · X.Ll . ı !J3H tul'ihindf.' ~H43 sıı.vılı 

kıınunl ıı lıirlt"ştiı•ilpı•t'k kııhııl ı•d il 

'ıniştir . 

"1 - '\ 1 - Hl!J9 tarih indi' inıihah ınıız 

hataJııı·ı lcıılıııl t'di lmiştir . 

kı•rı•ııiıı gı·ı·i vpı·ilııw~iıw dııir Bıışvckiiü•t L(>zker~si " . Xl ın:~!) ını·ilı ind1• <>knnıııuştuı· . 

!11 177 ~lıığlıı ııı .. Jıusu Dl'. ll ü~ryin Av ni l~r·Nınııı v~fat ctti~i 

hnkkımlıı Hnşvddl c•t. tezkoresi " . X.J J!l:i!l tıı ı·i-hind1· okı.mınuştıı r . 

:ı 1 7~ \IPilllll'in kaııtımııııırı -!6 n•·ı ıııadduıriniıı ikin•·i ll:k:ra
smduki (H oyette) tahirinin 'j"nmuliinüıı ta y'İ nı hak-
kında Bıı ı:-rköl r t İ C'ZC'kei'Ni :!0 - xn . 1!lı!!) tın·ilıinitl' 11il2 nyılı 

karnr olııl'lll< knhul Pdilmi'5fir. 
:ı ı 1!1 .\lıığ'lıı ıııı • lııısıı Yıırııı' :-\adiııııı ll'şı·ıi nııısuııiyMinin 

lwlılll·ılııııısı hnkkında H>ı~vrkfılı·t trıkeı-esi :!0 . XII · ın;m tacihind(• 11 -ii'ı Mı~·ılı 

knrııı· olıırak kahııl rıl ilnıi~tiı·. 

: ı IHO ll at".' ıııPhusluklanııa scı;ih·ıı AhrltLiluh l\luı-sııloğlu . 

, \ Jıdiilgani 'l'iiı·knwu , Hdrir Hıtlo Kunt, ftnmdi ı'l 

•:uk "" Menıerl Eecil'liye ııid iııtilıab mazhatalaı1mn 

~iindı·r·ildiibnı• ılııh· Bıı~I' Pkiılc•t tczkr·resi 

:ı 1 >' 1 1 !!all nı u li }ılı llııziııc hl'sabı umumisine ıı id ınuta

hııkat h .ruıınamesiniıı ımııuldnğun>ı clııir Divanı mu
lın~Phııt ı ·i .vııs<'ti tczker!'si 

!l ı :ı .\ler·~inin :\!PSudiy · nuıballcsiııdcn O manoğlu Alımen 
< 'iuwizüu ölüıu ocz:ısıua çaı'Ptll'llma~ı hakkındaki tcz-

:!0 . Xl . l !Jıl!l wrihinde irrtilmh 
ıııa7.hatnlııt·ı kabul cdilnıi11tir . 

12 . ı . ı !)40 1aı-ihinde :l76!l sa), lı 
kanun la hil'!t tiril(>r k kalıul l'ilil 
nıişt ir·. 

k~ ı·cııin geri rcrilıııc iu • dail' Hıı~vckl•lct lczkercııi :!!l · Xl - Jl):{fl tarihinflı• (1 kıııımıL~tur. 

;~ 1 : ı 1\.oııyıt ()\'1181 ~Uli1LIW idıtl't'Silli ll J!)3:i yı] ı Jıcsııbı kati
Nilltı aid mlltaLakat lıt,yaıınunıe~iııin ımmıldu~'llllll dair 
Dh-aııı rııuba.~(>lınt riyuıwti lezkercsi 

:< IN ~ıı.ı· ırı üyelerdl•n lınzılarınn izin verilmesi lıukkındıı 

:!.i • X ll • 1939 tarilıiııdı· :HöO sayılı 
kwıunlıt hi r·l' til'ilt>l'f'k kııhııl ıi!il 

rııiştir. 



- 240 -
No. HulB.s1111 

Rü~·iik :\lillrt Mrrl isi Riyascti tezkrrrsi 

Muamelesi 

.ı . XTT • 1939 tarihinrlr okunarak 
kahul <>dilıniştir. 

3 / 181i Aııkıırıı Vük~ek Ziı-ııat ~nstitüsü 1935 mali yılı h abı 

kııt isi nt· nirl nıntahakat heyıınnamesinin sunulduğunu 

flııiı· Dinını mıılwsebai riya~cti tezkeı·csi 27 - Xlf - 1!l39 tarihinde 3761 ~a.n lı 

kıuıunlıı hirlcştirilcı·rk kabul ed il 
miştir 

3 / 1 6 Polis vazit\• vf' snliılıiyct knnunıınıı bir madde eklen
nı<>si ve Yıılov:ı kıızıı.~ının Bu~ıı vilayrtine bağlanması 
hakkındaki kanuıı lfıyihıılnrınııı A't'ri wdl nıesine dair 
RaşvPkiilet te7.krrcsi ı! XII · l!l::l!l tnrihind<' nkıınıııu~tnr . 

1 1\ 7 :\l t! ı"ı<iııin Mcşudiy<' nıalıııllı•siııdrn O. nıanoğlıı Ahmed 
( !iıı~özün ölüm ecıa~ına r;m·pt ıı·ılınıısı hnkkıııda B:ı~-

vekillet tezkeresi Aclli.w rtı<'iiıııcniııdediı· . 
. / 1 H Hı>ııizli ınclınsn Ur. Kazım Sanııınlıııın tl•şı·ii mıısuni . 

::111 9 

F 

:l / 190 

:{ / 191 

1/192 

3 / 1!13 

3/ 195 

. vt'f inin kaldırılnı!h~ı lıııkknıdıı RaşYrkillt'l trzk('rrsi 22 - \' - 1040 tarihinde l17fi sayılı 

kııı ·ar olaı·ak kırbul ed ilnıi ~tir .. 

Hüınl'iiklerdc lıuluıuın ve sn ni clyuf }le ınahlut bulun
ınasından dola.n idlıal rdilenıi,1·cn p::nııuklu mensucatm 
hir defaya ınahsn rılııııık oııırtill' ı·esiın hadleri 229-t 
sayıl ı kanunun v<>rdii(i sııliılıiycl..:' istinadelJ indirildi . 
~i nden kr.di~·p f in t:ısdikı fıakkınıl » Bıı~vt>kiil<>l t<>z
keresi 
lııhi~ıırlar nnııını ıniidiirlüğü 1!l37 ~·ılına ııid biliirıı.;o
nun ıtönderildiiHıı<' dnir Roııvrkillet t('zkercsi 

l(m·l;ııt<>l i kııza.· ıııııı Kamhayıı· köyünden Ahmedoğlu 
!smail Dedenin ölüm reuı«ııın ~ııı·ptırılnıası lıakkııııln 

Huşv<'kitlrt tezkeı·esi 

Refilıdiyrnin ~o{hıkpınaı· nııılııılle-~inrlı>n Mcllıenıoğul 

lıı.rından 1bralıinıoğlıı A~<'' Ali Ç'ıığların iilüm rP7.ıısına 
<:arptll'llnıa<;ı hnkkmrln Bn§vekulet tezkı>rrsi 

. nndıklııını Kaçırazi kiiyündcn KrrnaY diğer adı Ka
rnmnğullarrndan , üleymanoğlu üleyman Akhulu
tun ölüm cezn<;ınn ~ıırptırılnıasr bnkkrndıı Rnıjvekalct 

tezk resi 
C:ünwük nıuhafaııı gcrıı>l komutanlığının 193 ydma 
nk! nyrıiynt knti hesııh eedvcllrı·inin gönderildiği bak
kıncin Oümriik \'f.' İnhisıırlar vekiileti tczker~>si 
Rnym üyelerden bnzılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millrt Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Bii!~<' t'ııriim rnindcdir. 

Dil'anı ıtnılııısdıaı eııcünıeninılt•dir. 

ı\ılli~-r cııriinıeniııdcdir. 

Adli1·c cncüınE>nindedir. 

ni,·anı ınıılıa~chnt cncünıcnindccliı·. 

5 · Hl40 tarilıind.t• okıınnra], kıı-

lı ı• ~ •''liloıi.; tir. 

3/196 Devlet ş(trasmda açık bulunan iki azalık için inti-
hab yaprlrnası hakkındıı. BaşvekiiJet tezkeresi l 'ı - \'! 1 - 1940 hırilıiudc 1190 sayılı 

lmı ·:ır olnrnk kahnl edilmiştir. 

3/197 Ey1fil teşrinisaııi 1939 aylıırınn nid raporun ınınul-

duğu hakkında Divam nıuhnst>bnt riya eti tezkeresi 2fı - ı n - 1940 ıru;hiııdc 1169 AA.I' I" 

karar olarak kabul edilmi tir 
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3/197 Eylül teşrinisani 1939 aylarma aid raporun BUnul
.duğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti tczkeresi 
(3 ncü fıkra) 

3/198 Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşrii masuni.· 
yetinin knldırı.l.ı:ruısı hakkında Başvekiilet tezkeresi 

3/ 199 Tarsusun .Ali Fakili köyünden Osmanoğlu .Ali Rıza 
Çölgeçenin ölüm cezasına çarptıruması hakkında 

Başvekiilet tezkeresi 

3/ 200 Istanbul liman işleri umum müdürlüğünün 1935 
mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkaresi 

3/201 Hudud ve salıiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1936 mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyaıı 

naınesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkaresi 

8/202 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1936 
mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanııame
~inin BUnulduğuna dair Divanı mulııisebat riyaseti 
teılı:eresi 

il ' :!0~: A skı·ı·i n· ıııiilld tı·kııiid kamanunun 2071 sayılı ka
rııııılıı taclil Pdi l c ıı ii:3 ıı ı·ii maddesinin tefsiri lıııkkııı -

Maliye encümeııindedir . 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encüme
nindcıı ınürckkclı Mulıtelit encüınen

dediı-. 

Adiiye cncümenindedir. 

29 . lll . 1940 tar~ndc 37 9 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - [V - 1940 tarihinde 379 sayılı 

kanunla birleşti rilerek knhul edil 
miştir. 

3 - VI - 1940 tarihinde 3 76 sayılı 

kanunJa birleştirilerek kabul edi l
miştir. 

dıı l3ıı~\'ckilkt tczkercsi Bütçe cnclimcnindedir. 

:3 :W-! Aııkaı·n ~t·hı-i Imar müdürlüğü 1936 mali yılı h . ·ı
hı kııtisiıw ııiıl nıutahuk:ıt heynnııanıesiııi ıı sunulclu-
i('unu tlııiı· l>i,· aııı nıulınsE>hııt riyascti t<:>zkcrcsi 3 - IV - 1940 ta'rilıindc 379-1 sayılı 

'- kanunla bitleştirilerek kabul edil
miştir. 

a ;:Wfı Askeri ,.,. ıııülki tı-lmüd kanununun +2 nci nıaddc

~ i niıı 13 \ 'C C fıkl'alaruuıı tl'fsiri hakkmda DivaıH 
nıulııısı'lıııt ı·i.nısct i tc:llicrcsi 
ll<'v lct ı.l e ıııiı·yolları ve linıanh11·ı iı;ıletnıe unıum mü
düı·lüğü I!l:l6 nıali yılı hesabı kuLisine aid ınutaba
knt he~·ıırınıııııesiııin sunulduğuna dair Divanı mu-
lınsehnt ı·iyaset i tezkl'reııi · 

3/20i EvkuJ' uınum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı ka
ı iRini' ııid mutabakat bcyııııııaıneslnin, sunuldnğı.ııın 

Bütçe encümenindedir. 

17 - lV - 1940 tarillinde 8 Ol sayılı 
kanunla hirl ştirilerek kabul edil

miştir. 
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ıla ir Di,•anı mııhascbat ri .1·ru eti tezkeresi 

3/20 O ümrük ve inhisarlar veka !eti 1935 mali yılı ayııiyat 
son hesabın ın gönderiJdiği lıakkmda Gümrük ve in-

Mııaınele~i 

10 . ,. - 1940 tarihinde 3817 sayılı 

kanun la lıirlc~ti rilerek kalıni edil
miştir . 

hisarlar vekaleti tezkeresi Divanı mııh;ıs('bııt endimcnindl'rlir. 
3/ 209 -Havayolları Devlet işletme idaresiııiıı 1936 ınal! yılı 

hesabı katisine aid mutabakat !xıyannamesinin ıru

nıılduğnna dair Divanı nınhas bat riyaseti tezkeı·e i 

3/ 210 lnhi saı-lar umuııı müdürlüğü 19i:lö ınııli ytlı hesabı 
kat isi nt• aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divıını mul}asebııt ı·iyııseti tezkeı·esi 

3/21 ı lzınir ·liman işleri uınum müdürlüğü HJ35 ınal! yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul 
duğuna dair Divaııı ınuhasebat riyas ti tezkoresi 

3/212 'l'ahlisiyc wnum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı ka-
. tisinc aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

3 . l \' . 19-lO taı·ilıinde 3795 sayılı 

kıınunla hi ı-le.;t iri l e ı·ek kalıni l•dil-
miştir. 

V 1940 taı·ihiııd\' 38H ~ayı lı 

kıınunlıı biı·lı>ştiı-ileı·ck kabul edi!-
mişti ı·. 

5 - IV - 1940 tarihinde :!797 sayılı 

kanunla biı-lcşt.irilcrel( kabul edil
miştir. 

dair Divanı muhasebat ı-iyaseti tezkercsi 10 - 1 \' - 19-!0 tarihinde 3799 sa~· ılı 

kıınunlıı biı · l <'ştirilerek kabul rd il 
miştir. 

3/213 

3/214 

Takodm ulusaray köyünden lmamoğullarından Sa
lihoğlu Hasan Yı1mazm ölüm cezasına çarptıruması 

hakkında Başveklliet tezkcresi 
Vangölü sefain işletme idaresinin 1935 mali yılı he
sabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muha.sebat riyaseti tezkeresi 

.\dlıyc cnci.imen indcdir. 

1 - tV - 1940 tarihinde 3791 sayılı 

kanunla birleştiı·ilerek kabul edi l
miştir. 

3/ 215 Malatya mebusu asulıi Baydarın tcşı·ii masuniyeti-
niıı kaldırılması hakkında Başvekiılet tezkaresi 30 · \' · 1940 tarihinde ll 1 sayılı 

karar olaı·ıık kabul cdilmi~tir . 

3/216 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşri! nınsuniyetinin 

kaldu·ılması hakkında Başvekiilet tezker i 22 - \·. 1940 taı·ilıinde 1176 . a~,ıı 
kııı·aı· olnı·ıık kııhul edi lmi tir. 

3/ 217 ~luğla .mebusu Yunus N adinin teşrii masuruyetinin 
kaldırılması hakkında Başvckiilet tczkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 117i &ı~·ılı 

l<ıırn olarak kabul edilnıi ştir. 

3t 2l amsun nıebu ·u aşid Fıratm teşrii masuııiyetiııin 

kaldırılması hakkında BaşvekHlet tezkere i 30 - \' - 1940 tıırihindı> 1183 su)·ılı 

karar olnrak kabul l'di lmiştir. 
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3/219 Sanısun nıebusu Naşid Fıı·atın teşrii nınsuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekitlet tezkercsi 30 . V · 1940 tarilıind!' 11 H4 ~ıı.nlı 

kııı·a ı · olarak kabul ('dilmiştir . 

3/ 220 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşr i! masun iyetiııin 

3/ 221 

3/ 222 

kaldırrlması hakkında Başvekfılet tezkeresi 30 - \" - l940 taı ·ihinde llfl5 sıı.v ılı 

kaı·ar ol:ırıık kalıul ed il miştir. 

UrfA mebusıı Şeref Uluğun tc~rii masuniyotiniıı kal
dırılma ı haklanda BaşvakaJet tezkeresi 

Milli Korunma kanununun tatbikma başlannuş bu
Lhnduğuna dair Başvckii.let tezkeresi 

Adliy•' ve Teşkilatı PRıısiyı• ı · nciiın r 

nindcıı nıürekkeb llluhtelit eneiinıcıı

dedir. 

1 - III . 1!!40 tarihinde okunınuştur 

3/ 223 Erzincan J:ıavalisindeki zelzclc miinasebetile Fransız 

ayan meclisinde cereyan eden müzakcreye aid 7A'lblın 

göndorildiği haklanda Hariciye vekilieti tezkoresi 18 - 111 - 1940 tarihinele oknnmuştur. 
3/ 224 Aydrrı mebusu Mümtaz Ka:y-ııak ve Zonguldak mebusu 

ITüsamettin Okanrn vefat Pttiklrrine elnir Bnşvckalrt 
tezkereleri 1 '- 1 ll · 19-1 0 tarihinde rıkunmnştııı ·. 

3/ 225 Muğla mebusl uğuna se~i len Orgeneı·al lzzettin Çalış
Iara aid intilınlı mazlıatasmrn gönderilcliğine rlair Baş-

vekitlet tezkeresi J 8 - I ll - 1940 tarihinde intihab 
ıııazlıata.•ı lmbnl crlilmi~tir . 

3/ 226 Muğla ınebusu Yuııus Nadinin tcşrii masuniyctiniıı 

kaldırrlması hakkında Başvekalet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 11 2 sayılı 

karar olarak kahul edilmiştir. 

3/ 227 . Muğla nıebusu Yunus Naclinin teşrii masuniyetiııiıı 

knldırılınası hakkmdn Başvekalet tezkeresi 22 - \' · 1940 tarihinde 117 sayılı 

ka ra ı · olarak kabul cdi lıuiştir. 

3/ 228 Muğla ınebusu Yunns adinin teşrii ııuısuniyctinin 

3/ 229 

kaldırılması hııkkrnda Başvekalct tezkeresi 22 - r - 1940 tarihinde 1179 sayı lı 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

Beden lcrbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(mahalli) tabirinin tef iri hakkında Başvekiilet tez
kcresi Biit<: encüın enindedir . 

3/ 230 Uüınrüklcrimizde bulunan pnınııklu mensucatın id
halini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salaJıi-

3/ 231 

3/ 2.)2 

_vete İstinaelen 1 cra Vekilleri Heyetince it~ihıız edi len 
karıırın tasdikı hakkında Bıı şvckitl et tczkeresi Bümı'Ük ve inlıiııarlnı· encümenind -

dir. 
Vakıflar kımununun 30 ucu maddesinin tefsiı·i hak-
kında Baş\·ekal nt tezkere.~i 12 - V l 1940 t arihiııde ll sa.vıl ı 

karar olarak kahııl ~ilmiştir. 

ilirinci kiınun 1939: şubat 1940 aylıı rma a.id raporun 
sunulduğuna dair Diyaru muhascbat riyaseti tezkeresi 17 . TY . l!HO tiıı-i hinıll· 1172 sayılı 

karar olaı·ak kabul ·dilmiştir . 

3/230:! Birinci kiı ıııın 1939 : şubat 1940 aylarına aid rapo
run ~unuldnğuna daiı· Divnnı ınuhasebat riyaseti tez-
kcresi (5 nci fıkra.) :ıialiyc (•nciiıneuindlıdir. 
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3/233 ~[aliye vekiilcti l 93 mali y.ılı &yniyat kati hesabını~ 
göndrrilcliği hakkında Başvckiilct tezkoresi Divanı nınhas bat encümcnindedir. 

3/234 Bilecik mebusu Dr. Gl. Besim Ömer Akalıııın vefat 
clLiği hakkında Başvekalct teıkcl"('si 25 - 1 rı - 1940 tarihinde okunmuştur. 

3/235 

3/ 236 

3/237 

3/ 23 

3/23!! 

Hatay için Fransadan idhali zaruri hulunım 10 500 
kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın
ması icab eden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği saUilıiyete ·istinaden 300 liraya indiril
diğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

Trabzon nıebusu Şerif Bilgenin teşrii nıasuni~· tinin 
ka ldırılnııısı hakkında Başvckiılct tezkPresi 

Milli müdafaa vekili Gl. Naei Tınazın istifası üzerine 
yerine Erzincan mebusu Satfet Arıkanın tayin edil
diği hakkında Riyaseti Cümhur tezkeresi 

Akdağ madeninin Bınerek köyünden olub Karao;o
rak köyünde ınukim .llfustafaôğlu Şükrü llbasmL5ın 
ölüm cezasına o;arptırılması hakkında BaşvekalPt h'z
ker si 

1\),n üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkınıl a 
Büyiik Millet ~fcclisi Riyascti tczkcresi 

3/ 240 Bağcıiıktu lrullarulmakta olan kiikürdiin Etibank ta
ı·a rm dan idlıııl edile. k 5 150 tona munhasrr kal 
mak üzere, yüz kilosundım alınnıakta olan gümrük 
:-esmi 2294 say ılı kanmıun verdiği sallihiy.ete isti
naden 0,25 kuru.,a indiı·ildiğinden keyfiyetin taseli 
kı hakkında Boşvekalct tczker i 

3/'.241 Bayınclırın Yenice mahalle inde ınukim Aydınlıoğul
larmdnn Hüseyinoğlu Altındiş Mustafa Küçük Ay
dınlrnın ölüm cezasına çarptıruması hakkında Ba -
vekalet tezkeresi 

3/24.2 Biı;ıadicin elvi malıall sinden .elliid Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu malıall inden Memed Alioğlu 
Kura Mustafa Özknlanın ölüm ce1..asma çarptrrrlnıası 
hakkında Başvekalet tezkere i 

3/243 Çoruınun Alaca kazasının Küı·e köyünden Hüseyin-
oğlu Bayram Pw·un ölüm ezasma ~arptırılnıası 

hakkında Başvekiılet tezkere i 
S/244 'ezibin Kef ri<'cbcl köyünden Ali Osmanoğulların-

dan Memedoğlu Davod Turgudun ölüm cezasına 

ı:arptn-ılnıası hakkında Başvekô.let tıızkeresi 

3/245 IIudud ve salıiller sıJılıat umum müdürlüğü 1!)37 
mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin suı_ıuldnğuna dair Divaru ınuhascbat riyruı!'li 

Hüt~c> ı•ııciimeniudrdir. 

.\.dliyl' Ye Tc~kilatı esasiye cnciiıııe

ııinden nıürckkcb ~1ulıtelit c>nc:üıne

ııindedir . 

4 - !Y - l!l40 tııı-ilıinde okuıımu~tur. 

Adiiye l'nclinıerıi ıul <'ıliı· . 

- [Y - 1940 tıı ri h inde> ok unu nı k k n
bul edilmiştir. 

Bütçe encüınenindedir. 

Adiiye encüıııerundedir. 

AdliyP encürnenindedir. 

Adiiye ncünıeniııdedir. 

Adliyc encüm nindedir. 

1 • 
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No. 

trzkeı·rsi 

3/246 Devlet demiryolları ve limanları işletme umuııı nıü

dürlüüğü 1937 mali yılı hesabı katisine aid muta
ba~at beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı nıu
hasebat riyaseti tezkaresi 

3/ 247 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 mail yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su-

~1 ua.meleııi 

10 - V - 1940 tarihind~ 3 16 sayılı 

kanunla birleştiriler k . kabul edil
miştir. 

24 - V - 194-0 tarihinde 3 39 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

nulduğuna dair Divaru muhasebat ri yaseti tezkeresi 20 - V - l !140 tarihinde 3 30 sayıl ı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mi~tir. 

3/248 !stanbul Elektrik işleri uınunı müdürlüğü 1938 mali 
yılı bilançosunun sunulduğuna dair 'Qivanı muha
~ebat riyaseti tezkeresi 

3/ 249 Talılisiye umurn miidürlüğüü 1937 mali yı yedi aylık 
lıesa1iı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti te1.keresi 

3/250 Matbuat uınum müdürlüğ üteşkilat ve va.zifelerine 
dair kanuna bir madde ilavesi hakkındaki kanun lii-

3 - VTI - 1940 tarihinde 3891 sayı lı 

knnunla birleştirilcı·ek l1abul ~d il 

miştir. 

:!0 - \ ' - 1 !l40 taı·ihiııdc :~ 31 su~·ılı 

kanunltı lıirlcştiı· ilı•r •k kabul cdil 
miştiı·. 

yihasının geri verilmesine dair Başvekiilet tezkaresi 10 - V - 1940 tıırihinde okruınıuştur. 

3/251 

3/252 

3/253 

Şose ve köprüler kanununun 9 neu maddesinde yazılı 
muafiyetler meyanındaki (Silah altındaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Başve

kalet tezkeresi 
· Çarkeşin Ören köyünden Belqroğullarından 1brahiın
oğlu Mustafa Özdeınirin ölüm cezasına çarptırılma.~ı 
hakkında Başve,ka!et tezlteresi 
1936 maü yılı Hazine hesabı umumisine aid ınutı:ı 

bakat beyannamesinin sunulduğuna dıı.ir Divanı mu
hasebııt riyaseti tezkeresi 

Dıılıiliy<' cncünıcnindeclir. 

Adiiye enciimcniııdedir. 

10 - \'ll - l!HO tarihind(' 3 9.3 sa~· ılı 

kanunlıı hiı·l!'ştiı·il · ı·ı•k kabul l'rlil 
ınişüı· . 

3/254 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

3/255 

3/256 

Büyük Millet ' Meclisi Riyaseti te?Jı:eresi li - \ ' l - 1!140 tııdhindı• okunuruk 
kabul l'dilıni tir. 

Ankara mebusu Şak:ir Kınacının vefat ettiği hakkın
da Başvek&let tezireresi 
Aydın mebuslu~a seçilen Agil.h Sırrı Levende aid 
intihab mazbatasmın gönderildiği hakionda Başve
lıAlet tezlı:ereai 

17 - \' - 1 !>40 tarihinde okunmuştur. 

22 - V - 1940 tarihinde intiJıalı maz· 
bata ı kabul edilmil,'tir. 



No. Hul1ua Muamelesi 

3/257 Bilecik mebu.sluğuno. seçilen Kasım (Jüleğe aid inti
halı ınazbatasının iÖnderildiği hakkında Başvekfılet 

tezkeresi 22 - V - 1940 turillinde intihab maz
batası kabırl edilmiştir. 

3/258 Zonguldak mebu.sluğuna seçilen Hiizirn Atıf Kuyu
csğa aid intihab mazbatasının gönderildiği hakknıda 

Başvekiilet tezkoresi 22 - V - l 940 tarihinde intihab nı az

hatası kabul edilmi~tir . 

3/259 

3/260 

3/ 261 

Ürgübün Dere mahallesinden Memedoğlu Memed 
Altm.ışın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Baıı

vekiilet tezkeresi 
270 dereceden evvel takattur eden agır maden yağ
lan ve tortulannın yüz kilosundan alınmakta olan 
gümriik resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salalıiye

te istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdikı hakkında Ba.,veknlet tezkeresi 
Evkaf umum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeı:esi 

3/ 262 ökcnin Konak mahallesinden Kara Bekiroğulların-

dan Hüseyinoğlu Mcmed Gökgözün ölüm ce1.asına 

Adiiye encüm nind diı·. 

Blitçe en<'üıncnindedir . · 

14 - VI - 1940 tarihinde 388J sayı lı 

kanunla hirl cştiril crek kabul edil
miştir . 

~arptınJması hakkında Başvek8.Jet tezkeresi Adliy encümcnindediı·. 

3/263 ungurlunun Memedbeyli köyünden Abdülganioğlu 
Hacıo~man elçukun· ölüm cez~ına çarptırılınası hak-

kında Başvekillet te:~;keresi Adiiye ncünıenindediı·. 

3/ 264 Ordu mebusu İsmail Çamaşa 'izin verilmesi lıııkkındıı 
Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkoresi 30 - V - l!J40 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir. 
3/ 265 

3/266 

' ayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Büyük Millet Mecli i riyaseti t.ezkeresi 

u malısulleri hakkındaki kanun liiyilıasının geı~ ve
rilmesine dair Başvek8.Jet tezkeresi 

3! 267 Askeri tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı 
kanunun birinci mııdd • inin tefsiri hakkında Baş,·e-
kiil t te7.keresi 

3/ 2 Bazı maddelerden istihliik vergisi alınması bakkıııda 

ki 2731 sayılı kanunun 5 nci mıidd inin tefsirine dail' 
olan tezkerenin gııı;i verilm si lıo.kkında Başvekalet 

tezkoresi 
8/ 269 Tokad mebusu Ha.~ib Alımed Aytunaııın teşrii ınıt· 

~uni;vetinin kaldırılnıa ı hakkında BaşvekfıJct tezkeresi 

3/ 270 iiı·d mcbusu Hulki yduıın vefat ottiği hakkında 

1 - VI - 1940 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

1 - Vl - 1940 tarihinde okunmuştur. 

Büt~e encümenind dir. 

lO - Vf - 1 !l40 tarilıiııde okunmuştur. 

AdJiye ,.e 'L' şkilntı esasiye encü
iınenlerindcıı mürekkeb Mtıhtelit en
<'Ünıcndediı·. 

Ba. vekiUet tezker i IJ - \'l - ıv.ıo tıırihindc oktuuııuşıur. 



No. 

3/ 271 

3/ 272 

3/ 273 

3/ 274 

3/ 275 

- 247 -
Hullauı 

Muğla mebusu Yunus Nadinin tcşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekii l et tezkeresi 

Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya Someriıı vefat er~ 

tiği hakkında Başvekiilct tezlteresi 
Adiiye harç taı·ifesi kanununun yüzüncü maddl'siııin 
tefsiri hakkında Başvekal et tezlteresi 
tnhisarlar ıunum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı 
katisine aid nıntabakat hey;aııııamesinin sunu l duğıııı ıı 

daiı· Divanı muha~ebat dya~et i tezkeresi 

Mart · : mayıs 1940 ıiylarıııa aid raponın swıulduğu . 

na dair ni\'anı mulıascbat riyascti tczk(>ı·esi 

3/ 276 Posta, tclgraf ve telefon unı unı nıüdüı·lüğü J93i 
mali yılı hesabı katisine aid nıut.a l akat heyıırııı a ııw

siııin sunulduğunıı daiı· Diva ııı ıııuh aseha t riyasNi 
tczkeresi 

3/ '277 Oüınrük kanununun bazı ınaddeleriııin tıuliliııe daiı · 

olan 906 Slıyılı kıınumııı 39 rı cu maddesindeki ( Aı · · 

diye ücreti) tah iı· iııin tel'si ri hakkında Ba.5vekiilet 
tC'ZlH' l'C'Si 

3/ 27R 

3/ 27!J 

3/ 280 

3/281 

3/ 282 

3/283 

3/ 284 

l ı;c l ııı~hıı sıı }'er id ı 'c lil l (:üven in teşri! nıasuniy<'ti
ni ıı kaldıı·ılnıasınıı tlaiı· Bıışvl'kıil e t tezkf'ı·e. i 

\fi ili piyango idaresinin 1!13fl yılına akl hiliinçoouıı 

!!iiııdl'ı·i ldiği hakkınrlu Baş\'ekalN tczkeresi 

Askeri mühendisieric fen mcmurlarma verilccek ihti
sas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (C) fıkrıısınnı tefsirine dair Başveklilet 
tezkeresi 
Seyhan mebu u İsmail Sefa ıizlerin vefat ettiğine dair 
Başvekalet tczkeresi 
Sayın üyelerden bazıJarma ızrn verilmesi hakkında 

Biiyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Ankara mebusu Ahmed Uluun teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakknıda Ba.şvekalct tezkeresi 

Siird mcbusu Şefik Özdemirin tcşrii masuniyetinin 
kaldmlması hakkında Başvekalet tezkeresi 

lıluameleııi 

Adiiye ve Teşki l ıit.ı esasiy<' cııciiın<'· 

ninden miiı·ekkPb Muhtelit enciimen
dedir. 

17 - YI . 1940 tarihinde olmnmuştuı·. 

.\tlliyc cncünıenindedir . · 

1 ıj, anı ıııulıasehat onf'ünwninrl('diı · . 

1 · Vlll - 1940 tarihinde 1Hl:2 sa ~· ılı 

kaı·aı· olarak kabul edilıniştiı·. 

i O . V ll . 1940 tarihinde 3896 sayılı 
knnuhlu bi ı·l eştirilcrek kalıul !'dil
miştir. 

Gümrük ve inlıisarlar eneiiın e niıı -

dedir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encüme
ninden nıürekkeb Muhtelit. enciimeıı 

dedir. 

Pi\'lını muhasebat enciimenindeilir. 

Biitçc !'ncünıenindcdir. 

:ı . vıı . 1!140 tarihinci okunmuştur. 

3 · VIL · 1940 tarihinde okuıuırok 

kabuJ edilmiştir. 

Adiiye ,, Teşkilatı esasiye <'ııcünll'· 

ninden rnürekkrb l\luhtelit encüm ıı 

dedir. 

Adiiye vıı . '1' şkilfitJ esıuıiye en ünıc 

ııinden nıürekkeb Muhtelit ncü m •ll· 
dedir. 



No. 

3/285 

248 -
Huldsa-sı 

Orman urouro müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı ka~i

sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 286 Belediye kanilllunun ik:inei maddesinin tefsiri hak-

.M ua.ıneleai 

24 . Vll - L940 tarihinde ·2903 sayılı 

kanunla birl eştiril erek kahul cC!il
miştir. 

landa Başvekillet tezkaresi Dahiliye encümenindedir. 

3/287 Denrireiniıı Azizbey köyünden Halil İbralıimoğlu 
V eli Acıırın ölüm cezıı.sma ça.rptırılınası hakkında 

Başvekillet tezkaresi Apiiye encümenindedir. 
3/ 288 .Ankara mebusluğuna seçilen Ekı·eın Erguna aid in-

tihab mazbatasmın gönderildiği bakkıııdıı BaşvekıUet 
tezkaresi 24 - V ll - 1940 taı·ihinde intihnb 

nıazhııtası kuhul cdilnıiştiı·. 

3/ 289 Eleşldrdin Çeli köyünden Koçakoğullarındaıı Seliın

oğlu Namaz Koçağın ölüm cczasma çarptırılınası hak-
kında Başvekillet tezkaresi Adiiye encümenindediı·. 

!:lj 290 lnlıisarlar uınum müdürlüğü 1938 yılına aid billinço-
Uilll gönderilcliğine dair Başvekiilet tezkeresi Divanı mulıascbnt eııciiımmindcdiı ·. 

3/291 Muradiycnin Duavan köyünden ~lirzaoğlu Meıned 

Y ııylalmııı ölüm ceuı.sıua çarptwılnıası hakkında Baş-
vekilet tezkeresi · · Adiiye cneiimenindedir. 

3/292 Ku-şelrir mcbusluğuna seçilen Dı·. Hüseyin Ülkü, Sey
han ınebusluğuna seçilen Salilhattin Çam ve Sürd 
ınebusluğuna scı:ilen Ressam Şevket Dağa aid intilıa.lı 

mazbatala.rırun gönderililiğine dair Başvekillet tezke-
releri 1 -vni . 194P taı·ihinde intihab ınaz

lıataıarı kııhul edilmiştir. 

3/ 293 

3/294 

Karadenmin Geçiclli köyünden Hüseyinoğlu Ali Öz
türküıı ölüm cczıısına çarptırılmaın balekında Başve

kiUet tezkeresi 
1 

Kastamonu mebusıi Hacer mcle ve ~Iuharl'em Celül 
Bayarın teşrii masuniyctlerin.in kaldırılması Imkkın 

da Başvekillet tezkeresi 

3/ 295 Devlet memurları aylıklarınm tevhld ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuntın muvakkat 6 ncı maddesin
tleki ınaiyet memuru tabirinin tefsiri lıakkmda Baş-

Adiiye encünıenindedir. 

Adliy ve Teşkilfıt ı esasiye encü
imeıılcrinden mürekkeb Muhtelit en
eünıeııdediı·. 

vekillot tezkeresi Bütr:e cııdimenindediı·. 

3/296 Aksaray kazasının ardak köyünden Mevh1doğlu 
Kııdir Aygünün ölüm cezasına ça.rptırılnıası hakkın-
da Başvekillet tezkeresi AiıJi,,·c cncümenindedir. 

3/ 297 Vakıl icarei müeccecele ve mukataaları bakayasının 

tasfiyesi hakkındaki kanun· layihasmın geri verilmesi-· 
ne dair Başvekiilet tezkaresi 11 ' - IX - l940 tal'ilıinde okunmuştur. 
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B . Fevkalade lçtimadan müdevver tezkereler 

No. 

3/12 

H u! asası 

!talya tabüyetine girdiğinden dolayı Konya lstikHll 
mahkemesi kararile milli lıudud dışına çıkarılan Su
ad Reınziuin Türk vatandaşlığına kabulünün muva- ' 
iık olub oll!lllyacağına dair bir karar verilmesi hak
kında Başvekitlet tezkaresi 

3/13 Umumi harb senelerinde ihracat ve ıncni ihtikar lıc
yetlerinue bulunan eski Ticaret nazırı .Ahmed Neııiıni 
ve merhum Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları bak-

Muamelesi 

.A.dliye vo Dahiliye encünıcnlerinden 

mürekkeb Mulıtelit cnciimendcdir. 

kında kati bir karar verilmesine dair Adli~·c encümeniııueilir. 
3/48 Maliye vekaleti 1937 yılı ayniyat son lıesabmın gö-

derildiği hakkında Başvekalet tezkaresi Divaııı muhasebat encüıııenindedir . 

3/ 52 Eylul : ikinci teşriu 1938 ayiarına aid rapoı·un su· 
nulduğuna dair Divanı mulıasebat riyaseti tezkeresi 
(9 ncu fıkra) li - I - 1940 tarihinde 1166 ıı..-ıyılı 

kı11·ııı· olarak kabııl edilmiştir. 
3/57 Bazı maddelerden istihliık vergisi alınması bakkında

ki 2731 aayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekalet tezkeresi 10 • VI . 1940 tarihi-llde Hüldlm t 

tarafından geri alınmıştıı·. 

3/59 Gümrük muhafaza genel komutanlık v.e· teşkilatınııı 
1935 ve 1936 yıllarına aid ayniyat kati hesab cadvelieri

nin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhiaarlar ve· 
kaleti tezkaresi JJivıını nıuhasebat encümenindedir. 

3/ 60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilatınııı 

1937 yılına aid ayniyat kati hesab cedvelleriniıı gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhlsarlar vekaleti 
tezkaresi 

3/62 

3/ 63 

3/64 

lnhisar!ar umum müdürlüğü 1936 yılına aid billin
çonun gönderililiğine dair Başvekiılet tezkeresi 

İstanbul liman işletme idareııi.nin 1935 yılı bilanço
sunun gönderildiği hakkında Başvekalct tezkaresi 

İzmir liman i,<ıleri urouro müdürlüğünün 1935 yılı 

bilançosunun gönderildiği hakkında Başv kaJet tez· 
keresi 

3/ 65 Jandarmanın mülki ödevleri arasmda bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin muhakeınat kanununa göre takibat yapılıb 

nivanı muhıısebat encünıeııiııdedir. 

b - V - 1940 tarihinde 3814 sayılı 

kanwıla birlcştiıileı·ek kabul edil
miştir. 

29 · Ifl - 19-!0 tarihinde 37 9 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

• 

fi - lY - 1940 tarihinde 3797 sayılı 

kııuunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

yapılmayacağının tefsirine dniı· Başve.kiHct tezkerl'f!i DaJıiliyc rneüınenindf'tlir. 

3!66 Kazanç vergisi kanununun biıinci maddesinin .A ve 
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altıncı maddesinin 3 ncü fıkralannın tefsiri hakkın-
da Başvekilet teık~resi Adiiye encümenindedir. 

3/67 Maliye veklileti 1934- yılt ayniyat kati lı.oııalıının gön-
derildiğiııe dair lifaliye vekaleti tezkeres_i Divanı muhasebat cncümenindedir. 

3/68 Maliye vekilleti 1935 · y~lı ayniy,ı;ıt kati hesabm ın gön-
derilcliğine dair MgJiye vekaletl tezkere[i Divanı muhasebnt cncümenindedir. 

3/69 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C ) 
fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kay-
drum hudud ve şumulünün tayini hakkında Başve
kaJet tezkeresi 

3!73 Ziraat hankasının göndereceği Hazine paralarmdıııı 

posta ücreti alınılı almmayacağmın tefsiri hakkında 

25 - XII - 1939 tarihinde 1162 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

B$ek8.let tezkeresi Bütçe cncümcnindedir. 
3/78 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair olan 1452 sayılr kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı (Garb lisanları) tabirinin tersirine dair Ba.şv<'-
kAlet tezkoresi 8 - Xl - 1939 tarihinde Hükfınıet tıı

ra(ından geri alınmıştır. 

3/87 Devlet demiryolları ·ve Jimanları işletme ıımnın mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katisine aid ınuttılıakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divauı ınnhaselınf 

riyaseti tezkeresi 

3/ 9 Muhtelif m ı-eilerce verilen kararlar üzeri,nc 1\Irel is 
Arzuhal cncümenince ittihaz edilmiş olnn kararial'In 
tekemmül etmiş bir Meclis kararı olnh olmııdığmrn 

1 - XII - 1939 tarihinde 3740 ayılı 

kanunla birleştirilerek kahul cdil 
~ştir. 

tayini hakkında Başvekô.let f(lzker si 31- V -194-0 t.arilıinde 1186 sayılı 
karar olarak kabul (ıdilmiştir. 

3/91 

3/98 

Sigort.n şirketlcrin.in sigoı·ta muameleleri Jıaricind 

kalan muamelelerden aldıkları paı·alnrm nına111clr 

vergisine tabi olub olmadığının tefı<iri hakk:nıdıı Ba~

vek:Alet tezkerem 
İnhisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı iı;in dışamlnn 
tedarik edilecek sandıklık tahtnların g(imrük re ·min
den 2294 sayılı kanunun verdiği snlahiycte istinaden 
tem;ilılt yapıldığından keyfiy tin ta dikt haklunda 

3/100 1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikredilen rubl 
maHlliyetlerden mezktlr kanunun 3 ncü madd ·
nin tarifatma dahil olan şekillerin dördlincü derece 
üzerinden terfibi icab edib etmiyee ğinin tefsiri hak-

Maliye ('n cüın eııiııdedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 

kanunla bir]('ştirilerek kabul edil
miştir. 

kında BaŞ\·ekalet tezlteresi 17 - I - 194-0 tarihinde 3771 sııyılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

3/114 Mücbir ve zanıri sebebler dotayısile takib ve tıılısiline 
imkan görülemeyen borçlarm terkini hakkında Baş-
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vckalet tezkoresi Bütçe encümenindedir. 
3/ 116 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (N) 

fıkrasmın tcfsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi 18 - I - 1940 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmı.5tır. 

3/12 L Bina vergi~i hakkındaki 1837 sayılı kımunun 3 ncü 
maddesinin 6 nci fıkı'asının tefsiriııc dair Başvckalct 
tezkoresi Bütçe encümenindedir. 

3/ 122 Mart. : mayıs 1939 aylarııııı aid raporun stınulduğu 
hakkında Divanı mulıasebat ı-iyascti tezkoresi 3 - I - 1940 tarihinde 1164 sayılı 

3/125 

3/ 127 

.Evkııf umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vnı muhasebat riyruıeti tezkeresi 

Posta, tclgrııf ve telefon umunı müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam muhasebat riyascti tezk r esi 

3jl2Y Adıynınan kazıısının Çalğan nalıiyesine b~lı Gerdiz 
köyünden Mnlıınudoğlu b~yük Ebuzer Erdil ile kar
deşi ayni köyden Memedoğlu küçük Ebuzer Erdilin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekilet 

karnı- olarak knbul edilmiştir. 

4 - Xll - 1939 tarihinde 3742 sayılı 
kanunla birleştirjlerek kabul edil
miştir. 

1 - XII - 1939 tarihinde 3741 sayılı 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

tezkeresi 1~ XII - 1939 tarihinde 1148 sıwılı 

3/130 

3/133 

3/136 

3/137 

3/138 

3/ 139 

Bergama merkez köy katibierinden olub aslen Aydı

nın orta mahallesinden Bililioğlu Ahmed diğer adı 
Ahmed Salih Tüzünün ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekalet tezkeresi 

Gil'esunun Keşab nııhiyesinin Barççakırlı köyünden 
Ekinci diğer adı Şeyranlıoğullarmdan Mustafaoğlu 

:Memed Seyrarun ölüm cezasına çarptırılmmıı hakkm
da Başvekiliet tezkaresi 

Gümriik ve inlıiaarlar vekaJ.etinin 1934 yılına aid ay
niyat kati hesııb' ecdvelierinin gönderildiği hakkında 
Gümriik ve inlıisarlar vekilieti tezkeresi 
Istanbul mebusu Ali Karni Akyiizün teşrii masuruye
tinin kaldırılması hakkında Başvekiliet tezkeresi 

Urfa mebusu Sami İşbayın teşrii masumyetinin kal
dırılması hakkında Başvekiil.et tezkeresi 

Urfa mcbusu Şeref Uluğun leşril mruıuniyetinin kal
dırılması hakkında Bıışvekillct tczkl'resl 

karar olarak kabul edilmi~tir. 

15 . XII - 1939 tarihinde 1149 sayılı 
kıırar olaı-ak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarilıindc 1150 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhruıebo.t eneümenindedir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1153 sayılı 
kıırlir olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1157 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1158 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir, 



No. HuiAsaııı: Muamelesi 

3/ l·J.I l\feı·sinin M(•sudi~·e mahallesinden Osmanoğlu Ah· 
ıııed Cingözün ölüm reuısıııa ı:arptırılması hakluncin 

· Bıışw•kfıl~t tezkoresi 2!) - XI - 1!)39 tarihinde HükUmet 
taı-afındmı geri alınmıştır. 

3j l-+2 ·~alonıw Haylan kiiyünderı Kasımoğullııruıdun Ah 
ıııedoğlu Ali Özutcş ilc Ahmedoğlu F'eitnh Özatcşi1ı 
öliim CC7.Mllla eaı-ptırılmıılaı·ı hukkındıı Başvekfılel 

tezkoı· si 
3/ 14!3 

3/ 14-+ 

3/ 1-+5 

Hiz~tıin Çamlıhel nıalıallPsincl~ıı ~atıroğullarııulıuı 

llırnhiınoğln Meme<l S.alıınenin ölüm cczasrııa ~arp· 
tmlması hakkında Bıışveklilct tPzkPresi 

'l'ekirdnğın Batmaz mahallesinde mukim nslcıı De~· · 

raıılr Rüst ıııoğlu .Ali ]3ariniıJ ölüm rezasma ~arpt ı 
rılması hakkında Başvckiilet t<.'zkcrP~i 

1 r m·ire gönd<.'rilcn Ata.~emilitcl'lcriıı 

lıaı·eıı·ııh verililı ''erilmiyB<'eğiniıı 

Bıışvckalet te1.kercsi 

hizmetçit rı ıc;ın 

tcfsiı·i hakkında 

3/ 146 Ornııfıı kanununtın 3H4 say ılı kımunun 5 nci mad
de ile tadil edi len 127 nci maddesinin son fılmı.sı-

.Ad! iye 'ncümeııindPclir . , 

Adli,ve eneüıneniııdl•di ı·. 

20 - Xl! - 1939 tarihinde 1151 ~a~r ıJı 

karar olarak kabtıl edilmiştir. 

10. ]V- 1940 tnrilıindc 1170 sa~rılı 

kar,ıı· alıırak kabul edilmişti ı · . 

nıiı tefsiri haklanda Başveki\let tczkcresi Zirnal cneümenindcdir. 
3/ 1-+7 Riıcnin Nohlapso köyünden Liirozoğullarıudan Os

ıııanoğlu eli\! Kalpusun ölüm cczıısııııı eaı·ptll'llınası 

hakkında Başvcki'ılet tczk<'l'<' ·i 22 - · J1 - 1939 taribinde 1159 sıı,\'Jlı 

3/ 14 Şad( ıncnaiıkı dalıilinde rnuhta' ziirraa tcvzi eelilc
cek aı·aziyc dair olan 1505 sayılı kanun'J.ın şünııılü 

. karar olamk kabul eclilnıiştir. 

salıasınııı ta.vini hakkında Buşvoki\lct tezleeresi AdliyE' cncümenind dir. 
3j 14!l 'l'ıışocaklıll'l ni7,aııınamesinin hil'in~i maddesinin ter-

siri lıı\.kkıuda Bıışvekillt>l tezkcr si ~!aliye eııcüıneııiııdcdir . 
3/ 155 IIıızirıın : ağustos 1939 a~· laruıa ııid ı·apoı·uıı slınul-

duğuıııı dair Oivaııı ımıhııscbat ri:vııseti tczkeı·csi 17 - I - 1940 turihiııde 1167 \ 'C 

V - 1!l40 tarihinde 1173 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir . 

3/ 156 Riz(•niu Pa7.Rl' kaz!IJ · nın lıağlı Oarorla köyiiııden Kal
oğullarından Hasanoğlu Osman Kalın öliiın ~ezasmn 

'3/ 1G2 

3/ lli:l 

çıırptll'llma. ı hakkmdıı Bıışvtkiilet tczkcı·csi 22 - XII - 1939 tarihinde 1160 sayılı 
karar olarak kııbul edilmi., tir. 

Umumi, mülhak ve hiL~Usi bütı:cl<'rlc idar ooilen d>ı
ireler w lx-lediyclerle serına.vesiniıı tamamı Devlete 
yeyu helediye ve.va husu. i iclnr<'lere Hi\1 rlıüre ve mü
csscs ler arıısındaki ihtilf~flııı·ın hıhkiııı yolile halli 
Jıakkındnki 3533 sa~,lı kanuntın tcfsirinc dııiı· Boş· 

YPkiilet tezkcre. i 
h·yıızrııııı Balbnllı köyünden R üs ~'iııoğlıı Tevfik 

Alpekin ölüm ~ezasına ~arptll'llnın ı hakkıncin Ba.>ı

vckület tezkere i 

Bütçe cncümeııindediı•. 

Adliye ncümenindedir. 



No. 

3/164 Oürünün Kirazlık mıı)ı.aUcsindcn ' Alımedoğlu Said 
Yenerin ölüm cezasına çarptı nlması hakkında Baş-

Muameles1 

vekillot tezkercsi Adli.v~ cncümcııindedi r. 
3/165 Istanbul mebusu Galib Bahtiyar Gökerin teşrii ma-

suıllyetinin kaldınlması hakkında nşvekl\let tezkeresi. 20 - XII - 1939 tarihinde 1154 sa.vılı 
karar olurak kabul edilıniştiı ·. 

3/166 lVIuşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemi! Yurganın 
ölüm cezasına çarptırılroası hakkında Ba.5vekii.let tez-
kereRi Adli.n"! (•nı•iimcnindeJir. 

3/167 Silivriııin Danamandn·a köyünden Abdullahoğlu Mus
tafa Karabulutun ölüm cezasına çarptıruması hak-
kında Ba.5vekii.let tezkercsi 

3/169 Geyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan 
Yılınazın ölüm cezasına çarptırılınası hakkında Baş-

2ii - xn . l93$l taı~hiııue 1161 sa~·ılı 
kııı·ııı· olill·ak kabul edilmiştir. 

veklilet tezkeresi AdUyc eneüıncnindcdir. 
3/170 Of kazasının Yaranoz köyünden Deli İbrahimoğulla

rından Sadullahoğlu Mustafa Korkınazın ölüm ceza-
sına çarptırıJması hakkında Başvekalet tezkoresi Adliyı- cnciimenindedir. 

- -,."Ciillöiii > V -< Ciöliö:ll---

4 - Takrirler 

Biı-iıı ~i l ~t iınıı i~iııdc ( l G) tukl'ir verilmiş 
ol uh lnııılnrılaıı (-l l ii karar olaı·ak, (2) i 
hakkındaki mazbatu okunarak kabul edil 
miş. ( ~ ) i okıınmuş ,-c (7) ide gelecek lç:
tiınaa llalmıştır. 

l"cvkalii.de l~tim adan müdevvcr (4) tak
ı·irdcn (1) i karar olarak, (1) i haklundaki 
ımızlıatıı okunarak kabul edilmiş ve (2) ide 
ikin<'i lçtimaa ~almıştır. 

A · . Birinci İçtima içinde verilen takrirler 

4/8 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 mali yılı 
bütçesinde 350 000 liralık münakale yapılmıısına dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında ı . xn . 1939 taıihind okunmuşhtr. 

4/ 9 !stanbul (Ziya Karamursal) • Arzulıal encümeninin 
1 -~II· 1939 tarihli haftalık karar cedvelindeki 350, 
351 ve 389 sayılı kararlarm Umumi lleyette müzake
resine dair (351 sayılı karar haklandaki mazbata 
1171 sayılı karar olarak kabul edilmiş ve. 389 sayılı ka. 
rar haklundaki mazbata da kabul edilıniştir) . Arzuhal eııcüınenindedir. 



No. 

4/10. 

4/ 11 

Hul!sa.sı 

Trabzon (Srrrr Day) - Kramursal hakimi Nuh Nec
yettin · canıdarlroğluının teknüd muamelesi luıklnnda 
Divanı muhasebat riyaseti mütıı.Jaasr ilc Divanr ımıha
sebat cncümeni mnzbntıı.~mın 2 nci fıkrnsrnrn yeni
den tedkikı hakkında 

' Tokad (Nazmı Poroy) - Arzuhal eııcümeıı.inin 6-XII-
1939 tarih ve 10 nuınara.Jı haftalık karar ccdveliııdeki 

Muamelesi 

Bü tGc cnciiınenindediı·. 

463 sayılr kararın Umumi Heyettc müzakeresine daiı· · Arzuha.J cncümenindedh. 
4/ 12 Trabzo}l (Ha..~ Saka ve ·seyhan Hilıni Uran) - Mee

lis içtiromnın 18 mart 1940 pazartesi gününe t.ıılikrna 
dair 18 - I - 1940 tarihinde 1168 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 13 Manisa (Refik İnce) - Arzuhal encümenının 18-llJ-
1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 668 sayılı ko 
rarm Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/ 14 Siird (Şefik Özdemir) - Arzuhal cncümeninin 8-lV-
1940 tarihli haftalık karaı· cedvelindeki 1134 sayılı 

kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/15 Rize (Fund Sirmen) - .A.rzuha.J encümerunrn 15-IV-
1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1159 sayılı 

3 - V II - 1940 tal'ihiııde 1189 sayılı 
karar olarak kabul edilmi~tir. 

B•ı Jııısustaki Arzuhal encümcni muz
batası 22 - V - 1940 taı·ihinde kabul 
cd;lmL~tir. 

kararın Umuın1 Heyette müzakeresine dair Arzuhal cncüınenindedir. 

4/16 Diyarbakır (Gl. Kiil.zıın Sevüktekin ve Erzurum Şük 

rü Koçak) - Büyük ·Millet Meclisinin orJuya selilm 
ve mulıabbetleriniıı ibliiğmıı dair 

4/ 17 'l'okod (Nilzım Poroy) - Aı·zulıal encümeninin 29- IV 
l 940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1411 sayılı 

korarın Umumi Heyetle müzak>resinc dair 

4/18 

4/19 

4/20 

. 4/ 21 

.Mwı (Hakkı Kılıcoğlu) - Türk kanunu medenisinin 
274 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair 
1\fanisn (Refik İnce) - Devlet memurları aylıklurının 
tcvhid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kııt ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı (.i:\Iali ve 
sınai müesseseler) ibaresin in tefsi ri lıakkında 

Istanbul (Gl. Kilzun Karabekir) - Ereğli havzai falı
miyesi mııdcn arnelesinin hukukıma müteallik 151 sa
yılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Ankara ( Akıı Gündüz ) - Arzuhal encümeıı.inin 

7 -VII - 1940 tarihli haftalık karar cedvelindcki 2031 
.sayılı k(lrnrın Umumi He;vette müzakeresirıe dair 

28 - V - 1940 tarihinde 1180 sayılı 

karar olarak kabul edilınişt.ir. 

Bu lıusustuki Ar-.<~ubal encümeıı.i muz
batası 14 - VI - 1940 tal'ihinde kabul 
edilmiştir. 

1 

10 - vn -1940 tarihinde okunmuştur. 

BütÇe encümenindedir. 

Adliye cncümenindedir. 

.Arz~a.J encümenindedir. 
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4/22 Trabzon (Hasa_ıi Saka ve Seyhan Hilmi Uran) - Mec
lis içtimıi.mın 1 ikinci tcşrin 1940 tarihine kadar tali-
ltına dair ll - IX - 1940 tarihinde 1193 sayılı 

karar olarıık kabul edilmiştir. 

B - Fev~lade İçtimadan müdevver talairler 

4j1 gski 1ozgııd ( l~nıin Draınan) - Arzuhal cn~Jünıeni

nin 13- lV - 1936 tarihli Haftalık karar ceJvclindeki 
263 suyı lı kararın llmumi Heyetle müzaker<'sine dair .Arz1ılıal eneümenindedir. 

4/ 2 Eski Yozg-arl (Emin Draınıın ) - Ar:mlıal encümeni
nin 2»- TV- 1938 tarihli Haftalık karaı· c·edvr lindcki 
1402 sa.nlı knraı·ın Umumi Frryette müzakeresine dair 8 - I •- 1940 tarihinde 1165 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 3 .!~sk i \'ozgnd ( F.nıiıı Dı·aınau ) - Arzubul eııı~ümcni

nin 1 - Yf - 193 \ 'C lfi- VI - 1938 tarihli Ilaftalık ka
ı·ar cedvellcriudeki 1620 ve 16-!0 Rayılı kaı·ııHarııı 

Unııııni U t",\'l'llP nıiizııke ı·r~in(' rlıı. iı· 

4/ 6 Tl'llhzon .( :-iını lla~·ı - lli vaııı nıuhıısclıatııı ür, aylık 

rııpoı·ları Üz('rinc ittihnz edilmektc olon karadıırın 

Bu Jıusustaki Arzuhal encüıneni maz
batası 20 - V - 1940 tarihinde kabul 
dilmiştir. 

mPri ,vrt vr şümulünün tayini hııkkında Maliye encümenindodir. 

5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (1 ') tane muhtelif evı-ak gelmiştir. 
Bunlardan (2) i karar olarak kabul edilmiş 

(ll ) i okunmuş, (1) i tasvib edilmiş, (1) nin 
Hükumctc tcvdiinc karar verilmiş ve (2) ide 

nıznameye alınmıştır. Mütebaki (1) evrak ge
lecek lçtimaa kalmıştu·. 

Fevkalft.de lçtinıadan müdev,rer (4) evrak 
ikinei İ<;tima:ı kalmıştır . 

A - Birinci İçtima içinde gelen muhtelif evrak 

5/15 Büyük l\IilleL l\leclisi 1939 yılı eylul ayı hi'Sabı hak-
kında Meclis hesabiarının tedkilo encüıneııi mazbatıısı 6 - XII - 1939 tarihinde okuııınuştu.r. 

5/ 16 .Askeri katibiikten mütekaid İrfan Ak)iiz bakinnda 
.Askeri ~ mahkemesince verilmiş olan karaı· ile 



No. Hulasası Muamelesi 

1145 numaralı karann ne suretle telif ectileceğine dair 
Divanı muhascbat cncümeni mazbatası 31 - V - 1940 tarihinde 1187 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
5/17 Yarbay Memed Salahattin Sagıın hakkında Askeri 

temyiı mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı ka
nun muvacehesinde saliihiyet noktasından tedkikı ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali kararlara 
esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla tesbiti hakkın-

da Divanı muhasebat encümeni mazbatası '13 - V - 1940 tarihinde 1174 sayılı 
karar olarak kabul. cdilnıi~tiı:. 

5/18 Erzincan ve havalisi yer saı~ınt1Sı feluketi münasebe
tile !ran milletinin, Türk milletinin derin kederine 
iştirak ettiğine dair lran Meclisi Mebusan Riyasctin-
den gelen telgraf 3 - I - 1940 tariJıinde okunmuştur. 

5/19 Erziııcan ve havalisi yer sarsıntısı feluketi münasebe
tile Mısır Mebusan Meclisi ve Mısır milleti naınına 

5/20 

5/21 

5/22 

5/23 

derin taziyeti mutazammın telgraf 

Erzincan ve havalisi yer sarsınt ısı felaketi münasebe
tile Mısır halknun ve senato azasının taziyetini muta
zammın telgraf 
Erzincan ve havalisi yer sarsın.tısı felaketi münascbe
tile Lüksemburg Parlamentosu Reisliğinden gelen 
tel gr af 

Zelzele felaketi dolay15ile taziyeti mutazanurıın Japon 
:M:ebusan Meclisi Riyasetinden gelen telgraf 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divaru mu
hasebat 1938 mali yılı kati hesab cedvellerinin sunul
duğuna dair M:eclis hcsablarmın tedkilri oneüroeni 
mazbaUısı' 

5/24 K\itahya merkez jıındarma komutanı yüzbaşı Zeki 
Berkamıına bağlanan tekaüd maaşının malilliyct dere
cesile tashihin imkan olub olmadığının tayini lıak-

3 - I - 1940 tarihinde olturunuştur. 

3 - I - 1940 tarihinde okunmuştur. 

8 - I - 1940 tariJıinde okumnuştur. 

12 - I - 1940 tarihinde okunmuştur. 

Hııziııo hesabı umumisine idhal edil
mek üzere 18 - III - 1940 tarihinde 
Hükfımete tevdiine karar verilmiş

tir. 

kındıı Divanı muha~ bat encüıneni nıazbatası Adliye encümenindedir . 

. 5/ 25 . Erzincan ve havallsinin uğradığı felii.kct delayısile 
Irak Meclisi l\1cbusan Riyasctindeu gelen telgraf 17 - J - 1940 tarihinde okunmuştur. 

5/26 Büyük Millet Meclisi 1939 yılı birinci te,şriıı : birinci 
kfuıun ayları hesabı hakkında 1\Iuı·akıblik raporu 20- lJ ı - 1940 tarihinde ekunınuştuı·. 

5/27 Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları hak-
kuıda Meclis hesabıarının tcdkiki oneüroeni ınazbatası 15 - IV - 1940 tarihinde tasvib edil

miştir. 

5/28 Büyük 1\[illet Meclisi 1940 yılı ikinci kilnon ayı he
sabı hakkında 1\Ieclis hesablannın tedkiki encünıeni 

ınıızlıatası 10 -IV - 1940 tarihinde okunmu.~tur. 
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5/ 29 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı şubat ve mart ayları 
hesabı hakkında Meclis hesablannın tedkil;i encüm<'
ni muzbatası 

5/ 30 Büyük Millet Mccli~i vıı müştemiliit ı ile 1\li ll saraylar 
ve köşklerdeki eşya hakkında Mcc liı; lı esuhl.ı rının ted
kik ı encüııı eni mazbatası 

5/31 Büyük Millet Meclisi Hl40 yılı nisan '' e mayıs ayları 

Muamelesi 

7 - VIJL . 1940 tarihinde okunnıuş
tur. 

11 - IX - 1940 tnı·ihinde okıı)l,muıı

tur. 

hesabı hakkında Murakıblik raporu l l IX - 1940 tarihinde ruzııaıneye. 
5/32 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziı·an vc temmuz 

aylar ı hesabı tmkkında Mumkılılik raporu ll - 1 X - J 940 tarihinde ruznaıueye. 

B . Fevkalade İçtimadan n üdevver muhtelif evrak 

5/1 Rasim Asım i le Muı·t aza k apt an ad laı·ında iki yurd-
daşa aid olan ıııotör hakkında Arzuhal encümeııi 

m az batası 
5/2 nursa ,.;]ii.yeti iskilll i&lerindc kuJiınıılıııaktıı ikeıı 

vekiılet emrinf.' ahnaıı lsrnnil Hakkı lııık kıııda Şura 

yi devl<'tçe ittihnz olunun rrnı karı·e ı·nt a dııiı· Aı·. 

A rzuJıal en\'ümeııiııdedir. 

zuhal e n cüıııe ni ın ozbatnııı Adiiye eıH·ümenindedir. 

5/ 3 Kütahya ıııüslııntıkı Mcmed Sııid in. hak imler· kıı 

nununuıı ımı va kkıı t ınarldesi·nin (A) fıkr:ısıııa t ev
fikıııı tı> k ııiidı> srvki iP ıni.iddeti Jıizmctiı ~> ~öre ve-
rilmek is1enilcn pıı ı·anm vizesi icııh ı>dih etnüye-
Cf.'ğiııe daiı· Di vaııı ınulı ası>bat l!tırümeni mazbatası Adli:vc cnrümcnindedir. 

5/JJ Kazııııı; vl'rp;isi knnunumın 8 nci maclcle.;iııi tııdil 

eden 3258 saJllı kanunun fi nci maddesinin 1 nci 
fıkrıısıııın tefsirine rlıı ir Divııııı mulıa~ehat encü
ıneni ınıızlıatası 

--•ll!lll!l:> o-<eall!!"!!---· 

Adiiye en ~i.i.meııindedir. 



.· 

6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

Hirinri 1ı;tinıa i~indf• ıııütcnrvvi hususııtıı 

:ıid (167) ' ııınc evrak gelmiş olub bunlardan 
(27 \ i l~n·ıık kalenıüw. (79 ) ıı ldııı ·c H yr-

tinf'. ( 1-J.) ii Kiitiipaneye, (43 ) ü Matbaaya . 
ı :i ) ü Za bıt kalem ini'. (1) i Daiı·e miidürlü~ü 

m• havnl (• edi l miştir . 

Ka yi d 
No. r ereden geldiği 

129 l stıınhul vil5_v<'tindı• ıı 

.130 lı~miı · vilit.veıiuden 

131 (Himrük vı• inhisarlar \ ". 

l!l2 Oiimrük ve inhi aı·lar \ ' . 

J!l3 Anknr·ıı Kızıl a~· nwı·k<'z R. 

134 Dh•anı mııhasPhat R. 

135 ls. l ' . M. 

1:J6 \' rı. . )Jii . 

J37 M-atbaa müdürlüğü 

138 Matbaa müdürlüğü 

139 U ıı.tbııa müdürlüğü 

140 Mııtbaıı müdürlüğü 

141 Ma.tboa müdürlüğü 

142 Matlırm müdürlüğü 

Hulasi\Sl Muamelesi 

Kavmıiu nıemnuasıııııı l!l ııetı (· iluin- Mııtlı ıııı ıııiidürliiğ-iiııı • . 

den bir tane gönderilmesi hakkında 

1!)37- 1938 yılına aid istatistik kitıı- l<ütiipnnc ~Iii . 

hından bir tane ıriirıclt>ı·ilnll'~ i hıık -

krnda 

Kavımi n ınecnıuusınııı l !l ıı cu ciluin- i\Iııthııa mürlüı·Hiğiiuı• . 

· d<'n beş tane gündc ı· ilın es i hakl<ınd~ 

Kavıınin mccınnasııım 20 ııı·i ı·ildin - Mııt lııın wiidürliiğüıu· . 

d n be~ tanesinin ıriinderilıncsi hak-
kıııdıı 

19-J.O ,vılına aid takvinıiııdL•n ~l celi ~ Idare hryetin!'. 
için alınıı~ıık ınikdıırın lıildirilııı csi 

hakkrnda 

1 avanin mL•eınuasınııı 20 ıu• i eiluin- ~lathııa oıüdiiı·lüf{iinr . 

den yüz aclcd göndt•rilını•: i hakkında 

1932- 193 nıali ist ııt iııt il< ,l'l llığındaıı l~vrak kalı>nıiıı P. 

on aded gönderildiği hakkında 

Kavanjıı ıııecnınıısıııııı Hl ıwu ı· ildin - ı\1atlı ıııı nıüdüı·liiğüııc. 

den beş tanesinin g-iiııd P r· ilnı cıı i hak-
kında 

Matbıııı.du yaptiııcak tamirat hak- ldıı rı> lıryt'tiıı e. 
landa 

Matbaa müstahdemiıı i için 35 tııkurı 1rlarc heyetinr. 
iş elbisesi yaptırıJın ııs ı haklanda 

N(atbaa için 500 kil o odumm veril - !daı<' hcyı•tiıır. 

mesi hakkında 

.M:atbaıınm sarfettiği l kt_rik ve hıı - 1dım· ht>~' <'l i IH'. 

''agazına. a.id faturalarm sunulduğu 

hakkinda 

M:atbaanm ihtiyacı huluıııın lev:ı- Idare heyetine. 
zınun tedariki hakimıda 

Matbaa beUilariJ lambalara ıı.id ld a ı·t> hcyPtiııc. 

musluklarm tamiri hakkında 



K& yi d 
No. Nereden geldiği 

143 Devlet Şurnsı U. Kii.. 

144 Ankara Ni:imune 

Baştabibliğinden 

145 . H . P . . Ka . 

146 Matbaa nıüdürlüğii 

147 UaLbaa müdürlüğü 

l·lil Maliye V . 

hastanesi 

149 Alman,va Bü,viik l~ l~iliğindPn 

150 Anadolu ajansı U. Mü . 

151 Nafiu V. 

152 Sıhha1 vı• Iç. Mn . V . teftiş U . 

R. 

Il'i3 .\fııtlııw müdtirlüğü 

l fi -! .Mathııa müdürlüğü 

lfı :i )[athaa müdürlüğü 

1 fı6 Matbaa M. 

lfıl Bıılık <•sil' ı '. H. 1' . R. 

l~ı ı-. 'l'alırıııı Bii,,·ük ~l<:i li ii'iıı dt•ıı 

Kavanin 
ıündeu 

lıakknıda 

HulAsuı: 

mcemuasınm 20 nei cil-
15 aıleelinin gönderi lmesi 

.Muamelesi 

Mathan miidül'lüğüııP. 

ltiyaseti Cümhw· ınenıurlıı rıııdan Evrak kıılenıin., , 

Merudulı Salih Atasevini n tedayj 

üçretirıin tesv iyesi hakkında 

Uümhurreisi İsmet Lıönünün irad E\'l'ak kalemint' . 
huyurd.nkları nutukdaıı 30 tanesi-
nin göndcrildiği hakkında 

1 u~c kiığıdı alınması hakkındıı l dııı·ı• heyetine. 

Kaydi terkin edilen mü ı·ettih Lbrııh iııı Mııthaıı rniidül'l üğüne . 

. czcrin iadci memm·iycti hakkında 

Kavanin mecmuasından iki takımının Matlma müdürlüğüne. 

gönderilnıes i hakkında 

Kavaniıı ınccnıuıısının 20 nci ci ldinden Mathan nıüdiiı·lüğüıw . 

iki tane gönderilmesi hakkında 

Kavanin mecmuasının 19, 20 nci cild- Matbaa müdürlüğüne . 

lerinden ikişer tani'sinin gönderilmesi 
hakkında 

~ivas - "Erzurum demiryoluna aid ma- P.l'l'ak kalemin . 
•lal.va vı• nlbümlcrin göndcrildiği hak-
kında 

Kanınin mecmuasının 19 ve 20 nci 
cildierinden birer tane ~önderilmesi 

hakkında 

Matbaa müdürlüğüne 

Lüzum görülen ba?.ı l eva.z ımı.n ııluıma · Jdıın· lı eyl' tiıı e . 
~ı hakkında 

~Jatbaaya aid bazı ihtiyaçların te- lıt nı·f> h e~· l'tirıc· . 
ınini hnkkmda 

Matbuaya aid hnzı noksıınların ikmali Idare heyetin(' 
hakkında 

Kuşe kiiğrdı almması hakkında Ida re h ey<>tiııl' . 

Bir lnl<ını kıl\'aııin ıııeı·ıııuası ıtii ııdı·- :\Intlına ınüdürlüğiinı: . 

ı ·i lnıcsi hakkı.ııdu 

~[c('Jis Kütü pıı ıı~s i i ı;iıı Hu:r.ıwm ei Ldııre heyetine. 
.'· t•vııı i yı•i inııı gnzl'lt"ii ııiıı aboıı t•siıı<' 

ıl t•nını l'<ii lib t•dilml.'yc<'l'ğini ıı hiltlil'il -
ıncsi hakkındıı 

'l'>~pu V<' kudnstro uıııuuı ıııüdiir mu- telare hey tinc. 
avini .Ahmed Konll' ilı' 'l'apu sicilieri 
ıııütlürü ~ıtkı Fosfoı·a daiıııi uubuli-
,\'1' ' csikaııı \'('rilmesi hakkın<lu 



Ka yi d 
No. 
~ 

Nereden geldiği 

160' Mathan ıniidürlüğü 

161 J\fııliyt> vl'killcti 

162 IIukıık ilmini yayma kurumu 
Bş. K. 

MO-

Muamelesi 

Matbaa ııı uk inist mııavini Nizaıııl't- !dare heyetint>. 
Lin Yı lma~.ııı ııskcrliktl'n dönerek Ya-
zii'esin(' bıu .lııdığ ı ha kk:rııdn 

Bir takım kavaııin ıncrnına.~ı \!'Önde- M.a.tbaa müdürlüğüne. 

ı·ilmesi lıakkrndn 

Hukuk ilm ini yayımı kurumu koııJ'e- Evrak kalemine. 
ransrıııı ıı !d progr:ım ı n snnııldnğıı 

baklanda 

163 Norvcç Parlfımcn tosıı 

komitesi R. 
obel Nobel sulh nıükıif>llrna ııid irsal olu- Kiitlipaııe Mü. 

uaıı heyannaınenin ıılfikadarlaı·a tc,·-

164 Hariciyc \ '. Uuknk ııılişaviı·

liğindeıı 

165 Matbaa müdürlüğü 

zii hakimıda 

Kavanin ıı :ecmuasınııı 1 ~ n<'i ei l diıı- Matbaa müdürliiğüne. 

den sonm ~ıkanlnı·ın KÖndrrilnıl'si 

hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- ldııı·e heyetine. 
vagazine aid faturalaı·ıo sUIJulduğu 

hakkında 

166 mum mütekaidini askeriye Mütekaidini askeriye cemiyetinin çı- Jdare heyetine. 
cemiyeti reisliği kardığı takviıı..ılerden satın alınması 

hakkında 

167 M. M. V. Deniz muhasebe mü
dürlüğü 

168 Matbaa müdürlüğü 

169 Maliye V. 

Kavanin mecmuasının 20 nci cildin- Mathan nıüdül'lüğün e. 

den iki tanesinin gönderilmesi hak-
kında 

Askerliktctı dönen mücellid Fuad Oii- !'dare heyetine. 
cün vazifeye başladığı hakkında 

Kavanin mecmuasının 19 ve 20 nci Matbaa müdüı·lüğüne. 

cildierinden dörder a-led gönderil-
mesi hakkında 

170 Bş. V. Neşriyat ve 
venat nıüdürlüğüü 

müdev- Kavaniıı mecınuo.sının 20 nci cildin- Matbaa miidürlüğüne . 

den beş tanesinin gönderilmesi hak-
kında 

171 Balıkesir halkevi .Başkanlığı Gönderilen kavanin mecmuasınııı Matbaa müdiirliiğüue. 

alındığı hakkında 

172 Türkiye turink ve otomobil 
kulübü müdürlüğü 

173 Matbaa müdürlüğüü 

174 faarif V. 

175 Riycsti ümhur U. Kii. 

Kulübün neşrettiği broşürden gön- E''rıı.k kalemine. 
derildiği hakkında 

Elektt·o makinesi ile mücellidlıaneye İdare heyetine. 
lüzumlu olan diğer malzemenin sa-
tın alınması hakkında 

:.\fiili saraylardaki 300 parça Karagö- Evrak kalemine. 
zün Topkapı saraY1 müzesine verilmesi 
hakkında 

Dolmabahçe sarayuıdaki sarı sofra ta- ldıır~ı heyetine. 
kımlarından 20 ad d bardağın vc:>ril-
JTICBİ hakk ında 



Kayid 
No. 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

Hl2 

N ereden geldiği 

i\latbaa müdürlüğü 

Bş. Y. l statistik M. 1\Iü. 

Matbıı.ıı müdürlüğü 

Nafia V. 

Baş . V. Ncşriyat ve ınüdevve-
nat Mü. 

Devlet şfu·ası JGt . u. 

C. H. P. u. Ka. 

J83 P . '1'. '1'. 1\fü. 

261 -

Hu13sasr Muamelesi 

Matbaa lcvazım ihtiyacının lt•rnini ilc idare heyetine. 
Vilüoı·ya Prıdal merdane .ru.nudau iki 
lunesinin yaptırılması hnkkındn 

Maarif yıllığınuan beş lanesinLll gön- Kütiipane Mü. 
dorildiği lıaldnncla 

Kuı·~un dökiim ocağının tamiri hak- Jclar(' heye1 iııe. 
kın da 

Nafia eserlerini nıulıtevi thırğiıleıı Evı·ak kalemine. 
420 nded giimlerildii;>i hakkında 

Üçün~ü tertib düstunın 20 nci cildin- ı·;n·a l; kal •m ine. 
den GO adcd gönderildiği hakkında 

Kavaııin ınecıııuasınıu 1!1 ncu ci!diıı- ~luLIMa nıüdül'lüğünt>. 

dmı bir taııe gönderilmesi hakkında 

J<avn.niıı meenıuasmm 20 nci cilrlin- Matbaa nıüdiil'lüğüne . 

den 80 tanesinin gö:idel'ilınesi hak-
kında 

Y'eni ç ıkacak telefon ı·elıbcrinin Evrak kalemine. 
diziliş ~eklin.in tayin ve tesbitine 
dair 

184 Sıhhai ve içtima1 muavenei V. 1 ilfL 5 nci devı·eleı·e aid Arzuhal en- J\latbaa nıüdiirlüğüııc. 

cümen i haftalık karar ecdvelierinden 

185 Türkiye Ziraat mühendisler 
birliği reisliği 

186 Matbaa müdürlüğü 

187 Ankııra P. T. T . Mü. 

18 .Matbaa müdürlüğü 

J ' 9 lliiiıınkalat veluUeti 

190 :MünakaliLL vekö.leti 

l 91 AdJiye vekilieti 

192 'l'okad valiliğinden 

birer tane gönderilmesi hakkında 

Birliğin tertib ettiği sm·i konferans- -;vrıık kalemiue. 
!ara aid davet.iyelerin göııderi ldiği 

hakkında 

f"Üzum gÖrülen bazı Jevnzımııı teda ri- ld ttl (" Myetiııe. 
ki hakkında 

Kavallin nıeeıııuasınnı 19 ve 20 nei lVIIıtlııın nriirlüdüğüııc 

cildlcıinden birer tane göudel'ilmesi 
haklun da 

:Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- Jelare heyetine. 
vagazına aid faturaların sunulduğu 

hakkında 

Kavııırin .meemuasile zabıt ceridelcri
nin nıevcudlaruıdan birer takımının 
gönderilmesi hakkında 

1940 senesi için Meclis bütçesine ko- ldarc· heyetiııe . 
nulınası ltızıhlgelen posta ve telefon 
ücreti hakkında 

Pariste intişar eden Milletierin h u- J<lvra k kal.!'mine. 
k-uk'i hayatı hakkındaki eserden döı1 

ndt'd sttlıuiduğu hakkında 

Meclis bahçıvanlarından H:ıSilo .\yta- Ldııı·r hcyı•tiııe . 

cın mezuniyetiı:ıin illmdidi hakkında 



~d 
No. Nereden ~dili 

l!l:3 i\'fıııı.rif vckalcti 

26~-

HulAauı Muamelesi 

Kavıtniıı nıccmuasile zahıt ccrideleri- Mathan müdürlüğüne. 
nin mevcuularuıdan hire ı· tane I{Ön -

deı·ilmesi haklanda 

J!J-l 8tibıııık rııüdlil'lüğii Kavanin rn ecmuasınııı :lO ıı~:i cilcüıı- Mathnu miidüı·lüğüne. 

den bir tan gönderilmesi hakimıda 

195 li'cridun F'ikri Bingöl nwbusu Kavaııin nıecınuasmdan 13 \ ' C 20 nci .Mııthaa ıııiitlürlüğüııe . 

196 'l'apu ve kadastro U. Mü. 
Teft i~ H. R. 

cildiorile son çıkan zııhıtların !(iJnclr
rilınesi haklanda 

l:hıı.iueye aiıl ıı.nızi hakkında ihba 
ratta bulunan Zahıt memurlarmdau 
!Uitnuran Tezgiray ile Vecilıi I~ıkeriıı 
sorulan sualierc cevab ''crıne l eri lııık -
kmda · 

Zabıt kalemine. 

197 Birinci li. )'[üfettişliğiııdeıı Uüoeydoğu kitabuıtlıın hiı· taııe giiıı - Kütüpant' Mü 
de~:ildiği hakkında 

198 Peridnıı J:o'ikT'i Bingöl mebusu Kavanin rnccımıasımn l2 nci cilılile Matbaa müdürlüğüne. 

son çıkan zahıtlıwuıın göııderil mc~ i 

hakkında 

199 :\latb:ıa müdürlüğü l\iatbaanm sııı·fettiği t•lcktrik 1·c ha- Idare lıeyetiıı!' . 
vagazına aid fııturnlaı· ilişik olaı-ıık 

gönderildiği haklanda 

200 l>ivıını Mu. lt. Kavaniıı rnecnıuasınııı :; nci cildin: Mathan rnüdiirlüğüıı ... 
de~ 25 ııued göııderilınt>si hakkmdu 

201 tslatistik ll. M.ü. 193 - 1939 seneleı·iıır aid ~oııuııcu Kiit üpaııe hi. ii. 
cild ı:ııııu.ıııi istatistiğinılı•n iki ndr·d 

202 t tatistik U. Mü. 

203 Matbaa müdürlüğü 

204 ümerbank U. Mü. 

205 Sıhbat ve İç. Mu. V. 

205 Çin sefar.ethanesinden 

206 Matbaa müdürlüğü 

l07 Matbaa müdürlüğü 

20 M'atbaa müdürlüğü 

gönderildiği haklmıd:ı 

1938 - 1939 senelerine aid 10 rıcu Evrak kaleminE>. 
cild umumi istatistiğinden bir aded 
göndeı·ildiği hakkında 

Nümı:ıııesi ilişik kağıddnn 4(? top mu- ldarı> lıı>yetiıw . 

bayan edilmesi hakkında 

Kavanin mecmuasının 18, 19, 20 nci Mat.baıı. ıııüdüı-lüğüut'. 

cilellerinden birer tane gönderilmesi 
l.ıakkında 

Sıhhl propaganda alişlerinden iki ta- Evrak ka\eıııiıı~. 
kıılı.ının gönderildiği hakkında 

Fransızca teşkilatı esasiye kanunı:ııı- Evı·ak kalemine. 
dan bir aded gönderilmesi hakkında 

Tashih kıs.ınındaki elektrik lAmbala- lclare lıeyetiııt> . 

rının masalara muvazi bir ekilde 
konulmasının temini hakkında 

SOO top beyaz kağıddnn alırıma ı lduı·e heyetine. 
hakkında 

Makinciere yapılan yayiara aid fatu- Idare bcyetint.' . 
raların gönderildiği hakkında .. ... , ... 



Ka. yi d 
No. Nereden geldi~ 

209 lstanbnl muhakemat Mii. 

210 Matbaa Mü. 

211 Matbaa müdürlüğü 

212 Hamburı:!"ıs Res. \1plt-Vınır-

lıafts-ArPhur 

213 !zmir llnRusi muhııselıP tıılı 
ııil Mc. 

:.!14 lsUıtist· ik U. Mü. 

215 tstaıistik U. Mü . 

21fi MnliyP V 

2 17 RPr·liıı Riiyiik t'lçiliği 

21R Mathna müdürlüğü 

219 Istatist ik U. Mü . 

220 Ankara Valiliğinden 

- 263 -

Kavanin mecmuasının 20 nci cild.in
rlen iki tane gönderilmesi hakkında 

Yazılı levazınıın alınması hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve 
havagazma aid faturaların sunul
rhığu Jıaklunda 

Hamburgta tı-cssü. etmiş olaıı düıı 
ya arşivine aid risalelerden iki ta 
nesinin gönderildiği hakkında 

Aydm mcbusu Adnan Mendcı·esirı 

bina vergisinden olan borcu hakkm
da 

Muıı.melesi 

M nt lınn ıniirlüf'liiğünt> . 

ldur·t• lıeyetirıt>. 

lclııre heyetin\'. 

Kiitüpnrw Mii. 

1 dıı.ro> he.vı• t ın t'. 

Memurlar istatistikinden iki tan<' F,,·rnk kalenıinı> . 

;(Önderild iği hakkında 

Memurlar istntistiğindeıı be · tane F.vrıık kalemini'. 
gönrlı>rilrl iği hakkında 

Bazı znbıt eeridclerinuı giinderil- ~ı ıı ı hııa nıüdüı·lii~iinı•. 

ıııesi lıakkında 

Etment Brandinin Türkiye hak- l\iitiipane Mü. 
kındıı istediği bazı malfinıatrn veril -
ınesine dair 

Makinelcre aid yedek par11a liste- ldıır·e beyE'tinf' . 
sinin sunulduğu hakkında 
Memurlar istatistiğinden bir tane Kiitüpanr Mü. 
gönderildiği hakkında 

Pasif korunma kursuna i~tirak ede- trlıır·e hevetinE' . 
cek memurlarm isimlerinin bil-
dil'ilmesi hakkında 

221 Ankara Kızılb y tahakkuk şu- B3ZI malfunat aluunak üzere aba- Evrak kaJE'mine. 
besi şelliği hattin Karaoğlunun şubeyc müracaat 

etmesi haklanda 

222 ı:;ünıerbank U. Mii 

223 Harieiye V. 

224 llfathııa miidürlüğii 

22!i Istatistik . fü . 

226 Matbaa müdürlüğü 

Kavanin mecmuasının 18, 19, 20 nci :Matbııa mürlürlüj(ürıt> . 

cildierinden birer tane gönderilmesi 
hakkında 

Boğazlar rejimi hakkındaki mukave- Bvrak kalPınine . 

lenin maddei mahsusasma tevfikan 
gönderilen rapordan 50 aded takdlın 
olunduğu hakkında 

Matbaanın sarrettiği elektrik ve hava Jdıır·p hı•.vı•tin•' 
gazma aid faruraların sunulduğu hak-
kında 

1938 - 1939 senelerine aid ikinci cild J<.]vrak knl<>nıırıı-. 

istatistikten iki aded gönderild.iği lıak-

kında 

Bir el arabası alınması hakkında ldaı" h yetiııt: . 



Kay id 
No. Nereden ~ldiği 

227 Münakaliit veld\leti 

228 J\[cı·kez JufzıssıJıha müessescsi 
Mü. 

229 ;\[atbııa. müdürlüğü 

230 Ankara cısiiye ticın·ct malı ki!-
sinden 

2~!1 Aıılmı-:ı v:ıliliğ'indt'll 

23~ Bozii.viik lıPit'Cli,vP lt 

233 Dtllıili,ve vck~ l eti 

23-f llhıtlıaıı ıııiidür-liiğli 

2:Jii .\llirıakııliıt \'C k illet i 

2:35 ~liir·k hııvu. kuruımı Bş. K. 

237 ,,I:ıthaa müdürlüğü 

238 ;\[atbaıı müdül'lüğii 

2:39 Dıılıili~·e \ '. Kalemi nuıhgııs 

?ll ii. 

2-!0 Belediyeler bankası Mii. 

·241 l\1eclis hc:-sııbları tedkik encü
meni R. 

242 Iatbaıı müdüı·lüğii 

- 264 -

HnlasiiBI Muamelesi 

Sivas lokomotif atal.yesinin resmi kü- Bvrak kalemine. 
sa<lıtta aid lıııt ıra madalyalarındau 

4ıı aded gönderildiği h~kkında 
Türk lııfzıssıJıha biyi l.oji tecrübi mec- l~vrak kal em in e. 
nıaasmuı hirinci cildinden bir aded 
Kiinderil liği hakknıda 

ı\fatbaadıı mevcud nıerdane tutkalla- ldar·c heyetine. 
rm ın tc belili lı akkında 

i\•[eclis binası inşaatı müteahhidi Ha- Dair·e nıüdül'lü~iiıı e. 

san Rcın•i:vc ıı.id ioızalarllll mulıtcvi 

mukavelenam nin tekrar iade edilmek 
iizcr·c gönderilın esi hakkında 

Meclistr yapı l an paşif korunma teş- ldnr·e heyetine. 
kil:1tınrıı kontroliirll' müsaade ecl il -
rııt•si lıııkkıııdn 

ln (iııli ~rhi<llikl er·inde yupı l arıık mc- Evrak kalemine. 
r · ıısiııı i~irı Mcelis azıısından hir hcy-
1'\irı i~timk Pttiri lıncsi hakkında 

Kııvmıirı rnı•rıııuıısrııırı 1 - !l ncıı ci ld- .Mııtbaıı müdürlüii;ünc. 
Jpr·iııdı>ıı hir·pr· tnııe göndeı·ilmPsi lıak-

krııdıı 

~ ı .. tıııııuurı sıı ı ·fettiği elektrik ve ha- Idare heyetine. 
\'a:ııızrıı;ı a id faturalarnı gönderi ldi-
;};i lıakkrrıd:ı 

13iı· taluıır kal'anin ıneeınuası göııde- Matbaa nıiiJiirlüğürıe. 

r ·ilrıı~si lıakkıncla 

1'ürk hava klırumu 7 nci kurulta.vı- Zabıt kalerııiııe. 

rıırı ac,:ılrşr dıılııyrsilc Mcc•lis istoııoğ-

nıflanııın Jı.ızu· bulundurulmıısı hak-
kıııua 

:)ıhhi lıir sn kabr temini hakkında 

lllatbaamn ><arictitği elektrik ve lıa

l'ııgazpw uid faturaların giinderildiği 
h:ıkknıdn 

".'llı•rlis ımlırt ceı·idel erind n birer ta
rı~ g-öııder·ilıucsi hakkında 

1- III- 1940 taribinden itibaren çıkan 
zabıtların gönderilmesi hakkında 

Dolmabahçe sarayındaki eşyayı ta
dad ile avdet eden heyetten Ankara 
nıcbusu Şakir Kınacının vefatı dalayı-

sile hesabının ona göre yapılması hak-
kında 

!dare h eyeti ne . 

İdare heyetiııe . 

Matbaa müdürlüğüne. 

Mathaa ınüdiil'liiğürı.e. 

1clnre hı>yetinE>. 

Matbaa işletine mıılzemesinin temini idare heyetine. 
dileğinc dair 



Ka. yi d 
No. Nereden geldiği 

:!·U ~l ııthaa miidürliiğii 

2-J.::i .:\fııtlıaa nıiidürlüğ-ii 

2-J.(i '!'ii ı ·k ııınııı · i 1' c·ı> ıı ıiyı·ti IL 

2-l-7 llarieiye V. 

::!.J.:- )!illi 'llt'H~ · Inr .\Iii. 

2-J.!l )fi111 ~ııra~·lıı ı · :\Iü. 

2.1 1 Mat hııa müdürlüğü 

:!.):! ı\latlıaa ıııiidiirlüğü 

ı!5<J Scdıııl . \ tıııııaıı : %ıoııgulrlak li
scsi h ocası 

:!~ı.J. Milli ·M. Y. 

:!.i.i .\lııtlı:tıı ıııiirlürliij!ii 

::!~ıli Tiirk lıı11 a kıırııııın llş. l' . 

:!.>7 )lııtlıaa ıııiiclüı·liiı;:ü 

:!fı'- ~1athan ııııiclüdiiıhi 

:!5!! Matbaa ıııütlürlüiHi 

:21)0 :Milli ~ımı~lıır Mü. 

265-

BulAsası Muamelesi 

'Matlıaa i ~lctnw ııı:ılzl • ıut·siııiıı ll'cl:ıri l;i ld ııı·c lıeyl'tiııc. 

hakkı nda 

)fıılhaa i~lt·tııır ııınlırnwsinin ıııulıa- 1rlnı·e lı~Jyetiııc. 
yaası lıakkıııda 

)l:ıllıaıı i ~lclı11r ıııalz~nıı••i11iıı ıııulmyu - ldııre lı r•yr liııe. 
;ı,, lınkk11ıda 

Ilim üen·tinc aid fHilll'ı11111l ~önclcril· lclıırt' lıryrliıw. 
ıliiri lıakloncla . 

Tok~·uda llafri,\iıt c·c·ıııi.wti tıırufııı· K iitüınıııe )tü. 
dan ı{iinrlrril·ıı est'l·iıı )[e(·lis kiitiilılııı· 

ııc·siııı• kıınulııııısı lıakkııırlıı 

Y;ılovadal;i Hi .nıseti t'iimlııır lııitihi l llare heyetine. 

ıınııııııiliği bimı.~ıııın iıı~ıı~ı lıııkkııHlaki 

ıııii zııyt'duı i n ll•kl'ar iliinınıı dııir 

Bc•yll·ı·ll!'yi sam~ ınrla yapılac·ak IJaıı ldaı·e heyetine. 

tıırlilfıt lıakkıııdıı 

tM<'nOğl'l:ıf ::liil<'yııınn D<'nıil'iıı kısa l dıırr lw.v tiııe. 
lıiznıetini ifa <'tmek iiZl'l'<' S<'\'kohın-

clıı~uı ı a c1air 

lld ad<'d nıflı dcılap yaptırılınıı~ı hıık- l rlıı ı ·r l ır~·etiııe. 

In nrla 

Ha~kı şulı<'xinden :,;ükrii Bvzkırııı as- lclııı·r heyetiıw 
kpı·e ıılıııdıjh hakkında 

ı ,iseııin 1940 deı·s yılı hııtmısı csnin- Kütiipan(• ~tü. 

ılPıı oıı ıırlı>d sunıılduibı ha kkıııtlıı 

Pi.nıdo hinba~ısı Hüsnü J>uııılunun ldııı·c h('yctinc. 

Meclis ıııuhafız talım· kıımnııd~ıılı i'n-

ıııı tıı~-iıı olul\lluğıı hakkında 

~lııkiııc clair si ir:in liit.ıımln g-öı·üle- l claı·r lıı>~·ctinc: 
rrk ~ılılıi tcrtibnt ıılırıınıı~ı lıııl<kındn 

Türk hıwn kurnııııı ııiıaııınııııırxiıırlt'n Kütüpaıı • Mü. 
20 aılecl I.(Öorleı·ilr.liği lıakkırıdıı 

lfathannın ihti~-arı lınlnıınıı ı ... ,·az ırııın hlııı·e heyetine. 

Illithayansı haklondıı 

lfııtbaııııııı ol ktrik Ye lınvaırıızitıc' a.id ldııı·c heyetine. 

i'ıı t uı·alıı rı göııcll'ı·iltliıii bttkkıııda 

Matbaa makineleri içiıı liizuınlu bu- l<.iill'<' lır·yl'tiııe . 
lunan tahtalana sııtm nlııırnıısı hak-
kında 

Yalova<'l.ıı. jnşn e<.lilcel'k Hıyııscli ('iiııı lrlıll'l· h c •y!'tiıw. 
hur katibi umumililı lıiııa~ının ihıı-

lrsi yapıldığı hnkkmrla 

lli~ik listt·ıle ,\'n;(J]ı k;mıııiıı ıııt<'ıııu:ı ~latlınıı ıııürliirlüğünr. 
lanuııı göıııl l'iluıc. i lwl;kınılıı 



Kayid 
No. Nereden geldifi 

262' l ,; t ııtistik 1' . ) 'Iii . 

263 ,\lııtlw;ı ıııütlüdiiğii 

264 :->ünıpı-Jııınk l ' . 1\rü. 

2~ -

MuamelMi 

Ilk tcşrin ayında yapılacak umumi nü- Kütiipnm· ~1ü. 

f ııs ~nyıını hakkındıık:i taJimııtnaın<>-

dcn bir aden göndel'ildiği hakkında 

~ıatbıumın illti,,·ıwı bulunan kağıdın ldnı·e heydine. 

a l ııımıısı hakkında 

Kağıd sand:ık lann ıı süprüntü atılıııa- lduı·(' lıeyt>t ııw . 

IlliiSI hııkktndU 

261\ \' ast'i ~·· n iizı·rı )IRii}'l' r . ll\'1.1- oksan bulunan zııl ııt ceridesil e kııvıı - Mııtlıa;ı ıııiidiirliiı!iiıı ~. 

kat.lıırıııdan nin ın • ·ırıualıınn dıııı vı•rilıru·si hakkın -

266 Baı:;vrkiılı·t 

dıı 

R<'sml vı· lııı,qusi dt~ire V(' f('şekkiiJlf' - İd:ıı· t' IW.I'Piıııo>. 

riu ordu kı .vafctlt• ı·ile ayıı·t edilmesi 

lıakkıudaki rapordan bir Ltıııc ıtöııılı·-

ı·ildiği hakimıda 

267 l:'ıhlwt ,.,. ı~ıiıııııi ınıtııt·~>ııı • t \' . Kavıınin ınN•ırıuasıııın 19 vı• 20 nci MathaR nıiidiirliiı!iin~ . 

cilclleı·indeıı 12 şer In ne göııdcril m esi 

:.!61'! l•:ıibn rık ı ·. Mii. 

:.!fı!l JhıhiJjyp \'. 

hakkmda 

Kok kömürü saL ışuıın baukıı ta rıı fıı ı - 1 •tar c lı<>.vı · t ıııı ·. 
ılan tı>ınin cclilı•ı·eğ i hakkında 

tki takım kavaniıı ııı(·~ııııuısı gönrlPıil - MathaM uıiidiiı · liiihiııı •. 

nıı•si hakkında 

2i0 ll . A. Ayiuna 'rokıın nı~htısıı 'l'ahsisıı.tına aid ~eki ka.vbı>tliğindnn İ dıw<' lı eyrlın r. 

biı· yenisinin •'•·ı·ilnıP. i hııkkııııiıı 

271 Mathna Mii . lntertayh mnkiııalnı·ıı11ln yııpıları l.n - İriAı·r lıeyı·lııı r. 

272 :\lathnıı .\I ii . 

27:! )li lll ~flra .vlar M ii. 

274 Antakyıı (' . H. P. lrlare H . 
Reis VP. 

27'i Oibwl • aııat lar akademisi Mü . 

:.!76 ~lalhAa :\li.ı . 

:m ~fal bııı1 Mü. 

~1ııt lıaıı M ii. 

nı i rat hedeleiııe a icl fntııra gönd!'ril . 

diği hakkınıin 

Matbuarını sıırfl'ltiği elektrik ve ha- ldaı· ı• hl':vı·ııııe . 
vııgazına aid fııturalarııı göndı>rildi -

iii hakkında 

Resmi gazetelerdeıı h irer lım e ııön-

dPı·ilnıesi lıokkmdn 

Meclis znhıtlnrındaıı iki takımının 

zöııderilmcHi hakkında 

Dolmııbahçe saraynıdaki es kı Türk 
)<anatkiirlarma aicl bazı l avhıılflnn 

.\knclemiye rlt>\' l'i hakkmda 

Evr·nk kııl e nıin ( · . 

Mutlına nıiidüı· lüjiiinP . 

P:vı·ak kalenıiıw. 

~:Bi rıwtr<> Iraput bezi i\(' 100 kilo so- lrlııı · r he,vetıııı> . 
da mnhayaası hakkırıda 

Matbaannı arfettiği elektrik ve ha- lrlarP lıeyı• tiıll' . 

vagazma aid fntllrııları,ı göndcrildiği 

h akk"JDda 

Dört ticarethaued!'n satın alınan lev- ldııı·t• he~· rtiıı t>. 
vaz.ımıı. aid faturıılurrn gönderildiği 
bakkmda 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

~i!l Sıhlıııt n · l çtinıai Mu. V. 

- 261 -

Hulasası M uaıneleıri 

Sılılıi propaganda risalrlerinin gön- Kü1iipAııı> Mü . 
ıleı·ildiği hakkında 

:.! O l'rı ·:ı." · nı.,cıııtııı><ı ılirektiir'iüihi l!l.J.i sen sine aid ahom· fııttıı·ası gön- Y.ııhll kulı>ıuiııe 

28J )'eıh•k subay okulu mü 

::!t-l:! )i illi ,\lüd afıııı 
,. 

:.!i-: ı ~[atlıaıı .\Illi 

:.!'--1 [!Jıı< \l ;ıtlııııı Mü . 

:!~ .~, . \la t l• ı ı:ı ~Iii 

~ 'ti ı ı :ı lı ılı~ ı· \ ' 

·h .. -
- 1 

:-; , k ~lua•l·ıwt \' . 

~~~ . \ ııkaı·" ı 'ü.nılıuı · iyı· t. j[jj ı · 

:.!l-!1 1 [aı·iı · iyc \' 

:.!!lll )luli .I'P \ ' ı • kiLiııl ı 

29:! . \ nkıını l\11.1lıı) ı·ı·ıoi .1·ı:ı i R. 

dcrildiği hakkında 

Zabıt memuru A . ihııd Akdo!'llya Zabıt mü. 
ınemuı-iyet maaşının verilmı~8i liizıın-

geldiğine dair 

Piyade üsteğnwni Ne(·t.lct Kıı.ılkanı;- Idare heyı·tin~ . 

ılın MP<'Iis Mtılıaüz talıuı·u emrine 
verildiği hıı.kkında 

Matbuaya lü ztunlu hulunnıı kiı~ıd- lılnn• lıeyetiıı!' . 
lııı·ııı a l mmıtsı hakkmdn 

lus gazeli'si abone ücretiıw ni<l t'atıı · ldııre lwyNiııt> 

nınm ı<iindori ldiği lıakkınd:ı 

.\latbııaııırı sıırfettiği elektrik ,. • ha- l dııı·ı• lıı·yl'ti ııı•· . 
vagaı:ına aid t'ııturnlann ıcöndı•l'ildiji:i 

hııkkıuda 

JdıLrc 1'Q.ksiınatr kitabıııdıııı oıı ıı d !'d E1· ı·~k kıılı·ıııine . 
ı!ii ıu..l(! rildiği hakkmda 

Kavanin oıecınualarındıın lıııı. rlm·rıım .\1 nthıın ıııüdür lü ğünl'. 

!!iinderilnwRi hakkında 

lliinderil(>n iki aded davetiycniıı ımı - 1-:vruk knleıniı'w. 

hatabiarı ~iirrl ınebusu aki Bekmsn 
ilt· ~lanişıı melnt~n YBıjM Ü?.I'Y<' l<•lıli
ği hakkında 

I{Pi · iciinıhur tı·lıı·ikfıt ınıı H iri lıeş adtıd l<lıı ı ·ı· lıl'yf't iııt· 

davcti~'r iirncği ile ınerasinıc ııid pto· 
)!rııından yirmi >ı.ck-d .~öndı•ı·ildiği 

lı akkında 

\fpwud 7Jıhrl Pt'ridl'lt>rinden hiı· tn - \1 ıııhıtıı ııılidlirl ügüne. 

kıııu ııııı giindı•rilmesi hakkındıı 

Ba.ı;ı ın lırt cı•rirlt'lı•riııin ıtön JI'ri l ııı~"i .\ la ı hıut nı iiılü 1'1 ilğiiııe . 
hakkrnda 

Kızılay Ce>miyetin.iıı l!l-U ~·ılı tııhinı - 2\1nthuıı ıııiidüı·lüıflilH' . 

IP ri nden sa. tm a lınnııı ı hakkırıda 

2!!3 AtanıHn l!:nni!Uiılak lisı·si Ciönd rdiği kitnhlann herl;•lini istiyor Kütiipaııı> ;\Iii . 
muııllimi 

:.!9-1 RiyasNicüınlıuı· l ' mwııi l<ii . Dolnıalıahçu sarayındaki ınevıo ııd ku- ld ur·ı· hcy,•tiııl' . 

delılerden lıazı lıırtnııı Riyıuıetieümhu ı · 

Uu il't' nıiidüı·liiğiiııt· l' t• ı·ilıııP<i lı 



7 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine ha.va.le edilen arzuhaller 

T3iriııti l ı;tinı;ı zn ı·fıncln .\ ı ·zıılıal ı·ıH·iiıııt•· 
n ine (1 :3~5 ) ııı·whAI wı·i lıııi~ ıohılı , lıuıılnı·

dan ( 107) si \' dtiılctlcre , ( 1) i cncliıııeııl c r,·, 

(J ) i Katibi umunıiliğe (.!;ijnflerilnıi~. ( 2~3 ) i 

k ııı·ııı·ıı ı·ııpt .. dilıııi~ . ı !l :ıl ı i ı • ıwiiıııt·ııd<· kııl 

ıııı~tıı·. \' Hilı>ıı ı :!9:> ı k a ı ·ııı· \.1 ::~o ııııınıı ı·ulı 

Ha ftalık kııı·aı· ı·Pdn-liııılı• ı ııiiııdı· ri~t ir. 

Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arımhal hulusa~ı l\Iuamelesi 

1114/1167 .Bımlıır : Yarı köydE' Umuın.J harbd malül l<aldığındnn M . . M. Vekilletiııc. 

Mustafa Kaplan ıııaaş ta!ı si~ini istiyor. 
1115/ 1168 Manisa: Cezııevind<' mcv- Bakiyci müddrti cczaiych• ı·iııiıı ııf- 1\anıl'll. mptı>d ilııı iş ti ı·. 

kuf ~aşid Sapmaz ve ar. fini istiyorlar. 

ll16/ Jl69 lstıuılml: Erkek lisesi S. 9 - (i - 1939 tarihli ve 381 o. ar- Kararn ı·aptcdilıı ıi ştiı·. 

4. ' o. J 985 Orhan 'l'ım- zulıaline ektir. 
man elilc. 

1117/ 11 i O Anadolu ajunsı tahsil- Eşlıas tarafından haklarına va.ki ın ü- 1-i:>ıram ı ·a pt NI i lrıı iştiı·. 

dal'l lU. Yıldırım ve ar. dahalenin menine dair. 
lll / 1171 Yıısu fdi : Hayvan sağlık Kııyınııkam ı.-.ral J•lı,. ı tarlırdiJeıı ~, Kaı·anı ı·ııptedilmiştir. 

ırıt•ı· ııı:·•ı f'!'mil Alpıieııı iı · lira cezayi .::ı ııl;:cıi ııiı: kal.l :ııi ıı~>ı~ı hak · 
kın da 

1119/ 1172 Bursa : Tahtılkal e No. 1 Muhtacı muavenet olduklarııı<lan Dil- J<]ııt•iiuH•ud~dir . 

Ömer 'fekcan ve ar. kCınıetçe yardım yapılmasını istiyor
lar. 

1120/ 1173 Istanbul: Bomonti l:)iliih- . :i\[ahkemeye tevdi tRrihin,len bcraııL 1\ııı·ııı·ıı nıptt><lilıııiştir. 
şör caddesi No. G7 Iii A. 
Riza Şenkan . 

kararı verildiği tarihe kıtdar geçen 
nı üddete ai d istibkakııı m Ycrilnıcsinc 

dair 
1121 / 1174 'l'erıne : .1! araca köyiinıl,, Değirmenin muamele ~·crgL'inr liılıi .\l:ıl i.,·c nkiıleliııe . 

değirmen salıibi Balıuettin tutulınoınıısuıııı teminine tlair 
Tarhan ve ar. 

1122/ 1176 Uzunköprü : Orta eami 'rahakkuk ettiriltın ıııuıııııtıl<' , ... ı·gisi ~ l ııliyt• ,·ekiiletiıı<> . 

1123/1177 

mahallesi Said Ulu~ny hakkındaki dilekltJrinin ııazıırı itiba-

Edı-cmit : Şt'Ckat ma
hallesi o. 40 Zt'lilıu 1k
ba 1 ve eşi ..H em P<l Hill!· 
lanıtenıci 

ra alınarak mıığdur cdilm('nıe<ıi dil<'
ğine dair 

Borcundan dolayı ııloilaı· uıii,lürlli- 1\.ıı ruı·a raptt•Jilnıiştir. 

ğünce satılan emiiık ve akarından nıü -

tebaki kalan ıuatlubunun verilmesine 
dair 



Kay id 

No. 
A rıulıal sahibinin 

iısiın ve adresi 

M9 -

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

1124/ 117 lstuubul : Eyuu Kuıu- Babalarının belediye biriktirme yar- Karanı ı•apteılilıniştir. 

kavak caddesi No. 4!l Pik- dım sandığına veroiği :ıiclııt.a mukn-
ret ~okul! u oğlu vo kar- bil kendilerine ik ra zat .'· :ı pılnıası w 
deşi. tahsillerine devamlarınlll tt~ıniııi dil<>-

ğino dair 

1125/1179 Lf~uııköprü: :Miınar Hay- On scne)jk hizmetinin tckaüdlük Kımmı mptt>dilın iştiı ·. 

rettin ınektebi J,arşııu No. müddetine malıRuhu lıalıkuuhıki 

10 Harndi Dernıau. 116/lGS No. ~rımhnlioı• <>kt. iı· . 

lJ:W n.~tl . \dı)atııaıı : ı·; ıııııi,, ·..ı ka- llmı~ IWJ'UI'llllll ı·,• l ' i ilı · iauli \iiZil't•- Kııı ·uı·a ı·a plı·dilnıiştiı·. 
ı·akviLı elik ;\lcmeJ Kız- sinin ll·ıııini ılil~ı(iııı• tlniı·. 

ulJı. 

1 1~1 Jlı-:! ,\ ııkal'll : lııkıliıh ıııalı~l- ~:ı - TX - 1:l39 laı· ilı ,.e JOH ııuıııııralı Knrarıı mptetlilınişlir . 
lı•si Tıı,,· laıı >OI<ak .\o. 1 : ıı·~ıılıııliııc ı• ktir . 

L'l'lfıl Akyıldız. 

112R/ 1J 8:3 l•:rziıwaıı : K uı·ıııay ııllıa .'' . \ rzıılwl l'llrüım·ııiııiıı S. -l."i \ ' l' :,! .~:; Knrııı·ıı nıptt>dilıııiştir . 

1' . T . 1\ . ('t•vml 1\ ınsıııı. ıııııııarnlı kıır>ıı·ıwı itirıız •·diyııı ·. 

11:.!!1; 11 8-1 'J'nılızoıı : .\ nıl'illıoyu ııııı - 1 !Oi sayılı luıııııııuıı .ı ıı<·Ü ınııdJ .. sil.· Kamı·a ı ·ı.qılcdilııı~~ıir . 

lı:ılll·sindl:' Zi<·pı· l•:lhP.I·i. lııık k:ızııııılığı ikı·aıııiyı•siııiıı \' o • ı ·i lwı •-

11:{0/ 11 5 Selızı·ı·i pımıl'llıdıı. ll a
lı·ıı Diyıırhııkır nskcri 
Jııırisıınt•sinıl•• .\ li (liiıı 

ı.:iiı·dii. 

Jl31 ; 1 L~li .\ııkunı : Pvstaıw l·addı•
si .\ lıdllllıılı nteli kııı·şısı 

:\n. 1 ·~ı ii~enı·l' Üzıl<'nıi ı ·. 

11 !!:! ' ll i ( :i;Hı·n : )Jalkoç nıalıııl 

lı·siııık• )J. Ali 13ozkurd. 

11:J3/ l ı sı; , \ıııııs.,·a : Stıi'Hiaı· ınalıal
Jı.siıuiP .\lınll'd Yoıııuk . 

sinP daiı · . 

Kulurdu Jivııııı lı<lrlıiııt·ı · isti~\· ;ılı Kaı ·ı~ı·ıı ı·ııptedilııü~tiı·. 

ı•dilnwktı· olnn h:ılınsııırıı ııwvkııf'i) ı·-

tiııe ııilı:ı~·l't , . ,,ı·ilmPsiııiıı !t•ıııiııi di -

l<'ğinc dair. 

.\ııknm i\lnlııarlık ılaiı ·ı·,iııd;·ıı lı;ıka - l·:ııriinıellllı-dir . 

ı·,·tı• nıııı·u7. kııldıi('ıııd:ııı ~ikiı.n•t ı•ıli · 

,\'01'. 

lin·uç ka ı·aı·ının r ' fi i Ic ll· k ı·u.ı· pul is 1\ ııı·u ı·a ı·u ptcdi lıniştir. 
ııı(·s l ckinc ıılmnın~ııu i~liyor. 

Kii.v hiilı:ı•lcri lıakkıııtlııki dilekh•ri l ~ııı•iinıeıırlNliı · . 

ııiıı ııazıır·ı itiloııı·ı· ulrııınasın:ı d:ıiı·. 

1134/ 1189 Tııksiııı • !stanbul : Jtecclı 'l'ekaüdlüjiünün son mcınuriyl'ti Üz<'- K:Hı~ı·ıı ı·ııptl'dilınişt.ir. 

1135/ 1190 

1136/1191 

Pş. caddesi Tan aparLınıa- rindcn yapılmasını istiyor. 
nı No. 1. Süreyya Yurda-
kuL 

Ra na: Buğdayı koruma 
kontrol memuru Sabri Di

ııo eşi Makbulc Dino. 

Hl'yhelinda: Ayyıldız cad

desi o. 23 Osman Tun
cer. 

Zeveinden temellük ettiği istihk:ıkı J<~ncüuıeıulerlir. 

nın yüzde on üzerinden verilmesini is-
tiyor. 

Deniz lisesinden ~ıkarılan oğlumuı Kıwaı·a raptellilnıiştiı·. 

müsebbibleri lıak.kmda t:ıhkikatı ya-
pılma. ını isti~·.,r. 

113i ' 1192 l zıııiı· - Borno,·a: Yeni ct> ıtodosta hll'akf ,~., v:ine mukabil hir e'' Eıwüıııcndcdir. 
sokak No. 4 .Ad.ile Bulıı- YN'ilm«?';i. 

-·' lı: eri 



!tay id Arzuhal sa.h.ibini:lı 
o. isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

lt3 '/1 Hl3 Gülpazarı - Bii<)Cik: ~~sl<i 13 - l.X -1939 tarih v~ !-156 numın·alı Kanıra ı·apte<liJıniştir. 

mnliyl' 1·ı•znNhtı1 ı ilz ıın arznlıalinc oktir. 
Otu. 

1139/1194 Jfauisa : Ceza tl\'iudc ınıılı 

kum Naşiu Sapmıız ve ar. 

1HO/Jl95 Burdıtr: Oçdibek mahııl 
lesi Tıırau cııdde::ıi . o. 7 
Etem Kapa. 

1141/ 11!16 Bnurum : Aşağı Yoncalık 
mahallesinde Dr. Y. hzH· 
tin Dolgungil. 

1142/ J 197 livı-il : 1\Jcmcd K olalı. 

LH:J/ 119 

1144/ 1199 

11'45/ 1200 

ıHu/ 1201 

1147/1202 

Kıı·kağaı:: Gelen be na
hiyesinde .A. 11hamj Gök

alp. 

Beyoğlu . 1stanbul : i
haugir caddesi Kaya 
ııpa.rtıınanı Mıılıuıud Bel
~dil . 

aimbeyli: Kan köyünde 
mütekaid miilfixim Ahmed 
Öz li i. 
~·ortth : .Mck1ubcıı Şl.'v

kPt Yıldırım . 

~·ındıklr - İstaııbııl " '' u-

heyilhı•.'· Oaıni sokıık 1\u. 
ı:,ı Hulusi t!ngül. 

11-JH/ l:.!O!l !-ıııınsuıı Gezaeviııdı• 

mAh kıinı ~ii'Yi\ıdt> l~tk . 

l1.J!l/ !~O.ı Aııkıım : Dikmen t>addc
si Yrş ~okıık f:ürkaıı Ap. 
:-Ir'. 4 Kı•nıın .Asafkıın . 

llil0/ 1205 Trahzou : 'em rcil!'ı· Nu. 
1 ı MıLlı nı url ;\fer·!'an. 

Bakiye kalan hapis f'exalaı·ıuın affine Kaı·anı mp_tediJmiştir. 

dair. 

1\raliUiyet mııa~ı tahşisinı• dair. 

D. D. yoll ar ı idam~iııı·c nızifesine ni
hayet verilmesi hAkkındaki kamru.ı 

tcdkiki hakkında. 

Eııl'iiınendeJiı ·. 

Karara raptcdilıniştir . 

lzınit- tica.ret mahkem<•sindeıı şikayet Ariliye vekiılt-tiue. 
ediyor. 

liiimıı miixtı•ııid ıılneağıııııı ,·Hilnwsi. 

3527 sayılı al kımuıtunnn 3 neü nıad

desile heyeti mahsusa kurarları ı·efc

dildiğind n tc ka ii d ııııııışın m vt>rilme-
sine dair. 

Kanıı·ıı rııı•t dilnıiştiı· . 

.\1. .\1 . \' cka l etiıı ı• . 

Hukuku tasarruf i .vc.~i lıııkkıııda cşlıııs .\uliy t> vekıi i ('Line. 
tarafından vaki müdahalenin menine 
dair. 

Açıkla VI' Yt'krılı•t cımind • huluııtlıı- Kııı•arıı ı·ap~!'dilmiştir . 

ğu miiddı•te aitl mııllulıuııun vPrilnw-
siJı e dair. 

11ı1m nhktııııınuı irtfıızil e .ll ııliv ı•ı·ı• l·:ıwiitn ,• ıHletli r . 
ıııııt hılııınıın ''Prilnıc~iıw ılııiı- . 

<;eri kalan ınalıkfınıiyı•t ı•ı •z>ı~ıııııı ııf- Karara ı-apt.,dilmiştir. 

fiıır dair. 

P. 'I' . '1'. ldıırcsiııCl' mdro N'<~nsı ola - Kaı·ııra ı-aptı:dilmiştiı· . 
rak tııll'lı L'<lilcn hı·ş Jirıı f'<'7.ıınnı nlın -

nııınwsmı isi iyor. 

Hclcdiyece .nktırııarı ga~·ı-iıııeukulü- Kııı·nr· ;ı ı ·;ıptf'flilıuiştir. 

niiıı taznıiııi il iı•ııh ('(lenlrr nııkkın-

d~ lakilı~t .'·opılmıısını iı<tiyor. 

ı Li l t l:!Oti t sküdaı· : ~ultaııtrıwsi :\lıılfili.vı•tiııiıı tevsik ı i lt• ılı• ı· ~ .ı üz •- Karıırıı rııpirdi lmiştiı ·. 
l' nıalettinpaşıı sııkıık :\o. ı·iııdı>ıı ınoıış tnh~iı-iııi i · ti .voı·. 
-1 .~l'l'kı•t l>iirl.'r. 

l![ı:l , 1:.!01 lııl'bolu : ;\lali\1 ı·ınl'kli 

yarLay l>ı-. Rifal Ortuıı 

TerCih zıuııııu ınııtlulmnuu V<'rilıue~i Kıırıım ı·aptediımiştir. 

lıııkknıdıı 



Ka yi d 
No. · 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

271 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

ll ii~~ / 1 ~0~ t ' nkupıını lstnnhnl !Tmnmi hııriı<le maJiıl kal d ı ğı n dıın Kamra raptedilmiştir . 
Yı•şiltnlııııılıa 8alihpaşıı ınnaş tahsisini istiyor·. 
ı ·atlUl'Sİ ~ ey lı 11ahi SO· 

loık ~o.:.! .\ . ,\ nıi .\ ~t·n. 

1154/1209 L\yvahj{ : Cezaevi h ki- Tı•tlihiniu teoıini ililcğine dair. 
uıi S nd ct Başar . 

Kır ı·arn raptediloıişti ı·. 

1J5!ı/ l ::!I(J g;ıhk sir· : Muı·adlı ma

hallesi 'l'ekkc ~o . " · ::!R. 
fsmnil Güboz . 

llfı6j l :!ll • \ r·t vi n : Çar~ı nınha l le

sinde No. ll. .'cr·vt't Yni 
ın . 

J ı:ıi/ 1 212 E~kişelıir : Aktnıni nın 

hallesi '!'apon solmk ı\o. 

45. Şııhin Kar·ataş . 

1 1:; / ı:! ı :1 Du r·sıı : K ıwail~·a.~ uııı 

hallesi Koeailyas çıkıııazı 
o. 6. Mem!'d (')r.J,aıı . 

11fi9f l214 hınit : ltfaiyc kaı·şısı 
No. ıo; ı. ~liı-ıır· i 1 'n ı · ıı 

nıa.ıı . 

J ı60/ 121 :J .<\laçanı : Jliiıu c ııus kii
~· iinde Ahııa•d Kulıil ay. 

1161 / 12111 ı:ileı·ik : Biı·inri ilk okul 
haşöğı·ptrneııi Rl'şad 'l'aı·

can. 
llti:! / 121i .Adilr·evıı z : Bekiı· Yiğit. 

'l'üWn hayii ikı-ıııniyesirıin veı·ilmı•si Kanıı·a raptedilmiştir. 

hflkkında. 

1171 sayılı karıunun J 9 ııumarnh ;'\'!aliye ''r kiılc t ine . 

tcfsir ınucibince Bazin('den taksitle 
~aını alılığı evin hakiyı> tnksitleı·i -

ııiıı alınınanınsına dair. 

!'olis konıiseı ·iııdeıı ve zahıta ıııı>tnllt'- Kıımrn ı·apfNlilıniştir. 

larındau şikily~t ediyor. 

Lskan veyn bor~lannıa ııtıt'('ti l c- 50 rl ii- Erwümeııderliı- . 

ııiim arav.i vı• rilmesine dair. 

6 - VT - J9:J9 taribii nr·znholine ek1.ir. lümıra rıı.ptt'rli l nıiştir . 

Katıalaçma ıııükellefiy<'tindeıı mun- Kıınıı-a rnı•tı>dilmişt i r ·. 

fiyetlcrini istiyorlar. 
Yeni bıı.tem kıı.ııuntınll !{Ör\' deı·ece- J\ıı.rıı.ra ı-aptcdilnıiştir. 

sinin tayininde yapılan haksızlığın 

ıliizeltilmc:-sini istiyor. 

.\dilrc:-vazın kaza olmıısını istiyor.. Kıırara raptedilmiştir . 

1 )(;;{ / l:!lH .\ııkıua : )laliyı· wcslek J.ı ali.ve ıııe~ lck ın ktebi talimatnarııt•- Knraı·a raptf'dilı:ııiştir . 

nıl'kt ehi talelıe~iııdı·rı o. sinin 1-1 ve 15 nci nı~dılriHiııirı tu -
-l:l!l lhsını . \Jp. dilini Ui~· ı· . 

Jlö-l ' l:.!ı !ı Ankara : Atıllıi'y ıııahal- :\fıılı1leıı t(•kaüdlüğüııüu iera.sını isli- Karara raptedilmiştir. 

l<•si Xn. 220 S . ~adir yıır. 

1165 / 1:!2 1 

Hoz_vij{it . 

• \nk:ını : LJivmıı muha
sehal munılulılaı-rıı<laıı 

;\Pılim llııtııy . 

ll nhıyıla hnhıııdıığu müdd tçe kcsi- Karara rapt dilıniştir . 
lru ın cskeu taznıinı.ılmııı vrı·i lını ini 
iııti~·or. 

1 166 ' 1 t:!-J._ 1\:<ısta.moını : f'ı•;Uh'\·indı- Baki.'•<'i mütld >ti rt>zai~-~Hiniıı nı'fini Kaı·ımı. rnpterlilnıi., tir. 
nıııhl--i'ım ~L .\li ('olak- isti)·or. 
oğlu. 

1 U>7 / 1::!2!i 1 zıııiı· : Alymslıı ıı sokak 
No. 74 llMan Ş('nçelik. 

l 1.6 /122ıl An.lmrıı : K ıl rı;ıı~lan ma
hallesinde Orta ·okak o. 
J 3 nsuııuı Giiıı<'iigil. 

Oı·tH okul sınav hakkındaki dil!'ği - ]~ rll'üııwnrfl'<lıı· 
nin ıı:ımı·ı itilıaı·c ıılınmasmıı rlııiı·. 

T ('kııüd rnııaşı tıılısisi hııkkmdn. 1 \arıır·a. ı·ııptPı1ilıııi,tiı·, 



Ka yi d 

No. 
r~uhal ahibinin 
k:iın ve adresi 

- 272 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

lltW/ 1:!27 'T'rahzon : Meın ed 1\ l cı·- 16- Xl- l!J3H tuı·ilı w· 120!'i ıuımııl'ıl- Karaı·a raptedilıniştiı·. 

r·ıın . nal <; i. lı ıır-zulıaline ktiı·. 

1170/ 122 Kııea~J i: ('eza evinde mah

kum f;'akir Taucloğmuş. 
3527 sayılı kıımmun tefsiri dileğine Karara rnptedilıtıiştir . 

dair. 
ll 11/ 1229 Balıkc.>si ı· : 

Jıalle inde 
ıtillcli. 

Salınisar ma- Vefat eden oğlu yarbay trfundıın ma- Kararn rnııtiodilıniştir . 

o. 22 Hanife aş tahsisi hakkında. 

1172/1230 Kı.u-s : Istasyon malıııllc- Iiinasih hiı· memnriyllte tayinini isti- · Kııral'lı raptrJilmiştiı·. 

siııcll' Kcnnn Boı·ıı. yor. 

lli!J/ 12::31 Bw-sa : bdullnhpu~a uıa- Asabl mııtaha.ssııı tarafından mua,ve- Kııı·nrıı rapteclilmiştir . 
llallesiııde . \ hdulJah (,'e- ne.~inin yapıJarak memleketine nakli 
tin. 

l ı H t ı2~:! .\fuııisa : Cl'za •\"111!11' nıııh

kiuıı Halil Boyacı . 

ınrı1 ı 2aa lımıir : Kar~ı.,·nka ~ıılı 
lı _,. soknk :'\o. 24 ~ı•ınsc>t
ıin liin·l. 

ı ı 7G/12M Kü!ıılıyıı : 1 'ı•zw• ,· i mıılı· 

kiirıılaı'1ııılıııı triisı•yiıı .\k
. ~chirlio~lıı . 

i(;in Emniyeti ıımumiyPce icabının ifa
.s ıııa dair. 

:Vfılhli ulduğundaıı nıahkumi.'''b ceza
sm ın ııili veya tecil.iııe dıı i ı ·. 

'J'ckaiid rnnaşınm verilm si lıukk:ında
ki dileğinin nazaı1 it.ibare ıılıuması 

lıukkındıı. 

. L::! - IV - 1939 tarih ve 111 numaralı 

ııı·zu hııline klir . 

Ka raı·a ı· aptedi lınişti ı· . 

Karııra rııpteclilmiştir. 

Karara ı·aptedilmiştiı· . 

1177 ı2a;; Dinıır : Oi~·ııt'lıııkır ,·iliı- 17 - [\" -193!) tarih ve Lfi4 nuıııanılı KM·a ı ·a l'aptediınıiştir. 

117 ' l:!:ıt; 

y<'t jandı\I'Tlla hirliği c>ski arzuhaline t-lctir. 
hıı •avuşu lı<mnil Hakkı 

Cıı. i per. 

lı:.h ıııhııl: ır al i~ ft>ııl'l' i 

, \l)llisllhıı~ı ııwTıallesi iıı

r·dH'I NH lıl<'~i .'\o. (), 
. \hıııtod ,\ t•if (.'ı•] ikk ll,\'H. 

Tahelieli ı<i urıe tıihi tutulmak sur!'ti- Karara rapte(lilıuiştir. 

l ı' iııJıiSilrlaı·ca tcko i ide scYkcdilcliğin-
ill'll beş s ııe dıılıa hizmet !'tmesiııin 

lt>miııi hakkuırla . 

] ı i!l 1:!!17 lsı anlıııl. g.ıiı·ıwkııpr llıı'!lısi ur istiyor. Kıırara raptedilıniştir. 

k:ı~ınıi:;<iiıwııı ~ iiriik sok:ık 
'\'n. ~ T!(İ><!')'iıı ıJuğTll< •ı·. 

I 1 ."<0 1 :.!!{~ Tııı-ı.tı~: ııım, n•kil i Salı- :ı.+!l!l su~ ılı avukııtlık kamunuıun Karara raptedilmiştiı· . 

ri ., e>n ve ııı· . nınvakkal nıadrlP!'iniıı ,\ fıkTasmnı 

ııııliline dair. 

1 l.~l ı:!:l!l Sı·~·di>lıiı·: l'üliinıiiı· t'. 1 - V - 193!} tnı·i!ı \'C 3~10 o. m·zıı- Kaı·ata raptt>dilmiştir . 

l;i hakimi Buı·buu .\nu- lı;ıliııe ktir. 
<lolu. 

n 2 u-ın ı~kililı . Dııi'r UVII('ik l<i\- Jlm·ıı mulôlii olrlıığundan mııa~ tnh- Kaı·ara rapt erlil ıni tir. 
yiiııtlP !laı·ı .\lınıedoğul - si«ini isti,vor. 

larındıın \\•,,·,;ı-J (,!dik. 

1l i.,:Jtı241 m~ ·kiı•tl : Blc~klı'tl lıô- Tt'llnlıiilı.lo knlntJ lllfHl~ nı~tluhatmııı 1\aı·nl'lı l 'ilpterlilnıiı;;ıiı·. 

ki Illi T . .A~ clın Bozkru·t. vniinı ,..ine dair. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iiıim ve adresi 
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Arznhal bullisasr Muamelesi 

ll 84/1242 SeferihiAAr: am i ikebir Ziraat bankasma olan borcu hak· l~ ncümendedir. 

mahallesinde Tefise On. kınıia yapılan yolsuz muamelenin 
diiz~ltilmcsine dair. 

1185 /J2-ı:3 ])i~·arhukır: Kor 7 eski 20 -II- 193!1 vl' 559!1 No. arzuhaline Karara raptedilmiştir. 
nıuhaseuı'eisi Dursun A· ektir. 
dn.hağlı. 

ll 6/ 12-H 7-ımı: Yeni<'lnni mahal- Hazineye olan boı·cunıın alınmaması- Karara raptedilmiştir. 
IPsi Ali Rıza AJbayruk 11111 a ffini istiyor. 
ve ar. 

ll 7 / 124i'i 

118 / 1:U6 

~iird: Kereeviıli köylü
le ı· naınma IIamo, Gü
nay, Şefıık. 

l s t aııhu.l : Ç'ağaloğlu Juı 

ınam ~okıık o. 13 Ab
dülkadir Barin. 

Köyliilerin zalıirclcriniıı satrlmnsı Dahiliye vekaletine. 
ıçın komisyonculnktan belediyece 
ıneıı edildikterinden şikayet ediyor. 

2 temmuz 133+ den ınuteber Bin- Karara raptedilmiştir. 
lınııılığuırn tasdikı ile trkıı.üd maaşı-

nın ona gör tııshihi ve farkı mna-
şın tenzili rürtheden itibaren ita
sı hakkında. 

1l89/1 2-ı7 Aııkaı·a: Yeni e zııcvindc Bakiye kalan iki sene mubkfimiyet .Karara raptedilmiştir. 

ııııtlıkıim Abdullah Ke- cczasrııın affinc dair. 

11!10 / 12+ 

1191/ 12-l-9 

1192/ 1250 

lekçioğlu. 

K ıt·Ş('h ir : Y c nice ına-

hıı Ilesi M urtaza Cchcci. 

Trabzon: Yıldız garajı 

sahibi Faik <'lile Aziz 
Çoban oğlu . 

Uııluta - lstuııhu.l : Tüc
car lCefelihaıı o. 27 
Srrrı Dede. 

1193/ 1251 M. Kemalpaşa : Kavaklı 

köyünde Ahmed Kaya. 

Yu(.l'oslavynda terkettiği emiilke mu- Karara raptedilmiştiı'. 

kabil Hazinece tazminat verilmesini 
istiyor. 

1 - VI - 1939 taı-ih ve 523 No. arzu- Karara raptedilmiştir. 
haline ektir. 

lstıınbul mmtaka Liman şirketince Karara raptedilıniştir. 
:;ahibi lınlunduğıı lnıtlu apartınıanı-

ııa nid 16 p:üıılük kira bedelinin ve 
kömürlerinin vcrilmcsin<' dair. 

erpi~tirmed n muafiyeti 
dair. 

dileğine Karara raptedilıııiştir. 

l t!l-!/1252 Balıkesir : Avııkııt Faz!ı Döı-clün ·ü kolordu muhkenıcsince Karııra raptedilmiştir. 

J":rdolran. hakkında verilen malılnimiyct kora
ı·ının tashihi dilebıine dair. 

1195/ 12fi3 lUsns: Miitekııid eslti sü
nıı·i tahsildarı B. ıtkı 

Can. 

ll!l6/ 121i-l .Balıkcsiı· ezaevinde 
cnıckli yüzbaşı • ' cdim 
Kay. 

:\1 i lll cmlfiktcn satın aldığı ev ve lıa- Karara raptedilm.iştir. 
ğın ilınl('l;inin feshi dilcğine dair. 

~ 1 alıktirniyet ceznsııuıı 

dııir. 

affi dileğin Karara raptedilıniştir. 

ll!l7/ 125fı Blbiııtıın : K(iprübaşı ıııa- 'l'<'lmüd ınaaşı tahsisi ve~·a iktnmiyr Korara raptedilmiştir. 

lınltrsiudı> c ki nınliye v~rilını·~iııi i tiyor. 
tuhsildarı Menıek Pamuk. 
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119 / 1256 Fındıklı - İstanbul : Sü- Maliy ce alacağının verilmesi dileği- Encümendedir. 
heyilbey Cami sokak No. ne dair. 
12 Memed HuHlsi On-
gül. 

. 119!l/ 1257 Fatih - !stanbul : Saraç- Tckaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
hane !tfaiye caddesi To-
van Ap. No. 9 M. Rıza 
Aran. 

1200/ 1259 Tavşanlı - Kütahya: Ka- Maden kömürü fiatının tenzili dile- Karara. raptcdilmiştir. 

va.klı mahallesinde Fahri ğine dair. 
Zeyrek. 

1201/ 1260 Mersin : Ak.5ehir malmü- 2- IX- 1939 tıırih ve 920 numaralı Karara rıı.ptedilmişti r. 

dürlüğünden mütekaid arzuhaline ektir. 
Hakkı Kıı.rhun. 

1202/ 1261 Bursa : Orhan camii ima- Hadcmei hayratın terfihlcrinin temi- Karara rıı.ptedilmiştir. 

nu Ahmed Bakımoğlu ve ni ile bar mc girnıeler.ini istiyorlar. 
ar. 

1203/1262 Amasya : Çeriba.şı ma- Tekııüd maaşı tııhsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
hallesinde Ahmed Ket= 
hüda. 

1204/1263 Çankırı : Tahrirıı.t kati- Düyuna kalan ikıı.met yevmiyeleri Karara raptedilmiştir. 
bi Abdullah Doluea. matlubunun verilmesini istiyor. 

1205/ 1264 Ankara : Kurtuluş ma- 9- VI- 1939 ta'rih ve 587 numaralı Karara "llptedilmiştir. 
lıallesi Aynalıçeşme so- arzuhaline ektir. 
ka.k No. 10 eski Mudur-
nu malmüdürü Mahir 
Esen. 

1206/ 1266 ilifke : Taşucu köyün- Mahktlmiyet cezasının affi dilcğine Karara raptedilrniştir. 
den. Hava okulu bom- dair. 
bardırnan grupundan baş-
çavuş Veliddin Tokmar. 

1207/1267 Ankara : Çankaya bsğ- ayrikanuni olarak teka.üdc evkedil- Karara raptedilmiştir. 
larında No. 43 Muamele diğinden şikayet ediyor. 
müdürlüğünden mütekıı.-

id Hakkı Orhun. 

1208/1268 Çorlu : Silahtıır mahal
lesi mahfer karşısı o. 1 
Emine Tabak ve eşi Ya
şar Tabak. 

1209/1269 Tosya : Aşağı Berc;iu kö
yünden Ali Soy. 

1210/1270 Yozgad : Ölü saylav Ah
med Harndi oğlu Eski
Gerade mustantıkı Edib 
.Altmok. 

Mubadil olduğundan teffiz muamo- Encümendedir. 
lesinin bir an evvel neticclenmesi di-
Leğinc dair. 

D ğil'lneniııin işletilmesi için ınüsaa- Karara. raptedilmiştir. 

de istihsalini n temini dileğinc dııi ı· . 

Avukatlık ruhaatnamesi verilmesine Karara raptedilıniştir. 
dair 
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1211/1271 Tarsus : Çiftçi Burhanoğ- Ziraat bankasına olan borçlan hak- Karara raptedilmiştir. 

1212/ 1272 

lu Kemal ve ar. kmda 

!stanbul : 'l'ürk sanayii 
harbiye ve nındeniye fab
rikası Haliç Karaağaç 

Şakir Zümre . 

Sanayii lıarbiyeey aid mevaddı ipti- Encümendedir. 
daiye için serbest döviz verilmesi 
hakkında 

1213/ 1273 :Maraş : Mahkemei tem- Belediye resminin kanunsuz muame- Encümendedir. 
y,iz azaarndan Ata Baya- · ıatmdan şikayet ediyor. 
zıd ve ar. 

1214/1274 Ankara : Ceza evinde 
Erzineaulı l. llter. 

Ma.lıktlm.iyet cezasının affi dileğine Eueüınendedir. 

dair 

1215/ 127G Ceyhan : Sarıbahçe kö
yüne bağlı Kastal obıısı 

ahalisinden Reeeb Altuğ 
ve ar. 

llıya ettikleri arazisinin iskAll sure
tile veya bedeli misline verilmesini 
istiyorlar. 

S. ve 1. M. V kaletine. 

1216/1276 Kandıı·a : Müftü M. Ali Dersiamlık tahsisatı fevkalildesiuin Encüıııemledir. 

Ozok:ur. verilmesi dileğine dair 

1217/1277 Çarşamba : Aşağı Kara- Muameel vergisi hakkındaki dilekle - Maliye veki'ıletin . 
musalı köyünde değir - rinin nazarı itibare alınması hak -
men sahibieri Harun Ka- kmda 
le ve ar. 

121 / 127!! Eyüb - !stanbul: Küçük Çengelköy nuhiye müdürü tamfından Eneümendedir. 
Başaran Tekkeei mahalle- hukuku tasurrufiyesine vaki müdaha
si Otakçılar caddesi No. 7 l eniıı mcni ile zarar ve ziyanının taz-
Yusu.f Ncca. minine dair. 

1219/ 1279 Burdur : Vilayet jandar- l\Juvazzai hizmete alınması veya ma- Karaı·a raptedilmiştiı·. 

mıı. kumandan mülbakı lı'ılen derece üzerinden tekaüd edilme-
Onyüzbaşı l\1. Ali Eserde- sine dair. 

mir. 

1220/12 O İzmit : Yukarıpazar Sırrı Vazile başmda öleıı eşinden kalan ~o- :Bncüınendedir. 
Pş. caddesi Deı·o sokak cuklaruıın ve kendi inin tcrfihiniu 
' o. 27 Naciyc idar. temini dileğine ılair. 

1221/ 12 l Ankara: Hacıbayram cad- On S<'lll'lik maaş tutnl'lnın defaten ve- Kaı·ara raptedilnıiştir. 

desi No. 32 elıid Alımed rilmek suretile kesilen mııaşmın inde-
c,:avuş karısı Emine Anaı.· . ten tahsisine dair. 

1222/ 1 2 Ama ya : Mütekaidini as- Kain pederinin vefatile eşine aid mi- Karara raptedilnıiştir. 

keriyeden H . Hayri Özka- ra m "erilmesi için terekede yapılan 
raman. yolsuzlukların düzeltilmesi "e ilıkakı-

hak tınesinin temini dilegine dair. 

1223/ 12 3 Palo : Yenice çiftliğinde Hukuku tasa.rrufiyclerine Hazinece Karara rapt dilıniştir. 
Iulıittin ığıııok. vaki olan müdıılıalenin menine dair. 

1224/ 12 4 Uşak : orgun köyünd Uşak orman idaresinden yapılan yol- Karara raptedilmiştir. 
Muhtar Hasan Sümcn ve su.zluklann takibi için ~ir memur gön-
ar. derilmesine dair. 
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Ankara: Hacıbayram ca· llsdem i hayrutın maaşlarının tev.yi- Karar•a raptedilmiştir. 

mii imam.ı hayratı şerife dini istiyor. 
bademeleri naınına M. Cc-
mal Bildiren. 

1226/1286 Reyhaniye A.yraucı 

Şarki köyünden Mustafa 
Çirkin ve kardeşleri. 

1227/1287 Uşak: Avukat Nazmi Su-
nay. 

1228/1288 Kırklareli : Şifre memu
ru A. Harndi Kurti~. 

Banka borçlarının uzun vade ile tak- Encüıııendedir·. 

site rabtı ve tohumluk zahire ile çift 
hayvanı ve edevatı istiyorlar. 

İadeten maaş tahsisi hakkmdaki eli- Kaı·ııı·u taı:ıteclilmiştir. 
leklerinin nazarı itibare almnıasmı 

istiyorlar. 

Muallimlikten çıkarılıııası hakkında Karara raptedilmiştir·. 

Maarif vekaletince verilen kararın · 

tasbihine dair. 

1229/1289 '!'rabzon cezaevinde Müz- 2- VI -1939 tarih ve 4085 ııuınar·alı Karara raptedilmiştir. 
m er. 

1230/1290 Gülnar : Eski İçel mebu
su Şevki Göklevent. 

1231/1291 Arapkir cezaevinde mah
kUm Süleyman Çmar. 

1232/1292 Şam: HükUmet matbaası 
ambar memuru SiUey
man elile Fatma Giridli 

1233/1293 Fındıklı - İstanbul : Sü
heyyilbey Canli sokak 
No. 12 Hulftsi Ongül. 

1234/ 1294 Tefenni: Karamanlı nahi-
yesinde Hasan Şahin. 

arzulıaline ektir. 

Yeni tekaüd kanununa göre 
tahsisini istiyor. 

maaş Karara raptedilmiştil'. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin aifini Karara raptedilıniştir . 

istiyor. 

Şehid oğlunun muhallefatı hakkın- Encümendedir. 
daki dileğinin nazarı. itibare alınma-
sına dair. 

llama müstenid matlubunun Hazin - Eııcümeudedir. 
ce verilmesi dileğiue dair. 

İskan edlldiği Te!enniden !stanbul 
Bandırma veya Ankaraya naklini is
tiyor. 

Karara rııptcdilmiştil'. 

1235/1295 Boğaziçi - lstabul: Paşa- Annesinden intikal eden evinin tapu Karara raptectilnıiştir. 
bahçe Alırettin evi No. 7. senedinin kendisin verilmesini istiyor . 
.Aliye Miran. 

1236/1296 Eskişehir: Arifiye ınabal- Tasfiye suretile tckaüde sevki hakkın- Karara raptedilmi.ştir. 

lesi Tehal caddesi o. 1 daki kararın refine dair. 
Eski müddeiumumilcrdcu 
O. Lutfi Zaiın. 

1237/1297 Kar : Yeni mahallede 
Akbaba mulıacirlerinden 

Alioğlu Mahmud. 

1238/ 129 Ankara: ukurlıanda At
pazarında Halil Ank. 

D nh iliyc vckılletiııce Türk vatandaşlı
ğına kabul edildiğinden nüfusa mec
cauen kaydedilmesini istiyor. 

onradau talalan Kanıher ad lll ın haki
ki adı olan Halile t bdili için mahke
mece icabının bir an evvel ifasma 
dair. 

Dahiüye vekliletine. 

Encüı:nendedir. 
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Maaş farkı hakkındaki dileğinin naza- Karara raptedilmiştir·. 

·ı itibare alıumasına dair. 

1240/ 1300 Malatya: Pamuk ıslah is- 26- XII -1938 tarih ve 534 numaralı Karara raptedilıniştiı·. 

1241/1301 

tasyonu mesul mulıasibi arzuhaline ektir . 
.Abdullah Tokad. 

Beşildaş - İstanbul : .Ab
basağa yeni mahalle dere 
sokak No. 32 Halil Sanoğ
lu. 

Umumi savaşta malUl olduğundan ik
i·amiye veya maaş talısisi hakkındaki 
muameleli evrakının M. :M. vekall'tin
den . eelbile tedkikine daiı·. 

Karaı·a raptedilnıiştir·. 

lU<!/ 130<! lıınir: Gazi Bulvarı Gar- Maliye vekiiletinee Devlet Şilrasr Enei.iınendediı· 
diealı Ili.iseyin han No. 9 kararrum infazile ınüekkiline aid 
Avukat Moskanzade lb- ta fiye evrnlrmın verilmesine dair. 
ralıim Mitat vekili A. 
Kemal .Akğün. 

1243/ 1303 Fnıdrklı - İstanbul : Sü- Maliye vekilietince ilam ahkfunrnm Eneümendedir. 
hey.ibbey eaıni sokak infazile matltıbunun verilmesine dair. 
No. 12 Hiilfısi OnğüL 

1244/ 1304 Ankara : Emniyet U. mü- Eenebi memleketindeki on dört se- Karara raptedilmiştiı·. 

dürlüğii Ş. 4. S. 3. mu- nelik hizmetinin müddeti hizmetine 
amelat memuru Ahmed ilavesine dair. 
Sefa İlker. 

12-ı5j l30n tkilib: Dağovacıklı kö- 23- XI - 1939 tarih ve 1240 o. ar- Kaı·ıu·a ı·aptedilnıiştir. 
yünde Veysel Çelik. zuhaline ektir. 

1246/ 1306 Zonguldak: Zonguldak Fazla saati mesaiden dolayı Ereğli Karara raptedilmiştir. 
Ereğli kömürleri işletme- şirketinee a~tığı dava hakkındaki di-
i Zonguldak limanı ta- lcğinin ıınzorı itibnra ahnmıısma 

rağında makinist Hay- dair. 
rullah Tuzcr. 

1N7/ l307 '[idynt: Eski tütün sa- 1513 sayılı kantma tabi bakiyei is. Kaı·ara raptedilmiştiı·. 

tıcrsr Ferhat Aydın. tihkalunın tesviyesinin teminine dair. 

1248/ 130 Kastamonu: Beyçelebi Hidemııtı vata.ııiyc tertibinden maaş Karara rııptedilmiştiı·. 

mahalleııinde Eski Er- t~hsisini istiyor. 
zinean mebusu Hüseyin 
Aksu. 

12-Hl/ 1309 Bartm: Tirebolu mal- 25 - IX - 1939 tarih ve 1011 o. ar- Karara ı·aptedilmiştir. 

1250/ 1310 

müdürü orta mahalle ye- ztlhaline ektir. 
ni okok o. 17 Müş-

tak Pusa.t. 

1\ludunyo : Özm n ma
hııllesi H ali u paşa cadde
i No. 91 1\I. Emin Bor

salı. 

. Firari Rumlarda.n bazılarının Os
manlı bankıı.<ıına olan borçlarının Ha
zinece temini tesviyesile ın:ığdur edil
memesini istiyor. 

Karara raptedilm~tiı· . 
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1251/ 1311 Ankara : Ziraat vekilieti Bıu·em dereeesi hakkındaki dil ğinin Karara raptedilmiştir. 
lcvazım dairesi memur- na?.arı itibare Rlmmu. ınıı dair·. 
larındau elin Kundalı . 1 

1252/ 1312 lstanbul : Aksaray Cer- 1'ekaüdlük ınüdtleti hizmeti hakkın- Karara raptedilıniştir. 
rabpaşa Kürkçübaşı ma- daki dileğinin nazarr itibare alınma-
hallesi Kargı sokak No. sına dair. 
25 Avni Berker. 

1253/ 1313 Balıkesir : Martlı ma- Tekaüdlüğünün icrası dileğinc dair. Karara raptedilmiştir. 
lıallesi No. 27 M.ııhitıin 

Ergin. 

1254/ 1314 Afyon : !nlıisarlar takib Milli mücadele zanınunın verilmesi Karara raptedilmiştir. 
menuıı·ıı Ziya Sarıgüzey. hakkında Devlet şU.rası iliimııun in-

fazının temini dileğine dair. 

1255/1315 Yeşilova : 'eltikçuvalı Bilayet merkezlerinden birine nakli- Karara raptedilıniştir. 
köyünde Hiiseyin Çelik nin h'mini dileğine dair. 
ve kardeşi. 

1256/ 1316 Yozgad: Postane caddesi Isklin sureti! o verilen arazinin bir Enoiimendedir. 
No. 38 kımduracı Salih kısmının borçlanmaya tabi tutulmıı-

elile Nazif Yücel. 

1257/ 1317 Karşıyaka - İzınir : İn-
kılab sokağı 1o. 17 A. 
GııUb Oztiizün. 

1258/ 1318 Balıkesir : Eski belediye 
mühendisi Memcd Oztc
mel. 

1259/ 1319 Üsküdar: Asliye ceza mu
başiri A. Faik kultaş. 

1260/ 1320 ı şıık : Karaağaç mahal-
lesinde Ha an Şnkar. 

sını istiyorlar. 

1702 sayılı kıımuıun 23 ncü madde- Karara raptedilıniştir. 
sine göre cebri emekliye s vki hak-
lerndak-i kararın refiıı dair. 

7- V- 193 tarih ve 459 mınıaı-alı Karara. raptedilmiştir. 

arzuhaline clttir. 

Müterakim maıışlarmın ve verilme- Karara raptedilnıiştir. 
y u muhaşiriye ücrctleı·inin bir nu 
e\'VCl tesviyesine du ir. 

alıib oldukları uıı Iabı-ikasma aid Karara raptedilıniştir. 
rulısatnamenin namlnrına tescilini 
istiyor. 

1261/ 1321 Rarb okulu hastanesi in Tekaüdlüğüııün refini istiyor. 
zibat subayı emekli ii 

Karara ra.ptedilıniştir. 

tt>ğıneıı Muhittin Tosun . 

1262/ 1322 Sarıkamış : Zivin köyün- .Müterakim açık mıuışlannm verilme- Enoümendedir. 
de Rifat Çelebi. sini istiyor. 

1263/1323 Antakya : R kabiye ma- liid matı vataniye tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 
hall inde ölü Bekir eşi talısisi dileğiııe dair. 
Fatma Tımkur ve ar. 

1264/ 1324 Antakya : Rekabiye ma- IDdemıı.tı vataniye tertibinden maaş Eneiimendedir. 
hallesinde ölü Malılioğlu tahsisi <lilcğine dair. 
Mustafa ana r Atike 
Sevgi. 
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1265/1:3~5 Aııtıık;vıı : 1\c -tl'l I ~Jiıııı f;h·hicl ol~ n oğluntin n maaş IHhsisi l::ııcümendedir. 
ınahııllı•siıHlc ıdıkıı Boh- ""·''" yaniını ı•dilııı ı>siııi isti,,· oı· . 

~ıırı. 

1266/ 1326 Çınar: obin köyü mulı- KöyJetinin Çınar kazıısından fckkile 
taı:ı Memcdoğlu Şehmuz vilii,vot mcrkcı.iue . bıı.ğlınıınu.~mı iNI i-
ve aı·. yoı·. 

1267/ 1327 Yozgııd : Esl<i paznr ma- Büyük harbde malCıl kahlığındau ma
hallesi Baha Ltiıı Y niay. lfıliyet ınaaşı tahsisini isti.vor. 

]26 / 1328 Y(lzgad : Çalat.lı köyüıı- JJükfımct binnsınııı iıışantmdan hck~i 

de Hacıoğlu Ebi! karısı iken kazacn diişüb ölen e~inden kendi
Sul ı Cençol. sine ve yetimJcrinc tazminat verilmc-

ı-ini istiyor. 

Encüınendectir. 

Karara l'llptedilmiştir. 

I.;ıı ·iimendediı· . 

1269/1329 Alııçıını : Millga tayyere :Ualiy ce istenilen kazanç ''<'rgisiniıı Bocümendcd.ir. 
şu b si kiit i hi Hidııyl't '·c- ı ahsili ci hcline gidiloıenıe i dileğin 

ner. dair. 

1270/ 1330 Bitlis : l~slri eıncldi mc- Eski tPknüd kııııuııuua göre emekli J·:nrüın endedir. 

murlnr nnmına Ahdııllııh olmıhll'lıı trkaii<l mıııışlıırınm t<'z~r icli -

Soyor. no dııir. 

1271/ 1331 Fındıklı - İstanbul : Sü- İlılma ınüst<'ııid ııJacağının nıali~·ece Encünırudedir. 
heyyilbey rıımi sokak No. verilmesine dair. 
12. Jlulftsi Oııgül. 

1272/ 1332 J\ nkııı·ıı : Siimerhank ağır Şirketteki on senelik hiı.metinin f'ili Encüıııeııdediı·. 

endüstri servisi nıeınurn hizmet adeline dair. 
~remdnh Şnkir Alkııyn. 

1273/1333 ÜRküdar: Ya1.ınn nıahal- O ümrük nıulıafa7.a memıırluğuna tek- Encümendedir. 
lesi M. Velioğlu sokak rar alınmasını istiyor. 
No. 24. A. Rcmzi Kara-
Jmş. 

1274/ J 334 İstanbul : Gedikpaşa 
Cami sokak No. 6 lbra
him Aktopuz 

1275/ 1335 Turhalı 

yündo 
ar. 

: Çamlıca kö
Halil Şahin ' 'C 

150 liklerden olub affe tiibi hıtuldn- Karam raııtedilıniştir. 

ğundnn mimstan mahnun kalmamn
sı için aW umumi kanununun Yeni
den tedkikıle hukukunun indesini is· 
tiyor. .. ! 
Haksız olarak se ı·piş tirıııl'j~ı · ıiıhi tn- Kaı·ara raptedilmiştir. 

tulduklarından memleketlerine iade-
leriııi istiyorlar. 

1276/ 1336 J stanlıul - Kadıköy: Ra- Teknii d maaşlnrınııı tezyidi clil •ği n Encüınend flir. 
~impaşn malıallesi Düz dair 
sokak No. 41 Rıza Erti1-
men. 

1277/ 1337 Rrzincan : Şerefiye ma- Tevliyetin Evkaf U. füdürlüğüncc Enciiınl'nd diı· . 

halesi Galib Günay. kendi ine tcvcihini istiyor. 

1:.!7 / 133 Ankara : İuhisarlıır baş- InJıkfını.iyı·l ı·~rıısının aifini istiyor. Kararıı rapt dilmiştir. 
müdürlüğünde memur 
Gavai K!lprtılü. 



Ka yi d 
No., 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

280 -

Arzuhal hulıtsasr Muamelesi 

1279/1339 İstanbul : Kurtuluş Rı- Batumda mutasarrıf olduğu emlaki- Kaı·ara raptedilmiştir . 
tll' apartman No. 5 A. nin Hazinece tazmin edilmesini isıi-
Şevki Nemlioğlu yor. 

1280/1340 Şile : Karaca ve Bozga- Devlet ormanlarının tahdidi ve tah- Ziraat vckiıletinc. 
ca ahalisinden Mustafa riri için teşekkül eden komisyonla-
Teks ve ar. rm eşlıas ormanıarına vaki müdaha-

lelerinin refine dair 

1281/1341 Arabkir : Bayrambey Bankalardan birinden borç para Encüıııeıı ledir. 
mahallesinde Mahmud 
Yurdsever ve kardaşları. 

alabilmesinin temini dileğine dair 

1282/1342 Bayaııd - İstanbul : Cam
cı Ali mahallesi Ilaseki 
sokak No. 14/16 Asiye 
Bayraktar. 

Belediyecc istimliik edilmek istenilen Encümcnderlir. 
konağına takdir edilen az laymetin 
iıaddi layUana irennun temini dilcğine 
dair. 

1283/ 1343 Tiı·ebolu: Kaymakanı 1111- Düyıına kalan farkı maaş matlubunun Encümendedir. 
tat Vnral temini tesviyesi dileğine dair. 

12 4/ 1344 Hüseyin Can ve ar. Ad- Muamele vergisi kanun lflyihasının Encümende<lir. 
resleri yoktur. müzakeresinde dlleklerinin nazarı iti

bare alınmasına dair. 
1285/ 1345 Rize : eza evinde malı- nayrikanuni olarak arazilerine konu- gııcüııırııcl~dir . 

1286/ 1346 

12 7/ 1347 

kum EııuıiUah Bayar. lan haczin fekkile müsebbibleriniu 

imav: Tabakhane mahal
lesinde Tabak cemiyeti 
başkan vekili Kamil Çıp
lak. 

Konya : ezaevi mtılıkfun
larından Abdullnh Efe. 

teeziye.sini istiyor. 

lmaliithanelerinin bir müddet için 
başka bir mahalle nakledilmemesini 
istiyor. 

Kesbi katiyet eden malıkurniyet karıı 

rındaki hatayı adli dolayısile ınuha

kemcsinin diğer bir ağır ceza mallke-
m inde bakılınasrm istiyor. 

Dahiliye v kftletiııe . 

Karara rııpte<lilnıiştir. 

12 / 1348 Çorum: afia işlerinde Hali araziden bir mikdar verilmesini .J.:n('iinıend<'dir . 

mü talıdt'm .Aıııneı Ya!- istiyor. 
çın . 

1289/1349 Hilpınar : Orta mahalle- 12 -IX - 1!.13!1· ve 6 -VI - l!I.W tarih Encünıeurlcdir . 

sinde ·Maliye eski vezne- ve 915/956, 1138/ 1193 sayılı arzn-
darı Kazım Otu. hallerine ektir. 

1290/1350 Adana : Borııa salonu ka- Borsada ı:alıştığından tckaüd mnaşın- Eııciinıeııdediı·. 

vası jandarma yüzbaşı dan katiyat yapılmamas1 dileğine dair. 
ınütekaidi Hayri Özbaş. 

1291/ 1351 Eskişehir: Devlet demir- 4- IY- 1939 tearili ve 3 numaralı arzu- Eneiiıııendcdir. 

yollan ntclyesi si iJ me- haline ektir. 
muru Ynkub ŞenkuL 

1292/1352 Konya : Çumra il~csi nıeı·- Uuamcle ' rgi i kanununun ladilile Encüı.ıeııılE>diı-. 

kezinde değirmenci .Me- mağduriyetten vikaycsini istiyor. 
med Duyuran. 



Ka yi d 
No. 

1293/ 1353 

1294/1354 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kızıltoprak. İstanbul: Şc
hiı: kiUcyası sokak No. 29 
Halil Değirmencioğlu . 

orlu : Kaziııı.iyc malıal

lesi No. 121 Maksudlu 
çiftliği salıibi Lutfiyc 
Kalkan ve kardeşleri. 

281-

Arzuhal bulasası 

Maarif vekilietince vazifesine haksız 

olarak nihayet verildiğinden bu hak
s ı zlığın tamirini istiyor. 

Kadastro heyetince çiftliklerinde ya
pınJan hatadan şikayet ediyorlar. 

Muamelesi 

Encünıeııdeclir. 

Euciimendediı·. 

1295/1355 }jrzurum: aferi;vo mn- Tckaüd nın.a~ırun harem kanununa gö- Encümendedir. 
hallesi Barutcu sokak No. re tashllıini istiyor. 
3 M. Sabri Varol. 

1296/ 1356 Aydın: Cezaevi mahkum- MalıkfımiyeLi hakkındaki karm·da ha- Encümendcdir. 
l arından Cemil Oedik. tıı~·i aı.lli olduğundan iadei muhakemc-

1297/ 1357 Gümüşsu~'U . İstanbu l 

Yüksek mühendis rnek-

~ini istiyor. 

Hidcmatı vataniye tertibinden tahsis 
edilib ke ilen maaşının iadeten talısi i-

tebi talebesindon S. 2. No. sine dair. 
64! Muamıncr Tuğl u. 

• 
Encünıendedir. 

129 / 1358 tskmdcruıı : Elektirik Hatayu vazifeten gönderildiğinden _Encümend dir. 
idaresi talısildaı·r Cem il Adana hoı-ı.r ·ında ki ka vasirk maa§-
Gerek. l al'lnııı tcsv-h·csini istiyor. 

1299; ı a5!J Jstııııbul : Hali~ - Kal'll- l\l nıdJı ih ;dai;vo ve serb t döviz Eueümendediı·. 

ıı.ğııç sanayi i bın· hi ye fa h- haldmıdıı ki dilekleı-in in n azarı iti-
riknsr salıihi Şakir Zümre haı·a nlmnın~ı hakkmda. 

1300/ 1360 Kangal: Yl'llier nahiyesi 2 - xr - 1!!39 taı-ih V(' 5126 o. ar- Karara raptedilmiştir . 

müdürü. ı nh aline ki ir. 

1301/1361 Konyıı: Şükı-aıı ınıılıal - Ölü eşinô.cn maa~ tııhsisi dileğine Encüıııendedir. 

lesi 1o. Fııhriyo AraraL dair. 

1302/ 1362 fzınir : Alaybey giin ay- Enılfıki nıilliyeılen tuksitle satın al- Encümeııdedir. 

dm soknk No. 5 Karşı- dığı cv hak'nudaki dileklerinin na-
_vaka Komiser müteka- zarı itiham alıuaı·ak ~atılmamasını 

idi Salili Akşalıin. istiyor. 

1303/ t363 Ankara: .Jandarma ı:ı:e- Teşkilatı esııc.iye kıınunıımuı 54 ncü M. lf. VekiHetine. 
nel komııtnnhğı knrmay madacsi on fıkrıısı il 3-JJO sa~-ılr 

ba~kanr alha;v Galih tnaş. kanunun ll nci madrl i hükümleri-
nin infazı il e mıığdnriyl'tt(>n viknyesi-
ni istiyor. 

1304/ 136fi İstanbul: Hacı Hiisrcv Ankara radivosu koro heyetine alın- Encümendedir. 
mahalle i kankmıda~ so- ması veya nakdi yaı·dım yapılmasmr 
kak No. 44 Kasunpıışa istiyor . 

eyfi Görmez. 

1305/ 1366 Gazianteb : Elbehan 
~ar ısr Helvacı Ali Zey
reğin yanmda Ömer Sup
bi Çnngırılığil. 

1920 sayıl r kanuna tcvfikan vazife- En<'Üıuendcdiı·. 

den çıkarıldığından tekaüd ınıııışı tilh-
sisini v ya ikramiye verilmesini 
istiyor. 



Kııyid 

No. 
~li·~ ulıııl ·a hjbllliu 

isi ın vıı ııclr si 
- -----~--

t::OG/ t::Hi7 Ü<ızılıığıi n : , \ nıııt kö~·iin

dcn Ayşo 'anan 

l '~ıık : :-iilnııılıda ilwıııı•1 

ııı cnııu· Ze~·ıwb L'ıııııı· 

282 -

Arzıılıııl lıuliısıısı 

Gayrikanuni 1 ıı lıuk · ı~ yere a~korc 

sııvk ·dilen c~inln geri göuderilıncsini 
istiyor. 

Haksıı: yeı:c ~cı·piştirmcğl• tabi tu1ul
d ·ıı~m1dıın ın ~nıl eketiJıe iudc~iııi i ~ti-

yor. 

Muamelesi 

Eıı l:iiıı ı cttdedi r. 

l\ ıı.ı·nn1 rııptı•ılilmi~Liı ·. 

J;JO '/ J~Ifi!J Bııı ·.,ıı : Y e ııi ş(• lıiı · kıızı.ı sı 'l 'ııı·ım lı·edi knop~mtit'İıı• • nluıı hoı·\:· l!:ııçÜilll'llll<-dir. 

A yns köyiiXo. fil7 'l'ıı riııı Jarıııııı h.ıı!'i r.d<'l ı kuı · ıııı · ılııııısiJıtıı 

kooıwrıılil'i ortaklnı·ınd ıııı tt>ıuiııi dileğin dai r 
liuıı lıim "\' üksek 1c ııı ·. 

J 309jı :no (_'onııı ı : Hıı cıalıın ccl d<·· ' l.'ıihd l' dolayısiJ o ıırıızisi ıw k" ıııılan J·: ıı .. iiııll·n,Jvdir. 
reı:;i köyliııtle Kıl.;~~ ıııı Hı · f:ı;-;lrı kıymetin i.nd iı·i lın.c ini i~ti.vor. 

y ık \' . nı·kaJasları . . - . 
n ın, ı:nı l ~ı···ğli - Zoııg-u ld ı ık : \ ' (•· B:u·(:lll kımununda rlcı·c '""iıı i ıı ,viik- l~uc·iinı\'LlÜI·tliı·. 

tcrineı· Sflfrl'l Sıuıdun. sı•lti lm t·si ıı i istiyor. 

l311./ l :rT:! L·~ak : 1ş ık nıalınllc~iııd\• .'tıl'piştirroey<' tiibi tıHul dukluı· ındau l\ııı ·;ıı·ıı rııpte • lilıni~l.iı · 

Z •h.ı·ıı Cengiz ve Tftoıli ) · , . ıııcıı ılckt• tl ı·imı clöıun e lerine mlisaıı.d, 

Cengiz. \'tlilınes.i . 

1~12/ ı :; T :ı :ll.ıılıiL,I'ıı : Ziraat nıüt·a- llususi ıııuh ıısı·heclcki yl'ıli y ıllık Jıjz. ı-:nrüıııt•ıul~tlil'. 

dclo Lekıı i~y~ui ~L !)e1·kt-r nı tiıı iıı miirlrlı·ti lıiw1eli ıı. · iliiV<'s i. 
K ·kiukııya. 

ı:ua; J.;JH btaıılıul : Kat.lıkiiy Y •1- Ülil lmlınsıııılıın c~·tmn ma~~~ lıılısisi . J~ ıll' iiıHı•ıır l edir. 
değirıııcni ~okak 'o. 1 ı ,· 

'aiınc Aydil. 

t :ı ı.ı ı :ı T ii l>l'n· li - 1\ a.\ ·~ı·ı·i : ı .; , . ,. _ .\liiJ i. •ı ıılılkl t'tı lnk~illl' sııtııı aldığı };ıırliıı~<·ıırleılir. 

1 '\·lı kii,l'iiılılı• ll. . \ li Alı· (•I'İil ilıalesiııiıı re~ht•di l nıı •si ıl ilı•irinl' 

ıl iii. 

ı :! l fi; ı :r<() Halıkı•si ı · Y ıılmlı kii-
' ,l'iiııdt' l lırıılıiıı1 Tı· ı ·. 

t:Hli ~ ~~ li Bıtı·s:\ : .\l.illi t•ııılılk hıı~· 

k ıl ı il ı i . \ hıiH•ıl t :lin•'!. 

1:111 ]::!1/'\ . \kdağıııa!lPııi · Ynzıtııd : 

. \ lıishı11·i ıılıılııtll<'Ni Hlise· 
.• · iıı Bat ıw . 

1::111' ı :nn ~ili' : lliiksu i hıirı ıı · lif'· 
~· 1 • ( i ,\1 llS[ ll fıt I'P il 1'. 

ı :ı ın ' ı :ıııo .\ ııtnky:ı : lll'knlıi yt• ıııa 

hııllı•siııılt> iili\ :\hnıcd 

l'~i :\'(~ı·ıııi ~~t · 1\n~~ ııak ,-e 
ill'. 

dair·. 

;\·lıılıl; [ıııı oğiıı AhJııllalıııı 1 ııki,vr 
ıniiddet i c·czai,,·esiıtin aHi. 

,\liit u rııkim ıt~ ık ıııııa~htı • ıııııı l' t>l'ilıııt•· 

·i lııı.kJuııdo. 

Viliı.vd ~nl.'iiııwu 

lfıuncli 1\ağkıt·ıınııı 

HzHlı~JJ\(.1 s~c:i l cn 

mzifc·~itıt.! nihıı.-

,\'C't v 'd ı me~ i ıı i iHti..'' <ll'. 

llı;vl t oı·manlıımıııı ıulıılitl V\' tah
ririnde cşlııısn ııi•l umıaıılıını vnki 
ıı ıiidahnlı•niJı nıeuim• dair. 

llidtmatı valııııiyıı ll·ı·tilıimleıı ıııııaı;< 
tııtı~isiııi istiy(lrJar. 

1:3:./l 13ı:;J ('nrlıı : Hı·~ıııl i,,·e ıııohul - lskfııılıı rının t~ıııiııi dı lt'i('iıw tl>ıir . 

lı·~iuık ~Lı •nı ı ·ıl 1\ıı salı. 

J\arHı'a l'lı]ı t eclilıııiı;;ı. iı ·. 

Bııcünıc>mloıli ı~. 

.J.~ııcüıncndc~li ı·. 

Enı·iimoıııledir. 

gııriiııwııı ]rtl ir, 



"ttayicl 
No. 

Arımbal sahibinin 
İ3İm. ve adresi 

ı :3:! ı ll :ıı;::ı Y ı·rı i~elti r • Au ka ı·a: Hılı 

lıal l'l'kalcti llluz sokıık 
:"{o. · cıııekli lıiıılıı~~~ A. 
Hıza .\tıııııun. 

- 2M -

rzuhıı.l btılitsnsr Muamelesi 

Yı•ııi IPiwiid kaııurıııruı !!iiı · •· ıııaa .· Etıdiı ı ı tHll•ılir. 

tahsisi luıkkırıılıı . 

ı :l:!:! ; ı:ıı;;:ı Hakıı·köy l~tıınhul .\li ıııı>kt p lı ıı ıl'%11 1111 ııdd,•dilıııı•si ı ıi is- Rnriinı ıı<l~ılir. 
1\aı·lnlıcıw . \!;sn radıl ... ti,, · ııı • 
si :'\ıı . :W ı • ıneldi yiizlııı~ı 

.\ sını ihso.1·. 

l!l::>:l / ı!lH-1 1\.;mımmı : <iiizll'JW kii- 1-il.l"l•d lıııluııdııklııı·ı ııı·nzi lıakkırıua F.nrlim1•nı~r li ı·. 
yüıtdP ı lıısnn Halwi w ı· ~lıııs lımıfıııdıııı nı ki ıniidnlınlı•niıı 

ar. ıııı•rıiıw 1"1' tasııı·ı·uflaı·ıııııı lııııırıııııı

stıı>l clııiı ·. 

1 !l::'-1 / 1 :1.~:; ~li l ıis : ( 'ı·zııc,· intlı· malı - ı •:sl; i ınlid<l•·iumıınıi l·'ıılı ri ,.,, rill'ı•lııı - L~ııciinıcnılcJir. 

klını Cı. :\<1irn \'ıırdsı·1·. :ını n lıig-ayrihnk vı• ı-tıımr.ıı mebui 
ı;ısrıi Plliklm·i srıı:tıııı lı;ı]<Sız ;ı1<~t'lll< 
ı·ı• zacYiııdı• liulıuıdıığııııdıııı lıılıliyc

"iııin tı·ıııini diJ,·ğ-iıw ılııiı·. 

ı3::> .) 1 J:lKfi llr,, · o:l'lıı . lstaıılıııl :Ka- !1 - Xl - ı!ı:lf! tııı·ilı n• ı l!l!l nnnıfll·ıılı Bn<iiınPııılcrliı·. 

~ - ~~ . \p. )lalııııud Holij'i; ıırzı ılınliıı r cktir. 
IJzdil ve ar. 

I!J::'Ii i J:ll'<l .\. ıııımnı· :Osman Okt;ııı . \Jiiıld ei ıııııuıııi larııı'ıııdıııı işkP11t'!\~-c .En~iinı urlNliı·. 

ıııııı·ıız kııldığındıın ~ikii.~ ·r t l'lliyuı· . 

1 !3:!7 / 1 :1 'H Kııl't ulu ş . [;,Inn bu 1 : 'i- lııdı · i ıııı • nnıri~·t>ti llilc•ğiııl' rlıı.ir. En<'iitıı<'ııcll.'dir. 
nPmkiiy Hilezikı:i sok:ık 

