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A. Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden 
baz1 kanun, nizarnname ve talimatnameler 

ı. Teşkilatı Esasiye ka.nunu 

No. 
4!11 

Btı:ttNO! F ASIL 

Abkamı esasiye 

Birinci madde - Tiirkiye Devleti bir cnm
lı ın· i ye tti r. 

İkinci rnndde - (Mmııldcl : 10 nisan 192b 
vı: 5 ı;;ıılıııt 1!)37 r\o. 1222, 311fı)- Türkiye DeY
Iı·l i, •·ııııılıııri 'l'lı·i ınilliv .. tı•i lı·ıll,·"ı ılt·vl"tf'i 

• ~ , • "' ~ • 1 ;:,o ' '-"' .. ' 

lüik Ye in ldl il pçırlır. Resnı i rlil i t iiı·kr·Pdir. 1ıln-
k:ıı·ı·i Anknrıı ı;;chddir. • 

Uçüncü madde - Hakimiyet bilakaydüşart 
ıııilletindir. 

Dördüncü madde - 'I'üı•kiyc Büyük M illi'! 
T\fceliı-ıi, mill lin Y•'gane n hakiki mümcssili 
olnb millet n:ınırna hakkı haldmiyeti ist:nıal 
eder. 

Beşinci madde - 1'eşd ııııltılıiyeti ve icra 
lmdı·c>ti Biiyiik :\fillct l\[ec]isinde tecelli ve te
ııı <'l'kiiz rdeı·. 

Altnıcı madde 1\f<'clis, teşı·ii xnl:ihiyetini 
lıı~7.;ıf iı-ıtiınıı] CclN•. 

Yedinci mıı.dde - ~ll.'clis, H\J'n ı;ııl;'l.hiyetiııi, 
kr·rı,li tarafıııılan ıniiııı~}ıah Tieisicnmhnr ye 

nnnıı tııyiıı t'ıleı:rğ'i biı· tf'I'U Y<>ldllcri Hr·yeti 
ııı:ıı·ifetilc istimal eder. 

·.MPrli::ı, llii1n"ıme1i her nıkit. nınrnluıuc ve 
ısk:ıt <>d<>bilir. 

Sekizinci madde - Hakkı kaza millet na-
' nmuı., ıunılii ''c l<nnuıın ılnirrsindc miist:ıldl 

ınclınldııı tarnfrndon istimal olunur. 

İKİNOt ~ASIL 

Va.zifei teşriiye 

Knlıul tarihi 
20. IV .1340 

Dokuzuncu madde - Türkiye Büyük Millet 
illı•ı·li"i kıııııııııı ınulısusuııu [•] tevfikaıı millet 
tanı fıııdarı müııtr•lıalı nıı>1ııt:lanlmı ıııütı·:wkkil

diı· [U]. 

Onuncn madde - C:\fnnılflel: ll ltıinnnuev· 

'rl Hl:~.J. No. ~!i!l!l) - Yiı·ıııi ild yaşını bitiren 
lı;nılm, l'l'kek hl'l' 'l'iirk, ıncbns serınek hakkuu 
luıi~oli!' 1 u•]. 

On birinci madde - (.Muadclcl: ·ll kıiııuuu

,.,.Yel 1!}:1-J !ıı. ~il99) --Otuz y~~nıı hitire11 ka
ıl ııı. ı•l'l->t·k lıl'r ']'ürk, me lı us ı;eı;ilehili r 1 •u•]. 

On ikinci madde - Eı:ııelıi lıiııııct i re:;uıiyr-

1 • ı - !ıldws seçimi Immımı (4:110) 
f ** ] - 306 1/IWUif'tllı ka-rar : 
T :- l11tUmb !titilıde ı·euhriıı rıı coiiuıwn bir ıni 

11/ul •'HI ~ı ılı• t at!lltlii 1! un lı ııı/ m ii sn ııi rr yl erde çrkilPref' 
kıtıw111 kıırr111ııı lı1r zat ıclıdn:ind€1 tcıfmrrilr r.ttilfi rın, 
n :wtiıı. md11111llliiluıım mrf>rleüıi trşldl erler. 

i! -- Bir lllt'lllllt'iltı•lfn ikrn mıılıus rılcoıfa·r hal;kınrlrı 
Tı ,,f;ilritı h'>'ı'l l:'iıtır ,..;llll(//1/JIU/1 uirmi ilçiiucii t•n uinni 
"' 1.-i:inı'i mrıddcleri olılaimı lr1:::imiittrıtbi1c olabilmeir 
!llflli m,•ıııııritll'l 1;Hinı/ii. ı•; ııilcsilc ?llı:bwıluiiıııı sıtlnı
tıtıın 1ıiikmııltuıabilmck için mı lıı1s nlrın hıı memurun 
ke11tli iııtiluılıwa rr.snıcıı ıttıln lıı'isıl ettikten so11ra 
111Cmııı'iuı•ttıı rlıırıım etmrlt istnliiiiuo riair m• rcihıl' .~ıı-
1'ihaıı lllalıimol m·::dmiş olma.qı lthwırlır. 

S - Mı'IJII~< itıtilırrlı ~rlilt!n lıi1· ::atiıı mcb;ıı:lu1( talı
ı:iııııtmo iııtilıkıı/,ı .llıt·li.~ıı iltilınkı ilc. mı•şnıtlur. ral
ll/~ .llrı·liııiu 1.-ıırrırilc ıııiioyycd wazcnte m!islcııid~ıı 
ll• lmcmrk )'ilen iltilınl.- nrlrlolıımıl' .. \Jclms iııtılıab cdtl· 
ı/iffillr. ı·cı:mnı ıliıla h~.~~~ rilr'/1 meımcr ı•uzifcde bulın!
,q;m, n!(•-uıı o/~1111 bil taı·ihtcn snnra1d miidılctc aıd 
mcm.11riuet maaş t•r talısisntı fe.ı•/;nlllrir.~iııi alamaı 1•e 
işten d ı;r.ktiı·ılıııiş. pc/dil 1 emrinıı cıluımış, a~kta 
1.-ııl~tııs n/.~ıuı 11iıuı /111 miiddcto rıid mauş rtı trılısısatı 
{f'l'!onlr;ı[d,.ri ı·n·ilcuır:::. !!G IJUlın.t 1!Jf7 

r ... ., ı - M c.bııs SI çimi lı'l/fll(lll( - .ıtaddtı 7,8 
1 u ı - ,1/ı'/ı/18 >ıfı:iıni kıııı111111- .Hrıdılr. 10, 11. J:J. 



sinde bulunaıılar, müraza t ı teı·lıibiyc \'eya si t'lwt, 
sahteldirlık, dol:ıııdırıcılık, cıııııiycti suiiı-;t i ınal, 
hileli ifliıs ciirümleriııdf•n lıiı·ile ırı:ılıkuııı olaıılnr, 
nıalıcnl'lar, tahiiyeti t>eııelıiyc idıli:ısıııda lııılıımın
lar, hnlwku nıedenirctlr•ıı tskat Pdilıııi~ olaııiHı·. 

türkı;e okuyup ya~ınııl;; bilıııiyPıılı•ı· ııı('lıtıı.. iııl i
halı olıııııunar.lar [*]. 

On üçüncü madde- Biiyük M illt~t Mecl'isitıiıı 
iıılilı:ıhı rliirt seneıle lıir kere icrn olwını·. 

~tüdılf'ti lıiteıı nıelıııslann t~lwır iıılılı:ıb 

rılilınrleı·i cai~dir. 

Ralırk l\Ieclis ltıhik Meclisin içt imarna kadar 
devam ccleı·. 

Yeni intilıabm icrasma imkan göriilmt'diği 

tnkdirdCI iç:tiııın devrrsiııiıı bir ı-;etll· IPıııdiıli ı•a

izdir. 
lleı• ınehus yalnız kcıııliııi intilıııh eılı>ıı ıl:ıi

rrııin dd~il, nınımı nıilll'fiıı \'eldlidiı·. 

On dördüncü madde -- Büyük Millet Mc•c•
lisi, hrı· sene t(•şrinisani iptidasımla ıuı daHI
siz toplanır. 

Meclis, ıızasının me~ııh•J;;ct tlalıiliıııle, dı•\ ir, 
tedkik n~ ıııttı·al\ıılıe \'a~ifeleı•iııin ih~ııi·ı , e tP
nl'ffüs \'C hüil'nhııtlcri için seneele ııltı avd:ııı fnı
la Intili faaliyet et1emez. 

2 

On beşinci madde - K:ıııun tl'klif l'tı,,,.ı, 
h:ılckı l\lccli aznsnıa \'C ll'ra Veldll(•ri Ilcyeline 
niilrlir. 

On altmcı madde - ()1 nadclel : 1 O nis:ın 
Hl~H ~o. 12:.!~) · )[rlııtNiaı· Meı~liı-;e illihak 1'1· 

1ik1Pl'indı· şu ı;.c•l<ilılco lahlif ıılııııııı·lar ı• .. ı: 
fY:ıtan ve milletin · sııınl<•t ve seliiıııeliııc ve 

ruiJletin uiliiluıyılüi)at·t lıfıkimiyetiııe lllll r;ı~·iı· 

bir gaye takih rtnwyeceğiıne ,.e Ciiınlıııı iyl'l 
esaslarma saJakatteıı ayı•ılınıyat':ığıııı:ı ıı:ıııın

stuıı üzrriııc sü.ı veriı·iııı]. 

On yedinci madde - lliı; hir ıııc·lıns ~lı'f·lis 

dalıiliııt.1e ki rty ,·e ıııilt ıleıı~ınclııH \ ' <' hr.yaııalırı

dmı w Meclisteki ı·c·y \'t' ıııütalı':ıımıııı \t' 111'.\'lı · 

r·ı . ılfı I>IIH Bcçimi llflll/11111 - Mnrlrlt lfi,J J,J.J 
- Et olara.l.~ oı·dudu Nı::if• nıhml'l:l• ' """''",. 

ll/dilli' ;ll ('ilfıbili.-11'1'. z. (' . s. 5.1 • :i. ll' - ı !1.',.; 
1 · ı . nciiurit /Jı l'rnıin iiçillll'li htim•ll il·· lw'!illd 

Dtıtırcııin m~ inikod nii.nlPri. o Z(lln(lll lfliil qiinii o[IJII, 

rllnıtiJJIL 1'1' /wşiııri nı •tt't111ill i/.-iııci /çfifl4'ft fıit• j)(IZflrll, 

nflwcı !h,.,., nin ildnci lçtimaı .';lrl.-ır R(lyruınıntll bi· 
rinri gımiirır ,,,. iıçıiucıi lçtiwrıı i111' bit' rltmtrı·tı·.~iuı• 
tesadiif etmiş vo MPc/iıı yine topla:ıwıışlır. 

r • ı - Tahlif icin nll'hwuw inlil/(ljJ l/ltiZIIII/.'11;111/11 

tusdil• ,/ilmi, olm~txı lıi.:ım gdttıt;; (Z. li;. <.:ili :n. 
Savfp. 9. 25 - IX - 19SO). 

ııııt ıııın Mcf'lis hnrieindc iracl ve izharmda n no
l:ırı ıııesııl değilrliı·. C:eı·ek intihabıııdan evvel ve 
g<'ı·cık sııııı·n ~ıleylıine f:iirünı isıuıd olunan hiı· 

lrtPiııtstın maznUOP}l isfif'. \'tıhı veya tevkifi [•j 
,., ynlııııl nnıhrıkrıı"'siııiıı ic·ı·ıısı liPyeli ıımıımiyr
ııiıı kal'ııı·ııııı ırııoııııtıııı·. ( 'iıı:ıi f'iirnıii nwııhıırllnııı
ılıın ınüstPsnııcln·. Aıı<"ak lın tııl\cliı·clr nıakıınır 

aiıli )frrlisi tlcl'lıal lııılırrrlar rtııwldt• ıııiikel

lrftiı·. Bir nıclıııımıı iııtilıahrıırlıın enrl veya ı-ıoıı

ra nleylıinc scıd.ır olıını~ ce:wi bir lıiikıııi.in infazı 

ıııelıııslllk ıııiiııdetiııiıı lıitaıııırın kııdııı· lıılikolu

ııııı· 1 "1. ,\1 <"lıııslıık ıniiılıll'l i ı•sıııısıııcln ıııiirnı·n 

~aıııaıı ı·ı·ı·Py:ııı ı•t uıı•z. 

On sekizinci madde - ;\lı·lmsla l'llt st•nc\'i t alı
sis.ıtları kaııuııtı nııılısus ik tayin olııınıt·. 

On dokuzuncu roadele - Tatil esıwsınıla Ht•
isit·ıııııhıır \'(~ya ~1t·l.'lis Rc·isi lüznnı göriirı-;c .Mec
lisi içtirııa:ı Javct eılelıilecc~i gilıi nzadan hcşte 
lıiri tııı•ıtfıııılnn lıılclı vuinı lııılursa ~lcclis lteisi 
ılıılı i ,\lı•ı·lisi ü;tinıaa ılan! ı·ılcr [• .. ]. 

Yirminci madde - l\ltH:Iis ııılizııkcratı nlcııi
ılir \'<' lınrfiyeıı ncşrolıınıtr. 

F:ı k :ı t ııiz:ıınnııınei cl ahi !icle ın iiıaicı·iç :ıeı·ail c 
le\ fikan l\lı>l'lis lıafi Pt•lscler dalı i akdt•ılchilir 

\'C lıafi relseler ınüzııkerııtıııın ıır~ri \lrC'lisiıı 
kııı·;ı nıı:ı ıııc·nnttııı· r••••]. 

Yirmi ~irinci madde - Meclis, ınüzııkct·atr
nı krndi niınmnaııwi cl:ılıilid ımıcilıiı~t·e kı-ıı 

eel er. 

Yirmi ikinci madde- :-iıı:ıl ve iı-dizıılı ve i\ft><'· 
lis tnlıldkatr, :\lr<·lisiıı ·lıııılci :,;:ıliihiyetinılcıı 

ıılııp lit>ldi t:ıllıih ııizııııııı;ııııci uıılıili ilc tııyiıı 

nluıııu·. 

J*l - 7'<'1j1'ii 1/UI.~IIIIij/1 li /.-rı(ıftl'l/111/ fıir 1/11 /ı/IS 
•'!ll'lrıı llı •ıl•·ti 1111111111iyı• lcurnrı alınmruln~t ıııa/ıl:t ll!<~(' 
tro,.kii ıılı•llııhilir. l\arnr: 128~. ' 

r .. ı -.!i- .\ll-Jfl.!() dıı ,..,ılllll olu nu u 7'rıtkilıitı 
1-,'l!ll:liJ/1: 1;11riim< niniıı bir lllt<:bırtusıı111ı111 . .' 

:V /ıcı : /smıt ıtluurın lıir suçtmı tltr[11yı ;11 tr 11 nı 
fıt!o'lflllflll ./lı•ı'l't .~lllltUI(I fıırtıf.'tfiii<INIIIII ,1[1 r/iR ( 'mll-
11/1 H~!" '""'t; l.'ıırrtı· c• ri/mi., n/ı111 /ıir lll< luoırtn lfnıi 
/Jn:r• •(•' ılul11 lll•·!uı.~ ~~ çilmiı; o/nuuu /ırrliud!' •ı·ı•ı lrı ı 
ı·rnlll~ı.ş •ılnıı tııl1/: . l;urnn lıiil.'ııınııiiıı. dı ,.,, 1111 irıııı 
'•l•.····~~v·r· ı· ı· 'u ı·• ll• ı /Jı ,..,.,. ı•sıuısııu/a ,., ril111i1J tnlii.
J,,n~nf~nwın !JnTt ·'"tllllnlrt tlll<'ttk !lntidı•u ,, '"' ·~ 
·" çılıtiiJI• !ılr r fllıl;i.'wl{, !;, llliiliıiil1fiı 11 ••rtmlu 11 /mll•u· 
nt/;, ı,/;ıl•oltll '"'li'•"''" ·~ ' lıi;:nıırlrldiyiuı · ,., ~ !limıliuc 
fo'<ltlo~ı ' f•tt /111 /ı/ıı ft'I'IJ/!lll liftil 1111111/lltflllill ,f,;j,(j,.'if. 
1111 • .,,, •• ~~~""''' ''.'tllllı,m.'ııll!illu! /;nrur ı•ı.rilıli. ' 

r ı.- ~ftc/1.~, /,\ tf/t (IIJI'/11 f,J,',() (ılftlfWf mı•-.·/r,,i) 
,., .!..! "· ll~ 1l 1.'' 'f} ( .1 ~i(/i /1'1'11 l.ıyml'liniu krıruıı-
'''•''-") .~ .. ,.,,l,•rnulr•, r~ •. , ... rllllt/ııır luı·u{nlllrto i{'lir/11111 
/,.rJ.-a/111/ı ,/.,ri'/ ulilmiJJI ir. ' 

r••••ı - nnlıili ,,;,/f/111/lllllt'lliıı !J.'i 1/t'i uııııldu:iı•iıı 
P1111 ft/;rıuı1tın lıulnııı;;J 



Yirmi liçünc\i madde - :Melmslnl ik llii
la\uıet mcmuriycti bir zat uhdesinde içtima ede
ıııı·z J" J. 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet ulcclisi heyeti umumiyesi her teşrinisani 
İ]ılitlasıııtlu bir scııc iı,;in kendisine bir rels ve 
üc; reis vekili inlihab eder. 

Yirmi beşinci madde - lntihab devresinin 
lıitaınuıtlaıı evvel .Meclis atledi ınürcttelıiııiıı ck
seriyeti mutla.kasile intillabat tecdid olunmsa 
yeui iı,:tima eden Meclisin intilıab devresi ilk teş
rinisaniden başlar. 

'J'e~l'inisanidcıt C\'\' el Ya ki o Jan f t;f İlllll 1 ] '
1
1!\"

ka]:'ııfe lıir lçt i ı na aılılolunur. 

Yirmi altmcı madde - (Muaddel : 10 nisan 
J!)~~ :"\o. 1~22) l:ü.' iik i\lillet :.\lcı•lisi lw\'aııiııiıı 
vazı, !nd ili, tPt'siı·i , t'ı·sih H~ il:..:ası, l>cvlctlı·rlı· ıııu

],a\'clıı, ıınıalıede \'('sul lı n kd i, lıaı·h ilfiııı, nıu\'a
zcnei umumiyci maliye ve Devletin umum hesabı 
kati l<aııımlarının 1edkik Ye tıısdikı, ıncsküldit 
darbı inbisar ve mali taahhüdü mutazammın 
mnkavelat ve imtiyazatm tasdik ve feshi, umu
mi ve hususi af ilunr, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahke· 

( •] -~ B n. n~cıcldc.ııiıı lıiııi mii~ıhcr<'ııimlc «Vn.rul/ii
ju'ı_ tnıulcrrıRlıklcrı .lıanılrr.n m~istesıııtdır ::ı> mrcılinde 
stmıbul mebuım. Jllı Rı::ıt 1•r ::)tırııhnn mcbııııu Vııırıf 

tara.j wdıın ·vcrılcn lakrirlrr H cyıı / i ıt ıııu miı1ccc 
re,drf,t/ilmiiJli (~8/lll/ 1340 - Cil d 7. Sayı fa siJ5 : 
s.,o). llrıllcr f:mır ·ıııı:ll/11111 Sl"l!itl lıu. JJI'i.;;dcn mii;ılıı/i 
ıınyılmı ~ tır (f.J.t,U- Gılıl 11, Suuı/ıı. 195). 

- Si' ıwmıtrıılı I r /sir: 
ilnlwrıı Hul<~ık md.-t c/ıilliH illi lıir mı:l'lcl.- md:ldıi 

olclufiıuuı l'C 11!1'klrlıiu d• rdain ı nırlfl '! değil iicrf'ii tali
ı-ir 11rriltlir7inr binneıı bıt mwıllimliı/ hı ıncbuııl ı ıldrı ir:-
lımrıında hiç bir ?1111/ızrır uold11ı'. 15 ş ulıııt. 1!126 

- 111 nıunrtmlı !ı:/siı·: 
Biiyiik Millet Meclisi tı:rısııırlan biriııe 1/iikıl· 

mct t _c.rr~fıncluu lı:rıli nlilı 11 munıtJJ• ' n ı•c mııvrthkrıl lıir 
11J Il likttm ı 1 mı·muriy.-tiıulcn ıHlılulıuwmaz. 

1 O Btıbat 1927 
'7.1:~ ıutı~tfll'ıtlt 1.-rtrrtr : 
1~"11 1 ~1.: Mıllf'/ .1hrliııi ıı.::rı R IIIlll her ltılllıli lıir mı ·-

1/Wfl!Jılı ulıc?r~<in.ıfr. c~>m nlip cllnrmrRi iuı~ti R IIIl/111 
fl~~~·_tı. lcrrtı!/nttu. t.di:lif ı•ı · un ıııiitulı•cıııı ıi;ı • riıw 
Bnif,ul,: Mıflı• l ,ır, .,•lı~<ııwr, lcıkırrrii1· rttirilmı·ııiılt ' kttrıtr 
vuıldı. r, _ VI _ 7.7:-Jô 

~Teşkilıitı EO:,.wıiwııill .!J. matlclesi ile lnt J;,ımr, 
lrılıwti il+ hii/..,im~ih: /;ıılmı~tır.» 

- fJ:-/ UtWllli'Ctll kartı·r : 
MPdiııi Milli rızıısuıdaıı ılrrPrı Vl'lı'lil•·ti i/,, i~ tinııl 

edeıılct· mrsa ıfcrhnl menine kaı·c.r verildi. ıs- l/-J,J.I.'i 
« Bn knrrır 460 nıımrımlı kıınmıım 4 ncii. matldeili 

mn~!bi~ıeı (25 nisan 1f140) tarihindımberi rnaınıtliinbih 
drgıldır ». 

- !U.S numcırcılı lcarar : 
lı!eclisi Ali azasımıı miitealıhidlik yapnıalarmw 

menme karar verildi. !9- Il -1938 

melertlcn satln· olub katiyet kesbetıniş olan 
idam hükümlerinin infazı t•J gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

Yirmi yedinci madde- Bir ıııclmsun vuluııa 
hiy:ıııct ve lllchuslnğu zaınınunda h·tikab tiilı

ıııelll't'iudt•ıt Lirile ınüttehcm oltlnğuua '!'ürkiye 
llüyiik l\lilh:t )ledisi lıeyetı umumiyesi azayl 
liiC\'I'lHlPSİnİn Si il ii Sillll ekseriyeti . arasile karar 
,·e !'il ir ya hud on ikinci nuıdtlede ınünderiç ccrn
imdeıı lıirilc malıki'ını olur \'C mahkfımiyeti ku.
zıycı ıııuh keıııc halı ni ulırsu llltbnsluk sıfatı zail 

uhır. 

Yirmi sekizinci madde - lsti.ra, esbabı ıne~
rıııı Julayıı;ile mnlıcm·i~·et, bila mezuniyet ve 
nı:ızı •ret iki uy Meclise ademi devanı [ .. ] ve
yalııııl uıt•ıııtırij Pt kıılıulii lınlleriııde Ull'hnslnk 
sakıl ulııı·. 

Yirmi dokuzuncu madde- Yuknrıdal•i watl
tlclcr mucihiıwc ıucbusltıl< sı :fa tr zn il veya ııo kıt 

ulun veyalnıtl \'e(at eden ıııelıusun yeriııe bir 
diğeı·i ıııtilıalı ohımıı·. 

Oıuzuncu madde - nüyük Uillet Meclisi 
keııdi zabıtasını ı·ehü ınarifetile tanzim ve ida
re eJer. 

f•] - Şt·ulı Said isyanı miinasebctile hat·ekôtı cı~
kt·riu() mıntakııımıdr• "1' Ankaracin teşkil o/ıman lstik
lıU 11wlılıl'meleri11dcn birincisi tııratından verilecek 
ölüm c•·zolarıııııı Meclisi Alicc tasdil• edilmeksizin iıı· 
fıı;:ı uı• Aııkrıra lstildd.l mahkemesince verilecek bıı 
/:ulıil ı·c;wlurın iııc 1\lecliııi ıliinin tasvibine arzcılil
mı::ıi, ~- 11·13.1;1 clı· tu/ılı lmrııı·a alınmış (Karaı·: 117) 
ı•e iduın saliihiyr.li, !eO -IV- 181,1 d(' mezkı?r mahke· 
mcye de tcşmil olunmuştur (Karıır: 180). 

A.:Ni/tda ya.zıh 595 ?turnrtra ve sı mart 131,1 ta·rih
li kanun -ile bu sallilıiyet lJiuaııı ha;rblc1·e de -ı·cril
m~li: 

< Hııli harbde yahud ıniitıellehaıı ve müçtcmiaıı is
ymı vukuıwda saltııi harek/il ı•e isıtımdaki idarei ör/i
ye ımntulcnlarımla milleşekkil bilıhıwm .Uivam harblcr
dtJıı sıulır olun idam kara1·lan, onlıı V()ya kolordıı ve
yalıud ıni.Lstakil fu·ka veya mcvlcii mii~talıkem kwnaıı
ılıı~tları tarrı[ınılaıı badettasdik, derh(l/ in/az olunur.,. 

Maaıııafih, Menemen 1•akası dolaytsile iUiıı olu
'l{ıtı idarei ör/iye mfiddetincc bıı kaıwn ?ne'l'i olııtamı$ 
ı•e Di va nı luırb ta rafında n lıiilcınolunmı ölıi.ın cezulan, 
Medilli Alinin tasdilana arzolumıııtştur (Karar: 011). 

lWdhaı·c bu /caıııuı, 15 ?llaJitB 191,0 tarihli ör/i 
idrıre (:J832) lmı11mu ilc ilga edilmiştir. 

- 288 ~ sayılı « 1'ıuıccli viiiiyelinin idaresi hu.lckın
clu. kaııuıı ,. u ıı 33 ncü maddesi : 

ldrım hilkiimlerinitı vali ve kımıandan tarafıııdun 
Leeilc liizunı rtoriilmcdiği takdirde infazı emrolu?tıLr. 

[•') - lstaııbul mebıtsu Hcıydar l!tl ~fardin ,~~c
busıt llltthittin Birgen i" uıebusluklcın uO:J ve 1 ~1,5 
ımyılı 1.-ıH"t.trlar 1ıwcibincc ısl<at oluwııulitur. 



-4 
' 'UQUNCU FASIL 

Va.ıifei icraiye 

Otuz birinci madde - 'l'ürldyc H.eisicuınhu

ru, U üyük Millet. .Meclisi heyet i uuı uıııiyesi ta
raiını.ları ve kendi azası ll.ıeyıı.ıı rııuaıı b h· inıi halı 

devresi için intihap oluımr [ •]. Vaı.iiei riyaset 
yeni H.eisicunıhurmı iıltilıahoıa kaduı• llevaıtL 

eder. 'l'ekrar intihab oluııınak cnizdir. 

Otuz ikinci madde - Reisicunıhur, JJcv1eLin 
reisidir. Bu :>Iiatla ınerasimi mahsmıada Meclise 
ve lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heyetine riya
set etler. Reisicumhur, Riyascti Cunıhnr maka
mmda bulundukça, :Meclis ınüı.ıtıkn~nt ve ıııüzu

keratma İl;itirak edemez ve rey vewmıez. 

Otuz üçüncü madde- Reisicumlmr, hastalık 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir selıciıle 
ve:r.aifini ila edemez veya vefat, i:slifu ve sair 
sebeb dolayısite Cumhuriyet Riyascti iuhiltıl 

eucrse Büyük .Millet Meclisi Reisi v •kii lct cıı lto 
isicümhur veznifini ifa eder. 

Otuz dördüncü madde - Cunılıuı· Riyascti
nin inlıilfı.lindc Meclis ıuii'"teıııi ise yeni Heiıü

cuıuhuı·u derhul iııLilıalı eder. 
Meclis mü~teıni değilse re is tarııfnıı.la ıı lı e

men içtimaa davet edilerek l{eisicumhur intilıalı 
edilir. Meclisin intihab dcncııi lıitııın bulnını] 

veya intihabatın tecdidine karaı· verilmiş ol m·sa 
Reiııicumlıuru gelecek Meclis intilıalı etler. 

Otuz beşinci madde - Reisicuırılıur, .Meclis 
tarafından kabul oltuıaıı lmııunları oıı güıı zar· 
fmda ilan eder. 

'l'c~kiliıt.ı Esıısi,,·c luınnıııı ilr. lıütı.;c kıınuıılnn 

müııtesno. olmak üzere ilanını mnv.ıfık görıııcıliğı 
kanunları bir daha nıiiıakere eılilıııck iiıerc eR

babı mucilıesile birlikte ke7.ıı otı gün zal'l'ıw.la 
Meclise iade eder. 

Meclis, ınezkfu: kanunu bu defa da kııbnl 
ederse, unun iliinr Reisieuro h ur için mecburidi ı·. 

Otuz altmcı madde - Reisicumhur, her seue 
teşrinisaıdde Hükümetin geçen se11eki faaliyeti
ne ve o sene ittihaz e(lilmesi münasib görülen 
tedbirlere dair bir nntuk iı•ad eder veyııLud 
Başveklle kıraat ettiı·ir. 

Otuz yedinci madde - Reisicuıninıl', ccııdıi 

[ •] - I<'cvl•ald<lıı lçtimadıı, intilwlı tecditl oluıun· 
( D<irdü11cii devre), 

!)ey ll't leı·iıı ııer.dinde Tiiı•k Cuııılnıriyctiııin siyn. 
si mümcssilleriııin tayin ve ecııelıi Uevlctlcriıı 

siyasi ıniimessillerini kabul c<.lee. 

Otuz sekizinci madde- (l\fwııldd: lO ııi:-;ıın 

I!J~S Nu. 1:!:.!:!) -- Heisiı-ııırılıııı·, iııtilınhı :ıknlıiıı· 

dt! \t' .\lt>di~ lııızıının•la şn sııı·l'llt• yeıııiıı !'dl'l' : 

l lici:-ıicnııılıur sı fatile Cuıulnıı·iyetin kannıı

l:ırınu ve lıukiuıiye:ti milliye esaslarına ı·iay<'l re 
Jıuıılan ıuüılufaa, 'l'iit·k ıııillctiııin sa:ırlctiııe sa
,lıkuııtı \'\J bütün kuvvctiuılc sarf ı ıııcsa i, 'l'iiı·k 

Devletine tevcccüh edec·ck her tehlikeyi kf'ııınli 

şit.ldet Ic muıı, 'l'iirkiycuiu ı;;au vıı ŞPrdiııi Yilwyı · 

ve iliıya ve derulıde ettiğim vazifenin iı·aLat rııa 
lıasnıırfis etmekten ayrılınnyacağınıa ıwnnısunı 
üzt>riııe söz veı·iı·itn]. 

Otuz dokuzuncu madde- ltciı-ıicuınlıurıuı ıs

ı.laı· eılceeği hilci.i111le nıukıırrel'at Ba~vckil ile 
Vt!kili uidi tarafından iınzn oluııuı·. 

Kırkıncı madde- Başl\llnııındnnhk 'fürldye 
Düyi.ik ~lillet Mf'elisinin şuhsiyeti maneviyesinıle 
ıni.inrlcıniç olu b Reisicuııılııır tnı·ıı fınrlnıı temsil 
olunuı•. Kuvayi lınrhiyenitı emir ve lı:nmanılası 
lıaz:ıı·dıı 1\arıııııııııınlısıısıına h·dikan Erk~ııı lfaı·. 
bi_vci l ' ırıtııııiyc ı·iyasrliıw V<' sl'l'r>nlt: lem YPldl
lcri Heyetinin inlıası üzerine Rı'isicııınhlll' tanı
fıııılıııı ııııslıı ıli!Pı·l'k ınta tm·di nhHH11' [•]. 

Kırk birinci madde - Helliicumlım·, lıiyaıwti 

vııtaııiyc halinde Hüyiil< Millet Meclisine kiıl'~t 
ıııe:-ıulıliiı·. Reisicuıuhurun u;ıhır tılcceği bilcüııı

le ıııııkııl'l'crattaıı ııtütevelliıl ıııesııli.n•t ;w ııeu 

ıııadde ıuucilıiııce ınezkur nıukaHcrntr imza cdcH 
Haı;ıYekil ilc vekili ııidiııe ı·aeiJir. 

H ı·iı.ı ictuıılıın·u.ıı 'Jımnıs:ı t ı ı;; ı ı lısiycsi nılcıı d olay ı 
ını·sııli.n·ti ınzrııı~cluiktP i~lıu 'I'ı·~kiliitı gs:ı~irc 
k:ıııuııııııuıı ıııaı>uniyel.i teşl'iiyeye taıılllık eılt>ıt 

17 nci ıııudılesi ~ıucilıiııce hareket edilir. 

Kırk ikinci madde - Reisicuınhnl', Hüku
ııırtiıı inhn>ıı iizeı•inc, d:ıinıi mal(iliyP!. veya şcy
lıuJıul gilıi şahsi sehclılcrdeıı dulayı ıııuayyeıı 

cfrııuııı cczalnı•ıııı ısknt veya tnlıfif cılcbiliı·. 

H.dsieııııt!ııır, Biiyük .:\1 illet M<'ı~Jisi ı aı·ıı Fmd:uı 

illıam l'ılikr~k ııınlıkiıın ol:ın vekilll'l' lıu~damhı. 

bu s.1 lah iycti iı:ıtiow 1 cdt•ıııı•z. 

Kırk üçüncü madde - Rcisicuıulııının lu lı::;i
satr kıınnnn mahsus ile tayin ohıııuı·. 



k.ırk dördünci.i madde- C~fıı11ılılrl : 1:1 şn
lıat I!l:li \ ' t' ~!l ikiııci te:;;l'İil 1!1:37 'o. :ııırı n: 
:ı~~~) 1 :a~vck il, Heisiı~uııı hı u· ('atıihinıh•ıı \'e 

lllt•('l i :-ı azıısı ııı l'rnıı ıııılnıı 1 ay in olunur. 
!-\aiı· nl<illcr Ha~\·el<il taı·nfıııdıın fılccli:-ı azıı

ın nı·usıııılan iutilıulı olunnmk lıcveti uı.unıııivl'si 

Hcisicuııılıunııı tasJikile 1\Jpelisc. :uzoltııııır .. 
.\!eclis ıııi.içteuu değilse ar"- kcy(iycti •\lcdisin 

i11tiınuıııa tnlik olunur. 

Hül,üıııel Jı:ı 11 ı hareket ve siyasi ıwktai ııa
zuı·ııu aınıui l1ir· lıaCta zaı·fmda llleelise lıilılirir 

ve il.inınd taleu edeı·. 

Kırk beşinci madde - \'ekiller, Ha:;;n•kilin 
ri)aseti altmda ( lcru \ ckilleı·i llcyl'li) ııi teş
kil euer. 

Kırk altmcı madde - İcra \ ckillcrı Heyeti 
lliikfıııwtin uınuıııi sıyast~tiııdeu nıü~lerekPH uıe
suldür. 

\ eldilerden lıcr biri kendi saliilıiyetı dairc
sıııucki İ\~ı·aatı n n "c ı.u:ı iyctiııiu cfal Ye nıun
rucla lıııduıı ve siyasctiıüıı nıuunıi istikaınetin
ucu uıünfeı·iJen ıncsuldür. 

Kırk yedinci madde - (l\ l ııaddel : 13 şubat 
l!l:\' \l' :2!1 ikiıwi tPsı·in 1!137 • No. 311!1 ve J~73) -
Vekillcı·iıı 1aziJ'c Ye rucsnJiycllcri rna!t:-ıuH kanun-
la tııyiıı uluııtıı·. · 

Kırk selruinci madde - (.'\ r ıın. ldl~ ı : ı·ı su lı at 
J U;Ji ve ~!) ikinci teşrin 1931 No. 3115 ve :J272) -

Vekiiletlcl'i ıı lcşkili taı·zı, uıahsus knııuun tnbi
dıı· ı •J . 

Kırk dokuzuncu madde- (Muaclclcl : 13 şu
lıııt ı•ı:ıı \!' :.!!) ikiııeı tı•şı·iıı 1!1:!7 . No. 3J.!5 ve 
3272) - lılezuıı ve her hangi lıiı· sebe!ıle ıııa:r.ur 
olan lı it· vekile 1cm V ekiileri Heyeti azasından 
biı· diğeri ınuvakkaten uiyabet eder. Ancak bir 

vekil bir vekilietten fazlasına niyabet edemez. 

Ellinci madde - PI ııudJ<'l : ı :.ı sulıat 1937 
vı~ ~!l ikiııc·i tmwin 1 'l"7 :.ı 115 .' '>7'>) l .. . •) o. . \ c ' ~ ~ -
cı~n V ekillerinden lıiı·iııin Di' am Aliye sevkine 

daı!' 'l'iil+iy 1>" "1 •r· ' e .uuyu \. .l~ ıllct Mcdisiurc vcı·ilen 
kal'aı· vekii.letten snkutu dnhi uıutıı.ı.umuuııdn. 

Elli birinci madde - İdari dava ve ilitilaf
ları rüyet ve hal, Hiikfunetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun lAyihaları ve imtiyaz mukavele 

[• J · :illi' Lle 9271 Hayılı l•ıınauluru. bııkıw.:l 
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ve şartnameleri üzerine beyanı mütalea, gerek 
kendi kanunu mabsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Ştlrayi 
Devlet tcşl,il edilecektir. ::;ürayi Devletin l'Ül'Sa 

ve a:ı.ası va.zaili mühim.mede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yaıundan Büyük Millet Meclisince intihab olu
nur t•J. 

Elli ikinci madde - İcra V ekiileri Heyeti, ka
n unların su veri tatbikıyesini irae veyahud ka
u unun cmrettiği hususatı tesbit için, ahkAmr ee
diılcyi nıulılevi olmamak ve Şurayi Dev \elin na
zarı tedkilcinden geçirilm.ek şartile, nizarnname 
ler tedvin eder . 

Nizamnameler Reisicüı:nhurun imza w iltnile 
mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayareti iddia 
olunduleta bunun mercü halli Türlriye Büyük 
.Millet Meclisidir. 

DöRDUNCU F ASIL 

Xuvvei kaza.iye 

Elli üçüncü madde-lVlalıkrınelerin tcşkiliiı ı , 

vaz i fe ve su.lalıiyetleri kanunla mnayyeııdir lu J 

Elli dördüncü ına.dde - HAkimler bilcümle 
davalarm muhakemesinde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalittan izade olub ancak 
kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemelerin mukarreratmı Türkiye Büyük 
millet Meclisi ve İcra V ekiileri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyi.r ve tehir ve infazı ahki· 
mınn nıümnnual odeınez [•••]. 

Elli be,inci ma.aue - HAkimler kanunen mu· 
ayyen olan usul ve a.hval haricinde azloJıınam.az.. 
lar. 

r'") - S03 mwuıra/ı /u.war : 
LJcııltt şiırasııun Dwııi duirı•si, kcı:ai vcı.=ıfe UÜI'C'II 

ıniislulı-il nw.h!.em.e sı/at ve saldlıiuetile miicdılıc:· 
dir. ı ı 1ıisan ıo.u 

r~"J · 'J'<'>nJJi;: 1/Uı/ıl.-t·me>ıi kanıuı ııLI.IIJIJ,I'U{II Tl : 
h, ~nı, iıtUJ (1,R), 485, B:J'ı, l~!t1, JG,q4, E019, S020, 

f:!.111, !Uli9, SOOli (2), 808!2 

,ı.~liue nırılıkrmelcrine aid l•anuu nımıarn lnrı : 
:JU7, 184/:J (19), .2544 
4li9, 49.:J, 8:14, 981, :1747, S71t8 
Sulh mnltlwmeleri1ıe miitcdnir lmtıılll nlltıtarrılıın : 
14 nisun J.Vi9 (1086 - 581} 
4ıl9 (6), 49.!, 981, 3748 

[U*) - 1186 vo 1187 ıııwuı.rulı lı-\ırtı.rlıırıı /,ukıııı:: 1 
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Em &ltmcı madde - l:la.lcimlerin evsafı, hu

kuku, veza.ifi, maaş ve muhassasatları ve sureti 
ıınsh Ye nzillcı·i kımunu mahsus il • ta.}iıı olu

nur [•]. 

Elli yedinci madde- Hakimler kaııuuen mu
;ı.yyen vezaiften başka umumi ve hususi hiç bir 
vazife deruhde edemezler. 

Elli sekizinci ma.dde - Mahkemelerde muha
kemat alenidir. 

Yalmz usulü muhakeınat kanunu l•• J nınci
Lince bil' mahkemenin lıafiycn ceı·eyanıııa maJı
keıııe karar verebilir. 

•Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gör
elüğü meşru vesaiti iatimalde serbesttir. 

Altm.11fmcı m&dde - Hiç bir mahkeme va
zife ve saldhiyeti dahilinde olan davaları rüyet
teu imtiuıı edemez. V azife ve salahiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar He reddolunur. 

Divanı Ali 

Altmış birinci madde - (Muaddel : 13 şubat 
l!J37 ,. · 2!1 ikinci le~rüı 1!)37 -No. 3116, 3272) -

Vaz i Celerin<lcn münbais hususatta İcra Ve killeri 
ile ~urııyi Devlet ve Temyiz mahkemesi rüesa 
\ ' C aza~ım ve Cünıhuriyet Daşınüddeiumumisini 
tnuhakeıne etmek üzere hiı· (Divanı Ali) te~kil 
olunur. 

Altlllllf ikinci madde - Divaıu Ali atalığı 
için on biri 1\lalıkeme.i temyiz, onu Ştırayi Dev
let l'Üesa ve azası meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi ha.fi ile 
yirmi bir zat intihab olunur. 

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

Altm.llf üçüncü madde - Divanı Ali bir rei~ 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ek.tıerjyf'ti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Mütebaki altı zat ledelicai) beyetin noksl\
nını ikmal için ihtiyat aza vaı·ryetindedir. 

!şbu ihtiyat aza üçü Mahkeınei temyiz, üçü 
Ştı.rayi devletten müntehab aza aı·runndan ol-

[•] • Hakmilt:r kanunu : :l55G, J:i06, J501. 
r••] - Ce:ıa muhake-meleri wmlü 1\atıttntL 1412 
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mak üır.ere kura ile tefrik oluwırlar. 
Reisliğe ve reis vekillıgine iı\toıhab olunan

lar bu kuraya dahil olmazlar. 

Altmış dördüncü m:ı.d·Je - Divnnı .Aliuiu 
müddeiumuıniliği Başmüdrleiınnuınilik tunfın

dtın Ha olunur. 

Altmı.ş beşinci madde 
ral'ları katidir. 

Divnm .Atınin ka-

Altmış altmcı madde - Divııııı Ali ııı e z ıı 
kanunlara lcdil(an ıııulınkf'ıııe ieı·n ve lıiikiirrı 

ita eder. 

Altmış yedinci madde - Divanı Ali göriill' ıı 
liizunı üır.eriııc 'l'iiı·kiye Hiiyiik M ili Pt i\1 eı·li~ i 

kara ri lı~ leşkil olumır. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

Altmış sekizinci madde - ller 'riiı·k hiir 
doğar, h ür yrışnr. llürriyet, Laşkasııra ır ı nzıı· 

olmayacak her tüı·lü lasarrufta hulutıınaktıı·. 

llulruku tabüyeden olan lıürriyc1 iıı herkes iı;in 
hududu başkalıı.rmm hududu hürr·iyeticlir. Bu 
hudud ancak kanun matifetile tesbit ve tayin 

edilir. 

Altmış dokuzuncu madde - Tuı·klel' lwnuıı 

nazarınila müsavi ve h ilaisi i ıın kıı ıınıin ria
yetle mükelleftirler. Her tül'lü ır.ümre, sınıf, aile 
ve ferd imtiyazları nıiilga ve nrerııııuılur. 

Yetmişinci madde - Şahsi ıuasuniyet , vic
u:ın, tcfel~kür, kelilm, neşir, seynlıııt, aldıl, sfıyii

amel, temellük ve tasarrıı!, içtima, cemiyet, şir" 

ket. hak ve hürı-iyetleri 'l'ütklel'iıı tııhıl huku
kundadır. 

Yetmiş birinci madde - Can, ınal , trz. ıı~t·~; 
ken !ıcı· lÜl'IÜ tanl'ruzdan ma~unJur. 

Yetmiş ikinci madde - Kn.nuııen nıua)'yf'll 
olan ahvıı.l ve cşkulden hnşko. lıir· ımretle lıi~ lıir 
kimse derdest, ve tevkif edilcmc?.. 

Yetmiş üçüncü madde - lşkeııce, eziyet, 
musadere ve ııugarya memııuılur. 

Yetmiş dördüncü madde-- (:MuatlJel : 5 şu
bat 1937 No. 3115) - Uınuın1 nıenfaatlcı· ü; in 

lüznmu, usulüne göre anlaş1lmad1kça ve ınuhsus 



l;:;anuııları mucibince drğer pahası peşin lerilme
rlikr.e hiç hir kimsenin malı istinınıl n miilkil 
istim la k olunamaz [•]. 

Çiftı:iyi topı·ak sahi·hi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlak 
olnnıırak arazi vr ormıınlarrn istim la k brclf'llrri 'P 

hn hrcle11erin trrliyrıı i sıll'E•ti : nıııhsns k:ıııunl:ır
la tayin olunur. 

Fıwlmlfıde h:ıllewlr luınuna g-öre tahmil olu
nıırak para ve mal ve c:alışmaya dair mükellefi
yetler miistesna olmak ii?.erc hiç bir kimse hiç 
hir frclaldlrhl;: yopmağa zorlanamaz r••ı. 

Yetmiş beşinci madde - ( fundrlel : 5 şuhat 
1!l~7 - No . :111:i) - IIi(: lıir kiıııı-;c mensup olrlıığu 
frlsefi iı<tihad, din ve mezhclıden dolayı mua
lıeze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret adabı
na ve kanımlar hükümlerine avkırı bulunmamak 
üzere her türlü dini ayinler ya.pılması serbcsttir. 

Yetmiş altıncı madde - Kanun ile mu.ıy
yen olan u~<ul ve ahvn 1 haricinde l<iınsenin mt>s
kenine giri1emez Ye i.iıeri tnhai·ri edilemez. 

Yetmiş yP-dinci madde - 1\Iatbmı.L, kanunu 
dairesinele serbesttir Y!' ncşrerlilmcıkn cvYcl tef
tiş, muayeneyc tabi dcğilrlir. 

Yetmiş sekizinci madde- Seferherlik tc, ida· 
rei örfiye halinde veyahud mi.istevli cmrazrlan 
dolayı loı.nunen mü tt hnz tedıı bir ie.--ıbatmdaıı 
olaı·ak vnzedileoek tnkyiclnt nıüstesıın o]nınk 
üzere sp~· nhat hic: lıiı· snr<.'tle takyiıhıta 1iihi tu
tnlnmaz. 

Yetmiş dokuzuncu madde - l'kıulnıı, sa~'lı · 
amelin, temellük ve tmuırnıfun, i~tirnaatın, crmi· 

yetlerin Ye sirkctll'ı·in hndurln hiiı'l'iYet i kanun-
lflı• ile musn~·rahtrr. . 

Sekseninci madde -- Hiildiınf'tiıı nczarct. ve 
ınurakııhc>si :ıltında nı knıınn dairesinele her 
t ii r Iii t ed ri sn t scı·h s tt i ı·. 

Seksen birinci madde - Poxtalnm Yerilen 
C' \ rnk, mcktuhlnr n heı· ııevi cııınııcfll' l' sall\hi-

r·ı -
fl..! f/ - l>c l' lt•f rlcmiı·uollun ixtimlilk lwmow 

1 ı>07 - H,, hwuıırı mii~ruye/ i.'rn ı ıoı 
. 7.7 ı rı - Hrl rrliur iııtiınUif,, h·rımnn1 
.~xs; - M i /If llfiidu{ıırı ihli11ıru:lorı için yrıptlııcn.k 

iııtiııı ltikll r lınl\lmıdn lrıınun 
(H ] . 
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yettar müstantik, mahkeme ka.ran olmadık<;a 
açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm mahremiyeti ihlal olunamaz t•] 

Seksen ikinci madde - Türkler gerek şahıs
ıarına gerek amıneye müteallik olarak kavanin 
ve nizarnata muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve 'T'ürkiye Büyük Millet Mecliııine mün
feriden veya nıüçtemian ihbar ve Şikayette bu
lnııahiliı· r••J. Şıılıım aid ularak vukubulan müra
ı>aııtın tw1 i«·Pxi müstNliyc tahriren t<'bliğ olnnmıık 
m~cburidir. 

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

!eksen dördüncü madde - Verıı:i, Dt>vletin 
umumi masarifine halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa muı:rayir olıırak hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından veya onlar narnma rüsum, 
aşar ve sair tekali! alınması memnudur. 

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

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teaınülen cibayet edilmekte olan rüsum 

f•l ts ldimmusn.ni 19:18 tarih ve :18!!0 sayılı Resmi 
{;azpfrde n~·on. Şı1raıti devlet Teanın : 

Tcı;l"iUifı EMSiye kannnumın 81 nci nıaddcainde 
nınhreıniuııti ihlal (>ltmatnayacağı zikredilen rııulwbl'
rııt, fcrdlerin !ıulculcmı.a ve tııuamcldtına taallM~ eden 
mevada ve suna buna ifşası caiz olma11an lJI(Lhsi husıı
llnUı miltcallik olmıık l&:ımgelib yoksa a~o:u4 1•e inzi
/ın fa mii.ten.llik t•c Hüldrmıetin müdahalesini nıii.Btel:!im 
fcwkaldde ahralde clrıirei aidesinin ke11fiyctten lıa· 
berdwr edilmesi icab cdccrğirıc ve nitekim ceza kanıı
mmını 295 nci tıın.ddesindc mcmwrlıırdrın biri ı•aJ:ife
.~iııi yaııtığı sırada memurilletine müteallik olarak ta
kilıat icrnııını milstrlzim bir ciinııe vakıf olııb da n.i~ 
o lrlııiiu rfai·reyi lın./ıerda?· etmel;te ihmal ve leralıı 
rdeı·,qp lıir 11enc miiddetle ?ıtP?tmriyetten mahru1ııiyetle 
lırrııber aiiır cczcun ncıkdt ile de cezn.landırılacaiiı sn
rnlwlrn mezkıir olnuLBına ve teloral muhabcrc mr;mur
lon da. alclillak memur sınıf ı•e idadına dahtl b~ı
lıımıuılan.ııa nih·r bıoılaruı lıöul11 bir emri kanuni ılr 
ıııii. h·C'lll• {iuctlcrincle şrl> 1'C I'Übhe olmadığını t•r. ''!1 

lın.bdtıki (rlain•i airlt'siui hrıbcrrlar ct?ııdc) .kau~ı. l~tC' 
f,;,. 1•cıkit dr tclnrnf mulınlıeratının malıremıuctnı.ı ılı
Ili/ suretinde trU/kki cdilmiueccfjinrlcn bu _1ıasıı.~ lm
mıni Tcş~·illllı es•ısiyc kammımrı asM mıılıalı[ dıı.şmt· 
uccciii eilıellr ınıılınhere memurları ııııç dclil!criı.~; lırı: 
l'i olduiimııı h·mıruıt ettiideri tel11mfnamdcn Murldl'~~ 
ıımımıiliiie ihhar ilc mii.krllrf o~mrıları l~zımncler.~n~ 
ı•c ııııç unıııwln.rıınıı. mcıı('udiyctmdcıı şııblır ~dı r

1 1 rlr7rn/nrıınPlero neliııce: u::rı kmıuııııııım ta h m ıl ~.h 
tifii mii.kl'llrfiurt 11ıııhabrı·c menııırlarına trı•ercıd 
rrlccei'ii 1·r aid nld11iiu nıcrci11 halıer vermr/c ısch ıM~ 
lrrelli eı1lruecriii cilırtll' muhahl'rf memıırla;ının • 
stl edeceJderi kılilan ll! f]ÖTC hrtrl'ket ttnıelM'I :ıar;ırı 
lııılundnğıı 6 - 1 - 1 !138 tnrilıinrle ekseri11etlc kn 111 

Pnildi. 

[ • · 1 - 11 (15 sayılı Tw l'flr. 



TP tekal ifiıı knımıılıırt tanzim Pililinceyr. k:ırlrır 
kemakfi11 cibııyete dHam oltımıbilir. 

Seksen altmcı madde - Harh halinelP veya 
hıırbi icrıb Pttireı·cl< bir vaziyct lmılusnndn vPyıı 
iı:ıy11n zuhtırnnda veya h url va ta n \e <'ii m huriy<'1 
ııle;vhinc kunf'tli ve rili tc. ebhiisat vul,ımmt ınü 
~yyjd, kat~i cınarat göriiJdiikte, tera Vf'ldllt>ri 
Heyeti miid<leti bir ayı tecavi.iz etmeme], iizere 
nmnmi veya ınevzii idarei örfiyc iliin edebilir 
ve keyfiyet henıeıı Meclisin trıs<lilnna arzolnmıı· . 