~~~. :!1 Lı'it ri f;knyii7.. 

l!l:!Hil:l !l .\kı<urııy - lstaııhııl : Or- :!.i JO sııyılı lwıııınıın ~ ııı·ii m:ıddı\•i· En~iiınNıılerliı: . 
ıl u ı·ııddcsi ~u. :10-t H ;ı - nin tuthildltı n•ı·gitlı•ll ııınn fiyl'! ini h· 

ıııi?. ~ımhığ . tiyHI'. 

ıa:!!l ı :Hıo lsıııf'tıı:~5:ı . \ıık:ıı·a ~lnllıl ulrlnğuııdmı tl'lmtiJ mııaşıııın li:ıwiiını·ııclı•t!iı·. 

zun~·llllıu~ı (,'ıırkı •şli ıki'I'C" iiz<•rinrlı'n lulısiı<ini ist i)·rı ı ·. 

1 hıııııli .\ p. Hiikyııınıı 

lbılunıığlu. 

ı::ı:m;J:391 Kny~ eı·i : <l\iliik ıualıal

lcsinde Nrı . 48 t>ski polis 
ıneııuu·l:ırtiıılıııı llııkkı 

'l' uınaıı. 
ı:ı:ıı;ı a!l2 .\nk:ıra : Divunı ımılı:ı 

selınt l<'YI17.1fll ıt,1· rıi.I'HI 

ıncmuru R. ~ııı-i ::\inın . 

1332/139:1 lstııulıtıl : ()ı·t,ıkö.'• l'oı·
lakul .vokıışu c·inırı Nıı . 

11. ,\ Nuri Evı·c•ıı,ı•l. 
• t 'o 

l:ıtlc• i ıııcmllrirt>tinc \ ' C lc•kııiid k:ı- J·:ııo •H nwııolı·rliı ·. 
ııııuuıınn 28 ııeü nııuldl'siııiu 2!J ll('ii 

ııııııldesinin hııklwıcl:ı. tuthikıııı iııti-

yor. 

'J'rnvirııt 1'1' tııınil'ııl lını·rııııuıı .\lıı

ııisad:ıki lıanrsiniıı i~ııı · herlrliııdru 

tııh~il t!ılilmtı~'ilı kı:>yl'i olnı·al· ıııııo~ı -

nn nıüı·ncanf <>dilrliğinıl,•ıı şikilyl!t 

cdiyoı·. 

. ok ço<'ııklıı nıeıuııı·lnı·ıı ~·ııı·rlını ~·a

pılıııa ı lınkkıwlo. 

J•:ıw iiım·nılNl ir. 

C:ııriime ı.lNlir . 



Ttayill 
~o. 

Arıubat sahibinin 
isirn ve adresi 

- - M4-

Arzuhal lıulasası :\hıaıneicsi 

1333/1394 Silifke : Orta okul, ta- Yüksek ı::ıekteb mezunu addedilnıe- EncümcndPdir. 
rih, coğrafya muallimi sini istiyor,. 

Mua=er Gökarıkscl. 

1334/1395 EskişelUr: Eski müddei- 'l'asfiye kaı·annın rafine dair. 
umumilerden Osman Lut-
fi Zııim 

Eııriiıneııdcdi ı· . 

1335/1396 Vize : Bulcıı mahallesi Mahrukatlarının temini için orman- Ziı·aııt vckalel ine. 
mümessili Bahtiyaı· Kes- dan katiyat yapılmasını istiyor. 
kin. 

1336/1397 Adapazarı : rüçüklıa- Mirasa müteallik verilen adli ka- J~ncüınendediı·. 

1337/139 

mam mahallesi No. 61 rar hakkındaki dileklerinin nazan 
Mustafa Başsen. itibara aluııu·ak mağdur edilmeme><i 

dileğine dair 

Adapazarı: Küçük 
mam nıahaUesi No. 
MükHı·em Başsen. 

ha- Mirasa müteallik veı·ileıı adil karar 
61 haklandaki dileklerinin nazarı iti-

bare alınarak mağdur edilmemesi di-
leğine dair. 

Encümeııdedir. 

1338/1399 Vize - Ku·klarcli : Topcu Memleketine döıırııe.~ine müsaH<.le edi!- ı<:ncüıncndedir. 

köyiindt> Paşa Tan rı verdi. ın esini isti~·or. 

1339/ 1400 O.f: Aşağı Öğene köyün- Altı ay mahkfımiyct cezasının affini Encümendedir. 
de Talı.ir Şöhret. istiyor. 

1340/ HOl Sıırıkaoıış: nyüzbaşı Fer- ll- IX -1939 tarih ve 9.J.6 numaralı Encüınendcdir. 

ruh Atağün. arzıılı.aline ektir. 

1341/ 1402 aınsnn:.fnbisarlar baş- Haremılı matlubunun vcı-ilmcsi di leği- Karara rupterlilmiştir. 
müdürlüğü muhasebe me- ne dair. 
muru Alımed Firuz 'l'imuş 

1342/1403 Kandilli - İstanlıul : Ka- Kışın esnafın barındığı kahvenin yık- Encümendedir. 
sunpaşa kayık~ı esnııfı na- tırılınamasını istiyorlar. 
ınına Bakkal hnııı iJ elile 
lbrıılıim Turann . 

1343j J.:104 Ankara : Yenişclıü- Dik- TekaüdJüğünün ı·efine dair. 
men caddesi Yaylfı. ııpar-

tınııtn No. S. Üı:;teğmen B. 
Fikri Alpmar. 

Karara raptedilmiştir . 

l:ı.H/1405 lstanlıııl: Ticaret ve sa- Tekaüd maaşları tahsisatı fevkala- Karara raptedilıniştir. 
ııayi odn~ında d(lsya me- delerinin kcsilınemcsi baklanda 
muru Rifııt Sun ve ar. 

1345/ 1406 Arapkir: Eski nınliye tah- İhtilfuıtan dolayı verilen mabkfııniyet Encünıendediı·. 
sildan.A. Rıza {Tzun. aczasın ın tahrifi Jileğine dair. 

1346/ J.JOi Balıkes i ı· : Yenie~ mahat- linzineye olan borcu lıakkmdaki dile- Eneüınendeclir. 

lesinde No. 8 t. Sami ğinin nııznı•ı itibare alınaı·ak emvali-
Kayyum. nin satılmıımasını istiyor. 

1347 ' l.j.O ' l~sk i ıııiilkiyt• mütekııid- Tckaüd mııa.~aı·mın tenlini dileğiııc Encümeııdedir. 

lerinden Ahmed 1\fay. Ad- dair. 
ı-esi yoktur. 
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1348/ J.l:OU \ 'cr. irköprü: Ba.vram kö- 1\fuhtnr Abdullah ve aı·kııdnşlarından Encüıııeııdcclir. 

:ünde Siileyııııııı Kuca. şi k;ı,, · ct ediyor. 

13·Hl/ l·ll0 Kasımpaşa- Istanbu l : "a- Jü:;3 ımınaralı tckaüd kıınnnumuı alı- l~ncümcmlccliı· . 
lın eılıayır No. 67. !J . llul - kiıının<~ göı·e tcknüdlüğüııiin ictasını 

1:{!'i0/ 1411 

1351/ 1412 

1<152/ 1413 

1353/ 1414 

ki Ü<;<'!lll. 

Babadağ: Rarayköy Cüııı 

huriyct malıallesinde Os
man Toydoınir ve ar. 

Ankara : Ticaret vekilieti 
dış ticaret dairl'~i istatis
tik servisinde Ilmılı i nı 
Çavuşoğlu 

Uşak : \ 'akıflıır nıeınuru 

Pertev elile C:!'vad Kumi 

lzrniı· : lniinii caddesi 
ro. !'i79 Yusuf Agiıh BPr

kol. 

istiyor. 

'l'icarct odasınca kaydiye namile her 
sene alınan paranın gayrilmnunl ol-
duğundan şikayet · 

\abancı memleketteki beş sene öğret

menliğinin müddeti hiY.metine iHivc
sini istiyor. 

6 - lll - 1939 tarih ve 56::15 numaTn
Lt a ı·zuhalinc ektir. 

On sekiz senelik terkettiği tekaüıl ai
datının iadesini istiyor. 

Eııc:iiıııeııd tliı·. 

Karara nıptedilruiştir. 

Eııciinıcntletlir . 

1354/ 1415 İstanbul : 
paşa Sokak 
gan odaları 
pay. 

Kocamustafa Açık maaşlarının verilmesi 
ro. (i8 Kez i ı· - dair 

dileğin e gneüınentlcdir. 

Mü~fikn (_'n-

1355/ 1416 Adapazarı : Kü~ük ha
mam mahallesi No. 61 
:M:ükcrreın Başscn. 

1356/ 1417 lTşak : rşık malıalesind e 

IIeybct Cengiz I'C krmlc·-
şi. 

Zirant bankasına olan borcundan mü- gncüınenoedir. 

tevollid haksızlığın banknca bir mü-
rı•t ti~ t ara l'uıdıııı tahkikını istiyoı· . 

lkaınete memur edildiği ınalıniden Encüıneııılcdir . 
S<'rbcst bırak:ılmasmı istiyor. 

13!'i7/ 1418 lstaııbul : Bc~ikta~ Si- Alilli Mücadelede malül kaldığından M. M. Vekaletine. 
nanpaşa camii No. 1 Il a- ınaaş tahsisini istiyor. 
san KUl·d. 

13.> j l-il9 Bc~ikttı'> - J~tıııılıul : .\leş- ihtiyar \ 'C kndrcti maliyesi olmadığnı- Maliye vekruotine. 
rutiyci muhallc~i ~hıdal- dan vergi borcunun tesviyesi içiıı 

yon sokak No. l!i. llii~e - lıııpsedilmcınesini istiyor. 
~'in Aydın . 

1:3!ill l l-!:.!O ~lıılat.va: l':ımuk dı·ıll·ttw 9 senelik iiğtclmcııJik lı.iznıctinin ı k<ı- Encümeııdedir. 

ıslah ve üı·e tnıf' ~iftliği iidJiik nıiidd.;tine sayılmasını istiyoı·. 

ııyniyat memuru M. Bt>-
siın Asiltürk . 

1360/ 1.421 ~Ankara : Sincan köyünde 2!i l0 sa~·ıh bımmdan istifade cdeı·ck Ziraat,. kfıl tiııc . 

Romanya muha<'irl!'ı·iııd c·n tnlıunılıık \'C yemlik zahire verilmesini 
.\l i En;in n• ar. istiyoı·lur. 

1361/ l-l22 1 sküdar : İmrahor ~eşmc ]~şiııdeıı cytaııı mnaı; ı tahsisini istiyor. Encünıeudcdir. 
sokak No. 1 Beledi,,·e ebC'!i 
Zehra Toğlu. 
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1~62/ 1~~:-ı l ' ı·Eu : C'P7.ncYind<' mıılı - Rnlpauınl1k sn<;1111dıın dolayı ınalıklım Eııı\iilılı·ıı ıkdiı·. 

küm i\lı<lun·ulımıııı ı:ii l.. oldnı?u pura e<'ZU~ tııln ıımkııssntıııı 

ijrlı• ıını<·siııi istiyor. 

ı :ıtn 1~2-1 Ütl ~ıı1i~ : Kumeııı•1 · ıı kii- Hııyntıı1m t el1likrılP ı: lılllıi;uııdıın hııl1 - Elwiiııı<·lHlı· ıliı · 
yiirıd~ .\ li r:iil . si l e nıütı•ıttldi•l w•kiil<'t le n· ,· ııki <•iıııı 

nıiiı·ıH·ııııt lılı·ı ııa;r~ı · ı itilıan• ı ılı ıl nı:ıllı 

ğı ııdıın ~ikn,, ·ı·t ı·d.iyol' . 

J !'lfi -1 1 1~2.'1 Eski~elıi ı • : . \ l<<·ıııııi nııılıııl - TasarTnf lıı1kkının l;ıııııı ı ıı:ısı iı:iı ı l :ı· J ·:ııı:iiı ııı • udı•ıliı ·. 

Ic i.nuc '!'apon sokak 1\' ı . ııı1 idııı·ı•s iııdı ! ki i~iııiıı ııılil lıir· kıımm 

~.-, ~ııl1iıı 1ülnıla~ . nıbtıu1 isti_voı ·. 

t :ltı:ij l~::!li ~\ ymlık : JJıı.ITctlin f'~. 7 - Yl L- 1 !1:~9 lııı· il ı w ı--0:1 ıııırııııl'lılı 1 \ıınıı·ıı nıpl< • dilıııi~tir . 

ııııtlıııllt•s i i'\u. :?;l lhı·alıinı ıımılıaliıı e ktiı· . 

ı:ıtiıl.' l~:?i 

ı :;ın ,. ı.ı :!ı-; 

ı :r;o/ ı .ı: ı~ 

l :l 71 J ~:l :) 

Elcn ı T rabuş . 

l sk il ilı : D:tğ'O\' (]f•ık k ii-
yiiu.lı • \ 'e~· sı • ! , \ ·lik . 

1\ üt ı ıll ,\'ll: .\ hi .\l uslıı f:ı 

ıııııha ll r~i ' Jıır·ıım i <·inl-
1'1 .ı\h•·l .\li ~-ıınıııı l ııki 

o vd e. 
~ _'o 1·lıı : llt•ıj<ldi,\·ıı Jllıılı:ıl -

11' ·i i\frn1c•d 1\ii. 1!'1', 

1-llll'Sll : ~ i :JII l 'if 111lidiir-
lüğii ııı ·ııııırlıırımhın Sii
tl'. ya Dalba,v. 

Ödemiş : Il aınuı·<·ll "'kal< 
y ni VHl 'O§ltt llay<l:ı1 · Sıı 

rnean . 

• \dana : Hl'lı'd i.vr l: ı hak · 

kıık nıc·ıııııı · ıı flpııı zi 'L'ııı · 

hnl. 

]:17~/l~:l.J. :-lımıy: Ay,·ııe1k kii.di 
ınnhtarr :\J ı•mNl \ 'l' nr. 

137:!/1435 l •) lfızığ: İsınet ll~ şn enrl 
dcsi arıır mııhn ll rsi o. i 
:\Jnzafrl'r Hkı· . 

1374/ HJti Şııvşat : l.,'ıı.r~ı lllalıalk

sinrl ':i nhwı· tihuı. 

J 37:i/H~i l.stanhul : llıı.ü • ft> lWri
Firkctı><'i sokak No. 4 l s
piı·o Znlıa1·i ıırli~ . 

ı :Ji6/H:l l ştıınhııl : 1\nrn güıııriik 
va.\lnt Atikali JJD~n ı•ııınii 

inıamı ,. hatihi _\ Jıroı- l 
']' .-ilk Ozbilgin. -

;l.) IX - [!)3!1 lııri lı \ ' ( • 101-1 1< ""· :tl'· Z\1 lı:ıliııı' ekti ı -. 

l sıiklıil ıııadal .nıxil(' ı : ı l l i i 'iıı i i-<1.i,\"jJI' . 

l lı ıi Psiıııl ı• k i •;ifıli~illlll ı~llıııl11ki c·i
fll'liııı• t.::i diJ,Jii!indt•ll ~ikil,l't'J t•.Ji .I' I>J'. 

lol ıın·i hıı~u~iyl'do·ki lıc·~ Sl' lıı • lıl< lıiı:
ıııo • l l t' ı · iııiıı 1 )(·,· lı·ı h i7.11H'I ill i' i lih•l''<i ni 
is ı i.w!l', 

Kul'lltnl:ı1ı ( ' ı·ll:ıdg-iilii fl l ' : ı t.is iııdı •n 

n1iktlııl'l kfifi l' l' ı ·il ııwsini isti.I' IJl' 

P.ı • lı •diyı · lll~llllll'lıll'llllll ı.-~ l; i l :'ll "' ~ 

tı• kaii<Uı·ı· i hı1kkımlıllii dikı} i niıı ııu-

Z:tl'l itil1:ını aln llıı:ı>l luı.k l< ıı1dıı. 

S:ı rıı .' . \ yu,.,pıı~ıı ıı:ınıilı • lttlll'llf ı ıt'

ımılllllıtl lı:ıziııı·y~· illlil<ııliııı· dı1ir 

Kı ıı ·n m ı· n pt< •ıl i lı ı ı i~ t ir. 

l ·: lwiiıııı • I IOı•olil ·. 

J •: lH : iiı ı tl 'llıfl•ı J i ı •. 

J ·:ııı · iil iH' ll<lt •o f il', 

l ·: ıı..tinlt ' ll•l· ·· lil ·. 

1-:lıf:i iııtl'li l.h·· l il· . 

ı ·; ıldiltl( ') l f] ı •ı lil · . 

Balııısın lan k .. nılb<inı • lı1hsis Pdilc'n J-;ııeiilıwıı ilı•dil ·. 

ınıııı~ın IPr.yidinl' ılnir . 

Ül ii koı-ıısııı 111 1.inıı ı ll' l i ndı· ıı dıılıı.vı J·:ııeiiııl(•Jılk• lll'. 
nıııa., 1ııdnıı IP1·kil'at yıqı1lıııııın :ısıııı is-
ti.vor. 

'l'ekaiid ııııuı~ı lı1lısi~iıw ,. yu lh1lı i- E1ı ı:i iııır·ııdı' d i1·. 

liyQ l ' l'kii l ~fin('(' inclt'i 111eııını· iy<'liı ı iıı 

l!'ıııiııi dill'ğiııt• ıluiı·. 

Kıııınııi hnkkı l-:1·kar iclal·ı•silll't' ilı- ·ı\n ı·flı·ıı 1'1\Jift'ılilıııi~ıil'. 

};![ tli l ıliğiııdcn llr,·ll'( şiıı ·ıı~ıııc·ıı iı -

1 ilını ed ilen karaı·ııı l·>.· lw rcıı iu l'a71· 
m L tirot-. ... 
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J:l77jH:HI l~laıılıul : Ü<;ünt·Ü tPza '1\•kaüd ma.a~lıwıııuı teY.,Yitli dileğino Bncürneudcclir. 
ıııalıkcıııcsi rt•isliğiıukrı dııir. 

ıııült·kniıl Mııwl'l'er Sıı,,·-

lııın ve nr. 

1:HH/l-HO .Jıııııhırııııı ıı:~ıırl ktııııaıı- Iii - Xfl - l93!J tarih ,.e J;{l):lmınıaralı i\L ~1. \'ekiilt• liııe. 

daıılığ-ı kurıııny lın~lwııı ;ıı·y,uJınlinc ektir. 

J:li!I 1J-I.jJ 

Ualib lllıı~ . 

Aııadnlıılıisıır·ı lstaıılıul : 
, -,ııi ııııılıııliP Hanılı·tılıır 

f•wlılNu ~' ,ı . :!~ ~;ıln·i l•:ı ·. 

oğ-lu . 

Yı·ııi ıııalıallcıun teu'i'inı.t ve tı>sisııtı- llıılıiliy~ ''ekiılrtine. 

ııııı .'· aprlınıısıııın tcıniııi ılil<'ii;im · 

ıla ır ·. 

} ;lı-! 11 / l-1-1:! Snııdıklı : ~lı·ı·lq•z kiı - ~l·hid oi(lun<laıı ıııııaş tnhsi~ıııi isli- Eıwiiııwıııl·d iı·. 

~ iinılo Siilı•.nmııı Yılıııa l yor. 

ı::ı-~ ı ; ı.t-ı : : l'azaı· : nrla okul J'l•siııı Tıısl'iye knrarınuı rdiııı• daiı· . 

ii~l'l'fHH'Ill <hmı:ııı Ht • ıs 

Eıı<'üııwıııh·ıliı·. 

ı ·lil<' llııkkı Taıı. 

ı :ıı-::! / 1 1-11 ( !iilı:iil< : .'\ii Y.Iıı·tiyı• köy ii 
ııııılıi;JI'I S. J)ıJiııı \'<' lll' . 

ı;.;:<l l l -1 -l ~ı l .' ı •ıq.u• lkii~ lslıııılıııl Sıı -

yulıı sokrık K>~ . 1 1 )Lii -
Z<',\' ,1 ı·ll i'ızt iiı·J, . 

ı : : .... -l j'l-1-lli ı ,ııııılıııl ; 1\ı • lıtl ll ll.ll'l;ıt · 

1 u~ nııılıallcsi Yııclina 

carlıl<•si :\ıJ . 1~1 1\ıır:ıı 1 E' 

, \ lııkıı .\1 if;<•lis kıll'ıiı · ~lı·r . 

ı : ı-. ~ı/1~-fi 1} rfu : Yusn l'pıışıı ma

lıııllı •si ııdı · .''lıtı·i Kııı·a . 

llnziıwden tııksitl~ ~ıtlııı ıılılıklaı·ı Enı·iiııı<• ıııledir. 

ıı ı·11zi lı'l·ini ıı i lııılesiııin f<·~hi ı· i h<·tiııt.• 

c:iılilıııl'siniıı l('nıirıine ılııiı·. 

J'. rvı·i ııin ııtiiıııı. ilı bir i~dt: ~ıı lı~tırıl - Eııı·iiıııı·ııdı • ılir. 

ııın~ının t enıiııi Yl',l'lt i k ra ıııi_,. ,, ,·oril -
ıııı•siııi \ ' O barııııunlıırı ir:iıı )fiili eııı -

lıiklt.•ıı ı•v veril ııı esiııi isi iyl\1'. 

' l 'liti iıı lıayii lt' 7.kt•ı·psi , · ı·ı·ıl ıııı •si ııi is- EıH·iiıll('llıl<•ılir . 

ti,I'Ol'lar. 

. \l aı·ağı hnkkınua ınulıkenıccP veri- Eııı·iiıııeıııl·ı.Jiı·. 

lı·ıı red kanırının ısliiJıı iı;iu iadt.•i 
ııınlıııkcıııı•sinin loıııiniıw ılair. 

ı.:..,ıi 1-1-+:-. l·'il_,. ,., : ı •:,J<i l{iiıııl'iil; . \ı ·wluıl <'ll<'iillıl·niniıı :!ô - \ ' 1 - l!l:l!l Eııdiıııt•ntl!'ılir. 

11111iıai'ıtlıt lll <'llll ll 'll JJjj . lııı·ilıli 1' 1' ;Jl;j 1111lll lll 'ıtlı kıınti'IIHI jjj . 

ı·;ız t•di.' oı ·. 

1:1:-.1 1-1 -1~1 St·.' lııııı l .'i.t · ;ııılı !;ii~ lin- Tıısııı·ı·ııt ' hakkının ilılıil ı •dilınt.•ı ıwsi Eıwiiıııı·ııılı· ıliı ·. 

ılı · 1\;ıılırlı 1\ıııliı · ~ıııııl ı. ,.,. ııllııkiy" ıııııııilı· tahsiliıw kıyııııı 

ı·dilı • n pnrııııııı ıılııııııuııııısı lıııkkmdıı . 

ı :; :-..., J-l ~ıtı lslıtıılıııl ll ııliı~i tlug-iil. IJ iııııa ıııü,lı • niıl ıı lııı·ıı i!ıııııı lfa ıiıı<•ı·ı• Bntüııwııılpılir . 
, · ,·rilııu·siııı • dair. 

ı: ı~•ı 1-1.11 Tııkıııl ( \·zııı·vi ı ıııılı - )lıtl' :ıkkııt .. ıı talıli.l"l• l criııi isti.ntl'lııı· . J\AI'IIl'a l'IJfıl(• diJıııişliı·. 

klıııılııı · ı ıııııııııııı ll ıısmı 

B;ı~~·ı ·. 

ııııo - 1 -l~ı:! Hııi'ı · ıı : Tıılıaklııııı ı · ııııı

lw lll·~iııdı · ,\l<· ıuı·ıl i'l/.ı · ll 
ıııı·kı;i . 

Tiitiiu işll'riııılt.• t;ıılı~rıııl'ıııııı to•ıııiııi 1-:ndiııı .. ııdı ·ıliı· , 

ılilPJ!inl' dail'. 
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1391/ H53 l&iıınbul : 1'oplıanc Sü- lllaliye v kaletince ilfuıı ahkiimmın Encümendcdir. 
tıcyilbey eaınii sokak No. infazı ile alacıığnıın IT<•rilıncsinc dair. 
12 J! ulfısi On~ül. 

1 392/145-ı Anknı·a : l\laliyc mcsl k 20- ll -193!) tarih ve 1218/ 1163 ııu- Karara raptedilıııiştiı· . 

nıcktehi tulehe~iııclcn llı- •ııaı·nlı uı·zuJıaliıw ektir. 
san Alp. 

1393/ 145ri l s piı· - Erzurum : işo 
nut köyünd ~şrrf Kur
hcL 

1394/ 14j6 Ankarıı : T. C. ı\ll'rkez 

bnnkıısı tahvilnt snı·i~i 

nıcnıurlıırından A. Faik 
'l'o~\ınoğlu . 

1395/ 1457 Nevşehir: ıımiiııtik ıııa-

lıııll esindc llııvva zel. 

13!l6/ 1 -lfı8 Ankııı·:ı Hıuııaınöııii 

Atma rııddcsi Albay , i
zıuncttin Ap. alt kat Pi
rnz Tiııı n ş . 

B<ll'~ l anma lııınunwıa tevfikan anızi- Encümcndedir. 
~iııı• nıuttıısı l arazinin kendisiıı c vc-
l'ilnırsiııi istiyor. 

Bııı·ı·ırı kamınunn ooöre bankalarda çıı- Bncüınendedir. 

1 ı~t ı ğı lıi;mıet nıüddeti hakkındaki d i-
h•ibni n nazarı it ibare almnıasma dair. 

.'\<·ı·~dı i r b~lctliye reisi hakkıııda Ad- Encümendedir. 
liyPre takibatı kanuniyede hulnnııl-

nınsın ı istiyor. 

;\J illi mür ad ledelri hizmetiıır mü ku- Bııcümendedir. 

l'ut <'n anı.r.i verilmesini istiyor. 

1397/ 1459 Beşik"taş istanbul Ölen oğlu alihten eytam ınaaşı tah- Encümcndedir. 
'l'ürk Ali malıallesi S l · isiııc ı.lair. 

sokak o. 3 ,\Jıın cd Özer. 

139 / 1460 Giresun : Cezaevi mah- ~l cşrnten tahliyelerini istiyorlar. 
kfunları narnma ıillihnt,-

tiıı Öçalan_ 

Encümendedir. 

1399/ 1461 Ankara: Ad. V. merkez Bir derece terfiinin temini dileği ne Encümendedir. 
bürosunda ltiıtib 1\Iemed dair. 
Özkaya. 

H00/ 1464 Havza: Kamlık: köyünde Eşhııstım alacağı haklanda mahkeme- Eııcünıendedir . 
.Ahmed Çakar. ye müracaııhnın intacını i tiyor. 

1401/ 1465 Edirne: Erktk lisesi Mecburi iskuna tabi tutulmaınasını ve Karara ı·aptPılilıniştir . 

4. C. No. 81 eliııı Aziz. serlıe -t bır akılmnsmı istiyor. 

1402/ 1466 Ucrsiıı : Camiişerif mahal- Emliiki ıırilliyeden arazi ve emlak ve- Encünıendedir. 

lesi fabrika caddesi No. rilın esiııi i tiyor. 
61 sokak No. 3. Abdür-
rezzak Acarbey. 

1403/ 146R Tokııd : J)<'hağhanei ec
did mahallesi, odacı Sa
mi halı çi'sinde b."'nlübedt• 
Rusi ııı e Kııylıııt. 

140·l/14H!I 'l'okad : ( ' ezıu.'\· inde ınalı

klım AJıınrd Cysal. 

Yer s:ırsrııf,ısıııdan mütccssir olduk- Karara raptedilmiştir. 

lnmıdnn ınahkfuıı eşinin kefaletc ıı 

lalıliyNıiııi i~tiyor. 

Dak iyei müddeli c ıaiycsiniıı afrini Encümcııdcdir. 

i>tiyor. 
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1i05/ li70 Kanıisıılı - Seyhan : Ner- Ta dwtlilcn kıı zan~ vergisi hakkında- Encümeııdcdiı· . 

kisli köyünde Bl'ktaş YP- ki dilckl e ı ·i ııin ııazııı·ı itibare ıılıııa -

ni \ 'C aı·. ı ·ak nıağtlıır Pdilınem~leı·ini istiyor
lar·. 

1406/ 1471 Kırklareli : Cezaevinde ~T:ılıkiınıi.vc t <'l'zas ıııın afl'iıı e dııir . 

mahkum Şııhinr .lllıan . 
Karara raptedilmiştir. 

1-!07/ 1-!72 Aııkaı·n : Atııazarı Uer- l i muıni savaşta ın altil ,cıldıığııııdmı Encümcnd~dir. 

git handa ınukiııı (i en~ 

Hasan. 
ıııııa~ tahsisini istiyor. 

1+08; ın~ Istanbul : l 'ezaevinde Ali 
ihı·ı·tlcıı. 

\'cı· sarsıntısıııdan ınütccssiı· olun nın - Jo;ııcümend~diı ·. 

lıallcrin imarında ~alı~nıııl a rıııııı tl'-
ıııiııi uileğim• daiı·. 

l-IO!J/ Ii7i.i (iüksun : i\lenıctlhc~· kö
yünde K ndir K mıııtlu~
oğlıı . 

Milli ıııürad cl edc malül knldıi(ınd:ın Eııcüıncndedir. 

ıııaliıli.n·t nıaa~ı tahs isini i st i ."'ı r . 

1410/1476 

1411/1477 

Gigı : Eski tahsil memu
ru Fikret Fırat. 

Eskişehir : Dördüncü kol
ordu arpa müteahhidi 
Hasan Alanya. 

~çık maaşlarının verilmesi dileğine 

dair 

Arpa ilıracrnın menine dair. 

Encüıııcnded i ı· . 

I •:ncümeudediı·. 

1412/1478 Adresi yok Eski emekli Tekaüd maaşının tezyidi dileğine dair. .F.ııcüıııeııdcdir. 

fen memuru !. Aksoy. 

1413/ 1479 Beylerbeyi - İstanbul : Ücretle çalıştığı müddetin tekaüdlük Eıırüıııeııd Jiı ·. 
Çamlıca caddesi No. M. müddetine ilavesini istiyor. 
Klizmı Erdem. 

1414/ 1480 Tokud: Cezaevi mahkUm- Bakiyei müddeti cezaiyelerinin nffine Eııcünıendedir . 

ları namma Osman Bck- dair 
demir. 

1415/ 1481 Darende : Belediye ebesi Belediye maaşınm yirmi liraya ibJ.a.- Bncüınendedir. 

Saadet Gökalp. ğma dair. 

1416/1482 Demirköy : Belediye re- Yakacaklarının temini için ormandan Eııcüm eııdedir . 

isi Muzaffer Dolaş. katiyat yapılmasma dair. 

1417/14 3 Konya : Cezaevinde malı- Yer sarsmtısmdan yıkılan malıallerin Eııciimeııdedir . 

ktlın Ahmed Canatar. imarmda istihdamlarının temini dile
ğine dair. 

1418/ 1484 Kadıköy : Birinci orta o
kul matamatİk öğretmeni 
Seyfullah Tokad. 

1683 numaralı kanunun balışettiği 

haklardan ve harb malillü sılatile de 
ayrıca harb malilllerine aid kanuni 
lıaklarla terfih zaınmmdan istifade 
etmek hakkının koru.nmasuu istiyor. 

Encünıcndedir. 

141!1/ 1485 Küçükyazgad Nahiye Arzuhal encümeninin 1938 tarih ve Eıırümeııdediı· . 

müdürü Vala Kutis. 34, 1939 tarih ve 208 urunaralı karar
larm kendisine de teşmilini istiyor. 
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Arzuhal encüınenindeki 1103/1158 Karara raptedilıniştir. 

numaralı arzuhalinin tayiıri muame-
leye lüzum lr.almadığma dair . 

.1421/ 1488 Konya : Cezaevi malı- MahkUmiyet eozalarmın af veya teci- ~ncüıoendedir. 

kUmlarmdan Riza Dancı. line dair. 

1422/ 1489 Kızılcahamam : Çamlı- Hidematı vataniye tertibinden ikra- Eneümendedir. 
dere Elınah köyünde Ali • miye verilınesini istiyor. 
Yılmaz. .. .... 

1423/1490 

1424/1491 

1425/1492 

l-!26/ 14!13 

Bursa : Nafia fen memu
ru Niyazi Kocabay. 

Ereğli : 138 numaralı 

Çamlı ocağı namına Hay
ri Araboğlu ve ar. 

İstanbul : Samatya Et
yemez kuyulu çıkmazın

da şüheda Ozbay 

Ankara l\1. :;u. \' . Lv. 
lş. D. S. 7 I-Is. Me. F e
l'id Angün. 

Yedek subay hakkından mağdur bı- M. ıvı. Vekiıletine. 
rakılınamasını istiyor. 

Ereğli maden ocaklarının tevhidi hak- EncümeııJedir. 
kındaki kanun liiyihasmın müzakere-
sinde dileklerinin nazan itibare alın-
ması hakkında 

22 - XII - 1938 tarih ve 5339 numa- Karaı·a rıı.ptedilıııi~t ir. 
ralı arzuhaline ektir. • 

3128 sayılı kanunun 3 ncü fıkrasın 

da ınevcud (diğer hiznıctleı·) kelime-
sinin J erccei şümulünun V Llzuh:andı-

rılma~ıur ve ıııağdur edilmemesini is-
tiyor. 

Eııeümended ir. 

1-!27/ 149-+ Buı·sıı : Nafia fen mc- Askerlik vazi,v<' ti hııkkıııdaki dileği - Encümendedir. 
muı·u ~lrıncd Özen. 

!-+<! / 1-1·% Bur~ıı : Nafia l'en ınc

ımırtı Mustafa Lül ci. 

1-l2!J/ 1·Hll1 Yeşilköy - lstaııhul : 1s
tas,vou caddesi No. 7 
;\llımıd Muatlr. 

I-+30/ U97 l stııııbu l : l:' ostııııc giden 
dairesinde M. Ömer Erol 
elile M. ed inı Er·ol. 

nin ııuzarı itiba.re alııınıasnııı dair . 

• ~ske ı·lik vıızi~·eti hakkıııdıık i dileği- Encümendediı·. 

nin nazaı·ı itibaı·c alııınııısma daiı·. 

\'ckıilet cnll'i ıH• alıııd1ğı tarilıtcıı iti- Karara raptedilnıiştir. 

lıııı·ı•n aı:ık ııııuışlııı·ınııı veri lın e~ini 

istiyor. 

27- IX- 193U tarih Ye 1023 ımınanılı K'arııra ı·aptedilıniştir. 

arzuhaline ektir. 

ı.ı:u; ı -HlR Bilecik : Merkez lıayvıııı \ 'et ı·iıı •r ,vamnda muavin olantk ça- Karııra ı:ıqıt cdiluı.iştir. 

sağlık fen nıenıuru .Jlu- lışııımunnı temini dilcğiıır chıir. 

aııımer Tuı·şu •ııoğlu. 

wı::.;1-+99 Erenköy : 24/2 Bt. a- 1'cğın nliğc terfiini istiyor. 
nakkale. ~1akiııi~t nıc-

. 1433/ lfiOO 

1434/1501 

ınur muavini Vedat Öz-
dell\ir. 

Diyaı·hakır : 7. Kor . .Es
Id ınulıa~elıeriRi nııı-sıııı 

Ada bağlı. 

Bursa : Sedbaşı İ1>ekçilik 
caddesi No. 15. Kıymet 

Kutatgu. 

20 -ll- 1939 tarih w 5599 nu ınıHalı 
urzulıaJine ektir. 

Vazifesi başmda ölen eşine aid maaşı
n tamammm ey·tamınıı tahsisini i -
tiyor. 

Encihueudediı·. 

Kııı·aı·ıı ra J)tcdilnıiştir . 

1\arnı·a ı·aptedilıniştir . 
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1435/1502 Ankara : Etfaiye mey- Sabık Iğdır kaymakamı thsa.n Ol- Erı<>üıııeııdı · diı· . 
dam Nevşehir hanında gun hakkında takibatı kanuniye 
misafir. Iğdır - Kapan yapılarak zarar ve ziyanının terni-
mevkiinde No. 42 clük- ni clileğine dair. 
kAnda Feti .Ali. 

1436/1503 Alaşehir : Sangöl inh.i- !nhisal'lar idaresince memuriyete J~ncüıııt · tıılf•ıliı · . 
sarlar idaresi odacısı alınınasım istiyor . 
.Ali Vehbi Atay. 

1437/1504 Aydın : İkinci mıntaka İcra tarafından gayri kanuni ola- J~ııı•üııwlldı•dir . 
mahalli idareler ınüfet- rak satılan evinin iadesini istiyor. 
tişi Kurtuluş M. No. 43. 
İbrahim Hulılsi Sümer. 

1438/1505 Beşiktaş- İstanbul: Val- Malilliyetinin birinci derece üzerin- .F:ııcünıenılrdir·. 

de çeşmesi Spor caddesi den tesbiti. 
N o. 102. Ankara : Aydın 
otelinde misafir Şevket 

Ölmez. 

1439/1506 Akhisar :Ceza evi mah- Cezalarının teciline dair. Kararn rap1ı>rlilnıi~ıir 

kılmları naroma Sadret-
tin Soğur. 

J440/ 1507 Uşak : Adem hanında Münasib bir vazifeye tayini veya ter- Eıı c üm!'nd<>dir . 

Uşak mahkemesi eski za- kettiği tekaücliyesinin iadesini isti
bıt katibi Cemal Turhan. yor. 

1441/1508, İzmir : Top 6. A. İzmir Sanayii harbiye subayı olmasını is- Etwürneııd ed ir 

M. T. Mv. Topçu 6. A. tiyor. 
KAztın Anılmış. 

1442/1509 Manisa : Hususi muha
sebede müfredat katibi 
İsmail Yalım. 

1443/1510 !stanbul Aksaray Taşka
sab Sefai sokak No. 3. Sa
bahat N azmi Y alvaç. 

Tekaüdlük tahsisatının düzeltilmesi- Kanıra ı·ıırıttoılilnri ş1i r . 

ni ve ikramiyesinin verilmesini isti
yor. 

Eytam maaşının tezyidi dileğine dair. J·~ncüm ndedir. 

1444/1511 Bürhaniyc ceza evinde 3- VII -1939 tarih ve 774 numaralı Kararn raptedilrııişl ir ·. 
malıklım Mustafa Yörük . arzuhaline ektir. 

1445/1512 Konya : Babasultan M. Vergi bakiye borıılarının affini isti- gııcümenrledir. 

1446j l!'il3 

Hatice Dcmirozman. 

Bakırköy - İstanbul: Tıış
mekteb sokak No. 7 Aziz 
Gürbüz. 

yor. 

Bel~diyede çalıştığı müddetin tekalid
lük müddetine ilfıvesini istiyor. 

J•:ncüırıendrdir . 

1447/ 151-t iğdc : Davavekili Ziya 22- IV- 1939 tarih ve 193 nı1ınaralı Kl\rar·a r~ptcrlihniştir·. 

Oğuz elile Cevdet Oktay. arzuhaline ektir. 

14-l / 1515 Uşak : I!ı'lk mahallesinde Ldarl ve siyasi lüzum dotayısilc mem- J•:ncüıııcndı>mı·. 

No. 13 Heybctnllah Cen- leketlerinden uzaklaştrrıldıklarından 

giz ve ar. ııflerini istiyorlar. 
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14+9/ 1516 Yeşilköy. İstanbul : Bur- Tekaüd maaşının tezyiclini istiyor. 
sa telgraf müdüriyetİn-

den mütekaid Galib Ö7r 
üak. 

Muamelesi 

Eııcünıeııdedir . 

1450/ 1517 Osmaneli : Camii cedid Ormaniarına belediyecc ve orman ida- Eııcüıncndedir. 

mahallesinde Asrm Tok- resince müdahale edilmemesi dileğine 
lu ve kardeşleri. dair. 

1451/1518 Sarıköy İstasyonu: Mer- Taşocağı işletmesi için ruhsatname Eneüınendedi r. 
mer ocağı taş u tası Veh- verilmesini istiyor. 
bi Oztaş. 

1452/ 1519 Ankara : T. C. Ziraat Banka ve askeri hizmetleri üzerinden Encümendedir. 
bankası merkez müdürlü- tekaüdlüğünü istiyor. 
ğü memuru Üzeyir Ak- -! •. : · ,• " ' 

pınar. 

J.lf;3/l ı>20 Erenköy • İstanbul E- Tekaüd maaşınm iadeten tahsi i di- F:ncüınendedir. 
mekli albay Kozyatağı l cğine dair. 
No. 40 İbrahim Etem A- . .,.· •• - " 
yaşlL 

1454/ 1521 Giresun: Cezaevinde mah- 15 ·XI -1938 tarih ve 5170 numaralı Karara rııptedilıııiştir. 

kfun İbrahim Karıı.mus- arzuhaline ektir. 
ta fa. 

1455/ 1522 Bayazıt • İstanbul : Şeh- Emlak ve arazisinin iadesi ve yedin- Encümendedir. 
zadebaşı Toros apartıma- deki mazbata muhteviyatının vl'ril-
nı No. 7 Şevket Beyazıt. ıııesiııe dair . 

1456/ 1523 Konya : Muhacir paza
rmda Cedidiye mahallesi 

o. 54 Sadettin Kıran. 

1 457/ 1524 Balıkesir : Börekciler 
mahallesi Doğumevi so
kak No. 14 Hatice Bigi
han. 

1 +ii / l.i:lfi Beşilctaş : T!>şvikıyc ma
haliPsi ı ııei 'I'aşokol m·
kası, kulülıe. Haııifr Kn 
ı-apzc . 

Devlet demiryolları idııre·ince münn
sib bir işte i tihdammm teminine 
dair. 

Ölü e~ Cemalin müterakinı muhassa
satmm verilmesi hakkında Devlet 
şiirasındaki dosyasının celb ve tedki
kine dair. 

lhyıı ettiği nnlziııiıı mde ile lıor~
lıııımn sıır('t il~ ,-eı·ilrnl·~ini istiyor 

EncünıPn<ledir. 

Encümcndedir. 

Enciimendedir. 

1459/ 1.5:!6 Bisıııil : Hususi ııınlıaso - 2H - \'1 . 1939 tar·ih Vl' 7:!+ nnıııanılı Dahiliye vekıilctine. 

lıc varidııt rııerıııını 1\lüs- aı·zıılıalinc ektir. 
Jim Algündüz. 

1460/ l52T <.'ınııı · : .J aııdaı·nııı ha~- 17 - 1\ - l!l3!J tarih Ye lfi-t nıınıaı·alı Karara r·aptedilmiştiı· . 

<;ııvıışlıığuııdaıı nınllıl ls- ııı·zuhııliııc ektiı·. 
mail Hakkı Oıısiprr . 

1+61 11;)2 (skiidar ( 'ezır{'l" int.l l' :!0 · IX - 1!139 taı·ih \ 'C !) + ıııımarıılı Karara raptedilmiştir. 
IIH'I'kll i' Jla~.ik (liihlıığ . 1\l'ZUltaJine ı>ktir . 
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H62/ 15:1!1 Amıl!!ya :\lemedpaşıı ~efi rezasınııı rcfine daiı· . Karııra ı·aptedilnıiştir . 

nııılıallesi Hakk ı paşa ~o-

kıık r\o. 6!) Sakib Hör-
nıen . 

H63j J530 A~· valık : Hüküm et <·ad- Telmüd nıaaşı tahsisi dil cğirH • dııiı· . 

desi S . .l5 - 1o. ~ \" chlıi 

P-ncünıl•ndcJiı· 

Akkılıç. 

1464/ 1531 Siverek : Ulucami ma- Yeni tckııüd kanununa göı·e ıııaaş Bııcünıendedit· 

lıallcsi. ~ l ütekııicl kıdcnı - tahsisini isti.vor. 
li yüzhaşı Meıııed Pııhri 

Öıba~·. 

1465/ 1532 Oı·dn : ll upıı ınült.ccilc

rindcn i\lt•nı ed K aya ha n 
vp ar. 

1466/ 1533 (;przr : Ziı·aat ıııual!inıi 

1 sım•! ()r;ı!. 

H67/ l53-! 1\adil'li : Kocalar ın e\·

kiiııde oturan halk rııı 

mına ınuhtaı· U asaıı Hü
seyin <,'iıısir . 

J -!6tl/ HiJ ,j Si i rJ : ll ascıı kef eski ııu 

hi~·c müdürü Rasim 8kiıı. 

ll azinedPn taksitle eııınıli ııayriınen - EncümenJerlir. 
kule sııtm alaniann ıclıt• l <'de n hanılı 

o l ıınlıırınııı taksit lıoı·<:l a rıılln al ı nma -

nıası hakkında. 

1 I ıı ı'cJJ·alı ı hakl<ııH.I a J l!'vlct şiıı·a~ın - Rnciiın ndNlit. 
ca verilen red kararının trılkikını 

istiyor:-

Kışlak olımık itt ih aı Pttikleı·i ıırazi- Karara rııptediluıiştir 

d n cebren çıkarılmak isteııildik!t•-

rinden şikfıyet \'diyorlar. 

Lıdt·i nıcmlll'iyeti dilcğiııc dair. Dahiliye vcki'ıletine. 

146!1/ 15:36 Uı·l'u : ~l en ıl t>ket hasta- A~rk ııına~larrnrn v<wilnll'siııi isti~·or . ICaraı·a rııptedilıııiştiı· . 

m•si t·~zat ·ı sı i\litat Sıııııı · . 

1410 1537 l ~kt• ııılcrun : Hatay inki- tskcnderun adliyesince hakkmda ya- Encüııı eııdedir. 
şnf Tecimevi kollektif şiı·- pılan gııyrikruıwıl muameleelen şikiı-

ketincle Halil Halis Kük- yet. 
çe li. 

1771/ 1538 Saııdıklı: Hassar mahal
lesinde Ömer Akbay. 

1472/ .l53!l tlgın : Müskirat ba);i 
Memed Yoı·gnncı. 

1473/1540 lstanbul : Beyoğlu Sakız
ağacı Kilise np. No. 29 
Filo Andıryaso 

1474/1541 İsparta : Muhasebe mü
dürü Nafi Özmen. 

1475/1542 arıknmış İnönü ma-
hallesinde Sıtkı Erka:va. 

1 lar b ınalülü olduğuııdan maaş tah- Enciinıeııdedir. 

sisini istiyor. 

.fandnrmn tarafından darbedildiğiıı- Karara raptedilıniştir. 

den şikayet ediyor. 

T.ürkiye Cüınhuriyeti tnbiiyetino geç- Karaı·a raptedilnıiştir. 

mesini istiyor. 

26 - IX - 1939 tarih ve 972 nıırnarıı.lı .Knrıu·a ı·aptctlilınişti r. 

1rzuhaline .ektir. 

Ziraat bankasma olan borcu hakkın- Encümendı>clir . 
daki dileğinin naznn itibare alınarak 
karar ittihazını istiyor. 

1476/1543 Erbaa köyü okunamadı Nah.iye müdüründen şikayet ediyor- Dahiliye vekaletine. 
muhtar Bekir Ututok ve . lar. 
ar. 
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1477/1544 Kayseri : Tayyare fabri- İskanının temini dileğine dair 
kasmda No. 712 Osman 
Kaynak 

Muamelesi 

Kaı·ara rııpt edilnıiştir . 

1478/1545 Sivas: Yıldızeli Cami ma- 16 - III - 1939 tarih ve 5653 numa- J\aru.ı-a ı·aptedilnıi~tir. 

hallesinde M. Hilmi Ak- ralı arzuhaline ektir. 
tan. 

1479/1546 !stanbul - Erenköy: Tu- Malıkft.miyet cezasının affini istiyor. J.:ııcüın enuHiir . 
nuslu Tarla Yeniyol No. 
19. Orhan Kıvanç. 

1480/1547 Soma : Namazgiıh ma,. Bakiyei müddeti cezaiyesinin affiui Eıı r iiı ueıırJr.clir . 

hallesinde Maksud Can- istiyor. 
türk. 

1481/154 İzmit : Karaba.ş mahal- Tekaüd maaşı tahsisini istiyor. 
lesinde bol sokak No. 20 
Emekli Yarbay Ragıb 

A,Y,kan. 
1482/1549 .Araç - Kastamonu: Ara- Arzuhal enciimcninin 26- V -1939 ta- Karara mpt~dilıni~tiı·. 

yıcı Kavacık köyünde Ali rih ve 236 numaralı karanna itiraz 
Remzi Öıı.a.l.. ediyor. 

1483/ 1550 Yapraklı - Çankın : Çi- Yetim maaşının tahsisini istiyor. Bnciimcndcdir. 
çek köyünde Ali Deli Ha-
san 

1484/1551 Bandırma: Ali Fahri ve İzmirden ~endiferlc Bandırmaya Enciiın E' nrl edir . 
ar. süt naklinin temini dileğine dair. 

1485/ 1552 İskilip: Büyük mahalle- Eskişehir mebusu Emin azak Bıwüınendcdir. 
sinde Ömer Gerçek. dan kanunen hakkı olan tamıinat.ı

nın verd.irilmesini istiyor. 

1486/ 1553 Diyarbakır: Postane kar- İadei memuriyeti ile ma~annın ve- Kai'Ura ı·apt edilıııi ş tir . 
rilmcsini istiyor. 

1487/ 1554 

1488/ 1555 

şısında Sultanmut eski 
nalıiye müdürii Sadettin 
!lhan. 
Bandırma: Belediye ayar 
meınunı Instafa Aygen. 

Tarsus: Belediye muha
sebeciııi azmi .Aydoe. 

.Aşar borcundan bakiye kalanının tab
sil edilmemesi hakkında. 

Divanı muhasebatça ililma miistenid 
taleb edilen para hakkında bir kararı 
adil ittihazını istiyor. 

Adiiye vekiıl etiıı e. 

Eneümendcd ir. 

14 9/ 1556 lskondcrun: C. H. P. aza- Emliık ve arazi verilmesini istiyor. Encüıncndcdir . 

mdan ~kızılay başka-
nı Aziz Bilim. 

1490/ 1557 Bursa : .Ada köyü ilıti- ..Uazilerine vaki müdahalenin me- 8ncünumdedir. 
yar heyeti H. Ergün ve nine d.air. 
ar. 

1491/15 Kemah : Halid Yılmaz Zehele h!diıı i sırasındt, yapılan su- Dahiliye vckilctine. 
ve ar. ikasidden şikayet ediyorJar. 
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1492/1559 Tokad : Keskin Şükrü Emlli:k:i milliyııye olan taksit borçlan Elıeümendedir. 

ve ar. haklandaki dileklerinin nazarı itiha
re alınmuı hakkında. 

1493/1560 Simav : Tepecik mahal
lesinde Hüseyin Giiven. 

Memleketlerine dönmelerinin temini Kaı·arır raptedilmiştir . 

d.ileğine dair. 

1494/1561 Diyarbakır: Cezaevinde Ar. En. 45'7 S. ve 20 ·XI- J989 ta- Karara ı-ırptedilrniştir. 

mahkılm Hafız Hüseyin uihli kam1'111& itiraz ediyor. 
Ak aydın. 

1495/1562 Siird: Birinci devre me- Birinci Biiyük M"ıllet Meclisinde Encüm('ndııdir . 

buslarmdan uri Beynn. mebus bulundtığu ve halen muhtacı 
muavenet olduğundan yardım edil-
mesini istiyor. 

1496/ 1563 Şebinkarahisar: Tam- Teşkil.a.tı mülkiye hakkıııdaki dilek- Eneiimend~dir. 

zara mahallesinde H. lerinin nazan itibara almınası hak-
Tahsin Oktıtan.· ve ar. kında. 

1497/1564 Zile: Ahmed Erğülez 'Fütiin r:eriyatı hakkındaki valti me- Karara raptcdilıniştir. 

ve ar. 

1498/1565 iskili b : Dağovacık kö-
yünde Veysel Çelik. 

1499/ 1566 Balat - İstanbul : Hızır-
çavaş mahallesi yeni 
cad de No. 52 Sabiha 
Kesim. 

1500/ 1567 Midyad: Eski inhisnr 
memıırn Ömer Kaya.-
ymar. 

muriyetin refine dair. 

25 - IX - 1939 tarih ve 1 o. ar- Kaı·aı:-a rnptedilnıiştir. 

zuhaline ektir. 

Ayvalıkda eski köy mevkiind ki . vet. M. Vekalctiııc. 
zeytinlikleri bak:kı:nd3 De:rlet .~ 
smm verdiği karann infa.r:mı i• 
tiyor. 

Malıkurniyet kararmda hntai adli Kara-ra ı-aptedilmiştiı·. 

olduğundım iadei ımıllak~si.ıı:iı İs-

tİyor. 

1501/1568 Bozdoğan : Yeni ce ma- ladei memmcyeti dileği ne dııir. 
hallesinde Nureddin Ka-

Karara. raptedilnıi~tir . 

ram enderes. 

1502/ 1569 Eyüp - İstanbul: 'l'akka- 4 - XlL- 1.939 tarih ve 127 Na. ar- Eue.ünıerıdedir. 
cı mahallesinde otakcı- zııhaline ektir. 
lar caddesinde No. 72 
Yusuf Ne<'a Küçükbn-
şaran. 

1!503/ 1570 Gediz: Çaın köyünde Be- MütegaDibelik yapan Pazaroğlu Fa,. Encümendeclir. 
kir Kanat. ik haklanda kanuru takibat yapılma

sını istiyor. 

1504/ 1571 Serilc Karadayı 

ınuhtarı Ferhad 
demir vo ar. 

köyü Kazaları dahilinde tütün ekmclecine Karal'n ı·aptrtlilnıiştiı·. 

Kan- müsaade edilmesi. 

1505/ 1572 Pendik - İstanbul: Levn- Haklanda verilen ordnda ihraç ka- EncüınP.ndedir. 
zım binbaşısı Vişne so- rarmm refi. 
kak No. 6 İsmail Hakkı 
Okyay. 
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1506/1573 Hasankale: Naim Ha- Mahkfuniyet cezasının ıiffine dair. 
tunoğlu. 

Muamelesi 

K ııı-ııra raptedilrniştir. 

1507/1574 Çanakkale: Zahid 0- Düşman tarafından yapılan zarar Karlll'li raptedilmiştir. 

ğur can. 

1508/1575 Karşıyaka: Nadir sokak 
No. 10 Ali Enveri Erbay. 

1509/1576 Osmaniye - Seyhan: Fet
tah oğullarından Eımn 

Ersoy. 

1510/1577 Nevşehir : Üzümcü Me
med Koparan ve ar. 

1511/1578 Beyşehir : Ticaret ve sa
nayi odası başkatibi ya
nında Lütfi Dolab. 

ve ziyanın Hazinece tazmini. 

Vergilerin tahsilinde yapılan yolsuz
luğun düzeltilmesini istiyor. 

Satm aldığı arazinin 2222 sayılı Im
nundan faydalanarak taksitlendiril-
mesini istiyor. 

İnhisar idaresince üzümlerinin satın 

alınmasL 

Değirmeninin işletilmesine müsaade 
edilmesi. 

Encümeııdedir. 

K111'11rıı raptedilmiştir. 

Encüıncndedir. 

Encümendedir. 

1512/1579 Erbaa : Karakaya nahi- Kaymakanılık stajı hakkındaki dile- Encümendedir. 
yesi müdürü Şevket Baş- ğinin nazım itibare alınması. 
türkoğlu. 

1513/1580 Ayvalık :.Altınova nahi- Almakta olduğu 20 lira asli maaşın Karara ı·aptedilmiştir. 

yesi öğretmenlerinden 25 liraya ibliığı. 
Fahrettin Oztaşkın. 

1514/1581 Erzurum : Habib Ef. süf- Tahsis edilen yetim maaşının arttı- Encüml'ndedir. 
li mahallesi Satıroğlu so- rılması. 

kok No. 6 Emine Han-
cıgazlı. 

1515/1582 Kınık : Tüccardan Ab- Teşkilatı mülkiye hakkındaki dilek- gn~ümencledir. 

dullah ve ar. lerinin nazarı itibase alınması. 

1516/1583 Ankara : P. T. T. Baş- Kıdem tenzili cezasının Maliye vekiı- Karare rııptl'llilıniştir. 

müfettişi İbrahim Arsan. letinee refini istiyor. 

1517/1584 Samsun : Ulugazi ma- Bir kısmı milli enıl8.ke aid hanenin Karara ı·aptE>dilıniştir. 

hallesinde Teraklri sokak kendisine verilmesini istiyor. 
No. 1 Ahmed KarayeL 

1518/1585 Kağızman : Postanede Liseye kabulünün teminini i tiyor. Mnnrif Yl'kiileLino. 
Seyfi elile Sıdkı Atalay. 

1519/1586 İstanbul: Cevizlik hamam Vakıflar idaresince matlubunnn ve- Karara raptcdilıniştir. 

S. Bakırköy. Şaban Cey- rilmesi 
ııın. 

1520/1587 Daday : Belediye meclisi Daday belediye reisi hakkındaki şi- Encümendeılir. 

azasmdan Hüseyin Çevik. k8.yetinin nazarı itibare alınması. 

1521/1588 lnegöl : Sinan Bey ma- Ölen oğlıİndan Nafia vek8.letinco taz- Karanı raptedilmiştir . 
hallesi Zafer meydanı minat verilmesi 
No. 31 Fatma Taygan. 

1522/1589 .Alanya : Gazipaşa Bah- Gazipaşa nahiyesinin teşkiliıtlandırıl - ~~ncümeııclcdir. 

şişköyü İbrahim Tarcan masını istiyor. 
ve ar. Muhtar 
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1523/1590 Balıkısir : Susurluk Sö- tskanının temini dileğinc dair 
ğüt köyünde lbralıiııı a-

1524/ 1592 

1525/1593 

1526/1594 

bah 

Kt•nııılı : A~'az nıaha.lle

sinde Oıııer Oiiı·büz : 

Kayseri : Küllük mahal
lesinden Hakkı Tconııın 

!zmir : Ticaret mııhke-

7 - VIII - 1939 tarih ve 76 Nolu ar
zulıaline ektir. 

21 - XII - 1939 tarih ve 1391 nıuna

r:ılı aı·zulıaline ektir . 

2- IX - 1939 tarih w J0~3 numaralı 
mesi zabıt katibi Musla- arzuhaline cktir. 
fa Ozardan 

1527/1595 i\nkaı·a : Dcnıirlibah~c 

nınhalesi No. 9 Ali Rmı 
Güner 

1528/1596 Bursa : Küçükbalıklı kö
yünde İbrahim Bnlıtiynr 

ve ar. 

Deş nahiycsi vckfdeli müddetine nid 
vekalet iicı·etiniu verilmesi 

Milli omlô.ktcn taksitıc aı·azi Yerilme
sini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

1: ncüınendcdir. 

Karara raptedilmiştir. 

Eııdiıııcndedir. 

Encümendedir. 

1529/1597 llfenemcn : Scyid Nnsrul- Yardım yapılmasını istiyor. J·:ncümendcdir . 
. lah mahallesinde Fntnııı. 

1530/ 1598 İRlnııbul : Üskiiclar Ceza- Verilen mahkurniyet kararında adli J·:ocümendedir. 
evinde mahkum Abdür- hata vaki olduğundan bunun tedkiki-

rahman Apııydın . le karar ittihazını istiyor. 

1531/ 1599 (:anl;ıı·ı : Yapraklı Çi- Silah altında iken kazaen veya mec- 1\aı· anı. raptedilıniştir. 

çek köyi.indc • \li 1 ki i nı han ölen ncferlerin yetinılerine 

Hasan. maaş tahsis edilib edilmiyeeeğinin 

karar altına alınması. 

1532/ 1600 Eğil : Arzuhalri :\femeu 
lzol 

Kaza 
ediyr. 

kaymakamından şikfı.yet ll ahil iye vı>kiiletine. 

1533/1601 Sııııdıklı : Muhacir Bel- l'ıialuliyet maaşı tahsisine dair mua- .ı·;ııeümendedir. 

kavuk köyünde Rt•şiu Üz- meleli evrakının biran evvel intncı . 
kan 

lii:l-l/ 160:3 .\ıııas~· ıı : M. llıcak ve i\lilll cınliikc olan tak~iı lıorçlarmın Karara raptedilıniştir. 

aı· . affini istiyorlaı·. 

ır,:~ :i/160-1 l fatlım : Aşağı Kızıica l\iilll teşkilnt hakkındaki dileklerinin Dahiliye vekilletiue. 
kiiyiimle muhtıır fllemcd nazari itibare alruınıısı . 

J)urıııı ,.ı> ar. 

1 ,;:l(i/160!) K ıJ.ıl(·alıa m am Kemal llükıirnet (loklorundıııı ~ikiı~·ct edi - S. ve 1. M. Vekilletine. 
Eııgiirer . yor. 

t-1:37; 1607 Menemen : Etern Şen- Sütlerinin şinıendüferle naklinin tc- Encümendedir. 
gül ve ar. mini. 

15:3 '/160 ' Riirrl : Karagül ıııalıallc- ' iird mahkemesindeki dava dosyası- Encünıendedir. 

si o. 80 Eşref Çallk- nın yeniden tedkikını istiyor. 
oğlu . 

1539/ 1609 Antakya H. Aksu \'C Bvvclce ultııı ('sa I üzerinden yapı- Encünıendedir. 

ar. lan akidlorin tediye tarzı hakkında 

sabit bir muadilin tayinine dair. 
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1540/1610 İzmit : Cezaevinde Şakir Af kanunundan istifadesinin temini. Karara raptedilmiştir. 
Tandoğmuş. 

1541/ 1611 Zile : Zincirli Ulya ma- Demiryolları idaresince istinılak edi- Encümendedir. 
hallesinde Memed Oebeci. len araz:isinin ve bedelin in verilmesi. 

15<!2/ 1612 Adapazarı : Unkapanr 
zıılüreei Şevket Kökcü. 

Hazine tarafından bilmüzayede satr- Karara raptedilmiştir. 

larak aldıkları arazi borçları hakkın-
daki dileklerinin nazarı itibare alııı-

ması lıaldanda. 

1543/ 1613 Trabzon Cezaevinde 
mahkum İlyas Sami Kal
kanoğlu . 

Rize adliyesi başkatibi l\femed Mete Encümendedir. 
.ile cezaevi müdürü abri hakkındaki 
şikayetinin nazarı itibare alınması. 

154<!/161<! Zeytinburnu - İstıınbuJ : 
Fırka 81. Piyade AL Bl. 
2. Ali Ceyliln. 

Askerlik bakkındaki dileğinin nazıırı Encümendedir. 
itibare alınması. 

1545/ 1615 Oıız:ianteb : İnhisarlar Açık maaşla1'II1nı verilmesi. 
tuz satı ş memuru Fazlı 
.Albaylı . 

1546/ 1616 Ahlat : Tunus mahalle- Bir memuriyete tayinini istiyor. 
sinde Ahmed Yüksel. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

1547/ 1617 Ankara : Vilayet evrak 27- V - 1937 tarih ve 3179 numaralı Karara raptcd ilıniştir . 

ve dosya ıııümeyyiz:i Sü- arzuhaline ektir. 
reyya Diknıen . 

1548/ 161 Şam : Şüheda Şalan ma- Orduya asker olarak kabul edilmesi- Eneümendedİl'. 

hallesi No. 96 Ncemettin ni iııtiyor. 

Doğan . 

1549/ 1619 Rize : ezaevinde malı- Geri kalan eezasrnın affini istiyor. Karara raptedilıniştir. 

kfun İhsan Kurd. 

1550/ 1620 Üsküdar : lınralıor Çeş- Yetinı maaşr tahsisi veya iadei me- Encümcndedir. 
me sokak No. 1 Zelıra muriyeti dileğine dair. 
Tugul. 

1551/1621 ffiudağ - Bursa : Orhan tnudağ maden suyunun satışı için Eneümendedir. 
mahallesi Uçak sokak No. rulısatnamenin verilmesini istiyor. 
-ro lUnden -suları Türk li-
mited şirketi müdürü. 

1552/1623 Bursa : Tuz pazarmda Türkiye Ciiınlıuriyeti tabiiyatine ka- Karara raptcdilmiştir. 

Kocaarab hanmda Şev- bulü ile tescilini istiyor. 
ket yanında Süleyınan 

Y'llJlusoğlu. 

1553/1624 Ankara : Nümune hasta- Açık maaşlarmıu verilmesi ve memu- Karara raptedilıniştir. 

nesi civarmda Çiçekdnğ- riyetine mundil bir vazife veri.lın es i -

lı Hasan yanında ·eski ni istiyor. 
tahsildar .Ahmed İlhan. 
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1fi54/1625 Çomm Aşağıçarşıda Tüı-kiyc Cüınlıuriycti tabüyetiııc ka- Encümen.dedir. 
Harıcı Ciğeroğlu Kadir lıulü haldanda. 
Akyürek yanında Sabri 
Yılmaz. 

1555/1626 Gözt.epP - !stanbul : Ce- Müterakim harlı zamını matlubunıın Karara rapteclilmiştir. 
vadpnşa sokak No 21 verilmesini istiyor. 
Emekli kurınay allıay 

Şükrü Sagun. 

1556/ 1627 Akhisar Cezaevinde Bakiy~i ıniiddeti cezaiyesinin affini Eııcümendedir. 

1557/ 162 

1558/1629 

malıkiını Davud. 
f<'ener - İstanlıul : Caı:n
rıyokuşu No. 21 Petc·r
oğlu Sergay. 

Arapkir : Belediye reisi 
Nazım Fadıloğlu. 

istiyor. 
Istanbul Limaıı reisliğincc 1 iman Eneüınendcdir. 
rüzdanı verilmesini istiyor. 

Beleeliye rüsumu hakkındaki dilekleri- Encüm.euılediı·. 

nin ııazarı itibare alınması hakkında. 

1559/ 1680 Ürgüb : Uususi muhasebe 'l'ekaüıl ıııaaşı veya ikraıııiye verilmesi Karaııa mpt dilıııiştir. 
eski tahsildarı Mevlfıd hakkında 

Dursun. 

1560/ 163 ı Üsküdar : Belediye tah- 1- IX - 1930 tarihinden onı·ald h iz- b:uaüınenılecür. 
sildarı Muanımer Ulaş ve nıetleı·inin tckaüdlük hizmetine ilave-
ar. sine dair. 

1561/ 1632 Niğde : Bilecik eski tapu ladci memuriycti veya tekaüd maaşı En.cümcndedir. 
müdü.rü İhsan Rumelili- tahsisine dair. 
oğlu. 

ı::;6~/J G33 Simav Talıak esnaf ce- lınalatlıaııcl crinin açılmasının temini Eııcümcndcdir. 

ıııiyeti reisi Isıııail Kal- dilcğine dair. 
kan. 

1563/ 163-1 Uünıiişaııc: Özcan ınahııl- tauei ıneınuı·iyeti dileğille dair. Eneüınendedir. 
lesinde Zeki Yeşil. 

156-l/ 163fi ~'alsa : :.Uaniiatura csna- Hazineden taksitle aldıkları gayr1- En<ıümendedir. 

fından Yusuf Gürel ve ar menkullerinin zelzeleden yıkıldığından 
geriye kalan taksit borçlarının af.fi 
hakkında. 

156fi/ 1636 Pangaltı- Istanbul: Boz- Tclı:aüd maaşma tahsisinde hizmet Kara.ra rnptedilmişliı-. 
kuı-d Cd. No. !17 N azmi müddetinin noksan lıesab edilmiş oldn-
Erçelebi. ğundan tashihen tahsisi clileğine dair. 

1566/ 1639 tzmiı: : Sağır, dilsiz ve Sağır, kör ve dilcıizlerin Devlet hizme- Karara raptedilmiştir. 
körler koruma kurumu tine aluımasına dair. 
merkezinden. 

1567/ 1640 Buyazıd - İstanbul : Çar- Küçük sıhlıat memurları okulunu biti- Encümendeclir. 
şıkapı caddesi tramvay renler derneği teşkiline müsaade edil-
durak No. 99. Rüat Köp- me.cıine dair. 
rülü. 

1568/1641 Erbaa : Kebir mahallesin- Nüfus sicillerindeiri vaki çirkin şerhin lifaliye vckaJetine. 
de Ferhad Şahin. rofini istiyor. 
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1569/1642 Güdül - Ayaş :Değirmen- İstenilen kazanç vergisinin affi veya Dahiliye vekiiletine. 
ci İsmail Erzuruınluoğlu. taksite rabtma ve değirmeninin imarı 

için de nakdi yardım edilmesini isti-
yor. 

1570/1643 İstanbul : Mecidiye köyü 2644 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin Maliye vckfıletine. 
eski Osmanlı S. No. 13 ikinci :fıkrası ve muvakkat madde hü-
Basan Karanfil ve ar. 

1571/1644 Yeşilova : Kayadibi kö
yü İbrahim Özer ve ar. 

1572/1645 Nizib : Pellüz köyünde 
Ramazan. 

kü.mleri dairesinde muamele ifasına 
dair. 
Köylerinin satırıara bağlanmasını ve Encüıncııdc.dir. 

kemafissabık idare edilmesine dair. 

Eşhas tarafından gasbedilen emlaki- Encümendedir. 
nin tarafına tesliminin teminine 
dair. 

1573/1646 .Ankara : İçeebeci Ergen- Malôliyet derecesinin tesbiti veya te- Karara raptedilmiştir. 

ler sokak No. 3 Mustafa kaüdlüğünün refiııe dair. 
Bedrettin Mat. 

1574/1647 İstanbul : Sultanhamam Münasib bir vazifede istihdamının Karara raptedi lmiştir. 

Hoca pulohan No. 4 Ka
zım Başbuğ. 

1575/1648 Şebin Karahisar : Balca 
na köyünde Bayram Şa
fak ve ar. 

1576/1649 lnegöl : Kemalpaşa ma
hallesinde Kazını Kara
man. 

1577/ 1650 Araç : Sözey köyünde 
Salih Ünlü. 

1578/1651 Kırklareli : Şifre memu
ru ve seferberlik memuru 
Barndi Kurtiş. 

1579/1652 Susurluk: Alibey köyün
de Basan Cömert. 

1580/1653 İnebolu : Hldayet Yel
kenci. 

temini dileğine dair. 

laşe b~deli olaı·ak Hazinece talısili Maliye vckiiletinc. 
istenilen paranın kendilerinden alın-
maması dileğine dair. 
Mahkfuniyet cezasının tecili dileği - Kaı·arıı rnptcdilmiştir. 

ne dair. 

Gayri kanuni olarak vazifeden çıka - Maliye vck5Jctine. 
tıldığından iadei memuriyetine dair. 

5- XII -1939 tarih ve 1288 numaralı Karara nıptedilıniştir. 

arzuhaline ektir. 

İskanının teıniıll dileğine dair. Dahiliye vekaletinc. 

5364 numaralı a1·zuhaline ektir. Karara raptedilıni~tir. 

1581/1654 Pülümiir : Sandık emini · Bir derece terfiinin temini dileğinc Karııra raptedilmiştir . 

Ahmed Aral. dair. 
15 2/1656 Yenişehir - Ankar·n: , ıh- 'l'ekaütl mnıı ·ınuı tt'zyidi uil(•ğim• Eııciimendedir. 

lııı t vck5leti Ukiz sokak dair. 
ı o. Emekli binbaşı 

A. Rıza Ataman. 

15 3/1657 Ankara : Maarif mat
haası tashih daü·esi şefi 

Kerim Konak. 

rıırisi buhıııdtıklnr·ı Koruru ı,:iftliği - Karara raptedilmiştir . 

nin IT azineo bcdcliııiıı verilmesi v -

~-ıı emliikinin iadPsini istiYorlar. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

l!iR.ı/HifiR Yozgad : ranaklı kiiyün
dP Satı C:rııı;ol. 

JfıHi'"ı/JGfi!l lzınir : Buca BelediyP 
ı•ııclclcsi :-.:u. 7fi J<'chmi 
Şan~. 

lfillli/ HiliO ı ~taıılnıl : Yüksek iktı
~ad \e f icaı·ct mcktelıi 

lıiri n l'i ~ııı ı [ talebesin
den :\'o. :ıcı~ O. , 'ııri C:i -
han. 

Mi-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Yazil'l' başmda ölen eşinden tazmi- Encümcndedir. 
n at Yerilınr~i hakknıda Na l'ia \· ~k;i-

lctinc vaki mürucaatinin infacrnı is-
tiyor. 

lııdc•i vazifesi dilcğinc dair. Eneiimeııdedir. 

Şelıid babasından tahsis eelilen maa- Encümendedir. 
şnıın wrilnıcsiııc dair. 

1587/ HiGl 1'urgucllıı : Buğday ko- 1'ekrar polisliğ alınmasını istiyor. Encümendedir.• 
ruma nwııııını i\1uştafıı 

İrden. 

l !i8H/HW~ l<oc·ııeli : Akıneşe nahi
yc>sincle Sakıb Vaı·olsıın. 

l;)il!l/ 166:3 Çankırı : Belediye tel
la! memuru Ahmed Ya-
vuz. 

!Taziıırye olan nı·aziden mütcvcllid Karara raptedilıniştir. 

hor·runıın affini i~tiyor. 

Maliye vekfiletiııl'c hizmet müddetine Maliye vekiiJetine. 
KÖre tazmiııat verilmesini istiyor. 

l!ı90 / lfHi~ lnPlıolıı : f'ıınıiikPlıir ııın - \'aziJ'cclcıı ı;ıkarılmnsı hakkınıla De\'- Encümendedir. 
hallesi Xo. :2 ;\f. Izzet Jet şurusıncn \'erilen red kanırının 

Bnkir. 

};'i!ll llifi.) Bnrsu : Safia ınüdüri

yt>ti şose \ ' <' köpı·ülcr 

fen memuru '!'evfik 011-
tay. 

ret'ine dair. 

~lütf'nıkim maaş ıııatlubuııuıı Nafia Encümendedir. 
vckalcti nce \·eri! ıııesiııc dair. 

J5!l~/166G Hıısııdnk : Üınel' köyü lskılnl nt'ltıııı teminine dair. 
nalıiycsiııdc \-eli Üzen 

Encümendedir. 

ve ar. 

ı :-,!ı :l lfi67 Snsnrlıık : Dert• kiiyüıı 

ıle Siilcyıııaıı Uğuz. 

1594/166 Gördes : Divan mahalJe
sinde Nail Öder. 

1595/1671 Trabzon : Ceza evinde 11-
yas Sami Kalkavanoğlu. 

1596/1672 

1597/1673 

1598/1674 

Urfa : M:eşarkiye mahal
lesinde Memed Saymacı. 

tstıınbul : Postanede Şa
ban Reis Köse. 

Kclkit : Eski hususi mu
hasebe ~aiın Bayraktar 
eşi Gülfem Bayrakta.r. 

l~ki\ıııııııı ft>ıııiııi dileğint• dııiı·. 

Ziraat bankasına olan borcu hakkın
daki dileğinin nazarı itibare alınarak 
mağdur edilmemesine dair. 

Rize mahkemesi başkatibi Mcıned Me
ieden şikayet ediyor. 

MaaşlaMnın tezyidini veya müezzin
liktc çalışmalarırun teminine dair. 

21 -VI- 1939 tarih ve 679 urunaralı 

arzuhaline ektir. 

Tasfiye kararının refine dair. 

Elncümendedir. 

Eııcümendcdir. 

Encüıııcndedir. 

Encünıendedir. 

Karara rnptcdilmiştir. 

Dahiliye velruletine. 

• 



İ{ayid 

No. 
Arzuhat sahibinin 

isim ve adresi ..lrzuhal hu.Jasası Muamelesi 

1599/ 1675 :lzmir : Karta! ticaretha- ~'emyiz mahkemesindeki muhakemesi- Karara rapt<.>dilıniştir . 
nesi elile Burhanettin 
Öz belge. 

1600/ 1676 Yeşilova : Değirmen kö
yü ihtiyar heyeti azasm
dan Şevket ve ar. 

1601/ 1677 Haliç feneri - lstanbul : 
Küçük Mustafapaşa ma
hallesi Kuyu sokak No. 9. 
Kadri Kayaalp. 

1602/ 167 Bursa : Şehrcltöstü ma
hallesi, Fevzi Çakmak 
caddesi No. 267. Derviş 

Nuri Artac;: . 
1603/ 1679 Kars : OtLakapı malıall c

sinde Halkevi cadılesinde 

No. 50. lmza okunaroadı. 

nin neticesine kadar evinin icrara sn
tılmamasının teminine dair. 
Köylerinin Yeşilovaya hağlanmaması

nı istiyorlar. 

'l'ekaiiu mnaşııuıı tezyidi dileğiııe dair. 

'l'ekaüd maaşının yeni baı·eın kanunn
na göre tahsisine dair. 

Kars .lise müdürü Smnih Atademirden 
şikayet ediyor. 

Eııcümendedir. 

IJahiliye Yekftletinc. 

Kııı·am rrıpt dilmiştir. 

.Enciinıeııd<.>dir . 

1604/ 1680 Giresun : Çınarlar roalıal- Vergi borcuntın tahsilinin tccilinc da- Dahiliye vekaktiıw. 
lesinde Süleyman Güner. iı· . 

1605/ 16 1 Bursa : Küçük zürra Be- Evkafk<tn taksitic sııtın alelıkları cnılfı- En eii m ••n d tıcl ir . 

lediyunus köyünde Celi l kin taksit horc;:Jarı hakkındaki dilek-
Kalıretemiz ve ar. lerinin nazarı itibare alıııması hakkın-

1606/ 1682 Yozgad : Lök köyü mulı
tarı Osman Kayhan. 

1607/ 1684 İstanbul: Kurmay Albay 
fen tatbikat okulu ko
mutanı Celalettin Soı-

sorgunç. 
1608/ 1685 Ankara : T. C. l\lerkez 

bankası U. M. Kzymetler 
kontrolörü Raif Tlaber 

1609/ 16 6 Sivas : Höllüklük mahal
lesinde muhacir tlyas ha
nesinde Rüstem Boztunç. 

1610/ 1687 Denizli : Babadağ Do-
kumacılar cemiyeti bıış

karu. O. Yükse!. 
1611/168 Bartın : Köyortası ma

halelsinde Tıı.hh· Çetin 

1612/ 16 9 Arabamoğlu sokalı: o. 
26/28 İbrahim Aktopuz 

da. 

Yiyecek ve tohumluk buğday verilme- .Eııciiııı('Ud<.>dir. 

sine müsaade verılmesine dair 

İstediği vesaik suretini n veri 1 m esine 
müsaade edilmesine dair 

3659 sayılı kanunun 1 ıutrnaralı mu
vakakt maddesinin G fıkrasından is-
tifade inin teminine dair 

Aidiyt'ti eihetilc Kiıt i
bi rmuıniliğe. 
z~ı . m . ı g..ıo 

Bıwiiıııendcdir. 

Tasfiye kararmın refine dair Devlet Bııcüıııcnıledir. 

şilrasınca vaki müracaatinin netice-
lcndirilme ine dair 

Ekonomsel durumun boımkluğu dola- lktısad vckiılctin c . 
yısiTe ıslahı cihetino gidilmesine dair 

554 sayılı kanuna tevfik--an malfıliyet- Encümcndcdir. 
maaşı tahsisi dilcğine dair 

Kütahya icrasında emanet hesalınula Encümendediı·. 

olan 1750 lira matlftbatın verilmesin • 
dair 

1613/ 1690 Balıçecik : Kasimiye ma- Evkaf idaresh.ıce vakıflam.uı. vaki mü- Vakıilar U. 1\fü. 
hallesinde 1\I. Ustiindağ dahalenin tedkikilc bir kara.v& raptı-
ve ar. m istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1614/ 1691 Maııisa : Mauifatuı-acı 

Veli Özo.ltın 

1615/1692 Pervari : Posta tolgraf 
şefi Şefik Polat 

1616/ 1693 Niğde : Alaettin malıal-

lesinde No. 62 Penhe 
Övücü. 

1617/ 1694 Çt'rkeş Ovacık Yunud-
divam eski köyünde Ali 
Ünal. 

303 -

Arzuhal hulasası 

Veı·ilen bir ay mahkiimiyet ceıasınııı 
affine dair 

Müterakim maaşlarının ve kefalet. 
· sandığındaki matiiibatının verilmesi
ne dair 

Vazifeden ıniit.eveilid malfıl kalan eşi

no derece üzerindı>n tekaüd maıı,şı 

tahsisine dair 

551 sayılı kanuna göre derec·csiniıı 
tayinini ve muhtacı muavcııet oldu
ğırndan ~ardını edil mesine dair 

1618/1695 Ankanı : Posta esi<i nıı'- P. 'l'. T. İdaresince memuriyete tayi 
murlarınr\an Mı>ıncrl F.ıniıı . nini veya tckaüd nınaşı tahsisini is

tiyor. 

1619/1696 Balya : Envc ı· paşa nıa

hallesimle Ali Riza Gün
gör. 

Tekaüd nınaşına zanı yııp ılııın sıııı 

istiyor. 

Muamelesi 

Enc:ünıcndediı·. 

J.t:ncünıoııdcdir. 

Kurara raptcdilmiştir . 

Karaı·a rnptcdilıniştir. 

Endinı<'ndediı·. 

Karara. ra.ptedilm.i.%r. 

1620/1697 Yozgnd : Çalatlı köyün- ll -XII - 1939 tarih ve J32R ııunııı- Eııcünıcnd-cdlr. 

de Sa.tı r.<'n~ol. ralı aı·whaline ektir. 

l62J j 1698 Tlııı-sn ceza t'vindı• nıNh

kum Raşirl K email 
nğütçii. 

1622/1699 Çorlu : Çevrim kaya kö
yü rnuhtarlığınılıııı. 

lll2!ij1700 Rnkn·köy - lstanbul: Cıı
vizlik mahallesi Hnııınnı 

sokak No. 42 Tıezize Pıır·

maksızoğlu. 

Finsusi biı· af kanıımı ii<• ('e7.asının 

a ffin i istiyor. 

Köylerinin ıuahrukatınııı teınini i<:in 
katiyat yapılmalarma miisaade e(lil
mesini istiyor. 

!skan teffiz konıisyonunca lıai<kmdıı 
verilen kararın .yerine getiı'ilnıerli

ğinılen şik§.yet ediyor. 

1-:ııri.inıendcdir. 

J•Jıwiinırnrlı>diı ·. 

8neüıncndedir. 

11124/1701 Gebze : Yukarı IJı>ı·ı>ke

de Menıed Dt>nıir . 

Vazife başmda malul kaldığından Karara raptedilıni~iı·. 

münasib bir tazminııt veı·ilmesini is-

1G25/ l702 Vize : Merkez okulu baş
öğretmeni Reşad Bay
yurdoğlu. 

tiyo-r. 

İşgal altındaki hizmet müddetinin Karara ı·aptedilıru\'tiı·. 
fili hizmetten acidedilmesini istiyor. 

1626/1704 Ankara: Hamamönü Ha- Ül.ii kocasının mefsulı re.ii şirketinci - Karara raptedilmiştiı·. 
cı Murııd m ahailesi - Pa- ki matlubunun tesviye ·inin Lerninine 
şaçeşme karşısı - No. ll. dair. 
Racia Tıengerata. 

1627/1705 Çatalca : Müs. Mv. ls. Terfi nasıblarının tashihi hakkında. Karara raptııdilın~tir. 

Tb. K. .., iikrü Üver. ;. 
1628/1706 Çorum : Tepecik mahııl- 1'ürk vatandaşlı/tma kabulünü isti- Dahiliye vekdletine. 

lesinde Sadık Kaya. yor. 

1629/1707 tsparta : Memed Atabn- Eşhruı tarafından vaki kaldığı baka- Encümondedir. 
kan. retin tahkiki ile cezalandırılması H. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iııim ve adresi 

304-

Arzuhal lıulilsnsı 

1630/ 170 ide: Kasaba mahallesin- 27- IV - 1939 tarih ve 227 numaralı 

de Murad Faiz. 

1631/ 1709 Pınarbaşı :Dere mahalle
sinde Süelyman Karabu
lak. 

1632/1710 Adana : ?ıfestanzade ma
hallesindo No. 1 1. Ziya 
Hıfzı Tını~gün. 

arzuhaline ektir. 

İskan suı·etilc verilen eviııiıı başkı~~ı 
naınına gayri kanuni olarak tescil edil
diğinden bu hususun düzelti lmesi di-
leğinc dair. 

İnfaz edilmiş bulunan bir sene hapis 
cezasını muhtevi hükümdc hatayı adli 
olduğundan tedkikile kaldırılmasını 

istiyor. 

Muamelesi 

Maliye Hkiıletiııe. 

Kamı·a nıptc<lilnıi ~· t i ı·. 

Em·ünıendedi ı·. 

1633/ 1711 ımısun : Kasalılar cad- Yer sarsıntısınılan ımrar gördüğünden i\lıılirr l'!'kiıl<'tint'. 

desi No. 24. Muhib Cihad dolayı kazanç vergisinin alınmaması 

Kortan. hllidond~ 

1634/ 1712 Dörtyol : Meteol\.~loji is
tasyon şefi KilZlm Okon. 

1635/ Hil3 Hallc;: feneri - İstanbul : 
Vodina caddesi o. 121. 
Bakkal .Aleko ve Koc;:o 
Miçel. 

Bir derece terfünin temini dileğinc 

dair. 

2!)- XII- 1939 tarih ve 437 unnıaralı 
aı~..roaline ekti r. 

Karıını mpt('(lilıni .. tir. 

Eneümendedir. 

1636/ 1714 Trabzon : Ceza evinde 11- ll- III -1940 tarih ve 1671 numaralı Encünıendedir. 
yas Sami Kalkavanoğlu. 

1637/ 1715 Pangaltı - İstanbul : Fe
riköy tramvay caddesi du
rağı No. ll. E. Fehıni 
Peker. 

1638/ 1716 Üsküdar : Açıktürbc .Ah
med Çelebi mahallesi Ge
mi alayı sokak No. 23. 
Şerafettİn Denizaşan. 

1639/ 1717 tstanbul: Ticaret ve sonn
yi odası tescil memuru 
Tevfik Enver. 

arzuhaline ektir. 

İstanbul C. müddciumumisino<'n şikfı 
yet ediyor. 

Devlet denizyolları idaresine<> haksız 

olarak işinden çıkarıldığm~an vazife
sine iadesini istiyor. 

Emekli maaı:; talısisatı olan 20 liranın 
kesilmeın i ve tstanbul Ticaret ve sa
nayi odasınca mi.istahak bulunduğu 

140 lira maaşının verilmesine dair. 

Encümcndcdir. 

Kanıı·a mptPdilıııi~ tir . 

Enciinıeudedir. 

1640( 171 lspir : !aliye tııhsildarı ~Iaa.5ile münasib bir memuriyete tayi- Maliye vekaletine. 
usrct Güleç. nini i tiyor. 

1641/ 1720 pr. V. Me. S. M. U. Mü. 3656 sayılı kanundan istifade ederek Encümendedir. 
ikinci Ş. teşkilat ve inti- maaşı olan kırk liranın verilmesine 
hab bürosu şefi Kornal Öz- dair. 
güney. 

16-l2/ 1721 lie~·hcliada - htanbııl : 
Lozan zaferi caddesi o. 
9 1\[ü[id Özeş. 

1643/ 1722 Kır1kkalc : Kmkkale na-
lıiyc i müdürü usret 
Ünlütürk. 

Tckaüd nınaşının 100 lira üz rinckıı 
tahsisini Ltiyor. 

Encümcndcdir. 

-10 liı·ıı ınııuşlı .ı ıll'ü sınır kayma- Kımım ı·ııpt >dilrııi~tir . 
kumlığına ıu~'inine daiı·. 



Kay id 
No. 

lliH/ 1723 

lti-lö/ 17:!.) 

Arzuhal sahibinin 
i3i.!ıı ve adresi 

Tı·alızıHı Cümlıuri .n·t 

ıııııhallt>si Ç'iipçü sokak 
No. 10 Yııkub Uültekiıı. 

J\ıısııııpıı~a - lstaııbııl 
Xenı sukıık No. :!-l ~l'· 

ı·cı: Kııyaboğazt. 

1\ n nıl •lik : ])~m ir , · ı· ı;c-

305-

Arwhal lıul5.sası Munınclesi 

1ıüyuııa knlı · ıı~ ol:ııı ııı:ıllıılııııııııı w- ı·:nciiıorndl•dir. 

rilnıcsine driı·. 

YekaJ,•t <'nıı·iııc· ıılıııdığıııuaıı ~iınıyi Kaı·ıır;ı ı·ııptcdilıııi~tir. 

<lr,· Jpfı· ~>ıki ıııümcaat i hakkında hi ı· 

ıııı evvel kaı <ır ittihazııu istiyor. 

T:ısıııTu fııııchıki ev hakkırıda Dı·lld ;\fali~·e 'ckfıJetinc. 

lik falırikul:ır ı ilları• ;inıi- ~iıı·nsıııra alryhim~ wrilcn kııı·arrıı ve 
ri 1: ı,,·:ısl't Lin 1\ ükı>n ı· li- ~ayı·iıiH·ııkul,• ııi<l tapıı kııydiııiıı 

1,• ~l"nıc • ıl :\m.ilı Yııko1· - ı·Plh \'c ll•dlıikıııı istiyor. 
lcl'. 

lliH,' 17:!(i . \ıı k:mı : <:. 'l'erbiyc• cııs- Hiı· ıkl'<'Cc teriiinin tcıııiııiııc ılair. 

Iiliisli ri.qızi~·l· ııııınllinıi 

~iikl'ii 8ayaıı. 

ltil , 17:!7 \'('rkii.'' : Yc·J'l,(jy Jıallwı- YPrköyün kııt<ı olnııı ~ıııı istiyorlar. 
olıııı <lalilı (;pııc;oğlıı \ 'C 

ıır. 

Knmra raptcililnıiştir. 

Encümendcdir. 

ltil!l 17:!H Gskiid:ıı· ('c7.:tt·l· iııd,• Bir ~L·ııc ınııhkfııııi,ret ı•czıısıuııı affiııı· l~ncümcndedir. 

ı·ınrkli ılı•niz lıiıılı:ı~ısı 

llii ~<'yiıı Yeşiltı>p('. 

lii.)(l 17:!!1 ('nr~nııılıa : lli'I'L'Iliizii k\i
. l'ii nııılıtııı·ı t. t'nııl:ııı \'l' 

:ıı·. 

lti.'\1 ı;:J() Sıılı;ıııalııııı••l - btıııılıııl: 

Jııir. 

Lfaşlıaş C'lwwh'i·iııc müsnad~ l'lnıclı•- Kıımrıı raptcdilmiştir . 
riııin tııhtı teınine alınnııısını istiyor-
l:ıı· . 

.) - Xl -l!n tarilı \C fi133 ınıınanılı Karııra rııptedilıniştir. 

l>iuıııyolıı '\o. (i(i J\iııııil ıırzııhalinı~ ektir. 
~rrlırt<;icoğln. 

lli."ı:! J7;JJ l,'ıııı:ıkkalo • : Y;ılı <'nddc •- ltiluiıııııııı temini ilc tarhı•dilcn ka- S. ve 1. )1:. VekUletinP. 
·,i Nu. -l:1 llıı sıın (Jkay. 

lti."ı:ı 17:~~ Kadıkiiy - lsıaıılıul : (';ı

!'eruğa ııııdı:ıllı·si :-ıi, · as

ıupoıl "'kal< :\u. a1'1 lnı • f 
{.ii ltı·ı). 

zıını; v<•ı·gi.siııitı ıılınıııanıasııın dair. 

.\[ıılulcıı tekaüde sevkiııi vı·.vıı iadci Karımı rııptedilmiştir. 

,·azi f!' ı• t nırsiııi isi i~·or. 

16:'>~ 173:3 Ka.Jıtıı. Abılurr~hıııım ilakim vo ınüddciumuııuden şikayet A<iliyı• .. , . K··Iı>tıı.l. 
Yıldırım ve nr. ediyor. 

lli.i:) 11:ı~ .\ıııııııya: ıtümü~lü c·ıııni Memlrkctine gitıııl.':ıiııo müsaade <·dil- Kıı rıır:ı nıııt~clilınişıir· . 
ıııalı:ı llı · ~incl!' nafia ıııii- ıııcsini istiyor. 
hendi~i rPsmi i~eri lı:ınr"ı 

No. 59 , ::ıkıh t:iirıııen. 

lıi.ili 17:1.i .\clapn7.ıırı: Kiiçiik h::ı - 18 - IX - 1!'39 tarih ,.c :{61 ı.ııyılı Karai'II mptrdilnıi~tiı· 
ın:ım nıabnllı·'i ).iıı (il ıırzuhnlin cktir . 
.\fükHPnı Ba'~'~"n. 

llleii 1731i !-;ı · rik - .\ıılıılya : P.o•l 

kıs \'t' n ıınmdli l<ii~ 

leri nıuhtıırr ~Jıı,fal';ı 

Go'k. 

.\ntalya , erik )[ııııu\'Kıtl ııııııtaka 

larınıla ı·kilmf'ktc olm ı ~ı· lt iğiu yııp

tığı tulıribat hakkıoda 



Kay id 
No. 

A rzulı.al sahibinin 
isim ve adresi 
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.A rzuha l h u1 usasl Muamelesi 

1658/ 1737 istanbul : O. 1. V. eski Zat işleri müdürü btılundıığu csn a- J ·;ne ünı cıı dedir . 
zat ve sicil işl eri müdürü da bir ıneınum aid tahakkuk ettiı·-

165!l/ l73c 

, afi Düm r . 

~la den - F.laır.rğ : .Arpa
meydanı malıall<'Sindı · 

Ahm ed Metin. 

diği maaşdan dolayı DiYanı rnuha
sebatla aralıırmdıı had is ol::ın ihtilil 
fııı hallini istiyor. 

Hilfı(ı nsül ta rlıed i lı·n kaz;ı n~ VP1'

I!i sinin re fiııi i tiyor. 
r : neünkn ıl rd i r. 

1660/ 173!1 l1av~ıı - Edirne : Neea- Muhtacı ıuua v<·oet oldıığnıırlnıı m·a - ~l a li .n v~kiıl c t in<' 

liye köyünd1• f!ül e~,nan zi verilmi'sini iRtiyor. 

1661/ 1740 

1662/ 1741 

Ak. 

Ki~ı : l<Jski tapıı memu
ru· Osnıaıı Kö. c. 

Konyıı : Çiftenı!'f·div<'n 

malıalleslııd ro. 76 ~lü 

nirc Akın . 

17 - - 1939 t.nrih \"<' 3 O No. Rr -
zuhaliııc cktir. 

Ölü cşindeıı ~eııdi ~ in e vf' 
l~rına maaş bağlanması v<'ya 
m iye \'erilmesini ist iyor. 

~ocuk

ik:ra-

Karanı ı·ııpt~r!ilnıi~tir. 

F.nr•ünwıırlrcl i r . 

1663/ 174:? An kanı : lsınetpıı~ıı ma- Askı•rl malul, olduğundan her h a nği Kamı·a raptNlilnıiştir. 
hall sinde Uzunyol sokak bir suretle tcrfihinin teminine daiı·. 

1664/ 1743 

No. 12 üleyııııın Ra -
tunoğlu. 

Afyon : ba nka sı 

.Jü ıii Tiayn>tt i n 
dm. 

ınü 

Ün:.ı y-

1665/ 174-1 Kü<:ük Yoıgad : Y • ni ~<!:Vh 
kö~ründe Mu.~tafa Edis. 

1666/1745 tstanbul : ıi'atilı Çarşaın : 
ba Kokulubahar sokak 
No. 19 Abdülk e ı·im K op. 

1667/1746 ÜskiidAr uh kuyu u 

1668/ 1747 

1669/ 174. 

caddesi o. 113 Ayşe 

edirne. 

!stanbul : İstanbul pos
tanesinde ., aha n Rcis. 

Ankara : Maliye V. Mu 
hıısebııl . l\1 . Birinci şu-

be memurlarından TGhnil 
Gücü. 

1670j 174fl Balık('sir : B~ıuüheudi.ıı 

orman Q \'irı;re müdürü 
Eyüb abri lnııl. 

365fJ s::ıyılı kanuuun 1 ııc i mııddı>

slıı i n A fıkra ~ınıı Kızıla~·m itha li iiP 
harem dcreeC'sinin tayini ne dair . 

'l'aşoeağr rnhsatnaıncsiniıı vcrilmcıı i 

ni istiyor . 

.AÇık maaşlarının \"C rilın esi ve maıı 
şına muadil ilıtisaSJ dahilinde memu
riyete tayinini istiyor . 

21 - VI- 1939 tarih ve 680 numaralı 
aı·zuhaline ektir. 

Kararn rapfNl i hniştir. 

l kt ısad wkii lrtin<'. 

Karura r1ipter1ilnıi~ıiı· . 

Kamra mptı•dilıni ~ı ir . 

Hazinece zarar ve ziyanının verilm e· Kımmı rapfc·•lilnii~tiı· . 

sini istiyor. 

lııfaz olunmayan Dr vlet şurası ka- J<:ncüıııc·ııdNlir. 
rnnnııı infaz Pttiril me:;ini is ti yor . 

Kanunlara aykırı göı ·ünen D evlet or - Kıırara ı·:ıptc.lilıııi~tir. 

manla.nna. vergi uu·hı karııı·ının lıo-

zulnıası dileğine dair . 

1611/ 17;;0 Ankara : 'l'ürkkuşn ısıh- Refedilen rütb sinin iadesi H. 
hat memuru Kenıal Dıını-

Kı.ı·ar.ı. n.ı ·ıc-dilıniştir. 

ladol. 



İtayicl 
No. 

1672/1751 

1673/ 1752 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 

Ankara Cümhuriyet 
merkez bankas.ı emisyon 
servisinde tbı ·ahim Şener. 

Bitüs : Piyade alayı es
ki odun müteahhidi Emin 
Yetişken. 

-·M'l-

Arzuhal huliisasr Muamelesi 

Yüksek tahsil_ göı·müş ·addedilmesi Kararn ı·aptcdilmiştir. 

dileğiııe dair. 

Cilıeti askcl'iycdcki bakiye kalan M. M. Vekalctiue. 
matltıbunun verilmesini istiyor. 

16H/ l7fi3 Edirne : Gümrük ımııi· 'l'absil deı·ecesiııin tayinini istiyor. 
yene memuru Ahmed Er-

Kaı·aı·~ l'aptedilıniştir . 

den. 

1 Gi.)/ 1754 Akyazı - Adapazarı: Yah
yalı ve Macividleı· kö
yünde Yusuf Km·u Ali. 

1676/1755 Balıkesir Karaoğlan 

malıallesi M eylıane lıo

ğazında No. 57 Z!!lırıı Sıı
rıkaya. 

· 1 H77/ 175H Ha ray : [\eyaz köyün dt• 

l'rfihrinnisa Süberden. 

ll:i78/ 1757 l~taıılıul : 4 ııcü Vakıf-

llukuku tasaıTufiyesiııe cşhas tara- Kaı·ara ı·aptedilmiştir. 

tından vaki müdahalenin menine 
dair. 

Ölü zevcine sağlığında verilen harcı- Eneüıneııdcdir. 
ralıın noksan addile halen kendisin-
den tahsiline gidilmesi ıııa~rluriyeti-

ni mucib olduğuna dair. 

Ölü eşine eilıeti askeriyece tarafın- lı:ncümendedir. 

dau çıkarılan borcun maaşuıdan ke-
silmeınesi ve kendilerine iadesine 
da i ı: 

Askerlik halinin tu~·in ' '<' tcvsil< cıdil- Karanı ı·aptedilmiştir. 
lınn No . .ı - 28 l'IIuştafa m!'siııi istiyor. 
Nafiz Cou. 

167D/ 17&x 13Prlin : Uütcknidini ;ı.~- Mütcraldm tekaüd maaşlarının veril- l< ı.rara raptedilıniştir. 

kl•ı·iycdeıı IJı·. Zeki IIaş- ınesi hakkmda. 
ın ct. 

1680/ 175!1 Yapraklı - Çıınkrrı : Da- Maluliyct maaşı tahsisi dileğiue daiı·. Karara raptedilmiştir. 

1 udlar kö.vünde l\lnstafa 
Dağlı . 

ltill1 ,!17(;0 ::>arıkııınrş : Karaorgan 
uulıiycsiude Ç"tiıı Ka,vıı. 

Hi. 2/ 171il Ayvacık : Uıısusi muha
sebe tnhsilı.ları ÖmrP l~r
soy. 

lGR:l/ 1762 Edirıw : Tı·akya uınumt 
mü fcttişliği köy bürosu 
ş<'fi l•'ikri 13akm·ıoğln. 

lGH-l/176:3 Göztepe : l\lısrrlı cadde~i 
, o. 389 Memed Özvercn . 

16 fi/176~ Konya : A!uhııcir pazarı 
~C'k<'r Füriiş mahallesi 
No. 17 Fatma Saınurcar . 

Yediodcki ınıızlıata mtıhteviyatrnın Karara rııptedilmiştir. 

EinziD<' t.arafmdan ııııkden verilmcııi 
veya eınvııli mctrnk den nı ·azi veril-
mesini istiyor. 

Maliye vekaktincc l<>kaüd hakkının Karara ı·aptedilıni tir. 
kahuJiiııii istiyor. 

50 Hra ıııaaşlı nnıwni ıuür •tlişlik v- lü ra ra rııptcdilmiştir. 
rak mücHirlüğiin~ tayinini istiyor·. 

Bina vergi. i lıOJ·cu lıuklmu.laki dili'- Enciimcııdedir . 

ğinin nazan itibat·.. alınması hak,. 
kın da. 
Tekaüd ikr:ımiycsinin vcrilmeı:ıiııi is- Encümendedİt'. 

tiyor. . ... 
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lG 6/1765 Yozgaıl : Ynkunııohııd- Kc~ilerı tclnıüd ıııaaşımn iadı·tcn 1ah- l':ueünıcııdc<liı·. 

lu nıalıallcsiııclu Şrmsi. sisi ile tiit.üıı ."nımiyt"siııin \'t>ı'ilnı~,i

nc dair. 

1687/ 1767 aray : Jaııt!ıırıııa Bl. Hususi aC i sti~· oı·. 

K. On. ız. Ali Rıza 

Soyak. 

Eıı~üıııcndcdir. 

1G8~;176H Kırkağa\l : Eski hudut! Açıkta kııldığı müdcletr aid nılUlşlıı- Karıır:ı ı·np l cd ilmi~tir. 

saltiller memurlarından ı·mnı nrilnıesinc clnir . 
.\[uauuuer Evrim. 

l689 11 769 Oc~'Ve : Bşme köyü hal
kı nanuna V eli Kıyıın \'C 

ar. 

Devlet ormuıılarındıuı vukt i zama
nında katiya t yııpmalan t!ilcğiur 

dair . . 

[•: !H' ii 1 ıll' IHJı.•J i 1'. 

1690/ 1770 Kızıltoprak : Zühtüpaşa 1\fernuriyetc tayini (]ilrj!inc llair. En .. ünwııcll'dir. 
Şefik Bey sokak 'o. <10. 
Şcfik Açıksözlü. 

1691/ 1771 l\lcrsin : Camii şerif ma- 2- II -1940 tarih ve 1-l66 numaı·alı l':nı·üııı"nrlı-ılir. 

hallesi fabrika caddesi No. ınzuhaline ektir. 
3 . .Abdürrczr.nk Acarbry. 

1692/1774 Ödemiş : Cümhuriyet ma- ll- X- 1939 tarih ve 1088 numaralı Kurımı nıptedilmi~t ir. 
hallesi lçclli .Anıi Bey so- arzuhnline ck1:ir . . 
kak No. 30. Nazim ÖtC'z. 

1693/1775 1mı·alı : Ceza evinde Di
laver Resnc. 

1694/ 1776 Kadınhan·: Atlanclı köyü 
ilıtiyaı· heyeti Hüseyin. 

1695/1777 Heın.5inpıızar : Zoğa kö
yünde Şaniye Ergin ve 'ço

cııldarı. 

1696/1778 Ünyc : Yılruuzlar malınl
lesinde Hüsnü Oörscıı. 

Başkalarına sııtıl:.ın fındık lıahçcleri

nin kıymeti üzeriııden parııımıın tahsi
lini istiyor. 
Ji'ahampıı.şa vcre esi taı-aJ:ından çayır
lıklarınil vaki müdahalenin menüıe 

. dair. 

Fethi ye ınaden ocıığırıda <:ıı lışıl'lccn ka
za neticesi ölen e~ine. knnııncn mııl<tıızi 
ikı-nnıiyenlıı verilmesine rlnir. 

Emiılki milliyeden satın aldığı evin 
taksit. borcundan ınütevellid luıksızlı
ğın ı-efi ile ev.inden çıkarılnııımasuıa 

dair. 

Dalıiliyt' l·ckiill't.i!H.'. 

Karurıı l'lıptedilnıiştil'. 

1697/l?i!) Aksaray- İstanbul :Hor- Vakıl'lnr idat i taratından ölen babıı- Jo:ıwiiın!'nılı:diı·. 
hor caddesi Tayyareci Oı·- swın yerine teriian tayininin teıııini 

169 jl780 

1699/1781 

han sokak No. 38. Ceınııl ve <'fradı ailesine bir au evvel ınnıiş 
Sonduvae. tah. lı ine dair. 

Ala.5elıir : İstiklfil cadde~i 
No. 85. l\1:emcd Salih 
Buyruk. 
. .\nkDJ'a- Ycnişehir: Isınet 
İnönü caddesi o. 8. 
Falıriye Ozbilgi. 

MLtlıtarı munvenet olıluğnmlan ycdiıı- Kamı·u rııptl'dilıniştil'. 

deki harikzcde mazhPtıısına göre yın·-
dım edilmesi. 

Kesilen eytam maa:;ııum ·;,,deteu tah- En ·ünu:ııd~dir . 
sisi. 



İ\nyid Ar;.uhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muunıele~i 

li00/11~:.! Rillis : Biriııci ok"tıl lııı~- Tedavi \ ' <.' yol para~ının Ycı·ilııı~si. 

iiğ ı·ct ın eni Zilıni V u ral. 
nıılıili~·~ nkiılı • t int". 

1701 / Jil:l3 l<'ımlıklı - l·tııııLul : :,lü- Hıı7.iıwcc matlnhunıııı vl'ı·ilme. i. 
lteyilbcr cmııi ~okuk :\,ı . 

Eıwüıııı•ıulı'fliı·. 

12. :\J. Hul lısi Ongiil. 

170:! / 1784 :Jladeıı : Hanızlulmh~e 

civanncla idııro Lnnıka· 

sında Bekir Tüı·kıncıı. 

ı 703/ 17 .'i , . o;ıgııd : i'llaliye tuhsilat 
katibi Halim :J[utlu. 

1704./1786 \ ' i7.l' : S<>ı·ı.:eıı nıılıiycsin

do Ali Rıza 1-'ıı·at. 

l700 / l7o7 .\ nkara: Ziruııt vckiueti 
Veteriner işleri unnı nı 

müdürlüğü ıncmnl'iaruı -

daıı A. Hilmi Ses. 

DcvlE•t dcmiryollıırında ve~·a diğer hir 1\ıırnnı mptı-ılilmi .. tiı·. 

idarcdo istihdam edilmesini i. tiyor. 

Tekaüd kanununun 66 ncı mn<ltlt'siııio Kararn rnpll·dilıni tir. 
taclili hakiondaki kaııumm ınüz;ıkercsi 
csnasmcln dileğinin nazıll'l itihaı·c alın-

ması . 

Emvali menkulesinin ıınldi i~iıı nıii- :llaliy .. n•kiılı•tiıw. 

~aado edilmesi 

:Jiaaşıııın tc?.yidi dil~)iiıı rlııiı· K~ı ara rapleılilıııiştir. 

17116/ 171-i ' l stuulıu l : l:ln,1·azııl 1~bu- Deııizhankdaki ıııatliıblarınıtı I'Hi l - Eııı·üıııı•ııtl~tliı'. 
lıçcşıne sokak No. J 9 N ıı- mesi 

Ji07/ 1790 

li0 '/1791 

170!1 ı i!t2 

17 10; 179::! 

1711/1794: 

ri Karaba, ve ar. 

.\ nkara: .\ kbnş mR hallesi 
Baykal soknk 1\n. 5. 7 
.A. Rıza Gözen 

Siverek : aıniikchir uıa

halclsindc Memcıl Fıılıı·i 

Öz bay 

1\:ayseı·i: :\lustafa ~ecilı 

nınlıdumu ~o. ll Y.:y~cl 
Gözübiiyük : 

f:a7imıtclı : 1'\.uyaeık Kı
sa sokak Kııtiyc •ruııı;kııfa 

Ankara : tsıa.qyon riva
rında kömüreü i\femcıl 

elilo Beııir Bıırlıar. 

Vazif<'siıır nmadil bir ıııcnıııri.' l'lc ta
yini 

2-! - I - 1940 tarih \'C 1531 ııuuııırulı 
arzubaline ekfu. 

\ 'azifci askeriyesini ifa eden oğlunun 
kıtıısuıa iude::ıi ve nıilll Ş<>ı·cfiııin rcn
ı::ido edilmemesi 

Malıkılmiyet cezası hvkkınılııki ılile

ğin in nll7.arı itibıı re olınıııa.st 

lskiin surctilc \'Crilib istirrlad eriilen 
•vinin iadesinin temini 

Eıwiinıenılew ı·. 

Eneiiıııcndl•di ı·. 

Eııcünıı:ndrcliı·. 

Ji:nriinıeııtlcclir. 

r:ııciiınemlrd i ı·. 

171:.!/ 17!J:i ı\ukarn : Yoııi lıaıuuın Şengül lı:ımaınmııı ihales i nıle ll mıinc- Encüıneıulcdiı·. 
a]lUrtmıanı No. 1 lıul ar- niıı mut.uzarrır olduı:;runu lıildiı·iyor. 

kıı~ında Hayri Başa!. 

1713/17!>6 !stanbul : Tevlcifhanco Jiaziııcco uuıtlitbııııun vrı•ilm ~ini iq. EıH>iiııı<'nıl• · •lir. 
mcvkuf M. Hulıt~i On- tiyor. 
gül. 

li J 1/1797 Oııziııntclı C(' Zn edıulr )f nhktuıı oldu~hı psmı e eza 'ının a.ffi- 1;nr:ım rııptı·Jilıııi~t i ı·. 
mahkfunlardRıı Dııı·ını.ı~ ne dair. 
Ali Öper. 



İ{::ıyld 
Np. 

Arzuhai sahibinin 
isim ve adresi 

1715/1798 'I'ahtaıninaı·e cad9esi Nr1 . 
ıııs Temel Bal. 

171ö/ 17!J9 Qarum ıııelınsu N. Kı\pı .. 
alp. 

1717/ 1800 Balya ınal rn ürlü r·ü Fa1.ı ı 

Akın cı. 

1718/ 1801 Egin : Gehaıı :Eski Muş 
vakıflar müdürü Omt•r 
J ıi'ltfi Aktaş. 

atö -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

'!'rabzon 1 iman idaresince münaRih Enciiroeudcdir. 
bir işte istihdammm teminini istiyor. 

M rnnr.iyct ikramiycsinin verilmesi- Hüt<ı~ encümcoioc. 
nin karara alınması.ııı istiyor. 

Divam mulıasebatça çıkarılan 1642 .F;ıwiirnondcrl.ir . 

Jir·a zi.mmetin usulsiiz olduğundatJ 

torkıni cihetine gidilınesini i~tiyor . 

lln·amjye uıatlubu hakiondaki eli le- En •limcndPdir. 
ğinin nazarı itibare alınma~ı H. 

1719/ 1802 Er•7.1.ırum : 9. Koı·. Leva- Düyıına kalan harcırah ıııatluhnııun Eııciimcııder!ir 

zımmda evJ'ak ıırcnıuı1.1 verilmesine dair. 
Fanık Aktaş. 

1720/ 1 03 Gümüşane : Camii şerif Mühtaci muav~net oldı.ıklaı·ıııclan M. }f. Vl'l;fıletine. 

ına.halles.i, Huı•b tılnıhın- -yaı·dun edilmesini istiyor·. 
da ölen Koçoğlu mm ha-
hası Ziya Koçoğlıı . 

.· 

17.21/ 1 04 Antakya : Eski zirııat Telmüd maaşı talısi~i dileğin~ dair. · K:ırar·a rnpteılilmil)tiı·. 

banl<ası roüdiirüii C'cmnl 
Hekim. 

1722/ l 05 Yozgad : Haşın tin lıa

nındn Hüseyin Atile 
1723/ lSOG Çorum : Ş~yh Elıüh ma

hallesi lsruail Kasalı. 

172'V1 07 Diyarbakır Fatihpaşa 

camii iınamr Hafız Şih

nus 'Bayrakçı. 

1725/ 1150 llııtay : Hatay ı>ski oııı

nıırrlan Ce.rual Ht>kjın Ye 

·ar. 

Memleketine dönmesi hakkımlıı . Karara rapted ilıni ~ti r· . 

Zabıta tarıı.fıodall luıksız yer!' dar- l~ ıu·üınendt"dir . 

bedildiğinden şikil.yet ediyoı·. 

Evka.f idaresi taı·afıodan maıışhıı·ıııın Kanıra r:ıptcullnıi :,. tiı•. 

verilmesine dair. 

.Mtıınuriyetteıı açıkta knltlıldıırındun Karaı·a rapll'dilnıişt i ı ·. 
mııaş tahsi ini istiyorlar. 

1726/ 1 '09 Burhaniye : C' eza evimte lHuhk lmiyeti lıııkkınrlıt vrrileıı kara- K• ram ru)'ltedilııdşl i ı·. 
mevkuf l~uwr Brılıııııiı•. ı·ııı tashihlne dair. 

17<!7/ 1 10 hınit : Yukarıpaı: lst · n- Tohumluk buğday temizleme mııkiıtl'~i Karara wıptedilnüştiı- . 

bul cacleli'sinde l\renıed iıııtıl l'ttiğinden telesiri iı:in y:ırdını nı· 

Önal. pılmasını istiyor. 

J72 / H!n' Üsküdar : Ceza eviud<' Bıılayei nıi.idd~ti eezııiyc. iııin nffini is- Adliye ' 'ekii let ilH'. 
nıahkfım Hüs yin Gc~cl. tiyor. 

J7<!9/ l ' l:l Bilecik : Clazipuşıı mahal- tcı·a menıurwıdıın ~ikayPt ı?rliy<ıı ·. 
lesi Baııka caddcııi ' o. 
17. Ali Scyhıuı. 

1730/ 1 · ı:1 'frııbzoıı : ('önılekçidc No. Malıki'ııniyet ı•rıusıııııı affiıw daiı· . 

i6 ıuıığıı.zııdıı Oto mal.z<.>-
ıncsi tiı•arel e,.;_ Yusuf 
Pulat. 

.l~ncünwnd~dir. 

.Eneünıl·ndedi r·. 
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1781/Hi 1+ 0!'\'l'ckfııu • Kııstıınıoııu : .c\lutııııarrıfı huluıı Juğu lt:ııwsiııin k<'n- Enrümcnılcdir. 

Isınailhey ınahallcsiude disine verilmesini istiyoı·. 

Ha~aıı Demirhıış. 

1732/1 ı :ı ı•:ı ·ının i : . \rpa nııılıollesiıı- i\Jadtm cczn lıiı.kiıniııin ~·{llc·uı<: lıur<'kiı- Encümcndcdiı·. 

de Peyzullııh Akııün. tın dım şikfı:vct ediyor:. 

ına; ıql(; l\ladt·ıı . Kavıık kli~·üııdt· 

:ı ı usta fıı. Süt~ii . 

n:~+ l RJj .\1un,\' llS: Ua.nlar küyün
dt•n Tiü&·~· in F.l<inı•i . 

•rapu idntcsince tnrlasıııın """"'ıı' tes
cilini ist i)·or. 

:\'isbt'ti nskcri)'<'Siııin kat ımı da ir veri
l <'ıı heyeti ın:ılısusa kararının kaldırıl-
ınırsını i.~tiyor. 

]~nc·ümend<'ciiı·. 

K~ı·ııı·a mııt dilmiştir. 

17:l:i / IRI'- Y ı•ııı ~<'lıi ı · . Rı•liıııil; ( 'ıl. YC'ni~ch ir lı aı·h oku lıı t'ivııı · ıııclaki ara- ı<:nriim<'nıil'ılir . 

,\Jı ııa·d Roys;ın .\p. :\o. :ı. zilt•riuirı istirııliıJ;: ınuameksirıiıı intacı -

AhınNl Rnysııl \ ' l' nı·. na dair. 

ıi:16 ı ı:,ırı Ji'ııtilı - l staııhul Kıı·k Bytam nıll!lşınırı iııcll'l con tahsisi hak- Bııcürnenclcdir. 

1:cşınc endcl c~ i No. :ın 1 la - krıııln . 

sine (hd~nı. 
!i:l7 / l f'~fl fiı · rıılik : Pt·~·tiw ldi~· iiıı- J krıırn i .n·~ iniıı \'e!'İ lm l'sini i ş liyor. 

ıle· Yusuf Rn~Tnın. 
K11rıırıı ı ·ııptedilmiştır . 

li:l'- Jı-;~ı • >ırnsıırı: 7. nnııırı c>1c'lindı· Tiirk vııtnııd;ışlığına knlıulünü isti- Erıeürncndcdir. 

liktirnur l rinın. yor. 

1 nfl / 1~2:! .\rık;ım Yrıı i~Plıiı· ~ ~ <'~- Trlnıüıl mııa~ı talı~isi V<' hıılıa~rndıııı Enciimmdedir. 
rutiyf'l ( 'ndd!'~ i kar·ıın fil kııları rnılfıkt• t c~ıı lıiip ot rno.~iııin te-
~nknk • · ı ı . 2!l .\p. 'l'ı• v- minine dnir. 
fik KohıınPri. 

17+0/l R:.!:ı Ya p ı ·aldı - Çaııg-ır·ı l>a- :w - lll - 1!!40 taı·ilı ,·ı· 17!l!l ~o. ar- l~ncümeııdedir. 

17+1 ı . 2-1 

\1ıdl:ır· kö~·iincl~ llfust:ıfn zulııılinP <'ktir. 
nıı~ıı . 

Hı·~·oğ-Jıı To7knpıırarı 

~at ma ml'st'iıl ~PşıııP so
kak To. 1:1 1:1 lsmnil 

Hakkı Bı•rdcn. 

.\ ~rk meıışlıırınrn veri lmi'si ve teka
iilUiik nııınml'lcsinin yapılmasına 

clnir. 

1 71:! 11 1<2ii ('•'.' lı:ın : l\feı'l'irııl'k k<i- Tapu Sl'nl'dini n verilmesini ist)yor·. 
yiin<lr Hüsnü K::rplıııı . 

gnriiınPndedir. 

~ - Vt' l . ~r. Y !'kiılrtinr. 

17+!UJR~7 Yt•t irki i ıırü . AJııncd Ki- .\fiili eınliik tııksit 

her w ıır ı• ili hııkkmdıı. 

lıOI'~Iıı rının te- l~nriirnl'nılNiiı· . 
• 

17+.+ / li-l::!R ll:ıkrı·köy: T ürk 

kurumu hn~kam 
Tıın~asları l'lil<' 
tı:insc l. . 

Hııvıı- llidemııtı ,•atnni.~-c ı .. rtilıindı•ıı nına~ Eni'Ünı<•rıılı•r!ir. 

IJyns tııJıqi~i dilPi::riıw dair. 
Şl'kilı 

IH:l / lı:l:!'ı ('a1alı·ıı: Kıılt·i~ i rnııhal- KanımHız olarak baıı~üdiğindcn Dıılıiliy<' ,-.. k fıll'tinr. 
ksiııdı• :.\Tn.:tafıı l·:rlıil ~ik:iyel ediyor. 

li-ltl / 1830 .\,n·ulık: St•fıı rndd0:>i Fuznl] mn-;raflııra sokan mt·nıurlıır F:rıcüınrnılı·diı · 

9 ncu sokıık No. ], Kıı- lıukkında takibat ı kııııuni~·ı>dr bu- ' 
riyc Giin Artan. lunulııııı~ı hakkında . 



Knyid 
o. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

212 -

Arzuhal bulasası lıluııınelcsi 

1141/1 31 tıınhnl: Yc·nikııpr ~·a lı Malıki\nıirct c·ezn~ınnı oifini i~ ı iyo!·· ı •:ııı·iinu•ııdeılir. 

n.ıslı 32 

~okıık o. 36 Rl'rcoh 
llrzııl. 

1\aclıkiiy: Yı·lddriı ·ııwni 

kn· ·oknk No. !)1 Fırtına 

(;ür;. 

siıHl C' t~mail Yılnııı1. . 

V:ıv.if'e hıışımht iilen oğhıııdıu.ı ırıııu~ 

lahsisi hakkındaki dilcı!'iııi.n ııazan 

ilihıırıı ıılınnıfl~r lıaknııla . 

En c·üıııı·ııtlcdir . 

l'i.'i0/ 1 :ı~ l~n·ııkii~· • Istanbul: ıılı - Binbnşılık mnn~ı ÜZl'ı·indeu nı:ııışıııııı l ·:ıwiiııırndı•ılir. 

rn~i <'ooid kayışdııi!'ı c:ıı]. ,·c•ı·ilmcsini i~tiyor. 

desi 1\femed pıış:ı kiiş· 

kiiııılc • 'ııiıne (hhıı~-. 

17:)1/ l 3!i Osnıuncli: Ciciler kö- Br7.inl'nn:ı dönnıPleriıw nıii~nııd!' Bıwiiıııeıı<kıliı ·. 

1752/J , 3R 

17.1!l / 11l37 

yiiııdc U:ı~·dar F:rrlo- rclilıncııini i.~i~·orlaı·. 

ğan vt> ar. 

Ocni7.1i : :!llu~ı 
sindr Nıı . 19 
ri m er. 

ııınh:ıllr- Dl·vlct lıi~mctindr istihdanıııı:ı mııııi 

.\l'if SI' - lıiı· Jınl ol ımırlıih halckııırl:ı ~iı•iliniıı 

ıııshilıini istiyor. 

1'ııv. ~n lı: 

halle•indc> 
lnnram.i 
.\ hnı('(l 

111>1· 

ı;[i . 

Yazife~i hıı~ındıı ~lcaı k:ıldril;mdmı 

1'ııvşaıılı ınnadin şnrkl'tinfll'll t111.-
ner. ıninat isti~·or. 

l•:ııı·iiııH'!HlPdi l'. 

17:i4 1. '3 Rı>yrığlıı : ~akııağıı<•r lıü- HidPnııttr >atııniye tı;>ı·tihintlrn nı:~- Eıwiiını·nılrdir. 

yük kırlıınlw: ;...-,,, 10 li" i. ti~·or. 
,\ hnıcd Ytı ·ııf 1\nlut:ı-

ban. 

17:i5 1J, 3!1 Bı·Pııkii~·: ~ıılır:ıyi rı•diı1 Ölf'n oğlııııdan ıııao~ t:ıhsisiu i istiyor. ı-;ıwiiıııt•ııtlt>rliı·. 
ınııhnllr-inll<• ('ın'U~ !nı-

ştı sokak ı.-o. 6 HPria 
Doğım . 

Ji5ti t f~.l(l Suı·;ı,, · kiiy : Kııyıııukaıll ı .i- V- l!l3!} tarih ve 367 arzuhaline Kııı·ıır:ı raptı'ılılmi~ıir . 
• \.ki f Hahıııi 1\uraıııaıı- ktir. 
oğlıı .. 

1757 11 .ı ı ~:ıın,,nı: )fc>nıe<l 

ki 'J'üf k~j Y(' lll'. 

, P\'· llılli t>mluukll·U atuıalılıklııı·ı cııı- Eıwiinwn<lPrliı·. 

l:ikin )faliyr<>r ı:;ıtrlınamıı."Tnm tl•nıiııi. 

17.i.' 1'\·1:! .\ııknl'a: n. D. yollıırı 1'!'kaiid ruıdrKınn knhııllc>ri ile tP- Enl'linırııdf'<lır . 

nııılzcme ı·c>i:~li~i haş- kaiiıl eılilnwk lıııkknıııı tıınınııın~ı. 

ıniifl'lli~i .\~rnı • ıılııı~r n• 
ıır. 

li:'\!1 ~~~ .i J)iyıırlıukıı·: Sııl1ıııııııııt 26- X · 1!)3!} tııı·ilı ve lliii ı'o. :ır- ), :ımı·ı ı·nııtı·ılilın i~t ir. 

ı"l-i ıniiıliirii pu. tuıw zııhııliıı(' ı•k1ir. 

ka r~"rnıl:ı sarlı•rlıl in ll 
h :nı. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1760/1848 Denizli : Şehir otelinde 
Nuri Deırürağ ve şeriki 

Fevzi Koealay. 

1761/ 1849 

1762/ 1850 

Pazar - Hemşin: Zoğa kö
yünde Saniye Engin. 
Silivri : Piri 1\Icınedpaşa 
camii imaıru Salihoğlu 

Ömer. 

S13-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Taş ihracı için kolaylık gösterilmesi- Eneü.mendedir. 
ni ve ViHiyet teınyiz komisyonu aza,. 
smdan Cemal Akunandan şikayet 

ediyorlar . 

Fethiyede Kroın madeninde çıı lışarak Eneüınendedir. 

kazaen ölen eşinden tazıninat verilmesi . 
İmamlık maaşının tezyidi. Encümendedir. 

1763/ 1R51 Silivri : Piri lifemedpaşa Evkaf idaresince müczzinlik maaşınm Encümendedir. 
camii imaını Mustafa tezyidi. 
Çağnr 

1764/1852 Kadıköy : Orta sokak A. Maliye memurlanndan şikayet ediyor. Dahiliye vekructine. 
Tu eel. 

1765/ 1853 Üsküdar : İhsaniye Nani- Mükteseb lıııkklnın tanıruna.~ını isti- Encümendedir. 
aziz sokak No. 8. nhami yor. 
Türkoğlu. 

1766/ 1854 Kızıltoprak : Şefilibey so- Tekaüd maaşlanna zam yapılmasını Encümendedir. 
kak No. 12. Kaptan Fahri istiyor. 
Deniza.'jlln. 

1767/1855 1\feı'Sin : Camü şerif ma- 1110 numaralı kanuna tevfiknn mem- Encümendedir. 
hallesi fabrika caddesi nu mmtaka dahiline giren arazının 

1768/ 1856 

No. 61 sokak No. 3. Ab- iadesi veya bedelinin verilm ine dair. 
dürrezzak Acar. 

Talos - Kayseri : Han ma
hallesi postane altında Os
man Atagan . 

Kayseri lisesine alınmasım istiyor. Encümendedir. 

1769/ 1857 Fatih - İstanbul: Çarşam
ba Hafııpnşn mahallesi 

Tasriye karannın refi ile avukatlık Encümendedir. 
rulısatnamesinin verilmesi. 

Silistre sokak No. 8. Arif 
Hikmet Yalçıner. 

1770/ 1858 Zonguldak : Kozludıı Ka- İktısad \'ekruetince memuriyatinin in- Encümendedir. 
yalık mahallesi Sadık Ereş desi ve açık maaş ının verilmesi. 

1771/ 1 59 Manisa: Hacı Haliller kö- Ilususi af istiyor. 
yündeu Tevfik İnalcık . 

Encümendedir. 

1772/ 1 60 Eskişehir :Küçük Pirin<;- Memleketlerine dönmelerine miiııaade Encümrndedir. 
hanı müsteciri elile Ha- edilmesini istiyorlar. 
san Aksoylar ve kardeşle-
ri. 

1773/ 1861 İzmit : Kemalpaşa ma. Tekaiid maaşı tahsisi dileğine dair. lifoarif vekruetinc. 
hallesi Hıunam sokak No. 
23 Mahir Gündoğar. 

l7Nj l 62 tzmir : Andaolu ajansı Tahliye ettiiri ev hakkında mahkeme- Encümendedir. 
müvezzü Mustafa Akde- ce aleyhine veril •n kararın refi il~ 

mir. mağdur cd.ilınemesini istiyor. 



Ka yi d 
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isim ve adresi 
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1775/1863 Ceyhan : KömürcüJü kö- Arazilerinin iadesi ile müstahsil bir Encümendcdir. 
yünden Memed Celil ve hale konulmalarının teminine daiı'. 
ar. 

1776/1864 Havza : lmaret mahalle- Hazine zararına yapılan yolsuzlukla- l\Ialiye vckuletine. 
sinde Bekir Karta!. rı ihbar ediyor. 

1777/1865 Tokad : Cezaevinde Me
med Çizmeei. 

Harckctiarzda köyündeki evlerinin Enelimandedi ı· . 
yıkıldığr halde hililfı hakikat beyan-
name veren ihtiyar heyetinden şildi-

yet ediyor. 

1778/1866 Ankara : Ulus ilk oh.-ul Gayrimenkulünün tapuya tescilini Enciiıncndedir. 

öğretmeni 1\Iuammer Al- istiyor. 
tm direk. 

1779/ 1867 Aksaray : Horhor eadde- 1- IV -1940 tarilı ve 1779 numaralı r;nrüııı endediı ·. 

si Tayyareei Orhan so- arzuhaline ektir. 
kak: N o. 38 Cemal Sun-
duvaç. 

1780/ 1868 Elbistan : Tılavşin kö
yünde Feramiz Krlınç. 

17 1/ l 69 Konya : Cezaevi mah
kUmlan namma. 

Hazineden taksitle aldığı erolakin lifaliye ,·ekal linr. 
ollıabdaki kanun mucibince tekrar 
Hazineye iade muamelesinin yapıl-

madığından şikfLyet ediyor. 

Ai istiyorlar. Karara rııptrdilnıiştir 

17 2/ 1 70 Ankara : Cezaevi mat- Af istiyorlar. 
baa malıinimlan narnma 

Karara raptedilnıiştir 

M. Dayr. 
17 3/1 71 uşehri : Şükrü ve ar. Hazin ye olan borçlarının affini is- Enciimendcrliı· . 

liyorlar. 

17 4/1 72 Ankara . : Adiiye vekaleti Tayyare ceıııiyetind ki hizmetinin Bııcünı<'nd cdir . 

eferberlik müdürü Ba- hizmet ınüdd tiııe ilfıvcsini istiyor. 
hn Yüceer, 

17 6/1873 Ç'erkeş: Pazar Uzun 
yünde Yıı.,ar Uygur. 

kö- 1ı1ahkı1miyet cezasının bakiye kalanı

nın affini istiyor. 
Enı·iiııwııcle<li ı·. 

17 6/1 74 Dalaman: Köyceğiz, ii
leyman Kaya: Mulıtar 

yanık Sarayköyü. 
1787/1875 Ankara : Akbnş malıal-

lesi Baykal sokak: No. 
5/7 A. R1za Güzen. 

1788/1876 Midyat : lnhisarlar eski 
memuru ömer Kayapı
nar. 

Arazilerine Hazinece vak:i müdalıal l>nciinı cnclPdi r. 

nin meni ile hukuku tasarrufiyeloı·i-

nin tanınmasına dair 
3 - IV - 1940 tarih ve 1790 numaralı J<:neiimeııcledir. 

arzuhaline ek.tir. 

5 - II - 1940 tarih v 1567 numaralı Kanu·a raptrdilıııi ~ti ı 

arzuhaline ektir. 

1789/ 1877 Sandıklı : Reşadiye kö- İskiiru ıidi suratile borç ıııukabili ve- S. ve 1. M. \'~· kfıl l·liıı• 
yünde Muharrem Dön- rilen arıuiuin birde Hazine lclıiııe ipo-
mez ve ar. tek ettirilmesi dileğine dair 
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1790/1878 Daday : Kanıana köyün
de Hakkı Kartal 

Sorgun adındaki arazinin ekilmesi Encümendedir. 
için HükUmet tarafından müsaade 
edilmesi hakkında 

1791/1879 Ankara : S. ve hudud 163 numaralı tefsirden istifadesinin Encümendedir. 
ve sahiller sıhhat umum temini ile maaş matlubunun verilme-
müdürlüğü muhasebe sine dair 
mümeyyizi Nurettin Sa-
honin. 

1792/1880 Bafrıı : Bafra bölüğü Malfiliyet maaşı tahsisi dileğine dair Encüınendedir. 
mülazimisanisi 1458 sicil 
No. ve 1290 doğumlu !s-
mail Yılmaz. 

1793/ 1 1 Yusufeli : Öğdem kaza- Öğrctmenliğe tayinini istiyor. 
sında .Adanalı H. Yalçın. 

Encümendedir. 

1794/1882 Simav : Cuma malıalle
sinde Hüseyin Alakese 
ve ar. 

1795/1883 

1796/1884 

Yerköy : Yerköy istasyo
nunda mukim Menıed Kı
lıçaslan. 

Datça : .Askerlik şubesin
de memur Aziz Ersoy. 

Sinıav ceza malıkemesi tarafından ve- Encümendedir. 
rilib Temyiz malıkemesi tarafından 

tasdik edilen hükııııün cclb ve tedki-
kini istiyor. 

İnhisarlar idaresince miinasib bir ye
re tayinini istiyor. 

1092 numaralı kanun mucibince ika
met yevmiyelerinin verilmesini isti
Y.Or. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

ı 797/ 1 5 Derik : Znf.fan köyünde Kendilerine işkence yapan eşhas hak- Adli ye vekaletine. 
Eyyüb Çelik. kında kanuni takibat yapılması hak

kında. 

1798/1 86 Kanısu: Yamalak ve bu- Pidebey kanalı hakkındaki dilekleri- Encünıendedir. 
cak köylerinde }1. Yılmaz nin nazım itibare alınması hakkında. 
ve ar. 

1799/1887 Giresun: Talib Tekbaş. Ziraat bankasına olan borç hakkında- Encümendedir. 
ki dileklerinin nazarı itibare alınarak 
bir kararı adile bağlanmasını istiyor. 

1800/188 Silifke: Saray malıallesin- Düyunıı kıılnu mcskcn bedeli matlu- Encünıendcdir. 
de eski öğretmenlerden bunun verilmesine dair. 
ceıaı .Atalay. 

1801/ 1889 Kararnursal : Yazma kö- Emvali metruke arazilerinden ihti- Encümendedir. 
yünde Şükrü .Aksoy. yaçları nisbetinde arazi verilmesini is

tiyor. 

ı 02/1890 Simnv -Kütahya :Kıran 1ıı.şelerinin temini için iş olnn memle- Encümcndedir. 
köyünde Hüseyin Snrıgiil. ketlerden birine naklini istiyor. 

ı 03/1 91 Balıkpazarı - 1stanbul : Baroya kııyid ve kabulünü istiyor. Encüroendedir. 
Tütiineü Kiryakonun dilk
karonda No. 4. Dimasten 
Yorganidir. 
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1804/1892 Urla. : Yeni mahalle İs- 22- IX -1939 tarih ve 1004 numaralı Encümendedir. 
met İnönü sokak No. 18. arzuhaline ektir. 
Hüseyin Zeki Pırıldar. 

1805/1893 Eskişehir : Mustafa Ke- Tasfiye karannı ve tekaüdlüğünün re- EncüınendedİI'. 

malpaşa malıallesi .Ata- fi ve çocuklarmdan ikisinin leyli okul-
türk caddesi No. ll. Lt1tfi !ara alınmasına dair. 
Zaim. 

1806/1894 Diyarbalar: Ergani kaza- Tahsis edilen yetim maaşının tezyidine Eııcünıendedir. 

smda Mazhar Ciırelioğ- dair. 
lu. 

1807/1895 Ankara: .Atpazarı Gergit Malt1liyet maaşı tahsisi dileğille dair. Encümendedir. 
hanmda Mustafa Gençha-
san. 

1808/1896 .Ankara : M. M. V. hava Bir derece terfiinin temini. 
müsteşarlığı zat işlerinde 
sınıf 3 muamele memUI'll 
Hamdi Kum. 

Encümendedir. 

1809/1898 Gebze : Emniyet komi- Veı·ilen mahkt1miyet kararmda ha- Encümendedir. 
seri Salahattm Salman. tayi adli olduğundan bu hususun tas-

lıihine dair. 

1810/1899 !zmir : .Asansör Şelıid Hariciye vekaletindeki mücevhcratı- Encümendcdir. 
Nusret sokak No. 124 nın kendisine verilmesini istiyor. 
Emine Oranos. 

1811/1900 Akdağ : Akdağmadeni- Ölü babasmm açık maaşlarının veril- J.Jncümendcdir. 
nin İbrahimağa mahalle- ınesini istiyor. 
sinden. Abdullah otelin-
de Hasan Karaaslan. 

1812/1901 iYas : Cezaevi ma.lıkil.ı:ıı- Bakiye kalan cezalarının affi. EncÜJn!'Jidedir. 
ları nanıma Ali Kaya. 

1 13/1~02 Kars : Kaleiçi malıalle- 1 tirdad edilen gayrimenkulünün ia- Encümeııdediı·. 
sinde Necmettin Yedi- desini istiyor. 
dağ. 

1814/1903 Bolu : Sultan köyünde Umumİ harbde şclıid olan oğlundan Encümcndcdir . 
.Abdullah Konuk. maaş tahsisini istiyor. 

1815/1904 Ankara : Nafia vekaleti 20 lira asli maaşının 25 liraya iblii- Encümendcdir. 
demiryollar ve linlanlar ğınr istiyor. 
dairesi limaular !en lıe-

yetinde fen memurıı Rüş-
tü Çağrı-oğlu. 

1 16/1905 lstanbul : Ticareti balı- Müdd ti hizmetinin tekaüdlüğe ilave- Encüıncndedir. 
riye müdüriyeti kiltibli- sini istiyor. 
ğinden emekli ?ır. Kamil 
Şöken. 
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1817/ 1906 Ankara : Harb okulu 2. Askerlikten ihracı hakkındaki kararrn Encüıncndediı·. 

bölük yüzbaşı Nevzad Gü- ı·efinc dair. 
rcle elile N ecd et B esen . 

181!:!/ 1907 Ankara : İçcebeci, Cebeci Türkiye Cümhuriyeti tabiiyatine alrn- Enciimeııdedir . 
durağı No. 3 Emil Dörü. masına dair. 

1819/ 1908 Bursa : Emniyet müdür- 1- VIII -1938 tarih ve 49 O mınıaralı Karara raptedilmiştir. 

lüğü komiser muavinle- arzuhaline ektir. 
rinclrn Hilmi Soydan. 

1H20/ 1909 Ank:ıra : Avukat Cemal 5- XII- 1938 tarih ve 5233 n umarab Karara raptedilmiştir. 

l<;rgin yazıhanesinde Re- arzuhaline ektir. 
fet AdıgüzeL 

1821/1910 Antalya: Yüksek alan Tekaüd maaşınm tezyidi ricası hak- Encümeııdedir. 

mahallesinde No. 3 Ha- kmda. 
san Tuna. 

1822/ 1911 Çorum: Tütüııcüoğlu Emlnki milliyeye olan taksit borcu Mali~-c vcklılctinc. 

Memed Tütüncü. hakkmdalci dileğinin nazarr i·tibara 
ıılınması hakında. 

1823/1912 Haiik: Serum ve aşı evi Hazine tarafından htıkukutasarrufi- Encümendedir. 
eratmdan yazıcı Harant yesine vaki müdahalenin menine 
Elmas. dair. 

1824/ 1913 Simav: Dümrek kebir kö- :M:emleketlerine dönmelerine müsaade Encümendedir. 
yünde Süleyman Doğan edilmesini istiyor. 
ve ar. 

1825/ Hl14 Tavşanlı: Kavaklı na- Memleketine iadesini istiyor. Karara raptedilmiştil'. 

hiyesinde Kamil Sayar. 

1826/ 1915 E lbistan: Eski da\'a ve- Dava vckilliği ruhsatnam esi veril- Encümendedir. 
Irili Halil Toprak. mesini istiyor. 

1827/1916 Erzurum: Murad paşa Hademei luıyrat maaş!armm indiril- Karara raptedilıniştir. 

camii imaını Yusuf Kı- memesinin temini dileğine dair. 
rık ve ar. 

1828/ 1917 Alaca- Çorum: Eskicami Hademci hayrat maaşlarının tezyidi- J<:nciiııwndedir. 

imarru Muharrem Kara- ne dair. 
yel ve ar. 

1829/ 1918 İzmir: Şefkatiye köyün- Arazi borçlarının affini istiyorlar. F:nciimendedir. 
de Ömer Bato. 

1830/1919 Ankara: Zonguldak ote- Rusyadaki zarar ve ziyanmın Ha- Karara ra pt dilmiştiı· . 
linde Hafız Etem Kap- zinece tazmini. 
tan Oral. 

1831/1920 Üsküdar: Kırklareli eski Haksız olarıık açığa çıkarıldığından En ilınend diı·. 
ziraat müdürü Rumi bu hususu.n düzeltilıhesinin temini. 
:M:emed Pş. mahallesi 
imaını elilc Lütfi Ayğün . 

1832/1921 .Ankara : Kurtuluş ma- ll- Vl-1939 tarili ve 571 numaralı Karara ı·aptedilmi.ştiı·. 
hallesi Aynalı çeşme so- arzuhale ektir. 
kak No. 10 Mahir Esen. 
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1833/1922 Bolu : Orman okulu sı- Okuldan tardı hakkında verilen ka· Enciimendcdir. 
ruf 2 No. 123 talebesin- rarm retini istiyor. 
den A. Basri Hoşgör. 

1834/1923 M:alatya : 62 nci alay as- Hakkı kanımisinin istimali ile ara- Karam raptedilmiştir. 

keri :ürrrunda müstahdem mak salıi.hiyetinin verilmesini istiyor. 
Mustafa Yılmaz. 

1835/192{ Suşehri : Agavanis köyü 
muhtaı·ı Yusuf Ayan. 

1836/ 1925 Karadeniz Ereğiisi : Ve
teriner Saffet Sun. 

1837/ 1926 Ankara : Mesudiye ote
linde Muhtar Giray. 

1838/1927 Ankara : Atpazarı Ger
git hanında Mustafa 
~eçhasıın. 

Milli emlô.ke olan taksit borçlarının Maliye vekiiletine. 
nffi. 

Terfibinin temini dileğine dair. Encümcndedir. 

Vatani hizmetler tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 

buğlaıımasıru istiyor. 

Malilliyet ınan.şı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmi~tir. 

1839/192 Ankara : Belediye barı- 'rürk Uava kurumunda geçen müd- Karara raptedilmiştir. 

kası başveznedarı Meedi deti hizmetinin tarurunasıru istiyor. 
Üzel. 

1840/ 1929 Ankara : Belediye banka
sı ımıarnele müdür ınuıt· 

vini Nefi Kumral. 
1841/ 1930 Balya : Kocacami mahal

lesinde Süleyman Türk
men. 

18-!2/ 1931 Şcbinkarahisar : Turup
çu köyünden Besiın Par 
ve ar. 

1843/193!J Aydın : Defterdarlık va
ridat tahakkuk memurıı 
lrfan Ak:yrldız. 

Otl'l· uuiı sinde geçen hizmet müd- Karara raptedilmiştir. 

delinin lanrrunasrnı istiyor. 

Fı>tlıiyo nınden ocağmda çalıştığı sı- Encümendedir. 
rada ınuliıl kaldığından tuzıninat ve-
rilmesini istiyor. 

1-Iük(ıııı ctı;e yapılan nakdi yardımın Maliye vekil.letinc. 
tahsiline ı.;idilmemesi hakkında. 

M:ılıkenıe kararile Hazineye ödemek Karara raptedilmiştir. 

nıecburiyetinde kaldığı meblUğın tah-
silinden snr:fı:nazar edilerek affiui is-
tiyor. 

1844/1934 Yozgad : Yenicamiişerif :\{aa.•;ırnın tezyidi dileğine dair. 
müezzini Hasan Fehmi 

Karaı·a raptedilmiştir. 

Dün dar. 

1845/1935 Menemen : Belediye za
bıta başmemuru Faik Çe
tin. 

1846/1936 Çorum : Dava vekili Sa
bit Berkay ve ar. 

}Iuvakknten işten el çektirildiğinden 
işinin biran evvel netieelendirilmesini 
istiyor. 

.Avnkatlık kanununun hakkındaki di
leklerinin nazarı itibal'C alınması hak
kında. 

1847/1937 ..A.nkara : Konyanın Kulu Bir çift öküz verilmesinin temini. 
kasabasmdan etfaiye mey-
danında muhaeir Meme-
din hanmda Nasuh Ta-
lazkan. 

Dahiliye vekil.letine. 

Karara raptedilmiştir . 

Karara raptedilmiştir. 
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ı848/ 1938 Kastamonu: D aday kaza- Açık maaşının verilmesi dileği ne dair. 1\Iıı.liye veka.letine. 
sı onnan muhafaza me-
murluğundnn emekli !lı-
san Onur. 

ı849/1939 İstanbul : Kadırga Bos- Ölü eşinden oytam maaşının tahsisi ve Mııarit vekiiletine. 
tanali mahallesi kiıtib Si- ikrnmiye verilmesini istiyor. 
nan mahallesi No. 25. Ha-
tice Geçvan. 

1850/ 1940 lstnııbul : İdhaliit güın- Toknüde scvkcdilmcmeleriniıı temiJıi. Eıırii.mendedir. 
rüğü müdiirü Nurettin 
Giindoğan ve ar. 

ı85ı;ı94ı Siird : Tiillü köyünden Memlekrtlcrinr dönmelerine müsaade Encümendedir. 
Yavilcr mahallesinde. edilmesine dair. 

ı 52/1943 Bal~·ıı : Enver Pş. mnhul- 26- YI- 1939 tarih ve 329 sayılı kanı- Karam raptedilmiştir. 

l rsinı'lc Halil Kangiil. ra itiraz ecliyor. 

1853/1!)44 IIafik : Ali Rıza Allıay- IJaı.in l'YC ihale bedoliııden bak ıye ka. Kıırnı·a rnptedilmiştir. 

rak ve ar. lan borcunun affini istiyor. 

1854/1945 Meneıııcn :Menemen köy- Çeltik ~eşme ovasına da yerleştirilme- , . \'C t. )[. Vı.>kfıletinc. 
lerinde ınulciın Romanya lerinin teminine dair. 

ı855/1946 

1 56/ 1947 

ı857/1948 

1858/ı951 

ı 59/ 1!152 

ı 60/ 1953 

göı;menlerinden Akif Ö-
mer ve ar. 
IlayTabolu : Dcğirnıcnci 

Şerif AkııJın. 

Ayrlın : Köpriilü mahalle
sind!' eski evkaf piyad<' 
tahsildan Memed ayın . 

Van : Eski tahsildar Ha
lil Ourpıııar. 

Konya : Kapı camii ima
mı A. Haydar Ulukapı 

ve ar. 
Biirhaniye : Karaağaç kö
yünde İbrahim Gözcii . 

Karşı~·aka- fmıir: Soğuk 
kuyu Z<'ytinzade sokak 
No. 12. Fuad Yükselen. 

Kazanç vl'rgisinden haki~·c kıılan hoı·- J..:ııciinırnrledir. 

eunun nffinc dair. 

65 ayşını ilanal ettiğind!'n t<•kııüd lıa- ı-;ııcünwudcdir. 

ııunu ahkfıınına göre maıış lahsisini is
tiyor. 

Memuriyete tayininin te m ini dil<'ğinc l\laliyr ,·ckfıletinc. 

dair. 

Hadeınei hayrat ınaoş larınm tı>ıridiııc Kııı·ııı·a nıptNlilmiştir. 

dair. 

11- IV-] !I:J!l tarih Y!' , 3 nıınınralı ııı·. Karnı·u rııııtedilmi tir. 
zulıaline rktir. 

rr ıısu.si af i tiyor. 1-:ııı·iiııwuılcdir. 

ı 61 / 1954 Topkapı - İstanbul: Şch- Hakkında isııarl olunan haksızlığın n•- Kıırııı·n rapledilmişHr. 
remini, halkevi bitişiği, fi ile in<h•i memuriyi'Li dileğiııe dair. 
Pazartckkc sokak No. 9. 
Aııkarıı Mesudiyc otelin
de misafireten mul&ıı . 
• \ . Bıılııı Cliikoğln. 

l 62/1955 Brylerbe~,i - !stanbul: Ab- Çerkeş ~ullı hukuk hl\kimindcn şikfı- Bıı(·iiıııcıııledir. 
dullnboğa mahalle inden yet ediyor. 
Bedevi te.kke sokak No. 8. 
Necıib YaVUL 
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1863/1956 Şişli - İstanbul :Hasat so- Ölen eşinden eytam maaşı tahsisi dile- Encüınencled ir. 
kak No. 41. Şefika Güner. ğine dair. 

1864/1957 .Ankara : S. V. hudud ve 26- IV- 1940 tarih ve 1879 numaralı Encümendedir. 
sahiller U. Mü. muhase- arzuhaline ektir. 
be şubesi mümeyyizi. 
Nurettin Solınin . 

1865/195 Tefenni : Karamanlı na- Hukuku tasıırrufiyelerine Hazinece Maliye vekiiletine. 
hiyesinde Hasan Şahin. müdahale edilmemesinin teminine dair 

1866/1959 Manyas : Haydar köyün- 10- IV -1940 tarih ve 1817 numaralı Karara raptedilmiştir. 

de emekli binbaıp Hüse- arzuhaline ektir. 
yin Ekici. 

1867/1960 Yo1.gad : Taşköprü ma- Oğlunun askere sevkinin muvakkaten Eııcümeııdodiı· . 

hallesinde .K. Harndi Kı- tehirini istiyor. 
zıltepe. 

1868/1961 İzmir :Torbalı kazasında Göçmen olub kendilerine münasih . ve l. }I. Yekuletinc. 
mukim Romanya göçmen- mikdar arazi verilmesini istiyor. 
lerinden Şevki Öner ve 
ar. 

1869/ 1962 Üsküdar: Çakırcı Hasan- Ölen eşinden eytam maaşı tahsisini Encümcndt'dir. 
paşa mahallesi Tıınusba- istiyor. 
ğıcaddesi No. 10 Rüvey-
de mubad. 

1870/ 1963 Yozgad: Gökçe kı la kö- Bankaya olan borçlarını yeni mahsül Encümcndcdir. 
yünde Ömer Özdemir. alıncaya kadar tediyesinin tehirini 

1871/1964 .Amasya: Cezaevinde 
mahkUm Osman Ünal. 

1872/1966 Bursa: Hacılar mahalle-

MahkO.miyet cezasının bakiyesinin af
fini istiyor. 

17 - X - 1939 tarih ve 1105 No. ar-
si Beğendi sokak 
Şükrü Uysal. 

o. 4 zuhaline ektir. 

Eneümended.ir. 

Karııra raptedilmiştir. 

1873/ 1967 eyhan: Tumlu köyün- Kaza müftüsünün yolsuz hareketin- Encümcndedir. 
de Halil .Altıncı ve ar. den şikayet ediyor. 

1 74/ 196 Ceyhan: Tumlu köyiin- Kendisini muhtarlık vazifesinden F:ıwiiııwndediı· . 

de Kırm.ıt Halil Altmcı. haksız olarak meneden Kaymakam-
dım şikıiyet ediyor. Eıwümoııdedir. 

1 75/1969 .Ankara: Hacıbayram Eytrun mı:ıaşmm yeniden taluıisini 

eadd i No. 32 Emine istiyor. 
Anaç. 

1 76/ 1970 ıırıkanıı : 9. kor. 9. Tü- aslıının tashihi dilcğine dair. Karaı·a raptedilmiştir. 

men. 9. topcu alııyı 8 
ncü tabur komutanı Ni-
yazi Akün. 
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1877/ 1971 Haliç - Karaağaç - İs- Gayri menkullerine Hazinece istir- Bncüroendedir. 
tanbul: Şakir Zümre Türk dat davası açıldığından şikayet edi-
sanayii harbiye ve ma- yor. 

deniye fabrikası Salalı at-

tin Kumbaracıbaşr. 

1878/ 1972 Ankara: Hamamönü A<Iaaşilc ıııütenasib Adiiye vekaletin- Encümendediı·. 

187!1/ 1!17-! 

1880/197:i 

18S I/ 1976 

Gündoğru mahallesi dür- ce bir memuriyete tayinini istiyor. 
lü sokak No. 3 Mustafa 
Süzer. 

t skendcrmı : Yenişehir 
mahallesi Zeybek sokak 
No. 5 Hatice Sevinlik. 

Malatya: Kışla caddesi 
dü,kkan sahibieri Bayram 
Akyol ve ar. 
8skişchir: Hoşnurliye ma
hallesi Oüzrl sokıık No. !'i 

Eşinden tahsis cd:i lcn eytaııı maa~ı

nrn hakzız olarak kesi ldiğinden şika

yet ecl iyo ı·. 

Belediye tarafından 

teni len dükkaruarınm 
SI hakkında 

yıktınlmak is
yıktırılmama-

Hakkındaki lıeyl'ti mahsusa karaı-ı af 
kanunile kaldırıldığındım tekaüd nı a-

emekli hahriye ~ark~ı ön- aşlaı·ınm iarlctcn tahsisini istiyor. 
yüzbaşısı Ali Sönınezoba. 

l~ıH'ÜilH'IIflrd i ı· 

Kıımrıı mptl'ılilnıi~lir . 

1882/ 1977 Sankaını~ : Iğdır eski P. Arzuhal cncümeninin sayı ll ve 470 Bncüıncndcclir. 

T. T. müdürü Hali~ Arat. numaralı kararına itiraz ed:iyor. 

1883/ 1978 Kırıkhan - Hatıı.v: A vadis Filistindeki emliiki hakkında verilen En ümı>ııılcdiı· . 

1884/ 1979 

Kocaoğlanoğlu. 

Karaburun : Taı·ım kre
di kooperatifi ortakların
dan M. Arta~ ve ar. 

kararm iadei mulıakeme yolu ile ye
niden tcdkikini istiyor. 

Tarım kooperatİfine olan borçlarının Karara raptodilmiştiı- . 

on beş sene müdeletic ödem lerinin te-
miniue dair. ' 

1885/ 1980 İncbolu : Kızılkara kö- Uali'ilcn derece üzerinden maaş uılı- l~nc·iinı ndcdir. 
_vündc Mustafa Sırrı. sisini istiyor. 

1886; 1981 Balıkesir : Zahire tiiccarı Elindeki afyon mııhsulünün Hiikfı- 1 ımıı·a rııplrdilıniştiı · 

Tahsin Günal. metçe satın alınması hakkında. 

1887/ 19 2 Taksim- İstanbul : Tar- Nanuna tahakkuk etti ı-il e rek ikrami- Karanı nıpt rolilnıi)t iı · 

lahaşı Turan cadnesi No. yesinden kesilen boı·cuııun iadesini 
55. H. İhsan Sili. istiyor. 

1888/ 1983 Hakkati : :\feelisi umumi Vilfıyct cncüıncn azıısı olu b valinin Dahil i_,·e \'( kiı l eli ıı c. 
azıısından Jbralıiro Kaya. kendisini enciimeni daimiye ~e~:meme-

si ~-olundaki haksızlıktan şikHyrt <'di-
yor. 

1889/ 19 4 Bebek- !stanbul: Hamanı Adana maliye hesalı ıncırıurluğuııa tıı - .r;m·üml'ntl •tl ir. 
sokak No. 23. Necdet .''ininiıı temini dileğine clair. 
Uğursay. 

l 90/ 19 5 Ynprnklı - ankırı :Yu- Bııkıye kalan müterakinı mııa;;larııım Eıı(·li nll'ııd~diı·. 
karı mahallesinde mnlul verilmesi hakkında. 
Hasan Dede. 
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1891/1986 Bursa : Şeble mahallesi Münasib bir hizmet verilmesini istiyor. Encümendedir. 
Kaymakam Nihad cadde
si No. 8. Cafer· Tayyar 
Bahçivıın. 

1892/1987 Amasya :Amasya halkın- Milli emlô.kten bakıye kalan taksit Encümendedir. 
dan M. Yıldırım ve ar. borçları hakkındaki dileklerinin naza

rı itibare alınması hakkında. 

1 98/ 1988 Aksaray 
Cami sokak 
Zerrin Üİı.sal. 

Muradpaşa 

' o. 12 H . 
tadei ınemuriyeti dileğine dair. Encümcnuediı·. 

ı 94/1989 Adana : Döşeme mahal- Bakiyci müddeti cezaiyesinin affini Encümendedir. 
lesi Doğumevi - Sokak istiyor. 
1?8 - No. 15 hruıede Sey-
:fiye Çolpaıı. 

1895/ 1990 Köyceğiz : Kemaliye kö
yünde Abdi 1\former. 

1896/ 1991 Arabkir : Emekli hususl 
mulıasebe müdürlerinden 
Cemal Kara. 

lstiııılük edilen hususl ormanındaki Encümerıdedir. 
uüz tarla halindeki arazisinin istim-
Iılk harici addedilmesinc dair. 

Tekaüd ınaaşı talısisi dileğine dair. Encüro1mdedir. 

1897/ 1992 Kızılcalıamam : Eski or- Nakdi yardımda bulunulmasını isti- l!:ncümendcd iı- . 

man memuru Kazım Ya- yor. 
zar. 

1 9 / 1993 Hiikfuııct konağı arkasın- ladei ınemuriyeti dileğine daiı·. 
daki kalıvedc afer Bay-

Encüroendedir. 

rı elilc Halil lbralıiın 
ll ter. 

1 99/1994 Adapazarı : Aşağı Ki
rizce köyünde !zzet Türk 
ve ar. 

1900/1996 Kuşadası : Ceza evind(' 
Hasan Kuburoğlu . 

J 901/ 1997· Akçadağ : Belediye reisi 
İbrahim Kıı.rakaş ve ar. 

1902/ 1998 Ayvalık : Vehbibey ma
hallesinde Rasiıh Akıner. 

[.;iiyJ<oı·i ndeki meranın ellerinden alın- Encüınendedir. 

maması hakkında. 

Ası-i c za evlerinden birine naklini Adliye vekiiletine. 
istiyor. 

Kurulacak köy enstitüsü yerinin ted- Encüınendedir. 

kikini istiyorlar. 

Kefalet kanunundan muafiyeti ile ke- Encüroendedir. 
falet sandığına terkettiği paranın ay-
nen iadesini ve iskiinının teminine da-
ir. 

1903/ 1999 Samsun : Dereleı· köyün- Tütüncülüğün hal ve atisindeki piya- Ticaret veknlctin<>. 
den S yid Bayrakç:ı ve ar. asının yükselmesi için dileğinin na-

um itibare alınması hakkında. 

ı !10-l/2000 Ortaköy - Istanbul : Tü- Tütfuıcülüğün hal ve atisindeki piya- Ticaret vckfıletine. 
tün ihracatçı firma naını- sa · ının yükselmesi i~.in dileğinin nw..a-
na NB.zım Egenıon . rı itibare alınması hakkında. 
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1905/2001 İstanbul : İş bankası depo Tekaüd maaşı tahsisatının kesilmemesi Encüıııcnclerlir. 
memuru Osman Dalkılıç. dileğine dair. 

1906/2002 Sivas : D. D. Y. şeflerin- Maarif vekaleti tarafından lise nıezu . Encümcndcdir. 
den Lutfi Çavlı . nu acidedilmesini istiyor. 

1907/2003 Ankara : Çakırcılar yokn- Mahkılmiyet cezasının r.ffinc dair. J<:ncümendedir. 
şunda Koltukçu Mcmcd 
Çölaşan. 

1908/200-ı .\ke>ııılıat : Ticaret odası Tütün piyasasının teminine dair. Ticaı·ct vekfıletiıı c. 
ıııüıııessli Bekir Dülger ve 
ar. 

1909/2005 Alaçaın : Dursun Şen ve Tütün piyruıasının temioiııe dair . 
. ar. 

Tka ret vekiiletinc. 

1910/2006 Yozgad: Yukarı \;atak ma- Düyuna kalan harcırab mutlubunun Emıüınendedir. 

hallesinde emekli nüfus verilm!l!Jine dair. 
memuru Şemsettin Yaz. 
gan. 

1911/2007 ·İncesu · Kayseri : Orta Başköy halkının başka bir mahalle na- Encümeııdedir. 
köyde Ahmed Yılmaz. killerinin teminine dair. 

1912/ 2008 Seyidgazi : Bardakçı kö- tsknurnın temini dilcğinc dair. 
yünde Hasan Saltık . 

Encümendedir. 

1913/200fl Balıkesir : Ceza hiikimi Oleıı eşinden maaş tahsisi hakkındaki .r:ııeüıııeııdedir. 
ölü Ragılı Can ıışi. Şehir dileklerinin ııazarı itibarıı almarak 
kulülıünde Felak Can. bir lmrar ittihazını istiyor. 

1914/ 2010 Bursa : Cezaevinde Yu
suf İzzet. 

191,5/ 2011 Ankara : İnkrlab malıal
lesi Kılı~ sokak No. 6 Pi
yade binbaşısı Celal Ak
yıldız. 

1916/ 2012 Saınatya . Istanbul: Et
yemez Kuyulu çıkınazı 

No. lll Şülıeda Ozbay. 

1917/ 2013 Kayseri : rtma müca
dele rablettwarr şe-fi Dr. 
Selim HakseL 

1 n / 20H Balıkesir : Anaiartalar 
caddesi Evkaf Ap. kat 
2. S. 3. Fazlı Erdoğan. 

1919/ 2015 Uaziaııteb : Çukur ma
hallesinde Tevuk Ezber. 

1920/2016 Ol tu: Taht köyünde Mih
riali Güven. 

Asri cezaevine naklinin lcın ~ııine dail'. J~ıı cünıeııdeclir. 

.ıoo sayılı kanundan istifadesinin t - ~ıırııra r:.ıptl'<lilırıi~tiı·. 

mini hal1kırıda Arzuhal encümenince 
ıttilıaz edilen JOH sııyrlı ı:ed kararı-

nı\ itiraz ediyor. 

22- XII - 1938 tarih ve 5339 numa- Karara raptedilmiştir. 

ra lı aı·zulıaline ektir. 

Amasyada milli emlakten aldığı ha- Encümendedir. 
nen.in ödenmiş taksitlerinden geı·i ka-
lan borcunun aifini istiyor. 

Harb mali\liyetinin tasdikını istiyor. Encünıendedir. 

Balıklı mevkiindeki ın ·cid ve dük- J<:ııeünıendedir . 

klin arsanın nıüsaid şeraitle ve tak-
Nİ\le verilmesini i~tiyor. 

Köy sınrrlarınuı t bitinde tahrirat Encümendedir. 
küLibinin yaptığı haksızlıklardan şi-

kayet ediyor. 
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1921 / 2017 F;ski.şehır : Cümhuriyet M:alfıliyet maaşı tahsisine Juir. l~ncüıu endcdiı·. 

caddesi Çarşıkarakol ci-
vıU'lndıı askeri malılller-

den Beşir. 

1922/ 2018 lslanbul : Vilfıyet kona- !stanbulda, niikud, kambiyo, eshum Eıırüıııemle.lir . 
ğı karşısında Sinan nı at- ve tahvilfıt horRası n~ılnııısıııı i st i~·or. 
baası Asaf Borsacı. 

1923/ 2019 Şahinkarahisar : Cezae- MahkUm:iyet rezalarının uffiııl' dııir. Adli,,·c nldil .. tiıı c. 
vinde Sabri Şahin. 

1924/2020 Yapraklı - Çanlon: Yu- 1341 tarilunden itibaren bakiye ka Encüıııtınu edi ı ·. 

karı mahallede MalUl lan m~larının verilnıeısiıı.i istiyor. 
Sefer Hasan Dede. 

1925/2021 Akyazı - Adapazarı U- Cebren ırza tecavüzdon dolayı oğlu Encümeııdedir. 

mnrcuk ınahallesinde hakkında verilen ınahkuıniyet kaı·a-
Hasan Derin. rının yeniden tedkikını istiyoı·. 

1926/2023 Afyon : 14. Mn. K. V. 
Yarbay Şevket Turgut. 

1927/2024 Bursa : M uradiye Hoca
cafer mahallesi Hocaca
fer caddesi No. 45 Hü
seyin Pard.L 

400 numaralı kanundan i st i fıHlr rt
tirilmesinin teminine dair. 

İskan muamelesinde yupılan .vol~ıız
luktan şikayet. 

l~ıırüıııcııdl'dir. 

Bııcünıeııdediı· . 

1928/2025 Ankara : Abdullah öte- Orman idare ·ince musadcr • l•d il en Eıırüıııl• ııd e<.lir . 

linde No. 3 .A.kdağmaden- emvalinin iadesini istiyor. 
li Hasan Karaaslan. 

1929/2026 Biinyan : Cavlak köyiin- Köylerinin IIacılı köyüne naklcflil - Eııcüuı ııdedir. 

de Saroğlan Mustafa Ka- memesini istiyorlar. 
Y!l ve ar. 

1930/2027 Erzincan : Erzincanlı 

Cemal Bertal ve ar. 

1931/2028 Mudanya: Belediye baş-
kAtibi Memed emal 
Yoldaş. 

Tunçelinden ~tıkarılnıalnnnı iısliyor- Eııcüıııcıı<INiiı ·. 

lar. 

Müddeti hlzmetinin tesbitinde dile- Eııcümeııdediı·. 

ğinin nazarı itibare a4nması. 

' 1932/2029 Karakoçan: Belediye mu- Kaza merk zinin bulunduğu ,vcrden J~ncüııı endediı·. 

temedi Yusuf Aslan. kaldırılmaması hakkında 

1933/2030 Nazilli : Bozdoğanlı şö

för .Ali Sürgün. 

1934/2031 Ankara : .Askeri h8kiın
likten mütekaid Orman 
koruma genel komutanlı
~da Nazif Canay. 

1935/2033 Ankara: Cezaevinde ko
vuş 3 Fethi Emi!. 

Karasu l<ay.ınaknm ve belediye reisi- Dahiliye vekructim·. 
nin keyfi harekatından şikayet edi-
Y,Or. 

Ücretli mülPkaidleı·in maa.şlı nıiiteka
idlerden ga~•rikanuııi o!Rrak faı·klı 

tutuldukları hakkında 

:M:ahk1lmiyct iııin 118rl ceza evinde ge
çirmesinin teminine dair 

l,.;ııcümcııt.lt"<.lir. 
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1936/2034 Erbaa : İmamoğlu Mus
tafa ve ar. 

1937/2035 Antakya : Reyhaniye 
Süvari jandarma cı·i lh·· 
ceb Oktay. 
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Tütün fiatının piyasasının muhafaza. Ticnı··t vekiiletinc. 
sı için icab eeden tedbirlerin alınma· 
sına dair 
Hazineye aid 33 lira 15 kuruş bor ·u· l;;ıı •üırıl•ııdediı·. 

nun tahsiline kıyanı edilmemesi ve af· 
fına dair 

1938/ 1036 Antakya: Rı:ylıaniye 8ü- Hazineye aid 33 lira 15 kuruş borcu- .Eııeüıııcııdcdiı·. 

vıı.ri eri Malik 1rişen. nun tahsiline kıyaın edilmemesi ve af. 
fına dair 

1939/ 2037 Çankırı : Dümelli kö- Mıı.lıkfımiyet cezasının affına dair. 
yünden İsmail Kenıcral. 

1940/2038 ivııs : Cezaevinde Ha- Mahkfımiyet cezasınm af:fınıı dair. 

1941/2039 

1942/2040 

san Topal 

Fcriköy . istanbul : Taş 
malıallesi Ad · ız nder 
sokağı No. 5 Emine. 

Ölen eşinden maaş tahsisini istiyor. 

-
Ölen babasının terkettiği tekadüdiYl'· 

Eııcümmıdcdir. 

Encünwnuedi ı ·. 

:H. ?11. \'ckfıl<>tiııc. 

Encüıueııdedir. Üsküdar : Çanılıca bul
gurludıı. şöfer l:smııi l ·~i 
Peride Arda. 

sinin mirııscılarına verilmesi hakkın- ~ · 

1943/ 2041 Sarıkamış : İnönü ma
hallesi Erzincan nı enıuı·· 

larından müstafi F chmi 
Tanyeli. 

1944/2042 Beyşehri : Doğanbey na
hiyesi belediye nıuha~ihi 

Kadir Dursun. 

1!145/2043 Erzurum : Kuı'ljtınlu ca-
mii medresesind Fir-
devs Önkdü. 

da. ·"" 
Bulunduğu ınıntaka dalıilinde maa-
şma muadil bir memuriyete tayinine 
dair. 

:t:ncünıendrdir. 

'l'asfiye kıırarmın kald.ırılıruısuıa da- Encüııırnd••diı·. 

ir Devlet şfırasınca verilen red kara-
rının refine dair. 

10 senelik :ınaaşı tutarı verilmek su- Eneüıneııdedir. 
retile kesilen maaşının iadeten tahei· 
si dileğine dair. 

1946/2044 Erzincıın : l'e-taeviıııl Mahkilmiyet cezasının affına dair. .Aclli.v<> \'l'k ·.ı ,•tin ~. 
Osman Emir. 

J!l47j 20-l5 Erzincan: Hasan efendi :\fııbk fııniyet cezasınm affi veya tc- J.}n·ünıcııdcdir . 

ınalınllcsi ııde Alımed A· teriline dair. 
teş. 

uı.ı /~046 .Muğla: .!!:ski soı·ğn h lı
kimi Cenıal Öcal. 

Tckaiid ıııuıı.şı tahsisi ile ikramiycsi- Euı:üuı~ııdedir. 
n i n wril na-si haknıda. 

1949/ 2047 gı·zinl'ıın: C'e1.ııcviııclr l\lıılıkıimi~·rt ceZilSlnm affine dair. Encüm('rl(ledir. 
Eyyüb Güner. 

l950/204 Hivas: Eski Muş ııl(lbU· 161 3 ııunıııı'8lı kanun ınucibinee J<:ııdinı<'tıclcrliı·. 

sn Müddoi ıuımmi nın- 125 liı·n iiz1•rinden tekaüd ınııaıt§ı 

avinliğinden nıiitrknid lwı~lıuımıııırm istiyor. 
Gnni Ertan. 

l!J5lj204!l .'ürmcnc : Ku~luı•a kö· Trabzon Oı·ınan müdürlüğü tumfm- Zirıı.at vt>kiılt>tino. 

yündc Yusuf usta. dan gösteri! n nıüşkilat ve gayri kn
ııuıı1 takibııttıııı şikilyet ediyor. 

- •• j 
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1952/2050 Pınanrbıışı: Tapu sicil Tekaüdlük muamelesin in düzcltilnw"i Bncümeııdeclir. 

dairesi memuru !':adi hakkındaki dileğinin nnzarı itibara 
Teker. ıılınmıısı hakkında. 

1953/ 2051 Laps ki: Darülflnünu- Diyanet işlerince müftülüğe tayinini Encümıındedir. 

nun ilahiyat fakültesi istiyor. 
memurlarmdan Muhiddin 
Keskin. 

1954/2052 Kastamonu : Askeri mü- Dere mükellefiyetinden istitına tutul- l~ncünıı>nd e<ii ı ·. 

lii.zimlıktan mütckaid maklığı için bir karar ittihazını is-
Halife sultan mahallesin- tiyor. 
de Memed Gürean. 

1955/2053 İstanbul : Feriköy tepe Tekaüd maaşının tahsisi veya ikra- Encüınendedir. 
üstü Bozkurt caddesi No. miyesimn verilmesini istiyor. 
49 Osman Göriir Kaptan. 

1956/2054 Yozgad: Muhtar Koyun- Arazi tahririnde yapılan yolsuz mu - l~ncümendcd ir. 

eulu köyünde Memed ve nıneleden şikayet ediyor. 
ar. 

1957/2055 Adapazarı: Avukat Mc- Husus) af dileğine dair. l~n<"Ünırnd!'dir . 

1958/ 2056 

med Şevki Baysal 

Kasımpaşa İstanbul : 
Deniz Matbaasmda Na
fiz Tarhan elile İkbal 
La çin. 

Şehid eşinden tahsis edilen maaş hak- M. 'M. Vckiilct.inc . 
kında dileğinin na1.an itibarıı ıılm-

masr haklanda. 

1959/ 2057 Bakırköy - İstanbul: Kü- Soğuksu çütliğinin istiınlak edilerek Dahiliye vekiil!'\ in~. 
çük Çckmecc köyünd<' müsaid tııksitle veriiniesini istiyor. 

1960/2058 

Mustafa Kaya ve ar. 

Rayhaniye - Antakya : 
Jandarma onbaşısr Hüse
yin Okyay. 

1961/2059 Rayhaniye - Anatkya : 

1962/2060 

1963/2061 

Jandarma onbaşrsr Ke-
mal Çizenmih. 

Sofya: Gora No. 40 Tah
sin Serdna. 

Şam: Şüheda Şalan ma
hallesi No. 96 Fatma. 

1964/2062 Çangı:rı : Çivi köyünden 
Eyyüp Akğün. 

1965/2063 evşehir - Çat : Çat kö
yünde Memed Yücel v 
ar. 

F'azla maaş verildiğinden dolayı kc
silmek istenilen paranın tahsil edil-' 
meme!ıi hakkında. 
Fazla maaş verildiğinden dolayı ke
silmek istenilen paranın tahsil edil
memesi hakkında. 

Bulgaristandan hicretine müsaade 
edilmesi halanda. 

İtitikıa.J. mücadelesinde' şehid düşen 
oğlundan tahalckuk ettirilen ikra
miy inin kendisine verilmesini is
tiyor. 

Baba ının tarihi şehadetinden itiba
ren bakiye müterakim maaşlarmın 

verilmesi hakkında. 

Nüfus saklama yüzünden dolayı alı

nan eczalarm aifine dair. 

Eneünıcnd~dir. 

Encümcndcdir. 

Eneüm~ııderlir . 

Encüınendcdir. 

Encümeııdedi ı-. 

En ümcndP.dir. 
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1966/2064 Konya: Cezaevinde Sa- !dam hakk:mda verilen mahkeme ka- Encümendedir. 
lih Kara. rarmın tedkikı ile cezasmrn refine 

dair. 

1967/2065 Avanrz nahiyesi: Muhıtar 
Yusuf Ayan. 

Toprak bedelinden Hazineye olan 
bakiye borçlarrom affinc dair. 

Encümendedir. 

1968/2066 Kadıköy - Haydarpaşa : Milli mücadeledeki hizmetine müka- Eneümendedir. · 
Haydarpaşa lisesi mu- fatl'n yardım yapılmasını istiyor. 
allim muavini R. Haınid 

Kasınan. 

1969/2067 İğdll': İran tebaasmdan 15 - I- 1940 tarih ve 1502 numaralı Eneümendedir. 
Fethi Ali. arzuhaline cktir. 

1970/2068 Uzunköprü: Kavak Ayaz- Malıısüllerinin doludan mahvolduğun- Eneümcndedir. 
ma köyiindc Muhtar h- dan yardım yapılma.~rnr i~tiyorlar. 
yas Yılmaz. 

1971/ 2069 Sarıkamış : Yeniköyde 
Paşa Eyiip. 

1972/ 2070 Arabçayı: Zohrah köyün
de !van Muhtar. 

1973/2071 Şabanözü - Çangm: Gü
merdiğin köyiinden Ömeı· 
Can. 

Serbest seyahat etmesi ve gayri men
kullerini satmasının teminine dair. 

Verilen yayianın tapuya raptr ile 
verğiden muafiyetini ve verdikleri 
paranm iadesini istiyor. 

Silki askeriyeden ihracmdan itibaren 
müterakim maaşlarrom verilmesi hak
kmda. 

1974/2072 Bursa : Milli emlak baş- Açık ınaaşr matlubunun verilmesi. 
katibi Ahmed Gürer. 

1975/ 2073 Ankara : Yenişehir Öl
çüler sokak No. 7 Zehra 
Edib Işıksezen . 

1976/2074 Kasnnpaşa " İstanbul : 
Bahriye caddesi Külhan 
sokak No. 1 Hasan Özer. 

Elindeki tasfiye kuponunun birinci
ye tahvilini ve emvali milliyeye mü
devver mübadillere aid bir gayrimen
kulün teffizini istiyor. 

İkinci sm.ıf ikinci kaptanlık imtiha
nma kabulünü istiyor. 

Encümendedir. 

Encüıneııdedir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

Encümendedir. 

1977/2075 Bolu: Maliye merkez ka- Tekaüd maaşından tevkrfat yapılınıı- Enciinıeııdedir . 

zasrnm 105 numarasma ması baklanda. 
mukayyed Kastamonu as-
kerlik şubesinden emekli 

Anıasyalı Ha.cıan Hayri 
Özkaraman. 

1978/2076 Üsküdar : Cezaevinde 5 - III- 1940 tarih ve 1728 numaralı Fıncümendedir. 

Hüseyin Y eşiltepe. 

1979/2077 Bolu : VilAyet J . A. K. 
Millhala önyiizbaşı Sa-
mi IDuç. 

arzuhaline ektir. 

B. M. M. 83 ncü içtimarnda karar 
verilmiş olan mafevk madalyanm 
da verilmediğinden taltif kararmm 
kıdem zammı suretilc tadiline dair. 

lll. M. Vckaletinc. 
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1980/2078 1ımit: Koz! u mahallesi n- 1 timlak edilmiş bulunan arıı.zımn Dahili.ve vckiiletine. 
de Yenikışla civarında bedelinin bir an evvel tarafına veril-
Borher Cavidin evinde mesinin temini. 
İbrahim Adaol. 

1981/2079 tskendertm: Bakaı·ns Hatayda jandarmalık ettiğjnden ikra- Encümendedir. 
köyünde Mcmed Doğan. miye suratilc yardım edilme-rini 

- - - -: ·::; ist iyoı·. 

1982/ 2080 İzmit: Kocaeli ecıı:ınesi Vazife esnnsmda malul kaldığından Bııcürnrndediı· . 

sahibi Yusuf Bilğjsn eli- trkaüd maaşrom ona göre talısisine 

le Nurnan Özsoy. dair. 

1983/ 2081 zunköprü: Eski maliye 
varidat memuru Riza 
mahallesinde Nuri Kırk-

kavak. 
1984/20 2 Amasya: ccaevinde 

mahkilm Sabri Topcu. 

1985/ 20 3. Taksim - İstanbul: Me
<'idiye köy ve caddesi 
No. 13 Mecidiyo köy Sc
her .Adadepe. 

tııd ei mcmuriyPti dileğine dair. 

Bakiyei miiddeti ce1..aiyeffinin affi. 

. 
Şehid düşen oğlundan kendisine 
hidematı vataniye tertibinden maaş 

bağlanması. 

Enciimendrdiı· . 

Encümeııdediı·. 

F.nC'ünıcııcled i ı ·. 

19 6/ 2084 Cebeci - Ankara: Güney 3 - V - 1939 tarih ve 267 numaralı F.ncümcndedir. 
sokak No. 7 Mu$tafa Öz- arzuhaline ektir. 
dil. 

1987/2085 'Yusufcli: Şarşat Köyü Hayvaniarına mera teminini istiyor. Encünı nd<'dir. 
Mnhto.rı Hamza Polat. 

1988/20 6 Eyüp - lstanbttl: Raıni Muhacirlerin tabi olduğu muafiyeti Eneümendedir . 
. merkez nahiyesi Taşlı eşya ahknmından istifade ettirilmek-

tarlada No. 9 Hasım .Ak- likleri hakkında. 

ça.dağlı. 

1989/ 20 7 Gelibolu : Cezaevinde a- Mahktimiyet cczıısmm affine dair. 
deddin Selnnik. 

Encüuıendı>diı·. 

1990/20 Mersin : Avukat Tüecar İcra ve ülAıı kanununun 71 nci Karara raptedilmiştir. 
han No. 38 A. Nazım maddesindeki her zaman tabirinin tcf-
Umarusnıan. sirini i tiyor. 

1991/20 9 Of: Ştır köyiinde O man Köylerine aid olan yaylan ın V akıllar l\f al iye vckilletine. 
Taşkın ve ar. idar inin meni müdahalesile kanunu 

mahsusla kendilerin verilıncsi. 

1992/ 2090 Refahiye: Cecaevinde lz- [ahktimiyet cezasının affine dair. Eneiiıneıı<l dir. 
zet Avcı ve ar. 

J9!l3/ 2091 ihnnheyli : rıkaya kö- }Iaksız olarak tarhedil n kazanç ver- MnliyC> vekületiııe. 

yilnde Ahmed Olker ve gisinin tahsil. edilmemesine ve bir 
ar. müretti izamma dair. 

1094/2092 Devrekani - Kastamonu: Allttı zürraiyenin pazar yerlerinde Eneüınendedir. 

Dr. ve Emekli kaymakam serb t satılmasının teminine dair. 
Said Niyazi .Atama~. 
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1995/ 2093 Mersin: Mahmudiye ımı- Hazineye aid arzinin satışındaki hu- l ~ntiiıııı•ııclediı·. 

hnllesind~ zeytinli bııh- kukuııun ziyaa uğratılmamasını i -
çesinde Nu. 120 Ilasan tiyor. 
Sıtkı Or. 

19%/ 20!)4 Kıı~·scri : Sıtnıa ıııü<>a- 3527 numaralı af kanmuuıun 3 nc·ü J\ ııı·ııı·ıı mptrdilıııişıir . 

dı•ll' lııhı.ıratıııırı ~di maddesine göre askeri tekaüd aida-
Dr. Selim Ffakkr llakNel tnırn veri lmesine dair. 

l!J9'1/209!'i Oaziııntcb : Cc\'izlicc mn- Altın fiatrrun yükselmesi dolııyisilc l~ııcüıııcnıl~ıliı· . 

hallesinde Ahmed Atay ınutazarrrr olduklarından .icab ed n 
ve ar. tedbirin alınmasına dair. 

l99 / 2096 Akhisar: Hacı l ~hak ınıı- Ziraat hankasımı olan lıorçlarırun Tit•aı·c· t "''l,iıll't iıu•. 

hallesinde Çiftçi Mustafa taksite hnğlanmasım istiyorlar. 
Sarızeybek ve ar. 

1999/ 2097 Zıılırt kfıtibi Nureddiıı Mnaşlıı.nuın tczyidi dilcğiııc dair. l~ıı ~ünıcıı<1Niiı· . 

Çağlar ve ar. 

2000/ 2098 ı·sıanbul : Yemiş kunt11ı·- Milli em l fıke olan borcu hakkındaki ı•;ııt'iinH•ııth•dir . 

orak S. No. 18 de llısan di l ~ğinin nazarı itibara alrnmasr. 
Karadeniz. 

2001/ 2099 Develi: Kulpak köyü 3773 numaralı kanundan istifndell' ı·i - ı;;ıwünırnd ı•diı· . 

200:!! :!101 

mulıtarı Dtırınnş AJi vı• nin t~mini dileğine dair. 
ar. llfiikcllefiyeti askeriye kanununuıı 3ii 

Ynzıı11d: Ba~ılı 

Fatma La.Je. 
kö~·ünde nci ınnddeııinin 

oğlu hakkında 

istiyor. 

nci fıkrasına ızört> 

muamele ifnsmr 

:!003/ 1102 Yozıı:nd : Battal köyüııde 

lhsıın Kapı ız. 
:11ükc11Pfiyeti nsk<'l'i,ve kıınuııunun 35 
nci maddesinin 8 nci fıkrıısrna ~öre 

oğlıı hakkmda ınnanıelC' ifasnıı L 
tiyoı· . 

l~ıı~iiııırıııll'di r. 

EılC'iiıııcııılı•dir . 

:!004/ 2103 Tokad: Karakaya kö~'ii Köylerinin ka ldırılnııı.,ıı hakkında l~ıll'iinıcıırlt>diı ·. 
Muhtaı· Bektaş. vi liiyetçe yapılan yolsn1. karardan şi

kayet Pdiyor. 

:!OOfi/210-l Osküdar : Jlısaniye Na- 12- n ' - 1940 tarih V(.' ı 53 "o. ı.ıı·- J•:ııciiıııPı\dl.'ıliı· . 

2006; 2106 

mıaziz sokak 1o. hha- ırnhaline Pktir. 
mi Türlıoğlu. 

Ankarıı: Belediye 
büs işleri idnrcsi 
has be ııefi Hamid 
ııoy. 

oto- ~lüddcti hizmeti hakkındaki dileğinin 
nın- ıınzarı itibare alınması hakkııırla. 

Qqn-

Eıwiiııırııdrrliı·. 

2007/2107 Ankarıı : Öneebeci Battır- A.nkaru. Belediyesi fen heyeti müdür- Eıı<·i'ııııcıu.INHr. 
lar sokak No. 13 app. Ali lüğü tara.frndan yapılan haksız mua-
Korııcu. nıelcdcn şik~et ediyor. 

:!00 / 210 ıııdiH: Eski mnhakt>mc Vazifei memuriyetini suiiı timniden l~ııı·üııı<·ıııiNii ı ·. 
başkfıtibi MC'med Akkm. dolayı verilen mahkUmiyet kararınrn 

t dkikına dair. 



Ka yi d 
No. 

Ar:ruhal sahibinin 
.isim ve adresi 
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2009/ 2109 Istanbul: Fmdık.lı Sü- Ilazincdeki matlubunun vcı·ılnıesini BııtÜnı<'ndı·diı-. 
heyibbey cami S. No. 12 istiyor. 
M. Hulusi Ongül. 

2010/ 2110 Ankara: Ak baş mahallesi Memuriyatine nınadil bir vazifeyr ~ııcüıı~<•ıı<lı-ıl i ı. 
Beyar sokak No. 1/3 Ha- tayini ile seEaletten kurtarılmasını 

san Kabadayı. istiyor. 

2011/ 2111 Taksim -Beyoğlu: Elnıa- İskan S'ltretilc bir ev verilmesini is- P.ııcüıııt•ıırlı·ıliı · . 
dat caddesi No. 36 daire tiyor. 
10 Ali Sami Olcay. 

2012/ 2112 Adapazarı: Gubarizada Tedahüldo kalan maaşlarının veril- l~ıı c üııı e11dı·di ı·. 

camii imaını İsmail Oku- mesini istiyor. 
yan ve ar. 

2013/ 2113 Rize: Cezaevinde 
kftm Ali Öztürk. 

2014/ 2114 Yüksek deniz 

malı- Ölüm cezası hakionda verilen hük
mün yeniden tedkikmı istiyor. 

ticaret 1stiklal savaşındaki hlzınet müddcti-
mektebi ayniyııt memum nin tevsikini istiyor. 
H. Haznn Evrengil. 

Eıwliııı~ıı!l~ıliı·. 

Eııeüııırııdcdiı·. 

2015/2115 Pendik - 1stanbul: Pazar Askerlik dununıınun düzcltilnı csiııi Eııcüıııendı·diı· . 
sokak Kahveci Hüseyin istiyor. 
yanmda Rüştü Uyanık. 

2016/2116 Akhisar : Cezaevinde a- Mahkftmiyet ceza ·m ın aifini istiyor. Eııcünwıdı•d i ı· . 

deddin Sugur. 

2017/2117 Torbalı- İzmir· : Yeni- Ziraat bankasma olan bor<}larmın af- Eııc·iiıııcnılı·diı- . 
köyde Memed Çatlı ve fini veya takside rabtınr istiyor. 
ar. 

2018/2118 Antakya: Kantara ma- Eski tarihlerde istikraz edilen altrn }~ııcünıcndcdiı· . 

hallesi o. 87 H. Memed borçlarmm alacaklı ve borçluya mağ-
Kavlak. dur etiniyecek bir tarıda tedbiı· 

alınmasını istiyor. 

2019/2119 Tarsus : Darendeli oğul- Maliilen tekaüde sevkini istiyor. 
larından Miiftü mahalle-

Eıl('ÜJllt'ndcdir . 

si No. 7 Ali onkur. 

2020/2120 Antakya : AbdüJhak ve Hatayda nıemuriyetten açıkta kalan J~ııcünı(•ıtd~di ı· . 

2021/2121 

ar. memurlar hakkında bir karar ittiha
ıımı istiyorlar. 

rfa :Aksoy. Suriye hududu dahilindeki arazile- Eııcünıeııdediı·. 

l'inden istifade etmelerinin teminine 
dair. 

2022/ 2122 Ankara : Işıklar Orhan Mağduruni siyasiye hizm t hakkının Kamra ı·aptedilıni~tiı·. 

S. No. 14 Hariciye veka.- tamlarak tekaUdiyesine ilavesini is
leti eski konsolosların- tiyor. 
dan birinci daire reis 
muavini 1ıfemdulı Kemal 
Varnalı. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2023/ 2123 Çorlu : Türkgücü köyü 
göçmenlerinden Osman 
Usta. 

2024/ 2124 Balıkesir : Mustafa Fa
kih mahallesinde Savran 
sokak No. 5 Nazım Boz
kurd. 

2025/ 2125 Kasımpaşa - İstanbul : 
Salil.hattin Aydoğar Çat
ma mescit Yunus Kap-
tan sokağı No. 2 Sa!ll 

2026/2126 lzmir : Baş Bıuı Puvan 
tör Devlet limanları iş

letme umum müdürlüğü 
!zmir şubesi müdürlüğü 
emrinde ZekB.i Erten ve 
ar. 
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Yapmış olduğu göçmen evlerinde 
kalan matlubunun verilmesini isti
yor. 

Memuriyette istihdalll[ hakkında bir 
karar ittihazını istiyor. 

Muameleııi 

Encüın~ndediı·. 

J~neüınendedi ı ·. 

İnhisarlarda münasib bir vazifede J~ncüıııcndediı·. 
istihdamına dair. 

Mefsuh liman işleri şirketince taz- Münakaliıt 1·ckiıletiııe. 

minat verilmesini istiyorlar. 

2027/ 2127 Yozgad : Köseoğlu ma- Ceza mahktiıniyetinin affına dair. 
hallesinde Hüseyin Gü-

Erıcüınendediı·. 

zelyurd. 

2028/ 2128 Ankara: Zonguldak ö- 2-VI-1940 tarih ve 1919 numaralı Karam raptcdilıniştir. 

telinde Etem Kaptan arzuhaline ektir. 
Oral. • 

2029, 2129 Çankırı : Dümeli köyün
den Cemal Gümüşane. 

2030/ 2130 Çankırı : Alibey mahal
lesinde Ahmed Keyifli . 

MalUliyet maaşının tarilıi terltisin- Jı:neüııı eııdediı'. 

den itibaren tahsisini istiyor. 

Malftliyet maaşının tahsisini istiyor. Encüıııcndedir. 

:W:ll / 2131 Yozg·ad : Meteoroloji is- Hakkı müktescbirun verilmesin i 1·c 8ncünı.,ııdedir . 

tasyonu S. 3 meteoroloji mıııışıııa zam yapılnııısrııı istiyor. 
Yusuf Ziya Ueucu. 

20:32/ 2la2 Edirne : Tı·akya umumi 
ıniifettişliği köy bürosu 
şe fi F'ikı-i Bakır ·ıoğlu . 

20a3/213:3 Odemiş: Hamam mahal
lesinde CeliH yazıhane

sinde .Afif Hınç . 

2034/ 21:34 Elii?.ığ : Cezaevinde Me-
med Yücel. 

:!035/2135 •rarsus : Müftü mnhııl

lesinde o. 17 Zeket'iyn 
Sungur. 

:.!O:lfl/ 2137 Osküdar eza vi mah-
kftnılarından Haçik ' ili
dağ. 

:.!7 - Ul - 1940 toı·ib 1·e 1762 numara- Kararn raptcdilmiştir. 

lı arzttbııliııe ektir. 

Mııhkfımiy<>t cezasının affin dair. Encünıend <>diı ·. 

Veril n ınahkuıniyet cezası hakkın- Encüıoerıdcdiı·. 

tl~ ki llileğinin nıııaı·r itibare alınmn-
~ı hakkrnda. 

Tekuüd moaşnıın tahsisini veya ik- En<'ürııende!lir. 

ı·ıuni.vesinin verilmesini i tiyor. 

i\rah kQ.ırllyet cezasmııı aliine dair. Eııcilmeııdedir. 



l(ayi(l 

No. 
Arzubal sahibinin 

isim ve adresi 

20:37/ 213 · .Ankara : Mutuıu Elek
si köyü emekli öğretme
ni Maaı·if V. No. 3192 
~feıncd Hilmi Güney. 

203 /21:~9 Diyııı-lıııkır· : l"atihpaşa 

ınıılıailesi Ozpmaı· sokak 
~o. ]2 Feyzi .Aydın. 

20:39; 2 1-!0 Diyıırbakıı· : VII. Kor. 
9. şube ıuüdilı·ü M. Hil
mi Acarsoy. 

20+0/ 2141 Çivı·il : Koçıık köyünde 
Ahmed Eryılmaz . 

:!041 / 2 1+2 l<~ı·baıı : Kebir ınıılınlle

s inde Ferhat Şalıin . 

2042/ 21 +::ı 3 ncü ordu müfettişli

ğinde Kurıııııy alhıı.y 

FeyzuJialı Darshan . 

20+3/21 ++ Samsun : 19 mayıs ma
hallesi No. 18 Kereste ih
racat tuccarı Hüsnü Ba
şar. 

-0+4/ 2H 5 

2045/ 21+6 

20+6/ 21-Vi 

2047/ 21 

204 / 2H9 

Hatay: Kn-ıkhan .Avadis 
Koeaoğlan oğlu. 

Antak-ya: Eski öğretmen
lerden Cemi! Aksoy. 

.Ala§ehir: İnhisarlar mu
hafaza ve tahsil menmru 
Kadri Tanrıöver. 

apakçur: Saray mahal
lesinde Fchıni Güle er. 
!stanbul: işantaşı Teş
vikiye cami sokak Ünal 
Ap. ı o. 2 femed Dik-
men. 

20+9/ 2150 Bolu : Elmalık köyünden 
llfustaia Arıeı. 

:W50j:H5l ('aııkrrı: Eregez köylin-
de ..,abanözü lln·ahim 
Erol. 
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Diiynna kalan meskcn hedPli matlu
hatının \'erilmesi. 

TesbiL edilen ıııiilkiye hizmetlerinin 
cııısııli g ilıi sın ıfına iluves il e naslıı

nın tn.lı i h ine dair. 

ÜsLeğmenliğe nAshnırn tııslı ilıiııi is
tiyor. 

Mahkum olduğu •ezayi nakdiden ha
kjye kalan borcnnıııı affin~ dnir. 

1 - ll ı -1940 tarih 1'<' 164 ı rıumarıılı 

arzuhaline l'ktiı·. 

-h ·znhal cııc iinı<'nının 8- IV - 1938 
tarih ve 1430 ııuınıu·alı kaı·nrının 

keııdiııine di' t<'şınilini istiyor. 

Ceviz kütüklerinin ihrarına müsaade 
l"dilınesini istiyor. 

Filistindeki araıi i hakkında. 

Öğr tmenlik bak.kmın tanmmasını is
tiyor . 

Askere davet edilen memurlarm maa
şatı hakkındaki dileğinin nazarı iti
bara alırunasmı istiyor. 

Validen ·ikayet ediyor. 

'l'ekaüd maaşının iadeten talısi i di
leğine dair. 

Malfiliyet derecesinin tesbitile müte
dabil maaşlarile birlikte tekaüd hak
kmm da verilmesini i ·tiyor. 

akat aylığnun tarihi terlıisindeıı 

itibaren verilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Eııcüınondc<lir· . 

l ·:ııciiııı~.>ndcı..liı· . 

Lo:ııcilıııeııdcdi ı ·. 

ı ::ııdiıııı•ndl'ı liı ·. 

I ·:nriinıPnıl<'lliı·. 

l·:ıırüııırnıledi ı ·. 

ı.;ıır· liın<'ııtlı•ıli ı'. 

J•:ııi'Ünı!"ııdcılir . 

Dahiliyr vekiılctiııı•. 

l ·:ııl'iinı<'ntlcdiı· . 

ı•:ncünwnılNI i ı·. 

l ·:ıı(•Üııırndt'diı·. 

:?051 / :?152 Alanya: Cezaevinde m ah- Verilen mahkfuniy t kararının ted- J.lıı<'iinırııılı' ıliı· . 
kfuu Hasan Yılmaz. kikmı i tiyor. 



Kayid 
No. 

2052/ 2153 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 

ls tanbul: Şişli samanyo
lu S. Papanayoplu .Aıp. 

No. 10 Refet Kutbay ve 
ar. 
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• 2888 !:lllyılı kanun 1ı.leylılcrinde yan- Eııciiııı~rıdcdiı·. 

lı ş tatbik edildiğinden şikityet ooiyor. 

2053/2154 Edremit: V aiz M. Ta- Evkaf idar ·ince llu.kkındıı yapılan EııcüıncndNliı·. 
bir Ha.riıni Balcıoğlu . haksız ınuam l eniıı düzeltilmesi ve 

ınağdur edilmemesine dair. 

2054/ 2155 Gölköy: Öğretmen Alii- 3713 sayılı kanuna göre avans veril- Enr:ünıcndediı·. 
eddin. mosine dair. 

:W55/ 2156 Uşak : Sabah mahalle- Hukuku ıncmnuasının iadesini isti- Karaı·n ı·ap1cdiluıiştir. 
sinde No. 40 Necati Ahi- yor. 
baba. 

2056/2157 !stanbul : Cerralıpa.şa Kar- 'l'ckaüdlük muamelesindeki yanlı.ş- En ·ünıeııdcdiı·. 
gr sokak No. 10/2 Meıned lık vaziyetinin düzeltilmesi hakkında. 

2057/2158 

Edib Con. 

lzmir : Gümrük mulıa
faza alayı I. Tb. Eslilıa 

ubayı teğmen Ahmed 
Yalçın. 

2751 lira 98 kuruş tazıninatın maa- J•:nr:ümenclt'diı·. 

şından kesilınek üzere Maal'if vekii-
leti tarafından verilen kararın ted-
kiki ile mağdur edilmemesi hakkında. 

2058/2160 Allkarda ceza evinde !. Yeni ceza evine naklinin temini dile- Eneiimenderliı·. 
Hakkı Gulduz. ğine dair. 

2059/ 2161 !stanbul : Beylerbcyi Çam- 10- I- 1940 tarih ve 479 numaralı Eııriimendediı· . 
lıca caddesi No. 78, Kil - arzulıaline ektir. 
ııın Erdem. 

2060/ 2162 Dörtyol : Dörtyol meteo- 18-III-19ıl0 tarih ve 1712 numaralı Karara r:ıpt<>dilıni~tir. 

roloji istasyonu şefi Kil- arzuhaline ektir. 
zıııı Okan. · 

2061/2163 Burdur : Karasenir ma
hallesinde Hatice Coşut. 

2062/2164 ÜsJ..'iidar : İlısaniye Nanı
aziz sokak No. 8 11hurni 
Türkoğlu. 

2063/2165 Niğde : alih Türk Ha
sanoğlu. 

2064/2166 Kadıköy : Hasanpaşa ma
hallesi İ. Hakkı sokak 

o. 20 Fatma Sinob. 

Şehid eşinden tahsis edilen rnaa.,ın J<~ncüınendedir. 

verilmesini istiyor. 

1937 tal.i.ınatnamesinden istifadesilc F~nciimt>nJedir. 

iki dersten imtihana kabulünü istiyor. 

İskan atıretile verilen bağ hakkında Bncüıneudcdiı·. 
mahkemece verilen karar mağduriye-

tin:i mucib olduğuna dair. 

Çocuklarının meccanl olarak okuttu- En~üınendedir. 

nılmo.sım istiyor. 

2065/2167 iğde : Mübadil Hasan- İskan muamelesinin rlilıeltilmesiııi is- K n 1. .,\1. \\ıkı 11'1in •. 
oğlu Salih Türk. tiyor. 

2066/216 Düzce : ArzuhaJci 
zıııı Erdoğan. 

'3- Siciilen tekııüde sevki ınağduriyetini l~nciinı4'ndediı·. 

mucib olacağına dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2067/ 2169 Üsküdar : ~elarni Ali • lerayı sanat etmekten menedilmeıne- Encümendeu iı· . 
mahallesi Sernalsiz cad- sini istiyor. 

206 / 217(1 

2069/ 2171 

2070/2172 

2071/2173 

2072/2174 

2073/217i 

2074/ 217 

desi No. 311 lk Kirkor 
Horhor. 
Mensourah : Phamııısieıı 
B. O. 66 Şülnü Uiiltckin. 

Eskişchiı· : Ömerağa ma
hallesi Ataıuam ısokıık 

I o. 23 Şükrü Alpan. 

lzıniı· : Çayırlı Balı~e
kapılaı· Bozkuı·d caddesi 
No. 28 Mustaia Güngör. 
Y ozgad : Medrese mahal
lesi üzlıet I'C Müıninu. 

i\lardin : ::lavurkapı ma
hallesi Yusuf Müngın.ı. 

Kars : Cezaevi mahkum
ları İsrafil. 
lznıit : Ko;:luk mahalle
si Gülüstan caddesi 'o. 
ll Cel8.1 Aytar. 

Oğlunun talısilinin temini ıçın ya
pılan yolsuz muameleden şikayet edi
yor. 

Vazüe esnasında malUl kaldığından 

derece üzerinden maaş talısisini isti
yor. 

Hususl af istiyor. 

Eytıım maa11larına konan haczin fek
kile kesilen paranın iadesini istiyor. 

Mütevellisi bulunduğu vakfın iradı

nın Evkaf idaresince verilmesine 
dair. 

Mahkfuniyet ceı.alarının affine dair. 

Hukuku memnunsının iadesine dair. 

J~ndiıni}Jidedir. 

Eııcümeııdedir. 

Encümcndedir. 

Encümendcdiı·. 

Encünıendediı-

Encümcndcdir. 

Encümendedir. 

2075/2179 Aydın : Defterdarlık va- Mahkeme i.lAınile haksız yere öderneğe Enrümendediı·. 

ridat tahakkuk memuru mecbur kaldığı 230 liranın af yolilc 
İrfan Akyıldız . haczin kaldınlması hakkında. 

2076/2180 Birecik 
sinde 
ve ar. 

aba malıalle

Abdullah Toı;ırtl 

2077/21 1 lzmiı· : Bozkaya mahalle
si 531 nci sokak No. 51 
evde İbrahim Özıılkan. 

Altın borçlarının bir esas dahilinde 
ödemeleri için karar verilmesini isti
:r.orlar. 

Bina vergisinden dolayı usulsüz ko· 
nulan verginin kaldırılması hakkın

da. 

Enciimcndcuiı· . 

Enl'ümendcdiı· . 

2078/21 2 Bilecik : Belediye elile Münasib bir va.zjfede istihdam edilme- Enciirn!'nd<'diı-. 

İsınail E-rcümeut. si dileğine dair. 
2079/2183 Fmdıklı - ! stanbul : ü- Ha.zjnece matlubunun verilmesi dile- Hncümendediı•. 

heyil Beycami o. 12 ğine dair. 
Hulftsi Öngül. 

2080/21 4 Bursa :Defterdarlık mil- Hususi af istiyor. Encünıeııdcdiı·. 
li emlak kalemlnd me-

mur Emin Akkaş. 

2081/21 5 Ankara : Dahiliye veku- thraç kararının refiue cluir. 
leti ııicil veınuamcUlt U. 
M. Eski meıuurlarındnn 

Karaoğlan caddesi lstik-
18.1 oteli No. 7 Tevfik Tö-
ziln. 

Karura ı-nptcdilınıştir. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2082/2186 Ankara : Beyoğlu polis- Vazüeden iliracı hakkındaki kara ı· ı - Bncünıcııdcdir. 

lerinden No. 300/21392 nın Devlet ştırasınca refedilcliğinden 

Doğanbey mahallesi Ye- iadei memuriyeti dilcğine dair. 
nişehir caddesi No. 26 
Ahmed Üst. 

2083/2187 İstanbul : Türkiye malı- Kağıd tedıırilri için dileğinin yerine J<~neüıııl'nded i ı ·. 

dud mesnliyetli basuıı 

istihlô.k kooperatifi şir- getirilmesi hakkın la 
keti Ankara eadedsi Or-
hanbey hanı. 

2084/21 8 Çankırı : Şabanözü kö- Noksan tahsis edilmiş olan eytam Enrümcıırlı ·dil'. 

2085/ 2189 

yünde Düriye Kaynak. ınaaşının taslıihen bağl anması hak
kında 

Keşan : Yağpazarı soltak 
Marangoz Hasan 

Keşan hava kurumu tarafuıdan hak
sız olarak maruz kııl<'lığı hakaı·etten 
şikayet ediyor. 

2086/2190 Refahiye : Cezaevinde Geri kalan cezasının affini i tiyor. 
Du'rsnn Şahin 

J~ı ı eüıııeıırlt>cli ı · . 

Encünıemkdi ı ·. 

2087/2191 Arapsun : Zirıuıtçi Sabri Güvercinleıin baı·ıumakta olduklan Maliye ,·ckfıletim·. 

ve ar. kümesierin muafiyetten istifadesinin 
teminine dair ' 

2088/ 2192 ()lti köyünde Mulıtaı· Tasarruf hakJal'lnm ta.nııımıısı ve .Maliyl' \'l'kidcıiııl'. 

2089/2193 

2090/ 2195 

Adil Atabay. gayri menkullerinin iadesine dair 

Erzincan : SüleyınanJı 

köyünde :Mustafa Sevin<:. 

Istanbul : Aslan ve ski 
hisar müteahhid ÇLmento 
ve su kireci fabrikaları 

Z. Kayaalp. 

Erzincan fel8.ketzedelerinden oldu -
ğundan yardım edilme ini i tiyor. 

Gebzedeki çim.ento fabrikıtlannın 

loymetlerile gayrisafi imdıruu tadili 
dileğine dair 

!::;. \'e 1. l l \'ckılfl•linc . 

gnciim •mlediı·. 

2091/2197 Yenipostnruı - lstanbul : 10- I -1939 tuı·ilı ,.e 4 ' numaralı ar- Enciimeııdediı·. 

2092/2198 

Giden dairesinde mcmuı- zuhaline ektir. 
Ömer Erol eüle emekli 
telgraf memuru Mahmud 

edim Erol. 
lstanbul : İş bankası de
po memuru Osman Dalkı
lıç. 

365!) nwnaralı kanunun 10 neu mad
desi hükmünün hakkında tatbikile kt!
silen nısıf tekaüd maaşlannın iad ;;i 
hakkında. 

Eıwüm ntlrdiı· . 

2098/2199 aimbeyli : Eski feke or- HakslZ olarak vaıiiesindcıı ~ıkarıldı- Eıırüıııeut.l<• tliı· . 
man mesaha memuru h- ğından şiknyct ediyor. 
med Ural. 

2094/2200 Çayırşeyh : alıiye ııüfu Maaşlannın 20 liraya. ibliliına dniı· 
memuru Osman Nuri Oral 
ve ar. 

Enı·üıııcıı<.l('di ı·. 



Kııyid 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Mnaııı~lt•si 

2095/2201 A.ııkarıı. :Trabzon ıııebusu Babasına aid ihanıiyenin verilılıesi l~ncüıııeııılı•dil'. 

alise .Abanozoğlu elile hakkınil a. 

Ömer Feyzi Eyüboğln. 

2090(2202 Gölcük - 1zınir : Nüzheti-
ye köyünde Siil o_vınuıı 

Sabri Dilbeı-. 

2097/2204 Kayseri : Kadınlar ~ar
şısı nuınura 22 eski rolis
tantık Vaysel Gözübüyük. 

M. i\1. V. bir buçuk yıllık ınulıassasat 
nıııt.lubu ile istikli\.1 madal yasının ve
rilmesini istiyor. 

Oğlunun askerlik vaziyeti liaklondııki 
dileğinin nazaı·l itibare alınması hak
kında. 

l~ıwüıncndt·di ı · . 

Eııııüıııeııılf"cli ı· . 

2098/ 2205 .Aııkara : T. C. Zirruıt 25- T -1939 ta.rih \'C 5536 numaı·alı Bııeiinıt•ıı (kclil'. 

bankası emekli memurla- aı<zuhaliıı e - ekth. 

l'llldım Şerif Dumlu ve 
ar. 

2099/ 2206 Ankara : Telefon mu.hıı

sebcsinde Nazım Böğı:eR. 

Har<ı.ıı'lllı matlubtınun verilmesi hak
kında. 

Enoümeıı lNlil'. 

2100/2207 Bartın : Maliye varidat Kısn hizmet hakkının iadesini istiyor. ı\1. ~1. \'ck iılı·tiııı ·. 

memuru M. Maşuk Bozok 

2101/ 220 Ankara: Posta işleri rcis- Eytam maaşının bir an evvel intacııli Mııli,vt• '' e i<iıll'tiııt ·. 

liği üçüncü şube memur- istiyor. 
lanndan Kemal Özer ya-
nında akine Kadıoğlu. 

2102/ 220!1 Çankırı : 1lk ted.risat Aı;k dik hizmet miiddetiııin ıııenın- Encüıııoııd ctliı ·. 

müfettişi Hüsnü Ongan. riyet hizınc>tin ilavesini istiyor. 

2103/ 2210 lı:ıtaubul : Vıı.kıfhıın No. Olü e~indıııı t kaiid maaşın ınutlu- Eneümeııılediı · 
4/ 28 Avukat Na:fiz yazı- bunun verilmesb lileğin<ı dair . 
han sinde Nimet Şevki 

Tiirkkan. 

210-1/2211 Beyoğlu : Osmanbey - Ra- Malil.liyet hıı.kkuıdaki clileğiııin ııazn- Rıı cünwııdcdil'. 

ifpnşa han No. 5 emek- ı ·ı itibare ninınıası hakkında. 

li kor~eııerııl 'az m i o-
la k. 

2105/'2.212 !-'atih - ! stanbul : İtfa- Binbaşılık rütbesi üzeı-inılı-u tekııüd gıırümenrll•(\iı ·. 

iye müdürlüğü karşıs. ınıınşının tahsisi dileğine dair. 
No. 32 nr ttin Apeski. 
Hatay Devlet Reisi yıı-

\Wi Zihni lnsel. 

2106/ 2213 Sarayköy : Kaymakam 
Akif R-ahmi Kocaman
oğlu. 

210i / 2214 Dimıı· : DeY!t-t demit·yol-
lıırı ecuıt•ısı etcnı Ali 
Rayıı.r . 

210~/'.!213 Fatih - lstııubul : Zey-
ı·ek Y l'niııkıl sokıı k o. 
7 Hıısıııı Basri Er ıı. 

• IV- 1940 tarih v l ;;44 numaralı 
.\ı·zulıııl encümeni kararııın itiraz 

ediyor. 

Hukunıet vettrirıeri bıılunduğıı luıl

d(' dlıeti askeriyede çabştığı zama
un n id nıntlubıınttn verilme. iıııı dair. 

Tl'kniicl' ıııau~, tıılısisi dilcğinc dair. 

Enriiııı l.' ıırlı•(l i 1' • 

Eııciiıııend~d ir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibin in 
isim ve adresi 

2 109/ 22 16 .\yd ı n : Hükümet ıırkn

s ı ndnki kahveıle Cafer 
llııyı·i. 

337-

Arzuhal huliisası 

Sı lı hat vl'ltfılet imleki işinin süı·üncr
ıııt•dr kalılıjıntlıın şikilyl.'t eıliyuı· . 

Muamelesi 

S. \ C 1. M. Vekiil ctinc. 

211 0/ 2217 Yozgnd : Ölü EYkaf me- . 2. vıı -1940 tarih I' C 2173 ııuuını-ıı- ı-;ncünıended.ir. 
ınııı-ıı Balıı·i eşi Müuıiue. lı arzuhaline cktir. 

2 11 1/ 22 18 lluı·sa : ~ehı·eküstü ma- 11-111-19-iO tarih ve 16i8 ıııııııııı·a lı l•;ncünıendcd.ir. 

hallesi r'evzi Çukmak a ı·zulıa linc ckti r. 
caddesi ~o. 267 Deı- ,· i ş 

:\ııri .\ ı-taç. 

21121221H }!ara~ : Yürük Selim lndci ıııeuıuriyeti dileğinc dair . Bncümendedir. 
nıııhııllesi Muharrem 'l'e-
kiıı. 

21131::!220 .\dapnzııı· ı : 'l'ı c:ılaı· nııı

hnllt•siııılı· ll_v ııs Jlızlı. 

21 ı-ı. , 222t Kurmay al bay 33. P. A. 
K. Raif Arguıı. 

llıık ııku tasarrufiyesin in vilwye&i ıt iıı Encümendedir. 
tı·ıııiııi dileğine dair. 

Nnsbının tasruhi hakkınılııki ıırzulın
l.i n in Arzural cncünıcnincı> yeniden 
tııshilıi d.ileğine dair. Eıırümendcdir. 

2115/ 2222 Ankara : Cezıı cYindc Geı·i kalııu cezasının yeni ceza evinde Bnciimcnded.ir. 
liemed Kuzanlı. geçirilmesini istiyor. 

21 lô '2223 B ur ·a : Atatürk caddesi 
Uğur sokak No. 23 .'1ıı 

ıni Akın. 

211 i i 2224 Ankara A nafnrtıılar 
caddesi ro. 84 hırdn1·at 

'l'l'kaüdliiğiinün derece üzcı·inden Encümcndedir. 
talısisin veya vazifesine iadesine 
dair. 

)fısırdtı bulunan kaı·deşinin buı·nya )!;neüınendedir. 

gelınrsi için pasaport m1ınmelesinin 
tücearı Yubuf Bonoıııo yapılınasını istiyor. 
yanında Aron Oerş(Jn . 

211 / 222:i 'l'ophııne • Istanbul : As- ladei nıemuriyeti d.ill.'ğinı> dait-. 
k e ı-i dikim evi k n ı-şı s ı n. 

Encümended.ir. 

2119 2226 

2120 2227 

da Erzincanh Şükrü ya-
nında eski polis nwuııır·ıı 
Ahmed 'futsal. 

Kastamonu : li!')lkl'hir
ler mahallesi ~aylav ~o
kak No. !l Tevfik Aurlın. 

Fındıklı • Istanbul : Sıı
lıpazarı yokuşu N'n. ' 
Memıod HııJid Taıınk ıılıı. 

2121 '222 Ruig'arist an : En.itsn kö
yiinde Bela . Slııtiıııı 

Aliman .. .\ li Ünı!'roğlıı.' 

2122l 222!l lıitnnbııl JJeldmoğlu 
.Alipaııa AltmmetuH• ı· 
caddesi ·o. 17 Zühtü 
Onart. 

X c ii ce.ın.sının ı·efile ı.erbest bırııkıl- Encüınended.iı·. 

masını istiy_or. 

J 70~ ~nyı lı I nnunım hi ı· inci mnrlde- F.n<'Ümı>nrled.ir. 

sine tevfikarı mezküı· kıılernin ıııu· 

kabili olan 70 lira ıııaaşııı tahısiı;iııi 

istiyor. 

.\un Yatana gelm irıiu tl'ıııitıi Jılı•ği- Enciinıeııdrdir. 

ne dair. 

ITe:ı>ti nıahstuıMa karnrıııırı rPCinr Brwümt'ıııledir . 
dair. 



Kayid rzuhal sahibınin 
o. isim vt adresi 

2123/2230 Diizce : Diivor köyünde 
Gündoğdu namyesi Mus
tafa Çiçek. 

2124/22::!2 Hayınlır : Nııci Hodao . 

2125/2233 1\urlııuıiye : lılnlıkcııı~· 

mahallesi Musa duran
larından l\fıısı afıı Ma lkıı

çıran. 

2l26/2:13~ 

.2 127/.223fl 

Sıımsnu : 

lıalkmdan 

Tııflıuı kö,,-ü 
alih Taşçı . 

lstıınhul : Dt>ııiz ıniie.\:sE"&· 

luı·i muhasebe kiitibi Ab
dullah Akgül. 

338 -

Arzuhal bulasıısı 

Kızılaya 300 lira yardım edilın esinbı 
teminine dair. 

Kaza ve köylerindeki -sıtma hııstalı

ğınw önüne geçilmesi için Hükılııı e

tin tedbir almasını istiyor. 

l:hya ettikleri a~azinin Borc;lannıa 
kanununa göre topulamun namları

na tc ·cilini i ~tiyorlar. 

llazinece değirmeninin sıı tılmanıası 

ve isk;ln işinin düzeltilme;ı iııi istiyor. 

.\füktescb bakinnın korunnın mı is
tiyor. 

Muamelesi 

Eııı-iinıendcdi ı-. 

ı ·; ıırürıı ~odcıliı · . 

Eııriiıne ıl()t>dıı-. 

J •: ıı diııwrıdc ı li ı · . 

212 / 2:l.'31i Sııkaı·u: Errıuiyt t nıua- Açıık maaşlarile baı'Cmıhmııı ''er il- l ·:neüını• ndt>cliı·. 

ıuelat memurlarmdan a- ınesi hakkında. 

~ıkdıı Bankalar cnddesi 
Orücü Yıumi' y:ınında 
Kadri Altın . 

2129/ 2237 l ı.tıınbul: Gümrük baş- - Diva.nı mnhasebatı;a kaounsıız olaı·uk J.:nc•Üıııl!ndediı-. 
ıııüdüliiğü mulıusel)(• ·<>fi. hükmedilen infikak vı• ınuvasa l a t 

llustafıı ünıer. yevıniyeleri hakkmda. 

2Vl0/ :!23f\ Cclıeliberekeı - Usııııuıiy~ Çalman hayvanının bt !elinin ını- Eıwüınendl'diı·. 

ıtmt mücadele ıııhhat ıoinini istiyor. 
roeınuı·u Ahmed Bayın . 

21!ll/:123!l lleıuir<'i : 1 ~m faki ma- P. ·r. 1'. Süvııri köy miiv• zr.iliğinc goPiinwmlo•d ir. 
luıllcsind ~iyıızi Nar- ıı.Jmmasının teıujne dajr, 
lıdere . 

2132/ 2240 Kıt.vseri: Bez fubrika~ı Pwarbaıjı kazıısının kıılkrumm!llım J;;nciinwndcdir. 
dokıuııa kısmında usta temininr nair. 
muavini Refet 1'tını••ltaş. Hazined~u taksiti e sııtııı aldıkları .Eıwiiırı en llo dı ı·. 

2133/:?2-ı ı lliinıii · lııwrki>y : Mt' 11HXI •'ayrimenkull r hakkındaki dil klcı·i -

'l'utlay Ata v ar. rı.in nıızaı·ı jtibara alınınası hakkında. 

2134;/ :!24:! ~crik : Karadııyı köyünrl f! Köylerinden başka hiı- yel'\~ i kıınlan- Bm·i1ıııen t!ediı·. 

Meıned Yaşlı ve ar. nm temini dileğine d11ir. 

:l135j 2:Ua Lstıınbnl : Ilckimoğlu .J..li Çoouklarmm yahlı okullıırıı tlll:<:cani gnrünı ndcdir. 
paşa camü ci,·arı Emrııl- olarak kabul edilmelı•rinin trıniniıı 

lıılıc(endi sokak 1o . .ı7/ l dak 
llamdi Hıısdcnıiı>. 

21 36j 22.J...l Liidik - • iksıır : liideveı· 
köyü lhtjyar h ycti ?ılııh 

lıır ~( med KOÇ- vr ar. 

Ye ı· sarsmtısmdım ıııütel'b"Sit' tokluk
larından yeniden illl;iil rdilt'!' ı•k kiiy
lori hakkındaki dil klt·ı·iııin ııuzuı ·ı 

iıibıırıı ıılı:nınıısı bakknıdıı 



Knyid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arımhııl bulasıısı Muıımelesi 

2137 /22-li'i Kart ıd - ~ta! tepe: .Jan- Devlet bedeli En<'iim<>ndcdi ı'. 

uarrrıa okulu hcsab lliC· hir an ('VVCJ in-
1\lllt'U ccnıcddin Orcr. tvcıru istiyor. 

21:l~/224ti Znrıı - Si,·;u : Yeni t•aıni Ziraat bankasma olan borçları hak- Fjn<'Ümenrledi ı ·. 

mahalle ·indr Şükrü \' <•şi km daki dileklerinin nnv.aı-ı itihare 
ve ar. alıumnsı haldnnda. 

:.!l:i!l/ 2247 ı)rLııköy · lsLanbul : Hı•- ~Hiunsib bir işte çalı · nıusınııı trmi- J•:ııcünıend dir 
şatağa sokak ro. 2~ ~adı k ııine dair. 
Eıtunç. 

21-I0 / 224 ÖdPnıiş : TnrA"nrl nıahııl- Avukııt l ık ruhsatnoııwsi veı·ilnılosiııe En<'Ümeııdcdir· . 
lesi Arif sokıık :-l'o. 42 dair. 
Şükrü Konuk. 

21-11 / 2:2-l!l Ort ;ı - Çııııkm : flnlt'ııl 

kö.vünctc Hasan Doğan. 

:H-1:!/ 22;)0 . \khi~n ı· rcza Pvinclc :\fp

med V~ızgeçtim. 

:.ıı-ı:lj22!il l ı<kı•ııdı'rıtn - Bnz v !a
hin fohrikıısı snhihi Hıı.~ih 

Akkat. 

2l-1-J.I22!i~ nat' ı·ıı : 1snwlj)>l~U ınalıııl 
lc~indl' Sl'rvct Balıık~ı. 

21-l.i/225:{ l stn nbııl : l"ıııdıklı :,iii
heyilbcy Cami sokak Xo. 
12 HulUsi Ongiil. 

:!1-lfi /22n-l Ankıu·a : Uv. Ana. ının . 

Dp. <.>rleriııdcn 1fuhittiıı 

",\[emedoğlu. 

:!1-11/:l:li'i.) Yl'ııişı•h ir .• \ııkanı: Yük -

\' eresed en satın aldığı emiakin rorağ Enciiınendecli r·. 
nınamelesinin iiıtacını istiyor. 

)fahkfımiyet cezasının affini i tiyor. .l!Jnei i ıııendcdir . 

l·'ııbrikıılaı-ındn çıkardıklaı·ı buzuıı j<;ncümendcdir. 
nıuamcle vergisine tilbi olub olmadığı 
lıııkkındıı bir karar verilmesini isti-
yorlar. 

:VTiUI emlakten satın a l d ığı evin başka- Eneiiıııcııdedir. 

sına satılrnasile mağdur ed ilcl i!l'indl'n 
ı<atılan e\rinin iadesini istiyor. 

na7.ine('ı> rnatJubunıin \reriJnıc.<ıi hnk- l•:ııeÜnı •nuedir. 
k ında . 

2505 nuroıırıılı kıınunUJt lU ncu nıııd- Encümeudedir 
ılr<ıinin hakkında tatbikını ist.iyoı· . 

Ölü e inden tahsitı edi! ıı ınuı:ışıtı t<•J.- Bııeünıeııdcdiı·. 

•ek Mddesi Tuğa.r ıı ııuı·t- yidi. 
ınıını No. 7 rob ide Yii<· -
soy. 

:.!HS/ 22:i6 Anka m : .\ kköprü ı·ıırl
rle~i ro. 2 H n let Bora. 

21-l!l /22~7 :-{pyhan : Payo.<ı halkın 

dan R. Okıu· V<' ar. 

:! J.iO 22!i:- Kcnı~· ıı : ( '<•za t•\'İndc Ab
dııllıılı RiisPyiıı gr,•oğ'lu 

:! l:iJ '225!1 ~ım;ııt : .\skl'dil; ~ulıe~i 

lıuşkııııı 1\<'miıl t'lih'l'ıı. 

2 ı :ı2 2260 Cnyl' : K~ ı·r~trri w ~··lt ik 
kırnı:ı nınkiıw~i '!lılıihi rı . 

ıııcr ~ulbuıık 

Ölen ~inden tazıninat n:ı·ilınl'siııi i~
tiyor. _ 

Zil'llllt bankası tm11fınrlaıı lıoı-~larııı ııı 
ttık.<ıil<• ruhtının tenlinin dair. 

.\lulıküıııi~·et <'t•zasıııın nHinc d:ıir 

.\lııa';luııu l~·idiılı i~ti,, ·nı·. 

.\luıımı•lı· vcı-~~:L~i lınkkıııdııki ılih·i{i ıı iıı 

ııar.ıtrı it ibaJ't• ıılııınııı.ı hııkkınılıı . 

I Cıı(•Üıııımdı>ılir . 

l•lnriiın('ndcdiı·. 

Eııciim•ıult·rlir . 

J<:Jit•Üın ll l t·ıliı · . 

Eıı<'Ümeııdt·Jir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Mô-

lı..rz.uhal huHisası l\Iuaınelesi 

2153/2261 Fatih - lstıınbul: Kirmas1 !adci memuriyctini ve kesilen tckaü- Encüınl'ndcdir. 
maJıallesi Fatih caddesi diyesinin iadr ini istiyor. 
No. 9 llüseyin Hüsnü 
Özer i. 

2154/ 2262 ~uvur : :.\i ardinin Savur 2- VII -1940 tarih ve 2174 numaralı Enc-iinı~ndedir. 

K i\1. mahallesinde Yusui aı·zulıalinc ektir. 
lfungan. 

2155/2263 !sparta : Pazar mahalle
sinde llamsioğlu Azize 
Acar. 

2156/ 2264 Akyazı - Adapaı.arı : 0-
mercik mahallesinde Ra

san Derin. 

Arzuhal cncümcninin hakkında itti 
haz etiiği 2lfi - 227 numaralı kararına 
itiraz ediyor. 

22- V- 1940 tarih ve 2021 ınunaralı 

ıı ı·zuhaline ek tir. 

Bnciinıcndcdir. 

Enciimcndedir. 

2157/ 2265 )!arttş : Ceza C\·iııde H. 
Bayranı Saygılı. 

Bakı,re kalan mıılıkfımiyl't crznsmm Bnriinıendcdir. 

a fflni istiyor. 

215 / 2266 ~uşclu·i : Yüvüloğlu ma- :\[ahkiınıiyet <'ezasının afCini i~tiyor. EneümcndNlir. 
hallesinde Ham Ali Erclo-
ğan .. 

2159/2267 Eskişehir: Ct<zacvindc e- :Mııhkı'\ıniy t ceı~ıısıııın ııffiue duir. 
mil Nacl Orhun. 

Eııcünıcııdctlir. 

2160/226 Istanbul : Av vergileri .\ çık maaşının verilmesine dair. Eııcüıııeııdecliı·. 
müdüriyatinde Muı·ad Na-
ci Muı·ater. 

2161/ 2269 İstanbul : lnlıi aı-laı· u- 3656 sayılı kanuna göre bıı.rem derece- Bn~üıneııdedir. 
ınum müdürlüğü memu- sinin tayini ve nıağdur edilmem · ine 

rin şubesinde Abidin Koca- rlair. 
maz. 

2162/ 2270 lzmir : Anafartalar cad- Yı•tim maa~ınıu iadeten tahsisi dile- J<Jncümcndedir. 
desinde Seviın pastaevi ğine dair. · 
·ahibi Rıza Irıııal< eille 

.Arife Yıldızba~. 

2163/ 2271 Topane-İstanbul : De,T
h•t denizyolları muhase
besinde Rebii Öğel. 

Dcniı..yulları işletme nıüdürlüğünce Encümeudediı·. 

ıııatluhııııun birıın cn·l'l tNn·iye iııe 

dair. 

216+/ 2272 Bnfı•n : lnhi ·adar idare- Tütüıı iıılıis;ırı idaresine ödediği pa- Encünıendedir. 

shıde ~l'ayyar Dumlu. ı-ıı haklandaki dosyonııı eelh ve IE'rl
kikile ıuağduı·iyctteıı vikııyesini is
tiyoı·. 

!H6Sj 2273 13ürhaııiyı· - Şaı·köyünu<' 

Bl'?.iııcanh Ali "'\slau ve 
ıır. 

tskilıı Jmnununa göre infak ve iaşc- l~ııcümı-ndcilir. 

leriuiıı teırıini ile Jlt!ri§tı.niyeltcıı \' İ-

kuyeleriııin t~ıuiııine dair-. 



Kay id Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

:l16fi /22i+ I sı t'lldt'rnn : llört)·ol l'N· 

ki lı .. ıe,liy(' ınulıasilıi .\k
lıisar . 

. \klıisnr kiltilıi Adanalı 

Her i ı ı ll ikoğnllıırındıı ıı 
~[ 11iılfl1l!l , Cl•indik. 

::! t öi 1:!~;;; fst ıııılnı l : Piyedoti cııd

dı·si 1 ,[iktn ~ sol; nk l\u. 1~ 
t'l'l'det Kutatğu. 

:.!l 'l.'l/2:!1(; ı,t ıı ıılıııl : ('t•l.fi('l' i k tı· 

ğu~ Xo. lO Nilıabet Ni
lıııhctyan. 

:!Jti!l ':!:!li .\k,u ı ·ay · lstııııbul :M. 

-Mi-

Arzuhal bulasası 

Jlede t şfırasıııa vnki ıııüı·acııııti lıak

luııılıı Ycı·iiE>tı iLlarl reıl knronnın n · 
f inc da ir . 

Muamelesi 

Eııciiıııı •ııdı • ılir. 

ll ıı kkıııd;ı 36.)6 ıın,v ılı kıınııııuıı 24 ı•:ncünıPndedir. 

ı11·ii ıııaıldesiııiıı dola)rısile yupılını 

~oyı · ikanu ı u ınuuıııelerıin ı~lalıı hak-
kııırlıı. 

\',• ı ·i l rıı ııınlıklııoiyet c·eıasırım affine 
L1ııiı· . 

(169 sa .nlı kıwuıııın lıüküııtlniı.ıiıı tel'· 

l':ııciinırndı•ı.l i ı ·. 

Eıwüıııcıııl• •tli r. 
1\:cnııılpaşn ı· adılesi Sa- si rine dıı i ı· . 

i ıl efPııdi sokak No. 1 
,\ ] ustıtfa ne~eciğil. 

:!Iili 22i!J Tul'lıııl : 1-Jski Artovıı 

ı; iftli ği Po:stıı , telgrııf 

merkezi ıııüdüı·ii Şükrü 

(b· ı· . 

:.!Iii ı!2t>ı l Emiı·dağ Karayntak 
küyüııde Alııned Kaı·ptız . 

Meıınu·iyete tayinini '' eya bir nıaıış gııı•iimeıı<kdir. 

lııığlnnınasıııı istiyoı· . 

hıkaıııııın tem ini ·j~iıı d ileklerinin Enriiıııcııılcdi ı ·. 

ıınzarı itib :ıre a lrıııııas ı hakkında . 

:! 1 7:l/22~1 ~;z in!': Cezaevinde Knrl- gzinıı ]\a za jamlaı·ııııı üst~ğnıe nin· Eıı ei1ı ıwmlı·ı liı· 
:si flürsoy. ı lerı ş il<ii yct l'ıi iyor. 

~ ı7 :!/22R2 Malkara • 'fı>kirdıı~ : Uayrinıuhııdillik h ulmknnıııı lunııı- Em•iiıııeııılt-Lliı ·. 

\'nylııköne köyiiııde ~ii - nınsın ı is tiyor. 
ll.'ymoıı 1-~ı·ol. 

217-l/ 22R3 Hize : CeznrYind Enırul 
lnlı Bayıır . 

217!'i / 22f4 :\firl.raL : gştcl ıııahallr

sindc , üleyman Mutlu. 

2176/ :.!283 ) lula.tya : Biiy ük lfiitı )·in
be)· mahallcsindP 'rı•vfik 

L' luşuıı. 

2177 :.!2 6 ı\lctooroloj i arkası (;~me 

pınında 1 o. 30/2 Fikret 
Piriııter . 

217 / 22 7 fstnnhul : VilAyet ııifre 
m ın m·u en ı ekli üst.ci:•m en 
Alıdül'Tnhim BabaCIIII . 

21i9/ 22 arköy • Tekirdağ: Camii 
kebir mahnll inde Ali 
Twı~oğlu. 

Arazisine icrııeu ,vupıluıı hac1.in kmııı
ni olnıııdığmdan şiktı,,·<'t ediyor. 

'J'ekaüdliiğü hak.kmcla Divanı nıııha 

;;chntçH vı-l'i l erı karara itiı·ax rdi.rıır. 

31alfılen t.ckaüdlüğünüıı it:ra.~ını i~ti 

yoı·. 

Askerlik vaı:iyc>tinin lt•shit cdilıııt..ıiııi 

istiyoı·. 

)fa 1 üliy •t dııreeetıiuin tcshili il<• ııı iitı· · 

rııkim t~rfiJı ı-;nmlıırıııın veiilınesi lıHk· 
kın da. 

lfectoni Ôknllıır<lıııı lıil'in<' ıılınııuısını 
istiyor. 

Eı ı•·iiıııı•ııı1 ı•d ir. 

r·:n~ü ıııt • ııılv ıli ı •. 

Eıwiiım·ıHiı •<liı . 

EıwÜnii 'Udcdir. 

l~n ·üııumtiPclir. 

l •:ııciinıt' ııdı · diı·. 



ftayld 
No. 

Arzı1hal sııhibiniıı 

isim ve adresi 

~1. 0/ 22H!l Tavşanlı : Kavaldı nııı

hallc.~indı• eslü polis nw
ıııuru ll. Hüseyin Kor. 

.A rzııhal hulasası 

ladei nıemLırirE't elrtı!>Sinin temini ni
leğine dair. 

.Muamelesi 

Eıll'iinıf'ııclı>ıliı·. 

21Hl/2290 l~ı-r.incan: Cezaevinde KD · Malık\ımiyııt cezruıının affinc nair. 
miloğlu Celal. 

l·:ıwiirıwn<lı•di r . 

21 '2/2<Wl 

21S3j22~2 

~fal ııtya : lulıisaı-lar lıa~
müdiirlü~ü tııldlıııt ~uhı· 

lıüro ıncnıurıı l):snıun 

Ouer. 

1\ cnıalı.ıaşa : Yeşil Bursa 
tarım kredi kooperatifi 
ortaklıll'ı adına Hii.seyin 
Sınka~·a ve ar. 

Hazineye aid borcu için mııaı;;ına ko· 
nan haczin fcklcine nair. 

Tı.u-ım kredi koopf'ratif'inc olan borr,:
larıuın taksite raptına ' 'e vergi horçla· 
ı·ın m aiTine da ir. 

21 4/22!-l:l Uiyarhakır : \'J 1. 1\ o. Nk. Yııpılan nıısıb tahsisiııiıı üsteğnı('nlik l·:ıH·iinıı•ıırlı·.Jiı· . 

Tb. Oto. Bl. K. Rı•nızi Öz- ve yüzbaşılığa tcşmili hakkında. 
saym. 

21H5t 2294 Darrumi : l stıı.nbul : So- Tahsis edilen Pytam ırınaşının tezyid.i- Eıwünıı·ndı·di r. 
Yanağa mahallesinde De- ne dair. 
ı·iııkö~·ü sokağındıı :\o. ;, 
'aadct Bulunmaz. 

21 '6;2295 1ıızğad : Bvci kö;vündım 
Mustaia Zararsız. 

21 7/2296 Van : Piyade mubaşırlı
ğındruı mütekıı.id t srnai l 
Er. 

21 /2~97 'T'ire : Kurtuluş mahalle
sinde Hüseyin Anti Gii
niilşen. 

21 9tı!ı!9H Sunguı·lu: Uöçıuen Hiza 
.Alakoç. 

:! l fiO/~~ft!l Bııyazıt - lxtanbul : lr
fan 1\faHU. 

2l!JJj:!:lOO lskilib : Osmancık km:u
sı eslü orman kiitibi Ce-
181 'Onalan. 

2192; 2301 Yan : Dava vekili Bahri 
Çağlat. 

2193/ 2:302 Ödemiş: (."zaeviııdo .Ali 
Gül. 

219~;:!:to;l Kndirl i: ToJ)ı-nkıepc kö
yii mulıtaı·ı Kı>ııaıı Sıı 

vurtW 

Mcsruk öküzlerinin iaillf'rinin mey
dana çıkııı·ılmasını istiyor. 

Tekaüd ikramiyesinin \'C~ı-ilmesine 

dair. 
~;ncü m eıı<lcdi r. 

lskanı adi suretile veı·ilen yeı·in be- l~ıwüıııcııtlt•dir. 
lediye tarafından nlındığından şi-

kiıye~ ediyor. 

A.saleten bir mualliıııliğe ıııyiııi dile- Encünıl.'ııcletlir. 
ğine dair . 
~'il-tün ikramiyelerinin Yl'rilnıE>si ll. BucüıııentlPılir 

Oruıau nıeımu·luğuııu 

uıinine duir. 

Tc.>luı.üd ıuaaşı talısiııiııe veya dava :r:ııciiın~ıulı·ıliı · . 

vekil.letindeıı meuedilıııem~siııe dair. 

Hazineye aiu aı•aziden şahsi nıenfa. r·:ıwüıııı•ıı;l diı·. 

atıerini temin ctlcn eşlıl\8 lıııkkında 

vaki ihbardan müte~ssiı- olaıılar ta-
rafından cüı·ünı tasw edilerek mev-
ku! bulunduğ<UI(laJI ı;;iknyct ediyor . 

. Jan<lıırıun tarafmdııu yapılan ~ken- ı·:ııı·üıııı•ııılı·ıliı· 

cc.>den şikllyet ediyot' 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2195/2304 Kayseri : Oiilük 
hallesinde No. 48 

ına

eski 
polis memuru Hakkı Tr
uman. 

343-

.Arzulınl lı ulii.snsı Muamelesi 

Bekc;i ücretinden muafiyeti dileğin e EıwiinıeıııJ~di r. 
dair. 

2196/230fı '1\ıkad : :Mütekairl ma- Haksız kesilen tekııüd nınaşının Vf'- Eııeiiıııendedi ı·. 

lul operatör 'l'aliH ~rY- rilıncsini istiyoı·. 

kl't Orlıanlı . 

2197 /2:W lı 1'ııkad : Süleyıııau Başı
oğlu Ali Ayı;ıı. 

2 19S. <ı:lO'i flaziaııtı•h ('eyizliı· ı· 

nıahııll.,ı:ıiıı.Iıı lHi~cyin A
tar ,.e nr. 

<,;nlmau atlarının bulundurulması 'e EıırüıncııdNiir . 

faillerinin tccziyesine dair. 

Zinıııt bankasına 

leeiline dair. 
olan horçlarıııın Eııı·iinıeıııiNiiı· . 

~ııı!ı 2:ıu~ 1\ıulırıhıtn : Kestel kö- )lııhkılmiyct cczasnıııı ıı.ffinr c!niı". 

yüııdı· Zı·lıru <:üzel. 

2:J01) 2:)1)!1 lzıııiı· : Kuynnıenlar çar- l>ı•y ıı·t demiryollanndan şikiıyet edi- Eıwiim••ndcdiı·. 
~ ı ~ıııdıı. Eski demiryolıı ynr. 
lıan·lwt nıiil'ı·tt i~i Sııılrt-

tiıı Atıı1•. 

22tı1 ·z:ı ıtı lsuıM : Avukııı .\ . Rı:~a 
1\(i~t~ıırlil. 

2;;!02 2:~ ı ı l\e,voj!lu : l'l•pelıaşı !:ii
IPI' hirııhaııt>siııık Köı·

ıııüdii köyünden l\'lemecl 
Bmiıı Uıılü. 

220V2:ll:! l\lalııtya : Ki.i~ük tü~

cıınlnn Ali Rıza Mazici 
n• uı·. 

1 93:) scııı>sinden ı !139 SPnesiııe ka- Eıwiiııwwledir . 

dar fazla tahakkuk ettirilen bina ve 
araıi veı·ıdsi lınkkında biı· knı·or it-
Libıızım istiyor. 

Öli.iıule lclıdid edildiğiııcleıı iı•a lı ~den F:ıwiinıl'nıl~rli r. 
kanuni ınuaıı:ıel(•n i n yapılıııaımıı isti-
yor. 

Zirıtat bankasına olııli borc;larınııı En~ütncrıdeJiı·. 

taksite raptını istiyorlar. 

Cebrail Milterakim uıua~larııııu v~rilııwsi.uc EncliuH·ıHiı-Jiı·. 

ıııahuliPsiudıı 'l'abakoğlu tlnir. 
sokak 'o. 'i .\li H u hi 
Knyoııı·llıığ. 

2:W.i;2:ıı.ı. Ralihıi - .\ ı ıınisn : (':ıfer
lıc•y köyiinrle Coşkun. 

2206/2:iı5 Sa li h li - Maui.~a : 'a-
pak lı liöyii nd l<'erhat 
fsnıet. 

2207 28Hi Akhisar . J~ıkl uı· liiiyüu
(h~ıı Dedir Akbaş. 

2:W '2a ı 7 Suudiye . Kudıköy : ::lu

adiyc plfıjı snhibi M'us
tııfa Oüll'l· 

Haksız ulıırnk mecburi iıskıina tiihi Eıwiiınt>ııılı•ılir. 

tuıulduklarrudaıı ııikayet edi~·or. 

llnksız olnrak meclıuri iı.ki'inıı tabi Eıwiinwıult·ıliı ·. 

tutulduklarınılan şikilyct diynı·. 

liı.ıksız altırak ru~cburi iskiııuı lıihi l~ııciiııwıııl•·ıliı ·. 

tutulduklımndaıı ikuyrt diyol'. 

Katlıköy kuynıakamındıııı ~ikayet Eııdinwndeılir. 

rıJiyor. 



Kayid 
No. 

i\ı·zuhal ~ubibiııiıı 

;~:m vı. adresi 

2209j 2:n-. Ankara : 1\nıııC'ıhan Ko. 
ı ı ı ·:ııwkli :ıllıay. Kütııh 

·' · ıı ı ıla,,· lwıııuta rı ı lsııı ıı
il l! ııkkı . \ c; ıkıılııı. 

22l0/ 23HI lüımnıııı : Aşağı yonca
lık: mahallesinde eski na
biye müdürü Mahmud 
Kunıltny. 

344 -

Arzuhal bulasası 

--- --· -----------
ı:Nı st>ııc~inclrn itihnr<'ll tekaücllüğü 
ııllıay lı k rütlıcsirıd ıı yapıldığı halde 
ı :J:)I) - 134 1 sr ıırlPı·i ~arfındalri fili 
lıi7.nıet ırıuhııssas>ttıııııı Inı ı·i.itbc ii r.c
riıırtl'n verilın!'d :ğin daiı·. 

Tekaüdli.ik mnıtm!'lcsilıiıı düzl'ltilın<'

sini istiyor. 

Muamelesi 

Eııcünıendedir. 

22llj 2320 Aıı kata : l tfııi)·e Jnl'~·da- .\'1 aa ş bağlanmasını i tiyor. Enl'Üııwnclc•diı·. 

22ı2j2321 

ııı Kırı;ıelıir lıanmd:ı Bu
lanık kaımsı Şiıııo kö~iin 

rl<'n tlya~ Kuş . 

.Ankara : 1 tfaiye lll<'.vcla
nı Eınııiyct hnııı civaı·m

da hak.kal Rııhaltin lilı· 

Ali Riza Aı:ıık . 

;\[arıışın lliişman taı·af ıııdan işgali. sı- Encünırıırl•'dir . 

rasında zayi olan emwı li gayri men-
kule ve menkulesinin lazmini hııkkın-
clıı Arzuhal cnei.irıı~niııce ıniittel ııız 

-Hi9 sa.vılı karara itir111. ediyor. 

2:! 13/ 2:322 (.'anakkale : Kaı-aeaviı·no ~il'aat bankasına olan borçlaı·ı hak- ~:ııc·üııı('IHlı • rlir. 

köyi.iıı<lr Tah.iı· Td>iıı ,.,, kındaki dileklerinin nnarı itibııı·e 

ar. u lınması hııkkında. 

2214/ 2:323 Bilcc·ik : Osnıancli kaza- Bl'7..incıındaki mahsullerine Hazinere Eııf'iiıııenılc·dır. 

ııında ikııınctıo mc>mnr Gii- vnki miidalııılenin re.finc dııir. 
xcl Tiirk . 

. 2215/2:324 .\ııtakya : Ilot·a .\hcl i nıa- ;\falüliyet maaşı lahsis !'dilmPsi dil • r.Jnciinıeııdrdi r. 

lıullc:ıiııdc Hiiscyiıı Malül. ğinc dair. 
2216/2325 ~ökt• : ArgııYlı k(;_,·iin!lcıı rzubal encümcninin 1 -XlJ-1939 ta- ı •:ııı-i.inwıı.ı,.,Jir . 

)[n~lııfa Aydın. ı·ih ve 771 numaralı kanırına itira?. 
ediyor. 

2"217/2326 Kot.an : .\l aı·a:ııgoz Ah- lskanJaı·ımn temiırine dııir. 

nıed Aslan. 
l~ııdiıııcndedir. 

22181 23:!7 Bilcril< : !)sııııııll'li kaza-
sında ikamctc menıur 

Enineandaki yıkılan <">inin cnkıızı- l ·: ıı <·iinwııdı·cl i r . 

nın ve malısıılfıtının Hükilmetçc vn-
7.i~'et edilmemesi dill'ğine dair. 
23. Y -1940 tarih w 2024 munnmlı Eıll'iiıııPnriPrliı·. 

lll'Zuhııle ektir. 

rr ayrlo.r .J<:rdoğım. 

2219; 232 · Bursa: Ahm!'dbc:v mahııl
le.'li Bakış sokak , ·o. 13 
R\L~P~·in Paı·dı. 

2220; 2:-12!! Onlııta - İlitanbul : ı- Müna.sib bir i te ı:nlıştırılmasmın te- ı-;ıı.-iiıııı>nılı' ıliı· . 

rımlınn l'ıtddı• 'i ~o. lO!l minine dair. 
kat 2 Dl'nıir Lütfi Fil-
oğltı. 

2~2 1 .!3::10 Bı•yııi(lu: ~ıılm ıığ'llc·ı Kır

lıınııı~ . okıık :-.1n. -10 .\ h
ınt•d y ılnııız. 

Bir mcskeı:ı v rilme i ve hid matı vıı- Eııı•ünıı·n,h• ıliı·. 

tuııiye tertibinden mnıış bağlanınası 

lıııkkında. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

345-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

2222/ 2331 Adapazarı: Kocaeli illt 3407 numaralı kanunun muvaldmt Eucüınendcdir. 

tedrisat müfcttişleriıı- roaddesile ilk tcdrL~at. müfettişlerinin 

den Karaosman ilk okulu nıaaşlarına yapılan zammm terfi mn-
karşısı No. 10 Recai And. hiyetinde olub olmadığı hakkında bir 

karar ittihazını istiyor. 

2223/ 2332 Eskişehir: Cezaevinde Mahkfuniyet cezasının affine dair. Encümendedir. 
mahkUmdarlan Naci Or-
hun. 

22:?4 '2333 Malatya: Cezaevinde Mahkıimiyot cezasının affine dair. Encümendedir. 

2225/ 233-l 

Yüzbaşı .Nuri Yılmaz-

göz. 

Osküdar: Ç'aınlrca Knmk 
bayrrı Asaf Orhoıı . 

Ycı·ı:d kaçak~ lığ= ihbarından mü- Encülllendedir. 
t vellid iliramiye matltıbunun veril-
mesine dair. 

2226/ 2335 8iird : lnüııü ınalıalll• · iıı- Trkaü<l ıuruışı tabııisi dileğin e dair. Eucünıendedir. 
<le ]\'[('med A li Bakır. 

2227/ 2336 Rcyluıuiye: Doğu ay ra ncı Hazinere nakdi ~·ardmt yapılmasını Eıwümendedir. 

köyünde Ahmed (,'irkiıı ist iyor. 
ve ar. 

:!22 / 2337 Tirilye - 1\ludauya : C:n. Tııhsis cdi l ı>n maluliyet maaşının tez- Encümendedir. 
veı'Paşa mahallesinde ~ridiııe dıı.ir. 

Hayrullah Kesen. 
2229/ 233 Kayseri: Kadınl ar çarşı- ll • \'IL . l940 tarih ve 2204 numa- Eııeüınendedir. 

sı No. 22 Vcysel Gözü- ralr arzuhaline ektir. 
büyük. 

2230/ 2339 .'\ rabkir : Çarsancak hıı· 16 • Y - 1940 tarih ve 1191 numa- Encümendedir. 
susi muhasebe eski me- ralı arzuhaline ektir. 
ınu ı'U Cemal Kara. 

2231 / 23-lO ı:lainıbcyli: Beypınar hkfuılarmın teminine dair. Encümendedir. 
Muhtar Ramazan Öz-
ğüncr. 

:?2:l2t 234:l l\Iudarıya: 

ınaha.llesiudc 

Gök<:e ve ar. 

Karafatın;ı 

Halime 

2233/ 23,13 Boğaılıyan : ,)lalunud Oz
tüı·k ve ar. 

2234 234-ı lımıit : Öırıı• ı·ıığıı rııalııılle 
.~i ı ~tiklfıl caddesi ?\o. 27. 
. \ li YükM.•l. 

Denizli : Tnbnk <,>smıfııı 

dan .\li Kaymak<:ı. 

2:.!36 2346 1nııal ı : Cr/.at>rindr Ali 
EQ;ğit. 

'l'erriz suret ile verilen mallann bir Encümendedir. 
kısmının alınınasma tcşebbüs edil-
diğinden bu muamelenin durdurul-
ıı ıasını istiyor. 

Bclcdiye Reisi ve parti başkamudan Encüırwudedir. 

şikayet ediyor. 

Haziııl'dcrı t r.ksitlc salm aldıi.,rı ııııığa

:r.anın 3rl24 sayılı kaınuıa göı_:c taksite 
hnğlıınınasım istiyor . 

Küı;ük saua;ı; crbahmın ı~tifnıl cltik
IHi muafiye'ten kcndilcı·iniu de i~lifa-
,],. 'tıııı•lı•ıinin teminine rlııir. 

Encümendedir. 

Brıcümt"ndedir. 

( h>niillii olarak u:ıkrl'l' 11lıııınıı::.ını isti· Enciinıeııdediı·. 

yor. 

·: . ·~ 

~ 

4 ". 



Kıı.yid 

No. 
Arzuhal sahibinin 
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Arzuhal hul.fi.snsı Muamelesi 

:!237/2:~4i 'l'okad : ezaevinde V y- Bakıyt>i müddeti ı·(':r.ııi,,·<'sinin nCfiııi ,\<ll iyı> vPk~lı·tir>t: . 

~i 1\n.vlwıı. istiyor. 

223t!;:!;Hı:ı Üdeıni~ : ~ulabaulı kii- Hoşannıa knnmnııı r·t>fi ilc mahl<l'tllr · Eıwümcnrlcdiı·· . 
. ' · iiıuil· Topııl 'i\Ieıncdoğlu sinin ,\'l·tıidcıı hıık ı .lnıasuw dair . 
• \lust ııf'ıı kızı l ~ııı itıl' <lü
•lü ii. 

2:.!:-!9/2:~-l~l ni.mı·bakıı· : ])i yu rbak ır Kız boıo;nııı sn~;undnıı nıcvkıı f bulun- I~nriiııı<· ndt>d i r. 
ııwrkPz kunıut>ınlığındıı duğıındıın ınahkrm <'• iııin lıiı· an ı·vwl 
tıll' l'ktıf .'·c•liııci koı · ıını- intarını istiyor. 
har ıııüdü ı· IPvıı zım iis-
fpğrııeni FTiisnii Alıx-aıı. 

2240j2:Ji'ı(l 1:\uı·~a : ('ı•zıw,· iııdl' Yı·li ~Jıııliıkin<• Rıı zin~>cr vaki ıııiidalıııiPııiıı Eıwüııırnıll·dir. 

1\ a_vıı . ıııeninc dair. 

t24Lj2:1:il Bursa : C"<'zaı· ,·iııılt · l\oı·11 - . \.ğ ıı · haj)Se nıahkiırııi.veti hakkıııdı ı Eıwiiıııı • ıı<lı •ılıı · . 

bıyık. ,-,•rilen kaı·aı·ın hozulmıısı w ınıılıakc 

ııırsinin ycnidt>n tedl<ikinc ılııir . 

2242/2:lfı:! .\l:yrızı- .\dııpıızarı: Ynn- :.!5 - lll - 1940 tıırilı vr l'i fı -1 nuıııııralı J·: nı •iittır nr!Niir·. 

,vu lı CividJ .. ı · kii,l'iiııılı·ıı ;ıı·zuhıılioe ektir. 
Ynsul' Kıırıııı li . 

224~/::!3:):1 Adapar. rı : 'i\[nlıkcml'll't ' lla1·a vck iUii!"i yapıııaluı·ıoın lt>nıinı Eıwiinıf'nılı·dir . 

lıu~kiitibi H. ı · ng-ıııı , .•. ııı·. iı;in avukatlık kanununda t ııı ülfıt .nı-

::!'M6/23'ıG 

2247/ 235i 

224. j2:ı:ı9 

2249/2atıO 

,\ nkııı·~ : Ce~.ıl<'l'i 

kı1ınlaı, nı)ınıoıı 

ll akkı A,l'rJE'ıni ı ·. 

J' rfa . J.; ı ı.d ı oj( lu 

ııııılı 

lsmııil 

ıııııhıtl -

lı·ııinck :'tiPııı<·d Işık . 

l;ıı.ıtkıı · ı : tl k tedrisn t nı ü
f ttişi Hiiı;nü Ongıııı. 

Ortal<öy - Reşiktaş : :iii
tekin sokak o. :i Lfıt-

fi .l'~boy. 

. \.ydın Deftt>rdaı·lık 

varidat rnhaltktık ııır 

ruuru b-fıın Akyılılı z. 
Hıızi11.nteb : 'fııı.-layiatik 

mahalle. i Hacı fıızlı ı; ık 

ınnzl o. 3 Hatiı·"' Y ıız-

gan ve aı·. 

p ı 1 nın sm ı istiyor. 

.\Jııhkfınıi~·et rı•zıılarıııııı ııri'iııı i'ti~ıır

lar. 

lskilııının tı>mini <lild~inc ıi:ıiı· . 

12-VH - 1940 tarih I' O :ı;ı;,ı; nıınıa -

ı ·nh arzuhaline 

Köy hocalığı 

mak ~tırPtile 

ı!Air. 

ektir. 

nı.zifı>sindc·n çıkaı·ıl 

ınağrlur rıli l diğinr 

.'ullı hukuk mabkenıl'si tnı·nfıııdaıı 

hakkında veTilmi ş ol n n karar m ıı f
fına dair. 

~524 ayılı kanundan i t i fnd<'f<'riniıı 
teminine dair. 

J ·:nı:üıııt•ıvlı·dı r. 

1-:nı·iinıt•nıiPrlir. 

ı ·: nc·liıııı• nılı· diı·. 

Etll'Üilll'Odı• ı li ı·. 

2250/2361 Kunya : 'J'ercümım ma- Mııltiliyet mnaşı tııhs i si dill'i(iıw d:ıiı·. - ı-:ılt' iiınt•nıiPıliı·. 

hall ind• Yusu! Çııvuş 

Altun. 
2251,12362 lskilib : üyiiktn· ııııı -

lıallesind • Öuıı:r (, ., .. k. 
31 - l - 1940 tarih ,.,, l5:i2 ııuııını ıd ı 

1\FZUh lin t>ktiı-. 



Kay id 
No. 

. \ ı·zuha1. sahibinin 
isim vr adı·e ·i 
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225::! /2:)6:~ .\nk ııı ·a ('ı•zacviııdı• ı,; . Ilasad zaınııııı olıııası dolayısil!' ımı - J •:nı·Ünıl.'ndrıiiı· . 

mine. mkkııt('n tahliyesini istiyor. 

~25 : ! '2:llı·l Edirm· Y ı>ııi iıııım•t '!' ekaiiıl m aaşı tııhsisi dil('ğ-iııt ı.hıiı· . J•:ıwliı ıı cndediı· . 

Bayazıt mııballı.·si ı.·s l<t 

No. 44 ~lustafıı l ' yıııı . 

:.!2rı.J.:f2 :J(i:i Het"!{lltıtıı : l)dıağ ('sııa - ~luanıele vpı·ı.:isin<i<•ll muafiyetleri- J ·:ıwiiıııendNiiı· . 

fından Malıuııırl liürlıii z ne dair. ·1 
Balahen ve at·. 

:!:.!:i:i / 2:l(iti l)(·nizli · l>ı• lııığ- l'stıııfııı

dan K ııınl Alııı.:ö z ,.,. 

ar. 

:.!2.'ıtl ' !tl!il l~nya7.ıt - Istanbul : 11-
kucularhıı~ı ~.ı. 100 :\ i
gar Doğan . 

:.!2fi7 / :!:3HI' lzmir· 8<>J,jJj ııwsı·id IO.'ıli 

muııa ı·alı l.' tkın:J 7. s11lwk 
~o. 6+/ 1 .\!. J\talıı .v ıiün 

doğdu . 

Küçük sanayi el'i>alıı ıuisillu 1' eı· gi 

nıuafiyetindt>n i st i fıırlclcl'irıin teııı ini-
ne dair. 

Eıı<·iiıııeud,·Jiı·. 

Piyango hayiliğiııd.·n nıcııedi lrıı cıııt· - Eııciiııı~ııd~ıliı· . 

ı,.,.; dilE'ğine dair. 

J 1 ususl ııf istiyor. Eıwünıeııd~dir. 

:.!2:il' / :!:lli!l ı iı • IJZL· : Ot"iı:ııı ıııııha11t•si '1' •k:Lüdu ·u,· kcdiJıliii"iııclı.-ıı ~iı·ili1ılıı l•:n<'tlnWnr ledi ı · . 

~.ı. 5 cnı l'kli jand:ıı · ııı:ı 1<-ılkikini istiyor. 
tcğnwııi :)n h ah Bn lkıtt ı. 

:!2 ıifl/:!3i0 Bafra : l•'tt·ıııc·ı I'Silafttı - \ ' ııktf ııkm•larıııın sntılmıuııı~'ıııı i. ti - Eneünwııdt:dil'. 

ılan halk naınııın Il:ıli(l yor. 
Jraı·adcıııir 1' <' ıı ı· . 

:!260/ 2371 D. Baya?. ıcl : IJıısu gl nııı - t:üoıl'iik . iıılıiı:ı<ıl'laı ·daki vıızifı.~jn,• ~;ıı..tiıııt!ıul.•ctir . 

hn~elıe lahsil nıı•nıııı· ıı ıılınmasıııı i.~ti.voı·. 

:\[[iştak Aı-tım . 

:!:261/:! :~7:! .\ııtakya : ~laııil'uto nı e ı . \ltıu fiati lwkkındu nıahkcuı<'i lt•ın - ~;ıı ·iiııı rıdediı· . 
(·S ntıf ınılan l·:ııı i ıı Tn ııır- ıı. . 1· iı.in i~lihad karaı·ı 

mueih olduğıındıın bu 
kikin~ dnir. 

mııj!duı-i~'eliıti 

hU8USU>l (()d · 

:!2ü:! , :!:li4 Deıııiı·kiiy - 1\ ıl'id:ın·li lskan ınuarııl'it•siııiıı ılli1.t'1Lilıııcc~iıw Jo!nrüııı..,ııd.-ıl.i ı· . 

Puspalıı kiiyünde l'l' tıtal dair. 
Okt~y. 

:,!2G : ! /231 .'ı Ka ~·Rı.·ı · i Kı~tlınlaı· ~ aı·- Onluua ınüs • lliıh olaııık c;ıılışın:L~uıııı Enc:üıııeudl•dil' . 

şı~ı No. 22 l"e ,· r.ııcl (] iizii - tı · nıini ilP sürül~n lckt'nin refiıw rluir. 
büyük. 

:.l:!6.J. , :!:J7(i Odenıi ş 1 :aı.i ı·mlıll's i 

l{il z inocıL ı\ı· ıf .\kat .nı 

nında ıi(] C' ttin ~üzrıı . 

:.l265 /237i Anıasyn Oüınii~U.'' ll 
lıııstaneHindl• 281 pi,nıdı.• 

ııl ııy knr:ırır~ hın ı l ıı ll ilıııı 
Üzyuru. 

. lıındnt'llı:ı nw.~lı•ğiıı" tl'kl'lıı· indesinin 
tı·nıiııinı> ı lair . 

ır l'ntşirrsin 11'('11\'Ü:ı; l'll~tı suha.,v hak
kırıda kanuni takilıut )'ııpılmasına 

dair. 

Jo:ııı·Üıııt>ıııl~diı · . 

Jı:ncülıtt• ııı lt• ı 1 i ı' . 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi Arzubal bulii.snsı MuaınPiesi 

2266/2378 Tokad : Karahmed ma- 1adei menıuriycti dilcğine daiı·. 
hallesinde Dalıana sokak 
No. 47 Riiştü I.Gper. 

2267/2379 l)iyaı·bakır : .lstiklal otP
linde Harndi Ak . 

2268/2380 Karahan : Tunceli göç
menleri muhtelif köyle
rinden Süleyman Çelik ,·e 
ar. 

Üsteğmen Hüsnü hakkında kanuni 
takibat yapılmasını istiyor. 

Memleketlerine dönmelerinin tem i-
nine dair. 

l ·:ııcümcııdt>Ji ı·. 

l~neüıncnc lt•dir·. 

2269/2:3 1 Pımırbaşı -.Kay eri: Ye- ()(m: tıııen olıııasııırn· tt• ıııini dileğinc Erıciiınendedir. 
ııiocak ınııhallcsinde 1Lı - ılair . 
ralıiın Yılmaz. 

2270/ 23 2 lzınit : Ziraat bankası lskiin suretile arazi ,·crilın<.>~inc dair. Encüınendediı·. 
yanında Terzi Cemal 
1'arıuan clile Akyazı ıın-
hiyesiııden M. Fahri U-
zuna!. 

227J/23 3 Dalınan- KöycPğiz :Ka
l'açalı köyünde Mecid 
<1ümiiş ve ar. 

2272/23 imav : Tepecik ma.bnl-
lesindP Hüseyin Güven. 

2273/23 5 Rul'Sn : C1ürsu nahiyc
sinde Memed Çin. 

2274/23 6 Gnzianteb : Hüseyin A
tay ve ar. 

2275/2387 Bnyazıd : Doğu Baynııd 
nüfus memuru üleyman 
BaysaL 

2276/23 ~ilifke : lmamuşağı kö
yünden Mustaİa Yılmaz. 

2271/23 9 Antnkyn : Eski buğday 
tüccnrı Raklııvacıoğnllıı

rmrlun Şükrü Şenkal. 

2278/2:390 Anndıı : lstikliil okulu 
kaı-şısı o. 2 Renızl 

Tu Thal. 

2279f2391 Tiaı·Na : cznevintlc ITii
. yin G!'.ucel. 

22 0/ 2392 Birecik : Kirlıırik köyüıı
tlen .Abdulln h Kıırnçul. 

2281/2393 Mudurnu M:ahkenıe 

başktiti.bi Kemal Altay. 

'l'ekrıır Van vilayetine gitnıf'lcrinc Encüınendedir. 

ıııüsaııue Nlilııwsi hııl{kındıı. 

Herbest iskilua tilhi tutulnıııklığınn F.ııciinıendedir. 

ıla ir. 

\·azifeden müt veUid ınal(ıliyctiııe Eııcünıendedir. 

hina<'n ikraıııiye ,·eı·ilınl'siıw dair. 

il- \' llT -1940 tıu·ilı vı• 234i nuına ı·nl ı E~cünıencleılir. 
arzuhaline ektir. 

Hnstalığmın tedavisi i~i ıı ıniina~<ilı Enelinıendcdir. 

bir mahalle naklini istiyor. 

Ikinci bir evlenme ine miiı~uade is- Encümeudeclir. 
tiyoı·. 

;\'l:uhtncı nnıavcnet olduğundan yar- Encümendedir. 
dmı istiyor. 

i\hıhnkenı!'siııin biran t>Hel intacı Encünıl'nc.l('ılir. 

i<:in helc('iyeı•e icab eden cevnhlli 
ııuıhkcıneJc v rilmesi hakkında. 

Geri knlau ceınsmın affiııi istiyor. Enciimeııdedir. 

Köylt•rine gitmelerine müsaade cdil- Encümenderlir. 
ıııesini istiyoı·. 

Büyük çocuğunun orman mektebine Jt.:ııcüını•ııdı•tlir. 

paraaız alınmasının teminini isliror. 



lrayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2282/2394 Tekirdağ : Eski cami Ciheti askeriycce istimliik edilen ~v- ı •:nciinıı•ııci '"cliı· . 

mahallesinde Hüscyiıı lerinin bedelinin verilnwsine dair. 
çavuş me~ kiinde :\1us-

tafa Karakaş. 

2283/2395 Beykoz - İstanbul : Ak- Oğlunun bi ı · işe ka.nılıııa~ını isti.voı-. i':ııdiıııt•ııılı·ıliı· . 
baba köyünde .r'\.Jımcd On-
başı. 

22S4j 2396 ~farnış: Pamuk işl oı·i kon· Biı· uerı•oc tcrCiinin t~nıiııiııe ll ai ı·. 
trolörü Yıılmb Kadri Lc-
vend. 

l ·:nciiııH·tı<l<•oliı· . 

2~ 5/2397 Edirne : Alıkara kıraat- 2510 sayılı kanuna tevfikan i~krinının Eııl"iiııwıııl rrlir. 

hanesinde Saliilıattin Cc- teminine dair. 
miloğlu. 

2286/ 2398 Alanya ceza evinde 
san Yılmaz. 

Ha- ~Iahkumiyet dosyasınııı yı!niden ted- Eııciiııı~ııd~ıliı· . 

kikilc masumiyetiııin meydana çıka-
rıl maaını istiyor. 

22il7j2399 Kayseri : Mustafa Necib 11- VII - 1940 tarih ve 220-t ıınııuıı·nlı Eııeünll'ndt'lliı·. 

mahallesi No. ll Jkbnl arzuhaline ektir. 
Gözübüyük. 

22 /2400 Saray : Sıdıkıı Soyak. Oğluna verilen malıkılrniyet cezası- }~ncüıneııucdiı· . 

nın affine dair. 

2289/ Wll Simav : Çıt köyünıle Mc
med Kol. 