Meclis idnrei örfiye müddetini, imlelieah tr.zyitl 
veya tenkis eilebilir. Meclis miir,tl'mi dPfrilsc 

d<'rha l içi iman d n vet olunnr. 

ldnrı>i örfiyerıiıı fazla teınndisi • TC'ı • lisin kıt 
rıırma mi.itC'valduftrr. 

ldurl'i öd'iye ~alus w ilwrııl't~iılt ınmnırıi.vdlo
rinin, rnathuat, mi.iraı:ıcHH, cemiyet, ~irket hür
riyetlerinin muvakkaten tııkyid veyn t:ılilu de

mektir. 
!tlnrci iirfiye ııııntakııı.;ilf' hn ınıntako dahilinde 

tntbik olıınarnk alıktım ve muameltıtm sureti ic

rasr ve harlı lııılin<le dahi masu.niyrt ve hürriyı• t
lcrin 1Arzı 1ıtl\,\'iıl nı fıılikı k;ıııııııla 1<'shit (l)ıt

nur [•]. 

Seksen yedinci madde- lbtidai tnhsi1 biitiin 
TürklPr kin mecburi, Devlet mektehlcrinde ınce
cımidir. 

Seksen sekizinci madde- TürkiY!' alıalisiııı> . . 
diı' ve rrk fın·kı 0lmnk-ıııın Ya1aııda!ilık itibarilc 
('l'üı·l{) rtlak ohmnr. 

Tiiı·kiycde veya bnriı;l<' hir 'l'lirk lıalıatıın 

snlbiiııclen doğan veyahud 'l'iirkiy<'<.lc müiPlıtl' l\· 
kin bir eı~nehi babanın ımlbiindcıı 'I'iiı·l<iycdc do· 
ğuh rln ıııı•ınleket. clahilindl' il\:tllHıt ve siııııi rii ;· 
te vnsulünde resın!'n Türklüğü ihtiyar cılen \ ' ü 

~·alı u d nı ta tıtla~Jık kaıınnu ıınıı:i hi nı·<> Tü ı· k Jii<Yc 
lwhnl olunan hf!rkes 'l'ürktik 

Tiirkliik sır:ıtı knnuııcn ıııuıı,,·y~·ıı olnıı nll\·tıl · 

lh' i:w:ı C'ılilir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

ri7ıiyat 

Sekst.n dokuzuncu madde- 'fiirkiye eui!rnfi 

r•J . Or/i idm·r. luownıı No. :iB3.J. 

8 
vaziyel \'C iktisadi ınünasebet ııoktai nazarıııılan 
vila;ctlere, viluyetler kaznlara, kaıalar nalliyele
re müııknsemdir vn nnhiyf'lı>r de knsnhıı vc lüiy

lf•ı·drıı trı·ekküh ı>dcr. 

Doksanmcı madde - Vililyctlerle Şflhir, kıı . 

ı.ıııhıı vr l(öylcr hiiloni şaiısiyeti hnizdir. 

Doksan birinci madde - Vilayetler nınuru 
tevı-; i i ıııezuniyet Ye tcfrikı nzai f esası üzerin(l 
iclar<' olıınnr. 

Jlr,m11ri11 

Doksan ikinci madde - Hııkııkn siyasi~ r i 
haiı her 'riiı·k clıliye1 ve istihk:ılona ı;töte Oev 
lct ıncıııHI'iyetiııılc istihdam olmınınk l ı :ıld-ıııı 
h:ıizdiı·. 

Doksan üçüncii madde - BilCıınııııı ıııcınııı·

laı·ııı <'Vsnfr, hukuku, vezaifi. ınna~ Ye ııııı· 

hnss:ısn t ı ve ınıreti na sh Y<' ıı zillcri vı• t crfi ve 
terakldlr.l'i kıınunn nıa.lısmı r•J ilc ımıayycndir. 

Doksan dördüncü madde - K~nunıı mnha-
1if olan uıııurcla iirniı•e itnat nıcınnnı ıııesııliyel

ten lnırtıırmaz. 

Unıurıı maliye 

Doksan beııinci madde - (1\fıı:ıılılı•l : ı~ lc:i

nnııııc\' \' cl 19!l 1 No. 1R!13) - . hn• azrııı>i lTıını

ınb· e 1mmtıın layilıası w lıuıı a· lınğlı Diit\;ı•ler YP 

r.rıh<'llı•ı· ilc ıııiilhak lıütı: elt•ı· ;\fr·ı•lis" ıııııli yıl 
lı:ı':lıııılnıı <'ll ·ı z iiı : aj' "'"' ı•l 1nl,diııı olııııııı· . 

Doksan altmcı madde - ncvlPt N.n·aliıııkıı 
nıııvnzf'ııc lınricinde s;ırfiyııt <>aiz rleğildir. 

Doksan yedinci madde - l\Tmazen<>i Uıııtt

rıı iye lmınmunnn lıi.Hmıü bir sctıl'yC ın ·ıhRıtı>f tıı•. 

Doksan sekizinci madde -Jic.<ıalıı loıfiH kn
ıınmı ıııiilcallik olduğu sene lıi.i1ı•efiinin ılt•vr<>i 

hcsahiyc,'i znrfmrla istilıs;ı] ııltınrın vın·iıl:ıt ill' 
yine o sl'ne vukubulan t<>cliyntm hakild mikda,·ı

nr nıiibeyyin kammdur. linının :;;eki! \ ' C fnl,~iııı:ı

h ınıtYıızcnei 11nınmi~· e l\annıınıın tnııı:ııııilc ınü 
tPn:ıza· cılacııktrr. 

Doksım dokuzuncu madde- llı>Kalır k:ıfi lca
ınmnnun lHyilınsı mi.iteallik olduii-n ı-ıt>ncnin so-

r ·ı . M nnUI'ili lwııUII!{ N o. ? s 



nundau itibaren nihayet ikinci senenin teşrini· 
sa.nisinin iptidasma kadar Büyük Millet M e cÜ· 
sine takdim olunmak mecburidir. 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
merbut. ve Devletin varidat ve masarifatını 
kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mÜ· 

kellef bir Divı:ını Mnhasebııt müessestir [ •]. 

Yüz birinci madde- Di Yanı luhasehat, umu
mi mutabakat beyannamesini, ta.alluk ettiği he
sabı katği kanununun Mııliyece Büyük Millet 
Mecı;sine takdimi tarihinden itibaren nihayet 
altı a~ zarfında MPclise takdim ı>der r••] o 

TeşX·ilatı. EsfMiye kn:nıımnıff m'il zffı•ahıf 

Yüz ikinci madde - lı:;lııı TeşkilHt ı ~~n~ı.VP 

r·.ı . !9! numaralı krırar : 
ııi1'i~rt'/"ı l'!fu~as~ba,~ın, lü.zu1nıtnda, bir l«ınımım te/· 
ld • ~c ıs :ıyıısetındım taleb etmek hakkına. malik 

~ . ! 1 0 1~ cye~ı ıuıınmiycnin yirmi ikinci içiimaının 
ırwcı rrlseeındc lalrrırrii.r etmiştir. 

6 kanunueani 19!7 

1.JUti numurulı k'tırwr : 