Ciheti askeriyeee alman lıayvıııtlı.mıın Eııciiınenrledir. 

koınisyonca takdir edilen fiatin had-

2290/ 240:.! Siinl : Eski belediye ı·eisi 
Hamid Özeloğlu 'adi ı · 
Özel 

di liiyikıııa çıkanlmasına dair. 

Sü vnri mü başirlik ''azifcsiıı~ 

alınınasma dair. 

2291/2403 Çankırı ceza evinde ll- Asri ceza evine naklini istiyor. 
yas Hacı. 

2292/2404 Ortaköy - İstanbul : Mu- Askeı1 oh:ııla alınına.~ıııı it.iiyor. 
allim Nııei caddesi No. '3 
Memed Paker. 

l<'krur Jo:ııeüılll'lllll·dir. 

l'lıı cümeıııleıliı · . 

En·ilmendediı·. 

229H/ 240.j Üdeıuiş : Cezaevinde Ali Odeıııiş ınahkeıncsiııdı>n şikfLyet edi- Eııcünıendı·ılir. 

Gül. yor. 

2~\ı.ı /2406 ı l a.,·daı-paşa - İstanbul : l\iilli cmJiikten taksitic satın aJdığı Eııcünı"ıı lctlir. 
Şimendifor ınektebiuue evin ilıalcsinin tclıiı·iııi iı;tiyoı·. 

ııwrlıwn eczaeı Ömer Fu-
udoğlu Fethi l"olat. 

229fi / 24Ui Adapazarı : Tığeılnl" ınn- l lııkuku tıısarı1.1.fiyclt'rinc sahiL olnııı- l•lıwiinı~uılcılir. 
hallesi Karaosman sokak lurının teminine iloir. 

o. 39. Jlyas H ı;'.lı. 

2296/ 2401-1 'l'ııksinı- lstıınhul : Katilı Tı•kııüdliiğ"üniin ;vıırılmıısı ıı a dair. EııciinıeuıiL•ıliı· 
.Muııtııln 'clcbi malıallesi 
Abdullah sokak No. 1 Ke-
mal Könü . .. - ~ 



kay id 
No. 

Arzuha.l ahibinin 
isim ve adresi 

<ı297j:N09 l staıılml : lnönü mahalle· 
si Akyol sokak ~n. 23. 
O. Saff~t Doğanay. 

Arzuhal hulasnsi 

Orman llmum müdüı-lüğiincı• ü<>ı·<'1li 

biı· memuriyete tayinine rlair. 

:'lfunıııdc~ i 

Eıı<'iiıııı•ııdcdir. 

~:W ;~+lO lleıuirci : $<'cnnttin nın- 'l'ı•kı-ar ~t•lıid rıınıışı tahsisine tlııir. J~ncüıneııdedi• . 

lıall!'si Sıdıkıı ve ar. 

22!l!J; 2+J ı Kııclıköy : .\ludıı c·ııdılı-si 'fcrfii hnkkmdııki dileğinin ıı ar.arı iti- J~ncümendcuir. 

11azlıar Be>' ııpaı ·t ımanı lıa ı·c alınması hakkında . 

piyade yarbay Behçct Ti-
nıacirı. 

2300; 2+ 12 :;;iiğüd : tnhisıır on lı iye
sinden i\[ust.afa Eı·caıı. 

230 l /~4 1 3 Erzincan : 'ezae\· i ıııah

kiımlnrıııdan AJıın('O Atl'ş 

ve ur. 

Piyıınlo(O hayii ~·eni pa;wrlı ('evııttıın 

şikayet ediyor. 

!\falıkfuniyetlninin affinc dair. 

<ı30~/241+ Heşikt~ - Yeni mahalle Arzuhal encüıneuiııiıı 19 - ı\" - 1940 I>H<>iiırı<'ııdediı·. 

Bostan ü.~tü . 1o. 32. J [alil tarih ve 1203 numara h kamı·ına itiraı. 
sarıusta. ediy->r. 

2303! 241:; Istanbul : Yeni postane M:iiekkili teğmen ME'ııırd Gökııwıı hak- l ·]ııriiıııı•ııtlcdi r. 
karşısı Erı.urum han No. kıncluki ndü lııılnııın tııshilıiıw•tlair. 

10. Avukat H:ısih Öz,\'lli'O. 

2304/ 2416 !zmir : Bııhn <ıökoğlu . Arzuhal cncümeninin 2 sa~· ılı r·cdve- Eıa·Üın t'ııdcdir. 
lindeki 2031 n,umaralı ka ı-arına itiraz 
ediyor. 

2305/ 2417 .\ukaı·a : .Altındıığ polis 1adci menıuriyeti dile~ine d:ıir . Eıl<'Ünı c ııdcdir . 
kurakolu yanllldıı • o. 547 
R<'ceb Çepni. 

2306/ 2411' Yuzgıı.d : Aşağı nu hud! u 'l'ekıı.üd maaşının temini dil, • i( iıı c lair l ·: nt'iiııı~ndedi r. 

ıııaltaJlesinden eski emek-
li yüzbaşı Sahaettin Çok-
rlrğcTli . 

:!3t)7, :ı+ l!l Li'ıpseki : .J . bölük K. ön- ;\1ıılıkünıi~·ı· t ~ı>za~ıııııı affin,• ılııiı•. Eııdim udcılir. 

·' üzba~ı Halid Zi,,·u llııy · 
kara. 

230 '/2420 )litlyat : Cw.lle\iı.ıtlc ıııalı - ;\Julık,•ınre.: nıaJıklıııı oltluklnrı para 1-:ııeüınt'ııdedir . 

kum Yu ·ui Avcı vr nr. rut.asının ııft'iııi istiyorlar. 

:!3Uf1 2421 1\<'şııu : Zuferiye ııınhnJle - 'I'ı•kaü,l ınııaı;ıı tııhsisi dil<'ğinı• rluir. Bneürnendeclir·. 
si ııdc rmekli jandarnın 

h:ış~ıwnşu ,'alim Diııç . 

:!:Jl0/ 2+2:! :\iğdc : Kılynbnşı tntıhnl - )tuumele sırııfımı ıwk\uiıı tı:uıiııi di- 1-:neüını•ııdl'dir . 
lt>siııd ı•ski po hı müdü- lı·~in daiı·. 

ı·ü Bıııin ~ül ~ yruımdn 

.). ımıl'kli yiir.bn~ı Rıdvan 

.\tnk. 
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23'11 / 24:!:{ l"ı ·fıı : lllııraş sulh hakim- ,\vukatJık yııpımı.·ııııı thıir kııı·ar veril- Eıwüınendrdir. 

liğinden nıütekııid Hüs- tllt'uini istiyor. 

2312/ 242-1 

231;! / :.!42[1 

ııii 1\:uıacı. 

t iiı ·e,.,un : ,\,•ukat !fasih 
Kibaroğlu . 

FHiilı - l staııhul : J\lulı-

lt•sih l~kt• rıclrr mnhııllr·~ i 

Llı11'ollnh sııkıık \ ' ıısl'i 

Aktiıı )'aıııııı la Kamil Çıı 

pan . 

2:-ıı.ın421 hLııııhul : .llıu:k ıı 'l't·şv iki 
,,.,. birinci karakol sokak 
106 ıııiit<'l<ilitl .\. Ha ıııdi 

Akıcı. 

H iikinılik nwslckiııc alııııııası hakkın-

ı!aki uileğiııin nazara alı.nması. 

!•'rı-i rcza l arınııı affi lwk.k-:ınila . 

Vekfılet emri mau~ı üzerinden Yerilrn 
ilmımi;vesindcn şikiiyet. 

Bııeümcndt>diı·. 

[~ll(·Ü lll(.'ll<l!'d i ı ·. 

23 J fı /242>- 1skı·ndt•ı1Jıı : Buz\'(' ta- 23 -Vll -1940 tarih V(' 22;:)1 sayılı r~tı('Üını·ıHIPdir 

hin fabrikası ~ııhihi Il a- ar·zıılıııle ekt.ir. (Telgrnf) 
si b. 

2:-1 1 ti/2-t!!ı (), h•nı i~ : J•:sk i pey n ir pa-

7.1\1'1 Miinıiıı Kııııdııln·ılar . 

;!:-!17 12-I:HI llntlııy : :\ü fus ' ııı pnıııı·u 
Ht>rik 'l'tıY. Cll. 

.l[aJiycce Ratılan bağıııın kPndisiıw ia
rl<•si luıkkında. 

Kadı·o ııııııı ~ı nın verilınerııt>~indcn şi

kfıyet . 

Erwiiırıpnrl ediı·. 

;.!:{ 1 H 12-t:ı 1 ı\ ıı ka nı !\<lndt· ıı tvılldk Jlölgc san:ıt okıılları ııwwıılnrına J·:nı·iiıneıırll'dir. 

Yı · ııı·arıııı j.-ofizil< orıw - suhııylrk hnkloıırrı veri lnwsi lıakkın-

ratiirü lldııı ıı r_vgnıı. da. 

;!:JJ!I :N:l:! Tnı lızoıı : .\ya(ilbv ınu- Nuksaıı tııh:ıkknk ettiri len ıııauşll'Un t·:rıcüıııcndl'dir . 

h ııll<'siııdı · :\ıı . !l:) Yıin• r ta~hihi hakkında. 

J\Jhı . 

2:{2fl '2-ı :-ı:ı Sil<saı· : Camiikebir ına 

. ltııli esi iilii RN·~p karısı 

YE' ~~.> hi d Osnıa ıı ıı n n s ı 

Fııtınn ('nal. 

Erzincan z lz~l t's inde ö lcoıı oı{lıınd8ıı F.ıwiinı('nril'diı· . 

rnnaş tahsisi . 

2:-ızı '2-+:!4 l stııııhul : Suliaııııbnıt•d llııkkı.nda ' 'erilen haksrz lwrardan E:n<·ÜmendPrlir. 
l\lı>surlı>t hıı.ıı No. 16 !'S- şikayet. 

ki Henılı'k M ıl. l '. Anı-
k at 7.iya Kaı;m· . 

232:! 2-1 :~:> Hııııdu·ıııa : Snııtrııl cnrl
tlt>sinrlP l l ııl~aı·istııu gli~

nı!'tıiC'rinıll'n eski nıüfti1 

Ümer ltutfi nıızkuı·d . 

z:ıza 2-ı :ııi Kırld H ı·ı• li : 'l'a hru·at kil
ibi ,\ , llnnııli Kıırliş. 

2:32-! '24:17 , \ııkıırıı : Trıııyiz mahkc
ınM~i '. Uş. 211üd. 1ıfua

vinliğind rı ( lrhıın 13u
lıaoğln, 

Boı·ı;lauın ıı suret i!., rnılılk 1·e nrazi 
l' (• ı·ilnı esi hıı k krrıdıı. 

J~n<'ümenrle<lıl' . 

Kııı.lro ııına şı nııı 1 Prilııll'ııw iııdım §İ- Erwümı.>nrl dir. 
kR.yet. 

lfiikiııılik knııurıunuu 43 ucü ııııııldP - Eııc•üııwnıl ı·ılir . 

sinin lıakkında tııtlıilu lıılebiuiu red-
dine dair AdliyP ve kul..-ıi kımırımrı 

trdk i kı l'irnsı . 



1\ayid .\ ı·ıulıııl snlıibiııin 
No. i~im ve adresi 

2:32!ij:.N:~r: ~;Jıizığ : Hankendi ıınlıi 

·'·•·H indl' ölü l l:ıı·i vnris
il'ı·i ıııııııııııı ı•:ıııin Ertuğ-

1'111. 

:.!a:.!6/ 24:3H .\nkımı : ~;nı. . Md. 4. 
. Muıınıclat mcnımıı N(·· 

ı·ilı Eğitmrıı. 

:.!:tti / 2+40 Koııyıı : Jlii kilmrt ıney

daııı j);il rıı ııpnrlınıııııı 

.\l i S<'tlııı· Oı·s('ı·. 

:!:i:.!H; 2H 1 1 'i \Til Y:ılr~lı kö.ri.i 
~fııstııra ı·;ı·ııl n ııı·. 

2329/ 2-H:? l zmiı· : ilaliınıığa f<Ul'şı
smda No. 64 Uzun hıııı 

hamallıaşısı İbrahim lJı.'
ner. 

2330/ 2+43 tzmir : I arı:ııyakada lukı 
Iab sokak No. 17 Ali Cln
lib Oztiizi.in . 

2.'33l/244+ t!Bkiidar: Sclmıınağn ıııa.
hıı.IICBi Hiıkinıiyeti milli.vl' 
Cd. Hamam sokak No. 23 
emekli lopı,:u yüzbaşısı 

2:-ı32/244!ı 

2333/ 2446 

2334/ 2,147 

233i;ı+:ıo 

~[E'tn<'d 1uri Olgun. 

Lüleburgaz : Emekli ko
miscr !=lalih D mirf'ğt•n. 

Konya : Dekovil müfre
ze i komutanı gcdikli üst· 
çayuş . urulin h Örel. 

Kııdıköy : Yddı·ğirmcni 

Rccaizılde sokak Eşrefoğ-
lu . No. 2 llayı·iyt> rıu

sakul. 
Kayseri : Hl'şııdi) ~ kö

)'Ünde Brzincaıı ~ııhııniyl' 
malıall i ınültccilcrind<'n 

Pcnb Karacn. 

~~~kişchlr zirınıt bankası 

müdüıii emekli l•'azlı Ak-
soy ve ar. 

Bn(nı : lııhisıırlııı· nınele 

'rayyar Duınlu. 
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.\m casınıı ııiıl olub Ziı·aat haııkıısııı - Entiiın<'ndl'diı·. 

cıı satılan nıııllarının kcııdileı·ine ia-
dl· <·dilııwsi lı n kkıııdıı. 

:)fıı ·nyi d<'vlct~c hakkında henüz hiı· Eıırüın!'mlı>diı· . 
kııı·ııı· verifıneıııt>siııdt•ıı şikayet. 

ı--; .. fıılt•t \ ' <' pni~ıııılıktıın kurlnrılınıı- J~ııcünıPrıdrdiı· . 

sı hııkkınd ıı. 

flt·d!'lleı·i verilmeden yııpılaıı i~tiııı- EııciimcndPdiı·. 

tı'ıktı·n ·ikayet. 

fsticar ettiği evin 
dan şikayet. 

kapatılınaması n- E!ll·Ü mı>ııdediı · . 

Knnunsuz olarak tckaüdo sevkedil- J-:ıwiitııl·ndediı· . 

ın sinden tıikityet. 

ITarb maltilü derecesinin tesbiti ilc .Eııcüıııcndedir . 

t<•rfihi hakkında. 

Yinru senelik hizmetine mükôfıılen 

maa., tahsisi hakkında. 

:\[uamcle memuru sınıima nakli ve 
32 O sayılı kanunun şümulü dalıili 

ne alnıması hakkında. 

)[emur olan himderinden maıış tah
sisi hakkında. 

lkamet etmektc olduğu e,·in bor<:
lanma urctil kendilerine vcrilml•si 
hakkında. 

Yeni yapılacak mü s.'I\'S' tn<'ıntırhırı 

tekaüd kanununda eski t!'kaüdlrrin 
haklannın gözetilmesi hakkında. 

Yapılun hakııızhğın_ tashilıi . 

Eıı!'iinırııdedir . 

Encünı('ııdetli r . 

Bıwiiıncııdcdir . 

J·:nı·iiınt>ndedir . 

J•:ıı iiıııPmlcdir . 

Eıı<'ii.uıendediı·. 

23.'3 ; :?451 K11rakö><tı : Zıtkan kaM ·ı 1\razi ve emlak verilm i veyahud ai- Eııeiim •ıulf'dir. 

Toprakkal ki_iyünd' i\[ • lt· iniıı iskfınııım temini luıkkıııda. 

ıned I~. 
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233!l/ 24G2 Kadıköy : Caferağa ma- Askrri temyiz mahkemesince tasdik Encümendedir. 
hallesi Cihan Serasker S. rdilınryen evrakına dair . 
No. 48 Emekli muamele 
memuru Nuri Sır. 

2340/ 2453 lHtıınhul : C. Merke?. han- 3659 sayılı kanunun ahkiımına tevfi- Encümendedir. 
kası memurlarından Sadı 

Öztürk. 

2341 / 2454 Yozgad : Cezaevinde Bo
ğazlıyanlı Abdullahoğlu 

Naim Akgül. 

kan hakkının verilmesine dair. 

Ba.5kaları tarafından yapılan cürmün Enrürneııdedir . 

kendisine isnad edilmesinden şikayet. 

2:1-!2 ~.ı.;:, (';ııııanılıa : Karumııslı 3656 sayılı kanuna göre maaşının 25 Enciiıııeııdedir. 

ilk okul öğretmeni l~ira- liraya çıkarılması H. 
him Atay. 

2343/ 2456 Yozgad: Cezaevinde mah- Asri ceza ev-ine naklcdilmedilderinden Enriirnt'ndediı·. 

2344/ 2457 

2345/245 

kfun İbrahim Kasab. şikayet. 

Kuı'Şuıılu : Bereket kö
yünden şclıid Mustafa
oğlu Mahmud Aydın : 

Eskişehir : !smetpa.5a na
hiyesi Hayriye köyü mulı
tan Abdiligani Özcan, ve 
ar. 

Babasından mulıassas maaş ve ikraıni- Eneümeııdeıiir. 

y~~iuiıı Yt'rilmcm 'sinden şikiı.1·rt. 

Arazileri hakkında dilek. Encümcndedir. 
... ': 

2346/ 2459 Bayburt : Of muhacirle- İskan edildikleri arazi ve emiakin Enrümendediı·. 
rinden Krle\Trk kö.vü uhdelerine verilmesinin teı:n:inine dair 
Ahmed Gençal, ve ar. 

2347/2460 Elaziğ : Cezaevinde mah- Bakiye cezasının 'llifi hakkında. 
kfun Ali Pola.t, 

Eneiimend d.iı·. 

2348/2461 lznik : Değirmenci, Eş- 2395 sayılı kanuna muhalif olarak ya- Encümcndeclir. 
refwdt> nıahallcsi Arif Er- pılan muameleden şikayet. 
oğlu. 

2:wı 2-!fi~ .\nl>ıkya: Koca(•li ma hal- Mahkemece tesbit edilen altın fiatın· Enciimendedir. 
bi :\illlnı Bclı>nli. dan şikayet. 

2350/ 2463 lstanbul : Belediye bah- Maaşına zam yapılmamasından şikü- Encünıencledir. 
çeler müdürlüğü Saray yet. 
burnunda balıçivan life-
med Çay. 

2351/2464 Yozgad : Tabüye öğret- Maarif vekliletine aid bir kararın t.cş.- En ·iiıueııdcdir. 
meni A. İrfan. kilii.tı esasiye kanununa tevfikan ted

kikı hakkında 

2352/2465 Eskişehir : Karıiliüyük Du~ar olduğu felAket dolayısile borç- Enciiıııcııdedir. 
köyü ihtiyar heyeti Ce· lannın teciline dair 
maL 
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2353/2466 Sultanahmed - İstanbul: Noksan tahakkuk ettirilen hizmet Encünıeııdedir . 
İnebolu tapu memurlu- müddetinin tashihile ikramiyesinin 
ğundan emekli Divanyolu ona göre verilmesine dair. 
No. 66 Kii.mil Şerbetçioğ-
lu. 

2354/2467 .Ankara : Bozkurd ma- 3656 sayılı kanuna bir madde ilavesite Bncümendedir. 
hallesi No. 13 orta sokak lıaklarmm verilmesine dair . 
.Ali BaysaL 

2355/2468 .Ankara : Şehir bahçesi 2236 sayılı arzuhaline ektir. Encümcnrledir. 
yanmda örücü Yusui nez-
dinde Kadri .Altun. 

2356/2469 .Adapazarı : Çokekler kö- Tahakkuk ettirilen 36 lirawn affi Encümenrledir. 
yiinden E. :Mahmud De- hakkında 

2357/2470 

2358/2471 

2359/2472 

2360/2473 

2361/2474 

mir. 

Y ozgad : Cezaevinde Ha
n efi Bağcı Dervişoğlu. 
Çanakkale : M.üstahkem 
mevki hastanesi inzibat 
zabiti asteğmen Mahmud 
Taşınan. 

Kuşadası : Acarlar ~ö

yünden İbrahimoğlu .A
kmcılar köyü Hasan 
Kimsesiz. 
Tercan : Tercan malınü

dürü Saıni Çopuroğlu 

nezdinde. 

[stanbul : Haydarpa§a 
liman arnele inden Süley
manoğlu Kigili 1ıfahmud 

Uçan. 

Yapılan haksızlığın tamir ve tashihi 
hakkında. 

Muvazzaf hizmetten ihtiyat hizmete 
tahvil edildiğinden ş ik fıyet. 

Yunanlılar tarafından yakılan enı lıi.k 

ve nrnıdye ımıkabil eııılak ,.r ııraıi 

verilmesi hakkında. 

Mal(ll olan müvekili Üınnıügülsüme 
babasından maaş tahsis eli! m diğiııden 
şikiiyct. 

D. D. Yollarının amele biletlerinden 
istifade ettirıuediğinden şikayet. 

Eııcünıendcdir. 

Eneümcndedi r·. 

Eııcünı •ııdc<lir. 

F:nrünıeııJediı·. 

EnciiııwnJcdi ı·. 

2362/2475 imav : aşa köyü muh- lündileriııc mı>nfuat tt>ıııiıı Nll'ıı Hi- Jo:rwümı'nılt•diı·. 

tarı ve diğer m~tar ar- mav gölünün kurutulmasmdaıı şikft-

kadaşlıı.rı S. Doru. yet. 

2363/24 76 Pmarba§ı: Mahkeme ba§
katibi ö nal. 

Boı·gu hakim Yl'killiğind n ınııa~ 

verilmemesinden · şikayet. 

Encümendediı·. 

2364/2477 Bursa : Sirnitıli mahalle- HükUmetç-e verilmesi tekarrür eden ~~ıwü uıeııdedi ı· . 

si ikinci sokak Hacıemiıı- arazi yerine mükiı.fatı nakdiye ile tal-
oğlıı Ferid Türk. Lifini l'ica ediyor. 

2365/247 Ankara : Mülıendi hanın -

da Etem Kaptan Oral. 
2366/2479 Bursa : Ahmedbey mahal

lesi No. 13. Hüseyin Par
di. 

.Arzııhal encümeni kararına itiraı edi
yor. 

2024 sayılı arzuhale ektir. 

Encüuıondedir . 

Encüınendcdir. 
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236R/ 2482 

Arzuhal sahibinin 
is!m ve adresi 

Ankara : Çankaya otelin
de Merzifon telgraf me
muru Kemal Ertan. 

Kı rşchir : Çiçekdağı Malı

ınatlı köylülerinden ce?.a
evinde mahkUm Sül,•y-
man Baran. 

• 

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Haksız yere vekiilet emrine alındığın- Encümcndedir. 
dan şikayet. 

Bakiye C<'zasın ın affi hakkında. hncünıendcdir. 

2369/2483 Çorum : Sunguı·lu kazası Menfasından memleketine iadesini ri- .Encüınendedir. 
Beşkız köyünden Benlio- ca ediyor. 
ğullarından lsmailoğlu 
Çelebi Benli. 

2370/ 2484 Adil Cevaz : Ceza evinıle Oç aylık mahkfuııjyetinin tecili hak- Encümendedir. 
ma.hkiun Memed Göksoy. kında. 

2371/2485 Ankara : ..A.vanusun 'l'op- Mütegallibeden Harndi Yalçın ve ava- Eııcümendedir. 

paklı köyünden Çankırı nesinden şikiı.yet ediyor. 
otelinde misafir Memed 
Satılınış. 

2372/ 2487 lskilib : Eski Osmancık !adei memuriyetinin teminine dair. Encüınendedir. 
orman katibi Celal Ün-
alan. 

2373/ 2488 Van : Siirdli tüccar Hü- Şakiler tarafından gasbedilen hay- Encümendedi.r. 
~eyin Silô.Jı . vanlarının bedelinin tazmini hakkın

da. 

2374/ 2489 Kelkit : Eski hususi mu- ll- III -1940 tarih ve 1674 numaralı Encünıendediı·. 

hasebe memurıı Nainı ka- arzuhaline ektir. 

2375/ 2490 

nsı Gülfüm Bayraktar. 

Kırıkhan - Hatay ..A.vadis 
Kocaoğlan. 

13 -V - 1940 tarih ve 1978 nıımaralı Encümendedir. 
ve 25 -VI - 1940 tarili ve 2145 numa- ı o 

rah arzuhallerine ektir. 

2376/ 2491 Manisa : Horoz köyünde 13- V- 1940 tarih ve 3106 numaralı Encümendedir. 
Mustafa Tnğ. arzuhaline ektir. 

2377/ 2492 Manisa : Çit köyünde 3- IX -19'),0 tarili ve 2401 numaralı Encümendedir. 
Memed Kolsaraıı. arzuhaline ektir. 

2378/ 2493 Plümür : Danzik köyün- lskiinlarınm temini dileğine dair. 
de Yusuf (1ültekin ve ar. 

Encümendedir. 

2379/ 2499 İzmir: Belediye temizlik 
işlerinde müstahdeın ls
mail Özegiıı. 

23 0/ 2500 Kadı köy - İstanbul: Yel
değirmeni Rıhtım lskele 
sokak o. 72 !smail Ap. 
kat 2 Abdurrahiın Er
soy. 

i\tilli emlakten taksitle satm aldığr Encümendedir. 
evi Hazineye tçrkettiğinden maaşı-

na konuJan hacı~in kaldrrılmasınr is-
tiyor. 

Arzubal encümeniniu 4- VI - 1935 ta-Eııcümendcdir. 
rih ve 146 numaralı arzuhaline ektir. 
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23 1/2501 Şehinkarahisar : Saatçi Milli emJakten satın aldıkla rı eml:ik Eııeümeııdeılir. 

!::!adık Öner ve ar. borçlaı·ı hakkındaki dileklerirun nn
zarı itihare alınınasma dair. 

2382/ 2502 Sivas : .Akdeğirnıen ma- l\1ııltkfınıiyet cezasmrn affine daiı·. 

23 3/ 2503 

2384/2504 

hallesi 4 ncü sokak o. 
27 İhsan Yalçın. 

F'atsn : Aşağıtepe kö
yünde Mahmud Çalış-

kan. 

Çifteler - Eskişehir: Mes
udiye köyü halkından 

.Abdurrahman Yüksek ve 
ar. 

2385/2505 Şehremini - !stanbul : 
Velcdi Karabaş malıalle
si Elektrik sokak No. 23 
Aliye Bulay:ır. 

23 6/2506 Bakırköy - İstanbul : 

2:3 7/2507 

23 8/250 

2389/2509 

Kartaltepe Aksu caddesi 
aim köşkünde Nuriye 

Bilgi. 

llüyükada - İstanbul : 
Hamam soknk ı o. 14 
Yakub Reis. 

Unkapanı - İstanbul 
Halispaşa caddesi o. 
L7 Saniy ezer. 

Kırklareli karargahında 

85 nci piyade alayı Vedad 
Turgay. 

Hapis cczasrnın a[fine dair. 

2901 sayılı kanuna tevfikan arazinin 
tahı·iri ile naınlarma borçlanma ka
nununa göre verilmesine dair. 

Encüınendedir. 

Encünıuıclcdir. 

Muhtacı ınnuvenet olduğundan bina Encümenı.ledir. 

vergisinden muafiyetinin teminine 
dılir . 

Mal(ıl oldnğunclnn babasınılan tahsis Eııcümenrledir. 

edilen eytam ınaaşrnm iadeten tah-
sisine dair. 

Borcundan dolayı ieraca sat.ılan arn- b;neüınt>ııd!'diı·. 

zisinin ihalesinin fesbi ile uıağduı· 

eılilınemesinin teminine dair. 

~ehid bııbosından maaş tahsisi veya Encümendedir. 
ikramiye verilmesine dair. 

Talim için askere alındığından çalış- J~ıı"üıneıı<lt-diı· . 

makta olduğu daireden kesilen maa-
şının verilmesine dair. 

2390/2510 Tokad ceza evinde Osman Malıkfuniyet cezalarının affinc dair. Eııcüıııt>ıılledir. 

Bekdemir ve ar. 

2391/251J Turhal : Çivril köyünde 
Memed Tuyan. 

2392/2512 eza evi malliınlarından 
Necati Özay. 

2393/2513 Bitlis : Zeydan mahalle
sinde Şakir Zülfükar. 

2394/2514 .Ankara : Tabaknne ma
hallesi Yeniçay S. No. 3 
Abdullah Doğan. 

erpiştirmeye tabi tutulduğundan En<'iinıendcılir. 

memleketlerine dönmeye müsaade 
edilmesi hakkında. 

Bakiye cezasının affinc dair. Encümcndediı·. 

3544 sayılı kanQnun birinci maddesi- Encünıcndcdiı· . 

nin B. fıkrasında mündeıiç müecce-
liyet hüknıünün hakkında tatbil{ olun-
duğundıın şikAyet. 

Ali tahsilini ikmal den mornuriann Enciinıeııdediı· . 
münhal vukuunda bir dcreec teriiinin 
temini için 3556 sayılı kanuna bir 
fıkra ilAvesine dair. 



Kay:id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hula~ası Muamelesi 

2395/2515 ÇiVl-il : Koçak köyünde 22- VI - 1940 tarili ve 2141 numaralı Eneümenuecliı·. 

Ahmed Eryılınaz. arzuhaline ektir. 
2396/ 2516 Birecik : Saha mahalle- 5- VII -1940 tarili ve 1180 numaralı Eucümcndeelir. 

sinde Abdullah Topçu ve arzuhallerine ektir. 
ar. 

2397/ 2517 Kadıköy - İstanbul : Ha
sanpaşı:ı mahalesi Birin
ci sokak o. 75 Rüştü 

Balçın. 

2398/ 2518 . ri(><lnta.5ı - Istanbul: Meş
rutiyet mahallesi Sütiii 
sokak No. 17 - 19 Hanife 
Karab. 

2399/ 2520 Kars : Fethi Ali. 

Mühtaci muavenet olduğundan Hay- Encünıcndeq iı · . 

daı-paşa yatı lisesinin fazla ekmek ve 
yenıeklerinden istifadesinin teminine 
dair. 
Hanesine tarheelilen verginin tcıır.iliııi Eııcünıendediı·. 

istiyor. 

15 - I - 1940 tarili ve 1502 numaralı Encüıneudedir. 

arzuhaline ektir. 

2400/ 2521 Eskişehir : Keşmat köyü Hali araziyi imar ettiklerinden Ev- Encümendedir. 
ve Keşmat ve eliğer köy- kafça istenilen ccı-i misil talebinin 
ler mulıtarlan Muhtar l s- isıı.f edilmemesine daiı·. 

met ve ar. 

2401/ 2522 Develi : Eski dava vekil- .AVlıkatlık kanununun yanlış tefsir Enciimendeuiı· . 

lerinden Şükrü Nayman. ve tatbikındau nıütevellid hatanın 

Adliye encümenince ıslahına dair. 

2402/ 2523 !stanbul : Bakırköy Ce- Tekaüd maıı.şı tahsisini istiyor. 
vi:ılik muhasebeci sokak 
No. 37 Eski polis memu-
ru A. Rıza Çmay. 

2403/2524 Siird : Hasankeyif nah.i- 1adei memuriyetini istiyor. 
yesi c~ki ıııü<lü ı ·ii Rasiı.ı 

Ekin. 

Encümendedir. 

Eııcünıendedir. 

2404/ 2525 1zmir :Değirmendere na- Değirmendere nuhiyesinde Hazineye Enı·ÜıtıPtHicdir. 
hiyesindo memedoğlu Bek- aid araziden verilmesini istiyor. 
taş nezclinde. ' Tahir De-
mira!. 

2405/2526 Bilecik : İlyasbey Gün- 1683 sayılı kanunun 45 nci maddc ·ine Encümendedir. 
ceğiz köyünde şehid Eş- tevfikan maaş tahsisine dair 
rcf babası Habib Ersöz 
n yl'timleri. 

2406/ 2527 Savur : Abdullahoğlu Arazi verilmesini istiyor. Enrümcntledir. 
Hamdullah Ökınen. 

2407/2528 Adapazan: Akyazı Ciim- l\lilJt miicadd<'de malUl kaldığından Encüıncııdedir . 
huriyet malıalesinde Ha- maltlliyct maaşı tahsisi hakkında 

sanoğlu Memed Kut. 
240 / :!52!) lkq.uuııa : Tııhok <'sıtııfı. 

İsmi okunamadı. 
Muamele vergisinden muaf tutlması Eııcüuıenclcdir. 
haklonda. 



Kayi,d 
;No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2409/2530 Bergama : Tabak esna
fından 1. Çulu. 

2410/2531 

2411/2532 

İzmir : Dördüncü sulta
niye mahallesi No. 591 
sokak. Mühendis Ziyabey 
çıkmazında mütekaid ge
dikli Mustafa .Akat. 
Çorlu : Ereğli köyü Nas
liç mulıacirlerinden Ha
sanoğlu Rasim .A.ktay. 

MA-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Muamele vergisinden muaf tutulması Encümendediı·. 

hakkında 

Tekaüd maaşınııı malılliyetine göre 
verilmesi veya maaşınııı yüksek bir 
ikramiye şeklinde birden verilmesi 
hakkında 

Milli Mücadeledeki hizmetine müka
faten halen muhtacı muavenet bu-
lunduğundan yardım yapılması hak-
kında 

E ncümendedi ı·. 

F.ııcümendcdir. 

2412/2533 OrJu : Ceza evinde Mus- Mahktl.miyct cezasının affi hakkında Bncümendedir. 
tafa .Ateş. 

2413/2534 .Ankara : Genel kurmay Mahkeme ilaınının sarih muhteviya- Enciimendedir. 
başkanlığı evı·akında e- tının tamamen infaz edilmesini isti-
mekli piyade binbaşısı yor. 
Kadri Eryılmaz. 

2414/2535 Ankara : Zincirli cami- Malftliyet maaşı tahsisi hakkında. Encümendediı·. 

de Geredeli Çoğulin kö-
yü. Receboğlu Salih 
Barbaros. 

2415/ 2536 Ankara : Radyo spiker
lerinden Ferruh Bora. 

Devlet hizmetinde çalışrb ali tahsili- Encümendedir. 
ni ikmal eden memurlar hakkında-

ki dileğinin na~aı·a alınması hak
kında. 

2416/ 2537 .Ankara: Cezaevinde Sa- A( istiyorlar. Encümendedir. 
id Onay ve ar. 

2417/2538 Bursa: Selçukhatun ma
hallesinde N o. 23 emek
li hesalı memuru 1ıfemed 
Çamlı. 

Tekaüd maaşının tezyidiııin teminine Encümendedir. 
dair. 

2418/ 2539 lstanbul Eyüpbaba Rütbe inin iadesi ile tekaüd maaşı Encümendedir. 
Haydar Arpaemini Tek- tahsisi hakkında. 
ke sokak No. 9 Bitlisli 
Musaoğlu .A. Mitat Er
baş. 

24:19/2540 Yalvaç : Tabak esnafı Maliye dairesince defter tlıtma usu- Encümendedir. 
Mustafa Acar ve ar. !üne tabi tutlllmak isteuildiklerinden 

bu husus hakkındaki dileklerinin na
zarr itibare a.lmmasma· dair. 

2420/ 2541 Amasya : Ticaret ve sa- ladei vazife etmesi için D. D. Y. İda- Encümendedir. 
nayi odası başkatibi O. resine vaki müracaatının isa.f edii-
Nuri Erkanlı. mesinin temini hakkında. 

2421/2542 Bursa : Cezaevinde Der
vişoğlu Hasan .Akbalık. 

MahkUmiyet cezasrrım beş seııesinin Encümendedir. 
tenziline dair. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. iııim ve adresi 

2422/ 2543 Ankara : '!'icaret vekfı

leti 'J'eşkiiiitlaııdırnıa U. 
M. o. 69 Sıracettiıı 

Kayıhan. 

359-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

tstanbul Belediyesi tarafından ınev- Eucümeııdediı·. . 
zuata muhalif olaı·ak tahsil ine te~eb-
hüs edilen gayriınenku lüıı vergisi 
hakkındaki iki nıürııcaııtine cevııb 

verilmediğine dair. 

2423/2544 Knrnsn : JncilÜ Foto Sa- ~iııema açması i~in kaymakum tara- i~ıwüıııendedir. 
dık Sezer. fmdan göster ilen zorluklardan §ikil

yet. 

2-l-2+/ 254S Bitlis : Mn kez hnyvnıı !ht iyat subııylık hııldıırınııı tanııuna- l~ncüıncndcdir. 
sağlık memuru Salik Öz- ~<ının teminine dair. 
ı:elik. 

2425/2547 Kastamonu :Küre Çörok- Tasarnü hıı.klarına Hazinece vaki Encünıı>ndedir. 

çi köyü Memed Çörekçi- olon müdahalenin refine dair. 
oğlu ve ar. 

2426/21148 E1.ine ceza evinde Kutsi 1 - VIII - 1940 tarih ve 2281 numa- F.ııc·tinıcııderlir. 

Gürsoy ve ar. ralı arruha.line ektir . 

2427/2549 Nevşehir : Memed Yücel. ~Q - Y- 1940 tarih ve 2063 numaralı l~nrümendediı· . 

arzuhaline ektir. 

2428/2550 İstanbul : D. Denizyolla- 3Q - V - 1940 tarih vo 2271 numaralı J<Jncüııwndedir. 

rı muhasebesinde memur arzuhaline ektir. 
Rebü Öge!. 

2429/2551 Beşiktaş : Kılıç Ali ma
lıa.llesi Mescid S. No. 28 
Ömer Kaptan. 

2430/2552 231 Piyade A . Kararga
hında Amasyalı Hilmi Öz
yurd. 

lifilli ıııiiradeledcki hizmetlerine mü
kafııtcn münasib bir vazifeye tayini 
veya ttidematı vataniye tertibinden 
maaş ta h t~iııi istiyor. 

Kız kardeşinin bikrini izale eden su
baydan şikayet. 

Enci.inıı• ıtr!('dir. 

F;nciiın<'ndedir . 

2431/2553 Anamur : Vehbi Bayar. 'J'ııbakkuk eden kazanç vergisinin su- Encümendedir. 
reti tesviye i hakkında kolaylık gös-
terilmesinin teminine dair. 

2432/ 2554- Taşköprii : Cümhuriyet 2556 sayılı hil.ki.ınler kanununun 46 ı•:ııı·ünı nd('dir. 
miiddeiıımunıisi .Agfılı Nns. nci maddesinin tefsiri ve şahsi af ta-

lebi hakkında. 

2433/2555 Ankara : Ozbaylar mn- Ölü oğlu Kemalden maıuı tahsisine Bıı!'ümı•ııdedir. 
hallesi Çekmecc sokak • o. veya ikraıniye verilmesine dair. 
7 - A. Gülizar Altıyalıl.ar. 

2434/2556 Erenköy - 1staııbul: Bağ- Açık maaşlarının verilmesini istiyor. ~}netimı•ndeılir. 
dad caddesi No. 306 İhsan 
Gürbüzer. 

2435/ 2557 !stanbul : Kocamustafa- İstnnbulda miinnsib bir işte istihdamı- Bııcümııııd di ı·. 
paşa .AbdWJ.ah dede so- m istiyor. 
kak No. 16 İbrahim Heral. 



Kayid 
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Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasnsı Muamelesi 

2436/2558 Bafra : Elifli köyünde 
Tevfik Bekçi ve ar. 

Orman idaresince tapulu ormanların- Eııcünıeııdcdir. 

da katiyat yapmalarına müsaade cdil-
mesine dair. 

2437/255!) Gelibolu : Alüettin ma- Yel değirmeninin temini için belediye Encürııendediı·. 

hallesinde S~kib Bayka- tarafından ruhsat verilmesini istiyor. 
ra. 

243 /2560 Sinob : Ccnub ecza evi Cezaevi müdüründen şiküy t ediyor. Encüıııeııdedir. 

malıkU.mlarından Dursun 
Atmaca. 

2439/2561 Taşköprü : Ceza evinde Bakıye cezasıııın affini istiyor. 
Fahrettin Uçulaş. 

2440/ 2562 Bergama : Tahak esnafın
nan Eşref 1 zuysal. 

Maliycce derter tutma usulüne U1bi 
tutulması mağduriyctii:ıi mucib oldu-
ğıına dair. · 

Eııcümenderlir. 

Eııcürnendedir. 

2441/2663 llşak : Ceza evinde Me- !adei memuı:i~·etinin trnıini dileğine l':ııcüıneııdediı·. 
med Denıjr. dair. 

2442/2664 Ankara : Tabakane ma- D. dernhyolları idaresi tarafından va- Enciioıendediı·. 

Jıııliesi ameleden depo No. zifcsine alınmasına dair. 
l 917 Mustafa Serin. 

2443/2565 Gölcük : . askeri sanat- anayi harh subaylığı hakkı mükte. - Eurüııtl'tHlrdiı·. 

kar Dz. Fb. U. müdürlü- binin teminine dair. 
ğiinne Hnmid Akgündüz. 

2444/2566 Çorum: Cezaevi malıkfırn- Büyük mikyıısta :veui bir af kııııttnu Eııcünıendedir. 

larındım Galih Ünliili.irk. c;ıkarılnııısını istiyor. 

24-!5/2567 Antak~·a : Şen kö)'Ünde Mahkiımiy t kararında iasııbeti kruıu- Eıtriiın<'n<h'•lir . 
., ey h köyü nalıi)Tes i. niye olmaclığınclan yeniden teclkikini 
!. Hakkı Güneş. istiyor. 

2446/2568 1\falat:va : Teede köyü ca- Miiteraldm ücretlerinin tesvi.vesinin Eııciiınen<lNlir. 

mü imam ve hatibi Jıütal teminine dair. 
Gölşen. 

2447/2569 :\Iudanya : • ınclık ('iftc;i 1skiın suretilc fazla arazi Yerimesini is- ~;ıwiimeııdt•tlir. 

Sümer. tiyor. 

24-l /2570 Kon~'a : C'eza e'inn n. :\[ah1."iımiyet ccznlıırının affin dair. Bnriiınrndedir. 

Kemal ve ar. 
2449/2571 Saimbeyli Mahkeme Tarhedilen kazanç v rgi inin cezaı ınm En~üınenc!edir. 

bn,katibi Ömer Özdil. aifini istiyor. 

2450/2572 Denizli : Cezaevinde .Alı- Bakiye cezasının uffiııe daiı·. 
med Karnca. 

2-l51j2G7:3 Berınınııı : Tnhıık <•sna
fından Jıf. Zilıni Yavll§Ça. 

2452/2574 Uşak : Cezaevinde Ceınile 
Ayyıldız. 

Kazanç vergisinden muafiy tleri veya 
nıaktu vergiye tabi tutulınalarmm le
ıninine dair. 

.Mahkfuniyet cezalımnın affiııc dair. 

Eııl•iiırıl'nrlediı·. 

Eıwiinı('ıHleılir. 

Encüınendediı·. 



Kayid 
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2453/2575 Erzurwıı : Aşağı mııınca- 11 -X- l!HO tarih ve 22!l8 numaralı Eııcünıendediı·. 

mahallesind Şevki De- arzuhaline ektir. 
nıiryürck . 

U54/ 2576 l znıir : Cezaev inde 11. .\f istiyorlar. 
Tahsin Atılbaz ve aı·. 

2455/ :.!577 Kadıköy : Emekli Albay 'l'ekaüd ınaaşı tahsisi dilcğiııc dair. 
Rıhtıın caddesi Reşir etPn
ıli sokak No. 62 Yusuf Mt~ 
riç. 

Encünıendedir. 

Encüıııcndediı· . 

:!456/ 257 ' l•;dinı : ı\titalpaşa ma- • por bölge antreııörü Rasim Yıldırım Encüıneudedir. 

hallesi Kız orta mcktebi tarııündan tecavüze uğradığındnıı 

sokak No. 24 Ziya aylık . kanuni takibat yapılrnıısıuı istiyor. 

2-!57 / 2579 2. S. Tüm Zh. Al. 1. Tank anayi harb ~11baylığı hakkı nıükt~ - Eıwiinıeııded iı- . 

Tb. lO'l Bl. llfem!'d Ak- H<'besinin tanınnıasını istiyor. 
yazılı . 

:.!-!58/ 25 O Ağrı : Kar:ı.sll köyiindu Aşiret alaylarmdaki lıizıuetlerinllı Jıi z- .Enuümendedir. 
Kiizını Özekli n ıır. meti askeriyelerine kabulüne dair. 

:!.ı59 t :!!'i ı 1\'Lalatyıı :Cezaevinde .\li Malıkılıııi.vet ('~Y.a~ınııı . nffin• dııiı· . 
Işık. 

2460/ 2582 Malatya : Cer.atıvindc Rı - Mıılıkılnı i yet c·ezasııun affin e dair. 
za Er. 

Encümeııdt>clir. 

Enciiıııendedir . 

2-!61 ,1 25 3 Keşan : Türkmen köyün- Köylerindeki araziden borçlanmak su- l<~nı·iimenuediı-. 

de Hasan Ereb ve ar. retile verilmesi veya arazisi bol bir 
mahalde isklin edilmeleri hakkında. 

:Nö2 125 4 Hat.a.r : Gümrük muhıı

fazıı tabur satın a.lma ko
misyon reis i emekli yüz
başı Ramazan Yalıupaln . 

2463/ 2585 

2464/25 6 

2465/ 25 7 

2466/ 25 

Köyccğir. : Söğüd köyü 
muhtarı D. Çelik ve ar. 

Kilis: Şeyh Abdullah ma
hallesinde Ömer Bedir
oğlu ve kardeşleri. 

Kozan : Mustafa Erko~. 

Aydın : Orta nuı.lıalle Pı 

narbaşı sokak 2 numarn 
49 Abdullah Baykar. 

Derece üzerinden maıı.~ t.ahsis 
malı1liyetinin tevsikini i, ti.vor. 

Köyleri halkına borçlanma kanununa 
te viikan arazi verilmesi . 

Ziraat bankasına olan taksit borçlal'ı
nuı sureti tediye.~ hak k ındııki <]il ek
lerinin nnzarı itibare alınması n. 
Kazalanndaki mcvaddı intilfıkiyc lıa

yiinin sui i timalinden şikayet ediyor. 

6 sayılı kanundan istifade inin te
mini ilc nakdi nıiikafatıııın vcrilnwsi
ne dair. 

Eıırüınendediı· . 

Bn<-üuıeııdeclıı·. 

Eıwüınt>ndeıliı· . 

.Encüın~ıırlrılir. 

~Jııcüıueııd diı·. 

2467/ 25 9 Muğla ceza evinde l'~nıin :.}fahkCimiy t ceıasınııı ııffine daiı·. l':ncüıııendedir. 

U ün. 

246 / 2590 Bergama : 'ocuk hııkıııı 
evi sahibi nfiye oycan. 

2469 ~591 Ka.raeabey : Şükrü A~·

h"ı·. 

Ölü kaı·dcşi Hasım Zekinin ınül •rıı- Eııcünıendedir. 
kim mııaş tnatluhuııun kendisine ve-
rilmesini i tiyor. 
.Jandarma komutanı tMııfından dö- Eııt·Unı ııd dir. 
ğüldüğünden ., ika~·eı ~di ıor. 
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Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adreei 

ı462 Bursa : lbralıiın Kaynar. 

1463 'rokad : Tufan Yılmaz. 

ı467 Tokad: Osman Pekdeıniı· ve ar. 
1473 Kırklureli : Ali Çağlar. 

ı4 7 Kırklareli : Ali Çailar. 
ı602 Reşadiye: Fatma ve Ali ağlar. 

171f) Reşadiye: Fatma ve Atife Çağ-

lar. 
ı 44 Artvin : Servet Yazar. 

1846 Adapazarı : Hasan Yılmaz. 
1 47 Adapazarı : Tevfik Alpak. 
ı 97 Gürün : Hatice. 

1942 Clürün : Said Yeneı·. 

ı965 Rize: Hüsniye Hud ve ar. 

1995 Balıkesir : Etem Cnnııüler ve 
ar. 

2196 Ri:r.e : a:r.ire v Hüsniye. 

2341 Aydın : lifemed Gökgöz. 
25 Hl A,vdııı : 1\femed Gökgö1.. 

ArzuJıal lıuli'ıSilsı 

Bazı mahkUmların affi lıakkındııki kanun l iı~r ihıısınııı kendile
rine d t şınilini istiyor. 
Mııhkfımiyet cezasının affine dııiı·. 

l\fc~rutcn tah liyelerini istiyorlar. 
Ölüm cezasının u(fine dair·. 

Ol üm cezasının ta lı fifini istiyor. 
Bubnlnr.ı Ali Çağların ölilm cezıısıııııı Uılıfifini istiyorlar. 

Babaları Ali Çağların ölüm eczasının talıfifini istiyorlar. 

Af kanunundan istif:.d.siııin tl!miniııc chıir. 

1\Iuhakemcsinin ~·!'niden .yapılmasını isı iyoı·. 

Dosyasıtım tedkikı esnasında iddasının da tcdkikini isti,,·oı ·. 

Oğlu Said Yc.ııerin ölüm ce~asının kııldll'llmasını istiyor. 

Ölüm cezasına çarpılması hakkıııdaki Pvrak ınpyanmdn huluıııııı 
l '!)7 mımaralı raporu ist'·:oı· . 

Ölüm cezasına malıkum Mcr.ıcrllıakkmdaki vrakın bir an Pv,·el 
intaeını istiyorlar. 
2556 sayılı kanunun tadilinl' dair olan kanun l iiyilıasmın mü?.a
kercsindc dileklerinin nazım it ibııı·e alınınasma dair. 
9 - V - 1940 tarilı ve 1965 umaı·alı ıırzuhaliııe ektiı·. 

:vrahkfımiy t dosyasının yeniden tedltinını istiyor. 
19 . VTIT -1940 tarih ve 2341 numaı·olı arrulıaline ekı ir. 

III - Bütçe encümenine ha.va.le edilen arzuhaller 

1703 Mardin : Hüseyin Oğurlu ve Yeni IJurcnı kanunundan istifııd leı·inin 1 minini istiyorlaı· . 

ar. 

177:! ~!dinıe : ı~ikı·i Bakırcıoğlu . Oahiliye teşkilat kımununun nıüzak1•ı·e inue dil ·klcrinin nuzııı·ı 
itibare nlınnıasıııı i ti~·or. 

1973 Ankara : • iyazi nkan ve ıır. F'akültı>yi iknıal edinccyc kaduı · yarı leyli olnı·ak devnnılarınm 
temini dilcğine dair 

2496 Gir ·un : l.<'azıl özen. Belediye telmüd sandığı kanun H.iyiha ının nıü7.akeri.'Sirıdc 

dil kJeıinin nazım itibare alınmasına daiı•. 

IV . Divanı muhasebat encümeııine havaJe edilen arzuhaller 

1220 Ankara : • nııw , \'ki Çiçek- Divanı mu hı bat raporlarm m tedkikı nasmun dilek! rini n 

dağ. n azarı it ibare al m ma, ı lıukkında. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal buliisası 

1950 Istanbul: Ali Şükrü Yeni~'lldız . Dinını nıuhas<'bat ı·ııpoı·larının tedkikı esnasında dileki ri nin 
nazan itibare a lınmas ı hakkında. 

V . İktısad encümenine havale edilen arzuhaller 

1265 Ahmed Mnhtaı· ş iı·keti : Muamele vcrgisf kanununun taCii li haklwıdnki kıınun liiyiha
suıın müzakcrcsind<' dileklt•ı·inin nıızaı·ı itibare alınnınsına dair. 

ınw Istanbul : Akif Yazıcı ve ar. Bazı vergilerde yapılacak zam hakkındııl<i 11\yihaııın nıliznkcı·rsi 
t•snasında nıülPuhhidlcrin vazi.vet l Hiııi nazım itibare alıırak 

mulazarrır cdilınenıelcı·i hııkkıııda . 

VI . Maliye encümenine havale edilen arzuhaller 

l!l4:l .-\ııkııı-a: .\h ınrd Ilmi Erı• ı ·. HeyPLi mahsuı;ıı kumı-ile njsbcti askeriyesi katedilmiş olanlar 
hakkındaki kanunwı taciiline dair olan layillanın esnayi mü
zııkeresiııde clil eklcrinin - ııazıırı itibare alırumısı hakkında . 

Vll . Milli Müdafaa encüme nine havale edilen arzuhaller 

J!l26 .\nkııı-n : Sabri Antay. .Askeri ve mülki tekaüd kanununun tadüine dair olan Jayilııının 
mii7-akeresi esnastnda dileklerinin nazarı itibare alınması 

hakkında 

1605 
16::l ı:i 

1669 

1670 
194 

2100 

Vlli . İdare Heyetine h avale edilen arzuhaller 

Ankııra : Vahid Bulat. 

lstıınbul : Vııııide Eren. 

Antnkya : Ziya. 

Tokad : Hasan Aytaç, . 

Ankara : Zekiyt> Ocak . 

Ankara : GillJü Özata. 

)!Jeelisde münhal odacılıklardan birine tayinini istiyoı·. 

Dolmabahçede çalışan eşi Mazhar Erenin ölümü hasebilE• ik
r.aıniyoııinin verilmesim istiyor. 

Hatay mebuslarından Abdullah Mürseldeki aliıcnğmın ıneL
usluk tahsisatındaıı tevk.ifi ile kendisine verilmesini istiyor: 
Mezuniyetinin terndidini istiyor. 

Birinci devrede Diyarbakır mebu~u olun ölü e.'i Bekir cağuı 

hlzmet müddetinin tevsiki ile ikramiyesiııin verilmesini istiyor 
Eski Ergani mebusu Ali ınıdan maaş tabsisini istiyor. 



Kayid• .Aı·zuhal ı;ahibiııin 

- o. isim ve adre ·i 

2136 1 stanbul : I sınail Uygun. 

2203 !staııhul : cı . Di lmeıı V 

227 Uurzan : :i\lfelike Baylıan . 

2426 Ankara : Ruıııazan 13iray. 
. 2546 Istanbul : uphi Kula . 

Hill. 
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.· 
Arıuhal Jıuliısa~r 

'l alovacia yapılacak Ri yaseti airnhur Katibi Uın.lUI1.4ik bina
sının ihalesinde yapılan yolsuzlukdan şikayet ediyor. 
B. B. C. Firmasının bonrba isabetine kar~ı icat ettiği yeraltı 
kuvvei rnuhrike santralı hakkında 
Ölü babasından kalan ikramiyesiniıı mirnscılarma yııprlmı 
tendatındaki yolsuzlukdan şikayet ediyor. 
Meclisdeki münhnl odacılıklardan birine tayini ni istiyor. 
1941 yılı takvimile mnhtarıılnrmdau satın alınması hakkında . 

IX - Kanunlar kalemine hava.le edilen arzuhaller 

ll 1 Ankara : 
lu. 

afer • ami Çopuroğ- Istanbul ~lecliııi ınebusıınında Ye Büyük .\lillrt i.\leclisinde ıne
buıı buluna u Alıdullah Faik in m~busluk müddet ine ai d vesikn-
n m ,·erilmesi hakkında. 

1222 Yozgad : Mustafa Akyıldınm . Evrak kalemindeki münhaJ memuriyete tayinini istiyoı·. 

125 Erzurwn : Asım Araslı. 
1364 Burmı : Oanime .Aatlısu. 

1591 Istanbul : ~uri Özbudak. 

1622 rtanbul : eliilettin orgunç. 
1637 !stanbul : Yaşar Ergün. 

1655 ! stanbul : ;\lüzeyyen Toksöz 
,.c kardeşi. 

16 3 Ankaı·a : Hilmi Keçcci. 

16 4 lstanhul : eliilettin orgunç. 

1766 Babkcsiı· : S. Boğu~kan. 

1792 Ankaı·a : Tiiisnü Şendur. 

1932 l stahbul : Zekiye Karakimseli. 

2022 Ankara: Sıdıka. 

2032 Ankara : ~Iulıtar Kabar. 

2105 Ankuru: .Ali '1'unalı . 

2159 Kars : Musa Y('niara . 

:.'IIebusluk mÜddetine aid ''csika vcrilıncsiııi istiyor·. 
Birinci D<'vı ·cde Genç mebusu o ıın bııbıısı .\li llıı_, ·darın ''cfııl 

tarihinin bild.irilınesi hakkında . 

i\Iülga Meclisi mebusaandak.i nıebusluk müddetinin tevsikini 
istiyor. 
961 sayılı knrıLt·ın bir suı·cliııiıı gönderilmesini istiyor. 
l\Iı>clis Kanunitır kalemindeki ınemııriyet hiznwtinin tc,·~ikiııi 

istiyor. 
Ölii babası Rifal 'l'oksözdoıı ikrarni~·e~inin veı·ilm esiııi isti~·or. 

:\Ieclisc tayin ve terfilerini gösterir hir kıta vesikır ~eril111csini 

istiyor. 
Evvelce istediği vesaik ~uı·ctinin gönderilmi'si hııkkındıı . 

Ceza kanıınuııuıı 160 n<'ı maddesi ıııucibin<"<' hakkındır t:ıkibat 

yapılıb yapılmadığının bildil'ilmesini isti~·or. 

Tokeı· soy adını .. (mduı· olarak tescil <'lt irdiğindeıı si<'il 
kayomu i~aret ı>dilıne. ini istiyor. 
gski Kayseri rQl'~usn ölü Zeki Karakimseliden ınıınş '' ~'.1'" 

ikrnıııiy<' verilmesin.i istiyor. 

l'.lski Konyn ın<'busıı :i\[emed 'l'evfikin ınülga Meclisi Mehu
snııdaki hizmetine nid bir vesika >crilııı sini istiyor. 
i\lülga Meclisi Mehusanda 'l'rabuluııgarb mebusu olarak bu
luııduğwıdan bir vesikanın verilmesini iı:ıl,iytır. 

.Mebusluğa iııtihııh tarihi ill' infikak tarihlerini bildirir hil' 
vesika ve ı·ilın(' iııi i~ti~'oı·. 

.\rzuhal eııcümeninin 23 - 1 - 1939 tarih ve 546 numaralı dos-
yasındaki vesaikm iadesini istiyor. 

2175 .\nkırra : Kiinıil Rıdvanoğlu \ 'e ~ı:ecliste bulunduğu zanıaııa aid hizmet müddetile :ıldrğı mu -
ar. aş ınik<larmm 'tayin ve tesbitini isti~ror . 



No. 
'{ayid 

i.ııim n adreai 
Aı·zuhal sahibinin 

:!17(i 
2231 

235 
2480 

Konya : Abdülhıımid Oflnn, 
)[uzaffer Kılıç. 

Kars : Ali YarvuraL 
Brzurum : Şevki Demiı·yiirPk . 
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Arzuhul lıııli\sıı~ı 

lstikliU ııındalyıı ı verilmesini isti~·or. 
Askerlik yoklaması hnkkıııı.ln .vııpılıın ımıanı lenin tnrih I' C 

numarasının kendisine hildiı·ilnıesini istiyor. 
l'stiklal madalyasile taltifini istiyor. 
187!1 S!iyılr kaı·Rt'nrımenin biı · suretinin Yerilıııı>sini istiyor. 

X - Evrak kalemine ha vale edilen arzuhaller 

11 7:'i Istanbul : N. Aksu. 

1223 .\nknrıı : O. ~uı·i Pmnn. 

142!1 AJlkarn : Lutfi .Atasoy. 
2l!J6 Sivas : Nazife. 

2372 g)histan : Memed Pamuk. 

Neşrettiği 'fiirk inkıliıbı tnı·ilıi kı·onolojisi e~ ı·ıııııı tcdkiki ilc 
mebuslnı· i~in miinasib göriilen mikdunn sııtııı alınmas lıak 

kıılda. 

Esıısiye hukukunıın ( Anay~ıı hukuku ) nanıı altında telif ylc
diği eserden satııı ıılmmasmı istiyor . 
.Münlıal bulunan Matbaa müdürlüğüne tayinini istiyor. 
Arımbal eııcüıııenince luı.kkında ittihaz olunan 1290 numarıılı 
kııı·ar <lo yasının Maliye vekliletinc devrini istiyoı·. 
:n. rx -1939 tııı-ih ve 1255 numaralı ıırzulıaliniıı ncticei nınıı-
ınelesilc: evrakı ınüsbitesiniıı iadesini istiyor. 

2JR6 Kocaeli : Ragıb Akca. Tckaüd m~ınıııelesiııiıı yııpılınasıııı istiyor. 
2.ı94 Eskiş<'lıir : Akif ve ar. 'l'nptt idııı· siuce yapıları yolsuzluk hakkında cvvelce göndermiş 

olduğu arzuhal n ticesinin bildirilmesini j tiyor. 
~4!J!'i ~ahroı ıı.ı : HMon Ka.nı. ~Jvvelce v~ki tıılebleı·i ,·ec:hile 1Hhkikııt için bir nıüffeti~ i;o:aını

nı istiyoı· . 

2497 İstanbul : Pavlaki Melitopulos. Kendisi tarafındau terciinıe edilmiş olıın t>scı·e bir başkasının 
tesalıüb etmek istediğinden şikayet ediyor. 

249R Siird : Şefika Bayam. Muhtacı ınuavenet olduğundıın yardım dilın sini istiyor. 



F - Sualler ve istizahlar 

ı - Sualler 

Birinci İçt.ima zarfında biri Maarif vekilieti n~, Bnşveki\lete ki rcnııııı ıılt ı suııl't ' I'Cih olunmuştııı·. 

biri Dahiliye ve iic:ü 'ricıı ı·Pt l'ekuletinr•, hiri de 

MAARfF VEKALETİ 

1 - !'stanbul nı husu 1\ li Haıııı 'l'ıll'hauııı, 

yen i ders saut l eı·i ve müzakeı·o zamanları, nıektd' 
. kitnbl ıırındııki yanlı~l ık lur 1·c ders proğı·um l ıırııı · 

.Ui Hana Tarlııınııı suali ve 31ııııl'ir n•kilinin 
cevabı aşağıdııdı ı·: 

Tü rkiye Büyiik Millet ~ l erlisi Yüksek Hcisl iğino 

1 - Yeni d 'l'li saııt ·leri ve nıüY.ııkcre zamanları, 

2 - M!'ktclı kitablarındııki ~'aıılışlar, 

3 - Oeı-ıı proğranılnr·ınclıı iRt ikr'ıır. 

Üzerinde vuki ienkidler hakkında görüşleri ni, 
:M.eelis kürsüsüud n ifııdı> huyul'tlıalarını , Muhte
rcm 1\faıırif l'!'kilinnım ric:ı ederim. 

lstanhul nıehnşu 
,\ li Rmııı T:ırhııır 

MAARİF v•KtiJ HASAN ALl Y1!CEL 
(İ.zınir) -

. ayın arkııdaşin n m: l staııhul ııı h nı, u ııınlı
tereııı Haıuı 'rnrhana, rııııarifinıizin hil?cı ııı~s •1 -
leri lıakkıntlıı Yüksek ~[eclisiıı huzuı·uııcln mıı

nızııilır bulurınıııııın iıııkiln hahşettikl 'ri için 
hil hıııısıı teşekkür edcrinı. irahl suııl tııkriı-le

rindeki birin<•i nıesclcdl'ıı bıııılı~•orııın . Oı•r k 
öğretuıcnlcrin, ger k velil riıı, ~ocuklarımızın 

çalışmıığıı vakit. im.kiın. hattil _,·er bulnmaınnlıı 

rınıluıı şikiı~·~t t'tnıeleri \'<' imtihan neti<·l'lt>riııi 

daki i~tikı-aı· üıe ı·inıle nıki teııkitllrr h;ılmınduk ' 

şifalıl sunline Maaı·if v •ki l i Hasan Ali Yıicel ta 
ı ·ııl' ındıın fi - X l [- 193!) dıı rcvııb l'<'rilıııi~tiı· . 

ıııcmnuııiyct Ic kaı·şılaınarn:ılııı-ı, ·;eııclcrıh•ıılırı-i 

:\ fıınrif \'!•killi~iııi dlişüııdiireıı ana mı·~t'lelel'llı'ıı 

biı·i olmuştııı·. Bunu lın11<•tnıek i~in talcbr~· i 

c;alıştnıııak, lıilhııssa evi ~alışınıığu ınü~aid ol 
mayan 1·e <:oenklurımır.ıp bü~·ük hi ı- ckscı-i.vct iııi 

teşkil eden küt leyi da ha kon forlu bi ı- ,1·erclc lnı 

luııduı-uhilınrk çarcı·i, duimıı hııtmı g-elnıL~tiı·. 

itckiın HJ34 senesi 2!) lınzirıınıııdn Yüksek 
}1 elisin knhulü il<~ 2!'il7 nıınwrıılı kıınun şeklini 

almış ol:ı•• lliyihnnm rslınhı ınncibcsiııclr < l\fı•k 

teblerin d cı-s ~ııntlrı·indr rsaslı deği .. ikliklrr ~-ıı 

pılaeağı ,. ıııuallimlen' drrs sııat. l l'ı·i hııı·iriııck 

ınüzaker ~aatlcı·i <lı• ,·el'i lceeği » .'·ar.ılıdır . O zıı 

ııııın Maarif vckillii{iniıı diişüncrsi, dersleri öj{

ledeu evvel ıılnııık l't' t•shııbı ınul'ihl'dl' ı:ı:c<:ı>n mii 
Mkl>rc saatlPrini öğlrdl'n sonı-a~-a koymaktı . 

Hu kanun lu.n hr.; scııl' sonra ?IJn ıırif şlırasınıı 

hemen heml!n a.nıi esbııhı nıurihe ilı· t!'ldii Nli 
leıı yeni '' akit rejimi, orta okul ''~' li~clrı· hnk
kındıı h!'ş s ll<' öncl' Büyük ~! illet ?llı><' lisindı' ıı 

ı.:c~miş o l ııu bıı ruhlııki karıunun tE•ahlıür drıı 

tıılhikine imkiın veı· cek esııslıll'l ıımyıh hulmıık 

içindi . lfarııif şiıı·ası dı:orsll'ri öğll'd('n r ,.,. 1 ynp

ıııa~'l ve öğleden sonı·ıı hir bu~uk saati ıııüzıık -
re.''l' hıı~ı·!'tmeği muv::ıfık hnlclu. Bi1. cl<' hn ku 
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rıırı sene başından itibaren tatbika başladık. 
Tatbik edilen yeni rejimin iki eelılıesi vardn·: 
a) Biri öğleye kadar dersleri yapıp bitirc

bilmck için ilk rlersin başlangıç zamanilc ders 
ve teneffüs saııtlcı·iniu müddeti, 

h) Diğeri öğleden sonraki müzakerolcriıı 

tanzimi. 
Ders haşlaııuı ~natiniıı tesbitinde, Jzmir ve 

1stanbnl gibi büyük şehirlerdeki münakale vıı
sıtaları dolayısile, vaktinde yetişınek meselesi, 
cheııııniyctle dikkate aldığımız bir cihet oldu. 
Miiııakalc vekilliğiniıı şimendüfer tari feleı·iıı 

dc yaptığı esaslı değişme ve ilaveler, lstouhul 
,·iliiyetinin vapur ve tramvay gibi mııhalli na
kil vasıtalannm tanziminde sarfettiği dikkat; 
derse yetişme iıııkitıılarını ders senesinin daha 
ilk günlerinde temin etmiştir. Bazı uzak yerler
den gelc.eek tal elıenin pek erken kalkmak zaru
retinde kaldıkları ınulıakkaktır. Bu istisnai alıvali 
% !J!.l luk büyük bir ekseriyetin hesabına dikka
te almanıağı doğru gördük ve günün üç dört sa
atini yollarda geçirmeğe mecbur olan talebeniıı 

ııara ve vakit bakımından ziyanlarını başka su
rette tela.fi ederek tahsillerine devanı etmelerini 
daha ınuvaiık bulduk. Bu mevzuda Aydın ve 
1zmir vilfıyetlerile temas halindeyiz. !stanbul 
için şu kadar söyliyeyim ki, Tuzla ve Gebzeden 
Erenköy ve Ilaydaı-paşaya gelen talebe gibi, da
ha uzaklurdan da gelecekler zuhur ederse bun
larm derse :vetişebilınelerini temin için tedri
satıı başlaınıı zıuımnı öğleye doğru almak icabet
ıııektedir. Buıınn da imkô.ıısızlığı ıneydandıı d<'
ğil ıııidir1. 

Başlama l.ıtmanlarınıo tesbitinde her türlü 
ihtimali dü üncrek A ve B olmak üzere iki tih 
kabul edilmişti . Ders sekizde başladığı tak
dirde talebcsiııin ekseriyeti için güçlük bulunan 
okullarm daha geç başlamalarına imkil.n veril
di ve bu, bazılarınm dediği gibi yeni değil, da
ha evvel dü~ülorek okullar açılmadan veril 
miş olan ınir ve tebliğin i_çerisinde vardı. Her 
hafta pazartesi günleri ncşredilen Maaril vc
killiği tebliğler dergisi bunun yazılı delilidiı- . 

İstanbul ve hmir gibi büyük şehirlerin dışm
daki viliiy tlerimizde esa.sen çoeuklarunız, s:ıat 
7 ve 7,5 da mektebe gelirler, kapılar açılmadığı 
i~in karda kı§ta ders zııınanına kadar oyna
ınııkla vıtkit geçirirlerdi. Bu böyle idi. iinkü 
rn ml k timizin pek büyük bir kısmmda, diğer 
ılc ı·i meml<'l< ·tlerd olduğu gibi hayat erken 
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başlar ve halkıınızın büyük ekseriyeti eı;ken Yil· 
tar, erken kalkar. Erken yatıp erken kalmak 
talebc için, daha tabii görülmelidir. Bu, eümlece 
malum ve müşellem bir hakikattır. Erken yatıp 
erken kalkma itiyadını 1ıenüz alınıyanları, bu 
medeni ve verimli yaşama tarıma alıştrrınıık 

i<ıin celıid sarfetmeği, yeni neşilleri terbiye üe 
mükellef olanlara düşen bir vazife saymaz mı
sınız? Üniver i telerde sekizde başlayan ders
ior vaı·ken, orta okul ve liselerimizde bütün 
meden1 iiiemin zıddıua ve onlardan geç olarak 
bir saıı.t kaybetme suretile işe başlamak doğıu 

görülebilir ını t Kaldı ki, senelerdenberi çift öğ
retim yapan okullarınuzda ders, ekize ou kala 
başlamııktadrr . Şimdiye kadar bundan, niçin 
kinıse şikayet etmiyordu? Bu hususta lstanb,ıl 

iı:in ileri siiı·lilcıı gü~llikl r .1·eni mi zulıur ct
miştir 

Buııdıııı önceki scııel •ı·de Jıcpinıiziıı ~ah id ol
duğumuz vcsaiti nakliye izdlıamı, bu sene lıa

fiflemiş bile sayılabili,r. Çünkü sabahın doku
zu, lstanbulun uınumiyctle resmi ve bazı lıuSlL~i 
müesseselerinin de işe başlama saatidir. Dcr !e
rin bundan bir saat öneeye alınması, şehir uak
liyııtını da kolaylaştırmıştıı·. Diğer laraftan ls
tanlıuldaki okullarımt7.ın şehrin muhtelif semtle
rine dağılmış olması , işin daha kolay tanzimine 
imkan vermiştir. 

Dainıa temas halinde bulunduğumuz, !stıın
hul valisi, ınanrif müdürü ve orada meşgul mü
fettişlerimiz, .vapılıın yeni vakit ecdvelinin ufak 
tefek ııksamaları olsa da umumiyetlc !stanbul 
i<:in dııhi tam ve kolaylıkla tatbik edilmekte ol
duğlımı ifade etmektedirler. Esaseu İstanbulda
ki orta okul ve liselerinıiz, diğer vila.vetlere uiıs

betle daha ~oktur. 63 vilôyetten İstanbuldau 
gayri yerlerde 31 lis ve 103 orta olmlumuz 
varken yalııt7. lstıınbul merkezinde 12 reımıi li e 
ve 37 resmi orta okulumuz meveuddur. İçinde, tıı
.lelxdnin adedi 2500 P çıkruılar vardır. Bunlar
dan başka lstanbulda Türk ve hUSllSi ve eenelıi 
okullarının bulunduğunıı da unutmamalıdır. "Ee
nt•bi olı.-ullıırındaki ders saııtleri seneler ve s nc
lcı·dir hi7.iın yt•ni tııthik ettiğimiz şekilde olduğu 

halde ısimdiye kııdar en kü ük bi~ şikiiyet rucv
zuıı olmamıştır. Olmamıştır ; <:ünkii 8 veya 
<:e.vrck ıı:eı:e d r-ııe hıışlıımıık , lııtnııbul i in de eı·
ken v~> giiı: değildir. 

• ayın arkadaşiill'un : 
)fnarif vckilliğiniz, yt•ni nl<it rNhcJJeriııiıı 
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sıhh1 cephesini de ihmal etmemiştiı·. :\Iaııı·if şu

rasmrla m ml ketin kıymetli tıb müme~ ili Pi 
bulunduğu JıaJdo bununla da iktifa etmiyor k 
lstarlbul Ünh·enıitesinden, ayni zamanda aH 
sılıhat ş\ha ı azıısından o!an profesörleri ijiyen 
v çoouk bakımı prof "rle'ri bir komisyon ha
linde toplamış vo bu mevzuda reyl ri soı-u lıııuı:c

t.ur. Veı·diklori ı·apor, yapılmut olan işin doğru· 
luğunu ta.>ıdik eden ilmi ve ıhhi bil· vlll:likadıi·. 

T nırl'Ciis zamanlaı·ı i~in bnzı Uldiliit 1eklifiıı

den başka bir cihett değişiklik istemem k lu
diri r. Komisyon azasından biı· profesörümü
züıı öğleden som•.ıki ınüzaker le~. A'a.vıi~ıhhi

diı•, hükmü ile lüzum olmadığım Üniversitede 
vercliği biı· konferansta söylemiş olduğu doğru 

değildir. Bu yanlış tebir. prof örun talebe, 
kendi kendini idare edecek ve veliler ~oeuklıı

rını tam bir nezaı·et aJtmda bnlundumcıık ''ıı

ziyett olduklaı•ı zaman öğleden somaki mü
zakere! 1in, mos !tt Alıııanyadıı olduğu gibi ya 
ihtiyari yapılması;ıı veya büsbütün knldıııla
bileceğini ileri bir gaye olarak ııöyl miş olma
sından doğmuştur. Yerdiğlıniz emi rdtı, dısarıda 

hayatını kazımmak mecburiyetinde buJuııaıı tıı 

lebcye :r.ateıı müsaade etmiştik. ınüzaker !ed 
ihtiyari yapamoınızın sebebi. çocuklarııııızı. 

öğl den sonra sokaklarda aylak dolru ır hıtle 

ıretirm rnek ve çalışma için onlara imkiin ver
mektir. Scııel r son~ bu imkiın kendiliğin

den tahassül edince o vaziyctAı göre tedbir alllı

ınası gayet tabiidir. Rnha: ve güTilltüsüz <:ahş
ınağı temin iein bu gün her sınıfa bir öğret

men vermiş bulunuyoruz. Eminim ki r;ocnkhı

nmız, bu itiyadı kazanacaklar ve kendi k ll· 

dilerine kaldıklaı·ı zamanlarda hile hu itiyadla· 
Tllll bolJllıyacak hal geleeeklerdir. Yaratılışm

da kanı gibi ahilıkı da temi~~: olan \'liıdlıırıını1. 

kendilerine karşı gös ı,rdiğimiz bu ihtinıanıı 

severek ve bcnitn.iy rek karşılı~mı.lnrdır. Hattıı 

müı:nkere saatlerinin uzatılınasını i. yenler 
~;ok olmuş ur. Talebemize ve öğ t.Tnenlerinıize 

vazrJ'e husu ·un da derin hir itim ad lwsl ınekte

yinı. :\lüı.akert' saatlerine iştirak etmek iste
me~·enler -pek av.dll'. 1 tanbuldaki 32 000 orta 
lııhııil taL besinden bu arzuyu izlıll1" dt•nlel'. 
mekteb; mekt.eb yırptığımız tedk:iklerdeıı aldığı

mız rakamlara göre ancak 50 kadardır. 

• unu da tebarüı ettire;vim ki kullıtrıın ı -

zın ınııildi ı·cph<'l rin taalll'\k ed o bu usla~dıı 
daim o ıııahıılli şartları gÖ'1. öniindı> tı.ıtmakhı · 

yız. Onun için verdiğimiz emirlerin - muay~ren 

hudud dahilinde olınok üzer · bu şartlara ııyar 
olmasına itina gösteriyoruz. Alınmış ted
birlerin ufak tefek cihetlerinde ufak tefek ak
samıı.lar olmuş diye veriliniş knrıırlardaıı dö
nülm i asla mcvzubahR değildir. Yapacıığ"ımız 

~ey bu aksayun cilıct l eri derhal ve tanı tashilı 

cttircı'i)k onları yüzde yüz ınuvııffakıyctJ~ ta
lıakktık ettlrmektir. Vakit ecdveli işi de höyl · 
dir ve böyle olmuştur. Bütün öğretmenl er ve ida
re adnmlıırımız, iki ıı.vdıınbeı'İ büyiik biı· itina ve 
rlikkatl bn hnsustıtki cmirlerimi1.i tatbiku ~a

ltşıııışlardır. K nditerin huzuıı:ınuzda te::ı kkiir 
etmeyi biı· bor~ bilirim. lşini iyi .' ·apınamış 
olanların da mevzuat İ<'ablarınıı ı::örl' muııınelo 

ıröreeekleri tıı.blidir. 

ayın ıırkadaşlunnı ; 1 ulıtereın Rıııııı Tarlııı

nın ikinci ~uııli kitnb nıeselessine tıuıllfık etmek
tedir. Bu mesel e şu pare.alara ayrılabilir : Bi
l'inci~i okul ldtablarıııı hazırlamak w yazdır

mak ; ikiıı ·lı,; okul kitabiarında göı-ülcıı yanlış

lıklar. 

Kitab işi, 2259 sayılı ve 3- XI- 1933 tarihli 
kanun hülriimlerinı• uyuJnrak idare edilm kte
dir. Bu kanun, kitab işini devlctleştirıniştir. On
dım önce; bir şehrin muhtelif okullarında, bir 
okulun muJıtelir ınıflarında , hattii bir sınıfın 
müteaddid şubelerinde başka başka ınüclli{lcrin 

haşim başka ' kitabiarını lJnşka başka fiatlarda 
ve seviyede olmak üzeN' okutınak teşettütüıı 

dcıı çocuklarımııı kurtardığı ıçın , bu kanun, 
kültür tarihimizde çok hayırlı bir ba~lanıı-ı~ ~a

~·ılabilir. !Vhıht<'lif liyakat ve görüşte ?.atların 

ııyni ders içiıı yazııu oldukları tül'lü ileğerele ki
tablaı·ın mevcudiy ti; tcdrisatın , icıılı eden te<'!l · 
ıılislc yürüıue. ine inıkiin bırnkınl)·ordu. Ki tah
larm tedkik vo kabulü için muayyeu ı.amanlul' 

ve muayyen tedkik usullerinin bultmmayı .• ı 
türlü değc.ırle.rde escrlerin okul ders kitabı olıı

rnk ortaya konınasınT ı.aruri kıhyordn. O ta
rilılerdc 29 türiii ıılfabt•, 13 ~c id okuma kit&hı, 

7 seri tarih Yaı-dı. Eğer bu tonevvü mükemmel
ilde beraber olsa idi , belki bir Jaido hclden · 

bilirdi. Fakat hakikat, man! sei bunun ZJddınıı 
idi. Biiy·iik Uillet ~[cclisiniıı, söaü g~l'n kanuıüı 
knhul etmesil e; a,vııi rnhtıı vatandaşlar yeti~iıı

m .. vuıtıılarıni:lan biri olan ki tab, iğti~ıııı 
kurtıırılılı. • ·ni kanuna ıı;örc telif işi ya ·mü: l · 

hakaya konmak veyahud ihlisa sahibleriniıı ki· 
tab ~'tW!Iajn nı nıur edilm leri sur \ile ;vüriitül-
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mektedir. Bir senedenberi lise tarih kitablarile 
orta okullarm yurd bilgileri müstesna olmnk 
üzere, yazdırılacak bütün kitablar müsabakaya 
konmuştur. Alfabe, ilk okul yurdbilgisi, tarih 
ve aritmetik, okııma ve tabiat bilgisi için mü
sabakalHr açıldı. İlk ve orta okul eoğrafyaları , 
geometri, aile bilgisi, köy okullan srnıf kitabia
rı musiki kitabı , oı·ta okullarm okuma, tarih, 
matematik, ev idaresi, çocuk bakrmı, musiki ki
tabları; liseleri n edebiyat, pisikoloji kitabiarı 

için de müsabakalar açılmak üzeredir ; diğerle

ri ıle tedkik olunuyor. Kitabiardan şikiiyet eden
ler ve iyisini yapınağa muktedir olan bütün va
tandaşlan bu müsabalmlara iştirake bil· kere 
do yüksek huzurunuıda ben davet edeyim. 

Saym arka.daşlarmı; M'aari.f vekilliğini.zde 

aslil, inlıisarcı bir zilmiyet mevzubııhs olamaz. 
:Matematik w tarih kitabiarı için geçen yıl açı

lan nılüıabakaları, idari ve ilmi rnahzurlarım gö
rerek iııtal ve tocdid ettik. Keyiiyet gazeteler
Ic de ilan olunmuştur. 1\faarif vekilliğile aHika
lı her vatandaş bizden ancak müsavi muamele 
görebilir. Çünkü bu ınevzuda gayemiz, eviad
larıımza doğru , temiz ve ucuz kitab teın.in et
mektir. Buna cm ğini vermek isteyen her kesle 
beraberiz. 

Geleyim yanlış ki tab mesele ine ; bir lise öğ
rctmeniıııizlıı liseler i~iıı 11 sene evvel yazı l mış 

bir edebiyıı t kitabı hakkında yazdığı tcnkidlerle 
ortaya çıkan bu mescleyi Vekilliğimiz, daha ön
ce dikkate alınış ve önümüzdeki sene yetiştiril

mek üzere o kitabın yeni ve müsabhalı tnbmı 

yaptrrmağa başlamıştı. Orta okul ve lise Türkçe 
ve edebiyat kitabiarını tcdkik ıçın topladığı

mız koıııisyona yeni tahtnın 12 for·masmı ve 
ıniitebaki müsveddelerini tevdi ettik. 

Mevznbah · kitab, Kitah kanununun neşrin

den önce kabul edilmiş ve kitaba esas olan 
preıısiblcl'lc fikir! rde ittihad görülemem sin
den yenisiııin yaıdirrlması mümkün olrunamış
hr. Yanlı~lar, bilhassa ntı.zrm Josmmdadır. Yakın 

ıaımııılarda yazıldığı halde dil baknıll11dan e ki 
olan bu cseslcr, müellifleri metinleri yeni harf
Iere dökınekte nılişküllere okmaktadn·. Müto
hnssıslar, taslıih ve tenkid, teşebbü ünde bulu
ııaıılarm ıla tıısbilı ed~ı·kerı yanlı~ıı düştükleri

ni yazını~ ''~' söylenıişlerdiı·. Hu anlatıyor ki 
ıw tıı·IHdeıı lwri biiyük bir tuhııvvlll ~l'~irnwkte 
olaıı dil ve e<lt•bi~·iı1 rıııız, 1"drisleri 111 vztıbalıs 

<•lchığıı zıınııııı 1\lıuıl'if vck ill,ğiıli zaten hnlleclil · 

ıııemiş bir cıe ele ınuvacehesiude bırakmnktadır. 
Bu ıııevzuda saliihiyetli gö.rdü'ğüınüz öğretmen
leri toı>ladık. ,alışıııaktadırlar. Esa~en üç ay
dan beri Ankurat1aki türkrte ve edebiyat ö~ı·et
ıııeıılerini k udi reisliğlınde i~tiınaa davet ede
n•k ayni mesele üzeı·iude mesai sar!ediyorunı. 

Hu cm kler neticesinde şimdikinden dalıa sis
tenıli ,.e ihtiyaca dahıı uygtın bir bal tarzına 
vıı nı.cıığuıuza euıniyetiın devam etmektedir. 

:;;iiındiye kadın· arzettiğim Iritabdan yüı·üye
r·f'k hü1 ün okul kitııhlanııın kötü ve yanlı§ ol
•luğmıu söylemek doğru değildir. Müsbet ilim
lere aid kitabiarda yanlış mevzubiılıs olamaz. 
(.,ünkü bunlar; ı:;alfılıiyetli kiınselcrin e.serlerin
deıı ter ... üıııcdir. Oba, olsa tercüme hataları ve
ya dikkatsizlikten, aceleden doğma tahrir ve 
1ı>rtih yuıılı ·Jıklarr bulunabi ir. Vakl teniddi r
dc hatn diye giiısteı·ilerı hıısu~;ların bir kısmı bu 
l<itahlııı·ııı. ilk tahılarına aiddir. Şu hald her 
~·(·ni tabı ~·aınl lık~;a cn-elce gözden ka~rnış olan 
ı·ihe tl e ı· lııslıih ediliyor demektir. Kitablarımızrn 
yüzde yüz ııüikenımelliği iddia edilemez. !~akat, 
sarfedilı>ıı eınekler, canlı \ ' C canarz bütün vaısı

talal'ldan azıımt istifade il gösterilen ihtimam
lııı· , ayııi ı;uı·etlc ıniikcrnmcliyete doğru yüı·üıı

düğiiııü rla inkar etmek lıııkkou kimseye vere
mez. Dnhıı iyiye ve daha doğruya yürünüb 
yürlinnıecliğini gö tereeek en §aşmaz miyar, 
ıııuluıye ·edir. Eski kitablarla ycuiler kolayca 
kıır§rlaştmlabilir. Hanğileri daha iyidir' Bu 
sualin eevabuıı irfan ve vicdan sahibierine bı
ı·ııkırım. 

Sayın urkadaşlarım, 

Üçüncü dııYıı. pı·oğranılardaki istikrar mese
lesidir. llk okul pr·oğraınlarrndaıı başlıyaynn. 

f'i.imhuriyet devrinde ilk okul progranılan 

lıiı·inci defa 1924 de değiştirilnuştk Bu de
ğişmerı'i.n sebrbi, ilk okullarda tahsil müddeti
nin altı sen den beşe indirilmc i ve derslerin 
Ciiıııhm·iyet ı·ejiminc intibak ettirilmesidir. 
Htındıın Romııki değişme 1926 senesine te~ndüt 
ı·dn. 'fhı değhım , proğramın ruhtındıı ve öğ
retim usulünde yapılan yenilikten doğmuştur. 
Hu yerulildeı·. talebeyi . ahsi faaliyete sevk t
mek, yakrn muhitle atakalı bir suretle .tedri
sııttn bulunoıak ve d r . leri hayat bilği i etra
fmda toplamak gibi hususlarclır. Bu perogram 
taııı oıı yıl tntbik edildi. l936 da yupılan d -
gı,oıuı~ Patimizin progranımda maıı.rif işleri

n · ııid olmnk üzere verilen diraktifleri tedri-



s ata tııtbik tmek ve on yıl içinde elde t>d ileıı 
tecl'iib ·lere nazaran hazı retü~ler yapmaktan 
ııeşet etmiştir. U zamandan b ri ilk okul pı·og-

r..ırnlaı·ında belli bıı~lı bir t;havvül olmamıştır. 
Orta okul ve liselerde programlar 19~4 tc 

değiştirildi. 1923 te ilin edilen Cüınlıuriyet re
jiınine tedrisatın intibaln ve orta tahsil müd
detinin ilk ile beraber on iki seneden on bir sc
neye indirilmesi bu değişmeğe ilmil olınuşluı·. 

Üç sene sonra, 1927 de tarih programları değiş
tirildi. Bunun da sebebi '!'ürk tarihini, ııı.ihvcr 

yaparak t~isatta bulunmaktı. Büyük değiş
me, 1929 da oldu. Yeni Türk harflerinin ka
bulü ve liselerden arabca ile fl\ris icen.in kal
dır:ılııı.ası, orta okul ve liselerde türkçe ve ede
biyat programlarının değişmesini zaruı·i kılmış

tır. Bundan bir sene sonra, 1930 da tarili pro
gramlarını Ebedi Şefimiz Atatüı·kün eınrile 

Türk taı·ih kurumunun yazdığı ! cildlik tm·ilı 

kitabiarına göre değiştirildi. .Ayni zamanda or
ta okul, yurd bilgisi programlaı·ı da' yazılan 

yuı·d bilgisi kitabiarına göre tanzim edildi. 
Bundan sonra orta mek-teb ve 1 ise program

Jimnda yapılan değişiklikler esasta olmaktan zi
yade fizilt, kimya, tabint ve matamatik ltitabla
rmın talebeııin seviy sine daha uygun bir hale 
getirilmesi ve Türk dil kurumunca tesbit edil
miş olan teriınlerle yazdırılınası zarureLindeıı 

doğmuştur. 

1935 te, o zaııı.an mevcud fizik, kimya, ta
biat, 'matamatik ve edebiyat Iritablarının talebc 
seviyesinden yüksek tafsililtı . ihtiva ettikleri 
dikkate alınıı.rak bu kitabiardan hangi balıisleri\1 

çıkarılına ı liizımgeleceğiui tesbit etmek üzere 
mutabassıslardau mürekkeb komlııyoulru· teş

kil edilmiş ve bu derslerin kital)!an bn 
komisyoularca kaleme alınan kılavnzlai'Cla yazı
lı esaslara göre okutulmuştur. .Gene 1935 tc 
Ataarif vckiıletinin eınrilc Üniversite profesörh'
rince garb memleketlerinde okutulmakın 

olan fizik, kimya, mataınatik vıı tabiat ki
tab serileri arasından mektebleriıni.ze en uygun 
göı·ülenleri seçilmiş ve j:ıu seriler türk~eye ter
cüme ve mckteblerinıiz için adapte ltiı·ildiği 

gibi yeni teriıuler göre lii.zımgelen değişiklikler 
de yapılmıştır. 

Cüınhul'iyet devrinde bütün program değiş
meleri bundan ibar tir. (Sürekli ııl.loşlar). 

Aziz .Arkadaşlanm, 
Yeni Devletin kUJ·ulduğu gündenberi ge~en 17 

sene içinde siyasi, ·fikri ve i~timai hayıı.tınuzda
ki bahtiyar inkılablamı maarifiııı.ize ve kültür ha
yatımıza inikas etmemesi kabil miydi 1 Yeni ku
rulmuş bir rejimin yeni hayatı, maarifinde de 
elbette yenilikler doğuracaktı. Dogurn~asaydı 

gayri tabii olurdu. Şimdiye kad11r Cünıhuriyet 
maarifiui idare etmi~ olanlar, bu talıavvüllcı·i 
en az sarsıntı yaparak yeni nesle intikal ettir
mek için ellerinden gelen bütüu gayretleri sıı.e

fetmişlel'dir. Uzun seneler içerisinde, nihayet üç 
keı·re değişmiş olan bu progranılan bir istikrar
sııllık nümunesi zannetmck doğru olabilir mi? 
Tarilıiınizi ba.,kalarının gözü ile görüb göster
mekten, dilimizi öz hazinelerinin servetiııd ıı 

mahrum ve başka dillerin tesiri altında bırak
maktıı.n bizi kurtarmak iııteyen hamleyi hangi
miz irfan hayatımııda tahakkuk ettirmekten 
nefsimizi menedebilirdik? Doğru olduğuna, fay
dalı olduğuna bütün varlığıiDJzlu ina.ndığunır. 

fikirleri, terbiyesi elleı-imize verilmiş evladları

ıuıza inti.kıı.l et tirrnek kiıuin elinden gelebi 1 ir
di? Cümhudyet maarifi bu nakil ve telkin vazi- . 
fesini yapmaktan bir an geri kalmamıştır. 

Buna istikrarsızlık deniyoı'Sa bu i tikı-arsı.zlıib 
hangimiz geri ve kü.J:lenmişte karar YC ısnıra 

tercih etıneyiz 

Sayın arkadaşlar; 

1\!ulıterem Rana Tarhamu suaUerinc cevab
larımı bitirmcden evel ken.dinıce mühiın gördli
ğüm bi ı· noktayı arzetmek ist rim. Bütün med<'
nİ dünyada olduğu gibi bizd ch~ maarif mesel -
sinin yüz ccbhcsi varsa bunun eliisi okutaıı ve 
okuyan kütlede tam bir iıtzibattır. M:ııari

fiııı.izin aksayan vo noksan cibctlerini diiv.ci((•t:ıil 

mck için ilk vazifemiz bu intizaııt ve inzibalııı !<'

mini olacaktır. Yüksek l\lt'elisiıı verdiği direk
ti.fleı·o ve yaptığı kanunla rm nı buna uyarak 
bütün Maarif teşkilatını taın iutizam ve tam 
inzibat içinde çalıştırmııi!;u uğmşıyornz . Yil'fııi 

beş bine varan bir tali nı h •ycti ve bir milyonıt 
geçen bir talebc kütl i, bu esaslam uyularıık 
idare edilmektedir. Bilnıiycnler öğı·cıunelidir

ki, Cüınhuriyet ma.a.rüi, dipdiri ve ~ağlıını
dır. Türk hocası, seve seve ve isteye istey(•, 
mesleki, vatruıi va.zif ·"ni yapmuktadır. Türk 
talcbesi, hür ve şahsiyetlerinin inkişa!uıa mü
said bir inzibat havası içeri inde - dikkatli ı•c 

l!'rbiyeli - ~,alışnıaktadır. Türk Maarifinin du
ha kuvvetli ve daha mükemmele doğru gittiğini 
anlamak için şu anda, sıralarına o turu b çalış.-
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mııkta o1an yüz binlcı·ee Ti:irk evludmın teı:;kil 
ettiği muhteşem ve göğüs kabarttın mıınztırayı 

düşi:in'll'ıek kafidir sanırım . (Sürekli alkışlar). 

ALJ: RANATARHAN (Istanbul) - :\luht "
nnı Mııarif vPki li ıniz sun li n üç nok1asııır du 
tmvir btl)'l.trdul:ır . KendiJel'ine arzT tt'~ekkiiı• 

cd~rim. Mek1ehlerı1e erken ci<'rse başlanmasııııı 
şahsan hen cl<' tarnftarım. Öğleden sonra saat 
16 ya l<adar tıılehenin ıııektehdr lnılunmasnıı 

~ok göı·eııit•nlt•ıı dt' değilim. Üğled{•ıı sonra lıir 
bu<:nk Haııl ıııüznk!'reye 1ahsis edilıııiştiı·. ll~ri
ne hocaini'Dı arlecli miisaid olunca btt müzakere 
saııtlerinin tn! bi kal dersini saat. lcriııe 1alıvil 

ı•ılilıııesi de fayclalr olnlıi l ecektir. 

lkinci nokta luıkkıııdıı venlik iP.ı ·i izah lardan 
nıılaşılıyı!l' ki hazı nıel<teh kitablaı·ında bnzı yaıı
l ı ş lıklıtt' 'ın('Y(·tıdduı· ve bıı yıııılrşlıl<i ımo tashihi 
için t('db,il'l('ı · alınnırştıı·. Ynlnız nıevcucl olan 
yanlı§lıldardaıı dolnyr nıesul ve ınuatcb tutulma
sı icab l'clt'ııle ı · vn.ı·sıı ıntıhterern Ma.arif vekilinin 
bunlara ınüsaınaha bnyurnıayacaklnrıııdan cnıi-

ni ın . fltı ,VUlllıŞiUI'I tasJıilı edi li b 1 aRJıihJi Jdtnh· 
lar tcvzi edilineeye k adat· tal ebeniıı el i erinıle 

hnlunıın kitabla ı'lıı yıııılı§lııı·ı vel{fı] t tarafnı

f'laıı, sn yı fa ' 'e satırlar tasrili edilerek, tıım im 
edilm ek su ı·et il e tAi••lıeyc smrJta hocalaı·ınıır 

iiııüııde mevcud yanlışlarm tashilı ettirilmesi 
zaruridir. Bu yanlışlaı· i~inde ıuiielli:fi olan ho
caıuu dersine kü:ıtyetsizliğini gösteren neviden 
ba his buyurnıadılaı· . Hııhis lıuyurmadık l arnıdaıı 

lı rıı (]e böyle bir var.dyetin ınevclıd olmadığı ne
tic<'sine varıyorum. 

Progroırılıırdaki i tikı-aı· ıneselesine gelince: 

Hakiki ihtiyacılıwrıı ienb ettirdiği değişiklik
leri JI'Ogroınlarda yapmak zanıl'idir. 13tı takdir
d<' lfizım olan, dcı:s scıı esinden evvel yeni kitah· 
larm hazır huhtndunılması, hocalat>m srnı:flav 

aı;ıln· a~rlııınv. tereddüdsiiıı tedrisatma başlrya

lıilnwRi ,. ~ rPııi derslerin de tıılehenüı eskid en 
öğı·eıınıiş olduldnr ile insicaıru kaybettirmiyecck 
sıırrtte Wl'ilıuesid iı·. 

DAHİLİYE VE TİCARET VEKALETLERİ · 

2,3 - lstıınhul m<'htı$U Ali Hana 'rarhııııııı. ]>H· 

zm·Jıks1Z satış meeburiyctine mtitedair kanunun 
tatbik sureti hakkındaki şifnlıl snal takı-irine Da-

Ali Rana Tarhanın suali ve Dahiliye ve Tica
ret vckillerinin ccvablıın aşağıdadır : 

1'. 13. M. M:. Yüksek Roisliğinc 

Şu noktaları, Büyük .Millet Meclisi küı'Süsün
d<>n tenviı· bu~TUrmalarını, Mulıterem Dahiliye ve 
'l'ienrct Yekillcı'İntlen rica ederim : 

ı - ı eylul 1938 tnrilıind meriyete girnıiş 
olan pazatlıksız satış ınecburiyetinc dair kanun, 
şimdiye kadar nel'clorde ve hangi maddel4't' li:>:(•

riııd tathik edilmiştirY 

2 · Bu lı:ıınunun yedinci nıadılc.~i mucibiıwr, 

Belediyeler ve Ticaı·ct veka.lcti tarafınılan nere
lcrcl v ne kadar ıncmuı· tavzi! edil:ıniııtirf 

lıilye vekili Fayik Öztrıık ve Ticaret vekili N azmi 
Topçoğlu tıırafmdıın 13 - XII . 1939 da cevab ve
rilmiştir. 

3 - Bu kanunun hükümlerini tatbik ile tn\'Zif 
edilmiş olan memurların piyasa işlerinde ihtisas
ları )dtfi derecede midir? 

4 - Bu kanunun tahmil ettiği vazifeteri ifıı 
<>dt>ı-ıler, tedkiklerirıi ne gibi vesikalıır ve kayidlcr 
üzeı-inde yapmaktadırları ve ihticaea salih malu
mat bulmakta miişkiilıtta uğruyorlar mlY 

5- Bu kanunun tatbikı yüzünden patıalılık \'Ü

cııde geldiği doğru nıııdurf doğru ise, önüne g\'
çilnıek için ne gibi t dbirler alınmıı;ıtırf 

6 - Bu kıınımun t.ntbikmdan şimdiye kadar ue 
neticeler ııluııruştır' alınan neticelere gör il eri i 
i<:in ıw düşi:inüliiyor7 

İstanbul mebu n 
~\li Rnrıa Tarhan 



DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
- Memleket halkını yalandım alftkadıır ed ıı 

bir mevznun lıuzurı:uıu)\da milzakeresinc vcsile 
verdiğinden dolayı muhtcr m arkadaşım Ali Hn
İin Tarhana billıas~a tc.,(!kkiir ederim. 

Filhakika btı kımwnın tatbik edildiği :vcrJ 
lerde mevcud vaziycti ve aluııın n ticcleri umu
mi bir surottıı mütalea etm k i'lıydalı olacaktır. 

Pazarlıksııı: satış kanunu belediyeleı·e bir tukıııı 

vazifeler vermiştir. Fakat bu kantınuu yedinci 
maddesi bu vazifelerin kontrolünün lktısad ve 
kaletine, şimdiki teşkilatıınıza göre, ,Ticaret ve
kaletiııe tevdi etmiştir. Böyle olmakla beraber 
arkadaşımızm takririnde Ticaret vekaletile be
raber Dahiliye vekaleti de muhatab tutulmuş
tur. Diğer taraftan umumi alakası dolayıaile 
Dahiliye vekilieti de bu iş hakkında bazı malu
matı edinmiştir. Onun için bendeniz de burada 
bazı noktaları arzedeceğim : 

Kanun Ankara, İstanbul ve İzmirde tatbik 
edilmektedir. 

Hangi maddeler üzerinde tatbik edildiğini 
şimdi arkadaşım Ticaret vekili burada izah ede
cektir. Ben tekrar etın:iş olmayayım. 

Belediyeler 'bn vazifeyi mevcud teşkilatın ve 
bu teşkilata mun.zam bir vazife olarak ifa et
mektedirler. Yahuz Ankara belediyesi bu iş 

için ayrıca beş memur da tavzif etmiştir. Tabii 
diğer teşkilatta çalışıyor. 

Çalışan memurların bu iş üzerinde ihtisas sa
hibi olub olmaclıklarını soruyorlar. Kanuna gö
re yapılacak iş. etiketlerio mevcud olub olınadı
ğuıı v bunların mevcudiyetine rağmen pazarlık 
yapılıb yapılmadığını tedkikten ibaret olduğu 
için burada ihtisasa lüzum görülmüyor. Memur
ların bundan başka bir sali\hiyetleı·i yoktur. Ya
ni fiatın koumasında, ,kanuna göre memurların 
alakı~<ı ve vazifesi mevcud değildir. 

Bu kanuntın tatbila yüzünden bazı roadile
lerde ve lıilbassa manifatura, ayakkabı, hazır 1-
bise ye sair eşyada fiat tercifiiü vardır. Tcref
füün aebeblerinden biri de müşterinin öteden
beri pazarlıkla alış nriş etmeği itiyad tıııiş 

olmasıdır. Mal alacak insanlar uzun müdd t
tenberi pazarlıkla alınağa alışık oldukları için 
gördükleri etiketlere tamamen itimad edemiyor
lar, müşterinin bu temayülü, tüecarın fazla ka
zanmak ternayülfı ile karşıla lYOr ve tiketlcr 
üzerine fazla fiat yazılmasına R<'h(1b oluyor. Bi
~ r.aptığımız tahkikata gö!'e aldığımız netice 

budur. Şu halde etiketlere itirnad edebilen müş
teri bu işte zarar görmektedir. Şimdiye kadar 
alınan neticeye gelince : lstanbulda bu kanuna 
muhalif hareket sebebile 1028 za.bıt varakası ya
pılnıL5 ve 1028 kanuna muhalif vaka kaydedil
miştir. Bunlardan 7140 lira para cezası alınmış
tır. Bu suçu tekrar ettiklerinden dolayı dört 
mağaza knpatılmıştır . Ankarada 910 vaka tes
bit edilmiş, 2597 lira para cczMı alınmıştır 

ve tekerrür suçile 50 dükkan kapatılmıştır. 
İzmirde ô88 vaka tesbit edilmi tir. 599 eti

ket olmad ığı, 78 i de -pazarlık yapmak k y fiyeti
dir. Bunlardan 1998 lira 10 kıı:-uş para cezası 
alınmıştır. 16 cli.ikkiin tekerrür dolayısile kapa
tılmıştır o 

Bendenizin bu mevzu üzerinde arzedeceğim 

malUınat bundan ibarettir. İşin diğer •noktala
rını Ticıu·et vekili arkadıı.~ını izah cdece~crdir. 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOO-LU 
(Aydın) - Muhterem arkadaşlar, Rana Tarhan 
arkadıı.,ııruz pazarlıksız satış kanunu tatbiluıtın
dan alınan neticelere ve bu hususta neler düş(i
nüldüğüne dair Ticaret ve Dahiliye vekilloriıı e 
bir sual tevcih buyurdular. 

K ndinlerinc büyük bir memnuniyetle ve tc
şeklı.-iirl erimi arzedcrek, cevab verrneğe şitab 

ediyorum. Zira bu kanun üzerinde artık vuzulıa 
varılmak zamanı gelmiştir. 

Suııl altı kısımdan terekküb etmektedir. Alı
nan net·icelere vo atiye tnıılluk den on kısmı 

bu takriı·iu sikl et met·kezini teşkil etmekte oldu
ğu i<:in, lm nokta iizerind tafsilfitıı girişrnek 

iiıı:ere şimdi sunlin daha cvvellı.'i fıkralnı·ına, 

muhtasar ve mücmel surette, cevabiarı ını ar;;:cdc
ceğiın : 

I - 1 eylOI 1938 tarihinde meriyete girmiş 

olan pa?.arlıksız satıf mecburiyetine dair kanun, 
şimdiye kadar. nerelerde ve hangi maddeler üıc
rinde tatbik edilmiştir? 

Arkadaşlar, bu hususta, kanunun ilk tatbi
kine gcçildiği tarihtenberi bir değişiklik olma
mıştır. Bu kanun, üç büyük şehrimizde, Ankara, 
1. lanbul ve İzmirde tatbik edilmektedir. 

Bu üç şehirde, etiket koymak Ye pazarlıksız 

atış yapmak mecburiyeti, bakkaliye, sebze Te 
meyvalar, etler ve içilon şeyl er gibi her türlü 
gıda maddelerine, tuhafiye, manifatura ve gi
yim eşra ına, ayakknhılaı·ına ve !!527 numorah 
kararnıımen yazıh sair maddelere teşmil edil
miştir. 



Denebilir ki, kırtasiye, ,inşnat malzemesi, hır
davatçılık gibi bir kaç ticaret şubesi hariç olmak 
üzere, kanun, halkın ihtiyaçlarına tekabül eden 
maddelerin en büyük kısmı hakkında tatbikat 

.görmektedir. Evsaiın etiketlere yazılması da, 
tereyağı, sadeyağı, nebati yağlar, etler, ,sular gi
bi bazı gıda maddelerinde caridir. 

II - Bu kanunun 7 nci maddesi mucibince bc
lcdiycler ve Ticaret vekilieti tarafından ncı·elcr
dc ve ne kadar memur tavzif edilmiştir' 

Kanunuıı tııtbikı, esas itibarile belediyelere, 
belediye zabıtasına mevdudur. 7 nci maddeye 
nazaran, Ti~nı·ct vckiilcti, bu tatbikatı kendi 
nıı:ımul'lurı nı~ ılasilc kontrol cdchilcccği gibi, 
bunları bizzat hıı tatbikata nıcıııur dahi edebilir. 

Belediyclcı·, bu kvnıınun t.atbikı için, yeni 
teşkilat .'·apmış d,•ğillcrdir. Mcvcud zabıta ınc
ınurları lııı işlcr.i elP ıntııızaın \'azife olarnk iizer
lı:ı·in!' alınışlıırclır. 

\'pkfill'linıiz, CVI'clfı nıumknbe içhı , nıiiL:tki
h~n himıl kııııuııuıı totbikuıa iştirak ctmrk 
üzere, lı.mır ".l lstaııbulda bulunnıı ihrıırnt wı•
t rolödcrill':"n \'C Ankaı·ada da ay•ıi büt''lllllll 
11ll)l'kez ın,••ı.ı ı lııı·ırHiıııı bir kısm ını n ıcınur c,vle
mi~tir. 

lliivc ctıııdi,,· inı ki, şehir hıışıııa bn üç döı-t 
ıncnıuı· i<;in oalıi, bu işler ınuıızmn bir vaıi{c

ılcn ihaı·e~ t' ,., Bunla rdıın dıı ha ziy.ıde. ihracal 
mevsimi lı:ıı <·iııdt• istifade cdilıncktcd:r. 

ncnıc•k l'•\Jyor ki, bu kanun, bir çok 'l!Pilllll'

lıırı clııiıııı ı,urettc• nıc~gnl <'dclıilecck \ibatıa 

yazifelcri il :; ,·n t• ttiği halde, telmbü~ eden ü•ş

kilfıta ına t 'k değildir. 

Birıı ı ; ı ı H vcr!'<·t•Kiın izah at ,·p vcn•c<;ğiııı 

ıı~t.i~clcı· bııkııııııı.tlııu, hıı nokta.vı bilhassa işıı

l't't ederim. 
Il f ve I\' - Bu kanunun hükümlerini tııthik 

ilt· tani!' edilmiş olan mcmurlaıııı pi;v::uıa işle

rinde ihf.isı : ::ıırı kafi midir 1 
Ru kanunun tahmil ettiği vazifeleri ifa 

edenler-. tetikklerini n(' gibi veııikala r ve k.ıyı.l

lar üzcı·ine yapmaktadırlar? lhticaca salilı ıı·ıı
lüınat bulmakta mü~·küliita uğnyorlar mı! 

Arkadaşlar hu ınevzuda ıniişkülfit,mız ın.: · 

nıurlarm ihti.~a~ınn tcnlluk cdt'n lıususlaı·daıı 

ileri gelmiyor. 'Esıı~t·ıı, hu işlerde, piyı~'ayıı ınü

tenllik bir ihti>ıasıı ihtiyaç da lillısedilmcmekte
dir. Bn it hir 1.abıtıı memuru bilgi ve tccriib . i 
kufidir. )!ııamııfih, vekiUetinıizin bu işlerde kul-

landığı memurların en ey i yetlşmlş ei manlııı ·t-· 
mızdan olduklarını söyleyebilirim. 

Bu kanunun tatbikatında, memurun rolü bit 
zabıta memuru roliidür. Tayin edilmiş olan 
maddeler üzet·iııc etiketler konmuş mudurY 
Pazarlık ~·apılıyor ınu 7 İşte memurlarm baka
cakları hususların başlıcaları bunlardır. En
nun için ise n'ıcmul'lar, dükkfuıları gezmek, ha
zun bizzat ıııüşteri gibi hııreket eelerek pazaı·

lık vakalarını yakalamak suretile hareli:et cdcı·

ler. 

Bu sebeblc vesikıı. veya kayidler üzerinde 
tedkik gibi lı;Uere ınahal buhuımıınıaktadır. Bu 
nevi tedkikler ancak fiatları kontrol bakımın

dan lüzumlıı oluı·. Halbuki, kanwı, fiatların 

tekevvününe kal'ışnıış değildir. Fiatlar, kendi 
kan ıuıları dalıilinde teşekkül etmekte, etiket 
usulü ise fiatlarda al niyet suratile rekabeti 
te.1"il' eylemektcdir. 

V - Bu kanwıun tatbib.-ı yüzünden pahalı

lık vücude geldiği doğru mudur1 Doğru ise, 
önüne g çmek için ııe gibi tedbirler alınmıştır' 

Kanunun tatbikı yüzünden, umumi surette, 
pahalılık meydana geldiğini söyliyemeyiz. Hat
ta, etiket vazı usulü, faydalı olmuş ve kanunun 
müsbet bir tarafını teşkil etmiştir. 

Buıiuııla beraber, şurasuıı bilhassa kaydetmc
liyim ki, pazarlığa tanUi\.k eden hükümlerinin tat
lıilmıda şedid ve daimi bir kontrol temin edilme
diği takdirde, bu kanun, pahalılık tcvlidine veya 
daha doğrusu, pazadık yapmayanlar için zararh 
olmağa müsaiddir. Bu nevi vakıılar olmamış de · 
ğildir. Bunun sebebi şudur: 

Pazadıksız yani maktu fiatla satış usulün
de, 'r.t ilrctlt:re yazılan fiatlaı·, mağazanın son 
ve kaU fiatleri olması icab eder. Bununla böyle 
olması, tabi1 ınaktu fiatle satış usulünün bir iti
yad halinde teessüs etmiş bulunmasına ve hiç ol
mazsa geniş ve devamlı bir kontrol ile pazarlığın 
imkilnsız bir lıııle getiri~ş olmasına bağlıdır. 

Halbuki, lüzuınlu olduğu kadar geniş bir kon
trol temin edilemeyen malıal ve zaınanlıırda, eti
ketlere fiatıerin bir pazaı·lık payı bırakılmıı.k su
retile yazlldığı görülmüştür. Binaennlcyh, böyle 
bir mağazada, paz:ırlık yapınndan satın almış 

olan vatandaşın zarar gördüğiinü kabul etmek la
zımdır. Bu hadiseler mün:Cerid dahi olsalar, ebern
mj ycti aşikardır. 

Buna karşı çare ve tedbir kontrolü ~enişlet-



·-:m-
ıııek ve sıklaştırmaktır ki vekliletimiz, bu yolıı 
müracaat etmiştir. Az evvel d arzettiğim gibi, ve
kal<'timiz ihracat kontrolörlı>rinj sık sık şehir da
hilinde konirole s •vketti . Bunlar tarafındmı bir 
c:ok z:ıbıt varaktıları tutı:ılmuştur. 

Bina nııleyh, ancak uun bir konlrollcıııin •dil
rnek suretiiedir ki :(iatlcrdelri pazarlık payı indi
rilebilir. Bundan da- şu netic yi çıkanyorum : 

Bu kıınunun hayatı, geniş, d vamlı ve ınu 

sirrane bir kontrollin icrası imkl\ııl:ırma hıı.ğlıuır . 

Bu nolctaya tekrar avd t edeceğim. 
VI - Bu kanunun tatbik ın dan şinıdiy ka

dar ne n ti<ıcler alııınıı~tırt Alımın n ti eler-e gö! 
ro, ileı'Si için ne dü. iinüliiyor 

Az vvel de raptığım gihi, tik t u. ulü il pa
zarhi!ın menınuiy tino dair hükümlı-ri t frik de· 
rek gö7.den g irmek daha muvafıktır: 

Fiallcrin etiket ile halkın ıthlaına vıızı usulü 
lii7.um.~uz ve faydMız bir şey değildir. Rekabetin 
en mühinı şartı, takdir huyurulur ki fiatierin ale
niyetin.dedir. Etiketler bu aleniyeti iyi bir ş kil
d temin etmektedir. Bu gün mağM.alarımızuı 

eaınekfmlıırmda fiatleri görmektc vıı muhtcli[ 
mağazaları rnuknycse etmek imklinını bulmııkta

~·ız. Bu bir faydadır. 
Diğer taraftan, halen içinde bulunduğumuz 

ııhval. satış fiatlarına dıılıa ya.lrnı bir alaka gös
terınemizi icab ettirdiği için, fiatıarn mtitt>nl
lik tedbir)cr aldığınılz takdirde, etiketler bu 
tedbirl rin lüzuınlu bir unsuru olmağa nam;ı:etth·. 

Bn bakınıdan da tiket uı.'lllünü faydııh görü
yoruz. 

Kanunun pazarhğı meneden hüküm! rino ge
lince, burada vaziyet ayni d~lldir. Bu ÜQ !ic

lıird paı-Aırlıksız satış uMulü yeri ş-miş midiı·! 

Böyle bir neticcnin, bu kadar kısa bir zamon
da alınını. olmaııı, esas itihıırilc de mümkün de
ğilclir. Bunun i~in eski bir itiyndın yeı-int' ~-<'ni 

bir itiyadın kaim olma.~ı zaruridir. Binnenllleylı , 

ınııktu fiatla, fakat hakikaten maktu fiııtlıı sntıı 

ya.pnn mağa'l,ular gittik~P ~oğalınaklu beraber, 
kanunun tnthik edildiği üı: ş~hirde pazıırlık ya
pılnıadığını söyliyNıti~·e<'eğirı\. 

fştc kıınunun tatbikatınila en büyük mü ·ltii 
lümnr. lını·adadır. Ştı s lıcble ki, hlr kanuntm 
koydu~·u menınuiyct hükmüne 111ğmcn puzııı·hk 

~·ııpıldı~mı. iıdetlt'rin kıwvetiııi tııkdir ı>dı•rl'lt. 

nıuvakkat<'n knbnl lmt•k suretile dt> yolumuzdn 
de,· ıını etsck, bn.,kn bir ınıılızurnn meydana c:ık

tıa-nıı gtirtiyomz: Bu da, az evvel ·öylcditim gi-

bi, yıı itiyadı veya kıınıına dayeti dolayısile 
pazarlık yapmay an kimselerin bıı.zı mağazalarda 

veya kontrolün iyi~ tPsir gıisterrııediğ'i zaman
larda ztırar görm<'sidiı-. 

Buna nıani ohnak ve kanundan bir iıetiı· • 
alabilmek için bir· tck ~are vardır : O da, yalnız 
bu işlerle meşgul olacak kontrolörlerden mü
rekkeb olduk~a g nlş hir teşkilat meydana gc
limtek sureti! hcm!'n h<'r gün, bilafıy>ıla, alım, 

. atını işler'ini koı11 rol ııltınıln buluııdurmDktır. 

A11cıık böyle haT'<!kct ı•clilıliği tııkdirdr, ka
nundıın netlee almnbilh. 

Tabii, güıılük tiearet ınuameliitını h~r gün 
kontrolör memnrlnı-ın rnüdahal<'si altında bı

l'llkmanın ticnı-ct hayatı ve hatta müşteriler 

i<,:in ıstırubsız olmayacağını, şiddet ve taeyik. 
nltıml:ı bulunmak gibi bir Jıal !'tİ ruhiy nin ~<'

Yelliid edebileceğini de hesaba katmak lazım

dır. Şedid bir kontrol kanunun bihakkın tnt
bikı için zarnıi olrtıalda beı-abcr, idare a_vııi 

zamanda arı<'ttiğim miili\hııv.a karşısında bn
lunrnaktadır. · 

Te~kilat. bakımıııdan bu günkü vaı:iyctiıııi

Y.C gelin~, b lediye za:bıtıısı teşkilatı bu işi de 
nıunzam bir vazife olııra ifa etmektcdir ve 
kati_vrn kiıfi lleğildir. 

Miitıılensına müracaat ettiğim valiJerimir.in 
de bu noktada birlcştikl ı ini gördüm. Vekfı

Jetimizce tavılf edilen nıcınurlnr ise, csasen 
~~~ ·kaca ''ıızi[el eı-i oları memnı-lıırdır. Bunlııı·, 

müşteri gibi lıııreket ederek pazarlık vııkalaı·ı-

111 te..~bit rtm ktc çok guyr •t göstcrmişlet ve 
iyi neticeler alabilmişlerdir. Fakat, dediğim gi
bi, zaman zaman ,\'apılım bu nevi k\lntroll r kiifi 
değildir . 

Hulasa, bu i , b~h başına bir kadroyu iş

gal erle<'ck vüsat ve ehemmiycttedir. Binaena
le.l'h, ~ r bunu temin ed meY.Sek kanundan, 
iyi neticeler almıık şöyle dursun, zarar tev 1-
liid edeceği kanaatine varıyoruz. 

T kiliit m elesi kanunıııı hayatiycti ıçın 

birinci şnrt olmakla. beraber tatbikattan Şll iki 
ııokta~rı d:ı not ettik : 

Pazarlık vakaları üzerine, eezai hiikünıle
rin tatbikı manleser gecikmektedir. Bazı yer
lerde, bilhassa lstıınbnlda, bclcdiy enetim ru 
~ok malımuldür. Zııbıt vaı·akalarının 

göı·m i istcv h;t m ı g l•iknıektediı•. 
cezanın mıınevt tesirini iınle ediyor. 
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Ce.zaı:ıın mikdarı ise, azdır. Binn,etice, bir 

mağaza ic,n .uzun fa.-ıtlalııırJ.ıı, bi-r defa yakalan
mış olmakta ltiç bir ıacnr göııüJmü,yor. l'(üşte

riyi müuasib tenzilat ilc memnun etmek, bu 
küçük zararı zaman, za,maıı i.kıihama değmek
t edir. 

Kanun bu iki bakımdan ışiaha müh,taçtıı· . 

Mıııımafih, eğer teşkilfıt meselesi ayni zaman
ila haJJedilmczse, yalnız bu nevi tadilllt için lıu

zumnuza gdmektc büyük bir 'fayda görmüyorum. 
Hıılfısa, t eşkilat meselesi hall edil emediği tak

dirde, nıı·ılaeak netire I'C Yüksek Mcelisini-
7.e arzedilecek teklifin ne olabileceğini tahmin 
etmek, rnıınLY.ııtıma nazıu·an müşküJ dcğildiı·. 

Diğer taraftan, tcşkil i.tt ın ku.ydetti ğim ehemmi
yeti, bir., alııuıc·ıık neticenin nıahiyrtiııi ele hr
sııhıı kalırıııklaıı ıniisluğni ka.lıııı.'·uc·ıı k1ır. 

Bu ~ün, mulıt.rı-em arkadaşıının sualine ce
valıen bir t.eklil' getirıııcdiın . lliikfım cliınir.. 

bu günün ahval ve şartlan ilahilinde lüzumlu 
göl'iil e ıı salilhiy tlel'i yukmda Yüksek Meclisi
ni?.den ı·irn ctnıek t;wı.vvurundadır. .l:hı snJ.ii lıi 

yetl er ve ril diği t akdirclc, fiailcr, iJıtikar, mem
leketin i ıış .. sinin temini mcv~ulaı·ı esa.~lı bir 
suı·rtte ele ıı lıtıaf'aktı ı ·. Böylece, pauırlık:ır. :sa-
1ı~ mcvzuuna bıışkıı yollardan temas etmiş ola
ca~ı z. O r.amnıı, daha geniş tecrübeler ve inı 

kibılarla ıııüı·t'hlıe~ ola ı·ak, ilaha isııbetl(' karar 
l'c ı·cbilc(·('ğiz. ITatta, isten ilen takiba t ~·aıııla

lıileei'ği haldl' ilııhi , başkaca hi ı· karara varıl

ması l azııngclih gelmediğinin sarih bir ~ıı ı·ettc 

Yiiks k Mer lisc ıırv.etrııek imkitn.uıı bulaeağız. 

:\Ieri.vettc kald ığı müdrlct<:e bu l<anuıııııı ııın -

nevi kıyınet ve itibarı , tatbi!mt ve halkın men
faatıeri .bakımuıilan hu usi bir eh eınnı.iyet arıet-\ 
ınektc . olduğu cihetlQ, bu günkü boyanatıma tam 
biı· kıtti,vet verınemekliğime müsaade lıuyu~ınanı -

7.ı hilhasııa rica ederim. . 

Şunu ilave edeyim ki, kısa bir zamanda nihai 
karara varmak Hükılmetin de arzusunu tekabül 
etmektedir. Bu karara kadar, geçecek zaman zar
fında dahi l<arnuıun tatbikatını ~evşetmemek ve 
bütün ' kadro iınkfuılamnıxdnn istifade etmek su
rutilc, i>)ltret etmiş olduğum ınahzurların tev llüd 
etmemesine çalışacağır. . 

l\faruzııtım bundıın ibarettir. 

ALİ RANA T.AR~ (İstanbul) - Mı.ıhtc
rcm Dalıili,ve ve Ticaret vckilleı:ine, lfıtfettil{

l<> l'i cevabiarelan dolıı,yı arzı teşckkü ı· ederim. 
M.uht~rı>m vckill ~rin ir.ahları ilc de plllGarlık · 

.-ız satış k~ ııuııundıı.ki 7-ayıf noktalaı· tamamilc 
tebarüz etmiş oluyor. Bu ıai f nokta.! ara karşı 
nıubtereın Ticnr t vekili esaslı teşkiillta ve ka
ııunda. tadiJat i <ımst.Jıa· lüzunı göı•ü,yorlM. Bun

ları derhal, nicin t<'klif tmediklrrini d iıalı 

ettiler. Bu :işi dolııyısilc bııUeılecek bir layilııı

nm :Meclise takdim edilmek iizııre old uğ:uuu b -
."an buyuru~·o rlar . Şu halde yakıtıdn, takılimini 
lliikfıınctiıı de arzu ettiğini söyled ikl eri lıu la
yi lıayı boldemek lazun geliyo ı· . O zamona ka
dar bu günkü m vıma.tla yani pazaı·lıkJ'!z satış 

kanununun bn günkü hükümlerile ve bu günkü 
imkfıula alınacak tedbirlerdon de büyük bir 
!ayda ıımmanııı doğru olırııtdığıru da nıuhteı:cm 
Yokilin ifailelel'indmı anlamış buluuuycıruı. 

TİCARET VEK.AL.ETİ 

.ı- Vonılı nıchıı:u .:.la;dıar :\f ü fiıl Kıınsuııuıı, 

ihtiknrıu de,·anı wa meydan v rilmemek için alı
nun tedbirler Jıakkrndal<i şifahi nal tııkririnc 

l\Iazlııır 111üfid 1 ıınb'untuı ~ma li ve Ticaret vc.>
kilinin ccvabr a~da.dır: 

Yüksek Reisliğe 
İhtikii.r şiddetle devam ediyor ve hatta Ana-

Ticar<>t vekili i: a;~nıi rope.rıirl ıı t.ara t:ından 27 -
Xl r - 19:39 d ıı cevab vt~ı·ilmiştiı·. 

doluya il'a,vct etmişti ı·. Mcmuriu v orta sınıf 

Iı ~ lk is<' ı ıı yilı<lım ıslıl'nlı iı; iuılrdir. lh tikil l'm 

dcvıımına ını>ydıı.n vermemek için şiddetli tedbir 
alııım.ası ıamanı çoktan geJ.m.ittir. Iılük1imetin bu 
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babdaki noktai naza.rr nedirt Ve ne yapacaktrr'. 
Btı hususta Ticaret vekilinin Mecliste hemen şi
fahen cevab vererek bizi teııvir etmesi için i bu 
şifahi snnl takı-irini takdim ediyorum. 

Çoruh mebusu 
Mazhar l\Iüfid 1 uıı.~u 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOOLU (Aydm) 
- Arkadaşlaı·ım ; bu elem li dııkikamzda pek te 
hoş olmayan bir mevzu üzerinde size izahat 
Ycrmek mecburiyetindeyim. 

RASlH KAPLAN (Antalya.) - Vezife vazi-
fedir. • 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOclLU (Devam
la.) - Çorrth mebusu Mazhar Müfid Kam~u 
arkadaşımız hayat pahalılıgrnm devamına mcy
dıın vermemek için almakta olduğumuz ted
birler hakkında bir sual. talrriri veriyorlAr. 
Hakikatan yı.ırddaşların hayat §artlarr üzerin
de çok mühim tesiri olan bu canlı mevıu ür.e
rinde sizlere izahat vermek fırsatını bahşetti

ğinden dolayı nrkada.,nna· teşekkür ederim. 

EylUl iptidıısmdıı Avrupa harbi başladıktan 
som·a ilk evvel demir, inşaat malzemesi, çuval 
gibi bazı ma.dd lerde fiıı.t yükselişleri başladı. 

Bunun sebebi bilhassa demir üzerinde ayni ta
rihlerde kesif bir mubııyaa başlamı'l olması 
ve mevcudun teuaku asarı göstermi ş olması

dır. Böyle bir vaziyette bilirsiniz ki, her zaman 
deı-hal mal piyasadan çekilir, gizleruneğe ba§
lar ve bunun aksi tcsiri ' piyasa üzerinde fi\ıt te
ı•effüü ~eklinde teeelli eder. Harhin hıı,lnınası 
hir tesadüf eseri olarak Almanya ile aramJZ
daki ticaret mualıedesiniu de bitarn buldu~u 

tarihe rastgelıniştir. Bundan evvel bilhassa de
ıuir ve ill§aat malz ın sinin kı,mı aıanu, lıattn 
demir, hemen kamilen Almanyadan gelmekte 
idi. Bir taraftan ticaret ımln§mnsırun sona er
ıniş bulunma r diğer taraftan, piyasadan kül
liyetli mikdal'da demirin kalkması bu fiat te
reffüünün n mübim ilmillerinden birisi olmuş
tur. A;ı.-ni Lnrilıl erde <;m·al iı;in cl<' pi.nıııııdan 

geniş mikyast.a ınolııı.nınl başla lığı i<:in ~ uvııl 

fiatlarında tl·rdfiiler olmuştur. Bnnn ıhdo 

rderkcn. ınü ırcatcn , unu arz tmek i. tcrim 
ki, ııi.vıısada nıevcudnn dcsilmiş olması nisbet
siz bir fiat tert>ffiiünü m şnı lulıınınz . Bunu 
hiç bir zaman mazur görmemekt wiz. Yalmz 
s bobini iYAıh rtnıiş olmak için nrıedi:vorunı . 

Almanyadan gotirilmey u bir in~at mal · 

zernesi ve demiri başka memleketlerden p<'kaln 
getir •bilir(] ik. Fakat iclhali\t t"icaı:ct fılcnıi, di
ğer yerlerden ınüuıısebatı r: ldu n katetmiş ol
mıı.· ı clolayısile, biı· taraftan yC'ni ti(•ari nıüna
·ebat tesisindeki müşküliıt, diğe r taraftım harb 
dolayı~i l e demir ihracatı ~·apan nıeıııl cke~ l c rin 

dcrhal ifa edilecek üıahlıüclata gitıneınclcri bu 
fiat yükselmesinin devamına ıııüossi r olnıuştur. 

Bundan sonra lıazı maddeler üzerinde fiat 
tercHüleri başlauııştır. Diğer· nıaddeleı· iizr· 
l'indeki fiat te ı·cffüleri, bilhassa bazı eşyalar 

üzcrin,d' hiç do maddi bir sebelıe is linacl tnı e

mcktcdir. Bunlar bilhassa koln.Y vr ~abıık para 
kazııııınak hırsil e göılel'i bnlannıış olan hıız: in 
sımlarm Jıarlıdcn istitadc ederek goniş bir spe
külasyon yapmalarmdan tcvclliid etmiştir. Hat 
ta o kadar A'Özleri kaııırırıış lıir lıaldc • lınlınıu

yorlar ki ; spekülfısyon şartlarının mewurl o lulı 

olmadığım lcdkik etnıeğ<' dıılıi Jiizunı ı<örıni.,·oı·. 

Iııı·. ~Jesc•liı: Paıııuklu C'~yalaruıı, nıenıldçcltoki 

]Hınıuklu nıC'vcudu, fabrikalarıınızııı g-ecr c.!iin
düz' azami randııruınla işlemektc hulıınması , 
ve kısmen gii.ınıiik tarifc i dolııyısile, kısmen 

Alnıay.rıı ilc ar:ınıızclnki ticaı·et aıılaşın.ıRmııı 

nihavet ermiş olması dolayısilc ııü mrükl erdc 

kıtlı~ış olıın mall;r naznt·ı itil ııı·e aluıdığı t.nkdir
d(', lıu giiu nıeınleketiıı bir St'nelik ilıtiyııcını 

kaı. ılııvacak malıınız ııı ııvcuddnr. Buna ruf,mcıı 
spekülfısyon başl11mıştıı·. 8peküliis~·on en•cliı 
tstanbulda lıııı·eket.c geçıni. ve 1ınıirc giderek 
orada mevrud mHl l aı·ı kapnınakla işe başlamış

lardır. Ayııi taı'ihl rde kıLiıvc üzcı·iııdc de spe
küliı -yon olnıu~tm. Brezil~·n kahve şirk tiniıı 
ge~en :ıy nihayetinde sona eren ınnkan•lesini tec
did ctnıeml'k kararım verdiğimiz zaman, icllıa 
H\t t icıı rrtiııin lıariçl ınünnsehC'tlC'rini tesis !'din· 
re e kndar nı eml('kl'l ilıti~·ııcatıııın kım;ıılmıma
rn;ı:ı g-ibi l1ir ihtimali nazııı·ı itibare. ıılııı·ak, cloğ
.rudıın doğııı~·n Tiiiki'ım(•t hesahıııa Bı~zilya,nı 
kah ,. sipaı·i~i ''eııııi~tik. 

:Ru ıııaUar, yan i kaıııunıevvelin ü<:iinde yiik
lennıiş olan bu mallar, kfuıuousaninin ilk hai
tasında İstarılıııJ, lznıi r v 1\fcrsine gelmiş bu
lunacaktır. Ayni tarihle Bl'ezilya knlıve şirke· 
tiııin linde nıev<'ud bir buçuk aylık ihtiyal'' 
kurşıluyaenk kadar elde mal vardı. Yine ayni 
tarihte Brc?.ilrn knhYe ş,irkctince Marsil~·ayıı 

g tirilıııi~ YC oı•adıt nlikfınwt tarafından Y3lllyCd 
edilıni~ oluıı :i 000 ~ııvııl kıılın:si bulunuyorllıı, 
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ki, biliıluıı-ıı yııpt ığıın ı r. si~·ıısi dernıır~lıır neti
ecsinde bu kaln·elerr serbest bırakılın ış olu b 
hııl en yoldadu·. Ayni şekilde ~rketce k ndi hesa
lmıa 15 000 çııva llık kıılwe siparişi vcrilıııiştiı·. 

Hiııuennleylı. bütün memleketin altı aylık ih
tiyacmı karşılayurak ~ekilde ıııal ıııCV\'IId iken 
sp •k üliıtöı-ll!rin kalın'yi 110, 120 \'e hatta 130 
lıumşa kadar ~ıknl'llıalaı·ı hadisesile karşılaş

nu§ bulunuyoruz. Bu spokü l iis iyoıılar hakiki hiç 
bir maddi sebebe istinad etmemektedir. Muıı
hasıraıı kolay ve <:abıı k para kazanmak hırsı 

bahis nıevzuudUl' . 

Ru vaziyı>t dnhiliııdc. biliyorsunuz ki, g-e
<:ı~n hafta lstaııhula ı::itmiş ve ıdiikadaı·larla te
nıııs etırıiştiın. Ilk alacıığmıız. tedbirler hakiloı
ıen ıııeınlcketin ilıtiyıırıııı kıır~ılayaeıık ııı al ı 

hazıı· bıılunrhırmak olmuştur. Bunun içiıı it.ha
latçılımu en ziy;idc nıazerel olarak deı·meyan 

(•ttik l cı·i se heblcı·: i ht i yu(· ı karşılayacak kadar 
döviz hulanıadıklarını ve dünya ilıtiyacııtmda 
ııazlı hııt·eket et ııı eğe başlayan nı mleketle re 
karşı pe§in tt>cliye imkanı vel'ilmediği tnkdir·de 
istedikleı·i ıııulı g-etirınekt •n aciz buluııthıldnrıııı 
ifadeden ibıırettir. Derhal itbnliıt ihtiyacı için 
lüztıııı f.(Österdikleı·i clövizi emirlerine aınade 

kıldık. Demir i~iıı. ~nvnl için, çay için . inşaat 

nıal.ıeııwsi i~iıı , . ., piyasadıı ııoksanlığıııı iddia 
ettikleri her ne ınal 1•nrsa 1 unları tedarik etme
leri için icabeden dövizleri enıirleı·ine arnnde 
tutarak spekü.lii:syon ··artlnrıııın me,•cud olma
dığını kendilı>ı·inı> ıı~ık olarak göstei'Ci iııı. Bıı 

~('Ünkü i~L~udi şartlnruııız hiç bir zaıııuıı harbi 
uıııunıid~ki iktisndi şartlanı benzenıez. Her ta
rafroıı:>: açıktır, istediğimiz memleketteı ı istt• 
diğiıııiz kadar eşya ızetirnıek iktidarına malikiz , 
Mubııyaa edect•ğimiz eşyanın bed lini temin ede
cek kadaı· elim izde clövizimiz mevcnddur. Bu 
gü.n hüt ün lıu telnş ın iı:erisinde, açık olarak 
ifade edehilirim ki. lınlen ithaliii nı t •diyatrna 
hasreditmek üzere muhtelif memleketlerde bir 
milyon İnğiliz liı·ıısı ıılacnğınuz bıtlunnıaktııclrr. 
Binaerınleylı, her taı·ııftn yoilarrmız ııı:ık, ithal 
Pdereğimiz eşyannı hedelini tediye edl'eek 
kııhiliy{'limiz olduğu halde, speküli\syouıı seb b 
''81' ıııırlıd . Yoktur. Munhıısrran harhi umumi mi
rası oln.•·nk (!nhuk VI' kolny ıııırıı kazannırk hıı·

sından ten•lli.id eden htı hareket ''ercliğim izıı

hııttaıı ~onra ıııııııediynı-nm ki. ıierlınl kabuğurıo 
çe kilnıi~ yaziyott elir. Yani hücıuıılıın dtırnıu~
tıır. 

Pııkat speküla~yondan vaz grçmi,lerdir di
yemiyeceğiın, fn·sat gözelmekteillrler. liükuıne

tin ıılnıakta olduğu tedbiı-leı· tcsiriu.i gösterincı' 
fiatlar ııoı·malleşmeğe başlıyacaktır. Fakat eğcı· 
tedbirleri ın izde züf,. e~el'i gösterecek olursak 
ınuhtekirlcr gene başla.mıı kaldıı·a ııklııı·drı·. ~ıı

na emin olsmıl ar ki, o kadııt lıazırlaııınaktayız ki , 
böyle bir hale asla meydan vermiyeceğiz (AI
k:rşlar). 

Memleketin ihtiyacı olan eşyanın hol o l ara~ 

nıemlekete getirilmesi tedbirl Prini alırken tut
tnğumuz yol şu olmuştur: Her ne olursa olsun, 
biliyorsunuz ki, fevkaliide nh vni i~erisind yili..; 

harb şnrtlaı·ı iı;er isiııd yaşaınal<tayu. Bu itibaı·, 
la ticareti ulu orta serbest bırakııııığa iınkilıı 

yoktur·. Şu noktadnn imkan yoktnı· ki, hiı· ta
kım idhalatıuuzı başka Hükumetierin ınüsaadı>

sini aldıkta sonrıı temin edebiliriz. Çünkü ek
seri Hükfınıetler ihracatlarııır bir takım takyi
data tiıbi tntınnşlardır. Hiziın ihtiyacımız olon 
bn ınodd leri hn ıncmlekctlerden lde edilecı>k 
lisanstarla temin etmek lazııııdll·. Bunu ise ierd
leriıı yapmasıııa imkan yoktm. 

Takdir buyurursunıız ki, .ferdin nıüracaıı.t 

edib lisans alması ·başkadn·, Hükfımetin ıııüra

eaati başkadır. 
13u itibarla idhalatı kolaylaştırmak bnknnm

d.au liükuınetiu idhalfıtçıya yıu·d ı ııı .etmesi zaru
ı·eli vard n·. 

Dünya ihracııatta nazl ı olduğu ıııti.ddctçc, 

porasım peşin olmak gibi bir takım eksijauıı

lan olabili ı·. BuııJarı da ferdden ziyade HükU
met kaı·şılayabilir. Bn nihayet meın l ekcte gi
ren eşyanın fiatini de dniıni murnkabe altın dıı 

bultuır!uı·maıııız liizrmdn·. tşte bunları da na
r.ıırı dikkate alarak, en rhcmmiyetli maddele
rin idlıali için teşkilfit yupnıağa başladık. !d
hnlilt birlikle ı·i yapıyonız. Ferdin ihtiyacnın 

cevab v reN•k yerd<', bütün memleketin ihti
yaçlarına cevab vermek liizımdrr. Lisaııs ihti
yacı varsıı, birliğe temin edeceğiz, akreditif 
iht iyacı varsa, onu da birliğe temin rdec ğiz. 
Çünkü, hunlıırr ferdJI:'re vermek Hl?.ımgelrliği 

takdirde, nrkadaşlar, nihayet işl er şalısi tak
dil'lere kolu·. Alım de nz, M med çok veril
miş gibi bir tnkım dedi kodulu nıevzulara giı·

nıiş olııhiliriz. Böyle bir şı•y meydan vcrııı -
ıııE>k i~in hu kolaylıkları teııekküllN·c göster
nı k istiyoruz. ihayet, teşekküller va ıtnsi
l gelrn n ı nilarıo fiat itibaril<> m ınlokcte kac;ıı 
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ınıı.lolduğuııu kontrol ~tnıenıiz ve nıurakabenı i z 

a l tınon hulunduı·ıııııırı r z imkan dahili ne gi rmı~ 

olııı·. 

llu iktisadi tcdlıideı- arasilıda alacağıııı ı z 

irızibuti t dhil'ier 'de şıınlat•dıı·: Toptan gelecek 
ınııllııruı CiutlPri bizce ınal(u~ o l acaktır. Ma l, 
toplııncıtlau yıırım t optııncıyu, ya ı·ını toptancı

dan perakendeciye geçecektir. Toptancıdan ya
ı·ını toptaııcıya ı.:eçcrkeıı yüzde kııç zumla ge
çeceği ve yarım toptancıda.n perakendeciye ge
~erken .vint' yüzde kaç zam alacağı malum ol
dıığurıa. f!Öre perakende fiati riııin azaınısın ı 

tesbit edect>ğiz v~ nıeınleket dahilinele azanıi 
olaı·r;k t slıit ettiğimiz perakende riııtinden 
fml.la Iiııtlr mal satanlar bulunur ·a bunları muh
tckiı· olarilk yukalayacağız. Bilirsiniz ki, ihtikfı

ı·ırı Pn büyiik nıesrıedi zeııcirdiı- . Bir ınal, elden 
('Ic gı?~;erek. heı·kes % 2, % 3 kazana kazana 
.vi rm i, otuz elden geçse, herkesin meşru addet
tiği hu l<a.zıırı~:Lardan dolayı o malın :fiati % 100 
aı·tmış olur. Bu zencire meydan vernıiyeceğiz. 

Toptan taciı· o ticaretin i~inde olmııyan hiç bir 
kimsryr mal ~at.amı~·ıırakt ır . Hatta bir toptarı 

rı diğer toplanrıyn dahi mal satııın ı yacaktır. 

Yııı·ı topl~nrı llahi ıı c tiicc·aı· olıııa.van kimseye 
vr ne dt' k~ ıHlisi gibi bir yan toptaneıya ma
lını satamı.l'lırnktıı·. iHııl, ıııwak bir to(Ttarwı 

dıııı ~·aı·ı toptanrı.nı \ ' C ondıın <la pcrakendcciyc> 
ıı:eı;Pcektir. B n ~nn•tle ihtikar r. ne· iri te •ssüs 
rdemi~·ccektir. Şn,rrd t•d • ı-se, derhal teşkil:itı 

ınız vıı.~ılıısile ,·sızıyed Pdcrrk bu r.erıc i ri kıraeıı 

ğır. . Yakında tas,·ibirıizc ıı rzetlilerek olan ik
ti:ııdi konınmu kıınunu c;ıktıktan sonı·a hu in
lihııti tNlhirlt•rirı he.reti umumiyesi de taınarıı 

lanıııış olacaktır . .\lac:ığınıız t~dbirlerin ı:oğu

nun her luılclı• nıiirs.~ir olurıığındn lıiı: şüphcnı 

~·oktıır. 

HALİL TtrRKMEN (Zonguldak) - ~\ Ilah 
utaııdırmasııı. 

NAZMİ TOPCO(lLU (Devıı.ınla) - Başıru

zı ağırtmamak i~in biinin teferl'llata girmiyo
rum. Rntutn uıı1unıiyesi itihuril alac•ıığımız 

tedhirlH; hiı· taraftan nıenılckotin ihtiyac ı 

olan istihl~k ı·~~· ıısını ho! uıikdıırdıı temin ı•tmr

itt• ı;ıılışırken , diğ('r taraftan cia , hl•ı· hangi bi r 
~t·kilrl(' fiııtlıtrııı sı· lırbsiz yiik..~dtilnı('sin \'c ti
eııı ·('tl<' uliılmsı olnııı~·nıı insnnlımn piyn. n~·ıı 

Imı·ıı:.ıırak ınıılın ıwclrt•tinr :chelı olnıalnrınıı dn 
inıl;iuı \' C•rııa•nırktiı·. Bu sur ll!! ıııuıı\edi~rortıııı 

ki lııı~· ııt ıınlıalılıjbnı da ııorıııal h ir . ek ll• p:ct i n'-

('('ğlz . Yalııı 7. ~Uilll arzrdı•.riın ki ıırkaJıı~lıır. 

hıırh ılola~· ısilt' bazı Pş,,·ıılııı· nH'ıı~cJ<orinde dahi 
fiatlıı ıııııı~tıı· . Bundıııı hnşka. luıı·b dııla~· ısiiP 

nakl i.''C llerC't lı· ı ·i H ' si~urta Iaı· ı n~ lııu·lı tr lı I ike-
s ine kıır~ı siııoı ·tıılaı· da .'· üksrlıııiştir . Bıııılaı · 

ıw .v ı ·i kahili i<; t ina h olıııı .' · üksc• lııl(•lrı·d ir. 1 ııgi 
liz lirasıııın sulnıt ('lıııc~i dı· trsir rtıııi şt i ı ·. Ingi
l ir. li rası son ~aııııı n lı1ı·clıı o/ı' 1 :ı kııılııı· sn ku t l'l· 

ı ni~ hulunııı:ı!,tııdrr. Bizim ııııı ·ıımız sııkut elmi~ 

değildir. lstikrarıııı ,.,. kı.vın etiııi muhafaza ı·t

mektediı·, fakat , ııwıı~c mcınlcketlcrincleki fiııt -

·'·üksı • lnıcl<•ı· iıır vı: bazı ücretierin artmasına ııııı 

kahil. idlıaJfit ıırimlcr·i düne ıııızHı·ıııı 'i~ . ı o il fı 

')f 17 aı·ıı.~ıııda 1\ksilnıi~ Iıulnnu.nıı·. Belki yıırııı 

dah:ı diişcı ·rktiı·. l dlıaliit priınlı·rindeki lıu trn -
7.iliıt ilc Iıııriı;trn ~ •lı•ı· ı•k malın o nislıl'lk ııı·uzıı 

ınııl edilmesini temin edecek ve yııı·ın daha ine
rPk olan iJiıaliıt prinıle ı · ile lıııri~tcki fiat yük
sPiınclerini ınemJekctinıizc <;ok ııoksarı olanık ini
kas ettirelıilert'ğiz . Bu tedhideı·, heyeti uıııuıni 
·' ·rsile alındıktıın ~onra, zannl'di,vonun ki . bun 
dan sonra nıt"nılrk t?tinıi r.e gel CC'k şya hi<: olnııız
sıı yüzele ot uz nok.-ıınınıı nın! . rdilnıiş olacakt.ır . 
Bu vazi~·Pltl' , fiııt tı:ı·effüii lıaı·i~t 'fo 50 oluı-su 

h unun hi zirıı ıııt' ııılrkı>t i ın izde• ancak o/r 20 si ini 
kfıs t"deı·c•k drnıekt i ı · . l:Sina c ıııılc.vh , h u h arlı 
korıjonktöı·ii i<;indC'. zannerli,,•ıı ı·uııı ki ha~ka rll(·nı 

lrkctlerd<'ıı tlıılııı uz muztarih o larağız. 
Ihrucııt eşyamızı isP. bıı gün artık surfı·tıı ı!·k 

iı;in hiç bir müşküliıtınıı z kalmııınıştıı· . ~'iatlaı· 
vüksolıu<"ktediı· ve nıallamnızn taleblPr pı•k l. i
.yada artmaktadır. Pamuk almak için ınusinıı
nc talebler vardır. 

SmRI !ÇÖZ (Yozgad) - 'l'i ftikten bab ·et

ın ediniz. 
TİCARET VEK!Lt NAZMİ TOPCOGLU 

(Devamla) - 'fiftiğin bu günkü fiatı dahi şi 
kayet edilecek halde değildir. 

SmRI !ÇÖZ - Himmetinizden daha fazla ·ı

ru bekliyoruz. 

TİCARET VEKlLt N.AZMt TOPCOGLU 
(Devamla.) - Yakında biraz daha tcreffü ede

cektir. 
Binnetice arzetti!:,rim bu konjonktür göre, 

ihracatımız1 temin etmek için artık fazla prim 
Yerrnek mecburiyeünde değiliz . Bu va:riyettc id

balalımız üzerindeki prim de ineceği için hariç
teki .fiat j üksekliği memlekctiınize dalıa az ini
kas edecektir. Meml keliıniı: için ihracat bakı-
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ınından da en müsaid zamıın gelmiştir . Çiftçi
nin pum kazaılacağı zaman gclmi,tir. Keza zan
nediyorum ki, ırıü telılikin de ~ok pahalı eşyıı. sa
tın ıLirnuyacağı zmnan da gelmiştiı·. :\lanızııtını 

uuııdau iuarcttiı-. (Alkışlıı.r) . 

MAZHAR MUFlD KANSU (Çoruh) -
Muhtereıu Ticaı·et vekilimizin ilıtikar meselesi 
içiıı lstanbuldıı. ,vıı.ptığı tcdkikatla, Inı balıda it 
tilıuz buyurduğu tedauiı· hakkındaki lı l'_,·a ııatl>ı 

ı·ıuı gazetcJerJc uıeımıuııiyt>Llc okııduk. Bu gün 
de vcl'diklel'i iııılmtı uikaktlc uinlı~dik ve .'' İli\' 

memnuniyetle dinledik. 
Arkadaşlar, ahval ve \'ıtkıanuı icahcttirdiği 

bir mevsimde, bir zamanda yiyecek, iı;ecck, gi
yecek, bütün lıavayiciııillin fiatlaı-ınuı yüksdti
lerek ihtiyacatın tazyik edilmesi ve bunun ııeti 

cesi olarak paraıruzııı kıymetini yııııi kuvvei i~

tiraiyesinin azıı.ltılmıısı nihayet alıştığıınız ınü

tevazin bütçelllize tesir eder, muvazcııesi lıozu

lur. Bu fiatıu bilfısebcb, bilfılüzwıı tcreHüii 
en ziyade geliri mukannen ve ınuayyeıı olan 111<'· 

murin ve mütekaidin ile oı-ta sınıl' halkı mutıı

zat'l'll' etmiştir. \'ine şayanı teessüftür ki, yııl

ruz tieardle meşgul olanlur tlcğil, lıiı: tiı·;ı 

ret.Je meşgul olınayııular ve bir kııç kuruş ııa 

rası bulunanlar ya münferiden, yalıud da rniiş· 

tereken ilıtilillrın ne demek olduğunu J>llk iyi bi
len murabalıacı unsurlarin birleşerek piyasacin ıı e 

uulmuşlar:m toplamışlar hatta Topkapı, .Edirne
kapıya kadar giderek bakkal bakkal gezerek 
makaraları toplaınışlardır. Bunu ben k<'nrliııı gö
ı:ümle gördüm. 

RAS1H KAPLAN (Antalya) - Ya Anado
luda gezenlcre ne diyelim f 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) -
llıtikilrm mevcudiyetine şüphe yoktur. Bunu 
karşı ınulıterem vekilinıizin alacakları tedabiri 
de dinledik, huliisası şudur : Zaıınediyorwıı ki , 
iiat tereffüüne ·ıııilni olacak esbabtan birisi do 
arz ile taleb arasmda muvazenc lıusule getir
mektir. Arzı çoğaltabilmek için ve kil in aldığı 

tedbirler de: İşte para işte döviz. Bwıa kaıı;ıı 
yııp ılaeak ~ey, idhalfıtcılaruı ticaretin ruhu olun 
dürüsti ve doğrulukla ve ııamuskar bir ısurcttc 
hareket ('deı·ek lıükılınctiıı uu ı;ok tüecarca, çuk 
ıuakul tedbil'icrindcn istifade etmesi lazllllgelir. 
b'akat maa tteessüf diirüsti ile, haysiyet ile na
mus ile ııliıkadar olmayan yalnız ne pahasınıı 
oluı-sa olsun ve nasıl olursa olsun para kazan
mak !ila-ini kendisine prensib ittihaz ed llJJ 

hazı anasıı· lıarb zenginliğini ve ihtikıiı-ını yeni
den uyandrrmağa çalışmaktadırlar. Hükumet bu 
noktada eminim ki, bu gayri meşru.., yani mille
t in damarlarına yapışıırak sillük gibi kaumı 
cınmek İstiyen bu hayasız, haini vatan diye
ceğiıı ı , hu anasıra elbette meydan verıııiyecek
tir . (Bravo sesleı·i, onlar vatansızdn· sesleri ). 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Burada Bü
,\'Ü lı ı\lillct ·Meclisi 1·aı·dır. 1stiklill harbinde 
onlarla nasıl mücadele ettiğimizi pek iyi bilirler·. 

MAZHAR MUFlD KANSU (Devamla) -
Bura~·a <;ıkında zati alinizde söyleyin. (Gülüş

ıneler) Arkada~laı·, ~<ok korkuyorum. llükume
tin aldığı bu makul ve çok yerinde tedabire 
karşı bu arzettiğim anasır mukabil tedbirler 
ıılacııkt ır . Maattees~üf lıunu ueıı diin I'C C\'Vt! lki 
g-iiıı ılliıjüııüı·kt•ıı hıı g-iiıı lıakikııte irıkıl ab etıııi~

tir. Yani t~hıııiuleriııı haki! nt olmuştur. Uazc
tede okudunı. Mulıterem vekil, zatı a.J:iniz ls
tanuulda tüccarları toplayılı ettiğiniz nasihat
IN' l't' ald ı ğımı z tedıılıir·i ıılkı~Jarln kabnl edrıı 
deıııirci ve derici csnafmm kontrolü kabul et
nıiyeccklerini, itiraz mahiyetinde olarak, bu 
gün gazetelerde okudunı. Kontrol işlerine gel
ıııiyor . Unııu biz yııparrz ve istediğimiz gibi fi
ati biz tenkis tezyid ederiz fikrine düşınüşler. 

Giirüyorsunuz ki, bozgunculuk daha bu günden 
uaşlıyor. Çok güzel bir darbı mesel vardır. 

, asilıatla uslanmayanm hakkı kötektir. Anla
şılıyor· ki, ilıtikiirın tadını tadan harb zeng-iııi 

bir kısun anas ır yine memlekette baş kaldırına
ğa başlanuştır. Cüınhuriyct Hiikfuneti halkm 
böyle kanını cınmek isteyen vatansızıarın kal'a
laTmı ezıneğo muktedirdir ve ezecektir. 

Ben bir mesele için muhterem vek:ilden bir 
ricada bnlunacağım. 

Avrupada harb ilan olunduktan sonra yıldı
rnn süratile vukua gelen .fiat tere.ffü, arzettiğim 
g"ibi orta sınıf halkı, memur ve mütckaidi çok 
ınutM.aı·rrr tmişti.r. Bu yeni tedbirler alıruh 

mııl gcleı·ek mz çoğalmcaya kadar bu yüksek ve 
y ni Jiatın lstanbulda devanı etmekte olduğu
nu ve bundan ı:ok mutar.arı:ı.r olarak elinde ve 
ııvucuııda olaııı satınağa mecbur kaldığını dün 
uldığnn bir ıııektubta, henüz kendisile tcşcı·

ı·üf etmediğim bir ıuütckaid yıına yakıla bildiri
voı·. Binaenalevb . ıuuhterem vekilden çok rica 
~diyortun, piya..:adn hal ve zamanın icabettirdiği 
fiat tesbit edilineeye kadar bu günkü tereffüa 
dıı d~rhııl bir ı:ar bulsunlar. Şunu da arzedc-
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yinı ki, halcikaten muhterem vek.ilimizin çok va
krrrıne 'buldukları tedbirler; nffetsinler, bende
nizi maztıı· görsünler, siitten ağızınıız yandığı 

için yoğurtu üfleyerek içiyoruz, bu buldakları 

tedabir ne zaman ki hakikate münkalib olur, 
ne zaman ki, hal ve icabatın istilzam ettiği fiat
Iara uyar ve ne zaman ki ihtil:llr ortadan kalkar, 
teşekkürlerimi, hatta arkada.~larım nanıma da, 
o zaman kendilerine takdim edeceğim. 

Arkadaşlar, bu muhtekirler bilmelidir ... 

HALİL TttRKMEN (Zonguldak) - Ve an
lamalıdrr ki. .. 

5 - Afyon Knrnlıisııı· ınebusu Bcrç 'l'ürkcl'in, 
buğday, arpa ve çavdarın iiU'aeına müsaade edil
mesinin ru~ınleketimizin hayati menfaatlerine 

Bcrç Türkerin sua.li ve Ticaret vekilinin ceva
bı aşağıdadır: 

Yüksek Reisliğc 

Dünyanın bu günkü muğiUk vaziyeti dolayı

sile, lüzum gördüğü takdirde, mesela Arjantin
den veyahud Kanncadan buğday ve zahire mu
bayaası ve Tüı·kiyeye idhali imkansız olduğuna 

binaen ve hatta htiyaç hasıl olursa, Romanyadan 
buğday ve zahire idbali dahi, her ne sebeble olur
sa olsun, miişkülilta tesadüf etmek ihtimali varidi 
lıııt.n· olduğundan ve atide, dünyıı ahval ve siya
~ 'tiııdc ne gibi yeni hiıdiselcrin zuhur edeceği ma
li\m değl i t• tl!', durendi obnak icııb ettiğinden: 

ayın Hüh.iimetimizce, buğday, arpa. ve çavda
rın ilm:ıcına miisııadc t•ılilmesi, yukal"lda. ar7.etti- · 
ğim cshaba hinacn, acaba memleketimizin hayati 
ml'nııl'iiıı<· ıı~· ıı:un bir tctltir ınidirf , ifahl suııli
min, }lulıtereıu Tiearet vekiline tebliğ huyurul
masını dil rim. 

Afyon mebusu 
lk-ı ': Türk<• ı· 

TİCARET VEKlLt NAZMİ TOPCOOLU 
(Aydın) - Aiyon mebusu Bay Türker, son za
manlardıı buğda~·. arpa ve çavdar ihrneııtım ser
best bırakmaınnklığımız dolayısite bir sual irad edi· 
yol'lar. Harb halind , dünya zahire ambarlal"l olan 

MAZHAR MUl>'İD KANSU (Devamla) 
Arkadaşlarımın huyurdukları gibi, ili\.v edeyim 
ve anlamalıdır ki, llarb zenginliği ve ibtikfır 

ruhu ve havası ve kafası artık kalkamaz. Bu hu
susta çok değerli ve çok kıymetli hizmetlerini 
görmekle müfteb.ir olduğumuz Başvekiliıııizden 

çok rica ederim, getirecekleri kanunda bu eihet

ler musarrah olsun; bunların kafa l arı ezilsin 
ve bu hassas meselo:ı üzerinde HükCımetimiz cnıiıı 
olsunlar ki, Meclis salil.hiyetini ve murakabesiııi 
tamamen ifa edecektir. ve muhtekirlere as la 
meydan vermeyecektir. (Bmvo sesleri, alkıştarı. 

uygun bir tedbir olub olınad ığı hakkındaki şiia

hi suat takı-irine Ticaret vekili Nazın i 'l'opcoğlu 

tarafından - I - 1940 da cevab vcı·ilııı işt i ı ·. 

cenubi Amerika, yahud Avustralya, Kanada veya· 
hud yakın memleketler olan Romanya ve Bulga
ristandan zahire getirrnek imkansızlığı kıı rşıs ı ıı · 

du, bu mahsullerimizin ihracına müsaade etmek
le memleketin hayati menfaatlerine uygun haı·<: 

ket edilip edilmediğini soruyorlar. 'rcdkikatları 

acaba memleketin içerisinde memleket ihtiyacını 

karşılayacak kadar buğday, arpa ve <,:avdar bu
lurunadığı neticesini vermiş de onun i~in ıni hu 
suali sorınuşlardır, bilmiyorum. 

Bendeniz istatistikleri arzedeyim: 
J936 senesinde buğduy istihsalimir. (3 853 000) 

ton olup bundan 34 bin tonu ihrııcat yapılmış 

1937 sımesinde (3 619 000) ton i tihsal edilmiş, 

10 bin ton ihra~ dilmi~. 1938 senc.~indt> 

(4 265 000) ton istihsalinıiz olmuş ve 101 bin 
ton ihı·a~ edilmi· ve 1939 s ·ne.~ inde .İstatistik 
müdüriyeti umumiyesinin eski usuller dalıiliıı· 
de ,vapnıış olduğu tahnıinlerle 4 milyon 60 bin 
ton istihsaliıtınıız olmuştur ki. şimdiye kııdarld 

istihsalledn fevkiııdcdir. Buna mukabil ancak 
23 bin ton ilıra.catım ız olmuştur. Takdil· buyıı
rursunuz ki bu du 4 e~·lfılucn itibar n ihraca· 
tıın ı z menedilnıi.~ olnııısındıın miitevelliddir. Bu 
gün Toprak ofisinin elinde 260 bin ton kııdıır 
. tokuını:ız vartlır. Bn stokun elıemmiyct d -
ı·ece.~ını uyrıca zkı·etmeğc lür.um yoktur. ls
tanbnl gibi nüfusu kesif olan bir şehrin sene· 
lik ihtiyaeı tııkrihen 100 bin tondur. Toprak 
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ofisiıı<lc buhınıın 260 bin toııun ne kadııı· geniş 

bi ı· ihtiyacı karşı layacağını takdir buyuı·u ı·. ·ıı

rıu~. .\fe ıı ı lckı>tt~ büyük br l.ıuğdııy ıııcveudıı 

vıınlır. Hunun ~in arkadaşlarım her gün Tnı.ı 

rak ofisinin yeni ınubııyaa merkezleri n~ınıısı 

nı ve ıı~Lığı ıııcrkezlnd!' kfifi ınikdarda huğ

tlny almasını w buğday alma usulünün Lesrii
ııi tıılelı ediyorlaı·. Halk elinde mühim ıııikdaı ·

dıı huğda~· vııı·dıı· ve hatta bu sene topı·ak ııl 

tındıı göınülınü~ kalmış haı·maularıınız bil<· ,· aı·

dır. f\on bahaı· ekişlerimiz gayet iyidir. i::lıılıil 

nııntııknlal'flaki taşkmların tahribatı istixmı edi
liı-se .vııylıı kısmı gayet iyidir ve zaten taşku~ 

mıntakalarıııda huğrla.v ve ;mhiı·ı· ekimi <:ok 
l'heınmi~'ctli hir şe~· değildir. 

Arpa ; 1936 sencsind , (2 153 000 ) ton i~

tilısnl edilmiş. (23 000) ton ihraç edilmiştir. 

1937 senPsind<· (2 27•6 000) ton istihsal edi l
miş, (l13 000 ) ton ihraç e.di lıııiştir. 

1938 scııesimle (2 400 000) ton istihsa.l edil 
miş, ( 123 000 ) ton ihracı cd ilmiştr. 

1939 senesinde, İstatistik uımun ınüdürl ii 
ğiiııiiıı tııhıniııiıw ııa7.arıııı (2 295 000) ton is
tihsal cdilıniştiı· , bnnun mııknbilindr (67 000) 

ton ihra~ edilmiştir. 
Ru da gö~teri,,·o r· ki r liıni7.dı• kfıfi mikdarda 

ihraç cd ilccl'k arpalarııııız ıııevcuddur. Bilhax
sa rcııub vilu~·ctll'riıııiulc ''<" Mersin lıavıılisin 

deki aı·pnlıırııııız ve nlellımum Rahil arpaları 

uzun müddet J{ııldığı takdirde bozulınayıı mıılı

kiııııdur. Bu ı<ene ınaı't ve njsan aylanna ka
dar bunlar elden ~;ıkarılınayacak olursa rnulıa 

f;ıza rdilmi ~ olmasından fa,vda ,\'l'ı·ine zaı·:ıı· ~ı

kabilir·. Çüııkli main-olacaktır . 
Bununla berııb('r şurııı da ıır7. deyim ki; bıı 

gün zahire ihrııMt.ı birlikler· eline ~c<:ıniştir. 

Bu birlikler, şimdiye kııclar ya pt ığımı7. d.iğcr 

birlikler "ibi bir istııtü ' ' <' nizuııımıınr ilc te
şckkül l'tmiş değildirler . Daha ziyade satışlm·
da fiat birliğini temin kasdile yapılmış manevi 
bir birliktir. Fiat kontrolü i~in \'e aralnrında 

ı·ekabeile fiatların iııdirilm!'ınesi için bir birleş

me demektir·. Bimıeııa lc~·h lmnlm· ihrMatların 

dan biz(' lıabt•r vermcktcclirlcr. Esnscn Gümrük
ve inhisarlar vekiıleti de ihracatı ıntınt.:ıMınmı 

hizc bildiıın ekt dir. Bu suretll' ihrııcatı )·akın 

dan tııkih ediyoruz. Binııenaleyh fıızln mikdar.lıı 
ihracat tehlikesi göı·düğüınüz znmıın dcı·bııl dur
durmak elimizdedir. lbı·acatı men surctile köy
lü elinde buğday. arpa gibi huliubııtın fa;o;la kııl-

mıısı köylü iktisadjyat.ınıız noktai nazıırıııdan 

iyi bir şey değildir·. Biz bunu böyle yapınakla 
faydalı bir iş yaptığlmızıı k:ıniiz (Doğru ses
leri ). Şunn da arzedeyim ki prensibiıniz : Mem
leket iaşcsiııin icab ettirdiği ııı~vııddı daha 1'\'

velden tedarik etmektir. ÜRt tarafını S('rbes1 
bırakmak suretiJe· fiatların normal bir sevi:ırc

cle kalımısını teıııiıı etmeye çalışıyoruz. Bu ilk 
l'ıtzifeınizdir. Bunun iı:in her hangi bir ihtiya.
ell1 kaı'Şılaııması ına.ksııdile bir ıııalm ilınıcını 

ınenedih fiat · ukutıından sonr·n stok yapınııyı 
hi~ bir· zıtman derpiş etıııcmckteyiz (Doğru 

sl'slel'i ) . Bu itilmrlıı verrliğiın iwhııt zıııınediyo

ı u nı ki i h ı·acıı.ta yapılan müsaadeden dolayı 

nwınlekrtin bir tehlike,ve ınaı·uz knlnıııdığım 

gösterıneye kafidir (Bra,•o sesleri. ıılkışlıır ). 

Bnşkıı sıınllel'iniz ·varsn rPvıilı veı·ın ğe lııız ı 
rıın . 

BERÇ TtlRKER (Afyon Karahisar) -Ra
yın arkııda?tar, sayın Hükfunetimiziıı huğdny. 

arpa ve çavdann ihracatınn müsaade buyı.ıı·

ınıısındıın do l ayı Yüksek Riyııscte verdil{inı 

sual tııkririm e cevııb olarak. bn ~ün bu kürsü
d n nıuhtercm Tiraret vekilimizin veı·dikleri 

ir.ahatı büyük bir ııliika ile dinleelim ve kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız, manevi bil'lik
lerden bahis buyurdular, onu pek iyi ıınlıyııma

dıın (Gülmelcr). 

Sayın arkada.şlar, 27 birin ·i kiinuıı 1939 ta
rihli Ciimhuriyet gazetesinde çerçeve içine alın

mış kalın yazılnrla tabedilmiş şöyle bir neşri

·'·at. gördüm : 

c Zahiı·c ihracatı; 
Tüccarlar, dün sekiz kişilik Dir komite seı:

t.iler. HükUmetçe buğday, arpa ve çavdarııı 

da ihracınıı müsaade edilme,qi üzerine 1stanbul
cla ınevcud zahire ihracatile iştiıtııl <>d<'n tü<"
<>ııı·lar, dün ~abah Ticaret oda~ında Ticaret 
,·ekiıleti Teşkiliıtlanclırmn umuın müdürü • eı·
vet Berkinin riyasetjnde biı· toplantı yapmış

lardır. Bu toplantıda harice Yapılacak satış 

larda tnkilı edil<'<"ek hattı haı·eket knrnrlııştı

rılıınştır. 

Tüccarlar, satışlarııı aralaı,ııdn intilıaiJ ('t
tikleri kişilik bir komitı>nin tayin dee ği 
Pı<ııslııı· dahiliııd ;vııpılmıısı için mutabık Imi 
mışlardır. 

Komitenjn l'iya etine, 'l'oprak ofi i ! stanbul 
~ube.~i müdiirü uri Orak tayin edilmiştir. 
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Komit<•, i~t inıalarmı 'l'opr:ık ofisi Istanbnl 

· Ş'llbesinde yapacakt'ır. 
Haber ald ığnnıza göre', ' hmir, }Lersin V<' 

aınsıın gibi b~ıca merkezlerdeki ihracat tüc
carlarımız da, İstanbuldaki tliccarlaı· ı t akibcıı 
ayni şeki l de komiteler knracaklardn·. :. Bu ha

, berin döğrn olduğu 1·e ·men te~rid edilmiştir. 
İşte bu haberi okuduktan soma, biı· sual 

takTiri v rmeyi (ııydalı gördüm, ve sı rt şah

si olan rnüuılcnlarıını Yük. Pk Heyete arzetmPk 
istiyorum. 

"Buğdayınıızın , :ı.rpamızın, ~avdaruınzııı ih
racatı için hemen hemen bütün mem leket fu
ali~·ctı~ ge~i.voı·. Bu kadar isticale eşeddi ihti
yaı; var mı idi? Dünya alıvalinin ne şekil ala
cağına intiıaren ve bf:>hemehal buğdayımızm . 

nrpaınızın elden çıkarılmasını teşvik eden tüc
carlar var idi ise, hiç olmazsa bu satışl ar tc
hir edilemez mi idiY Her halde benim şahsi 

kıınaatimcc, buğday, arpa; çavdar şö)ıle dur
sun. bu gün her hangi bir gıda maddesi, za
ı hiı·ı> · o ı~un . hnbnbııt olsun, tiNıret nınlı rlc~il

dir. Hele bunlan, milli na!aka, milli müdafıuı
ya ;o.ıwar maJ iaı• olduğundan kol1lmalıyır.. 

ayın a'rkadaşlar, bu günkü diinya vnıdye

t.iııin ne kadar kaı·ışık olduğ ımu goruyorur.. 
Yıı.rm bu vaziyetİn daha ziyade vehıımet kes
hetıni,veceğini !;im temin edebilirf 

.Biz bütün kalbirn ir. le devam. lı bir dünya 
ııulbünü tenıenni cdiyonıı. Fakat bu samimi 
lıi$.<ıiyatımu bizim durcndiş v illtiheteııdiş ol
ıııanuza bir mii.ni teşkil etmez. 

Buğday. ın •mlek t.iıniıin, cu mukaddes g"l· 

da ınııddesidü·. Biz ba~ba.. döviz verer k buğ
dayınıazı satın almak isteyenler vardn·. Fııkııt 

bir. lın nıiihim gıda maddemiz üzerind kar et
mekten vaz ge<;elim. iinkü cğ•r bir giin, Al
lah etme.'l.in, buğday stokumuz azalu· da hııric:

t~n buğda~· satm almak meeburiyeti bilsıl oluı·- , 
sa ıırzl.'tliğim ahvaldcn dolayı, bu gıda ıııaddc

!:liniıı ıncııılekctiıni?.l' itlhnli mümk-ün olaınıxneağı 
kaııaatindcıyim. 

.\ı·pnyı1 geliııee, hu da oı·dumuzdaki atlal'ın \ ' 1.' 

hıılkıınızııı işini ıı:öı;en bcygil'lerin en biiyük !('ı

dasıdır. 

Eğl'r bu maruzatının cevaben sayın Uükilın<' · 

tirniz dosekr ki, buğday ve arpnııı ilıracıno mü
saade !'ttik, ı;ünkii kö~·lünün lind birikmiş buğ

day vıirdır ,. • çilnkii bir ı: k yerlerde şilolımn bu
lunmnma ı yilzüııdeu buğdııylar kar altında, yağ-

mur altında çürüyüp gdiyorlaı·. Bendeniz buna 
l'cvaben diyöl'Um ki, e:n nıtihlm -gtdn ıiı ıtddeml?. 

olan buğdaylaıınıızı elirnizden çıkaı·ılJ bari~ mem
l eketl c ı·c satrnaJ( gibi b ir tcdbir almaktansa, ~ayın 
Hükfunetimiz, buğday koruımı kanununa .t.cvfi 
kan köylünün elindeki buğdayları satın alınalı 

ve her şeye muktedir olan , a.vın Hükuınetinıiz, 

buğdayın, zalıirenin muhafazası i~in vakit ka~·

hetmeksizin hiç olmazsa oluklu ~iııkolarln sun
durmalar, hangarlar inşn ettirmclidir. Acaba 
buğday koruma kımununun alıkilm ı tunıanıiiP tat 
bik ediliyor muf 

Dirayetli ve faal Ticaret vekilimiz ıııücel'l'elı 

bir iş adamıdır . Ticaretimizin iııkişnfı i~iıı ~ok' gii
?.d tedbirler alıyorlar. 

İhracat ınallarımızdaıı t.ütünli, iııciri , iizünıii. 
fındığı ve yeraltı servetimiz olan bakır 1•e kronııı
mur.u dövize mukabi l eenebi memlcket lcrc satıı

lım. Fakat bu anormal zamanda buğdaymnzı. 

arpam ızı silo larımızda büyük bir ihtiın ıını V<:' iti 
na ile muhafaza etmek mecbuı·iycti vardır. Am
har ve silo derdi lıalled.ilnıelidir. 'Derhal. ~·e ni 

ıımbaı·lar ve yeni silolar inşa edilnıcliclir. 

« akla samanı, gelir zamanı» atalar ~Ö'wnü 

unutınıyalım . Yani atalarımız en mukaddl'S gı<lıı 

maadesi olan buğday şöyle dursun , onlııı· ~mnıınn 
bile ehemmiyet vermişlerdir. 

Sayın arkadaşlaı· , dünya nhvııli bizi meşg-ul 

ederk< n bu giiıel mem1ekctimizin dnlıiliıırle ıı:ı 

gilıani ve çok acıklı müsibetler karşısmda bulunn 
~·o ı·uz. Biz tabiatle mücndele etmeğe, fpJftkctı.~d" 

:vurdda,'jlnrımızm ıstırabını tahlif v!' ~-araııını t!'
davi etınei!e, gıdmııru verrneğe bü,tüıı kuvvet w 
imanımızla çalışırken, en büyük gıda nıaddc~i 

olan buğclııyı yurdumuzun dışına ~ıkıırını~·ıı.lıııı. 

Bunıı sır( şahsi müli\ha7.ıı olarak <:olt muhtı>r ın 
Dr. Refik aydam Hükfımetinden rica ediyorum. 
~faksadıın, bedbini his! r telkin etmek değil, ı:a

hire ihracatJ hu.<ıusıında ihtiyatlı rlnvranalım di
y<mlJTI. 

a~·ın arkada.~lar, kahraman ve n!'cih Türk 
milletinin evsaf 1·e meziyeUerinden biri de fe
likete ve meşııkkate karşı kudretinin ve cncr · 
jishıin artması ve hamiyetinin kat kat yüksel 
ınesidir. on felaket esnasnıdn lu Şef.imi1.in 

kudretli ve yüksek direktifleri , sayın Hükft
metimiziıı yonılmak bilmez gayr ti v kahra
man Türk milletinin :fcdakiirlığı harikalar ya
rattı. Türkün ne kndar yüksek bir kUdret $&· 

hibi olduğunu lter ve ile ile görüyor ve iftihar 
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ediyoruz. 'feıneııııi 

lii.k vaziycti salilh 
ederim ki, dünyallln ıııuğ

kesbet in, dünya sulhü tees-
süs etsin, o zaman lmğdayıınızuı, a11)anıızm ih
racatına başlarız... Allah millete, Devlet1• ze
nıl vı·ı·ıııesiıı. (1\llo~lar ). 

TİCARET V. NAZMl TOPCOGLU (Ay
dm) - Denflcniz hnzurunuza çıkmaznan cv
wl Berç Tiirk ~ ı · arkadaşımız ~ıknuş olsaydı da
lw i~-i olaraktt. ~'ünkü bendenizi dinlemeden .,,._ 
,.,., :vazın ış oldukları şeyi okudular, ben ise hıın
lıırın reva bın ı vermiş lmlunuyoruııı. 

Tekrar edey im; nıeınlckctimizde böyll' bir 
tehlike ııı evzubabı; değildir. Elimizde 260 000 
ton stok vardır. En büyük müstehlik şehrimiz 
olan t. tanhulıııı s~ndik ihtiyacı ~i z bin ton-

dur. Demek ki, gerek lstanbul gibi büyük bir 
§elıriınizin ve gerek diğer biiyük istihlii.ke, şe

lıirlerimizin senelik istihlfi.kinin fevkinde elimiz
de st-okliırmıız vardır. Zahirenin muhafazasında 

müşkilat çektiğimiz için bunun ilıraeına müsaa
de etmemek, rnahsulün çürümesine ve bu gün 
elimizde kryıııt't olaı·ak hıılunaıı bir ~eyin ınah
v.ii heder olmasına meydan vermek demek olur. 

Aınbarlaı· ve si lolar inşası hakkındaki miita
tcalarına gelince; llıSII!lCn geçen gün Ziya Gevhcr 
ı~rkadaşrmrzm suallerine eevab verirken bıırıa 

da arzı cevab etnıiş bulunuyorum. En büyük gu
:VE>Ieı·iııUzdeo birisi bu ambarları çoğaltmukltr. 

ve bu giin de l.ıunuıı iizcrinde çalışmaktayız . 

( Bmvo ~esleri). 

BAŞVEKA.LET 

G - 1titaıılıııl uıebuım Ali Ruuıı Taı·hanın, son 
siyasi hadiseler üzerine Hükümetimizin harici 
siyaseti hakkındaki ~ifalıi sual takririne B%vekil 

Ali Hana Taı-lıanm sııali ve Ba~vl'kilin •:t'vubı 

~ğrda.dır : 

1'. H. :\[. )leclisi Yüce Rei~liğine 

::-ioo siyasi lııidi,,~lcr üzerine. ll ükılruetiıııiziu 
lıal"İci siyaseti hakkında T. B. ı\1. M.eclisini teıı,·iı· 

buyıırınalurıııı ~Iııhtcn~nı Başveki ldcn rica ederim. 

İstanbul ıuebu;m 
Ali Rana Tarhan 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan 
bul) - M:ulıtereuı ıırkadaşlanın; say,m arkııda
şun Rana Tarhan Hükümetin siyaseti hakkında 
nıalılmııt i~tiyor. Kendilerine şu cevubr l•eriyo
runı: 

lta)yaııuı harbe gll"lli('Si üzııriııe bfidis olu n 
vaziyeti C'iiıııbııriyrt Hükumeti etı·afile tedkik 
etmiş V(· ii<;lii ııııtahecl!'ııin cüıii nıütcnımimi olan 

l>ı·. Refik Snydaın tarafından 26-' l - 19-W da 
~eva b veril miştir. 

iki numaralı pı·otokol lıiikırıüııü tatbika karar 
nn·ı·ı·ek icabodlm tebliğatı yapnuştı:r. BuM na
zm·an 'l'fu·kiye hali hazırdaki gayri muhariblik 
nı;,iyetini ınuhafıızıı l'tmektedir. 

Memleketimizin eoıııiyeti ve ınüdafaası için 
biı· taraftan askeri hıızu·lrklarnıuza devam et
mekle beraber diğer taraftan her zamankindea 
fazla uyamk dıırnıak m cburiyetind yir. (Bravo 
sesleri). 

Heı· tüı·lü tııhl"ikten içtiııab edeıı. bu dikkat
li vulliy tJıniziıı nı(!ın!eketiınlz için olduğu kadar 
Ptrafınıız i~iıı d :sııJhüıı muha.fazasına hadjın 

oln.cağrnı ü.ınid etmekteyiz (Bravo seıücri, şid. 

detli ve siiı·ekli alkı§~ar). 
ALt RANA TARHAN (İstanbul) - Jlfııva

fık ve emniyçtbah~ ceYablarmdan dolan muh, 
tN·Mn Başvekil t<> kkürlcriıııi llf"Z derinı . 

BA.ŞVEKlL Dr. REFİK SAYDAM (!stan· 
bul) - Te§eklriir e lerim. 

----->--<4!!eıı~--

2 - lstiza.hlar 

Hiriıı~i İçtinııı sıınsıııdıı istizıılı ~·upılmamı~tır. 



G - icra Vekilieri Heyeti 

I - Xl - 19a!l da lcra Vekilieri Heyeti aşağıdıı isimleri yıızılı zevattıııı müteşekkil iui : 

Başvekil Dr. R efik Saydam t.~tmı bul 
A.dliye vekili Ji'eth i Okya1· Bolu 
Da./ıiliyc » /l'aytk Ozlı·a/.' 7'r>kirdağ 

O. ı·e 1 nh isa rlrır » Raif Karadeniz 'l'rabzo11 
ffari ciye » 8iil<rii Sa.raco.t/ltt 1 zmir 
lktısacl » l:l Ü~>tt ii ( ' cık ·ı r 8WII8tı1l 

.1faarif » HaMt·n Ali )'iirel !zmir 

.llrıliye » fi'ua(l A.ğralt Nlft,zı.!l 

Milli ın üdrıfaa » Gl. Naci Tutoz {1} B·w·sa 
Jlnlwbf're ı •e Mü. » Ali ('etiukaya Af1JOII K. 
Nafia » m . . ı. Fund ( '(' /iP .'(i .t/1\ onya. 
'. ve !. Mna-venet » /) r. HulCts i A latn~ A .. 1Jdıtt 

Ticaret » Nazmi Topcoğlu [ 2} A.IJdııt 
Z.i·raat » .If ıı h 1 is !i-t· km eıı K ii tah ya . 

1 - Baş\'ekil Dr. Refik ' aydam 18 ikinci kinun 
1940 tarihinde ' 'e mumi Heyetin 27 nci inkadındu 

BA.ŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (istan
bul) - Aziz arkadaşlarım, 

Büyük Meclis kış tatiline karar verııı.i.~ bulu
nuyor. ayın arkadaşlarıma neşeli ve sıhhatli 

, bir istimhat devresi dilerim. Büyük Meclisin 
altıncı lçtiına deveresinin başlangıcındanberi Hü
kftmetinize verdiğiniz vazifeleri burada taisilen 
tekrar edecek değilim. Çünkü icab ettirdiği bir 
çok lüzumlu kanunlar yüksek tasdikıruza mazhaı
oldu. Hüktimetinize düşen vazife de onları iyi, 
milletimizin nefine uyar şekilde tatbik tmektir. 

ziz arkadaşlarım, memleket içinde emniyet 

dahili ve harici ahval hakkında aşıığıda yazılı beya
natta bulunmu~tur: 

ve asayiş, meınltuniyet ,·ereı•ek hir lıaldc.'diı· . 

Yapmakta olduğumuz ıııüşııhcdc h·ı· hi~e şu kana
nti veımiştiı·: Bütün vntanda~lan \ 'C uıııunıiycth· 

Türk yurdunda yaşayanlar hürriyctlcrindcıı, ş·

ref ''e haysiyctlerindcn vP bileünıll• haklıırıııdan 

emin ve müsteri h yıışanıaktadırlar ( .il.lkışla r). 

ldaremizi tamamen asri hukuk prcn ibierine 
tevfik etmiş bulunuyoruz ( Brıwo sesleri ) . Hür
riyetler lıürın t ve riayet diyoruz w bu şaı·ı 

altında nı mlekeı i<:ind<' nizarnı ma h fu z tutu
yoruz. 

Biiyiik l\l ec li tıiıı kı~· ıııl•t li ir-ııdlnrındıın v<' 

ll]- (il. , aci Tuıaz J- 11' - 1940 tarihiıul .llılli .lfiidnfmııtk(ilıtiırd ıı i.difo rimi,. !1 rin1, Eı·ıiıı

ı(m ııı busu .'all t . lı·ıkon tayiıı oluıııııu.,~lur . 

12) - .hıfolya m bıısıı rczmi Erçinin Ticaı· 1 V6kıilelindım istifa ı. 7 - X - 1939 M oku.nnw.ştur. 
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feyizli ınurııkabe~iııdeıı dnima istifade ettiğimiz 
p;ibi tanı hiı· ~eı·bestl içinde ~alışan ıııııthuııtı

nıızrn neşriyatrndaıı da faydıılaııınıığa dikkat 
,.diyonız. 7.aıııaıııınızda dünyanın bir ~ok ııı~ın

lekctlerinde, dalıi l i nizııın ilP kabili tPli( gii
rülıneyeıı nıııtbııat hiirriyetini, lıiz o ııizanırıı 

yardıııırı~ı sııyıyonız ve iiylc olmasını teıııeııııi 

ediyoruz ("\ lkış l ar). Herkesi susturaıı, tenkid
siz I'C ıınmıkabc~iz idarcye iıııltiin nH·eıı her 
hangi bir sistemi bütün zııhil'l kolaylıklarıııa 

nığnıcıı h iz. i lt i l'ıı ta liıyık görmüyoruz (Dı·ıı 1·u 
st•sleri, alkı~laı· ) . ()üukii, hedefimiz ıııesııliyet 

ın<'vkiinde sııabiz, <'Pvabsız hüküıuı·an olmak de
ğil, ıneıııleketi en <'nıiıı yoldan refah ve terıık

kiyc ula~tll'lııaktıı·. ı:u yol, loııınatinıiz<'l' ıııuı·a

kabeli ve ınesuliyetli demokratik yoldur (Al
kışlar). 

1:3u güne kadar takib ,•ttiğiıniz bu lıııtıı hınc

ketten ınü~tcki değiliz; lıil:lkiıs dürüst politika
mızın teıniıı ettiği iyi ııcticelerd<'n ıııı•ııııııııınz. 

ı\lat.iınatııı lıaklı tl'ııkidkriııı• alışkıııız. Haldı l't' 
lıııksız leııkiılleriıı l!'nıyizini \ ' C hunlııı· lıakkııı

da liıyık olduldııl'l hiil<iiıııleı·i vermeyi dv ıııilll• 

tin dııiıııa iyiyi , doğruyu bulıın seliııı his~ine 

ll•rkediyonız. Unıuınl l' t' lıususi menfaatlcriıı 

ilılfıli ilıtiııııılint' k:ır~ı kannnlarııııızın, ve ııınlı

kenıelerinıizin kiifi leıııinat olduğuna kims •niıı 
~üplw~i yoklur ( 1:3ravo sc·sll•ı·i ) . 

.\rkarla~larıın, son zaıuaıılarda hepimizi, bü
tün ın illet iııı izi ıııütees~ir erl<'n zelzelc VE' ~eylıi b 
l'(•liı kı>t ll·ı·iııiıı oııulınıız fl('t8ını, yııııi c· an zayia

tıili unutanıa.yız. Fııkııt ııc <:are ki ulınıışluı· . 

l •'t>liık<•t ten kurttılan knı·dc~lerimizin yıırdınııııa 

ve tesellisiııc hüt iiıı nısıtalıırıınızla ko~uyonız, 

ıııüııı k ün olan IH• ı· ~e yi yapıyoruz, ve yapa(·a 
ğız. Bu fclıikPI kııı·~ısıııda milletin ve Rükfı 

ınetin gayı•et l'l' lıassnsiycti nıuvazi ve birbirini 
tanıaııılıır biı· halde t<'<'Plli t•tti ve böyle devanı 
(•diyor. Hükumet kPııdisiııe düşen vıızifeyi tak
diı·deki dikkat ini , milh·t iııı iz de aramızdııki nı il

ll t,•sııııiirlün saıniıııi~' <'l 1'(' azametini giisterdi \'e 
giistl'riyor. Rüyük ~l<•clisiıniziıı, ~ok ıısil biı· 

kaı·arı il(• f('~ekkiil rrl<'n _\'lilll yımlıııı koıııitt' 

'iııin d ıti ' NiııP. lıiitiin \'alan evl?ıdlıırı sl!ve, sp-

1'(' i~tiı·ııl' <'di .vcıı· . Diiıı dr h ir l'rsile ilc nrz,•t ti 
ğinı goilıi, tck vııtıııı yüksek ml• l'humuııuıı en 

heyecan veı·ici manzarasına ~ahidiz . llk işe hn~
ladığ ı ~ünden dün ak~ama kadar Milli yıır
dıııı koıııitesim• R"Clcn para teberruu yekıinu 
2 1 :iG 956 liraya nırıııı~, ııyni tı>h!'rnıat da 

ta nınmen tu sn ir ~cı ilcınenwk ı.' bcrıı b('t' ya 1'1111 

ıııi!,von ıı~rc;ayı (;okt~n aşnıış l' t' halen de1· nııı 

rtıncktr olan iaŞI' meYnddı yek\'inn dsı ;viiz hiıı

lcrce kiloya varmıştır (Alkışlar) . 

Bu, müşterek vatan hissinin en bari?. delili 

olduğu gibi, felilketli vatandaşa yarrum hisısinin 
cl<' en yüksek şahlclidir. 

Fakat arkadaşlaı1m, derin bir tt'rssür içinde 
bi7.e teselli ve hatta iftihar V('J'Cil bu manzara
dan hoşlanmayanlar da ınaalcst'f .vok değildir. 

Bunu size arz ınecburiyctiudeyinı. 
Hükıimetin teyakkuz ve lıııssıısİ,I'('tini, ıııillrl 

ferdieri arasıııdakı samimi tcsıınüdi.i, kendi emel
lerinin tahakkukuna milni göı·('ıılcr ve bundan 
memnun olmayanlar vardır (Kahrolsunlar ses

leri) . Bilirsiniz ki, her nıeınlekettc , her devirde 
millet ;ınranna inti fa ve memleket menabiini is

tismar etmek isteyen, bundan baz3n kcııcli men
faatlerine mağliih, hıızan da memleket dı~ı kuY
vctlerc alet olanlar bulunuı· (AIIııh bclfılarıııı 

versin sesleri). 
Bu .vadikilrlardan bizde de .vok dc~i l rlir. Ba

zan Yatan seveı· bir .fcrd gibi ~af halkı iğrall'. 

QOk defa hüviyctlerini gizleyerek memleket hn
,·ıısıııı ifsada çalışırlar, liikin dcrhal anedeyim 
ki , bu günılı it,:iıı en az ınüsaid olan mnlıit Tür

kiyedir (Bravo sesleri, alkışlar). 
Hi~ buJaınayacakları yer de saf Türk kalbi

<lir (Bravo sesleri ) . Bunlar her vakit türlü tür
lü ı·iyaydleı· ve iftiralar çıkarırlar, fakııt Türk
lük muhiti i~indc istedikleri neticeyi buhımaz

lıır. Şimdi de y eni scrmayeleı· buldular, diyor

lar ki : 
(Hüki\met feliiketzcdclerin yardırnma vak-

1 ill(Je ~-etişeınedi, milletin verdiği yardımla ı· 

nıuhtn~lnra retiştirilnıedi , zelzele mıntaknsındn 

ıısa~·iş temin ediloınedi). 

Arkadaşlarını, 

Bunlarm ııasıl f:irkin bir iftira olduğunu siz 
bilirsiniz. Felfıkct haberilc beraber, aliikadıırla

rıı vl'l'diğim cnıirl<>, kcndileı·iui müınküıı olan 
her yardımı ifa cclec('k dere<'ene biitiiıı saliıhi

yPtleı·le teçhiz ettim ''e derhal lüzumu kadar 
pıırn göndrı ·dim . Iki vekil nrkadıL~ım {Piilketin 

cı·fl•si giinü 7.clzcle mıntakasııııı hareket ettil<'r. 

On gün mütemııdiyen dolaştılar. Bütiin saHihi
Y tl<'rini lnıllıınarak mümkün olan lı t> ı· Ş<'~' i yap
tılar. 

~!erkez de kendilerinin lü1.um gösterdiği h ı· 
şeyi yayı! ı. Tl iç bi ı· yere para ve tahsisııt sıkııı-
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t ı sı <:<·kt i ı ·ilınl'd i . Fliiki'ımet ve Kızılay bütün vc
sııitilr ~n lıştı. T<'dııı·ik ed il<'bileıı r;adır, err.a ı, , ''~

.nı. iliH: V<' inşaııt nııılr.<· nı<'si YC s ı hhi ekiplr r göıı

ıl pı·i ldi . :\filh-tiıı. Hiikfıın ctin V<' TCızıln)· ın ~·ar

ılınılııı·ı ı·ıı sı•ri s nı·cttc fl'liikctzcdcl<'rr ycfi~tiı·ll

ııwğt• ı;alı~Lldı 1'<' ı;alı~ılı,vor. Muhtelif' ~-rrlrl'lil' 

sı•.vynr 1'<' ~ıı hit lı:ıstıınrlC'r kıınılrln. Bıınlıırııı 

t:ıf'silıitıııı ıılfıkıılı ,-<'kil ıll'kııcla~lnı ·ını si?:r nı·zııt 

tilı·ı·. Biz. f'ı•lıikd g-Öl'l•n karılı·şlrı·imizl' giin lii 
nıüziiıı istediği k:~tlııı· ıreni~ ve s ·ı · i ,nıl'('lnıı .nıpıı

nıudığııııızdıııı ınütccsslri7.. Bu hir.nı et i dııha se
ri ve dalın ,ll'eniş mikyıısta yapmak. )'lltıi f<'lıl

k<>tin anıııda her ,1'<'1'<' I'C herkes<' .'·ctişııırk is
tcnlik. Buıııı ıııun1ffıık olamııdıksa selıch lıizinı 

kusu ruın\17. ıl e!t il , inıkiinın dııı ·lığı. tıılıiııtin zoı·

lıık larıdn·. 

t<;inde hulunduğuııwı. şıı rtlarırı 1·c clinıir.ddt i 
nısıtalııl'llı wı·d i ği imkan i ~ inde azami hizmot 

ı·t 1 iğinıizr ' '" r i m ek tr olduğumuza kani iz. Zıı 

t c ıı Biiy ük il<'y<'ti niz gibi yüksek hiı· mumkıı

lw kuvvrti kaı·şısında ~alı ş:ııı h ir iıhı ı·<'. huıı rl nn 

hnşkn~ını rhı ~-npaııınzdı. Onun i~in lmlhl c riıııi z 

l'r liiht ~-üziinn<'n ıır kadar must~l'ib ise. viedıın

laı·ınıız d n nıiinıkiirı olanı ~-npnıış olmak kmınn 

t ile müsterilıti ı·. 
Felaket mıntııka~ında asıı~-işiıı muhafaza edi

lımıediği. hir hill"zik ve.va küp<' iı;iıı kollar. ku
laklnı· kesild iği . umumi miifett i şin ı;npıılu men 
i~in krn rli <'lil <' 100 ıırlnm öldürdii(Hi ~·olunrlnki 

iım i~'llll<' rj,·n:v<'tler hıı ııwınlckcte ı.aı·a r vemıPk 

ist.e:venlı>rin 11f' kıırlııı· ndi vasıtalııı·a tenezzül 
rdebildikl c ı·ini göstorrn rl<'lilleı·diı· (Bravo s<'s· 
leri) . 

Arkadaşlarım, 

Bunların hepsi yalandır ve iftiradır. Bö,vl l' 
şeyl er vaki olmaınıştır vc ol8maz. Znten zelzele 
halıeri üzerine ilk aldığımız tedbirlerden biri dt• 
o mıııtak:mın inzihııt J.."Uvvetini arttırmuk olmuş

tu . Onun i<;in orıılarıı d<'rh:ı l ruker ve jandıll'ınıı 

ı:ıö nılerdik. 

Arkadaşlar, 

.F en a propagaııdn bu kndıırlıı kalmıyor. ıli 

~-ol'lııı· ki. f<'lii.kct bundan ibaı· t değildir. '1' •kra ı· 

zclzele olacak, s<'yliib olacak. başka felitketl rı· 

gelerek; hııtllı bunlara tarih t !'(Ös1eri.''oı-lıı.ı·. 

Fakat onların :zö: lerdikleri tarihler çoktan g~
miş hulnıııı~·or. fnknt onlaı· ııtnnmnk ni~·Niıırll· 
ol('ğ'ildiı·IE'r. 

Arkııdıışlaı•ını, yirminci asırda ı lzele gibi. 
ı:ıc,v l ıilı gibi tnhii hfidi•clcı·lt' teş iinı otmı>k am•ıık 

gayri meşru emellerini istihsal için heı· yoltın 

kaı)andığını gören hetbalılarnı , şüphesi7. ki, ken
dileri de inanmıyarak, yapabilecekini hare
kettir. H erlH•s hilir ki , tabi! h fıdiselcr tabii ka
nunlara tfıbidiı· . Onları durdurmak kimsenin 
clind<' değildir. Olgun millctlcrin karı, bunlara 
karşı tcşeiim ıl ej:r il mukavemcti ıı rttırnıakt ı ı· . Ri
z inı de tuttu/hımuz yol hu yoldur. Ru propagan
dalıırııı lıerlefi cvw lfı m ill etin Hükümete iliınıı

dmı sıırsmak, sonra felaketler vaJıimcsile mil
leti te l fışn ve vesveseye düşürmektir. Iftihar ilc 
:ırzede~-im ki mill et muhitinde betbah prognpan
rlalıı.r tesir yapamıyor. H erkes. tarihi dolduran 
l'e süsliyeıı büyük hizmetleri daima şülmınla 

anılan Milli Şcfin etrafında ~'ekpare bir vü eud 
gibi ınütesanid bir halde ~alışmak lüzıımunn ka
ııidir. ~lillel, kendi Büyük Merlisinde gördüğü 
aziııı 1'<' tcsanüdle müftclıirdir. Hükumrtin si 
zin de Lnsvibinizc nı az har olan pot itikasındaki i.~a

hrk in:ını~·oı· v<' onu kendine mal cdi~·or. Bu
ııunla iftihar crlehilirir. . 

.\ ziz ıı t'lwdn~laı·: 

H a ı · i ~i siyıısctirrıiz ııınlıtclif w~il<'lcrlr yiik 
scl< hıızıınınuın ıırzrtın iş olduğuın rsaslıır Y<' tııs

l'ibinizt• iktiran ed en diı·('kt irler ılaiı ·esiıırl<• tabii 
sc~-rini tak ih etmektedir. 

lııgillt'rt• 1'<' Fransa Jlük fımetlc ril l• ınııluınıı
ıııız olıııı kredi Y<' iHtikrazl:ırnı miizııkt• ı·rsiııc mt•
ınur· ı• t ın i~ oldıığunıuı. lıey~t, ge n•k L,oıııJ rııdıt, g:ı•

ı ·rk Parist~ dosttııır lıir hava i~iııdc ııu•saisiııi 

ikııııll l•dcrdc buna nıiile<lııir ınuknH•leleri J-li.i 
kılın t naınınıı nkiJ 1·e iııızıı ,·~·)('di. 

l feyet resinin 8ofyııdu tcYaklnıt' t·dert•k Bııl 

g-ııı·i staııııı nıulıtcrcm Bııııvl'kili Bay K iist' haııof' 
i lı• l'aki olan göriiı;aıı c l \'l'i, iki komşu ıncııılckct 

arıısındaki itiınadk:lt- dostluğun t eza hiiı-üııc "" 
Halkanlarda su lh \'C eıııııiyct in istikrnnna ıııatur 
llll'suimizdc, şa:vanı nıcnınuniy •1 lıiı· g-örii~ lıiı·Jiği 

kıı,,·dcdilıı ı e ·ine 1·c ·ilr olmuştur (Bra\'0 srsleri ). 

.\ı·k adıı ıılıır ; iıısııııiyl·t, J'ı·ri bir hnl'lıiıı isti 
ı·ablıın dPvaııı t·d<'ı·kcıı . 'l'iirkiy mizin nıonıı. 

kalnıı~ o l ıluğn hüyük fcliikct kaı·şısındu ~ok nı 

Jıu okşayıcı hi r tesuııüd ınanzarası lo!Ö ·~erdi. 

Re ·mi ve hnsıısi t>lll'ı·d cn hiz<' .nıpılm ış olan 
w <•liiıı da ~·upıl ıııııktıı hnlunnn ,l'!l.l'(.hmln ıııeııı 

lek<'tiıııize knrşı ıııııuıııi hir sempatinin w hizo• 
lıl•ı· tnnıfta vı·rilrıı kıyıııl'tin hir ifnrlesi ol ınnk 

it ilııll'il hıt iıısııııi trsuniid, hir rlt> lınsıt>"i ıılfıkıı 

ııınhiyetini hıtiz buluntt.V\11'. 
ll u rio~ ı nr\'lc·t ll'l'l' , hıı ,\'Üksek t'Ulıhı insan-
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laı·a, ınlisaadenizlc , Inı kürsüurıı 'l'ürkiyrııiıı dt·
ı·iıı lı·~c·kl<iiriPı·ini il'adt· l'deyiııı. ( Rı·:ını sesll'ri. 
:ılkı~llll' ). 

RASİH KAPLAN (Antalya ) - ll rp i~timk 
l'flrı·iz . 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) - Aziz arkatla§lal'lıı ı ; 

Haftabınlan l.ıeri ii :.w ı·iııdP <•lbirliğ'i ile ,,ı,,

tığ'ı ıııı z Y<' lıu g-üıı kabul lıuyurdıığ'ııııuz l\l illl 
konııııııa kııııuııun:ı da teıııas ctıııck istcriııı. Ka 
ııuııun ~aycsi yalııız, 'l'iiı·k l ' atantla~ının s ılwıtı 

<,:ckıııcıııt·sillc vt) Tüı·k ıııliUufaa ktı\'vetleriniıı 

l'c\'lmlfitlc lıallcH·ılL' ,.,. sL' l'erlıcrl i ktc cH iyi ~ek il 
de tanziıııinc I'C iıla ı •esiııe ınatuftııı·. Hiikfını rti

nize vcl'lliğiuiz lıu ,-azil'cl cr .vapılırkrıı , huııl:ıı·ııı 

yine L'll iyi ~ckildl' ı;·iiriilmesi iı; iıı. V<'l'l li ği ıı iz 

sa l iı hi.vı•tleı·iıı de en dikkatli hir surelil' kullanıl 

ıııasıııııı lüzıııııuııa kaııi lııılunuyonız. Hül<ünıt•

t.iııiz , lıı ı nızil'c ve saliilıiyctlcr kcnuisiıw vcl'ilir
krıı, Jliiyük Meclis laı·;ıl'ıııdaıı ~listı'rik ıı ilı 

tiıııamdnıı ııt• kada!' itlL'IHııun ise, keııdü;İllc giis
tı•rilcıı itiıııacla da ıııiile~ckk inl ir n u itimada 
li\yık ulıııağ'a ~alı~acak tıı· . Dünyanın ııl'zrttiği 

hulıranııı, ıııc·ııılrketiıııizı· 1·al<i iktısacli 1'<' ticari 
akisleriııi zaıııaıuıııla k<ıı·şılnııııık bizinı i~iıı ııı · 

karlar hayatı bir me~el{' ise. hıı huhranlardnıı 

i ~tifadc et n1('l; isteyecek olanlarm fena fikir ,.,. 
harcketlrriııt· kaı·~ı koyınak ta. o kııdaı· lü
zumlu hiı · lıareketti ı· . Biz. lı:ıyatta hu halleri 
ıı;ürmü~ VI' ıwılarıııı <~<'knıiş biı· ııt'siliz. Tahiııt 

larırruz <la ııııı ı tekr:u· rniisaaue l'rl{'eek kabiliyt>ltf' 
değildir. 

Huzuruııuzdıı, bu kaııunuıı tııthikı kcndileı·i

He tevdi edilecek Jıcr smıf nıemura ve yine bu 
kamınla kendi hııkları müdafaa rılii('<'Ck olan 
her vatandaşa, ayni zamanda. hiç p;evşeıncycıı 
bir aziııı ve dikkatle, va:r.ifPierini yaprıııılaı·ıııı 

ve ha k larm ı aramalarını lıatırlatırını. Am· n k 
bu karşılıklı nıürakıı.Jw ve dikkat sayesinrledir 
ki . kanuııuıı tayin ettiği iyi hedefe vfisıl ola
biliriz. 

.\Y.iz ııı·kadnşlnrıın. bize intilıalı rlıtirclrı·iııi

zin ilıtiyıır, ve ilunıııılaı·ıııı sıhlıat l <' Y{' lll' '(' il(• 

geçirmemizi en saınim1 hisleriınle dilerim .( Brıı

vo sesleri, şiddetli ve sürekli a lkışl ar ). 

NAKİYE ELGÜN (Erzurum) - Aı-kailaşlıı 
rım, Erzinranlr fplfıket.zrde karde~lcrimizin ba
na bir emanet olarak tevdi ettiği hi ı· ,-~zi re~-i 

bu Yüce kürsüden salıiblcrin r wrmck iizne 
Yüksek huzııı·umızn gelmiş hulııııuyonını. 

Brzincandıı. c:ocııkl:m giydirmek itıiıı git! i
ğiro K17.1l:ıy aıııbnrıııda tevziııt yapılıyordıı . 

Kendi yaralı vücudunu ısrtal'ak C'll ıisr ıılıı1>ık 

rnecalsiıliğini gösteriı·JcrkC'ıı beni göriiı· ı.6iı·ııwz 

etrafımda bir ~cv ı·ı• tc~kil ettile ı·. hana d(·<li lı•ı· 

ki , milh•t veki liıniı! Türk milletinin uii;ı·ııdığı 

bu elim fııcıaflan dolay-ı flöktiiğiini.iz güz ya~Jaı·ı 
ve ÇC'ktiğ iııi ı iztirnhlaı·ı duyuyoruz. niz(' göstl'r· 
diğini;ı; ihtimnnı w yarrlmıları nıılıyorıız . };rı flp. 
rin iztıı·ııbımızı uııııthırabilPn hıı hüyül< ı .m·e· 

ket karşısınrlıı duyduihıımız nıinıırt vr ~ iiJ.-ı ·ını 

hislerini Tnnrr huzurunda sana emanet ediyoruz. 
Ankaraya döndüğün zaman lıir fıı·sat lıul:ımk 

lıu lıisl rrinıizi evveln f:\C'vgili lıa.lıaıııız n DPI'
let Reisimiz t nö'ııü~·c n ~rfkatli, ra him Ciinılııı 
riyct Rükfını etine. fili<'enah Türk millet in <' H 

bizim felfikrtimizle alukadıı.r olan. matldi I'P nın

nev] ynrdmılarda bulunan illrmi hnriri~·r ihli\ğ 

Pt ın eni senden dile~·oruz. 

Ben. hu mııkaddPs va?.ifP,vi \üksek huzunı· 
ınızda ifa edeı·kı>n aydın g-iinlPrirnizde hil'lıiı·in P 

hn.ğl anan kalplerimizin. kara g-ünlerde de hiı·lıi
l'indPn ayrılnıadığmn şah id oldum . Vazifr alan 
vp almayan kadın ve Hkek hiitiiıı vııtandıı~lnr 

lnııılnrm hizmetin ko~tıı w bunlal'll ~·ıınlıııı:ı 

fııııade lnılıındu. Tiilh;ıssa t.nlıintin Pll lıüyiik knlı

ı·ına ıığranıış olan bu diyıırın rııkazı ara~ınilon 
ilk gözünü 8~an insaniRr hile, onl~r~ .'·ardıııııı 

"'elıııi ş. hir ~ok vataııclıışl ıır :ırasıııda 1)(~ 1- 1<'! 

ReiRini dr knrşrsıncln lııı ldu. Onun a.yni iztirn h
In kann~'a n nıiihar<'k g-öksünde izt, i rabını ıliıı 

ılirdi. Nihayet hu rmsn lsiz tııhlo hütiin dünya
nın rnznrm:ı aksetti. Kara ve aydııı gü•ılel'dt• 

Türk mi lletinin yrkviirnd olduğıınu giistpr·di. 'Rıı 
asli milleti Yiiksc>k lmzuruıııızda takdiı· \ ' !' 

lıı?.inı ile anarak s(i?.iimP nihnyrt I'Pririnı !Br·n
ı-o sı>sleri. nll;ışlar ). 
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tarihinde ,.e Umumi Heyetin 73 ncü i n ikaduıda Hükii
ll'tıtiıı harci Hiyuseti hn ldonda a~nğıdıı yazılı beyıı-

BAŞKAN - 'öz Ba~vekilindir. 

(HaşvekilDr. Hefi.k l:laydam süı·ekli alkı~luı· 
arasında kürsüye geldi). 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (htıın
bul) - Sayıu arkadaşlarım, 

Avrupanın i ~ iııdc Luluuduğu vaziycı ve im
na karşı 'l'iirk.iyc 'üııı.lıuriyewuin aldığı siyasi 
Lcdl>irler lıııkkımla nıkiı vakit yüksek buzuru
nuıda ve bazan cla radyo ile Lcyıı.nat yaparak 
Türk nı.illcıini ıcnvir etmek, Cünılıuriyet B.üku
ınetiniu baıılıca vazifelerindcı.ı biridir. 

Bu gün de yine Lu nuı.ksatlla huzurunuzu 
gcliyol'Ulll. Heyanaturun esas ın ı yal.ıı.ız harici 
meseleler teşkil edecektir. Çünkü, Tiirkiye Cüın
lıuriycti lıuıluJ.Iarı dıı.lıiliudc, size arzctmeğe de
ğer her hangi bir lıadise ve vaka yoktur. (Bra
vo sesleri, ~iddetli alkışlar). Türk uıilleti vakuı· , 

sakin, gündelik işlerile uğraşınakta ve :Milli Şc
fin etrafında tek vücud olarak sınısıkı durmakta 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) ve Cüınlıuriyet 
HükUmetille en yüksek itimadını her hareketile 
ve çalışmasile gösteı·mektedir (Bravo sesleri). 

aynı arkadaşlarım, 

Cüınlıuriyet Hükilmeti, sizlerin de yüksek 
ta vihine ınazhar olan siyasi yolunda hiç ~aş

ıııaksızııı ihtiyatla yürüınektcdir. (Alkı.şlar ). 

•rtirk vatuıunın selametini ve 'I'üı·k milletinin 
re.fahını koruınağa matuf olan tcdbi.rleri.nıi.z , 

ınuiy tlc söyliyebiliı·iın ki müşkülatsız yüı·ü 

mekfe ' 'l'ürk vRt:ındaşı ne"lC \ 'l' imanla dolu 
giiğsünii ka bartarak vazifcye koşmoktadır. 

( Bı·nvo S<' ·leri, alkışluı· ). 

'ayın aı·kadaşlal'IIn, 

Son güıılerin lıarli atı aı·a ında dikkat na
:ı:armızı ·ektiğine şüphe <>tmediğiın bir tane
sinden bahsedeceğim : Bir ecn bi ajansı bir ta
kım vesikalar neşrctmektc v aralarnıda Tür
kiyl'Jt' teaUfıku olanlar da bulunmaktadır. Bu 
ayın iil;iineü günündı-n beri bir tak:rm ecnt'bi 
ıı:azrll'lerind<.' Vl'Sikn ııeşriyatile b<>raber bu ve
ııikıılaı·a duyuuan yazılar yazılmakta ' 'e pro
paf.('nndnlnr yııpılıııaktudrr. csikaloruı doğrıı 

natta bulunmu~ ve bu beyanutınn sonra (368) rey le 
yani mevrurlun ittifaki le H üku met in siyaseti taRvih 
ed ilm iş t ir. 

vryn yan lı~ n eş ri. '!'ürk m ili(•! iııi ,.r Hüküınr

tiııi lıi~ biı· vc~lıile cııdi~eye düşüı·et:ek ııııılıi

.l'l•ll(• ıleğildir. Hükumetiı ı iz. ~ok teuıcıwi edi

."llt' ki lıu "~ııiknlaı· tahrife uğı·aıııadıııı ııcşrc

dilııiu. Çünkü, dürüst ve açık siyııııctiınizdeıı 

emin olduğumuz için, ııeşrcdilct:ck her· hangi 
hir vcsika bu dürüst siyaııete yeni deliller ilavr
siııdeu başka. bir netice veremez. (Çok doğru 
sesleri). 

~'akııl, bu \'Csikalara istinad ederek 'fürki
_vcye sauıiıııiyl'tsizlik isuııd ccleulere ve bu ara
da hi· hiı· zn ınan maksadlarrııa hadi m olmı
_vacağııu bildikleri Türk ricalini zedeleıııeğe uğ

nışıınla.rn verilecek bir tek crvab vııı·dır : Nef
retle bu~ çevirmek. (Brnvo sesleri ) . 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) - Biz 
de iiyl€'. 

BAŞVEK!L Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) - Raym arkadaşlarım, Tiirkiyeye isııadlıırdıı 
hıılıtııııı·ak t<>sir yııpıııak isleyenleı·in uııuttukla

ı·ı birinci ııoktu, bu günkü Türkiyenin, ölmüş 

' 'r çürümüş Osmanlı lıııpııı·ııtorlnğn olıuadığııln·. 
( llnwo S<'slcri , şiddetli alk ışlar ). O devirlerde 
bu gibi tesiı·l('r ınuharriklerine faide verirdi. 
!"akat. bu giiııkii Türkiyl', ondan çok uzak n • 
~ok il riye doğru yol almış bir ı.nevcudiyettiı· . 
Pek iyi bilirsiııtz ki, bütüıı bir husııııı et cibanı , 

hatta kühne lınparatorluk başlarının da iştira
kile Atatürke karşı koymak istediler ; ve Türk 
milletine «yal nız onu bırakırsa kurtulacağını» 

söylediler. Fakat Türk milleti ontı tuttu, onuıı 
tııı·afıııı tuttu ve ötekill.'ri ı·eddctti. Netice d<' 
wıılıim . Bütün varliğile hür ve nıüstakil 'rürk 
milleti bu güıı bu kürsüden her arzusunu söyli
yebiliyorsa, o mücadelenin eseridir. (Bravo ses
leri, şiddetli alkrşlar ). Binnenaleyh, Türkiye 
.ümhuriyeti ricalinin kalması, gitmesi, oturıııa 

r, kalkması ancak Türkiye Büyük Millet Mec
li inin kararile olur. (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlnr ). Aıı!'ak onun fasvilıilc tekcmmül eder. 

Ikinci nokta da , bu günkü Türk siyasi ri(·a 
liııin vu.sfı hakkında ~·anlı~ nınlunıat ııalıil>i ol
ınııktıı· . Bu ızünkii 'I'iirk siyn~i rirnli ~u w~·a hu 
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[)eylet politikusıııı t;ıkilı eden n· onunla onı

ııPn (•instrıı iıısaııhıı · dci(ildir (Bravo sesleri). 
Türki,,·cyi idaı·r rdeıılcrin vc.nı itlııı·('sinc ~ağı

rılanla.rın ~-ııhıız hir \'Usfı bir ])I'Oğramı nırdıı·. 

H~r işte <'n-<'li\ Türkiin mPnfııat.i, Tüdöy<• 
Ciimhuı·i~·ı'1 inin sel:inwti. Hıınun .nın ında, h u 
menfnat YP srlfııııt•tc ıı,vg-ıııı g-el(·ıı ılo~tluklaı·. 

(B ı·avo scsiPı·i ) . 

lşte, sayın arkadaşlarını. lıiitüıı I nı propııihııı

dnlarda eksik düşiinülen bunlardır. 

Şimdi, hu giin Avrupanın içinelP yuv:ırlaıı

dığı hııl karşısrnda, Türkiyenin vaziyeti ııe ola 
cak, diye düşiinenlcrr cr va h vercreğim: 

Türkiye do~tluklarıııa sadrk, krndi istiklal 
ve hürriyetini nıüdafanya karar vermiş tek bir 
viirnd hııliııclr \'Hkunta intizar Ptnıl'ktcdir . (Bra
,-o srs! eri, şiddrtli alkı~lar). 

Biz, hiç hir zaman nP t.nhrik, nP dr koııı~ııla
rımıza ta:ıı·ı·ıız rlii~iiııüyoı'lız . Komşulıırımızın rl:ı 

ııyni lıic;si~·attıı oldukl:ırıııın bariz delillerini 
mrmnııni~·rtlr ı,röımrktryiz (Bravo sr.~leri) . Yc
gfme gıı,vt•miz, vatanmırzrn ınııhfııziycti ve nıil

letimi7.in srJnnıp,( i w zarardan vikayr~idiı·. Tür
kiye Ciimlınrircti TTüld\ıncti. Biiyük l\fc<·listcn 
nlclri!:ı dirrklif dııirr. indr ı;ıalrşmakta, arzettiğim 

ı-sııslar ÜzC'ı·inıle son drrc<"t•de ha$a~ hulnnnıak

tn ve goüııüıı icalıların:ı !!:Öı·r tcdhirlerini alrnak 
tadıı·. IHikfıınetiniz o kaıuıattediı· ki , ~imdiye 

kadıır alrlıih trdhirlerlı>. hiı· ~ok mkaJarın tu 
lıaddiisiinP tckacldiim rtmiş ve memleketin \'ar
lrğmı müdafaadnıı ihart>t olan bu yolda ~<tiıii

mckte knti~·<"t!P ınu"r hnhınmıı~ııı· ( Bı·ıwo S<"~

lrri) . 
Diinyııııııı hıı kararsız ,-azi~7etinC' ı·ağmen. 

mcmlckl'timizin ~·akın hiı· tchlikcyr ınaruı göMiıı 

ınem<'ktc vr hiitiiıı Drvletlcrl<' ''c alel.lıu.~ns 

komşıılnrilr iyi ıııiin:ısrbctleri idame hnsnsun 
daki azıniıı<lt• hrrdt'Ynm lıulunmaktadrr . Türki
~-r Cümhuri,,·(·tiııin istiklaline ve Türk vatanının 
hütünliiğünr 1.:ır:ır vcrct'('k her hanı;ıi hir haı·r 

ketr kaı·şı Türk milletinin verePeği yegilııe ce
vab, ı:ilfihıı sarılmak n> sonuna kadar vatanı 
nıüdafııa etmck olat>nktıı- (Rravo sesleri. şiddrt

li ve sürekli allaşlar) . 

Bunu, bu şekilde tebarüz ettirtikten sonrıı, 

~·akın şıırkt:ı sullıuıı boznlmıısınR vr lınrh fPli\ 
k('tiııin hııralnrıı kadar yıı,vılmasıııa hiç bir zn
man taraftar nlınadrğrmıZT vc bu giiıır kadar da 
bu maksndlıı çalıştrğıınızı lıir kE.'ı'c rlnho tE.'kraı· 

etmek iııtPrim . (Bravo ııPsleri. 

Sn~·ııı arkadaşlarım; 

Öyle znıınediyornııı ki. Hükümetinizin takih 
etiği siyaset, sizin kendisine verdiğiııiz direktife 
mutabıktır (Şüphe yok sesleri). Bırnun böyle 
oluh olmadrğmı re~•l t>rini:d ı> izhar huyıırmaıırzı 

ı·ipa rdiyornm. (Hay, bay sosleri) 
Hükumetinize, itinıad gösterecek olımmnız, 

. o. ~ok ağıı· olan işlerinelP daha neşe ilc ~ıılrşınak 
knvvet. ve kudretini bnlarııktıı-. (Bı•fl,-o ~!'llleı·i. 

~idrlrtl i \'(' sürek! i ıı llaşlıır ) . 

HAR!CİYE En. RE!S! AL! MUZAFFER 
GÖKER (Konya.) - Sayrıı arkndıışlnr. g~~en 
srn!' Avrupada Jıarh ~ıktığr znmıın bütün ı_ııil

l!'tler harhin kendi topraklarına sirayeti
nE.' milni olmak iQin hir tııkmı tedbirler nl
ınııib Y.nrıı ri gördüleı·. Bıı arada 1'üı·kiye Ciim
Jıııriy<"ti Hükumetinin i!P Tiiı·k millethıiıı 

yiiksrk Jınklıırını konını ak w yurdıın bütünlü
~iinii ınıılıafazn t'tmek için bir takım tedbirler 
alınması kadnr tabii hir şey olnmnzdr. Milletin 
Yüksek menfaatlı>ri ilc aHikadar olıın knrarlııı· 

vp tedbirleri hil'disatm S<'),.ine lıırnkmuk hir mı 
i~in hile tasavvıır cdilcmrzdi. 

SalıaH lırr giiıı lriraz daha genişlernek istido
dınr gösteren biiyük hıılıran karşrsnırlR ~.vaS<>

tinıiz ve tedbirlrrimiz ne olabilirdi?. 

Arkadaşlar, bu kadar büyük millet vr vatan 
nıenfaatlerinin icab E'ttirdiği tPdhi!'irrin lırr 

şeyden evvel milletin, düşneesine , dııygu~unıı 

uygun olması lazımdr. 'l'ürk siyııs!'tinin icnhln
rr Türkün uzak ve yakın tarihinde araınıık mil

ll şefi etrafında da hir ka.ya ~bi bir l eşmiş olan mil
letin iradesine mııtabık olarak tayin etmek ku
dar tabii bir şey olamazdı. Hükfimetimir. nn
eak öylP hir yol tutabiliı· VE.' Yi:kMk Mrclisimiz 
ancak bu mahiyPtt<" olan knrarlnrr tnsvib ı>de

bilirdi. 

1\filJE.'tin hPr §eyden Pvvel ve her ş yi' rağın n 
istiklilline ve bütün milli haklarnıın mııhfııziyc
tine a.,c;ık bulunduğu hiç kimse için bir sır de
ğildir. Tarihi bin bir kalırıımanlrk destanı ilc 
yıızılmış milletimin snlh içinde. refnhmr, oıiU'i 

inkişııfmı temin etnı<"kten ba.~ka bir arzusu o)
ınadrğını ve macera arkaııında koşmadığını da 
biliyoruz. Vatanr her hangi bir tnarruzdıın ko
rıımak için icab eden biitün miidafaıı v~ <"rnni
yet tcdbirl rini almak ve yurdtı elden geldiği 
kadar harbin dr~ındn bn·nkmağa çalışmak; iştr 

TürkiyE.' Ciiın lınriyl'! i Hükflmpt.iııin ta lınkknl' 
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ettirrnck mccbm:iyetinde bulunduğu siynsi he
defler bunlardır. 

Arkadaşlar, Iiük(lmoıimizin !iiya.seti tııınıııucn 
bu hedeflere müteveccihdi r . Zaten 'riir~yc 
Cüıuhuriyeti dış siya~etinin senelerdenbed ta
kib ettiği yol da budur. Bu siyaset tıııuıurıen te
dafüi bir emniyet siyasetidir. Ayni zamanda 
bir şu,lh siyasotiuir. Hiı; bir veçhile hiç kim~t·ırin 
a l yhine m\iteveccih değiJdir ve alıeli ıııiikollrri

yetlerimizin bütün icablar.uıa uyğwıdm. 'l'ürk 
dQstluğuııa güvcnıni~ olıınlurın ve bıuHı temin 
etmek isteyenll'ı·in hakikati hö.vle bilıni'si Wwıı

dır. 

Arknda§laı·, sizin uc t.ıı~vib etiğiniıı siyaset 
hudur. Dün olduğu kııı.lar bu giin de doğru buJ
duğumuz siyaset budu ı· ( Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN - .'iiz :\liist:ıkil g-ı·up n~isi Ali 
li.ıınn ' l'arh:ınıııdrı·. 

ALl ~ANA TARHAN (İstanbuJ) - lll ulı · 
re ın u ı·kııdu~lıı ı·, 'l'(iı ·k i yı> Cüııı huriyeti siyııse

tiııiıı t•sw, \asrflıınııı.lun biı·i lle ııçık Ol\ua ··ıdıı·. 

}( tılıtCl"tllU J:u~\·e ki(imizin dnilllıl aJaka iJC Jıek

Jenen ve itinıııdln dııılı>n('ıı beyanatları son 
hıldis ler üzl'ı·iıw t>fkfu· ı uıuumiyeyi teuvir ct
miş buluıınyrıı· . Cünılını·iyct Hiikilmetinin tııkih 
ettiği siyn~et, '!'ü rkiye !\üyük Millet Meclisinin 
.vuruuıı meııf ·ıtiııc uygun olarak tesbit ettiği 

voya edeııeği Hiyascı olabilir. Yiiksek knral'lnrı
ııızı tnt.bik <'lnıf'k şeref ve nıesuliy tiııi derulıde 

etmiş lıuluıııın Ina Vekilleri, tek biı· itinıad, 
lı>lı hir ı ''l•ı· eüh araı-laı·: 1'ürk milletinin ve 
oıııın KH liı h ;yl'l li V ekilleı-inin it iıııadı ve ıovco

•·ühü. ( l\r:11·o s~sleı·i ) . .Hükuıneti.miz bu gün bu
nun teyidin i aı·zu ~diyoı·. Uefik ayuam Hükli
ıııetiııiıı i~iııde yıı~ııdığıınız vahim şartlarm istil
:mm ettiği ba. iret, ml\tııuet 1•e isabetle yurdun 
selameti için ~alı uıııktn cle,•am edeceğine Gru

bumuzun itimadım beyan ederim. (Bravo s
leri) ve clııinıa hayırlı nmnıffııkiyetler dilcı·iııı. 

(Şiddetli alkışlnr). 

MUMTAZ ÖKMEN (Ankara ) - Arkndaş
laı•; Muhtcreııı Başvc.>kilimiı, her znmaıı olduğu 
gihi bu giiu de ünıhuriyet HükUmetinin dış , i
yıısetini ildetll'ri v ~hile diiriisti ile, hulı1 ile 
izah ettiler. 

rkadıı§lar, biliyorsunuz ki, Vl'\lpada Jıarb 
başladığı zoınan, dünya vaziyetini, bu vııziyet 
kar ı mdıı Tiiı·kiyeııin alnıağa ıııecbm· olduğu 

•· ! nııiyı>l H koı-nnnıa tedbirlerini Hiikumet. Par
t i ve 1\Ierlis lı ep beı-alı r nıütalea ettik. ~imdi 
Hıışvekiu ı ııiıiıı aııa lıatlarıııı lebarüz ettirdiğ-i 

istikaınet<' girerken dıdın tedkik safhasında te
nıayüJ safhasında, müzakere safhasmda Hükfı
ınetle elbirliği yaparak ve nihayet derin bir 
inşiralı ilc, haklı bir vicdan huzurile bu kararı 
lı ep heraber n ldı k. Bu karar, lıü.r Türk mille
t inin, lı ür !!lk~ n uıınlmiyesinde, h ür ıuatbı,atııı
da nıünaka~u e.dUdi. flül<fımetin tuttuğu yolun, 
ıııilli meı;ıfaıı.tin , milli lıaknnm kati 7.aruret 
ve icabı olrluğundıı t e ı·oddüdü. olnu tek vatan
daş çıkmadı. Bu siyaset, Hükumct~e, Particc, 
Biiyük M,illet Meclisince ve uibııyet Türk mil
lotinin büyi.ik şııurunca ıımuıııi bir ta~vibo maz
har oldu ve bu sebebi bu siyaset kelimenin 
tam ve şamil mıınasile 'l'iiı ·k ınilletiniıı ıııilli 

~iyaRet i olu u. Çünkü lıtı siya~rtiıı tek istiııııd 

noktası ıuüstııkil Türkiyl' v~ hiiı· '!'iir ıııiiiPti 

davası idi. (Alkışlnr ). 

Dün bu kuran biı · vicdıın hur.uru ile almıştık, 
bu gün hiidis(• leı·in her t;(•şid inkişııflı:mnı biı · 

defa daha trdkik ottiktt•ıı sonra ıııiiiPt e vc ta 
rihe karşı nı esııl utlıınılaı· sıfatı ile ve ayni vic
dan huzuru ile htı isnlwtli yolda 1levııma kamr 
veriyoruz. 

Arkadn ·lnr ; bu ves il t:> ile dost, dii~ınaıı h e ı· 

kesin bilmesi !Bzım gelen, lıilnıeleıind e fayda 
olan bir hakikati Yüksek Huzurunuıda teba
rür. ettirmeme müsandenizi dilerim . 

1'ürk milleti için Ü:t.erinde yaşadı~ı topralc
lar kadar bu topraklaı · üı:cr·inde y:ı.şııtı.ığı ulvi 
prcnsible ı· de mukaddestiı·. Bu cll'ğişııH·z h~yati 

prensibierin başında 'T'ürk milletinin nslfı tesiı · 

ve müdahale kabul etmiyen irade ve hakimiyeti 
gelir. Bu irade ve hakimi~ etin tck münıPssili 
T. B. i\I. Meeli idir. 

"Millet, vekilierini ve ~!ill et vekili eri , f crıı 
arkadaşinoru i\lilletirı mcnfaatlanna uyarak 
ancak kendileri seçerler, kendileri değişti rirl er. 

Bu irado ve bu ha~iıni.vct e veli'\" ima tıırikı 
ile de ol n her hangi bir taraftan vaki olucak 
t ·ir ve ınüdnbalc tc ebbüslerini 1.'11 aziz ve 
mukaddes haklarımıza yapılmış bir tecaviiır. 

tolilkk:i eder ve bunu nefretle karşı la nz. (Al
kışlqr) . Biı;, Rerik Saydnm Hü.kfunl'tini, Türk 
ırıilleıinin, Büyük Millet i\fccli inin muhabbet 
ve itimadmı haiz olduğu için iş başında tutu
yoruz Ye tntacıığız. Vasıfları ~ndPce yabancı-
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laı·fl mül!ıyim ge len ndanılal'l - ki bu ınemle

krt.tr değil böyl<' bir politika arlallıı tck bir 
nıhırıda,~ dahi yoktnı· . (Bravo seslel·i. n lkı ş 

luı· ) . - 1 ~ lıa~ııı>t g-rlil'llıek değil oıii:lı·a hn azi7. 
yuı·<luıı h11vasını hile ıendfüs ettimıe;viz. ( llı·ıı 
,· ,ı SI'Sil'l_'i, ;ılkı~iıtr). 

:jiııır!i ııı·kad:ı~lıll'lııı. vıızi~·,• ıiıı l;ısıı lııılıisıısı 

~ııdnr : 

'J'iiı·k ınilil'li. lliik iılllL•Ii .. \[erl isi . cıı·dusu ilt• 
H' bütün maLILli ve nıanevi varlığı ile nıill••l in 
hiiyük güveni, büyük ümidi, büyük hiı· baş ol
duğu ka(lııı· nıüiistcsna hiı· hımanchın olan .\fiili 
~cfin etrafmda lıil'ieşıniş bir lıakikııt loıy:ısı 

gil.ıi duruyor. ( Bı·avo sesleri, şidd,•tli alkışlar). 

Emel i w üm i <.li ; ne kimseye bir karış topı·ak 

vermek, ne> kimseden hir karı~ yer ist:cnıek, 

sadcc·e .nıl'(]dn Ye cihanda sulhüıı ll'~is ve fP

maılisinr ~alı~mak !Bra1·o sps]L•ri. nlkışlar ). 

Yl'di .. nıhanrı her l' i('dmıııı. lı<:>ı· şuunın 

lıiil'lnrt ,.,. tııkdir ilr ıııılnnıası lazHI1g'l'lrn lıu 

ıu; ık "'' <liiı·üst vazi~·ctimizr rağmen hiılil ıııa

kiı~ dii~iiıu•<• dc • lııılıırı:ınlaı· mrsa . hi'ıliı Türki
,,.,. dPnikıı bu lwkikııt ka~·asıım alııılıırıııı ~ıırp

ııı:ık ixte~·t·ıılrı· nırsa oıtlnı· da l.<'eriibci talih
den memnun dci!ildirl<·r. (fhavo se~lrı·i . siiı·(']di 

alkışlıır) . 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - .\ıltıhıeı ·pnı 

aı·kııdaşlal' ; his~iyatıınııı, nwnıl<•ket si~· ıı~l'l i 
lıakkıııdn diişiiıı<lükll'l'inıizi sıı._v ın Bn::ıvı>kili

ıııir. bc_,·a ıılamıdıı ifıırl<' lıııyıırdulaı· 1'1' bizi tn
ıııamile tııt.ıııiıı cttilrı·. <)ünkü hııdiiL•ı·inin d!'ı·
nH·~·ım rttikl<·ri <'saslu 1'. daima hiıinı J'ikl'iıni?.

ılL· , g-önliimüzdt·, Büyük Millet )Jcclisinitı kal 
binde ve şuurunda lıfıkinı olan csas~ıırt!ır Tür
kiye HÜ)"ak )lillel :\le('lisi heı· şeyden ewC'I , 
sulhtan e\'V<'l. her türlü medeniyet \'a&ıtnla 

l'llıdaıı. tc rııkkik·riııderı C\'I'Cl bir bii~· iik ~C~'l' 

ehemnıiyet vN·ir ; o dıı, Türk iııtiklıiliııiıı heı· 

t.ürlii maddi ve ınaıırvi uzaktan, yııkında.ıı her 
türlü te irattan tamamile masun ol·nıası key:fi
yctidir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk milleti !stikliil savaşma gi-riş nı iş ve hu 
lstiklô.l savaşını şanilc, şerefile bütün imkıinsız

lıldara rağın.en başarmış ve muvaffak olmuş
tur. İstikliil, onun kalbinde ebedi ve ezeiJ lıir 
umde, bir nnane ve biı· hnkikati mutlokıı olımık 
raşa'mııktarlır. Rinaenııleyh , 'T'ürh.1ye IJükü 
metinin her hangi bir sureti teŞekkültinl', 

ıno,·eurliyC'tiıır, uzııktAn , _,-akııırlıııı tesiı· _vap-

mata temayili etmek demek, onun istiklfılinc, 

her hangi bir veçhile şu veya bu suretle müda
hale edebilmeyi tasavvur ve tahayyül. etmek de
mektir. Bu ise, Türk milletinin lstiklô.l savaşın
da veı'nıiş olduğu şchidlerin kanlarile milletin 
temin ettiği, alıdü peyman ile ebediyen yaşata
cağı vo Türk milletinin daima ve daima mevca
diyetinin esasını teşkil eden i~tiklalini ortadan 
kalclırmak:tır. Habuk.i Türk, istiklatiııi het 
şeyden aziz ve mukaddes bilir. Bunun içilı
dir ki, Büyük Millet Meclisinin muhassalası 

olan HükUmet ve o Hiikfun ti sevk vo 
tedvir eden, Yüksek .Milli Şefin ve Büyük 
Reisicümhurumuzun itimadına mazhar olduğu 
gibi, Büyük Millet Meclisinin de tam itimadı

na mazhar olan Refik Saydam Hükftnıetinin 
siyaseti, doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kendi siyasetidir. (Bı·avo 

sesleri, a.lkışlar). Biı1acnaleyh, Türkiye Biiyük 
Millet Meclisinin haricinde her hangi bir ııiyaset 
tasavvur olunaınaz. Şu halde her hangi bir su~ 
reUe .Alinin, Velinin şu, bu politika takib 
etmesi, şu tarafa, bu tarafa müteınayil şahsi po
litika, 'reşk.ilfıtı esasiye kanunumuzun kadrosu 
çerçevesi haricinde ve Türk demokrasisinin 
tatbik hadlerinin ruhuna aykırı bir siyaset ınu
tasawer değildir. Binaenaleyh, Türk Teşki

latı esasiyesinin ve Türk Cümhuriyetinin eviad
ları olan bizler, şahısların ve sairenin illta.ııı 

etmek istedikleri, vannıık istedikleri her han
gi bir tegjri, sayın Ba.şvclrililni.ziıı beyan bu
yurduğu veçhile, noiretle te'lfıkki ederiz. 

Türk ıniUctiııin aSla bu 'Oyuna gelmiyeccğini, 

Türk milletinin baştan b~a salim ve her türlü 
mikrobdna muatta, zinde, tuvana, aziinli, ensa
li müstakbelesine tam bir iı.-tiklô.l te'Vdiine ka
rar vermiş zinde, sağlam ve genç bir millet 
olduğunu tekrar saadet ve zevkle ifade etmôği 
bir vazife bilirim. (Bravo sosleri, alkı.şlax). 

Çürük bünyelerde bulunan şu kolun, bu kolun 
yapacağı şey, Türk milletinin bünyesinde asla 
olamaz. (.AJ.kışlar). Türk milleti karaı·ıru ver
~tir. SuThu sever, fakat her hangi bir su
retle iııtikliilinc uzaktan ve yah,nda.n, şu veya 
bu suretle vaki olabilecek her türlü müdahale
ye şiddetle ve katiyetle karşı koynıağa ahdü 
peyman ey] miş1r . Bu, yalnıı Bu~'ük }till t 
Meclisinin değil , lıiitün 'İ'iirk miUetinin , köy
lüsile, şehirlisile, her tiirlü el'radile, kadıııı , 

erkeği ve ço uğil', b!itüu milletilı verdiği mllş-
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terek ve mutlak, kati bir kararıdır. Bu karar 
karşısında asla tereddüde mahal yoktur. 

Arkadaşlar; bazı ajanslar, kıymetli arkada.5ı
mız Saracoğlunun şahsına izafe eder mahiyette 
bir takını neşriyat yapmı:ılardır. Biz bun
ları nefretle telakki ederiz ve lıuzurunuzda nef
retle telakki ediyoruz. Sa.raçoğlunun şahsma kımıı 

hepimizin yüksek itimad ve sevgisi vardır. 

Çünkü bu arkadaş, bizim ııazarumzda nihıı

yet bir şahıs değil doğrudan doğruya Tüı·k 

siyasetini yapan bir 'rürk evladıdu·, halis Türk 
oğludur. Şimdiye kadar kendisini takdiı· ederek 
sevdiğimiz gibi, şimdiden sonra da daha büyük 
takdirle seveceğimize hiç şüphe yoktur. Bina
enaleyh, hulil.sai maruzatını, Başvekilimize tam 
bir itmadla mücehhez olduğumuzdan kendilerine 
muvaffakiyat tenıenni ederiz. Aziz .Milli Şefi

mizin etrafında, Aziz milletimiz yekvücud ola
rak her türlü tehlikeyi müttehid ve yekpare olu
rak karşılıyacağız ve ne kadar ağır olursa ol
sun her hangi bir badireden muhakkak nıu

vaffıı.k:iyetle çıkacatımızı huzurunuzda tekrar 
etmekten ibarettir. (Bravo sesleri alkışlar). 

CEVDET KERIM lNCEDAYI (Sinob) -
.Arkadaşlar; temeli oynamış dünya nizıım.ı.nın bu 
karışık ve müzebzeb ve beşeriyet için korkıııı<; 

hal almış manzarası karşısında Ba.~vekiliınizin 

emniyet, insanlık esaslarma dayanan, vakul' Yc 
sakin bir rıı1ı taşıyan, Türkiyenin takali yetti-

ği nisbette ve sahalarda sulha bu güne kadar ol
duğu gibi hizmet ve nihayet milli kalıramanlığı

mızın eseri olan Lozan sulhu Türkiyesinin hak, 
şeref ve tamaıniyetini mutlaka ve behcnıehal 
mahfuz bulundulimağa azim beyanatını bizinıle

beraber bütün dünya bir daha dinledi. 

Arkadaşlar; 'l'ürkiye Büyük Millet l\leclisi 
bu güne kadar yer yiizünde edebiyatile, naıariya
tile vüeud bulmuş her hangi bir mebusan meclisi 
değildir. 

Türk milleti adına hô.kiıniyetini kullanan, 
'l'iirkiye Büyük Millet Meclisi, Parti Hükı1oıet.i, 

lliıisicünılıuru, Milli efi onun i~ind me,·
eud olan yekpare bir Vatan ve .Millet. teşekkü

lüdür. (Bravo sesleri). Binaenaleylı, Başveki

limizin bu gün burada hepimizin gönlünü ve 
milletin kararının ifadesi olan b yanatı sadece 
bir kabin b yanatı değildir. 

Milli e! lsnı t lnönünü.n trı.Wnda bit· tek 

adam gibi toplanmış ve birleşmiş olan 1'ürk Mil
letinin duygusunun muhassalası ve ifııdesidir. 

Bütün dünyanın bu beyanatı bu olıemıniyet ve 
dikkatle işitmesi lazımdır. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

.Arkadaşlar; bizim, yeni 1'ürk Devletinin ku
rulduğu ilk gündenberi i~ ve dış politikamız. 

mutlaka ve yalnız Türkiye Büyiik :Millet Mec
lisinin politikasıdır. (Al kışlıır). 1ç ve dış politi
kanın hata ve savab ıııırı . . 1·egiııw ıneııuli.i , ımuı
hasıran Türk-iye Büyük Millet i\Ieclisidiı·. (Bra
vo sesleri). O halde tıı geçen sene, dünya ateşe 

hulııııdığı günden b ri Tiirkiycııiıı takih etmek
te olduğu ve bu gün dahj o c~as üzerinde )ii
rüdüğü politilm, arkadaşlanıııın i za lı ett ikleri 
gibi, 1'ürkiye Büyük Millet Meclisinin yani 
'!'ürk Millet.iııin müşterek politikasıdır . Biz 
orn:ın isabetine ve nıeml!'ketc ınutl:ıka ~cluıut't 

temin edeecğine ve bizim rnül•ssir o l ıı lıil c!'eğ i 

rniz yerlerde sulh havasını Ye emni~·!'tin i .vaya
bilceeğimize kani olmuş bir millet.iz. Bu. milli 
siyasetimizdir. Bunun vastı bütün ılünya i~iıı 

snlha lıiıım ct etmek I'C Tiirki_vcııiıı ı·ıııııiy('t. şı· 

ref ve istikl alini mutlak Ye kayidsir. ınıılırıız 

buluııdurmaktır. Bunun önünde hi~ kinısc ııiıı 

~übhe etmeğe hakkı yoktur. 1\leğerki kendi 
kanile, kendi azmi, kendi irade~ile bütün dürı 

ya husumeti öniinde bu günkü medeni ve insani 
varlığını yaratmış '!'ürk Milletine suiknsd his
sile gönülleri meşbu olsun, ve~·alıucl cliinya ni 
zammı daha çok bozmak, beşe ı·i.vet.in kalabilmi~ 

istirahatini bütün bütün _vok rtnıck ıızınik 

sui niyetl e mcşbu olsunlar. 

Bu günlerde düıı.va siya.~etini , nhvalini bozu
en bir takını haberler içinde iki komşıı memle
ketin ( Tlirk - Sovyet ) dostluğnnu lıoznıağıı 

nıatnf bazı şeyler sczmekteyiz. 
\ı·kadaşlıır ; tıı 1919 - 1920 senelerinden lıeri, 

biz diinya husumet i içinde tck başımııa ka ldığı 

mız gündenberi inJalabına yeni başlamış olan 
O\'yct Rus~·a da cihan yüzünde ayni ~üratl 

1ek başına kalmıştı . Bizim dostluğumur. n l<ö
lii günıl ıı şnnrla ha.~lllnıı~tll' ve hu günl' lw
ılar hu. iki nı ııılı>kı>t!' de ınütcmacliyeıı i~· ililı 

ileı·ilik tcnıiıt etmiştir. (Bravo s leri) . 
O ş kildeki ])ütün dün.va O\ryct Rusyaya 

knı·şı husum t i~ind!' bulundu~ zamandan baş
lıı:van bu dostluk geçen eneye kadar tek ola
rak v miimtaz VMfil devam etmiş v her za
nıuıı her ~·ol'dt' Rovyet menfaatlerini kendi 
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meniaatimizle beraber takib etmi izdir. Biz iki 
miletin tarihi boyunca istikbaline hizmet ede
ceği mantikile (bu yüzden) her lıusumete rağ

men dost kalıııışızdır. Keza bu güne kadar da 
Sovyet Rusya Türkiyenin bu eandan ve gönü l
den ~uuı·lıı dostluğuna daima dostlukla ıııukıı

belc etnıi~tir. Arkadaşlar, bu iki memleket in 
bu büyük dostluğu en kötü gü nlerele clünyaııın 
on büyük iki lideri olan Atatürk ve Lenin tara
fından kurulmuştur. (Bravo sesleri) 

Vo bu dostluklar bu güne kadar milletleri
mizin şuunıııa ınnlolmuştııı· . Eğer bunun bu gü
ne lmdar tccı·iilıe edilmiş fcyzinden daima iki 
taraf ist ifade etmek istiyoı·sa bu ilostluğu böy
lece yü r·ütür, ve dünyanın karartısının ııeı·eye 

vamrağı belli olmayan zulıııetine doğru bu dost
luk ııı e~ıı l esi l e yürüıııüş oluruz. (Bmvo sesleri). 

Biz Atat ürk, ve Leninin büyük lıııl cl'lcri olan 
l sııwt lıı öıı ü ve !:·it a liıı devrinde de hu dos tluk
ların bu ~c ldldc Sfl ıııinıiy<• tl<•, hiç lıir şoyle bo
;m lmayaca k ~ekilde devanı etmesine en:ıııiyet et
mek istiyoruz. 1\u ~oYyt't ve 'I'iiı·k ricalin e ema
ııet lıiı· politiJ,adır. Du karşılıklıdır. ( Brıwo 

M'sir ri , ııllo~lar ) . 

_\rkııda~lıır, yiııe son zamanlarda yabanc ı 

ıııat lıuıı tt an \ "C ajaıısl ardan nıülh enı olara k ş uı·a
~·u i~ar<'l ı•tnıck i st iyornm. Biz nıiittefiklcrim izle 
~·aptığımız ıııuaiı('(]ı'de 2 mınıaralı bit· protokol 
iııızıı etııı i şizrlir . Bunu siyasi bir ihtiyat olarak 
koyıı ıu~ cl~ğiliz. Y arın tarih tesbit edecektir 
ki o, siyasi lıiı· ~uurun YC siyasi bir ahliikuı esc
ri w vcsikus ı rlır. (Bmvo sesleri ve ıı lkışlar) . 

Yine soıı zaman larda ajanslarda ve bazı rud
,vo lıııvadisinde Türk millet in in emniyetinin 
ııı alıfıı ziyctin i şurııda, burada gösterenler ve 
'!'ürk çocuğunun hayatıımı şunun bunun tesiri 
altında komıııııakta olduğunu bildirenler vardır. 
Türk çocuğıııııııı hayatınıu ııc zaman esirgeııece

ğiııi, 'rürk ~ocuğunun kanrnın ne zaman dökü
leccğiııi, canın ın ne zaman feda cttirilcceğiıı i sa
dece on un adına hiik iıniyette bulunan Türkiye 
13üyük Millet Mertisi tayin eder. (Şiddetli alkış

lar, bravo sesleri) . 
Arkadaşlar: Sayın Başvekilimin kıyın tl i 

heyanatında clıcnım iyetlc Ye bir tarih sözü ola
rak işaret huyurdukları Ü?.erc nıısıl ki istiklill 
nı ücadelesinin başında bu milleti A tat ürkün <'t
rafında n hiç kinısc ayn·amıımışsa bu gün ve 
bundan sonl'fl ıla Inı millet i onun Iii yık ve ş -
refli halefi olaıı lıı öniiııiin etrafından hiç kimse 

ayıranıaz. (Sürekli ve şiddetli alloşlaı· , bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar i biz bu kadar açık, eivanmerd, 
medeni ve insaııiyetpcl'\"cr bir nı illetiz, varlı

ğımız da bu esaslara dayuııır. Amma bir gün 
bize en ufak bir taarrıız vııki olacak olursa, mi
sak ı milli hududuıııuzu bütün milletçe ve ımı
azıanı biı · lıeybetle, hepimiz ıııahvoluncaya ve 
herkesi ınalı ved iıı ccye kadar konımak azmiııde

y iz. (Sürekli alkışlar) . 

Bu nıııkadde kürsüden bir vcsile ile, bir de
fa rlaha nrzctmiştim i arkadaşlar, bütün bu sulh
pervcrliğimizc rağmen bizi, şu kadar mesahai 
~ııthiyc üzerinde 18 milyonluk bir millet, tankı 
bu kadar, tayyaresi şu kadar, donanması bu ka
dar gihi , ilmali erbaa düsturlarrnı tatbik ile mu
kayesc yapan milletler tarih boyunca daima al
danınışlardır. (Bravo ve ~ok güzel sesleri, alloş

lar). Biz besaha gelmeyen müstesna bir nı illetiz. 
İst eyenler her vakit tecrübe edebi li rler. (Sürekli 
alkışlar ). 

Hükuıııetin beyanatı Türk milletinin politi
knsının lıir aynasıdır. O bizim beyanatımız, bi
zim politikamızdrr. Hükfımete sadece muhte
rcm Başvekilin huyurdukları ve~hile neşe için
de gurur ve itimadla vazifesinde devam temenni 
cd<'riz ve Büyük Milli Şcfimize 8.fiyet ve başı

mızdan bir an eksik olınamasmı dileriz. Biz va
tıın hekçiliğini en ktıdsal bilen, tecavüz değil 
yan lınkılınasıııa bile ıniisamııha etmiyecek bir 
milletiz. (Şiddetli alkış l ar). 

BAŞKAN - Müzakerenin kifayeti hakkın
rla bir tl" k lif vardiT, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere kafidir, itiınad reyine mürncaatı 
teklif ederiz. 

Çanakkale 
Z. G. Etili 

Konya 
H. Dikmen 

BAŞKAN - 'l'akriri nazarı itibare alanlar .. . 
Alıruyanlar .. . Tııkrir nazari itibare almmış ve 
müzakere kllfi görülmüştür. 

Başvekil , ümlnıriyet Hükümetinin takib et
tiği siyasetin Büyük Millet Meclisince tasvib 
edilib cdilıııcd i ğ iniıı tebarüz ettirilmesi arzusu
nu ı 1Jıa ı· etti. Bu hususta reyinize müracaat edi
lecektir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Hep beraber 
ayağa kalkalıın. 
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BAŞKAN - İsimleri okıuıan ıııuhterem me

busların riyaset kürsüsünün solundan gelerek 
orada bu).unan kutulara reylerini vermelerini 
rica ederim. 

(lçel dairei iııtihabiyesinden itibaren reyler 
toplandı.) ~ 

BAŞKAN - Rey vermeyen var ını1 Rey 
toplama muamele~i bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 

Hükümetin itimad talebine karşı 368 mebus 
rey vermiştir. Nısab tamamdır. B. M." Meclisi 
368 reyle ve mevcudun ittifakile Hükümetin si
yasetini ta~vib etmi§tir. (Bravo sesleri, şidd tli 

ve sürekli alkışlar). 

(Başvekil Dr. Refik Saydam şiddetli alkı~

lar ve bravo sesleri arasında h itabet kürsüsüne 

geldi.) 

BAŞVEKİL Dr. REFlK SAYDAM ( İstan

bul) - Arkadaşlar; bizim yegane vazifemiz, 
sizden aldığımız direktif · dairesinde çalışmak tır. 
Sizden istediğimiz maddi ve manevi en büyük 
kuvvet budur, bize gösterdiğiniz itimaddır. Buna 
layık olmak için, gerek arkadaşlarım ve gerek 
ben, yine çalışacağız . Yüksek itimadınıza teşek

kür ederim. ( Şiddetli ve sürekli alkışlar, brııvo 

sesleri). 

& ' . ' 



H - Sayın üyelerin işleri 

1 - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensub oldukları fırka ve encümenler ile iki kanunla bir karara ver

dikleri reyleri gösteren cedvel 

1ııal'ctl e r : 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Red demektir. 

M Müstenkif demektir. 

+ Hc.vc i~ti I'Uk eclilm rın iş olduğunu gös terir. 

btuıılıul Mecl isinde ele azalık edilmi ş olduğuna işarettir . 

Bir hanenin yazıs ız ve işal'ctsiz >·ani boş bırakılmı~ olması, o haneye a id ınalumut eld~ 
cdi l eınecliğini gösterir , 
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ıl ., Ba.zı kanun ve kıı.rarlıı.ra verdilderi reyler 
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Evli olub oit -ı 
., !ntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakit.tenbe- (Orman ·. M. büt- (1940 ffiU\'llZ('D(>i (fel'll \ ' cliilleri 1 'O ..ı:; dığı ve kaç -

l ntihab dairesi İsmi Doiduğu yer >~·- 1'ahs ili Bildiği dıller lhtisası E!erleri ll mi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrka e n r• üıııerı ri mebus olduğu ;esin dr nı ünakale ) umumi.ve.·i ) heyetiııe itinıad) o ... 
cuğu bulurı du A!l Ku nun 3774 Kaııun 3844 ICnr:ır : 1191 

Evli, 1 çoı·ıı~ 
1 

• l{yo1~ Karahisar Ali ('Pt in kıı~·a Afyon Karalıisa ı· 187 ll a l'lıiye l-'I'Rns ızea , AskE>rlik - - Ayvalık ınıntakas ı Immanda nı . C. ll. P . - 1., I - n + K K 1 

Ingilizce 1 

Bc ı ·~ 1'iirkcı· l s tanbul 1870 C:alata sııray ve 
Ermcnice, Rumca, 

11ankat'ılık, ik- Evli , 1 çoı·ıı Osmanlı bankası müt~lmid mü- ~füstakil l kt ı sarl v, vı K K K 
Fran ~ızca , İngiliz- - -

/Afyon Kaı·ahisar 
Ro lıı• ıt Kol ej ce, A lmanca, ltal- tı sad \'C ınaliye dürü. 

:. anca, Is panyolca ------- - - -1- ------
Cı• ımıl , \ kı; ın 1889 Hukuk ( 3 ııcii - Ziı·nat \ ' (' ti ca- Dul Afyon Karahisar EIPktrik mü- C. H. P . ~! n liye JY , V, Vl K K K - -

smıfa kııdaı · ) ret ı essesesi müdürü. 

-ı· 
1 

-
H amza Erkan ! stanbul 1897 Cennrc Üııivcr-

Fransızca İktısad ve han- Toprak ınahsuJ J cri ofisi C. I-l P. İkt ısad VI K K K 
si tes i ,-c Paris - - Evli , 3 ~oı·ııl um um 

Yüksek iktısad 
ka<> ı lık müdürü. 

-
IIayd:ır Ç'e ı çcl Afyon Karahisarı 1891 Mülkiye Fransızca, 1ktı sad ler-

1 

Edi , 2 <;oı·nk l 

ı 
Erzui'Um maarif emini. C. II. P. Maliye 111 - VI K K K 

,, ve - -
ı_ Arabca b iye 

--
t zze t .AJ,osmoıı Afyon Karahisar 1897 Yüksrk ticaret Fı·ansı zca Tiearet ı E\·li , 3 ~ot·ıık Tüccar. ı C. Il P . İktısad lU - \'1 + + K - -

Alnıanca 
-

:\ l dırıı ı ·,• ı :ii ıw ıı • : lstanlı ul ]!)00 . \ ııırrikaıı kolej i Fı·ıı n ~ızı· n . ııl ~fe rHi ıı hel Ptliy<' r eisi. C'. IT. P . Nafi ıı V - VI ' K K 
- - - E,·Ji , 2 (:ı 

fıı ıı;i l iz.t · ı· 
ı ____ 

----- - --- - ------ -- -

k . l !j,·ı lh. ı I ii'<ıı:ı<' t t in ı-ıırıı l t lıı·n• lı ı 79 ' l 'ıldıiye 
\ 'ı•ı·rnı tr~lıis ,-e 

Rıh lıllt ve i ı:t i nıa! ııı ıı aHnct vr- c. n. P. ı. ~l ltfl\"('111'1 V - YI K + K 
F'ı·an . IZ('a \"P 'l' nlınlırt P rofPsÖr E,·Ji,:l ı;• 

,\ lıııaıwa 
1cdavi:-;i1 E nı r a- kii l<'ti ııı ü~t rşan. :!\Tiist a ldi 
zı iııta ıı iy ı · V.R. - - ---- - ----- - --- - --- - -- - -

llıılirl Bny.:ık lz ıni ı· 1 89~ ll:ıl'lıi,vc Ticaı·et . C'. rr. P. - Til - VI K K K 
- , \ ,kt•ı·lil· - - E,·Ji , ~ı .. ı 

1 ----- - --
ı 

-- --- - ---- - - -
ı Jı.-:ııı T:l\· Hı>şa.li y<' l e /-! l lııkıık Anı katlı k, heleeliye ııza l ı(p. C'. IT. P. .\faliye 111 - Vl + K K 

- l l u l;ıı l;. .\!:ı li ,If' - - E vli , :ı t; ll 

1 - --
- ------ ·---- - -- -

1 

Fraıı~ ı zı·:ı. In- lT - VI K K 1 1 Dııhiliyt> K - t lllfLÇ!JCı Es:ıtl , . ':1' A ııı:ıs~·a 18fi:.l .\I ii Ikiye tt lan• - - E Yli, 2 ~(\l'U Ri ze ıııu ta.;al'l'ı J' ı . r·. n. r. 
rı·iliZf'f', Enıı • · 

YIİ4'(\ /_ -
1 

- - - --- --- --- -- -- -- - --
l sınni l ll :ıklıı 1fımıeu Aıııa~yn 1879 11 iilldyc .\nı asya vıılisi. c·. n. P. . \ rzıılıııl u ı - n f K K 

- l ıl:ıı·r - - EY1i. :! ~lH't'k 

ı 
__ 1 

-- - - - - - ---
Xafiz Akl ın Amasya ] ID lW~ti~·c ı·eisi. c. ı r. 1'. 1:. ,.e l nlıis.ırlnı· lT - YI K K K 

- ıı .. lı·ılı~·ı·ı-ilik - - E vli , + c;ıwııl · Amasya helcıl iye 

~ --- - --- - --
' l ktısoıl - Yl ıc K . l ıı/; I N \hmed IDus Gi resun ] !li Ort n - :-;a ıııı,,· i . ıııııkiııe - - - Dul, :ı <;«.-tıh n;ıl<iıııi yeti l l illi)'l.' ~ın.ct esinde ('. l L P . K 

ı ci l ik ustnlıa~ı. 
= 
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- Bazı kanun ve karar lara. verdikleri -;:;er ıl 
"' >:.C 

Evli olub olma-

1 
" dığı ve kaç ço- Intihabdan evvel son memur i- Meusub olıluğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt-1(1940 mumz nci ı (tera Vckilleı·i 

· !ntihab dairesi ls mi Doğduğu yer 
"C .s:: 

Talı~ili lhtisaııı Eserleri nmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliycti enciimen ri mebus olduğu 
ı'JıD.-

:tır ka 

1 

o ... cuğu hu luııduğu 
~esinde ınünakale) umumiyesil he:'etin itimad) 

ı:ı .!'l 
Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1 l!J L 

-
Anl;m·a A ka Oiiııılüz eliini k ı .ı Kısmen Harbiye I• ı·ansııca 1\Iuharrirlik ve 

60 dau artık ı çocuk Muharrir. c. n. P. Di. Muhasebat IV- VI + + K -

r- halkçılık 
edebi t>sel'i 

vaı·dır. ı 
- 1 

ı\ rif Bıı.rt ın 1stanhul 1875 Etkiını harbiye Fransızca, A~kerlik, Nafia - - Dul, 2 ~ocuk Nafia vekilieti nıüsteşaı·ı. C. II. P. Tafia V- \11 K K K 

Almanca işl ri 
1 __ 

Bı>Uıis Baykan ! stanbul 1899 1/aı·ülfümın ta- Fransızca. Maarif - - Evli, 2 ~ocult Ankara Kız lisesi tabiiye mual- C. IL P. Maarif VI K K K 

. bii)'e şube ·i li mi. 

---
l - -

Fransızca, Al- 40 dan fazla ::i. 1. Mnavenet V-VI + K + 
Dr. Taptas !stanbul 1871 Tıb Doktor - · Evli, 3 ~ocuk Etfal lıııstıııı csi şef dö servisi. Müstakil 

i nı anca, İngiliz- tıbbi eseı·i 

ce, Rnmcn vardıı· . 

1~1 rt'm l~ı~gun Ankara ı ~ıo Ilukuk - Tiukuk - - Evli, 4 ~ocıık A nkıır·a lıelerliy<' m~clisi azası. C. lT. P. VI K K 

l • ı 
--- ----·· ---

Eşref D mircl 1883 İdaeli Almanca 
Sanayi, makine, Evli lmnlfıtı harbiye Fişek fabrika- C. II. P. Nııfin IV- VI K K K 

ı Akşehir alatı harbiye ve 
- -

sında ustabaşı. 
mühimmat -

---
Falih Rıfkı Atay İstanbul ı893 }!debiyat fakül- Fransızca, Mntbunt Bir çok eser - Evli, ı çocuk Gazetecilik. C. H. P. Harici ye II- VI + + K 

1 
tesi Almanca sahibidir. 

Fevzi Daldal Haymana ı883 Mülkiye Fransızca, ! dare, iktısad, - - Evli, 5 çocuk Isparta valisi. C. H. P. Dahiliye VI K K K 
1 

Ermenice maliye 

t- 1 

-

lsmct lnönü (Hs. .) ! zmir ı84 Br Idi m harbiye Almanca, Reisicünıhur - Falırl müderris Evli, 3 çocuk Koloı·du komutanı. C. U. P. - I- VI + + + 
Fransızca 

' ilfnnmmc:>ı· Eı·iş Buı·sa 1 97 Üninverı<ite Ri- Fransızca, Bankn<"ılılt - - Evli, 4 çocuk tş bankası U lll ll ll\ ınü(lürü. lktısad V-VI + K + 
yaziye şube i İngilizce 

C. IL P. 

r 1\fiimtıız Ükmeıı Ankara ı 95 Hukuk · rraru;ızca Hukuk işlcrincll' - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. II. P. Adli ye V-VI K K K 

-- ---··-

Ri fat Arnı Ankara ı 7ll Rüştiye 
Bankacılık ve ~vii, 8 çocuk 1\ııkaı·a Ziraat lıaııkası nıütlüı·ü. C. H. P. M. II. 'l'edkikı lU- \11 K + K 

- hesah işleri 
- -

-
-

1 

Y:ılıyıı . f:alib Kargı !stanbul ı 74 Oı·tıı I_Fnı-sca, Am ben Maliye - - Evli, 2 çocuk Ankara valisi . . IT. P. Bütçe I -VI + + K 

- --
ı-· 

-
iliıtalya 'ezıni 8~iıı İstanbul ı 95 Mülkiye 

1- ransızca, Al-
Maliye, iktısad ı3 eser. T. C. Zirant bankası umunı mü- c. n. P. v- vı K K K 

1 

n·.aııca , az İngi- - Evli, 1. çocuk -
ll lizce 

dür muavini. 
•·. 

ı 
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::ı Evli olub olma->tıll 

1 ::ı 1ntihnlı <1an evvel son memuri- Meıısub olduğu Mensub old>Jğu Ne vnkıttenbc- (Orman U. ~ı. büt- (1940 muvaz('ııl'i ( fcrıı Vekilieri 

1 

!nt ihab dairesi lsmi Doğduğu yer 
'C ..cı 

!hti ıınsı 
dığı ve kaç <;o- frrlta Jtli-- Tııhsili Bild.iii diller Eserleri !lmi rütbeleri yct v eya meslek ve mcşguliy ti encümcn ri mebus olduğt' ;esinde ınün•kale) uınumiy si) lıc~·<'tiııc itim u'!) l o .... cuğu bulunduğu 

cı "' 38+1 ...., Konu n 3774 Kantut Karar : 1191 

1 

A.ntaıya Dr. Ccnıal Tunca İstanbul 1885 Tılıbiye Fransızca Operatör - - Evli , 4 çocuk Tahabct. C. II. P. ITariciye ITI-VI K + K 

1 1 .. 

Dr·. 1liiniı· So~· lmın Balıkesir 1884 Tılılıi ye Fransızca, Talınbet Matbu 4 eser - Evli, 6 çocuk Antalya ı tma müradelesir.c1 c c. n. P . . 1. ::\ l ııaYl'll('! n K K K 

1 ı Almanca do klor. 

1 Xumaıı .\ktiO)' 

·-

11ırar1ı 1890 ] lukuk - - - - Evli, 5 c;ocıık .Anı kat. c. n. P. Aı1liye I'\"- Vl + K K 

-- - - · K--~ -- - ------- ·-
l( ,ısi lı 1\ııpl:ın .\ kseki 1883 Canı i ii IP~ h c ı· .Anı!Jca 1<.;ıinıaiya 1 ve - - Evli, 3 çocııl< Anta lya 111(>(•1i~i Hillllllll ıızası . C. H. P. Dahiliye T- Vl + K 

hukuk ı 
•4---·- ---

1 

'Ta.dur Siikıııt·n Gaziaııteh ] 92 H ii~ !iyc - Ziraat n• ı i ca- - - Evli , 5 çneul: Antakya V(' Irk ııc1Proıı hava- . l l. P. - V-Vl + + K 

ret !isi hidiği lı ıı5kııııı. 

-- -- -------
Tiirki'ııı Öı-s Üsklir1ııı· J900 Pııii'Nsi!c F'el-

Fransızca l ·'<> l sı•fl•. i~linıa- - - Bckiiı· Mualliııılik C. IL P. lllanı-if V - YJ K K 1{ 

1 

s<'f~ ~ııhcs i 
ıyat vı• ıııaarif 

- -- ---- ~ - ------ --------, 
ı . ! ydın Aılmııı jfpııılt•rl's Aydın ı 99 frukuk 1 ngi lizce ('i i'l<:ilik - - Evli ı ı;oeııl; .Ayrlııı ' IT. P. Vililyet heyeti C. JI. P. .\rzııhal l\'. VL + ır + 

itlaı·ecisi. 

-------- ·--------- ------ -

Agiılı Sırı·ı Levend Roclos 1894 {~ııi ,·pı·sil<' Ede- Fransızca :. ra !bu 7 eser Evli, 1 çnrıık 
Jstikliil liF:l'Si nıiidüı-ü, tstanbul C. Il. P. VI - + K E<lehiyat, ma- - -

bi~·at fakültesi arif, pedııgoji 
erkek lisesi edebiyat ınuallirni, 

Eminönü halkevi reisi. 1 . ----
Dr. ll ulfısi Alataş Beyş hir 1882 '!'ılı Pr·ııns ı zca Dalıili - - Evli, 2 ~oc-uk Miitt>kaid nıiı·alay, serbes t C. H. P. - V-VI K K K 

lı eldm. 
1 ---------- .. -

Dr. :.ra ~har Ocrıncıı Aydın ] 87 '!'ılı Fı·aııs ı zca Tıı.hııhrt - - Evli, 3 c;ocuk Doktorluk 1' 1.' ı;iftı;ilik. . H. P. - I- VI + + + 
- -------

Dr. Şakir Şener . öke 18 6 'l'ılılıiyr Pnı.ns ı zc·a 'l'alınhet - - gy]i , l çocuk Sölwde serlıe~t talıilı . . lL P. !. .Muaı·eılt'! VI K K K 

- - -------
Nıızıııi Topr·oğlu Aydın 18 ;\liilkiy(' Fnınsızca 'l'iı·ııı·et ve ik- - -- Evli Ticaret 1·ı • ll ."tlııı Zirn1 ~ıılış ko- . ll. P . lktısa<1 V- YI K K + 

!ısnd ope ı·ati flel'i idare mecl isi reisi. 
. _ __ 1 

f---

Nuri Uöktcpc kselri 1889 Seli\ııik zirant Zirant ve hay- Evli, 5 çocuk Umunıi meclis üyesi. . IL P. Ziraat V-VI K K 

~ - - -
mektebi vancılık 

ı Arzuhal m, VI K Baııkesir Fahrettin Tiı-itoğlu Balıkesir 1893 Miilltiye Fransızca !dare, maliye - - Evli Bina temyiz komisyonu aza ı. C. II. P. K K ı 

ll -
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p Evli olub olma->t>D lntihabdan Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- ( 1940 muvazenei (l cru Vekilieri ::s dığı ve kaç ço-
evvel son memnri- Mensub olduğu Mensub olduğu 

!ntihab dairesi lsmi Doğduğu yer 't:l..ı::ı 
Ta ha ili Bildiği diller lhtisaııı Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve nıeşguliyeti fırka encüroen ri mebus olduğu çesindc müna.l<ale) nnıunıiycsi) hPyetino itimad) 

)tıı) . .... 
o .... cuğu bulunduğu 3844 Karaı· : 1191 O!l Kanun 3774 Kanun 

ı Balılıc ir Fcyzi özenar Edreınid ı894 !d adi - Belediye ve 1- Yurdumuz için - bvli, 3 çocuk Daimi encürnrıı aza sı \ '(' Dalı- C. II. P. VI ]( K K 

(Havran) idare 2- Son ümid k esir Hıı ll<!•\·i reisi. 3 - Yılolan ocak 
4 - Kurtuluş pi-

ı 
yesieri . ---

Gl. Kazım Ozalp Köprülü ]8 o Erkanı harbiye J?ransızca A kerlik - - Evli , 4 ııocuk K olor ~u kunıandanı. C. H. P. 'L'. Esasiye I- VI + + K 

ı 
ı 

Hacim !;anid ı Uşak ı8 ı Mülkiye Fransızca İdare - - Evli , 4 çocuk !Iüdavendigar valisi. C. H. P . Milli Müdafaa ! ,I- VI + K K 

---
Rnyr ttin Karım Balıkeslı· ı890 İdadi Gazetecilik Matbu eserleri - Evli, 2 çocuk 

Balıkesird e çıkan gündelik (Türk C. H. P . Arzuhal III- VI K K K - dili) sahlb ve başmulıarriri . Ba-. vardır . 
lıkesir beleuiye r eisi. 

Hilmi Şereınetl i Bıılıke. ir 1 93 Lise Az Fransı zca 'l'i carct - - Evli, 3 <:ocuk c. H. P. Ralıkesir merkez ilçe C. H. P. Di. Muhasebat VI K K K 

ve Almanca başkanı daimi E. azası. 

.. ------- -

I sınail llakkı Uzunçnrşılı !stanbul ı8 Edebiyat fa- Fransızca, Milli tarih Matbu eserleri - Evli , ~ çocuk Maari f~i. C. H. P . Maarif III- VI K K K 

kültes i Arabca, Farsca va ı·dır. 

- ·----·· 
i\[em cl Emir Bürhııniye ı o Husus! - Ziraat ,.e ti- - - Evli, 6 çocuk Zeytinci l ik n• salııınculuk. C. Il. P. M. H. Tetdikı II- VI K K K 

ca ret -· 

:i\Iuımffer .Akpınar Ro do ı 92 Eezacı nıektebi - Eczacıl ık - - Evli, 2 çocuk Ecza cı. C. H. P . Di. Mulıascbat IV, VI + K + 
-- -

Osman riyazi Burcu Gönen 1875 Hukuk - Adiiye - - Evli, 5 çocuk l znı iı · .lsti na f nıü<lcll'iunıunıiliği C. H. P. Adliye II- VI K K K 
başmuavini. 

-1--- ---

Rahmi Selçuk C. Il. P. Ziraat V- VI K K 
K 

Susurluk ı90l Lise (Yediye - iftçilik - - Evl i, 4 çocuk Belediye mmsı. 

kadar) 
i __ 1 

-· -· 

Yahya czııi llıııy Hırsova ı 79 Mülkiye Az Fransızca, td aı·e - - Evli, 4 çocuk Eskişehir nılisi. C. II. P. Dahiliye VI K K K 

Arabca, Farsca ----

Bilecik- Dr. Muhlis Suner Bilecik 1887 Tıbbiye Fransızca Tıh - - Evli , 2 ~ocuk Bıılık<'sir sıhh:ıt nıüclüı·ü. C. lL P. ~- l. l\luavcnet IV, VI K K K 

Kasım Gülelı: Adana ]905 
Robert Kolej, Pa-

1ngilizce, Fran- lktısad, maliye Matbu 2 eser c. n. P. VI K ri s siyasr iUmler Bekfiı· Achınaıla nu ı ek limitrd şirket i + 
mektebi, Hukuk sızca, Almanca, ticar t ve ban- müdürü. 
fakü ltesi, Co! um-
bi ya üniversitesi, Far·ca kacılık 
Kembriç ve Ber- l ı 

- lin üniversiteleri 
1 

1 

Askerlik ve 
a li h Bozok Selıi.nik ı ı Harbiye Fran ızca Evli, 4 ~ocuk 1~ iyaset i Cü m h ur seı·ya\'eri. C. ll. P. ;.ı illi Müdafııa II- VI K K K __J jandarma - -
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ı-- Ba.zı kanun ve ka.ra.rlara. verdikleri reyler 
1 ı ,Cı Evli olub olma-

.g dığı ve kııç 
lntihabdan evvel son memuri- Memub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt - (1 940 mu vaz ne i ( İcra ço- \' ekilieri 

lntihab dairesi İsmi Doğduğu yer ~~ Ta ha ili Bildiği diller İbtisaııı Eserleri tlm.i rütbeleri 
cuğu buluııduğu 

yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğu ,esinde müna.kale ) ıunıuniy si) lıe,ve1ine itiTIUid) 
O !i Kanun 3774 Kanun SS44 Karar : 1191 

Bingöl J•'c ridtın Fikri !stanbul 1892 llulmk ve Pa- Az Fransızca, IIukuk 'l'cşkilfı tı esa- Siyasi ve iktı- Evli, 2 çotuk Sümerbank !dare Meclisi C. II. P. Adiiye ll, VI + K K 

ri s fakültes i Almanca siye hakkında sad doktom azası - Avukat 
tez 

--
- · 

Kecıneddiıı Sahir Edirne ] 896 Hukuk Fl'ans ı zca, Hukuk. idare, 
:\fulıtelif gazete - Evli, 3 ı:rwıık Sümcrhnnk idare meclisi C. H . P. Dııhiliye VI K K 
Ye mecınualardıı 

ıızası. K 

Alınanca matbuat 
neşriyııt -

Bitlis Siiı·e,\·,nı Ürgecncn Sındıı·ğı ]888 Hukuk - Huktık<:u - - Evli, 4 ı:ocuk Avukatlık C. H. P . Adiiye n, ıv - VI + + K 

--
'J'p\'fjk Temelli Malatya 1893 Orta - Ticaı·et - - Evli, 3 ço<'uk 1\f alatya belediye ı·eisi . C. H. P . Di. Mulıasehat VI + + + 

----·-

Bolıı. ('enıil Özçnğlar Bolu 1899 1'ı ıi, ·eı-site fen Fransızca Nehatat 'Nebatat, teşrih ve Profesör ağreje Evli, 2 ço<·tık O azi teı·lıiyc ensti tüsü tabii C. TT. P. Di. 1\[uhıısehat VI K K K 
fizyoloji, mikros-

fakültes i kobi k botan ik iliml er nıuallinıi . 

Dr. 'Emin C' em al Suda Ilan ya 1877 'l'ılıbiye Fı·ansı zea, 'l'ahalırt - - Evli. 2 ı:oeuk Bolu hel~ı·iy(' tahibi (Riııhaşı - . H. P. o \'(' 1ııhisaı· Jar· JT - VI + + + 1 

Ruın ea lıktan nıütekaiıl ) . 
ı 

1 - ---
--· 

Bolu Fransı zca 
'l'ılı Evli , 3 çocuk ı. K 

1 

lk Zihni ]gen 1892 'l'ılıhiye (Sinir muta-
- - s. liftınyen ct vrkfilcti uıüM r- C. IL P. Tiüt<:t' VI + K 1 

hassısı) 
şar muavini. 

1 

Emin Yerlikaya Göynük 1894 Lise B ira7. Fmnsızca 
01'llillll, ziraat, - - Evli, 2 çocnk Vilayet daimi <'nclimcni ve Parti 

C. H. P. Di . :\luhası>bat VI K K K 1 
ticııret idare heyeti azası. --

1 Fethi Okyar Pirlepe 1880 Erkılın haı·biyc Fransızca, Askerlik YC 2 tercüme edi!- - Evli, 2 ~ocuk Londra büyük elçisi. C. lL P. - 1 . I , II, HI -VI K + K 

lng-ili7.CC diplomasi miş eser 

Hasan cınil Çambel lstanlıul ] 879 hrk~mlıarbiyc Alın aıwu , F nııı- Askedik \'C mat- Basılmış eser- - Evli , 4 çocuk Asker. C. II. P. Ilııriciye Til - VI + K K 

sızı·a, lııı;rilizce !mat. ve tarih leri vardır. 

- - -- 1 

Lütfi <ı ören .Akçokoca ı 8 Oı·ta Tfalkc;ılık. icin- - - Evli, -! çocuk Bolu umumi me(' i is az as ı ve c. n. P. Arzuhal VI K K 

-~ -
ı·ı•. zinıat reisi . halkevi 

-
·-

Burd11r Dı·. A. Ruhi \' eşiyurt Burdur ı 92 Tılılıiye Fmıısızcn Tı h - - Evli Burdur C. H. P . Iı ~c IJaşkam ve C. lL P. ~. 1. lllııavenct VI K K 

daimi eııcünıen azası. 

-
-·- -

llı rahim Selfıııik Hukuk Fl'ansızcn 
Dil, t ıırih , ed e- EJclıiyat V<' di-

Üniversitede Evli, 3 ~O('\t k Di. Mulııı ·cbııL V-VI K K 
::-!eemi Dilmen ]8 9 

lıiyııl , Jnıkuk vr le• ai d eserleri lif aa rif veki'ıl eti umumi mü- C. lL P . K 

gazctcı• il ik \'ardır. 
nmallim fcttL~i 

--

1 ,\[~mctl Saıı 1 ı Tefe ııni ] 9i Iliişiiye - Ziraat \ ' (' - - Evli , 5 çoeııl; Buı·dur meclisi unııımi \ ' C daimi . n. P. Di. l\1 ulıasebat VI K K 

ı L ____ çifl~i lik encüınen azası. 

·_ ı !_ ~ 
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1 
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler ll ı:ı Evli olub olma- !n tiliabdan evvel memuri-

>!ıD 
son 

c dığr ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti 
Mensub olduğu Menaub old•Jğu Ne vakittenbe- (O~man U:. M. büt- ı ( l940 mm-azcnei ("tera \ckilleı·i 

Ts mi Doğduğu yer 
'<:: ..c 'fahs ili Dil iği diller lhtisa.s ı Eserleri 1:J.mi rütbeleri frrka e ncümen 

!ntihab dai r esi 
)tiD ·~ cuğu bulunduğu 

ri mebus olduğn 
o .. 

;;esınde muna.kale) uınumiyesi ) lıcy tine itimad) 

os _l 
Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 

1stanbıı.l ve Ro- ll eniiz hasıl-

ı Blii"S(I Atıf Ak~iiç Mndnnyıı ]900 Frans ı zca, Hukuk 
ıııamı ~: cse l'!eri 

- Evli, 3 ı:oeuk Adiiye müfettişi. c. n. P. Aclliyc V-VI K K K 
ı:ıa llukuk fa-

külteleri 
1 alyanca \"il t·dıı·. 

Miistakil 

- - - --- ---- ·---

ı Dr. (~a lih I< aJıra mıın Korku o eli 1893 ~l'll.ıbi>'e Fransızca l ı: ve ziilırevi - - Evl i, 3 ~ocuk c. ]J. 1'. Antalya iıla ı· e Jıryl'ti C. H. P. Maliye IV- V + K K 

- hastalıklar· reisi. 

--- ---
. nu paıla n eş- Jstanbul lııfzıssılıha miiessl'srsi 

- ·-- 1! 
Hıfzıssıhha, beşe- Müderris Evli , G çocuk l. ::\IuaHııl't 

ı 
Dr. Hefilt C:iir:uı lstaııhııl ı 73 'L'ıh Pı·ans ı zr·a ri ve hayvan! bak- ı·<·ıl ılın i~ rser- ıııüdiiı·ü ve 'l'ılı f'ııkültesi bakte-

C. lT. P. S . ırr - v r K K K ı : 
tPriyoloji ve sari 

hastalı klar lı· ri \"nı·dır. ı·iyoloji miid eıTi si. 
l ı 

·- ---- - ----
Operatö ı· VI' do· 

l stanhnl ı 94 T ıb F'ı·an · ı zca - - Evli, 2 çocuk C. IL P. Vilayet· başkanı. C. lL P. 
Dr. Hadi Ko mı k ğıım ve kadın 

- V-VI + K K li 

1 hastal ı .klım - - · - ---------- ------- -- - - ----------
Fat in niivc·nflir ıı Kıbrıs ı 73 Müll<iye Fransızca, ldare - - Evli . 7 ~oC'ııl< Şfırayi de,·!('( azası. c. n. r. Dahiliye IV, V, VI + K K 

ı\ ml ca, Rum ca 
------ - ·- ----

-
ı -

Faz lı (;iill-<' B rgaı~a ı 91 Müllöye Pı·ansızea, Jelare - - E 1•li, 4 <:o<•uk hıııiı· valisi. C. Il. P. Dahiliye VI K K K 

1 Rum ca Müstakil 

---- --·- --- -----
1 

l: 1. 1'\ıır i 'l'ınaz erfice ı ~ Erkanı harbiye F'ı·ansızca Askcl'lik, - - Evli, 3 ~ocnk .)aıı•lal"llıa w·m·l l;oıııutaıılığın- C. ır. P. V-Vl K + - K 
idare dan enı<>ldi lwr·ı.ıeııeı·al. 

ı 

-------- -------- ----- - --------- ~lulıt<• lif ıııecmu-

~!ulıitıin Balıa P:ı ı-,.; Bursa 5 Hukuk !•'raıısızca llukuk, edebi- - El"! i Avukat. C. lL P. Adiiye !,V-YI + + ı al:ıı· I' C C:üneş 
yat 

du ğ'nı ·ken 

1 

- -
--

----·- -

1 

MuQt.afıı F. (l erçı · kı·ı · Karacabey 1869 ~[edrese rabca, Llfımu şarkiye - - Evli, 8 ~ocuk Ka raealw~· ııı ii ft üsü. c. ll. P. Arwlıal ll - VI K K K 
Farsca 

ı 
-------- --

1 : Tcr('lnne : Coeu-
-- --- .. ------

- NC'I"Zacl Ayııs Seydişehir ı 9 Darülfünun Am~ca, Farsca, F'clsefe, ıııaaı·i f, ğuıı rulı ıyatı İn- - Evli llaydarpaşıı lisesi filınyofi \"(' c. ır. 1'. Aı·zıılıal VT )( K K 
·~'r·ansızca, biraz içtiıiıaiyat san aldlesi hak- sosyoloji nı nalliıni. 

knı t. yeni dene-
lmanca :.· ı :;:l,·r , ve ı.;ai r ya-

ı; vo tt.~zker ·-

ı Bursa ı o _füJkiye ı~ransızcıı. İdare - - Evli, 2 çocuk Adana valisi. C. II. P. İ. II-VI K K 
R efet ıınıter. 

- K 

.. -
ı 

Çaııakkale .Atıf l ıınıı; ıl Çıınakkale ıs 2 Jlarbiye Birat Fransızca Askerlik - -- Evli, 5 çocuk İnhisarlar Kadıköy depo C. II. P. n YO !nhisarlar !., -VI K 

L 
+ K 

müdüı·ü. 

-- -- - ··-
--· 

---

Ayaş ı 93 
ldadi, üç sene [• ·an.·ızca Maarif - - Evli, 3 ı:oenk Maaı·if vekiilet i orta tedrisat C. II. P. Maarif VI K 

A\'lli Yulunıı~ Fran.ada Pedn-
K K 

gııji ve Mbatat um u nı miidüı·ii. 
tahsili 

- - --- - - ---- --- - --- -- - ---- -
Hilınj Br~ ·ndi -zruıköpl"ii 18. 7 )fii.lkiye 1' ansır.ca, ldaı·e - - EYli, 4 Çtll'llk Biı·inci nnıumi ın ii fettiş. C. Tl. r. Dalıiliye V-VI 

tıalyaıwa 
K K K 

--=. - - - .1 1 
'• 1 
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1 
::ı Evli olub nlma-

Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
>lıQ lntihabdan evvel ::ı dığı ve kaç ço- son memuri- M:ensub olduğu Menaub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. bü t- (1940 muvazenei ( tera Vekilieri 

İntihab dairesi ts mi Doğduğu yer 
'"O.ı:ı Tahaill Bildiği diller lhtiJaııı Eserleri İlııU Mitbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti tı:rka encümen ri mebus olduğu \ bl) · -

cuğu bulunduğu 
çesinde münakale > tımumiyesi) heyetin itimad) o ... 

o :ı Kanun 3774 Kanun 384-1: 1 arar : ll!ll 

Çanakkale TI <'~aıl \"u ri Güııtekin İstanbul 1892 1' nirrrsite ede- Fransızca Maarif, 12 roman, 8 piyes, - Evli Maarif vekilleti müfettişi. . H. P. Maarif VT + K K 

hi~·at şubesi matbuat 
10 cild ilmi, edebi . 

tercüme 

Rusu hi Bulayırlı. Gelibolu 1889 i\1 ülkiye Fransızca Hesab işleri, - - Evli, 1 çocuk Divam muhasebat nmrakıbı. C. R.P. Bütçe VI + K K 
maliye \ 

ll 

Ziya Gcvher Etili !staııbıLl ı 92 Hukuk Fransızca, Matbuat, tica- Medeniyeti ka- - Evli, 2 çocuk Gazetecilik ve ticaret. C. H. P. - m-VI K K K 
İngilizce ret ve maliye diınenin zevali 

---
Çank·ırı Dı ·. .\!<if Arkan Çankırı ı889 Tılıhiye Fransızca, Tıb - - Evli, 2 çocuk Tabib albaylığından müstafi C. H. P. Milli Müdafaa VI K K K 

Biraz Almanca 
. l ı -

Faz ıl \"azmi Örkün Kcııdiye. 1875 gcJPiıiyat Ara hen, Farsca, Hukuk ve dil, 
Yunan ve Latin Hukuk ve dok- Evli Ankara Dil, tarih ve coğrafya C. H. P. Teşkilatı esasiye V- VI K K ve mitolojisi, I' adi m 

hukuk 
Eski ve yeni Yu-

manrif ve tarih Yunan ve Roma turu ve profesör fakülte inde eski Ytınanca n anca. Latince , ve 
Fransızca, ltal- tarihleri Latin Latince profesörü. di1i gram~ri , Yu· 
yaııca, Ingilizce nan dili grameri 

ve ilmi makaleler 
---- ---

lliisı·yiıı Calıid Yalçın İstanbul 1875 ~!tilkiye 
Fı·ansıze ıı, 

Diplomasi ve - Evli, 2 çocuk Mulıarrir. C. H. P. 'l'tşkiliitı esasiye t, V- VI + + K 
ltalyanca, 

-
lııgi lizrc 

içtinıniyat 

1 

~r. ,\ lııliillııı lk Ren da Yanya ıSBı i\Iiilkiye 
Fransızca, 

Mııli, idaı·i - Evli, 2 çocuk İzmir valisi . C. H. P. II- VI 
İngilizce, 

- - K K 

Rumca 
-- 1·· 

Ziya lsl'l·ndiyaroğlu aııkın ı878 Orta - Ad liye - - Dul, 3 ~ocuk Vilayet meclisi umumi azası C. H. P. M. H. Ttkiki I- VI K K K . 
-

Çonıh .Ali Rıza l•:ı-em Sındırğı ] 84 l! a ı·lı akcdi rnisi Fransızca, Askerlik ve Kurtuluş ve Kur- - Evli , ı çocuk Devlet denıirdyolları um um C. II. P. Nafia VI K K K 
tuluş savası hak-

.Almanca şimeııd if<' rcilik kında yazılar müdürü . 

------ 1 

A~ını l's Gürdes ı 4 lll ii ikiye Fransızca Gazetecilik, ik- i\fuhtelif eserleri - Evli, 1 çocuk Gazetecilik. ı C. H. P. Harici ye m -VI + + K 
tısad , maliye ve vardır. 

maarif 
,____ 

i 
Atıf 'l'üzün Arhavi ı 5 J.fiilkiye Fransızca İdare, maarif - - Evli, 4 çocuk Ştlrayi devlet Mülkiye ve C. H. P. Dahiliye r,m -VI + K K 

Maarif dairesi r eisi. 

i\lazhar ;\iüfid Kım u Denizli 1874 M ii ikiye Fransızca İdare ve - - Evli, 3 çocuk Bi ilis valisi. .n. P. M. IT. Tedkikı I- VI K K K 
ınaliye 

-
{'orımı Dı·. )lııstufa antekin Çorum ı 78 'f ılı hiye ı Fransızca Doktor - - Evli, 4 çocuk Afyon Karahisar ıuıkeri has- . Il P. Kütüpane I- VI K K K 

tanesi sertabi bi. -
Eyiib ::;abri .Akgöl Manıuıtır ı876 l l aı·lıiye Fransızca Askerlik - - Evli, 2 çocuk Ziraat. . H. P. ll!illi ll!üdııina I- V[ I~ K K 

ı ı 
[ 
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ı l ~ .f. ..1 i Bazx kanun ve kararlara verdikleri reyler 

Evli olub olma-
"' lntihabdan evvel son memu'ri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U . M. büt- (1940 muvazenci ( 1 cra V ek iller i 
;g,~ . dığı ve kaç ço-

lntihab dairesi ls mi Doğduğu ye~ 
. 

Talı.sili Bildiği diller lhti.Haı Eaerleri llm.i rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri .mebus olduğu •esinde müna.kale) umumi yesi) heyetine itimad) o :; cuğu bulunduğu 1 A ... Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 

Çormn ! smail Kemal Al psar İskili b 1874 Mülkiye Fransızca 1 dare, zi raat - - Evli, 2 çocuk Valilik. C. H. P . Dalıili ye II- VI K K K .. 
. , . 
' İsmet Eker Çorum 1877 Rüştiye ve Farsca Maliye Evli, 3 çocuk Evkaf müdürlüğü. C.H. P. G ve !nhisarlar I - VI + K + - -

. ( medrese 

ı 

1 
Münir Çağı]. tskili b 1874 llulnık - Hukuk - - Evli , 4 çocuk Evkaf nezareti müsteşarı ve C. H. P. Adli ye !, II · VI K K K 

avukatlık . 

Nuri KayaııJıı İstanbul 1875 Mülkiye Fransızca İdare - - Evli, 1 çocuk Şurayi devlet azası . C. H. P . Arzuhal VI K K K 

r--· - ---- -

ül yınan Köst ck~ioğlu Çorum 1889 ldadi - Evkaf, idare - - Evli, 2 çocuk Çorum C. H. P . İlyönkurul C. H. P . G. ve !nhisarlar VI K K K 
üyesi . 

-.--

Şalci ı• Baran Sungurlu 1890 Hukuk Fransı zca Hukuk - - Evli, 3 çocuk Teınyiz mahkemesi raportörü. C. II. P. (1. ve lnlıisarl ar VI K K K 

-
' Deııizli Dı·. Raındi Bl'rkı ııaıı Denizli 1892 Tıb ]ran ızca Birinci sınıf - - Evli, 2 çocuk Memleket hastanesi başdoktoru C. II. P . ~ . ı. Muavenet V - VI K K K 

t 
dtıktor, operatör ve operatörü. . 

Dr. Kfızıın ammılı Denizli ]891 Tıb Frans1Zca Doktorluk - - Evli Denizli Hükumet tabibi. C. H. P. r~ . ve İııhisarlar II- Vl + + + 
1 

-
Emin Aslan Tokad Sarayköy ı 93 MontpUer Ziraat Fransızca Ziraat, bağcı- ){atlıuatta miin- - Evli, 3 çocuk Denizli ziraat mühendisi. C. H. P. Ziraat III- VI K K K 

mektebi ali ın ve 
Ankara Hukuk lık ve hukuk t e~iı· nınkaleleri Müstakil 

fakültesinden ' . vardır. 
diplomalı 

-

1 
F ahri Akçakocıı Ak~ıı Denizli ı 94 Muallim mek- - 'J'icaret Matbu 4 eseri - E vli , 4 çocuk Denizli C. H. P. l1yönkul"ll l C. H. P . G ve tnlıi sarlar VI K K K 

te bi vardır . üyesi. 
-- -

~ 
ecib Ali Kür;üka Denizli 1892 Hukuk Fransızca, Hukuk l\adııı hukuku, - Evli, 2 çocuk Eşıne kazası nıüdd einımınıisi. C. H. P. 'fc~kilil.tı esasiye II- Vl + + K 

lngili?-ce r.".wuk hukuku 
-

Talı.ir Bcrkııy ı 87 
Darülfünunun 

rabca Ticaret, iktı- K K 1 Denizli son sınıfına Bi az - - Evli, 3 ~ocuk Denizli Şemsi terakki debagat C. H. P. Arzulıal Y1 K 

1 kadar 
sad, deba.ğat ve ticaret şirketi müdürü 

' 
~ - -

Yusuf Ba~ka_ra ltonaz (Belevi) 1879 llukuktan eh-
ı 

- Ziraat, adliye - - Evli, 6 çocuk Ziraat, ticaı·et. . c. rr. P. Arzuhal I · VI + K K 
ı l liyetııameli ! 