~1 D_iııa'n ~uhc;uıebatın ü~ aylık raporları üzerine 
~~~:~f1'{t;r ı·Prıf~b~lceı•l; km·urfar, 1111/#Lyyeıı hddisclrrde 

. ıuet tayıııııır ı •e yolsuzlukla1-ın izalrsnıc mii
:Jdn.ır olııuı~tan b(l.ş kiL bir malıiyet arzedcmiurre,in-

c!l, bn hôdıscfeı·r ııuıkswr kn.lınal• tabiidir Şayet 
Dw.p, t ·• • • l . nın .r~rn 1!ınrakabcyi temin ve tcshil 'VCLZi-
1 es ı. harıcmdckı. lı ak ııc saUUıiyctleri hududun" 
IPI' /ımı 'b' ' '/ { "' . u ı ır ırt ı ınt a aşarak bu. rap~rlar da diğer 
nımo 111t'trll~a!ı olmı'e drı. b1wlaı· hakkındrı Meclisçe. 
"!t:ı·r:,ı·la?' ıttıhaz edilm~ ie6, bunların ma.slahat 
'LUr ı ı1nr . "uıt lelwz olması hhsebilc, şıwtii.lüuiin ;:1ılı 
1nes.r C'(lt . nııınlırısır laılrrw ı;ı zarııri nlrlrığıııw lw 
'I'CI'Ilmışftl', 

3 son. kdmm 1941 

1 • 'l · Z. ( ', ın · Xl • ın.M S. H : /ı!i 
ı· Xll·1999 S .1 : !1 
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kanununun tadili aşağıdaki şeraile tabidir: 
Tadil teklifi Meclis aY.a.yi mürettebesinh. la· 

aknl bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır. 
'l'adilitt, ancak adedi mürettebin sülüsanı ek

ıo:('ı·ıycti ara. 1 ilP !·abul olunabiliı• (•ı. 

İşbu kanımun şekli Devletin Ciimhuriyet ol· 
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve 
tağyiri biç bir suretle teklif dahi edileme1. . 

Ytiz üçiincü madde - Teşkilatı Esa i)e kıı· 

nununun h1ı;. bir mailoesi, hi~ hir sebeb ve ha· 
harıt' ilr ihıııa l \'Pyn. tat i 1 oluııama;ı. Hi~ bir ka· 
ıııın Teşkilatı EsaRiye kanununa mi:inafi olamaz. 

Yüz dordüncü ma.dde - 1291 tarihli kanunu 
rsasi ile ınevadılı muııddelesi ve 20 kıiınınnsaııi 
1337 tarihli Teşkilatı Eı:ıasiye ]{ammıı vP mürrı>y· 
yPinh \e tarliliitı miilgıuhr. 

Yi.iz beşinci madde - Ru kıınnn tarihi ııPş

rinden itihııren ml'riyülicradır . 

28 Nisan 1340 

r '1 Tadil teklifi Encıwı.en larafwdnn 1·rl olım
ııtıış ise, bımıı ait '11ıazb~ıtaımı. )·eve komrlma.mıdct 
ekscı·iyf'li m.utla,ka. kli/idir. 

Tf'şki/ô..t ı Esasiye nıaddelerinin telsirine oclirıct, 
bııııım için, lnriilıil'ki ıısııl t•r. mıTa.siınin i/Mı /li4ttm 
(lr/mP;:, 

Nitrkiw 111 mınuımlı tr/sir, Tiukıimctiıı 1.'1' 87 mı· 
marnit IP{ı.;ir de Divanı /llulırısl'brıt riı!asrliıtiıı bir 
lrzkcrl'lıi ü~ı>ı·ine çıkarıldığı gibi 5- Xl-1340, U- Xl
lf/.10, ı.r · Xll-1!14() ı•c 16 .Jlf-194! ta.rilıleriııde mcb 

11><1nr lamfıı~olrm ıırrilen ll'k im::rıfı tnl.:ri?·lcr ile de Trş-
kilr1tı Esasiyenin tcfsi1·i istcnilmiutir (13 mayıs 1941 rl~ 
Kütıılıyn m.rbns11 Recep Poker'in beyanatı ve Rize 
nı.rb1ısu F11at Sü·meıı tarnfıncuın 'Verilı>n trıl."rirhı red
rli .. 1!84 sauılı Karara da bakım::!). 

T~şkiltitt Esasiye krımom il11 trrrlillrrirıin miizrı.kerntıııı ilıliı•rı PriPıı zrrlııl rrridtlcriniıı D"''re, ,.j[l ı•ıı Rn1ffrı 
numa.ralrın: 

D. Cilt 

ll '1 
R 

111 3 
TV 4 

[ı 

25 
V 16 

:)1) 

Sa11fa ------.--
~H : 1!8'1, 290 : 291,516 : 566, 8S:i : bti8, 85Y : 86t, 909 : 910 

09 : 189, 384 : ~20, 4!10 : lı.'/8, 465 : 4611, 68!1 : 720, 10()5 : 101,1 
104, 11t, 1B5 : l!Jfi 
!6, 29 
$8, .1/ı, 87 
sn, 82 : 85, 8.5 : 86, 86 88 
!2, ss. ss : '15, 76 81 : 81, 
~tı. ·;,<;, S.'J, Bfi, sr' : 89 
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2. Mebus seçimi kaııuuu 

(llniilll ria '! rlr• ilf· llf' ŞII ' ,., , il/i111 : ll . X l f . J!IJJ - Srl,IJI : .);!.'i8) 

No. 
4320 

BİRİNCİ MADDE - '!'ürkiye C'uııılıuı· iyet i 
clalı i linrlr ınelıııs ıwc: imi vilfıyt>lleı· ililıaı·i,YlP yıı 

pılır. ller vila~·et bir t:ıeçim ılairPSi "' hl't' ıınJıi . 

yr lıiı· Rt•c; iııı ı:-nlıt'si ilihaı· nlıııııır. 

İKİNOt MADDE - 'I'üı· kiye 1 'tt ın lı ııri.Ht i 
lıalkrnılau lwı· (-tO OOU ) ııiHns için hir nı~• hııx xc•

ı;il i ı· . Riı· st>C;iııı diarPsinill ııüfuım (40 000 ) dl'ıı 

a:;;agı olsa clulıi hiı· nwhus seçnıPk hakkıtlıı ·. Nii 
fıısıı (40 000 ) ılrn ynkıın olıın Rcc:inı rlaird('l·i 
ic·iıı a~a~ıda gösteı· ilen ıııuaıııele yapılır : 

( !15 000 ) r kadar· lıiı·, ( iı!'i 001 ) rlen (!):i ()(Jt) ) c' 
kacl:ıı · iki , ( !J fı 001 ) drıı ( 1:3;; 000) e l<arl;ır ÜP , 

( ı :tı no 1) clrıı ( l75 000) e knılur rliil'l uwlms 
s çiliı·. 

i.ifus ıııiklıırı yiiksrlrlikı;r mrhw; sayısı lııı 

~· nlıla arttırılıı·. 

Seçmenler defterinin tanzinıi 

UCU'NCU MADDE - 'I'iirl<ivr. Hiiyiil< l\ ljl[pt 
~ . . 

Merlis i, Trı;;kil fıtı l$sıısiy • bııııııııı ilP nı nan ı • ıı 

:;;rı: inı ıienrı;iııi ikınal ctıııiı;ı Yr)a Eıyııı loııııııııııı 

2:-i tıf'i maılrlesin!'l görı~ sec;im yenilenınrf!iııt• krt 
r·ııı· \ ermi~ hnhıııu,vorsn kcyfiyPt Dalı ili) n vrkil 
lcli H'l' Yilayctlerc t ch lif{ nhuıur . 

DÖRDttNOtt MADDE - Valilrı·. sl'f: iı~ır 
Jıaı;ıJaıınığını \ ' C Yi]5_yet Jll('t'k('ZJ<'ı'i ıh• t\Hiıil ol 
dujhl halde heı· kazada ııırv1·n t ı> t·krl< ve kaclııı 

Tiiı·k ııül'nsııııu Jiu1 i lıiı·ı~ı· ı·sas ch·fteriııiıı lawd
nıini irlRt't•l ri ultıııdHld l<ayııuıkımılarln 1 ilay<.!l 
meı·kezitHleki lwlı•diyn l'l'isliğ'iııc 1 t• 'iliı) cot ıııt'i' 

keziııe lıağlı nu lı i_,.,. \ ' H l<öyiPt'r Pnıiı· 1" IPhli~ 

Pn rler. 
Kazıı kayııuıl<aııılan da vilaydiıı lııı ('mriııi 

lHızalHI'l ic:inılı• l\i lıf'INli,\ r, ıınlıiyP 1 r ı,;jylı·n· 

hildirirler. 

BEŞİNOİ MADDE - Bıı 'mi.ı· l' t· tf·lıli~ll'ı·i 

;ılan heledi~ ~~ irlan·lrriylc köylerin ıınıhtnr \'r 
ilıtiyaı· ınc ·lisleri uznları, helele ve kö;yleı·iııde 

y rleşuıiş olan veya bu ınaksatla olmınal<la lıu 

lnnaıı uınuuı N'l<ek ve kaclın ııüfusuııuıı r1efter-

Kabul tarıhi 

14 . XII . 1942 

lPı · iııı ı• n ~ok un gün içind<' 1nıır.iıııc ııwı·lıııı•cfııı·

IHI '. lJc• fferlrriıı fanzimi sırasında tcda1·i 1 1' ı-ı e

,vahat gibi ı;ehevleı-le nıuval<kııt olarnk bıışluı ~ r
clf' lmlnnanlar, bulıınduldıı.n yf•rlrı·iıı dPğil ıısıl 

ilmmPtgfılılnrıııın lıulııııılıı~ıı YPI'lf'ı ·iıı eı-<ııH ch>[
lı'l· lerinc yHzıhrlar. 

D n rlefterlenle: 
A) Adı; 

rı ) H oy ne lı 
< ~ı HHha adı; 

<,' ) Anııarlı; 

l) ) IJo~uııı Yf!l'i; 

1 ·~ ) T>oğııııı fnı·ihi; 

1•') llwıııclgiilııııın lııılıınıltığu malıaile 'c 
snluığııı adı ilr ıııınıaı ·ıısı ; 

.1 ) :-lrc;im l ıa l<kıııı Iıııiz olııp ulıııH•lığı; 

ll ) Naıını 1r ıııc~gııli.1 Pt Vf' ıııiilrılın~. ;ıf ; 

siilıııılııı-ı' huluın ı l'. 

ALTINCI MADDE - ~P.lıiı· "" k;ısıılıalııl'dtı , 

ın;ılıaJI,. ; 1 r kii.l lc•ı · ılt~ kii.\ it i lıııı·i.l Ir tıııııdııı ı•ıli 

lıo!'f'k olaıı bu r)pfh•t·lcr, lıiri ,\!'Ili doğnıılıHclnıı ~~ 

-' ;ı~ııııı kadar ola n la ı· ı ( ~:! ,1 · aı;ııııı lıı• ıı ii t. lı ı t iı · ıııı •

ıııi~ ol:ıııhıı• clnlıil ) rliğ-pı • i ılı • :!:! _\a ı;ı ıııı lıitiı·ıııiı:; 

olıınlarılHn hıışlıyarak rlcılın yııluıı· ı yıı~hı lı ulııııaıt 

ııiifnsıı göı-ıtı• ı·ıııck ii;~,ıq·p iki l ıiiliiııı olarak tıııı?.iııı 

ı•diliı· . 
.._\ slH•ri ı,!;ll l 'lliwıılnl'lıı ıııiicsst>s.•l<·ı· ind<'ki ım · 

hay V<' e ı·n t yr l<~ ınınıın ıw Rnı·etlp, texhit. \'e ifp,f. 
IPI'IPre ilih·p o l nıuwıığı ~lil l i Miiılafıın ve• nııhi 

liyl' 1 rk~ l e1 l rı·i ııt•nsınrla k:ıraı·laştınhr . 

Seçmenlik şartları 

YEDİNCİ MADDE - H iı·iıı,ı:i '' ~' ikinc·i Raç 
llH'II olabilnwk içiıı: 

ı. 'fürk olmak; 
:!. 22 ;vıı~ ı nı bi tirmış nlnıak; 

:3. Amme hiznıetl crindPıı ınenrrlilıniş olnın 
ma.k; 

..J.. MahcUL' olmamak; 
5. Yabanci tehaadan olıluğ1t iılrliıısıııılu lm

luunm~ lmamak; 



-ll-
lı. Yalıiıııcı uil' D('vletin resnıl hizmetiuJe 

hulunıııanıak; 
şıu·ttır. 

SEK1z1N01 MADDE - Kilüh altıııılıı lııılu
ııuıı ı•ı·nt, jnnclaı·ıııalıu·,ı:ıubuylnı·, pulish•ı•, askeri 
ıııt•ıııııı- ve aııkeı·i ha.ldmlı,ı· ve ıısl<eri ıııektPp 

tıllt'lH•Iı•ı·i lıiı·iııc·i Ye ikiıwi stı"ıııt>ıı olıuıınzlııı·. 

DOKUZUNCU MADDE - Hu kaııııııuıı 7 
ıwi ve H nci ıııuıldt•Jeı·i ııe güı·c lıirinei \'c ikiııci 
Hcc;ıııt•Hlik lıukluııı haiz olmıyanların hu dunıııı
laı·ı lıc~iııt·i ıııaddeıle Lıı.ı·i f edilen seçmenler def
teı·i ııclt-ld isiııılt>ı·iııin hizasllla ve (Seı:im hakkım 
lıuiz olup, cılıııutlığ'ı) siitımuııa açık olal'ak jşu 
l'c•t edilir. 

Mebusluğa seçilmiyecek ola.nlar 

ONUNCU MADDE _ 

1. Yahuncı Uevlet ı·esnıi lıi:~.ınetindc lııılu 
nanlar; 

~. ~\ğıı· lıupis eeınsiylt' veya bmmdık, sıılı
lt>kiu·lık, dolnndırıcılık, eıııııiveti suiisti
IHill Yr• hileli illAı-ı snc;lııı·ındun iıiriylc• ıııalı-
1< u ın o ı anlaı· · 

ı 

3. lalıcmlar; 

4. Yauuıwı tehaaılan olduğu irlıliasmtlıı bu-
lunanlar; 

5. Aııını' lıiır.ıııct lı.wiııdon nıt>nctliletıll·r; 
G. 'l'ül'lq;c ııl<uyup yawwk bilıııivc>ıılt•ı· · 
7. 30 ya~nu hilit'llH~ıui~ olanlar;' ' 

ıııclıu s S{'t;ılrıııt>zkr. 

ON BtRlNOl MADDE - ~lualliıııleı· ıııiis-
1esıın cıLıınk liıcı·c ıııeı·kc>;~.tlı.•ıı tilyiıı oluııunuıııııııı 
U\{'ııııırJıu · lıı ıııiit'tüler, lıilkiıııler Uumlıuı·hrt 
ıniidcl<'i\tıııunıilt~l'i, heleliiye ı•eisle~·i se~inıc> l;nş
laıı~ııııdıııı iki ay ('V\·el ve seçimin ycnileıııııc•si 
lınlııtcll' yeııilı>ııın~niıı ilannırlım itihıı.reıı Üı.• ni'tn 
jpjııdt• istil'ıt Pt ' ] j) · ' ,... 
• . . . . . ııı ı~ o ıııaı ı <<,:u ıııcnıurıyet malıal-

lcı·ıııııı ı~ıııdc lmlunflnğu sec;illl dairPlcı·inden 
ıuelıus sec,;ilt-ıuezler. 

Runlawlnn lınşkn: 

A) Knı·ıı, dt•Hiz, havn, j:ıııdamın sıınl'lnrıııa 
ıııenı,nıp ımuaylut'lıı askeri ıııcıınn· \'e askPl'l lııi· 
kiııılrı·ılcıı istifa lıııkkını hni:t. ol 11ııyıuılnr; 

1\ ) lstil'ıı \'(' 1Pioıii1 hnkkı bıılıııııııılnı·ıl:ııı 
ıııııı~nıı sc•c:iııı ilarııııdan itilıaı·eıı ııilıayet uıı ı.ı;iitı 

zo ı·1uıdn mnılı.•ıı i st il' n ve t t>kcı iitliikleı·iıü talep 
tıui~;:ı :ııleı· cl n hi ınelı'usluğa seçileınezler. Aksi 

tııkcliı·ı.le lıu sPc:itıılı>r yapılınnmış , ayılıı·. 

.\ıwak ara ~et>.imleı·iııdc, istifa veya teka
i'ııliik hnklmıı lıuiz olaıılnl'clıın ilan edilen seçim 
güııüıııleu enel istifa Yeyn l('kaütliiğünii talap 
Pt miş d1aıılnı· ıııehusluğa seçilebilirlelr. Bunlar 
yul.ıır·~tlııki nrı gün luıyclııın lıağlı ıleğılclil'leı·. 

ON lKlNCt MADDE - \ ı•deksubııylarııı 
lusıııi ,·e ııııııııııi ıııelıus st•c:iıııi sınılarmda Ke
ı·Pk tuliııı \'C ııııınevta iı.;iıı ulsıııı, gerekse haı·p 
splıc·lııyle olsun silah aHma c;nğırılmış ,.e oı·du
dıı lıi?.ıttet ıılıınş bnfıunınalaı·ı melms seçimle
ı·ıııc ııı:"ı u i değild ı·. 

Teft~ beyetleri 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun 5 \'e 
ı; ııc·ı ıııufldeleri u ya rı nca kö.) \e ıııahalle ili
lını·i,\ IP lıazırlnucııı deJteı·ler u köy veya malıal
lc•ı·iıı lınğlı lıuhııHlttkf.an kaza Yeya vilayet mer
lıı•tlc•rilltleki lıı.>leciıiye ı·ci:ılildeı·iue gelıııeğe 

lıa~laclığ;ı giindt•lı itilıaı·eıı Inı ııterkezlı>ı·de, vi
lit,\ C'l ıııeı·l<ez ku:~.aısi~ k 'iliıyetc• Jııığf.ı kıı.mln

ı·ııı Jı.ii~'iiJdii~iilH' gÖI'P llZilSI 4 dt•Jt 1tJ ll kııtltll' 

cılııııık iiwı·p lıiı; tct'ti~ h<'yeti lmruhıı·. Bu tcftn~ 
lıt'yc>t i lıelc>ıliyı• t'l•isiniu rcisliğıi alimda olnıuk 
iizl't'ı>, viliıyet ıııpı·kezleriııclc, vili\yı>t clıuinıi 

<'lıı·iiuıcıü iızasiyf.l•, lıt"lt>di) e JJtecliıüııcc lwrı<.ll 
ııııdııı·ıııduıı sN;il<•f'ek lızalııı·dıuı Y<' kcızıduı·dıı 

yıılııız lwled•iyı> ııı!'<·lisiıH'e , aı·ıılat"ınuaıı ~e~ilc
l'l'k ıiv.ulat'laı·dnıı terekkü1ı l•Jeı·. Şayet ltazala
ı·ııı lıii.dildiiğii yüzünJcıı dulıa lıiı· kaç ılzu ııLn
ıııasıııu Jii:llllll gliı·iilüı·sc helediye ıııecwsi aza
lnı·nıcluıı ıııiiıııtsip tillkturı teftiş lll'yetiııe ııhıuı·. 

.\nc·ıık fe!>ıilı, iptal \'l'Ytı ııwelıiı,ıi te~kil edc
c·c•l' ınikturda iızn \ l' yedek tıza kalmalrş oluıak 
gilıi sııı·C'th·ı·1!<' ıııel'iisiıı teşekkülii nıüuıkün ul-
1111,\ :ııı 'l'y:ı kazanlll yeıı.i kurıılnn~ ulruıısı se
lıc·lıi.' lı· llf'lt>cliyc ııH•ı:lisi sPc,;iıııi lıenüz ueticr
h•ııtrıPıuiş btıiUIIllll yCJ'i('t'dP, beJ Ui)'C Slllll'l 

i~ittd •ki ıııuhnllelt•r hallknıJııu Lıele<Üye ı\zalığı 
şıır ı lıırııu haiz bultınanlaı·clan ı,:ağmlacak ikj
ş<·ı· zat lwlf'diye rei~iıtlıı, veyu Beletiiye kaııu
nuııuıı HO ııı·ı ıııııdtlt>siıll• giiı·r. nııshkılttnUll l'eis 
vPl,il ·iııiıı ı·ı•isliği altında lıdediye biıııısmda 
tııplıınaı·nk aı•alnı·ıtlllan \'eyn clıli!arıJau uüfııs 
ıııiktnı·ı giiziitıiiru• nlıııaı·ak ·' ukaı·ııln gö ·tı>ı·i 
IPı\ ıııiktııı·cln IPfti~ he)eti ittn~ı sec~iliı·. 

ON DÖRDUNCU MADDE - 'l'eftiş heyeti, 
,.(•ı·il(•n ddl ı-l.el'in kuuuııa uygun olup olıuadı-
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ğmı ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulıın
madrğmı tetkik eder. 

Bu tetkikler sırasında lüzuın görülürse ica
bedenleı· getirilerek tahkikat yapıJn>. Bu tet
kikat ve tahkikat kazamu uüyüklüğüııe göre 
beş güıuleu sekiz güue kadar devalll eı.lebjJir. 

Bu müddet içinele teftiş heyeti her gün toplamı·. 

ON BEŞINOt MADDE - 14 ncü maddede 
yazdı ınüddetin bitmesinden sonra teftiş hey
etinee tetldk edilım deftenlerden seçiıu hakklm 
haiz bulunanları gösteren krsnnlarııı birer su
reti ~ıkarıhp bunlardan teftiJ.ı heyeti merkezint 
ait ulanlaı· Hükümet ve ueleeliye daireleninin 
ruünasip yel'lel'ıine ve herkesin görebiHect:ği sair 
yerlere ve seçim şubelerine ait olanları da şu
belere merkez sayılan ruahallerdeki uınun.ı.i yer
lere asıln·. 

Bn rle!teı·lerin asıldığı gazele Lı:uhınan yer
h· rı.le gazete ile ve bulunınıyan yel'lerde ud t 
olan vusrtulal'la ilan olunur. Belediye, zabıta 
ve köy uıulıtar ve ihtıiyaı· mecli~erince; bu def
teı·leı·iıı, bulundukları yerlerde beı;ı giiu asılı 
kalması t ·min edilir. 

JJefterler hu müddetiıı ıwıı günü akşamı 

saat 18 de belediye olan yerlerde bu idare ve 
seçim şubeleı·irıc.le şube reiSleri, tarafından kal
dırılır. 

ON ALTINCI MADDE - Defterlet'in asılı 
kuldığı beş !-{Ün zal'fmda seçmenierin a.ulal'ı, 

büviyetleı·i defterlere yanlı~ veya mükel'l'er yn.
zılmıt~ veya Jıiç yazrlınıım~ı,ı veya adı yazllwauıak 
lfızııngelirken yazılmış olduğuna dair ileı·i sü
riüerek i tiı·azlaı·, teftiş heyetince dtiııleni].J bu 
lı eyet kaı·ariyle ltıznııge:en taııh ihlel' yapılır. 

lJefterlerln kaldu•ılmasınuau ı:ıonra il.ıirı:t.ı. it1c1i
asl uiıılenmez. Teftiş heyetince itiraz varit gö
rü lınecliğıi takdirde ret kararınm sureti, lt iraz 
edene nsulen tebliğ olunur. Teftiş heyethıiıı 

kararına razı olmryanlarrn, kararın tebliği ta
ı ihimleıı iLihar n iki gün zarfında lllahalll aı:ı

liye ıııalıkeuıeı:ıine, bulunnuyau yederJe ı:ıullı 

hakirniue, teftiş lıeyeti karariyle birlikte ınü

racaatla itiraz etmeğe hakları vaı,dır. Bu müd
det bittikten sonra itiraz lıaltlu kalmaz. Mah
keme itiraz iddialarmı en çok beş gün zarfında 
kati karara bağlar. 

Bu ve daha evvelki maddelerele yazılı nıild
detılerin hesabında. resmi tatil günleı-i sayılır. 

itirazlar için mahkemelere vula olacak ruü-

rat·uat': ar ve bu bapta verilecek kararlar biç 
bir ha.r<>a 1abi tutulmaz. 

Mebus ve i.lcinci seçmen sayısının tesbiti ve se
çimlerin ne yolda yapılaca.ğı. 

ON YEDlNOt MADDE - 'l'ürlc vataudaı,ı
Jaı·ıııdnıı lıiitüıı eekek ve kadın nüfusunu havi 
olup lı<'!? 't' alt ın e ı maddelerde yaz1lı bulunan 
tlet'1ederiıı tel'tiı;ı heyetine verilmesi tamam 
olıı~tc·ıı kazada mevcut nüfusun ıniktaı·r mazba 
ta ile viliiyete Lı~ldirilir. Bütün kazaların ınaz
hntaları geldikten sonra 1erti11 lıeyet.i va.llıı.iu 

n•ya vekilinin reiııliğıi altında toplanarak ikin
ei maJclede gösterilen suı·et ve nispete göı·e 

kac~ ınebu.s se~ileceğinıi nıazlıa.ta ile teııbiL eJe
relt Dı1hiliye vekaletine billdiı·ir . .Aynı zaınaı:ı.da 
keyfuyet. vilayet dahilindel i teftiş heyetlel'ltı.e 

luıyııınkıunlar vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan 
,verlcı·de gazeteleri, olnııyu n yf'ı·leı·de de adet. 
o . uıı \ aı:ııtalarla ilan dilir. 

ON SEK!ZtNCİ MADDE - 'l'fti.<;ı heyetin<>e 
knzıı dalıilinele .ikinci ı:ıeçmen se~iminin çabuk 
ve kolaylıkla yapılabilrueı:ıi için kaza merke
ziyle köylcı·infl nahiye teşk.ilat.ı huluıunadığı 

veya bnlunpta nahiyeleri geni§ ve nüfusça ka
labalık bulunduğu takdirde kaza ve nalliyeler 
iç:inde ihtiyaç görüldüğü miktarda seçim şube
leri yapılahi liı ·. Bu lakıliı·de cle seçim şubelel'i 
•ic;inde beş ve alt.mcı mad<leleı•e göı·e ya,..ılıruş 

bulunan kadm ve eı·kek ııül'us ııı~ktıu·ıııa ve 
ı !J ı ı cu maddedeki nispe1 e göı· kaça ı· ikinci 
se~men sec;ileceği teftiş h<'yetince muzbala ile 
texbi1 dilecek seçim şubeleri reisiikieri ile kaza. 
lmymakamlıkla.ı·ınn. l.ıildirilir. VIiiayet merke
~t.iıırle bu bilgi vilayet makamma v riliiı·. 

ON DOKUZUNCU MADDE - !::)ec,ıiın şubesi 

dalıilinde l.ıullunan kadın ve eı·kek nüfmmııdan 
her ( 400) kişi i.~iu bir, ikinci ı:ıeçmen ı:ıeçilir. 

Nüfus ıu ildarı lıuudını fazla olduğu takdirde 
fazlas ı ic,:in nşa.ğıdakıi gibi ıuuauıele yapı lin•: 

(600) e kadar l.ıir, (601) den (1000) e kadar 
iki, (1001) den (1400) e kadar üç ve fazlası için 
bu yolda ikinci sec;ınen seçilir. 

YİRMİNOt MADDE - Teftiş lıeyetince, 
belediye asrl ve yedek azalardan veya azalık 
vasıtlaı·nn haiz hal'içten birer zat ı:ıeçinı şube

lerine reis olarak seçilir. Seçim ı,ıubekine Jabil 
bulunan köyleııin muhtarları, belediye varsa 
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helediy<> reisleı'İ şube seçim heyetini ı.eşkil e~oh·r
ler. Vilayet ve kaza merkezlerinin biiyük ol
ması dolayısiyle bir ka~ seçim şnbesi ilıtlsıs 

edilmiş.-ıe, kczaük teft i.~ heyet iıwe helNliyenin 
aııı l ve yeJek azalal'llıdıııı veyıı hıu·ir;t en ii/mlik 
vasıtlarrm haiz heıuı,wlıriler· aı·usuıclaıı ser,:ileıı 
üçeı· zat IJu. ~;~u beleri u ~:~eçim heyetleı·iıLi 1 e~k~l 
t!dPrleı· ve ı·eiı:ıleı·ini keııdi aralarınuaı1 seçerleı·. 

YlRMl BİRİNCİ MADDE - ller scr•im su 
bt•si dıdıi 1 i ııdc ınev<:ut ve se~iuı lıuklu;u lı~ iz 
olan cl'lcPk ve kaurulann iki:? r ııiislııı ıll'ftt·ı·i 
tefti~ heyet iuco tanzim etlirilip se~ i ın şıılıf'lt• ri 
ı·eisleı·ille verili ı· . .Bu ueneı·leı·iu siiı·ııt 1(' tıııı:t.iıui 
i~in teftiş heyeti kazalarda kayııuılmıııl:ıı·dıın, 
vilılyet ıııeı·kezleriııtlc valilerden lii:t.uııııı k:ıdııı· 
kalip isteyelıiliı· . Kaymakam ve valileı· daire
lerin bütün ıneıııuı· ve uıüstalıdeuılerini bu i~IC' 
~alıştırubilirler. Bütün ıneıuurlar vali 'e ku~·
ınu.kaıııluı ·ııı Int işe duir cıııirleriııi ifuyıı ıııei'IHıı· ~ 
dur lar. 

YlRMt İKİNOt MADDE- ıc; ıwı ıııtıddPde 
yazıldığı üzeı·e it iı·az vi'tkı isP IJııtı ılal'lıı ıııahktt 
nıece tetkikı için tayin ellileıı ıııüdlletiu lıitnıesi 
üzeriııt• det·hal SN;iııı ı;ıubesilllle ne kaJııı· seç
uıen \ uı·sa teftiş heyeti tata.Lmtlan u ıuildurdı:t 
iizet·ine bir knr~ isim yazılıırak kaJaı' nfıık pu
sıılalık ht-yaz kilğıtlat· huzıı·laıııp lt>l'tiş heyeti
nin ınühiirii ile nrkalııı·ı ınühiü; lf:'ııcı ·ek sı:hu ~u· 
besi ı·eisi oluıı zala veı·iliı·. l~ıııııl:w hııı:;lw hn 
znt 1t'l'1iı;ı heyı>fincr..• yııptıı·ınıış ve it;iııt> rcy pu
sıılalıırr atılıııak için iki kililli , {' lıiı ·i ıliğPı ·i
ııe uyııııı ;~, iki ııııalıtnrlr ııııılıkt•ııı l' t· ı;ıılırııiıı pu
sı~lalarull ıtlahilir lıü,vüklükte vr Ü:t.eri uftH'tk 
biı· l',ııı·r girf'lıilt>cek kaJal' delikli lıiı· sandığı du 
seı,:iııı yeriııt: herabeı·inJe götUı· iiı·. Kaıııltğııı 
aııalıtarlaı·ınrl:ııt biri~i ı·eiste, diğeı·i dı• üzadaıı 
IJiı·iııde lıulunııı·. Lüzunı görülen ycrleı·dr n·iı;
}pı·e ıııpı·kPzdı•ıı lıiı·er de kfitip verilir. 

YlRMt tl'QUNOU MADDE - Kı·c:iııı şulıf'si 
J'Pisi ııt('ıııuı· lıulııııdnğu y n• varııwa l?\the se

A ) lieı · güıı ııe kadar seı;ıııenin re) vPrece
•iırı lıey ti ı]eı·hııl tuplall:ırak . 
gini; 

B) Hunıt ~Öre sN:imin kııc; ıı;ii n ılP\ ııııı ı•clP 
ceğiııi; 

') HaııJığııı sırnsiyle lı:uıı<i köy \t' sPıııllPt' 
halkıuın reyine nrzedileceğini; 

Ç') (j 

cağmı; 
""~f'Çitnin hıı,ngi güıı, saat kaı;ta lıı!~lıy;ı-

D) Her giin lıangi Raate kadnr ı·ı·ylt>rill l,a~ 

lıtıl edilPceğini ; 
knrarlaştıı·ıı·. 

Un kııı·uı · sc~iııı şııhesiııi l eı;;kil f•dell ltö,\ lı·ı·
ılc> ııııılıtıırlaı·, l'an.a helt:di~ ı• taı ·a l'ıııılıın lıalkıı 

ilfııı ohıınıı· .. Malııdli J liilciiıııPI daiı·rlı·i Llt! lıu 

Jnısııst u. kendi lı• ı· i ııı· liı~.ııııgl'leıı ·' ııı·dıııı ı .nıpmu 
ğıı meı·lınrılııı·lut·. hn:t.u IP l'ilii.,\'!'t ıııf'rkeı-:i olıuı 

~j-Plıir ,.e knsulııılımlıı lııı lııısııslııı·ı lcııı·uı· ultı

ıııı alııuık ' 'e lııılloı iluıı ı•t ıııcol tı•t't i~ lıf'.H•tiııiıı 

1 :ız i t'Nıidiı·. 

YİR.Mt DÖRDUNCU MADDE - ~coı:iııı. lı .. ı· 
s('(:iııı ı,;ulıesit1de ııyı·ı ııyı·ı ·' ııpılll' . Hi ı· sPı;iııı ı;ıu 

lıcosi ıleftpJ'lerincl(• knxıtlı lııılnıınıı ı,iııısl' tli~ı·r· 

ı;ıulıı,de ı·e.r \ t'l'eıııt•:t.. He) leı·iıı kalmlii del':ıuı P1 · 
tiğ'i ıııüdth•tçe ~-ıeçirıı hakkı ulaııııı·nı isiııılPI'iııi 

lıın i d f1erlt>ı· :mloıı dtl\aı·lnı·ıııdıt asılı lnıhııı
ılı ıı·ıı 1 ur. 

YİRMl BEŞlNCt MADDE - 'l'ııyııı t'Jileıt 

güıule sPt;iıııe lını;ılnıtll'keıı rey pusnlalnrı ntıl· 

ıııııdıııı iiııt·t• sı•t;iııı şubesi ı· •iıü, iızıılnra '<' sııiı· 

)ıazıı· lııılııııaıılıım sandığın !ınş olduğnım gös
lt>ı•dikl<·ıı snııl'a, ldlitleyijJ nıınlıtal'lnl'lndıııı lıi 

ı·ıııi keııdisi alıı·. diğerini Je seçiııı h y tintleki 
fı~~.udıw lııriıw l' t•ı·ıı·. L\uııdıın sonra sundrğuı dört 
1urafmclaıı sil'iııı g-t>ı:iı·ilip, diiğiiııı yı>rleı·i ınii

lıihl('tliı•. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - ~nndığııı 1ııi.i
lıiil'leııını:-siıırlt•ıı so!Lt'H, ilııı·ı·rlı•ıı ff•slıit t'tlilt•ıı 

pı·ıı~mııı:ı görr, ı.a•r;ııırıı)pı·iıı ı·<>rl•·ı·i kulnıl ulu 
ııııı·. ~ı~t;iııı yeı·iııP gf'lt•ll sı•r;tııt'Hlf't'ı• ıııülıül'lii 
pııs11lulııı· dağıt ılı ı ·' e Inı u lanı: 

A) :4eçiııı ~ubeısi i~iıı ııe kadıu· ikiııci st•ı;· 

ıııc•u lfızııHsıı u kntlıu• kiıııscııiıı pıısııluyn .1 izıla

en.ğı; 

B) ' :ı:t.ısı olııı ıyanln nıı rııı n i~ et eti ikleri 
ı, imsPlı>ı't• yazrlırabilece1del'i; 

C) ~ayı·t ıııısıılıula ıııııa,v,, · Pıı ıııiktaı·Jaıı 
:t.iyadc> isiııı yazılıı· veya yıızdıı·llırsıı hn pustıln
nın bnşııırlaıı lntşlıyarak yalnız istenilen ndPd
deki isimlerin kabul edilip, fazlaamın hiiküm
süz sayılacağı; 

Ç) t:-ıtenileıı ndeddeıı dıılııt az isiuı .vıızılmı~ 
veya yazdrrrlmış isı' .:ı nlnız yazılı isiııılel'in knlıul 
\ ... kaydolunacağı; 

J) ) 
ıııış ise 

E) 

Pusulaya ayni isiııı lıir kııc: J,t•ı ·e yıızıl
lnnıuu l.ıiı· l'ey ımyılu•·ağı. 
Rey pusulalarıuıı .) ıızılttll isimler ukliH-
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ıııaz \'t•ya wühtlı· ih pnsulaya yazılınıı;ı hulnııııı· 

sa hNw.lıa katılııııyncai'(ı ; 
F ) Pıısulııl:u·a. iııızıt \' r.vıı. ıııiilıiiı· koıııılııır 

yneai!;ı; 

Sözle aııhıtılıı· \'ı• ~ıt·ı~iııı sııloıuııııı asılarak yıızı

lal'!ıı dıt iliiıı Pılilir• . 

YİRMİ YEDİNOİ MADDE - Hı'ı:iııı lıt>) Pl i
lıl' 1-!,l'lrıı lı Pt' st>ı;tıti'IH' kiıt ip fııl'al'ıııdnıı kii.' 'ı· 

ıııalıııllt>si, aıl \'P soyaılı sonıhıı· Hrı:ııı.-ıı taııııı 

ııııı;ı lıi1· kiııısl' nldıığn \ t'.~ll ııiHus lı ii d)"' ı·ii:~. 
d:ı llllll l!iisft•t•ıl i~i f PkıJ j t•dt• SP~ i ltı ıll'ltt'I'I1Hieki 

isıııi yıı1ııııa lıiı· ı;i:~.g-i ı;l'kilip pmıula,n sııııdıihı 

atııınsıııa i~in nı·iliı·. llı·ı· sc~ıııen kcııdi ı·pyiııi 

j.!.Piiı·ip s:t~ıdığ-n lıııııııld:ı ıııiikellr·ffiı·. Hiı· lıiı · sr 
lıı•p vı• stlf'P1ll' lmı;ıkasıııın ıınııııııa t·ı·y pusıılıtsı 
x:ırıılrğıı ıı1ılıııaz. 

YİRMİ SEKİZİNOİ MADDE - Küylii. sl'ı:
ııırıılc'l'in fit'ı;i1ıı sııııLl1khm lıaşnıda Hizunısuz fıpk

lt>tilıııt'tıı<•lı·ı·i iı..;iıı scc,;iııı lıcyr1i taı·nfıwlıııı y;r
reld i lı•dlıiı·lı•ı· n lı n ır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE Ht>ı;iwi 
lıir ı,tiin ir;iııılo lıitrııi,rPıı srı:iın şnlwlcı·iıul<• sPı;iııı 

]ıpyet i ılnğ;ılıııu:!dım ii nı· · sftllt lığuı dl'l i ği \i:~,ı·ı·i 
lll' }ıil'l<fq~ll kııtl\ll' \'(' Siltillik diit•f lıtt'll fıttdlttı 

sir•iın ili' lınğl:ınıp g'!'l'C'k lın sit·inıin düğ'iinı ypı·

IPri \ c• gt•t·Pl< l<i'ığ-1ılııı ııı:lıı n il ı• ıııınh1 ıu· ılPl ik
Jpı·i ı-wı:iııı heyt•tı lıtl·al'ııııluiL nıiilıiiı· ınnıııu ilı ~ 

ıııiilıliı·lı•ııi1· . Nııııdık, hc·,ret in kanıı·iyJc ı·ıııiıı ' '" 
ıııiiııusip lıiı· yrı·r koımlnnık ııınlı:ıl'ıızasıııa itiıın 

ohıııu1· \ '1' ı·rh•Ni g-ün sııııdı~ııı ıııiilıüı·lcı·i lıt>yl't 

ı;ı· ıııııııyt•ııı• l'dildiktı>n sonra :u:ılıp yinr sPı·iıııl' 

lıu~luıııı·. 

OTUZUNCU MADDE - 2:~ 1ıı•ii ırıadılı•.'' •' 
göı·r tıi) i1ı ııltıııaıı seı,:iıu zaııı:ııııııııı soıın pı·ıııı· · 
ı-:irlı~ nı·ttl< IP)" pııxıılıısı kulııtl ııluıııııayıp, lıii 

tiiıı s•·ı:iııı hP) ı•t i iızası lıuzıı· ikı•rı sııııılık :11:ılıı· 
ve al ılıııı ınısulalar lıiı·c·ı· lıiı•cı· sayılılıktıııı suıı

ı·a tı>kı·ııı· saıııltğa kııııııı· \e (Xı·ı·iııı ı;;ıı\ırosiıw şu 

l<adH.l' se<;ıı1eıı l!'t'lip, şu kaılaı· pnı-ıııla nt ılıııı:;ıt ır) 
di.' 1' lıı•ıııl'n lıiı· lusn zıdııl lulııhıı· 

oTUZ BİRİNCİ MADDE - :-l:ıııılıldıı ı·c·y 
veı·enll't'iıı ı-cııyısınılaıı ziyndı> pusnlu zııhııı· ı·ıll't' 

si' fazlası aı,:ılıp uknıınındıııı yakılır. Va7.la pıl

tılllıt nt:ııılar lıııkkındıı gol'ı·ekli 1ııkilııtt .vııılıı· . 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Rey ııwıu lal:ırı
ııııl sa) ısı lı i tl i k ten I'!(IJıt·u. pusulala ı·Jaki isiuılı•ı· 

ı.ılfabe .sirnsiyle hüyük lcaKıtlar lizel'inde tusni [ 

<ıluııuı· \'e lıu esnaıht :!fı Hcı rnaıldPılP yazılı hü
ki.iuılenı dikkat cdiliı·. 'l'asnit'e lıaı;ılııııdıktıı ıuu 

a.yyeıt zııııııın zııl'l'ıııun t mm i [ edi lecek knd:ır 

I'I'Y ımsulusı sııııılı ktau ı·ı kur ı lı p 29 nı· ı ı 1ııudık 

nin tiır·ifutı ılıtiı·ı•siııılı• tl'kt·aı· ıııiilıiiı · lt>ııiı·. l~u 

sıın•tle ılı,vuııı olıuıaı·ak tusııif ıııııauıdı•ıo:i IJit . 
likten soıım st•ı;iııı lıf')l'li l:ınıfrııılaıı; (:4t>ı;iıııe 

:;ııı 1<aılnı· st"ı;ııwıı iı:ıtiı·ıık ı•lıııiı;ı \ 'e ımııılık ıH:ıi 

Jığı zanııııı zıtlııır ı·ıiPıı :;;ıı kadar l't'Y Jııısula-ıı 

lltll sa~ ılıp l:ısııil'i lll'liı·t•siııdı• Cili'ıtı şıı Jwdaı· \C 

rililll ı;;ıı luıılaı tı •y ıılıııı~ \'(' riitıı, filfuı ckiiı•ı · i.\ ı•l 

kazaııııııı;ı ıııhıklnı·tııll glisteı·ir lıiı· ıııuzlıııta tıııı 

z iııı ol IH!ttp !'i cı: i 1 ıı C\ 1'!1 k 1 \'C s;ı ı ı ıl ıldıt 1 H' ı·al ıı•t · 

tl'fli~ lıt•ycti reisliğiııe \'CI'iınek iil\ı'l ' l' tıı!'ı·l,ı·z 

dı·H sı•ı,:iııı ı;ıubcı-ıiııe ı·cis olaı·ak güııılı'l·ilıııi:;ı olııll 

zuta tcvdi olunur . .b:kscl'iyct kazaıııp ikim·i . <'•;
men oluıılaı·a ııyı·ıca cı;iııı lıcyı·l i tnı·afmılu11 

lıiı· ... ıııuzbıt1a \Cl'ili1·. Buıılıu· lııı ıııııt.lııılulııı·ı 

vil[ıyPI veya kazu ıuctkezlerindeld tefliı;ı lıl•yl'ti 

ı·eisliği1ıe güsteı·ip kuyrleltil'iı·le1·. 

Bil ::nı· ada, me b us seçiw i iı,ıiu tefliı;ı lıf',YI'I iııin 

bulunduğu yenle hangi gün ve saatte bultuuııa
ları luzıuıgcleccği ikiııci seçmeniere teııhih olu 
nur. .Mıızbat.tuıuıı kayucllirlılck ü:ı:erc geluıe

miş olan ikinci seçmelllere tle hangi gün ve ım
ulte Jıuzıı· lıııltııııııalııı·ı lil:~.rnıgı·h·ı·ı•ği da\· ı·tııu

nıelerlo ihtar olunur. 

OTUZ UQU'NOtt MADDE- .Mcl.ıwı sec;ııuı 
için tfıyiıı edilen gün ve saatte lıazıl' lıuluııuı·ak 
ikiuci scı~ıne.nleı·c arkula tr teftiş heyeli mü lı ııı·u 
ile ruülıül'lii ı·ey pusulıı.ları da.ğıtılıı·. Ikinci ~ı~ı;ç 

meule1·dım Jıcl' lıiri uıelıusluğa nauızcUıklı•ri sc
çim ıuulıalliuJe usılmı~ olıııı kfığıUurla i.lau 
,•Jilııti~ olan :~.at \enhııı 'iliıyct i ı; i ıı ne kaJaı· 

uıcLwı. seçilecek ise o kada.ruu keııdl puslasıııtL 
ya.zaı·, yazı Ll1ıuiyen olursa heyctiıı tuııln olılu
fiu Inahalden c;:ıkıııaruak ~aıtiyle o ..ada e nı ıı i yeL 
<ıtliği birine yazd1rabiür. Pusula.yıı vilayı·t 

içiu seçilecek auedden fazla veya nuksaıı isılll 

yazlln'Sa 26 net made hükmü tatbik olunuı·. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - 'l'eftiş heyr 
tiııin toplandığı ouıı.dıı. uıasa üzcrind \'e ortn 
smda yahuz lıir pusula girebilectık kadar delık
li bir sandık bulunur. ltey pusıılaları atılına

dau öuce sandık açllıp, içi boş olduğu hazır 
olanlaı•a österildikten sonra kilitlımiı· ve kilit 
üzerine büyücek bir· kli.ğıt konulup üzeı·i terti~ 
lıeyetin,!u resmi ve ınevcut seçnıeulerJeıı üı;ü
nün :Latl mühürleriyle mühürlenir. 
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OTUZ BEŞ1NOt MADDE - ~andrk kapıı 

nrp, miihiirlendiktrn sonra. ikiııci NE'ÇtnPler ~ıra · 

si yle d aYet olunup, ellerinedki pusulala ı·ı ı-;aıı 
d.ığın i~ine atarlar. Atarken elleı·iıHlr l•ir pn 
ı:ıulnclıın f<ızla nlıııamasuuı. dil<kat. ohınııı·. 

OTUZ ALTINOI MADDE- ha;~,ıı. dıılıiliııılr 
ikinci ıwı,:nırıı seı;ilenlerin onda ı-;d<izi ı-H•ı;inı ,:{ii
ııiindu rrylerini kullannuşsa sandık :ı<;ılı]J ıııdnıı-;
luğa rr.'' kur-mıanların isimlerini lııı\ i ol;ırıık 'i
layC't ıneı·kczindeki leitiş lıt•ydimı göııdt•ı·i lt~ ı·('k 
ınazbataıun tanzimine ha~la.nıı·. ~ııyet wuay
yen olan ~ünde mevcut. olnnlıır kazıının ikııwi 
Re~ıneııl eri u in ınecmnnıııtn onda sl.'kiziııılt•n u;~, 
iso sanılık aı;ılmayıp Jeliğitı ii:t.cı·iıH· lıiı· kiıüğıt 
konuhıp tdti~ heyetinin reı:ını1 ve ıııc\ cut iluııı-i 
ı-eçınenlerclen üçü..:ıiin zati ıııiihii!'lrriylc ıııülıiiı · 
lonir. Hazır bıılu.umıynn ikinc·i s rııwnhıı· ge
linciye kadar sandık cıııiu bir yerde saldanır. 
Gelın' · ı· · ~ ıyNı ı uııcı seçıııcıılcı·ı• en kısa zanınııda 
gelmcleı·i i~iu giin tiıyiıı \C llükiiıııet turntın
dan kcııdileriııc tebliğ olunur. 

.. OTUZ YEDlNCt MADDE - l\lııayyı•tı olaıı 
guııdtı teftiş hcyt•t i taı·n Cıııda ı ı sandığı rı ılcliğ'i 
açıhr. < lc•lcn ikiııci sc~ııHm !cı· t'('Y pwılnlıırım 
Rıınrlığa atarlar. Du da\ ct.ten suıını dıı <Y •lıniven 
ikinci se~menler lieklcuıuiycrek ı;aııd7k a<·~lıı·. 
:::>audık açıluıktaıı sonı·a gclı•el'k ikiııei :wçı~H!tı
lcı· aı·tık ı·eyleriui hıllauanıa~lar. 

OTUZ SEKtztNct MADDE - '1' •fl is heYeli
nın lıuznrunda sandık açılınea ılk önco atıüu; pn
snlalaı· sHyılır ve aynen lıircr, biı"r ukuııup, ya
zılan isimle!' kayc1oluııur. Bir i~im pnsulular

da tekerrür cttiln;o ismiıı kar~ısına i~ııret olıı 
ııul'. Bu :m~tlo pusulalarııı hepsi ukuııup yuzıl 
ına..,ı bittikten ve 26 ncı ınaJd nin U, <), 
D, E fıkraları uı.ı.zaru aluıllıktan sonra 
her ~ir zalın ka.zaudığı rcyler toplanıp nHll\batası 
tauzını vo teftiş heyeti taı·afıııdau iıııza edilir. 
Bu nıa:t.hataua rey kazananiann iı:ıimleri ve ka
zanıhkJarr rcy ınikt.al'laı·r ı·akam ve yazı ilc y<ı 
zılır. Bundan ba.'?ka kaza naıuıııa s<·~ileu ikinci 
s~çıncııleı·i n ıniktaeı ilc Luıılatdım kac,;mm sc
çınıo iı;ıl irak ettiği tl u ıuazba.taya i~·cl olııııııı·. 
H u ~ckiluc lıaurlana<•ttlc nıazlıa (anın bi ı· smct i 
leftiş heyetinde saklaınp asıl nüslıa da kaza 
ka.ymakaınlığı vasıtasiyle vilfı.yct mcrktozindeki 
1tıftiı$ heyeLine gönderilir. Vilayet merkezinde
ki ::ıcı:im hakkında da bu suretle muamele olu-

ııııı·ıık ' ınıızbııtası ~anzim nlunur. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE l\ıı;~,:ı tl'f-
t iş lw,\ ı•tlı•rim·e l:ııı:t.im edilip g-iinnrrileıı uınzlıaı ;ı. 
Jııı· lnııınnı oılıııH·ıı \ iliı~ı·t ıııı·ı·kı·zıııdı·l\i 'l'< · ftış 

lw.nıti ,-;ılinin J'l'isliği ııltıııda luıılıııııp Nl'<:ilrıılrrill 

isimlrl'i V(' loı:t.:ınntkları ı·py]cr tl'shit olnııur. 

Bııııl:ırı1:ın cıı :t.i)·nrlc ny alıııılnı · ııı ıııf'lıns S<> 

!;il<liklcl'.i ıııazhafn ilt' tesbit olıııııır· . :-;:ıı~ el lııı 

st•ı;inı lı·rdeıı 1'1\ a?. rcy ıılanııı ıı lılığı rı•yı• ııı ii~ıı vi 
ı·ı•y ıı lııuş ha., ka lı iri \'arsa lır,rııl huzıırnıHla 

amlaı·ııHln. kura r:cl{tl ir. M ehııs ı->f'ı:ilı·ıılı't'ı• Inı 

lıry<"l l;ırııfıııdııu inı;~,nlı hircr ııın;.:hnta vcı·iilı· . 

llu ııw;~,lınlıılnrın <ı)Tıc·a iııızıılı ikiı;;t•r ı-;ureti vi· 
lıi,\ ı·ıı:n Dalıiliy<' n•ldllrliıw göııılcrliı·. Yııldilı•t , 

"ili'ı)l'fl<•l'll<'ıı gclrn ııınzlıntnlnı·ııı lıiı•(•r lnıı!'silli 

,\l<·ı·li:-.ııı <H:ılız;.ıııd:ı ı:iij iil< ,\Jillı·t Mı·l'lısi Heisli 
ğ-i ıııı Yt>rilııwk iizen• Ha.ı;;,,cld'ilelı' gönderir. 

KIRKINCI MADDE - Uıııuuıi ııwhııı;ı s ~ı 

ıııi ıot;nıısııula lıir ımf ııııılıtelit 'ilii.Hilt'rdrn uıe
lnıs ı:wı;iliı·s<' lıuıılnı·dan hıııı~isiııi lt•ı·cih t'l tiğ-i 
kPıalisiıııiPıı sonıhır. '-'l'ıdıus olun zat hıt snı·gıı

~ ı\ st'kiz ~iin ?.ıtı·fınıla c·ı•\ ap 'pı· ıııej!ı• ııır<·hıu·

dııı·. l~n yiizılt>ıı u~t·lıııslarııı snyısııııhııı ııol<sıııı 

lıfı•nl ~ıhm vi Hı,, dfıo yeniıkıı . ('ı;iuı yııpılır. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - :·kı;iıniu lıitnw · 

ı-iııdıııı soı•ıııı kaza H viliiyl'l. ıııcrktozlı·ı·iııch•ki 
lt•fti~ lıe) ' otleri, sı!<,:iıne ait tldtt~ rlerlt- sHir ı·.nu 

kr gele ~ek umumi scı;inw katlar s:ıldaıııııak üzere 
ıııülıi.iı·lü bir saııılık iı;incl lH'it-diy • idnn•siuı• 
tpsliın ederler. 

KIRK lKtNOt MADDE - 1'l'şlüliLtı I•}sıı~i
yu kaınuıu hükümlerille gÖt'(' ıııl'lıusluk lıaklo 

t:lil veyıı siikıt ulau veyahut ,-efat cdcıı uıchn:-ı
lııı·ın yeı·leritıı:' di~edcriuin st·çilıııcsi içiıı keyfi· 

yel. Dahiliye wkiılctin.t·c hunların ınPlıuı; lııı 
lunrlulduı·ı ,. l~.)l'llcro lt>lıliğ' olumu·. Jkiııci seç. 
lll<'lll(•t• ılavet ohınaı•ak, hu rasıldaki esaslar cln
ircsindo seçim mnanıeletsi nctieolenoil'ilir. Hu 
gibi ara seçiııılrı·l• başlamndan eyvel yaprlarnk 
yoklamada ikinci :>cç:nıcııkı·d<'ıt hir kısııııınıı Yr
rat. Yeya ha.ı;~l«.ı lıir vilt1yel mıkll•ttıı(•]pı•i Vl'):l 

Nc~im lıaldaı·ıuı lolybetnılH•lı·l'i ılolayısi) • l<> :ıfi n 
cı ınacldeıl yıııılt ıııımlnn k<ıyl~tıl<lıığn aıılıı::;ılır· 
sa ilk öucc al'ılan ikinci scçnıellleı·in yeriu' oit. 
bulundukları 'seçim şulıelcriıwo diğerlcd seı;i
lir. 

lju kadaı· ki, il<inei ı:ıcı,:ıucıılcı·in ı::ııyısı :JG ncı 
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maddede yazılı onda ııekiz nısabınm aşağısına 
düşmediği müddetçe yaplacak aı·ıı seçimlerinde, 
umumi seçimdeki ikinci seçmenler yektinuna 
mü tenit ıusap aranmayıp, fiilen mevcut olan 
ikiıtd ı:ıeçmflnleı-in oıırla ııekizi ile iktifa edilir·. 

Namzetlik il&nı 

KIRK ttÇUNCtt MADDE - Bir vatandaı;ıın 
ııanızc1 liği kaza tefl iş heyetlerinin seçim ı:ıalo

Hnndalü levhaya yazılmak için vilayet 1t~f1i~ lıe · 

yel i riyaseHne: 
A) Vatandaşın siyasi pııı · li lnnı:fınrlnıı iı.; . 

m inin bildirilmesi; 
B) O intihap dairesi seçmcıılcriııden 300 1\i 

ı;;i n in ) azılr h ir vamka il o müraraat etmeleri; 
U) Nıımzetliğin.i istiyeıı ve Rr.çim ehliyetiııi 

hair. olan 'uh.ınrlaı;;ın hizzn1. i"lirlıı i lo tAlep cl mc

si; 
1 zimdir. 

Seçim ma.sra.fla.rı 

KlRK DÖRDUNCU MADDE - Tofli'1 he
yetlerince ınerke1. ve nıülhakaltaki S{'çiıu :;ıııhe
IP.rine nıenmn·n göııderilen zevatııı ualJl vasr
taları ii('J'et lı>ı·i ile harcmıh l<f!I'Arnamesinc göre 
' 'erilc<•ek yP\'lniyelel'i ve seçimo ait saiı· blUiiıı 
nını;ınıfloı· lllıtllrılt uıııvazeneolcn vel'ilir. 

Seçim cezalan 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - Hıılıh' .ııl , ,, 
ı-. 1 ıy :11lr 'ı· sıl'at lai<ııı:ırak \ı>ya knunnı•ıı ı-.ı•

ı : itll hııld\ıttılıııı lllıılıt•uııı oldııgııım ı-uıklıynnıl-. 

],ı · ııdisiııi ıwı;itıt •lcftc:ı•iııc· yıııı;rlıruıllııı· vı·yıılıııt 

ııdını n• so,\· :ıdım kas1t ilı• ıııiikencl' luıydl'l 

tirPııiPr ltıı· u.rıl;ııı lıir sı·ııı:yu lwrlııı· hapis vı· on 
tiı · :ıdtııı l'lli liı·ııya kııılıır :ıgıı· pııı·:ı Pr7.nsiylc ı·P · 

1.11 l:ı ltılıJ'Ilıdaı· . 

KTRK ALTINCI MADDE - l·~vvrlki ını-ıd 

ılrrlı• ıııisll•ı·ilrn stll'l'llel'lt> kcıt~liı;ini Hrı;iın dd 
jıq·iıw kaydı·ttirıni~ 11ldıığıı lıııldr vPyıı sc·ı;iııt 

.\(•flı• riltı· kayıtlı lıulıııuııı ılit!;cr lıiı s~>ı:nH•ııııı 
;ırl , ,. ,..;ııy~trltJtt yr• sıfalıın sıılılr ıılııı•ak tııl<tlHt 

rak yı•yıı spc•im h:ıldn ıılnıııclığı hıılclıı yaıılı~lıkl.ı 

isıniitiıı ıii'J'tt•rı : gı·ı_:il'ilıııilj lıulnıııuaımıdau ka-
: ; .1 it'adı• l'ıll't' Pk r>y vcı'clılcı· allı nydıııı iki 

., . 11 ,., · ı· kadııı· ltup is ve on liı·ıırlan yüz lirayu ka
~l;ıı · .ağır pıırıı ('I'Zaı-ıiylc cezulandıl'tlırlaı·. 

K.IRK YED1N01 MADDE - 26 ve 33 ncii 
uıarldPleı·p ~iin• sPı;ıııenlPriıı reylct·iııi yazdrrdığı 

ı, iınst•J,.ı· . rry pıısulmırnıı ser;ıı1eıılcrin siiylerlik
lPI'itırlr·ıt hm;l<a l1ir ıs , ılıı-ıın :ıdmı \ ' C ııoynrlını ya
"'nı·lnı·ı;a hiı· ıı,rrlrın nltı aya kııdıır hnpis VP mı 

liı·aılaıı Plli lirH~' H kııdııı· .ı~ır pnı·:ı Przııiylr cı>zn

l:ı ıırlırıl ıı·l:ıı· . 

KIRK SEK1Z1NCİ MADDE - l\leltuR Yl'yıı 
ikiııc·i S('ı•nıı•ıı oJıııak yıılıut uiğcr hiı • f'!HiıSI IIH' 

h11s \ı·~ıı ikiııı·i s!'ı:nwıı spı:1iı·nıı·k kustiylr sı•ı;

tnı•tıl!'ı·i lırı· ıır sıll'rtlr oJuı·sıı olsım ](llı·kulım 

'<'.':ı lı11 sllı·ı•tlı· ıwr,mııyı> tp~\'İk iı;in spı:ııırıılPr'P 

pııtıt . t');\11 vr s:ıir ınf'nknl yp f!Hyriııwıılnıl ın:ıl 

, ı•ı·ı • nlı•r YP, ·n lıPrlı:ıngi hir snrdlr ıııı•ııfıı~d tc 
t11i11 \'<'YH vnılerlrııler ve hu mn,kı-;ıılla v<•rilrn 
tıt:ıllnn \1',\H \nit. n•yn tPrııiıt nhııııın ttıPrıfııni 

J!'ri kalı11l PdPıtlrı· v<•yıı lıir ldmse lı:ıkknıclfl rey 
wrııtl'h 'ı·y:ı V\·ı·rli1·nıpk ynhut vcı·mek1ell im
I iıı:ı iı:iıı, l)p,·h·t. vililyP1 , helPel iye, l<ö.v veyıı 

lıttıtl:ll'tll kurrltıkhıı·t lıııı• liiı•lii ılııiı·c• Yt',\'11 ınü

Psscs .. lrı·ll' ı-ıııir ~mnıP ıniirss<'RPirı·i mrıııuriyrt 

vı•y;ı ıııiisfnlıd!'ınliği wyn httı-ınsi 1ıir.mr1 vnit 
,.,. loıltı1l PılPııl('ı' ild n:nlaıı 1 ııy:ı k;trl:ıı· lıfl 

j)is , ı• yiit. lin11lan lıı·s yii". linı~·;ı kııılaı· ai!ır 
ımı· :ı ı·ı •z;ısi~ lı~ !'l'Zıt hıııclınl rrlcıt• vr Int Rllt,:li\1'1 

i<;li~rıılı'l' ıııı>nıııı· isl'l!'t' miil'hhrden Vl',nı ııııı 
,· ;ıkl<:~l!'tı ttll'llllll'iyı·ltı·ıı mıılıı·mııiyı·llrrinr Jıiik

ııınlııııuı•. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Hry sanıh
ılıgıuı sn l [ı h i :: Pii hııriı·indr ar;An, sr~iın işiııı> ait 

•lPr!ı'l' , ,. rpsmi ı•vı·ıık1. tpfti~ ""~:ı ~ıtlı(• fleçim 
lıı·,· t'llı•riııı•ı· 11sıtlilnP ı.riirı• U\yin olurırın ıııüddri 
iı·i.ııılı· lll'tldı ı ılnı•ıııı i, tiinluı-ı vı>. ıırı:i1ıı Pr1vrlleı·i-
11.i ,.r , .... ~. pıısıılalnı·rııı a lıın, lwpııı·uıı, pilı•ı.;a lı ya ll 
noy:ı ı:alaıılııı· 1ıiı· Ht'nrrlcn iiç srnr.y<>. katlar· ha
pis , l' yiiz linırlı11ı hi rı liı•ııy,ı k::ıı1ıll' nğn· pıırıı 

ı•ı•zasiylt• ı·<•zıılıtıırlırılırlıtı·. 

ELLtN'Ct MADDE - llPr<·l, zor· kullııııınnk 
sııı·ı·t i~ lı•, ı,:ı•rpJ, lllt'ttıııı·iy<>tlen ınıılınını rtmelt 

\'!',VII ~altsını ~· nlı11l :ıih·~iııi vt>ya Rl'I'Vf'lini zara
ı 11 ıı~ı·;ıtıııHl< tı•hıliıliyl«' lıir srr,nıeni ı·ry ver 
ıııp\d!'tı vaz 1-(l'<;:ircnlrr vey:ıhnt rt>y vcrınr~e ic
lıaı· ı•c !ıoıtlıır· ii ı; ıı,vcluıı il<i ı-ıen<>.yr. kııılıı r lıapis YA 

l'lli li1·ııılaıı lır~ yiiz lirııya ı~ıırlaı· ııi!;ıı· pııt·ıt <·ı•zıı 

si.vh• ı·ı•xalıııtılıl'ılrdar. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - Ycıhııı hııll('r·leı· 
y:ır:u·nk VP iftiı·oda. bnluııar:ı' VP sait· hilr vı• rlc-



-17 
siseleıı yapa.ra.k seçim işlerini bozanlar veya
hut bir veya daha ziyade seçmeni rey kullan
ınaktan vaz geçirenler yahut toplu ve korkutu
ru hareketlerle teftiş ve şube seçim heyetlerinin 
işlerini ihlal ederek seçimin yapılmasma ve her 
şahsın Sf'rbet.s~e rey vennesine engel olanlar üç 
ayıian iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş 
Yiiz lir11yn k:ın:ıı· tığrr para ı·rzasiyle reınlandın
hrlıır. 

ELU İKİNOt MADDE- Teftiş veya seçıın 
~uhe heyetlerine kar.şı seçim işlerine mılni ol 
mak iı;in her ne ınıretle olursa olsun cebh· YE' 

şiddet kullananlar nya huna. teşebbi.is ('denler 
ii(} senı>rlen h<'~ seneye k;ıdar a.iır hapiı:ı cezıısiylı> 
~'e'Zıı.lınıdıl'ı)u•. C:üriim birrlen ziyad<' tefti& vrya 
ııeı;irrı ~nhe heyetlerine karşı icrn olunmak üzere 
evvplcc teı·tip edilmiş V(l ittifak ilc yapılmış bn
lııııımm faillf'ı•i beş ııen<'df'n on b<'ş seneye ka -

dar ağır hapis cezasiyle cezalandır1lnlar. 

ELL1 UQUNCtt MADDE - Seçim işinden 
doğan amme hukuku davası seçimin bittiği ta
rihten itibaren altr ay içinde açılmadığı takdir
Of' tııkihıı.t . yapılamaz. 

ELL1 DÖDUNCU MADDE - Lıtilıabı ıne
hnsıı.n kanuniyle zeyil ve tadillerini ihtiva eden 
~20. 385, 1079, L760, 2598, 2631 sayılı kanımlar 

luıloırrlm ı~trr. 

ELLİ BEŞİNOİ MADDE - Bu kanun neşri 
1 a ı· i hinrlen ınnteberdir. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Bu kanunun 
lıiildinılrı · ini im·aya İcra eVkilleri Reyet.i Dle· 
llllll'ılıı ı· . 

16 Kanunuevvel 1942 



3. Dahili nizamname 

BtıılNOl BAB 

Meclisin teşekkülü 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimarnın bi
rinci inikadının ilk celsesinde, daim) reis inti
bab edilineeye kadar, azawn en yaşlısı muvak
katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten kiitiblik ma
kamında bulunurlar. 

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en 
genç olduklarının evvelden tedkikı hususu, va
zifeleri yem Riyaset Divaııının intihahımı kadar 

deYaffi edecek olan, İdare amirlerine aiddir. 
Devre, tecdidine karar verilmediği halde, 

dört seneden ibaret olan intihab müddetidir. 
!çtima, her teşrinisani iptidasmdan gelecek 

taşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir. 

tnikad, Heyeti umumiyenin muayyen gün
lerde vaki toplanışlardır. 

Celse, her inikadın teneffüs tatilile inkita8 
uğrayan kısımlarından her biridir. 

tkinci madde - Muvakkat Riyaset Divanı
nın teşekkülünden sonra 'l'<'şkiliitı Esaqiye kanu 
nunun 16 ncı maddesi mucibinee mebuslar in
tiha.b dairelerinin hece harfler; ımaaile tahlif 
olunurlar. 

Tahlif, Teşkilatı: Esasiye kannnundaki yemin 
mctnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumakttr. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da 
ilk eelsede bn rasi.mı>yi ifa ederler [•]. 

ttçüncü madde - Tahlif merasimini müte
akib daimi Riyaset Divanı intiha.bı icra edilir. 

Dördüncü madde - Riyaset Divanınm va
zifesi bir tçtima içindir. 

Beşinci madde - Riyaset Divanı : 
1. Reis, 

[•] - Tahlif için,mebusun intihab 1nazbatrumıın 
tasdik edılmiş olması Lazım gelmez (Z. C. Cild - sı. 
Say fo. - 9. ts. IX .1990 vo Z. C. Cild 5 • Sauıfrı .'J 11e 
19 • r; vıı 15. IX. 1949). 

2 - Üç reis vekili, 
3 . En az ikisi münavebe ile Heyeti umumi

yede hulunmf!k üzere altt katib (Mua.rldel : 27 
nisan J 933), 

4 • Üç idare amirinden mürekkebdir. 

Altıncı madde- Riyası>t Divant, gizli rey vı> 
rııntlak ekseriyetle intihah edilir. 

Mutlak ekscriyet basıl olmadığı takdirde ay
ıı i n su le t viikan ilünei defa intihah i cra edilir. 

Bunda da mutlak ekset'İyet basıl olmazsa en 
ziyu(le izııfi ı>kııeriyet. kazananlardan istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlnr hakkında 

üçiinC'i\ flı>fa re .H müracaat olnnnr. 

Rıındıı izafi ekı;rriyE'I kHidir. 

Ür) \ı>ı'nı> trsavi nlıırs::ı Inıraya miırrıcaat edi · 
ür. 

Yedinci madde - Reıs, reis vekılleri, kntib
leı· , ldarı~ aınirJPt'i için ayrı ayrı ı•ı>yı> m\ir:ırnnt. 

nlıınıu•. 

l{ry vnrnkalnrıııa rı>iR için lıir, ı·ris HkiliE'ri 
ıçın iiç, kiHihlcr içın alt ı, itlın·ıo iı.ınirlf'rı i~ in 
iir; isim yazılır (Muaddel. 1~ ıuıırt 1!135). 

Sekizinci madde - lhıiıııi l{ı ,\aı..e t J)ı,;ıııınııı 

iııtıhahı akahincle RPisiC"nnıhıırıııı iııtihııl11ıııt 

lııı~Janır. 
Reı~icüınlııır gb:1i rf'y Vf' nıııfl:ık r){Sf'rıy+'tiP 

intihnh edilir. 
Bu iııtihahiln ı·rylf'.rin tasnifi için lnıı·a ilr. 

dokuz n:ıebus tefrik ve l'<'yler Heyeti nmnıniye 
salonunda. açıkça tasnif olunur. 

tntihabın neticesini Metlis Reisi HryPt i nnııt 
miyeyc bildirdikten sonra Rcisicümhtir ıntihah 

olunan zatr haztr ise riyaset kürsüı:ıünü işgale 

davet eder. 
ReisieuınhUl', riyaset kürı:ıüsüne çrkıb Te~kila

tı Esnsiy kanumınun 38 nı•i ınaddrı:ıi nmcıbince 
yüksek sesle yemin eder. 

Ondmı soma kfırsüyü Mrrlis reisine lıırııkır. 
O da inikada derhııl nihnyct. \·eı·ir 1"1. 

f*l · C~ltteye 11ihayet verilm,.kterlir. IV. ve l'. Dev
reler. 
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Dokuzuncu madde - !ntihabı esnasında Re

isicumhur hazır değilse, Meclis reisi intihabın 
neticesini heyete ve intihab olunan zata bildirir. 

Reisicümhur geldikte yukarıda ıikredildiği 
veçhilP yemin eder. 

Onuncu madde - Her lçtima iptidasımla da
imi reis intihah edilineeye kadar ayni içtimaın 
sabık reis vekillerinden en yaşlısı ıuuvakkaten 
Heyeti umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabık katibler, katibllk maka
mında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat reis, 
yoklama yapar. 

Nısab varsa ve Reisicumhur o gün nutktuıu 
irad e<lecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve 
ıwne başı nutkunu irad eder. 

Ondan. sonra riyaset küı·süsünü muvaldHll 
rcise bırakn·. 

l3unu ınüteakiL dainıi Riyaset divaıu iutiha
uatıııu unşhnuı·. 

On birinci madde - Heisicuuıhurun uutku
rıu 'l'eşkilatı Esasiye kanunuııuiı 36 ncı madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
ise hilabet kürsüsünden kıraat eder. 

On ikinci madde - Mernsimi mahsusa her 
lçtiınam bidayetinde ve Teşkilatı Esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi nıucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk 
gününden evvel vuku bulan Fevkaliide Içtimala
rnı bi9,ayetinde icra olunur. 

İKİNCİ BAB 

İntiha.b ma.zbata.ları 

On üçüncü madde- Daimi Riyaset Divııııt· 
nrıı (ve icabmda Rei~icumhurun) intihabmdan 
sonra iııtihabları haklnnda şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu n1zamnameye müzeyyel uü
munesine muvaôk olan mazbatalar reis tarafın
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işart 
rey ile tasdikn iktiran eder 

On dördüncü madde - Meclis reisi intihub
ları hakkında şikayet ve itiraz vuku bulan ve 
nünıunesine mnvafrk olmayan mazbatalarr He
yeti uınumiyccc kura ile teftik edil~cek otuz 
azadan ınürekkeb Mazbatalarm tedkikı encü
ınenine havale eder. 

Bu encümeıı devre esnasında bir iş çıkınca 

toplurup onu intac eder. 

On beşinci madde - Encümen kura ile, be
şer azadan mürekkeb ihzari encünıenlere ayrılrr. 

Her ihzari encümeıı gizli reyle bir reis ve 
bir de nıazbata mulıarrirliğini ifa etlecek kiitih 
intıhab eder. 

Tedkik encümeni reisi her ih.zarl encümenin 
tedkik edeceği kadar iııtilıab mazbatalarmı kura 
ne ayrrır. 

On altmcı madde - llızari encümen, Tedkik 
encüıneni riyaseti vasrtaaile her türlü tedkikatm 
icrasrna salahiyettardır. 

Encüınen, bütün vesaik ve muhaberatı ted
kik ve Hükfunetin olanca tahkik vesaitine mü
ı·acaat edebilir. 

Tedkikattım sonra. keyfiyet reye arzolunur 
ve mucibince ınazbatası tanzim edilerek 'redkik 
ericüroenine verilir. 

On yedinci madde - 'fedkik encümeııi resen 
veyahud 1hzar1 encümen mazbatalarmda gördü
ğü talil esbabı te :Hdk edip müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder 
'fe tanzim edece"ği mazbatayı Heyeti umunıiyeye 
gönderir. 

On sekizinci madde - .Mebusluğu t.alil olu
nan zat lbzar] encümende, Tedkik encünıeniııde 
ve Heyeti umumiyede kendini müdafaa etmek 
veyahud diğer bir mebus va.sıtasile ettirmek hak
kını haizdir. 

Bu hak hiç bir sw·etle mkyid edilemez. 
Müzakereden sonra Heyeti umumiye kararını 

ittihaz eder. 

On dokuzuncu madde - Muzbataları tedkik 
edilen mebuslar kendi haklarmdaki reve iştirak 
edemezler. 

Yirminci madde - 1ntihabı tedkik olunan 
bir mebus mebusluktan istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihab 
mazbatasmm tedkik edilmesine mani değildir. 

Yirmi birinci madde - 1\fazbatası Heyeti 
umwniyede reddedilen zutin yerine mebus inti
habı için riyaset, aid olduğu makama talırirat 
gönderir. _. 
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UQUNOU BAB 

Encümenler 

Yirmi ikinci madde - (:Muaddel : 7 Ni
san 1927, lO 'un teşri n 1932, 13 Mart 1935 ve 16 
Temmuz 1943) - Her lçtimaın başlangıcında va
zifeleri ertesi l çtimaa kadar devam etmek ve 
fizası Heyeti mumiyece izaiı reyle intihap olun
mak üzere on dokuz eucü.meu teşkil olunuı·. 

Me •lis vnıdfeleriyle nıüteııazıı· eııcümeııler. 

ı. .Aı·zuhal en üıneııi (25 ii.za, ıki ınuvazzat' 

katip), 

2. Div:ınr Muhasebat n ·üuıf'ni (20 üza, lıiı· 

muvazzaf kô.tip); 
3. Meclis hesaplarnun tetkikı erıc•fuıı<>tıi ( 1 O 

uza, hiı· ıııuvazza:f katip); 
4. Meclis kütüphanesi enıcümeni ( 5 aza, btm

lardan birini Riyaset divam idare fnnil'leı·i ara
smdan aJlrıı·. Bu encümene kütüphaıı rnüdüı·ü 

katiplik eder); 
5. Teşkilatı Esasiye encünıeui (20 aza, bir 

ıuuvazzaf katip), Dahili Nizamnaıne işleri bu 
encünıene ınu.havveldir; 

Bütün Hükümet hizmetleriyle müteııazır en-

cümen: 

6. Bütçe encümeni (35 aza, bir kalem ıuü
dürü, bir muavin, bir şef, şef muavini ve bir 
memur), bu encüınen kenrune bir de ı·eis vekili 
intihap eder. 

Unıumi bütçe:: ınazbata.'illıın yazılıııası ve ıuü
do.faası il mükellef bir mazbata muharririndE'ıı 
başka bu tııı •ümen bir veya ınuhtelit dairelerin 
bütçe mazlıata.ııuu yazmak ve müc.lafaa etrueldt: 
mükellef huı:ıusi mazbata mnharrirleı·i dalıi in
tihap edebilir. 

Vekaletlerle mütenazır u.cüru nlet· ( llet•e 

harfleri tertibiyle) : 

7. Adliye encümeni (25 iizıı., bir ıııuvıı.zzaf 

katip); 
8. Dalıniye eucüıneni (30 aza, bır muvazzaf 

katip); 
Bu encümen lüzum, görüldiikçe bir ı·eisvekili 

de seçer. 
9. Gümrük ve iuhisarlar enetim rıi (20 aza, 

bir ıııuvazza.f katip) ; 

10. Hariciye encümeni (20 aza., bır hlUVRZ· 

zaf kft.tip) ; 

u. İktisat eııcümeni (30 aza, l.ıir lliU.Vazzaf 
katip); 

12. Maarif encümeni (20 aza, bir muvazzaf 
katip) i 

13. Maliye encümeni (20 aza, bir wuvazzaf 
katip) i · 

14. Milli Müdafaa eneümeui (~5 tıza., bir mu 
vazzn:f katip) i 

15. MünakalaL eucüıueıı.i (20 uza, hi ı· ın.ıı

vazza:f ka tip) i 
16. Nafia euıcünıeni (~O aza, lıiı· ınııvuzzaf 

katip); 
17. Sıhhat ve içtiuıai uıuaveueı eııcünıeui 

(20 aza, bir muvazza.f katip); 
18. Ticaret encümeni (20 azn, lıir nıtıva:~.zaf 

katip); 
19. Ziraat euuüırc ui (~5 uuı, lıiı· .ııı uvıızzaf 

ku tip). 
ical.ıuıda encümeıılerin ılza ac.ledi ınuıııi He

yı::tçe daha çok veya. daha az olarak seçiliı·. 
Yukarıdaki encümenlerle tennzurlu buluıımı 

yan dairelere müteallik liiyiha ve teklifler Ma
liye unıuruna ait ise Bütçe ve Maliye encümen
lerinde, bundan başka gelen layiha ve teklifle!' 
Dahiliye eıtcüıneninde müzakere oltıuuı·. 

Yirmi ilgUnotl madde - Encümen intihabla
ı·ına medar olmak üzere mebualarm tercüme!· 
hal varakalımndan a.nlqılan ihtıaa.e •• meele-k
lerini gösterir bir cednl Riyaaet canibinden tan
zim ile baatınlır ve azaya dalrtılır n kezalik 
levhaya talik olwıur. 

Mebuslar, enctlmen azalıldarma naıuedlikl&
rini koyabilirler. 

N amzedlerin iatmlerinl muhtevi cedvel de Ri
ynsı>1~te bastlL'Ilıı· ve azayn t.lağıtıhr ve kezalik 
levhaya talik olunur. · 

Heyeti umumiyede enciimen fntihablan an
ea.k bu cedvellerin dafıtılınaamdan dört giln sonra 
batlar. 

Yirmi dördUnotl madde - Bir enctlm.ende
gizli cel.ee aıkdini vekll veyahud enetimenin tlote 
bir azası taleb edebilir. 

Gizli celsede encilmen azumdan ve vekllleı ... 
den maadası bulunmaılar. 

Gizli celse akdi müzakerenin aır olarak mu
hafazası taahhüdünü taze.mmun eder. 

Yirmi bepoi madde - Heyeti umum.i.1• ltl· 
zum göıiirse encümen azalannın adediııl 'lJIUV&k.. 
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kateu arttırabilir ve M.uhtelit veyahud Mu. 
vakka.t encümenler [•] teşkil eder. 

Bu kabil encüınenler kendilerine muhavvel 
~n intacma kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlera numara sırasında mu
kaddem olan encüınenin reisi riy819et ve mazbata 
muharriri mazbata muhal'l'irliti eder. 

Yirmi altmcı madde - Her encümen, kendi· 
ne gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri n 
bir kAtib intihab eder. 

Bir encümenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse hu.sust bir mazbata muharriri intl· 
bab olunur. 

Muvaiza.f kAtibler birden ziyade encümene kf... 
tiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Remne aiddir. 
Encünıen reisinin mazeret veyahud gaybube. 

'tinde mazbata muharriri ona vekAlet eder. Veya. 
hud aymca bir reia vekili intihab olunur. 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, ken· 
disine muhavvellAyiha veya teklifin diğer bir en
cüınene aid olduğu mütaleasmda bulunursa, es
babı mucibe serdederek o encümene havalesiıli 
taleb etmek hakkmı haizdir. 

Yirmi sekizinci madde - Bir eudimeıı ken
disine mulıavvel layiha veya tel lif veyahud alel
ıtlak lıir ruesele halckınlla uuı~l.ıuta::ıı sonı•ıı ylııe 
keudi tımıfıııdan yuzılm~k üzere ilıtidu Jiğer lıiı· 
tıncüınenin ıuülaleıısnu nlnıağa lüzuıu görüı"e 
layiha veya teklifiıı o eııcüıueıı~ huvulesini iıı
teyebilh. 

Kıızalik biı· eucüıueu diğer bit· eııcüuıeııe uıu 
ha vel bit· layilıa veya teklif veyalıuu alelıtluk 
bir ınesele lınkknıda ıuütaleasııu l.ıeyaıı etıııek 
üzet·e o layiha veyıı. teklifin kendisine havalesi 
ni isteyebilir. 

Bu gibi ulJvulue ulakauur uluıı lıeı· iki eudi 
uıeıı müttefik iseler Meclis reisi ieubuu ic•rıı 
ederek ertesi etılı:ı~e bundun Heyeti umunıiycye 
malfunat verir. 

Şayed iki encünıen araınııda ilıtilô.f ı:rkııı·sa 
. - -

c•ı -Mıwakl.:at eııcürıum, /ıı;r encii1ııımdım CL ·a al~ıı 
ma~ sur~tile! Mııhtı~lit encümıeıı, iki vcyu. dahC: ziyadı; 
encılmenm lnrleşnıesile teşkil olıtıı11r (Z. C. Cild ı. Sa
vıfa 59- BS/V/1991). 

• Bü· enciLmen kt:ıulisinıı ınuhavvel bir işin 
'.'1~yu.k~O;l ı•eya m.uhtelit b·ir encümeııd tetkikiııi z 1c'lleb8ılır (1 . IV .1942. z. C. S. 65 ve s . Vf , ı 9J,i. 

. . . 97 :98). 

keyf.i.yet relli tarafınuan Heydi ıuııunııy ye teL
liğ olunarak mesele orada ınüzakeı•e ile halltı

dilir. 
Mütaleası soı•ulan eucüınen ıııazl.ıatası, iliğıır 

uıazbatalar gibi lıasılrr ve azaya Jağıtılır. 

Yirmi dokuzuncu madde - Encüınenler 

kendilerine wuhavvel işleri.n tedkikinden başka 
lı iç bir işl meşgul olamazlar [ • 1. 

Otuzuncu madde - l<:ııcüuıenlcı· Meclis bi
ııalıirında ve kendilerine lahsis edilen odalarda 
toplanırlar. 

Otuz birinci madde - BııcÜllleıı ı·uzııaweleri 
cııeilwenler tarafnıJan tauzim \e bir giliı evvt:l 
bütün vekiliere \e mel.ıuslaru ilı1ıı olunur. 

Bununla lıeralıet• uı üstucel Lııı· iş çrkarsıı Mc e· 
lis ı·eisi Hyahud eııeümen ı·eisi uzayı lıusmı1 vıt

sıtularlıı Ja loplayabilir. 

Otuz ikinci madde - Azadau eu HZ ü~te Lil'i 
lıdZil' buh.ınınauJkça eııcüıueuler iıı ik ad euewez 
ve ı•eye uıürucaat olunaın11z. 

Otuz üçüncü madde - .Müstaceliyeti Hııyeti 
lıwnuıiyeue kamrlaştn:ılı.ıı maddelerden başka 
uıuhavvel işlerin müzakeresine ancak kn·l{ se
kiz saat sonra başlanır. 

Heyeti umumiyede milzakere olunun bir ka· 
nunuıı eııeüuıene iado olnnııııış bir veyahud da
ha ziyade maddesinin ıııiizul<eresi Luııdnn ıııüs

tesnadır. 

.Mulıavvel ev l'llk eııcünıeıı uzusındaıı ue~l ta 
ı·ufnıdan istendiği takdirde veyahud reisiu tı:n 

sibi iizerine eııcümence bust1rıln·. 

Otuz dördüncü madde - Her eııeüwcııiıı 

ııılizakerclet·i lıulasataıı ı.aptediliı·. 

Şu kadar ki, encüıueıı kııı•a ı• vcriı·se harfiyen 
zabıt <la tutulabilir. 

Aznııın isimleı·i zabıt t•el'iJ~siııd~ tasrilı olu· 
1ıtu·. Bu zabtı uza imzalar. 

Eııcüuıen uıazbutıılurınr ı·ei~, mazuata ınuhar· 
riri ve katibden manda uıüzıı.kerede hazır bu
lunmuş aza <la inıznlar. 

Encüuıeııler mazbatalarııu !eclis riyasetine 
veri!. 1 

[•) - Encümeııle1' kanuıı teklif nlı;nıtzlı<t' (Z. C. 
Ci/d !, Sa1r1fa 1!1 • 9/l/191!8). . 

Fakat kendilerine verilen, lllt:& · ll.i bir te/11ır tal•· 
bini kanım şekline ko]labilirler (Z. C. Cild il. Sa1Jıfa 
11/l : lSl · BB/ l/19i8). 
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&iyaset bu ruazbataları derhal bastırıp azaya 
dağıttırır. 

Bu suretle basılıb dağıtılınayan ruazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti umumiye, mazbatalarrn, Resmi Gazete 
ile neşrine de karar verebilir. 

Eucümeu mazbataları Riya ete verildikce re
sen zabıt ceridesine ve ruznameye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu babda aza tarafından itiraz vuku Luluı·sa 
bumuı sair miUakere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli lazımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, m az batada ru u

ııarralı bnlunmaclrkca, tarafından ·imzalanmış bir 
uıazbata aleyhinde encüınen azalal'Indan biri söz 
söyleyemez ve ınazbata mulıarririnden İstizahat
ta bulunamaz. 

Otuz beşinci madde - Bir layiha v~ya tek
lifi, Heyeti nnıumiyede, başlica aid olduğu eıı

cümen müdafaa eder. 
Diğeı· bir veya daha ziyade eti('Ünıende uyui 

layiha veya teklif hnkknıda miizakere geçmiş 
ve mazbata da tanzim kılınmış ise o encümeıı
ler yalUIZ kendilerine aid olan madde veya lı
sımlaı·ı nıiidai'aa edel'lel'. 

Otuz altmcı madde - Encümenlere muhav
vel bir layiha veya teklif, havalesi gününelım 
nihayet bir buçuk ay "içinde Heyeti unnımiyeye 
gönderilmek lazımgelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi neti 
celendiremezı:ıe esbabı mucihesini Heyeti umu 
ıniyeye bildirir. 

Aksi takdirde Tllezkfıı' layiha veya leklifiıı 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hü

. kümet veya sahibieri istemek hakkııru haizdirler. 
Bir encümen tarafındau diğerine muhavvel 

oıesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil ol
mazsa esbabt wucibesi bildirilmek muktazi
dir [*]. 

Otuz yedinci madde- Encüınenler, kendila. 
riue rnuhavvel Hl.yiba veya teklifierin ilk önce 
Teşkilatı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
wugayir olub olmadığını tedkik etmekle mükel

lefth•. 
Hiı· liiyihn vtıyu tekliQ 'l'eşl<iliitı T•Jsaı-ıiye kamı-

(*] - Bir encümen, kendisine mı,havvel bir mese
le-yi kabul veya red şekli·nde katiyetle intaı; etmek mev
kiindedir (Z, C. Cild 6, Sa'}lı/a 22 :26 ve Cild 7, Sa
'JI&fa 9 : 6 • 19/ll/ 1991 vt 1/IV /1iSI). 

uw.ıa ınugayir gördükleri takdirde esbabx muci
besini tnsrih ile maddelerin müzakeresine geç
meyip reddederler. 

Otuz sekizinci madde - Encüınenler, bütün 
vekaletlerle doğrudan doğruya muhabere edt>
bilil'ler. 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 
ziyade daimi encüıneııe aza olamaz. 

Büt<;ı> endimenine ınensub olanlar diğer bir 
tmcüuıene intihul; eclılemezleı-. 

Riyasei Di\'lını uzası erıcümenleı;e intihab 
edilemezler, 

Kırkiner madde - 'I<Jııcüınenler. vekilleı· Vt 

ınutahassısları ılavet etmek salahiyetini lıaizdir. 

le ı·. 
})avet edilen vekil bulunauıayucağı takdiı·dt 

ııaııınıa söz söyleyecek ıııelJluı·iu ı·üesasnıdan bi

ı·ini bulundurur. 
Bir kaııı,ı.n tE>ldit:iniıı saltilı leri tekUflerinin 

terlkikına ıuemnı· olan enciimende hazır buhı

ntırluı· ve fikit·leı·iııi hey:ın etmek isterlı-rı:ıe mü
talealarııun dinlenmesi zaı·uriJir. 

'l'eklif sahibi nıeYcttu değilse davet. edilir. 
Gelmediği takdirde eucümen i.'?i intacla key

fiyeti mazb:ıtasmn dercPCler. 

Kak birinci madde - ller ınebus nıeruıub ul
madığr bir encümeniıı vesaikına ıttıla kesb ve 
cdse gizli cleğilse ınüzu.ltcn:leı-ine iştiı·ak edebi

lir. 
~u kuuaı· ki oı·ada rey vtn'elllez. 
Bir eucüweıı, azusmdan olmayıııı ıu~JJuslarw 

wütaleasıııa müracaat edebilir. 

Kırk ikinci madde -Bit· devre içi.nrle sabık 
bir encÜlıl.enin tanzim ettiği mazbatayı, tekab
bül eden yem encümen müdafaa edeı·. 

Kırk üçüncü madde - Encünıeuler meclisin 
tatili esnasında Heyeti umumiye kararile muay
yen işlerin müzakeresi için toplanabilirler. 

Kırk dördüncü madde - Mazbatası müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud encü
meıı nanıma müdafaay:ı. salahiyettar mazbata 
muhamri veya bir aza enaümenlere tahsis olu
nan masanm başmda bulunuı-lar. 

Nısab bulunroadrğı takdirde, eııcünıen ııamı 
na söz söyleyen zat yalnız maddenin eucüme
ne iadesinin teklif edebilir. 
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Kırk beşinci madde - Mazeretsiz veya hıı 

ber vermeden mütevali dört. iniknddıı ha?.Tr hıı 
lunmayan encüımen ıızaııı cncümı>nrP iAtifn rt 
nıiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihab edilmrk iiznr 
keyfiyel Meclis riynsetinc bildjrilir. 

Kı:rk altmcı madde- Bir encünıPnrl(' sö?. kP· 
sil it·. şahsiyatla ıığr~ılır ve inti?.!lııu hnuıc•ıı k 

n timayişlerde lnıhıtıulursn enciimen ı·cisi icn h ın 

da celseyi tatil NlPr vP ln'yfiyPti MPclis riyıı~rti 

nt> bildirir. 
Merlis reisi bu gihi intizamı bozan hııtf'hPf 

lerinden dolayı hııkkmrlıı şildl.yPt. vııkıı bulıın ını> 

bnsa ihtnr r.ezası verh·. 

Kırk yedinci madde - Enciimenlerın gör 
dülderi işler haltkmda senede en az iki defa Ka 
tibi umumilik tarafından bir rnpm· tam.im ve 
Mrclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bııstrrılıı.ı·ak mrhnsl:ll'a 
dağıhlrr \'(' Resmi na:u•te ilP rle 11Pşrolunıır . 

Kırk sekizinci madde - Encümenlerin ev
rak ve vesnikı ile 1.a bıtları, ai d oldukları layihıı 
ve teklifler Heyeti uınumiyPnin karıırma iktiran 
ettikten sımra., Mı>ı'lif4in pyı·ıık hnzını>sindP 

t!aklanrr. 

K.rrl( ıioknzuncu mııddc - 1 >n· n nı 1\lııhıısr 

bat encümeui, muhasehci 1\ııtiye kanunu la~'ı ha 
oıile dairelerin .Sill'.fiyal ve tcahhüdatı hakkındn 
heı· ii~ ::ı~·rla hir Dinıııı ".\fııhas h::ıt tanıfııııl:ın 

.. tıınzim olıuıacak raporlaı·ı ledkil• eder [ •ı. 
'T'erlkikatnı neticesini g-öA1Pren nıa1.hııın haAı 

larak ınebuslara dağrt.ıhr. 
Ru mazbalalar Jleyctı ıınııııniyrcP ınıi:aıkPı·r 

il{l kaı·ara raptedilir ıuı. 

[*] - Bıt enciimen. rliğcr l{ı yilıalo r lıokkınd11. do mtı
~O;~e'!- _beyan elnıel< için hu layihalann lumdi.siru' tcv
ıını ısteyebilir (Z. C. Cildf1. So,yıfa15-1/Xll/1DS7'). 

r ... , - Bıı nwzlıatnfar, IC/1-IIlii/r>ıı. ,,.,.;ii11dCI1 bir lırı.f
to soıı1·a VP bir defa müzakrre olunur. Fıkralar hak
landa. söz iateyen olmazsa, lu•yeti mnıtnıiyeai rr>)fC ko 
nıw (Z. C. Cild ;, Sayıfa .!~ 9/ TV/19!1!!). 

- 1!!06 nıtm,a.ralı karar : 

111 D_ivam M1thaseba.tın iu; aJ(lık raııorlan ıucrine 
tolısçe vn·ilcbilecek kararlıır, nımıyycıı lıdıliaeleı·dc 

d'"·sıı.liyet tayinine ve yolsıı.zlııklıırın izalesine müte-
aır olmaktan bQ.§ka. bir m.ahiyet aı-zedemiyeceğinden, 

bu hadi~H·leı·e maksur kalnvık tabiid-ir. Şa11et, Di
ı·ı.o~ın te~ı·iı 1ıııırrıl.tıbeui tımı-in ve ieshil vazifesi lıa
~lfmfie~ı hak ı•c saldhiuetleri hudııdımıı her hangi 
_ır ıçtıhatla aşaı·ak bu raporltırda diğer oD.na maru
;atı olny.ıış_ da btmlar llakh·ında Mccliııce karm·lar Wi
ız:ı: edılmış ise, bunların nırııılafıttt ii:::erine mii.ttelıtıa 
t,nlıo.sı hasebile, şi.lmHlünün zcıtı meseleye mı.ınluısır 

ınası ~r-uri olduğ11na knrar verilm~t·ir. 
:ı Son kanım 19.41 

EllincU madde - Meelis ı-eısi, Teşkilatı Esasi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarrna, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri husus1arla bir hakkın ihkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kıı.ydettirdikten sonra geciktirmeksizin Ar
?.nhııl Pncümenine hıı.vale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tedkik 
olunmakta bulunan bir teklife müteıı.llik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruys o en 
cilmene havale olunur. 

Arımhal enciimeni de böyle bir havaleyi icn 
Pdebilir . At·ıuhııl R::ıhihinfl hir ilmühaher veri

lir r•ı . 

Elli birinci madde - Meclise verilecek arzu
ha ller SB!hibinin imzasil e mümza olmak, şöhreti
lt- rıtnrduğu yPr ~österilmek ve bir kaç imzayt 
muhtevi isı>let· içlerinde Pn ııı hirinin otnrduğu 
yf'r tasrih edilmek i<'ab edPr. 

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

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veril
diğini ŞPrb ile arzuhalin altmıı imzasmr kor 

Elli üçüncü madde- Encümen : 
1 Bidaytıfen HükunıPf(', Şfirayi nl'vlı>tP 1 "1 

mahkı>melet·e \'C? Divam Mnhnsphalıı v('t·ilıneleri 
iktiz:ı. Pnl'ıı anmhııll('l'i ııirl olihığ-n ınııkıınılarsı 

f.Pvdi; 
2 · Gerek resen icranın son kararına itiraz ve 

ı;;ikayeti mutazammm evra.kı ve gerek aid olduğu 
makamlardan VPrilen cPvıı.bları nıznam('.sine id
hill ; 

["'] - Doğrudan rloğı·uya nıalıkenıeyr aid ve mnh
krmeden ~~a.dır olamk hükme tabi bir mesclo hak1.."1tl· 
d rı A 1'Zıthal eııciimrııi ka"=ar veremez (Karar - 311 ). 

- llfil.uıdcfci milliyoye iştirak etmeyen mı:murin 
hakkındaki 851, mmı.nralt- Immmını !! nci maddcsitıd 
ı:ikrolımaıı Heyeti malıstısaca ittihaz edilen .kararlar 
Arzuhal enciintcııi lnra/ındnn tcdlrik ı•r ıııt~·:.:cdilemez 
{J{amr - 35!). 

- Encünıcn, mrı•cıtd altkOmnı lrıdili mrı!ıiyctinıfr 
kumdar ittilıaz rdcmez (15- X ll- UIS2). 

- Eurimrru, /lrı•lt•l ŞıirrıHı /lırtı•i rioirr~<ı kflrflrln-
-rım hozama::: (Ka rm· - 803). 

- Aske1·tcr ~1ccliııe mih·n~cı<ı/ rdrmrz/cr (/(n.nım-
91,10). 

r••ı · 1011 111/Jrlfll'flfl ko 1f1 r, /111 /1(/h' /n lfl 1Pl/iı{ ('/· 
nıi,gtir. 
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3 - Arzuhalin bir enclımene havalesi lihmı 

geldikte bu muamele~-i ifn; 
4 - Tayini muameleyf' mahat olmayan ıınu

halleri intac eder. 

Elli dördüncü madde - Af \'ı> ya müraza tın 
tahfifi müstedıycı tı ma h k timlar vcyn h ııd hnn I ::ı
rtn ııkı·ah::ı YPYH elıihlıııı-;'ı lıll'l~frıııl::ın 1ııl{rliııı 

olnnabilir. 

Bnnlarnı müzakf'resinde' Adlıye vr.kiliniıı 
Yey::ı h url g-öndereceği ı:levRir rüt'sasrnfla n bi ri n in 
huznrn şıırttrr 

~{ii·tediyııt nAzıırıı ııııyRn g"Örüliiı·se Rr?..ıılıal 

hir inhR kar:ırrıı::ı ınf'ı·lıııtıın Adlı~ ı> Pncüm,nıne 
gönılPrilir. 

"Rn encümen İı'rth PdPrsn bir kıııınn teklifi ilr. 
kı>;rfirl'fi rll'rrıi nnınnıi,\"1":'1'1 arzt>rlrr r•ı. 

Elli beşinci madde - 'l't>şk ila ı ı J<:sasiyt• kauıı 
nunun 82 nri nıarlJe~;inin soıı fıkrası mncihın
ı>e eşhasa tnallftk eden hnsıısl:ıı·rla her arzuhalin 
neticesi hakkındıı ııııhihinr trılıril'i revab vPril
nTf•i:i mecbtıl'idir. 

Elli a.ltmcı madde - Merlisc takdim rrlilı>n 
ıırzuha lll"r ha l·krnda hı>r hafta f'tıcÜmf'nr arz n· 
h:ıllerin nnnınrıısını, RI! hi h \'r.ya sa hihlE>nni n 
i::ıirn, ı;ıiilırd. otıırılnldııt·ı y~·r "~ nrz1tlınllrrinin 

hnliısRsrnı ve hu lıııhrlıı ittihaz olıımin ltarRr ilr 
r'Siıııhı mut'İht'!sini ıniihryyin hıı· uedn1 tanzim 
ohınanık h~sılıı· vr hiitiin vPkillf't'l) vıı ınPhııslııra 
oıığrt ılır . 

Elli yedinci madde - Rı>r mebns redvelin 
dağrt rlımısı g-ününden h:ı~layara k hir ;ıy iı:indrı 
Arzııhııl t>neiim~>ninin hir ıırzu1ıııl haklunrla veı·

diği kııı·ar ne olııı·sa olsıııı bıımm Heyeti ıınııı 
miyN~e tedkik \'P müzakeresin\ isteyebilir. 

Bu hRlrle encümen. o arzuhal için ınazhata 
t;nızim Y~ takrlinıinP merhtırdtlt' ru), 

13ıı mii.ddet ızeı;tikten Ronra ent'!ümen karar-

[•) Te/eli/ Hnkıim•'ftnı grlirl41', n.f, kn,rnr orkl1n 
tiP (ıkmrıktrıdıı·. 

- Adliya enci/.mcııi a/fi kabnl ctnıczse k yfiyel i 
bir mozbata ilr Arz11hrıl rn,.iimcnhır 1ıildirir (3 Il-

ıgsr). ·u . d ~· r· 1 Encwmcıı kal'unmn Heyc/ı 1nımııye e mu-
11., t'l'lltlli i. t,.,,;_. ~lan zatin cwıılc me6us olmnmrı81., 

;, 1n;./11ılrı.nın ll ''ll' 1 ı Umumiyede müzakeresine 11ıd.ni 
teş/.iL etmez (B· I -101,0 - TeşkilıUı Es~Uiye encii.meni 
mazba-ta111 • -'/1). 

lıırr kııtiyet. kesb deı• [•]. 

Elli sekizinci madde - Beyeti umumıyenıu 
müzakeresine arzolnnon arzuhaller · hakkındıı 

[•] _ 11.92 numaralı lca1·nr : 
Dahili nizamnammıin 57 nci nı.addtosinin son /ık 

rası mucibinc~> katiiill!şı>n Arzuhal encilm.eni muka.rrl!
ratının in/az l!dilmı>m~>si halindıı mebııslarm nizamna.
medeki usııl volile m urakab r vaz i/ elerini yapa ro k l..a.· 
nun hükümlerinin tatbikını aramalan ?n.ümkii.n ve ta
bii olmasına göre tereddüde mahal bırakmayacak bir 
vuzuhta olan Dalıili 1ıizamnamenin bu mo.dd~>ııi hilk· 
mil?ıiin tR/sirilvı malıal göriilmıımiotir. 

ı 1 fi.'i nmn.n.ralı karar : 
nalıili nizr.mnmnenin 57 nci maddesinde« Hr1· mc

lnu:ı ad ı•tlin dnğıtıldıiiı gii.nden başlıya1·ak bir ay 
içiwir A rz11fırıl cncii.nıeniniıı verdiği kararın H eyeti 
(fuı.ı•miıtrde tedl<ik ve nıiizal.·trcsini isteyebilir. Bıt 
hrıldr r11ciimen o arzuhal için mCtzbnla tanzim vr 
tnkrlimi~ıc mecbıırdnr ıt denilmekte olınnsına göre lıer 
hmıui bil' htı8U8 hakkında Arzuhal Pncüm ninin bir 
?ıuı.zbcı.fa tanzim eylemesi diğer enciimenlerdrki 11sıll, 
1!9bi olmrıuıb ancak cedvel halinde mebııs ve ııekil
ll'rr dağttılrın kararlm·rı bir mebıts taralından itimz 
rrlilmr~iıw bnğlı bir kcyfiycttir. Bina.eııaleyh, kanuni 
mndrlrl znrfındQ. uapılan bıı itiraza, ka'I"Ş'ı mazbata 
tmızimf lll.zım ne zaruridir. Bir Dıwrcnin hitanıındo. 
vcua. intihnbın tccdidi halinde sadece kanun toklif ve 
ltiyihalarının. hükü·m.sü;ı koZacağı hakkındaki Dahitı 
Nizammmırnin 60 ncıı maddrsindc şahst hukuka dair 
sart1hat hulunma.ması lm ma,ddenin mc/hıınııı mıtha-
1ifinr7nı rlfliJa.n ve Bii.ıtiik Millel Mecli:rinin yirmi se 
.,,.fik trrnniilii ile katilP~en bir krıide olmasına göre 
1>11 /lf'l'i mn::bataların. 1/f'lli n,.vre içinde miizakere 
rdilmeRI lıi~zınıgelir. 

Tcş!.ilri11 FJsmıiur luwıııuon•n 82 ,,,.; mrırlclcsinr gö
n · ı•ntmıclrışlarm (lt•rrk şnhıııla,-ına Vf' ge1·ek amntl'lft 
m.ntcrıTlik olnn. kavanin 1'6 nizmnata. mıılıalif gördiik· 
lrri lnııımılrı.rdtt Bii.uii~· Mi/11'1 fl.frclü;ine müracaat vıı 
şik6yr/Le bıılıwmalwrı T1i.rklcrin amme hıılmkım.a .. ta
n.llı?k cdrn lıaldnrındrırı. bulıırı.tııaklet Bvr/ şahsi hu
lnrka mıil,.rıllik oln?'a.k tnnzinı kılınan bu 1ııazbalaları 
lıiikıiıııdcn ,,q/aıt cimiyen tramillün TeskilıUı Eaa.tti
ycııiıı ruh ve pı·cnsibine de tamamile uygun olduğu 
mryrlmul(ldıı·. Şıt hale göre Arz1ıhal cnciimcııi kara.-
1'/lırt mchıuılar trı1·afınrlan vapılan. itiraz ancak ma.z
hotmn lanzi1iıinr soilc olu./1 bu m.azbı.ıta tanzim olun
rlıtl,tnıı ı>nnro Heyeti. Unııınıiycnin molı olacağı cihtt 
Ir if imz rrlrtı 1nebıunm bı' intihab Dcvre3indc mebuıı 
fllu1J olmnmn~ıı VI'\ miiznkeredc fıa.::ır bulunub bıtlmı
mrı.mnııııım ıntızbatrı.nın Heyeti Umıımiyedc mib:akc· 
resine lııç l>ir Rm·rtlr mıhıi teşkil etmiyeceğine karar 
ı•crilmişth· (Cilrl : 1 - So/1/n. : tı ve Cild : 8 - Sa,
Y1frı : :Hı, .'/~ : .'/R ı•r ('i/rf : R Snyıfa : 18, !9). 

8 kıintınusani 1940 

J J 86 mımıwa.lı ka rıır : 
ti rtvin lwdııd ta.bıtrıı tl ördüncü bölük komutanı 

ıken 3!/( mmınrcı.lı krııwnun dördüncü. maddesine tev
fikan tckaiidc sevkedilen Yiizbaşı Memed Kamil Süsim 
lıakfcındn An:uhal nıcii.meni taralnıdan evvelce 
men/i ka?·m· VPrilmiş 11c mıımailevh bunun üzerine 
muhtelif merciiere t~uiraca.a.t etmiş ise de bu merci
lrrdcn /rlıine bir karar istihsal edemediği ve Son ted· 
1\.ik merrii encümeııinin aleyhinde verdiği k011·Ma iti 
;rı~rn tekmr Medisi Aliye müracaat cylediği ve bu 
ıstıdasının 31,10 sayılı 1caıııın mucibinre Ask ri tem-
1/iz nıahkemesinıı devredildiiii 1•.., meselsyi bu suretle 
"/P rılnrı Askeri tenıyiz mahl,emesirı.dcn lehi1ıdc bir 
fuı.rur ı<ırrlır olarak bu kara.rı~ı kr•tileşmiş oldıtüıt an
la.şılmıştt7'. 

1rzulıal enciimeni karorları : ı ın mo.hiy,.ti, bır a.11 
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icab ederse aicl olchığu \'ekil veya {!Öndcreceği 
ıııcıu~u· tliıılcnfliktrıı ıwnra ı·eye ıniiracaat olu
nur. 

Elli dokuzuncu madde - V ekiller kendileri
ne gönderilen arzuhallcrlc arzuhaller üzerine eıı
cünıence ittihaz olunuh tebliğ edilen nınkarre
rat hakkınfla i cra ettikleri ta ldlııı tr ve keııdilr
riıwe miittt>haz ltararlnn. nihayet iki aydıı eııcii
ınrııe hildil'irler. 

Altmışmcı madde- Meclis lıf'ı;ablnrnım ter:l
ldkı Nırümeni, Rf'ycti ııııınmiycce Inıb•ıl edilPtı 
M"<'clis hiitçesile merhııt u olıın hütc,:<'lerin tathi
kat ı na ııezaret eder. 

Jijltt'ÜlllCll tedkiJuıt nı nı ne[ icesini ] [ı;>Y('tİ u mu-
lll İYI' YP lıihlirir r•1. . . 

Altmış birinci madde - Bütün ita emiı·leri 
<'nciiın<'n cnııihindcn ınnrnluh intihab edilen lıir 
ııza f<ırnfrncl:ııı sarftan evvel vize edilir; edilıııe
•likçe nınhnsı:-he hiç hir gftnn tediynıta lnıhına
lllllz. 

Alt 'ki · mı~ ı ncı nıadıie - 1(1tıre iiıııirh•ri tın·a-
fındnıı hıtulnıı ('~ya H' ıııcY<'llll cl<'ft<'rlcı·i t>ll<·Ü
ıııeıı(' ıırzolıınnr. 

Eıwünırıı. lli<'Hııı1 ı•:;y:ı:nlıizzat lct'liı-ı Ye dt•f
tı-ı·l<'ı·i te<lkik <'ılt•rrk rııııııı·mnı HcYI'ti .mıınıııi· 
~·eye Yeri l' f U]. . 

::rıı-fı11t1" ı~ flr/i,. o::nı;ı lorn(ı;ı,/,11 ilinı~ ''"'·'" lnı/mn-
1111/rn hı'' •lt f l·r·•bcrl r '· l/ . / ' 1 1 /' • rı 1 .1. 'N·· ' '' rr " ' u• ı:< m ran 1u wı rılorıını ,, ll 1 l'""fl, 1 • ~... • 
ı.: 1 , 1.1 •

1
.1' 1

' 11111 ' Illi.;,, ncı. nwrldr~ilr laRI'i/ı ı•tı tf'.•
• ~ '' ' lU'' ı ,- ~1 ' 'rrı lr~ -,. lta:u nıt•rt·Hcrindrn .~tirltr tdtnl 

''~"!'''"':" l•:l•ılıl ,.,, tıtti!Jirinı' "'' imldiu "'"'''"''~' 7't·R
/,-,~~~~.' 1< •• ~,1.~111• /;,,..,,IIIWII/1 !il nrii mrrdrlnıi Htll'ilı hiilt-
"'" ılrtızıısnrrlrr" ''"'"'"''"'""""n ı<ıı·f /111 hridiııt'llr hnR 
•·: 111/ınlltı"il' n/ır~ııl· ii:ı · r· lll'liıkı mo lıiilnniiı1iiıı iııfu-ı 
lı:~llll ı•ı• ::ııı•oı·: J,,,r.,ıı,f,ıi r ll/11 1.-rınır l'rTilmi~lir. ~ 

31 III•IJII~ J,Q!,O 

1 1 s 1 )11/11/l( /'tt/ı "" t'll 1' : 
lı/·rr' l•'f'l /'1 ·· · 1 

1.. . • ı .n ı • 1 
:
1rn J>lll/, · l;oıd 1'/ını 1 lntiiziin lr-

'111d mn•ı "' lt n 1·1· 1 '·. 1 1 1 . . J,. . . n· '•"'' ,,, o 1.' //)/1/1 ·1'1'11111111 111111~' o/rııı 
~,·ı•lnı If, "''li 11/>1 llni·ıt'' lwrlln lıiriılt'l. /·n' ı• .,,, ı•ı ,, 

>11/ırrf lfl'9 1 . . . • ... 
ili'/ • 1· '' 

011 ıu·ıı1ıt '.ltd 1'01101' iizn·i11ı• Mırli.ıi Alit·r 1 111 • 11 '~/lt l'lıliUt 1/l • 7 1 
~il· 1 '/ 1 .... , ~>l.llltıll'll ı t.'ni'lll'lll :,• nrii f1~'1'n-
. ( /1.~1'1 1 1111/111'11/1/ır • 1 1 ' 
11/lti/ı · lliti!l f)'. 

1·" ı·w r r '" ımrnrdtnl I'I'I'P/ 11111· 

1 , . 11 ' 111 '. 1111(/w,rhııt l:nnın rıl!'ıilıinr. 1 \.,J.-rı-i 1 111.1/ı, lll•ı/!1,-, nu·•ıoı 1 d • - . • 
ı•ın/ı!·ı·ııı . 1 . 1·1. . 111 " "''fını ,.,, ncl1rnlr lllf'Zk11r 
• ' . 1 1 , . ,, ,, ( /ll ~ı ll !li ı• i'. 1 ll • 1 • 1 
••li/1,.11 f , / d'.. ll 1< n 1 11(711/ln 1 111'1' o'trl'/11' 

,111 "''" 'll' ;nı. 11 '•/ıı··ıllln•lıı·. .-1 /Illi mr:>l'/c l"ıl;l,liı· 
1 • 

11 
''

1
'
1
'''. >{1/r/rı· nl11n mrılı/rr1111' illiw111111 ldıdil 1'11 

'''11/11' ,.,. lt·lnl' ·dil · ... 7' ' ·1~ . n • .. 1 llllı/ı • <~!JI ''tıro'l rı lı Eı!ll/!1111' /,·nmı-
ltn •lll ·• , Ht ll lU rtl /ı • . , 1 • . 

" 1 f . 1 
t 1 111 ' 11 " -~111'fl 111(1 IJ-II•tıN1171fnn oft/11-

t•ltıır nn ı·f1111 J ll•tt"~ T '·l· _, .· • • · 
; 11 ( 11 - • 1 1 '..11 ·• 111 " """nlo ma/ıl.-l'mf' /,·nı'(tı'l17lll 

.ı ırıt 1 f'l l'f'l'(/1/lf ,,.,,.,,. l'rt·i/ınil!lir. 

,,1 liUIJil.~ J.?l(l 

1 r•ı - H·••ır.li 1111)111/li!fl' lıuıın l<llr/n'C tl/ı/n llli~ıl 
rı f'1' (In • .'~T. tll.o''!) 

ri r (., - Hri/Pti nmlıın.i/11' lwıın ııa.clcce ttlıln. lıli.sıl 
f ~"r 10-.Yl-198~). 

Altmış üçüncü ma.dde- Encümen, her sen~
nin sonunda geçen sene bütçesinin katği besabı
ııı Tfpyeti ıımuıniyeye aı·zedPr [•]. 

AltJllllj dördüncü madde - Meclis inikad hıı
linde iken encümen heyeti nıecmuasile, değil iken 
ınurakİh intihab olunan aıa, gününü ve saatirıi 
hildirnıedeıı nıulıa ·ehe ve vezneyi teftiş eder. 

•reftişin neticesi filhal bir zahıt vara'kasilc 
teshit olunur. 

nu 1 efti senede altı defadan az olaınıız. 

ı;u sıı·adn bütün muanıelat dıudurulur. 
leabında ııe1icedcıı Heyeti umuıniyeye halıer 

verilir. 

Altmış beşinci madde- Eııciiıneıı ıızasnıdaıı 

ıııurakıb olan zat tatil zamunlarmda nc,let nııı.
loıı·ı·ıııı1a hnluııur 1 nı. 

DÖRDttN'Ctt :BA.B 

Kanun lft.yih&lım ve teklifleri, esbabı 
mucibe masbatalım 

Altmış altıncı madde - Hükilmet tarafından 
Meclise takdim olunan kanun layihalan bütün 
vekillerin imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun lAyihası kanunun icrasma memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya ınüteaddid esbabı mucibe mazbatasile bir
likte :Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layi.hamn heyeti umu
nıiyesi, sonra maddeleri hakkında malfunat ve
rilir. 

Esbabı nıucibe mazbatasrnda ilga veya ilive
si istenilen ahkamm nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
~örüldüğü tasrih edilmek meşnıttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, ica
hrnda ihsai mal\imatı ihtiva etmek JA.zımdll'. Bu 
şekilde olmayan mazbatRlar ikmalieri zrmnmdıı 

f*l - Ru hr~nlıı kati ndı•tllı ri. J/1ıluıxdıı i Uuw: 
lllii/11 lı'tli/111111/IIW 1'27 11ci mnddcıtiniıı son fıT.·ra.sı 1/lllt'~
lıiııt'f', liferliser tttılrı Jwsııliiıırloı ııoıırn do.t1rmla11 dno
ı·ıtım lır>mlıı ıtmıoııiıtr idlırıl rdilmı•k il~e.rr Ha~inc11r. 
ıuiıulı ri/ir rz. C. Cilrl s, Saıtıfn 11 : !?8 -ll' -ı.~sı 1'" 
z. r:. rild ,q. ,C::,wıf rı . .n : ı.~ - 7 - ıD .tl li J. 

r' · ı - 11/lf/ 11111/llll'fl ı•r 25 hn.;.irıt/1 1!/.Jii lııriltli ,,.,. 
1111111111 hirinci mnddesi (Mıuıdrl.cl: 9 ma.uııı l9!!S) : 

Riiuiik Millti Mrcli:ıi drıhili ııi.:nnmnmr>ıiııiıı nltı~t~ 
lırşi111'i mn•lde:ıi nı.ıtr·ihincr llfrcliıı /ırsahlcrrımn trnlnln 
nıcii.mrni ıı:aımıdnn uınrakcıbr vazift·ııilli if n cdrc• k 
:ml rı srlwi vil: elli li rrı ii,.ı·ı· f'i lı ıı::ıır 1•r.l'i/i1·. 

Ru ııınrlde11iıı lıilkmii ı teşı·iuisnııi 1927 tarihinden 
/ıoşlrıytııı içliımuı da şımıildir. 



aid olduğu encümen tarafından gösterllecek lü
zum üzerine riyaset canibinden Hükiimete iade 
olunur. 

Reis, gelen layihalarr aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabrt ceride
sine ve levhaya dereeder. 

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

Altmllf yedinci madde - Mebus1ar tarafm
dan verilen kanun teklifleri bir veya daha ziya
de imzayr ihtiva edebilir. 

26 

Kanım teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazıl.nış bir esbabr mu
cibe mazbatasile birlikte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

~ı·ı·ııili ı•rııııi olnı;ı,nnı lı·kliflPı·i, ııiı1 ultlıtklun 

encümenler, sahibierine ilonal ettimtek hakkmı 
haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi k11.nun Iayihaları gibi 
reis tarafından encümcnlere resen havnle edilir. 

Bu havnlelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahMmı vecb üzere dermeyan edilmek la
zımdır. 

Altmış sekizinci madde- (;\lnatlılPl : 21 M(l
yrs 1932) - IIükı1met veya trklif sahibi verilen 
kanun Hi.yiha. veya tekliflerini ruznnmcye alın

madan evvel Heyeti urnumi;veyı> malt1mat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu lfryiha veya kanun tekliflerini 
diğer bir mebus Te yahud aid olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. 

Rıı layiha veya telcHfler ruznnmeye nlınnıış
larsa ıreri alınmalai'J için Til'yi'li uıınınıiyPıı i ıı k:ı
rnr vermesi lazımdır. 

Altmış dokuzuncu madde- Oerrk intihah:ı
tm tecdidine karar verilmf'.si, gerek Devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin ycnidrn iııti

habı halinıle sabık Meclis tarafından henü1. 
kabul edilmemiş, yııhud yalıuz biı·inci nıüzakf'l'P~i 
icra edilmiş olan, veya rcye koımhrla ekseriycte. 
iktiran etmerli~i iGin ikinci defa rcye konması 
laznngelcn bütün kanun layiha ve tekliflrri yr
ni Meclis iGin hiikümsüzdür f•]. 

Bu gibi vesaik Hükllınetin, yeni cncfuııcul~-

r · ı - ,ıı- 1- 19h0. Teş/6/!itı EMRiiJI" eıır.iilllrlli ri/1/Z· 
hntn,qı - 4/ ..,, 

-Madde 5?' ıılttndalti 1165 numaralı kamr,z bakınız/ 

rin veyahud on mehusun talebi Ü7.erine Riy:ısrt 
t al'a Fııırlan encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesailu ayııen veya 1aılilcn 
kalml edPbilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Yetmişinci madde - Bir kııııuıı lfiyilı:ısT Y<'· 

y:ı teklifi hakkınnn yn takcliııı eclilirkl'n, yııhnıl 
hirinr.i müznkere<ıiıH1en <'Vvcl Jlilldınıct , Irklif 
sahibi vey:ı nid olduihı <>ıtt•ünırn ıııiistnecliycl ka
rnn i~tcyebilir. 

Bir Hiyiha veya teklifin yalnız lıir d<'fıı ınii

zakcrcsile iktifa eflilnıesi içiı; Meclisin kııhtıl 
edeceği esaslı lıir sebeb olınndrkı;n ınüstnı·f!liyet 

k:ıı·ın·ı verilmez. 

• füstnceliyet. karaı·mı isteyenler icabını'la o 
kn!'flrın geri nhnıuasım tnlPb C'dclıilirler. 

Yet~ birinci madde - ~lilstaccliyrt kaı·ıı

rmın talehi yukarıdaki nındflrrle mü!HlPri~ şnı·t
lım ınuhtevi ve tnhrh·i' olmak lnzTmdır. 

1\'fiistaceliyct teklifi rr.is tımıfıııtl:ııı rryr kn-
n:ı.rıtk nıiiınkoresiz i:;ıa1 ·i rP,rlr. kııhııl vc~·:ıhıı•l 

ı·edtledilir. 

Yetmiş ikinci madde - ~Ji.islııi'PliyPf iııl" k:ı 

rar yerileıı Hiyiha veya leklifkı· ynlııız lıir flpfa. 
ıniiznkere olunur. 

Yetmiş üçüncü madde - I\1iislaı·eli.rı·l kıll'lı
ı·uıııı ittihıızını miitcaldb liilld'ırnct Ye~·;ı r.nrii
lll<>ll farnfmdan ~alıriren vnkıı lııılnn biı· fnlrlı 

üzerine i\lcc\is, isfct"C ıı Hiyiluı vcyrı tcklifiıı sa
it· işleı·e lakdiıııen lllÜ9.:ıkercı.ıiııc karar verebilir. 

Yetmiş dördüncü. madde - Hil' knıııııı la.vi
hası veya teklifiuin ruzııamcde lmlnıııııı sııiı· 

mııdrlelcı·e tnlHlirncıı ıııüzukeı•rsi istl"ıHliklı•ıı lııı · 
nuıı esbnlır nnıcihesi ılerıııryıııı cılilıııl'k lfız.ıı,ı· 

chr. 

Tal\diıncn müzakcrcyi yalnız Hükumet Ycya 

bir enciimcn taleb edebilir. 
Bu talrb, tohriri olmak şarthr. 

Yetmiş beşinci m11dde - 'Bir kanun ltıyihası 
\'eya teklifinin yalnız heını:ın veyııhud tnkrlimen 

müzukereı;i hukkrnda ittibaz olunan karar müs· 
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taceliyet kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defı> 
müzakere oluıımak icab eder. 

Yetmiş altmcı madde - Bir kanun üiyihası 
veya teklilin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdıle ancak 
n··1 ~ . · u tuıuet veyahud aıd olduğu encümen tabrireu 
teklif edebilir. 

Yetmiş yedinci madde -Heyeti umumiyece 
reddolunan liiyıha ve teklifler uvni lrtiııında lıir 
daha Meclise takdim olunmaz. • • 

ALTINCI BAB 

Ruzname 

Yetmiş sekizinci madde - Ruzname şu sn
rı:tle tanzim olunur: 

1 - Riyaset Divaıunm Heyeti umumiyeye 
•uaruzatı; 

2 .. Sualler ve istizahlur · , 
::J - Tercihan ıniir.akeresi kararlaşan madde

lt:r; 

-l - llıı.Jdarmtlu ınüı:ıtnceliyet karaı·ı verilen 
ııınddeler; 

5 - lki defa ınüzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

ıııenlerden Riynsete gelınci el' i sırasil e müzake
ı·eye ltonur. 

Şu kadar ki, Meclis bn bnbta aynen bir ka
rnı· da ittihaz edebilir. 

Ruznnme, bir gün evvel Başvekiliete ve bü
li.in vekuletlere tebl~~ olunur. 

.. Yetmiş dokuzuncu madde - Tebrik, teşek-
kuı· takdı· t · ·b· ı l h · . ' r, emennı gı ı 1usus arı mu tevı 

arızalar ve telgrafnameler levhaya tnlik ve har. 
fiyen. veyallUd bulasatan veya sade zikrcdilmek 
ımretıle za.bıt ceridesine geçer. 

Bnnlnra Riynset Divanı münasil.ı gö~ürse 
Meclis nııınnıa cevab verir. 

. Reis, bu evraktan Meclise arzrm tcnsib et
tıklerini inikadın başmda katibierden birine 
okutur. 

VEDİNCİ BAB 

İıı.i.kadla.r 

Sekseninci madde- Hiliı.fmu lecliı.iıı kııı·nı·ı 

olnıntlıl<ça, yalıuı1 reseıı \'eya IliikUınet eoııilıiıı

deıı Riyaset vasıtasile ılavet vuku lmlınadıkc~u 

Heyeti uıuuıniye, tatile ınü.cıadif olmadığı hnlue 
euııınrtesi, pnr.artesi, perşembe günleı·i inikad 
<•tl er [ •] . 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi nçar ve mi.izalterelerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarsımdan bir ziyadesi 
lınzıı• Jmlunmndıkço. nıüzakcreye hıışlanamnr.. 

Nısab hususunda Riyaset Divanmen tercıl

ıJüd h5.sıl oluı·, yabud azauan beşi şifahen veya 
t ahriren uısaL buluıımadığııu beyan ederlerse 
yuklama yapılır. 

Nısab yoksa Reis nıüzakereye buşlanmaya
<'uğmı söyleyerek veya biHihare ıusab biisıl IJln
eağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmaclığı tnkCirde, ertesi iui
kaıl ir:in nıuayyen olan gi.incle yine o ruzname 
ile toplaılll'. 

Seksen ikinci madde - Yukluma, divıııı ka-
1 ibierinden birinin esami defterini yüksek .sesle 
okuması ve :ızanm (Bnraıla) <leıne)el'i sure,t ile 
icl'a oluııur. 

Seksen i\çüncü madde - Bir ıııebusuıı ruı
Hıııııe haı·ieinılc bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
1:ıkrliı· edereh: onıı söz verir, 

Seksen dördüncü madde- Hiç bir ınebus is
mini l<uydettirnıeden, ynlıud inikad esnasındu re
isı en miisı:uıcle alınadan söz söyleyemez. 

Söz, kiirsüden söylenir ve Heyeti -nınumiyeey 
hitııh edilir. 

Bir melmsun p<'k kısa bir millahazası olursa 
Reiı:ı ona bulunduğu yeı·dcıı söz söylerneğe izin 

verir. 
Bu takrlirde, o mebu.s reise hitab eder. 
Ruznnınede lmluıuuaynn nınddeleı· lı n k kınila 

lditibler söz kaydedemezJer. 

Seksen beşinci madde - Söz. taleb \'e knyid 

sırasma göre verilir. 
Heyet is1 ersc, müzakere olunan mesel el erin 

lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 

ı;iiylenıek taknrrür eder. 

1*1 - !!7.'i0 ımyılt tatil kltııttıııma uymak için,. iıı~ka.d 
{lilulai paznrleııi, çaı·ıwmbn t•c cımUtl/fl çcvrılllıtiihr 
(SO mauıa Jg$6), 
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Reis söz alanlarm isimlerini srra.sile Heyete 

bildirir. 

Enciimen ııaınına soz iııtetlıklerinde reis veya 
uıazlıata nıulıarrirleı·i sıı•aya tiihi değilleruiı·. 

Soıı söz ıuebuslarnıdır . 

Seksen altıncı madde - Bir· ıuebııs nldığı 

siiz sn·astnı bir arkauaşııııı verebilir. 

Sözünü arkadaşına Lırııkan nıebtıH, oınuı ııii 

betinde söz söylPnıek hakkını hnizıliı·. 

Seksen yedinci madde - Her uıüwkeı·cııiıı 

lı aşından sonuna kaua>r Hükumet ııanııııa nı ülalı·a 

ueyıııı etmek üzere Başvekil veyahuJ o ııunıa ıııli

talea serdin e mezuıı bir vekil veya lıiı · inci sı n ı ( 
Jevair rüeı:ıasmdo.ıı biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete aid bir liıyihn \'l' · 

ya teklifi n ınüzakeı·esi sn· aRnula u ve kil iıı Vt'yu 

Jıuu u ııııma gelen birinci sm rf de\ ai ı· ı·ücsusıu 
dan birinin M eeliste huzuı·u ıııeşnll.tltr [• J. 

Bulunuıa7.ları:ıa ıniizakere bir defaya malısus 
ulmnk üzeı·e gelecek inikada talik olunuı·. 

Vekiller veyahud llükfıınet naınına gönderi
len birinci derece <levaiı· rüesnsı eııcüuıeıı reis ve 
uıa.zbatn muharrirlerinden evvel ve sını ya tii bi 
olınaksızuı söz isteyebilrler. 

Seksen sekizinci madde - 'ralıriri biı· ıınt
Jmn kürsü üzeı·indeıt ukuıııııusı veyulıud katille 
okutturulmasr caizdir. 

Fakat okuma ıııiirl<ie1 i yirmi dakikayı gec;e
mez. 

Seksen dokuzuncu madde -1\füzakeı·eye nıa 
haJ olmadığı, ruzuauıeye veyabuıl bu nıınınııa
nıe ahkfunıııa riayete davet, takdim V" tehiı· 
teklifieri asıl mesflleye lekaı.ldüın ed~1 · 

Böyle biı· teklif vuku bulursa aııeak lehte 
ve aleyhte ikişer mebmı · Oll be.~er uakika.dan 
fazla sürmemek üzere - söz söyleyehilirleı·. 

Neticede reye müracaat lazım gelirse mese
le işnri reyle halledilir. 

Doksa.nmcı madde - Reis, meseleler müza
kere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte as
la reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir. 

[•] - Kabine istifa etmiş bulunursa, Meclis, yeni 
kabine11iıı teşekkü.liinc kadar kaımııların nıii.za.kt• rtsi
ni t~hir eder (25 -1- 1999). 

Bıı müzakereye karışmak isterse reislik mev
kiini diğer bir reise bırakarak hitabet l<ürsünü-

ne iner ve ::mcak mii7.akeı·r<le buluıuuı madde 

J 
veya ıııeselr reye iktiı·un Pltıkteıı sonı·u tekı·.ıı· 
mevkiine çıkar. 

ı s· F'nknt bıı nizauıııanwııiıı tatbikı ılulıı.rıs i le s1it 

suylt•r•w yuku!'ıda•ki fıluu ııhkuııu cel'eyuıı ct nıi'Y.. 
Sut iııteycrı kfıtibleı· ıiP lm ıısııle tfılıidirler. 

Doksıı.u birinci madde - Heyet i ıııııuıııiyc 

Je söz kesuıek, şahsiyatla uğraşmak ve intiznmı 
bozacak rıiiıııayişlenle lııılnnınak l\nt i) eıı y:ısak 

tıı·. 

Doksan ikinci madde - Siiz söyleyen ıııflıtı 

sıı ıı süzii ancak keııdisi ııi Lu ıı izuııı nuııı ey~> ı · i a
y ele Vl' ı-ıuJede davet etlcıı l'ı>i:-ı tı.ıı·ufıııJıııı k<•si 
t ... tıi ı i ı·. 

Iki defa sıulcıle Juvetleıı suııra yi.ne oııdarı 
lıııı·ic söz söylcmeğe tl(•vanı ederse ktındisiııiıı o 
ıııuddc hakkında ayni inikatta s(iz söyleınel<lt>n 

ıııeııınııiycti ı·t~is 1aı·afıııdıın heyete tcklif ulııııııı·. 

Heyet, ınüznkeı·esiz işari reyle karnı· 'eı·iı· . 

Doksan üçüncü madde - Biı· melnıs Heyeti 
uınuıuiycde galiz ve müstehcen sözler isliıııal 

ederse reis deriıni o melHısu li san nezıı lı et ine da
vet eder 

Dir ınP.bmı lıu gibi elfazı ıııulıievi lıiı• tııl<t'il'i 

Riyaset Makatııma verirıse reis o tukl'iri Lnxlıih 

edilıııek üzere inde eder. 

Doksan dördüncü madde - Heyeti unıtırni

ye müzakereleri gürültüyii mucih olup ta rois 
hunu yntıştrrmağa nınvııffnlc olaınnzsu ay:ıjiu 

kalkar. 
Bğer güriiltü yiııc devam ederse celscyi tatil 

edeceğini söyler. 

Yine intizamrn iadesi kabil olmazsa lıiı• snnt. 
ınüddetle nıııtııni müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celscyi açar. 

J.'akat gürlütü yeniden başlarsa celı-ıeyc hi
tam verib jni~adı başka bir güne bırakır. 

Doksan be§inci madde - Zati lıakkmda ta
nrruz vaki olan 'l'eyalıud ileriye sürdüğü nıiita
lea lıiliifmda kendisine bir fikir isnad olnııan 
ınebus lıer zaman söz istenıek hakkını lıaizdiı·. 

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

R.eis buna mahıı.l olmadığuu bilı.l.iriL ınelıus ta 
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bunda ısrnr "derııc heyet ınüzal<C'resiz i~ııı·i ı•ı•yle 
lın Labtla bir karar verir. 

Doksan altıncı madde - Teskilit1ı Esash't> 
kuıınınuıuıı ~ ıl'Uıiııcı ıuatldı~siııııı ' ikinci fıkr~xı 
muciuıııcc uıülıiın bır ıııadlledt•ıı Joltı.yı J\lccli : ı 
ınüzakereleriniıı gizli tııtulıııasıııı vckiJJeı· \'t~,Y:ı · 
hud on beş ıııebııs t:ılırircn tekli r cdclıilirlt:ı·. 

Böyle hiı· teklif vukuııuda iı.;tiıııa s:ıloııu !ili · 

ıuilerdcıı \' t ~ iı·nhıııda ıııt•ınnr ve ıııüstahdcuılt•ı·
tlen ta lı 1 iye ulnıını·a k gizli C' else teki ı~ eden vcy:ı 
~denlerin Nılıa hı ıııiicıbclerıni dinl<>dilt1 eıı suııı·a 
ll'klifin knhul veya l'<'tlıli if:in ıııii?.:ık<'resiz ı~ııı·i 
t'l•ye ıııiiruC'aat olnıııır. 

liizli müzal<C'l'r. iı•ı·ıısıııı iı>11'\'cıılcı·iıı iı;iuılcı·i 
zabıt ''<'ı·üiesiııtlto ve iı·ulıuıda . Hesıııi 1 ::ızı·teılt• 
ı:ısrih olmnır. 

Mü?.akeı•enin gizli ict':ısııın liizııııı giisft·ı•ı·ıı 
rııcsele hnJJolunduktnH sıııım nı.; ık ıııiizakı•ı ·t· .\ ~~ 
g-t•ı<ilıııesi ı·eis tıu•ııfıııtlnıı lıı•yt>h• tı·klil' oltııııılı 
lı i ı· kaı·ıu· ittilıuı~ ediliı·. 

Doksan yedinci madde- <liıdi l'clsrııiıı z:ılı 
lıııı divan kiıtibleri tutıu·lııı·. 

lt'ııkat Al eel i::; ka ı· ar vcriı•::;e ıııuva zzııf kiı t ib
I cı· ue luhfif olundnktım ijOJ\l'U lm vnr.ifuyi giire-
lıilider. • 