~ Calı.id Çubukçu ,i, 
1laıyanca 

-
Diyarbakır Diyarbakır ı901 Orta l\latbuat - Bekür Diyarbakır gazetesi sahibi ve C. H. P. C. ve lnbisarlar VI K K K 

yazı işleri müdürü. 
~ ~ -- ~ -:. 
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1 

lntibab dairesi 

Diyaı·bakıı· 

lsmi 

Dr. l. Tali Öngör n 

G 1. Kiazıın S vüktckin 

Rüştü Belti t 

Veli ünkitay 

Doğduğu yer 

!stanbul 1875 

!stanbul 1876 

Köstence 1882 

Diyarbakır 1891 

Ta ha ili Bildiği diller 

Tıb Fı·ansızca, 

İngilizce 

lfaı·hiye Fransız a, 
Almanca 

E"kaf mcktebi Arabca 

Derülfünun je- Fran · ızca, !ngi
oloj i ve coğraf- lizce, Almanca, 

ya 3 e kadar Farsca 

lhtiaa.ııı 

Doktorluk, 
idııre 

Askerlik 

Evkaf 

Bankacılık, 

idare 

Eserleri 

Matbu 2 eser, 
bir çok makale 
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Evli olub olma- lntihabdıın evvel son memuri
dığı ve kaç ço-

llm.i rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti 
cuğu bulunduğu 

Evli , 2 ~oı•uk Umumi müfettiş. 

Evli, 3 ~oı·ıık 8 nci fırka komutanı. 

J3ekfır Evkaf tımtım müdürü. 

Evli, 4 ço<·ıık Ziraat bankası merkez müdürü. 

Evli, 1 ~oruk Mektebi mülkiye müdürü. 

M:ensub olduğu 
tır ka 

C. II. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 
Müstakil 

Menanb olduğu Ne vakittenbe-
eneüınen ri mebus olduğu 

IIariciye rr,ru v. VI 

Milll 1ıfüdafaa lli-VI 

Bütçe lli-VI 

İktı ad VI 

Ilariciye ill-VI 

' 

Bau kanun ve kararlara verdikleri reyler 
(Omıan U. M. büt- (1940 muva.zenei (tera V ekiileri 
;;esinde münakale) umıııniycsi) hP etin itimad y ) 

Karar : 1191 Kanun 3774 Kanun 3 44 

K K 

K K K 

+ K K 

+ K 

K K K 

---------------ı----------ı,---------- l----------1----------l-----------------

Evli, 3 ı·ıwıı k Meclisi umumi a.zası 

Bekôr Gureba hastanesi poliklinik şefi . 

Evli, 1 ~oeıık Bahçe ve ziraat. 

Evli , 2 ~Muk Beden terbiyesi genel direktör
lüğüü eskrinı federasyonu ı·eisi. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

Maliye 

S. 1. Mua.venet 

Ziraııt 

İktısad 

I , II, \, VI K K 

V-VI K K 

!,I-VI K K 

VI K K 

-----ı ----------- ı--------- ı---------------------1---------~----------l ·---------- l----~---

Manisa vali i . C. H. P. Dahiliye VI + + + 

Evl i Trabzon belediye reisi. C. H. P. .Adli ye VI + K + 

Evli, 4 Çti<'llk Muallinı. C. H. P. Jiarieiyc ID-VI + K K 

ı----------ı---------- 1---------l---------------------l_._ ____ , ________ ı---------ı------- ------ı-------11 

Evli, 2 •: .,ı·ıık T. . Ziraat bankası Bolu şu- C. H. P. Rütçe V. VI K re 
be i müdürü. 

----..;------ ---- --------:1 
Evli, 1 ~ncuk Divanı muhasebat r i, i. C. H. P. !Il - VI + K K 
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Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-

. · Bazı kanun ve kararlııra verdikleri reyler~ 
ıtoo 

Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakıttenbe- (Orman U. M. büt-ı (l940 muvazenei (İcra Yelcilleri 
ı 

ı:s 
dığı ve kaç ço- yet veya mesl~k ve ıneşguliyeti lntihab dairesi ls mi Doğduğu yer ~rS TahBill Bildiği diller thtisası Eserleri Thni rütbeleri fırka e ncümen ri mebus olduğn ,esinde münakale) umumiyesi) heyetine itimad) o .. cuğu bulunduğu ı:ı~ Kanun 8774 Kanun 3844 Karar : 1191 

EUizığ Fund Ziya Çi~·ilıepe Sofya 1870 Erkarn harbiye F'ransızca 
Askerlik, idareci-

;\fuharchatı Jola - Evli, 3 çocuk Si go rta c ılı k. C. II. P. Nafia IV, V- VI K K K lik, demiryolu in-
' şaat ve işletme, V. S. . 

1 sigortacılık 

Sabit ağıroğlu K em ah ı8 ı Husus i Biraz Arabca. İdare, banka- - - Evli, 5 çocuk Ziraat bankası idare meclisi C. II. P . 7.iraat TT, VI + K K 

1 Abdüllıak Fırat 
ve Farsen cılık, çiftçilik reisi. 

ı Erziııcaıı Erzincan 1882 Harbiye ve Fransızca Hukuk ve as· JTnkuk rlcrsleri - Evli, 2 çocuk Milli :M:üdafaa vekaleti muba- C. II. P. Adiiye II- VI + K K 
ı : hukuk kerlik kemat şubesi müdüı·ü. 

-
1 o 

Aziz Sami h l it Kur·uçay ı 77 Erkfını harbiye Pr·:ınsızca, Al- Askerlik ve şi. Evli, 4 çocuk Samsun sahil demiryolları C. IT. P. + ı 
ı· - - Nafia ID-VI K K 

nıa rrc•a, RtlSen m«.>n<lifer·cilik komiseri. 
- --------

1 l k,•ııd~r .\rtun lstanbul ı890 Hukuk 2 nci n~salı işleri \'(' Evli, 2 ocuk C. H. P. Muhas lıcci ·i C. II. P. Bütçe K - - - VI K K 1 
sını .E h!'l('rliyecilik 

- -
ı 

~arrct Arılwıı Erzincan 188 Erkaııı hın·hiye Fı-aıl.l:lızca. Askı'ı-lik - - Be kar· Eı·kitnı harbiye kaymakaını. C. Il. P . Jlar·iciye II- VI + + K 
Alnıanca 

------
~alih Bıı~ııt:ıı; Tekirdağ ı 3 Yüksek eczacı f•'raıı~ızl'a, Eczacılık ve - - Evli Emekli al bay Ye l,ı.fzıssıhha mü-

C. II. P. !ktısad VI K K K 
nı ktebi .\lnıan~a ziraat essescsinde nıütehıı ·sı eczacı ve 

1 aynjyat ınuhasihi. - ------------
' - ----

! Erzıtrıım Aziz .1\k.direk 'l'rııbzon 1882 l\1iilkiyc F'r-nnsızca , Al- 1 dar o ve bel e- - - Evli , 3 ~ocuk hoıir· belediye reisi. . li. P. !\1 ıl li Miidafııa TTI - VI "K K K 
m:.ıı~a, İngilizce diy cilik Müstııkil ---1 - - - -

Or. Ahıııcıl Fikri T•w · Şunmu 1 7 Tıb l<'rıımıı7.f'a Doktor• - - F.vli Sıhhat ve i<: t inıai ııınavcııct C. ll. P. - III, V. VI K K K 
1 voldileti müsteşarı. -
1 

- --------
Fı·n ıL~ızoa, Al- Askerlilt ve 

t•"'' r ı; ıf Hnis-
Evli, 2 <;ocuk <:ı. p,,rtt''' n.•ıııi ı-lı;•rı !stanbul 1871 Er·kuıu harbiye 1 r J.q.o ıı harlıin- - ~'emyiz azalığından mütekaiıl. C. ll. P. llııı-iciye V-VI K K K 

nHın a, lnıı;ilizce diplonııısi ık .lı rı; m :ı dm 
(Kargenernl) ,.r n~vı lcrsler, 

ı )]ı ı lUlll'\·raları, 
ı ·i t•nlunun 

l 
!-.0/t lıa ı· ınancv-

o 

ro.., ·ı, ;ı .. keri ve 

.! 
ın lıir cok ma-

bl ı·Jı·. 

ı 
- - .. 

1 
1 

uı. Zdd ~n.nlcnrı ı· Selimik ı 3 Erkii.m harbiye F'rnn~ızcıı, Askeı·lik - Bekiir Ordu ıııiifcttişliği erkil111 har- c. n. P. Dahiliy V-Vl K K + 1 Almanı~a - biye r eisi. -- - .. ----
1 }[ünir Hiiı-rt'V l ıl>lt• Bayhurd ı890 Mülkiye 1 ·anstzca I llaı-e -- Evli, 4 ı:ocuk lnlıisııı-laı· unııuıı mü<liiı· c. n. P. Maliye ll,Vl K K K ı - ___ .ı muavini. - ; ı- -· ·-

• 'af i:r. Duııılu Erzurum ı o IIarhiye - Çiftçilik ve - - Evli, 3 çor•uk Erzuı·um beleeliye reisi. C. H. P . D ;'lfuhaselıat JI - VI K K K 
ziraat ' i_ 

1 
ı akiyc.ı Elgüu ! tanbul ı SS!! Kız nıualliın 1 - ~1aarif ve bcle- - - Be kar l staubul umumi meclisi üyesi. C. Il. P. Dahiliye V- VI K K K 

~ . l... mektebi diyeilik l\füstakil - o 

! 1 

~-· 
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Evli olub olma-
Bam: kanun ve kararla.ra. verdikleri reyler 1 >t>l> 

ı :> !ntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- (1940 muvazenei ( 1 cra Vekilieri 
lntihab dairesi fs mi Doğduğu yer ;g,:9 Tahsili Bildiği dıller thtisası Eserleri llmi rütbeleri 

dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğu ;esinde münakale) umumi yesi) lı yetine itiınnd) o ... 
ı:ı!l cuğu bulunduğu 

Kanun 3774 Knııun 3844 Karar : 1191 

E1·zunını Salim Altuğ Erzurum 1893 Harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 4 çocuk Üçüncü umumi müfettişlik C. II. P. Milli Müdafaa VI + + + 
biraz Rusca köy bürosu şefi. 

Şükrü Ko~ak Elazığ 1885 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik ve - - Evli, 2 çocuk Tayyare cemiyeti reis muavini. C.H. P. Milli Müdafaa V-VI K K K 

ı 
Rusca tayyareellik 

Eşkişehir Emin Sazak Sazak köyü 1882 Medrese ve - Ziraat ve 
İş tutumu ve mu- - Evll, 2 çocuk Ziraat ve ticaret. C. H. P. İktısad IV- VI K K K vaffakiyet yolları 

hustısi ticaret ( Henüz basılma-
mıştır . ) 

!staınat Ozdamar Bodrum 1879 J[ukuk Fransızca, - - - Evli, 4 çocuk Avukat. Müstakil G. ve İnhisarlar V-VI K K K 
Ruınca . 

- . -------- - -

lz1.ct Anıkan Dobruca 1888 \"iiksek mü- Fı·ansızca !\'afia işlel'i , Drıniryolu in- - Evli, 1 çocuk Devlet demiryolları inşaat reisi. C. H. P. Nafia VI K K K 1 

(Meridiye) i:Pndis nıektebi dcınir·yolları şaat kitabı Müstakil 1 

. . -------
Osman Işın Eskişt'hir 1887 Hiiştiye - !dar· e - - Evli, 4 çocuk Elektrik şirketi müdür. C. H. P. Nafia V-Vf K K K 

-

1 

Yusuf Ziya Ozcr Akdağ madeni 1870 Tfukuk Fransızca, Hukuk, tarih l,;sulü mubakeınatı Müderris Dul, 2 çocuk Darülfünwı llukuk tarilıi c. n. P. 'f( şkilfıtı esasiye IV- V. + K + 
1 l,'arscn. Ar·ahca ve dil 

cezaiye naznriyatı, müderrisi. Yunandar. •vvclki 
Türk medeniyeti -

Gaziant eb Ahmed Aksu Pazarcık 1885 Oı·ta - ITııkuk ve - - Evli , 6 ~ocuk Dava vekili, çiftçilik. C. H. P. Maliye VI K + K 

ticaı·et 

----- - --- . 
Bekir Kalclj Akçadağ 1900 Hukuk 

Biı·a z 
flukuk, asker- Evli , 2 ~ocuk Emniyet sandığı avukatı. C. H. P. V- VI + K K - -

Almanca, -
Fransızca 

lik I' C iktısad 

-----
Dr. Abdul'l'ahnıan 1\lclck Antakya 1896 Tıhhiye Almanca, Tabibii k - Evli, 3 çocul, Ilatay bıişvekili. C. H. P. - VI K K K -

Frııusızca 
---

Dr. :\feııı ed Ali Ağııkar Oil'id ı 93 1'ıhhiye Fı·ausızca ve Tababct Dil tedkikleri- - Evli, 2 ~ocuk - Türk dil kurumunda uzman. C. H. P. S. 1. Muavenet V-VI K K K 
Rum ca ııe dair neşriyat 

ı -

1\femed Şahin Gazian te b 1877 Riiştiye ve - Maarif - - Evli, 6 ı:ocul ; Eytaııı müdürü C. H. P. Arzuhal I- VI + K 

±j husus! 

c ---- -

Ku ı-i Pa7arbaşı Gazianteb ıs :; Orta Araben 'ficar·et Bir tane tabc- - Evli, 6 çocuk Meclisi umumi azası. . I-L P . İktısad VI K K 
dilmemiş eser 

1 Omcr A un Aksoy Gazianteb Hnkuk Fransızca, Türk dili , de- Muhtelif 13 Evli, 4 çocuk C. H. P. ve Ualkevi reisi, Avu- C. H. P. Adiiye V-VI K K K ı 
1 

1899 -
1 

İngilizce biyat, ınaarif, eseri vardır. kat, lise cdel,ıiyat nıualliıni. 
1 hukuk l 

f i 
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r- BaZI kanun ve kararlara verdikleri reyler ll ı ,g, Evli olub olma-
lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Onnan U. M. büt- (1940 muvazenci (I cra Vekilieri r:J . dığf ve kaç ço-

İntihab dairesi İsmi Doğduğu yer ;g,:9 Tahlili Bildiği diller !htiaaaı Eserleri nı:ıı.i rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encüınen ri mebus olduğu çesinde münakale) umumiycsi) heyetine itimad) 
o ,.. cuğu bulunduğu Kanun 3774 Kanun 3844 Karaı· : 1191 
~.s ı 

Giresun Dr. H. Vasıf omyürek İstanbul 1889 Tıb ~ransızca, Laboratuar ve Laboratuar ve kı- Profesör Evli, 3 çocuk Diş tababeti mektebi umumi C. H. P. E:. 1. Muavenet V-VI K K K 

,Almanca 
dahili hastalık- lıniğe aid 13 eser emraz ve stomatoloji profesörü. 
lar mütehassısı. 

Fikı·et Atlı !stanbul 1896 Harbiye - Askerlik, çift- - - Evli, 2 çocuk BaşvakaJet eski yaveri. C. H. P. Ziraat VI + + K 

çilik 

. 
Serencaını harb, İzmir valisi. Arzuhal II -VI K K K 

Gl. ilisan Söknıen İstanbul l 73 Erkarn harbiye Fransızca, Al- Askerlik, idare 
İranın ahvali as-

- Evli, 2 çocıık C. H. P. 

mıınca, Rusca, ve diplomasi keriye ve siyasi-
Rum ca yesi 

İRmııil Sabuncu Şcbin Karahisar 1891 Ticaret ve - 1 ktısad, ticaret - - Evli, 4 çocuk Ticar-et. C. H. P. İktısad II - VI K K K 

lıuh--uk ve hukuk 
-

Müııir Akkaya ! tanbul 1871 Mülkiye Fransızca, İdare - - Evli, 3 <;ocuk . Dahiliye müsteşarı. C. H. P. Dahiliye II- VI K K K 

Rum ca 
------

a.fi Atuf Kan •u Mekke 1890 Mülkiye Fransızca Maarif ~· enni terbiye tari- -
hi ve bazı eserler 

Evli, 3 çocuk Maarif vekaleti müsteşarı. C. II. P. - III- Vl K K K 

~ --- .. 

Talat Onay Çankırı 1 8 Edebiyat şubesi Fransızca, Edebiyat, tarih, Balk şairerinin - Evli Duygu gazete i sahib vo C. H. P. Maarif II- VI K + K 

Arabca, Farses maarif 
şekil ve nevi, Aşık 

başmuharriri. d~rtli, Çankırı şa-
irieri ve bir çok 

1 
makaleler 

.. --·· 

6-ünıi;şane Durak akarya Erzurum 1876 Orta - Hukuk, idare, - Evli Erzurum belediye rei~ i . C. H. P. Bütçe 1, V- VI K K K 1 

belediyecilik ve -
ticaret 

-
Edi b eı·v t Tör Adapazarı 18 o Erkanı harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 2 çocuk Balya Karaaydın madenieri c. rr. P. İktısad ll- VI K K K 

şirketi umum müdürü. 

Hıı.~an Fchıııi Ata~ Gümüşane 1879 Hususi - İktısad ve ma- - - - - C. II. P. Milli Müdafaa İ, I- VI + K K 
liye 

Şevket Erdoğan Çerkeş 1883 Harbiye Fransızca İdare ve as- - - Evli, 6 çocuk Muamelfıtı zatiye piyade şubesi C. H. P. Arzuhal III- VI K K K 
k er lik müdürü. 

--~ -
Yusııi Ziya Zarlıu o Gümüşane 1877 IIarbiye Fransızca Askerlik - - Evli Emekli albay. C. ll. P . Milli Müdafaa VI K K K 

-
Hakkiiı·i lzzct vi Aykuı·d E kişehir 18 o IIusuı Fransızca Muharrirlik ı Evli, 3 çocuk Maarif ve kfıl e ti Kalemi mahsus C. II. P. Maarif II- VI K - - K K 

ve muallittılik müdürü. 

Hatay bdullah I u oğlu Rayhaniye ıs 9 Orta Bl"az Araben Çiftçilik - - Evli, 3 çocuk Hatay C. ll. P. Genel sekreteri. C. H. P . VI + + + 
,, .. -. 
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Bazı kanun ve- kar&rl&ra verdikleri reyler 
~ Evli olub olma->tıo 1ntihabdnn evvel son memuri- A:ensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U . M. büt- (1940 muvazenei (!cra Vekilieri ~ 

dığı ve kaç ço-
lntihab dairesi ls mi Doğduğu yer ;g,:5 TahBill Bildiği diller lhtisa.aı Eserleri nı:nı rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırkıı encümen ri mebus olduğu çesinde mUna.kale) umumiyesil hPyetine itimad) o .. cuğu bulunduğu O!l Kanun 3774 K amın 3844 Karar : 1191 

lfatay Abdülgani Tü rlrnıen Antakya 1882 Orta Biraz Arabca Çiftçilik - - Evli, 3 çocuk Hatay millet meclisi ı· isi. C. II. P. V1 + + K 

Bekir Sıtkı Kunt C.H.P. VI ' + K K Antakya 1905 Hukuk - IIulwkv ed e- 2 eser - Evli, 2 ~ocuk Başmüddeiumumi muavini. 
b iyat 

ı 

Hamdi Sel~uk İskenderun ı906 Hukuk Biraz Arabca 
Hukuk Makaleler Evli, 1 çocuk 

Temytz başmüddeiumumi mua-
C. H. P. VI K K 

ve biraz Fran-
-

viııi ve İskenderun . II. P. reisi + 
s ız ca ve Hatay l\'lillet Meclisinde mebus - -

l\[emed Tccirli Osmaniye 1883 Uusust Biraz Arahen Çiftçilik - - Evli, 5 c;ıocuk Hatay C. H. P. Reisi . C. H. P. VI + + K 

------ -------
!çel Aluııccl Ovacık Ovacık 1893 Li~c Ye kısmen - Ziraat Ye ti- - - Evli , 4 çocuk !çel meclisi umiımi azası. C. H. P. Ziraat VI K K K J 

Yü ksr licaret ca ret . --- .. 

Dr. i\fuhtıır· Beı·ker lstanbul 1892 Tılıbiyo Fı·ansızca 'l'ahihlik 
Gözlerimizi na-

Evli, 2 ı;ocuk Göz ınütehassıı:ıı ve Mersin li- C.H. P . İktı ad VI K K K 
sı l koı·uyıılım 

-
adlı bir eser 

man şiı·keti idaı·c meclisi reisi . 

-·--- -- ---
Eınin lıınnkur Silifke ] 74 llfedı·cse .\ rahca, I•'ııı·~ra 1\faaı·if - - Evli, 6 çocuk Müdafaai hukuk reisliği. C. tl. P. Maliye t,-11- VI K K K 

1 ----- -

1 

F ı-id Celal <:üven Istanbul 1894 lfukıık ,.e sa- Fransızca (l n zet ec il i k - - Evli Türk sözü salıib ve başınulıar- . II. P. - III-VI -h + J 
rıayii ııcfise ri ri. 

-- -
m. Cemal J\Iersinli Meı·sin ı873 ll :ı ı ·lı nkademisi Fransızca, Al- Askerlik - -

ıııanca, İn gili zce 
Evli, 3 çocuk Emekli general. C. H. P. 'l' eşld l utı esasiye l,I, VI ,K K K 

- ---- --
TuThan e ınal Beriker Adana ı 91 Jda<li. 2 sınıf - 1'iraı·ct , , - - Evli . 3 çocuk Adana belediye reisi. C. H. P. Büt~e VI K "K K 

lınkuk hele<liyecilik 
-

l spm·ta llüsnü Özdaınar Isparta ı 75 l.lı·•lı·ese Arahen Tirarcı YC - - Evli, 3 çocuk Müftü. c. n. P. Nafia I- VI K K K 

ziı·aat 

' - -
1 

Kemal '1\u·an Isparta ı896 llııkuk Fransızca llııkuk , mat- ;\'füteaddid ma- - Evli, 2 çocuk - C. ll P. - IV, V- VI K K K 

bıınt ve ticaret kaleleri vaı·dır. 1 

- --
M iikerrcıu Karaağaç Şm·ki Karaağaç ı 5 ~liilkiye - J\faliye - - Evli Divanı mubasebııt aznsı. . ll P. Rülç ll- VI K --K--~ - -
.Reınzi Ünlü .İSparta 1892 lıiad i Biraz Fran- Baııkıırılık - - Evli 3 ~ocuk İsparta C. ll. p. \'C balkC\'i '.ll. P. D ütçe VI K K K 

1 ı ız ca reisi 
-= -' 1 
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,& Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-

ı 
ı:ı 

dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti M-b oldoğu ı"'"""' old>>ğu ~e vakittenbe- (Orman u. M. büt-1(1940 muvazenei (!cra Vekilieri 1 

lntihab dair si ls mi Doğduğu yer ""-= Tahaili B~ği diller Thtisa&J Eserleri !Imi rütbeleri brka encümen >CD·~ 
rı mebus olduğu ;esinde münakale) uınumiyesi) heyetine itimad) 

o .. cuğu bulunduğu A!! 1 Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 

lstmıbul Abinin Daver ! stanbul 1886 
Galatasaray li- transızca Matbuat, 

1 - Kanatların za- Evli, 2 çocuk Cümhuriyet yaıı işleri mürlürü C. li. P. İktısad VI K + K 
sesi ve sanayii fcri, 2- Deıı.iz, 3 - -

.Maa ı· if Gemi, .ı - Mülazı- ve öğretmen 
nefise sıruf 2 nun romanı , 

Ahnı d Hamdi enizmen İstanbul 1876 Bahriye İngilizce Balıriye ve ti- - - Bekar Donanma komutaru. c. n. P. İktısad II - VI + K K 

caret 

ı 
Ahmed Şükrü ]~smer Kıbrıs ı893 Yüksek Ameri- •ransızca, Maarif ve Siyasi tarih Hukuk dok- Evli 

Siyasi bilgiler okulu ve polis C. H. P. Harici ye VI K _L . K 
E. Siyasi. tarih ve profesörü ve 

ı 

kan üniversitesi !ngilizce siyaset matlav toru, profesör Müstakil 
muharrir . . -

1 

Ali f fımi Aky .. 1. Mkke 1873 Darüşşafaka Fransızca, Pedagoji Ye Basılmış ll ve - Evli, 4 çocuk Darüş~afaka müdürü. C. Il. P. VI K K K 

l•irnz İngilizce i çtinıaiyat hn~ılacak 2 eser Maarif 

---- --____ 4 _____ 

-
ı Ali Hıınıı. Tariımı İstanbul ı 2 Galatasaray Ii- ~'ransızca, lngi· Posta, telgrıı.f, Posta., telgı-ııf ve telefon heyeti C. II. P. m-VI K K K 

ı 
. sesi, Alınanya ve - - Evli, 2 c,:ocuk -

Belçikada posta ı i zce, Almanca telefon teftişiye müdürü. Müstakil 

ı ve t lgraf m es-

! !eki tahsili 

Atıf Bayındır Rados ı 83 Mülkiye .Pransızca, Al- Jdarc, hukuk Bartelmiden ter- - Evli, 3 çocuk Ziraat vckfdcti ınüsteşan c. n. P . Maliye ! , V- VI K K K 

m&ııca, İngilizce 
cünıc edilm i ş bü-
yük hukuku idare 

! ------- -------

Dı·. R. ayrlıın Istanbul ı sı Tıb Almanca, Eını·azı dahiliye - Müderris Bekar Sılılıiye müfettişi. C. H. P . - I- VI + K + 
Fransızca 

-
Dr. Tuğamiı·a l II . Ş. Erel !stanbul ı869 Tıb ve .Alman- .Almanca, Tababet - - Evli , 2 c,:o •uk 

!stanbui vilayeti eeıniycti bele- C. ll. P. Milll Müdafaa II- VI K K K 

ı 
yada 1<-,ransızca 

diye birinci reis vPkili ve vilfı-

~ 
' 

yet umumi meclisi üyesi . 
-

Fakihe Öymen İşkodra ı900 Darülfünun Fransızca Maarif ve - Evli 
Bursa kız muallim nıektebi ta· C. Il. P . Bütçe V-VI K K -

coğrafya şubesi coğrafya 
rih ve coğrafya muallimi ve 

. Bursa kız lisesi müdürü . 
-- ---

!stanbul 
Türkiye ricali İstanbul ticaret ve sanoyi odası VI C1alih Balıtiyııı· Uiiker ı 1 Hukuk Frau ızca, Maarif iktısnd ., devleti, Kökbay- - Evli , 2 çocuk C. IL P. Bütçe + + + 

Almanca belediyecilik rak, Cihan tari- müdürlerinden ve umumi mec-

i lıine bir nazar. lis azası. -- -
1. Kazım KıırnlıPk ir !stanbul ı882 Erkılru harbiye P ansızca, AJ- Askerlik, ma- Bazı eserler - Evli, 2 çocuk Emekli general. C. IL P . Teşkilatı esasiye I, II, V· VI K K K 

ın .. uca, Rusca arif, içtimaiyat 
1 

Gl. Rcfet B le İstanbul ı88ı Erkarn harbiye 
.Almanca 

Askerlik Bekil.r Milli Müdafaa vekil i. C. li. P. Di. Muhasebat 1, I, II, V- VI + + + 
Fransızca - -· 

1--
.. ---

İbrahim lllettin Gövsa !stanbul 1889 Hukuk ve Ce- J"ransızca l\Iaarif, mat-
Me~hur adamlar c. rı. P. Maarü ın,vr + K K an si klopcdisi, 4 - Evli, 2 çocuk Maaı·if vckaleti müfettişi. 

nevre üniversi- buat cild ~ocuk ruhu, 

ı~ 
tesi Pedagoji Ş. 

Çocuk şiirleri, 
Çanakkale i:ıtlcri 

ve saire. 

Sadettin raz Lapseki 1894 Orta anca Ticaret - - Evli !stanbul meclisi umumi" azası, C. IL P . C. ve lnhisarlar IV, V- VI K + 
1 1 

tüccar. Müstakil 

·' ] 
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Mensub olduğu ı Mensub olduğu . · f. B:;, "'•"" vo kand.,.. vonlikimi '"''" ~ ı 

::ı Evli olub olma-·~ lntihabdan evvel son ::ı 

dığı ve kaç ço-
memuri- Ne vakittenbe- (Onnan U. M. büt- (1940 muvaz nei (İcra Vekilleri 'Ö..<ı 

lntihab dairesi fs mi Doiduğu yer )tııf) ..... Tahsili Bildiği diller lhtisaaı Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu •esind münakale) umnmiycsi) hı!yctine itimad) r 
1 

o .. 
cuğu bulunduğu 

1 

O!l Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 119ı 

ı Istanbul aliili imcoz İstanbul ı877 Hukuk Fransızca . Matbuat Kalem nıec- - Evli, 5 ~ocnk - O. H. P . Harici ye 1, I\' - VI K + K 
mu ası 

' 
Şükrü Ali Ögel İstanbul ı886 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 2 çocuk Emekli tuğbay. O.H.P. - V-VI K K K ı 

ı 
Rusca 

Ziya Kararnursal İstanbul ı873 Askeri rüştiye Fransızca, 1 dare, maliye 
François J osef 

Evli, 2 çocuk O. H. P. Beyoğlu vilayet reisi O. H. P. M. H. Teakilo II - VI K K K 1 arazisinin keşfi , -
ve husus1 Biraz .Almanca, ve iktısad Türldyenin iktı- ve İstanbul Meclisi umumi reis Müstakil - · ı İngili zce 

sad! tarihi, Os-
vekili. manlı mail tarihi, 

Ekonomik tarih. 

Benal .Aı·unan İzmir ı903 
8oı-lıon darülfü-

Fransızca, 
Edebiyat, içti- Basılmış ve ba-

Belediye ve O. H. P. Vılayet C.H.P. İktısad V-VI -h K K ll: 
)zmir nunu Edebiyat maiyat ve bele- sı lmamış eser ve - Evli, ı çocuk 

Rum ca makaleleri var- idare heyeti a?.al ıkları. fak ültesi <Üyceilik dır. 
- 1• 

Celal Bayar Genıli k ı 84 Husus! Fransızca Bankacılık Evli, 3 çocuk !ttihad ve terakki l zmir katibi C. H. P. '!'eşkilatı esasiye ! , I- VI K + + 1• - -
mesulü. 1• 

- - ------
Dr. Mustafa Bengisu Ödemiş ı880 1' ılıbiye Pransızca, Göz ve harici - - Evli, 6 çocu l1 Ödemiş bel diye başkaıu C. H. P. 11.-tısad I , V- VI + + + 

1 
. İtalyanca hastalıklar 

1 Ha !il· Mıınteşe İstanbul ] 74 lluknk Fransızca Çiftçi - - Dul, ı çocuk Çiftçi. C. H. P . Harici ye 1, IV - VI K K + ( Pariste) ; 
- - - i İstanbul 

Dartilfünun ve Ruhiyat alfabesi, ilasan Ali Yücel ı 97 Yüksek •nuallim Pransızeu :Maa rif, dil ve Metodoloji, Türk - Evli, 3 çocuı, Orta tedrisat umum müdürü. C. II. P. - V-VI + K K nıekte bi edebiyat • edebiyat edebiyatı nümu-
şubc: " ııdo neleri ve saire. ' - -

lUtmil Du.rsun İzmir ı878 fımiı· lisesi ve Fransı zca Mııliy!' ve - - Evli, 2 çocul; Türkiye Palamutçular anonim C. H. P. 1\faliye IT- VI + K K 
' 1 lı ususi iktısad şirketi müdürü. 

--· - ! : 

1 fuk uk (!stan-
l\Iıımud Esad Bo?.kurd Kuşadası ı 92 l ıul H l sviç- Fransızca ilukuk ,.e - Hukuk doktoru Evli, 3 çocul, IIukuk tah ili \'C çiftçilik. C. H.P. Teşkilatı esasiye I-VI -f K K : ı 

ı red e) çiftçi lik 

---
!\Iemcd Aldemir ak ı z ı900 Orta Fransızca, Zirıtat - - Evli, 2 çocuk İzmir C. H. P. nyönkurul üye i. C. H. P . İktısad VI + J( K ; 

. Rum ca 
l f 

-

~ ı ı ! Na7Jlı.i İlker Biga 
ı ııı rü" ~a faka , Lo- flende e ve mi-

K ı890 ııın univers.itesi Fransızca Maarif - Evli 2 çocııı, İzmir erkek lisesi matematik C. H. P. 1\faarif VI K 
1 

l(iyaziyc fakül- lıanik dersleri 
mııallimi. 

~ 
tes i 7 cild 

--- -
Raluni Kök!'n Bergama ı8 ı ll ııkuk Fransızca Hukuk ve - - Evli Zonguldak oıadeıı müdürü. O. H. P. Ziraat H - VI K K 

iktısad . --- -

~ Reşad Mimaroğlu İstanbul ı 7 Jı l i il kiye Fransızca !dare - - Evli, 3 çocu k Devlet ştlra ı reisi. O. H. P. Dahiliye V- VI K K 

-
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1 

l 
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 

ı ,g, Evli olub olma-
lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- (1940 muvazenci (frrıı Vekili ri ı ı:s dığı ve kaç ço-

lntihab dairesi ls mi Doğduğu yer ;g,~ Tahsili Bildiği diller lhtisaaı Eserleri nıni rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu ~esinde münakale) umumiycsi) hf'yetinl" it ima d) 
o .. cuğu bulunduğu Kanun 3774 3844 1 o !i Kım un Karar : 1191 

C. IT. P. Nafia IV- VI K lznıir :ıd ettin E pikmen İzmir 1894 Macar darülfü- l'facarca l'ktı ad ve ma- - - Be kar Alat ve ede,·atı hadidiye fab- K 
K 

nunu Makine mü- kine mühendisi rikası sahibi. hendis mektebi 
--

Şehime Yunus !stanbul 1 98 Yüksek Biraz Fransızca Tabii ilim ler - - Evli, 1 çocuk !zmir kız lisesi tabiiye öğret- c. n. P. }faaı·if VI K K K 
m eni. Müstakil 

··-. Mülkiye ve Ce-
Hukuk ve Evli, 3 <;ocuk Çiftçilik C. II. P. K Şükrü Sameoğlu Ödemiş 1887 n evre darülfünu- Fransızca - - !, II- VI K K -nu Ulfunu siyasi- iktısad 

ye ve ikbsadiyo 
r şubesi 

---
J(a rs Esnd Özoğıı:ı ll o pa 1 7;) IIu u 1 l<~ransızca lllare - - Evli, 4 <;ocuk Ankara viHlyet nıektupçusu. C. II. P. Dahiliye I- VI K K K 

. ----
l<'ıuııl Klipriil ii l staııbul 1 90 Hukuk 

Fransızca, 
Edebiyat ve - Profesör, d ok- Evli 2 ı;oeuk Edebiyat fakültesi dekanı. C. n. P. Maarif V-VI K K 

Farsen ve K 
ta d h tor 

Aı·abca 

i 

----- --- - .. ------
.ı. ~Iuhittiıı .Akyiiz lstıınbul 1 70 Harbiye F'ransızca Askerlik ve - - Evli, 2 <;ocuk Kahire s efi ri. C. IT. P. llnı·iciye IV- VI K K K 

tliploıııasi - -
--------

ı 
. 

Ulisrev Kızıltl ğaıı ümülrine le 4 llarbiye Fransızca Askrrlik - - Evli, 4 çocuk Çiftçi! ik. o C. II. P. M i111 Müdafaa I, V- VI K + K 

ı -- ------- - --------- -
Kahraman Arıklı Ardahan ı 93 liusu.si ve Rruca 'I'icar t, ziraat - - Evli, 2 çoruk Ticaret. c. n. P. İlttısad VI + + IC 1 

orta 
- -- --

' 

ı 
lll C!' Küııtuy Aı·tvin 1 8 Hukuk - llukuk ''e ma- - - Evli. l çocuk Avukat. C. H. P. Ziı·aat ıv- vı K K K 

arif 
ı ı ------ ---- ---

.,' raittlin Iüınwaıı h tanbul 1.92 ı rarb akadeınisi Fransız<'a Aııkerlil!, idare 
Frnıısa ordusun- - Evli. 3 çocuk P . 1'. Y<' tdefon umıını ınüdürii . C. IT. P. ~ı illi ~1 üdufaa VI 1 

ca tcdkikatınıı + + K 

ı: ııirl iki rapor 
- - -· 

Zilıni Orhon Kar 1 3 Harbiye - .r\qkerlik - - ' Dul , 4 ı;oı·uk Valilikten m ekli. . H. P. Dııhiliyc VI + + K 

- - -- 1 --· --- - -
1 

---
](U8falll01111 Abiılın Bin ka.· a tamonu 1 Unkuk - Hukuk .Aclalctin s!'sleri - Evli , 2 çııcıık .\ılliyc müfettişi. C. Il. P. ıidliye Y[ K K TC 

(Kuzyaka) kitabı 
,1 

ı 
~ 

-
Dl'. T•vfik ·lan Kastamonu 1 7 Tıb Fransızca Tabiblik - - Evli, 1 çocuk Kustaıııoııu ' . IT. P. V. İdare . IL P. Te~ kilatı c ·asiye V- vt K K K 

'1 heyeti reisi. 
-

kımanca 
- ı -- --- -

llac r Dicle Kastamonu 1902 Muallim m k- 1\faarif - - Evli, 2 çocuk Ka tamonu daimi cncüıııen azası. C. II. P. Di. Muhasebat VI K K K 
tebi (Orta) - ___j 

_L 
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ll ı İai••~ili Evli olub olııı 
Bası kanun ve kararlara verdikleri reyler ıl 

dığı ve kaç ıı 
lntihabdan evvel son memuri- Nensub oLduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- (1940 muvııv.enei ([cra V ekiileri 

lntihııb dairesi tsmi Do~duğu yer o ... Bildiği diller lhtisaııı Eserleri nmı rtitb4ıleri 
cuğu bulundu~ 

yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğu ~esinde mlinakale) umumiyesi) h yetin itimad) 
A!l Knnıın 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 

1( astıınıonu Hilmi ÇonıJı: !stanbul 1888 Hukuk - Maliye ve idare - - Evli , 4 çocuk Kastamonu belediye başkanı . C. H. P. Di. Muhasebat V- VI + K K 

1 
anayi (Doku-

Mubarrıım C !al Bayar lbradı 1889 Ilukuk -
macılık), tica- - - Evli, 3 çocuk Kastamonu C. H. P. hyönkurul C. H. P. İktısad VI + K K 

ve meclisi umumi azası. - ret, iktısad 
~---

Nuri Tamaç Kastamonu 1892 
Darülfünun, hik-

Fransızca Kimyagerlik ve Evli, 4 çocuk Muallim. C. H. P. Di. Muhasebat V-VI K K K met, kimya ve tı b - -
fakültesi eczacı eczacılık 

şubesinden 

Rauf Orbay İstanbul 1881 Yüksek Iley-
İngilizce , Bahri ye Beka ı· 1, I, li, VI + + + beli deniz rnek- - - - - -

te bi 
Fransızca 

·-
Rıza Saltuğ Köstence 1875 i\.qkeri eczacı - Eczacı , 1 icıı.ı·et. - - Bekfır Ticarot odas ı reisi ve belediye C. H. P. S. 1. Muavenet VI K K K 

mektebi i ktısad az ası. 

----
'l'ııhsin Coşkan Çemişgezek 1890 Halkalı ziraat Fransızca Ziraat 

Çiftlik baytarı, 
Evli, ı çoruk Ziraat müfettişi umuınisi. C. H. P . Bütçe m-VI K K K 

Bağcılara re h- -
b er 

----
Kayse1-i Ahmed Hilmi Kala~ Kayseri ı 88 l\fillkiye, Darül- Fransızca İdare ve Kayserinin mev- - Evli, 6 çoı·nk Ereiyeş gazetesi sahibi. C. H. P . De.hüiy 1, I- VI K K K 

nıualliın ini fLliye matbuat kii iktisadisi ' 
' 

--·· 1 

Faik Baysal Pizren ı886 Hukuk Fransızca IIııkuk ve 
Bütçe ve muhase-

Evli, 2 ~<> <· n k Maliye vekaleti mtisteşarı. C. FI. P. Bütçe V-VI + K K be i umumiye ka- -
maliye nununun i zahı • 

1 
adlı bir eser 1 - -

ı ·azmi Toker !stanbul ı875 JTaı-IJiye Fransızca Askeı-lik, - - Dul 
1 

Sivas valisi. C. H. P. Dahiliye VI K K K 

idare 
---

Ömer Taşeıoğln ·Kayseri 1887 ldadi - Ticaret - Evli, 2 çoruk 
Kayseri ilyiinkurul ve daimi C. H. P. Maliye VI K K K - encümen azasl. 

---
Reşid Özsoy ! stanhul ı884 Yüksek ticaret - Hukuk - - Evli, 4 ~ocuk Şurayi devi t Deavi dairesi C. H. P. Adli ye m-VI K K K 

ve hukuk reisi. 

--
adetti n crim İstanbul ı 89 Mülkiye Fraı.ısızca Idare ve - - Evli , 2 ~o<·nk , Denizbank C. R. P. Bütçe V-VI K K K 

iUı~ad 

-- -- _; Askeri fabrikalar 
. II. P. S. 1. lfuaveııet V- VI K K alih Turgay Bosna ı 96 Darülfünun Almanca Frıın- F~imya ve mecmuasında harb - Bekar Bakırköy barut fabrikası baş-

kimya şubesi sızca, İngilizce eczacılık 
gazlerine dair ter- kimya geri. cilmeler ve Kim-
yager gazetesinde 

1 makaleler 

uad Hayri Ürgüblü am ı903 Hukuk 
Fransızca, İn-

ilukuk - Evli, 1 ~o<·tık Avukat. C. H. P. AdUye VI RT K K 
gilizcc, biraz -

Almanca l- _l ·~ ' 

~ 
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~ Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyle:-ıf 
." !:' Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-

>CO Mensub olduğu Mensub olduğu ~e vakittenb~- (Orman U. M. büt-\(1940 muvazeıı i (tera Vekilieri ' 
c' !:' dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti 

1ntihab dairesi İsmi Doğduğu yer """" Tahtili E ldiği diller tb tilası Eserleri Ilmi rütbeleri frrka eneümen 
)' 

>tıo-;:: 
rı mebus olduıpı ;;esinde münakal ) umumiyesi) heyetine itimad) 

~:ı 
cuğu bulunduğu Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 1 

Kırklaı·eli Rürhanettiıı Denker Kırklareli 1884 llarb akademisi., munllim. C. II. P. Bütçe VI K K 
ı 

- .Askerlik ve - - Evli, 5 çocuk Ilarb akau~ınisiııde K 
hukuk hukuk 

Dr. Fuad Umay Kırklareli 1885 Tıb !Fransızca Tababet .Amerikada - ,Evli, 4 çocuk Bolu merkez tabibi. C. II. P. Teşkilatı esasiye I- VI K K K 

[ ı Türkler ve gör- . 
düklerim 

1• llnmdi Kuleli Babaeski ı889 Orta - Ziraat - Evli , 5 çocuk Vilayet meclisi umumi azası. C. H. P. Maliye VI K K K 
-

~ 1 

ı 
\wket Ödül Lülebnrgaz ı885 nusu i - Çiftçi ve - - Evli , 2 çocuk Edirne nıürldeiumumi muavini. c. n. P. Bütçe II- VI + + + 

hukuk 
- -

1 
1· 

7illıtü .\kın Lüleburgaz 1900 Orta - Çift~ilik ve - - Evli, 4 ~ocuk Lüleburgaz C. II. P. Başkanı C. IL P. Zirı~at V-VI K . K K 
ı ve umumi meclis azası . . malcine ----

Kırşehir Dr. Ilü~eyin lkii Niğde ı894 Tılıbiye Fransızca Tıb - - Evli, 3 çocuk Niğde Belediye ve C. EL P. c. n. P. 7I K K 

reisi. 
K 

-

Hazim Börekc;:i .Ankara ı893 Kısmen yüksek Fransızca Maaı·if, idare - - Evli, ı çocuk Ankara belediyesi yazı işleri C. H. 1'. Di. Mulıasehat III-VI + K K 

(htnnbul Yüksek müdürü. 
mualliın mektebi) 

t= 
----

lr.1.ct Özkan Kırşehir 1888 
fdadi ve jan- Resab işleri Evli, 3 çocuk Halkev i lıaşkaııı ve ilyöıılnıı-ul C. If. P. Maliye VT K K K 

darma subay - -

ı 
mektebi 

aza ı. 

--· -
MeıncJ Seyfeli Kırşehir ı886 Orta ve hususi - Ticaı·et - - Evli, 6 çocuk Kırşehir C. ll. P. Başkanı ve vi- C. IL P. Hütı;c V-VI K K K 

IU.yct daimi cnC"ünıcni üyesi. 

-
-------1 

lioc(lcli Ali ])ikınıın Bntuın ıB75 Darüşşafaka Fransızca Maarif Tcdri•ah iptidn- - Be Kar Uüessesntı ilıııiye ınüdiil· ııımı.- c. n. P. ( ~. ve lnlıisarlar 1, II- VI, K K ' K 
i)•e kııııunu layi-
ha sına karşı mü- vini. 

talealar 
~ 

.. 

Dr. Fuad Soı·ıığınan lstanhul ı879 Askeri tıbbiye Fransızca Tıb - - Evli, ı çocuk ı h hat ve i<;1 imal n ı uaveuct ve- C. II. P. S. t. Muavenet VI K K K 

kalf'ti tı·tti~ heyeti r eisi. 
.. - --· 

lbrııhinı Dıblan Adana 1892 Yüksek ziraat }"'ransızea Ziraat - -- Evli , ı çocuk Jüitııl ı .' ııtla Sü ım·rhank Keramik C. JJ. P. Ziraat V - VI K K K 

(Fraıısada) falıı·ikası iı·tihıı.t menıunı. 
---·---·· -

--· 
fbrnhim • ürcyya Yiği t İstanbul ı880 Mülkiye Fransızca idare - - Evli, 2 çocuk ;\I utasarrı f. C. ll. P. Harici ye f.I-VI + K K 

1 ı lbrahim Tolon Ereğli (Kara- 18 o Yüksek .Askerlik 100 .öz içinde . 
!stanbul halkevi müfettişi. II,ill,VI K K K 

Fransızca - Evli, ı çocuk C. H. P. Maliy 

deniz) (Jandarma) meslek hizmeti ve 
memurini zabıta -~ . 

~ 
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ı - Baııı kanu!' ·ve kararlar& verdikleri reyler 
~ Evli olub oln 
>tıC l ntiılabdan evvel son memuri- 11.ensub olduğu Mensub olduğu Ne vakitteobe-
~ dığı ve kaç 1 

(Orman U. M. büt- (1940 nıuvazeuei ( lcrn V ckilleri ı 
lntihnb dairesi Ismi Doğduğu yer ~:9 Tahsili Bildiğı diller lhtiSası Ese;Ieri tlmt rlitbeleri 1-ret veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri nıebtıs oldııl\ı çesinde milnakale ı ıımumiycsi) hl'yetine itimad) 

o .. euğu bulundu,ı~ 

- Q _!l - - - ..K=wı 3'1'14 Kıınıın ~il-U Karaı· •· Wl 

Kocaeli Kemalettin Olpak ls anbul ı 6 Harbiye Fransızca Askerlik e - - Evli, 2 çol·u 
!1ütekaid piyade kaymakıımı , c. ır. i>. Arzuhal JH -Vi + + · + Balıkesir iskiin nuııtaka mü-- idare dürü. 

_ _;._ 
..,....--..:.-- --- - - - ·- -

rgl. A. S. Ali:baytuğan ts aııbtıl ı872 Erkanı harbiye Fransızca, .Askerlik vb - - Evli Emekli orgeneral. C.H.P. Bütçe V-VI ~ + + 
- Almanca şimeııdiferc.ilik --·-- ,_,.:.. ----- - - ·~ - . -- - -- ··--- ·-~ 

,..._...;,._ ---- 1-, 

' 
Ragıb Ak ca 1zıhlt ıs 1 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çoc AVtık t. C. H.P. Adli ye U -VI -h + + 

• • -
' aliih Yargı !stanbul Ilukuk Fransızca Nizarnatı zabı.ta 

lstanbul Adiiye m !ek ve po- m -VI K K K 
1889 Uulnık - Bckiir C. B. P. Adiiye 

!is mektelıl e r i mualliıni ve avu-

1 i ' 
kat. -

l(onya . hnı d Ilaındi Dikmen Ün ye ı 93 
YükRck_JJalkalı 

Alınanca Bağcılık, feımi Bağcılık. mey- 1ı:ı:iiderris Bekfır Ziraat müdiri umumi ·i. C. H . P. İktısad IU- VI K K K ı ziraat mektebi 
,-e Almanyada 

eşcar ve ağaçları 

• 
.. --- ı 

ı Ali Muzaffer Clöker İstanbul ı 9 
Mülkiye -ıte Pa-

Fransııca, 'l'arih, maarif 
Matbu ve gay-

Profesör Evli Edebiyat fakültesi reis ve C. R. P. Harici ye ı - I + K K 
ris !Jlumu siya-

Alntai:lca ve diplomasi 
rimatbu eserleri 

profesörü. 
si ye vardır. . -- - --

Ali Rıza Tiı ıcl elitnik ] 99 
Posta , telgraf ve 

Fransızca Hukuk Hukuk boşöliye Bekfır İzmir Cümhuriyet müddeiumu- c. R. p_ Bütçe -VI K K + İstanbul ve Pa~ -
ris. Hııkuk fakül- ve lisansiyesi ntltiği başınuavini. Müstakil ı , 

teleri - -

• >ı·. Osman Şevki n dağ Bur a 1889 'l'ıbhiye Fransızca Vcı·cm , rönt- Osmanlı tababeti - Evli, 2 ç ıwuk llfalill mütekaid biııbaşı, Verem . H. P. S. t. Muavenet . { K K K 
tarihi, 66 a .. rhk 

gen, tarih Türk talmbeti, mücadele cemiyeti Eyüb disı>an-
Bur~a, Uludağ seri başhekimi. 

ve saire ·----

~ . 
l~ uad Gökhudiık 1 • onya Ereğiisi ı894 Tiuk1ık Fransızca, Arab- Ilukuk ve - - Evli , 4 ~ ~ ~~· u k Tüı·kofiste müşavir. . H. P. Ac!liye IT, III, V- Vl K K K 

ca, Farsen iktısad 

- -·- . - ' --
1 

ı 
Ga.lib Uillt kin Ko11ya 1900 Hukuk ve Fransızca, Jlukuk ve 

Bir tez ve tica- Tİnkuk dokto u, Bekfı ı· Hukuk doçenti. C. H. P . Adliy VI K K K 

İsviçre Almanca iktısad 
ret hukulmna aoç nt 

aid iki tercüme ---· 1 
.. - ____. 

--
(ll. Ali Fuad ebc·oy lstaribtu 1882 JJaı·h akademisi Fransızca, Askerlik ve - Bekiı r Müteltaid general. C. H. P. I, II, lV- VI K K K 

- - 1 

Almanca diplomasi 
~ 

ı 
- ----

lzzet Erdal Konya 18 7 Hllkuk 
Hukuk, ticaı·et, - Evli, 2 ç.,euk Tliccaı·, eski ilyÖnk.urul U ye ·i. . H. P. G. ve 1ııhisarlnr I + K K ; - ınıfliye, banka-

- - ı 1 
cılık ,,. ' ~ --

--- - _; · 
• Kilııın (lürel Nevşehir J. 90 Hukuk ı ldare ve naiıa Evli. 3 çc ... uk ' K ortyil bel diye rei i. . H. P. faliye Ill- [ K K 

- - - 1 < 

1 ... ,~·-·c . " 
]_ ,, 

----
-- + i . tktı.sad K 
I'ilııın Okay . lr l !)2 Mülkiye Fransı1.ca. Maarif, idaı·e, Evli, 2 çowuk ir un idadi ·l nıüdürü ve mn- c. n.P . II- Vt K 

ı 
un - -

ı \ 
maliye arif hiüdür muavini. 

p~ . ...-~ ı ... ~ . ; 
,_ - -=,.,.,.. ~ -= ~ ·-

L i 
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Bazı kanun ve ka.ra.rla.ra. verdikleri reyler 
,&, 

' ı:ı 
Evli olub olma- l ntihabdan evvel son memuri- Mensulı olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- {Orman U. M. büt- (1940 muvazenei (!cı·a Yeltilleri 

"d.ı:ı dığı ve kaç ço-

t 
1 ntihab dairesi Ismi Dofduğu yer )flD ·- Tahsili Bildiği diller thtisaaı Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu ;esinde müna.kale) u.mumiyesi) heyetine itimad) o .. 

cuğu bulunduğu A~ Kanun 3774 Kanun 3~44 Ka.ı·ar : 1191 

t Konya 1\fustafa Ulusan Konya 1873 Medrese IArabca Ticaret - - - Müdeni lik ve ticaret. C. H. P. II- VI + K K 

! 
. 

' 
'· 

-
Naim Hazim Onat Konya 1889 Medrese Ar bca, Farsca Edebiyat - - Evli 3 çocuk Müderris, muallim. C. H.P. Bütçe II- VI K + K 

t i 
1:•: 

-
Şevki Ergun Konya 18 9 Hukuk 

. 1 
Hukuk, idare Evli, 2 çocuk 

Konya belediye reisi, C. H. P. 
C. H. P. Dahiliye VI K K R Bu·az Fransızca - - il yönkurul üyesi ve halkevi 

az ası. ----
'l'e\'fik Fikı·et 'ıl ay Konya 1890 Hulruk - Hukuk - - Evli, 5 çocuk Karaman istinaf mahkemesi C. İl. P. - II- VI K + K 

Ir-. azası . 

--- ------- - 1• 

: Vel1bi Bilgin Konya 1901 Hukuk Almanca Hukuk, maarif - - ·Evli, 1 çocuk Temyiz mahkemesi başmüddei- C. H. P. Milli Müdafaa VI K K K 

1 
umumi muavini. 

------- - -- ·-- . -
1 

Kiitalry1ı Alücttin 1'iriclo)(lu Uşak 1903 
Paris üniversi-

Fransızca Hukuk Finans ilmi, Evli, 3 çocuk Kırklareli C. ll. P. llyönkurul C. H. P. Bütçe V- VI K K + : te i Hukuk fa- Hukuk lisan-

ı kültesi 
J ezden tercüme si yesi başkan,ı. 

ı - - ------ -
1 Bcsim Atalay şak 1 89 Darülnıualli- Fransızca, 'l'arih ve dil 

Öğüt, Bektaşilik 
Dul Maari-f müdürü. C. II. P. 1ktısad I- VI K K K ve edebiyatı, Türk -

' 1 nıini aliye .\rabca, Faı·soa büyükleri, Maraş 

ı tarihi, Conk ve. . . sairo - - -- - Çocuk lufzıssıh-
Dı·. Ali ülıa Dclilbwıı !stanbul 18 7 Tıbbi ye F ı·a.nsızca Tıb hası , Fransızca • - Evli , 1 çocuk Adiiye ve dahiliye hekiıni, polis . n. P. c::: 1. Muavenet VI + + K 

' Türkçe dil kıla- başhekimi. 
vuzu ve diğer 

3 eser - ·- - -------
1 

Gürpınar İstanbul lifilikiye Fransızca 60 kadar Romancı lık. C. H. P. 'l'eşkilatı e asiye 
. 

+ + 
i 

Hiheyin R. 1 64 Edebiyat - - Be kar V-VI + 
-

1 Iuluis Erkmen Bursa 
Halkalı ziraat 

Fransızca Zootekni ve süt- Zoot kni, süt- · Müden-is Evli, 2 çocuk Ziraat müsteşarı. C. H. P. ID-VI + K K 1891 mektebi ve Al-

i manyada 
,·e Almanca çülük çülük 

---- - -- -- -
Mustafa Bacak Uşak 1876 Riiştiye - anayi ve - - Evli, 6 çocuk Vilayet rnecli ·i umumi azası. C. H. P. VI K K K 

•, ticaret 

---

ı 
' 

Reı·ek Pckcr ! stanbul 18 9 Uarb akademisi ransızca, Askerlik ve lnkılab der leri - Evli, 5 çocuk Türkiye Büyük 111.illet Meclisi C. H. P. Teşkilatı esasiye rr.·vı K K K 

:Almanca idare. ' başkatibi. ı 
1 -- - ı 

ı ııdri Eı1em !stanbul 
Darülfünun ede-

Muharrir Muhtelif 19 eser Matbuat umum müdürliiğü C. l:L P. afia VI K K K i 
1898 lJiyat ve felsefe 

ransızca - - . 
muavini. Müstakil 

şubesi - --
i 1 Vedit Uzgören 1 tanbul Harbiye =;~ız a Al- Askerlik ve Başvek5.let hususi kalem mü- C. H. P. V-VI K K K 1896 ca ve lngi- - - -
i 1 

(Kısmen) 
lizce 

diplomasi dürü. 
• - -

' ll 1 
. _,_.~. . .. .--
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyleı1 lı 
-

"' Evli olu b o ir. : '•;İntibabdan evvel son memuri-ıtıQ Mensub old•Jğu Ne vakittenbe- (Orman U:. M. büt-1{1 940 m~vaz?nei {leru \'ekill ri 
b ~ensub olduğu 

lntiha b da i resi ts mi Doğduğu yer 
'"O,s:ı 

Tahlili 13ildiği diller llıtisası nıru rlitbeleı'i 
dığı ve kaç ~_;yet veya meslfk ve meşguliycti 

fı:rka encümen ri oıebus oldu~'' hryetine itimad) J ,t:ıo·- Eserleri ;;csinıle ınu~akale ) umunııy<',!ll) 
o .. cuğu bulun duı 
o~ ~ 

Kımon 3774 Kanun 3844 Kurar : 1191 1 

Jlcılatyo Dr. Hilmi Oytilc; Seliinik 1881 Tıbbiye Fransızca, ltal- Doktorink - - Dul , 2 ~oı·u nursa sılılıiye müdürü. c. n. P. ,\L Il. Tedk.lkı U -VI K K K 

ya nca 
. 

F.mnıllah Barkan Deme 187 Mülkiye Fransı zca, Al- IIukuk ve di l - - Evli , 2 ~Ol"U Başvekalet muamelat umum C. H. P. Dahll~e V-VI K K K 

1 Gl. Osman Koptugel 

manaa, Arabca müdürü. Müstakil 

Erzincan 1874 Harbiye Fransızca Asker ük 
Askerliğe aid - Evli, 3 çocu Müteknid general. C. H. P. Milli Müdafaa . V -VI 1{ K K 
kitab ve hari-

ta lar • Ir - - · -
re 

ll 

:\Inhmnd Nedim Zabcı Malatya 18 3 Harb akademi i Fransızca, Askerlik, hari- 'l'&mamii tefazuli - Evli, 4 çoı•ıı , Kaym!ıkam. C. II. P. Maliye ll - I + K 

Alınanca ta· ve kııclastı·o ( Basılıııaıpış) 

ı - ·-·. -·------ ,!.._._. ----- --
1 

i\J. ~rvkct Ö7.pa7.<tl"başı Malatya 1 R3 Orta Ticııret Evli, 5 ~O!'IF i\falatya ti caı·ct ve sanayi odası c. n. P. Nafia r K K J( 

- - -
ı·eisi. 

- ----
--· -- - ------

1\fi ıır i Pektaş Dtıl"şa 18!)5 Anıel"ikan Kız Fransızca, Mnnı·if 
Vilyam Ranıjdan Evli, 2 ~ııı·ıık Robert Kolejele İngilizce . II. P. Kütüpaııe V-V I K K K 1 > 

tercüme, An ad o- - lll U· 

Kolej i 1ngili zce !unun tarihi coğ- allimi. 
ı rafyası -- -----· 

-- ---- --1 -·- 1: 
J'ımttalib Ök•r Sivas 1893 Mülkiye Fransızca İ dar Ev li, 2 çıwıı k tdarci uıııumiy i viiiiyat ıııüdü- . IT. 1'. Biitç m -'rr K K K 

- -
rü ve Ankara vali vekili. --------

...1 ---------- -· 
Kasuhi Baydar ls tanbul 1894 Yüksek ti<'aret Edebiyat, iktı- Telif vA tcı·cü- Evli, 3 ç ııı·uk Ulus gazetesi daimi rnuharriri. . ll . P. Ziraat VI + K K 

Fransızca -
saıl. ticaret, ı ne suı·etile 20 
bankacılık kada!" ese r -- ·---

ı-
---· 

Osman Taner Malatya 1R96 O ı-ta 'l'icııı·ct Evli, 2 çonık Malatya C. H . P. Başkanı. . lL P. Bütçe V -VI K K + - - -
1 

&. --- -------
- ------

1 c. n. P. Nafia tn - Vl K + K 
Vruııt ~:ııuıy Aclapazan ı 84 J lar b iye Fransızca Ask<'rlik - - Evli, 1 çıwnk Milskirat ~irk ti ınemurin mü-

dürü . ----
. .....! ---- - -- ---- <" t. Muaven t VI K K K 

illrıııi.~a Asım Tüme ı · K ula 1 78 llukuk - Hukuk - - Evli, 2 ~uı·ıık Tcırıyiz mahkemesi azası . . Il. P. ~·· 

• -- ı .ı -
-- -------

Evli, 3 çrH'IIk 1 C. TL P. Kütüpane IT- VI K K K 
Dr. Sainı l ' zcl l\f eııeırıen ı 2 ' l 'ıb biye Fransı zca 'l'abalıct - -· Manisa ıbhiye müdürü. 

ve idnr·e -- ----~ - ~---- --
Mülkiy, ve Brük· 1ktıııad v kaleti müste arı. . II. P. . fnüye - YI K K K 

!<'aik 1\"uıdoğlu Kayseri 1 92 bel üniversitesi Fransızca lktısad lktısacla aid - Evli, ı ~o!'ıık 
(Siyao;i ve iktı- ve tu gili zı-e bazı eser 1 er 

saJi kısmı) - ---
---~ ------- -

Y ııi 'l'üı·k Dev- . II. P. Tlariciye ıv- vr + ı K 
Hikmet Bayuı· 1stanbul 1 91 Vıılıı t asııı-ay ve Fraıısız<"a , ln- Diploırrasi , 

Jetinin harici - Evli Ri yaseti iiınhur katibi umn- 1 ~orhonne gilizc , Farsca ınaaı·it 
siyaseti 

ın isi. -- - -
•ı 

~ ----- -""" -- - , 1 
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1• ! ,g, ı :r fı'f Bazı kanun ve kararlara verdikleri r eyler ı Evli olub olma-
ı · ::ı 

dığı ve kaç ço- lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. btit- ı (1940 muvazeı;ıei (lcra Vekilleri 
! ntihab dairesi tıııni Doğdufu yer ~:9 Tahlili B diği diller İhtieaeı Eserleri İlmi riitbeleri yet veya meslek ve meşguUycti frrka e ncümen ri mebus olduğu çesinde mtinaknle) umumiyesi) heyetin itimad) o .. cuğu bulunduğu Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 i• O !! 

ı ı Manisa Hüsnü Yaman Gördes 1890 Mülkiye ansızca İdare, maarif, ik- t - EvU, ı çocuk Orman umum müdürü. C. H. P. Ziraat VI .K 
K K 

tısad, ziraat (Or-

ı : 
man ekonomisi) 

li Kii.ni Karaosman Manisa 1874, Orta Rumca Çiftçilik -~ il ; - Evli Ziraat. C. H. P . Ziraat III- VI + K K 

--
1• Kazım Nami ~uru Üsküdar 1877 Harbiye ransızca Maarif ve pe- 30 kadar basıl- - Evli, 5 çocuk Maarif vekaleti Milll talim ve C. H. P. Milli Müdafaa V-VI + K K 
ı dagoji mış eseri terbiye heyeti üyesi. 

~ 
' ! K rl!ln Or·er lstanbtıl ı Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk İstanbul ümhuriyeti müddei- C. H. P. Teşkilatı esasiye V-VI K K K 

umumi si. 
- : 

' - . 
O man E ı-çin Mani a ı880 Erkanı harbiye Fransızca k er lik - - Evli, 4 çocuk Zira.ıt. C. H. P . Nafia III- VI + K K 

1. - - -

~ 
R fik 1ıı e 

! 
Mi dilli ıss5 Hukuk Fransızca Hukuk - - Evli, 3 çocuk Avukat. C. H. P. Adiiye I,n -VI K K K 

ı ---- .. 
Rıdvan a fiz ]' ılı.:ürr U turumen ı89ı Hukuk Fransızca Maarif I\ ü~ük Tiirk ta- - Evli, 3 çocuk Maarif vekilleti nıü teşarı. C. II. P. Maarif VI K K K 

rilıi, Siva şehri Müstakil 
-- ------

1 

1 .. 
Yaşar Özcy Manisa 1889 Yüksek Almanca, Ziraatı umumi ye Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Ziraat mütelıa ı ı. C. H. P. Ziraat li - VI K K K 

1 Fransızca , 
- ı ' 

,lJar~ Dr. Kcmııli Dayizi t ls tanbul ı903 Tıbbi ye Fransızca Tıb Evli, ! çocuk Antalya sıtma mücadelesi Ht- VI 
. - - C. H. P. Ziraat K K + boratnar şefi. 

----- - - --- --
H usa n R şid Tankur Elbistan 1893 Mülkiye A anca, Fran- İdare - - Evli, 2 çocuk Türkocakları genel inspektörü. C. H. P. Milli Müdafaa IY- VI + + + czca, Araben 

' 

Mansur Bozdoğnıı Maraş 6 Mülkiye .Arabca, Fran- İdare, iktısad 
Gayrimatbu 

Evli, 3 çocuk Mersin liman şirketi umnm Bütçe VI 1 umumj coğrafya, - C. H. P. K K K 
s ız ca 

Zabıta tarihi müdürü. 
------ ------

:M rneu Erten . Elbistan 1886 Rü tiye - Ziraat ve -
ticaret 

- Evli, 2 <;ocuk Ziraat, ticaret. C. ,H. P. Di. l\fuhasebat II- VI K K + 
~ - 1 -

Ziya Kııyran l Andırın ı 94 İd adi - Ziraat - - Evli, 4 çocuk Maraş umumi meclisi daimi en- . II. P. -VI K + + 
ı · cümen azası. 

-
Mardin Dr. Rıza Le\' nt Girid 1893 Tıb Fı nsızca, .AJ- Tababet - - Evli eyhan sıtma enstitü üü Jabora- C. H. P. . 1. Muavenet V- VI K K m • ca, Rumca tuan şefi. - + .1.. 

J: J .l 



fntihab dairesi fsmi Dorduğu yer Tahsiü 

Mal'din Edib Ergin İstanbul 18 ~ Hukuk 

Dildiği diller IhtiJaaı 

Hukuk ve 
idare 

Eııerleri 

-410-

Evli olub oh 

ilmi rütbeleri dığı ve kat 
cuğu bulundu 

Evli, 2 ocu 

lntihabdan evvel son memuri
yat veya meslek ve meşgullyeti 

Şurayi devlet azası. 

Buı nun ve kararlara verclilEMrl reyler 

:'iens~p olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- (1940 muvaı.enci 
fırka encümeıı ri mebus olduğu ;esinde mü akal ) umumiy i) 

Kıınun :1774 Kanun 3844 

. II. P. Dahiliye V- VI K + 

( İcra Y killeri 
heyetine itimad) 

1\ııraı• : 1191 

K Kanunlarımız, 

Jandarmanın 

adli vazifesi 
lr------------l-------------11---------1------l-~-----1---------l·---------l-----~-----------1-------l-----------------1--------·l--------l---------i---------l---~~--l---------ı~ 

İstanbul 18 o 

İstanbul 1891 

İrfan Ferid Alpaya !stanbul 1884 

llarb akademisi 

Hukuk 

Topçu harbi
yesi ve hukuk 

fakültesi 

Fransızca, 

az Rusca 

Fransızca 

Fransızca 

Askerlik, gürn
ı-ük işlori 

Hukuk, idare 

Evli 3 çocul l Gümrük mulıaiaza genel ko- C.H.P. G. ve İnhi arlar V1 K + + 
. mutanı. 

Evli, 3 çocul Adıiye vekiıleti müsteşarı. C. H. P. Adli ye I K K K 

K 

lt-------------- ---------------1--------- 1-------~1 - - - - ---- --------
Muhittin Biı·gcn İstanbul ı885 1lli Almanca, Fran

sızca, biraz Rus
ca, tngilizce, 

Arabeli 

Mektebler için ye
Maaı·if, iktısad, ni edebiyat kitabı 

içtimaiyat ile tercüme edil-

Doçent Evli, ı çocul on Posta gazetesi başmuhar- C. H. P. Ziraat vr + + K 

riri. 
miş muhtelif :1ı [ j 

eserler 
---------------ı----------------l-----------l------- 1---------l----------1 -------- ·------------l-----------l--------~ı---------------------1-----------ı-----------ı----------- ı---------- l-----------l ----------- ' 

Rı1.a Erten Mersin 1 7 Halkalı ziraat 
ve Fransada 

Mıtğla eınal Karamuğla Muğla ı896 Yüksek orman 
mektebi 

F.ransızca 

Biraz Fransızca 

Nebatat ve em- Ziraate aid mü-
razı nebatiye teaddid eserler 

Ormancılık, 

idare 

Müderris Evli, 1 çocuk Ziraat uroımı müdürü. 

Evli, 2 çocuk C. IL P. İlyönkuruldo ve V. da
imi encünıeninde aza. 

C.H.P. 

C. H. P. 

Bütçe II- vt 

Di. Muhasebat vr 

K K K 
:t 

+ 
-1---+--'--- ---+---ı•'i 

ll---------~-----1----------------l----------------- ----------1----------- ---------- l-----------~------------l---------- 1-----------------------1-----------!-----------1-----------l------------------------ ı 
' :\ 

Hüsnü Kitabcı Setlanik ı 86 Hukuk Fransızca Hukuk ve iktı
sad 

Evli Tüccar. C. H . P. 
Müstekil 

Bütçe IV-VI K + K 

lf----------------1---- ------------1-----------1-------1 ------- -----------1-----------1 ---------- -~------l---------~ ---------------------1-----------1----------- l------------ l-----------1------------1-----------ıl 
Orgl. lzz ttin Çalışl ar Yanya ı 82 

• adullah Güney İstanbul ı 4 

Jiarb akademisi Fransızca, Al
manca, Rumca 

E r·k il ııı haı·biye Fransızca 

Asker li]< lstiklal Jını·bi 
hatıı·atı 

Evli, 4 çocuk Ordu müfettişi. C. H. P. VI K + + 
---------l---------l----------l------------------- l---------~--------- ı----------ı---------4----------ı---------ır 

İktısad vekiıleti deniz ticaret C. II.P . Milli Müdafaa VI + Be kar 
K K 

müsteşarı. 

Askerlik, de
niz işleri 

---------------ll----- ------------1-----------1--------l ---------- 1----------1 ·----------l----------·-l-----------l----------- l---------------------------------1------------l-~--------·l-----~---- 1-----------l·----------4• 
Yunus Nadi Fethiye 

Muş Hakkı Kılıcoğlu N iş 

1880 

ı 72 

Galatasaray ve 
k.ıs ıııen hukuk 

1'opçu harbiyesi 

l<ransızca Hukuk ve iktı- 31 mart ihti11lline 
dair bir kitab, 

ad ve matbuat Zeplinle 41 saat 
• havadıı 

Evli, ·4 çocuk Gazetecilik ve ınatbaacılık. 

Batı! itikadlara 
Askerlik, din ilanı harb, Softa- -- Evli, 7 çocıık (Hür fikir) salıib ve başmu-

C. H. P. Teşkilatı esasiye 1, I- vt + K K 

C. H. P. M. H. Tedkikı ill-VI K K + 
ve içtinıniyat lara son cevab ve harriri . 

1 ------------------ı----------------ı------------------- l-----------l--------·--- -----------------s_aı_· ro _____ l--------l------------l------------------------l----------l------------ I·-----------I----~,----1------K------I -----K------11 ' 
Şüln·ü Atııman Rados 1882 ldadi Fransızca Maliye ve iktı- -- Evli, 2 çocuk Ziraat bankası sabık umum C. H. P. Bütçe V- VI + ; 

~ ~~ ~ 
------·------------------------1-----------l-------1----------1-----------1-----------ı-----------~--~------ı-----------ı----------------------ı----------ı-----------ıl-----------l-------i----1-----------l -----------r: 

Niğde aVid ı·al Adana ı904 
Almuııyada yük- C H p __ V- VI + K K 11 
sek z raat mek- Almanca, Ziraat - - Evli, 2 çocuk Seyhan C. H. P. İdare heyeti ve · · · Ir 

tebi v•· Siyasi bil- Fransızca belediye üyesi. J ' i 
giler ı üksek rnek- t 

te bi 
7 
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ı ' ll - Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyle~ . ,tl, Evli olub olma-

lntihabdıın evvel son memuri- Meıısub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe-- .§ dığı ve kaç ço- (Orman U. M. büt- (1940 muvıızenei {İcra Vekilieri 

I lntibab dairesi İsmi Doğduğu yer >ııo~ Tahaili Bi 'ği diller thtiaau Eserleri tlıni rütbcıleri 
c:ıuğu bulunduğu 

yet veya meslek ve meşguliyeti br ka encüınen ri mebus olduğu çesinde müna.kale) umumiyesi) heyetine itimad) o !i Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 1191 

iğdo Dr. Alıravaya 'Marınaralı İzmir 1880 Tıb Fr nsızca, Al- Tababet Mide lı ta lık- Müderris mu- Evli, 3 çocuk Doktor luk. Müstakil Maliye V- VI K K 
m ca, ,Rumca ları, makaleler avini + 

; 

~ ı ·- ' 
Tababet 

Dr. Rasim F erid Talay Trablusgarb . 1888 Tıb ansızca ( Cerrahlık) 
Makaleler - Evli, 1 çocuk Ticaret. C. H. P . İktısad IV - VI K + K 

i' 

t 
Faik Soylu ( Niğde 

Rüştiye ve hu-
Maliye Evli, 1 çocuk İzmir defterdarı. C. H. P. Di. Muhasebat II - VI + K K 1874 susi 

ansızca - -
' - :" ı 

~ -
Maliye, bel edi-

Halid eMngi Bor 1884 Orta ye, ziraat ve 
- - Evli, 7 çoculs Belediye reisi. C. H. P. Nafia II- VI K K K 

j 
1 

ticar~t 
--· 

Hnzim 'l'ı>pııyı·an iğde ı 64 Htı':USi A r&bca, Farsca, İdare Basılmış ve ba- - Evli, 3 ç cuk Eski Trabzon valisi. C. H. P . Kütüpane n, VI + + K 
sı lacak bazı eser 

t 
ransızca vo tercümeler 

ı 
. . ' --- ----·- ı : 

Nııim Eı·ı>m Niğde 1894 Yüksek baytar Fransızca Baytar ve - - Evli, 4 çocuk Niğde Cümhuriyet eczanesi C. H . P . G. ve İubisarlar VI K . K K 
ve eczacı eczac) sahibi. 

·-
Ordu Ahmed fh an '!'ok göz İstanbul 1869 Mülkiye Fransızca, Ticaret, iktı-

Jules Vernes den 
EvU, 3 çocuk Matbaacı, muharrir, tacir. C. H. P. Di. Mulıasebat IV- VI K 18 cild tercüme, - + + ' 

' Almanca sad ve matbuat 27 cild tercüme, 
: edebi roman, 46 . . 

f 
i senelik Serveti fü-. tt un , Avrupada ne 

gördüm, atbuat 
ı hatıralan 

Ali C ani b Yöntem İstanbul 1887 Hukuk Fransızca, lfaarif, edebi- - - Bekar Maarif vekaleti umum mü- C. H. P. Maarif IV- VI K + K 

ı 
F arsca yat fe tti şi. 

--
Dr. Vehbi Demir : Bursa 1885 'l'lbbiye Fransızca Tababet - - Evli, 2 çocuk Denizyolları sıhlıat işleri mü- C. H. P . Arzubal VI K K K 

dürü. 

' l ı Harndi arlan Rize 1893 Hukuk - Hukuk - - Evli, 3 çocuk Avukat. C. H. P. Arııubal VI K K K 

Harndi Yalınan Ün ye 1879 Darülmualli- Fransızca, Al- Maarif - - Evli, 1 çocuk Bursa maarif müdürü. C. H. P. Bütçe I - VI + K K 
mini aliye mmca, Arabca . 

- -
Hüseyin Ekşi Mesudiye 1900 İda di - Ticaı·et - - Evli, 5 çocuk 'vi!ii.yet daimi encümeni azası. C. H. P. VI + K K 

-- -
!smail ('amaş Ordn 1872 Mülkiye Fransızca İdare, ziraat - - - Evli, 4 çocuk Zonguldak kaymakamı, fın- C. H. P. Arzubal !, II- VI K K + 

E•li, 2 ÇM~ ı 
dıkçılık. 

- ı ---
elim Sırrı T '<'tın ldora 1renişehir 1874 l{übendishane Fransızca Maarif Bir çok - Maarif vek8.1eti başmüfettişi. C. H. P. lfaarif V- VI + K K 

_. (Beden terbiyesi) 

_jl 1 

1. l • -
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f ' Bıw un ve kararı.ra verdikleri reyler . 
Evli dlub olı lntihabdan e~el son memuri-

ı.:ensub olduğu Mensıib old1.1iu Ne vakittenbe- (Onnan U. M. büt- (1940 muvazenei (!cra Vekilieri lnfihab dairesi ls mi Doğduğu yer ~~ Tahlili Bildiği llillet lhtillaıiı Eserleri llini rd tı~le dığı +e kat yet veya meald11 ve m~guJ.jyeti 
fn-ka eneüm&ti ri ıbebıiB olduttı ;esinde mUnakale)' umumiyeai} hey tino itlhıad} 

o ... 

cuğu bulundı os 
~;mu n 377~ ..KJı.ııwı asu .I<Aı:at. . l.l.lU... , 

-"-R-ize Ali Zırh Rize is 8 IIu.kuk - Huıtuk, t i ~aret - Evli, 3 <:ocu Ticaret. C. H. P. - JL . VI K K k 
1 ~ 

-
r ---

= - . -= - - ·- ı ! . or 

ı ~ Dr: aim Ali Dl ın ı·e 1 tanbul 188 'l'ıbbiye Frılnsızca, Marid teŞrih, - Ordinaryü.s Evli, 2 çocu Profesör. C. H. P. Adiiye -VI K K 1( p 

1 ~uad Sirmen 

Alınanca adli tıb 

" - ·"' - -~ -
!stanbul 1899 1stanbul ve Ro-

Fransızca, HukUk 1adei mlicriınin C. H. P. .Adli ye V - VI + K K ma hukuk fa- Hukuk doktoru İlek!ir Aı1ll:ara düi:nhuriyet ınüddei- ,, 
kültesi İtalyanca hakkında tez umumisi. Müstakil ..!.. 

.:-.--=. = 
..... _. •. .. 1 -_~ . 

ilasan Cavid Ho pa 1&7 Orta - ·Ticaret - - Evli, 7 çocu Ticaret. C. H. P. İktısad n. VI + + K -
--·-~------ ,__ 

l! 
__.. --= K malettin Kamu Erzurum 1901 Istanbul darül-

Frimsızca 
Edebiyat, siyasi Şiir ve makalele-

Anadolu ajaııs ı neşı·iyııt ve C. II. P. Maliye VI K K K muallimini ve Pa-
w içtimai ilimler, rini lhtiva eden - Bekôr ris U IOmu siya-
iktısad, matbuat bir kitab istihbai'ıtt müdürü. Müstakil siyc mektebi -----

~ 

ı ; 
Raif Dinç Erzurum 1874 :\{ektcbi nüvab Arabcıı, Farsca Hukuk C. H. P . Arzulıal · 1, 1, IT, V . VT . K K K - - Evli, 4 çocu -

1' --
- ~-=---=- _.. -=-= ı : 

,. - - ---~ -
amsım Amirat Fahri Engin lstanhul ı Hahriye ve 1n- ingilizve vo AJ. Hahriye ve de- Bir çok nıaka- Evli, 2 çocul Denizbank müşaviri. C. H. P. fiili Müdaf:iı.a V. VI + + K 

ı ' 
-giltere m anca niz ticııreti !eler 

_-:-

-- - - ---
ı l 

Hüsnü 'ak:ır Ho pa 1892 Mülkiye Fransızca Uııllye ve idare Evli 3 çocut İnhisarlar umum müdürü. C. II. P. - V-VI K K + - - . ı 

.. 

ı ı . ':==-- - . -
l i' ' Uelilıa uıaŞ Si no b 1901 Da rii i fün uıı ed e- Fransızca, Edebiyat ed biyat mual- C. H. P. Arzulıal V- VI K K K - - Evli Samsun 1 isesi 

ı ı 
hiya şu besinden lııgilizce 

litni. - - ı ~ Meıned Ali Yörük r · Kcşan 1893 ~liilk:iye Fransızca Belediyeeilik ve İstanbul umumi ın e •lisinde azıı. C. II. P. Dahiliy V-VI + K K 

ı 
- - Evli 

idare 

·-
Naşid Fırat Kemaliye 1895 llnrbiye Askerlik ve halkC\Ti C. H. P. Arzulıal vr K K K \ - - - Evli, 1 çocuk Emekli . u bay ve Sıı msun 

-ll çiftçi 
başkııru . 

li Huşeııi Barkın IIanya 1884 If ar lı akademisi Fransızca, _ C. H. P. Milli Müdafııa İV-VI K K K Diplomasi ve - -· Dul Kui:lüs ltonsolosu. ,, 
Farsca, Yunanca askerlik 

ı ··.- ··- ----ı-

Bafra -
C. H. P. 'l'eşkiliitı esasiye ll, VI K K K 

ll 
, ül .vman N cemi • clıuel' 1871 ' liilkiye Biraz ı; ran- İdıırc - - Evli, 2 çocuk E. ki anik nıcbusu. 

sızca 

~ 
-

·- jll İzmir ı Jl,tlklY• j Fransızca, lllare Erzurum vıılisi. C. H. P. HI. + + K 
Ziilıtü 1 urukan - - Evli 3 çocuk 

1' Rum ca 

. ·~= Lt . 
- ~ ı~ •C" -- ., 

. ~- :·"'"' - _ ·.-==--=-~ 

j . ~: . ~ 
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r li .. T' Ba.zr kanun ve ka.ra.rlıı.ra verdikleri reyle~~ 
::ı Evli- olub olma-

>Cl) lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğ~ Ne vakittenbe-

t 1 

ı:o dığı ve ka~ ~o-
Mensub olduğu (Orman U. M. büt- (1940 muvazenei (lera Vekil ieri 1 

lntibab dairesi ls mi Doğdutu yer ;g,~ Tahaili B' diği diller lbtiaaaı Eserleri llmt r\l-tbelerj ~et veya meslek ve meşguljyeti br ka encümen ri mebus olduğu çesind<ı münakale) umumiyesi) h yetin itimad) 
o :; cuğu bulunduğu Kanun 3774 Kanun 3844 Kara ı· : 1191 
A .. 

K 
. 

eyhan . li ~fü nU: YıJO' na .Adana 1874 Mülkiye ~ansızea., ! dare - - Evli 3 çocuk .Adana helediye reisi . C. II. P. '!'eşkilatı esasiye I, Ili· VI + K 
~ 

ngilizce 

' i : 

uarnar Arıkoğlu .Adana 1889 Hususi jumanca Ticar t ve - - Evli, 8 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. P. Ziraat 1- VI + + K 1• 

ziraat 
r 

,ı. 'aci Eldeniz MımastJr 1875 ITarbiye ve .Al- t\Jmanca A kerlik Endaht, Fenni es· - Evli, ı çocuk Kolol'du komutanı. C. H. P. Büt~e III· VI K 

1 

+ K 
lih'a, Japon • Rus 

. manyada vı Fran ızea barbi, Sevk ve 
, idare, Tapsara 

Iliimi ı·ran Bodrum ı 4 Mülkiye ratısızca, İdare - - Evli, 2 <;ocuk C. n. P. Adana Jn ıntakas ı uıii C. H. P. - l,TII-VI + + K 

~ Rmnca fettişi . -. -
llır:ılıiin ;)J •((' Şcbin Karahisar 1876 Harbiye 

·\. - Askerlik ve . - - Evli, 7 ı;oculc Ceyhan beleeliye \'e C. II. P. C. H. P . M. H. Teclkikı IV-VI K K K 

i 
idare Bnşl\aııı . 

-

L alulıııttiıı ~·am İstanbul ıs 5 Galatasaray ransızca J)'faliye, ban- - - Evli lş bankası uınııı ıı nıürlül'li. C. H. P. VI K K K 

ı 
lisesi kacılık 

Siıııın 'I'eltolio- lu zunköprü 1 91 Harbiye, hu- han ·ızca askcrliJ;:, huktık, 
Evli, 4 ı:ocuk Zon guldak ınınt akası öl çüler ve . lL P. ~illi Müdaraa VI K K K 

- -
' kuk 

Dahili)'t'. j 1111· ayar m üfettişi. 
. 

1 1~ dnrnıa 

\ 
--

ı 
' 

-, 

Şt>nııı.-ı İ cen ! stanbul 1902 l~cn fakültesi fı'ransızca Mam·if - - Evli, 2 çocuk Seyhan vil ftyl'li ıııceli ·i unıunı i . 8 . P. İKtısad VI K K K 

1 

tabiiyat şubesi azası. i 
L__ 

'l'ıı• rik Tıımınn lstıınbul 
üksek Halkalı 

iAJ.mancn, Zirant ekonomi-
K ooperatiJJere Ziraat uıııunı ooüuürü . Ziraat V- VI K K K ı 

1894 - Evli, :Z ço uk C. IL P. 
Ziraat ve .Al- Fransızca !li ve teşkilatı 

aid basılmış bir 

. manyada eser - --------
~ansızca Siird . \ li Riza Esen İlıradı 1 o Yüksek haytar Bartarlık - - Evli, 3 <;ocuk Ziraat vekalet i umum baytaı· c. n. P. Ziraat V- VI K K K 

mek tebi ınii fctti~ i . 

r 1-

• •ııki Bckıuen Yanya 1 91 
Halkalı yüksek 

Al fıanca, Fı an- Ziraat ve zirant 6 nded ınubtc!H Müden·is Evli, ı <;ocuk Ziraat \'l'kfıl e ı i nıüstc~arı. C. H . P. İktısad V- VI K K K ( Zimat ve Al-. mıı.nya 
s ea, Rumca kimyası kimya kitabı 1· . ---- -

Res.'UlJ!ı Şe\·kc Dağ ls tanbul 1875 'anayii nefisc - 1\[aarif, resim - - Evli , 2 çocuk !~tanhııl Kız lisesi resim. mu- C. II. P . - V, VI K K K 

(Yüksek) alliıni . 

- • 

Şefik Ö1.dl'ıııir Kahiı·e 1885 C'aıniiilczher } abca, İngi- Ticar t, ziraat, - - Evli, 2 çocuk l ıı~aat ın i it (.'nhh idi. '.ll. P. Ziraat VI K K K '1 

!iz e, Fransızca nafia işleri 
' 

i no b t't•Ulnl .Aliş Bartın 1> f<'ransızca 
' 

1906 Orta 

ll 
Matbuat - - Evli Bnl'luı bcle{Uye reisi. c.ıı. P. - VI m K K 

~ ı . -
i ~' 

. --;;; . 
-
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Evli olub ol 

Basr kanun ve kararlara verdikleri reyler 
•ı.tı - !ntihabdnn evvel sou :ı memuri- Mmsub olduğu Mensub o lduğu Ne Talcittenbe- (Ormnn U. J\~. bUt- (1940 muva.zenei (tera Yekilleri "" ..ı:ı dığı ve kaç ço-

1ntihnb dairesi İsmi Doiduğu yer l tııcı ·- Ta ha ili Bildiği diller lhtisaaı Eserleri llmi rilibeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu ı o ... 
cuğu bulunduğu 

;;esinde m ün &kale) umumiycsi) h<'y tine itimad) 
~ ~ Kanun 3774 Kanurt 3844 Karar : 1191 '=- --

i no b ·eınil Atay Kasiamonu ı 92 ldadi Fransızca, Hukuk - - Evli, 1 çocuk Kastamonu ağıı· •ezıı mahke- C. R.P. Adiiye VI K K K 
Biraz Ermenice mesi azası. 

1 
1· 

-~· - -- -- ~ - '· 

Cevdet Kerim lrıcedayı i no b 1893 lJnrb akademisi Fransıztın As!terlik ve Türk lstik,lil.l har- - Dekar C. H. P. Genel yönetim kurulu C. H . P. Milli Müdafaa V- VI + + ıt bi tarihi, TürK l s-. maarif tiklil.l mücadelesi üyesi . . konferansları 

Hulı1si Oru<;oğlu Boyabad ı894 tıCılıiyat Ziraat ve ticaret Evli, 4 çocuk Ticaret ve ziraat. C. H. P . G. ve !nbisarlar IV -VI K 
K 

K - - -
1; 

Hukuk ve Pa- Hukuk ve uHlmu 
Avukat, iktısad profe örü. İktısad t ,I - VI K Yu uf Kemal Tengirşcnk Boyabad ı878 

ris Hukuk fa- Fransızca, Hukuk, iktısad - siyaslye doktoru, Evli, ı çocuk C.H. P . + ·+ 1 ~ 
kültesi 

İngilizce Müderris . -
Sivas A. 'aciD mirıığ Divriği 1890 Yüksek mü- Fransızca, M.üh ndis - - Evli, 4 çocuk !nşaat mütenhhidliği. C. H. P . Naiia VI K K K ll hendis Ara b ca (İnşaat) Müstakil 

~ - - -
Atıf Esenbel İstanbul ı 85 Harbiye Fı·ıınsı zca, Askerlik ve 

Süvarinin mey-
Bekil.r Yarış ve ıslah encüıncni uınu- C. H. P . Ziraat VI + + K dan muhabere- -

Rum ca zootekııi sinde istihdamı 
adında bir ki tab 

mi kil.tibi. 

1 

ı - 1• 
I. A. Oztetkin Erdcmgil De bre ı 76 Harbiye - Askerlik, Türk - - Dekar Askeri temyiz mahkeme i aza- C.H. P . Arzuhal -VI K K K l ı 

d.lti lığından mütekaid tümgeneraL ll 
1 . -

Sivas ı893 Lise ve mual- Fı·aıısızca Maarif ve Evli, 5 ı;ocuk Sivas belediye üyesi. c. n. P. Mil:f ttiş V- VI K K + 
ı ! 

Hikm t Işık - -
il Jim mektebi belediyecilik 

-
t mail 1\'Iemed ğur Rafik ıS95 llk - Ziraat - - Evli , 5 çocuk Çiftçi C. H. P. Ziraat IV-VI K K K 

ı -
M rgubc Gürleyük Sivas ı 94 Rüştiye - - - - Dul Meclisi umumi ve belediye C. H. P . Di. Muhıısebııt VI K K K 

- azası. 

--- -
l'ı!itat Şükrü Bleda Selanik ı874 İdaeli ve Cenev- Fransızca, - - - Evli, 1 çocuk - C. H. P. Dahlliye İ, V- VI K K K 

rede fen tahsili İtalyanca 

Necmettin adak Isparta ı890 Liyon dariilfü- Fransızca, fçtimaiyat ve J 1 mi terbiyei E't- Müderris Evli, 2 çocuk Darülfünun içtimaiyat prof e- C. H. P. Harici ye ID-VI + + + 
n unu Almanca matbuat fal, içiimaiyat sörii. 

-
+ l R mzi Çincr İstanbul ı876 Orta, hususi ve Fransızca Maliye ve Fransızca me- - Evli, 3 çocuk İstanbul defterdarı. C. H. P. Bütçe m-VI K K Pariste ulümu si-

yasiye mektebin- ikilsad todu 

ı 1 ~ de maliye dersle-
rine devam ı 

~-

., cm ettin ü.ııaltay Kemaliye ı8 2 
Darülmuallinıini 

Fransızca, Maarif ve 
~ulmcttcn nura, Müd~rris Evli, 4 çocuk C. H. P. fe eli 1, II- VI K K K llliye ve Sorbon urafattan haki- Müderrislik. 

üniversitesinden Arabca, J•'arsca idare kate ve daha bir Reisvekili 
sertiiikah çok 

= --"- = '"'"""" 
:1 
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l ntihab dairesi ls mi Doğduğu yer >Oıeı:S Tahaili 1 "ldiği diller lhtisa.ı Eserleri ·tımı rütbeleri 
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Sivas Ziya Başarn Sivas ı869 Rüştiye ve - !dare - - Evli, 8 çocuk - C. H . P. Arzuhal I- VI K K K 

hususi --
Tekirdağ Ccuıil Uybadın İstanbul ı880 IIarb akademisi Fransızca 

Askerlik ve Evli, 4 çocuk C. H. P. Dahiliye II- VI + K K 
idare - - Çatalca rrunt~~;ka komutam. -

1 Fa yık Oztrak Malkara ı882 Mülkiye Fransızca !dare - - Evli, 5 çocuk Dahiliye heyeti teftişiye uuıum C. H. P. Vekil · !,I- VI K K K 
müdürü. 

---
'azmi Trak Malkara ı 87 Orta - Çiftçilik, ti- - - Evli Vilayet umumi meclisi azası. C. H . P. s 1. Muavenet VI K K K 

ca ret . 
- ---

Rahmi Apak Babaeski ] 7 llarb akademisi 
Al ıan<'a, Fran-

Askerlik JO kadar askeri Evli, 4 çocuk Umumi idare heyeti C. H. P . Milli Müdafaa V- VI K K K 
sı ca , İngilizce, - C. H. P. 

. ser sahibidrr . 
Rusca 

azası. 

--

Yuhya Kemal Beyatlı Üsküb ı 84 Orta ve Pariste Ed biyat ve 24 şiir ve Müderris Müderris. C.H. P . Harici ye Il, IV- VI + + K 
uluınu siyasiye - -

n:Pktcbi si yasiyat diploma i Leyla 
~u besinde ve Sor- . 
bonne darillfünu-
nu tarih şube-

si nd o -
Tokad 'emal Kovıılı Siird 1906 Orta Fransızca Ticaret - - Evli , 2 çocuk Tokad C. H. P. Merkez ilçe C. H. P. Maliye VI + + + 

başkanı . 
• -

<.1alib Pekcl Oümülcine ı 90 Mülkiye Fransızca, İdare - - Evli Nüfus umum müdürü. C. H. P. Dahiliye V-VI K K K 
ı 

Bulgarca -
-

ıtk-ı Üke .ı. Selanik ı 77 Top~u haı·biye i - .A. kerlik - - Evli, 5 çocuk 8 nci fırka komutanı. C. H. P . Nafia V- VI + K + 
------

Hasip Ahmed Aytuna Vi din 1895 [ Sofya üniversi- l PJgarsa, Rus- Maa r if, 16 eser - Evli, 2 çocuk Gazi terbiye enstitüsü pedagoji C. H. P. Maarif VI + K K 

tcsi (Pedagozi) ;ı, Fransızca Pedağoji ve didaktika öğretmeni. 

Muamıner Develi !atan bul 1897 Fen fakültesi 
Almanca, Maarif, Dul, ı çocuk Tokad orta okul terbiye öğret- C. H. P. Arzuhal VI K K K - -

ve diş tababeti 
Fransızca diş tababeti m eni. 

şubesi - ---- ----

ı Nazım Poı'Oy Selanik ı884 Hukuk ve Paris - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat, Muhtelit hakem malı- C. H . P. Harici ye TV-VI K K K 

hukuk fakülte i kerneleri Tiirk ajanı. Müstakil 
1 -
1 

R ai Erişkcn İzmir 18 2 Hukuk - llukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. Te., kilatı esasiye lV- VI K K K 
1 

- ı ı 
-----

ılkı Atanç Poroy ı893 Ziraat, orman, - Ziraat, orman, - - Evli, 2 çocuk Yaprak tütün ihracat tücca.rı. C. H. P. Adiiye VI K K K 

ı Hukuk (2 sene) huku, ticaret _jJ 
1 

~ . 

- •--
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ltntibabdan evvel 

Ba.sı k un ve kararlara. verdikleri reyler il Evli olub olma. son memuri-
::ı dığı ve kaç ço- t.re~ veya meslek ve meşguliyeti 

Mmııub olduğu Mensub old'lğu Ne vakittenbe- (Orman U. Mbüt - (1940 muvuzenei (1cra Vekilieri ı 
'C ..cı 

tntihnb dairesi tıımi Doğduğu yer >tıll·- Tah.sili Bildiği diller lhtiııası Eserleri tlmi rütbeleri fırka encümen ri mebus olduğu ;esinde münıkale ) umuıniyc i) heyetine itimnd) o .. cuğu bulunduğu 
ç::ı:; Kanun 3i14 Knnun 3844 Karar : 1191 

7'rcıbzmı Daniş Eyiboğlu 'I.' rabzon 1893 R.üştiye - 'l'i<.'aret - - Evli Ticaret. C. R. P. O. ve !nlıi sa.rlnı· lll- VI K K K ı 

--· 

Faik Alımed Barutcu Trabzon ı 94 Hukuk - Hukuk - ·- Evli, 4 çocuk Avukat ve Trabzon baro reisi. C. H. P. Adiiye VI K :r, K K 

1 Halil Nilıad Boztepe Trabzon 1882 Orta ve Frerler Fransızca Edebiyat Sihamı ilham, Ayi- - Bekiir Diiyunu u.mumiye komiserlik C. H. P. Maarif m-VI + K K nei devran, Mııhi-
tab, Tartarin, de kalemi müdürü. 
tarascon tercümesi -. 

llaındi Ülkümen S erez 1888 Hukuk ve Sor- Fransızca, Hukuk \' C Hayat ve - Evli, 4 ~ocuk Gazetecilik ve muallimlik. O. H. P. Maarif I- VI + + K 
bo n ! talyanca matbuat şehab 

- ·· - ----- ------

1 

Hruan aka Trabzon ı 5 
Mülkiye ,.c Ecol 

Fransızca !ktısıırl ve Profesör Evli, 2 ı:ocuk laşe nezareti heyeti teftişiye c. n. P . O rup reisvekili !, I· VI + + K 
des icnces Po-

-

litique 
maliye müdüürü. 

.ı 
Aydın 1895 Mühendis Evli, 4 ~ocuk C. H. P. 

1 
:\Iitat Aydın Mühendis }'ı:ausızca - - Ereğli - Karadere demiryolu Müfettiş II, lll. V- VJ + + K 

1 inşaat ve işletme müdürü. __ , 
i -- 1--

1 
Raif ~ aradeniz Vakfıkebir 1895 Hukuk - Hukuk - - Evli, 1 çoeıık Avukat. c. n. P. e kil lV- VI K K K 

1 - ------ --
ı Sali c Abanozoğlu Trabzon 1904 Mualliın nıek- Biraz Fran- Maarif - - Evli, 2 çocuk Ir Trabzon 1ç kule kız uıektclıi O. H. P. Dahiliy VI + K K 

te hi sızca riyaziye mualliıni . 

-

ı Su·n Day Çeşme ı889 ]l[ül ki ye ve H u- Fransızca, Maliye ve - - Evli , 3 ~ocuk 
{aliye nakid işleri müdürü ,.e 

C. II. P. Bütçe V -VI + K 

-~ Pariste düyunu umumi ye meclisi 
kuk son sınıf Rum ca iktısad nezdinde komiserlik başkat ibi. 

Şerit Bilg ·n Ediı·ııe 1888 ldacli - Ziraat - - Evli. 3 ~o<.'uk Edirne belediye reis i ve Parti O. H. P. Arzuhal VI K K K 

Başkanı . 

---

Tııı.ce/4 Haydar Rüştü Öktem Oiiıııiişaııe 1890 Hukıık - 1\lat lıua t - - Evli, 3 ~ocuk lzmiı·de Anadolu gazetesi sa- c. n. P. Di. Muhas bat II- VI + K K 

hib ve başınu harriri. . 

lli ı ııt Y uel fzmir 1886 JJnkıık H Paris Fransızea İktısad - -- Evli, 3 ~orıık lnhisar umum müdürü. c. n. P. G ve lnhisarlar VI K + K 

Jıııkııku 
·- ----

S um i Erkman Yanya ıs 3 fiarlı akaılrmisi Fi·ansızca, 
.\skerlik, bağcı- - - Evli Ziraat. C. Il. P. afia V-VI + K + 

Rum ca 
Jıjc ve koopcra· 

~ 
tif~ilik 

-

ı Urfa m. Alımed Yaz!rıtn Ürgüb 1872 .Al i l~ransızca Bııytar - Evli 3 çocuk Baytar, mütekaid general. O. H. P. Milli Müdafaa V -VI K K K 

l_ . 't _!;.. ~ 
! 
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri r eyler 

ı ı:ı Evli olnb olma->tG lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğ-.! Ne vakittenbe- (Orman U. M. büt- (1940 muvazenci (J cra V ek ille ri 

' 
ı:ı dığı ve kaç ço-

lntibab dairesi ls mi Doğdufu yer "' .ı:: Tahlili ı 'ldiği diller lhtiauı Eserleri llmi rtltbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğu ,esinde münakale) umumiyesi) heyetine itimad) 
)eıı .... 
o ... - ·- ·-- cuğu bulunduğu Kanun 3774 Kanun 3844 Karar : 119ı 
O !i 

Urfa MemedEmin Yurdakul ls tanbul ı869 Mülkiye ve Edebiyat 
Türk sazı ve Eski Musul mebusu. C. H. P. •reşkililtı esasiye 1, II- VI + K K 

- daha bir çok - -
hukuk eserleri vardır. 

Razi Soyer İzmir ı88ı Yü.ksek miihen- Fransızca Şimendifar in- Evli, 1 çocuk Nafia vekaleti demiryolları ve C. H. P. Nafia I K K K 
- -

dis mektebi şaatı limanları inşaat dairesi reisi . 

Refct Ülgen Urfa 1888 Darülfünun ri- !Fransızca, Riyaz! ve lçtimat hasbihal Evli, 5 çocuk Maarif vekaleti ilk tedrisat C. H. P. Maarif II- VI K K K 

ve riyaziyata aid -
yaziye kısmı İngilizce maarif muhtelif eserler 

umum müdürü. 

ıımi 1şbay lstanbul ı893 Lise ve husus! Fransızca 1ktısad, maliye Evli, 3 çocuk Paris 'l'ürk ticaret ateşesi. C. H. P. Bütçe VI K K + - --
-

Şeref Uluğ Diyarbakır 1892 Mülkiye Fransızca B leeliye ve Evli , 1 çocuk Diyarbakır b leeliye reisi. C. H. P. Nafia II, VI + K K 
- -

maarif -

Van Hakln Lngan Van ı 2 t(ladi 
Pr nsızca, Kürd-

ldııt·e Evli, 5 çocuk Bitlis mektubçu vekili. C. H. P. M. H. Tedkikı !,I- VI K K K 

re, Ermenice, 
- -

~ 
Arabes 

llH·ahim A:rvas Başkale Lise Fıin ızca, Arab- İdare ve - - Evli, 2 çocuk Mülkiye koymakamı. C. H. P. Maliye II- VI K K + 
ca, Farses ziraat 

--·· 
i·dce, Erme-

------
Münib Boya Van ı872 Rüştiye ve İdare Evli, 6 çocuk Hakkiiri mutasarrıfı. C.H.P. Arzuhal II- VI K K K 

~ -
husus i nice 

-
Yozgad Alım d ungur Yozgad 1894 Yüksek orman Fransızca Orman ve Evli, 2 çocuk Memur C. H. P. Bütçe IV-VI K K K 

- -
iktısad 

elill Arat !san bul 1 5 Harbiye 
~ansızca, ltal-

Askerlik ve - Evli, ı çocuk Hicaz mnslahatgüzarı. C. H. P. Milli Müdafaa V-VI K K K 

Almanca -y ca, 
diplomasi 

ı Arabes -
Ekrem Pekel Tekirdağ 1885 Eczacı mektebi Fransızca Eczacılık - Dul, 2 ~ocuk Tekirdağ belediye reisi. C. H. P. G. ve !nhisıırlar V-VI K K K 

-
1 ------1 

alim Kol'lı:ınaz Yozgad Lise 
VI K K K 

ı904 t - Ticaret, iktısad, - - Evli, 5 çocuk Vilayet umumi meclisi aznsı. C. H. P. 

ziraat --

U'rı !çöz Yozgad 1879 
Yedi senelik idadi 

Fransızca İdare Bütçe I- VI K K K 

~ "''"""'~ "1 
- - Evli, 3 çocuk Darende kayınakamL C. H. P. 

liyetnameli 

V el ed lı budak Konya 1869 
A ;:rice, Uygurca, Türkçillük, ~'ürk dili ve ede- n-VI K K + 

1 

Medrese ve · ı: pçakça, Tiirk- Türk tarihi biyat ve dile aid Müderris Evli, 3 çocuk Telif ve tercüme heyeti azası. C.H.P. 

hususi r ~nce, Tatarca, ve 1 

frabca, Farsca dili sair eserleri 
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ı _ E . Bw lmnun vo '"""'lam ""'"""" reyı..- j ı ı:ı Evli olub olma-

>CO lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu =' ı:lığı ve kaç ço- Meruıub oldugu Ne vakittenbe- (Orman u. M. büt- {1940 muvazeuei (lcı·a v kille · 
lntihab dairesi !sm i Doğduğu yer ;g,:S Ta ha ili Bildiği diller thtisaaı Eserleri Uıni rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka ·· · b 1 e rı 

o .. cuğu bulunduğu encumen rı me us o duğu çesinde münakale) umurniycsi) hı•ye!iue itimad) 
~!i Kıınw\ 3774 Kanun 3844 Kıırnı· : ll!H 

Yozgad Ziya Arkant !stanbul 1897 Lise 1 sene Belediye işleri Evli, 2 çocuk 
C. H. P. Genel sekreterlik bü- C. H. P. D abiliye VI - - - rosu başkatibi ve Ankara be- K K K 

hukuk lediye üye i. 
··-

l Zongıtldak Halil Türkmen Sivas 1883 Harbiye Fransı zca Askerlik ve - - E vli, 3 çocuk Kocaeli mutasarnfı. C. H. P. C. H. P. umumi II- VI + K K 
idare i dar H . azası 

IT nsan Karabacak Zonguldak 1877 İlk - Sanayi - - Evli, 4 çocuk Maden başçavuşu. C. H. P. İktısad IV· VI K K K 
. (Madencilik) 

H tl?.im A trt' Kuyucak !stanbul 1897 Hukuk ve Co- lngilizre, llukuk ve Matbu 5 eser Profesör Evli 
Siyasal bilgiler mektcbinde pro-

C. H. P. VI K fesör ve Koordinasyon umum't K K 
lumbiyada Fransızca iktısad ve makaleler 

kfıtibi. 

1 bnıhim Etem Bozkurt Seferibisar 1883 Mülkiye Fransızca İdare ve m aden - - Evli Zonguldak umumi mecli~ ve C. H.P. Dahiliye VI K K K 
daimi encün'ıen azası. 

Mustafa Bozma Ereğli 1887 Rüştiye - Sanayi - - Evli, 4 çocuk Maden kömür ocakları baş- C.H. P. İktısad VI K K K 
(Madencilik) çavuşu. 

--
Rifat Vaı·dar Köprülü 1878 Mülkiye Fransızca İdare, maliye - - Evli, 4 çocuk Ordu valisi. C. II. P . Dahiliye ID - VI + K K 

ve maarif 
. -

Şinasi Devrin Dr ama 1905 !stanbul St. Jean Fransızca, Hukuk !ntişar etmiş Hukuk doktoru Bekar Adliye vekilieti hukuk işleri C. H. P. Adiiye VI K K K 

• Kolleji, Hukuk, az İngilizce 5 eser umum müdiiTÜ . 
Paris edebiyat ve 
Paris hukuk fa-
külteleri, Paris si-
yasi ilimler rnek-

te bi 

Yusuf Ziya Özenç Hırsova 1875 Babriye !ngilizce Makine mü- - - Dul, 4 çocuk Denizbank idare meclisi azası. D. H. P. Maliye !,II, VI K K K 
bendisliği 

1' 

- ı, 

·-,ıl 

-

. 

ı 
-------

ı 
\ 

ı 
l, 
'1 ·ı 

- oOiiiiiiiii 



2 - Sayın üyelerin fotoğrafileri 



, -
f 

AF'YONKARAHİSAR AFYONKARAHiSAR AFYONKARARİSAR AFYONKARAHiSAR 
Ali Çetinkaya Berç Tiirker Cemal Akçın Hamza Erkan 

ıı.. -.. 

AFYONKARARİSAR AFYONKARAHISAR AFYONKARAHiSAR AGRI 
Haydar Çerçel i zzet Akosman Mebrure Gönenç Dr. Hüsamettin Kural 

AGRI AGRI AMASYA AMASYA 
Halid Bayrak İhsan Tav Esad Uras İsmail Hakkı Mumcu 



AMASVA 
Nafiz Aktrn 

ANKARA 
Belkis Baykan 

ANKARA 
Falili Rıfkı Atay 

ANKARA 
Ahmed Ulus 

ANKARA 
Dr. Taptas 

ANKARA 
Fevzi Daldal 

ANKARA 
Aka Gündüz 

ANKARA 
Ekrem Erg-un 

ANKARA 
İsmet İnönü 

ANKARA 
Arif Baytın 

ANKARA 
Eşref Demirel 

ANKARA 
Muammer Eriş 



AN~>:ARA 

Mümtaz Ölmıen 

ANTALYA 
Dr. Cenı:tl Tunc;ı 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

ANKARA 
Rifat Amz 

ANTALYA 
Dr. Münir Soykam 

ANTALYA 
Tiirkan Örs 

ANKARA 
Yahya Galib Karg-ı 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 

AYDIN 
Adnan Menderes 

ANTALYA 
Cezmi Erçin 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Agah Sırrı Levend, 



AYDIN 
Dr. Ruhisi Alataş 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 

Hacim Çanklı 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Fahrettin Tiritoğ·l u 

BALIKESİR 

Hayrettin Karan 

AYDIN AYDIN 
Dr. Şakir Şener Nazıni Topcoğ-lu 

BALIKESİR BALIKESİR 

Feyzi Sözener Gl. Kiizım Öz:ılp 

BALIKESİR BALIKESİR 

Hilmi Şerernetti İsmail Hakkı Uzunçarşılı 



BALIKESİR 

MemedEmir 

BALIKESİR 

Y:ıhy:ı Sez:ıi Uz;ıy 

BİNGÖL 

Feridun Fikri 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 

Dr. Muhlis Sun er 

BİNGÖL 
Ncemeddin Sa.bir 

BALIKESİR 

Osm:ın Niyazi Burcu 

BİLECİK 
Kasım Gülek 

J 

BİTLİS 
Süreyya Örgeevren 

BALIKESİR 

R:ıhmi Selçuk 

BİLECİK 
Salih Bozok 

BİTLİS 

Tevfik Temelli 



BOLU BOLU 
Cemi! Özçağ·Jar Dr. Emin Cemal Suılıı 

BOLTJ BOLU 
Fethi Okyar Hasan Cemi! Çambel 

BURDUR BURDUR 
lbrahim Necmi Dilmen Memed Sanlı 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen 

BOLU 
Lutfi Gören 

BURSA 
Atıf Akgüç 

BOLU 
Emin Yerlikay;ı 

BURDUR 
Dr. A. ll.uhi Ye~il yıırt 

BURSA 
Dr. Galib Kalımınan 



BURSA 
Dr. Refik Gür;ı.ıı 

BURSA 
Gl. Naci Tmnz 

bURSA 
Refet Canıtez 

BURSA BURSA 
Dr. S::di Konuk Fatin Güvendiren 

BURSA BURSA 
Muhittin Baba Pars Mustafa Fehıni Gerçeker 

ÇANAKKALE ÇANAKKALE 
Atıf Kanıçıl hvni Yukaruç 

BURSA 
Fazlı Güleç 

BURSA 
Nevzad Ayas 

ÇANAKKALE 
Hilmı Ergeneli 



ÇANAKKALE 
Re§ad Nuri Güntekin 

ÇANKIRI 
Fazı! Nazıni Örkün 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇANAKKALE 
Rusuhi Bulayırlı 

ÇANKIRI 
Hüseyin Cahid Yalgm 

ÇORUII 
Asım Us 

ÇANAKKALE 
Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇORUII 
Atıf Tüzün 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

ÇANKIRI 
Ziya İsfendiyaroğ·Iu 

ÇORUII 
Mazhar Müfid Kansu 



ÇORUM 
Dr. Mustafa Cante~i:n 

ÇORUM 
lVI ün ir Çağ·ıl 

DENİZLİ 
Dr. Harndi Berkman 

ÇORUM 
Eyüb Sabri Akg·öl 

ÇORUM 
Nuri Kayaalp 

DENİZLİ 
Dr. Kazım Samanlr 

ÇORUM 
İsmail Kemal Alpsar 

ÇORUM 
Süleyman Köstekgioğlu 

DENİZLİ 

Emin Aslan Tokad 

ÇORUM 
İsmet Eker 

ÇORUM 
Şakir Baran 

DENİZLİ 

Fahri Akçakoca Akça 



DENİZLİ DENİZLİ 

Necib Ali Küçüka Tahir Berkay 

DİYARBAKIR DIY ARBAKIR 
Dr. 1. Tali Öngören Gl. Kiazun Sevüktekin 

DİYARBAKIR DlYARBAKIR 
Zeki Mesud Alsan Zülfü Tiğrel 

DENİZLİ 

Yusuf Ba§kaya 

DİYARBAKIR 

Rüştü Bekit 

EDİRNE 
Dr. Fatma Memik 

DİYARBAKIR 

Cahit Çubukçu 

DİYARBAKIR 

Veli Necdet Sünkitay 

EDİRNE 

Faik Kaltakkıran 



EDİRNE 

Fuad Balkan 

ELAZIG 
Fethi Altay 

ERZİNCAN 
Alıdülhak Fırat 

EDİRNE 

Osman Şahinba~ 

ELAZICJ. 
Fu:ıd AğTalı 

ERZİNCAN 

Aziz Samih İlter 

EDİRNE 

Temel Göksel 

ELAZICJ. 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

ERZİNCAN 

İskender Artun 

ELAZIQ. 
Fazı! Ahmed Aykaç 

E LAZ W 
Sabit Sağıroğlu 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkal\ 



ERZİNCAN 
Salih Başotaç 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ERZURUM ERZURUM ERZURUM 
Aziz Akyürek Dr. Ahmed Fikri Tuzer Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM ERZURUM ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle Nafiz Dumlu Nakiye Elgün 

ERZURUM ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 

Şükrü Koçak Emin Sazak İstamat Özdamar 



ESKİŞEHİR 

İzze t Arukan 

GAZİANTEB 

Bekir Kaleli 

GAZİANTEB 

Nuri Pazarba§I 

ESKİŞEHİR 

Osman I~ın 

GAZİANTEB 

ESKİŞEHİR 

Yusuf Ziya Özer 

GAZİANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek Dr . Memed Ali Ağ·akay 

GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
GİRESUN 

Dr. H. Vasrf Somyiirek 

GAZİANTEB 

Ahmed Aksu 

GAZİANTEB 

Memed Şahin 

GİRESUN 

Fikret Atlı 



GİRESUN 
Gl. İhsan Sökmen 

GİRESUN 
Talat Onay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

GİRESUN 
İsmail Salıuncu 

GÜMÜŞANE 
Durak Sakarya 

GÜMÜŞANE 
Yusuf Ziya Zarbun 

GİRESUN 
Münir Akkaya 

GÜMÜŞANE 
Edib Servet Tör 

HAKKARt 
İzzet Ulvi Aykurd 

GİRESUN 

NrıJi Atuf Kansu 

GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 

HATAY 
Abdullah Mursaloğlu 



HATAY HATAY 
Abdiilg·an\ Tiir){ınen Bekir Sıtkı Kunt 

İÇEL İÇEL 
Ahmed Ovacık Dr. Muhtar Berker 

!ÇEL İÇEL 
GL Cemal Mersinli Turhan Cemal Beriker 

HATAY 
Harndi Selçuk 

İÇEL 

Emin İnankur 

İSPARTA 

Hüsnü Özdamar 

HATAY 
Memed Tecirli 

İÇEL 

Ferid Celal Güven 

İSPARTA 
Kemal Turan 



İSPARTA İSPARTA 

Mükerrem Karaağaç Reın7j Ünlü 

İSTANBUI. İSTANBUL 

Ahmed Şükrü Esmer Ali Kaıni Akyüz 

İSTANBUL İSTANBUL 
Dr. Refik Saydam Dr. Tuga. H. Şınasi Erı..J 

İSTANBUL 

Abidin Daver 

İSTANBUL 

Ali Rana Tarhan 

İSTANBUL 
Fakihe Öymen 

İSTANBUL 

A. Harndi Denizmen 

İSTANBUL 

Atıf Baymdu· 

İSTANBUL 
Galib Bahtiyar Göker 



İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Gl. Razmı K~rabekir Gl. Refet Bele l"br~him Alaettiı:ı Gövsa Sadettin Uraz 

İS'l'ANBUL İSTANBUL İSTANBUL İZMİR 
Salalı Cimcoz Şükrü Ali ögel Ziya Kararnursal Benal Arnnan 

İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR 
Celal Bayar Dr. Mustafa Bengisu Halil Mente§e Hasan Ali Yücel 



İZMİR 
Kamil Dursun 

İZMİR 

Ra.hmi Köken 

İZMİR 
Şükrü Saracoğlu 

İZMİR İZMİR 

Mahmud Esad Bozkurd. Memed Aldemir 

İZMİR İZMİR 

Re§ad Mimaroğlu Sadettin Epikmen 

KARS 
Esad Özoğıu 

/ ı 

KARS 
Fuad Köprülü 

İZMİR 

Naıııni Uker 

İZMİR 

Şehime Yunus 

KARS 
Gl. Muhittin Akyüz 



KARS KARS 
Hüsrev Kızıldoğ·an Kahraman Arıklı 

KARS KASTAMONU 
Zihni Orhon Abidin Binkaya 

KASTAMONU KASTAMONU 
Hilmi Çoruk Muharrem Celal Bayar 

KARS 
Ömer Küntay 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Hacer Dicle 

KASTAMONU 
Rauf Orbay 



KASTAMONU 
Rıza Saltuğ 

KAYSERİ 
Nazıni Toker 

KAYSERİ 

Salih Turgay 

KASTAMONU 
Tahsin Co§kan 

KAYSERİ 

Ömer Ta§cıoğlu 

KAYSERİ 

Suat Hayri trrgüblü 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERİ 

Re§id Özsoy 

KIRKLARELİ 

Bürhanettin Denker 

KAYSERİ 

Faik Baysal 

KAYSERİ 

Sadettin Ser im 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 



KIRKLARELİ 

Hamdi Kuleli 

KIRŞEHİR 
Hazim Börekçi 

KOCAELİ 
Dr. Fuad Sorağınan 

KIRKLARELİ 

Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
!zzet Özkan 

KOCAELİ 
İbrahim Drblan 

KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 

Memed Seyfeli 

KOCAELİ 

İbrahim Süreyya Yiğit 

KIRŞEHİR 
Dr. Hüseyin Ülkü 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KOCAELİ 

İbrahim Tolon 



KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ KOCAELİ 
Kemalettin Olpak Org. A. S. Akbaytuğan Ragıb Akca Salalı Yargr 
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KONYA KONYA KONYA KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen Ali Muzaffer Göker Ali Rıza Türel Dr. O. Şevki Uludağ· 

KONYA KONYA KONYA KONYA 
Fuad Gökbud&.k Galip Gültekin Gl. Ali Fuad Cebesoy İzzet Erdal 



KONYA 
Kazım Gürel 

KONYA 
Şevki Erg-un 

KÜTAHYA 
Besim Atalay 

KONYA KONYA 
Kazım Okay Mustafa Ulusan 

KONYA KONYA 
Tevfik Fikret Sılay Vehbi Bilgin 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Dr. Ali Süha Delilba.§ı H. Rahmi Gürpınar 

KONYA 
Na.im Hazim Onat 

KÜTAHYA 
Alaettin Tiridoğlu 

KÜTAHYA 
Muhlis Erkmen 



KÜTAHYA 
:Mustafa Bacak 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytaç 

MALATYA 
M. Şevket Özpa.za.rba§I 

KÜTAHYA 
Receb Peker 

MALATYA 
Eınrullah Barkan 

MALATYA 
Mihri Pekta§ 

KÜTAHYA 
Sadri Ertem 

KÜTAHYA 
Vedit Uzgören 

MALATYA MALATYA 

l 

Gl. Osman Kopta.gel Mahmud Nedim Zabct 

MALATYA MALATYA 
Muttalib Öker Nasuhi Baydar 



MALATYA 
Qşmıı,n Tıı.ner 

MANİSA 

Faik Kurdoğ·Iu 

MANİSA 
Kazım Narni Duru 

MALATYA 
Vasıf Çınay 

MANİSA 

Hikmet Bayur 

MANİSA 
Kenan Orer 

MANİSA 

Asım Tümer 

MANİSA 

Hüsnü Yaman 

MANİSA 

Osman Erçin 

MANlSA 
Pr. Saim Uzel 

MANİSA 

Kani Karaosman 

MANİSA 

Refik İnce 



MANlSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

MARAŞ 

Mansur Bozdo~an 

MARDlN 
Edib Ergin 

MANİSA MARAŞ MARAŞ 
Ya§ar Özey Pr. Keınali Bayizit Hasan Re~id Tankut 

MARAŞ MARAŞ MARDİN 

Meıned Erten Ziya Kayran Dr. Rıza Levent 

MARDlN MARDİN MARDlN 
Gl. Seyfi Düzgören Hasan Menemencioğlu İrfan Ferid Alpaya 



MARDİN 

Muhittin Birgen 

MUG LA 
Org. İ.zzeddin Çalışlar 

MUŞ 

Şükrü Ataman 

MARDİN 

Rıza Erten 

MUG LA 
Sadullah Günı;y 

NİGDE 

Cavid Oral 

MUG LA 
Cemal Karamuğ·la 
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MUG LA 
Yunus Nadi 

NİGDE 

MUG LA 
Hüsnü Kitabcı 

MUŞ 

Hakkı Kılıcoğlu 

NİGDE 

Dr. Abravaya Marmaralı Dr. Rasim Ferid Talay 



NİGDE 

Faik Soylu 

ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 

ORDU 
Harndi Yairnan 

NİGDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Ali Canib Yöntem 

ORDU 
Hüseyin Ekşi 

NİGDE 
Hazim Tepeyran 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

ORDU 
!smail Çamaş 

NİGDE 
Naim Erem 

ORDU 
Harndi Şarlan 

ORDU 
Selim Sırrı Tarcan 



RİZE 

Ali Zrrh 

RİZE 
Kemalettin Kamu 

SAMSUN 
Meliha Ulaş 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 

RİZE 

Raif Dinç 

SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 

RİZE 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Amiral Fahri Engin 

SAMSUN 
Naşit Fırat 

RİZE 
Hasa.n Cavid 

SAMSUN 
Hüsnü Çalın 

SAMSUN 
Ruşeni Barkm 



SAMSUN 
Süleyman Necmi Selmen 

SEYHAN 
Gl. Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Sinan Tekelio~lu 

SAMSUN 
Zühtii Durukan 

SEYHAN 
Hilmi Uran 

SEYHAN 
Şernsa !şcen 

SEYHAN 
Ali Münif Yeg-eım 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

SEYHAN 
Damar Arıkoğlu 

SEYHAN 
Salahattin Çam 

S!!RD 
Ali Rıza Esen 



SİİRD 

Naki Bekmen 

SİNOB 
Cemi! Atay 

SİVAS 
A. N aci Demirağ 

SitRD 
Ressam Şevket Dağ· 

SİİRD 
Şefik Özdemir 

SİNOB 

Cemal Al4 

SİNOB SİNOB SİNOB 
Cevdet Kerim İncedayı Hulüsi Orucoğlu Yusuf Kemal Tengir§enk 

SİVAS SİVAS SİVAS 

Atıf Esenbel Gl. A. Öztekin Erdemgil Hikmet I§ık 



SİVAS 

!smail Memed Uğur 

SİVAS 
Reınzi Çiner 

TEKİRDAG 

Fayık Öztrak 

SİVAS 

Mergube Gürleyük 

SİVAS 

Şemsettin Günaltay 

TEKİRDAG 

Nazmi Trak 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

SİVAS 
Ziya Ba§ara 

TEK!R!:'AG 
Rahmi Apak 

SİVAS 

Necmettin Sadak 

TEKİRDAG 

Cemi! Uybadm 

TEKİRDAG 

Yahya Kemal Beyatlı 



l'OKAD 
Cemal Kovalr 
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TOK AD 
Muammer Develi 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

TOKAD TOKAD TOKAD 
q alib Pekel qı. Sıtkı ttke Hasip Ahmed Aytuna 

TOKAD TOKAD TOKAD 
Nazım Poroy :&esai Erişken Sıtkı Atanç 

TRABZON TRABZON TRABZON 
Faik Ahmed Barutcu Halil Nihad Boztepe Harndi 'ttlkümen 



TRABZON 
;Hasan Saka 

TRABZON 
Srrrı Day 

TUNCELİ 

Sami Erkman 

TRABZON TRABZON 
Mitat Aydm :Raif Karadeııiı. 

TRABZON TUNCELİ 

Şerif Bilg-en Haydar Rü~tü Öktşın 

URFA URFA 
Gl. Ahmed Yazgan Meıned Emin Yurdakul 

TRABZON 
Salişe Abanozog-1~ 

TUNCELİ 

).VIitat Yenel 

URFA 
Razi Soyer 



URFA 
Refeı Uı~en 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ekrem Pekel 

URFA 
l)ami İ§bay 

VAN 
;Münib Boya 

YOZGAD 
Salim Korkmaz 

URFA 
Şeref uıug· 

YOZGAD 
Ahmed Sungur 

YOZGAD 
Sırrı !çöz 

VAN 
Hakkı Ungan 

YOZGAD 
Celal Arat 

YOZGAD 
Veled İzbudak 



YOZGAD 
Ziya Arkant 

ZONGULDAK 
İbrahim Etem Bozkurt 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

ZONGULDAK 
Mustafa Bozma 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Özençi 

ZONGULDAK 
Hazim Atıf Kuyucalç 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 



3 . Sayın üyelerin soyadiarına göre tasnifleri 

A 

Abauozoğlu ( Sali~e ) Trabzon 
Ağakay (Dr. ~lcınccl . \ li ) Gazianteh 
Ağralı 1 ~'uacl ) Elil.zığ 

Ak ba.yi uğa.n (Ur. ı :1. Ali Sn id) Kocaeli 
Akça. (Ragıb ) Kocaeli 
,\kçakoca Ak<;a I Fııhri) O enizli 
Ak çın (C<>ıııal ) .Hyoıı Ka ı· ıı h i sn ı · 

Ak göl ( Eyüb Sabri) Çorum 
.\kgü~ (Atıf) Bursa 
,\km (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Oiı·esun 

.\kosınan (tııct) Afyon Karahisur 

Akpınar ( i\luıarEcr ) Bu.l ık esi ı· 

.\ksoy 1 ;.ıuman ) Antalya 
Aksoy !Ömer Asım) (laziantelı 

.\kııu (Ahmed ) Uaziantcb 

.\klın (Nnfiz) Amasya 

.\kyürck (Aziz) Err.mı.ım 

Akyüz i Gl. Muhittin ) Kars 
Akyüz (~\li Kiimi) Istanbul 
A l ataş (Or. Hulıisi ) Aydın 

Aldemir (Memed) !zmir 

Al iş (Cemal) .'inob 
Alpaya ( İrfan Fcrid ' }I a rd in 
.\ lpsar ( fRınail Kemal ) Çorum 
.\Isan (Zeki Mesıı ı1 ) !)iyarbakır 

Altay ( Fcthl) Elazığ 

Altuğ (Salim) Eı ·zurum 

Apak (Rahmi ) Tekirdağ 

Arat (Ce! il.!) Yozgad 

Arıı.z (Rifat) Ankara 

, \rı kan (Saffet) I·:ı·7.incan 

Arıklı (Kahraman ) Kıırs 

.\rıkoğln (Damar) Reyhan 

,\rıman (Benal) !zmir 

.\r):tan (Dı·. A.kit' ) Çunku·ı 

.\rkant (Ziya) Y or.gııd 

.\rukan (!zzet) b: skişehir 

.\rtun ( İskender) l~rzincım 

.\rvas (Thrahim) Van 

.\ slan (Dr. Tevfik ) Kastamonu 

.\taç ( Hasan Fl!hır.i O iinı iişane 

Atalay (B •sim) 1 iitnhya 

.\tıımaıı I Şükrü l Muş 



. \ tıııı~ 
Ata~· 

A tııy 
Atlı 

Ay as 
J\ ydııı 

.\ .vka~ 

. \ ykurd 

. \ .,iuııa 

Bacak 
Ualkaıı 

Baran 
Barkan 
Bııı·kın 

Bıırutçu 

Başara 

Ba~kııya 

ila'5(lta~ 

Bayar 

Ba~•ıır 

Baykan 
Ba~·dar 

Bayındır 

Bayrak 

Baysal 

Ba.vtııı 

Bayı.ıı.· 

Ba.,·iıdt 

Boki! 
Bl' km en 

Bel e 
BL·ngisn 
Beriker 
Berkay 
Berker 

Berionun 
Beyatlı 

Bilgen 
Bilain 

Binka.va 
Birgen 
Rl<'da 

Boya 
Bozdağan 

Bozkurd 

4:32 -
( ' ıtkı ) 

( 'em il ) 
IFal ih Rıflo ) 

(Fikret ) 
( evzad ) 
(:Vfitat ) 
(Faı ı! Ahmed) 
(İ?.zct Ulvi) 
(TlaHih Aluned ) 

B 

( .\lu · tııfa ) 

( ~·uııd ) 

( Şakir ) 

( l•:ınnıllalı ) 

( Ruşcni) 

( L•'uik Ahmed ı 

(Ziyıı ) 

( Yu ·u rı 
(Salih \ 

( ('pfiıl ) 

(.\ lı ılııı rı ·t • ııı C el~ 1) 
( Bcll<itı ) 

(:\'asııh !) 

(i\lıf ) 

(Halid ) 
(Faik ) 

(Arif i 
( ITikm E' t ) 

(Dr . . \ Kemali ) 
( Rliştii ) 

( ~ııld ) 

( Ol. Rerct ) 
( Dr. Mustafıı ) 

l 'l'urh:ın f'emııl J 

( 'r:ıhir) 

( Or. J\'lulıtar ) 

(Dr. Humdi) 
( \'nh ya K <'mal) 
(..,eri f) 
(Vl'hhi ) 

(Abidin ) 
(Muhittin) 
(Mi tat Şükrü ) 

(Münih) 
fMansur) 
( İbrahim Eteın) 

Tok ad 
Sinob 
Ankara 
fiiresun 
Bursa 
'J'ı·abzoıı 

l~hizığ 

Hakkari 

Tokad 

Klituhyıı 

};dirne 

('orum 
.\Ialalyll 
~mn sun 
Trabzon 
Sivas 
D~n izli 

Brzinl'ıııı 

hmir 
Kııtılaıııoım 

Ankaı·n 

)fal at ya 

lstıııılml 
.\ğı·ı 

Kıı .,·st·ı · i 

Ankar·ıı 

\lanisR 
,\fıı.rıış 

Diyarhakıı• 

Siird 

Istanbul 
!ımı ir 
fçel 
D~niJ:Ii 

lc:el 
Denizli 
'l't'kirdn~ 

Trnhr.on 

Konya 

1\ast.ıııııoııu 

:\[nrrlin 
Ri vas 

Van 

Mara~ 
Zonguldak 
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Bozkurd (Mahmud Esad) İzmir 
Bozma (Mustafa Zonguldak 

Bozok (Salih) Bilecik 
Boztepe (Halil Nihııd ) Trabzon 
Börekçi (Hazim ) Kırşehir 

Bulayırir (Rusuh.i) Çanakkale 
Burcu (Osman Niyazi ) Balıkesir 

c 
Canıtez (Refet ) Bursa 
Cantekin (Dr. Mustafa) Çorum 
Cavid (Hasan) Rize 
Uebesoy (Gl. Ali Fuad ) Konya 
Cimcoz (Saliili) Istanbul 
Coşkan ('I'ahsin) Kııstamonu 

ç 

<,;ağ ıl (Mün.ir) Çorum 
Çakır (Hüsnü ) Samsun 
Çalışlar (Orgeneral İzzcddin ) Muğla 

Çarn ( Saliiliatti n) Seyhan 
Çamıı § (İsmail) Ordu 
Çambel (Hasan Cemil ) Bolu 
Çımklı (Ilacim) Balıkesir 

Çe rçel (Haydar) Afyon Karahisar 
Çetinkaya (.Ali) Afyon Karahisar 
Çın ay ( Vasıf) Malatya 
Çin cr (Reınzi) Sivııs 

Çiyiltcpc (Fuad Ziya) Elil.zığ 

Çortık (Hilmi ) Kıı.stamonu 

Çubukçu (Cahid ) Diyarbakır 

D 

Dağ tHessam Şevket) i.ird 
Daldal (Fevzi) Ankara 
Da ver (Abidin) İstanbul 

Vay ( Sn·rı ) Trabzon 
Dcm.iı· (Dr. Vehbi) Ordu 

Demirağ (Abdurrahman ' aci ) Sivıı.s 

Demirel (E§ref) Ankara 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzurum 
Denker ( Burhanetti n ) Kırklareli 

Denizmen (Ahmed Hamdi ) tstanbul 
Dclilba§l (Dr. Ali u ha) Kütahya 
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Develi (Muammer) Tokad 
Oevrin (Şinasi) Zonb'1lldak 

Dicle (Hacer) Kasta.monu 
Dikmen (Ahmed Hamdi) Konya 
Dikmen (.Ali) Kocaeli 

Dilemre (Dr. Saim .Ali) Rize 
Dilmen (İbrahim Necmi) · Burdur 
Dinç (Raif) Rize 
Dıblaıı ( l bralıim) Kocaeli 

Durolu (Na.fiz) Erzurum 
D uru (Kazım Nami ) Manisa 
Dursun (Kô.ınil) !zmir 
Dnrukan (Zühtü) Samsun 
Düzgören (Gl. Seyfi) Mardin 

E 

:bldgücr (Rıdvan Nafiz) Manisa 
Eker ( İsmet) Çorum 
Ekşi (Hüseyin) Ordu 
Eldeniz (Gl. Naci ) Seyhan 
Elgün (Nnkiye) Erzurum 
Emir (Memed) Balıkesir 

Engin (Amiral Fahri ) Samsun 

E pikmen (Sadettin) !zmir 
Erçin (Cezmi) Antalya 

Eı·çin (Osman) Manisa 
Erdal (!zzet) Konya 
Erdemgil (Gl. Akif Oztekin ) Sivas 
Erdoğan (Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğnmiral Rak- !stanbul 
la Şinasi ) ' 

Erem (Naim) Niğde 

Erem (Ali Rıza) Çoruh 
Ergeneli (Hilmi) Çanakkale 
Ergin (Edi b) Mardin 
E rgun (Ekrem) Ankara 

E rgun ( Şevlci) Konya 

Eriş (Muammer) Ankara 

Er~en (Resni) Tokad 
Erkan (Hanıza) · Afyon Karahisar 

Erkman (Sami) Tunceli 

Erkmen (Muhlis) Kütahya. 
Ertem (Sadri) ~ütahya 

Erten (Memed ) Marq 

Erten (Rıza) Mardin 
Emer (Ahmed Şükrü ) İstanbul 

E en (.Ali Rıza) Siird 
... 
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Esenbel (Atıf) Sivas 
Etili (Ziya Gevhcr) Çanakkale 
Eyiboğlu (Daniş) Trabzon 

F 

Fikri (1<-,eridun ) Bingöl 
l<'nat (Abdüllıak ) Erzincan 
F'ır·at ( Naşid) Samsun 

G 

Gcı-çekeı· ( Mustııla Felımi ) Bursa 
Germerı (Dr. Mazhar) Aydın 

Gökbudak (Fund\ Konyıı 

Gök er (Ali Muzaffer) Konya 
Göker (Galib Bo.htiyar) İstanbul 
Göksel ('!'emel) Edirne 

Göle (Münir Hüsrev) Erzurum 
Oöktepe (Nuri ) Aydın 

Gönenç ( ~februre) Afyon Karalıisaı · 

Gören (Liitfi ) Bolu 
Gövsa (lbmlıim Aliiettin) İstanbul 

Gül eç ( Fnzlı ) Bursa 

Gül ek (Kasım) Bilecik 
Gültekin (Galib) Konya 
Günaltay ( Şemsettin) Sivas 
Gündüz (Aku) Ankara 
Güney ( adullulı ) Muğla 

Güntekin ( Rcı;ad 'u ri ) Çanakkale 

Gü ran (Dr. Refik ı Bursa 
Gürel ( Kazım ) Konya 
Gürleyük ()Iergube) Sivas 
Gürpınar (Hüseyin Rahmi ) Kütah.-,L 

Güven (Ferid Cı>liıl ) !çel 
Güvendiren Wat in ) Bursa 

1 

!çöz ( Sırrı ) Yozgad 

llker ( azmi) İtııur 

n ter tAziz Rı:nıih ) Erzincan 

İnankur (Emin ) !çel 

İnce tRefik) .Manisa 

lncedayı (Cevdet Kerim ) Sinob 

tnönü ( İsmet) Ankara 
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lsfendiyaroğlu (Ziya) (Jankırı 

lşcen ( ŞemSI\ ) Seyhan 
lşbay (Sami ) Urfa 
lzbudak (' Tel d ) )'ozgıu.l 

I 

Jşık ( Hikm .. ·.\ :;i vas 

Işın (Osmıın , Eskişehir 

X 

Kahmmun (Lk Galib) Bursa 
Kal aç (P:luncd Il iln'ii) Kayseri 
Kaleli (Bekir) Gazianteb 
.Kaluıkkının (Faik ) Edirne 
Kamçı! (Atıf ) "'anakkale 
Kamft ( Kenıalcttin ) Rize 
Kansu (Mazhar Mii:fid ) O rtl h 

K ansu (Nafi .\ tuf ) Giresun 

ı : aplan (Rasih) Antalya 

Karaagv~ı ( Mükcrrenı ) lsparta 
Ka rabac,1 K masari) Zonguld ııı' 

Karabekir (Gl. Kiizıın ) Istanbul 

Karacan (Şerafettiu ) J<:ars 
Karadeniz ( Raif) '.rrabz., ıı 

Karamur:ııı.l (Ziya ) lstano:ıl 

Karamuğla (Cemal ) .Mı\ğla 

Kara n (H ayrctti n ) Balıkeı. : ~ 

K arnosman (Kani) Manisa 
] argı (Yahya Oalib ) Ankaı·u 

Kayaalp (Nuri ) Çorum 
Kayrav (1.iya) .:VIaraş 

Kitabcı (Hüsnv) )fuğla 

Kılı coğlu ( Hakkı , Muş 

Kızıldoğan (Hüsrev) Kars 

Koı:.ak ( Şükrii ) Erzurum 
Konuk (Dr. adi ) Bursa 
Koptagcl (Cll . Osman ) Malatya 
Korkmaz ( alim ) Yozgad 
Kovalı (Cemal ı To ka d 

Kök en (Rahmi ) lı:mir 

Köprülü (Fund ) Kaı'S 

Köstckc;:ioğlu { üleyman) Çorum 
Kuleli ( Hamdil Kırkloreli 

Kunt (Bel.;1r Sıtkı ) Hatay 
Kural (Dr. Hiisamettin ) Ağrı 
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Kurdoğlu (.!<'aik ) ,\(ani.:HJ 
Kuyucak ( .Hazım Atıf ) .Zongult 1;.1, 
Küçük~. ( ccib Ali ) n<'ni>li 
Künta.'· (Ümer) 1\ v.1·a 

L 

Levend ( .Ag8.lı ır rı ) Aydın 

Levend (Dr. ~l~l') .\'[ard in 

M 

M.armaralı (Dr . .Abravaya) ~iğde 

Melek (Dr . .Abdurrıı.h.ınan ) Gazian tc b 
M emi k (Dr. Fatmıı) FJdirne 
Menernenci oğlu (Hasan ) ~bı-din 

Menderes (Adnap.) Aydın 

Mengi (Halid) ~iğde 

Menteşe (Halil ) İzmir 
Mersinli (Gl. Cemal) lçel 
Mete ( tbrahipı ) Seyhaıı 

Mimaroğlu (Reşad ) !zmir 
Mumcu (İsmail Ha.t-,kı ) .Amasya 
:Wursaloğlu \Abdullah ) Hatay 

N 

N adi (Yunus) ~inğla 

o 
O kay ( Kiı.zrııı) Konya 
Okyar (Fetlıi) Bolu 
Ol pak (Kemalettin) Kocaeli 
On at (Naim Har-im ) Konya 
Onny (Talat) Giresun 
Oral (Cavid ) Niğde 

Orbay (Raui) Kastamomı 

Or cr (Kenan) Manisa 
Orhon (Zihni ) Kars 
Oruçoğlu ( Hulılsi) Sin o b 
Ovacık (Ahmed) lçel 
Oytaç (Dr. llilıni) Malatya 
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ö 

Ödül {Şevket) Kıklareli 

Ögel (Şükrü Ali) lstanbul 
Öker (Muttalib) Malatya 
O km en (Mümtaz) Ankara 
Öktem (Haydar Rüştü) Tunceli 

Öngören (Dr. İbrıı.h.im Tali ) Diyarbakır 

Örgeevren (Süreyy~) Bitlis 
Örkün ( Fazı! Nami ) Çankırı 

Örs (Türkan) .Antalya 
Öymen (Fakihe) İstanbul 
Özalp (Gl. Kazım ) Balıkesi ı· 

Özçağlar (Cemil) Bolu 
Özdamar (Hüsnü) tsparta 

Ö1-<iamar (lstamat) Eskişehir 

Özdemir (Şcfik) Siird 
Özkan (lzzet) Krrrıehir 

Özençi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
O zer (Yusuf Ziya) Eski§ehir 
Özey ( Yaşar) lllarıisa 

Özoğuz (Esad) Kars 
Özpazarbaşı (Memed Şevket) Malatya 
Özsoy (Reşid) Kayseri 
Öztrak (Faik) Tekirdağ 

p 

Pars (Muhittin Bah ~) Bursa 
Pazarbaşı (Nuri) Gazia.nteb 
Pekel (Ekrem) y,l7ı.'lld 

Pekel (Galib) Tok~ d 
Pek er (Rcceb) Kütahya 
Pektaş (Mihri ) Malıı • yıı 

Poroy ( Nazım) 'I' ok ad 

B. 