Aza Ln znbıllul'I gönnck hakkım lıaizdirlt~r. 

Doksan sekizinci madde- nu zabıtların ıev
lıicliııdt•ıı ::;oıım g-izli bir ccls • aklcdileı·ek :salıık 
zaıut. hulüıınsı okuııuı•. Zabıt lıulıhasııını okıın .. 
wuı:mıı ıuütcakib l.ın lıulusıı ve znbıt ccriJesi bir 
zarfu koııaruk 1\lecli::;te hazu· lıulmıan rei::; ve di
van katiulcri tarafmdaıı fiilıal ıuuınlu ıııühiirle
nerek .Meclis evrak lıu.zinc::;ine tcvdi uhıııuı·. 

Oizli zıı.brtlar eıı az un seııe gcçııu•ılen Ycya 
.. \ll't•l 'ı·.·· ı ı 1 ., \aı·:ıı·ı uıu:ıı ım ııeı;ıı·eılilt•ıııt•z l 4 ]. 

SEKtzt:Nct BAB 

Kanunların müzakeresi 

. ,,.. 

D oksan dokuzuncu madde - ı amın lAyilıa 
~~ya tekliileri ancak iki ıniiznkereuen sonra kal
gı snı•pttc kıılıııl ı•c1ilıııi, olnı• [••]. 

Yüz" .. 
uncu madde - lk i defa ınüzn keı·c !ın le-

1 '· r•J - 'l'eşl.-iU1tı Esaıriyr1ıiıı !lO nci m.crrldcııiniıı ııoıı 
ıı.-raııına brıkıtıız 1 

l• "] ·Kül halinde kabul olıuıaıı kattımlar da ıı(trdır. 

kıııduki ~craiL varidal. vt· ıııasarif.ıl lıiit~rsilc lıc· 

sulıı loıtği kaıııımuıu, nıuıızum, fevkalı ıi • tulısı · 

sat l'e lıütı;e fnsıllanııdn ıııüııakale tulclılı•riııi 
ııııılıtcvi kannıı li'iyilınlal'!ııa şanıil değildir. 

1\ıııılııı· lıukluııılıı lıiı· ıııü.aıkcw kiifitliı· l" 1-

Yü.z birinci ıua.cide - Uiliıl ıııa Heyl'l i uuı\1 · 

ııı ı ,rt•ııiıı J,aı· ıu·t ulııı:ıdıl\ı,:u hiç hıı· l,uııuıı luyilıa

sı \' ı•ya lı•kliti bastırıp azaya dağıtılılıktuıı eıı 

:ız l;ıı :- M·kiz s:ıat. ı.w ı ·ııırdeıı ıııiiz:tl\ı•ı·e t•d i lı ~ ıııez. 

Yüz ikinci madde- IJir kuıııııı11ıı ıııiizaker ·
sllıl' ıııa!jladıktu rt•is, cslıalıı ıııııl'ilıt· ıııuzlıatulıı

ı·ilc ıuauuelcr lıeycti ıııııuıııiyc•siııiıı okııııııı:ı:.11ııı 

lilımııı ululı ulr.uadığıııı lıc.)'l'tt~ ı,oı · aı·. 

lhıııu Jiizııııı gıiı·diiklı• ayııı•tı llkııııuı·. 

Yüz üçüncü madde - H'~yiha veya tekliiiu 
ııılizukcreye başlanmaHnıdu reis, Heyeti umumi
ye hııldmıda nıütalea beyan etruek isteyeııler~ 

siiz verir. 

.Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
ltmda söz isteyenJel'den eıı az ikişer mebus iradı 
lclüıu etmeden nıiiznkereniıı kifayeti reye konu-· 
muz. .. 

Yüz dördüncü madde Müzakerenin kifa-
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
tl~n yahuz birine ruhsat verilir. 

Onunu sonra işuri reye müracaat olunur. 

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

Heye iktiran etnıezse layiha veya teklilin 
reddedilmiş olduğunu reis tebliğ eder. 

Yüz altmcı madde - İkinci müzakere birin· 
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznaıneye alımr l .. ]. 

Yüz yedinci madde - İkinci müzakerede ıa . 
yılın ve teklifin heyeti umumiyesi hakkmdıı mü-

l*) - Tt tımiilcu, Dil'rıuı m~tlıııRdml nıporlflı ı rf,ı 
{,i·r drfa mü:ıııkı:rc olıow·r. 

- 11 ~ ttcii mııddntin IJO» fıl;ı•ıısı ilc f!S! nci tıwd· 
•l••ni11 ikinci fıkrnımııı bakınız! 

- !?irinci mii::akı·redc tayyi 1..-alml edilen bir mad· 
ılnıi11 tc•krıır miizcı1.-c1'1'8i luılckımla, ikinci mii.zakrrı·d4 
tadilnamc verilcbilir (26- VI -1940 - S. 157 : 161). 

[ .. ) -Bir lfıuilırı, i/dttd mii.zalu·resi csnwmullı, ll• 11-
f'Li umıcnıiyecr, aid ol.cluğu cncümmı6 deüild , nu~vak-
ltıılbir, ncüııı, ııı• lwl'lll< oltıımwşstı, Heyefi mıııtmıyryc 
rf'l.-mr tJı:Tıliğiude yı·ui başinn ik'i mil::nl<ercjlll Uibi tııW
lur ( JO. X ll .1940 - Sayfa: _ ... o). 
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ıakere cereyan etmeı. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin
de ınü7.<ıklore cereyan etlcı- l• J. ~ 

Bncünıen, tedkik edilmek için kendisine mu 
hnvvel1ekliflerin heyeti ınecmnıısı t~:ıld\nHiıı l.ıir 

f mazbata tanzim eder. 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
uuu.lde müteaddid mesele veya fıkralardan mü
rekkelı ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ay
\'1 reye konmaları teklif oluudukta muktazası 

ila olunur. 

•,t 
o:J Bu mnzbata hastmlılı nzayu tl:ığıtılır. 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veyu tek
Jifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
re ve uslüb, yahud tertib ve tensik itibarile nok
::mn veya iltibas olduğu aza veya encümen tara
undan dermeyan olunursa metin aid olduğu en
cümene gider. 

hldilen tashihlerin reye iktiı·aı.ı. etmesi lazım 

ılır. 

Yüz onuncu madde - Layilla veya teklifiH 
waddelerl üzerınde müzakere l.ıittikten sonra 
beyeti umumilesi hakb.'"lnda lehde ve aleylıde söz 
söylemek isteyı>nJerdeıı yalnız lıin>ı· ıııPiııısa ruh
ıı: ı t ,. l'l'i ı il' ı • ı. 

Yüz on biri~ci madde - Biı· k:uıuıııııı veya 
Lülçenin müzakercsi serasında heL' nıelnıs llü
lulınete veyahud lJinzhntn ıınıh:ın·iı·iııP iı..teılıği 
swtllı>ri sorabilir. 

::)u:ıl((·r, siizlet bittikten soıım, sıra ıle soı·u 

lıu•. 

Yüz on ikinci madde- 'l'eı;ıki!Utı Bı..asiye ka.
nuıınnun 26 ncı maddesi ıuucibinee tasdikleri 
Meclisin ıuüsaadesine mütevakkıi lıulunan De~
letlerle ınimakid muahede ve mukavelelerin tas
dün talebini mutaznmınm ktınun layilıulnn !ıl ec
lise takdim adildikte o ınunhede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tad.ilat telilii edilemez. 

Birinci müzakere sırusenda maddeler hakkııı
da vuku bulacak itiraz layihanm cneüınene intle

sini isteınek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzal{ereden sonra nazarı ınütalea
ya nlınclığr takdirde encümene havale olunur. 

[ • J - Biri uc i ?lıili:akere cınuJ.gtmhı. biı• m.wldımin 
tny teklifi reddedilmiş w madde kabul edilmişken 
ilcinci mıızake·te e~nuısındn o mrıddenin tayyi tekrar 
teklif olu1UJbilir (Z. C, Cild 01 Sa11ıfa 64, ve 7!l - l n 
11e :U/lll/199R). 

L••] - Kendiaine böyle bi•r c-ruhsa.L» uerilen nıebwı, 
'1/tni bir teklif uu.pwmaz (Z. C. Cild 6, Sauıfa : 7.'i -
tU/111/1931). 

ı•;ncüuıcıı, ııı:ızlıatusıııtlu layilıaıını kalıul, ıP 

lıir ve) n reddiıw karar veı·ir. 

'J'clıiı· kıLraıı, ı;ıu eslmlıı ıuuciiJeyi ilıtıvu t'ılt't': 

« l\1 ~cı is, uıuaheı.le veya uıuku vd<'niıı filan 
n· .filıi.ıı ıuaJJclel'i ( 'I'elıiri m uc: i lı ıuııJıldeı· ı a 

ıııauıile yuzılıuulıJıı·) bakkıudıı H ük11ıııetın ııa 

zarı dikkatini cellıedeı·ek tasdiki içiıı ınuktazı 

müsaadesini tehir eder :. . 
Bu muahede ve muko.velt!ler lwkkıuJa rııii~ 

tnceliyel ka ı· arı verilmişse cncüıueıı tuı.lil lekl iJ 

leri u e da i ı· olan ınazl.ıalasmı i tiraıu uğraıuay uıı 
nıaJılelerin müzakeresi aknlıinde Heyeti tunu
nı ıyeye t nk d im eder. 

Yüz on üçüncü madde - 'l'ürki,yc Hlıyilh 

MiliPI Me(•lisiniıı kalıuliine munlliik olaı·ak Hii

künıet~e akdc·Jiletı nıuknvelelcrle lmıılal'Ilı l~:s 

dikı tıılebini ıııutu ıaııııııııı kanun layihnlaı·ı lıuk
kıncla dıılıi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

Yüz on dördüncü madde- ' I 'P~ki lidı ~sıısi 

Y~ lwıııınunun 35 nci ouıude~iıı iıı i k i ııd frlu·ıuıJ 

mucilıirwe lteisiciiınlınrun iluıııııı ıııu,· ıı !'ıK giiı·

ıııryip eslıalnmuci!Jesile lıil'liktc I.Jiı· daha ıuüzu 

kere edilmek üzere on gün zarfında Meclise iade 
ettiği bir kanun, Heyeti umu.miyeye haber ve
rildikten sonra, aid olduğu eneümene havale 
olunur. 

Eneümen, Reisicumhurun iade esbabı mucibe
sini de mütalea ettikten sonra o kanunun müza
keresini iade ve neticesinde mazbatasmı Heyeti 
umumiyeye takdim eder. 

lade olunan bir kanun, rcye iktiran etmem.iş 
laalettayln bir kanuu layiliası veya. teklifi gibi 
Heyeti umnmiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakkında vaktile geı:ek müstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Yüz on beşinci madde - Bir nutkun talik ve 

ilanı tekiiii ancak onun zabrt caridesile neşrin
d<•n "~" o ınıtkuıı taııllfık ettigi ıuaclde kıılmltı 

ikti ı·aıı e tt ilden sonra re ye lwnalıili ı· l•]. 

l •] • Ajana il o ild:n lce;::a ... 
lll- V ll- ıo~o. S. 63 : 64· 
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DOKUZUNCU BAB 

Tadilnameler 

Yüz on a.ltmcı ma.dde - 'Bir encümene mn
havvel kanun layiha veya teklifi hnkkmdA bir 
veya bir ka~ mebus tadilat teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim 
<'ılrr}pr [•]. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud biit~enin hangi faslma atd bulun
chı/hı tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasmm zeylin
de sıı hihlerinin Pııbabr mucibevi ha vi muhtrraları 
ile birlikte hastınlarak haklaı-r~da enetimence itti
haz edilen ka-rarlar ile esbabı beyan t>dilir. 

T.ıayihanrn Heyeti umumiyede müznkE>l'CSi eJı
nasmda o tadilatın sırası geldikte sahibi esbabı 
mucibcsini tafsil edib mcvcud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa. müzakereye konur. 

Aksi tEıkdirde müzakeresinden vazgeçilir. 

Yüz on yedinci ma.dde - Knnnn liiyihası ve 
ya tcklifinin birinci müzake1·esi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilnameler o 18.yibnnm tedkikr
na memur encümene verilmek lazrmdrr. 

YUz on sekizinci ma.dde - Ririn<'i ve ikinci 
müzakerenin cereyam ıurasında takdim olunan 
tadilnamt>lerin aid olduğu encümcne havalesini 
nııızh:ıt:ı. ınuharriri tnleb ederse bu havale mec-
hnridir. - .... 

Yiiz on dol,;uzuncn madde- niı·inı•i Ye ildıı 
Pi ıniiznl\l'J " ('Ilin l"t'l"<'.\ : ınr ı:ırr:ı~rnıl:ı 1:ıkılinı oln
n;ııı tnılilnnmeleı·iıı f'nriinıeıH' hnYnlt>si <'lll'iiııı<'ıı 
1nı·:ıfıııdıııı istenııH•ı1i~i lı:ıl<l<' tar1ilfıtın rslı:ıhı 
llıncihesi snhih1Pı·i tnrnfnHlnn ıniiPlliPlrıı lıt')nn 
olnnuı·. 

fldnPi 111iiıııl<rrr ~ıı·:ısınıl:ı hıııın y:ılnı7. Pııı·ii
ıııc>ıı rc•y:ılı Yerdıilir. 

Hıınuıı ii;~eı·iııe t;ıılilıınııırııirı rı:ız:u·ı ıııüt:ıll'n
Ya alııııp nlıııınaıııııımın IlPyntı·c> karaı· veı·iliı· . 

\l"::ızıın ıııülaleaya nlııırrs:ı rnl'Üıneııe ha\· :ıll' 
Plıııınr ı u ı Eııı'ii;ııı·ıı iı·dı·ı·sı· riliıni 1-alıııl ı•ılı·ı· . 

-----
ı · ı - R.rinci 11/ll::rlkf'l"nlı · IIIJI!Ii k~tlıul ı · ılilnı hi,· 

~nıııldı • ııin lrl.-ı·n 1" -mii.za/,·rrı•ııi IHtl•lwırln. i/ı inci ,nii.zıı
,,,.,.,,,. trıılil11anır l'rrilelıilir (ııiJ-V/-1910- S. 157:161) 

r :· ı - F:ncıimt'tl, mı:::ırrı miifrrlutl/fl ul1/llll/ tııdilmt
~L<I ıfp mukllt/!l•'rl ılrğildiı · ( .1101 ıwmarrr/• lwmın -
~li -ı - 1937). 

Yüz yinninci madde - Tadilat teklif ec1en-
1er, tadilnameterin havnle olundu~ encümende 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealarmm 
ninlenmesi zaruridir. 

Yüz yinni birinci madde - İkinci müzakert>
ne encümene iade olunan maddeler hakkında sn
ir mebuslnr tarafından cncün.ıcne tadil teklüleri 
verilebilir. 

Yüz yirmi ikinci madde- Tadilnaıneler asıl 

maddeden evvel reye konur. 

Yüz yirmi üçüncü madde - l\fı1nzam ınnılılc>· 

ler teklifi iı:in de t:ıdilnnmeler hokkmdnki uıml 
tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlann tefsiri [*] 

Yüz yirmi dördüncü madde- Bir kan,ınnn 
fefsiri lazım geldikte, tefsir talebini hnYi e bahr 
uıucibeli tezkere veyahud ta.krir o knnunu hi
dııyeten miizakere etmiş olan encümPn veya en
riinıenlerc hıwale olnnur. 

~ayet o ltanunn, hususi bir enriiınen terlkik 
t>tmiş ise Yekaletlerle mütenazrr enci.iınenleı·clrn 
n zn ı.ı lınına k sn retilc on beş kişiden m ürekkclı 
muvnl\kat bir encümen teşkil olunur. 

Eııeünıen msıbatası Heyeti unıumiyeye ıu·zt>· 
(lileı·ck tefsiri mutnzammrn fıkra mii?.akere ccli
lir. 

Asrl kanunnn l(nbnlii için ne gibi usul ve <>k
seriy!:'t. nuıabr lazım ise tefsir fıkrası ıla ııyııi 
llS U J YC lllSil ha tabidir. 

f •ı - ~9!! mmw rıırlı Tav ,,. : 
DiL"Cını mulın.~elıatııı. lit::.ı11111111drt bir h·ııııınıım trf· 

>~iriııi ll!rc/i.q riyasrlinifeıı tnlrb ctrnrT.- hakla~ın mıı· 
li~· olrl11iiıt. Hrupfi lf••ı.ımıiucnin uü·mi ilriııci ·i(-tımnunıı 
lıiriııc:i cd.~c.qil!rlc lrılmıTiir ctmi.~tir. . , .. 

6 kıhıımu.~uııı tfl- • 

filifl mnıwnılı f.·a,,·onn 8 ııri maddesi : . 
Tr/sir Jmmrlrwıııın nınkabline şiimulil tabii 1>~c rfr 

l• f,qirrlrıı ııoı•dl.-i llSlll Pc alı/aima tcvfikan icra ı·r 
ilnıınl ı•r rılakrısı 1.-a.tcdilmiş ı•c emri vaki haliııi a!,mış 
n/fw mesailc dr leşmili Twliudr te/sir ilc az çok mmı~ı1 ·. 
srlıPtlttr /;IJffri nıııamrlıitııı ucnidcn tedki~ t•c tad~ 1 

iı·rılı rdilı buııa isr mahal ııc imkan olmadınıtıdoıı_ J,,ll 
nllııırıralı "tr/ııir lwmruıdan evvel tasfiyeye tabı tu
t ıılnııış ı•c ıııiirldeti lıizmeti oıı beş seneden dım olma/( 
rlnlrımBilr ikrrımiımıi ıırrilerrk alôkrısı katedi~miş. olnıı 
memurlrırn mezl.:ıiı· tefııir kararına istinaden ıade~ mıı
lıcı:<ı be s11rı lilı- trlmiirl mrıtı$1 trıhıriııi gayri caizdır. 

1 ı.ı kaıiunuevvel 19J 
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Tefsiri mutnıaınmın fıkralar yalııız bir rlP
fn 1'('_\'(' koııııınldn ikti fa rtlili ı· r•J. 

Yü.z yirmi beşinci madde- 'l'r.fsiı·i nıııtııznııı

nıın lııldıleı· n• ııııı;.lıatalnı· rneiinıPıı YI' fTpy~t i 
mnıımiyP<'<' fpı·cihaıı ıııiil'.Hkeı·r olıınııı·. 

ON BİRİNCİ B AB 

Bütçe müzakeratı 

Yüz yirmi altıncı madde - Bülı;t> ı•rwiiıııe 

ninin tcılkik Peleceği işler şıınl:ıı·l1ıı· : 
1 - \ferlis ve meı·hutntr hütc;l'si]P ıınınz:ını 

tııhsisııtı lıakkmclrı knnun lfı~·ihıılıırt; 
~ - l\hna1.enei LTınurniye knnnnıı; 

:'1 - Mıınznm üılısis:ıt, fevk:ıl:1de tnlısiııat vP 
fıısıllaı· aı·asııııla mÜHakııle tnleht.l i havi l<antııı 

layihnlnrr; 

4- Devlet varida1mm YPyahud ııHısarifııtnnn 
arlhrılmıısı YCya rksiltilnıesiııi inlaf! t>df'c•Pk hP!' 

ne\'İ kanun lilyiha \'e teklifl<>ri; 

:ı- ~ht\·azeıwi Fııımııiyı·l\aıııııılanııa Y<' 4 ııı·ii 

fıkı·;ıılaki luııııııılnı·:ı mÜIPııllik hii1iirı 1ef~ir t<ı

lelılerinin tr.tkikı. 

Yiiz yirmi yedinci madde- ;\fıı,nzt>ııPi l'ııııı

nıiyı' knmınım:ı tanllfık erlih nıns:ıı·ifiıı :ırttırı1. 

mnsı Yr~·a y:wiılntm cksiltilıncsiııi nııwilı ol:lt'nk 
t nd il na ııı e 'Py:ı ııı uıız:ıııı ııı n ılılı•lrı· a ı ı r·n k n l ~ loı
ılnr hütrryr ııirl m:ızhııtnııın ılnl!ılılın:ısıııı tal<ilı 

cn<'ll yecli gün z:ırfnııln teldif c>ılilir. 

Fmıııııi n• zati mııa~lar, tahsisa1, giinılıolik 

Ye h:n·cıı·alılanıı ıwttrnlmasıııa, ıııı•ııını·iyol ilııl:ı

srıııı Yrya lnııılııı•ııı nıcı·i kamınlnı·la ııwan·ı·" 

0lnıı 1ı111lıııllnn lı:ırieiıHl<' tnsiinr ılaiı· ııı<·lıııs

l:ı ı· 1 :ı ı·:ı fınılnn 1 ad il ııaııı<' \'P,\'11 lıiit ı;ryı• ııııııız:ıııı 

ın:ıılılP teldif eılilrmez. 

fT t'l' iki fr]U!IIl:J ki Jıii küııı Jeı· JıjJiı \':tS rf a \'Pl'!.!i· 

lt'l' ],;ııınıılm·ınn tnhsisal i\:ısıııı \nJ.:ıımııuıı ıoılt•n 

k :ı ıı ıı ıı la !'il ılıı şsımildir. 
Hıı ııı:ııltleıle müntlı'ı·ie t:ıı,~·i,Jnt liiikiitnl't H· 

ya Bütı:t' eııciiıııeııi l:ınıfrıııları l;alıııl Nlilcıı Yr~·:ı 

Plli iııızayr ha,·i olan tcklil'lrı·c ş:ııııil ıl('ğildiı·. 

Hn trldiflrr Biitı:e t'tH'iiııırııine hanıle olıınııı·. 

Yiiz yirmi sekizinci madde - ~tm·azt'ııPi 

f•] - Bir liiuilın. Pociinıcwleıı Hcudi umumiLI•IIr 
t;jsir ,,,·1.:/imfl' ·"' nl;ollltttırHn, tr{ııiı· gibi, lıir tlefa mıi.;;n
kcre ol11n.ıo· r:n- Xl -J9.'J.f. Z. C. Cil Til- Stıuıfrı 55 ·Mi). 

l'lllllllli~· ı• katınili Je h il n \'3!1ıta \'PI'~jJ l'l' kallUillll
l'In/l d! l:ıhsisnt itasınr iktıuı ettiren l{anunla
ra, variılfıt veya rıınsarifr tnnıti\lı; clıııe) cıı lıii

küml er ı! ereedi 1 rııı ez. 

Hıı k n nmılann ııı iizn keı·rsi srı·ıtsrııdıı vukıı

lııılacal< teklifleı· ıınrıık ıııevcwl marlrlelere doir
rtulaıı ıloğnıya l:ı:ılliık elmrk şartilc rcye konn

bilir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - 1\Tu\·az<>nci 
1 ııılltııiyıı loınuııuııa nıeı·lıut c•ı•l\ rl11't'. l\lali.n \'t'
kilile nid olduğu V"ekil veya gönderereği birinci 
smıf cl~>,·ııir riiesasrndan biri hazır olduğu halde, 
r:ıstl fıısrl müınkere ve rey istihsal olunur. 

Yiiz otuzuncu madde- 1\fm•nr.c•nPi 11ııınıııi

~re k:ıınınıınn veyahud merbutatma hükmii hir 
sı•ıwtlı·n l'ıır.la rnııı:ııı·ı o;nmil ol:m ııı:ıılıkl<'ı' rl<'ı'

rerliTemez. 

ON İKİNCİ BAB 

Reylerin istibsali 

Yüz otuz birinci madde - Miiznket·eye l!r

zolnnnıı ıııeselelt>r hakkmd:ı MecliRle üç Ruretle 
rey- vı>rilir: 

1 - tı;ınr'i rry (1'11 kalrlırnınk Vl')'fl ııyııjX:ı kalk
nıııktrr): 

~ - A r,rlı; ı•ry (tlzerinrl(' nu•husl arın iı:ıinı leri 
y:ııılr \'el'tıkııl:ırnı lnıtny:ı nttlmnıu v<>yıılınd. t:ı

lPlı ,·,ılmımrlıı knlml. rc>cl. istinldif kPlimrlPrinin 

1rlHf11ı Nlilmesidir); 
3 . rlizli rPy (İşllı·rtsiz yııvnrlııldaı·nı lnıtn

y:ı ntılnı'l.stitTI'). 

Yüz otuz ikinci madde - Mü:r.:ıkerr strıı!;ın

rla lnı ni?.nıııname ahkamrnıı tcvfikıın hıırelH>tP 

cl:ıvPt i ınıı1 nznmmnı nıP.~rlekrlc mPhuslımlaıı bi r i
nin siiz sii,vlPnıekten m<'ııinr, takbihine vcyalıııd 

m\lYnkknten ·Meclisten c:ık:ırr1msıqma onir hmm~
laı·ıla işnri reye miiı'ncnııt olunur. 

Tin ııi1.nmname ln\1Cih\nre nçtk VPynhıHl gizli 
rPyr miiı•ıt<•f!fıt. ?.:ıı·ı1ri olm:ıynıı hiili1n hıısuı:ılRr

cln iımri ı·py i~timn.l olunur. 

f !)lll'l I'P,V iı:;timnl halind ı> PVVP]a l<>hrle, RO ll· 

m nl <>yhcle hıı lıınnıılarm reyine mi'irac>nll t Prlilir. 
On<lım s,ını·a ııl'th•p reis tnrafrnclıın heyetE: hil· 
rlirllir 
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Yü.ı otuz üçüncü madde - İcra Vekillerin

den birİ hakkında şikayete ve mebuslardan 1 
birinin ithamma aid teklifierin kabulü mevcud 
azanın üçte iki akseriyetinin husulüne miHevak-
krftır. ,r1 

Yüz otuz dördüncü madde - 1şari reyleri re
isle katibler müttefikan saymak ve takdir et
ınek'le mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey iBtih
salinin neticesinde ittüak edemezler veyahud ek
seriyetin husulünde şüpheye düşerler veya aza
rlan IH'ı,;i ayağa knlkıh bunu isterlerse [•] 
ayağa l<allnllnl;; usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahud · yine 
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur. 

fiiç hir m bus rey istihsal olunm·krn RÖz söy
leyemez. 

Yüz otuz beşinci madde - 1\fnvıı?.enei TTmu
rniye kanunu lüyihasile vergi ihdas veya i1gasma 
veyahud vergilerin arttırılmasma veya ekııil1il
mesine ve muahede ve mukavclelerin tasdikmn 
miiteallilt kanun lfıyihalat'l hakimıda doğruclan 
doğruya açık ı·cye müracaat olunur [••]. 

Yüz otuz altmcı madde - İşari reyr müra
caat zarnri olınay::ın sair lıususlarda a~rk rey 
V"l.'ilmesi talehe mütevnkkıilır. Açık rey, lıir me
S<>, ·nin ilk reye konmasında on beş ınebus tara
fından tnhrit•en taleb ohmnhilir. 

Mesele reye konurken reis ve kittiblcrce şiih
he lıiisrl olursa yalnız beş mebus şifahen açık r!'y 
talebcdebilir. 

Açık rcy isteyenlerin isimleri Resmi Gazete 
ile ilan olunur. 

Yüz otuz yedinci madde - AGrk rey şu su
retle istihsal olunur: 

lbtida, mcbuslarm davetine ıuahsns ~rngrrak 
üç dakika müddetle çalnur. 

Her rnebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır
tnızı 'le yeşil renkli, rcy varnkaları bulunur. 

Reyaz vara.ka kabulü, kırmızı reddi, yeşil 
istinkafı mutnzammmdrr. 

r•] - Beş 1ncbıumn a,yağa kallımıaB1 derhal vaki 
ohı;:lıdır. A'ltıdan zaman geçtikten sonra buna, mcsağ 
1/o tıır (Z. C. Cild. : 18 9- V -19.U. Sayfa U). 

. [ .. ] - Miinak.ale ve tahsisatı 1ııun:ı:amııu.ı kamnd.ı
rı ıle hesabı katği kanunlarının da gçık 'f'Cl/6 konulma
aı 115 nunıaralı k01r01r 11c teamül ı"ktı.ıa.aındandır. 

Reye başlanmadan evvel rcis, reylerin neyi 
tnzammuıı edrceğini kısaca söyleyebilir. 

Reyc müracaattan evvel mebuslnr reylerinin 
gayet veeiz bir surette esbahı mucibelerini kür
süclen söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer zate ruhsat verebiHr. 

Sonra kutihleruen biı·i mebusların intilınb 
dairelerine göre hece harfleri tertihi üzerine 
isimlerini olnınıoğn başlar. 

Hangi harften başlanacağı l'('is ·tm·a fmdan 
çekileıı lmrn ile taayyiin eder. 

İsmi olmnan roebus hitabet kürsüsü üzerine 
konnıuş kutuya rey varnkasını lıizznt atar. 

nütün isimlerin okunmasını miitenkib kıraat 
csnıısmfla rey vermemiş olanlarm isiml~ri hir 
daha okıınur. 

nu sırada Meclise ge~ıiş olanlar varsa rcy 
verrneğe dnvet edilir. 

Yahud: 
!smi okunan mebuslar ay::ığıı kalkarak (kn

bul), (red), (istinkai) kelimelerinden birini te
laffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey katibler tarafından kaydedilir vt 

zapta geçer. 

Rcyler toplanınca rcis ınnamcleııin bittiğini 
söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını katibler açıp her birinin için~ 

de bulunan varnkaları sn.yarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir İcra 

etmez. 
Kn.rar yalnız lehcle ve altıyhcle bulunanlarm 

ın ikclnrma ııöre taayyün eder. 
Müstenkiflerin varnkaları sadece nisaba 

dahil olur. 
Katihlerin istihsal ettikleri netice her halde 

o eelsade tafsilatile (Yani mevcud aZ'.ınm adedi, 
nisab olup olmadığı, lehde, aleyhde bulunanlarla 
miistenkiflerin mikdan ve ibtal edilmiş varak
lar vArsa bu n larm adedile iptallerinin se h ebi 
tasrih olunmak suı:etile) reis tarafından Mecli
se bildirilir. 

!ptal olunmuş vıırakalar, müstenkif reyı nd
il<>clilerek, nncak nisaba. idhal edilir. 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikıru isterlerse bunun icraın 
hcyetçe müzakeresiz ~:ıkseriyetle karara müte
vakkıftır. 
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Gizli rey istey~nlerin isimleri zabrt eeridesi 

ve icab ederse Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli rey, açık 
rey gibi iatihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki 
katibden biri beyaz, öteki kırmrzı iki yuvarlak 
alı::-] ar. 

Bunlardan beyazı kabul, kmntzısı da redde 
işarettir. 

'Mebuslar, bunlardan birini arzulnrma göre 
kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmrş ise 
istinkaf manasını ifade eder. 

Katibler rey kutusunda bulunan yuvıırlaldarı 
bir tepsiye döküb beyaztarla kırmızıları aymr
lar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
kabe için sayılır. 

Onnnn sonra reis neticeyi heyete bildit·ir. 

Yüz kırkmcı madde - Bir kaç madde ve la
yiha veya teklif hakkında açık rey istihsali te
ıııldiici Pnerı:ıı> v:mıkn.lıırrn muhtelif kutulııra ay 
ni z:ımanila atılı:nası suretile icrn olunahilir. 

Yüz kırk birinci madde- İtiraz 'ukn lıulnı:ı 
ıirğr takdirde, hncleme tarahnelan kntuların do. 
laştrrılrn:ısı surct.ile de açık rry istihsnl ohlllll· 

bilir. 

Yüz krrk ikinci madde- Dir maddenin a<;rl< 
reye konması celse sonuıın. bıralnlubilir. 

Yüz kırk üçüncü madde -Heyeti ıınıuırıi~· c 
ve cncümenlcrcle icrn. cdilecel< intilınlılııı· ıııı ıı,..· 

kilele olur: 
Kürııüyı>, rcyc mahsus olmak üzere hiı• kutu 

konur. 
Her mr.hııı; , h~>C'<' hnı·fleri srraııile iıımi okun· 

dukC!a kürsüye A"elerek tensib ettiği :ı:at veya ?.at· 
lerin isimlerini lıavi varnkayr lnıtnyn ntnr. 

Reiı,ıiıı çekeceği kma ile taayyiin eclcıı iiç IHC· 

bus tnrafından bu rey vnrakııları tasııif olu

nur. 
Mus:ııınifleriıı tanzim edecekleri mufassal (Ya. 

ni azanrn mikdarıııı , nisab olub olmadığım [• j, 
rey vaı·akalarnun adcilini, mii::ıtenkifleri, iptal 
ohmuıuıı varalı;aları ve btmlarm niçin iptal edil
diklerini ve rcy alan zatlcriıı isimleı·ilc aldık-

[•) • Re11e iştirak eden. azanın mutlak elcseri11eti. 

lıırr reyleı• ınikdarmı göıııteriı') mazbata reis tat'&· 
fındaıı olnıııınak suretile intihabm neticesi he
yele hildiı·ilir [•]. 

Yüz kırk dördüncü madde - Biitün müza
kPrclrr, iiçte il<i ekseriyet meşrut olmayını hu
suslarda, hazn· bulıman azanın mutlak ckseriye-
1 ilr lmı·ııl'laşrr. 

Hryleı·dc tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Ilnımnı muktazi azıuun mevcudiyetini reis 

\'e ld'ttibler miişııhede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcud azanın 

n<lı•diıu tahkik hıısusnndn reis ve katibler itti
hrı<l e<leınezlcrse yoldaımı yapılır. 

Nrsab bulunmadığmdıııı rey istihsali müm
J,iin olmazsa müzakere eelilen maddenin knr:ırı 

ertesi celseye hrrakrlaral< jkinci defa reye mii
ı·::ı<• ııat olunncağı ruznameye geçirilir. 

lkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netire muteberdir. 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti unlllmiye
clc her ınııclde kahııl veyıılıııd reddolundnl<~a ka
l'nrın neticesi rcis tarafından yalnız « Kabul 
olundu» veyahud «Rf'cldedildi » diye heyete bil
dirilmek 15zrm gelir. 

Yüz lark altıncı madde - TPşkila.h T~snııiye 

kanununun 102 nci maddesi mucibince mezki\r 
kanunun tadili icab ettikte teklifin Meclis mü
retteb azasmm en az üçte biri tarafindan im.r:a 
edilmesi meşruttur. 

TadHat, müretteb aza adedinin üote iki ebe
riyctile kabul olunur. 

ON UQUNOtt BAB 

·zabıtlar 

Yüz kırk yedinci madde - Mecliste iki za
brt tutulur : 

1 - Harfiyen zabrt - Bu zabrt, zabıt caridesile 
ve icabmda Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu zabtm, itiraz vukuunda, muterizin ilk cel
sede söz alması veya riyasete göndereceği bir 
varakarun gelecek zabrt caridesinin sonuna aynen 
dcrci suretile tashihi lazımdır. ' 

2 - Zabıt hul!sası - Bu hulasa, gelecek inikad 
günü zabrt ceridesine dere ve levhaya talik olu· 
nur. 

f*l - Nisap yokıın inWuı.11 f}clccek ir:ti1nna lıırcı
hlıt· (ı9 ve 25. XII .l941J). 
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Bu zabrt. bulasasına aza rtarafmdan itiraz varid 

olursa harfiyen zabta müracaatla tashih ve o su
retle bir daha neşir ve ta.lik olunur. 

Zabıt bulasasını reis ve inikadda bulunmuş 
olan iki kalib iınzalar. 

Yüz kırk sekizinci madde - niı· İ ı;tiııııı.ın 
son inikadının z111bıt hulbası katibler tarafından 
filhal tanzim ile o inikadm sonunda okunur. 

Tashih, kıraati müteakib olmak lamngelir. 
Son inikadın harfiyen zabtmm tashihi me

buslar tarafmdan verilecek varnkanın ilk inti
far edecek Resmi Gazete ile ilAnı suretile olur. 

ON DÖR.DUNCtt BAB 

Sual 

Yüz kuk dokuzuncu madde - Her mebus 
Hü.kfunet nanuna Başvekile veyahud vekillere 
şifahl veya tahriri sualler sorabilir. 

Yüz ellinci madde - Sual, sarili ve muayyen 
IXıAddeler haklanda malfun.at istemakten ibaret
tir. 

. Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
rıren, gerek §ifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Re:is bu takriı·leri, verilir verilmez zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezker'e ile aid ~lduğu v&
kile bildirilir. 

Yüz elli ikinci madde - Suale tahriri cevab 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen zabıt caridesinin sonuna dercedilir. 

Sua.le şifahi cevab istenmiş ise, Riyaaet tez
keresinin vüsulünden nihayet iki inikad soııra 
vekil ona Meclis küt·süsünden cevab verir. 

Reis, cevabdan evvel snaii katibierden birine 
okutur. 

Yüz elli üçüncü madde - V ek il, · sorulan su
ale Umumi menfaat mülahazasma mebni veya
hud ınuktazi malUm.atm elde edilmesi için ceva
bı mnayyen bir müddet geciktireceğini - sual tah
riri ise tahrircn, şifahi ise kürsüden • beyan eder. 

Vekil, uınumi menfaat nıülahazasma mebni 
isterse, suale gizli celsede cev:ı.b verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek hakkını haizdir: 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya malısus olmak üzere gelecek inikada ta
hk olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir deİa daha ayni sua1i tekrar edebilir. 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekilin ce· 
vabını müteakib yalnız suali soran mebus mü
tal en beyan etmek hakkmt haizdir [ •] . 

Ancak bu mütalaa on beş dakikadım fazl• 
süreınez. 

Yüz elli altmcı madde - Bütçe heyeti umu
miyesiııin müzakeresi snasında veyahud bir ve
kaletin bütçesi müzakere olunurkan bir me
lıus sunller hakkındaki usule U-bi olmaksxzm 
ona dair istediği sunUeri vekilden sorabilir ve 
liizum gördiiğü izahatı taleb eder. 

ON BEŞİNCI BAB 

İstimh 

Yüz elli yedinci madde - Bir maddenin Baş
vekilden veya vekillerden istizah olunmasını me
lmslardan biri teklif ederse, istizah edilecek 
madde tasrili ediJmek suretile reise bir takrir ve
rilmek lô.zımgelir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz 
işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden istizah vuku bulacak vekilin o 
gün leelise gelmesi veya maiyetindelci menıu
rin rüesasından birini gönderınesi için istizah 
oluuacak maddenin tasri~üe reis tarafından o 
vekile davetname yazılır. 

Yüz elli sekizinci madde - Takrir sahibi, He
yeti umumiyece istizahın günü tayin edilineeya 
kadar takririni geri alabilir. 

[•] -Mardin mcbusu lrJan Fcdd Alpayanttı, Cıitıı
lıuriyct gazrtesinde çıkan bazı uazılar hakkındahi su
aline ceı>Vab verca .-tdliyc vek-ili Mahmud Esad Roz
kurddan sonra, bu cevabda şahs·ı rnepzubalıfl olan 
Mniila tnt'bıtsıı Yunus Nadiye söz verilmiştir (Z. C. 
Cilıi :eo. Samfa 5/7- 5-Vl-1990). 

- !zmir mf!btt.nt Mahmud Esad Bozkıt?·dım, iş ku
nımıı lıaldwula/<i llııaliııe 11~tısad vekili Mustafa Şe
ref 0::1.-nıı ccl'ulı ı•crdilrten sonra ml'zk"t1r lavilıamn 
tnevdu bulunduğu lktuad encümmi mazbata mukar
t·irinr _söz Vlwilmiştir (Z. C. Cild 9, Savıla 1 -
ı-Vl-1931). -
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Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri 

alınması Heyeti umumiyenin müzakeresiz işari 
reyle karar vermesine menuttur. 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafm
dan geri alınan bir istizah takririni diğer me
uu.s tekalıbill eı.lelıilir. 

Yüz altmıı;mcı madde - Davet olunan vekil 
mua.yyen günde bizzat, yahud ma.iyetindeki de
vair rüesasından biri vasıtasile Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri müteaddid ise ilk imzası olan mebu.s önce ve 
sair mebuslar onu müteakib leh ve aleyhde söz 
söyleyebilir ler. 

Yüz altmış birinci madde - V ekil tarafın
dan verilen izaha.t ve mebuslar canibinden mu
kabellilten vuku bulan ifadelerden sonra hiç bir 
takrir verilmezse reis ruznameye geçer. 

Yüz altDWJ ikinci madde - l.stizahm kifayetl 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takelimen reye konur. 

Yüz altmış üçüncü madde - Eğer sadece ruz· 
nameye geçilmesi kabul oluniJ1JlZSa esbabı muci
beli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene ha.valeleri kararlaştı
rılmazsa iptida. llükftmetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Yüz altmıı; Jördüncü madde - Esbabı muci
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vaki 
olacak teklifin mutlaka takririn reyc konmasm
dan evvel tanzim ve Heyeti umumiyeye arzı 1A
zımdır. 

Yüz altniış beşinci madde - Encümene mu
havvel takrirler hakkındaki encümen mazbata
ları müstacel meV'ad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Encümen mazbatası rcddolnndnğu takdirde 
esbnbı nmcibcli tnkı·irler Ri yasete takdim leri 
sırnsile okunarak reye ikth·an eder. 

Yüz alt~ altmcı madde - Bir istiznba, ic
ra edileceği giin üzerinden üç inikad geçtikten 
vey:ıhucl müdakeresine başlandıktan sonra diğer 
bir istizn.h zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe mUzakeresine hiç bir İstizah zarn ve 

ilhak olunamaz. 

Yüz altmıfl yedinci madde- Bir istizaha di
ğerleri inzimam ederse her istizah takririnde 
ilk imzası olaıı veyahud o bulunmadığı takdir
de imza edenlerden biri dinlenmedikçe müza
kerenin kifnyeti isteneuıez. 

Yüz altmış sekizinci madde - Mebuslar· İsti
zahin neticesine tanllfık edecek takrirler vere
bilirler. 

Bıı takril'ler açık t'eye konur. 
On beş mebus taratındau istenirse gizli reye 

de müracaat olunur. 
• ~1 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tabkikatı 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (M unudel: 
ı 3 haziran 1 932) - Hükümetin vnki olan bir is
tizah veyahud bütçenin müzakcr{'si sırasında ve
ya neticesinde veyahud . rescn 'reşkilatr esasiye 
kanununun 46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci flk
ralaı·mda nıünrleriç Hükumetin tunumi siyasetin
den ve vekiiletlerin ifa ve icrasma mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekilierden birinden ve
yahud lcra Vekilieri Heyetinden ceza} veyahud 
mnl1 mesuliyeti müstelzim efal vukuundan ha
hisle tahkikat icr::ısr taleb olunursa reise bir tak. 
rir [•] verilmek iktiza eder. 

Bu tnkrir reis taraCından Meclise arzolunur. 
<\lakadar vekil veyahud vckiller de keyfiyetten 
haberdar edilir. 

Yüz yetmişinci madde - (:Muaddel: 13 hazi
ran 1932) - Adliyece bir işin takibi sırasında 
lcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais 
bir husustan dola:yr vazife noktasından verilen 
bir kararla Meclise müracrıat vuku bulursa He
yeti umumiye bu hususta Meclis tahkikatrna ma
hal olup olmadığını tayin için evvel enıinlc beş 
ldıjilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu 
encümenin mazbatast arzediliı·. 

Yüz yetmiş birinal madde - (Muaddel : 13 
haziran 1932) - Alakadar vekil ve talairl veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan eneilmen 
dinlendikten sonra taıkririn veya mazbatanm na.
zan dikkate almıb alınmaması haldmıda MecUt 

[*] - Eski Ticaret vekili Ali Genani meselesi, 
Mecli8i Aliye, Divanı mııha.sebat encilmeninin bir 
m~batasile sevkedil7tliştir (10/Ill/lgta) . 
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bilmüzakere işa.rt reyle kararını verir. 

Alikadar vekil mebus değilse, Meclis bir müh· 
let tayini ile yalnız yazılı müdafaasmı ıılına~a 
karar verir. 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
E:eyeti umumiye, tahkikat icrasmı, ya TeşkilAtı 
esasiye ve Adiiye encümenlerinden milrekkeb 
.M:uhtelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadaiı teşekkül edecek hususi bir tahkikat 
encüınenine havale eder. 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Tahkikat& me
mur olan encümen, Hüktimetin bütün vesaitinden 
istifade ve istediği evrak ve veaaika, vazcyet 
eder [•]. 

. Yüz yetmiş dördilncil madde - Heyeti um.u
ın.ıye kararmda tahirikata memur encümenin ne 
~üddetle vazifesiini bitireceği, icabmda baska 
mahalle gidib gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahid vt> ehli hibre sıfatile din
lemek salAhiyetini haizdir. 

Davet olunan şahidierin icabetleri mecburi 
olub haklannda usulü muhakematı cezaiyede mev
zu alıkam tatbik olunur. 

Yüz yetmiş beşinci madde - Eğer blr lsUzab 
neticesinde tahkikat icra oluneyorsa tahkikat& 
memur encümenin meseleyi intaç etmesine ka· 
aar ayni madde haklanda tekrar fatizah takr1rl 
<'erilemez. 

Yüz yetmiş altmm madde - Encümenin ni
hat nıazbatası cezai ve mali mesuliyeti mtıstel
zinı ise, tahkikat evrala, Teşkilatı Esasiye kaun 
nunun 67 nci maddesi mucibinee Meclis kararile 
~e~kil olunacak Divanı Aliye, nihayet on be' gün 
ıçınde tevdi olunur. 

d Yüa yetmiş yedinal madde - Meclis, bir ınad· 
e hııJtkmda resen malfun~t edinmek isterse bir 

Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

.. Bu kabil tahkikatm icrasını aza veyahud en· 
cuınen teklif edebilir. 

hrı. [•) - Eski B alıriye ·uekili lhaamıı Y n ıııız ı•e 
te:Mız ·nıes~lesilıde, Tahkikat ımcii.meııi. bazı eşhası 
c. lfl~8f:'hı etmiştir (Muhtelit enciimen zabtı: ~!-

ON YED!NCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir ınebusun 
teşrii ınastmiyetinin knldırılnıası i<.:iıı Yuku bu
hı cıı k 1 nlehiH, ın ah IH:lllellt>ıı Aıll iyt> veldilet i ııe 
tebliğ oluıınr. 

Allliye ''ekfılt>ti, eshnbı ıııucilıeyi uıulıtevi bir 
tezkere ile rıH'zk Cı r t~ le lı i Haşvekn !et vasıtıLsile 
Meclis Riyasctinc göııJcriı·. 

Reis, bu talebi Teşkilatı Esasiye vt' AdlİJ e cn
cüınenlerinden mürekkeb nınbtelit lıir encüıııe

ne ]ıavnle eder. 
Encümen reisi, kura ile beş azadmı uıürekkeb 

bir ihzari encümen tefrik eder . 

Bu ihznri encümen, gizli reyle kendine lıiı· re· 
is ve bir de ınn.zbatu ıuuhıırril'liğini ifa eılf'<'ek 

kiitilı intihab eder. 
Eucümen bütün evrakı tetkik etlib o nıelııısu 

dinler. Enciimcu şahid dinleyeınez. 

Yüz yetmiş dokuzuncu madde - lhzari ve 
mubtelit eııcii.menler bir masuniyetin kaldrrıl
ması ha k km ıla kendilerine muhavvel evra kı en 
çok bir ayda intac ederler. 

Yüz sekseninci madde -Bir uıebusa Teşkili.-
1'1 Esn~iye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzubnhs olan uıenınu fiillerden biri isnad olu
ntır ve lhznri cıwüıııen tetkikat neticesinde bu
na kanaat lıiisıl ı::Jerse tcşrii uıasuııiyetiıı refi 
lüzuınuna dair ınütlellel bir mazbata tanzim ve 
Muhtelit enciimene tnl•diın eder. 

Eğer isnad oluunu meınnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 

ihzaı·t cllcüıncıı takibnt ve uıulıukenıeuiıı Devı•e 
sonuna l•] talikı haklunda bir ıııazbatn tanzim 
Ye keı~alik :\Iulııdit encüıııenc tuktljm eder. 

Muhtelit eneümen, bn balıptu ikinci bir li:ıırar 

ittihaz eder. 

[*] - TeşkilO,tı E8118i1Je Eııcii,meninin, 11 . IV .1941 
tarihinde kabul olunan bir n~ızbatasının hiikii.1n fıl•
rası: 

Netice: Bu. sebebiere binam isnat olunan bir suç
tan dolayı istenen takibatm Dcı•1·e soııuı~ bırakılma.
ınn~ı Meclis U1ııumı Heyetince karar verilmiş olan 
bir meb1ısun yeni Devrede dahi melms seçilmiş olmtısı 
halinde evvelce ı•cril1niş olan talik kararı hü/.."''niinün 
devauıı icap edcceüine ve evvelki Devre es1ıasnıdtı v~· 
ril7ııiş talik karariarntın Deure sonunda anctJk venı
den nıebus seçilm.iyenlcr lı.akkında keııdiljjimlım orltı· 
dan kalkarak, takibatın başltıması llizımgcldiğiııe us 
şinıciiye kadar bu vol® cereyan eden ?lnLO?Jıele~ıin_ tle
ğiştirilmesino mahcl bulutımadığnıa karar verildı. 
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O ınebus isterse ibzart encümencle, Mnhtelit 

encümende ve Heyeti umumiyede kendini ınü

dafaa eder veyahud bir nrkacla"?mn ettirir. 
Heyeti umumiye bu hususta kararını verir. 

Yüz seksen birinci madde - Masumyetinin 
kaldırılması için bir ıiıebusu1ı kendi talebi kafi 
gelmez. 

Yüz seksen ikinci madde - Hilafına karar 
olmadıkça masuniyetin kaldırılması bakkrntlıı

ki ıuüzakcı·c a~ıkçn. ccı·eyan eder [•]. 

ON SEKİZİN01 BAB 

İnziba.ti cemlar 

Yüz seksen üçüncü madde - Bu niza.mnaıne
nin muhafazası noktasından mebusların uğra

yacakları cezalar üç türlüdür : 
ı -İhtar; 
2- Takbih; 
3 - Muvakkaten Meelisten çıkarılmak. 

Yüz seksen dördüncü madde - İhtar ceza-
sını müstelzim hareketler şunlardır: 

1 - Söz kesmek, 
2 - Sükftneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak. 

Yüz seksen beşinci madde - İhtar ceza.smı 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat 
gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 
ihtar cezasma uğrayan mebus inikadın veyahud 
eelsenin soınmdıı. söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsaım inikadııı VG· 
' yahud eelsenin sonundan evvel verilmesi reisin 

elindedit'. 
Reis, mebusun izahatını kafi görmezse ihta

rı ipka eder. 
Katibler bunu kaydederler. 
Blr mebus ayni inikadda iki defa ihtar ceza

sına uğrarsa keyfiyet zabrt hulasasma dercolu
nur. 

Yüz seksen altmcı madde - Bir inikadda iki 

["'l - Teşrii nuısuni11eti kaldırılan bir ?nelmıJwn 
teııki{i için Heyeti ttıtmumi'lleckn ayrıca kcvratr (ll
mak icap etmez (R. 1fl84). 

defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten memnuiye
tine, ı·eisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz 
işari reyle karar verebilir. 

Yüz seksen yedinci madde- Takbih cezası
nı ruüstelıim olan hareketlee şunlardır: 

ı . Ayni inikadda iki kere ihtar cezasını göı·
düğü halde bUlıu nıüstelzim hareketlerden yaz. 
ge~ınenıek, 

2 · Bir ny i c; i nde ii~ kere ı htnr cezasma uğ
ramak, 

3 · l\Iccliste bir gürültüye scheb olnınk ve 
yahucl Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak a.kdetmeğe HeyeLi umumiyede açıkço ve 
gürlütülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir kaçını talıldr, 
kavlen tehdid etmek 

Yüz seksen sekizinci madde - Mt>elistcıı 

muvnkl<aten çıkanlmak cezasım müstelziın ha
reketler şunlardır: 

1 - Takbih cezasıua uğradığı haltle bunu 
müstelziın ha.reketleı·deıı vazgeçmenıek, 

2 - Ayni inikauda üç kere takbih cezasmıı. 
uğramak, Reisicümburu, Meclis Reisiııi, Meclis 
ve Heyeti Hiikun:ıeti t{'hclid ve tahkir etmek, 

3 - lleyeti nrnnıııiye müzakerelerinde halkı 
celn·1 muamelelere, dahili kıyam ve isyanlara 
vt>yalmıl 'rrşli.ilı1tı BHıısiy(' kım\ımı ahk:iınına te
cavüze teşvik etmek, 

4 . Meclis binalaı·ı ve müştemilôlt dahilinde 
me.ıuıu bir fili iı·tikab etmek. 

Yüz seksen dolmzuncu madde - 'l'nkhih ve 
muvnkkaten 1\{e~islen çıkanlmak cezaları rei
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işa

ri reyle karıı.rlaştırılır. 
Aleyhinde böyle bir ceza teklif eı1ilt>n mebu

sun bizzat veyahud at·h:aduşlarmdan biri vasıta
sile izahat verrneğe hakln vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak 
cezaları zabıt bulasasına dercedilir. 

Yüz doksanm.cı madde- Muvakkaten Mec· 
listen çıkarılmak cezasma uğrayan bir mebu.s, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, 
tekrar Meclise girmek hakkmı haiz olur. 

Miikerrirler bu haktan mahrumdmlar. 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu· 
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vakkat.en çıkarılmak cezasıun uğrayan mehus 
hemen i·çt.ima salonundan dışarıya çrkmağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikaılll 
kadar içtima salonuna girmekten memnUllur. 

Bu cezaya tığrayan mehus içtima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikad mnvakknten 
kapatılır ve reis o mebnsu salondan ~,),;ırtrr . 

ON DOKUZUNCU BU 

Mezuniyet 

Yfuı doksan ikinci madde - Mtiracaati üze
rine reis biı· mebusa sekiz giinlük mc7.Uıı i yct ve-
rebilir. . 

Daha fazla mezuniyet!E>r i~;ın 1\Iedıs i ıı ınüsa
adesi alınmak şarttır. 

Yüz doksan üçüncü nuıddo - . l'kiz giindcn 
fazla mezU:niyct talehll'ri iplida HiynsE>L diva
nmen tetkik ohuıuı·. 

Yüz doksan dördüncü madde - H!'is, mezu
niyet talelıleı·iııi l\lceli~!' arzedcl'keıı, lnmların 
her biri baldonda Divanrn mütale&aitl.I da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

Yüz doksan bepnoi madde - Bir biri ardı
na üç inikadda yapdan yoklamalarda veyahud 
açık rey istihsalinqe bir mebU:Sun Meclise devam 
etmediği tebeyyün ederse o mebU:S izinsiz adde
dilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus
larm tedkik ve takdiri Riyaset Divanma aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenid olma
dığı anl~lan mebusun ismi Resmi Gazeteye der~ 
ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset Divanına ar
tedilir. 

Yüz doksan altmOI madde - İzinsiz veya me
zuniyetini geçiren mebU:Slarm geçirmiş olduklan 
giinlt>r tnhsisatlarmdan kesilir. 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtim.a. se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va 
bestedir. 

YlRMl:Nct BAB 

Riya.set Divanmm vazifeleri 

Yüz doksan sekizinci madde - Riyaset Diva
nının vazifel ri şunlardır : 

ı - Dahili hizmetler teşkilAtı ve Meclis me
ıaur ve müstalıdemleri hakkmda Memurin kanu
nunun nasıl tatbik edileceği ve e kanuna göre inzi
bat komisyonu teşkili haJclcmda istişari olarak rey 
beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri ; 

3 - MebU:Slnrdan isimleri Resmi Gazete ile izin. 
siz veya namevcud kaydoluruınlarrn şikAyetle

rini dinlemek ve faaletmek; 

4 - Meclis bütçesinin tamimi ; 

5 • Dairenin tebdilat, tamirat 'Ve inşaatma dair 
kararlar ittihaz etmek. 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Riyaset Di-. 
vanının bir veyahud daha ziyade azası hakkm
da münferiden deruhde ettikleri işlerden dolayı 

vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası ldmilen 
hazır bulunduğu halde Divanca müzakere oluna.. 
rak muktazi tedbirler kararlaştrrılrr. 

İki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
reylerde tesavi olursa reish.ki iki sayılır. 

tki yüz birinci madde - Heyeti umumiyede 
vaki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi ka
tiblere aid olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu inikad veya eelsenin bitmesinden son
ra anlaşrlrrsa Reis, Riyaset Divanmr toplamağa 
davetle takib edilecek yolu karnrlaştrrll'. 

İki yüz ikinci madde- Heyeti umumiyede 
yapılan intihablardnn çıkan dahili nizarnname 
meseleleri Riyasct Divanmen mü:r.akere olunur. 

iki yüz üçüncü ma.dde - Riyasetin vazife-
leri şunlardır: 

1 - Dışarıda Meclisin temsili; 
2 - Nizarnname ahkamınm tntbikr i 
3 - Müzakerelerin idaresi; 
•ı - Zabıt caridesinin ve zabıt hulasasmm tan

zimine nezaret i 
~ - Bütün Meclis memurlarının Riya.set Di

''anile istişar elen sonra 1a~ iııleı·i ,. yn ;ıtenıuriıı 
kanununa göre haklarında. muamele ifası ve 
müstahdernleriııin idare amirlerinin teklifi üze-
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rine nasıb ve azilleri [•]; 

6 - Riyaset Divanma riyaset; 
7 - Riyaset Divanı kararlarının tamamile 

i cra ve tatbikatını murakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

tki yüz dördüncü madde - Reis vekilierinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubetindc, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve salabiyetlerini istimal etmektir. 

tki yüz beşinci madde- Katibierin vazife
leri şunlardır: · 

1 - Müzakerelerin zabtma nezaret etmek, za
bıt bulasasını tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - 1nikaddım evvel söz isteyenleri kaydet

mek; 
4 - Yoklama yapmak; 

· 5 - Rayleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

tki yüz altmcı madde - !dare ltmirlerinin 
vazifeleri şunlardır: 

1 . Meclis binalarile salonlarına, mefruşat 

ve muhteviyatnıa ve bütün eşyanın muhafaza
sınıı itin:ı cdib bunlaı·m muntazaman defterleri
ni tutmnk; 

2 . ferasimi nınltsusnyı tertib ve idare; 
3 - İnzibatn ı 
4 . Hnrlmne i';llrriııc f Nezııret ctmcl{; 
5 - M.asarifin tesviyesine 

lı - Hiyasrt divnnuım reyi nlmrlıktlm sonrn 
Meclis bütçesini tanzim ile yine Riynset eliva
nma yermek; 

7 • Duhuliye veraksları tevzi etmek. 

tki yüz yedinci madde -İdare amirleri Mec
lisin tatiline müsadif zamanlarda münavehe ile 
Devlet malHı.rı·ında otnrurlar. 

tki yüz sekizinci madde -İdare amirlerinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

tki yüz dokuzuncu madde - Sükfm ve inti
zamın muhafazası, miizakerelerin aleniyet ve 
serbestisinin temini ve lüzum gö1·üldükte inzilınt 
kuvvet ilc asl«' ı·i nı ii fı·ezcnin isli mn li hususlarm
d n tilııre amirleri reiı:ıin icra vnsıtalanclır. 

f•] - Biiyük Millet Meclisi nıemurlannın teiJkifatı 
hakkındaki 9551 numaralı kanuna bakınız/ 

tki yüz onuncu madde- Mebuslar, Riyaset 
rlivam ve idare husnslar1 hakkında, Reise tahriri 
veyahud şi fo hi snallcr sorabiliı·ler. 

tki yüz on birinci madde- İdare amirleri her 
lc;tiına lııışıncla lıalPfkriıw hir sene zarfıurhıki 

icruatlarrnın hesabiarını vermekle mükelleftirler. 

Y!RMt BİRİNCİ BAB 

lnzıbat 

!ki yüz on ikinci madde - Rcis, Büyük Mil
let l\fcclisi Ri yasetine mahsus kon o kta oturur. 

tki yüz on üçüncü madde - Rcis, l\Ieclisıı. 

dahili Ye harici emniyeti lttı.klmıtla ı;ızmııreh·ıı 

takayyiidah icra etmekle mükelleftir. 
İnzibat kuvvetile askeri nro.hafız milfrezesi an

cak reisin emir ve kamandası altmdadır. 

İki yüz on dördüncü madde - Meclise silAhlı 

girmek yasaktır. 
Giren her kim olursa olsun Riyaset ma.ri:fe. 

tile 'Meclis binasmm dışarıama çıkartılır. 

tki yüz on beşinci madde - Heyeti umumiye 
salonile encümen odalarına mebuslardan, Meclis 
memur ve müstahdemlerinden, Bükilmetten iş 

için gönderilmiş memurlardan ve Davet edilen 
mütehassıslardan başkalarrom girınaleri yasak
tır. 

Girenler reis veyahud idare Amirleri tarafın· 
dan dışarıya. çxkartılır. 

Meclis binalarmı görınek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamanından başka bi.r saatte mü
saade edebilir. 

Dd yüz on aJtmcı madde- Meclis inikadla
rmın devann müddetince sarnilerin kendilerine 
tal1sis olunan ma hallerde başı açık oturmaları 
ve süln1t etmeleri mcchuridir. 

Samilerden tasvib veya ademi tasvibi muta· 
zam mm ka vlE'n veya filcn bir harekette bulu
nanlar oranın inzıhatrıu mubafazaye memıır 

olanlar tarafından derhal dışarıya çilmnln. 
Heyeti nmumiye müzakerelerini ihlal eden

l<'r icabında hemen salil.hiyettar me1·cie teslinı 
olunurlar. 

!ki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahud müştemiHl.tı dahilinele mcbuslardan baş· 
ka bir kimse bir eürüm irtik:lh edet·se, eğer o 
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riiriinı ıııiiddriıınııııııiliğiıı ı't':.rn takilı rtlrıııı•yc
<'P~i fiillrı·clı•n lıiri isr , Hi_v ııı-:rl 111al\ amı ııılit•ri 
nıi f1ı:ı11n <:ık:ırtır. 

J<:~ı · r rül'\iın , rrsrn ıııüıldı•iıımıııııilikı:r takilı 
olun:ıı•:ı k fiillrı·ıl<'ıı ise, H i v:ı st• l ~1 ıı ı, :ı nıı nı iit•ı·i 
mi ıtdliyryr trslim rılrr. . 

Ru nıcHilrr<le> hir ınrlıııs rinai lıiı ı·iiı·ıııü 
llt('!-ihıııl irlikıih eılN·sc Hir:ıı·it'l J\lak:ınıı ld :ı ı'(' 
~ıııiı·lcı-i nısıt:ısile nıiiı·l'inıiı; l\lrt·lis hiıınsr lıııı·i 
ciıı(' ı;ılmıaımır ııırnrtll'r<'k trdlıirlt>ı·i ittilı:ı z ,.r 
nıiidflriunııırniyi rlavrtlr t:ıldlı:ıt irrııM lii:mııııı 
nıı kl'ndisiıır trhli~ H' rniir·riıni oıı:ı ll'sl i ııı NlPr . 

lı·tiknlı ninnan l'liriiııı, rinııi riirıııii ıııP:-;lnul 
ıl~ıı lıaşkn v fakat ı•rı;ı• ıı ıniiılılriııınıııııli~i~ı lıı · 
kıhııtııır nıiistelzim bir fiil ixr Hirnxl'l :'llıık:ııı ı ı 
lr!nrP. ii_mil'!rri vııFırtasilc liizım ı.tf'l; •ıı iptiılai tıılı 
kıkııtr ıı•ı.·ıı "" tahkikAt rvralunı Adlirryr lt•nli 
Pdrr. 

. Adliyr, l'iinııiiıı trşı·ii mn s nııiyrtiıı n• fiıı i 
ırn~ı ı>ll İl'l'("l'i! i ııi tııktlir l'drrx!' n:ı~Yrkfi Iri 'I'MT-
1-ısı]p ,,.. 1 ~· 1 

' · - 0 11 1 rı·rt·t••rı ta rlııııııııe l!l'\f'!i ııııııııııi\1' · 
~r ill'7.oluııur. ' · 

YİRMt İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

İk' .. ı yuz on sekizinci madde - 1ılı • ı · li s iıı dnlıı -
li hizrııctleri: 

1 - Katibi umıııııilik. 
' <> rA ·b· .... • · \ııtı ı uı:nıııniliğc m(•rhııt cııeiiıııcn ki'tlih-

INiııi ıle ilıtiv Nlrıı 1\ııHnnJar, ııılnl, Nnak \ ' C 

Mııthıın ınüıliirliiklrı·i · 
:'! - ldıırr :inıirlrri;H' ıııı · ı·lıı~l 1\fııhıısf'lıP Vt> 

l>ııiı·c ıııiidiirliildrri ve 111ıılırısl'ltr\'t \ ıııiillııık \' 1"7. -

tıf'd:ıl'lık[•J; . 

4 - l •~ıır.iinırıılcriıır ıniillııık 1\iitı:r <'ııdiııı!'ııi 
lıııslditilıl'·'· f ~~'"' J T.- .. .. .. .. .. y .. . ı..,ı vr ı\utııpıım· ıııııclul'lu~ıı 1anı -
fıııdıııı ~iiı· iilüı· [•••ı. 

İki .. 
. YlU on dokuzuncu madde - Meclisin, he-

yet~ umumiyesile ispntr vücud etmeyeceği meA 

ırasımda Riyaset Divanı Meclis nammn hazır bu· 
ımur. 

Meclis nanuna bir heyet iı>:anu takdirinde aza-

~ :. ı ~ ~, ',8' 11111/lfl/'(/h kti/1111/IL t/~.1'1, /1111/('111(:11/ik:: 
1 . ,J,J, .~ ıttwıa nı lt 1.-ruuıım orırr /:ıthıııı mu-

r ·•~ rliı l'ii ... • 
c'b' ı - 4H8 lltlllıtırulı kwuum ntt'rl>11f rult•d 11111 -
l~ ınce Mrclist11 bir dtı, Riyasete baiilı c 1/ımısi Krı

?1\ ~ vn.rdır. 

n ın adorii M eel is 1ıırıı!mdıın tayin Vf~ heyet lrnn 
ile intihab olunur. 

Reis vckillerinden, katiblerden ve io~re Amir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

tki yüz yirminci madde - Vekiller namms 
Hey.eti umumiyede söz söylemek için gönderi
lccek birinci derece devair rüesası veklletle
rinden her veyahud münhasrran bir iş için be
yanatta bulunmağa mezun olduklanna dair Ri
yıtsete - hitaben tahririatı hArnil olacaklardrr. 

Bu tnhrirat müzakereden evvel Riyasetft ..-~ 

rilir. 
Rcis gelen zatin hııngi vekô.lct nanuna ·sör. 

ı;t}ylcycccğini heyete bildirir. 
Divam muhnsebat reis ve reisi sanileri dfl 

icahmda. Meclise iznhat verebilir . 

tki yüz yirmi birinci madde - Riyaset Di
vsınr tarafından tanzim olunacak Türkiye Bilyiik 
M illet Meclisi dahili idaresi talimatnamesi Zll· 

hıt crridclcrinin tanzimine, dahili iilare ile Mec
liH memur ve müstahdcmlerinin vaziCe ve snr~ti 
tay in, terfi ve infisallerin e mütcallik ksideleri tes 
bit edecek! ir [•]. 

tki yüz yirmi ikinci madde- lcrn huımslan
na dair Heyeti umumiyeye ınebwılnr tarafından 
t('mcımi takrirleri verilemu. 

YlRMl P'QUNOtt BAB 

Kiltüpane 

İki yü.z yirmi üçüncü madde- KiHiipıme ım· 
<'Üııırııi :ıznsıııdıın biri bilhassa kütüpaMyA ne1.8 · 
ret eder. 

Nczarctinin neticesini muhtevi rapor bEır MDfl 

basrlarak aznya dağıtılır. 

İki yüz yirmi dördüncii madde - Kütüpsns 
rncüınenine katiblik eden kütpane müdürünün 
t'ııcümende istişari reyi alınır. 

İki yüz yirmi beşinci madde- Kitıılı, ~azctı>, 

mecmua, harita ve aaire intihabı encümens 
aiddir. 

[•] - Bii:yiik Millr.ı Mrclisi 1W1111trlttTIIItıı teşki/~tı 
hakktndaki 3552 numaralı ka.mma balmu::l 
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Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 

edrbilirlcı·. Dmıların takdiri encümene aiddir . 

tki yıu yirmi altmcı madde - Müdür mev
cudun muntazam kaydini tutınıılda miikPlll'{ Vf\ 

bundan mt>sulür. 
Açık bulunduğu 

muavini behemt>hal 
eder. 

saatlE'rde müdiir veyahud 
kütüpanede ispatı vüeud 

tki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
hangilerinin kütüpaneden çıkarılmayacağı ve 
hangilerinin mebuslara iare l'dilehilE>eeği Pn<'Ü 
men tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alınroadıkça hiç bir kitııb kiitiipıı 
neden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitabiarı tt>dkik t>t
rnt>k için alabilirlerse de encümen odalımndan 
dışarıya çıkaramazlar. 

Melnıslara inre edilen kitabiarın en çok bir 
"~·da iadeleri mcşnıttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitabiarı müdür 
tahriren ister. 

Bir haftada ilade edilmeyen kitabiart mP
buslar öderler. 

YlRMt DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika. ve alimetler 

tki yüz yirmi aeminci madde - Meclise i 1-
tihakları günü Katibi umumilik tarafmdan yeni 
azaya bir tercümeiha 1 va rakası n üm u nesi verilir. 

Encümen intihablarına nıcnar olacak el'dvel
JPrin tanzim olunabilmeleri için bu varaka E>l'tPRi 
güne kadar doldurnlup Katibi umumiliğc iarle 
olunur. 

nu varaka şu maddeleri ihtiva eder : 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri; 

3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 
tarihi; 

4 - 'l':ıhsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser
leri, ilmi rütbeleri; 

5 - Meslek ve meşguHyetleri ; 
6 - Harcırahlara esas olmak üzere evlı oıtıv 

olmadığı, varsa çocukları. 

Tekrar intihab olunan mebuslar bu vaı·ııkayı 

doldurmaktan vareste iseler de evvelki devı·edeki 
vukuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varaks ohıılde vnkn hnlarak degişıklik 
ler kaydedilmek üzere hir haneyi muhtevi ola 

eaktır. 

Rer dı>ğişiklikte mehııs kı>yfiyE>ti terriimei 
halini' hl'mPn kaydı>ttirir \'P ciPvrf' ROJHtndıı mu-
8adoıık hir ımret.i mı>husıı vı>rilir . 

tki yüz yirmi dokuzuncu madde - Mrhnıı~ 

luğu kabul ohıııan zatin efHıRen iki nüsha ola
rak tanzim edilen ınazbatıdarııHhın hiı·i, kahııl 

tarihinin iHivcsile ve Mı>cliı:ıin hüyük mühürile 
miihürlenerek o ınehnsa vrrilir. 

İki yüz otuzuncu madde - Hı>r ınPhm;a r!Pv 
renin sonunda, mı>hus bulımdu~u mildeleti Ye hn 
müddet zarfmda ııldrğı tahsiRat ilc verdiği ver
gileri ve trkaüd ııidatı mihrlarmı gösterir hir 
mazh:ıta vArilir. 

tki yüz otuz birinci madde Rı>r mehııı:ıli 
üzerinde fotoğrafisini nıuhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafınnan im?.a
lımmı~ hir hüviyet rü?.danı vPrilir. 

Mebnslar Riyaset. clivıınınra ~<>kli tıı3·in l'ni 
lf'P~k lıir ınehw~ltık ro;ı:et.ini tıışıyııhilirler . 

1\lerııı;iııHlc kullanılacak rnrhııslnk ;ılfımPti 

k~nıırlarında hircr heyıız ~izg-i ve üzerinde (Tiir
kiyı> Riiyiik Millet Mecliı;;i) ihııreRi hakkı>ılilmiş 

hir m:ıdE>ni plnkı mnht.evi hıılnnıın kırmı1.ı l'fınk

tf' hir hıııuııilsoııunıı ııııılı nıiıı<'li hir RY ve yılrlı7.
drr. 

YİRM1 BEŞİNOİ BAB 

Bu niza.mna.meye a.id za.brt1A.r 

İki yüz otuz ikinci madde- R11 ni?.ıımııamA 
nin tarlil vı>ya bir veyahud (laha ziynd<' nı:ırlrlı> 
sinin ilgıısr veya bu nizamnamcye bir veya.hurl 
daha ziyııde madde ilavesi hakkında. vul<ıı bu
lacak leklirlcı· evvel lıc vyc\ Tc~kili\tı J~sasiye 
cneümeninde tedkik ve ondan sonra kaııunlnrın 
müzakcresi usulüne tevfik!<> Mecliste müzakere 
ve intac edilir. 

Bn balıda yalnız bir müz:ıken• kafidir . 

Bu nizarnname ile lnınclsın sonra vnkııhıılıı 
rnk tadilRI.ı, teşkililt.ı esasiyl' kanuntınlin 35 ıı<'i 
maddE>Rindc gösterilen şekilde ilfıııa tabi drğil
dir. 

Btınrlıı n son ra vukubuhıcnk tadilat M eclis
çe ka bul e iktiran eder etmez mıınıulünbih olur. 
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İki yüz otw: üçüncü madde - Bu ııizamna

nıeaiıı tef ·iri konnnlaı·ın tef.siri usulüne Hılıidir . 

İki yüz otuz dördün.cii madde- Hııbık Mef•· 
litü .Mebuı:;anın ııizumnaınei dahili11iylc Tilrki.}t' 
lliiYÜk Millet M elisinin 23. IT. 1338 tarih Ye 38, 
<10, 48, J9, 66, ?tl, 83 nuuıaralı karurlın·r nıülgı.ı.dır . 

İki yüz otuz beşinci madde- Bu nizamna· 
ıııt• luı hul ünden itibaren mer'idir. 

İki yiiz otuz altmcı madde - Bu ıı.izaınua
ınıo Türkiye Büyük Millet :l\1ecH::ıi lal'!ıfmdau icra 
olumu·. ~~ .,., 

2 Mı:ı.yıs 1 tl27 

Dakili Nizammımı.r. 1ni~aker,leri1ıi ihthttı ,.,zr.n zab1t ,-rridelerinin Dev1'(\, cilt ve su.yfo. mmw.ra{p.,-ı.: 
z.c. 

D. Oilt Sa.vfo 

ll 10 
ll to 
ll 30 
ll 31 

ll 3t 
IV 8 
IV 9 
V ı 
VJ ı 
VI s 
VJ r; 
VI s 
VII 

(868 : 866) 
(9§.. ıoı, 176 : ıoı, 116 : lll) 
er1 : rı, Bl : 91, ıo;,. : 105) 
(64, 143 : 169, 168 : 198, 301 : 114, 
881 : 868) 
(4 : '1) 
(114 : 111) 
(139 : 1.U) 
(.U :47) 
(1!) 
(18, 868, 817) 
(SI, 85 : 88) 
(18, 19) 
(1!0: 121) 



4. Sayın üyelerin tabsisat ve tekaütlerine ait kanunlar 

Büyük Millet Meclisi aıasının tahsisat ve harcırahları haklanda kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilılm : 2L- V -1930 ·Sayı : J4!l9 ) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADlJE - Büyük MilJet Meclisi 
azasının senelik tahsisatı (6 000) liradır [ll. 
Bu 1ahsisat her ay baı;ında beşer yüz lira ola
rak verilir. tçtinıa senesi esnasında intiha.p edi
lenlerin tahsisatr Meclise iltihak ettiideri ay
dan itibaren w nıcbuslnktan ayrılanlarm mu
hassasatr aynldıklc:ırı ay nihııyPl . ine kadar he
sap edilir. 

Vefat eden ınehuı-ılarrn, 

srnclik tııh~h;at ın ynnsı 

ı·ilir [2] 

kan n ni miraı:ıc;ılarma, 
tazminat olaı·ak ve-

Lll IJ11 ,,;kıtur, r nwrt t!l./1 tul'ir, ı·(' 1757 unma,.. 
r:ı.lı lmolllt i/ı· t, 200 lil'lll/11 II'IIZil rclifmiş llt' 1847 nU
m<\rf\Jl krn111111111 .J ll d nınrlrlı·.~inin (H) {1kr1ıHı mnei
lıiıtı't' /.rı;;ııııç ı·ı 'l'fliNiwüıı ın11n/ lıtl nlnı1111 iae elP 2395 
numaralı l.'rıım ll ilc· illi i.qti.~ntı rr·! edibmi:Jtü·. 

ıs . X. 19h:t trırilı ve 4178 sayılı /.:~ıııww1t ikinci 
1/llulı/,.,,if,iıı ikinci (ıkrn.~ı uerığiurr yapılun % 1.5 frl'
l•ııltirll' ~n.nı ile lııı lnh~tisntııı ınllıf/1 J, 8-JO fil'(ll/(l ('ıl.-11-
rılırıı'!tır. 

f21 11 . lV. 19./.S l1.wih ı•e 2507 numaralı kan um : 
(Jlen mPhu.~lf!l"m, 168.'1 IIOJJ(tlı lamım mueibince dul 

1'' yefim ınıırışwa ıniislalmlt ailesi efradına müsn1•nr 
/rıl takııim rdilıııC'k iiıcre t>ir sonelik tahsisatları taz
m.incrl nlnrnf<. 1'1'rilir. 

rü·mi ynşını bitiren 'lle geçimi babnın tnf'n/ında:n. 

trmin rtli/nı hzln?· rlrtlıi hıı tn:ıminatf.rın m1l.qlnhakkı 
nwı~ rliifer Pt•lt1dlrır nibi hiıı11edar olurlar. Mii.teve//a
mn miistnlwkkı mruı.ş kimsesi buTıırımazsa bıt tazmi
na.t kaııımi nıi1·asçılanna verilir. 

Bu ta:ımıinat., borç için, lıaczedilemez. 

Ka.rar : 696 
Biluiilc MillPt Meclisi nza.sıııın tahsillOt 1!(' luuci

ralıla.rırırı miitedııir olan 7 mart 1927 tarih ve 1757 
nıuı>n1·rılı kcınnmm birinci 1naddesinin son fık·raswda 
(Vefat rrleu m.ebusların kanuni mim.ııçılarıııa senelik 
tahsisatın ywrısı Lazmin rı 1 ola.rak) ı•Mileceoi ?ıt1l8M-

1'ah ·ise dP rnczkıir kanımun hüküm ve maksadına gö
re N•/rıt eden mebıısların kanun1. mimsı:ılıın,na veri
len tozminalııı, t•ıırislere yapılan bi?· yar(lım mahiye
tinde olıtp uofat etrni~ bıtltotaıı ınebııHuıı hakkı ln.
allıi!.· etmemek dolayıaile, terekesindm addedilnuıyece
ğine kıırrır vtl7'ilmiştir. 

9 nisan 1932 
).757 numaralı kaımna ek olan 18- Vl-1986 tarih 

İKİNOt MADDE- 1452 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal· 
Jik lıüldimlori bu tahsisata da şamildir [3). 

!'1' 3050 numaralı km11111 IIJfiH'71 (IŞQ,ğt.1/(1• kottulmttŞflltt"; 

Girinci nıu.ddo - Bii yW' M illet M eelisi dzaaınm 
tahsisııtını ihtiva eden çe/c ve tediye emirlerine aid 
banka mıııımclclC't·i ıooo ntt•»ıarıılt kanıtnun S4 ncü 
mıHldesinda [•] vuzılı i.~tiana.ı hiikiitııle'T'e tabidir. 

Ilcinci madde - 1757 numaralı kanun.daki fl1llık 
talısisat iı:in mali sene başında. verilen çek ve tediye 
emirleri. ölilm veya umumi inWıabın teedidi halinde 
iıJtirdcıt olımnuız . .-tnuı.k bıınlal' haricindeki acbepler
dnı lıil'ile nu bıısluktcın a.yn.lanların vadelerinden 
önct ödtımni~· ı;P/,· ıır lr<liJJe emirlerinin bedelleri Bii.
yii.k Millet ll'/et'li~incr·, bunları ödeyen batıkalara te· 
ıliyc ı'ffilt•rtl~ oü'lkrulcırln?·dan tnkirı ı•ı laluril edilmek 
i/.zcrc Ma.liye ı•ek(tefinc bildi1·ilir. 

Oçü?Lı;ii nıadde - Bıı kanım w.• ııri turilti·ııdı;n m11• 

tcbeı·dir. 

Dördiinrii, maddi' - Bıc l•rııııuı lıiildlmlerini icı·avo 

Rii.uii.l• MilTPt Mrr/i11i m~'muı·du1·. 

f*) l 'il'mi ı/iirdiiurii 1111ııldr - Bankala·r, Devll't 
ve ]JPı•lrt 1/lliie.sHr:ır/ı •?·iyh• o/nt~ IJI'YlL 500 li·rayı ncçmc
ı;c.ı mucı,ml'lı•lr?' ile lcote esilam ve tahvilat veya allııı 
terlıini mıtka/ıilillrll· 11~'1/ncırf,• lı•n·dilar ile Z ·irtUJt ban
ku.ı;ıııetı Peı·ilcrcl.- zimi kf·edilc?' luı1·iç olmak ii.zere, · 
n('acoklıırı tica.ri k1·edilıw, verecekleri kefalet veya. te
minatlar için l>1111ları iateyenden en son vaziyetini 
göRtercn ve nıcıtlfl lwyet ve ?nihnesııillerinin im-za/mı-ı
nı iaşı.uo rı. bir hesap va.::itlrti istemeifr tıı.cclm?·dttrlar. 

[:i) 1452 numaralı Dı, vlet m.emurlan 'llı.a.a,şııtınııı 
teııhid ın tearliiliiııc da.it· kıııuoıun iiç-iincii maddesi: 

(1) numaralı cedveldeki nuıaıı asıllotrının onıı.w 
eu rierpcedcki (2,9) ve dokwzttnctt, on birinci ve o?l 

ikinci dc·reccdekile1· (!,8) ve altıncı, vedinci, seki· 
zinci, oıı ii:('i!n.cii, .on dördüt~ii ve on beşinci d.Mece
dı•kiler (J) ııe dö·rdüncii, beşinci, ve on altıne1 dere· 
crdc/;.ilcr (J,2) ve on yedinci derecedeki (3,!5) 
,·, 011 11rkiziııci derecedeki (.,,5) ve on dokuzuııcU 
dcrrrf•ricl.-i (:; ,75) 1•r lıil'i11ri, ild.nı:i, uçııncü vıı 
11irınind det'f ı·nfekilrr dr (4) ımıBuJi le da rbcdil'lt 
lt6sılları 1ıw.aş olrwa.k verilir. Bu maaıJI.ar teka.M 
aidatı, laızwıı; vergisi ve ma~:tu vergi ile ka::ıang ver 
tJiıJi nuın.ttuıı lresit·le,·ine ve maarif vergisine tabi de· 
iiildir. Damga pulu ve nıımıwrla.nn yol vr·rgileri dit/rt 
uıuk.ellefle-rde olduğu qibi tahıtiı edilif', 
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UQUNCU MADDE- 1ntihap daiı·clel'ine 

gidip gelen Büyük till t Meclisi azasına her iç
tinıa sonesi ve merkeze getirdikleri ailelerine do 
lıcı· intihap devresi ieiu aziınct ve avdet barcira
lu veriHr [1]. Harci;ah ve tekaüt hesaplarımla 
(125) lira esastır [2]. 

DÖRDUNCU MADDE - Nısı:t.bı müzakere 
kaHunun altınl'l \ 'C Sekizinci maudelerini mu
addi! 23 şubat l 3-!0 tarih ve 421 numaralı ka
umıla bnııa. ıııiizeyy J 13 niııan 1927 tarih ve 1006 

nunıaralı kanun vo yedinci maddeyi nıuaddil 6 
tt\ ri ıı i evvel 1338 tarih ve 272 numaralı kaınunlar 
miilgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Hu kanun 1 haziı·ıın 
1930 t~ıihind('n mutcberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunwı hüküm
lrei Biiyük 1\lillct Meclisi tarafından icra olu
nur. 

19 ma.y 1B 1930 

Biiyiik Millet Meclisi iı.za.sının ta.hsisat ve ha.reıra.hla.rı hakkındaki 1613 S&yılı kanunun b~ı hüküm· 
lerinin· değiştirilmesine dair ka.nun 

Kanun No. 3135 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet .M ed isi 
H.zasrna, devir ve aile hat·cırahı da dahil olmak 
üzere, gerek Alelade ve gerek Pevkalade 1çtima
lar münasebetiyle gelme ve gitme harcırahı ola
rak her lçtima senesi için bir teşrinisanide mak
tnan ve bit· gıina tevkifata tabi olmamak şartiy
I hiner liı·a verilir. 

lKtNOt MADDE - 1613 sayılı kanunun 
Üt!üncü maddesinin birinci fikrnsı mülgadır. 

.ı 

MUVAKKAT MADDE - .1936 1çtima senesi 
haı~ırahı bu kanunun meriyeti tarihinde tahak
kuk n• tediye edilir. Ancak 1936 mali yılı büt
çesinden Alelade İçtima ic:in verilmiş olan gitme 
ve gelme zat! harcırablar bundan tenzil olunur. 

UQUNCU MADDE - Bu kanun n~ri tari

hinden muteberdir. 

DÖRDUNCU MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından iora olunur. 

Büyük Millet Meclisi azasmın tahsisat ve ha.rcırahla.n haklandaki kanunun birinci mAddesini deği.Jı
tiren 1757 sayılı kanuna. bir fıkra eklenmesi ha.kkmda. kanun 

<H<•ımıt fazete ilc neşir ve illinı :'O. Ili. 1943- Rayı : 5368) 

No. 
4387 

BİRİNCİ MADDE- 5 uıart 1931 taı·ih n 
1757 ııa.yılı knnumm bil'inci maddesinüı ikinci 

[1) 811 fıkra., .1185 ııımUJJml1 lmmm ilc lôiil'cdil-

t:ıJ lll!,ö n./lllwrolı harcımh knnuıııuıa bo/d 

Kabul taribi 
26 . W . 1943 

fıkrası sonuna. aşağıdaki fıkra eklenmiştil': 
Ancak Büyük Millet Meclisi intibabm yeni

lenme ·ine karar verruği takdirde 1 sonteşrinde 
başlıyan içtjma enesi yıllık tahsisatırun kalan 
kısmı o sene biitç~ indeki faslma munzam tuh
Hifıat kaydiyle biı· defada. tedjy olunur. 



-4:6-
İKİNCİ MADDE - Bu kanmı neşı·i tarihiu

den mer'idir. 
ttÇUNCU MADDE - Du kanun hiikınii Bii-

~·iik Millet Meclisi tarafından icı·a olunur. 

26 nını·l Hl4:~ 

Harcıra.h ka.ııı.rna.m.esi ve nı.üaeyyeıatmm tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna. ba.ğ·lı cetvel ile 
3185 sayılı kanunda değüpklıik yapılması lıa.kkmda.ki 4440 sayılı kanunun ildnci maddesi 

İKİNCİ MADDE - lG . ll . 19:ri taı·i1ı Ye 
:na5 qııyılı kanııu ınncibiııl'ı; vrrilerek haı·<•ıı•alı -

luı·a yiizcln elli ıaııı yupılııııştır. 

Riyaset tabJdsatı · 

ı :ı:J9 sen<·si Hon rlört ayından itibaren, Riya
srt tuhsisııtı, mcbnsluk nınhasssasatından ba."?ka 
::ıı•lı ıi üı:ı>ı· : · ii:~. lira iit.<'ıinden hüt(~cyc vazolu
Jlllt'du . 1927 de btı ıııiklar «Meclis Riyaseti ilc 
BaşvekitleL tahsisatları arasında trruı.zur temiııi 
i~_;in:. J '80 lira!iı Diva.nı Riyaset azaı;ı tuzminatı 
matidesinden naklen, 8 400 liı·aya iblağ edilıniş
tir. 

2h . X . 1942 hu·i!ı ve 117H sayılı kaııun gc

ı·eğiııt·tı ,\'llJHlıın j( lG ft•vkalad zaın ile hu tah
sisalJJı yıllt;!ı 9~72 liı·aya ı;ıkuılnııı,ıtır. 

Riya$et talıs1'satı ile alrikası olnn 9.'Ni nımıarnlı 
!.-arar da aşağıya dercedilmiştir: 

Askeri ve mülki tckaiit kaııununwı 25 nci 
nıadd sinde Bü~·ük Mmet Meclisi Reisliğinde 
hnluııanlarla bilfiil vekillik etmiş olanlara tekaüt 
müddeLini ikınal tınemiş olsalar bile birinci 

dcret'e üzerinden lckaüt maaı,tı tahsi<; olunacağı 
nı utlak olarak zikrPdilmcsiyle içti m ai nıülil.ha.za

lanı. binarn vaır.n kııııunca ismi g<'c:Pn zatler hak
kında nı sleklcri menıuriyet olsıın olıııusm maaş 
ic:in birinci der ccnin ve hizmet noktasından da 
lıiınıet ıniiddeti ue olursa olsun en ziyade yirmi 
beş senelik bir k1d min ittizam dildiği anln~ııl
makta olmakla beraber hukuk:an mecburi sigorta 

rıuıhiyetinde olan tekaüt nıaaşlaıınm kanunu me
deni nnwihince mira çıla.ra intikali iktiza eder
ken yazn kanunun bwıtt uaha dar hit· ~erc:cve da
lıiline alarak 1683 numarnlı kanunun 48 nci 
nuıddesinde sa)~ılı miraaçılara hasrabmiş bulun
nııı,cıına göro hu kanunun 25 nei maddesinde bah
solunan makamlarda bulunmu.~ olan zatların 
kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu 
maddedeki csaslaı· dairesinele bunların ailelerine 
ue intikali tabii olduğı.uıa ve muhtacı tefsir bir 
nokta hulunmadığınıı. karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi. Diva.nı R.iya.seti azaama ta.zmina.t itasma dair kanun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ MADDE - Tüı·kiyc Büyük ~lillet. 
l\[edisi Divanı Riyaseti itzasına her içtima senesi 

[1] Bıt ta.::.miuut, 1931 lıütcrsinc nu ı·::.ıt luı,yid m:u
dbiu<'ı, ') Ciıri 150 ın· lirrı ii.zıori11(lnı t('Bt'ille olm111r. 

için bin sekiz yiiz lira tazminat ita olunm [1) . 

28. X .1941! trırih VP 4178 8ayı/ı kanını gereğineo 
/IO)IlfGII rfi 15 fetılaı/ade Zft11t ife 7"1/L lrt~rnina.lm 1/tllıgt 
2 noı lira o/ınıı~Jtıır. 
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İKİNCİ MADDE 1ı;ıbu katımı ikiııri dcv-

rei iı;t imairen iıı üı;ihwü iı:ti ıııa senesi ııtl1•n il i
hııı·ı'ıı mc ri ı 1 ir. 

UQUNCU MADDE - t~lm kanım fHyiık 
l\rill<'l Meclisi lararından icra olunur. 

27 ~UhHt Jl)'1 ıı 

Meclis hesaplıırmm tetk.ikı encümeni azaarndan murakıp olan za.ta. ücreti huzur ita.ııma. da.ir olan 
25 haziran 1027 tarih ve 1169 numa.rıı.h kanunun birinci maddesi 

RiiJ·ük Millet. Mcclir-ıi Dahili ııiuıınııamesiniıı 
ııltnıış heşiııri ıııaddrsi nıııı·ilıiıırr ı\lcelis lıcsapla
rnıııı tcdkikı rneünıeni aznsından tal.il e nasımlH 

ıııııı·nkHlıe "azi fesini i fa rdeerk nlaıı zata t>lıri 
ıııaktuaıı yiiz elli lirıı ikrcti huznr vcı·ilir ll]. 

2603 numıı.rıı.lı kanunun 5 nci mıı.ddesi 

. Büyük Millet. MPnlisi lıütçPsinin hiriıwı, ikiıı
t~t Vf' üçündi ınacldelcl'İlld<'n veriinı Int~ olıııı t H lı
sisatm 1934 mali y1lı sonuna kadar olan bakiyesi 
Ul'fat n verilir. K<'zalik hu hiitçenin birinci fas-

lınııı diil'flüıwii nıııddeı:;inP konulııp toptan veril
miş oları tazıninatın işbu mali yrlı sonuna k~dar 
olnn kı!'nıı geri alınmaz. 

2638 numaralı kanunun 2 :aci ma.ddeııi 

Biiyiik M i ll Pt. Jeı•lisi 1!1:14 nıa li yılr bütçesi
ııı('ktr olun talısisat. 2603 ı;;ııyıh kannnnn lıcşiıwi 

nin bit·iıwi faslınnı heşinci maddesinden veril· 
nıııtluı.:::ıiııdı.:ki hükme gi)rc verilir. 

Birinci vo ikinci Büyük Millet Meclisleri azalıgında. buluna.n müteka.idin hakkmda kanun 

(Hes ml Cr ı· ide ilc ııc~ir V<' i lam : 30 mart 19~7 • ~ayı : 5RO) 

Kanun No. 995 

.. Bl:atNct MADDE - (~Hek lıiriııci ,.e gtlrek 
ıkınci Biiyük Millet Meclisinde aza · bulunan 

f ll Ru fO W U// 12.//1 11/111UI1'fl 1'1' !) 11t0Ylll ) f/)!8 /O ri/If i 
hrııunı ilı· lerdil rdilm.işli1· : 

Bi1·inri 11t(lt/rfc - !!5 IJodnw 1 9:!8 tıırih I'C J J 6.'1 

ıuımamlt l;n,,m?mıı lıi,·ilıri rnrıdrfrsi lırrvcçhi nli lndif 
olıoımu11111r: 

lJ iiuiik i\1 illı• f M eriisi clııhili Ni.zanwanwsiııin ıılt
ı : ı tı lıe;;;inci 11w.dde.~i m11cibincc Meclis Hcsapla1-ınııı 

aRk ı· vo .!ivil mütckaidiıı dahi weıntırin kanumı
ııun yl•tıııil} ü~üııcü ınaddPai ahkiunından i -t.ifade 

Tı·tl;.i/n Ellcii.mt'lli rlztı .fn· llrfrm wıırafcaue vm:i{csi11i ifn 
cd ı• cl' k zni c ;;;dı ri u ii.;; elli lira iicrl'fi lw::ıtr Vt'rilir. 

811 maddenin lıiikınii J l·şrini.1wui 1927 /(r.-ihiudrıı 
bn:;ıla11a n içtimaa flrr ı; anı ild i1·, 

28. X. 1942 tırri/ı ve 4178 ıırtlfı/, loUII/111 f/l'l'l'!ii 11cr 

/JI11Jtfan % 15 feıılwlôde zmıı ilt bıı ilerelin vıllığı 
J2 001 linı olmtııstıır. 
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f\1 1 rr ı 1'1 rı ı. 

İKİNCİ MADDE - nu lwıııuııııı lıükıııii , 
wı~ıuıu·ııı Lı:aıııııııınun lıilıııııııın ııınli ıncvadrlı cılı 

l<iıııııııııı latlıil;ı I:Hilıiııılı•ll ıııııtı·llC'rdil' [:![. 

ttçUNCtt MADDE - Dn kıınnnmı lıükıııü
ıııi i('ı ' a,, · a ~[aliye vekili llll'llnu·duı·. 

21 tıı aı·t. J !J~7 

905 numaralı kanuna nıüzeyyel kanun 

( Gr:-; ıtıi (l:ı;:(•tı • i lt· lll·~il' \'(' il;i lll : :ı. V r . ın3o SHyl lSO!l) 

Kanun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - ~ı mıu · t ı!J27 ıııı·ilı \P. 

!'l!l!l ıııımaNılı k:ınnn, lıiiloııii Biiyiik ~ı il lot l\)Pt'

Jiı-ıiııirı iic;iiıtı·ii d<!VI'f'HillıiC llltillf!'Jı;ıp fı:aııl1111 <IH

l\l'l' \1' si\'il ıııii1rkııi11ı·ı·(• ılı • ~fııııilıliı·. 

!KİNCİ MADDE - Hn lwıııııııııı lıi.ilmıii 1 

11 J Jllr · mllriır kolillllllifiiii /ll'l111i .1 iit;lllll'/1 mtrtltlr ·.~i: 

J11f'/111 .~ f11/ıf11 {JI't;fll 11111r/r/f'f fı/ottiitft /1/11/ı:W JI 11/i/il' 

,,,. mı lw.<lok lolu~i.wllllllll ıt .~ lı o/ııu 1111. /Jiu krll'll'} lr•
l:ıuirlı I'Nit:i lulıılul·. l>ıle l1ıı 11111.dıll' lutl.-rııil lıir itı ci ı •r 
ildllt'i fltiıtiik Milli'/ Mı•rliı< i li::olnrılltt ılı/ l$liınilılir. 
ı'lt · lw ı< ııl11111;;:r/nn 11'1'1 ' / lıılllwr/ı~ldt~n 'fllll/lllriuı'/lr• ,· ılo

{uJiı .~iulı /.'r ·HIIi iı~tilılml; r•fli/.'1t·ri l1 · l,·rıiil mrıtı .~ t miktlrın 
/111 !~t~ı/rli miill 'f' ILI'i:: oluıı/rrnt. mc• ııtllriurl 1/tlllt'fl ii zc
ri/11/1 ıı ltılı 11iıı ulrouır, 

.12.~ Jllllllllralı lwrrır : 

!ı!rmnrin l;ıtılrlnıomn yrimiş ii~,·iiıı,.ii ınru/dc :ıi mc/

ıtirılll'i•i «. Ou bin l:o.nu; » lwurlinin, lllf' mnriui miilkiıJr '
nilı Irimiii 1/tfftl.i$1111/trt oit 11 tt(/u ı;/ tJ II r.us turi/ıli !rtı 

11111111)1, f)/1 llt;IIIICit lllrırfr/I 'Hi ill/ı • /,;j «ı1fi/.'/rı/'l 1'1/.'lllfi .~lll

ri» /,rı,tli /1/llllılili olıiJJ /1k11iit 1111/1/ ~iiiiW, '"' lıin 1.'11-

ı ' ll:;; lllik/ll/'I I'II XII/j ş ı · /tri !tdtfı· tfi(ı t•l'h fl/111 yih•1• /ır.~ IIJI 

ı·1 tnluı iu ı · difr•rr·ği, llr·urli Umrmıi?tı• uitı lll ııi,w.ı, 
tfltl lorilıiudr miilw/;il ı• l/i Jlt dinl'i içlimmuııı lıiı·i uri 
rrl~r ı<i 11rl• fttlmrrirr ı:l/1/i:;;lir. 

f2) Jfl..!i .~f'l/(','f; nlltt'riZl llf'i lf11,11tUifl1 ' ktOIIIIII/III(fl 

~rf,;_ r•r tf,fw : ıti/Ctl ınttdılılrri : 

J.111drh )j- IS 11111rl 1021) luri/ili llltllll•riıı knıuwıı 

ı/r ; /111 iırr11 /!l.!li fttrilrli onlu, lırthriıft' 1'1' jınrılunltfl 

:ıilıiltt" ••r ını 11111rini l~t~l.-l•ııulal.ı ktllllt/11111 mo/i 1111·

ııoı/d1 rtlt/;!imı /ı ·rlrır r 11 /1tfbik, t'l' hrr Mıtr• 111111[/i nı~t~l

ıf,frr ,Jık(ımntw lrıf/ıil<ılln iiılidrı,. r·rlilrldlr•f'l'fji mrıt'rı

.:r•nri 1111ı111niyr· ktı/11/?tlrırilr tayin oltnuır. 
!1/tttlılr 9 - IS mor/ JD.JG trırilıli IIICIIIIIritı. Jaıını

ntt/IIHı 20, .Jl, ;.?.i, tJ!I t'• ;.z nci 1'1' (ll- H) fıkrrıhın 

wii :ı tı·'""' olmııl; 1i:rrc 8\ t!P 8H nııi motldl'lcriıırlr.n ve 
; /ırızil'lllf l!I.JII lari/ıli rın/11, lmlıriur• 1'1' jam/111'11111 ;:ri

lıilaıl ı•r mPıtııtl'lni luı/;/; ıur/aki /,·ıu11111ım birinci tnrul

ılrsiııiıt mr mııriıı lwıum1111111t 88 ,,ci mcırldrsinr mrılıt/ 
!1 iil.:milı .!, s t'" 11 IlC'' nırır/dl'lcı·imiriL mrwrlcı lıilıim1ını 

hai'.ıı·an uıao t.ırilıinıkn mntchcrdir. 

ttÇtiNCtt MADDE- Bu kuııurı hükıniinü it· 

ra,vıı ~lıılire vekili ıncnıurdur. 

3 lııtıdnm l !J~O 

o/tf;r(/111 /!ı.J ,' Hl'llf'i 11111/iyrsi /ı(l;:iron I'C !/fı/1/lZ 11/l'· 

mnriu ''""""""/Ol 81] 11<'1 mrtrfdrsi ltitlrmiiııiin 1 .9Ji sr-
111 i mt~fiyt ·.~ i /r·'} riı,;ı l't'l'/ i Til iılıı>·llldlllt ilil•tll'f'lt fmş

lttlllr (Rtt /llflllrlı• 1!!04 rımıwı·rılı h~ınıtıum lıiri11ci 11r 
J.4!i:.J tlllmıtrrılı lı'lıtıumoı on ıloku:ı:mıcu maı1clr.lr•?'ilr 
/;I .Wit 'lt f11r/i/ olttii?IIIUjfll·r). ( • ) 

f ' ) Jill~ nımwro11 J!Jli ııcuri lllfllilfi'Si llıııtırt::r· 

ırd umomiuc /rlıntmıouııı clolwzıuıctt morldrırinc ınlı

u uurl Juuwnım birinci ııe ikinc·i murlrlclcri : 

JJ iriı1ri morlı/e - 1!1~,' ı<l'/lc .~i mın•nzcnci umımıi

!JI' lo'lllllllllt/11111 clol•u :.tt ııctt mudrlr~ indr/.'i (JJ, H) fıl,.

,.,/rın 11111.~/c•H ıuı olnırıh ttZI' I'I' ( I:Jt,) ilmrı~si lttli!I"T'm

muş/ 11 1', 

li.'inl·i 11111rfılr - Ri·rinci mr~t/rll'lıiıı lıulm111 1927 ı;r

nri lllltfi!Jı '.~i iJIIiılnımırlrın ililwrı • ıı /rtl/dk oluıwr. 

1 ~rı ı ıuwuı nt h' lJ,. t'lt•l mr1nurlo rt m1W!1ıtlıııw. 1 c tl
hi/ ı•ıı lıuılııllfnl' rl1ıir lı:wunwn IJ/t. ıloku~ıwcu mrufrfrııi. : 

- JJ laiıum lırt•vı·lJ.;.J5 tol'ilıli tnlıfliıwlı /rııı/wlôrlt. 
klt/'fll' lltımrsiuiıı memnrlorrı miilcallil.- ((/tldiım ı•r mrı

llrif tr ·.1 l<ilr'ilııw rl11i1· ı2 murl 19;UJ tcırilıli lwnwtım 
ılolut:lt """ m arlı! l'll iıı in 11011 [tlırtuııııtlald 01'1 rı trdri
ıJrı/. uumlliıı~lll'illt' nit lıiilı'llm ilc mczkıi?· krlltl/111!11. 

tJ/1111/f'lt ı~torlrlrııi ı•c 18 mttl' / 1921, ltıri/ıli ııır· ııutriıt /;o

lllfl/11111111 Jl uci mrıclf/cı;inin mao{! zrwınıınn mii.tr1ıllih 

/liilwıii. N ' /111 lıiilmiP mutcııa;:ı ·r olrıra/(. diüc ·ı· lcanıın

lıt ·rdll ınrl'cut lıiikiimlet i/ı• ınrnıu1·in l.:rl/ltllltllıtlll yir 

wi l1irinri ııt111lıl!'11i ıır 11111rtş laınuuıwıın 17 11ci ve Ml· 
i.'im./1 '1' lırılllt/111111111 on dolcıtztoıcu mrıtlrlelrrinin. mnn$ 
l'r lu/ıı;iwıtı nıihltırlrırııttt uit hiikiimltı•i ı·c 25 lwzinııı. 
Jr/.2,' lttrihli llnriciyo 1'c1aill'li mrmıırin lcrımımı.11111t 

rlokrıziiiiCfl. rnadrlı:siniıı ıııatıl$ ve lalıRiımtınrı miUeallil: 
lıiilmıii. 1'(' bu laıııunıı ınıılınlif olcın .~air cılıkuın ıniil
vadır. 
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Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCt MADDE- (Mumldel : 
9 ınart 1938) - .ıUemın·iyetinin ilgası tlolııyısiyle 
nı:ıkt:ı. kalan ııwınul'laı·ın, ilgamn vulnı bulduğu 
H.f ilc anı ıııiitnakıp olan ny zarfmda nına.şları 
laın ulaı·ak ve bu ıuüddctin hitamında tekrar hiz
Ilieto ta,vin kılnıınaınış iseler yeni nıenıuı·iyctc 
lityinlcı·in<' l{aclııı·, fiili hizmet müddeti yedi sene
ye kııı1ar olnnlın·ıı Jürt tc bir, on ht·~ ı;ı!lH'Yf! ka~lar 
olnnlam iic:tc hir, on lıl'!o;' seneden fıı:~.ln ıolnnlnrr, 
.vııı·ııu nis!wt iııdc ııı:ık nıaaşı Ycrilir. 

:'ıfL·ıü<'ki ıncınuriyct. olun ınchmılaı· ııı i! ıl del ı,· d 
hittiktı•ıı ısonrn tekrar intihap ed.ilmczlcı·ı-;e mPlnı ·
hı'l<tnn ı•vwlki ıııeıııuı·ivetlerine nn~ıtl'<lll lı:ıkla· 
rımla lı n tııııdt ll· tn t l•il; olmnıı· . 

!:11 maıfılt ,lll 11if .!J ti ıllllllflmlı kano· ~iiyltdir: 

::'ılt•HJtıı·iıı kaınıuwınu Sfi llc.i matlde·iniıı .on 
iılmısıııdH şi}yl<' ~·nzılıdır: 

( Mtt~!Pld nıt•ınıtrh l't olan ınclınslıu• miidılt'l
h·ı·i lı it tikh•ıı soıım. t >kt·aı· int.ilıap l'dilınc>zle1' 
he ıııcl.ıttııluktaıı evvelki nıeınuriyctiPriııc nnza
ı·ıııı lı;ıklarıııdıı lnı ıııııdtlt• tıılhik ulnıntt·). 

1-1, ~a,vılı IPI'si ı· l'ıkı·ıısı ı;;tıdıır: 

Ph·ıııııı·iıı lwıııııııııııııı lııı·ilıi ı!l'srivh• ınt>:tkfıı 
kıııııııııııı ~;-, \ ı• SD ıwıı ııındıiPI<•;iı;iıı mevki i 
ıı~t•ı·iyrlc> g-il'ıliR-i 1 lııızil"!ııt Ul::!7 lnı·ilıi ııı·asıııdu
ki nıiiddl'l iı;iıHle iııfisal ı·ıh·ıı ıııt•ıııttl'illl' nıaw
liyvt luıııttıııt ;thlu''ıııırıı:ı 1Pvfikıııı ıııııııı;; tahsis 
ulııııııı·J. 

Bu ı rofsiı·ucn somaki 201 sıı;nlı tefsirde ise: 

(R:) m~i ıııadılesinin son hkrnsı htikmü, Biiyi1k 
~Iillet Mt•ı•li~i birinci intihap ılcvresiuden 
h•krıu· iııtilıap t•dilınenıiş olan mebu lara dıı, 
intihaıı edilmcdiklcı·i tn ri h le ı ı i1 ibaren, ~arn il· 
dir) dcııilınt·kh•rur. 

Biriıwi i el'sir ıııukıt,\J t olaı·ak rtıem11rların 

aı:ık muaş yaziyetlerini tayin ettiği, ikinci tcf
siı· dahn ~eniş mıina ·iylc> me~lrki ııırrnnrlnk 
olnp du ın<'lms huhnıanlardan tekrar intihap 
ctlilnıiycnlet'c ait ise de ikinci tcfsirc dayana· 
ruk eski ınozul meınurlaı·rn da böyle lıir ha!t 
talep ı•tıneleri Y<tl·it olaca~ı ınülilhazasiyle tcf
siı· talep cuildiği fokııt lıenüz höyle bir talep 
\'ilkr olnıaur~ı g-iiJi T>inını ınuhascba1ça da bıt işe 
ıniit<.'RUik r<'ddcdilıni~ lıir nnınnH'lc nıcv<·nt hu
ltuınıuthğı aHlo~ılmıştır 

Kı·yJ'iyel lc~tkik olnııdnkta: 

85 ııd matldt'ııiıı son fıkrn•;ı nıebuslara mııh· 
ını s hi ı· l'ıl·nı olduğu ınclııin sarabati ve en 
~otı l<'fsiı· olaıı :!01 nıınıaı•:ılı tel'sir fıkı·ıtsı ıh~ 
yıılnll'lki ııtl•lıtl' dııyııttHı·nk Rü_vük lJpyetı;ı• kabul 
hııynl'lllıtııı~ olclıığuııa ı.rüı·e h•f,iı·h•riıt lıirisi 
ıı~t•nıııı·i,\Pf il'aclı· l't1iği 201 nııınaı·alı ikiııci 
1<'1\iı' ıle• lııısusi Jıükıııii t:ı~ıdığı it:iıı hıı iki tc·fsir 
:ı ı ıısırırla hi ı· ııı ülıu.n•ıı!'l dt• giıı·ülınecliğiııılen 

ıwk ;ıı·ık !ilıııı :.!01 ıııınııınılı 1ı•l'sir fıluasınııı 1l·k
ı•ııı· IPI'siriıw liiznııt g:iiriilııwclif('iıw lwnıı· \'r.J'il· 

nt iı;ıtit·. 

Tekıı.üt kanunu 

'il'!ııi iiı;iiııl'i.i ıııııdıl<' Rilfiil ~ iı·ıni lw~ 
XP!tt~ hizttıPt ı•rlPıı nıiilki memurlar teknii!. 
lı:ıkkıııa ııı:ı lik ıılıı r "\Tf!slt•ki mPmtıı•i}pt u lup 
ıııı·l.nı~:~ı~A'ıı. ittlilı:ıp l'dilı•nlt•ı· mehuı-htl< _ıııiid 
ılı·tı l11lı hı;o;ıııPI ;ıdrlolıııını·. llııı·p nıı>vkıindı· 
'nıdfı· iı'ıı "·' 11'~ <'ll '' <~ ·lii~ıııuıı:ı <'sir ıHiı;:ı>tı 
1 (' il ı ı iy:ıt zalıili ol cı ı·ı.ık srf(•t-hı•rliğl· iştirıık 
eJeıı IIH'IIIIll'lanıt harp, C 'Hl'ct ve seferberliğe 
iştirak ınildth'1kı·i iki l\at s:ıyı1aruk hi ı· katr fiili 
lıi;o;ınt>tl' ,,~ rliğf!ri tnkniit. nınnşlaruıın hl'Stıhmo:ı 

lıiznıL'I miidrlı>tinr zamnıohıınır. 

78H nnmaı·alı Mı•ınıırin kanunumın rııüi".eyyr.l 
ıııaddc>siyle kahııl <'dilrıı mihld«>tlcr ılı• ~·ııkfll'tki 
fıkr;ı hükmüne tabidir. 

fl'ıımrin kanunu ve diğer kanunlarla mu-
dahil ayycn mıntaka zamları yirmi beş Sf'neye 

nhnayıp an<'ak tekaüt maaşlarınuı hf!sabmda 
hizmet ıni.iddctiue ilfive edilir. 

1\Tn7.ııliyl'1 Vl'YR ac:ık nınnşr almak ınıretiyle 
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li!:'<:il'ilı·ıı ıniidch-tin ııısrr yıılnız ll·kuiit maaşı
ıllTı lıe~ahıııda itilııu· .. e1hıııp diğel' ııı-;fı lıc •salıa 

ıtlllllllll/.. 

811 llltlllrtf(lll l."omrın 3 ul'ii [1/orwmıclau: 

.\lc•sld<i llll'llıuriyet olıııı ve tı :kı·uı· intilıap 

('clilıııiyrn ııwhııslara \' t•ı·ilct·C"k olan ac~Jk ına

:ı:;ılan ilc kanıırı, hn zı:vııii ı:n·rlc·e nıeıı:mp ol
dııldnı·ı clAirr:- · ı· mal n nn:iyc•ti salııkalarııııı 

in·a l'tnıi~ dPnilrhilip ııwhnshıktan trkaiit olan
lara gelince: ln8:l numaralı 1\•kaüt kaıınııu

ıııın 2~ nrü tıHtddesinin ikiJtPi frhmmıcla «Mrs
lc>ki ııwnıuriyt't olnp nıebusluğa iııtilıap r<li
IPıılrrirı ıııehuslıık miiddı>fi fiili lıizm<'t addo
lıııını·» clc>nilıııPsiıw ı.ı:iin• hıı nıiidrlPI in fiili lıiz
llll'f itilıaı· c•dilıııPsi n: tahsis olnnııc•;ık tl'lm
üt ıııııa~ıııa ııwhnsluk 1ahsisA1 ının f'sııı;; ittilıııt. 

olunacsığının ı:ıa1ifüızikir Mcmurin kanıınmınn 
7!1 ncli maddesinde tasrih kılınması hıııılaı·ın 
tt'kaiit nıaıı.şlarımn umumi hiitr;P.V<' nıaletıııiş 
olmasına. dalalet eder. 

Yirmi beşinci madde - Tüı·kiyl~ Büyiik 
Millet Meclhıinin teessiiı;üııclen it ihııı·<·ıı l\iiyiik 
Millet Mrclisi ·Reisliğnrle bulunanlar ve İcra 
Vekilleri Heyetine dahil olupt.a bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, tekaüt müddetini ikmal etınr.
miş olsalar bile kendilerine birinci dereec üze
rinden tekaüt nıaaşı tahsis edilir. 

IIizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden allm<'r madde 
hükmüne tevfikan tekaiit mAaşı verilir. Bun
lardan on beşinci maddede ,vazıh zrunlat'a iA
iihkakr olanların bu zamları ırıe?ıkur nuıddcyr. 
t.evfikan ayrıca hesap ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrolunıın makamlarda bulımmuş 
olan zevattan elyevm mütekait olanlar hak
kında da hıı madde ahldmı cal'idir. Jstik
lfil harbi e.•masmda orduya veya kolordndan 
büyük ceppheye filcn knmanda etmi~ olanlar
dan 1P.kaüt olmuş hulunıı.nlarm almakta ol
dtıldarr tckaüt tahsisatıarına ayrla yiiz elli 
lira ıammolunur. Bunlardım YC'ldllik ~·apnuş 

olanlar iki cihettcn talısisat a.Jmayıp vrılnrz fAıla 
olan cihetin tahsisatmı ahrlar. 

797 manaralı km·ar : 

J683 sayılı ııske1i ve mHiki tekaüt kanunu-

ınıtt 25 nci maddesinin ('!'ürkiye Büyük :Mil
let l\IcclisiniJı t('cs~'l1sün<len itibaren Büyük 
)filiPt 1\Ierlisi Uei~Jiğiııdt• bulunanlaı· ve tera 
Yt'kill('ri Heyetine d.ahil olupta hilfiil vı,killik 

etmiş olanlar tekaüt. müdd<'tini ikınal Ptmemiş 

ol~alaı• hi!~ kendilt•riııe hirinci dcı·ece üzerin
cl(•n t!'luıiit nıanşı tahsi~ edilir) rH.vc muhar
rı•ı• olan ilk fıkrasmdaki (Biiyü.k Millet Mecliıü 

Reisliğincle hulnnnnlnr) tiibirinin, sıı.ralıiı.ti kor
~:~ısmda ııc ikinci reiııleriıı. ıır de rei~ vcldllrrinin 
bn lıiikıniin ı;;iiıııulii clnhiliııc gireıııi~·cN·~iııc ka
rar wrilmiı;ıtir. 

92.1 tlllllıal'rilı karm· : 

Askl'rl vn ıııiillci tı·kııiit lumıııııınıın :!ii lll'! 

ıllaılclcsinc1e Biiyiik Millet 1\Tec•lisi Rri"lliğiııck 

hıılmıanlura bilfiil vekillik etmiş nl:ınhıı·n tc>
luıüt mücld.rtini ikmnl C'lın<'mi~ olsalar Jıiln 

lıirinPi clcrPee iizPt"indeıı tckaiit ınna.ı;;ı tahFıis 

ohın:ır:ığı ınntlak olarak ziln·erlilnwsiyle içtimai 
ıııiiliihıızala!'ll. lıinAcn ''H7.Il kaııunrn ismi geçen 
zat !n ı· lıaklmırla mr.Rlekleri mr.muı·i,vd olsnıı ol
nııısın manş için hi ri nci dererenin ve hi7.1nct 
n oki ıısını:1nn da hizmet miicldeti ne olunıli olsnn 
ı>n az yiımi h1•ş sPnc•lik hir loılPınin il1izam 
N li ldiV,i nıılıışilm}lıkt a ol mııkla he ra lı et· hnlmkaıı 
mccbnrt Fıigort}l mahiyetinde olan teksıi.it 

nıaoı;ıla!'ının K11nıınıı ın~ınmıi ıııurihiıwe nıirus

c.;ılırrıı intil<ali iktiza cr1mkcıı \'HZI! kunıııı huuu 
dııhn rlıır hir c:err;i\'1' r1all1.lim• ularak Jti83 ını

m:n:ı 1 ı kıı mm n n 48 nci nıAclclcsinctl' ı-ıa:vılı 

ıniı·:ıst; rlnm lııısı·etıııiş lııılunınıısınn g{irr. hıı k:ı. 

nıınnn 2fi nd nıHrldPsinrlr bnhsolnnuıı makam
lıı!'cln hıılnnmıış olcın Milerin kcJ1f1i1Pı'i i •in 
kulı11l Nlilnıiı:ı dlan hııkkın 49 ll<'\1 nı:ırlcl!'drld 

esa11lat· dairesim1c hnnlarm ailr.leriıır de intikali 
tnhii nlııdnğunn VP muhtaf'ı tefı-ıiı· lıiı· ıınktn hıı

lınııııadığrnıı l<nr;ır· n>rilıııişlir. • 

'f',haiif famıoıtuw ek olarak ı:ıknıı 2'111 uıı
momll kmııw da şöylNiir : 

Ril'itwi madde - 1A88 sayı1r mdi:l'l'i ve mül
ki 1 t'kııiH kımnnunnn 23 nrii ınıHlclnıünc :ışa
ğıdııki t'ıkrıılı:ır rklrnmiştu· : 

A - MrRlt'ki ınenınri~·et olup ıncbusluğa se~t· 
leıılcrrl<'n gerek ınebıı~ olmazelan Pvvel. gcrPl< 
ııwlıusluihı sırllsında lcılmiit ıııiiflıll'l ini rlolrln
ı•anlam tahsiFı nhtmıcuk IPktıiH mna:;;ının lırs:ı-
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bında (125) lira asli ınaas esas t ntulur. Bnnlıı ı·
dan mehus olmazdan e'~el veya mebw:ıluktan 
ıı.yrıldrktan sonra lıulunduklaı·ı memuriyet. dola
yıc:iyle istihkak keslıet.t ikieri tekaüt ma aşı mik! H n 

hn lıııtlili mütecuviz hulunanlıım memuriyctlcri 

nıaa.şr üzerinden tf'kaiil nHta!;iı tnhl'ıis uhınnr. 

B - Mesleki ıncmuı·iyct olup tekaüt ruüdocti
ni tlolOurmadan nıcbuslnktan ayrılanlar tekrar 
memuriyete 1fiyin olnn(lnkları tal,dirtln hnkl:ı

ı•ıntla 1683 sayılı kanunun 6 ncı macldcı:ıl lıükmii 
tatbik oluıınr ve mem~ri:vetc tfiyin olumıı:ı~·nıı
lı.ırm 1\Cndileri. veya yet,imleri haklarmda Jıiı.
nıet müddetlerine göre ( 12fi) lil'a. asli maaş csa!{ 

1 tıtLılarnk yine mezk('ll' kanunun hiikiimleri dai
resinde nnwmelc yapılu·. 

lkiıwi ınadôe> !llı'Rleki ıııı>ıuııri;\·et olup lıi-
. ı·iıll'i rı• ikiıwi Riiyiik )filh•1 i\Tı'l'lisi i'izalrkltll'lll· 

ıla lıııhınııın~ olaıılııı·ıı . hiliıhar:ı ıııeıııuı·iyl:'l ka
lıııl c•t ııı iş ol sn n olmı.ısın - tahsis olunacak t~ka

iil ııwaşııım lwsahmda (1~5) lira esas tutulur. 
.\ıll':ık lınnlamı birinci nıaddl•nin (~\) fıktnsmıu 

son lırıııli ıınwihiıwı· ıııiiktl·srp haklan ıııahf'ıız

dııı•. 

l\iiııc·ii ıııtıılılt• - - 78 !{11,\'flı Mcmurin kann-

11 11111111 7:3 ııc·ii ın:ııldı•si k n ldrrrlmıştır. 

1 liırdli11c·ii ıııaılılı· :'lfl'sl<'ki ııırıınniyet ulaıı 

ıııı•lııı .. dıırıı '"':ı lııııılanıı ~·etiınlt>l'ine lın kaııll

ıııın ııı·~ı·iııılr>ıı ı'n-d tahsis C'dilnıiş olan tekaiit 
ınaaşlal'ı11ııı 'erilııwsillc ılt>vıım olunnr. 

Hı·~iıwi ıııadılP ~ Bu kaunn uı·şri tal'ilıiııdeıı 

ı ını 1 PlıPrd ir. 

.. \llııı.·ı ıııaLlılc ~~~ kaııuımn lıükünıl,·ı·ini 

iı·l'!ly ıı lı· nı \' ekillel'i H l'~'t ·ti ııwnııırdnr. 



5. Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

J(ü/iipnııP. rnciinıcni vıı kütiipane memurları 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
kiitüpanesi, Kütüpane encümeninin idaresinde
<lir. nitüpaıw ntnnrurıa ııezaret, kitap, haritl\, 
gazele ve saireyi intihap ve kütüpane tahsisatı
nı tayin ve alelftsul sarf encümcm~ aittir. 

.tıtlNCt MADDE - Kütüpaue nıemurları. 
Kütüpane miidiiriylc muavini olan kütüpane vı:: 

vesaik muhafızından ibarettir. 
Küliipane vezai.fi için 6 ncı maddede muhaı·

rt•ı· hir veya iki müsta1ı7.ır istih(lsım olunur. 

OÇUNCU MADDE - lıılıihıl , ııkmındn · kii 

tüpane ıniirlürii tııekiıfilıi aliye lll 'Zllllhtl'l Ul'll· 

smdaıı lıilirntilıan Ui.yin olunur. 
M:üsahnlm imtilıarıı ulumun luksim vf' ştıaba 

tından v~ taksime PAAS olan na.1.at'İyc ve tea
nıülleı·den ve kiitüpaM ve fihristierin usulil 
tanzim ve tertibinden ve nJilmn lıukukiye ve jk

tiı:ınoiye hakkınon mali\matr umumiyeden ve 
'riiı·kiye hakkında mal umatr uınuıniyeden ve 
Türkiye kaımnlan hakkında malilinall mü<'rni'

Jc ilf' fransız<>a kitabctt<>n if'ra ve ınü.teaifiliL 
li'lnn hilen tHcih edilir. 

Hu imtihan talıriı·i olup Biiyük Mill(>t Mec
lisi Reisi tarafmdıı.n t.ensip olunacak hir reis 
vekili VP bir idare memuru ile Kiitiipane encii
mcııi reisinden teşekkül edecek heyet tarafm
dan icı·a ve imtihanın yevm ve suret.i ierası Kii
tihi uınnmi vasrtasiyle ilan olunur. 

DÖRD'UNCtt MADDE - Müdür mitavini 
iransrz<>adun tercümeye muktedir mekAtihi ali· 
ye vrya lise ıneznn1ar1 arasmdnn Kiitüpane en
ciimeni tarafmdan yapılacak imtihan ile bil
müsabaka tayin ve müteaddit lisan bilen ter
cih ·olunur. 

İKİNCİ FASIL 

K ütiipane vezaifi 

aEŞİNCI MADDE - Küttipane vezaili her-

veı,;lıi iı.tidiı•: 

ı. Kuyuclat, Lt!l'tip ve teftiş: 
Beşinci fasılda heyan olnnan usule tcvfikan 

ıııewnt asarın mevrudc, lıecni ve tasnin kuy·u
dıı.L ve• fihristierinin yaprlmuı:ır, uunıaralanacak 

ve c>tikel vazı ve asarm fihriste nazaran tasn i
fi ve ıısıılü müttehaze veçhile hususi mahalleri
lll' Hız ve tertibi ve mnayyen zamanlarda kii 
tüpanenin teftişi. .. 

:!. 1 lızari muamelat: 

'Pt·ll'lılıiialı lşeriiye i(:iıı iı-~lenileıı kanun, ni 
znnınaııw \'(' hutılnı·ın ıeyil ve tıı.dilfıtı ve mutr
fpı·ı·i esasatı ilmiyP \'C knvmıini miimasilei ecne
lıiyeyi ve asar ve vesaikr snireyi <>em ve ihzaı· 

vP 'l'üı·ki,vı' kıııınn lnrrnııı ki1t üpaneye mahS11'! 
l'ilıı·isti nıııuıııisini tnnt.inı vP :ıledrlevnm kamlll 
larnı tpJıedfliilıH Yl' ililvııt u• ıııii?.ıık_t'l'lllınr ta
kip. 

~- M ııuııı t Iii t ı kalı•ııı i.Yl': 

1\ ii.tiipımeyf' nlınon eserleı·iıı Zf'yil ve ıııulııı 

ılini \'t' ye>ni c::ıkan e.qpı·lrı•i tııkip ile almmnı::ı lil