Ren da (Mustafa .Abdiilluılik) Çaukırı 

s 
Sabuncu (İsmail) Gireım.n 

adak (Necmettin) Sivas 
Sahiı· (• ecmeddin) Bingöl 

• ağı:rottlu (Sabit) Elbığ 

'alm (Hn.sa.n) Trabzon 
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Sakarya (Durak) Oümü§ane 
Samanlı (Dr. Kfu:ım) Denizli 
Saltuğ (Rıza) Kastamonu 
Sanlı (M:emed) Burdur 
Saracoğlu (Şükrü) lzmir 
Saydam (Dr. Refik) İstanbul 

Sa zak (Emin) Eskiııehir 

Selçuk ( Ra.Jııni ) Balıkesir 

Selmen (Süleynınn Necmi) Samsun 
Selçuk (Hamdi) Ilatay 
Seri m (Sadettin) Kayseri 
Sevüktekin (Gl. ICiazım) Diyarbakır 

Seyfeli (M:emed) Kır§ehir 

Hi rm en (Fund) Rize 
Sıl ay (Tevfik Fikret) Konya 

Somyürek (Dr. HMan Vıısıf) Giresun 
Sorağınan (Dr. Fund) Kocaeli 
Soydemir (GL Zeki) Erzurum 
Soy er (Razi) Urfa 
Soykam (Dr. Miinir) Antalya 
Soylu (Faik) Niğde 

Sö km en (Gl. llısan) Giresun 
Sökm'.!n (Tayfur) Antalya 
Sözener (Fevzi) Balık;ı.sir 

Suda (Dr. Emin Cemal) Bolu 
un er (Dı:. Muhlis) Bilecik 

Sungur (Ahmed) Yozgad 
Siinkitay (Veli Necdet) Diyarbakır 

ş 

Şahin (Memed) Gaziaııteb 

Şahinbaş (Osman) Edirne 

Şıırlan (Hamdi) Ordu 

Şener (Dr. Şnkir) Aydın 

Şererneili (Ililmi) Balıkesir 

T 

Tnlııy (Dr. Rasim Ferid) Niğde 

Tamaç (Nuri) Kastamonu 

Taner (Osman) Malatya 

Tankut (Tlasnn Ticşid) ~faraş 

Taptas (Dr.) Ankar.ı 

Tarcan (Selim ı~n) Ordu 

•rarhan (Ali Rana) Lstnnbul 

Tarman (Tevfik) Seyhan 

Taşçıoğlu (Ömer) Kayseri 
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Tav (.thsa.n) .Ağn 

Tecirli (Memed) Hatay 
1'ckelioğlu (Sinan) Seyhan 
·remelli (Tevfik) Bitlis 
'l'engirşenk (Yusuf Kemal) Sin o b 
Te peyran (Haziın) Niğde 

Tigrel (Züliü) Diyarbakır 

Tiridoğlu (Aluettin) Kütahya 
'L'iritoğlu {Fahrettin) Balıkesir 

Tmaz (Gl. Naei) Bursa 
Tokad (Emin .Aslan) Denizli 
Toker (N azmi) Kayseri 

Topcoğlu (Nazıni) Aydın 

Tokgöz (Ahmed İhsan) Ordu 
Tolon ( lbralıinı) Kocaeli 
Tör (Edib Servet) Gümüşane 

Trak (Nazıni) Tekirdağ 

Tunca (Dr. Cemal) Antalya 
Turan (Kemal) !sparta 
Turgay (Salih) Kayseri 
Tnzer (Dr. Ahmed Fikri) Erzurum 
'I' ümer (.Asmı) Manisa 
Türel (Ali Rıza) Konya 
'l'ürker (Berç) Afyon Karahisar 
'rürkmen (Abdülgani) Hatay 
Türkmen (Halil) Zonguldak 
Tüzün ( Atıf) Çoruh 

u 
Uğur (!smail Memed) Sivas 
m aş (Meliba) Samsun 
Uludağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ (Şeref) Urla 
Ulus (Ahmed) .Ankara 
Ulusan (Mustafa) Konya 
Uınay (Dr. Fuad) Kırklareli . ngan (Hakkı) Van 
Uran (Hilmi) Seyhan 

ra.s (Esad) Amasya 
Uraz (Sadettin) !stanbul 

(.Asmı) Çoruh 
(Cemil) Tekirdağ 

{Yahya Sczai) Balıkesir 

.(Dr. Sainı) Manisa 
Uzgören (Velid) Kütahya 
rTzunçarşılı { İsmail Hı:kkı) Balıkesir 
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tt 

Ük e (Gl. Sıtkı) Tokad 
Ülgen (Dr. Zihni) Bolu 
Ülgen (Refet) Urfa 
Ülkü (Dr. Hüseyin) Kırşehir 

Olkümen (Hanıdi) Trabzon 
Ünlü (Renızi) tsparta 
Ürgüblü (Suad Hayri) Kayseri 

V 

rardar (Rifat) Zonguldak 

y 

Yalc;ın (Hüseyin Cahi1l) Çankın 

Yalman (Uamdi) Ordu 
Yaman (Hüsnü) Manisa 
Yargı ( Salalı ı Kocaeli 
Yazgan (Ol. Ahmed) Urfa 
Yegena (Ali Münif) Seyhan 
Yenel (Mitat) Tunceli 
Yrı·likaya (Emin) Bolu 
Yeşilyurd (Dr. Alımeri Ruhi) Burdur 
Yiğit (İbrahim Süreyya) Kocaeli 
Yöntem (Ali Canib) Ordu 
Yöı·üker C~!Jemed Ali) Sanısun 

Yukaruç (Avni) Çanakkale 
Yunus {Şebime) tznıir 

Ynrdab.-ul {Jlfemed Emin) Urfa 
Yücel (Hasan Ali) tzıni.r 

z 
Zııbcı (Mahmud edim) Jl{alatya 

Zarbun (Yusuf Ziya) Gümüşane 

Zırh (Ali) Rize · ı 

ll:!l>e-< ea 



4 - Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

1864 doğumlular 

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya liuzim Tepeyran 

1868 doğumlular 

Kemalettin Olpak Kocaeli 

1869 doğumlular 

Mustafa Felımi Gerçeker Bursa Ziya Başara 
Dr. Tuğumiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul l\Iemed Emin Yurdakul 
Ahmed İhsan Tokgöz Ordu · \'cled İzlıudak 

18'10 doğumlular 

Berç Türker 
Nafiz Aktm 
Faik Kaltakkıran 

Myon K. 
Anıasya 

Edirne 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

18'11 doğumlular 

Dr. Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 

Ankara 
Erzurum 

Münir .Akkaya 
Süleyman Necroi Selmen 

Or General .Ali Said AkbaytuganKocaeli 
Hakkı Kılıçoğlu Muş 

!smail Çamaş Ordu 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güveniliren 
Ol. lhsan Sökmen 
Gl. Cemal 1\Iersinli 

1hsan Tav 
Yııhya Gıılib Kıırgı 

Bursa 
Bursa 
Gil'CSllii 
İçel 

.Ağ n 

.Ankara 

18'12 doğumlular 

Gl. Ahmed Yazgan 
:.\Iünib Boya 

18'13 doğumlular 

.Ali Kilmi Akyüz 
Ziya Kararnursal 
:Mustafa Ulusan 

18'14 doğumlular 

!ıımııil Kemal Alpsar 
.liünir Çağıl 

Niğde 

Sivas 
Urfa 
Yozgad 

Elaziğ 

Eskişehir 

Kars 

Giresun 
Samsun 

Urfa 
Van 

İstanbul 
İstanbul 
Konya 

Çorum 
Çorum 



Mazhar Müfid Kansu 
Emin İnank-ur 
Halil M:cntcşe 
Ol. Osman Koptagel 
Kani Karaosman 

At'if Baytın 
Osman iyazi Burcu 
llüscyin Cahid Yalçın 
Nuri Kayaalp 
Dr. !bralıim Tali Öngören 
Hüsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 

Fazıl lami Örkün 
Eyüb Sabri .ıU.göl 
OJ. Kiazım Sevüktckin 
Züliü Tigrel 
Dmak Sakarya 

Dr. Emin Ccmııl Suda 
İsmet Eker 
Aziz Samh llter 
M cm cd Şah in 
Yusuf Ziya zarbun 

Ali Çetinkaya 
Rifat Araz 
Ziya !sfendiyaroğlu 
Dr. Must.afa Cantekin 
Dr. Aluned Fikri 'l'uzer 
Kilmil Dursun 

Dr. Büsarnettin Kural 
İsınail Hakkı Mumcu 
Yahya Sezai Uzay 
Hasan Ceınil Çambel 
Yusuf Başkaya 
Fund Ağrıılı 
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Çonıh 

İ<:el 
İzmir 
Malatya 
Manisa 

Faik Soylu 
Selim Sırn Tarcan 
Raif Dinç 
Ali M:ünii Y eğcna 
Mitat Şükrü Bleda 

1875 doğumlular 

AnJmra 
Balıkesir 

Çankırı 

Çorum 
Diyarbakır 

İsparta 
Karas 

Riza Saltuğ 

Kazmi 'roker 
Ali Dikmen 
GL Naci Eldeniz 
Ressam Şevket Dağ 
Yusuf Ziya Özençi 

1876 doğumlular 

Çanları 

Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Gümuşane 

Alımed Hanıdi Denizmen 
Mustafa Bacak 
İbrahim Mete 
OL Akif Öztckin Erdemgil 
Hcınzi Çiner 

1877 doğumlular 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
Oaziantcb 
Gümüşano 

Salalı Cimcoz 
Kô.z1m Kaıni Duru 
GL Sıtlo Ükc 
ilasan Karabacak 

1878 doğumlular 

Afyon K. 
Ankara 
Çankırı 

Çorum 
Erzurum 
İzmir 

Reşad Mimaroğlu 

Emrullalı Barkan 
Asım Tümer 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 doğumlular 

Ağrı 

Amasya 
Balıkesir 

Bolu 
Denizli 
Elı1zığ 

[~tamat Özdamar 
Ha an Felımi Ataç 
Dr. Fııad Sorağınan 
llnındi Yalman 
Sttrı !çöz 

• 

Niğde 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
Sivas 

Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Seyhan 
Sürd 
Zonguldak 

!stanbul 
Kütahya 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 

!stanbul 
Manisa 
Tokad 
Zonguldak 

1zınir 
Mıılatya 

Manisa 
Rize 

inob 
Zonguldak 

Eskişehir 

Gümüşane 

Kocaeli 
Ordu 
Yozgad 



• 

Gl. Kawn Öznlp 
Mcıned Emir 
Fethi Okyar 
Refet Camtez 
Nııfiz Duınlu 

Edib Servet Tör 
!zzet Ulvi .Aykurd 
Dr. Mustafa Benğisu 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Hacim Çarıklı 
Salih Bozok 
Mustafa Alıdülbalik Rcnda 

abit Sıığu·oğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr. Refik Saydam 

Esad Uras 
Dr. Huli"ısi Alataş 

GL Naei T.ınaz 

Atıf Kamçıl 

Rüştü Bekit 
.Abdüllıak Frrat 
Aziz Akyürek 
N akiyEı Elgün 
Emin Sazıık 
Ahdiilgani Türkmen 
Ali Hana Tarhan 

Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
alilı Başotaç 

m. Zeki oydemir 
Şevket Erdoğan 

Meıned 'l'ecirli 
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1880 Doğumlular 

Ilalıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
ı•:rzunım 

(Jtinıüşaue 

Hııkkilri 

lzmiı· 

Kocaeli 

lbrahinı 'l'olon 
Osman Erçin 

m. Seyfi Düzgören 

Yunus Nadi 

Dr. Alıravaya Marmaralı 

Dı·. Saim Ali Dileınre 

Ali Rıza Esen 

Cemi! Uylıadm 

1881 Doğumlular 

Balıkesir 

Bilecik 
Çanları 

Elazığ 

İstanbul 
ls tanbul 

GL Refet Bele 

ııahıui Köken 

Rauf Orbay 

Or. Hilmi Oytaç 

Razi Soyer 

1882 Doğıımlulaı· 

Amasya 
Aydın 

n~ırsa 
ÇanakkııJe 

Diynrbalm 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eski§ehir 
Hatay 
tsıanbul 

(ll. Kilzun Karabekir 
m. Ali Fund Cebesoy 
13esim Atalay 
Dr. Saim Uzel 
Orgeneral Izzettin Çalrşlal' 
Şükrü Ataman 
Şeınsettin Günaltay 
Fayık Öztrak 
Resai Erişkeıı 

Halil Nihad Boztepe 
Eiakkı Ungan 

1883 DDgumlular 

Ankara Atıf Bayındrr 

1\.nkara Zilıni Orhan 
Antalya Mahmud edim Zabeı 

l!lrzincan Aremed Şevket Özpazarhaşı 
Eı·zurum Sami Erkman 
Gümüşane Halil Türkmen 
&tay lbrabinı Jı:tem Bozlf;nrt 

Kocaeli 
Mmıisa 

Mardin 

Muğla 

Niğd e 

H ize 

'iiı·d 

'rekirdağ 

tstanbul 

tzmir 

Kastamonu 

.\blatya 

Urfa 

ls tanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 

Muş 

Sivas 
Tekirdağ 

To ka d 
Trabzoıı 

Van 

İstanbul 
Kars 
Malatya 
~1:alatya 

Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 



Aka Gündüz 
lsıuet İnönü 
Dr. :M:üniı· Soykam 
.Ali Rıza Brern 
.Asrın Us 
Fazı! Alımed Aykaç 
CeHU Bııyıır 

HüsreY Kızıldoğan 
Reşid Ozsoy 
F\üı·hancttin Denker 

lk C'enıal 'fıuıca 

.\lııhittin Balıa Pnrs 
ı\ tı f 'füzün 
!)li kı-ü Ko~ ak 
. \h med .Ale su 
ı\'uı·i Pazın·bnşı 

Miikerrcırı Karaağaç 

J>ı· . Fuad Umay 
!-;\Pvket Ödül 
Refik lncP 

Dr. Şakir Şener 
. \ bidin Daver 
Şükrü Ali Ögel 
Faik Baysal 
M eıned Seyieli 

Dr. Mazlııır Germen 
Dr. Muhlis Suıner 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Borkay 
Fuad Balkan 
Osman Işın 
Şükrü Saracoğlu 

l>r. Tevfik Aslan 
Öm('r Taşçıoğlu 

azmi Topcoğlu 
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1884 Doğumlular 

.\ı ıka ra 

Ankara 
,\ ntalya 
Çoruh 
Çonıh 

El:izrğ 

lı~ınir· 

Kars 
1\uyscri 
1\ıı•klar~lı 

Vıısıf Çrnııy 

lrfan Fel'id Alpaya 
Sudullalı Güney 

Halid Mengi 

Ru~l'ni Harkm 

llilıni Uran 

Yahya Kemal Beyatlı 

:\'azını Poroy 

Ihrahim Arvas 

1885 Doğumlular 

,\ntalya 
ll ursa 
(.'oruh 
Er1.u ı·unı 

liazinnt!'h 
ı ln:dauteb 
lspıırta 

1\ıı·klareli 

I\ ırk lareli 
~fıınisa 

t.;d ib J~rırin 

Muhittin Dirgen 
Dı·. Vehbi Demir 

Salahattiu Çam 

~"fik Özd!'nıir 

Mıf E ·eubel 

Hasan Saka 

<'<•lal Arat 

l~kı-em PekPI 

1886 Doğumlular 

Aydın 

Istanbul 
Istanbul 
Kııyscri 

Kır~ehir 

Mansur Bozdoğan 

M'eıııed Erten 

Hüsnü Kitabcr 

Mitat Yenel 

1B87 DrığıınıluU:ır 

. \ ydın Rngıb Akça 
Bilecik lzzet Erdal 
Çanakkale Dr. Ali Süha Delilba ı 
Denizli Rıza Erten 
Edirne 

<ili Canib Yöntem 
ı•:skişl'hir 

!zmir Nazıni Trak 

Kastamonu Rahmi Apak 

Kayseri :.\fustafa Bozma 

1888 Doğunılula.r 

ı\ ydın L:ımuil Hak kı zunçar§ılı 

! 

Malatya 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

::lnmsun 

:-;eyhan 

Tekirdağ 

To ka d 

Van 

~Tardin 

~fardin 

Ordu 

. eyhan 

Siird 

Sivas 

Tı·abzon 

Yozgad 

Yozgad 

Mar~ 

Maraş 

Muğla 

'runeeli 

Kocaeli 
K<•nya 

Kütalıya 

l\lardin 

Ordu 

Tekiı·dıı.ğ 

'rC'kirdağ 

Zonıruldak 

Balık~ir 



Süreyya Örgeevren 
Lutfi Gören 
Osman Şahinba§ 
Saffet Arıkan 
!zzet .A.rukan 
Talat Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Alımed Hilmi Kalaç 

Nuri Göktepe 
İbrahim N ecmi Dilmen 
Nevzad Ayas 
Rusuhi Bulayırlı 
Dr. Akü Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
lı. bdullah Mursaloğlu 
tbrahim Alaettin Gövsa 
Muharrem Celal Bayar 

Ekrem Ergun 
NurnanAksoy 
Hayrettin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
İskender Artun 
Münir Hüsrev Göle 
Nafi Atuf Kansu 
Nazıni 11ker 
Fııad Köprülü 

Haydar Çerçel 
Fazlı Güleç 
Veli Necdet Sünkitay 
Dr. Kiztın Samanlı 
Temel Köksel 
!smail Sabuncu 
Turhan Cemal Beriker 
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Bitlis lzzet Özkan 
Bolu Receb Peker 
Edirne Kenan Orer 
Erzincan Dı·. Rusim Fcrid Ta lay 
Eskişehir Ali Zırh 
Giresun Aıniral Fuhri Engin 
Kars Zühtü Durukun 
Kastamonu Harndi Ülkümen 
Kastamonu Şerif Bilgen 
Kayseri Refet Ülgen 

1889 Doğumlular 

Aydın 

Burdur 
Rursa 
Çanakkııle 

Çıınkırr 

Çorum 
D.iyarbakır 

Giresun 
Hatay 
İstanbul 
Kastamonu 

Sadettil\ Serim 
Rıundi Kuleli 
Sıılfıh Yargı 

Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

Naiın Haziın Onat 
Şevki Ergun 

Yaşar Özey 

Damar Arıkoğlu 

Sırrı Day 

1890 doğumlular 

Ankara Tahsin Çoşkan 
Antalya Kiizmı Gürel 
Balıkesir Tevfik Fikret Sılay 
Çorum llüsnü Yaman 
Elazığ Hüseyin Ekşi 
Erzincan 

Abdurrahman Naci Deınirağ 
Erzuruin 
Giresun Necmettin Sadak 

lzmir Galib Pekel 

Kars Haydar Rüştü Öktem 

1891 doyumlıılaı· 

Afyon K i\Iuhlis Erkmen 
Bursa ililmıet Bayur 
Diyarbakır Hıdnın Nafiz Edgüer 
Denizli 

Ilasan lienemencioğlu 
Edirne 
Giresun Sinan Tekelioğlu 

lçel Xııki Belemen 

Kır§ehir 

Kütahya 
Manisa 
Niğde 

Rize 
Samsun 
Samsun 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

Kayseri 

Kn·klareli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 

Konya 
Konya 

Manisa 
Seyhan 

Trabzon 

Kastamonu 
Konya 
Konya 

Manisa 

Ordu 

Sivas 

Sivas 
T ı1md 

Tunceli 

Kütahya 

Manisa 

Manisa 

Mardin 

Seyhan 

Siird 



Halid Bayrak 
Tayfur Sölanen 
:M" uzaffer Alepınar 
Feridun Fikri 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Y eşilyurd 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Dr. Hamdi Berkmen 
Ne~ib All Küçüka 
Dr. 1ıluhtar Berker 

Cemal Akçın 
Falih Rıfkı Atay 
l<'ahrottin Tiritoğlu 

Hilmi Şeremetli 

T1•vfik Temelli 
Dı·. Clulih Kahraman 
Avni Yukaruç 
Emin Aslan Tokad 
Aalim Altuğ 
Dr. U <'m n Ali Ağaka~· 

A hm<'il Ovacık 

Agah Sırrı lJcvend 
Fe~·zi Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dr. Sadi Konuk 
Fnhri Ak~akoca Mça 
F erid Celal Güven 
Sanettin Uraz 
Sadettin Epilanen 
lk Hüseyin Ülkü 
~:ı.~uhi Baydar 

Mümtaz Ükınen 
l'<'z ıni Erçin 
:\rihri Pektaş 
Naşid Fırat 
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Ağrı 

1892 doğumlular 

Remzi Ünlü 
Antalya 
Balıkesir 

Bingöl 
Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Çanaldcal o 
Denizli 
D<'ni?:li 
lç ı 

Mahmud Esad Bozkurd 
Şcrafettin Karacan 
Nuri Tanıaç 
ı·l)l·abim Dılılan 

l•'uad Gökbudak 
Kilzun Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Ccmil Atay 
Şeref Uluğ 

1893 doğumlular 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesir 

Ralıkesir 

Bitlis 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Erzunım 

Gazianteb 
lı;cl 

Ahmed Şükrü F.sıner 
Kahraman Arıklı 
Hazim Börekçi 
Ahmed Harndi Dikmen 
J\Iuttalib Öker 
IIa.~an Reşid Tankut 
Dr. Riza Levent 
Haıııdi Şarlan 

Sıtln Atıınc 

Daıılş Eyiboğlu 

Sami lşbay 

1894 doğumlular 

Aydın 

Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Denizli 
1çel 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 

Malatya 

7.iya Kayran 
aim Erem 

)[ı>med Ali Yörüker 

Tedik Tarman 

Cevdet Kerim lncedayı 

Hnli'ısi Ocuçoğln 

J\fergube Gürleyük 

Faik Ahmed Barutçu 

Ahmed Sungur 

1895 doğuııılıdar 

Ankara 
Antalya 
Malııtya 

Samsun 

tsrnail Memed Uğur 
Ua.sib Ahmed Aytuna 
;\fitııt .Aydın 

Raif Karadeniz 

!sparta 
lzm.ir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
J\fanisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 

İstanbul 
Kars 
Kırşehir 

Konya 
Malatya 
Maraş 

Mardin 
Ordu 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 

Maraş 

Niğde 

Samsun 

Seyhan 

Sin o b 

Sin o b 
i vas 

Trabzon 
Yozgad 

Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 



N ecmedd.in Sahir 
Dr. Abdürrahman Melek 
Fikret Atlı 
Kemal Turan 

Hamza Erkan 
!zzet Akosman 

. Ahmed mus 
Muammer Eriş 
Memed Sanlı 

Şehime Yunus 
Sadri Ertem 

Bellcis Baykan 
Adnan Menderes 
Cemi! Özçağlar 

Mobnıre Gönenç 
Türkan Örs 
AtıfAkgüç 

Bekir Kaleli 

Rahmi Sel~ıık 
Galıid ubtıkçu 

Vehbi Bilgin 

Hacer Dicle 

Dr. Fntma Mcınik 
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1896 doğumlular 

Bingöl 
Gazianteb 
Giresun 
lsparta 

Salih Tıırgay 
V edit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 

Afyon K. 
Afyon K. 
Arıkara 

Ankara 
Burdur 

Hasan .Ali Yücel 

Muammer Develi 

Ziya Arkant 

Hazim Atıf Kuyucak 

1898 dosYumlular 

İzmir 
Kütahya 

Hikmet Işık 

1899 doğumlular 

Ankara 
Aydın 

Bolıı 

Ömer Asım Aksoy 
Ali RI7Aı Türe! 
Fuad Sirmen 

1900 doğuml'lılar 

Afyon K. 
Antalya 
Bursa 
Gazianteb 

Fakihe Öymen 
Memed Aldemir 
Ziihtü Akın 
Galib Gültekin 

1901 doğumlular 

Balıkesir 

Diyarbakır 

Konya 

Kemalettin Kamtl 
Meliha ffiaıı 

1902 dosYumlular 

Kastamonu Şernsa 1 <ıen 

1909 doğumlula.r 

Edirne Benal Arıına.n 

Kayseri 
Kütııhya 

ll[alatya 
Muğla 

lzmir 

·rokail 

Yozgad 

Zonguldak 

Sivas 

Gazianteb 
Konya 
Rize 

!stanbul 
fzmir 
Kırklareli 

Konyıı 

Rize 
SAmsun 

Seyhan 



Suad Hayri "Örgiiblüü 
Alaettin Tiridoğlu 

Cavid Oral 
Salise Abanozoğlu 

Kasım Gülek 
Bekir Sıtkı Kunt 

Harndi Selçuk 
Cemal Aliş 
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Kayseri 
Kütahya 

Dr. Abdülkadir Kcmali Ra."izit Maraş 

Niğde 

Trabzon 

Bilecik 
Hatay 

Hatay 
Sinob 

1904 doğumlular 

Salim Korkmaz 

1905 doğumlular 

Şinasi Devtin 

1906 doğumlular 

Cemal Kova! ı 

- -CiiiCill >-8<&&:11---

Yozgad 

Zonguldak 

'I' o ka d 



5 - Saym üyelerin neşetlerine göre tasnifleri 

Muhittin Birgen 

Rauf Orbay Kastamonu 
.Ahmed Hıınıdi Denizmen ! stanbul 
Amiral Fahri Engin (ve !ngilte-

Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 

Niğde 

iird 

Bahri ye 

rede) 

Mardin 

Yusuf · Ziya Özençi 

Baytar 

Gl. Ahmed Yazgan 

D işçi 

Muamıner Develi (ve üniversite) Tokad 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 

E co le uibre des seciences politiques et nıorales 

Faszıl .Ahmed Aykaç Elazığ 

Ecıacı 

Rıza Saltuğ 

Nuri Taınaç (ve üniversite) 

Balıkesir 

Erzincan 
Kastamonu 

Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 

Evkaf 

Rüştü Bekit Diyarbalar 

H ar b akademisi 

.Arii Baytın Ankara Fuad Ziya Çiyillepe 
Gl. lsnıet !nönü Arl>nra Aziz Saınih !lter 
Ol. Kılzını Özıı.lp Balıkesir affct Arıkan 
Fetlı.i Okyar B<.· lu 1. Pertev Dcıni rlıau 

ilasan Cemi! Çnmbel flulu ı. z ki oydcmir 
aı. Joci 'l'ınaz H"tsa .'ükrü K~ak 
Ali Rıı;ıı. Erem ı; :ııuh Ul. I!ısnn ökmen 

SaulSun 
z ..• ıguldak 

Urfa 

Kastanıonu 

• iğde 
Yozgad 

E lazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzı.ırum 

Erzurnnı 

Giresun 



Edib Servet 'tör 
Ol. Uemal Mersinli 
Ol. Kazım Karabekir 
OJ. Hefet Bele 
Şükrü .Ali Öge! 
Şerafettİn Karacan 
Ul. Bür·ahcuttin Dcııkcr 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Puad C~besoy 
Rcceb Pcker 

Ali Çetinkaya 
I!alid Bayrak 
Aka Gündüz (Kısmen) 
Salih Bozok 
Atıf Kıınıçıl 

Eyüh Sııbı·i Akgöl 
Ol. Kinzun Sevüktekin 
l<'uad Bnlknn 
Abdüllı:tk Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Duınlu 
Salim Altuğ 
Şevket Brdoğan 

Yusuf Ziya Zarlınn 

Fikrct Atlı 
Gl. l\1ulıittin 1\kyüz 
Büsrev Kızıldoğan 
Zihni Orlıon 
Nazmi Toker 

Cemal Akçın (üçüncü sınıfa ka
dar) 
İhsan Tav 
Ekrrııı Ergurı 

l\Iüınlaz Ökmcn 
'uman .Aksoy 

Adnan rır enderes 
Osman Niyazi Burcu 
Kasım Gülek (Paris, Columbia, 
Londra, Kcmbriç, Berlin üniv<'rsi
teleri) 
Feridun F'ikl"i (ve Pa risle) 
Ncemeddin ııJıir 

Süı·ey:·a Örgecvrcn 
İbrahim ?-.' ccıni Dilmen 

Uüıııüşıuıc 

tçcl 
fslaııbul 
l s tanbul 
Istanbul 
Kars 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Afyon K. 
Ağı·ı 

Atıkara 

Bilecik 
<;anakkale 
<;om ın 
D iyıırlıak ır 
J~diı-ne 

Erziııcaıı 

Erzurwn 
Brzuı·um 

Uünıüşanc 

Gümü~aııe 

Giresun 
Kal"!ı 

Kars 
Kars 
Kayseri 

Afyon K. 

Ağ n 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
.Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Durdur 
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~Iahınud edim Zabcı 
Osman Erçin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Urgenııral lzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 

Cevdet Kerim lııced ııyı 
Ucınil Uyhadın 

Rahmi Apıık 
Sami Erkınan 

Harbiye 

1Lıralıiıu Tolou (jwı.durma) 

Kemalettin Olpak 
V cdit uzgörcıı (kısmen) 
Ul. Osman Kopıagel 
\ 'asü (.Jınay 
Kazını Nami Uuru 
lrraıı l<'erid Alpaya (ve huh.-uk) 
llakkı Kılıcoğlu 

Selim Sırn Tarcan 
1.\a;:it l!'ırat 

Gl. Naci Tldeniz (ve Almanyada) 
liırahim l\Iete 
Sman Tekelioğlu (ve hukuk) 
Atıf Esenbel 
Ul. .Akif Oztekin Brdemgil 
uı. Sıtkı Uke 
Celiıl .Arat 
Halil Tüı·kmen 

~lıf Akgüç (ve Romada) 
i\lulıittin Balta Pars 
Ziya Uevher Etili 
Fazı! Naznıi Örkün (ve .Atina) 
:lli.inir Çağı! 
l$akiı· Baran 
BırLin Aslıuı Tokad (ve ziı·aat) 
1.\ccib Ali Küçüka 
Yusuf B.ı.şlmyu (<'hliyetnameli) 
Osınun Şııbir·ba.ş 
J\l.d ü llıak Fıı-nl (ve harbiye) 
İskender Artun (ikinci sınıfa 
lmdar) 
lstııınat Üzdıımnr 
Yusuf Ziya Özer 

!alatyıı 
i\Ianisa 
;\[ardin 
:\I uğla 
:.\lu~ la 
::> anısun 
Si no b 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tunceli 

.Kocaeli 

.Kocaeli 
Kütaııya 

.Malatya 
Malatya 
l\Ianisa 
Mardin 
l'ıluş 

Ordu 
Sanısun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
::>i vas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
ÇıınJ,."ln 

Çoı1llll 

Çornnı 
Denizli 
Denizli 
Deııi1.li 

Edirne 
Erzincan 

Erzincan 
F.sld~chir 

Etikişebir 



Bekiı' 1taıeü 
Ömer .A.suu Aksoy 
lsmail Sabuncu (ve ticaret ) 
Bekir Sıtkı Kunt 
l:lamdi Selçuk 
Ferid UcliU Uüven (ve sruıayü 
nefise) 
'l'urlıan Cemal Beriker (iki seue 
ve idadi) 
Kemal Turan 
Galib Balıtiyıır Göker 
lbrahim Alil.eddin Gövsa (ve Ce
nevre ünivet'Sitesi pedagoji) 
:::ialiilı Cimcoz 
Halill\Ieuteşe (ve Pariste) 
Mahmud Esad Bo?.kurd (ve ls
viçrede) 
liulııni Köken 
Fund Köprülü 
Ömed Küntay 
Alıidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Uelil.l Bayar 
Faik Baysal 
Rcşid Özsoy (ve Yüksek ticaret) 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb .Akça 
SaUilı Yargt 
Ali Rıza 'l' ürel (ve Pariste) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin (ve lsviçrede) 
Kazım Güı'el 

lzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Tevfik Fikret Sılay 

MemedEmir 

Guzianteb 
Uaziantcb 
Uiresun 
.Hatay 
Hatay 

lçel 

lçel 
isparta. 
ls tanbul 

ls tanbul 
Istanbul 
İzmir 

lzmir 
lzınir 
Kars 
Ka ı-s 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Vehbi Bilgin l< onya 
_\Jilett in 'l'iridoğlu (ve Pariste) Kütahya 
Asım Tümer Manisa 
Konan Orer Manisa 
Refik lnce Manisa 
Hıdvan Nalizj Edgücr ~Ianisa 

Hasan .Mencmcncioğlu ~[ardin 

Eilib Ergin Mardin 
İrfan Ferid Alpaya (ve harbiye) Mardin 
llüsnü IGtabcı Muğla 

Yuııus Tadi ( kı~mcu ) Muğla 

.A li Cauib Yöntem Ordu 
Harndi Şıırlan Ordu 
Ali Zırh Rize 
Fuad Sirmen (ve Roma) Rize 
Sinan Tckelioğlu (ve Harbiye) Seyhan 
Yusuf Kemal Tengirşenk (ve Pa-
riste) Sinob 
Naznn Poroy (ve Paristc) Tokad 

Resai Erişken 'l'okad 
Sıtkı Atanc; (ve ziraat) Tokad 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon 
Haındi Ülkümen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz Trab?.Oil 

Sırrı Day (son sınıf ve mülkiy.ı) Trabzon 
Haydar Rüştü Öktem Tunçeli 

Mitat Ycnel (ve Pariste) Tunçeli 
Memed Emin Yurdakul (ve mül-
kiye) Urfa 

Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgad 
Hazim Atıf Kuyul.'ak (ve üniver-
site) ~onguldak 

Şinasi Devrin (ve Kollejde ve 
Pariste) Zonguldak 

H1U'Ilo.Si tahsil görenler 

Balıkesir Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Faik Kaltakkıran (ve R~tiye) Edirne Şevket Ödül Kırklareli 

Sabit Sağrroğlu 
Emin Sazak (ve medrese) 

Memed Şahin (ve rüştiye) 

Hasan Fehmi Ataç 

lzzet Ulvi Aykurd 
Memed Tecirli 

Ziya Karaınursal (ve ~tiye) 

Celıll Bayar 

Kil.mil Dursun (ve lise) 
Esad Özoğuz 

ElAzı.ğ Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 

Eskişehir Faik Soylu (ve ~tiye) Niğde 

Gaziantab 

Gümüşane 

Hakkari 
Hatay 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
Kars 

Hazim Tepeyran Niğde 

Damar Arıkoğlu Seyhan 
Remzi Çiner (ve orta ve Paris-
te ulu.mu siyasiye mektebinde 
maliye dersleri) Sivas 
Ziya Başara (ve rüştiye) Sivas 
Sami lşbay (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüştiye) Van 
Veled İzlıudak (ve medrese) Yozgad 
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ldadi tahsı'li görenler 

Eşref Demirel AnJ,ara !zzet Özkan (ve jandarma subay 
Feyzi Sözener Balıkesir rnek.) Kırşehir 

Hayrettin Karan Balıkesir Şükrü Ataman (ve Pariste) Muş 

Avni Yukaruç (üç sene Fran- Ziya Kayran Mara~ 
sada) Çanakkale Hüseyin Ekşi Ordu 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum Ccmil Atay Sinob 
Zülfü Tigrel Diyarbakır M:itat Şülaii Bleda (ve Cenevrede 
Temel Göksel F.Oirne fen tabsili) !=!ivns 
Turhan Cemal Beriker (ve iki Şerif Bilgen Trabzon 
sene hukuk) !çel Hakkı Ungan Van 
Remzi Ünlü lsp::ırta Sırrı !çöz (ve ıniilkiyeden eb li-
Ömer Taşçıoğlu Kayseri yetnameli) Yozgad 

tık tahrili görenler 

!smail Mcmed Uğur Sivas Hasan Karabacak ZonguldAk 

J anda.rnıa subay nıektebi 

İzzct Özkıı.n (ve idndi) Kırşehir 

J(ollejde okuyanlar 

Berç 'rürker (,.c Galatasaray) 
Mebrure Gönenç 
Mihri Pektaıj 

Afyon TC. 
Afyon K. 
Malatya 

Şinasi Devrin (ve hukuk ve Pa-
riste) Zonguldak 

lke tahsiZi görenler 

Hilmi Şererneıli Balıkesir 

Ralımj Selçuk (yediye kadar) Bııbkesir 

Emin Yerlikaya Bolu 
Ahmed Ovacık (kısmen yüksek 
ticaret) t çel 
Ali K8.ıni Akyüz (dariişşafaka) tRtanbul 
Abidin DM•er (ve sanayii nefi~e 

S. 2) tstanbul 
KAmil Dursun (ve hususi) !zmir 

Ali Dikmen (dariişşıı.faka) 

Sıı.liilıattin Çam 
Kocaeli 

Hikmet Işık (ve mııallim rnek- eyhan 

te bi) 

Sami !şbay (ve husus1) rfa 

İbrahim Arvns Van 

Salim Korkmaz Yoı.gad 

Ziya Arkant (ve bir sene hukuk) Yozgad 

Medrese taMili göre1ıler 

Rasilı Kaplan (Camiülezher) 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
İsmet Eker (ve rüştiye) 
Emin Sazak (ve bususi) 
Emin lnank:ur 

Antalya 
Bursa 
Çorum 
Eskişehir 

lçel 

Hüsnü Özdamar 
Mustafa tnusan 
Xııim Ilazim Onat 
Şefik Ö1.demir (Camiülezhcr) 
Velcd lzbudak (ve hususi) 

i sparta 
Konya 
Konya 
Siird 
Yozgad 
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Muallim mektebi 

Fahri Akçnkooa Akça Denizli 
Nakiyc Elgiin Erzurum 
Hasan Ali Yücel (ve üniversite ) 1 ımı ir 

IIacer Dicle Kastanıonu 

Hazim Börekçi (kısmen yüksek) Krr§ehir 
Besiın Atalay (yüksek) Kütahya 

Harndi Yalınan (yüksek) Ordu 
Hikmet Işık (ve lise) Sivas 
Şemsettin Günaltay (yüksek) Si vas 

Kemalettin Kamu (ve Paris ulu-
mu siyasiye M.) Rite 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

Mühendis melctebi 

!zzet Arnkan Eskişehir 

Sadeddin Epikmen (Macaristan) !zmir 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 

Haydar Çer~el 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Cezmi Erçin 
Nazmi Topçuoğlu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Jtacim Çarıklı 
Yahya Sezni Uzay 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayerli 

Hiiseyin Cnhid Yalçın 
fnstatn Abdiilhalik Rrnda 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
J\Iazhar !ıfüfid Kansn 
fsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Zeki Mesud Alsan (ve Pariste) 
Fuad Ağı-alı 
Aziz Akyiirek 
Miinir Büsrev Göle 
Miinir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
1\lükerrenı Karaağa~ 

Atıf Baymdu 
Reşnd !ılimaroğlu 

Şiikrii ı:laracoğlu (ve Cenevre) 
Ahmed Hilmi Knlaç 

Alyon K. 

Amasya 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydrıı 

BalıkPsir 

Balıkesi r 

Balıkrsir 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çıınakkale 

Çanakkııl!' 

Çankm 
Çankn·ı 

('oru h 
Çonth 
Çonıh 

('orum 
('or n m 

Diyarhakır 

Elazığ 

Erzunım 

Erzurum 
CHresun 
Oiresun 
İsparta 

!stanbul 
İzmir 

!zmir 
Kayseri 

MitatAydın 

Razi Soycr 
Trabzon 
Ul'fıı 

Sadettin Serim Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker (ve Pııriste) Konya 

Kazım Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Emrullah Barkan 

Muttalib Ökcr 
l<'aik Kurdoğlu (ve Brüksel üni
versitesi) 

Hüsnü Yaman 
Hasan Rc§id Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Abmed İhsan Tokgöz 

1s;ail Çamaş 
IJüsnii Ç'ııkır 

lifemed Ali Yürüker 
Sü!Pymıın NPcmi Selmen 

Ziilıtü nunıkan 

Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Fııyik Öztrnk 

Galib P!'kel 

Hasan Saka (ve Pariste) 
Sırn Dıı:v (ve hukuk son sınıf) 

Memed Emin Yurdakul (ve hu
kuk) 
Şeref Uluğ 

Sını !çöz (ı>hli~·etnamcli ve 
idadi) 
nırıılıim l~tPm Bozkurd 

Rifat Vardar 

Konya 
TCiitnh~·n 
]\[a]ntya 

?IIalatya 

]\[un isa 

Manisa 
Maraş 

Maraş 

Ordu 

Ordu 
Samsım 

Samsun 
Samsun 

Samsun 
~eyhan 

~eyhım 

'l'ekirı'lıığ 

'l'okad 

Trabzon 
Tra.bzon 

U !'fa 
Urfa 

Yozgad 
Zonguldak 

Zonguldak 
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Nüvab mektebi 

Raif Dinç Rize 

Ahmed Cemal Karamuğla 

Ahmed Ulus 
Yahya Galib Kargı 
Tevfik Tımıell'i 
Lfıtfi Gören 
Ziya isfendiyaroğlu 
Cahid Çubukçu 
Ahmed Aksu 
Nuri Pabarbaşı 
Durak Salrııxya 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Sadettin rnz 

Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı (ve husus'i ) 
Haındi Kuleli 

Ali Rana Tarhan (Almanya ve 

Nafiz Aktm 
Rifat .Amz 
Tayfur Sökınen 
Memed Sanlı 
1smet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve hususi) 
Osman Işın 
Memed Şahin (ve husus!) 
Ziyıı Kararnursal (ve huımsi) 

Ferid ellil iiven (ve hukuk) 
Abidin Dave.r (Suuf 2 ve lis ) 

Orman· mektebi (Yüksek) 

Muğla Ahmed Sungur 

Orta. tahsiZ görenler 

Ankara 
Ankara 
Bitlis 
Bel n 
Çankın 

Diyarbakır 

Gazianteb 
Gazian te b 
Gümüşane 

Hatay 
Hatay 
!stanbul 
!zmir 
Kars 
Kırklareli 

Zühtü Akın 
Mcmed Seyfeli (ve lıususi) 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Osman Taner 
Kani Karaosman 
Halid Mengi 
Hasan Cavid 
Cemal Aliş 
Remzi Çincr (ve hususi ve Paris

te ulfımu siyasiye 
mektebindc maliye 
derslerine devam) 

Nazmi Trak 
1 

HaEL Nihad Boztepe 
Cemal Kovalı 

Posta, teZgraf (Yüksek) 

Belçika) 

Rii.şdiye taJı.sili görenler 

.Amasys 
Ankııra 

Antalya 
Burdur 
Çorum 
Edirne 
Eskişehir 

Gazianteb 
İstanbul 

Mustafa Bacak 
MemedErten 

Faik Soylu (ve lıususi) 

Mergube Gürleyük 

Ziya Başara ve (hususi) 

Daniş Eyiboğlu 

Münih Boya (ve husust) 

Mustafa Bozma 

Sanayii Mfise 

lçel 
İstanbul 

Reıısaın Şevket D~ 

Yozgad 

Kırklareli 

Kırşehir 

Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 

Rize 
S"mob 

Si'VaS 
Tekirdağ 

Trabzon 
To ka d 

İstanbul 

Kütahya 
Mara.ş 

N"ığde 

Sivas 

Sivas 

Trabzon 

Van 

Zonguldak 

Sürd 



!zzet Akosmıın (İsviçrede) 
Fethi Altay 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) 

Dr. Büsarnettin Kural 
Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulfısi Alata,ş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Mulılis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zilıni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 

Dr. Galib Kalıraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. AJöf Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kilzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Abdurrahman Melek 

Hamza Erkan ( enevre üniver
sitesi) 
Belkis Baykan (Tabiiye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 
Muammer Eriş (Riyaziye) 
Türkan Örs (Felsefe) 
Agah Sırrı Levend (Edebiyat) 
İsmail Haklrı Uzunçarşılı (Ede
biyat) 
Kasım Gülek (Paris, Columbia, 
Londra, Kembriç, Berlin üniversi
teleri - Hulruk) 
Ccmil Özçağlar (Fen) 
Nevzad Ayas 
Reşad Nuri Oüııtekin (Edebiyat) 
Tahir Berkay (Kısmen) 
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Ticaret mektebi (Yiiksek) 

Afyon K. 
Elitzığ 

Giresun 

Ağrı 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankın 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Edirne 
Erzurum 
Ga7.ianteb 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 

J 

Alımed Ovacık (kısmen ve 
Rcşid Özsoy (ve hukuk) 
Nasuhi Baydar 

lise) • 1çel 
Kayseri 
Malatya 

Tıb 

Dr. 1\{emed Ali Ağakay 
Dr. Ilasan Vasıf Som}·ürek 
Dr. Muhtar Beı·ker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Eı·el 
(ve Almanyada) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dı·. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dı·. Fuad Sora.ğman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dı·. Ali Süha Delilbaşı 
!Jr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Ahdülkadiı· Kı>mali Bayizit 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Ab.ravaya Manııaralı 
Dr. Rasim Fcrid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemrc (ve Ccnev-
re) 

tl niversite 

Veli Necdet Sünkitay (Jeoloji ve 
coğrafya) 

Tal!ıt Onay (Edebiyat) 
Alımed Şükrü Esmer (Amerikan ) 
Fakihc· Ö,vınen ( Coğrafya) 

İbrahim Aliıettiıı Gövsa (Cenevre 
ve hukuk) 
Bcııal Anınan ( Sorbaıı üniversi
tesi) 
HıL~an Ali. Yücel (ve yüksek mu
allim mektcbi Edebiyat Ş.) 
Nazmi !!kor (l..~or.an üniversitesi) 
SPhime Yunus 
Nuri Tamaı; (Kimya şubesi ve cc
zam) 

alilı Turgay (Kimya) 

Gaziantcb 
Giresun 
İçel 
lstanbul 

1stanbu1 
1zmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
1\fahıtya 

l\fRnisa 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 

Rize 

Diyarbakır 

ctiresun 
İstanbul 
lstaııhul 

f~tanbul 

!zmir 

1znıir 
lznıir 

hmir 

Kastsınıonu 

Kayseri 



Saciri Ertem (Edebiyat ve felsefe) 
Hikmet Bayur (Sorbon üniversi
tesi) 
Melilıa Ula.5 (Edebiyat) 
Şernsa İşcen (Fen) 
Hultısi Orııcoğ l u (tl;ıhiyat) 

Necmettin Sadak (Lion üııivcrsi -

Nuri Göktepe (Selanik) 
Emin Aslan 'I'okad (l\1ontpellier 
ve hukuk) 
'l'alısin Coşkun (Jlal kalı) 

lbrahiın Dıblan (ve Fransada l 
Alımeel Hanıdi Dikmen (ve Al-
ınanyada) 

J\ruhlis Erkmen (ve Alıııaıı.nıda) 

Kütahya 

Manisa 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
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tesi) 
Yahya Kemal Beyatl ı (Sorboıı) 

Hasib Ahmed Aytuııa (Sofya) 
J\Iuammer Develi (Fen ve dişc;i) 
Refet Ülgen (Riyazi.ye) 
Ilazim Atıl Kuyucak (Kolumbia 

Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
Tokad 
Urfa 

ve hukuk) Zotıguldıı.\t 

Ziraat ınektebi 

Aydın Yaşar Özcy (ve Almanyada) Manisa 
Rıza Erten (ve Fransadal J\Iardin 

Denizli Cavid Oral (Ainuınyada YC Siya-
Kast.anıonu s'l bi lgiler yüksek mektebi) Niğde 

Kocaeli Tevfik Tarman (ve AlmaııyıHl a) Seyhan 
1aki Bcknıen (Jiıılkalı ve Alınan-

Konya ya) Siird 
Kütahya Sıtkı Atanç (ve huk'Uk 2 sene) Tokad 

6 - Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Bcrç Türker 
!zzet Akosman 
llr. Hüsanıcttin Kural 
Aı· i f Baytın 
l>ı·. Taptas 
Eşref Demirel 
Falilı Rıfkı Atay 
Isınet lııönü 
Cczmi Erçiıı 

Dr. J\1üııir oykam 

Hilmi Ş rcmctli 
Kasım Gülek 
N!'rmrddin Sahir 
Ilasan Ccıııil Çanıbl'i 

1cvzad .Ayas 
Dr. Akif Arkan 
.\ 1 i Hıza Ere m 
fll. Kiazım Scvüktckiıı 
Veli ccdct Sünkit.ııy 

Almanca (74} 

Afyon K. Zeki Mesud Als an 
Afyon K. Aziz Sami h ll ter 
Ağı-ı Sa ffct Arıkan 
Aııkaı·a ~alih Ba~otaç 

Ankara A1.iz Altyürek 
.Ankara Gl. Pertev Demirhan 
Ankara (;J. Zeki Soydemir 
Ankara Bekir Kaleli 
Antalya Dr. Abdurrahman Melek 
Antalya Or. Ilasan Yası( Somyürek 

Balıkesir C:l. lhsan Sökıncn 
Bilecik (:J. !'ınal l\[ersinli 
Bingöl .\li Raııa Tarhan 
Bolu A tr( Bayrndrr 
Bursa Dr. Refik ay dam 
Çankırr Dr Tuğamiral Ilakkı Şinasi Erel 
Çorub C:alih Bahtiyar 
Diyarhakır Ol. .Kazım Korabckir 
Diyarbakır c:ı . Rcfct Bclc 

Diyarbakır 

Erzin~..an 

Erzincan 
Erzin,...an 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazian tc b 
Gazian te b 
Giresnn 

Giresun 
!~el 
Istanbul 
İ!! tanbul 
lstanbul 
İstanbul 
!stanbul 
Istanbul 
.İstanbul 



Sadettin Uı:az 
Ziya Karaınursal 
Hacer Dicle 
Salih Turgaş-
Suad Ha~i Ürgüblü 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Haındi Dikmen 
Ali Muzaffer Gökcr 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Recek Peker 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 

Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayas 
Fazıl Nazıni Örkün 
Tahir Berkay 
Rüştü Belrit 
Osman Şa.lıi.n.baş 

Sabit Sağo:oğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talat Onay 
Abdullah. :hiursaloğlu 
Abdiligani Türkmen 
Harndi Selçuk 
Memed Tecirli 
Emin lnankur 

:V clcd İzlıudak 
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İstanbul Dr. Rıza Levent Maı;dln 
İstanbul Muhittin Birgen Mardin 
Kastamonu Orgeneral İzzettin Çalışlar Muğla 

Kayseri Cavid Oral Niğde 

Kayseri Dr. Alıravaya Marmaralı Niğde 

Kocaeli Ahmed lh.sau Tokgöz Qı;du 

Konya Harndi Yalınan Ol/du 
Konya Dr. Saim Ali Dilemre Rize 
Konya Amirat Falıri Engin Samsun 
Konya Daınar Arıkoğlu Seyhan 
Kon yP Gl. Naci Eldeniz Seyhau 
Kütahya Tevfik Tarman Seyhan 
Kütahya Naki Bekmen Siird 
Kütahya Necmettin Sadak Sivas 
Malatya Rahmi Apak Tekirdağ 

Malatya Muammcr Develi Tokad 
Manişa Celiil Arat Yozgad 
Maraş Hüsamettin Okan Zonguldak 

Arabca (41) 

Ankara Hüsnü Özdamar İsparta 
Antalya Fuad Köprülü Kars 
Aydın Fuad Gökbudak Konya 
Balıkesir Mustafa Ulusan Konya 
BaltkPsir Naim Hazim Onat Konya 
Bursa Besim Atalay Kütahya 
Bursa Emrullah Barkan Malatya 
Bursa Hasan Reşid Tankut Maraş 
Çankırı Mansur Bozdoğan Maraş 
Denizli 

Muhittin Birgen Mardin 
Diyarbakır 

Edirne 
Hazim Tepeyran Niğde 

Eliizlğ 
Harndi Yalınan Ordu 

Eskişehir 
Raif Dinç Rize 

Gazian te b Şcfik Özdemir Siird 

Giresun Abdurrahman Naci Demirağ Shms 

Hatay .., em ·ettin Günaltay Sivas 

Hatay Hakkı Ungan Van 

Hatay 1 b ra him Arvas Van 
Hata:r Ccliil Arat Yozga.d 
İçel V cl ed İz budak Yozgad 

Azerice (1) 

Yozgad 



Gallb Pekel 

Ber~ Türker 
Esad Uras 
Fevzi Daldal 

Yahya Galib Karğı 
lsmail Ilaklı:ı Uzuııçarşılı 

Yahya Sezai Uzay 
Kasım Gülek 
Mustafa Fehıni Gerçeker 
Kevzad Ayas 
Fazıl Nazıııi Örkün 
lsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talat Onay 
Emin İnankur 

AI i Çetinkaya 
Berç Türkcr 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçcl 
t zzet Ak osman 
l\f~hruro Gönenç 
Dr. Hüsan:ı ttin Kural 
Esad Urıı.s 

Aka Gündüz 
Arif Baytuı 
Belkis Ba~·kıın 

Dr. Taptas 

Falilı Rıikı Atay 
Fevzi Daldal 
t sm ct t n.ön.ii 
l\luammer Eriş 
Mümtaz Öknıen 
Cczmi Erçin 
Dr. Cemal •runca 
Dr. Münir Soykam 

'l'Wk~n o~ 
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11-uıgarca ( 2) 

Tokad Hasib Ahmed Aytuna 

Ermenice (6) 

Afyo.u K. 
Amıı.sya 

Ankara 

Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bu rı~& 
Bursa 
Çanları 

Çorum 
Diyarbakır 

Elazığ 

Eskişehir 

Giresun 
!çel 

CemilAtay 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

F'arsca ( 26) 

Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazim Onat 
Bcsim Atalay 
liikmet Bayur 
IIuzim Tepeyı·an 
Ali Canib Yöntem 
Raif Dinç 
Ruşeni Barkın 

Şeınscttin Günaltay 
llakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
V cl cd İzbudak 

Fransızca (298) 

Afyon K. 
Afyon K. 
A.fyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Atıkara 

Ankara 
.Ankara 
Ankara 
Ankara 
Alıkara 
.Ankara 
An ta \ya 
Antalya 
Antalya 

An tat !'ll 

Agatı Sırrı Levend 
Dr. Hulılsi Alataıj 

Dr. Mazhar Ge:mıen 
Dr. Şakir Şener 
·azmi Topqıığlu 

F'ahrettin Tiridoğlu 
Gl. KfLzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Tlilmi ŞercmeUi 
tsrnail Hakkı Uzun~arşılı 
Yahya Sezai Uzay 

Dr. Muhli Suncr 
Kasım Gülck 
Salih Bozok 
F'criduu Flikri 
Ncrmeddin Sıı.lıir 

emil Özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
J.:min Yerlilmya 
F thi O~a.r 

Tokad 

SinQb 
Van 
Van 

Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 

' Manisa 
Niğde 

Ordu 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Van 
Van 
Yozgad 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Ay dm 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Ba.lık.ıısi r 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkcs.ir 

Bjlecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bohı 
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Itasan Cemil Çambei Bolu Salih Başotaç Erziııcaıi 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd Burdur Aziz Akyürek Erzurum 
İbrahim Necnıi Dilmen Burdur Dr. Alımed Fikri Tu zer Erzurum 
Atıf Akgüç B~rsa OL Pertev Demirhan Erzurum 
Dr. Oalib Kahraman Bursa Ul. Zeki ı::loydemir Erzurum 
Dr. Refik Güran Bursa J\ [üııir Hlisı·ev Göle Erzurum 
Dr. Sadi Kontık Bursa , alim Altuğ Erzurum 
Fat in Güvendiren Bursa Şükrü Koçak Erzurum 
Fazlı Oi.ileç Bursa 1 s tam at Özdaınar Eskişehir 

Ol. Naei Tnıaz Bursa !zzet Arnkan Eskişehir 

Muhittin Baba Pars Bursa Yusuf Ziya Özer Bskişelıir 

Nevzad Ayas Bursa Bekir Kaleli Oaziantelı 

Rcfct Canıtez Bursa Dr. Abdurrahman Melek Gaziantcb 
Atıf Kamçıl Çanakkale Dr: l\fem()d Ali Ağakay Gazian te b 
Avni Yukııruç Çanakkale Ömer Asım Aksoy Gazian te b 
Hilmi Ergeneli Çanakkale Dr. Ha~an Vasıf Sonıyürek Giresun 
Reşad Nuri Güntekin Çanakkale Ol. ltısan Sökmen Oiresun 
Rusulıi Bulayırlı Çanakkale Mlinir Akkaya Oiı·esuıı 

Ziya Oevher Etili Çanakkale Nafi Atu[ Kansu Giresun 
Dr. Akif Arkan Çankırı Talat Onay Giresun 
Fazı! Nazmi Örkün Çankırı Edib Servet Tör Gümüşane 

Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı Şevket Erdoğan Gümüşane 

Abdüllıalik Renda Çankırı Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane 

Ali Riza Erenı Çoruh Harndi Selçuk Hatay 
Asım Us Çorulı 1zzet Ulvi Aykurd Hakkari 
Atıf Tüzüıı Çoruh Dr. Muhtar Berker İçel 
J\Iazhar Müfid Kansu Çoruh Ferid Celal Güven İçel 
Dr. Mustafa Cantekin Çorum Ol Cemal Mersinli İçel 
Eyüb Sabri Alegöl Çorum Kemal Turan İsparta 
İsmail Kemal Alpsar Çorum Renizi Ünlü İsparta 
Nuri Kayaalp Çorum Abidin Daver İstanbul 
Şakir Baran Çorwn Alımed Şi.ilcrü Esmer İstanbul 
Dr. Haındi Berkman Denizli Ali Kiimi Aleyüz İstanbul 
Dr. Kazım Samanlı Denizli Ali Rana Tarhan İstanbul 
Emin Aslan 'l'okad Denizli Atıi Bayındır İstanbul 

1ecib Ali Kü~üka Denizli Dr. Refik Saydam İstanbul 
Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbalar Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Gl. Kiazım Scvi.ilctekin Diyarbakır Fakilıe Öymen İstanbul 
Yeli Necdet Sünkitay Diyarbakır C:alib Balıtiyar Oöker ! stanbul 
Zeki 1\fe ud Alsan Diyarbakır Gl. Kazım Karabekir İstanbul 
Dr. Fatma Mernik Edirne Gl. Refet Bele İstanbul 
Faik Kaltakkıran Edirne 1 hrahiın Alaettin Oövsa İstanbul 
Osnıaıı Şahinbaş Edirne aliilı Cimcoz İstanbul 
Fazı! Ahmed Aykaç Elazığ Şükrü Ali Öge! !stanbul 
Fethi Altay Elazığ Ziya Karaınursal !stanbul 
Fund Ağralı Elüzığ Bcnal Arıman İzmir 
Fuad Ziya Çiyiltepe Elazığ Celal Bayar İzmir 
Abdilihak Fırat Erzincan Dr. Mu tafa Bcngisu fımıir 
Aziz amih 11ter Erzincan H ıılil Mcnteşe fzmir 
Saffet Arıkan Erzincan Hasan Ali Yücel İzmir 



Kumi! Dursun 
Malııııuu Esad Bozkurd 
1\Ieıned A ldeınİr 
Nazıni llker 
Rcşad lllimaroğlu 

Şclıiınc Yunus 

Şükrü Sameoğlu 

Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
r.ı. Muhittin Akyüz 
ll üsı·pv 1\:ı zıldoğan 

Şt>ı·a !'eli i n Karacan 
lh. Tt'vl'ik ı\ slaıı 
Nuri Tanıaç 
H arı!' Or ha.'' 
Tahsin ( 'o~kan 
.\lıııwıl llilmi 1\alaç 
Faik Ba~·snl 

Nazıııi 1'okeı· 

::-ladettin Scriııı 

S;ılih Tur~ay 

!-luad 1 [ayri Cq.(ühlü 
Dr. l<'uad l:ıııay 

J>ı·. ll ii si'.'· in Ülkü 
J fıızim Biirckçi 
Ali Dikmen 
Dı·. Fuad Sorağmaıı 
l lım lı im Sürı>~·ya Yiğit 

1hnılıim Dıblan 
liıralıim Tolon 
Kt'mnlcttin Olpak 
Orgrneral Ali Said Akbaytuğao 
Raliih Yargı 

Al i .Mııza ffer Uökcr 
Ali Rıza 'l'ürel 
lh. Osman ş,.,·ki Uludağ 

Fmıd ( :iiklıudak 
(iıılilı (;ü}tekin 
(;1. Ali l•'und L'elıesoy 

Kılzıllı Okay 
Şc\'ki Ergün 
.\l tıcttiıı Tiriuoğlu 

Dr. Ali Sülıa lklillııı~ı 

Bı•siııı , \l ıılay 

ll üseyiıı Rahmi Gürpınar 
)luhlis Erkmen 
Rt•e!'b P<•kcı· 

Sudri Erteııı 

\ 't•dil lTZI(Örcn 
ıır . Hilmi Oyta~ 

İzmir 
İzmjr 

İzmir 

l zmir 
İzmir 
lzmir 
lzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastanıonu 

Kaslamonu 
Kastamonu 
Kast amon u 
1\a,,·scri 
1\ayseı·i 

Kayseri 
Kaysrı·i 

Ka,rscri 
Ka.vscri 
Kıı·klarcli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
KocncH 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
l ütahya 
Kütıılıya 

Kiilııhya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütalıya 

Küuıhya 

Kütahya 
l\Iıılutyu 
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Eııırullalı Barkan 
1; 1. Osman Koptagel 
~lalııuud Nedim Zabcı 
MiJıı·i Pektaş 

i\Tuttalib Öker 
t\'usulıi ~ydar 

\'asıf Çmay 
Dr. !:)aiın Uzel 
!•'aik Kurdoğlıı 
lliknı ct Bayur 
lliisnli Yaman 
Kfızını Nanıi Duru 
Osman Erçin 
Ht•fik lnce 
Hith·an Naliz Edgüer 
Ya~ar Özcy 
Or. Keınali Bayizit 
Ilasan Rcşid Tankut 
~lıınsur Bozdoğan 

Jlr. Riza Levent 
C: 1. Seyfi Düzgören 
Hasan llfeneıııencioğlu 

Iri'an Fcrid Alpaya 
:'IIuhittin Birgen 
Hiza Erten r 
( 'cnıal Karanıuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgrneral İzzeddin Çalışlar 
Sııtlullalı Güney 
Yunus Naili 
Şükrü Ataman 
Cnvid Oral r 
Dr. Abmvaya Mar.ııaralı 
Or. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
, aim Erem 
Alımed İlısan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Or. Vehbi Demir 
Harndi Yalınan 
ı~mail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Dr. Srum Ali DUemrc 
l<'uad Sirmen 
Kemalettin Kamti 
Hüsnü Çakır 
Moliha Ulaş 
lifemed Ali Yörüker 
Ruşcni Barkın 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

. Maraş 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
llrardin 
Mardin 
Mardin 
lifuğla 

Muğlıı 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsım 

Samsun 
Samsun 
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Süleyman Noomi Selmen Samsun Galib Pekel Tekad 
Zülıtü Dorukan Sıımsun Hasib Alımed Aytuna Tokad 
Ali Münif Yegena Seyhan Muarnmer Develi Tok ad 
Gl. Naci Eldeniz Seyhan Nilzun Poroy Tokad 
Hilmi Uran Seyhan Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Salahattm Çam Seyhan Harndi Ülkümen Trabzon 
Sinan Tekelioğlu Aeyhan Ilasan Saka Trabzon 
Şernsa lşeen ~eyhan Mitat Aydın Trabzon 
Tevfik Tarman Seyhan Salise Abanozoğlu Trabzon 
Ali Rıza Esen Siiı·d Sırrı Day Trabzon 
Naki Bekmen Siird Mitat Yenel Tunceli 
Şefik Özdemi:r Sürd Sami Erkman Tunceli 
Cemal Aliş Sinob Ol. Ahmed Yazgan Urfa 
Cemi! Atay Sin o b Razi Soyer Urfa 
Cevdet Kerim !ncedaYl Sinob Refet Ülgen Urfa 
Yusuf Kemal Tengirşenk Sinob Sami !şbay Urfa 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas Şeref Uluğ Urfa 
Atıf Esenbel Sivaı~ Hakkı Ungan Van 
Hikmet Işık ~iv.a~ Jbrahim Arvas Van 
:Mitat Şükrü Bleda ~i vas Alımed Sungur Yozgad 
-ecıncttin Sadak Si va~ Celal Arat Yozgad 

Remzi Çiner SivM Ekrem Pekel Yozgad 
Şemsettin Giinaltay Sivas Sırrı !çöz Yozgnd 
Cemil Uybadm 'J'<'kirdağ Halil Türkmen Zonguldak 
Fayık Öztrak 'fekird~ Hazim Atıf Kuyucak Zonguldak 
Raluni Apak TE>kil'dağ l brahim Etem Bozkurd Zonguldak 
Yahya Kemal Beyatlı TP!ı:irdağ Rifat Vardar Zonguldak 
Cemal Kovalı Tok ad Şinasi Devrin Zonguldak 

Gürcüce (1} 

Osman Şahinbaş Edirne 

!ngilizce ( 50) 

Ali Çetinkaya Afyon K. Mustafa Abdülhalik Renda Çankırı 

Berç Türker Afyon K. ecib Ali Küçüka Denizli 
Mebrure Gönenç Afyon K. Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbalnr 
Esad Uras Am'8Syıı Yeli Necdet Sönkitay Diyarbakıı' 

Dr. Taptas Ankara Zeki Mesnd Al.san Diyarbakır 

Muammcr Eriş Ankara Zülfü Tigrel Diyarbakır 

Cezıni Erçin Antalya Fazı! Aluncd Aykaç Elazığ 

Adnan Menderes Aydın Fetlıi Altay Elazığ 

Kasun Gülek Bilecik Aziz Akyürek Erzurum 
Fethi Okyar Bolu Gl. Pertev Demirhan Erzurum 
Hasan Oemil Çambel Bolu Ömer Asım AksoJ: Oazianteb 
Ziya GeV'ber Etili Çanakkale Gl. Cemal M rsinli 1çel 
Faıtl Natmi Orkün Çankın Ahmed H mdi Denizmen !stanbul 
Büseyin Oahid Yalçın Ça.ııkın Alımed Şükrü Esnıer l stanbnl 
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Ali ıcami Akyüz Istanbul Muhittin Birgen Mardin 
Ali Rana Tarhan İstanbul Amiral Fahri Engin Samsun 
Atıf Bayındır ts tanbul iHcliha maş Samsun 
Ziya Kaı·amursal İstanbul Ali Münif Yeğena Seyhan 
Rauf Orbay Kastamonu Şcfik Özdemir Siird 
Salih Turgay Kayseri Yusuf Kemal Tengirşenk Sinob 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri Rahmi Apak Tekirdağ 

Vedit Uzgören Kütahya Rcfct Ülgen Urfa 
Mihri Pek~ Malatya Hazim Atıf Kuyu.!ak Zonguldak 
Faik Kw·doğlu Manisa Şinasi Devrin Zonguldak 
Hikmet Bayur Manisa Yusuf Ziya Özençi Zonguldak 

Ispanyolca (1) 

Berç Türker Afyon K. 

ltalyanca (12) 

Berç Türker Afy()n K. Dr. Mustafa Bengisu hmir 
AtıfAkgüç Bursa Dr. Hilmi Oytiiç Malatya 
llilıııi Ergeneli Çanakkale Fuad Sirmen Rize 
Fazı! Nazmi Örkün Çankın Illitat Şükrü Bleda Sivas 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı Harndi Ülkümen Trabzon 
Çalıid Çubukçu Diyarbakır Celal Arat Yozgad 

Kıpçakça (1) 

V cl ed lzbudak Yozgad 

Kürdçe {2) 

Hakkı Ungan Van Münih Boya Van 

Lati-nce {1) 

Fazı! Nazmi Örk:iln Çankırı 

M acarw ( 1) 

Sadettin Epikmen lznıir 

Rumw {24) 

Ben: Türker .Afyon K. Patin Güvendiren Bursa 

Dr. Taptas Afyon K. Pazlı Oüleç Bursa 

Dr. Bınin Cemal Suda Bolu Pazıl Nazın.i Örkün Çankırı 
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Mustafa .Abdülhalik Renda Çankırı Orgeneral 1zzeddin Çalışlar Muğla 

1stamat Özdamar Eskişehir Dr. Alıravaya Marmaralı Niğde 

Dr. Memed Ali Ağakay Gazian te b Ruşeni Barkın Samsun 
Gl. İhsan Sökmen Giresun Zühtü Durukan Samsun 
Münir .Akkaya Giresun Hilmi Uran Seyhan 
Benıil Arıman !zmir Naki Bekmen Siird 
Memed Aldemir !zmir .Atıf Esenbel Sivas 
Kiini KarOOBIIlan Manisa Sırrı Day '!'rabzon 
Dr. Rıza Levent Mardin Sami Erkman Tunceli 

Rusça (12) 

Osman Şahinbaıı Edirne Şükrü .Ali Ögel İstanbul 
Aziz Samih İlter Erzincan Kahraman .Arıklı Kars 
Salim Altuğ Erzincan Gl. Seyfi Düzgören Mardin 
Şükrü Koçak Erzincan Muhittin Birgen Mardin 
Gl. İhsan Sökmen Giresun Rahmi .A.pak Tekirdağ 

Gl. Inzım Karabekir !stanbul Has.ib .Ahmed .A.ytuna Tokad 

Tatarca {1) 

Veled İzbudak Yozgad 

'l'iirlcmence (1) 

Veled !zbudak Yozgad 

Uygurca (1) 

·veled !zbudak Yozgad 



7 - Sayın üyelerin ihtisaslanna göre tasnifi 

lJısuıı •rav 
Ekı·eın Eı·gun 

Mümtaz Ökmen 
Nurnan Aksoy 
Rasilı Kaplan 

Aı.lııan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 
1\e~nıcdd iıı Sahir 

Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
.Aıtıi .Aıkgüç 

Muhittin Baba Para 
Fazd Nazmi Örk:ün 
Ziya lsfeııdiyaroğlu 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Nccib Ali Küçüa 
Yusuf Başkaya 

Zeki Mesud .A.lsan 
Abdüllıak Fırat 

fstamat Özelarnar 
Yusuf Ziya Özer 
AJımed .A!ksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrm Aıkııoy 
l sıııail Salıuncu 

D u rıı.k Sakarya 

Bekir Sıtkı Kunt 
J lameli Selçuk 
Kemal Turan 
Atıf Bayındır 

Halil Mentcşe 

Mahmud Esad Bor.kurt 
Rahmi Köken 
Rcşad Mimaroğlu 

Şükrü Sııraooğlu 

Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Rcşid Özsoy 
Suad Hayri Orgüblii 

Adliyc V8 Hukuk (79) 

Ağrı (ve maliye) 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya (ve içtimaiyat) 

Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkeııir 

Bingöl 
Bingöl (ve idare ve matbuat) 

Bitlia 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbuat) 
Buraa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çankıı•ı (ve dil ve maarif ve tarih) 
Çankırı 

Çorum 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve maat) 
Diyarbakır (ve ulfunu içtimaiye n ~yuiye) 

Erzincan (ve askerlik) 
Eski4ehir 
Eskişehir (ve tarih ve dil) 
Gazi Anteb (ve ziraat) 
( ıa:ı.i Anteb ("e askerlik ve iktısad) 
.Qazi Anteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ·ticaret ve iktısad) 
Oüm~ne (ve idare ve belediyecilik, ticaret) 

Ilatay (ve edebiyat) 
Hatay 
!sparta (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çi!tçilik) 
l zmir (ve çi!tçillk) 
t ztnir (ve ik:tisad) 
İzmir (ve lıesab işleri ve idare) 
lzmir (ve iktısad) 
Kırrs (ve maari!) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kays-eri 
Kayaeri 



Bürhanettin Denker 
Şevket Ödül 
Ragıb .Aıkça 

Salah Yargı 
Ali Rıza Türe! 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
!zzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alaettin Tiridoğlu 
Emrullah Barıkın 
Asım Tümer 
Kenan Orer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Mıenemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Ki tabcı 
Yunus Nadi 
Harndi Şarla.n 
Ali Zırh 

Fuad Sirmen 
Raif Dinç 
Sinan Tekelioğlu 
Cemi! .&tay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Nii.zım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Allımed Barutçu 
Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Hazim Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Arif Baytın 
İsmet İnönü 
GL Kii.zım Özalp 
Salih Bozok 
Fethi Okyar 

Hasan Cemi! Çambel 
Gl. Naci Tma.z 
Atıf Kamçı! 
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Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktısad) 
Muğla (ve iktisad ve m&tbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 

Rize 
Rize 
Seyhan (ve askerlik ve idare ve jandarma) 
Sinob 
Sinob (ve iktısad) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak (ve tı.:t ısad ) 
Zonguldak 

Askerlik (68) 

Aiyon Karahisar 
Ağrı 

Ankara (ve nafia) 
.Ankara 
Balıkesir 

Bilecik (ve jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 

Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
ÇanaJı:kale 



Ali Rıza Erem 
Eyüb Sabri Alkgo1 
Gl. Kiazım Sevilirtekin 
Fuad Balkan 

F'uad Ziya Çiyiltepe 
Alıdülhak Fırat 

Aziz Samili İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Pcrtev Demirhan 
Ul. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Bekir Kaleli 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbun 
U 1. Cemal Mersinli 

Gl. Kazım Karabekir 
O I. Refet Bel e 
Şükrü Ali Öge! 
GL Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettİn Karacan 
Zihııi Orhun 
N azmi Toker 
Biirlıancttin Denker 
1brahim Tolon 

Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 

Mahmud Nedim Zabcı 
Vıısıf Çmay 
Osman Erçin 
~l. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Oı·general 1zzeltin Çalı~lar 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 

Naşid Fırat 

Ruşeni Barkm 
Gl. aci Eldeniz 
lbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim İncedayı 
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Çoruh (ve ~imendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 

Edirne 

EI.a.zığ (ve idare ve şimendifercilik ve ligortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Gazianteb (ve hukuk ve iktısad) 

Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 

Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 

!çel 

lstanbuJ (ve maarif ve içtimaiyat) 
lstanbuJ 
!stanbul 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 

Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik ) 

Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 

Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük ~leri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 

Muğla (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 

Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhan (1·c hukuk I'C idare ve jandarma) 
Sin o b 



Atıi Esenbel 
Gl. Akif Oztekin Erdemgil 
Cemi! Uybadrn 
Rahmi Apak 
m. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
Celal Arat 
Halil 'l'ürkmeıı 

Ahmed. Hamdi Denizmen 
Rauf Orbay 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Ozençi 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Riint Arnz 

Kasım Gülek 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Sabit Sağrroğhı 
Remzi Ünlü 
Celal Bayar 

tzzet Erdal 
Nıısuhi Baydar 
Salfılıatti>\ Çam 

Nnim Erem 
Ali ' Rıza Esen 
Gl. Ahmed Yazgan 

Mcbrure Gönenç 
Nafiz Aktm 
Feyzi Sözener 
Iskender Artun 
Aziz Akyü:r k 

nkiye Elgün 
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Sivas (ve zootekni) 
Sıvas (ve Türk dlli) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 

Tokad 
Toknd (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
't'uml('li (ve koopcrati[<;ilik ve hağrılrk) 

Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (4) 

!stımbul (ve ticaret) 
Kastamonu 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisli~i) 

Ba11kacılık ( 13) 

Afyon Kırruhisar (ve iktısad ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisııd) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 

Bilecik (ve iktisad ve maliye ve ticaret) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elazığ (ve iktisad) 
Elazığ (ve çiftçi lik ve idare) 
İsparta 

!zmir 
Konya (ve Jıukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (Edebiyat ve iktisad ve ticaret) 

eyhan (ve maliye) 

Baytar (3) 

Niğde (ve eczacı) 
Siird 
Urfa 

lhlediy ec ilik ( 16) 

.!.fyon Karahillar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzinean (ve hesab işleri) 
ErzuTum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 



Durak Sakarya 
Turhan Cemal Beriker 
C:alib Bahtiyar Gökeı: 

Benal Arıman 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Hikmet Işık 
l\T crgu he Gürleyük 
Şeref Uluğ 

Ziya Arkant 

Fa ki he Öymen 

Ceımı l Akçın 

'l'ayfur Sökmen 
Adııım ~Iendereş 

Nuri Göktepe 
l\[emed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lfıtfi Gören 
Memed Sanlı 

İsmail Kemal Alp.sar 
Emin Aslan Tokad 
Yu.~uf Ba~kaya 

Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 
Salih Başotaç 
Nafi1. Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 

Pikret Atlı 

Abdullah Mursaloğlu 
Alıdülgani Türkmen 
l\!emed Teeirli 
Ahmed Ovacık 
Tl iisnü Özdamar 
!Tali! Mcnteşe 
Mahmud Esad Bo..:kurd 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
'l'ahsin Coşkan 
Harndi Kuleli 
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C:üırıiişanc (ve idare, hukuk ve ticaret) 
tçel (ve ticaret) 
Istanbul (ve iktisad ve maarif) 

İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve roı:ıliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve içlare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğ1·a[ya (1) 

l stıml.ıul (ve maarif) 

Çiftçilik ve ziraat ( 57) 

Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aytlm (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 

Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkcılılı:) 
Burdur 

Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbakır 

Edirne 
ElAzığ (ve bankacılık ve idare) 
Erz.incan (~e eczaeılık) 
Erzurum 
Eııkişeh ir (ve ticaret) 
llazianteb (ve hukuk ) 

O ircsu n (ve askerlik) 
Hatay 
Ilatay 
Hatay 
1çcl (ve ticaret) 
tsparta (ve ticaret) 
İ:ımıir (ve hukuk) 
lzn.Ur (ve hukuk) 
fzmir 
Ka~ı~ (\·e tieaı:et) 
Kııstamonu 

Kırklareli 



Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
İbrahim Dıblan 

Ahmed Harndi Dikmen 
Muhlis Erkmen 

Hüsnü Yaman 

Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
Memed Eı-ten 

Ziya Kayran 
Riza Erten 
david Oral 

Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Naşit Fırat 

Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Ata.nç 
Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Beriray 

Sa.dullah Güney 
Aıniral Fahri Engin 

İbrahim ecıni Dilmen 
Fazı! Nazmi 'örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. ?tfemed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Naim Hazim Onat 
Besiın Atalay 
Emrullah Barkan 
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Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya (Bağcrlık ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 

Manisa (ve idare ve iktiBad ve ınaarif, orman 
ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 

Mardin (Neba:t hastalrkları) 
Niğde 

Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilatı) 
Siird (Ziraat ve ziraat kimyıısı) 
Siird (Nafia işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 
Sıvas 

Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve ornımı ve ticaret) 
Tunceli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve iktrsad ve ticaret) 

Debağat (1) 

Denizli (ve İktısad ve ticaret) 

Deniz işleri (2} 

M·uğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dı?. (11) 

Burdur (ve tarih ve hukuk. ve matbuat) 
Çankın (ve ilı.uku:k ve maarif ve ·tarili) 
Eski~ir (ve tarih ve hukuk) 
Gazi .Anteb (ve tababet) 
Gazi .Anteb (ve hukuk ve edebiyat ve ma.arif) 
İzmir (vQ edebiyat ve nıaarif) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 



Gl. Aki! Öztekin Erdemgil 
Veled İzlıudak 

Hakkı K.ılıcoğlu 

Fethi Okyar 
Hü~eyiıı Calıid Yalçın 

(;1. Pcı·tev Demirhan 
G 1. lhsan Sökıncn 
Ahmed Şükrü Esmer 
nı. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fund Gebesoy 
Vcdit Uzgören 
Hikmet Bayur 
Ruşeııi Barlan 
Yahya Kemal Beyatlı 
Celal Arat 

M uaınmer Develi 

Muzaffer Akpmar 
Salih Başotaç 
.1\uri Taınaç 
Riza Saltuğ 
Naim Eren 
Ekrem Pekel 

Aka Gündüz 
~'alih Hıfkı Atay 
Agah Sırrı Levend 
ll ay ı·cttin Karıın 

N<'cmeddin Sahir 
Il asan Cemi! Çaınbcl 

1 bralıiııı N cemi Dilmen 
Muhittin Baba Pars 
Reşad ruri Güntekin 
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Sıvas (ve askerlik) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

Din {1) 

Muş (ve içtimaiıyat ve askerlik) 

Dipıomasi {13) 

Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtiinaiyat ve edebiyat) 
Brzunun (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
lstanlıul (ve maarif) 
Kars (ve askerlik) . 
Konya (ve tarih ve maarif ) 
Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgad (ve ıuıkerlik) 

Di§çı'lik {1) 

Tokad (ve maarif~ 

Eczacılık ( 6) 

Balıkeair 

ErZincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisad) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Edebiytıt ve matbwı,t ( 44) 

Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 

Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve nıatbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 



Ziya Gevher Etili 

Hüseyin Ca!rid Yalçm 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 
Fazıl .Ahmed .Aykaç 
Ömer .Asım .Aksoy 
Talat Onay 
!zzet IDvi .Ayk:urd 

Bekir Sıtkı Kunt 
Ferid Celal Güven 
Kemal Tnran 
Abidin Dııver 
İbrahim Alaettin Gövsa 
Saliili. Cimcoz 

Benal Arıman 
Hasan Ali Yücel 
Fuad Köpriilü 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazim Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sadri Ertem 
Nıı.suhi Baydar 
Yunus Nadi 
.Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali· Canib Yöntem 
Kemalettin Kamft 
Meliha Ulat 
Cemal .Aliş 

Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Hanıdi Ülkümen 
Haydar Rii§tü Olcteın 
Meıned Emin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rü§tii Bekit 

Türkiiıı Ors 
Nevzad Ayu 
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Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 

Çan<kı:rr (ve diplomasi v.e içtimaiyat) 
Çoruh (ve ınaliye ve iktrsad ve nıaarif) 
Diyarbakır 

Elazığ (ve ınaarif) 
Gıı:zi .Anteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
Hakkari (ve maarif) 

Hatay (ve hukuk) 
İçel 
lspar.ta (ve hukuk ve ticaret) 
1stanbu1 (ve maarif) 
İstanbul (ve maarif) 
!stanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtiınaiyat) 
İznıir (ve dil ve ınaarif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 

Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktısad ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktrsad) 
Ordu ( 'V1I ticaret ve iktısad) 
Ordu (ve ınaarif) 
Rize (ve i~aiyat ve iktısad) 
Sa= (ve maarif) 
Sin o b 

Sivas (ve içtimııiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
-Trabzon · 
Trabzon (ve hukuk) 
ll'unoeli 
UrfA 

Evkaf (2) 

Çorum (ve idare) 
Diyaııbakır 

FeZsefe (2) 

Antalya (ve maarif ve içtimıı.iyat) 

Buraa (ve maarif ve içtimaiyat) 



Gl. Seyfi Düzgören 

Aka Gündilı 
L~tfi Gören 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rusuhi Bulayırlı 
İskender Artun 
Reşad Mimaroğlu 

l zzet Özkan 

Rasih Kaplan 
Türkan Örs 
Nevzad Ayııa 
Hüseyin Calıid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kiı.mi Akyüz 
Gl. Kiı.zım Karabekir 
Benal Arnnan 
Muhittin Birgen 
Hakkı Kılıooğlu 

Kemalettin Kam~ 
Necmettin Sadalt 

Esad Uras 
!smail Hakkı M=cu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Ti ritoğl u 
Foyzi Sözener 
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Gümrük i.şltri (1} 

Mardin (ve aakerlik) 

Halkçılık (2) 

Ankaua (ve. matbuat) 
Bolu (ve idar ve ziraat) 

Harita (1} 

Malatye. (ve kadastro ve askerlik') 

Hayvancılık (1} 

Aydın (ve ziraat) 

Hes ab i§l8ri ( 5) 

Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 

, İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşeıur 

lçtimaiyat (12) 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Çankırı· (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbalar (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyeeilik) 
Mardin (maıırif ve iktisad) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisad ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 

ldare (77} 

Amasya 
Amasya 
Ankan (ve i,k:tsad ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 



Hacim Çarıkh 
Yahya Sezai Uzay 
Ncemeddin Sahir 
Lfttfi Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaı: 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa .A:bdülhalik Renda 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kıı.nsıı 
!smail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp -

Süleyman Köııtekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinb114 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağiroğlu 
Aziz .Akyürelı: 
Münir Büsrev Göle 
Osman Işm 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir .Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Atıf Baym<lır 

Ziya Karaınursal 
Reşad Mimaroğlu 

Esad Ozoğuz 
Şerafettin Karacan 

Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kııl89 
Nazıni Toker 
Sadettin Seriın 
Hazim Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak: 
K&zıın Gürel 
K8.zıın Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Oker 
Dr. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 
llasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuila 
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Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl (ve adiiye ve matbuat) 
Bolu (ve halkcılı.k ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankın (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh (ve maliye) 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve baıı.kacılık) 
Edirne 
Elazığ {ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elazığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve ·belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktısad) 
İzmir (ve hesab işleri ve amme hukuku) 

Kars 
Kars (ve askerlik) 
Kastamon'llı (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktısad) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafia) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve tababet) 
Manisa (ve iktısad ve maarif ve ziraat) 
Maraş 

Maraş (ve iktistd) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 



Hazim Tepeyran 
İsmail Çamaş 
Ilüsnü Çakır 
lifemed Ali Yörüker 
~üleyman Neeıni Selmen 
Zühtü Dııru:kan 
Ali Münif Yeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Siıııın Tekelioğlu 

Şemsettin Günaltay 
Ziya Başara 
Cemi! Uybadm 
l~uyık Öztrak 
Galib Pelı:el 
Hakkı Ungan 
lbı·alıim Arva.s 
i\Iün~b &ya 
Sırrı İçöz 
Hali l Türkmen 
lbralıim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 

Berç Türker 
Ilamza Erkan 
Haydar Çerçel 
l<'cvzi Daldal 
t'l'zmi Erçin 
Nazmi Topcoğlıu 
Kasım Gülek 
Asım Us 
Tahir Berkay 
Fethi .Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 

1 iffilail Salıuncu 
Hasan Fehroi .Ataç 

Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karamuraal 

Kamil Dul'81l.ll 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Sarneoğin 

Muharrem Celal Bayar 
Riza Saltuğ 

- 475-
Niğde 

Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
SeyJıan 

Seyhan 
Seyhan (ve a.skerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve lıultul1 \ 'C jııııdarınıı) 

Siva.s (ve maarif) 
Sivas 
Tekir<lağ (ve askerlik) 
Telı:ir<lağ 

Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maari!) 

lktısad ( 43} 

Afyon Karahisar (ve 'bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 
Afyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya (ve maliye) 
Ay d ın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Çoı·uh (ve maliye ve nınarif ve nıntl:>,ınt) 

Denizli (ve debağat ve ticaret) 
Elazığ (ve bankacrlık) 
Elazığ (ve maliye) 
naziantcb (ve hukuk ve askerlik) 

Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
İstanbul (ve belediyeeilik ve maari!) 
İstaııbul (ve maliye ve idare) 

İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
l zmir (ve makine mühendisi) 
İzmir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczaeı ve tictret) 



Sadettin Serim 
Galib Gültekin 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İlısan Tokgöz 
Kemalettin Kamil 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Sami İşbay 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Hazim Atıf Kuyucak 

Salih Bozok 
lbrahim Tolon 
Sinan Tekelioğlu 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belk.is Baykan 
TürkAn Ora 
Agah Sırrı Levend 

Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyet ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve mııaı·if ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Mardin (ve maarif ve içtimaiyat) 
Muğla (ve hukuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Rize (ve edebiyat ve içtimaiyat) 
Sinob (ve hukuk) 
Sıvas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zonguldak (ve Hukuk) 

Jandarma (3) 

Bilecik (ve askerlik) 
Kocaeli (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 

Kadastro (1) 

Malatya (ve harita ve askerlik) 

Kimya (2) 

Kastamonu (ve eczacılık) 

Kayseri 

... 
Kooperatifçilik (1) 

Tunceli (ve bağcılık ve askerlik) 

Maartl (56) 

Afyon Karahisar (ve ikti.sad) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Aydın (ve edebiyat ve pedagoji) 



İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
N evzad Ayas 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazıl Nazmi Örkün 
.Asrın Us 
.\tri Tüzün 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Nakiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Nafi Atuf Kansu 

Talat Onay 
tzzet Ulvi Aykut 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kazım Karabekir 

1brahim AHiettin Gövsa 
Hasan Ali Yücel 
Nazmi hker 
Şehime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Razim Börekçİ 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kazrm Okay 
Vehbi Bilgin 

Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kazım N ami Duru 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöntem 
Harndi Yalınan 
Selim Sırrt Tarcan 

Meliha Ulaş 
Şenısa lşcen 
Ressam Şevket Dağ 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şenıscttin Günaltay 

Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Salise Abanozoflu 
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Balrkcsir (ve tarih) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktısad) 
Çoruh {ve idare) 
Elazığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 

Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkari (ve matbuat) 
İçel 
fstanbul (ve matbuat) 
Istanbul (ve diplomasi) 
fstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisad) 
!stanbul (Askerlik ve içtimaiyat) 

lstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 

Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 

Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve idare ve iktisad ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Mardin (ve iktisad ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 

Sanısun (ve edebiyat) 
Seyhan 
Sürd (ve ı·csim) 

Sıvas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sıvas (ve idare) 

'J'okad (ve pcdngoji) 
Tokad (ve diş tababeti) 
Tubson 



Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zülıtü Akın 

Uerç Türker 
lh an Tav 
l<'evzi Daldal 
Yahya Oulib Knrgı 
Ccznıi Erçin 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 

Rüsuhi Bulayırir 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Reuda 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 
fs;net Eker 
Puad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 
Ziya Karaınursal 
K~ınil Dursun 
Hilmi Çoruk 
Faik Baysal 
!zzet Erdal 
Kfızrm Okay 
Şükrü Ataınan 

Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Salfıhattin Çam 
Reınzi Çiner 
ilasan Saka 
Sırrı Day 
Sami lşbay 
Rifat Vardar 

Izzet Aı·ukan 
Sadettin Epikıneıı 
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Urfa (ve riyaziye) 
Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine (2) 

Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye (32) 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktı~ııd ) 

Ağeı (ve hukuk) 
Ankara (ve idare vo iktısad) 
Ankara 
Antalya (ve iktrsad) 
Balıkesir (ve idare) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisad vo ticaret ) 

Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve rnatbuat, iktisad ve ınaarif) 

Çoruh (ve idare) 
Çorum 
Elfızrğ (ve iktısad) 
Cl-ümüşane (ve iktısad) 
İsparta 
İstanbul (ve iktısad ve idare) 
İzmir (ve iktrsad) 
Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve hukuk ve bankncılık ve ticaret) 
Konya (ve mnarif ve idare) 
Mnş (ve iktısad) 
Niğde 

Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 
Sivas 
Trabzon (ve iktrsad) 
Trabzon (ve iktısad) 
Urfa (ve iktısad) 
Zonguldak (ve idare ve mnarif) 

Miihendisler ( 5) 

Eskişehir (ve nafia ve şimcndifercilik) 
İzmir (Makine mülıeudisi ve iktisad) 



AJ;ıdurra,lıman Naci Demirağ 
MitatAydın 

Razi Soyer 

Arif Baytın 
!zzet Arukan 
Kazım Güı·el 

Şcfik Özdemir 
Razi Soyer 

Cemi! Üzı;ağla r 

Emin Yerlikaya 
('eıııal Karamuğla 

Sıtlu ,\tnn<; 

.-\h ııH'd Sungur 

Agiih Sırrı Levend 
Ali Kfı.mi A.kyüz 

Kazını Nami Duru 
Hasip Ahmed Aytuna 
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Sivas 
Trabzon 
Urfa (ve nafia) 

Nafia (5) 

Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şiınendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 
Urfa (ve nafia) 

Ncbatcıt (1) 

Bolu 

Onııancılık ( 4) 

Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktısad) 

Pedagoji ( 4) 

Aydın (ve edebiyat ve maarii) 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maarif) 

Ali Rana Tarhan 

Posta, telgraf ve telefon (1) 

İstanbul 

Ressam Şevket Dağ 

Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Etrei Demirel 

Resiın (1) 

Sürd (ve maarif) 

Riyaziye (1) 

Urfa (ve maarit) 

Sanayi (7) 

Ankara. (ve mıı.kine) 
Ankara 



Muharrem Celal Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
llırahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Ziya Çiyiltcpe 

Mustafa Feluni Gerçeker 

Ali Riza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Saınih İlter 
İzzet Arnkan 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 

Or. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Huliisi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dı·. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Rulıi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazını Samanlı 
Dr. İbralıim Tali Öngören 
Dr. Fatma .M:emik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr . . AbdtLrralıman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Soruyürek 
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Kastamonu (Dokumacılık) (ve iktisad ve ticaret) 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (Maden ve idare) 
Zonguldak (Madencilik) 

Sigortacılık ( 1) 

Elazığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 

Şark ilimleri (1) 

Bursa 

Şimendifeı-cilik (5) 

Çoruh (ve askerlik) 
Elazığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafia ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

Tabiblik (42) 

Ağrı 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankın 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
<hı?.ianteb (w dil) 
Giresun 



Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağınan 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Dr. Hilmi Oy-taç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Ahravaya Marmaralı 

Dı·. Rasim Feı·id Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Isınail Hakkı Uzunçarşılı 

Ilasan Cem.il Çaınbel 

İbı·alı im Necmi Dilmen 
l<'azıl Nazmi Örkiin 
Yusuf Ziya Özer 
'J'aliit Onay 
]•'und Köprüiii 
Ali Miuzaffer C.:öker 
Dı·. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
Yeleel lzbudak 

Şükı-ü Koçak 

Cemal Ak çın 
lzzet Akosınau 
'l'ayfur Sökınen 
Nazıni Topçuoğlu 

Hilmi Şereınetli 
.Memcd Emir 
1 a.~ım (1ülek 
Tevfik 'l'eınelli 

Emin Yerlikala 
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!çel 
!stanbul 
!stanbul 
İzmir 

Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
Rize 

T arih (11) 

Balıkesir (Milli tarih ve maarif) 
l3olu (ve askerlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve ilil) 
Giresun (ve edebiyat ve maurif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diploma'Si ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve dil ) 

Ta.yya.rccilik ( 1} 

Erzurum (ve askerlik) 

1'icaret ( 49) 

Afyon Karahisar (ve ziraat) . : j 
Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 
Aydrn (ve iktısnd) 
Balıkesir 

Balıkesir (ve ziraat) 
Bilcrik (ve bankacılık ve iktısad ve maliye) 
Bitlis 
Bolu (ve orınan ve ziraat) 



Ziya Gevher Etili 
Fahri Akcakoca Akça 
Tahilr Barkay 
Temel Göksel 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Ahmed Harndi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem Celal Bayar 
Riza Saltuğ 
Ömer Taşçroğlu 
Memed Seyfeli 
!zzet Erdal 
?rfustaiaı Ulusan 
Mustafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarb1141 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
MemedErten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zrrh 
Hasan Cavid 
DamaT Arıkoğlu 
Şefik Özdemir 
HuH1si Oruooğlu 
Nazıni Trak 
Cemııl Kovalı 

Srtkı Atanç 
Daniş Eyiboğlu 

Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

Veled l zbuda.k 

Atıf Esenbel 
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Ça'11akkale (ve ınatbuat ve maliye' 
Denizli 
Denizli (ve iktisad V'e ,~aıbıı.gat) 

Edirne 
Es~ehj,r ,(ve' ~raat) 
GazianteP 
Giresun (ve-hukuk ve iktrsad) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve beledijeclltk) 
İçtı\ (va ziraat) 
İçel (ve belediyec!lik) 
İsparta (ve ziraat) 
İsl\a,·~a (ve hukuk ve matbuat) 
lsta'!llbul (ve bahri)'c) 
İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisad ve sanayi) 
Kastamonu (ve eczacr ve iktrsad) 
Kayseri 
Krı~ehir 

Konya (ve hukuk ve ,bankacılık ve maliye) 
Konya 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyn~ ve iktL14d) 
Malatya 
:Maraş (ve ııiraa t) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (tktısad ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Sürd (ve nafia işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
Tok ad 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad. (ve ilctısad ve ziraat) 

Türkçiiliik (1) 

Yozgad (ve tarih ve dil) 

Zootekn.i ( 1) 

Sivas (ve askerlik) 



~ - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Ali ÇetinJı:ayq 
lsmct l nönli 
Yahya Oalib Kargı 
Rasilı Kaplan 
Dr. ;\fay,Jıaı· (: crıncn 
r.ı. Kazını Özalp 
llaeiın ('arıldı 

i\T usta t'a Pc• lım i r. rr<;Pke ı · 

Ziya lsfcndiyaroğlu 
lllazlıar lliüfid Kansu 
Dr. Mustafa f'antekin 
Isınet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Enıin Sazak 
llleıned ~ahin 

Ilasan F'rlımi ,8 taç 
Hlisııü Ozdanıar 

Esad Fnıs 
Nafiz Aktın 
Falilı Rıfkı Atay 
Meıncd Eıııit· 

Osman !\iya?.i Burru 
Salih Bozok 
Dr. Emiıı Cemal Suda 
Rcfet Canıtez 
l\fustafa Abdülhalik Renda 
lsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağı[ 
Dr. Kfızıın Samanlı 

Nccib Ali Kliçüka 
F'uad Ağralı 
Abdülhalk Fırat 
Saffet Arıkaıı 
Nafiz lhıııılu 
Ol. 1Iısmı ökmeıı, 

lsmail Sııbuncu 
M"iinir Akkaya 
Taliı.t Onay 

Biı·inci devreden beı·i ıııebus olanlar (36) 

Afyon K; 
.\ııkara 

Ankara 
Antalya 
A.,·dın 

nalıkı•s iı· 

Ilalıkesi ı· 

Bur~a 

Çankırı 

('oı·ulı 

('orum 
Çonıııı 

Denizli 
l •~ dirııe 

l~skişe hir 

<:azianteb 
Güıııü~ane 

Isparta 

Dr. Refik Saydam 
('el ii ı Bayar 
Mahıııud Esad Bozkuı·d 

Esad Özoğuz 
Alııııcd Jlilıııi Kalaç 
lk Fııad Uıııny 

llımhim Süreyya Yiğit 
i'll•siın Atalay 
Yunus Natli 
ll aıııdi Yalınan 

Daıııar Arıkoğlu 

YtL~uf Kemal 'l'engirşenk 
Ziya Başam 
Fa i k Öztmk 
l l anıeli Ülkümen 
Ilasan Saka 
1 !akkı Ungaıı 
SııT ı l çöz 

1 kinci devreden beı·i nıebus olan_lar ( 59) 

Aına&ya l·:clib Seı·vet Tör 
Aına~ya fzzet Uh·i Aykurd 
Ankara Enıin 1ııank"Ur 
Balıkesir ı\lükcrrcm Kaı·aağaç • 
nalık esir Ahmed Hameli Denizmen 
Bilecik lk Tuğıımiml Ilakkı Sinasi Erel 
Dolu Ziya Kammursa.l 
BUJ"Sil lGimil Dursun 
Çankırı Rııhııı.i Kökeıı 

Çorum Şükrü Saracoğlu 

Çorum Şevket Ödül 
Denizli Ali Dikmen 
Den i ı li Ragıb Akça 
Elfızığ Kiizıın Okay 
l~rzincan llfıL~tafa lJlusan 
F.r:t.iıı caıı . -.ıinı Ilazim Onat 
Erzurtııu Tevfik Fikı·ct Sılny 
Oiı·esnn Hrc•cb Pekcr 
O i rcsuıı lk Hilmi o_,·tn~ 
Giresun llfammud NNlim Zabcı 
Giresun Dr. Saim Uzel 

Istanbul 
lzmir 
hınir 

Kat·s 
Kayseri 
Kırklareli 

Kocaelf 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seynan 
Sin oh 
Si\'R'S 

Tek irdağ 

'l'mbzon 
'l'ral:lion 
Van 
Yozgad 

Gümüşane 

Hakkiiri 
!çel 
İsparta 

İstanbul 
İstanbul 
ls tanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Kırklareli 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
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Y~r Özey Manisa Cemi! Uybadın Tekirdag 
MemedErten Maraş Haydar Rüştü Öktem Tunceli 
R.l za Erten Mardin Memed Emiıı Yurdakul Urfa 
Faik Soylu Niğde 

R.efet Ülgen Urfa 
Halid Mengi Niğde 

! smail Çamaş Ordu 
İbrahim Aı vas Van 

Ali Zırh R.ize Münih Boya Van 

Hasan Cavid Rize V cled İzbııdak Yozgad 

Şemsettin Günaltay Sivas Halil Türkmen Zonguldak 

ti çüncii devreden beri me b us olanlar ( 47) 

Haydar Çerçel Afyon K. Tahsin Co~kaıı Kastamonu 
İ7.zet Akosman Afyon K. Reşid Özsor Kayseri 
Halid Bayrak Ağrı Hazim Börckçi Kırşehir 
İhsan Tav Ağrı Kemalettin Olpak Kocaeli 
İsmail H akkı Mumcu Amasya ~aliilı Yargı Kocaeli 
R.ifat Araz Ankara Alımed HamdiDikmen Konya 
Dr. Cemal Tunca Antalya Kfızım Gürel Konya 
Hayrettİn Karan Balıkesir Mulılis Erkmen Kütahya 
! smail Hakkı Uzunçal'ı/ılı Balıkesit· 

Muttalib Öker Malatya 
Hasan Cemi! Çambel Bolu 

Vasıf Çınay Malatya 
Dr. Refik Güran Bursa 
Ziya Gevher Etili Çanakkaie 

Kani Karaosman Manisa 

Asım Us Çoruh 
Osman Erçin Manisa 

Emin Aslan Tokad Deni7.li 
İrfan F erid Alpaya Mardin 

Gl. Kiazını Sevüktekin Diyarbakır 
Hakkı Kılıçoğlu Muş 

Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 
Zühtü Durukan Samsun 

Fazı! Alımed Aykaç Eliizığ Ali Miiııif Yegena Seyhan 

Aziz Samih İlter Erzincan Gl. Naci Eldeni7. Seyhan 

Azi7. Akyürek Erzurum Hilmi Uran Seyhan 

Dr. Ahmed Fikri Tuz er Erzurum ecnıettin Sadak Sivas 

Nafi Atuf Kansu Giresun Remzi Çiner Sivas 

Şevket Erdoğan Gümüşane Daniş Eyiboğlu Trabzon 

F erid Celal Güven !çel Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Ali Rana Tarhan İstanbul Rifat Vardar Zonguldak 

Dördiincii devreden beri ıııebııs olanlar (32) 

Cemal Akçın Afyon K. Sadettin Uraz İstanbul 
Aka Gündüz Ankara SaHih Cimcoz İstanbul 
Eşref Demirel Ankara Halil Mcnteşe İzmir 
Nurnan Aksoy Antalya Sadettin Epiknıen İzmir 
Adnan Menderes Aydın Gl. Muhittin Akyüz Kars 
Dr. Galib Kalıraman Bursa Ömer Küntay Kars 
Fatin Güvendiren Bursa Ali Muzaffer Göker Konya 
Fuad Ziya Çiyiltepe Eliizığ Hikmet Bayur Manisa 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir Hasan Reşid Tankut Maraş 

Kemal Turan !sparta Hüsnü Kitabeı Muğla 



Dr. Rasiın Ferid Talay 
Alımed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
ltuşeni Barkın 

İbrahim Mete 
Hulfısi Oru~oğlu 

Bcr~ Türkor 
l\f!'!Jı·ıırc Göncnç 
Dr. Büsarnettin Kural 
Alımed U1us 
Arif Baytın 
Dr. Tapta.~ 
l\lı~:ırnmcr Eriş 

l\fıiıııtaz Öknıen 
C<'zmi Er~in 
Ta.riur ~ökıncn 
Türklın Ors 
Dr. JTu\fısi Alata.5 

Tazrııi Topcoğlll 

Nuri nöktcpc 
Rahmi Sel~uk 
lhmhiın Nerıni Dilmen 
Atıf Akgüq 
Dr. Sadi Konuk 
nı. Nnci Tma" 
Tiilmi Er~eneli 
Fazı] Nnzıni Ürkün 
JTiisc.r-in Cahid Yalqın 
Dr. TTamdi Berkman 
Dr. Fatma lifemik 
Fethi Altay 
nı. Pcrtcv Dc'llirhnn 
r:ı. ZPki i=lo:ı-dcmir 

Nakiyc Elgün 
Şükrü K01;ak 
fstamat Özdamnr 
Osman Işın 
BPkir Kaleli 
Dr. l\[cm<'d Ali A/rııka.~' 

Ömrr Asım Aksoy 
Dr. TT:ı.~an Vasır i=lom~·üı·Pk 

Atıf Bn.\'lndır 

Fakihc Ö.r'ffien 
C:iikrii .Ali Öge! 
B!'nal Atıman 
Hnsan Ali Yücel 
Reşad Mimaroğlu 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
~amsun 

Seyhan 
Sinob 
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lsmail Memed Uğur 
Nfızım Poroy 
Rcsai E rişken 
Raif Kuradeniz 
Ahmed Rungur 
Ha~an Karabacak 

Beşinci devreden beı'i mebus olanlar (93) 

Afyon K. Fuad Köprülü 
Afyon K. Dr. Tevfik Aslan 
Ağrı Hilmi Çoruk 
Ankara Nuri Tanıaç 
Ankara Faik Baysal 
Ankara Sadettin Scrim 
Aııkarıı Salih Turgay 
Ankara 

Zülıtü Akın 
Antalya lifemed Scyfeli 
Antalya lbrahiın Dılılan 
Antalya Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Aydın Ali Rıza Türe] 
Aydın 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
Aydın 

Al!ıcttin Tir:idoğlu 
Balıkesir 

Burdur 
Uüs<'.r·in Rahmi Gürpınar 

Bursa 
\' eclid Uzgörcn 

Burım 
Eınnıllah Barkan 

Bursa nı. Osman Koptagcl 

Çanakkale Mihri Pektaş 

Çankırı 
Osman Taner 

Çankırı Faik Kurdoğlu 

Denizli JGızını raıni Duru 

Edirne Kenan Orer 

Elazığ Dr. Rıza Levend 

Erzurum Fıdib Ergin 

Erzunım i=ladullah Güney 

Erzurum Şükrü Ataınan 

Erzurum Cavid Oral 
Eskişehir Dr. Abmvaya Marmaralı 
Eskişt>hir Selim Sırrı Tarcan 
Gazianteb Dr. Sami Ali Dilemre 
Gaziantt>lı Fund Sirmen 
Gnzianteb Amiral Fahri Engin 
Giresun ITüsnü Çalar 
tstıınbul feliha U1aş 
tstanhul lifemed Ali Yörüker 
fstıınbul Tevfik Tannan 
!zmir Ali Riza Esen 
!zmir J\uki Bekmen 
İzmir Hessam Şevket Dıığ 

Sivas 
Tok ad 
Tok ad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Kars 
Kastamonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 

Konya 
Kühtaya 
Kühtaya 
Kühtaya 

l\Ialatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

~fuş 

Ni~de 
Niğde 

Ordıı 

Rize 
Rize 
Samsun 
Sanısun 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Sürd 
Sürd 
Siird 
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Cevdet Keri m lnceda:v ı Sinob GL Sıtkı Üke Tokad 
Ilikmat Işık Sivas Sırrı Day Trabzon 
Gl. Akif Öztckin Erdemgil Sivas Sami Erkıman Tunçeli 
Mitat Şükrü Bleda Sivas G 1. Ahmed Y azgan Urfa 
Rahmi Apak Tekirdağ Celal Arat Yozgad 
Galib Pekel Tokad Ekrem Pekel Yozgad 

.tlltmcı devrede ıncbı1 s ol1ı nlar {132) 

Hamza Erkan Afyon K. !zzet A.rukan Eskişehir 

Belkis Baykan ~a.ra Ahmed Aksu Gazian te b 
Ekrem Ergun Ankara Dr. Abdurrahman Melek Gazian te b 
Fevzi Daldal Ankara Nuri Pazarbaşı Gazian te b 
Dr. Münir Soykam Antalya Fikret Atlı Giresnun 
Agah Sırrı Levend Aydın Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane 

Dr. Şakir Şener Aydın Abdullah Mursaloğlu Hatay 
:!<'eyzi Sözener Balıkesir Abdülgani Türkmen Hatay 
Hilmi Şeremetli Balıkesir Bekir Sıtkı Kunt Hatay 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir Harndi Selçuk Hatay 
Dr. Muhlis Suner Bilecik :M:emed Tecirli Hatay 
Kasım Gülek .Bilecik AlımeıJ. Ovacık İçel 
Ncemeddin Sahir Bingöl Pr. Muhtar 'Berker İçel 
Tevfik Temelli Bitlis Gl. Cemal Mcrsinli İçel 
Cemil Özçağlar Bolu Turhan Cemal Berikar İçel 
Dr. Zilıni Ülgen Bolu Rcınzi Ünlü İsparta 
Emin Yerlikaya Bolu Abidin Daver İstanbul 
Liltfi Gören Bolu Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt Burdur Ali Kaıni .Akyüz !stanbul 
Mcmed Sanlı Burdur Galib Bahtiyar Göker İstanbul 

Fazlı Güleç Bursa Memed Aldemir İzmir 

Nevzad Ayas Bursa' N azıııi İlker İzmir 
Atıf Kamçı! Ç~ale Şehime Yunus İzmir 
Avni Yukarıuç Çanakkale Kahramali Arıklı Kars 
Reşad Nuri Güntekin Çanakkale ~erafettin Karacan Kars 
Rusulıi Bulayırlı Çanakkale Zihni Orhon Kars 
Dr. Akif Arkan Ça.nkı.rı Abidin Binkaya Kastanıonu 

Ali Riza Ere~ Çoruh Hacer Dicle Kastanıonu 

Nuri Kayaalp Çorum Muharrem Cel8.1 Bayar Kastamonu 
Süleyman K;östekçioğlu Çorum Riza Saltuğ Kastamonu 
Şakir Baran Çorum Nazmi Toker Kayseri 
Fal:ıri Akçakqca Akça D eni~ Ömer TII.\IÇıoğlu Kayseri 
Tahir Barkay Denizli Suad Hayri Ürgtiblü KaY,Seri 
Cahid Çubukçu Diyaı·bak:Jr Burhanetin Denker Kız:klareli 
Veli Necdet Sünkitay Diyarbakır Harndi Kuleli KırKlareli 

Fuat Balkan Ediıııe Dr. Hüseyin Ülkü Kırşehir 

Osman Şahinbaş Edirne !zzet Özkan Kırşiibir 
Temel Göksel Edirne Dr. Fuad Sorağnuı.n Kocaeli 
İskender Artun Erzi.A®n Ihrahim Tolon Kocaeli 

alih Başo~ç Er<~incan Galib Gültekin Konya 
Saliın .Al tuğ Erzurum !zzet Erdal Konya 



Şevki Ergun 
V ch bi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bucak 
Sadı'i Ertem 
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Sinan Tekelioğlu 
~l'l11 sa lşccn 
.,'cfik Özdemir 
Cemal Aliş 
Ccmil Atay-

Seyhan 
Be_yhan 
Sürd 

l\Iomed Şevket Özpazarbaşı 
Nasulıi Baydar 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
.Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
:Maraş 

Maraş 

Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 

Abdurmhman Naci Deınirağ 
ALı C Esenbel 

Sin o b 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivaş 

Tekirdağ 

Tokad 

Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
H.ıdv<ın Nafiz Edglicr 
Dr. Kcıııali Bayizit 
i\Taıısur Bozdoğan 

Ziya Kayran 
Ul. Seyfi Düzgören 
lfasan .Mencmencioğlu 

Muhittin Birgen 
CPmal Karamuğla 
Ur. ı:ı. l zzcddiıı ('alışlar 
Naim Ercm 
Dr. Vehbi Demir 
J [aındi Şar:an 
Hüseyin Ekşi 
1\eııı;ılrtt in Kamlı 
Naşicl Fırat 

Sal(ılıatlin Çaın 

Fahrettin Tiritoğlu 

:\1uzaCfcr Akpınar 
Feridıın Fikri 
Süreyya ÖrgccvTcn 
l<'çthi Okyar 
MuJıittiu Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Eyüh Sabri Akgöl 
Dr.1brahinı Tali Üngörcıı 

Hüştü Bekit 
Zlilfü Tigrcl 
Sabit Bağıroğlu 
l\Iünir IIüsrcv Göle 
Dumk Sakarya 
İbrahim Alıicttin Oövsa 

.\.li Çetinkaya 
tsnıııil B akkı Mumcu 
Hacim Çanklı 

IIIcrgube Gürleyük 
Nazıni Trak 
Cemal Kovalı 
Hasib Ahmed Aytuna 
,\[uanınıer Develi 
Sıtkı Atnnç 
l•'ai k AJııned Barı.ıtçu 
~alise Abanozoğlu 

~crif Bilgen 
Mitat Ycncl 
Razi Soycr 
Sami İşbay 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 
llazim Atıf Kuyucak 
J bı-ahim Etem Bozkurt 
:\Iustafa Bozma 
~inıısi Devrin 

.ll •thi<lif J)r l'rtlt ,.,,, mr!Jllslıık rtmi§ olmılrrr (311) 

Balıkı-sir 3,6 (il. Kazım Karabckir 
Balıkesir 4,6 Gl. Refet Bele 
Bingöl 2,6 !lı·. ~lustafa Beıı ı.ıi'u 
Bitlis 2,5,6 Ilüsrev Kızıldoğan 
Bolu 1,2,3,5,6 Ratıf Orbay 
Bursa 1,5,6 Fuad Gökbudak 
Çorulı 1,3,4,5,6 Gl. Ali Fund Gebesoy 
Çorum 1,5,6 Refik İnce 
Diyarbakır 2,3,5,1i IInzim Tepcyran 

Diyarbakır 3,5,6 Haif Dinç 
1 Jiyarlml;ır J,2A,:i,G Süleyman Necmi Selmen 
Elaziğ 2,6 Yahya Kemal Beyatlı 
Erzurum 2,6 l\Iitat Aydın 
Gümüşane 1,5,6 Şeref Uluğ 

İstanbul 3,6 Yusuf Ziya Ozenı;ıi 

lsirınbul .lhc/isinrlı a:ıılık rtı.ıi.~ r>lmıfrır (.18) 

Afyon K. 
A.ın.asya 

Balıkesir 

Fethi Okyar 
Refct Canıtez 
Atıf Kamçı! 

!stanbul 
!stanbul 
İzmir 
Kars 

To ka d 
To ka d 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunçeli 
Urfa 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

1,2,5,6 
1,2,5,6 
1,5,6 
1,5,6 

Kastamonu 1,2,6 
Konya 2,3,5,6 
Konya 1.2,4,5,6 
Manisa 1,4,5,6 
Niğde 2,6 

Rize 1,5,6 
Samsun 2,6 
Tekirdağ 2,4,5,6 
Trabzon 2,3,5,6 
Urfa 2,6 
Zonguldak 2,6 

Bolu 
Burııa 

Çanakkale 



· lf'ıiseyin Cahid Yalçın 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfid Kansu 
Zülfü Tigrcl 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehm.i Ataç 
Emin lnankur 
Atıf Bayındır 

Oalib Bahtiyar Göker 
Saliilı Ciıncoz 

Cela.J Ba.var 
lialil Menteşll 

Şükrü Saracoğlu 

Rauf Orbay 

Çankırı 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
ÇQl'uh 
Diyarbakır 

Edirne 
Gümüşane 

İçel 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Kastamonu 
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Ahmed Hilmi Kalnç 
Ali Dikmen 
1 brahiın Süreyya Yiğit 

Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 

· Ali Münif Ycgcna 
Hilmi Uran 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Mitat Şükrü Bleda 
Şeıııscttin Günaltay 
Faik Öztrak 
Hasan Saka 
Mcıncd Emin Yurdakul 
Hakkı Ungan 
Raif Dinç 
Yıısııf Ziya Özençi 

Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 

Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tckirrlağ 

Trabzon 
Urfa 
Van 
Zon~uldak 

Zonguldak 

9 - İnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

A - Olenler 

VI ncı Devrenin birinci l çtiınaı zarfında 

iiliiın surctile sekiz mcbusluk inhilal ?tıniştir. 
Bunlarııı isimleri ilc \'efutlıırının Ilc,veti Unıu· 
ı . ıi~·c:r: t · !ı liğ tarihleri aşağıdadır : 

Ankara Şakir Kınacı 7- V -1940 

Aydın Mümtaz Kaynak 18- Ili- 1940 

Bil ecik Dr. Gl. Besim Ömer Akalııı 25- HT- 1940 

Kıı·şehir Dr. Yusuf Ziya Somcr 17 - Vf - 1940 
i\[ uğla Dr. Hüseyin Avni Ercan XT- 193'9 

Seyhan İsınail Safa Özler 3- VH- 1940 

Siird Hulki Aydın 14- VI- 1940 

Zoııgııldak Hüsamcttiıı Okıın ı s- m -1940 

B - S eçilenler 

Fevkalfıde 1çtima zarfında ınünhal kalmış 
oları Kastanıonu ve Urfa mebuslukları ile bi-

rinci 1çtima zarfında inhilal etm iş olan Anka
ra, Aydın, Bilecik, Kırşehir, Muğla, Seyhan, 
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Siird, Zonguldak ve Anavatana illıak edilmiş 

bulunan Hatay ınebusluklarına seçi lenler ile 
buntarın intibab ınazbatalarınm tasdik tarilı

leri aşağlda gösterilmiştir: 

.'\nkara Ekrem Ergun 24- VII- 1940 
Aydın Agah Sırrı Levend ~2- V -1!)40 
Bilecik Kasım Gü lek 22- V - 1940 
Hatay Abdullah 1\fmsaloğlu 20- XI - 1939 

:0 Abdülgani Türkmen 20- XI - 1939 
~ Bekir Sıtkı Kunt 20- XI-1939 
» Haındi Selçul{ 20- XI- 1939 
,. Menıed Tecirli 20- XI - 193!! 

Kastamonu Rauf Orbay 8- XI -1939 
Kı~-ehir Dı·. Hüseyin Ülkü 7- VIII- 1940 
Muğla Oı·general Izzeddin Çalışlar 18- III- 1940 
Seyhan Saluhattin Çam 7- VIII -1940 
Siird Ressam Şevket Dağ 7- VTIJ- 1940 
Urfa Razi Soyer 8- XI -1940 
Zonguldak Hazını Atıf Kuyucak 22- V -1940 

28 - X - 1940 tarihinde vefat eden Çank ıı·ı 

mebusu Ziya Isfendiyaroğlu ilc 29 - X - 1940 
tarihinde vefat eden Diyarbakır mebusu Zülfü 

Tiğrel in ölümleri yaz tatilinde vukubulduğun
dan Umumi Heyete tebliğ edi lmemiş ve yerl eı· i 

münhal kalmıştır. 

Bu zatlardan, Hatay mebuslan ile Rauf Or
bay hakkında C. H. P. Genel Başkan veki lli-

ği nce şu beyannameler neşredilmiştir: 

Beyanname 

22 - X - 1939 tal"ihli «Ulus» tan : 

Kastanıonu nıebusu Hüsnü Açıksözün ölümü dolayısile boşalan Kastamonu mebusluğuna es
ki tstanlıul mehusu eski Başvekil Rauf Orbaym Clencl Başkanlık Divarunca namzedliği karar
laştırılmıştır. 

Rauf Oı·Jıayııı hakkında evvelce 1zıııir l stiklal ıııalıkcınesi tarafından verilmiş olan malıkfı
ıııi~ret kararınııı refi iı:in, vaki ınüracaati üzerine yapılmış olan hukuki tedkikte, araya g irrni 
olan umumi af kanunları, isnad olunan fiili hertaraf ettiği gibi ınnhakemenın iadesini de gayri
mümkün kılmış ve mulıakcıne iade edilcbilseydi, beraetinin muhakkak olacağı kanaatine varıl

mış olduğu göriilmüştiir. Sayın ikinci ıniintehibll'ı·e biLdirir ve ilfın ederim. 

6 : ... 

C. H. P. Genel Başkan vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydanı 
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Beyan name 

4 - XI - 1 !)39 tarihli «L' lus» tan : 

Hatay vilay€'ti ~l ebus intihahı teftiş heyetin ce vililyetiıı umuııı nü l'usuna nazaran vı• lııtilı a l ır 
mebusan kanununa tevfikan lıu vilfıyetteıı beş mebus seçilmesine karar verilıni~tir. 

Cünıhuriyet Ilalk Partisi Genel Başkanlık Divanı a~ık bn l uııan bu l.ıeş nıcbuslıık i <; iıı i ~ iıııl eri 

alfabe sırasite aşağıya dereedilmiş olan on iki zatın Parti namzcdi olarak ilan ed ilm esine kanli" 
verdi. 

Vilfıyetin ikinci ınüntelıibl eri reyleriııi bu on iki ııaınzccldc ıı dilcdildeı·i beş zata vc receklerdi ı ·. 

Bunlarda n en çok rey alıın lıeş zatııı kıınuneıı nı ebus sc~ilmiş olmalar ı tabiidir. Muhtcreııı ikin 
ci ınüntehiblere tebliğ ve ilan eylerim. 

1 - Abclülgarıi Türkmen 
~ Abdullah l\1ursal 
3 Bekir Sıtln Kunt 
4 - Harndi Selçuk 
5 - l\femed Teeirli 
6 - Nuri A,,·dın 1\onura lp 
7 - Bn. Saffet B ereket 
8 - Samilı Azmi 
9 - Selim Çclcnk 

10 - Suplıi Bedir Uluç 
ll - Şellıtım Devrim 
12 - Dr. Ved i Bilg in 

C. ll. P. Başknn vPI<ili 
Başvckjj 

Dr. Refik Saydııın 



10 - İzinler 

Biı·inci l çtiınıı zarfında aşağıda gösteri len üye ler, ınuıni He,vct Jwı·arik izin almışlardır : 

Afyon K. Berç Türker 2 ay hastalığına binaeıı 26- VI -1940 

Ai( ı· ı liısan Tav 1,5 ay ~ » ı- XII- ı939 

Ankara Aka Uündüz 1 ay » » 3- ı - 1940 

Anka m B~rcf Demirel ı ay » » 26- VI -1940 

Antalya lJezıni Erçi n 2 ay » » 1 -XII- 1939 

Bil ecik Salih Bozok 2 ay » » 3. I -1940 

Bil ecik Salih Bozok 2 ay » » 15- V -1940 

Bit li;; Süreyya Örgcevren ] ,:i H~p nwz<'l'Ct inr » ~6- \'I - 1940 

Bolu Dr. Emin Cemal Suda ::ı ay hastalığına » l - XII- 1939 

Bolu Dı· . Emin Cemal Sııda 2 ay » » 15- V -1940 

Bıırsu lk Cl ali h Kalıraınan 2 ay » » l- XII -1939 

Çuruh Asım Us 2::i g-iiıı mazeretine » 15. V - ı9-+0 

< .:orıım I sınet Eker 1,5 ay » » 26- VI - 1940 

Diya rbakrr Rüştü Bekit 15 gün » » 3- I -1940 

1 li ya rlıakır RiWü Bekit 15 gün hastalığına » 31 - V -1940 

Bsk i~<' hiı· lsta.ınat Özdanıar ı ay mazeretine » 26- VI -ı940 

<:ümlişane Hasan Fahmi Ata<: ı a,v hastalığına ~ 3ı- V - ı940 

lçcl Alımed Ovacık ı5 gün mazeretine » 15 - V . ı940 

!zmir Dr. Muıotafa Bcngisu 2 ay hastalığıııa » 26- VI - ı940 

Kars Tiiisrev Kızıldoğan ı,5 ay » ~ ı5- V -1940 

Kıırs Kalıraınan Arıklı ı ay mazeretisen » 5- JV -ı940 

Kars Ömer Küntay ı ay » » 1- XII -1939 

Kars Zihni Orhon ı ay ,. » 5. rv - ı940 

Kırşehir lla zını Börekçİ 2 ay hastalığına ~ 1- XII- 1939 

Kırş<>hir H azım Börekçi 2 ay ~ » 3- I -ı940 

Kırşehir IT azm1 Börekçİ 2 ay mazeretine ~ 5- IV - 1!!40 

Kırşl'lıir Hazım Börekçİ 2 ay hastalığrn ıı ~ 31- V - 1940 

Kocaeli Kemalettin Olpak 2 ay ~ ~ 3. I -1940 

Kocıwli Kemalettin Olpak 2 ay ~ ~ 16- V -1940 

Kocaeli Orgeneral Ali Said Akhn,vtuğaıı 1 ay ına1. retine ,. 5- IV -1940 

Konya Ali Rı1.a Türe! 3 hafta hastalığına ,. 15 - V -19.:10 

Kütahya Receb P eker 1,5 a.v hastalığına ~ 15- V -1940 

1\falat,vn Mahmud Nedim Zabrı 2 ay ~ J> 1 - XII - 1939 

Maraş 1\fchmed Erten ı ay ,. ,. 1 - XII -1939 

Maraş Zi,va Kayran ı ay mazeretine ... ı - XII- ı939 

Maraş Ziya Kayı·an 15 gün ~ 
,. 15 - V -1940 

Mardin F.dib "Ergin ı ay lıııstalığına ~ 1- XII -1939 

l'ıfal'din 8dib Ergin ı ay ~ » 15- V -1940 

Muğla Orgeneral 1zzcddin Çalışlar 2 ay ,. ~ 5- IV -1940 

Muğla Orgeneral l zzeddin Çalışlar 2 ay ,. ,. 31- V -1940 

Muğla adu llah Güney 2 ay " ~ sı- V -1940 
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Muıı Hakkı Kılıçoğlu ~ ay ha~talığına binacıı 3- I -1940 
iğdc Dr. Rasim Ferid Talay 2 ay :t .. 15- V - ı940 

Niğde Halid Mcngi 2 ay .. :t 26 - VI -1940 
Ordu Alımed İlısan Tokgöz ı ay .. .. 3- I - ı940 
Ordu Ahmed İlısan Tokgöz 2 ay .. .. 26- VI - ı940 
Ordu All Canib Yöntem 2 ay ,. ,. ı5- V -1940 
Ordu 1 snıail Çamaş 2 ay :t :t 25- V - ı940 
Ordu Selim Sırrı Tarcan 20 gün :t .. 3- I - ı940 
Rize Hasan Cavid ı ay ,. .. ı- XII- 1939 
Sanısun Memed Ali Yörüker 1,5 ay :t :t 5- IV -1940 
Seyhal\ İsmail Safa Özler ı ay .. .. ı5- V - ı940 
Siird Hulki .Aydın 2 ay .. :t 15- V - 1940 
Sivas nı. Akif Öztekin Erdcnıgil 2 ay » :t 5- IV - ı9-l0 

Tok ad Cemal Kovalı ı5 gün nıazcrctiııc » ı- XII- 193!l 
Tok ad Cemal Kovalı 1,5 ay hastalığına ,. 26- VI - Hl40 
Tokad (11. Sıtkı Üke 2 ay .. .. ı- XII- ı939 

Tok ad Gl. Sıtkı Üke 2 ay .. .. 15- V -1940 
Urfa Meıncd Emin Yurdakul z ay :t ,. 5- 1 V - 1940 

ll - Teşrii masuniyet 

Birinci lçtima zarfında teşri! masuniyetlcriııiıı tatbik oluııaıı ınuıııııelrl c r aşağıda giistcrilnıiş-
kııldınlnıası baJıis ınevzuu olan zatlar hakkında tir. 

htıınbul 

ı~tıınbul 

Urfa 

Urfa 

.Ankara 

A. - Fevkalô.dc lçtiındaan kalanlar 

ı\li Kii.ıni Akyüz Matbuat kanununa muhalif ha
reket 

Galib Bahtiyar 
Göker 

~.ımi lşbay 

Şrref Uluğ 

V azifesini ilımal 

Telsiz kanununa muhali r hare
ket 

Vazifesini suiistimal (Üç tez
kere) 

B - Birinci lçtiına esna;;-ında r;clenler 

Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 20- XII- ı939 ta
rihinde karar verilmiştir. 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 20- XII- ı939 ta
rihinde karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 20- XII - 1939 ta
ı·ihinde karar verilmiştir. 

Tukibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 20- XII- 1939 ta
rihinde karar veriJmjştir . 

Ahıncd Ulus Türk parası kıymetini koruma Encümcndcdir . 
kanununa muhalif hareket 



Denizli 

!çel 

l ~astamonu 

Kastamonu 

Mr. latya 

lviuğla 

::\!uğla 

~fıığla 

lVf u i! la 

~!uğ la 

~anısun 

::.am sn n 

~,.yhan 

' ' i:rô 
ToıknJ 

'l'ı·abzon 

'! 'rabzon 

Urfa 
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Dı·. Kazım Sa- Mal beyanında bulunmamak 
ıııanlı 

Takibat İcrasının Devre sonunil 
bıralolmasına 22- V- 1940 tari-
Ilinde karar verilmiştir. 

fo <>ri d Celal Gü- Matbuat kanununa muhalif ha- Encünıendcclir. 

ven reket 
Hacer Dicle Memuriyet vazifesinisuiistimal Enciimendedir. 
l\1ükcrrcın Gclfı 1 Mcınuriyet vazifesin i suiistimal Bııcüınenclcclir. 

Bayar 
~asuhi Baydar 

Yunus Nndi 

Yıınus Nacli 

Yıııın~ Nndi 

Yıınns Nndi 

Yunus adi 

Yunus Nadi 

Ytoııus Nadi 

Naşit F'ırat 

~aşit Fırnt 

Nıı~it Fırat 

Mal beyanında bulunmamak Takibat İcrasının Devre sonuna 
bı rakılınasına 30 . V- 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 

Mntbuat kanununa muhalif ha- Takibat İcrasının Devre sonUha 
reket bırakılınasına 22 - XII - 1939 ta

rihinde karar verilmiştir. 

Tahkir Takibat İcrasının Devre sonuna 
buakılmasına 22 · V - 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 

Tahkir Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 22- V- 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 

Tahkir Takibat İcrasının Devre sonıına 
bırakılınasına 22 - V - 1940 tari

Tahkir 

Tahkir 

hinde karar verilmiştir. 
Talübat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 22- V- 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 30- V- 1940 tari-
hinde karar verilmiştir. 

l\fatbuat kaııuııuna muhalif ha- Encünıendedir. 

reket 
Ihmal 

Ihmal 

V azifesiııi suiistimal 

Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 30 - V- 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bıı·akılıııasına 30 - V - 1940 tari
lıinde karar verilmiştir. 

Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 30 - V - 1940 tari-

Sınan Tekelioğlu Tahkir 
hindc karar verilmiştir. 
Encüınendeclir. 

Encümendcdir. 
Enciimendeclir. 

Şefik Özdemir Dövmek suçundan 
IT ıı~iJ:. Ahmed Talırifat 

A~-tuna 

Şrrif Bilgen Vazifesini suiistimal Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 20- XII- 1939 ta
rihinde karar verilmiştir. 

ŞCJ' i f Bilgen Kanun hiliifına muamele yap- Encüınendedir. 

mak 
J 

Şı•rcr Uluğ V azifesini su üstimal Encümendedir. 



12 - Sayın üyeler tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

A. - Milli Y aı·dım koınitesi 

27 - XII - 1939 tarihinde Erzincan mer
kez olmak üzere Şark havalisinin bir çok kı

sımalrında, müdhiş tahribata ve insanca bü
yük zayiata meydan veren zelzeleler vulnıa 

geldiğine, ayni tarihte Sıhhat ve içtimai mua
venet vekili Dr. Hulfısi .Allataşın yaptığı bc
yanat ile muttali olan Büyük Meclis derhal 
« yer sarsıntısından mütecssir olan yurddaşla

ra yapılacak yardıma Büyük J\'lillet Meclisi 

azalarının iştirakini ve bunun bütün memle
ketc teşmilini temin etmek üzere Büyük Mil
let Meclisi Reisinin Riyaseti altında bir Milli 
Yardun Komitesi teşkiline karar » (No. 1163) 
vermişti . 

Komite 29 - XII - 1939 da, aşağıdaki teb
liği, Lıeyaıın:ııtıe ve taıııiıııi ııe~iı· ilc i~e baş

lamıştı: 

Tebliğ 

Yurdumuzda son yer sarsıntılarından ınii

teessir olan felii.ketzede vatandaşlarımıza yardım 
maksadile Büyük Millet Meclisinin dünkü eelse
sinde Meclis Reisinin b•nlığında teşekkülü 

kararlaştırılınış olan Milli Yardtm Komitesi bu 
gün Büyük Millet Meclisi Reisi .Abdiilhalik Ren

danın riyasetinde C. H. Partisi Genel Sekreteri 
D r. Fikri Tu.zer ile Meclis Parti Müstakil Oru
p u Reis Vekili Rana tarhandan ve Meclis Parti 
Grupu Rcis vekili Hilmi Urandan mürekkcb 

olarak teşekkül etmiştir. 
Komite bu maksadla yapılacak nakl!] ,·c ayni 

yardımların doğruca Milli Yardım Komitesi he
sabına Kızılaya yatırılarak oradan makbuz alın
masını esas olarak kabul etmiş ve Büyük Millet 
Meclisi azasının ilk taksiti olarak Kızılaya 20 bin 

lira yatırınıştıı·. Ko m i te tekmil vilayet! ere 
tali komiteler teşkili ilc her yerde hayır sever 
vatandaşların teberrüatını toplamak i~iıı müllıa

kata tebligatta bulunmayı da karıırlaştırııııştır. 

Ta.mim 

Büyük Millet Meclisi Reisi ve Milli yardım 

komitesi reisi B. :\lustaia .Abdülhalik Renda bilfı
mum vilayetlere komitenin faaliye(i hakkuıda 

aşağıdaki tamimi göndermiştir. 
1 - Yurdumuzun malfun mıntakalarmdaki 

son yeı· sınsıntıları o salıalar için hiç beklcnmi
yen hakiki bir felaket olmuş ve maddi bir çok ha
sar fe-vkinde, ınikdarı henüz tamamilc tesbit edi
lcmemiş bir çok yu:rddaşlannıızın da maalesef 
feci bir surette ölümünü intaç etmiştir. 

2 - Felü.k'et gören bu mıntakalura halkımızın 
lik acil yıırdıınlaruu yetiştirebilmek mak ·u-

dile ve Büyük Millet Meclisinin gösterdiği lüzuın 
üzerine merkezde riyasctim altııılla bir ~Iilll yar
dım komitesi tcşckkül etmiş ve işe başlamıştır.' 

3 - Merkez komitesine bağlı olmak üzere ma
hallin en büyük mülkiye memurunun tensib ede
ceği zatlerden ınürcJ,keb olarak her vilayet mcı·
kezinde azami 7 şer ve her kaza merkezinde azami 
5 şcı· kişilik birer komite teşkil edilmesi ve Cüm
huriyet Halk Partisi lrşkilii1ile Kızılay teşkilAtı 

nıevcud olan yerlerde bu te. ekküller reisierinin 
komite azası meyııııına mutlak alınması tcıısib edil
miştir. 
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4 - ller komitenin nakdi veya ayni temin 

edeceği tckmil tebcrruatı makbuz mukabilinde 
en yakın Kızılay şubesine teslim etmesi ve her de
faki teslimatının bir listesini de derhal ve do~
rudan doğruya }!erkez komitesine göndcrnıesi ınii
nasib görülmüştür. 

5 -Halkımızın bu va<lirle göstcrec!'~i nıaliıın 

olan yüksek hassasiyetten mahalli Yardım komi
telerince en verimli neticeler alınabilm~ini teıni
neu başta valilerimiz olduğu halde her mahallin 
en büyük mülkiye memurunun komiteler mesai
sini yakından takib etmek lütfüııü csirgcmeınclc
rini ve komit.elerin teşkilinde de azami derecede 
sürat iltizam etmcleı·ini bilhassa rica ederim. 

Beyanname 

Mi~li bu meııılekette hatırlanınayan bir zel
zclc l.ıir kısım vililyetlerimizde korkunç tahri
bat yaııuııştır. Erzincanda yıkılınadık bina kal 
mamışt.ır. Şehir düıııdüz bir harabe haliııi almış
tır. Diğer bazı vilayet ve kaza merkczleriuıizle 
köylcrioıiz dahi afetten derece derece müteessir 
olnıuştııı·. En fecii bu afetin biı· çok vatandaş 
hayatma mal olmasıdır. Can gaybıııın ve yaralı 
sayısının hakiki uıikdaemı henüz bilmiyoruz bu 
dakikada cümlcııizi felaket kurbanlarının hatı
ralarını annıağa, dul, öksüz ve yuvasız kalmış 
olanların büyük istu·abını düşüıııneye davet 
ediyorum. 

Felaket haberinden derin bie tcessür duyan 
Cümhur Reisimiz ve .lltiUi Şefimiz derhal en 
seri ve en ctraflı yardım tedbirleri alınmasını 
enıretmişlerdir. CUmhuriyet llüklımcti, daha 
ilk andan itibaren miitcaddid sıhhi iındad, mal
zeme ve yiyecek trenleı·i tahrik etti. [ki ve
kilimiz bu sabah Ankaradan zclzclc ınıntaka

sma gitti. Ayııi teessür içinde bulunan Millet 
vekillerinıiz, dünkü içtimalarında benim ı·iyase

tim altında bit· Milli komite teşkil ederek mil
letimizinde yüksek yardımına müracaat edilme;-

Milli yarılını komitesi, 27 · Xl - 1940 flıı, 
H<>yPti l lnııımiyede, ,'eyhan melıusn Hilmi 
ran tıırafınduıı il'lld olunan bir nutukla mc-

MİLLİ YARDIM KOMİTESİ NAMINA 
HİLMİ URAN (Seyhan) - Arkndıı~lar; Milli 
yardım koıuiteııi ıınınına mal'lmıtlıı bnhmııııık 
için huztırtlllUZil geldim. Oeccn kiillllllU C\'V J 
ayııuıı son güıılerind , hep hatırlarsınız, Erzin-

sine karar verdiler. Komite bugün Ankarada 
teşekkül etti. Bütün vilayet ve kaza nıerkezlc
ı·inde de hemen şubeler kurulacaktır. 

Vatandaşlarımlll nakid ve eşya ial!esiode bir 
birlerile müsabaka edeceklerine ıısla şüphe et
mem. Faciıının ı.siırablarını, ancak süratii, top
lu ve unıuml bir yardım seferberliğile hafifle
tebiliriz. Unutnıayınız ki binlerce vatandaşınız 
kara kış ortasında açıkt.adırlar. Ekıneğe, yuvaya 
ve her türlü eşyaya muhtaçtırlar. 

Devlet, lıarabeleıi marnureler haline getire
cektir. Fakat feliiketzedeleri inşaat ınevsinıi ge
linceye kadar soğuktan, hastalıktan, açlıktan mu
hafaza etmek ve barındırmak Türk nıilletiııin en 
yüksek anane ve faziletlerinden olan tesanüd ve 
yardımlaşnıanın ınüstesnıı bir misalini göstermek 
ınevkiindcyiz. 

Felakete uğrayan vatandwıların ünlldi Dev

lette ve sizlerdedir. 
Milli komitenin ve şubelerinin etrafuıda top

lanınız, vatandruılık vazifesini yapıruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

ve Milli yardım komitesi reisi 
M. A.. Benda 

saısıııc hitaın vernıiştir. 
Komite faaliyetini ınükemmelen hiilit a 

eden bu nulku aynen a§ağıya koyııyoruz: 

can bnşt.ıı olmak üzeı·c bazı şark vilayetlerimiz 
yer sıırsmtısmdaıı geniş mikyasta teessür duy
muştu. Felaketin akseden ilk hııberleı·ini mü
teakib, Heyeti elileniz büyük I.Jir teessür ve 
hassasiyet içinde felakctzede yu.rddaşlarınııza 
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karşı mümkün olan her yardımın yapılmasım 
istemiş ve bu ıuaksadla Meclis Reisiıniz Alıdül
halik Rendanın Riyasetinde bir Milli yaı·dım 

komitesinin teşkilini tasvib ve emretmiştiniz. Ko
mite o vakit derhal teşekkül etti ve ilk içtinının

da tekmil mülhakata kendisine merbut tali ko
ınitelerin teşkilini vilfıyetlerden rica etti. Ayni 
zamanda teşekkülünü ve maksadını da Büyük 
milletimize bir beyanname ile iblağ etti. 

Memleketin her tarafında, umumi bir tahas
süs bu ağıT felaketin sızılarını dindirrnek için 
hiç vakit kayhetı:nedi . Yurdun uzak, yakın her 
köşesi, J'eliiketzede kardeşlerimiz için derhal şef
katli birer kucak oldu. Biı· harniyet yarışı ha
lini alım ve gün geçtikçe hızını arttıran nakdi 
teben-u biı· kaç gün içerisinde milyonu geçti. 
Türk kadınma has derin şefkat ve yüksek has
sasiyet le her evin köşesiııden, bucağından topla
nan eşya balyaları bir kaç gün içerisinde va
gonları doldurdu. 

Dahilde böyle olduğu gibi, hariçte de mille
timizin bu acısına bütüıı iıısanlık iiiemi şükrana 
değer biı· tehalükle en samimi aliikasıııı esirge
medi. Ben size dahiJde ve hariçte yapılan bu 
yardımın ana hatlarından bazı rakamlar vermek 
sureti ile teberrüatın teferrüatı hakkında maru
zatta bulunacağıın. Yalmz nıüsaadenizle şunu 
tebarüz ettireyiın ki, Milli komite tekmil teber
ruata muhatab olmuş, del8.1et etmiş, fakat ona 
cl sürmemiştir. Dahilde ve hariçte, merkezde ve 
mülhakatta, · küçük ve büyük her teberru ko
mitenizin ınalfımat ve nezareti altında ve kar
şılıklı tutulan hesabatla doğrudan doğnıya Kı

zılay şubclel'ine yatn·ılmış ve oradan makboz 
alınmıştır. Bu, böyle olduğu gibi komiteniz işin 

icra sahasına da müdahale etmekten tam bir iç
tinab halinde kalmış ve onu tamamile Kızılaya 
ve Hükilmete terketnıiştir. Bu itibarla, arka
daşlar, bu mevzuun icraya taallilk eden sahasın
de komiteniziıı Heyeti Gelilenize olan maruzatı; 
her işte olduğu gibi bu milli davada da azami 
bir gayretle candan çalışan tekmil Kızılay teş

kilatma ve onunla iş birliği ederek komitenin 
emrinde çalışmış olan küçük, büyük tekmil di
ğer memurlara komitenin minnet ve şükranları
nı ifadeden ibaret olacaktır. 

Yapılan kıymetli teberruatı nakdi ve ayni 
olmak üzere ikiye ayırarak ıı.rledec ğim : 

Dairilden ve hariçten vuku bulan nakdi te
berrııatın yekunu 5 325 70 lira 44 kuruştur. Bu-

nun ı 420 727 lira .47 kuruşu ecuebi memleketler
den gelmiştir. Bunlar muhtelif ecnebi dövizler 
halinde gelmiş ve günün kuru üzerinde Türk 
parasına çevrilıniştir. Maruzatım da Türk lira
sıdır. Geri kalan 3 905 ı42 lira 97 kuruşu tama
mile dahilden vuku bulan nakdi teberruatın ye
kU.nudur. Gerek Kızılayda, gerek koroitenizde 
bütün bu dahili tebcrruatın kaza üzerine tu
tulmuş müfredatlı defterleri vardır. Fakat bun
lar kitab halinde neşredileceğinden H eyeti Ce
lileyi ancak bir kaç rakamin rahatsız edeceğim. 

ı 528 755 lira 49 kuruş vilayet merkezle
rinden, ı 607 705 lira 89 kuruş kaza ve nahiyc
lcrden. 

768 68ı lira 59 kunış doğrudan doğruya umu
mi merkeze vuku bnlan nakdi teberruatı gösteri r. 

Ayni teberruata gelince: Bunlar da yiyece
ğe, giyeccğe ve kullanıl acağa teallfık eden eşya 
olmak üzere i.iç esaslı sınıfa ayrılmıştır. Ve her 
maddenin nevine göre kilo, parça, çuval şek

linde tasnif edildiği i~in tek bir yelnin halinde 
aı·za imkiin yoktur. Şimdi bunlardan esaslı bazı 
rakarnlar vermek suretilc teıwir edeceğim; 

Dahilden vuku bulan gıda maddeleri teberruu: 
Kilo 2 ı77 140 
Aded 97 6ı7 
Paket ı2 005 
Kutu [)34 dür. Bu eşya içeri-

sinde 748 084 kilo buğday, 247 478 kilo bulgur, 
78 363 kilo kavu11ııa, 173 646 kilo un, 74 055 kilo 
üzüm, 8 064 kilo zeytin tanesi , 9 044 kilo koru 
meyve vesaire ... verilmiştir. 

Kullanılacak eşya olmak üzere dalıilden vu
kubulan tebernıat yine arzettiğim gibi eşyanın 

mahiyetine göre aded, kilo, parı,:a ve çile olarak 
cem edilmiştir. Bnnlar: 

84 378 aded, 27 554 kilo, 3 435 parça ve ı :J06 
çileden ibarettir. Bunlar arasında 3 29ı bat
taniye vardır. 93 çadır, 225 halı 2 897 kilim, 443 
seccade, 4 389 yatak, 6 116 yorgan, 27 554 kilo 
pamuk. 

Giyeceğe teallfık eden eşya : 
907 133 aded, ı37 384 çift, 39 46 takımdır. 

Bu eşya meyanında şayam nazar olan rakam 
şunlardır: 

49 560 çift ayakkabı, 30 773 ceket, 159 439 ça
maşır, 80 481 çorap, 27 406 fanila, 57 505 göm
lek, 13 53ı kazak, 9 15[) mintaıı, 5 978 man
to, ıo 2ı2 palto, 23 ı46 pantolon, 383 ı87 
muhtelil eşya. 
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Hariçten vukubulan ayni teberrtiat ta dahil

deki gibi üç esaslı lnsma taksim edilmiştir. Bun
lardan gıda maddeleri 54 988 kilo, 40 465 san
dık, 9 086 çuval, 22ı fıçı, ı70 kutu, ll paket. 

Bunlardan bazı erkarn erzediyorıım: 3 600 
kilo kaşar, 7 483 sandık balık konservesi, 8 708 
sanilık et konservesi, 990 sandık öküz eti konser
vesi, ı8 sandık piliç konservesi, 7 979 sandık 
süt hulasası, 2 000 sandık hurma, 58 fıçı limon 
nsaresi, 6 806 sandık bisküvi, 3 888 kilo kavur
ma bu eşya meyanındadır. 

Yine hariçten vukubulan kullanılacak eşya 

teberruu : 
24636 aded, 390 çile, 60 paket, 6 000 yarda, 

475 kutu, 8 000 metre, ı37 sandık, 36 vagon, 
3642 ton 523 metro mikabı, 835 torba, ı ıoo 

top olarak tasnif edilmiştir. 
Bunların arasında 2 998 çadır, 8 000 metre 

çadırbezi, 36 vagon kereste, 3 642 ton kereste 
ve yine 523 metre mikfıbı kereste vardır. 

ll 245 aded oluklu saç, 652 karyola da bu eş
ya meyanındadır. 

Yine hariçten vukubıılan giyecek eşya teber
ruu da şunlardır : 

307 316 aded, 8 340 talnm, 52 335 çift, 
28 372 parça, ı4ı paket, 22 575 metre, ı 943 
grosi ve ayrıca 22 kilogram. 

Bu eşya meyanında 29 802 battaııiye, ı864 

metre battaniyelik kumaş, 21 512 manto, 42 025 
kazak, 20 370 faııila, ı6 44ı çift ayakkabı 
vardır. 

.Arkadaşlar; hariçten gelen eşya arasında 

büyük bir kısmı da tıbbi eczadır. Bunlan bu
rada birer birer sayıb dökmek imkansızdır. Yal-

niz ketniyet ve keyiiyet itibarile çok mühiındir. 
Binaenaleyh, bütün bir insanlık Uleminiıı, Tür
kün milli felaketine candan alakasını esirgeme
diği çok zalıirdir. Huzurunuzda teşekkürü bir 
veeibe ve bir vazife telakiri ederim. (Bravo, iş

tirak ederiz sesleri). 

Teberru artık nilıayete gelmiş telakiri edilebi
lir. Sizin izninizle teşekkül etmiş bir komite ol
mak itibarile yine faaliyetine nihayet vermesi 

için sizin izninizi zaruri telil.kki ettik. Bu me
yanda bu günlerde gelebilecek teberıuatın da 
komiteyi hiç tavsit etmeksizin Kızılay şubeleri 

tarafından kabzedilmesini mm•afık teliıkiri ettik. 
Bu maksadı ifade eder bir takrir takdim ediyo
rum, Kabulünü Heyeti Celilenizden rica ede
rim. 