zım:.r<'lrnleri ve lerdil olıımıC'ak ahonelpı•i Kütii 
pınır c•ıwiimenine arz veEncümen tarnfrnrlan le
dı\'·::...ı tıılmrrür Nll'nler ilc kütüpancye ait, rneii
ıınf'nin rliğrr mukarrpı•atr lınkknırla ical1f'(1f'n ımı 

'!nıı•lr,\'İ ifa ve intsıç ve kiitüpaııcııin mıılıah<>ı•nt 

ve lnıyııclntı kalemiye ve dıtktilog-rafisini \'e kü 
t ii pa ııP is tn 1 istiklerini im·ıı ve kil n pçılnrln olıı ıı 

lıf'snlıntı kııyit ve tediye edilerek mchaliğiri mu
anwlesiııi ihzar ve lıey('ti idareye nrz ve l'ncii
nıeııll'rılcn ııhnnH ı>serlerin iadesini temin. 

4. Vesaik ve neşriyatı teşrüyenin cı>m vı· 
mübadelesi. 

Büyiik Mitlet MeclisinP nit znhrt eeriilelrri, 
t'shah1 mucih~ mnzbatnlarr ve kanun layihıılnn 
ve ıniifredııt hüt~eleri VP. saire i1e Rükiimet iıı 
nl'ııriyatr resıniyesini ve gazeteleri cem ve kollck

siyonlnrınıı. iHl.ve ve ecnebi pıı.rlfı.mentolal'iyle Dii· 
yük Millet Meclisinin ne!jriyıı.tmı mübadele ve 
mevcut vesaikın kuyudatmı tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdür, maddei sali
feda mezkftr vezaifin heyeti umumiyesiyle mi.ikel· 
leitir, Muavin işbu vazifede müdüre muaveııcL 
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'Ve talımatnanıe veçlıilc kuyudat ve asa rı 1 ert ıp 
ve tanzim ve müdür tarafından ira.e ohına<!ak 

sair lıiıleuıalı ifa He muvazzaftır. 
ı\IÜstahzır, kütüpancnin hideınaLı ılaltiliyesini 

ve ınevrut kitnp ve saireııin ' 'e nlat ve levazımıııı 
tathiı· ve muhafazasını \ r. go:ı:ete ve risaleleriıı 
ihzamır ve kütüpaııeyi açıp kapamak gibi sair 
hiıi<>ınatı Ha eyler. 

1\ütüpaııc·clt• müstnlızıı·dııll lıa~kıı liiı.ııııııı lw 
dıw hndenıt· vardır. Bunl:ır kütüpane a~rk iken 
ve nıiidiiri.iıı nınltımat ve miisaaılesi olnııHl:uı 

kütiipane hariciudı• Mt>elisiıı ıliğct' bir hizıııl'1 iylt> 
tııvzif etlilemezler. 

YEDİNCİ MADDE - Riiyiik Millet .ı\iccli
siuin 1ahı ve tevzi olunım rvrıık ve vesaikıııdaıı 
bPşııı· ni.islınsı ve Mrr.lis n::ııııınn olarak Katilli 
nnııınıilik ııınkaınma veyıı Evrak l<nlı>ıniıır geleıı 
sıı i,. vı>ımik ve ftsıı rılıın ikişııı· nüshıısı tlaiınıı ıııü 

t:ıliıııyıı nr:ı:oltınınnk ve ihtiyat kolleksiyonlarm:ı 
iln\'l~ edilıııck iiı.t•rc Kiıtilıi ııııııuııi taı·tıfmdnn l<ii
tiipnııc_ve ~önı3eı·ilir. 

Kii1iipııne ıniiılih·ü lwı· sı•ıt!', ltüt.iipmıc ktıl

ld<siyonıı· yııınlıın \'l' Mct·lis ı·ıı:ı:ıııııııf'sine c.lıılıil 

olaTnk tc•v:ı:i Nlilen mathualnrm mnn1tı7.nın filll'is
tiııi yııpım1k kiitiipaıw filnistinr. 7.<':V1Pıl iliiYe 
rder. -

SEKİZİNCi MADDE - hütüp:ıne. t11üdiil'i.i 
e<·ııelıi parl:i.nwntolaı•a 111iihallrlcten günrlrrilet·t'l' 
Büyük Mill~t Meclisi neşriyatmın cins, miktar 
ve ıııahnlli irsalini lıictayeten Kntilıi nınuın'i ilc 
1 eshi1 ve lınıı laı·ı matbanda n n l:n·ak m nlıtmnınleh
lcı·ine irsnl rıleı·. hn haptaki mnlı:ı.hernt dosyAsı 
kütiiıınneye aittir. 

Ecııebi parlil.mentolnrınn gönderilcrek i~lm 

vesaikm pc rA kendeleri rııpt ve teclit ve scı·nnme
let•i frıınsızraya teı·('ümc ve üıerleı·ine tnlırir 

olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - Rilınukn1ırle Rü
yiik Millet Meclisine gelecek vesaikı rcnebiye 
kiitiipaneye teslim ve kütüpıınede her meınleketc 
m:ıhsus olanları ayrı deftere kaydedHdik1en soıl
ra ayrıca tanzim edilerek fihristi de kütüpane 
fihl'istinin vesaikı ecnebiye lusmma ilaveten ta
hedilir. Bu vesaiktım biri enclimenlı>r tarnfınrlnn 
1ıııshelliizum tercüme ettirilm~k istenilirse Kati
hi nmumilik~e icra ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Kütüpane müdürü 
lGitüpane encümeninde müzakere edilecek me-

\ft<~ılr ilıınr ve k.itahet Ynzi[ı•sini Ha Pdeı·. 

ON BİRİNCİ MADDE -Her içtima senesi 
lıiuuyet iııde kütüpane nı üdürü kütüpımeucki asa
l'{ birer birer lcfti~ eder, zayi olanları ve suı•e1 i 
ziyaı Kütiipane eıwünıenine arz ve encüııı~n ku
t'ıl.l'iyle zayi ııiisholar yeııi~en i~tirn \'e ziyan :·w
lıt•p ıılaıdnl'fiaıı hetleller·i tulısil uluııuı·. 

UÇ UNCU F ASIL 

ON İKİNCİ MADDE - Kiitüpıııw eıu·iiıııPııi 
kıJI':ır·ı olınıH1an kütiip:ıtıt')'t' ııııılısns eseı· ı•p]p ve 
i~t irıı:-n ıııt>ıımudur. 

l~tli'ÜIIIlıtll~tl alıllJJLUSI lakai'I'ÜI' edtm a~Ul'Jll 

ıılı·lıistıl l<ai'Ol'l 1:ııtzinı olııııuı·. Tiu kııraı· alıuıı 

ı·rı k ~··ylı · ı·iıı nı ii fret1:ı1 mr \ ' ~ mn 1 tı1ıı is<' fiyatı dıt 

ıııulı!t•\ i ol1ıt·. ,\ncak btmdan sonı·a Küt.üpuı~t· 

1rıiiıliirii IHı kitaplan sipariş etleı· ve betlelleri
rıiıı tı·sviyv olttıınııtsıııa ıııüsuaıle iı~iıı lwyeti ida-
1'1')'1' miiı·:wuııt ,· ı· lııı) i<leıı nlıı<•nğı i~tiı·n sNlf'1-
h:ı·iııi \'ı',\'11 i'utııı·nlnı·mı lı-1' n~ kitııplnrw kiitii
paw•ye 1Psliııı olııııdıı~ıııııı ~t'ı·lı \ ' 1' inı:m ı·ılı·ı·p], 

ııııılın:--·"h")'<• i tn l'<lı·ı·. 

Hn sıırd IP. ht•dnli ıııtıkıııııwıı lıı·ıııt·ıı tı·s\'i~·p 

vr>.\'H ir·sııl oluııııı•. Eğ'cı· lıt•ı·veı;lıi prşiıı pnm iı·

snl w 1Pıli.\'t'Sl ikti1.n <'<lel'sl' Inı lıapla lıcyl'fi 
iıl;ıı·ı· ıınılııısl'lıl' ıııiiıli'ı l'iiniin ınnvııfakut iylc ıııclı
litğı ınrzkıhıı \' ı•:t.ııt: ılı·ıı ıı lı iz w• giindcı·iltlikteıı 
ımııra haıık:ıılaıı Yrj'll postanl•<h'n alıwağr nınk
lıuzu ııııılınsl'IW,\' C \'l'l't'l'l'k ııiU\'ıtkkat sı·npcliııi 
istirıl:ıt rılPr. 1:;-tinı olıın:ııı Hyll hediyeten ge
len cscrlcı· Y<•,nı lisiPsi <'ll<'iiııwn reisiııc irnc 
olmıuı'. 

ON 'U'Ç'U'NCU MADDE - 1\ iii ilpaııPye gelen 
her cıırr kırk sdd;.o; , aat zaı·fmcln kıı.~·da ve .filı· 
riste gcı;il'ilir. Çok iııiktııı·dn bit'den gelen ki-
1:ıp \\: \·e.~aikm kırk sckiı t-:Hat :ı:ınfın.Jn tııs1ıi~ 
ve kn~·flrna hn~lıınmaRı )fııtıındır. 

DÖRDÜ:NCtt FASIL 

Mecoddı miitefcrrika 

ON DÖRDt.tNCU MADDE - Büyük Millet 
:Meclisi Kütüpanesi eyyamı resmiyei tatiliyeden 
ıııaada her bün sabnhları dokuz buçuk1:uı ak
şam heşe kadar ve ~feclis devam ediyorsa eelse
nin hitamına kadar açıktır. Meclis münakit 
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tken Kütüpane cııcünı<"nincc veya Heyeti 1da
re<.'e taknrriir ederse cuma günleri de kütüpa
nc kü~at olunur. Bu takılirde kütüpane me
nıııı·in vr- ıııiistahdemiııi ıııiiııavebeten gelirler. 
Tııtil ~>ımasnıua Meclis ınemurlarınm devamı 

hakkında ittihaz edilen usul kütüpane nıemuri

ui hnl;:kında da caridir. 

ON BEŞİNCİ MADDE- Açık bulunduğu 
zamanlurıla kül üpancyc nıebuslardaıı maadası

n:.ııı ı,{il"lllC.'li ıııeıııuudur. Kntil>i unıumi her za
ıuıııı 'ı· .\I cd is ıııunurlal'l vaziftıteu girel'lcr. 

ON ALTINCI MADDE - Mensup uhluğu 

vekitlet veya eletireleri tarafından rrsnı<:ıı uıiira 

cıuıt üzerine lleyeti Idareden tahriri müsaade 
almak :,;artiyle zcvatı saire dallİ kıraat salonun

du nıütalua ec.lelıilirler. LU.kin bu ıııüsnadeniıı 

ita ı mütalaa edilecek asar ve vooaikın Meclis 
kütüpancsinden milada diğer kütiipaııelerde bu
luıııııaıııusıııu nıütcvakkıftn·. 

ON YEDİNCİ MADDE - Kıı-auL saluuwıJu 
kiiav iıit.eyen zevut kitap talebine ıııuhsus pus
luya l<itıli.Hu rüıııuı. \c ııwuar~ını \'c üuvawııı 
ve :.dı ·iııc kentli iıınıiııi yaY.amk memuru uıalıııu

::ıuııu VCl"ir. Bu puslu istenilen kitabın yerine 
vuznhınaruk kitap dolaptan çıkattlu·. lsteuileu 
lı cr esc ı· iı;iıı H) ılı ııusla yaıılu·. Kitaıı iuı.lesiıı 

dt· pus1a Ja salıilıiHe veriliı·. 

ON SEKİZİNCt MADDE - .Meb~an kü-
Lli puııe i ~ı in ııı ubayumnıu Ul'ZU ettikleri fuıaruı 
isinılcriıı i kıraat saluuuııda ıuevzu deflc.re ka
.YİL ve zil'iııi imza ec.lede·t. Kütüpane cncüıııc
ııinin ilk içtiınaıncla talts.iııatı ınevcudc uazarı 
dikkate alınarak uu Lapta bir k.araı· ittihaz ve 
netiı:csi ıııunlıasıran ınezkiır deftere ve talebiıı 
zirine tahriı· olunur. 

ON DOKUZUNCU MAl>DE- Kütüvuneye 
gıdcn c::ıcrloı· sürati nıüıııküne ile teclit ve cil
din üı~riue 1fcdüı Kütüpunesine ait olduğu 
işaret t-ttil'ilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kıı·aat saluuunuıı 
euctim.ım toplanmaııı ve yüksek ı:ıeslo münakaı;ıı.ı 

edilmesi ve yumek Y<'ıtilıııtı.Si ve gr.celeri yntıl
ıııası nırnıııudur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Tirl' inlihap 
devresi iptirlmmıda kütiip:ınc fihristi tnhP.clile
r::·k fı?.a~-ıı tPYzi w hrı• rncümeıw lıir nüslnuıı itn 
olunur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - hiitüpaııe ınc
ıııııı·iıı vı• nıihıtahıleıııiui .n·di cınııııetlPrine mc>v
dıı ve kütiipmwdı• ıııcvı·ut ftsur w lev:ıım w 
Cı;'fH.Tilll lll U lı n f<l V.!t.~i;v le ınÜk<•Jlcf V ı• lllCS11 hlürlı> r 

nı her :;ıc.vi .n·rl i ~ · ı·rilıc koymndn ı ı ıııü fıırak:ıl 

edcıııcr.lcı·. 

YİRM.t UÇUNCtt MADDE - ,\J Ltılüı·, vıızi 
fl~siııi iru ıle Lıeraber ıııai.vetiııiıı ele vazifedeki 
devnınıııR ve kütüpaııc ıııesuisiHiıı tcıısip ve tan
zimine ''e ııı•zafet ve tatlıiratııııH teminine dik
kat eder. 1 aiyı'tinin ın uc i lı i tcvlıi lı ve müca
zat ahvatiııi ve şuyınıı takdir ve ıaltif llli'Rnisi 

ı ı i ııazurı itibure alınmak temcmıisiyl~ Heyeli 
ldal'eyı~ a rzeyler. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - 1\lüJür, 
lıaslalık "eya sail' ııımwn~t i ıııııldıulcısiııl' lıiıutt•ıı 

vat.i !\~sine gclcıııiyccl'k olursa Heyeti ld:ı.n·yc :u
r.ı ıııuliııııut edur ve nıai) diııc bu gihi muzcrPt
lı·ı·ıleıı dolayı uıwak ayı.lu iiı.; gün içiıı iıiu ve

ı•elJiliı·. Uuha ziyaıle içiıı llnycti idar<'ııiıı mli
suaılmıi laznnwr. Bilamüsuade devanı etmiyeıı 

il·I"İıı ırınaşından kıstdyevuı icra edilmek iizeı-c 

mü<liirüıı Heyeti idaı·eyt· lıeyaııı kl•yfiyet el
mesi ıııcPhnı·idir. 

YİRMİ BEŞİNCi MADDE - l:;;lııı uiıuııuıa 
wt-ııin tatlıiknıa Küiiipane cıwiiınrni ve Heyet i 

h.h.ll'e ıteıuı·et ve lüzurn g-iil'iilecı•k tcdahiri sai 
rexi ittilııı1. ederleı·. 

BEŞİNCt F ASIL 

.~w· et( tertip ve tcı:mif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Uillel. 
:\lı•ı:li:si kiilii}laue i için esascn üç kuyiL tutulu ı·: 

Bn-deıı, nıevı-ude kaydi; 
Haııiyeıı, lıurufu heca tartiLiyle kayit; 
~ali ·eıı, ınt;ıvzu itihatiyle kayit. 

YtlıMl YEDİNCİ MADDE- 1\l~Jvı·ıııll' loıy
ıli dcfll•ı·c• lırne<;hi zir tmı:t:iııı cılııııııı·: 
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1 ı ı, s iii tıııd;ı :-;ı'JII'i ıı1a liyı· i pf idmmıda (1) 
dPıı lıa!;'l<ıın;ık iiznı·L' sıra ınımarası tahrir ohuıu
ı·akltl". ~Pııı•ııiıı srııı iki rııkanıi~·lc sıra numal'a ı 

l<italıııı llh'\ l'tıdı• ıımnnrasını t<•şkil ı•deı· YC hem 
kilabııı \111\'an sny11"aı-;ıııa, lıcm de hnnıfu hcea 
1<".' dıııa lıılıı·ir l'ılilir. '[eı;ı>llı; ldı:ılıııı tınv<ıtı sn
·' ıi'asıı1d:ı nyııbuı k:ı.dtlc• 1~5,:t~ ıınnuu·a:-:ı gii
l'iilii 1' İ:-;1' !lll', k lll' k it <llıLl [:1:3:! SI'IH'~İllde kiifiipa-
111')'\' ;dıııdııi;ı \'1! ı aa:! sı·HL·si nıı·v ı·nde kaydına 

!;!;, ıııııııı1111,\ ;t ıııiiraı·;ı;ıl ıılnııılıığ'ıı hal<lH ıw stt
l'PIIı" lı ılaı·ik cılııııılıı~ıı lafsilidi göı·ültı·ı·i{i ;ıtt

la~ılrı•. 

lidııd :-~iitııııd:1 ldlalıııı ldiıiip:ıııı·.n· ~irdiği 
l:ıı·ilı :nı;~ılıı·. 

Pc;iiıwii -;iillıııd;ı ııııılıtıısanııı ıııiiı•llit', 11111 aıı, 

k:ır.;ııH'I lalı, ıırl~·di ı·ill. m:ılırılli fnlıı, sı·ııPi l:ıhı 
,\"<ı7.Jiıı·. 

~lı•sco];i: ll<'fik . \lııııı·d. tııı·ilıi umumi. lslan
lıııi ı :~:.!H ,.,,_nılıul 1\ln oı:;\ 1 » l;ıı·ilıi ıısıı1:ıııı, ikiııı:i 
l:ılı, ı•ilt :.! • f\ tst:ınln1l 1:3!l0. 

lliklwl l'dilııwlicliı· ki, lıiı· f'Sı•ı·iıı kac.,:. ı•ilt-

fc ıı ilı:ıı·c•t olltl'sll nlsıııı, yıılıı17, lıir llll'Vl'llfk ıııı

ııııır:ısl ıılııı· \1' ralüıl a,\'111 tııınıaı·ıı her hir rilct~ 

)'ıt1.ılıı·. ~l;ılmilli ;is:ıı• ,.,. ı·ı•sııili ııll'dnıle iı;in 

lıı•1· lıiı· llllll f'ilctı• biı· dil'111 ll\111\;ti'HSl \'llZOltılltll'. 
' 1 li)t•diitll'ii si11ıuı110 t•sıor k:11; ı·illlt•tı ilı:ıret ve 

kııc; ıııiic•ıılh•l isl' ikisinin ııclrdi dı• lnln·ir nhınur . 
.\T!'o.;ı•l;i, sııkir. c•iH ol:ırak fl·lir olııııaıı Jıir e.scl' 
ıliiı·t ıııiiı·ı•IIPI ic;iwlc) isı• 8/4 sıtı·C'ti i~an•i olnnıır. 

Hıo:;;iıwi siUıııHlıı kitahın nıii<•Pill'1 olııp olma
ılı;;, l:ılıı·iı· 1·cliliı·. 1\ il :ıp ıııii<·Pllı•t is<' (C) tı>rkinı 
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nltııııır. lk~il isı•. le<'lit rdiliıH·i~·ı• kııct;ıı· siilnn 
be~ k:ılıı· . 

• \ltrneı sütttııda l's<•ı·iıı snl'rti ft>dııı·iki ~·ıızıhl'. 

'\Liihrırlrl<• B, hPdi:no = H . iştinı suı·l'liyle 

·' c•ıı i i sc• Ş. n miistumd ise = A. 
Yı rlirıc•i sÜIUTl(la fiyat ııeşrine w :-wki?.iıwi sii

lııııclrı fiyatı hcıli~ıt ~·aııi malolclnğu fi~·at IC'rkiuı 

cılıııııır. l>oknzuıwu sütundtı ldlııhrıı ıııazıııııııu

nıı ııii1·r sın1I'H tahı·iı· ohuıuı·. 

Y!RM! SEK!Z!NO! MADDE - .\liiJ.:(·t·ı·N' 
lı·ıli~ <ıt la lı~tlıııımHtrıak ür.rrr kıymeti tr.ıli~·e 

oılıttt<lll ;isııı·ııı l'i~·ntı lıııli~a siilurınıı:ı sihhlt· ( ~) 

lım·ri ~·:ızılıı·. 

YlRMt DOKUZUNCU MADDE - 'iiz ı·iiz 
neşı·olunan a ·arın bitamma ,.e resaili ınevl.ute
nm bi ı· cildinin itınaınına cleğin asıl menurl e 
rlı>fterleı·i haririnde tntulaı•ak muavin bir l<H,rd~ 
ithal ,.f' ı•iizll'l' ayrı ı·afa knınılur. Bn nnıaYin 
kayit hurufu heca tertibi iizerine dizilnıiş ,.n 
klasör rlf'nınıınrln <'E'm<'dilmiş list<>lt>rrlı>n ihnret
tir. 

OTUZUNCU MADDE ..:.__ Her hiı· kitap tıır,·
ı·ude kaydine ithal oluınır olnnmaz mcvrurle ıııı

mal'asr uın·nn sayıfasına ir;oarl't erlilil'. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE- Tiurufu hrrıı 
tertibiyle tutulacak kayit fiş iir.erine usulii iitire 
rl:ıir!'sinclr tanzim olunur. 

(l) Her bir eser 1 j 2 'X 7 ı/ 3 santiıııl'tı·e 

ehadında ihzar olunacak kartlardan hiriue vl' lei
fayet ctınE>rliği takdirde yukart köşeyc nıiiteı-;el-
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sHen sıra numarası vaz ile kafi mikhmla katt 
ilavesiyle eser iı;in bir fi5 yapılıı·. 

(B) Kartm yalmz bir yüzüne yaZTlır. 
(T) Muhtelif unvanı havi müteaddil rseı·

lerden müteşekkil rnecmualar Ye enısali ic;in 
lunurouna mahsus bit· esas fiı;ı taııziııı olunacağı 

gibi a.ksanıı için birer tali fiş yapılır. 
(S) Esas fişJel'de izahat verileceği gibi tali 

fişlerde de esas fişlere müracaat i~aretiyle ınııh
tasaraıı kayil ic•ra oluntır. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Pişlcr hci'Vcçhi 
zir doldurulur : 

(a) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. 
İsim mümkün olduğu kadar kamilen tahrir edi
lir. 

(b) Bir eserin müellifleri mütencl(1it ise bi
rinci satıra ilk isiın ve altındaki ı:;atırrta tliğel'leri 
yazıhr. MeseHi. Necip Asım ve llıfcmet A rifiu 

Osmanlı tarihi esas kartta lıirinci , at11·cln Asrw 
• Necip ve altmda Arif 1\Iemet ve Hili hi ı· b rita: 

Arif Memet 
(Osmanlı tarihi : 1331) 

. Asıııı '1' L\ı·ir Osınanlı tıırılıitıP ıııiiı·nı·ıt;ll 

(c) Müntalıahat, nilşiı·in isnuylc kaydolııııııl'. 
nu ı·. 

(ıl) 1;nvaıı l.:iiıı1ilcn tnlıl'ir oluııtır'. 

(a) Müellifin rütbesi, t-ı;;kfıli \"C eliğe•l" ;"ıs:ıt'l 
'aı·sa htııılarııı ııtÜP]lifi ulcluıhına elair ilıarl'leı· 
t ;ı y~·ul nnur. 

( c•) Kitalllıı sayı fa ndeeli ve cbu<1ı ııilıayetin
<lc yazılır. nir CSCl' lllÜfcıtdclit ciJtlerdc•H ıııiitl'

ı;ll'kkil İSt! kaı·tıu nihaycfitHlc tıı.elal eıliliı· w lıt•ı· 
bir eilt için ayrıca satıı· ifraz cıltıııuı·. ( 'iltlıq·iıı 
ayrı ayl'l ıırı\"arılaı·ı var ise ltttl':ıtılaı·ı dahi ayı•ı 

ayrı gösteı·ilir. 

ll nı i ıktisat 

Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 

Şekil : 1 

İktisat 

Vağner (Adolf) 

• ı 'i ll lıf1iprizizıJııı 1 
1 Mukaddenır. 

2 Vergiler 

1 tı!ı:-• 

3 Ticaret ve· zir:1nt 
4 Sanayi 
5 Maliyet 

lki cilt biı· arada tecliL olundnğn lııılde Jııılil

<la giiHterildiği wı;hile kavis ile iı·a.e ulnmır. 

Bir eserden mütea.ddit nüshalar uluı·sa yal· 
mz bir kart tanzim olunur. Bu nilsbaları tabıları 
veyalmt neşirleri muhtelif ise tabııı adc<li, na
şirleri ismi ve tabm senesi de gösterilir. Şu ka
dar ki, mazınunu nüshadan nüshaya farklı ise, 
yani tadilat i cra eil.ilerek yeniden teli [ olunmuş 
ise her bir nüsha için ayrı bir fiş tanzim olunur. 

(f) Esas kartında ıııevrude nmnara.sı ve nıcv
zmı tertibi üzerine sınıf ve kısım rünıuzu ile nu
ıııamst vazolunur. 

MeVl'ude numarası var ise bu numara Jahi 
tcı·kim olunur. 

(g) Resaili mevlmte, neşriyatı teşriiyc, asa
rı mu~ita misillfı muayyen mue11ifi olmıyan ese
rin hurufn heea tertibi noktai nazarıniian miiel
lifin yerine eserin unvanı geçer. 

(h) Eserin sayıfa adediyle ebadı gösteriliı·. 
Ehatlı berve~bi zir terkim olunur : 

Kitabın zahrı leoelmesaba anlaş1lacağı Yec:hi
le iı·tifaı 20 Aantimetreye kadar olanlar sa
ğir = S, ve yirmiden yukarı 30 s anti metre karlar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kchir -, K 
tesmiye ve bu rümuz fişte sayıfa adedinden sun
ra kavis içine konulur . 

(i) Her bir cildin ilk ve son sayıfaları uııın
galamr. Sayia adedi yüzü miitecaviz cilllerin 
lnını mül1rü ile 99 ncu sayfası dahi dıı.mgoala

mr. Atlaslar, haritalar, ve müteferı·ik resim lev
lıalnı·ın her hiri knrn ıııiihüı· ile nnnıgnlnnıı·. 

OTUZ tiÇUNCti MADDE- Fi~ler ıııiicl
lil' ismi tertihi~ le lıuı·ufn hc<'ıt sırasıııılıı lcnrtlam 
ıııalıstı'< gör.lcnle hifzoluıntt·. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Kitaplıımı 

ıııtılılniyatma güre lı<'ı·vtwhi ziı· sııııflıu·:ı taksim 
l'l' lıiv.asıııda lınhımın hıırflt'ı·lc kayllolunur: 

( ı ) ll~ hiyn t I 
(2) 'l'arih II 
(:l) Coğrafya C 
(1) Neşı•iyalı fcşrii.r~ R 
(~•' lfnknlnı NHISi;>r fl 
lti) lltthıııt A 

(7) .\saı•ı ıııııl1itn I ' P ı•t•sııili 1111'1 kıılt•ı 

ı'Hı 

i !ll 
( 10) 

ıııı1ııtrıiyc 

havanin 

1 JtNH ııiyn t. 
_\~:11'1 IIIÜl~IIC\'1' lH 

u 
T{ 

rj 
ı\1 

OTUZ BEStNCİ MADDE - Uunlal'(lıtn lıcr . . 
"ınıt bt•noçlıi zir kıımıılaı·ıı uyı·ılıı· ve kczıılilt 
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harflıırle tarif olrumr, olveçhile ki hirinr.i harf 
ı;ımfı ve ikinci hnrf ktsmı gösterir. 

(ı ) 

(2) 
(:~) 

(4) 

( ı ) 

(:! ) 

{:J) 
(4) 
(fi) 
(ll) 

( l) 

(2) 
(:~) 

(4) 

(1) 

(~) 

(:~) 

(.ı) 

(!1) 

(()) 

. ( ı ) 

lıAJJtYAT (A) 

Asarı mnhita ve resaili mev-
lnıte I. 
Tefsir I. 
Hadis I. 
tlmi lu·l~nı, hikmet. tasavvııf I. 

'fARlll (T) 

,\:sarı mulıita Ye resaili mr.Y

kute 
'l'arihi tuııuııı i 
'l'arihi is la nı 
'fı:ırilıi Ü'>ınani 

Tevnrihi hususiye 
Trrnrümü ahval 

roORAFYA (C') 

Asan nın h it a vr resııili ıne\' -

H. 
H. 
II. 
H. 
H. 

kute C. 
Seyahat C. 
(Joğı•afyayi si yaRi ve ikl isaıli C. 
.\thıs H' h:ıritalnt' \'. 

7-H lnt c·Pridclc·ri R 
Krııum layihn hm R. 
F.nrürneıı mM. lı nt ala n n. 
niit(:<'lcr R. 
Mnli\mntı ihı:~aiye R 
~!'. riyatı ıniit!'nevvin 'R. 

Tf[TJ(Uli.lT ESA 11YE (S) 

Asnrr nıuhitn ve rl'snili mc\-
ku tc s. 
nııkuku Cbaıdyı•i uııııuniyı• R 
Hııkuku eRnsi.vci huRusi)·r S. 
Hnkııkn idnrei uınıınıiyt' Ye 
hnRusiyc S. 
T-Tıılnıkıı Jıp.nır.lıııi)f'f re> ııııı-

:ı lıt>n:ıt s. 

T 
F 
s 
A 

H 
u 
ı 

K 
R 
c 

1' 
s 
c 
H 

K 
. ·r 
n 
fl 

1\{ 

T 
l' 
lJ 

R 

(ll) 

( 1 ) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(fl) 

fliyaaiyat s. 

lll.TlSAT ( A) 

Asarı muhita ve reııaili mev-
1rute A. 
t('timaiyı:ıt 
lktisııdiyat 
tlmi moli 
H ütçe 
tstııtistik 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

'1' 
c 
K 
rj 
B 
s 

.u~. lRl JllTHlT.~-l rE RESAlLI 'J/EYKUTEl 
. TJJJUM1YE (U) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

.r • .,nrr ruuhitai umumiye U. 
Hesaili mevkutei umnrniyP U. 
Yevm1 gazetelet' U. 
Takvim ve salnameler tT. 
Asan muhita ve re aili mcv-
kute K. 
Kavanin ve nizamat K. 
Frkıh ve şerhi K. 
Felsı>[ei hukukiye K. 
Tarihi hukuk K. 

(fi) Tlulmk ve kavıınini nı('(leni-

1' 
R 
G 
s 

u 
z 
K 
F 
T 

YE' K. n 
(7) Hukuk ve kavanini N'ı:ıiyt> K. C 
( ) llı:.nlü muhakematı hnlnıldye 

",.. tf'','kili mebakim K. S 
l!l) Ceıa muh~tkeme usulleri K. ~I 

(10) Hukuk ve kavnini ti<'ııret K. R 

(ll) Kavanini iktisadiye K. TJ 

( 1) 

(~) 

(:1) 

' ..j.) 

J,lSAN!YAT (LJ 

.\sım ınulıita n re uili me\'-
k~r h 
ı:::nrf ,.e unhh· Ye mantık 
Kıımus ve lugat 
Edebiyat 

.t.'·UR! llO'J'E.VEl'Yl.1 (M) 

Tı. 

L. 
L. 

ı 1 J Asım ınütenev\'i:ı M. 
ı2) l'lumu tabiiye )f. 
1 :ı) Uhinm ri yaziye l\.L 
(.ı.) Askel'i ilimler M. 

r 

K 
n 

'l' 
H 
A 
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Şek:il : 2 

~. B Rtourm 

H. B fi06 1 ~;),:1:1 Bütı;e 5 nı·i Uıln. P:ıris, Lfmıs knmpanyn~t 

ısımc 1 !)05 - 608 [V] 
:-i. H. (jQ(j (A) :1.J.iı,:J.J. h .. Pıa ikincı niisha, ;ı lt ın rı ta bt fl06 

~. B I)Oii (Hl 30ı>,a;ı Kı·r.n iiı:iiıwii ııii!'lııı. yı•diııei t.aln flO!l 

OTUZ ALTINCI MADDE- Miitanılrlit niis
hulaı·ı Jı;ni hin·r wf·ı· nıt'selfı ~lolll'mıın Lıütı;<~sin

dcıı iiı· ııiislıa lınlunnr isr aym ~mıır ve lıirinci 

ııiislııı.nı R B. 12!l i~nı·rti koııulııııı~ isl' ikiiH•i niis
lıııya :--\. H. 1 :..::J «. \::t ve iiı:üntii ııiishnyıı R n. 
«H• koıııılıır. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDİNC! MADDE - l·~dwt.ı ınuny
.n•ııt•ıl<' lll')l'Ohlli!Ul U sar \ P l'<'SUİ 1 i mrdmtı• t'Y· 

n·lfı sıı·a ıııııııııı·mn Y. ba<h•hu smıf V<' kıı<nıı mü

ht•;l'yin riiııını Ye sonra e~wl'in birinei <'ildinckn 
it ilıart>ıı mütcsdsilPn adetler konur. Mcsel:i. Mrc
lisi ::\lelınsaıı zalnt ı·priılı•]pı·iıttkıı hirin(·i ı•ildiııe 

];) H. ~. - 1 , .•. ikinı·i roildiııc J!i H. ~--:.!ve ikiıı
ci rildiıı hir ikinci uüshası var ise ı;:; R. Z. A 
1ı>rkiın olıınuı·. 

OTUZ SEKlZlNC! MADDE - Hrr minnıli 
ııı;ı rı ız l'i::ılı•r tmmif nlnnı1nkt:ın sonra h<'l' h ir kı
ı; ı ın iı:iıı lıiı· t:ılmnı rlsiııri şal'ldyr, diğeri rlsinri 
ga ı·lıi~·r~·c nıahsns ür:l'l· liste 1anzim olunur. TJis
t .. ıı~rin 33 X 1/2 saııtimctı'r Pbadmda varakalar-

ıl;ııı ft>:;;kil w lıir klfısiir rlrnıııunda lufzolunnı·. 

fJistı·lt>rin biri krbü· vı• ikiueisi vasat. ve 
iiı:iiılt'ibii sııg-iı· lı:wnıiııde olan <isar içindir. 

f ,i st t'İt•ı·in başı nda birinci satırda şarkiye ve
ya g:ııı-lıİ.\' 1' ve ildıwi satırrlıı smıf ve kısmı hiza
sıııda lıaı·ıııi yazılır. Li:-;lr, ııı·.ıaıı döı-t siltlma 
tahsiırı olıııııu·. Biriu<'i siitnııda )'tıknrıdn sruıf vr 
Jmııııı riiııııum ve lıuıııııı ultmda nıütt•sclsilcn sını 
ııuııırıı·ıısr. ikiııt·i sülııuda müellifin ismi, kila.bın 

ıııı\'uııı, ıııahal n: tarihi tabı, iiı;üncü siHundn 
;ıılPıli ı·ill \'l! diiı·cliindi ı;iilnnda mcvrııdc llllma
nısı yazılıdıl'. 

ı)rkil : ~ 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - !\frıln"'ır 

lisf<'lrı·p smı ıınınnı·ıı~ı Y:t7.1 iı,:in kaiclci iiti;yeyr 
rin~·rt. olııınır: 

Fılsiııri ı;ıaı·kiyr ilı• ~·azıhın kilııpl:ınıı lınrmi 

kclıir ise 1 clrn haı;ılnr !l!l .ıa kadar devam rrler. 
V:ıııal İ'lc' 100 ilrıı lııışlar ~-ın za kaclar drvam 
<'(leı· ve sagi ı· ise :!GO dcıı lıııı;ılnr ın n ıa kadar 
devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, naan muhita ve 

resaili mevkute 

K. T. 
843 

Pozener Karnusu knvanin 2 105,33 
Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE- Dn listeıl<·n ınüteh:ı.s-
srl rünmz 'c eı·kam eserin 
l\[esı•lü ~<'kildr !-(Üstrrileıı 

1\4:3 olacaktn·. 

lıiiviyctini t~yin rrler. 
kitalıın · işın·eti r. 'J' . 

T.Jistelcrin ikmaliıı~]c her lıir t'SNiıı riiııınz ve 
el'lwııır ,-p Psrrc ınah~ı.ıs J'işiıı sa~ hı.ıni~iııtlı• ii:-;t 
('ilıt•tinılP talırir Ye lwzalik o <'sı~riıı ımnıııı s:ı-
yıfıısma t Pı-kiıı olıuıur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Yunıı·lnk ~lii:;ı\ 

kfıi!ı<lıııd;ııı nıaınul rtikct üzerine Ji) ]l(•i ma(1-
ı1Pılt> mrxkılı· ı-iinınz ve Pl'kanı ~·a;~,ılanık dil;:ı>t 

1\italım ıalıı·ııııt ynpıştırıhr. Hacmi kPhir olan 
kilııplunn C'tilwti yukarıda. wısııt olaıılaı· oı·
tıııl;ı vıo sag;ir olnnlıw nllta ilsnk oltmuı·. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Zalni dikt•ti ıs
tinp t•ıh•ıııi~et·('k raılılL·dc ılar olan kitnplnra eli
ket ~ağ kalıııı ımiıı·ı11a kaı·i1) Jıir ııınlınlliııdc yn
JI'':'t ıı·ılıı·. 
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kiRK ttçUNCU MADDE - Eser ko.ç cilt

tt~u ihaı·et oluı"Sn olsun, her bir cildin zulırıııu 

a)ni ı·ünıuz ,.,, nıınıarnyı lıa.\'i etiket yupıştu·ıln·. 

KIRK lJÖRDÜNCU MADDE- Smıflıırı 

mümkün olclnğn kndar ay1'1 ayn dolnphınlıı 

ycrll'şl.iriJnıl'i< iiZl' l'l; cloJnp)nı• iJıtiyıı<'a gÖl'C taJ·
siın ve sınıfıu ismi dolııplanıı lıııl'iciııc tı•ı·kiıı 

ol u nur. --
KIRK BEŞİNCİ MADDE - Kitaplar uıııu 

ıııi~·etlı> alt tamfltll'ılmı hiliptic.lıll' sağdmı soln 
cvvclıl hhiı·Jpı•, hnıl<'hll nı.-;ntlaı· ve ııilıa)ct sıı

ğirler dizilü. 
Her bir smıfın lösınıJ:ın birbirinden tcfrik 

eliilir \'e yeniden 'uriL olacak kitaplar koııuln

lıilnıek üzere aralıırındaki lıiili ycrl•r bll'akılır. 

KmK ALTINCI MADDE - .Atlaslar, ha
ı-i1nluı-, büyük resimlt•r ve fevkalilde büyük ki
taplar ait. oluuğu sınıfın dolapları altında mev
ı·nt gü:r.lt•r JPrununa koııulur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - Ratlarda ev
\'t>H1 İfll'<' o\ruıaıı, Raniyen me fkut olun, Raliı:ıc•n 

lıaeııı i uiiyükliiğii.mlcn \'C,\'11 sair l'~ıw ptan doln
.n ııınayyeu olan y ı·in gayri biı· dol:ıpta bulu
nrııı, ruhian wrilen kitııpların yı•riue kitap 
zalırı şrklind.c siıılr be~·az tahtadan imal olunan 
lıir lt'\ hu vaz w üıt•rinc• de kitahm etiketi ko
nulur. 

KIRK SEKİZİNC1 MADDE - KJraat salo
nuHdıt mi il altla için lütap talep oluııduğn halde 
zinlr ı;wldi muharı·cr pu~la ila oh.uıaeaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rüıııuz \'e 
numarası 

Müellifin 
ismi 

Kitabın unvanı 

'l'ııl i h in i Kın i ve ımı balli iluııncti 
1'uı·ilıi : . . . . • . . . 

KIRK DOKUZUNU MADDE - lstiare ic:in 
l;i1;ıp t:ılcp olunduğu lıulıle ı;;ckli mulıarrer pus
lıı i nı zn ol u ııaeaktn·: 

-

Hii,, · i'ık l\lillct leclüıi kiHiipnııeRindcn 

Ist iaı·ı· olnnan kitap scnNli 

lUiııınz \'C nwnara : 
.\Iüellifiu ismi 
1\Iüddel : 
Jmza : 

.Adet 
Tarihi ita Cilt Un van 

. 

.Ade d 
cil d 

)'f('şguliyct: 

Mahalli ik:ınıet : . 
'T':ırilıi : 

Mülahazat 

ELLİNCİ MADDE- luı·ı•ı-ıi aı·Y.u olumm ld
l up hulıuımad'ığı Yeynhut iade ol unduğu halıle 
ıııadchü ıminkaıla lı<'.' an oluuan s •net sahibi im
zuya iade edilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE- !are seuedi hıf
zınlhuı evvel iuare defterine kaydoluııur. l\Iez
kur defter zirdeki şekilele olacaktır: 

'raı-ihi Kıymeti 

iade teclit Millahazat 
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ELLt İKİNCİ MADDE - Teclit için kütiiı.ıanedeıı ıuüceMiıle kitap verildiği hnldt' ziı·ılc ~eldi 

gösterilen ınücellit defterine kaydolunur. 

- - - . 

Sahibi imzanın ismi ve Eserin Adet Tarihi 
mahalli ikameti unvanı cilt No. iade 

Unva.n sütununda kitabın zahrmda hasılarak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücellidin hesabı teı:n· iye olunduktan ~onra kaydedilir. 

'l'a ri hi Müddeli 
i are i are 

ELLt tl'Çtl'NOU MADDE - Aynı Şf'kilde tanzim olunarak pmıla miicellil tal'al'ınclnıı ıııı1.a •1lıı . 
narak hıfzedilir. 



B. Heyeti umumiyenin mesai hulasas1 

ı. Heyeti Umumiyeniıı açılması 

Yedinci Devre 8 Mart 1943 e tesadüf 
eden Pazartesi günü saat 14 de Reisisin Ko
caeli mobusu Subhi Artel'in ~ağ1daki nutku 
ile açılm~tlr : 

L\ziz \'1' ınuhtı•ı·t•ııı ııl'loıdaşhıt·; 

.\sll Tiiı k ıııillrtiııi t<•ııısil t•ılP.n nilyük ~ı ili Pt 

Mı·ı·lisiııin 7 nei Dt•nl'siııiıı I•'evkaliıdt• lc;:tiına 

ırıı ·' lil<:-.ı-'1' lııınıı·lıwıııızda ıtı:ınnldıı ıleı·in kı
\';tnc: ıluyıııaktnyıııı. (,'ok ynşaıııtlk tahrh"lı ııi

ıııt•\p vN~il!' tcışl<il Ptıııt•klt• lıeı·ıL\wl' hilha:-ı:-.H 

lıiiy,p riiksrk 'p güır.irl<' lıiı· ııırt'lis Yel ev kısa 
lıiı: ır.a;ııaıı iı:iıı olsuıı riya:-wt şerefini dı> hah
ıwtıııis oJnıı ilıt i,·ıırlıl< ııazaı-ımrln hüyiik lıir 

lınlıti~·arlıl<tıı·. ·~Jı•c•lisimizin lnı ılenesinin de 
Millt•t n , ataıııırııır. i~iıı vı' ınnkn<ldcs C'unılıu
ı·i~ l·tiıniz iı:iıı snac.h•t n• selam cl i!:itHle hüyük 
lınşııı·ılarla ~rc;:ıııı>siııi sizleı·lı• heraber yüı·<'ktrn 
ılilt>r , Yüluıek He.\·rtinizi en cleriıı. sayg-ı V<' 

ıwqdlerle sPliiııılunın (Alkışlııı·). 

Sonra Saym Üyelerin tahlifleri yap~ 
ve mütaalnben Meclis Reisi inti.habma ge
çilerek Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik 
Renda 427 rey ile Reis seçilıni!} ve Riyaset 
Makamuu işgal eden Müşarünileyh: 

<ı:_\ziz arkadu~lıınıu, Reisliğe se~nwk suı·e-

1 i.\"! ı· lınkkıındıı giistı•nııel; liıt rııııdıı lııılııııılıı

:!ıııııı:t. )·iikM•k itiııııı1 taıı ıldlııyı ht• ı · , hil'iıııizı· 

:;.iil;nuı. ıııiııııl'1. sc•Ygi \'t' sa~·1-(ılınmıı sıııını·ıııı. 

nızifpıııi göriirl<PII ılaiına l<ıynıt'tli .nırılıııılıırı

ııızı t>siı·gı•ıııPıııı•ııizi lıilhassn l'it·a pı]ı•ı·iııı. ı .\1-
kışlar) ». 

Buyurmuşlar ve Riyaset Divanı da seçil
dikten sonra Reisicumhur intiha.bın.a baş

lanmış ve Mecliste ispatı vücut eden 435 me
busun ittifakı arasiyle Reisicumhurluğa 

Ankara mebusu İsmet İnönü 'n ün seçildiği 
tebliğ edilerek celse tatil edilmiştir. 

Saat ıs:4o da açılan ikinci celsede Reisi
cumhur İsmet İnönü sitldetti ve sürekli al
la.şlar arasmda kürsüy~ gelerek aşa.ğ'ldaki 
surette yemin etmişlerdir : 

« HPisic•ıııulııır sıfııtiylı• ( 'uıııhuı·i)et kıı-

ıınıı:anna n• hitkiıniyei i ınilliyı> esaslarına riıı

nt n lıuıı.Jaı·r ıııüılııfan. 'l'iiı·k nı illet inin ı-;aadt>
; ine snılikaıw n bütün km'Vetinıle sarir mesai, 
Türk Dl•Ylf'tiıw tı>H<•ı•üh t•det•ı•k her tehlikt·~·i 
kt>ıııa li şidd<'llı• ıııe>ıı, 'l'ürkiyt• 'ni rı şan w şer!'

l'iııi , ikaye H ili'ı~·a, ılt>ı·ulıcle ı•ttiğinı vuır.ireniıı 
irahat ı na lıası·ıııl'fs etmekten nynlıııayıwnğnııa 
ııaıııusuııı üzı'ı·iııı• siiz Yl•riı·im ( ~idıll'tli Ye sü
rekli olktşlar) ». 



2. Heyeti Umumiyenin akdettiği inikat ve eelselerin aded ve tarihi ile ne kadar 
devam ettiğini gösterir cetvel 

Yedinci Devrenin Fevkala.de lçtimamda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu
miyesi 8 mart 1943 ten ı sonteşrin ı9~ ta
rihine kadar (8) ay zarfmda (66) ini.katta 
(71) aelse akdetm[ştir. Bu müddet içinde 
ı 7 . IX . ı943 ten ı . XI . 1943 e kadar cema.n 

(1) ay (13) gün tatil yapılmıştır. Celseler ka
milen açıktır, bu içtimada giizli celse akdolun
manu.ştır. 

!ni kat Cc ls o Celsenin cinsi 

--
1 2 Açık 

2 2 » 
3 ı » 
4 ı » 
5 ı » 
6 ı » 
7 ı » 
8 l » 
9 ı » 

10 ı » 
ll ı » 
12 ı » 
13 ı » 
14 1 » 
ı5 1 » 
lG 1 » 
17 1 » 
18 ı » 

19 ı ~ 

20 ı » 
21 1 » 
22 1 , 
23 1 :. 

24 1 » 
25 ı » 

26 l » 
27 2 > 
28 2 > 
29 2 > 
30 ı > 
31 1 > 

Aşağidaki cetvelin tetkikmdan anlaşda
cağı üzere Heyeti Umumiye cema.n (73) saat 

(37) dakika içtima halinde bulunmuştur. 

Ne lmtlar uenım e1tiği 
'l'arihi Günü Saat Dıı.kjka. 

. lll . 1943 Pıı.:aı.rteı:ıi 4 14 
15 . lll . 1943 Pazaetesi ı 17 
11 . 11 r . 1U4:J Çarşaınlıa ı 47 
22 . lll . ı !J-ı:; Pazartesi o 05 

2G . lll . 1943 Cuma o ı2 

29 . lll . l!J..j,;{ Pazurtesi o 08 
31 . lll . 1!)4:.1 <)arşamba o 05 

5 . lV . 104-3 !'azartesi o 10 
7 . IV . 1943 Çarşam lı u. o 13 
9 • IV . 194:3 Cuma o 15 

12 . IV . 194:J Pazaı,tesi o 43 
14 . lV . l!J4J <)arşamba o 3G 
lG . IV . 194:3 Cuma 1 20 
19 . lV. I!J4:J Paz:ı.rtcısi o 15 
:.n . ı v . .ı 94:: <)arşaill ba o 02 
28 . lV . l!J-.1::{ i)urı;;a ın !.ın o u rı 
30 . lV . 1943 Uunıa o ~o 

3 . V I!JJ:I l'azal'tcısi o 30 

G . V . 1948 Qut·şamL:ı. . 1 uo 
7 . V . .ıtı4a lı 'uma u 40 

10 . V L94a l.JazarLe.ı:ıi o 14 
12 . V ı!)-!;) (.!ar ş anı bu. ı 00 
14. V H.14:J U uma o 45 
17 . V 1!)43 Pazurlesi l 55 
21. V . H43 U uma 2 4G 
24. V . 1943 Pazartesi 2 54 
25 . V . ı943 Salı 5 40 
26 . V . 1!)4:J !)arşaınua 5 39 
27 . V . 1943 Per§embe 4 40 
28. V . 1943 Cuma ı 30 
31. V . 194:i Pazarteı:ıi u 15 
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-- ---
Inikat 

Ne kadar devam ettiği 
C else · Celseı:ıin cinsi Tarihi Günü Saat Dakika - - ----

a2 ı Açrk :! . \'1 L9-1:l Gaı-~aınha o 21 
~:J 1 » .ı. vr. ı ,ıg:J Ctwıa. " 10 u 
34 ı :. 7 . VI. 194:l Pazartesi ı 10 
35 1 » 9. VI. ı!)~ :l ÇUI'!$aınbıı o 10 
36 l » H1. VI 1 H.t.:ı Çarşanıbn o 15 
37 ı » 18 . VI 194.:{ Cuma. o 35 
38 ı » 21 . VI 194:{ Pazartesi o 56 
3!) 1 » :.!3 . VJ 1 94:1 ('ar~amba o 23 
40 ı » 35. VI. 194:~ Cumo. o 25 
4l » :!8 . \'1 . J!J.ıa Pazartesi ı 02 
42 1 » 30 . \'1 1!)4,:1 Çarşamba C) ... 30 
43 ı » 2 . YH. ı943 Cuma ı 00 
44 ı » 5. Yil. 1943 Pazartesi 3 45 
45 ı » 7 . \II. Hl-13 Çarşaınhn 2 43 
46 ı » 9 . Yil. 1943 Cuma o 17 
47 ı » 12 . Vll. 1!.143 Pazartesi ı 10 
·18 ı » l ·1 . Yil . . ı !l-1::1 ('arı;;amba ı 00 
49 ı » 16 . YII. u.ı.ı:l 'uıııa 3 lO 
50 ı > 19 . VII. 1 D l:~ Pazartesi 2 36 
51 ı » fi . IX . 19+3 Pazartesi o 25 
52 ı » . IX. J!J4:1 <)ır~ııba o 07 
53 ı » 10. L 1!143 Cuma o 05 
54 1 » 13. LX. 1!)43 Pazartesi o 12 
!lS ı » 15 . lX . 194.3 Çarşamba o 20 
56 ı » 17 . IX . 1 !)43 Cuma 3 37 

--ıeet!!t>e-< l'!~,..--



3. Um~mi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete muhtelif encümenlerden 
(205) mazbata gel.ıniştir. Aşağıdaki cetvel 
bunların huHisalariyle muamele tarihlerini 
göstermektedir. 

Bu (205) mazbatanm (170) i kanun., (1) i 
tefsir, (21) i karar olarak, ( 4) ü oku.na.rak 
kabul olunmuş, (5) i en.cümenlere iade edil
mjş, (4) ü de okunmuştur. 

~1. Djillıll ENG())lENLEU 

Adıiye encüıneninden gelen mP..zbatalar 

J. li!J n~tı 1 Ültıt'll !l . 1 >uit P. ,\ . Kıt n c.;nvuş-

1 :ı n ndan 'fıı liv (\•lik 'in iHüın crzasuıa ı:aı·ıı 

tmlnıııın hııklmırla HıışvPkfilrt l<'zkt>t'f '~iuE' ıluiı· 
( :3j2) :.! . \'1 . ~!l-t3 ıarihiudc t•ııı 'iiıııl'tıt• indt\ cdilıııiştir . 

2. - Hafı·a'nııı ](apıkaya köyünden na~Hil· 

oğlu Hü~eyi ıı Üzl•arngöz 'ilıı iilüııı <·ezHııına (:arv
tınlıııtısı hakkııııla ı1a~nkfilet t ezkc>rpı-;iııc ılııiı · 
(:lj-! ı 10 . \' . 1H4:{ tarihiııılP 1:1:1:{ sayılı kıınıı· olarak 

:3. Bö ~-ı-auıiı; 'in A IH; ıt k ıl köyündt• ıı R~ııııa -

zaııoğlu Mustafa. Ayrluı 'ın ölüm cezasına <:UI'J>· 
1ırllınıuır lıııkkıJI(la lıaş\('kftlef trzk(•t•rı--;iıır dair 

l< ıı lıııl l'ılilıııi ş tiı ·. 

(:1j~7 ) : ıı . V . ın.ı:ı taı·ilıindl' ı:Hfl sa,,rılı ktıraı· otarak 
Jqılıı~J t•ılilıniş1 ir. 

4. - Hur~hu· 'nıı Kn:vı:;ı köyi.iııd<>n Alloğlu 

Da lyn ÜııH•r 0!1iil Vf' Süleymanoğlu Kör Men ı et 
C H.in 'ün ölüııı cl'zasma ı;ın·ptıl'llııwları lı akkında 

Haı;n • ı>ktılet. tC'zlu·ı·C'siııe ılair (3/57) :.!1 . V . 194:3 tarihinde ıa:m sııyılı ];,arar olaı·a], 

!"ı . D<•vlet ıneıııuı·hn·ı aylıklarının evhit 
,." 1radülü lıakkındııki :~65H ve 3888 suyılı ka
ııuıılıını bağlı Cl'fvE'llPı·in ,\ılliyr vekfılcti l<ts
mııırlıı drğ'işiklik y:ıpılınasıııa ılnil' kaııun liı)~i-

kııhul t• rlilnıiştit. · 

lıası lıııkknııla (]jR:~ ) J4 . \'ll . 1!}!:1 tıırihiııdı • 4·Hi1 sııyılı knıııııı ola 
rak kalıııl er:lilıııiştiı· . 

ll . -- r~rziııt·ıın t•ski ııwhusn ~HJfet Ankaıı'ın, 
Aı·zı.ıhHl eneiimeııiııiu 2~ . YT . J 941 tııı•ihli llaf
t:ılık kn.raı · ı•C'l yıılinrlcki 2915 ı;ayılı kararın 

Uuıuıni Jfeyptft• rııiizakercsinr (]aiı· 1nkriri hak

k ıucla ( 4/1) 16 . IY . 194:l tari!ıiıulı> 1331 sayılı karar olaı·ak 
k ı il! \lı {:1 1 i] lll iş ti 1'. 
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7. - Cia?.iıınteh'in Sipkr kö);indell Refişcığln 

i)ölıı·ptli lfııı·şitnğlu lsıııail Devec•i'ııiıı öliiııı cr
zasıııa ı: n ı· pt ll'llııııısı hakkıııtla BaşYckiılPt. tcr.kr-
ı·c·siııt· ılaiı· (3/ ) J ~. Y . I!H!{ tııı·ihitıılt' ı:rır, sayılı kaı·ıır olarıık 

J\:ıl111i Pdilıniştiı·. 

R - (lpr·ıw 'ııirl Yakıııılu l<ii,viiıııll'n nuıtt't

nğ-ııll:ıı·ıııcl:ııı ~ )snıanoğlıı l\lustafa P:ı·do~atı'ııı 
iiliiııı ı·ez:ısrn:ı ı:Hrptınlııııısı lı:ıldotıılıı F\nı;;vrkn
]pf f<'zhı·c'sitıt• flair (3/9) 

n. - Tri'ikiıııleı· kııınırııııınıı nııınıkluıl nıaıl

d<'siııiıı ( 1\) l'ıkı·asrnırı iiı: rıuıııııralı hrıııliııde 
y:ı;~,ılı ıııiidcktin Ü<: srıır ılalııı ıır.aiılıııasrıı11 clair 
hııııuıı l:iyihıısı hnkkınrlıı (1 71) 

10. lhmhiııınğlu Kıılıı'ınııı iiliiııı ı•p;:nsııııı 

< ; :ıı·pfır•ıltiiiiSI Jıalckrıtrla naşn•kilJrt frzl\('J'I'Sillt' 
<lnir· (:1 lO) 

11. - flic; 'iıı Blıiilhiıııli Jüiyiiıull'ıı Tlıımiclnğ
hı Ziyat•ttin ,\talııy ile Aşkcıl(•'ııiıt fliih· c•ı·C'n kri 
) "iiııdeıı .:\T rııırcloğ-Jn 1\lnsu IGizıııı Akııwı 'mıı 

iiliiıır c·C'uı-.ıııH ı:<ll'ptıı·ılnıalıırı lınklonılıı DnŞ\'f'-

Ji \ 1948 1ıırihıııı1r J8~7 ı;ayılr karar olarak 
1\:ılıııl f'rlilnıiştiı·. 

Ili.\"! . l!l-1:1 1tıl'ihıııılr -t~;::!) sıı~-ılı kanun olaı·ıık 
kıtiııtl Pdilıııi~f ll'. 

:!1 . Y . ını:: tııl'ilıııı<lP 1:110 sa~·ılı luırar olarıık 

ı,alıııl Pr!ilıııiı;ıt ir·. 

kiıll'l lt•i:kt'l'<'siıw ılair (:1 11) 1:! . \'. HH:i lsırılıiııdr ]3:1·1 sıı~ ılı kıırar nlııı·al\ 
loılıııl c•dilııııı;;l ir. 

12. - Kaş lw;:nsıııııı Yı•ni köyiinılt'ıt Illi'lı 
lı iııııığ-lıı 1\T ııst ıı l'ıl Eihilıo~·tııı 'un öllim Pt•zıısnııı 
ı;:trpiii'l)lllllSI Jıa)\krııda Daşvrkfılet tt•z)<l't'f'Sillr 

dair· (:1,11:1) :!H. , •. J!)J:1 tnrilıiıHlr ı:ı~ı sıı~·ılı karsır nl;ırak 
kalıııl eclılnıiı;;t ir. 

1:J. - T\ütııhya 'ııııı ~ıınıy mııhııllt•sinıiPıı llı 
ı·ıılıiııwğlıı Tlııli l Illi'lıhim ılii!t•ı· ııclı .. \li llhili'ııiıt 
rilüııı t•rzıısııııı ı;nqıt ıı·ılınıısı lınkkııııln Hıı:;ıvrki'ı-

lı·t t<';:krn·siıtl' dıı.iı· ( :3/ 17) li . Y . ıo..ı.a tııı· i hinrle ı~:-ı~ sayılı karar nlrırıık 
kalıııl <'rlilıııi!jtiı·. 

H. - I Jiilt'lıııı·g-ıız'ın ('c•lı'ili,\' l' ı,öyüıııll'ıı Yu
sııt'oğ-lıı Hıışit ()pıııiı·'iıı iiliiııı ı·ı•zıısııı11 c:ııqıtll'll

ıııası hı.ı ld<tıtılıı BHşvekii lct t ezkt•rrsiııe dair 
(:-l/ 18) 

ı :ı . - l'ıııaı ·lıi:.ıır· Psl<i l'ustn \c' lclıınd' mü
ıliil'ii .\li Niya;:i l~mıaıı 'ııı a~ır ııam <'c'zıısıııııı 
ıı t't'i IH' da i ı· (:i 'i ) 

Ili. Hııııısıın l'Rid ~u fia lınş ft•ıı ınemnı·u 

~\hıııet Nndiı· <:öksıw'ııı hapis et•;:ıı,sııun aHi 
lıakkıııdu (:i H) 

ın 1\' . 1fJ-t:1 tn1'ihinıl<' 1::1:12 sıı,nlı karıli' nlarak 

knlııı 1 l'flilm iştir·. 

:!~. \'1 . 1 !t'-(:1 tarihiııılt• +Hi Rıı~·ılı kaniltı olarak 
kıılınl ı·ılilıııiı;ıtir .• 

~K. \'1. ın+:1tarılıiııdc +HU sııyrlı kıııııın ulıırnk 
ka lnıl !'ılilınişt i ı·. 



1 i. - Tapu n• k<ıcla~·;tro umııuı ıuüdi"ırli.iğü 

fPı;ıkiLit ve y:ızifeleı·int> rlair olan :~n:n nıunRrıılı 
kıınuııuıı !i ıwi ınudrll'si,vlr :-lli:i() sayılı kaıınıııı 

lııığlı 1 ıııııııaı-ıılı n•t l'{'ldt• ıleğiı;ıiklik yapılınası 
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lıakkınthı kıııınıı Hı.vilııısııııı duiı· ( ı;:{O) li . \' . l!l~ : ı lfırilıiııdı' J.-11~ 1 (' -1~ 1;{ sııyılı l<ıt -

• ııuıı nlıu·ııl< kalıni t•dilıııiı;;t i ı ·. 
IH. - Ta:;ıl<öprii 'ııiiıı Oı·ta köyünrleıı lsıııail 

ıığln llüst•yiıı Ar·ııı·'ııı ölüııı C('7.asrna ı:ııı•pfıı·ıl -

nıası Jıakkııırlıı lhıı;;vekfıl..t l!'zl\l'l'l'siıu· ılnir 

(iW3R ) J .ı . \' . ın~ :{ tııı · ilıiııılt> 1:1:J:> s;ı_yılı brıu olrıl';ık 

kalıni l'ılilıııi~tir . 

ın . - Turbal 'ın ( 'ivril köyiiıırleıı Dekinı~l11 

llaıııza J>pkınez'in ölüm crzasmn ~aı·ptrı·ılımısı 

hakkını'la Başvek~let 1t>7.keı·f>sinP rlııir (::l/ 2!1) ~ri . V . 19-t : ı tarihinıle 1:1.13 sııyrlı lwı·ar nl:ınıl< 

lwhnl rrli l ıııişfiı· . 

20. - Yangın \ ' P MLİı · sPiwpJprl.- ııııılıkı•nw 

Yr Arlli~f' da i ı · f'lrı-inrlP zıyna ıığı·ayaıı dosyHiar 
hakkınıla yapılat•ak ııımınırlch•ı·e daiı· l<a.ıııuı 

lfıyihası huldmıda (1 / 1)2 ) Hi . \ ' 1 1 . ıı:ı.ı:ı farilıiwlt• 1 IT1 xııyılı kuıııııı ohı

ı · ıık )\ıılııı l edilıniı;;tiı· . 

Arzuhal encümenıi.lııden gelen mıızba·La. 

1. - gı·zineaıı e:-ıki tııPbmnı Na.l'fc1 Arı kaıı 'ıtı, 

Arzuhal eıwiinwııinin :!!i . YI . ın..ı.1 1oı·ihli Jlnf
tıı.lrk kal'aı· tl'fl' rliıtdeki 291!1 sayılı kuı-c.ıı · ııı 

l ' uııımi TTı:>yı>t1e ıııüzakereı:ıitıe dair lakriri lıak-
kıııdıı (Vl l Ili . lY . l!Jlil t:u·ilıinrle 1:331 sııyrlı kaı·aı· olal'ıı.k 

kıılıul ı • ılı l ın İ l)t it. 

Bütçe encüıneninden gelen mazbata.la.r 

l. - Aııkııı·a'rla hiı· Ji'cıı j'akültı"''-!i ktll'lılması 
bakkınrla kııııuıı lıiyihasHıa nair (1/1:38) J7. JX. 19--l::J taı·ihillrlr 4-1!)2 sayılı kıııııın ohmık 

kalıul edi lı n i~tiı·. 

3. - Askel'l tıı(•ıtııııt ıııııı1akalar hnkkıııd:ıl<i 
1110 sııyılı kaınıııa Pk l\nıııuı layilıoımıa rlnir 
(1/50) ö . IX . 1!1-1:;~ tıırilıinrltt L).j.H7 ı-;ııyılı kıııııııı olıırnl< 

kabul Pılilıııi~tiı·. 

3. - Askeı·1 sahl'a pnstahrl'ttıda wüstehrlem 
Posta, telg-ı·a f ve telefon idaresi mennırlarıııa 

paı·asız elbise veı·ilıııexi hakkında kaııun layiha
srna dair (1/46) 

4. - Askeri şoför ve saııatkiırlaı-a verilecek 
ücret ve yevın i~eler hakkındaki 1272 sayılı ka-

7. V ll . IH.f:l rl'Hı·ilıiııde ..J..f!)fi sayJit kanun ıılanık 
kabul Ptlilııı iştit·. 
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linnun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da ir 
l<anım luyihı:ısı hRkkmda (lj51) 

!i . - Bankalar ve Devlet nıüessesclcri ııı<'
ıııut'lıtı·ı aylıklarınm trvhit. ve teadülü hakkında
ki :JıiGf! sayılı knmııııı ek kanun lnyihasna dair 
( 1/ 121) 

-
J 9 . \'ll . Hl43 t.ıırihintle 4479 sayılı kanun olu-
ı·ıık knlnıl edilmiştir. 

HI . Yrı . Hl..J.3 taı·ilıincl<' 447 sayılı kamuı ola
rak knlml edilnüştiı'. 

13 . - Jhıı-,;vekulrl. 'l'eı;ıkili\tı 

liiyihasıııa daiı· ( l j 9:1 ) 
lııı Jdmıda kanun ~ 

7. Betlen lel'!Jiyesi Uınuııı müdürlüğü J943 
mali yılı Bütçe kanunu layilıası hakkında (1/2) , 

8. - Bigadi~ kazıısmll) te~kiline dair knmm 
Ji'tyil~mn lıı;kl{ıııda ( lj75) 

9. - 1942 mali yrlr Muvazenei wnumiye 
kanununa hağlt (A) işare1li cet\·elde değişiklik 
yaprlıııasııuı. du i ı· ka ının layihasiyl e İılare llt'YC'
tiııin, Büyiik Millet J.leclisi 1942 mal\ yılı 1ıü1-

çesiııdr değişiklik yapılınası hnlckınılıı kııııuıı 

lt!klifiııe dail' (J/26, 2/3) 

10. - 1~42 mali yılı ıııuvnzcnei uınunıiyc kn
uumıııa hn.ğlr (A) i:;;aı·c1li cetvelde dı>ğişildik ) a
pılması hakkmda kanun 1Ayihasmo. tlair· (1 / 40 ) 

ll. - 1943 m~tli yıh Muvazeııei nınnıniye ka
ımnn lnyiha.<ır hak km la (1/1) 

.t2. - lı.J..J.:l uıali yılr Muvazenci unıuıııi.ve 

kanuııuıın lı ağlı (A) işaretli ceLv>elin M oaı·i 1' \'i' 

kaleti lwmıındı.ı. dPğişildik ynpılmasrnu rlRiı· kn
ınm lilyilıasr luıkkınıl::ı ( 1/132) 

l:J. - 1943 mall yrlr Muvazend umuııı1_ve 

kanununa hıığlı (A) işal'eili cetvelin Milli l\1ü 
daf:ıu vekaleti kı ·ruıtıı:ı. 120 000 000 lira fPvkn
lfıdA tah · isı\1. vetilnı ~i hakkında kamuı Uiyiha

xıua dnir (1/82) 

14. - 1943 malt yılı Muvaıeııcıi umuıniyf' 

kıı.nuJJ uıuı. bağ h (A) il;ltlt'etli c et veli n Milli Mü
dafan vekii !eti kısmıııa fevkalade tahs\sat veril
nıesi hakknu1aki 4424 • tı.yılı kanıma ek kanun 

l:iyihasma dair (1/140) 

:!:1 . VI . 19 "~:3 tnrihiııdP 4+..J8 sayılı kanun ola
ı·ıı k ka bul edilmiştir. 

7. V . ın.ı : ı tnı · ihiııılc 4A04 sayılı k:muıı olarnk 
l<:ıJJul l•dilıııiştiı·. 

ıH . V 1 . Hl.JJ Laribinde 4444 sayılı kıınun olaı·ak 
knhnl Nlihuiştir. 

12. IV. 1943 tarihinde 43!H sayıl-;-kanun olaı·ak 
Ka.bııl <'tlilmi~tiı·. 

28 . V . 19'-l:l laı·ihimle 442:i sayılı kanıuı olıll'ak 

Kabnl edilmiştir. 

.27 . V . 194:3 tarihinde 4420 sayılı kanun olaı·ıılt 
Kabnl edilmiı~til-. 

Hi .VI1.1940 tarihiıı<.le -1474 sayılı kantın ol!ll·nk 

Kalml edilmiştir. 

28 . Y . 1943 tuihiude 4424 sayı lı lcanun olar al' 

Kabul edilmiştir. 

15.IX.1943 tarihinde 44-AO sayılı kantın olarok 
Kııbul edilmiştir. 
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15.- 1943 mall yılr Muvazenei umuıniye ka

nununa hağlı cetvellrrde rl<'i\'işiklik yapılınu~ı 

hakkında kanun lttyihasiyle İdare Ilryetinin, 
Büyük ~fillet reelisi J!l..J.3 nıuli yıh hi.itc:esinıle 

dt•ğ-i~iklik yııprlnırısııııı d:ıir kaıııııı tı•klil"i lı:ık-

kııııla (1/139, 2/20) 17.1X.I!l4:1 taı·ilıinıle ..J.I.9R xnyılı lwıınn olıll'nk 

1 li. - 1 >n lı il i yı· ıııı>ıııııı·ln ı·ı ka ııuıınııa lı i ı· ııı;ıd
ılı• t'l<i Plllıll'"İ ııt· ılıı i 1' kaıııııı ltı yi hıı~ı ha k k ınıltı 
( ı · ı:!~ ı 

li . Dnlıiliyl' I'Pi<:'ılP!i ııt<'l'kt•z IP:;ıkiltıtr I'C' 
, · azi!'ı·il'l'i lınld<Jııılnki lli:.!4 sııyılı knıııııı ilP lııı 

l;:ııııııııı ıaılil ı •ıl ı·ıı :.!~ı:ıı. :111-J.!i ·,,. :ı:iil ıııııı;al'/ılı 
l<nıııııılaı·ıla ıldbı;;iklil< yıı pılıııasıııa \'4' Hi2..J. sıı

~· dı k:ııııııın lıiı· ıııaddP (•1\lı-ııııırsiıll' ılaiı· lotının 

Kalıul edilmiştir. 

ı o . ı X . l!l-t :1 tnı·ilıiıııll' HH~ sııyılı kıııııııı ıılıı

r:ık lwlıııl l'ılilıııi~tiı·. 

li'ıyi lınsı lıııkkııııln (ı 1@) :.!H . \ ' ı . ın.ı :ı tnı·i lıinılı • ~..J.~;) sayılı lounın ola

rıık lwlıul ı•dilıııiştir . 

ı H. lh•ııiznltı g-ı•ıııilı•ı·iııdP 'ı· :ıl· crlıotla-

l'tllrln ıııii..,tııhılı•ııı dı·niz pı·ı·sııııl'ıiıH• sPJ'PI'llf', ııııı

ııı•na 11• tııllıik:ıtlarılıı ,-ı·ı·ilf'ı•Pk gıılıı lı:ıkkıııda 

kilııuıı li"ıyilııısııın dııir ( I ,Fı-1 ) I!J. \ ' ll . ıflı :ı t:ıı·ilıiııdt• -1 -tı·m sa:. ılı kııııuıı ultı· 

mk loılıııl ı·ılilıııi~tiı ·. 

l!l. 1 )P\'1 1'1 1 )t'ıııiı·~·ollar ı VI' linuııılnl'l iı;;-

lPtıııı• ıııııııın ıııiiıliil'iiiğii l!l.J~ m:ıli yılı hiitı;l'

siııdı• dı·ğiı;;iklik yapılııııısııııı ılaiı· k:ııııııı liıyi-

lıııo.;ı lı:ılduııılıı (1 ; 27) ı.ı . 1\' . 1'1-l'l t:ıı·ilıiııd,. . ~ ::! 1:! :ııyılı k:ııııııı olıll'ltk 

~oıhııl ı•diııııi!:-tiı ·. 