Bu zelzele fel8.keti delayısile yurddaşlartmı

zın çok kısa bir zaman zarfında nakdi, ayni 
yapmış oldukları teberruu çok eski zamanlarda
ki emsali teberıuun çok fevkine çıkmıştır. Bu 
adeta, vatanın her hangi bir köşesinde kanayan 
bir yaraya karşı tekmil Türk milletinin tek bir 
kalb hassasiyetile harekete geçişinin bir müşahe
desidir. 

Cümhuriyet Türkiyesinde bu, şuurlu ve milli 
tesanüdün böyle bir vesile ile çok vazih bir şe
kilde müşahedesi belki de bu ağır facianın tek 
tescilisi halinde kalacaktır. Asil milletimizin bu 
vatanperverane hassasiyetine Milli komiteni
zin şükran ve minnet duygularını yüksek huzu
nınuzda arzederken hepinizin ayııi zamanda his
siyatıruza tercümen olduğuma kaniim. (Alkış

lar). 
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B - Beyn6lmıilel Parlanıantolat· Grupu 

1 - Birliğin konseyi ile hukuki ve iktısadi mesai! komisyonlarrom 28 : 30 mart 1940 da 
Loganodaki toplantısına i§tirak eden Türk murahhas heyetinin raporu aynen a§ağıya dercediJ.
miştir: 

Pat'laınantolar birliğinin siyasi, hukuki ve 
iktı adi ıncsııil komisyonlarile konseyinin Lo-

Parinınantolar birliğinin mesaili hukukiye ve 
siyasiye ile iktısad komisyonlan bu senenin 28 
ve 29 mart tarihlerinde ve konseyi ise 30 mart 
tarihinde İsviçrenin (Lugano) şehrinde toplan
mış ve 'l'üı·kiye Büyük l\lillet Meclisi Parlaman
tolar birliği gurubu nanıma Seyhan ınebusu 

General Naci Eldeniz ve Elazığ ınebusu Fazı! 

Abııned Aykaç mebhus içtimalara iştirak eyle
m.iştir. 

Birliğin icra komitesi tarafından muhtelif 
aza memlcketlere vaki olan istifsar üzerine alı

nan cevablar müsbet ve müşevvik bir mahiyette 
olduğwıdan mezkılr komite yukarıda ismi geı;:en 

komisyonları mutad olduğu veçhile içtimaa davet 
etmek lüzumunu hissetmiş ve bu günkü büyük 
harbi ınütcakib bütün alemin karşılaşacağı bey
neimiJel hukuki, siyasi ve iktısadi meseleler ilak
kmda azayı teatii efkara davet cylcmişti. 

Toplantıdan evvel birlik bürosunun muhtelif 
gurublııi'a gönderd.iği talıriratlarda, hıı ı·b vaziye
tinin hususiyctlerinin daima dikkat nazan önün
de tutulması ve muhasama halindeki milietierin 
hissiyatını ·r ncide edecek her türlü beyanat vo 
saireden kemali dikkatle içtinab olunması rica 
edilmişti. ! çtimalarda beşeriyete devamlı bir sul
edilınesi ve Parlamantolar Birliğinin ötedenberi 
lıun temini cshobının her cebheden eyice mütalca 
dünya rioali siyasiyesinden nice vekiller, ınebu~
lar, ayan a?.aları, mütehassıs profesörler, gazete
ci, hukuk alimi ve saire gibi mühim zevııt arasın
da teminine muva~ak olduğu eyi temasın kesil

memesine itina olunması bildiriliyordu. Bu itinar
la gerek komisyonlarda ve ger k konscyde vııkua 

gelen müzakere! r Türkiye noktai nazaı·ındıın çok 
dikkate şa,vnn saflıalar arzetmiş ve tarafımızdıın 

memleketterimizin malum olıın i~ v dış siya et 
nındeleri dahilind durum alınmış veya söz söy
lenmiştir. Ötedenberi Parlamentolar Birliği fıle

ıninde mümtaz bir mevki sahibi olan memlckcti-

gaııo ~chı·ind c 23 - 30 ıııaıt 1940 günlerindeki 
toplantı ve ~alıı;;ıııalarııuı da i ı· rapoı·d ur. 

nıizill bu defa da, değil yalnız dost ,.c müttefik 
devletler ınurahlıaslan tamf'ıııdaıı, ayni zaıııanda 
mileli saire azası tarafından da pek lllUCiui nl\'111-
nuniyet surette hüsnü ııiuaıııclc ,.e hürmet giirdü
ğü kayele şayaııclır. \ 'ak i olmı i~t i ımılanı iştiı·ak 

eden ıııill ciler aşağıda gösterilnıiştir: 

Türkiye 
lngiltcre 
İrlanda 
Fransa 
Belçika 
Yugoslavya 
Romanya 
Danimarka 
İsviçre 
l\faca ri s tan 
Rolanda 
Slovakya 
Bulgaristan 

Fiııllmdiyo son vıı.ziyct ıııüııasdıetile toplııııtı

lara gelemediğini lof:'ssiiı·lc bildirmiştir. 

28 mart sabahı (Lngano) da ipi i da tekmil ko
misyonlar müştereken toplandılar. Bi ı·l ik kiıtibi 

umumiliği marifctile hazırlanan ve si~·a. i - lnıkuki 

cncümcnine icabı takdirindı· hir ruznaıııci mü
zakerat mevzuu teşkil eden suallcr listesi okuııdu. 
Bunun üzerine birbirilc mütchalif reyler ortaya 
sürüldü. Türk murah.has heyeti narnma sö?. alan 
Elô.zığ mebusu Fazı! Alımed Aykaç, vaziyeti umu
tniyenin nezaketini tcbarüz ettirdikten sonra rev
kalade bir r.aman içinde ve kısa bir müddettc 
bütün istikbalc aid şamil ve kati hükümlü büyük 
kararlar vermenin yerinde bir hareket olanııya
cağını, binaenaleyh, sulhun akdi e nasında cfkarı 
umumiyeyi tenvirc medar olacak ve akdinden 
sonrada müstakbel cemiyeti mileliyeyi teşkil ve 
tedvire hizmet eyliyecck tedkiklerin şimdi yalnız 
ilmi ve her türlü siyaset maksadından tamanıilc 
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uzak surette yapılması liıbud ve ınüfid olacağııı . 
söyledi. Garb milletlerinin çok defa yalnız k en u i
leri için imiş gibi bir zilıııiyct gösteren ve gadı
dau bu.şka mcııılcketleriıı ihtiyaç ve faideleriui 
düşüıımiyor gibi göı'Üucn, bazı tavır ve hareket
lerinin garbın gayrı olan memleketler efkfuı 

wııuıniyc~iııde arzu olumuı eyi tcsidcı·i yapınıya
cağını tavzıh ettikten sonra da 'rürkiyeııin ~ulh
çu politikasını anlattı ve bazı J.clcgeleı· ve billıa~

sa Romanya muralıhası ile Macaristan csbak ila
rioiye Nazırı 1araflurmdan verilen ınuhtaralar
da Oevlell cl'in hakkı hii.kiıniyetlel'ini tahılide ıııa
tuf nazariyelcr hakkındaki fikirleri tclılikdi bul
duğunu aııla1arak felfıketleriııınü~scselerden de
ğil, beşeriyetıc bu gün hüküınrıın olan iktısadi 

ve sair nevi ilıtiraslardan ileri geldiğini, biııacn
aleyh sullıa ıııüstenid bir ve mütcsaııid beynelmi
Jel bir anlaşmada «barış sever bir medeni terbi
yeniıu zarurl olduğunu, halbuki bu hususun şim
di bütün eilıunda aııarşik bir nıunzura gösterdiği
ni söyledi. Şu sebeble bir tarafdan harpcu idt'
olojilcr içinde ve kin dolu teı·biyclcr i ~ inde yeni 
nesiller yeti~tirilirken diğt'r tarafdan siliilısızlan
nın konferaıı.~ları toplamanın tczad teşkil ettiği

ni ve tcdkik mevzularınu bu hususun <la ilave 
edilmesi talebinde bulunduğunu Türk heyeti mu
ralılıasası namına beyan etti . Gerek Fransız delc
gasyonu şefi olub sabık vekil ve bu gün Pal'la
manto Rariciye eneüıneni reisi bulunan Profı>

fcsör Bastid, geı·ck Belçika mebuslaruıın mcş

lıur hatibi Pierard ve diğer bazı lıatibl er tara
fından tasvib ve takviye edilen bu beyanat ür.e
rine teayyün eden direktifler dalıilinde ~alış ıl 

mak üzere siyasi ve iktısadi eneümenler mulıte
lit halde faaliyete nihayet vereı·ek ınesaileı·iııc 

ayrı ayrı devama başladılar. Şimal memleket
leri narnma lakırdı söyleyen Danimarka ımı
rabbasının ve Macaristan muralılıası il Roman
ya gurupu azalal'lnın muhtelif beyanatları si
yasi ve hukuki komisyonun bütün müzakeratını 
o::ok yakından takib etmek lüzunıuını ilısas e1ti ği 
için murahhaslarımızın her ikisi de 2H nı81'1 

günü öğleden evvel yalnız o komisyonda kal
mışlar ve 28 öğleden sonra ve 29 martta Genc
ral Naci Eldeniz lktısad konıisyonıınıın , l ''nzıl 

Ahmed Aykac: siyasi ve hukuki komisyonun 
mesaisine iştirlik eyleınişlerdir. 

~iyasi koıni~yonun c:ahşmnları esnasında Pıır

liinıt'ıı1olar Birliği mehaiilinde federalİst tema
yüilere kıymct ve ebemmiyet verildiği nazaı·ı dik-

katten J,a~ınaıııış , arıeıık fili ve uıneli hi<; bir ka
rur ittihaz edilıııcyerek yukaı·ıda da işaret olun
duğu veçhile nıüstakhcl ve bcynelınilel ecmiyeti 
nıcdeniyein hukuki, i~timai iktısııdi ve si):asi ba
kımlnrdan ~·eni 1cmelleri nasıl kurulması lftzım 

geleceği hakknıda nı her gruptın kendi lıususi 

noktai nazumıa tanı bir hüımeı gösterilmesi şnr
tilc derin terikikat icra efiilmesi hususlarında mu
tabık kalındı . Muhtelif milletler müınessillerinin 
teklifleri üzerine isimleri yukarıda geçen komis
yonlarca taıııik oluııaeak ıncscleleı· aşağıda telhis 
ed ilm iştir : 

ı - Beynclınil c l salıada bir r<'ıniycti medcııiye 

t aar.7.tı\'U 7.aı·un•ti. Bö,,·le bir taa?.zuva mcsncd 
olması lftzııngc l e ıı hukuki t'Saslnrın tedkikt, 

2 - Bcynclnıill'l hukukta salıibi haklar : Ef
raıl, devletler ve sair (F.n1itc) ler, 

3 - D vletlel'iıı hakkı hiikimiyctlcri hududu
nun hc.vııclnıilt•l salıada ta~rin ve 1ahd idi meseleleri, 

4 - Bcynclıııilt'l oı·gıınizasyoııun kuvvctlerini, 
hilhassa hukuki ' 'e icnıi salıada tıı~;n ve tesbit ile 
hrı·alıe r mille1lrr arası miiıııısehntı tanzim edici 
!'SUS düsturları (NO I'llıCS) YUZJ, 

!i - Millet l!"rin fikri ve alılıiki münasebetleri, 
6 - Yeni bcynelınil el trşekkül ve tııazzuvlan 

tc~kil Ye tc~is rdrrkcıı bu ga,\'('~·e hiidiın olarak 
~ıılışabilct'ck DeYletler mcscksi ve işbu hususun 
lıarbi hıızım nihayet vCl' cek nıunlı<'rlclcrden tama
nıilc nıüstakil bir vasfa mn lik olması. ( on madde
den sotını şöyle bir istitrada lüz~n göriilınüŞtür; 
denilmiştir ki , biiLiiıı şu metnin istilıdıı f ettiği tck 
nokta, müstnkbcl beynt'lmilel teşt'kkülün ne eilıan
şümul olnb olmaması, ne dr işbu teşekkiile aluka
dar olarak n(wl etlcrin hukuku ihıerindc her hangi 
lıir lıiikünı vt' tt>ııiri haiz buhınıııayıb ancak ve 
ancak yapılacak tedkikatın başlıca mevzularını 
tııyiıı etmt'k1 en ibarettir). 

Parlanıantolar P.Hiği hüı·osııııca komisyon
ların i~timaındnıı l'vwl grublara tevzi edilen 
nııılıtaralarda menılekctimizin lıassnsiyetle ala
kadar olduğu rleınoğı·ııfi ıııNıııilin d temas 
<>di Irliğinden ve Tüı·k J!ı·ubunuıı bu bu 'URtaki 
noktai nıızal'l ötedmıberi malum olduğundmı 

iktisadi ve nıali komisyonun 29 mart i~tiınaıııdn 
Seyhnn ınelıusıı <le ııerııl 'a<ıi Bl deniz tıırafıııdıın 
o noktai nıızara göre vaziyet ıılınını ·til'. 

Rarb ekonomisinden sulh ekonomisine geçi
l!'ı•l'ği esnada lı er mcnı lekctin iktısadi bünye
sinde büyük sarsıntılııra mahal vermemek ve 
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geçen 1914 - 191 8 huı-lıiııin deı·sleı·iııdeıı ıııii s

lcfid olnınk lizeı·r aşaji:nla tclhb eclilı•ıı ıııt·Yzıı

lant daiı· uzuıı :ını~tınıııılal' ynpılıııası ı e lı•d l<ik 

ınevzuu ittihaz oltman ıııeselclcr hakkıııda her
kesin tam biı· serhesli ilı• ve hi~ lıir taulılıüdli 

mııtnzaıııııım olıııay!lmk lııı ı;linden lııızıl'iıklal'll 

bıı~lıııııası tcnsih !.'dilnıişlir. 1\.oınitiyoıı iki ~ıılll'
ye ayr ıl ııcaklıı·. !Juııluı·daıı lıiı·irıcisi ıncvııddı 

. iptidaiye ve lı n nların bulunduğu mü si cııılckc-
ler· ve ınancin ııltıııdu ıııernlckctll•rlt· islihllık 

ıııahrc~leı·i, gümrükler, dernoğı·afi iıılcri ;!ilıi 

hususalla meşgul olacaktır. lkiııci ~ulıc i~e dc
ıııoğrııfi ıncsaili ile işsizlik, içliınai cıınıiyct l' l' 
sigorta lar, am ele ikaıııel gitlılan, kıı lıılıa lık ra
milyııl>ım yıınlıın, nüfusun artııı ıısııı ı koluylıı~

tırıuıık , tcveJlüdatı t.ızyitl ve lıııııa ıııül('i'ı• ıT i hu
hıısuslan tedkik ve lctclıbu ile iştigal eyll'Y<ı· 

cektir ı·e nıali ıncselclı· ri ııazıırı clikkııltı•ıı uzak 
tutmayııcaktıı·. lklısad komisyonu, t>ıırlıııııııııto 
lıır Birliği mrı·kezi bürosunun lıu ı.tiiıı clüıı~· :ı

dıı nıevcud olaıı l~t•y nelnıilel lirare t odası, IH·y

ııelmilcl tt•diye hııııka~ı ı·c ~airc ı.ihi ıııiit•sst·~t ·

lerlc sıkı ve daiıııl hir temabin IJuluııanık ıııi:i 

talca nıcYwıı addedileıı zcıııin]pı·dı· lııısulı· goı·

Lil'ilmi~ bilfmıum teteblıuat ve teı·ııkki:rııttaıı 

halıcı·dıır ulııııısını rica eyleıııi~tit· . ll arh i ıııiitt•a 

ll.ilı terhis oluııaeak efnıdııı yeııi lıiı· ııırsll'k 

lt•rbiycsi ilc tı•ı; hizi. i ~s iz kalıııaınası, sıırı•ti uıııu

ıniyl.'de ıııcsl~ki tedl'isat. ,l'lımlılurııı , ıııallıllı• ı ·iıı, 

sakaılıırın ~t·hir, kıısalııı ve kura ıılııılisilı• ll'

ıııaslıırıııda ittiba z ı liiwıı ı.te iPn sılılıi ve ı· aki IPd
IJider \'C sııiı·ı· dahi hıı eiiıııledrııdir .. \yni Jw
ıııisyoıınıı hiı·lik lıiirosııııdnn ııı·ıız istilı~nl ~ıırt

lal'lnm ve zirai s mu i ıııalısulfılı lwlayı·a tcı >.i ,.,_ 
balıi le vusıt ai nılilıadı• lc ıılııcıık lıeylll·lııı ilı• l lıir 

para ( 1'\ııkid ) ilıuası hıısuslanıı.ııı I'C gliıııı·iik 

dil'al'l ııı · ını kaldmııak \'l~ya hafiflı·tıııelı ı:ım·lı•

riıı i n trdkikıııı arzu c,vlrıııi~tiı·. 

:{0 nuırtta Lugaııo lı r lı·diy e daiı·ı•siıı<k lop
lan ıııı kıııL~e:v, koıııi~yoıılııı·ın nıpııl'ları daiı·ı· 

sinde ı;alı~ılımısmı l't' ıııiisııid lıir zaıııaııda ıııüs 

tuklıcl Pıırlanıantolııı· koıırı•ı·:ııısı lııplıııııı"·ıı,ı :ı 

kaılııı· yııkurıdıL tclhiscıı l!l'yıııı ı·dilt·ıı ara~t ıı· 

ıııalıım devanı nlııııııııısıııı ,.,. l ' ı · ıııi yl'li ,\kıaıı ıııı 

otuz ikilı· r lwıııisyoıııı ilc dı· lı·ııııı~:ı goı· lıııı k 
üzcı·c icı·u koıııilt•siııiıı rııali,\'l'ft• !.(l'<:ıı ıı·siıı i las
vilı ilc karar alt ııı:ı alıııı~tıı·. 

l'ıı rlaıııaııtvl«r l:il'li ği 

Türk (iı·ulıu lll'isi 
:-;._.ylıaıı ıı:ı hıısıı 

.Va.ri JC/ılı u iz 

1\iıtih i Cııııııııi 

Eliizıg- ııı<•hıtMI 

Fıı.ıl . llıuuıl .tıJI;ıu: 

2 - Birliğin Türk Grupu Komitesinin vazifelerini tayin eden talimatname de şudur : 

RiyaseL makamı nLzifcleı· i 

MADDE 1- RiyaseL, Gur·up komitesin i, :\lı:ı·

lisin açık old uğu zamanlarda liiakıı.l on beş günde 
bir defa i~timaa davet ile, toplantıya riyııset ve 

korniteec tedl<ik ve nıüzakeresi iktizıı eden lıilfı

mnnı lıususattan mczkfu· komitcyi haberuar edl'!'. 

MADDE 2 - Büyük Millet Meclisi H.iyaseti , 
Parti Genel ~ekreterliği, Parti Urupu H •isliği 
ve Hükumet mehafili ile icab eueu lıilunıunı te
masları icrıı etmek reisin vıızifcııidiı·. 

MADDE 3 - Grupım bankalar ve biı·lik bü
roları ile vukul.ıulaeak bilfınıum akçe ahzü ita
sına nıüteııllik muameleleri reis ve mulıııselıeci
nin müşterek imzasile iera olımur. 

MADDE 4 - Mulıa ebecilikce biliı istizan 

sariıua ıncııağ olaıı yüz lira.ı,;.ı katlar sarfiyat ha
ricindeki ıncbııliğin sarfı iı;iu Urup Komill'siııiıı 

kararı lazımdıl'. 1\Jccli ·i.n miiııakiıl buluıuııanıa-

sı münascbctile Komite azasını alclacck topla 
mak kabil olnıııdığı taktünlc ve fevkaliıılı• almıl 

vukuımda reis icab eden lmrarlan ittihaz n• ilk 
J'ırsatta koınit<'yi lıunlanlaıı haberdar ı·ıll·r. 

Gerek Padaıııaıılolar Birliği w gerı·k 'l'iı·:ı 

rct koilleransı büroları ı·c saiı'c ilc nıki ohıı·ak 
nıuhalıerat rcisin iııızasilc tcati cdilil'. 

Rcis Yekilleri 

MADDE 5 - Heis vekilierinin yazifclcl'İ, 

rdsin hazır bÜluıımadığı zanııınlnrda, riyaset 

wnnrunu deruhdo etmektir. 



M& -
Mu1ıasebecilik 

MADDE 6 - Muhasebeci, grupun para hu
susatile mükeUeı:tir. G ruh komitcsiııiıı kaı·arun 

almaksızın irabı talcdirinclc yüz liraya kadar sar
ra ınezundur. 

MADDE 7 - Banknlardan alınacak meba
liğ, rcis ve muhasebecinin ıııiişt<>ı· .. k iınz;~~il<> alııı

ıııak asıl ise de muhaselıceiııin merkezde bulun
madığ ı znınaıılarda Grup Komitesinin kararile 
vo doğrudan doğruya ııwkaını ı·iyaset. iııızasilP 

ak~t.ı alııli saı·[ı nıiimkiindiir. 

Umumi kiitiblik 

MADDE 8- Birliğin gerek dahil, gerek 
lıariı;t.cki hiliııııııın ınuhabcnıt.ını iılaı·ı• ve t.an
zinı, Urupun (lulıili i~lcrilc kırtasiye umurumı 

tı ••h· ir, gı·ı·t>k kıınfl'r<ıns ,.c gı·rek uınuıııi lıc~·ct

lerr ,·crilc<'r·k raporları ııi za ı nııaııw ınııribin<'ı' n• 
vaktli za ı ıımıilı· tnhrir, gı• l eıı nıulwl)('ı-at, lıiil

<.en kitalı H' saiı·c gibi \'rsııiki azaya tcvzi, t:nıp 
koıııitl'si ıızasilc lıiliıınunı <:ı·ııp ıızasını unııını1 

n· lnı~usi iı.:tiıııa lanı d;ıvct 1\:iılilıi uıııunıilii(iıı 

lııı~IH·a vm<ifelcriııdrııdir. nıuıııi l<ntilı lwnf<'
raıı~ koııs,·~· incc tııhtı knı·nra alınılı lwyııl'lnıi

lı·l tııplant ı l aı·ıl:ı IH<'VI;ii nıiizakı·ı·ı·~··· nızcdilc

r·pk olan nıcsailclen muhtelif ihtisas ~ubc l <'ı·inc 

ıı.nılm·ak olan 0l1lp aza~ ını vaktii zammıilc 

lıah<'ı·ılar elnH'k ve lıunlara arzu ettildcl'i husus
lam dııiı· wsaik vı· sair<'~· i ihzar c~·lcmck vıız i

fcsilc de mi.ikclleftir. 
c:ı·up ar.ası i~inclc ıııuh!l'lif. 

tı•frik ctlil<'rek iı:tinıu cılcrt•k 

ihtisas ştılJ('lt•ı·i 

müstakbel konJe-

ranslar i~in ınütehassıs ve hazırlıklı arienelaşlar 
yetişmesine dclfılct eylemek Katibi umumilik 
cüınl e i veznifindendir. 

Grup komitesi 

MADDE 9 - Urup komitesi lii.akal on beş 
güııık lı ir tor laııamk Parlıınıaııtolar Birliği Ti.iı·k 
t:nıpuım aiı.l bilfınıuııı lıu~usatla meşgul olur. 

Koııl'<'nııı~l"ı·a nı koııscy l crc iştiriik cuecek 
azanın isiııılt•ri, zaıııa ııı lııu·cket ve mikdan lıar
eı ı ·nh laı ·ı , <1 ı ·up<:<ı vaki nlaı·uk musarifi s:ıireııiıı 

t ıı,, · iıı ,.,. takdiri ı : ı·ıı ıı komitesin in vczaifiıı

<l<•ııdi ı ·. Komite, aza tuı·afından ı, oııferans

larıln \'aki olm·ıık lıeya ı ıaL ve ıııiiılafaattan lıa

IJı·rd u ı · e<lileecği gibi, doğruuan doğruya vaki 
olm·ıık t!'~<'hhiisii ile ınuı·;ıhhas aza.va faide li gcir
düğü ılircktifleı· i ve ı·ını•ğe salfıh i yettıırdır. Grup 
koıııitı•si, Kilt ibi uıııuıııilik ve ınuhascb<:'cil ik ve
z:1ifini takib ilc r:rnpa nid billınıuro hususa
tın lıiisnii et•ı ·ııymmH tcııin<' ıwzarct cdc ı· . 

.Hliyiik )!illet. :\lı·eli, iııiıı a(: ı k YC Grup Ko
ınitt·siııiıı ıııüııak i ı.l bulunduğu z~ınanlaı·da mez
kfır koınitr·c-c tahtı knı·am ıı l ııınıayau hi~ bir gil
ıHı ııııı.sı·arta lııılıınulmııaz (() nrı madde ınuei

lıiııre nıııhns<'hrriniıı nınlik olduğu mezuniyet 
müstcsııadıı·). 

MADDE 10 - Grup komitesi, bütün Grup 
azasının nıcn~ub oldukları muhtelif ilıtisııs şua

hutın ı nazıı rı itibarıı alarvk buııla rm ın allımat ve 
ilıtisasmdan konferanslarda istifade etmeği cüm
lci vnzaifindl'll bileerk ve lm bahtıı. Katibi ıımu
miliğo tevdi olunnn vazifcyi tcslıil cyl cyecektir. 



1 - Fırkalar 

Büyük Mecliste siyası taazzuv ol aı·ak öteden
beri yalnı z Cünıhuriyet Halk fırkası vardır. 

Bu fırkanııı a~a mikdarı 40-l dür. Ayrıca yine 

bu fırkanın ınüstakil gı·upu 21 ar.aya ıııaliktir. 
Geri kalan 4 mebus ıııüstakildir. 

A - Cümhuriyet Halk Partisi 

1 - Unw.ın·i idare heyeti 

Cümhuriyet Halk Partisinin umumi idare beyeti aşağıdaki zatlardan teşekkül eder : 

lk Fikri Tuzer Erzurum (kiitihi umunıl) Saifılı Ciıncoz ts tanbul 
Mümtaz Ökmen Ankara ~ükrü Ali Ögcl !stanbul 
Dr. Zihni Ülgen Bolu Tevfik F'ikret Sı lay [lj Konya 
Ali Rıza Erem ('o ruh Haındi Yalınan Ordu 
İskender Artun Eı ·~iııcan Cevdet Kerim lncedayı Sinob 
lsınail Sabııııcu Uircsun Rhmi Apak [2) Tekirdağ 

afi Atuf Kansu Uircsun Sırrı Day Tı·abzon 

~cvket Erdoğan Uürnüşane Halil Türkmen Zonguldak 

2 - l'nı' ti grııını 

a. - Cümhuriyet Halk Partisinin Meclis grup u İdare beyeti atideki za.tla.rdan müteşekkildir : 

Hasan Saka Trabzon Rcis vekili 
Hilmi Uran Seyhan » » 
Rasih Kaplan Antalya Aza 
Atıf Tüzi.in Çoruh » 
İsmet Eker Çorum :t 

Alıdülhak Fırat Erzincan , 

[1] 6- V II - 1939 tarihinde fstmıbnl (', I T. P. 
Jl!iifettişliği1ıe, 19 - .Yil- 1939 da yine lslmılıul 
Jelare lıoyeti roi liğine frıyiıı edilmiş ı•e 
22 - l fl l - 19·1.0 da te7mw Cm uıııi iriarP lıryo-

Şükrü Koçak Er7.nı·nm Az:ı 

GL İlısan Sökmen , Giresun » 
Emin İnankur l<;ol » 
Kamil Dursun !zmir :t 

Damar Arıkoğlu Seyhan » 

fiııd!'hj l'flzif P-<illf di) n m ii .~/i/ 1' . 

[2] 22 - Vll - 1910 da [(ocaeli bölge ıııiifet
tişliğiııe tayin edilmelde yerine Ol. Zeki , ()yrZe
mir ( Erz1Lruın) gcr&ı'ilmiştir. 
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b - Parti grupunun faaliyeti hakkında, aşağı daki tebliğler matbuat ta intişar etmiştir : 

1- Parti Urnpu uınunıi heyeti bu giin (31 -
X - 1939) saat 15 te Grup Reisi ve Başvckil Dr. 
H efi k ~aydanıuı reisliğinde toplandı: 

Haşvekil, Altıncı IL l\1. Medisinin yaı·m a~ı
la<·ak olan hiı-iııei içtiıııa yılı için Meclis reis
liğiııc (Jankn·ı ııı cbusu Abclülhalik ]{pnclan ıı ı , 

Heis vekillikleı·iııc Aydın nıehusu Dr. Mazhar 
( : e r·ııı<•ıı ı· p 1 : .u·~n ıııehu~u li<' fet Caıııtı>z ve Si
vas ııı<·IHısıı ~<· ı .ı~ett in ( öiinaltayın Parti ri ya
set diı· aııı taı·a rıııdan mını zı•t gösterildiklerini 
hildiı-cli. Gıııııııı1 Heyet im ııaınzetleri · ittifakla 
kabul etti. 

Uenc H-iyaset d i \'tıııınca Paı·ti gurııpn rcis 
vckillikleriııe ııaınzct güsteı·ilcn Seyhan nıelnısu 
Hilıııi Unın V<' 'rnıbzoıı ıncbusu Hasan Saka 
ı · nııııııi H<•y<·lçe ittifakla se~ilclilrı·. 

lluııdıııı soııra IJ . .l\1 . .Meclisi idare azalıklari
lc Riyasl'l divaııı k<itiblikleri için yapılan ser
best İlltihabda , fıra lasnifi neticesinde evvelki 

2 - C. H. Partisi Büyük Millet l\leelisi Oru
pu bu giin (7- XI- l!:J3!:J) öğleden sonra Reis ve
kili Seyhan mebusu Hilmi Uranın riyasetindc 
toplandı: 

Hariciye vekili Şükrü ::laracoğlu bizi alaka
tlar edeıı soıı dünya hadiseleri ve duruırıu bak
kıııda izahatta bulunmuş ve bu meyanda bazı 

Jıatilıl eı·iıı suallcrine de cevablar veruıi~ ve 
llariciye vckijjniıı izahatı Uurup Uı.uumi Heyc
tince l.aııııınıeıı tasvib olunıuuştur. 

3 - C. H. Partisi Meclis Grupu Umumi hey
eti dün (21 - XI - 1939) saat 15 te Reis vekili 
Hasan Sakanm rei liğinde toplandı: 

Ruznamede .Manisa mebusu Refik ince tara
fından 18 - XI - 1939 tarihinde verilmiş takri
rin ihtiva ettiği a madde nıevcud idi : 

1 - Birinci Büi'ük Millet Meclisi azasından 

muaveueıc muhtaç olanlara yapılacak: yardım 

meselesi. 

!dare amirleri Bayazit mebnsu Halid Dayrak ve 
.\lnrdin ıııebusu lı-taıı Peı·id Alpaya ve Manisa 
nıcbusu Dr. Saiın Uzcl büyük bir ekseriyct le 
~<'çi Idiler . 

Divan kat i biiideri için yapı lan seç im de de 
gcııe evvelki Divan ldtibleı·i Vcdid ·uzgören 
(Kütahya ), Hekir 1\a!rli (Uaziaııteb), Kemal 
Ünal (l~parla), Cavid Ural (Niğde), Dr. Sııdi 
Konuk (~ursa ) , Ziya Ucvher Etili (Çanakka le), 
Kazanın ı~la ni ı ı·. 

Parti ( :urnpu idar·e heyeti üyelikleri için 
yupılan sc~iınin tasnifiııde eı:ıki üyeleı·de-ıı ~<\lı

dülbak l•'rııt (grziııcan ) , Hasilı Kaplan (Antal
ya) , Daınar Arıkoğlu (Seyhan), J<Jmin luankur 
(lçel), Şükrü Koçak (J<;rzuruııi), lsmet Eker 
(Çoruııı ) , Atıf 'fühün (Çor-nh), Ol. İlısan Sök
ıııcıı (<:iresuu ), J\iıuıil Dnrı:ıuıı (İzmir) Ekscri
yctle seçilmişlerdir. 

Huzıınıııede başka bir şey olmadığmdan sa
at 18, 30 da içtiıııaa nihayet verilmiştir. 

HuzuameJe Dııhlli niznınname ınucibinee 

her içtima senesi bidayetinde müstakil Grup 
azası ile birlikte gizli reyle seçilmesi iktiza 
edeıı yedi kişilik baysiyet divaruwn seçimi 
vardı. 

Bu seçim yapılmış ve tasnifin uzayaeağı an
lıışılmakla neticeıı.iıı heyete bildirilmesi ıçın 

yariu.ki çarşamba günü :;aat 14, 30 da Grup 
içtiınaı yapılmak kararile riyasetçe celseye 
ııihaY.et veriluıiştir. 

2 - .Atatürk için yaptınlacak Arut k.abrin mu-
anıelesinin ne halde olduğu. ' 

Üçüncü bir mesele de Büyük Millet lVIeelisi 
Dalıili nizamnamesinin 35 nci maddesi mueibin
ce kanun layilıa ve tekliflerinin aid olduklan en
eümenlerce müzakere tarziarına dair vak.tile ve
ı·ilmiş bir tak.rire müsteniden açılan müzakere
nin bu gün intaç edilmesinden ibaret idi. 

Bil'inei ve ikinci meseleler hakkında izalıat 
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ı'ermek üzere ili;: defa sÖı, a.lan Başvekil Dr. Re
fik Saydam bu meseleler hakkında şu izahaLı 

verdi. 

- Birinci büyük Millet Meclisi azıısından 

olubta bu günlüi vaziyeılleri nıuavcncte nuıhtııç 

olan zevat için mevzuata i~tinauen bir ~ey ya
pılmak imkanı olınıı.dığına fakat bunlara her han
gi bir şekilde yardım ed ilııı e~ i partice karar al
tına alınırsa bu kararın Hükiıınet~c tatbik edil
ınesi tabii bulunduğunu beyan ettikten soma 
Atatürk i~iıı yaptırılac<ık anıt kabrin mua.ın c

lesini ıuüıukün olan süratle ikınale ~alıştığlllı, 

evvelcc Umumi heyetin verdiği karar vcçlıi l e 

anıt kabrin yapılurağı malıaldeki bir çok cşhasa 
ai d 287 212 metrelik arazinin istimJiıkiue du ir 
muamelatnı ekserisi intaç edilmjş olduğunu, he
nüz istiınlak muamelesi bitmeyen bar.ı arazi sa
lıiblerinin bedeli istiınlak hakkındaki itirazlurı 

aid olduğu ınalılı:emece tedkik edilmektc buluu
duğuuu ve sahaya dahil olub da ııcrcde olduldıı
rı malfı.nı olmayan arazi sahibierine de mevzuat 
dairesinde icab eden tcbligatın yapılını~ olduğu
nu Umumi heyete bildirdi. 

Bu meselelerin ikmalinden sonı·a AtaLüı·k 

için yapılacak anıt kabrin şekline ve ıniınari~iııc 
aid hususları beynelmilel bir musabaka ilanı ilc 
halletmek mukarrer olduğuuu ve bu ınüsubııka

nın :Milli sanatkar ve ıniınarlarınuza da açık 

4- C. H. Partisi Büyük :'ılillet Meclisi C:rupu 
bu gün (28 - XI - 1939) saat 15 te Rcisvekili Sey
han mebusu Hilmi ra nın riyasetinde toptand ı: 

Ruznamede Beykoz Deri fabrikası halilıazır 

vaziyatinin ve Yal vaçta vaktile tesis edi i ıniş ve 
sermayesinin büyük bir kısmına Süınerbankca 

iştirak olunın uş bulunan deri fabrikasının bu gün 
işletilmeksir.in atıl tutulmakta olması sebebinin 
İktısad vekili tarafından izahı ve keyfiyetin Uınu
ııll Heyette müzakeresi takı·iri vardı. 

Takririni şüalıen de izalı eden .Antalya mcb-

lıulundurulacağını ilave etti. 
Yaptll'llucak aıııt kabrio suf Ebcdi Şef Ata

Türkc mahsus bir abide veyahud 'l'ürk Milleti 
ululıırıııa dahi ebcdi istirahatgalı olabilecek bir 
milli paııteon olması mı Hlzim gelereğinin ayrı
ca Partiye nıüracaatla karar altına aldırılacağı
nı da beyan ettiler. 

Bu ild ıııcvzu üzcı·inc söz alan lıir çok lıa

tilılcr fikir ve mütalealarıııı bildirdikten soma 
Birinci Büyük l'ılillct Meclisi azıısından ıııuavl'

ncto mulıtaç olanlara münasib şeltilclc yardıııı 

edilmesi hakkındatti tcklif esas itibarilc Unıuıııi 

heyet<;<' tasvib oluuarak icab eden lıazıl'lığ'm ya
pılması Hükfı.nıete tevdi oluudu. 

Anit · kabir hakkında Başvekilin YCI'Ilti~ ol
duğu izah at ve bilhııssa bu ubidenin lıüt ün nıua
meli'ıtını ikmal ilc inşaata geçcbilmek iı,;i n bir bu
çuk senelik bir nıüddete liizum olacağ ına dair 
lıcyanatı Umumi hcyctçc memnuniyetle tasvib 
olundu. 

Bwıdan soma llari<.:iyc vekilimi z Şükrii 8a
ı·acoğlu geçen haftadau beri cercyaıı eden siyasi 
nlıval lıakkıııda izahat verdi. 

lJruumi licyctçe mcnuıuııiyctc şayaıı görültıı 
lm heyanattan ııoıını Dahm nizallllıaıneniıi 3G nci 
ınaddcsiııo aid müzakere usulünün gelecek eelsc
ye telıiri kabul olunarak saat 17,15 tl c içti ın aa ni
hayet verildi. 

usu Rasih Kaplandau sonra bir çok hatiblcr söz 
alarak deri fabrikal arı vo onların istedikleri 
ınadclei iptidaiyeler ür.erindc u~un boylu mütalea 
serdetmişlcrdi r. 

İktısad vehlli tarafından ıncvzun ve sorulan 
suııllerc cevablar verilmiş ve neticede takrir muh
teviyatının teşkil edilecek bir Parti komisyonun
da esaslı surette tedkikı hakkındaki Rasih Kap
lanın ikinci bir takriri Umumi licyetçe kabul 
edilerek vaktin ilerl emiş olması hasebilc Riyasetçe 
celseyc nihayet verilmiştir. 
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5- C. H. Paıti~i Biiyük 1\'Iillet .ll c~ Iixi C:I'Upn 

bu !{Ün (!i - XII - 1939) saat. 15 te Reixvel<ili 'l'rab
xon mclmsu Hasan Sakanın riyasct indP t op l aııclı: 

Ruznamede M:arı.isa ııı ebusu Refik İıı ccnin , Bii
yük Millet Meclisi Dahili nir.amıı aın esinin 35 n('i 
maddesi hakkında cvvelce başl ayan müzakerenin 
devamına dair olan takriri vard1. 

G - ('. ll. l'ar·lisi ~lvı·lis Unıpu lııı g-ü ıı 

(19 - Xll - 1fl39) saat 15 tc Reisvckili Seyhan 
ııwbusullilıııi l l ı·anın lıaşl<:ınlığııırln t.oplıınclı: 

lik defa sö?. alfııı Harieiyı• vekili Şiikl'ü Sımı-
coğ l ıı RO n dünya lıDdiseleı1ıı i \'C billı:ı.~sa lıun lııt· 

ıııcyanında bizi uzaktan :nılnn<lan alakadar cıkn 
lıfıdisclrri i ?.a lı Pilt• ı·ek l 'muıııl llc.veti tenvir ct
miştir. 

Bunu müteakib Muş mchusu ITakkı Kılı eoii:

ltınun bir takririıtden istifade ede rek }fill1 Mü-

7 - C. r ı. l' ıı ı·t i s i Biiyük ~lilld )fpı·li Ri fınıpu 
diiıı (:!(i - _. J 1 - 1!):{ '1) Ht'iRn·kil i ıı a~aıı Sal<ıtıını 

ı ·i,,·ııseti ııclt• ıııutud i c:tiıııu n ıı ııkclP t li : 

Hıt7.1Hılll <'< lı- J fiikfıınct(!c ıılııını ıısı lfır.ııııgel eıı 

bat-ı tPdbil'l<'t' lı:ıkkııı cl a Mııııisa ııa·lıu~ı.ı Rl'fik 
1nl'crıin tahiri ni trclkik edeıı C:ı·up l<oınisyoım 
rnporilf• Antalya nıeh ıısıı Rasilı Kaplıının 'l'ii ı·k 

tiitüıı ve sig~ ı·nlarıııı ıı Am erilmrlaki Beyııelınilt• l 

sprgiılc teşhiı· ('(li lib c•rli lınc·cli ğ i hakkıııd,ıki suu
lirır Cliinırük ve lnlıisai'IHr vekilinin ve Erzincan 
vı· 'l' creaıı ın lınr.ı nahi.1·e ve lüi.l'lrı·ind<' vukun gc
ll'ıı ypı· sm·stnt ısı lıakkııırl a Rı·zineıııı ıııı'lmı-;u A lı

dülhtık Fırat ıı ı takriri n<' Sılıhat ve I ~; t ima i mun
wn<·t vekil in in rc•vahı vardı. 

Rur.nnm<'.''<' gr~ilmezden <'VI'<'l siiz alarsık kiir
siiy<' gr l rıı Başvekil Dr. Rdik Sıı;rdaııı IJükiını<'t

~t· <'Hasları lıaw·laıııııış olan 1 ktısad1 korunma ı,a

nuıı liiyilıası üzerinde Grup Uınıımi Hc.ntin<'c 
miizHkl'rr <'Cr,,·ıın ctn~esiııi fa,\'Clalı ınüliıhar.ıı <'l
t.iğiui 1·c bu li'ı.viha iiz<'rinde icabeden t edlıikatı 

yapmak 'I'C alakadıır dcvııirlc temas etmek ÜZ<'rc 
biı· köınisyon trşkil edilme ini Umumi Tieycte 

Bundan evvel ilk defa sör. al am k kii ı'SÜyc ge
len Harieiye vekili Şükrü Sarueoğlu, son hafta
nın siyasi ahval ve hadiseleri hakkında uzun iza
hatta bulundu. Ayuı nı evzu iizeı·inde SÖ7. a]aı:ı bir 
çok hatibierin mütalcalıtrı diulendikten sonra 
verilen ·izahat Umumi Heyetçe alkışl arla ta.~vib 

olunarak ruznamcye ge~il di. 

dafaa i~ leri hakkında etmflı be.ı,:ınutta bul una n 
ve ıııüteııddid hııtibl erin gene bu mevzu etrııfın
daki suallcri ıı e ccvablar ,·eren Milli Mürla.faa ve
kili General Naci Tınazın izahatı Grup Umumi 
ITe.vet i ıı ce alkışlıırla kabııl ve tasv ih olunmuştur. 

Vaktııı ilerlcm i .. olması dotayısilc ruznaıncdc 

mevrud diğer ınaJdelerin müzakeresi gelecek cel
seyc talik edilerek ri~·asetçe cclscye saat 19 da ni
hayet verilmiştir. 

t eklif etti . Tcklif nıüttefikuıı tasvib olunarak 
ı·u ?.nanıcye ıı:e~ilcU . 

Rıı:r.ı ıaın ııııiıı birinci maddesine tealllık cd n 
Nlen ınevr.ua dair cvvelce teşkil edilmiş Grup 
encümeniııin hazırladığı rapor üzeı-in e müzakere 
n~ıldı. Bir çok hatiblrr hu 1ll<',·w iizet'indo fikir 
ve mütalea b~yan ettikt en ve sorulan suallcı·e 

niDkııclar veki l vr ı ·ııpoı·tör t amfından cevablar ve
rildikten sonra ikinci ma<.ldeye geçildi. 

Bu mcvzu üzerinde Günıı·ük ve fuhisarlar ve
kilinin verdiği cevah ve mufııssal izahaltan ve 
siiz alan hatibierin mütaleıılarındnn ısonı·a üçüncü 
nıarld nin müzııkercsiıır başlandı. 

Bu ınııddc hakkında Sıhhat ve tçtimıti mua
vcnct vt>kili Dr. TTulilsi Alataşın mahnlliude yap
tığı tcrlkik ve müşalıedel r inc müstcuid izahatı 

gerek TiiikUınet v<' gerek Kızılay C'em iycti tııra
fından hadiseyi ıniiteııkih ya pılmış olan an1 ve 
nıiistaeel yardımlarl a bundıın ı~onra almacak t d
bi 1'1 ri bildiren vazılı ecvabları ve bıı ınevzu üı:e

riııc takrir saltibinin bazı temenniyat ve beyanatı 
dinleııdil,ten sonra saat 1 , 80 da cclsey nilıayct 

vcı·ilmiştir. 
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8 - C. H. Partisi Gı'\ıpu ile Parti 1\'Iüsta

k:il Grupu Umumi Heyetleri dün (29 - XII -
1939) saat 14 te Rcisvekili Hilmi Uranın riya
set.inde toplallJ1'lli;ltır: 

'l'oplantı ınevzuu, Yurdumuzun bazı ınıııtaka
larında hakiki bit· feliiket halini a lan ·zelzeledcn 
ımrar gören vatandaşlarımıza yapı laıı \'C yapıla

cak olan .vaı·dım tedb irlerini Hiikfımetten dinlc
mekti. 

H.iyasetçe miizakcreyc lmşlıuııııazdıııı evvel bu 
felakete kurban gitmek suretilc i ~iııı izdcıı ayrıl

mış olan vatandaşlarm tazizi i~in Heyet biı· da
kika ayııkt.n 'süküta davet. edilmiş ve müzakcr~yc 

ibticlıır edildiktc ovvela Büyük Millet M eel isi Re-

9 - C. H. P. Büyük l\1illet i\Ieclisi C: rup u 
dün (2 - I - 1940) saat 15 te Reis vekili Hasan 
Sakanın ri yasetinde toplandı: 

İlk defa söz alan Ba§vekil Dr. Refik Say
dam memleketin vasi bir salıasilını uğnıııırş ·ol
duğu zelzele felı1keti karşrsrııda bugüne kadar 
alınmış olan tedbirleri ve fe liiketzcdelere yapı
lagelen inıdat ve yardım nıuamelelerini iznlı 

etti. 
nu ınevzua dair ııonılaıı sua11ere icabeden 

cevabiarı verdikten sonra Hıırieiye vekilin ıi ziıı 

Umumi Heyete beyanatta bulunaeağıııı i[adc 
etti. 

Kürsiyı- !!eleıı Hııı·ici,ve vrkili ~ühü 8ıırııc

oğlu son iki hafta zarfmda cereyıın eden siyasi 
hadiseler ve ınüzakerelcre dair izahat ver li. 

Bu izahııt reye konularak ıııiittofikıııı Cıııu-

10 - Dümhuriycl llalk Paıtiııi Meclis grupu 
dün (4 - I - 1940) saat 15 de reis vekili iliimi 
Uranın riyusctinde toplandı: 

Bunu lakaddüm eden cels do müzakero3i ik
mal edilmemiş olaıı 1\lilli iktısadi koruuma ka-

isi Abdülhalik Rcnda, teşckkü l eden Milli ~·arılıın 

komitelerinin ne şekilde ~al ışmayı pli\nlııınış ol
duğundıııı Grup Heyetini haberdar ettiği !!ibi 
Ba:;;,·eki l Dr. Refik Saydıııı ıdıı hu felaketin luıbeı· 

alınmasını ıniiteakib Hiiklımetçe dcrhal ittihaz 
edilm i ş olan ve bundan böyle ittilıa?.ı düşüni.ilcıı 

tedbirleri etnıfile iıah etmiş ve Başvekilin heya
nat ı fi ı·up Heyetince itti fak la ve teşekl{ürlc kabul 
olunmuştur. 

Orup Aym celsede, her ıncbusun felHketzcdc
lcr için hcmeıı asgari yüz linı yardım taahhüdüııü 
de kabul etmiş ve ı·uznanı<'llt! hıışka madde olma
dığından riyasetçc celseye nilıH~·et veı·ilnıi., tiı·. 

mi Heyette kHhııl olmıdu. 
Bundan sonra biig-üıılüi nızıııınıeııiıı lıirirıı·i 

maddesini te~kil eden \ ' C ~eçcıı haftaki uıııuıııi 

heyet içtimaıı'ıda Parti idare heyetince tc~ ki li 
kararlaşan Komisyon tarafıııdıııı esaslarının led
kik olunması kabul edilmi~ olan i\lilll iktisadi 
koruma kanunu pro,jesi üzerinde ıııüzllkl' r<• 

açı ldı. 

Komisyonoa lıazıl'lanınış olaıı liıyilıa p

rojesi üzerinde bir ~ok lıatilıler ~öz alarak ıııü
talealar beyan ettiler. 

!:iuat 19, 30 :ı kırdar devnın eden lıu ıııüza

kerelcrden sorıra ınen:uuıı nıii~taceliyct iııc lıiııa
en nıüzakereııin hir an t·vvcl inlacınr L~ıniıı i~iıı 

aym dördiiııcii perşembe gliııü l'nıuıııi ll<'y('tirı 

tekrar i~tinıaına tlair olan tcklif rey<' konıılıı

rak kabul edildi ve celseye nihayet Yeı·ildi. 

ntuıu projesi üzerinde rcrc~·aıı e{ll-n ınü;.akl'l'l' 

sonunda projeniıı, U rup i<.lıtı'<' lıl•ycliıırc .nııi\lt·ıı 

teşkil edilecek 30 kişilik · bi ı· pıll'li komis,\'Oııtııııla 

tedkik:ı kararlaştırılamk saat 19, ao da crls<'y o ni
ha~·et verildi. 



-511-
ll - C. H. Partisi Büyük )[illet llleelisi 

Grupu dün (9 - I - 1940) reis vekili Ilasan 
Sakanın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede İzmir mebusu Memed Aldemiriu 
Eğe ınıntakası tütün mubayaatına dair olan sual 
takririne Ticaret ve inhisarlar vekilierinin ee
vablarile Oı·du debagat işleri hakkında AntBlya 
mebusu Rasih Kaplanın takririni tcdkik eden 
Parti grupu komisyonunun raporu vardı. 

Ruznameye geçilmezden evvel zelzele mınta

kalarından yeni avdet etmiş olan vekillerimizden 
ilk defa söz alan Dahiliye vekili Fayık Öztrak, 
felaket sahasındaki tedkikatının netayici .ile ge
rek Hiikilmet ve gerek teşekkül eden ınııhıılli 

yardım komiteleri tarafından bu hususta ittiJııız 

edilmiş olan tedbirlerle yardım hiımıı>tlHine dair 
izalıat verdiler. 

Bu mevzua dair sorulan suallere de e('valı 

verilikten sonra Sıhhat ve içtimal ınuııvene t ve
kilimiz Dr. Hulusi Alataş da bu yardım hizmet
lerinin kencli vekilietin taaDük rclen rilwtkı·il{' 

teşkil edilen yardım heyellerinin mrsai tarzları

nı ve alınan sıhhi tedbirleri izah ettiler: 
Bunu mi.itcakib ruznıı.nıeniu biriıwi ıııüzıık<'

resine başlanarak takrir sahibi Mrmecl Alclcmirin 
okunan takriri üzerine Ticaret vekilimiz Nazmi 
Topcoğlu memleketin en mülıim ihracat madde-

12 - C. H. P. Meclis Orupu gazete ilc ya
pılan davet üzerine (15 - I - 1940) içtimaını saat 
onda reis vekili Hasan nkanın riyasetindo 
ıık<ktti: 

Milli iktisadi koruma kanunu proje~ini ted
kik etmek iizere bir hafta evvelki Uurup uıııuıııi 
Heyeti içtimsında teşkili kararla.'?fin komisyo
nun hazırladığı rapor, müzakere mevzuunu teş

kil etmekte idi. 
Miizakrreye başlanınazdan rvvel söz nlaıı Bn vr

kil Dr. Refik Saydam, Grup Umumi heyetinin 
şimdiki müzakeresUc proje hakkında müsbct bir 

sini teşkil eden tütün mahsulü hakkında müs
tahsillerin menfa.atlerine matuf olmak üzere Hü
kümetçe ötedenberi alınan tedbirleri izah ve 
takrirde mevzubahs olan piyasa ve sat1ş mname
latını ve mahallinden aldığı malfuııata istinaden 
!!:ge ınınt.1ka.~ıda nı> kadııı· ve ne fiatlada ti.itiin 
mahsulü satıldığını ve bu günkü şerait içinde 
müstahsillerin menfaatlerin.in azami derecede 
korunmuş olduğunu misalleric bildirdi. 

Ayni mevzu hakkında inlıisarlar vekili .Rai( 
Karadenizde mıibayaıının iıılıisarlara talilık eden 
kısmı hakkında izabat verdikten sonra tak:rir sa
hibi Memed Aldenıirle Bitlis mebusu Süreyya 
ÖrgeeVTenin bu husustaki beyanatı dinlendi bu 
meyanda Seyhan mebusu Ol. Naci Eldenizin, 
Z('lzclc felaketine uğı·aran vatuııdaşlaı·ıı .vnı·dıın 

ve sair hususatta gerek Hükumet tarafından sar
fedilen gayret ve faaliyetlerden ve gerek mede
ni memleketlerden gösterilen maddi yardım ve 
alakadan C!dayı Hükıimete ve medeni aleme te
~cki,ıir edilrr.esi hakkındaki takriri reye konulıı
I'Hk kabul ,,!undu. 

Ruznamerun ikinci maddesine geçilmczden 
evvel vaktin geçikmesi dolayısile Antalya mebu
su Rasih Kaplanın teklifi üzerine bu maddenin 
gelecek içtimaa t8:Jikına dair olan tekilite kabul 
edilerek saat 18,15 de eelseye nihayet verildi 

pren~ib kararıııa \' aı · ıldığı tukdiı·de tatilden ('VV<'l 
intacını temin için layihanın, Meclis Umınni he
yetinde alAkah encümenlerden mürekkeb bir mu
vaklrat encümende müzakeresini teklif edeceğini 
beyan etti. 

13unu ınütenkilı mporuıı müzakeresine !{<.>~i

lcrek bir çok Jıatible ı· : ımıfmdaıı dermeyan 
edilen ıuütalealarla sonılan suallere Ba \' tıkil 

Y<' Komisyon ı·eisi cevnh vcrdikten sonra Ba~

Yekilin teklifi vcçhilc ıweıısib karım Riyast't 
tarafrndan r ye konıılnı·ak müttefikan knbtıl 

oluııdu. Ve saat ll, 30 eclscye ııihuyı•t Yı>rildı. 
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13 - C. H. Partisi Meclis Grupu dün (16 -

1 - 1940) saat 15 de Rci~vekili Hilmi Uranın 

riyasctinde toplandı: 

'elseniıı a~ılmasıııı ıııüt,akib kür~iyc geleıı 

Hariciy~ vekili ., ükrü Sarucoğlu lıizi ıtzaktaıı, 
yakından aliıkaduı· eden soıı dünya hadiselerini 
ve bu meyanda l::(ariciye uıııurııi katibi Nunıaıı 

Meneınencioğlu riyasetindc Londı·a 1·c Paı·isı• 

gidib hu dd:ı tı\'(let etmiş olaıı heyetin Hü
kumetimize izafcteıı Ingiltere ve ı ~rıınsa Hükıi
ıııetlerile ukdctıııiş olduğu ıııukııvclekr ııııılı

teviyatını izah etıııi~ ve Hariciyı• ,·rkiliııin izıı

hntı (irııp uıııuıni lıcy!'tiııcc tıısvilı oluııınu~tur. 

14 - C. H. Partisi Meclis Grupu dün (19 -
III - 1940) saat 15 te Reis vekili Trabzon me
busu Hasan Sakanın riyasctinde toplandı: 

İlk defa söz alan Hariciyc vekili ~·ükrü Sa
racoğhınun, Meclisin kış tatili esnasında coreyan 
eden siyasi alıval ve vekayii ve Devletlerle olan 
temas ve münasebetleri ihtiva eden ıızuıı bcya-

15 - C. H. Partisi Büyük l\lillct Meclisi 
Grupu bu gün (26 - Ili - 1940) saat 15 te 
Parti Müstakil Grupu ilc birlikte Grup Reis 
vekili lJilıııi 'runın başkıuılığındu toplanmıştır: 

Gelsenin açllınasım müteakib kürsüye geleıı 
Daşvekil Dr. Refik Saydam, Atatürk anıt kabri 
için şimdiye kadar 2 O bin metre mur~bbaında 
bir sahanın istiınllıki muamelesi hemen bitmiş 
olub 1\bidcn.in şerefi için bu salıaya ilaveten da
ha 230 bin metre murabbaıııda lıiı· yerin de is
timlaki ellietine gjdilıniş olduğundan bu gün
lerde artık abide projesinin yaptırılacağını ve 
ın.illetler arası mimarlar n.izamniımesine göre 
miisabaka talimatnamesinin ve teknik progra
mının hazırlandığını beyan ilc Partiye daha 
evvelde erzedilıniş olduğu vcçhile evvel emirde 
bu binanın mıınhasıran Atatürkc aid bir iıbid -

Bundan sonra günün ruznamesine dahil 
bulunan Beykoz fabı'ikası ınamftlatile bu gün 
işlememekle olan Yalvaı; Deri fabrikası v:ıziyı· 

tinin tedkikıııa dair olan takrir üzeı·ine te~ck 

kül etmiş bulunan Parti koınisyomnıun raporu 
okundu. 

Söz alan ıuütcaddid hatiblerle 1ktısatl \'(' 
Milli Müdafaa vekilierinin beyaııatıııı dinlcy •n 
Grup umumi heyeti komisyon raporunu taSI' İ

ben Hükuınele tc,·diiııi kararla~tırdı vt• ruzıın 

ıncd(' ba~ka matlde olnıadığıııdan ı·iyusetçe t'cl
seyc nihayet verileli. 

natı dinlcndikten ve bazı sorulan suallcrc icab 
eden cevablar vekil tarafından verildikten sonra 
bu beyanat ve izahat Grup Uınwni heyetince 
müttefikan taııvib olundu ve !'Uznıınıede bu~ka 

bir madde olmadığından toplantıya nihayet \'e
rildi. 

ın.i, yoksa ayni zam.anda memleket A1illi büyük
Ierine malısus (Panteon) şeklinde bir yer mi ol
ması icab edeceği hakkında Partiden bir kaı·ıll' 

istediğini bildirmiş ve bu mevzu etrafında söz 
söyleyen müteaddid hatibieri müteakib rcyc 
müracaat edildiktc inşa edilecek binanın mün
hasıran Atatürke aid bir abide olması şekli ka
Imi. edilmiştir. 

Bunu mütcakib Parti Grupu artık .M.üstakil 
Grupla müşterek olınakslzın ruzııamesinc geçe
rek Amerika sergisinde neler teşhir edilrnış ve 
sergi için ne sarfedilmiş olduğu hakkındaki 

sual takririni müzakere et miııtir. Bu vadide bir 
ı:ok hatiblcrle birlikte İktısad ve Ticaret vkillc
riniıı izahatı dinlenmiş ve ruznamcde başka mad
de olmadığından riyuı;ctço saat. 19 da celseye ni
hayet verilmiştir. 
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16 - C. H. Partisi B. M. Meclisi Urupu dün 

(2 - lV - 1940) saat 15 de Seyhan ıııetıusu Hilmi 
U ran ın ri yasetinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen 
Hariciye vekili Şükrü ::laraçoğlu 15 günlük dün
ya siyasi hadiseleri i~inde bizi uzaktan yakın
dan alilkadar edenleri izah ve teşrih etmek su
retile grup umwni heyetini tem·ir etmiştir. 

Bundan soııı·u Kastamonu ıııebtısu Abidin Bin-

17- C. il. l'aı'tisi Büyük .Millet Meclisi Gru
pu bugün (9 -lV- 1940) saat 15 de U rup reisvc
kili B. Hasan Sakanın ri yasetinde toplandı: 

Ruznamede !stanbul mebusu Dr. General Be
sim Ömer Akalının vefatile Haysiyet divanında 
inhilii.l eden azalığa diğer biı· zatın irıtihabı ve 
geçen grup wnumi lıeyoıi içtimaırıda adli eelı

lıeden ilıtiyuçlarıııııza karşı alınması lüzwnlu 
görülen tedbirlere dair alil.kaduı· vekiliete tevci
hen Kastamonu mebusu B. Abidin Binluı.ya tara
fından serded.ilcn mütalaaya Adiiye vekili B. 
Fethi Okyarın vereceği izalıat vardı. 

eelsenin açılmasını müteakib avrupa harbi
nin bu günkü mühim ve müstacel hadiseleri hak
kında izalıat almak için gösterilen arzu üzerine 
Harieiyc vekili B. Şükrü Saracoğlu bu hususta 
alınabilen malılınata göre, Danimaı·kanın kumi
len ve Norveçin sahil ve dalıilinde bazı şehirle
rinin Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmiş 
olduğu baberinin tahakkuk ettiğini bildirmiş ve 

18 - C. li. Partisi }!eclis Ül'tıpu bu gün 
(16- IY - l!HO ) saat 15 de Reisvekili Hilmi Ura
nın riyasetinde toplandı: 

eelsenin a~ılııııı 1111 ınüteakib kürsiye gelen 
Hariciye vekili Şükrü Suracoğlu, 15 günlük 
dünya siyasi hUdiselerinin inkişııt ve seyri 
üzeriud ki hariciyenıizin görüşüıtü ve bu hıl

diseleı·in kl'ndilerintle lıasıl ettiği intibalaı·ı 

kayanın adli eelılıeden ihtiyaçlarımızı teşrilı et-
mek istediği hakkındaki tukı'İri okunarak muma
ileyhin bu vadidc reddettiği mütalealarla gene 
adli mevzu üzerindeki Bitlis mebusu Süreyya 
Örgeevrenin beyanatı dinlenmiş ve küı'Süye ge
len Adiiye vekili Fethi Okyar tarafından bu 
mütalaalara gelecek celsede cevab verileceği bil
dirilmesi üzeı·inu riyııset~e eelseye nihayet ve
rilmiştir. 

bu ıualtlmat ve izııhat üzerine Parti Orupuıı

da hiç biı· münakaşa cer yan etmeınişt..ir. 
Bundan sonra mznanıeye geçilerek Haysi

Y t divanında münhal olan aı.alık i~in iııtihab 
yııpılını~ ve bu ser,inıl' Pn çok rey alen Diyıır
bakır nıcbusu D. lbrıılıim Tali Öngörenin kıı
ıandığı riyaset~e tehliğ oluıınıuştm·. 

Müteukilwn klirsiyc geleıı Adiiye nkili D. 
Fethi Okyar, adlt dunıınuıııuz hukkıııdıı uzun 
izahatıarda bulunmuş ve bu ınevzu iizeriıı<le 

söz alan bir çok hatibler adli teşkilatıınız ,.e 
adli kıınunlarımızııı tecrübe ve tatbikat netice
si tebeyyiin eden ilıtiya~lnı·n göre tııdili, bilhas
sa Cezaevlerinin nı·7u olunan ılHecedc i:sltıh v • 
ikmııli hakkıııda ıııulıtelif fikir ve ınütalcalaı· 

s<>rd eyleınişlerdir. 

Hatibierin nıütalealarındıı. cevab verilmesi 
icab eden nokta la ra son de!ıı k ür ·üye gelen 
Adiiye vekili tarafındml ccvahlıır verilmiş ve 
saat 17, 30 da celse nihayet bulnıuşttll'. 

izah etıni ve baz1 lıııtilıleriu genl' bu mevz\llnr 
üzerindeki sunllerin Hariciye ve Dahiliye ve
killeri tarafından tatıniııkfır evablıır verilnıi~

tir. 
Bu izahatı ıııüteukib ruznuıııed • ba§ka ınııdd • 

olmadığından riynset~e c 1 ·pye ıılhuy t vr ı·il

ıniştir. 
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]!) - C. H. l'. B. M. ~Ieclisi Grupu dün 

(30 - lV - 1940) sıtal J!ı de R •is,·ckili 'I'mlızoıı 

nıelıusu llusan l:)llimnuı riyasctindc toplandı: 
.Ruznamedc Hükumet in izıı.lıııtındaıı başka mc\'

zu ıııevcud değildi. 
1Ik defa söz alan Hariciye vekili Şiikrii Sara

eoğlu, Orup Cınuıni ITcyctiniıı son içtiınaından 

20 - < '. 11. l'aı-tisi ~reel i~ (1 rupu lıu gün 
(7 - \ ' - lfl-IO ı ~ııat 15 de Hcisvekili Seyhan ınc 

husu Hi Inı i ranı n rcisliğimlc loplımdı: 

Ruznaıııcde Konya mebusu Dı·. Osman i;ıcvki 

IDudağ tarafından vorilib nıcktehlerddd ınusiki 

terbiyesine ve umumi mahiyette milli ınusikimize 
verilen veı;lıc hakkında bir suııl lakriı; vardı. 

'T'ııkı·iı· sıılıi hi noktai mızarını şifıı lıı • ıı rlt• izah 

21 - C. H. Partisi Büyük Milet Meclisi 
Grupu dün (14- V- 1940) saat 15 te Reis vekili 
'J'ı·abzoıı nıı>busu Hasan Sakanın reisliğinde 

toplandı: 

Ruznamede birkaç encümenden geçen kanun 
lfıyilıalarında, o işte mütelıassıs sayılan enrüıııe

nin hazırladığı metııin Büyük Millet Mecli~i mü
ıı:akereleriııt• <'~ııs ittihaz edilmesi hakkında 1'okad 
mclıusu C ali b Pekel tarafından v •rilen takı·ir 

üzeı·inc tcşrl;kül edcn Komisyon t edkikatıııı ınulı-

22 - C. H. Partisi Büyük Millet Meclisi 
<lrupu dün (2 l - V - 1940) saat 15 te .Reis ve
kili Seyhan mebusu Hilmj Uranın rcisliğincle 

toplandı: , : '-· 
Ruznanı de Mccli in müteaddid encümenlcrin

tle müzakere cdilton her hangi bir kantın lfi)riha 
' 'oya tekliSinin Vınuınl Heyette müzakeı·esi ım

sında hangi eneümen ınazbatasının müzakercyc 
ın vzu ilLihaz edi lmesi ınuvafık oluratı hakkın

daki Parti "E omisyonu ınazbatasiJc Ankara ve Is
tanbul Belediye memurları müstesna olmak üzere 
bugün tckaüdlükten istifadeleri i~in HiiJ...-ı.lınct

~e bir kanun lii~ilıası tanziıni ınuvııfık olacağı 

hcı·i ge<;cn l !i giin içinde hi'ıdis olan siyasi ahval 
ve ınesııil hakkında ve bilhassa Türkiye siyasrtiııi 
yakındmı ve uzaklım aliikadar eden meseleler üze
rinde uzwı ve et ru(lı izahatta bulundu. 

Bu izalıattan ve ınevzubahs meseleler dola
yısile söz alan bazı halibierin beyanatı dinlendik
ten sonra saat 17 de toplaııtı~·a nihayet verildi. 

ettikten ve bazı lıaLihlurde ayni ıncvzu etrafında 
beyanatta bulundukan soııra kürsüye gelen ınan
rif vekili Hasan Ali Yücel, ınusiki terb iyesi hak
kııda Cünıhuriyet rejiminin tutduğu yolu ve yö
rüınckte olduğu istikaım•ti izah etmiş ve G rııp 
Umwni Heyetini tenvir <'tmiştir. 

Ruznamedc haşka marlde olma(lıibndan riyıı 

sc!;(:e celscye nilıa~·et verilıni~tiı·. 

levi raponın ınüzakercsi vardı. 

Bundan enel söz alaıı llariciyc vekili Şükrii 
~anıcoğlu, son 15 günlük siyasi ahval ve hildi
sclcrdl'n bzi uzaktan yakından alfıkadar edenleri 
tızun uzarliye izah ettikten ve bazı hatibierin ayni 
nıcvzular üzerindeki sunllerine ccvab verdikten 

sonra ruznaıneye gc~ilmişs<•ıle vaktin gccikıni~ 

olmasına binacıı lıu işin g<'lPc<'k hafta J1l7.nanıc
siııe alınmasına karar ver·ilerck ri.vusetçe celse ta
til edildi. 

hakkındaki diğer· bir· Parti Konıis~·onu ınazbatası 
vardı. 

Her iki nıevzu etrafında cereyan eden müza
kere ve nıünakıışa sonunda Komisyon ınazbata

ları Grup Umwıı.i IJeyetinee tasvib edilerek He
yet müzakerelerine Dalıili nizaınnaıncnin (35) ne i 
maddesi esası dalıilindt• ihtisas eneümenleri maz
batal:.ırmıu esas ittihaz edilmesi ve belediye mc

mnrlarınırı da tekuiidliik lıukkındun istif_atlclcrin i 
temin edici Hükume t~ <' i\Jccli ·e bir liıyiha geti
rilmesi ınuvafık görülmüş ve ruznaınede başka 

madde olmadığı i~in riyasetçe celseye nihayet ve
rilmiştir. 
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23 - C. H. P. B. M. Meclisi Grupu dün 

(4 - VI - 1940) saat 15 te Reisvekili eyhan 
ınebusu Hilmi Uranın reisliğinde topla nd: 

8elseııiıı açılınasuu ınüteııkib kürsiye ~~lilı 

15 günlük dünya siyasi durumunu ve siyusi 
hudiseler seyrini izah eden Hariciye Yekili Şük-

24 - C. H. P. Meclis Grupu bu gün 
( ll - VI - 1940) saat 15 te Reisvekili Seyhan 
ınebusu Hilmi Uranın reisliğinde topland: 

'! 'eşkil edilen Parti lllilli eıulılk koıııisyoııu 

tarafından tanzim edilib Urup umuıııi lwyetiniıı 
ı,çe~~ıı hnfta ruznnnıesiııde uahil olılıığ'u hnldc 

25 ( '. H. P. H. M. Meclisi ( lnıpu bu ı; ün 
(14 - Vl - 1940) saat 11 de Reisvekili Seyhıııı 

ıııebusu Hilnı i U mn ın reisliğiııde toplandı: 

Uelsenin aı,;ılınabını ınüteııkib kürııüyc g-elen 
Bıı~vekil Jlr. Refik ' aydaıııla onu takib eden 
Hariciye vekili ı;lükrü Saracoğlu, uıııunıi ~iyasi 

vaziy<'t hakkında ıııufussnl lıeyannttn hulıın-

;W - C. li. Partisi H. M. Meclisi gnıpıı, Inı 

g-ün (18- VI - 19-!0) saat 15 de Reisvekili Sey
hım ınebusu Hilmi Uraııın reisliğirıde toplandı : 

C else açılır açılmaz söz alan Ba.şvekil Dr. 
Refik Saydam, büyük bir süratle bir birini ta
kib etmektc olıı.n dünya siyasi hadiseleri karşı
~ında Hükümetin ittihaz ettiği hareket tarzını 

2i - l' . H. Partisi .VIeıılis gı·upu bu gün ( ~ · 
\ ' ll - 1940) ~ant 15 te Reisvl.'kili 'J'ı·ııbzon ııı e

husıı Hasan Raknıım riyasetinde toplandı : 

Ruzn.amede Milli emlô.k taksitlerinin uzatıl

ması hakkında evvelce teşekkiil etmiş olan Parti 
grupu komisyonunun raporu vardı. 

Bundan evvel söz alıı.n Hariciye vekili Şükrü 

rii Saracoğlu, aynı zamanda bu ıııcvzu 
da sorulaıı sunlleı-e de cevab ,. rıııek 

ctrafııı

suretilc 
Urup umumi heyetini tmwir etıııi~ ve ruznıune
de başka madde olmadığınılan riyııset~e ·ı , 30 
cclseye nihayet verilm iştiı·. 

Maliye vekilinin lıuztu•ile müzakere edilmek 
üzeı-e bu haftayıı tehir edilmiş olan rapor, bu 
hafta Jıı gene Maliye vekilinin buJUJıanıaınası 

dulayısile nıüzakereye ınevzu ittihaz edilıııemi~ 

ve ruznaınede ha~kıı nıaude olmadığı iı;in riya
sctçc celseye nihayet \'Pı-ilıniştir. 

ıııuşlaı· ve bu uıeyuııda söz alıuı ıııüteıu.ldiu hıı

tiblcre cevab vermişlerdir. 

Mebuslar müttefiklerimiz lehine hararetli 
tczııhüratta bulunmuşlardıı·. 

Urup ıııııunıi heyeti Hükümetin takib ettiği 
siyaseti nıüttefikun taHvib etmiştir. 

izııh etmiş ve bazı hatibler tarafından sorulıı.n 
sunilere de Hal'iciye vekili Şükrü Saraçoğlu ce
vab vermiştir. 

Grup umw:ni heyeti Hükfunetin harici siyaset 
hakkındaki hattı hareketine yakından bir daha 
ittıla hasıl etmiş ve onu ınüiteiikıı.n tasvib ct-
miştir. ____ _j 

araçoğlu, son baltanın siyasi ahval ve hild.isatı 
hakkında Parti grupuna uzun ve etraflı iza.hat 
vermiş ve bir çok hatibierin aynı mevzu etrafın

daki mütalaalan dinlenmiş ve sorulan suallere 
Hariciye vekili ta.rafındıı.n cevab verilerek Hari
ciye vekilinin beyanat1 müttefikıı.n tasvib olun
muştur. 
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Bundan sonra ruznameyc geçilınişsede vak

tin geçikmesi dolayisile içtimaıh yalnız bu mev
ıma nıunlıasır kulması ve diğer maddenin gelecek 

28 - U. H. Partisi B. ;'IL. M.crlisi firııpu Inı 

g-ün (!l- \'ll - .1940) sDı1t 151c reisveki li Sc~· lıan 

ıııdıusıı Hilmi l 'nınrıı ri.nısctiııde toplandı: 

Ruznamede; Hazineden vaktile eınHi.k teferru 
otıni' olanlar borcunun daha bir müddet tccili 
hakkındaki kı;ımisyon raporu ile Maarif vekilin
den orta tahsil imtihanlarmdan bu sene alınan 

~!) - C. H. Partisi B. M. Meclisi Orupu dün 
( ll - \ 'Tl - l!HO) saat 10 da reisveki li Trabzon 
nı~hıısu Hasıııı Sakanın reisliğiııde top l andı : 

Söz alarak: kürsüye gelen Başvekil Dr. Ref ik 
Saydam, son günlerin siyasi ahval ve hadiseleri 
haklanda uzun ve etrafh beyanatta bulunmuş 

30 - '. H. Partisi M clis Urııpu hu gün 
(7 - Vlll-l!l-!0) saııt .ll d(• reisvckili Trabzon 
ıııcbusu Ilasan Sakanın n i sliğindc toplaııtlı: 

Ruznamede orta tahsil imtihanlarının ncta
yicine dair evvelce Bingöl mebusu Feridun Fikri 
tarafından verilmiş bir takrir mevcuttn. Bu tak
rire aid Maarif vekilinin cevabı dinlenmeden 
evvel muhterenı Başvekil Dr. Refik Saydam son 
içtinından beri cereyan eden harici alıval Ye h fı-

31 - C. H . Partisi ~lt:rlis Crupu bu gün 
( ~J- \'llf- 1!140) saat 10 tla rcisvekili Seyhan 
ınelıusu Hilmi Urııııın reisliğindc toplandı: 

Celsenin açılnw·ını müteakib kürsüye gelen 
Hariciye ''ekili Şükrü Saracoğlu, harici siyaseti
miz bakımından bizi alilkadar eden son dünya 
lıfidiselerilıi v bn hltdi eler hakkındaki Hükılme
timizin noktııi nazarını izah etmiş YC öz alan 

celseye tnlikı kabul olunarak toplantıya nihayet 
verildi. 

neticelerin izahını isteyen bir sual takriri vardı. 
Milli emlak komisyonu raporu müııakaşa edi

lerek kabul ve Bükılınete arzı tekarrür etm iş ve 
Maarif vekili celsede bulunmadığı için Maarife 

teallfik eden sual takriri gelecek haftairi içtimaa 
telıir edilmiş ve celseye nihayet vel'ilmiştir. 

· ve bir çok hatibierin l.ıu beyanata muvazi nıü

taleaları dinlenerek ınevzua dair sorulan suıı.ll cre 

cevab vermiş ve Başvekilin izahatı grup umumi 
heyetince ittifakla ve a lkışlarla tasvib ve kabul 
olunmuştur. 

ilisat hakkında izah at vermek üzere k ii rsüye 
geldi. Mulıtereın Başvekilinıiziıı harici lı iı disclc rc 

dair toplu ve sarih izahatını ınütcakilı temas 
ettikleri mulıtelif meseleler hakkında söz alan 
bir çok hatibierin beyaııatı dinl eııdikten ve soı·

dukları suallere icabeden cevablar Baışvekil ta
rafından verildikten soma Hükümetin izah atı 

fJnıumi lıeyetçe ittifakla tasvib olunarak saat 
13 buçukta cclseye nihayet verildi . 

ınüteaddid hatibiere cenıblar vermiştir. Hariciye 
vekilinin beyanatı Umumi Heyetçe tasvib olun
muştur. Miizakercniıı iııtikııl ettiği bazı mevzulara 
)1illi Müdafaa, Dahiliye w Münakalfıt vekilieri de 
aHikadar olarak beyanatta hulunmuşlardır. Vak
tin ge~ikmiş olması lıaschilc Grup rııznamesindcki 
takrirlerin konuşulması ileriki içtimaa bırakılarak 
riyasetçc saat 13 tc cclsoyc nihayet verilmiştir. 
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32 - C. II. Partisi .1\[eclis Gnıpu 

(1 1- IX- 1940) saat 10 da reisveldli 
bu gün 

Trabzon 
ıncbusu Hasan ııkaıırn reisliğinde toplandı : 

Ruznamcdc orta taJısil imtihanlannın netayi- . 
cine dair evvclcc Bingöl mcbusu Feridun Fikri 
tarafından verilmiş bir takrir mevcultıı. 'Su t·akı:i

rc aid Maarif vekilinin cevabı dinlenmeden evvel 
Ha.riciye vekili Şükrü Saracoğlu son iı;timadan

beri eereyan eden harici nlıval ve hiidisat hak:,. 
kında. izahat vermek üzere kürsüye geldi. Bari
ciyc vekilimizin bizi alakadar eden harict lıfidi~e
lcrc dair toplu ve Rarih izahatı din l~nıniş VP ll
ınumi Hcyetı;:e tasvib ~<lildikten sonra nıüteaki
ben söz alan Maarif vekili Feridun Fikrinin tak
rirlerine cevahcn orta tahsil imtihıınlarmın nc
tayici hakkında runuıni ve toplu maliimat ver-

miş, ve takrir sahibile diğer hatibierin beyanatı 

dinienelikten ve soı:dukları suallcre icabeden cc
vablaı· Maarif vekili taraCından verildikten son
ra bu ınevzua nihayet verilmiştir. 

Son defa Sayın Baş\•ekil Dr. Refik Saydam 
söz alarak zelzelo mıntakmnnda inşaat i~in muk
taz i kereste ihti~·acını karşılamak üzere Ziraat 
vekiiletince gösterilecek ormanlardan Kızılay he
sabına kesilecek kerestelik ağaçların muamele 

vergisi hakkında hu lıuRu~taki kanun int.a~ edilin
eeye kadar Maliye vekiıletince suhulet gösterilmesi 
HükCıınetçe tensib edilmiş olduğu bildirilmi§, bu 
ve diğer meseleler hakkındaki izahatı Umumi He
yetçe tasvib olunaı·nk saat 12, 50 de cclseyc ni
hayet verilmiştir. 

B - Cümhuriyet Halk P artisi müstakil grupu 

1 - C. H. Partisi Mii.sta.kil Grupunun İd.are Heyeti ile azalarının isimleri aşağıya. yazılmıştır : 

Ali Rana Tarhan 1stanbnl Reisvekili 
• .\ 1 i Riza Tür el Konya İdare heyeti az ası 
Hü~nü Kitabcı Muğla :t 

Fnnd ~irmen Rize :t 

Dr . .Hüsanıettiıı Kural Ağrı 

Atıf Akgüç Bursa 
l~azlr Güle~ Bursa 
Emin Aslan Tokad Denizli 
Zeki Mesud Alsnn Diyarbakır 

Aziz Akyürek Erzurum 
Nakiye Elgün Erzurum 
t zzet Arukan Eskişehir 

Ahmed Şükrü Esmer ls tanbul 
Ziya Karaınursal !stanbul 
Şehinıe Y\ınus İzmir 
Sadri Ertenı Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Ridvan Nafiz Edgücr Manisa 
Kemalettin Kamu Rize 
Abdurrahman Nal'i Deıııirağ Sivas 
Nnzım Poroy Tokad 
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2 - Grupun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğler intişar etmiştir : 

.\ - ·. H. Partisi ı\lüstakil Urupuının, 31 -X -
1939 tarihinde, rcisvekili İstanbul mebusu Ali 
Rana Tarhanın reisliğinde yapılan toplantıda, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni içtiına se
nesi için ~füstakil gı11p idare heyeti azalıklanııa: 
Konya ınebusu Ali Rıza Türe], Muğla nı ebusu 

Hüsnü Kitabcı ve Rize mebusu Fuad Sirmen iıı

tihab edilmişlerdir. 
1: - ('.H. l'a ı · tisi Mü~ıuldl Urupu unıuıni He-

yeti, 14 - VI - 1940 cuma günü, reisvekili l stan
bul mebusu Ali Rana Tarlıanm reisliği altında 

toplanmıştır. 

Parti grupunun bu günkü içtiınaında. harici 
siyaset hakkında Başvekil ve Hariciyc vekili ta
rafından verilmiş olan izalıat üzerinde müzakc
rede bulunulmuş ve Hükftmetin tuttuğu yol itti
fakla tasvib edilmiştir. 

3 - Grup narnma Mecliste reisvekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan tarafından, muhtelif 
vesilelerle yaprlmış olan beyanat şunlardır : 

A - Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa Cümhu
riyeti ve İngiltere Kırallığı arasında imzalanan 
üç taraflı yardım mukavelesinin tasdiki hakkın

da kanun münasebetile (8 - XI - 1939) : 
Mulıterem arkadaşlar; bu gün yüksek tas

vibinize arzolunan siyasi vesikalar 12 mayıs ve 
24 haziran tarillerinde kıyınetli Başvekilimizin 

huzurunuzda vaki beyanlan üzerine zaten kabul 
buyurmuş olduğunuz esasıann daha vazılı olarak 
tesbit edilmiş imzalı bir şekliııden başka bir şey 
değildir. O tarihlerde sulh ccblıesiııi takviye için 
bir korunma tedbiri olarak kabul buyurmuş ol
duğunuz beyanat esas vasıflarıru bu gün de mu
hafaza etmektedir. 

Salii.hiyetli tedkikınize sunulan ınuabedenin 

başlıca karekteristik noktaları şunlardır: 
1 - Tamamile tedafüi nıahlyettedir. Ba_.<ıka

ları ile de sulhu tak-viye için anlaşmalar akdine 
mani teşkil etmez. 

2 - ~Iüddet i bu giinün hüdisclerinc maksur 

değildir. " 
3 - Koıuşumuz Sovyet Ilükftmetine karşı 

takib etmekten ayrılmadığımız dostluk siyru etini 
mahfuz tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar ; bu esaslar hlç kimse
nin yurdunda gözü olmayan, gayesi huzur ve 
siikft.n içinde inkişaf ile medeniyete himıet et
mekten ibaret bulunan, fakat yurdun korunması 
hususunda gafl.et ve ihınali asla teeviz etmiyen 
Cümhuriyet Türkiyesinin ana siyasetine uy
gundur. Bundan dolayı Cümhuriyct Halk Pıır-

tisi Müstakil grupu bu mualıedeyi lüzumlu ve 

mücssir bir emniyet t cdbiri olaı·ak tasvilı vı• 

takdir ile karş ılar ( Br.ıvo sesleri. alkışlar ). 

Bu mualıctleni n üç mcınlckct a ras ıııd ıı mcn·u<l 
i~·i münasebetleri muJıtclii safilalarda esaslı su
rette inki şaf ett iı·eccğiııe de imını~·onız. 

Bu anlaşma münascbctilc dostuııııız Fı·a ıısa ııııı 

ve dostumuz lngiltcreııin si.nısi şııhsiyctl<• ri \'(' 
matbuatı tarafındau Türkiyı • vı• ' l' üddcı· hakkıııdıı 

vaki takdiı·kfır ve kadin;;iuıı;; beyanat ,-e ne~riyal 
hepimizi ciddcn nılitehassis ctmi~tir . Biz de lıu 

dost milletlcre karşı arn i takdir ve itiınad his
lerini duymaklayız ( Aikışlar ) . 

B - Milli Korunma kanunu münasebetile 
(18- I -1940) 

Muhterem aı·kndaşlar, tclılik~ zamaıılaı·ında 

milletin bütün kuvvetlerini ve yurdun bütün ik
tısadi hareketl e ı-ini umumi sel iiıııet hedefine tev
cih iı;in , bütfuı bu kuvvetlerden ,.<' Jı arekotlc ı ·

den milletin ııefinc azami istifarlr tPmin erlen. 
llükfınıete yani \'117. ifeler Ye istisnai sali'ıhiy<•tlPr 
veren, Milli koı·unma kanununun kııhulünü <i. 
H. Partisi Miiı;takil C1-rupu da iltizanı etmckt<>rlir 
(Bravo sesleri). 

Gruptımuzun kararın ı lıu surı> tlc h<'yan etlik
ten sonra bazı noktalar hakkmdn göı·ü ş l erini ifncl<' 
buyurmalannı Hükümetten rica etmek istiyorum : 

1 - Bu kanunun tııthikin<' ne "akit ha.~laıııağı 
düşiinüyorlart 

2 - Bu konunun tathikind~ tııkih edecı~klcri 
pl iın ve bu kanunun tatbikinde hfi kim olacak r.ilı

niy l haklnnda Meclisi tenvir bu,vururlar mı ? 
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3 - Hususi teşebbüsleri alakadar edecek esas

l ı kararlar ittibazından evvel iş muhitlerinin mü
tulea l arını münasib suı·ette sormak uııulünü itti
hn.zıı tamftur mıdırind 

C - 1940 mali yılı Muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile (27 - V - 1940) : 

- M:uhtereın arkaua§lar; bütçeilin iasıllıırı, 

uıaduc!eri ve bütçe nıüzakcresi ıııüıııısebcti ilc 
Devlet dairelerinin ıınıhteJif i~lcı·i hakkında 

U rup aı·katla~larıııı var id gürecekleri ~ahsi ııı ü
talealarııu ayrıca beyan ederleı·. IJeııdcııiz büt
ı;cuiıı heyeti umumiyesi hakkıııdıı Urupumuzun 
görüşlerini arzedcceğiuı. 

268 481 000 lira olarak tesbit edilen vnritla
tııı isLinacl ettiği tahminleri muvııfı k bu lduk. 
.Mıısmf biitçesine gelince, Hükfıınet csbabı ıuu

cibesindc (Bu sene vaziyet tabii değildir, ıııns

l'llflııı·ııı bir kısmından kesnıeğc ıııccbuı· olduk, 
262 UOO 000 luk bir masraf bütçesi tıuızim ct
Lik, bu sene buııuııla idare edc<:cğiz, fııkat va
l'itlat bunu kar§ılıımıyor, vergilerde 28 000 000 
liralık kadar zıınılnr ve tevsiler yapmak zal'll
rcti varclıı') uiyor. .Meclis bu zarureti teslim 
ediyoı·. Ve o 7..aııı ve tevsileri ıle kabul ediyor. 
JJüt~e eııciinwni bu zamları ve tevsileri de ııa

zarı itibarıı alarıık soa yaptığı vnriılııt tnhuıi

ııiııde nıı·iılatı Hükfımetin teklif ettiğindea 

ö ıuilyoıı liı·ıı fazla ile tesbit ediyor. Huııuıı 

kaı·şısında Hükunıetle Bütçe eııcümeni masraf
ta aynı ınikclarclu zam yapmak hususunda hiı· 

le~iyorlar. Bunu muvııfık bulm ı yoruz . .lı'luva

fık hulmadığııuız bu masrafların zaı·uri işler 

olmndığıııdan dolayı değildir . ı-ani bu 6 ııı ilyo1ı 

lira ile zıırııı·i ve faydalı işler yapılmayacak, lü
zuıusuz i.şleı· yapılacak demek istemiyoruz. Bi
liyoruz ki bu zamlııra rağmen ınemlek tin ih
tiyaı;lıırıııdan daha bir çokları kaı·şılımmayanık 

kalmıştır_ Memleketin hakiki ihtiyaçlıırııu kaı·

şıluıııak i~in daha pek çok milyonlara ihtiyıı~: 
vardır. İktisadi inkişaf bunu da temin edecek
ı ir_ Bizim muvafık bulmadığımız, vaziyette ta
lıiiliğc doğru hi~ bir inki~af nıüşahede edil
mediği lııılde, Milli Müdafaa ihtiyaçlımııdıııı 

bu~ ku i ht iyıı~:Lıır için büt~eye ı;ooradıııı zn ın yıı 

pılını~ olınıısıdır . Mıısrnf bütçesinde ba~Jıcıı lıiı · 

rakam teşkil eden maaş meselesi üzerinde 
de Grupuuıuz uzun uzudıya müzııkereler-

de bulunmuştur. Bu hususta en ınü-

essir tedbir, Muhterem Başvekilimizin bir 
ınünasebetle pek yakında bu kürsüden ifade 
buyurmuş olduklar ı tedbirdiı· : Kemiyet yerine 
keyfiyet. Halli za1'Uri olduğu kadar ınüşkül ve 
içtimai cihetinin de daima göz önünde bulun
durulması l iir.ım olan bu ınühim meseleyi Devle
tin bütün dairclHiude a,ı:m süratle tatbik cdilc
CI'k isabetli biı· pi'Oğraın dairesinde iİıtaea mu
vaffak olmalarmı tcmenni eder ir. . 

Muhtercın arkadıışlar; mali nıuvazene bakı

ınından çok müh iın gördiiğümiiz bir noktayı da 
arzetmeme müsaadenizi ri cıı ederim. Bükılınetin 

esbabı mucibesindc bahsettiği ve bu gün muhte
rem Maliye vekilimizin de hakkında tafsiliit ver
diği fevknlade tahsisat proğrııınınm devamına 

tuı·aftar değiliz. Harp havası içinde fevkalll.de 
tedbirlere elbette baş vunılur. Fakat tabii za
manlarda bu gibi tedbirlere müracaat usulüne 
nihayet verilm si mail sclfıın tiıni?. icab ı d ı r, ka
naatindeyiz ve bu kanaaLimize ıııuhterem Hük117 
metin ve Bii~·iik Meclis in i~tirak edeceğini üm id 
ediyoruz (Alkışlar). 

D - Dr. Refik Saydamın harici siyaset hak
kında beyanatı münasebetile (12 - VII - 1940) : 

- Muhtercııı a rkadaşlar; Türkiye Ciinıhuri
.vcti siyasetinin e ·as vasıflarından biri de ııç ı k 

olmasıdır. Mulıterem Başvckilimizin daiıua alli
ka ilc beklenen ve itimııdla dini ncn beyanatları 

son hadiseler üzerinde efkiirı uınumiyeyi tenvir 
etmiş bulımuyor. Cüınhuriyet Hükumetinin ta
kib ettiği siyaset, '!'ürkiye Büyük M:illet Mecli
sinin yurdun menfaatine uygun olarak tesbit 
ettiği veya edeceği siyaset olabilir. Yüksek ka
rarlarmızı tatbik etmek şerci ve mcsuli_retini 
deruhde etmiş bulunan İcra Vekilleri, tek bir 
itimad, tck bir tcvercüh ararlar: Türk milleti
nin ve onun salıthiyetli v killerinin itimadı ve 
teveccühü. (Brııvo sesleri) HükUmetimiz bu gün 
bunun teyidini arzu ediyor. Refik aydaın Hü
kılmetinin içinde yaşadığımız vahim şartlarm is
tilzam ettiği basiret, metanet ve isabet.le yurdun 
selitıneti için çalışmakta devanı cdeccğine rupu
ınuzun itimadını beyıın ederim. (Bravo sesleri) 
ve daima hayırlı muvnffakiyetler dilerim (Şid

deili alkışlar). 



- 520 -
4 - Sayın gnıp narnma Mertiste Rize me

busu Fua.d Sirmen tarafından, Orman uınunı 

müdürlüğü teşkilat kadrolarına ınüteallik kıı

nıın liıyihası münasebetile 3 - V - 1940 ve ı 

8 - V - 1940 tarihinde bazı beyanatta bulunul
muştur. 

Ayrwn Oı·up azasındnn Ziya. Ka.ra.mursal 
(İstanbul) ile Fuad Sirmen (Rize) ve Namrz 
Poroy (Tokad) taraflarından. Arzuhal enrünıc

ni mukarrerntına itirazı havi dört takrir veril
miştir. 

C - Müstakiller 

Büyük Mecliste 4 müstakil mebus vardır: 

Bereç Türker 
Dr. Ta.ptııs 

Afyon K . 
Ankara 

Bu zatlardan yalnız Berç Türker, Erzincmı 

zelzele felaketi münasebetile yapılan beyanat 
üzerine ve Milli korunma kanunu, Köy enstitü
leri konunu ve eski hükümlere göre tckaüd 

lstamat Özdamar 
Dr. Abravayn Marmaralı 

Eskişehir 

Niğde 

edilmiş olanların ınııaşlarına zam yapılınıısı 

hakkındaki kanun ile 1940 bütçe müznkereleı·i 

esnasında söz alarak bazı nıütalealar itynn 
et nı iştir . 



J - Bütçe 

Büyük Meclisin 1940 bütc;c~i ilc 6 - 1 - l 941 tarihine kadar bu b ütçede yapıları tudi lat a§ağı
du gösteri lmiştir: 

F. M. Mnhassasatın nevi 

Bi1-inci kısım - cüzlerde ınii§l erek rımlı a-sscısat 

Birinci bab - tahsısut, harcıruh 

1 Tahsisa.t 
ı Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı [1] 
3 Divanı riyaset azıı.s ı tazıniııatı ( 'T'rdi~·t· 1757 ııııınuı·alı kanun nı tı c ibince 

yapılır) 

4 Muvakkat tazminat (Toptan Ycı·ilelıiiir) [2] 
3 Murakıb ücreti huzuru 

2 Hareıra.h 

J Aza harcırahı [3] 

Fasıl yekiinu 

2 Beynolıni l el parlamantola.r ittihadi konferansıııa i~tira.k edecek olan 
ınura.hhaslar harcırahı 

:3 Beynelm.ilel pa.rlamantolar 'l'ürk Grupunun masarifi mütcferrilıası (Bu 
para grup reisinin eınl'İne verilir) 

3 Maa.ş 

Memurlar nıaaşı (4] 
2 Açık maaşı [5] 

Fasıl yekiinu 

Birinci bab yckiinu 

!kinci bab - muaş, ücret, tahsisat 

Fasıl yekiinu 

Lir a 

8 400 
ı 797 600 

21 600 
513 600 

ı 800 

2 343 000 

429 000 

6 000 

ı 700 

436 700 

==== 
2 779 700 

==== 

165 l o 
509 

165 689 
----------

[1] 3919 nıımamlı kanu11lcı 11550 uc 3981 nuınaı·alı kanııııla ·12 954 lira zammolunmıı§ttw. 
[2] 3919 numaralı kanunla 3;JOO ue 3981 ııumaralı kanunla 3 000 lircı zamınobuıımuştuı·. 

[3) 3981 nuınamlı kanunla 3 000 lira zamıııoluıımu§tur. 
[4] 1623 ııumaral1 !dare H eyeti kararilc 350 lira zamıııol1mnıuştur. 
[5] 1623 1ULınaraJ-ı Idare lleyeti kararilc 350 lira zımımol'ij/1,11\lı:jtıır. 
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f . M. Muhassasatın '· . , 

4 'Ucret 
1 Memurlar 
2 Mütcfcrrik müstahdcnılor 

5 Muvakkat ta.zminat 

6 Mefruşat 

7 Leva.zım 

ı Tenvir 
2 Tcshin 
3 Kırtas iye 

8 Muhtelif masraflar 
1 1Hütefe1Tika ve gayrimelhuza. 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 

Üçüncü bab - Masraf 

3 Bııh~clcr daimi masrafı vt' muvakkat aıııelc ücı·oti 

9 Milli saraylar masrafı 
ı Masarifi umumiye [6] 
2 Tenvir, merasim ve fevkaliıdc masraflar 
3 Sarayları n tamir ve boya masrafı [7) 

10 Riyaset otomobili masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yeldinu 

İkinci bab ycklınu 

Fasıl yekfuıu 

Fasıl yekfuıu 

Fa.sı1 yeldin u 

Fa.sıl yeldinu 

[6] 1613 ?ılltııa.t'rılı ldar Heyeti karorı ile 8000 Ura tenzil olmımtıştur. 
l7) 1613 ııumanıJı )dm·e H eyeti kararı il 000 lira zaııııııolumııu.ştur. 

Lira 

2ı 420 
160 500 

181 920 

25 116 

372 725 

============== 

5 000 

5 680 
10 000 
2 500 

18 180 

======-===== 

30 000 
2 500 

31 000 

63 500 

=====-===== 

70 000 
28 800 
55 000 

153 800 

===== 

3 500 
ı 000 

4600 

==== 
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F. M. Muhassasatm nevi 

ll Mütenevvi masraflar 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ı Defatir ve evrak:ı matbua 
2 Melbusat 
3 Sigorta 

Daimi memuriyet harcırahı 

Muvıı.kkat :. > 

Resmi telefon tesis ve mükô.leme masrafı 

Ucretli muhabere ve mükaleme bedeli 

Posta ve telgra.f ücreti 

Fasıl yektlnu 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 

Üçüncü bab .' ·ckunu 

Birinci kısım ~·~klınu 

Ikin ci kısım · ( 'iizc mahsus ıııııhassa.sat 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Biıin ci halı- Daimi masratlar 

Beynelmilel Pariamanıolar ittihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekfınu 

!kinci halı · Muvakkat mıı!U'aflar 

İnşaat ve tamirat 
...ı. . 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis 
masrafları ve istimlii.k bedeli r s ı 

binasmm in§a.at 

Lirıı. 

2 000 
6 000 
ı 700 

9 700 

=== 
1 000 

s 000 

S550 

300 

2t>2 

2 500 

====== 
265 2 2 

=== 
3 417 707 

===== 

19009 

6 000 

1 700 

==--= 
26 700 

=== 

so 000 

900 000 

1 J 3909 numaralı kanunln 1200 vı 3930 nuıııaralı kaımnla 10 000 ııc 39 1 ııtıınoralı kanıın/cı 

48 95-l lira teıı,zü olunnıuştur. 



F. M. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Muhassıısatııı nevi 

Tesisat ve demirbaş 

İkinci bab yckfıııu 

lı 
Ikinci kısım yckfıııJ 

lhiiııcii kt8tnı - .1/ iitrfrrrik Illitsraflar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 

1934 ve daha. sonraki senelere aid tahakkuk edecek aza. harcırahı karşılığı 

t'~üncü kısım yeküııu 

lJörcliiıı c ii kısım - .1/ ('rlis Muhafız kıta.sı 

Maaş 

Muva.kkat tazminat 

Umumi masraflar 

ı939 mali yılı tahsisatsı.z borçları [9 j 

Dördüncü kısım yekılııu 

UMUMt YEKON 

[9) 3909 nııınrıı-alı kanmıl(ı rı~·ılııı ışfır. 

---• .... >•~•5aa-----

Lira 

6 000 

9i:Hi 000 

962 700 

ı 600 

1 000 

5 000 

7 :'iOO 

= ======::::::::: 

11 328 

ı 460 

107 208 

120 000 

4 507 907 

========= 
4 200 



K - Memurlar ve müstahdemler 

1 - Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler 

, l - IJiiyiilr ,1/illet .ll eriisi ıııt • mıu·larııım t;~kilcil'ı lıcıkkında kanım (S552- 7- 1 - 1939} [•J 

Bllt1N01 MADD.E - Büyük i\l illet Meclisi 
memurlarının derece, aded ve nevi merbut ecd
velde gösterilmiştir. Bu cedvelde yazılı meınuri

yctlerden her hangi birinde daha aşağı dereecden 
maaşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

1K1NC1 .M:ADDE - Büyük Millet Meclisjnin 
bütün memurları bağlı oldukları ldare iiırı irl eri

nin veya Umumi katibin inbası ve Makamı Hi
yasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ ı\lADD:t; - Büyük Millet .Mecli 
sinde bir memuriyete tayin olunmak için ıneınu
rin kanunu mueibiııce memuriyete girnwğe mah

sus şartlan haiz olduktan başka ıı.şağıda yazılı 

evsafa da sahib olmak lazmıdır: 
.A) Umumi kfıtibliğe, yüksek tahsil görmüş 

olmak vo en az on beş sene Devlet işleı·inde ~a

lışmış bulunmak; 
B ) Kanuıılar, zabıt ve evrak kaleınleı·i mU

dür ve müdür nıuavinliklerine, daire müdürlü
ğüne, Bütçe eneilnıeni bürosu şeiliğiııe ve mua
viııliğine ve alelfuıı.unı kanunlar kalemi ile Büt~.c 
encilnıeni bürosu memurluklarına yüksek tahsil 
gönııüş olmak vo kanuıılar kalemi müdür ve mu
avinliği ile diğer memurluklanna ve Bütçe en
eilnıeni bürosuna alınacak olanlar için yapacak
lan vazifenin icab ettireeeği malüınatı haiz olulı 
olmadıkları anlaşılmak üzere iera olunacak im
tihanda muvaffakiyet kaZ8lliillŞ olmak; 

C) Muhasebe müdür ve müdür muaviııliği

no yüksek tahsil gönııüş ve Matbaa müdürlüğü-

2 - J - 1939 

ne en az liseden mezun olmak vo kendi meslekleri 
içinden yetişmiş bulunmak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyetler 
harieiııde kalan Büyük Millet Meclisi memuriyet
leriııe derecelerine göre lise veya orta mekteb 
tahsili gönııüş bulunaııl ar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyctl ere de yüksek tahsil görenler 
ta lib olursa tercih olunur. 

E ) Münhal nıkııunda keyfiyat gazete ile 
ilfııı olunur. H er hanği bir memuriyete ayni v
safta bulunan bir kaç kişi talib olursa araların
da talu·irl müsabaka inı tihanı yapdrr. Müt ad 
did tnliblcr arasında .' ·üksek tahsil görenler, lise 
ınczunlarma, lise nıczıınl a rı da orta mekteh mc
zunlarrna ve müsavi şartlım haiz olanlar arasm
da l'n e lıi lisanr bilenl(' t' ve ccnebi lissııu bilen] r 
arasında da birden ziyade lisan bilenler terc•ilı 

olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet J\'l(-c
lisi ml'murları D vl~>tin diğl'r hizmet ve memu
l'lyetleı·ine d('recelerile ""~·a t e ı·fian nakil ' ' ta
yin olunabilir. 

BBŞtN 1 MADDE - Büyük Millet i\fecli~i 
memurlanndan ( İnzibat m<'murlnrr hariç) terfi 
sn·aları geldiği hald nı ı·but kadro cedveliıı

de yazılı bulunan mafevk deı·eecleriu birinde 
ıı<: ık meınuri~•ct lıulunınaııııısından dolayı terfi 
ctti ı·i l ('meycn ve terfie lnkik oldukları limirie
rince tMdik edi! ni rdcn yüksek tahsil görmüş 

olanlar için üç ve diğ ri ri için dört sene biı· d '· . 
[•] Bu kanunun 5, 6 ue 7 nci maddeleri ahka mı, 3656 sayılı c D t•l t ıııeıınırlan aylıklarının 

teı·hid ce t adiiliine dair kamı.n» un 26 ııcı maddesi ile malı{ uz tutulmuştıır. 
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recede kalrruş bulunanlara bir derece ımt

fevk maaşı verilir. Bu muamele bir memur 
hakkında bir defadan fazla tathik edilerM
yeceği gihi bu suretle kendilerine bir derece mıı
fevk maaşı verilenler mlinhal vukuu ile bulıındıı
ğu mcnıuriyet dereecsinin üstlinde bir mcmuriyr
te ta~· in olundukları takdirde hu memuriyetin 
kidenı i bu tayin tarihinden başlar. Bu sm etlc 
ıııafevk derece nınaşı veri !en memurlardım tekıı

iid hakkına malik olanlaı-a 1683 sayılı kıınurnm 

hükünılı>ri dairesinde bu m~fevk maa~ üzeriıııleıı 
lckaüd nıaaşı tahsis olunur. • 

ALTINCI MADDI~ -·i\[eclis iıızibat nıeıııuı· 

larından -bulunduğu derecede döı·t sene kaldığı 

halde mafevk dereceye terfi rdemeyenlerc Mee
lisde ınlistahdem bulundukl arı müddet.<:c ıı lmn kt.~. 

oldukları maaş emsal hasrlr ilc bir dereec ~-ukarı 

maaş emsali hiisılı arasındaki fark iierrt olarak 
asıl maaşların zamimete:n verilir. Ancak bu 
muamele her memur için bir defa tatb ik olunur. 

YEDlNc t· MADDE - S tenoğrafla ı·, her dört 

senede bi r terfi ettirilir. Bu suretle trrfi ettiri
lenler hiç bir zaman ı452 sayılı Devl et memnr
l a ı·ı maaşatının tevlıid ve teadiilü hakkındaki ka
nunla tesbit edilen sekizinci dereceden yu karı 
gcçenıezler. 

REK!Z!NCl MADDE - Memıırların vazife 
ve AAlalı iyet l eri Riyaset Divanmen tanzim ve tı>s

hit olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - 2fı l 2 \'(• 3 l:'i!l rıu 

rııımılı kanunlar kaldrrılmıştrr. 

MUVAKKAT MADDE - Bu kıııı uıınıı ıw~

ı·i tarihinde Büyük 1\'l.illet Meclisinde hulıınan 

memurların nıükteselı hakları mah fu zdm. 

ONUNCU MADDE - Bu kanun ncşri tnri
lıin<len mutcberdir. 

ON B!RtNCt MADDE - Bu k ı.ı nuıı hiiküııı 
leri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafındnn icra 
olunur. 

4 kiinunusıı ni 193!J 

CETVEL [1] 

D. Memuriyetin nevi Ad cd Maa~ 

2 Kıltibi umumi ı ı25 

Hususi kalem 

5 Müdür ı 80 
ll Birinci sınıf kB.tib ı 30 

Kanunlar kalemi 

5 Müdür ı 80 
6 » muavini ı 70 
8 Şef 2 50 

Hiyaset divanı katibi ı 50 
ı o Sicil memuru ı 35 
10 Hazinci evrak memuru ı 35 
10 Kavunin ve muhabere memurlan 2 35 
ll Brinci sınıf kB.tib 5 30 
12 Ikinci sıwf kD.tib 5 25 

[lj Kan11na bağlı e~as cetııel 36f06 sayıl1 kamı.nım 25 nci maddesite 

ilga edilerek yerine bu cetvel ikame oıunmu.ştuı·. 
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n. Memuriyetin nevi Ad cd MaaŞ 

Zabıt kalemi 

5 Müdür ı Sö 
6 » muavini ı 70 
8 Şef 2 50 

10 Birinci sınıf stenoğraf 8 35 
ll lk.inci sınıf stenoğraf 12 30 

E11rak kalemi 

6 Müdür ı 70 
7 » muavini ı 60 

12 Dosya memuru ı 25 
12 ikinci sınıf katib 2 25 
13 Üçüncü sınıf katib ı 20 

Matbaa müdürlüğü 

6 Müdür ı 70 
7 Ba.şmusahhih ı 60 
9 Musahhih 3 40 
ll , muavini 2 30 
10 İdare memuru ı 35 

Muhasebe müdiirlüğü 

5 Müdür 1 80 
6 , muavini ı 70 
8 Muamelat şefi ı 50 
8 Hesab şefi 1 50 
8 Mutemed ı 50 

10 Dosya mulıabere memuru ı 35 
ll 'Muhasebe katibi ı 30 

Daire müdürü 

5 Müdür ı 80 
9 Ambar ve levazim memuru ı 40 
ll Ayniyat memuru 1 30 
ll Birinci sınıf kiitib ı 30 
12 ikinci sınıf kiitib 1 25 

Posa, Telgraf miidürlüğü 

7 Müdür 1 60 
ll Birinci sınıf memur ı 80 
12 İkinci sınıf memur 6 25 

lnzıöat tnemurlan 

ı o B~komiş~r 1 3~ 
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D. l\Ienıuriyetin nevi Ad ed Maaş 

ll Komiser 1 30 
ı2 » muavini ı 25 
10 ivil başkomiser ı 35 
ll » komiser ı 30 
12 » » muavini ı 25 
13 Polis memuru 22 20 

Biitçe encümeni 

5 Şef ı 80 
6 ,. muavini ı 70 
7 Memur ı 60 
9 ) ı 40 

ll Kutib - daktilo ı 30 

Kiitphane ıniidürlüyii 

6 Müdür 
7 , muavini 

ll Birinci smıf katib 
12 Kiitib 

ı 

ı 

ı 

ı 

70 
60 
30 
25 

B - Biiyük Millet Meclisi memuı'in ve miistalı deminine rıid ym·dım srınclığı trıliınntnanırsi [1 i 

Büyük Millet Meclisi kadrosunu dahil bulu
nan memurin ve müstahdemine atide zikroluııun 
şorait dairesinde ınuavenette bulunulmak üzere 
bir yardım sandığı teşkil edilmiştir : 

111ADDE ı ~ Yardmı sandığuıın scrnıay<'i 

.iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali büt\:csiniıı 2 
nci faslma mevzu 2 500 liradn·. Bu paradan işbu 

talimatname dairesinde Meclis nı eınurin ve müs
tahdt!minine vaki olacak ikrazattan ıılınacak se
nevi yüzde oıı iki faizle ermayeye zanıınıılunur. 

MADDE 2 ~ febaliği ııiczkurc ancak birinci 
maddede zikrolun!uı Mecliı i Ali menıuı·in ve 

müstahdeminine ikraz olunur. Bunlarııı hııl'irin

dc her lıanği bir suretle bir şahsa vc.va bir mahal
le ikrazııt yapılamaz. 

MADDE 3 - İkraz vadesi azami dört aydır . 
Bu müddot hiç pir ·ur etle tez)-id ed ilemez. lllc

murlara bir maaş ve mü tahdemiere de şehri üç-

retleri nin nısfrndan fazla ikrazat yapılamaz. Jk
raz olunan nıebiliğ dört miiMYi taksitte i st i ra 
olunur. 

MADDE 4-- Sandıktan ödiin~ para alan \'ı'

levki üçüncü maddedeki haddi azam da i resi n dr 
ikı·az etmemiş olsa dahi aldığı mclıaliği i.iJcnıc

dcıı ikinci defa istil{raz edemez. 

MADDE 5 - Para iknızında mcnımiııi nw\'
cudE'niıı istifu.az edecckleı·i mebııliğiıı ycküııu saıı
dık m veudmıa nazaran şayed üçüncü maddede 
zikrolııııaıı mikclarlard:ın dahıı az ikrazatı isıil

zam cylediği takdiı'Cic müsavatı lıııkukiyeyi tc
min makııııdile kezalik ü<;üncü maddedeki mik
darlardan fazla olmamak şartilc ikrnzat mik
darları koınisyon<'a tayin olunur·. Ü~iiıırü mad
dede beyıın olunan azami had sandık mevcudu
nun kifa~·ctile ıııukayyed<lir. Sandığın idare he
yeti iııdelicab istikraz talebleri ınikdıırıııda ten
zilat yapabilir. 

[ı) Bıı sandık, 19 - IV - 1930 tarihinde teşkil edilmi§tir. 
• ı 
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MAODE 6 - Veznedar, ikraz senedierinin 

üzerinde reislc muhasibiıı iınzasrııı havi tediye 
i şareti olmadık~a pora veremez. 

MADDE 7 - lkrazat mernuı·iııdeıı iki zatiıı 
kefaletile yapılu·. Şayed horı;lu nı ınur Mccliı::tcıı 

infikak etm iş olduğu takd.iı'<ie ınütebaki deyni 
kefillerinden tahsil olunur. Kefiller hiç bir ı.ıı

rette buna itiraz hakkına malik değildir. 

MADDE 8 - İkrazatta bulunanların ayl ığ ı 
bir mahkeme tarafından malıcuz veyahud Mec
lis veznesine esk i horcnndaıı na§i kısınen kf'sil
mckte dahi olsa yardım şandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tevkifi lazıını;~"e len taksitlerin 
ınah~ıız ınikdarlaı· haririnde w başkaca kat ve 
tevki( o lıınur. Ikraz senedindeki bor·çlunun ve 
kefili erin iınwsı , hıı husu~-taki t.ııahhüdii t.azanı

nıurı eder. Bundan dolayı da kefil ve nıedyuıı
lar lıir guııa itiraz derıneyan edemezler. 

MAJ)l)g 9 - Sand ı ğın idare Ye nıuanıcliltı 

ııwıııııriıı arasında İdare Arni-dcrine &e<;il ecek beş 

kişiden mürekkeb bir kon:ı.isyon tarafından ted· 
vir edilir. Bunlardan biri reis, biri muhasib biri 
veznedarlık vazifesini ifa eder. Bu komisyonun 
müddeti iki senedir. Ancak her sene nisan iptida. 
sında sandığın vaziyeti maliyesini mübeyyin bir 
bilanço tanzim ile idare il.miri heyetine verilir. 

Sandık işlerinin ve hesablarının muntazarn ve 
bu talimat dairesinde cereyan ed.ib etmediğini 
Meclis idare amiri her zaman tedkik ve murakabe 
eder. 

MADDE 10 - Her ay maaş verileceği za
qı.an sıı.nd.ık muhıı.sib.liği tarafından Meclis mu
hasebesine verilecek liste mueibince borcu olan 
memur ve müstahdeınlerin maaş ve ücretlerinden 
borçlarına aid taksitler kesilerek sandık veznesine 
teslim Qlunur. 

MADDE ll - Riyaset diva.nınca kabul edi
len bu talimatnamenin ahkiimı Büyük MilJet Mec
lisi İdare amirleri tarafından· takib ve icra edi
lecektir. 

O - M eclis hizmetine yeniden alınacah; hademelerin tabi olacaklar-ı şart'lar hakkında talimatname 

1 - Meclis hizmetine girecek olanların ya.~

ları (30) dan yukarı olmayacak ve askerliklerini 
yapmış olduklarına dair terhis tezk.eresi ibraz 
edeceklerdir. 

2 - Polisce yapılacak tahkikattan ahlak sa. 
hibi oldukları ve hiç bir malıkurniyetleri pulun
madığı anlaşılmış olacaktır. 

3 - Hademelilc hizmetini yapabilecek bir ka
biliyette bulundukları ve sıhhatleri tam Olduğu 

Meclis doktoru tarafından verilecek raporla tes: 
bit olunacak ve noksan uzvu bulunmayacaktır. 

Boyları (1,65 ) den aşağı olmayacaktır. 

4 - Okumak ve yazmak bilecekler ve lisaıUa
rında rekilket bulunmayacaktır. 

Okuma, yazma kabiliyatleri bil' tahriıi imti
han ile anlaşılacaktır. 

Bu şartları haiz olmayanlar Meclis hizmetine 

kabul olunınazlar. 
5 - Muayyen olan sin haddi (55) yaştır. 

Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam edib 
edemiyecekleri İdare Heyretinin takdirine bağ
lıdır. 

6 - Yeniden hizmete alınacaklardan yukarıiri 
maddelerde yazılı şartların hep ·ini, cıııni old ~tir
ları a.nlaşıld.ıktan soru-a kayid ve kabul edilmeden 
evvel, (55) yaşını dotdurduktan sonra hizmet
lerinden affolu.nacaklarını daha hizmete girerken 
kabul etııni~ <ıldukları ve çıkarken hiç bir tazıni-

. nBt taleb etmiyeeekler.ine dair bir taahlıüdname 

alınacaktır. 

7 - Hizmetlerilıin. d~vam ettiği müddetçl) alı
valinde tebeddül görenler ve hizmetlerinden isti
fade kabil olmayanlar billlkn.ydüşart işten çıka. 
nlırlar. · 

• 8 - Müstahdeminin uınuııll ve grup halinde 
hayat sigortaları yapılacaktır. ilademeler de bu 
sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta 
şeraiti meyarunda takarrü.r edecek prim her ay 
ücretlerinden kesilecektir. 
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İiaderrlellğe girmek için verilecek talebnalnil 

Adı : 

Soyadı 

Memleketi : 

Doğum tarihi 
Ankaradaki adresi 
Evvelce bulunduğu vazife: 

Bilgisi 

Boyu 

Sıkieti 

. . . . . Metre 

..... Kilogram 

Sıhhat raporu : Tarilıi . 

Doktorun adı : 

Polis raporu : Tarihi 

daire 

---, 
Fotoğraf 

! _______ , 

Santim 

Numarası 

Numarası . 

Bu kllğıd verilecek arzuhale iliştirilecektir. 

ı:--•'!IP•>•<•v~-... -... , 

verdiği 

. ' 



4 - Milli saraylar müdürlüğü 

Vazife !sim ve soy adı 

1 - Daimi. ücretli memurlar 

Müdür ............ . 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi . . . . .. 
Başkitib ve mutemed . . ............. . 
Mimar . . ....... . ......•.. ... . .. 

Doktor ........................ . 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru . . . . . . . . . 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru . . . . . . . . 

Ayniyat katibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Levazrm memuru ....... . .. ... ..... . 
!nşaat sürveyanr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sezai Sel ek o •• o •• 

Rasim Ş)ımnu .. . . 
Naci Erişkin ... 
Mazhar Altan . . . . . 
Saluhattin Yakal . . . . • ••• o • 

Hüseyin Erduru . . . . . . 
M. Yaşar. . . . . . . . . .. 
Mustafa Olcay . . • o. o o .. .. 

Fevzi Nagançgeııç . . . . . • o •• 

İsmail Uysen o • -o • • • . . . . .. 
Tahir Sö zer ... 

2 - () cretıi nıüstahdenıler 

Malzemei tefrişiye depocusu 
Ayniyat memuru • 

Elektrik levazrm depocusu 
Muhafaza memuru 
Elektrik çi 

» refikı 

Mefrnşat marangozn 
Malzernci inşaiye ambarcısr 
Dülger 

:t 

Doğramaeı 

Kurşııncu 

Tenekeci 
Sn yolcu 
Garaj bademesi 

:t :t 

:t :t 

Yorgancı 

Reşid Naza 
İhsan Şemsi Berzin 

Kornal Alkaya 
Zeki Çelik 
Kadri Yüceyaltrnk 
Receb Duygulu 
Ali Eruz 
Rauf Ttıney 
Halid Usln 
Memed Ulkümen 
Mustafa Şenyener 

İsmail Çalyak 
Hüseyin Köksalan 
Memed İneada 
Vusuf Kara-oğlu 
l\femed Yalknc:oğlu 

Ahmed Atıf Elliatlı · . 

1rfan ffiiral 
Ziya Seı·t 

R oob Taşpınar 

BalıMLtin Acar 
Mustafa Etem Göney 

Tavki
fattan 

sonra. ita 
Aylık mikdarr 
ücreti Lira K. 

350 
140 
135 
150 

66 
85 
70 
75 
70 
60 
80 

60 
50 
55 
65 
65 
60 
80 
50 
55 
65 
65 
65 
65 
35 
40 
40 
30 
70 
55 
60 
55 
55 

254 31 
106 f:l5 
103 26 
114 34 
49 78 
66 23 
55 02 
.58 76 
.55 02 
47 56 
62 49 

47 56 
40 09 
43 83 
51 29 
51 29 
47 56 
62 49 
40 09 
43 83 
51 29 
51 29 
51 29 
51 29 
28 90 
32 62 
32 62 
25 02 
55 02 
43 83 
47 56 
43 83 
43 83 
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Tevki-
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdarı 

Vazife l sim ve soy adı ücreti Lira K. 

Bekçi . • • • o o o ••• • • • Ali Fettah Uzun .... 45 36 36 
:t ••• • •••• o ••• Seyid Ahmed Demir . 45 36 36 
... . .... . Mustafa Halil Aydrn . 45 36 36 

:t Mustafa Ilaiii Baydar . 45 36 36 
:t Mustafa Osman Akyel . 45 36 36 
:t Esad Ali Özegan . . 45 36 36 
:t Süleyman Gülbeyaz . 40 32 62 
... H. İbrahim Akar . 40 32 62 
... Rifat Tabu ...... 40 32 62 
... Nuh Taş . ...... 40 32 62 
:t Ahmed Mustafa Turan. 40 32 62 
:t Mustafa Hüseyin Özdemir . 40 32 62 
:t Elmas Araskay ...... . 40 32 62 
:t o o •• o . o • • • • • • o. Sadık Doğan ... . ... . 40 32 62 
:t Mustafa Çavuş Güleş .. .. . ... 40 32 62 
:t • • o • • • • o ••• o. Mahmud Mirzanlı .... 40 32 62 
:t Ömer Çavuş Değirmenei . 40 32 62 
:t Rüstcm Koca o •••• 40 32 62 
... • •••• •• ••• •• o o ••••• o •••• Memed Osman Daryel 40 32 62 
:t ..... ..... .. Salılhattin Durul . .. 40 32 62 
,. Mcmed Ali Şevren .. 40 32 62 
,. Ahmed Seyid Ali Akça.v 40 32 62 
:0 ••• o •• Hüsnü Ömer Açat . . ... 40 32 62 
,. Mustafa Hasan Kabadurmuş . 40 32 62 
,. Nceib Kocaaslan • • •••• o •• • 40 32 62 
,. Nazif Güzel oğlu ..... . .... 40 32 62 
:t Ziya Abdullah Danış . 40 32 62 
,. Osman M.eıned Gürsu . 40 32 62 
,. Memed Ahmed Ataoğlu 40 32 62 
:t Mcmed Mustafa Garib . 35 28 90 
,. Memed lhsan Hergül . 35 28 90 
:t Mustafa Ahmed Oyludağı 35 28 90 
,. İsmail Yusuf Yarımdağ . 35 28 90 ,. Seyid Rrecb Doğan 35 28 90 ,. Ahmed Hasan Aşkan 35 28 90 ,. .. Galib Rıza Özdil . .. 35 .28 90 ,. Fazı! Selına Aykut lu 35 28 90 
,. Hikmet Teze! •• o o . 35 28 90 
:t Mustafa Btenı Arka n 35 28 90 
:t Kemal Yustıf Karaoğlu . 35 28 90 
:t Receb Dereli . . . . . . . 35 28 90 
... Şakir Özer • o ••• •• • 35 28 90 
... o ••• •••••• •••• İhsan 1snıail Gülpınar .. 35 28 90 



-Ma-
- -.ot 

Vazife İsim ve soy adı 

Bekçi ....... . Halil Mustafa Şimşek .. 

.. 

Harndi Nazif Yıldız ....... . 
Osman .Ahmed Kaptan ..... . 
Faruk Ahmed Kaptan .. 
Ahmed Hüseyin Seven . 
Kemal Yılmaz ..... . 

Hamid Memed Erbaylar 
Memcd İbrahim Kargacı 
Mustafa Gümüş Telli .. 
Memcd Esad Yıkılmaz . 
Hasan Memed Çelik .... }• . . . 
Lô.t'fi' Ahmed oiiıtep~ ...... . 

Kapıcı ,. Ömer Çavuş Gümüş ....... . 
lifusa Kazaneıei . . . . . . . . . . . 

Bahçıvanbaşı 
,. 
,. 

Şevki Yürii'Sün ....... . 
İbrahim Karakuş . . . ... . 
lsmail Memed Saygılı ... . 
Şaban Şirin . . . . . . . .. . 

Hakkr Özbek . . . . . . . . . . . . 
Etem Neher . .. ......... . . 
Zeybek Memed Toköz . . . . .. 

Bahçıvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Hüseyin Kayma . . . . . . . . . . 
» . . . . . . . . . . . . . . • . . • Ahmed Tırpan . . . . . . . . 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besim Kargı . . . . . . . . . . 

» . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • Osman Ülgü' . . . . . . . . . . . . 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hüseyin Kesim . . . . . . . . . . . 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salim Usta .... ..... ... . 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satrlrnrş .Akkuş • . . . .... ..• 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memed Ali Dinç . . . . : . . . . . 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alımed Muharrem Ergin . . . 

Halil Hasan Alankaya . . . . . . 
Hasan Ahmed Ürgün . . . . . . . 
Necib Hüseyin Şişman . .. .. . 
Hasan Said Çebeci . . . . . . . .. 
Halid Emin Üner . . . . . . . . . 
Mustafa Ali J on . . . . . . . 
Mustafa Halid Akbaş ...... . 

Kadri İsmail Ark . . . . . . . . . 
Bekir lsa Akgül . . 
Ahmed Vahid İnce . . . . . . ... 
Muhtar Kosa . . . . . . . . . . . . 
Salim Memed Akasya . . . . . .. 
İbrahim Ömer .A~ıklar ... 

Tevki
fattan 

sonra ita 
.Aylık rnikdarr 
ücreti Lira K. 

35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
45 36 36 
40 32 62 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
35 28 90 
60 50 04 
50 42 16 
50 42 16 . 

40 34 28 
40 34 28 
40 34 28 
35 30 34 
35 30 34 
35 .30 34 
35 30 3-l 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
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Bahçrvan 
~ 

~ 

Kalorifer mntör M. 

Vazife 

'1\lefôncu . . . . . . . . . . . . 

.... 
ı.>. 

'Gilacı .. . ...... . . . . 
Kaytkhane• ~çisi . . . . . . . . . . . . . 
Saa~i ............... . ... . 
Sofnwııbaşı . . . . . . . . . . • . • . . . . .... . . . 

SO:fr&eı .......... . ........... . .. . 

:.t .... . ... . ............ . 
BenllÖlr .... . ... . .. . ... ... . 

:Boyucı .........• . : . .. .. . . . 
Kumaş dolrnmaorSl 

~ 

~ 

İsim ve soy adi 

Harndi Yak-'ub Yeşilçay . 
Ahmed Ali Önal .......... 
Ahmed İb'rahiın Sakarya . . . . . 
Genç Arif Uluocak . . . . . . . . . 
MUharrem Şakir Akıncı . .... 
Lıltfi lbrahiın Kargacı ....... 

ecib Osman Ouşkun .. . . ... 
Mustafa ·İsmail ·Ark · .. ....... 
Sofu Hüseyin Soydemir . . . . .. 
Sii.leyman · Memed Aydoğan . 

İsmail Atcan ............. 
Lütfi A:ykan .... . 
Salih Saka ....... 
Mustafa Hulusi Reşir 

Hayati Koral .. 
İbrahim Olcay 
Memed Yıldrran . . ... . 
Nurettin Ayğan . 

And on · Bron . . . 
Memed Ali Kestane . 
Tevfik Şener . . . . . 
Reıuzi Eı:den •• o ••• • ••••• 

Kadri .Aytaç . • o ••••••••• 

Abdullah Caylaz . ......... 
Rıza Şen .... .. . . ....... 
Kadri Krrkköprü ·. . . . . . 
Haydar Özü •••••• •••• o 

Kemal Uysal .. 

Ahmed Okyoay ........ . .. 
Aıüz Çakrr .......... . .. 
Alaettin . Canlı ..•....... . . 

···•--•••ıı-•~•ea~--<·.· · 

Tevki· 
fattan 

sonra it& 
Aylık mik da rı 
ücreti Lira K. 

35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 34 
35 30 3-! 
35 30 3-! 
35 30 3-! 
35 30 34 
80 62 -!9 
50 40 0!) 
45 36 36 
40 32 62 
55 43 83 
55 43 83 
50 40 09 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
40 32 62 
75 58 76 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
35 28 no 
30 25 02 
55 43 83 
60 4'7 56 
50 40 09 
50 40 09 



L - Matbaanın mesai hulasası 

ı - XI - ı939 sı -X -ı940 

1. - TERTlP DAl RESI : 
Sayıfa Baskı Baskı 

adedi adedi yekunu 

1 - Zabıt ceridesi - İnikat 1 : 77 ı 4 8 800 ~!eclis ı 190 400 
1 000 Baş. V. ı 4 000 

2 - Zabıt cilt {ilıristleri - Cilt 6 -, 13 [1] 116 HOO M clis 92 00 
000 Baş. V. 116 000 

3 - Kanunlar mecmuası - Cilt 2ı 446 ::ıoo ıl 79 00 

4 - Ruznameler 74 500 40 700 

5 - Sıı.bık zabıt huliısaları ve gelen evrak 74 00 59 200 

6 - Ruzuaıne matbuaları ( Numaralı liiyihalıır 3 034 1 350 Meclis 4 095 900 
Sıra ı : 245 [2] ı 030 Baş. V. 3 125 020 

7 - Ruzname matbuaları (Numaralı liiyihalar-
dan ikinci defa basılanlar ) ek lfıyihalar: 

~o. 3. 6, 50, 50, 71 , 73, 94. 1 O , 133, 19::1, 23::1 [3] 48 ı 350 Meclis 64 00 
ı 030 Baş. V. 4ı} 440 

[1] Zalııt ciıt fihristleri 
rilt No. . Sayıfa adedi Ciıt No . Sayıfa adedi 

6 10 11 12 
7 16 12 28 
8 16 13 10 
9 10 

10 14 116 

[2] IT esabı kati raportarını m.uhtevi olanlardan 100 ve ii.çer aylık raporları ihti·va edenlerdnı de 
150 tan e lıynca Divanı 1nuhasebat için basılmaktadı1·. ( Liiyiha No. 5, 4, 8, 9, 43, 44, 45, 50, 50 e~·, 60, 
61, 69, 7 / I'P e ~·, 80, 83: 86, 8 , 89, 93, 119, 121, 122, 160, 'J 7, 200, 211, 214). 

[ 3] Ikinci defa basılan numaralı •ek layihala.r 
Ek layiha No. Sayıfa adedi 

3 

6 
,.;o 
50 
71 
73 
94 

2 
6 
2 
8 
4. 
2 
2 

Ek layiha No. 

108 
133 
199 
293 

ayıfa ltdedi 

10 
8 
2 
2 

48 
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- Encümeııler i~iıı basılıı.n liıyihalar (Numa
rasız [1] 

9 '!'eşkilatı esasi~·e ve dahili ni~anmamo 
(1-X - 1940) 

10 - ~~ncünıerılerin mesaisi Jıakkmda Umumi Ka-
tiplik ı-.ıporlıırı Devre : VI - 1 : I. 

ll - Haftalık kaı·ar cctveli 9 : 30 [2] 

12 - D~vre V. !çtiına F. yıllığı 

JS - Devı·c Vf. tçtima I. albömü 

J.! - Devre 'T I. F. Zabıt umumi fihristi 

15 - Devre J. 1. 1. Zabıtlaı·ı (Cilt : 1) 

16 - Dev re 1. !. ı. Zabıtları (Cilt : 2) 

17 - lktısadi teşekküllerin ll. He_,·et zaptı 1'<' 

ıııcrbutları (1938) 
lA - Köy enstitüleri kanunu zaptı 

J~l - Dcvle1 koııservntnvarı kanuıın zaptı 

20 - Milli .korunma C. n. P. Meclis komisyonu 
raporu 

21: - Muhtelif işlı-ı· : ( Enrünıeıı kımu· kiığıtlıırı, 
devam cetveli, listeler, isim defteı·i, takvim, 
albüm, ihtisas C<'t,•eli . ta)<ril'likler, · defter
ler, bordro Ye eııısall nıuhasehc işleri , Grup 
işleri, Bütçe ı>n<'ilmı-ni işleri ve saire). 

Bu daire ll 588 ayıfa iş tertip etmiştir. 

Sayı fa 
adedi 

872 

ıso 

122 

932 

704 

ı 10 

94 

3:i6 

36, 

:i76 
130 

138 

26 

700 

Baskı 

adedi 

100 

500 

5{)0 

400 

!100 

600 

500 

000 

1 000 

000 
000 

000 

475 

Vasati 

!ıOO Vasııt.i 

Baskı 

yekılnu 

H7 200 

~10 000 

61 000 

372 1'00 

a~z ooo 
66 000 

47 000 

:{!)6 000 

:36H 000 

il76 000 
ı :~o ooo 
131' 000 

3:i0 0011 

Not : [Birinci içtinııı· senesindeki mesai içi nde ;DeVTe I :V zarfındıı ~ıkan lll ci lt kav ıı.n iıı nı '<· 

muasına ait tımuıni fihı·istten 760 sayıfahk ıncsııi yapılmış. fakat tertip işi devam ettiği cih Pfll' hu 
kısmı yukarı ki yck(lııa konulmaıııış1 ıı·]. 

[1) Enciiıııenler için ba-sılaıı nuıııara.sıt ltiyilıa lar: 
/:Jayıfa sayısı: (6, 10, .f, 6, 6, 10, 6, 8, 6, 4, -1, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 36, 10, 6, , 32, 3~, 6, 2, 12, 4, 6, 

.2, 18, .;O, 12, .f, 50, 2, 4, 22, 4, 4, 6, 35, 56 36, 6R. I.U, 28, tO, 16, 4, 4, 8, 12, 20, 4- Yekiın 872) . 
[2) o. 16 karamı ba,skı.sı 600, dii1·. 
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ll. - '1'.18! DrliRF;Sl: 

Belıı>ı· forma. ]6 sayıfa lwsahilt> 724 tanı fornın ,·e 4 sayıfalık (Ve 8 sayı(a hesalıile de 1 ·H' 
fonna ve 4 sa~·,falık) iş almış, ve baskı adrdine göre 15 19R 410 baskı işi yn.pnııştır. Muhtelif iş 

olarak ayrıca: 
Baskı adedi Cilt 

25 500 
fiO 000 
74 000 
J9 350 

552 Dulıuliy"' vnmkaları ]) : VI. 1 : J.. 
1 000 Ziyaı·et~i vııı·ııkalal'l 

Zabıt ıııüsvcddelikiPı·i 

'l'ezkerP ve nıüsveddelik başlıkları , zııı·f ( 1\alcınlcı·e ) 

Kiığıtlaı·ı kalenı ve enr·ünırnleı-den ,·nilııırk su retil e lııı:ılıın : 

BaRkı arledi 

30G R62 
R7 :;oo 
47 000 

'l'ezkerelik. makbuz. nıazlıatıılık, duhuliyc, cıeklt>ı', kıırıw ve saire 
Çift ve tPk mektupluk kağıt (Azayıı nıahsns) 

Mektupluk zarf ( Azaya mal· sus) 

lll.- r·tw• D. ltRE 1: 

.\ - Forıııa kııtl:ınıa ve tiJplaına I' C tel ıiikiş işlcı·i : 

(] 448) foı·malık) 

ll - '!'elli ve telsiz kııpak işleri 
J 300 Cilt 21 Kanunlar ınec·ııııııısı 

500 'l'eşkilUt ı esasiye 
500 Yıllık D : V1 - ı : F. 
500 D : VI - l. F. Umumi fihı·ist 

5 700 Muhtelif işler (1Tnıunıi kfitiplik ı·aporıı, haftalık kaı·ar. isim rleftcı·i , hordı·o ve saire) 
630 U. Büt<;e 1940 

(' - Blok işleı·i: 
] 594 Müsvı>ddelik. makhuzlar, (lı·up işlPri, denını cetveli ve saire 

450 rilt (100 yapraklı) kü~ük YI' hüyük tnkrirlik 
524 » (50 » ) dııhııliy<' vaı·akaları 

] 50 » (fiO » ) ziyaret~; i varnkaları 
52 Kamc (l : 52 duhuliy<• 
450 R ey karnesi 
450 Talısisa t çekleri 
210 Biri<:. 82 intizar. 

(' ri lt işi ri: 
532 Kitap eilt i şlPri ( ~(eşiııli. b!'zli) 
fiOO () : VJ.- t : 1. Albüın.ii ('Marokcn. hezli) 

460 Tahiın 1940 
71 Defter işleri (Bezli) 
4 Tiüviyet varııkıısı (D : VT. - ı 1. ) 

D - Do. ya işleri: 
15 Rum n 

1!96 Karton dos)·a ( Kapsüllü) 
50 Mukavvn closya (M şinli ) 

F. - 'l'nmir işll'ri: 
ii:-! D~fter, sum!'ıı 



M - Kütüphane encümeni yıllık raporu . [ 1 ) 

T. B. M. lı!. 

K ii tüphanesi 
Sayı: 591 

Yüksek B~ka.nlığa. 

22- XII - 1939 

Büyük 1\iillet Meclisi dahili ııizaııınaıııcsinin 223 ncü maddesi nıucibiııcc Kütüphıınr enl'ümeninin 
meııaisj hakkında her s<'ıH' Yüksek nıakamınızd v<:rilecek raponınıuzu takdim eylcriz. 

Şöyle ki: 

l. - Kütüphane hareketi, 

Kütüphanemizin mevcudu ve hali hıızm lıuveçhi atidir 

Ilahiyat 
Tarih 
Goğrafya 

Teşrii ne.şt-iyat 

Hukuku umumiye ve esasi~·e 
tktısad ve içtiinaiyat 
Asarı mulıita ve resaili nıc\·kute 

Hukuku hususiye ve kanunlar 
Lisaniyat 
M:ütenevvi eserler 
Gerniyeti Akvam 
Carnegie 
B. I. T . . 
Bazı zevatın kül halinde kütüphane~·e 

hediye ettikleri kitablar 
air ccnebi vesaik 

Yekfuı 

J!)4 cild 
2 283 > 

854 > 

2 500 :t 

2 232 :t 

2 450 :t 

3 417 » 
3 082 » 
ı 313 :t 

2 616 :t 

ı 983 :t 

222 :t 

652 » 
277 :t 

ı 360 :t 

19 500 , 

43 895 , 

Yukarıda arz dildiği gibi kütüphanedeki kitab ve vesaik mevcudu 43,895 olıılı bunlar a.~ağıdaki . 
m n abiden elde edilmektedir: 

1 - Bütün vekiıletleriıı gönderdikleri neşriyatlan - hediye -
2 - Kütüphan tahsisatile ~atın alıuan lcitab, mecmua, gazete ve saire - satın alma -
3 - Ecnebi parlanıentolm·ill• ve bazı ecn •bi resmi müe: eselerlc Meclis neljriyntı 1nübatlelesiııdcıı 

eldi' edilen vcsaik - hediye -
.ı - Ccnevrede nıilletler l'l?nıiycti ne.5riyat ve vesaiki - hediye -
5 - enevrede ;\lilletler arıısı mesııi bürosu global neljriyatı -satın alma· 
6 - Milletler ara ı arnegie sulh cemiyetinin ne.şriyatı - hediye -
7 - Bazı z vatın kiHüphıı.ueye hediye suretilc verdikleri kitaplar - hediye • 

(1] Rıı ı·aporun, 184 ncü l$41/f?da, Kütiiplıanc encüıııeııin.in mesai huliisasma Tuıııulıııası lazınıdı. 
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Bu suretle Meclis Kütüphanesinde hayli ehemmiyetli vesaik birikmektc ve muntaznm kay ı d-

lur ve kolleksiyonları yapılmaktadır. 
193!! - 1939 senesi zarfında aylık istatistikierimize göı·e okuyucu sayısı ayda (3510) u bulmaktıı-

dır. Vasati bir hesapla günde 
50 ki~i gazete 
25 k;~ mecmua 
19 kişi kitap 
15 kişi yazı 

4 kişi kitap alan 
::ı kişi kitap iade eden 
3 kişi usulüne tevfikan hariçten gelenler. 

119 
Günde d~vıını cden.ler takriben 119 ki~iy c baliğ olur. 

Listede görüldüğü üzere kitap iadesi alınanlardan azdır. 

Bu da kitab alanların bunları ucztllcrindc lııizıın uzun müddet tutınalanrıdıırıdır ki bu suı·et diğcr
lerinin istifade edememesini mucib olmaktadır. 

Hariçten gelenlere Meclis Heyeti lduresi tıımfından hususi okuma müsaııdesi verilmekte olup bUlı

ların adedi 54 e baliğ olıntL5tuı·. Yalnır. bu s(•nc ~il kişi okuma kartı alını.ştu. 

ll. - Encümen mesaisi : 

1938 - 1939 senesi zarfında Kütüphane cııcüıncni sekiz eelse akdederek kütüphımeye alınucak ki 
tab, gazete, ıneeınua ve saireyi kararlıı.ştmlnuş ve k:itap.lama, ve idari meseleler hakkmda kararlar 
vermiştir. Bu müddet zarfında satın ulırııık ve hediye suretile 2324 cild eser gelmiştir. Bunlardan baş
ka yukarıda arzedildiği gibi bakaıllıklar n~riyatmdan maada eenebi parlamentolarla vesaik mübııde
lesindcn, Milletler Cemiyetinden, Carnegic sulh müessescsinden biı· çok mühim asar ve vesaik elde 
edilmiştir. 

Kütüphane encünıeni gerek akdettiği toplantılarda ve gerek lüzum ve ihtiyaç üzerine münferiden 
verdiği karaı-larlu kütüphanenin ihtiyaçlarını iınkfuı dairesinde karşılamağa çalışmıştır. Eucümeııiıı 
Meclis kütüphanesi için istihdaf ettiği eserler ,.Wy le bulasa edilebilir : 

1 - Doğrudan doğruya teşri vazifesinin ifıısı na mü teailik resmi ve biı· dereceye katlar gayri 
resmi eserler. 

2 - Kanunlaı·ın hazıı·lanmasmu ınütcallik eserler ve ecuebi kuntLll mecelleleri. 
3- Meclis encümenlerinin ihtisaslarma göre her birine müteallik olarak kütüphancde buhmdu-

rulması lazım gelen eserler. 
4 - Asarı muhita, ıınsiklopedyal~ı· ve ınulıtelif dil ve ulfun ve füna.n kamusları. 
5 - .Alelilmuın mecmualar ve illustrationlaı·. 
6 - Milli kültürüınüz bıılrnnından lüzunılu veya tarihi kıymeti haiz olan eseı·lerle memleket ikti

sadiyat ve siyasetine aid olanlar. 
7 - Muasır Türkiyeye ve Türk inkılil.bma dair eserler. 
Bunlardan bıı.şka seri halinde tesclsill n n şrolunan muhtelif içtimui, iktisadi tarihi ve ulumu 

fünuna aid ve yüksek ilımi kıymeti haiz kolleksiyonlarla cihan klasikleri var ise de bunlar lüzu
mu üZerine münferid bir surette almabilmekt dir. Encüınen bu proğrrun dahilinde kütüphane ek
sikleri tamamlamak gayesini gütnıektedir. Bu mevzulara dair olan eserlerin birden alııunası 

tahsisat bakımından güç olduğundan azar azar alınmaktadır. 
Senelik tahsisatımızm .mühim bir kıııınıııı hayli yekil.n tutınakta olan yerli ve ecnebl mulıte

lif gazete ve roecınualarla cildleıne ' bedeli beletmekte olduğundan kitap alnıağa elde cüzl 
bir kısım tahsisat kalmaktadır. itekim 1938 senesi zarfında kütüphanede cilde muhtaç olan bir 
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kısım csel'lcr için 3 000 lira cilı parıuıı ııyı·ılcbğı gibi mecmualar ve gıız~teler bedeli senevi 1 l:l51 

lrm tutınaktadıı·. 1\ ütüplıııncnin senelik tıılısisııLı olan 6 000 liraya nisbet edilirse netice kendiliğin
den belli olur. 

Meııılekette fi k•·i lwyatın hareketini takip eı rnek üzere yerli mevkut ııeşriyatııı hemen hepsi 
kütüphancye alınınaktıı olduğu gibi ecuebi gazetelerin de mandial ve yarı resmi olanların mühim
lcri celbedi l ınektedir· . }~cnebi mecınualarından da ingilizce, fransızca ve almanca olarak aşağıda 
yazılı olan kısıınlaı· alınmaktadır 

Fra.nsı.zca. mecmuala.r : 

Hukuk ( nnılıtelif kısımlaı·ına ait) 
lktısadiyııt » :. » 
lçtimaiyat, felsefe 
Siyıuıl 

Edebi 
Şarkiyat 

Tıb 

Ulfunu füntıntt şclta 
Umumi 
Askeri 
Şehireilik 

Kütüphanecil ik 
lll üstrasyonlar 

İngili.zce mecmualar 

lktısadiya.t 
Siyasi 
Umumi 
Ojenik ve i~tirnai 
Şarkiyat 

Şehireilik 

lllüstrasyonlaı· 

Almanca mecmua.la.r 

Hukuk 
lktısat ve mali 
Askeri 
~arkiyat. 

lllüstrasyonlaı· 
~ 

Kütüphane, Meclis çalışmalarında lüzumlu bir müessesemizdir. Bazı hususatta De let ılairelıı-

r ine de hizmet etmeKtedir. Önümüzdeki · S~neleı·de daha ziyade ihtiınaın ve i nkişaia mıızJıaı· olma
sını dileriz. 

Kütüphane eneümeni 
Rei i 

Bilecik mebnsu 
(fl. B im Om r ~lkalm 

Auı. ve lleeli ldaı•e 
Heyeti azılSl 
Ağrı mebusu 

H. Bcı.yrık 

22 -XII- 1939 

.Aza .Aza Aza 
Maliıtya mebusu Ç<ırnın nıebusu Niğde mebusu 

Mih1<i Pektaş JJ . Coııt~ki1ı Iloıiın Ttipeyrıııı 

.... ~~----->•-<•-=----~·· · · 