~~~. - l lı·1 lı·l I>Pıniı·~·ollını \'t' liıııaıı ;ıı ı·ı 

ıııııııııı ıııiiıliiı·lii;:di ı!-1 -ı:l ııınli yılı ı:iitı;P liaıııııııı 

li"ıyilı:ısııı:ı ılaiı· { 11 :ı) 

:..! ı. ı >ı•I'IP t 1 >Pııi:t.)' ıılhu·ı uıııuııı nıiiıll1ı·.iiğii 

I!J-t.:.! ııııtli .\ılı lıütı;Psiııılı· ılPğişiklik yıqıılıııası 

lınkıuııılu kıııııııı liıyilım;ıııa daiı· ( ı ;..ı l) 

:.!~ 11 .. , lı•! 1 h· ııi:t.)ıılları i::;ıPtııll' tııııuııı 

ıııuıluı lııl-!ii J!.J 1:..! ııııılı yılı lııitı:ı·sııııll• ıll'i('iı;;iklik 
yııpılıııa~ı ııııkluıııla kaııuıı layilınsına ılaiı· 

( 1/ ll ı) 

:.!:1 . l h•dl'l IJ t•ııizyolınn iı;ılı•tıııl' uıııuııı ıııü

ıliirliigii l!J ~ ;: ııutli yılı J,ütı;l' k:ııııııın l!ıyihıısı 

:!1 . \' . 1!1 ı:ı ıaı·ilıiııoiP 4-IIH sayılı l<ı ııııııı oluı·ak 

kalıııl !'ılılıııişt i ı· . 

1:..! \ ' . l!lt :: lnl'ilıiııdt• 1 Hllj :say ılı k:.ıııuııuluıak 

l.ıtlıul Pılilıııiııtiı·. 

:..! ı . \" . 1 !J 1:1 taı·ilııııılt· I.J li su yılı kanun olııı·uk 
knlml ı·tlilıııiştiı·. 

lıukkıııda (ı; i) ı .ı. . \'. 1!1·1:! tarilıiııdt· -I..J.Iı sııyılı katıllll ulaı·alc 

kıtlıtıl ı·dılıııiş1iı·. 

:!.J. lJe,·let llu,•arııll.u·ı uıııuııı ıııüdüdüğü 

L!J ~~ lJtllli .)'IıJ UÜ.l~esindc ılcği!iiklik ynpılnHUO 

lıukkıııda ı~ııııtııı lııyilıa~ıııa ılniı· ( 1/ !:!) 1~. \' . lfll :l tnrihiııdc HUi iiayılı kaınuı ulıH'uk 
ku bul e ılı lı u iş tk 
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:.ı;ı, nı'Vll't Hnvn~·oll:ıı·ı uıııııııı nıiidiiı ·lüih1 

1!1 ~:ı ıııali ·'ılı lıütı:C" kaıınnn li\yihıısı h:ı],kınrla 
( ı , .'i) 

~Ci . DI'\ lrt lln\'ıı~·nllıuı unınııı nıüdüı·lii.ğii 

f<·ı;;kiliıtı hakkınılııki :1424 :-;ıı. yılı knııuııda d(lği 

::;ildik ynpılııımmın ,.P. lıu kaım11a lınıı ııınıldelı>ı· 
rld(lıııııf':-; i nC" ılaiı· kıınun liıyihası lınkkmdn 

Pr H 1) 

:n . - I>Pdı>t lwıı:-;eı·,·ıılu\·nı·ı w Riyıuwti 

( 'tııııhıır· l<'il:'ıı·ıııoııik tıl'l<est ı·ıısr ıııütcdnvil HN-

: l . \' . 1 H 1 :1 tn ı · i h i n tl !' -~ -10 1 sn yılı loıını ıı ola · 
ı·:ık kıılııı l t•tlilıııi-:;t iı·. 

IH . \ 'll . 191 :l taı·ihiııdr .Hfii sayılı lwıııııı ola
ı·ak k :ı lıııl c•ılilnıi::;t İ l' . 

ıııı:ıyt•si haldmııla kanun lıiyilıusııuı dıtiı· ( t, ii ) ~H . \ ' 1 . l!ll:l t:ıı ·i lıiııdt• ll :"ıO sa.\ılt kaııuıı ulu · 

ı · al\ kıılnıl ı>tlilıııi~tiı ·. 

:2H. l>evlet liıııaıdsı·r işl<'lmc uııınııı tııÜ· 

ılüdiiğii 1942 ııııtli yılı hiih:e kaıııııınıııı lııığlı 

(ı\ ) iı:;;ıı·ptli ı·l'IVt~ldı> dt•ibşildik yapılııınsı lınk -

luıııln kanun li'ıyihnsınn ılnir ( ı;:JH) 1~. \ ' . ın ı:ı tnı·ilıiıırlt• .ı..ım.; ~.;a,\ ılı knıınn olıımk 
kalıul <·ılilıııiştil' . 

~H. l>t>Yirt liııııııılaı·r işlctnH' ttıııuuı ıııü-

ıliil'li.iğ'i.i lfl-t :~ ınııli yılı lıütc:<' luınuııu lfıyihası 

lıııkkrıııln (1 1 !i) 1:!. \' .. 1!1-t :ı tnı·ilıiHdı • .ı~ IIJ s:ı_vılı knınııı ol:ıı·ııl< 
knlııı l <•ılilıui~t i ı ·. 

ao. - Devlet ım•ıınıl'lnn nylrklıırınm 1c>vhit 
\ ' <' lt•atliiliiıw tlniı · ulnn :3()()() sayılı Jnmnııuıı lU 
ll<'ll ııııırltlc~iniıı tefsiri hakkıııdH Bnş\'rkillet 1t•ı

krı·psiııe ılaiı· q ; :i:3) 

:11. - Devi l meınuı·hırı aylıklurınuı levhit 
\'o tea ı Li.ilii hakkındaki :l6Gü v as ' sayılı ka
ııtııılnl'a bağlı eel \'Cllcrin . .ı\ dliye vcldilcti losuım
tla değiı;ıiklik ynpılmasıııa dair kamm lii.yihasr 

hakkında (1/83) 

::ı~. - Devlet. nıeıııul'lııı·ı aylrklaı·rııın tevhit 
V<' 1caıliili.i hı.ı.ltkınılaki aO!i6 v • buna l'k :J8HK 
sayılr lowunlımı. bağ-Ir C'Pt.vı•ll l'iıı DuJıiliye V<'

kidl'ti kı~mııııla ıleğiı;ıiklik ynpılııııı-sııııı ılııiı· loı

Jlllll li'ıyilııısı hakkında (l/70) 

:ı:l. - Devlet ıueıııurları aylıklanıını lcvhit 
vo teıı.diili.i hakkındaki 3656 ve buua ek 38 
ı-uı.yılı kaınınlaı·ıı bn.ğh cet.vellcrin J>ahiliye ve
kfıloti kısııımdıı cl ğişildik yapılmasına dair 
-lHö sayılr knnnnıı ek kamuı lityihası hakkında 
(ı; ı :2!)) 

34. - Devlet ınenml'lat·ı aylıklnrııuıı tPYhit. 
V<' tenılülüne dair olan gıipG ~ayılı kanunla hu 
kuınıua ek 3888 sayılı kauu.ua bağlı cetvellerih 

Ili . l X . I!H:I lıtı·ilıiıııl<• ı : ı ;ı · l sııyılı loıı ·aı· olıll'lıl\ 

kıılnıl ıodilıııişt i ı·. 

H. \'ll . IH4:J tnı·ilıiııde Hül sayılr loıııuıı olu
rak kulıni Pdilnıiı-;tiı· . 

2H. \ ' 1 Jfll:ltııı·ilıiııılı• ~ -l~(j :-ı:ıyılı kııııııu ola• 
ı·ıık knlnıl ı>ı1ilıııiştiı•. 

Hi . \'l 1 . lB 1:1 tnı·ihiııılt .J.JiiR sayılt lmıııııı ulu-
1'11 k k n hul ed ll ı u iştir. 
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~afin wkiıl!'ti klımımıl:ı rlt-ğişiklik ynpılına~ı 

lıtıkında kanun Hiyilıasııı:ı ıl:ı.iı· (l/H5) 

:l:i. .. -H~~ n~ -!304 sayılı kaıınıılııı ·da ıll!ği

~iklik yapılnıııı-;ı luıl<kındıı. kıırıuıı lfıyihuı-ıına 

dair ( 1/ 110) 

:1ti. - Eı·rğli Kömür lıuvır.asınclaki oraklarm 
JJı>Yict <;P iı;def tirilHı!'si hakkındaki :ıHtı'i sayı h ka
ııurıa .Pk luıııuıı li'tyihasıııa ılair (1 / 119) 

: ı7. - l~skiş<'lıir·ıııclıusu lır.~t.<'1 ~\nıl<nn'ııı ~mıtı 

'ı • kiipl'iiiPı· kıımııımnuı lııı.zı ıııııclıleiPı·iııiıı tauili 
lıııkkıııılnl;i IR8~ :m) ılı kımwıa ek knıııın tPidifi -

J7 . IX. 1!1+:3 t:u·ihinclc ..J-Hl:3 sayılı kaııun olarak 
kahtıl Pdilıııi~t it·. 

Jfi . \'1 1. . l!l l:l tnı·ihinde 4--lliH sayılı kııııuıı olıt 

ı ·ak kuhul ('(]ilmiştir. 

J!l . \ ' ll . HJ..J. : ~ tnı ·ilıiıııle -H7G sa.) ılı l<aııtııı ulıı

ı ·nk kulml etliluıiştil' . 

9 

ııı ı d:ıiı· ( ~/.J.) ::1 . \' . f!J.t:: Lal'iJıiıulıı --t-1:!7 sn,rılı kıııııqı olnı·ıık 
J, alıul ed i 1 miş1 i ı· . 

·~8. - l•'cvkaır.,.ıe vaziyct ılolı~yısiylc baır.r 
vetgi ve ı·esiuılere zauı icrasııııı daiı· olan 3H::W 
40-J.O ve 4226 sayllı kaııuııların bııır.ı hüküınleri

ııiıı d<'ğiştiı'ilıııesine ve lıaıı yeı·gi ve resiıııleı · <' 

ycııiılrn :r.aııı inıısnın ılaiı· kaıııııı liı) ılıa:-;ı hak-
kıııda (1/33) 17 . V. 19..J.a tıırilıinJe 4-liG sayılı kaııuıı ıılal'ak 

Kalıul cılilnıiı;ıtir. 

39. -· llaıi Orta öğı·dıueıı okulu VC' Terlıiye 
wıı;titiisü kaılrulıın hakkında luınuıı lftyilıası11a 

dııiı· ( 1/ I..J.a) 17. rX.1!l4:1 tııı·ihiııt.lc o.l4HG ısayılı knıııııı olıırnk 

Kıılıııl edilmiştir. 

40. - ttümı·ük ye iıılıisarlar vckalcti 'fi.'!Jki
lat ve vaır.i!elcl'i lıakkıııuaki ~ı-!2:i sayılı kmııına 

"k kaıııın liıyilıusına dnir (l / 9!>) 

41. - llttılut ve sahilleı· ~ulıhat uııuıııı ınü

rliiı · lüğii l9..J.:J nıııli yılı lıütı,:c kııııuııu ltıyilıası 
lıakluııda (J/7) 

4~. - .Idare Jlpyetiııiıı , Büyiik !ılillı·t Ml•<'lisi 
i'ızasıııın tııhsisut ve hareımhlııı·ı lıaltkıııılııki 1737 

sıtyılt l<aınııınn lıirinei ırınıldrsiııiıı ı;oıııuın lıir 

fıkm t•klcmıı •siııc ılaiı · l<uıınn lt>klifi hakkınıla 

t ~/ 1) 

4:l. - l ılaı · e Heyetinin, Büyük ~ l illrt . Mr<'lisi 
llll'rııllt'lıu · ııuıı 'l'<>~kil~Lt ııııt dniı · :i:ı~ı~ sayılr hıWll

ııa (•k luınuıt tl'ldiJ'i lıaldunda (2/ 1-l) 

44. - İdu.ro H yetinin, Riyaseti C'mnhııı· 
l!l42 ıııali yılr lıiitc;eı-ıindc değişiklik yapılmasma 

dair lwııun teklifi hakimıda (2/2) 

a0. \'J. l!l-1 :{ lıli'İiıitıJt• -J..I:d ~ U.) ıli lutllllll tılııı · uk 

ı~ulıııl t~clilıııi~t ir. 

:JO. 1 V. l!HH lnı·ilıinJc •HIHI sa,vılı kaıııtıı olıınık 

l.<tdml ediluıiştir . 

2G. III . J94a turihiıııle .ıaH7 sı.ıyılı lwıııııı olııı ·alı 

kabul edilnıişt ir. 

~H. \' l . 1!14:3 tut-ilıiııdt: 4Hti ı;ayılı kuııuıı ulunık 
loılıul edilmiştir. 

~().lll. 1948 tuı·ilıiuue ..ı3~8 sayılı luııuııı olaı·uk 
Juı.lıul eı:.lilıııiştil', 
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45. - İıhırP HPyı>tiııin . Riyaıwtı Cmnhtır rl;ıi . 

l'Psi 'T'Pşkilnf. lunıtınnnrla değişiidik yapılınası 
hııkkmclald ~!)fi8 Na yılı kaınınn lıağlı ( 1) sayılı 
t't'l V<>lrle değişiklik .vıqıılııııumın clııir knınııı lrk
lifi lıakkııırla (2/ J6) 

·Hi. -- Iktisudi ]),.,· Ipi tı•ı;wkldU i ı•ı·i mt•ıııııl'lnn 
1ı•kııiil snııdığ'ı lınkl<ıııclul<i 4:.!:.!:.! sayılı loııııııııı 
ı•k kıııınıı li1yilıas11ııt dniı · ( l . 11H) 

+7. lıll'klıııııı · lı • ı · ı · ~1) ;,4 ıwyılı lwıııın hii -
ldiınll't'itiP ~iirt • ıııiilt'dıwil S(' l'lltllY!' \ ' (']'ilııı<•si 
hııl;luııdıı loııınıı lii,v i lıııo;ıtıa flııiı · ( I / IH1 ) 

ı s. lıılıis;ırlur ıınıtt1ıı ıı1iiıliiı · liiğ-ii 1!)4:.! 
ııı;ıli .\'lll lıiilı : ı·sinclt> cld~·i şiklik ynpıl1m1sııııı dtı i r 

14. VII . 1!)43 taı·ihinrle 4462 sa,nlr kaıınn olarak 
kalıtü edilmiştir. 

1!1 . \'ll . IDI>i lınilıiııdf' 1177 sn,nlr loınıın n l ıı 

rnk loılııtl ı•dilııı i ştir . 

l!l . Yil . 19 -~ : l lınilıiıııll' -++R2 s;1yıh kanun nhı
ı·nk lwlnıl rdilıııiş1iı·. 

lülıııııı lıiy ihası lıııkkııııla (l j:l.ı. ) 1 ı . lY . ln..J.:\ tıı1·ihiıı•lr t:l!l:i snr1l1 kanım ola
l'ak kıılnıl t>di : ıııiştiı ·. 

1!1. -- lıılıisaı·lHI' nmııııı miiıliidiiibi l!l.t3 

nıııli yrlı lıiilı : esiııde ıl<' ğ' i~iklik yrıpılrıııtsı lıııl< · 
kındı1 knıııııı lfıyilımnıııı dıtiı · ( l j 4:l) 

:,o. lııhisııı-lııı· nıııııııı ıııiiıliiı·liiğii ın~:l 

ınııli yı l ı hii!ı:ı· katıllllll lfiyilıası IHıldwıılıı ( 1 /~ ) 

:il. lstaıılnıl tllli\'(•ı·sit!•si hiııalnı · ıııııı yap-
fll'J]IliHSI Jnıl\J\ıııdıt l<fllltlfl lii,vill!ISlfl!l d:ıiı· 

( ı ; ııı ' 

S:.! . - lstanhnl ÜniHt'sıteı:ıı tedl'is kıl'-ınına 
4 n ,.rf i n n 1·~·iifı pmfPsör il ı· ı rön 1 ~rıı nıiiteha:-;sısı 
ddı · ıtlnl's i lınkkıı1dn 1 1:1.1 vı• llı>vh• l ııwııını·hırı 

<ı,vlıl<lıır · ıııııı lt•l · lıil \ ' t' lı • aılüliint• dııir :lli:ill \'(' 
:ıHHH sayılı kıınıııılnı·ıt lınğ'lı ı·l't vpllt'l'in 1\l<Hıı·if 

\' ı•l\illiğ- i ıw ııit kısıııılııı · ındı1 ıll'ğişiklik yapri 
ınıısı lıakkıııda 1/ 1-1-1 sııyılı l<aıııııı lıiyihalai'Tiıa 

i . \'. l!JI ;{ tal' i lıiııde H0.1 sııyılı l<;ıııııtı nlııı·ak 

kalıul eıl i lıııiı;ıt i ı ·. 

.) . \ ' . 1 !J-1-:l 1aı·ilıiıııl!• -1- ıo:ı '!lt yılı lwıııırı ulıınık 

l<ıılınl !• ılilıııişl ir. 

17 . 1:\ . l !lt :~ lııı·ilıiııılı · 1-Hitl sayılı l;:nmuı nln 

ı ·nk l,alıııl ı · dilnıiı;ıliı ·. 

dııiı· 17 . IX . 19~:3 tıırih i ıııll' J-+!)6 sıı~· rlr kıınıın nla
ı · ak loılıııl ı • •lilm i ı;ıt iı· . 

;; : ı. lstildıil hnı·bi ııı iılı1l : t'l'itH' \ ' !'rilı'!'Pk 
Pıtl ' fl ıııiil<iıl'nll hııkkıııda kıııınıı l fıyihnsınıı ıh1iı · 

1 l ; .f7 ) IS . \'1 . l!H:: 1ıtl'ilıiııdc H -ll suyrlı luıııtııı oln
l'ak kulıni cılilıııiştil' . 

G..J. - Korut"li ıııehwm 11mı. lıjt11 'l'olon\ın, 
Dc,·lcl<;!• paı·ası~ Yet'ilecck g-iyim cı;ıyası hn}doıı 
dııki -l:l!)(i xayıh kanunun h11yı•»l lıııdeıuesiııe de 
1t•ı;ııuiliııo dnil' kanunteklifi luıkkmLla (2/G) JH. Yll . l94:ı larilıiııtle +1:84 no 4-1:8;) sııyılı Jw· 

nun olurak kabtıl edilmiştir. 

fı fı . - I J iıııaııJarııııı:uı sığııııııış ulnn Fraıısız 
1-('t•ııı i lt•l'i n in sa tın alı ıınının lı ak lutıda kn un n H\ yi-
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hııı;ına nair (1/1-12) 

:ili. ~lııııııık Cht1. ııınskı• falırikasıııın Milli 

"'liid:ıt'ıın \ı•kalelitıP dt•\Ti hal<kıııdıı kaııuıılfıyi-

ı:; . lX . HWl taı·ihtndf' H91 SBYllr k11nun ola
rak Jqıhııl Nlilıııiştir. 

lıasııın dair (1/94) 1 t . \'1 r. IH4:ı tııı·ilıiııılı• ıH)Ii sayılı knııun nla
ı·ııl< l;alnıl t•dilıni~tiı· . 

. ır. Mı·~lı•ki \1' 'l'ı·kııik oi(IJilıır· aı:ılııırısı V(' 

111!'\·ı·Hl l:ırıııııı ltiiyiil iilıııl'ı-;i lıııldu11dııki ·1:JIH sn 
yılı kıırıııııa ı· k l<aıııııı lfıyihusıııa dnil' ( ljlll) 

!JH. ~ı illi ~1 iid:ıfııa H kaleti l!l4~ mali yılı 
lıiilı;t>siıı<• l'Hkaliıdp tahsisal n·ı·ilıııc·siııe dair 
nlıııı ~:t.!~ su~ ılı lcııııuna t·k kanım layihası hak
]< ıııcla ( 1/33) 

. i!l. :\Tülıııdde n l<'l't'iı iı;ılcı·iııin kati t.ns-
fi,Hsi ,.,. iııltıı·ı hııkk11ıdaki 1771 ı-ıayrlı lwıııına 

Ili . \' ll . 191:{ l;lt'lhiıııle 4470 ı;ayıh kıımm olıı

ı·:ık kıılnıl edilıHişt .ir. 

J!) . ı\' . l!H:ı taı·ihinde 4:~99 ~o;llyıh l<amm ola
rak knhnl rılilıııi~tiı· . 

ı·k loııı11n liıyihnıııııa clair (1/78) J9. \' l l ını:ı 1ııı·ihiııılc Maliye enciiııH'nine 
lill. ~liil'dtiş \'<' ıııiit'cttiı;ı ıııuıwiıılcı·inin 

ynnıi,,·<· H' lıan~ırahlıırına dair olnn !lHD sııyılı 

lwııııııa <·k karıLın layihası hakkında (1/67) 11' . \'f . I!J~:ı larilıiııdt• 4 ı-W sayılı knmm ola 
!'lık kııhııl Nlilıniştir. 

Iii. - )!iiııaknliıl Yrkftlt·ti 19-!2 mali yılı büt
ı;ı•siııdP dı•ğ'işildik yapılması hakkıııdıı lj7H, 
1 !l..J.2 ııı n li yılı ~1 u \'azenei uınuıniyc kaııununa. 

lıuğlı ( A) işaı·pt li ret ve! de dcğiı;ıildik yıı pılınnsı 

lıııkkıııdıı 1/HI VI' 1!112 mnli yılı J\hıvnz<'ııı>i 

llllllllııi~<' luıııuıııııuı bağlı (A) işar('tli r·ctvelclc 
tlı•ğ-işiklik yapılıııası hakkınıla ljR7 sayılı kııınm 
Ji'ı.vilıal:ıı·irh· ldııı·(' lfcyctiııin, T:ii;yiik ~\llillrt 

l\lı·<·li~i 1942 ıııııll yılı lıi'ı1c:ı•siııılr ılf.'i{işiklik yn
pılnı:ı-;ı lıııkkında ::!/10, 1~ sıı,vılr kııının fp]diflr
riıw ılniı· 

62.- Nalıiyc müdürlrı·iııin t\cyiı· ınıısnıflıırı

W\ rlair olan 3öil5 Rııyılı luıııııııuıı ılı•ğiştirilınesi 

haldmırta kııııuı\ liıyihasıııa dair (1/48) 

G3. - Ordn ıııotörlü silldl v • vnsıtnlnf'ını1n 
knllanıla<•ak ücrdli sivil ıııakinist ve ııoföl'lcı·e eı· 

mellınsatt vt> ll·ı.;hiıatr vcrilıı!l'sint• dnil' kanun 

2H . Y . I!"H :l 1 ıı ri lı in dt> 44.21 ı.ayı h [,anun olara k 

kalıııl C'llilıııiştiı·. 9 

H. VIT. Hl4:3 lnrihin<'lr HHG snyılı kaıiım olıırak 
lta hul rd ilm işti ı·. 

Jiıyihmn hakkınıla (1/107) lli.Vll.l9~a taı·ihinde 4471 sayılı ltanuu oluı·ak 
kabul otlilmlştir. 

fi4. - Ornıan uıııuın nıüılüı·lüğii 1 !)42 ııınll 

yılı hiitı:~inılc değişiklik yuprlmasrna rlair ka
ıınll li'ıyilHıst haklwHlıl (l/44) 

65. - Oı·ııııın ııııııım mi1diixH1ğü 19-13 nıall 

yılı lıiit~c kaııuıın liiyilın r hukkmrla (l/9) 

3 . V . 194::1 tarlhimlo 4402 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

17 . V . 1943 tarihin(le 4414- sayılı kanun ulaı·ıık 

kuhul edilmiştir. 
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66. 

ıiiirlüğii 

yapıl1ıııısr 

(1/80) 

Posta., t elgraf ve telefon nmnm m ii-
1 !H2 ıııali yı h hütç inde değişiklik 

hakkında kanun lfiyihasma dair 

67. - Posta, telgraf ve telefon nmnm mü
•liiı·liiğii 19-ı.:ı ınaü yrlı hütçe kıınunu liıyihas1 
hııldoıııla ( 1/ 10) 

flR - 'l'apu ve kadastro mnuın ıııüıllirlii~ii 

1ı•şl<ilat VI' \azifelcrine dair olan :J9:l7 nıımaralr 
l\:tllllllllll :-, ııı·i ınarldcsiyll' 36:1() sayılı 1oınmııı 

hıı~lı 1 nu nı aralr <>ctveldc ıle ği, ik lik yaprlmasr 

2 . V .·1943 tarihinde 4·12:1 snyılt krınım olarAk 
kabul edilmi,tir. 

21. V. 19+:-ı lal'ihiıııle ,,HI!l ııııyılı kaııuıı nlııruk 
loılıııl edilmiştiı·. 

lı~ıkkııı<la l\ıımm layihasmn dair (1/30) J7 . . 191:1 tarihinde 441::! ve 413 sayılr luı -

Cl!l . - rl'cknik ziraat ve teknik hah~e oknl
lıın lıal<ltıuda kanun li'lyilıasına daiı· ( l/127) 

70.- Ticaret vekaJeti TeşltiHit vc vnzifeleı·i
n dair olan 3614 sayılı kanuna ek ltıımm liiyi
hıısr hakkında {l/68) 

71. Tiiı·ki_\' <' ('uııılını·i~·et ).Ie,.kı•:r. lıaıılutsı 

kıııııııııııııııı tllll\'ltl<lmt ı-wkiziıı<'i ıııııddı'r.;iııclrki 

ıııüıldt•l iıı 11 z~ıt ılınaımı n da i ı· ula n :~!)78 ımyıh ka-

nun nlnnık l<alnıl eılilnıiştir. 

19.VJJ .1!l..J!l lıu·ilıiııdr .J...JF!H sııy1lı kaıııuı olarııle 

l{ah11l cılilmiştiı·. 

21 . Vf. 1!14:3 laı·ihind 44-+:J Mıtyılı kaınııı olornk 
knlıul cflilmiştir. 

l Illilll t•k karnın lıiyiluısı hakkınıla (1/ G:l ) 7 . n . ın.ı :ı tııl'ilıindr 44-~1 Sll;\' rlf l<lı •nn nlnrak 
l<ıılıul t•dilllıiştir. 

7~. Prııunıi ıtlli\ ' !\Zt'lii'Y<' ıhılıil ıl<ıirı•lrrlt> 

hıınlf!ı'ıı bağ'lı nıi1eı-.s(•st• ' ' t' trı;wkkiillt·ı ·ıJpıı ııylıl' 

nlaıtlfll'a hi1· d<'fn:vıı nıahsns olıııak iizf>l'ı• ıııanş. 

iiı·rı•t ,.,, tnlısisatlal'lııııı hir ııylık 111taı·ınm il~ 

' 'I'IPn n•ı·ilıııı•si Jınkloıtıla luıııuıı l:i;vilımmın ılaiı· 

(1. 1~7 ) 

?:l. :ıR:ı..ı sflyılı knınınıı 

~i~ti 1·ilıııl'si lıaldmHlıt kınııııı 

( 1 /11~ ) 

hağ'lı ı•<'lvc•liıı ılt•

lıi yi has 1 ıııı cla i 1' 

7-l. YakıliH mnuı11 ıııüıliiı·liiğ-ii. 1!)-!~ nıııli 

yılı hiilı,:ı•siııtlt• ılt•ğişiklik .nıpılıııasıııu ılair lnı 
ııuıı lfıyihusı lıııklmııl<1 ( 1 ..J.!J ) 

75. - \'ıtkrl'laı· ıuııııııı ıııiidli1·lüğii t!l..J.3 mııli 
~· ılı 1Hi1 ı; ı • l<ıwııım lıiyihası hakluııda ( l/11) . 

iti. - Yu ı· lık ' '<'t·gisi hak kıııdaki ~:ıorı sııyılr 

l<aııuııa ek kıtnun layihasıııı.ı dair ( 1/14~) 

17 . TX . 1!'lt:i 1arihindf' t; on f.O;ıyTlı 1-rın;m n1a 

rak kıılnıl Pdilıııiştiı·. 

111 . \ ' 11 . !!lı:~ lıırihimle ı-ın sıı:ı1ı 1\lınıın ııla 

ı·ııl< lwlıul ı•dilıııiı;ıtir. 

1~ . \ r. I!H :J taı·ihiude HO!) Ra,vılı knnıın ninrak 

kalıııl edilıııi~t il'. 

~H. \ '. J!l..J.:J lurih iıııle ·I..J.:!:1ı.;ııyılı kııııını oluı·ııl< 
\oı hııl ı• dil miştir. 

li . 1 X . 1 !J ~ :1 t ıu·i h i tHle 4:10 L sayılı kııımıı pin
nı k kııhnl ılilıııiştiı·. 
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77. - Ziı·aat vrkfilrti lrşkilfıfmııı nakil H 

teknik iş:efllH' \'aSttnJariyJc (eı:Jıiziııc ' ntıit· 1\a
lltln lHyihMu h~ıld<11tda ( lj J:~H) IH . \·ıı . ırn:{ taı·ihiutlt• 'UHl sayılı kııııuıı nlıı

rak kııiJlıl ctlilıııiştiı·. 

Dahiliye encümeninden gelen mubata.lar 

1. - Bigudiı; kazasının teşkiline dair kanun 
lıiyilıası hakimıda (1/75) 

2. - Dahiliye mı>murlarr kanununa bir nınd 

de t>Jdcnme ·ine dair kunnn la?ih>~t~T hakkrıırln 

28. VI .1943 tarihinele -!144 sayılr kımun n1ımık 
kabul rdilmiştir. 

(1/128) 10. IX. 1!14~ t<ıı·ihiııdr 4--!~FI ~ıı~·ıh lwıııııı olarak 
k;ıhul rtlilmiş1ir. 

3. - Jlahiliyr \'Pk;jJ •f J llll't'ki'Z ft'Şkil{ıfı YI' 

vazifeleri bakkındaki Hi~4 ~ııyılı kaıııtu ilı· tın 

kanunu tariii rch·n ~5:31, 30-W \ 'C 3571 nuıııuı·alı 
kanunlaı·cla dPğişiklik .vııııılıııaımıı.ı ve 1624 sayılı 
kanuna bir nıııclde r!deıımcsiııc flaiı· kannıı lfıyi-
hası hakkınd,ı (1/69) :?R. Yf . 1043 lal'ihiıırl<' +!4fı sayılı kaııun olııı·ıık 

k ıılml t•d i 1 m işt i ı·. 
4.- IJevlct ınemııı·laı·ı aylıklannın tedıif \ ' l ' 

teadülü hııkkıuclaki 3656 ve buna ek :JRHH sayılı 
kanunlara bağlı cetvcl\eriıı Dııhiliyt• vf'kalı't i 
kısmında değişiklik yapılnıMmın rlııir kuıınıı Hı
yihası hakkında ( 1 / 70) 

5. - DcvlcL me>ınut'lat•ı ııylıklaı·ınııı lcvlıit 

ve teadülü hakkın<'laki 3656 ve buna ('k 3RR~ S!\· 

yılı kanuniura bıığlr !'t-tvelleı·in Dalı i liye vel<fllrl i 
lu~nıinda ıleği ·ik lik yapılıııııınna dair 4441) snyılı 

28. Vf .19-13 tnrihiııdr 4.4·~6 Mıydı l<nnıın olımık 

lwlıul rılilmiştiı- . 

kanuna ~ l<ıınuıı lıi,vilı,ısr hakkıııibı ( 1/ 129 1 lfi . VIT. 19-t:i taı·ilıiude 44HH sayılı kıııııııı ohıl'nl< 
kalıul eni Lmif$tir .. 

6. - J<]ski~jehiJ' uwlmsu hzPI Arukı:ırı 'ııı. ~o
se ve köprii!Pı' kıııııııınnun hnzı ınaddeleı·iniıı lı1 -

dili hnkknırlııki 1RR2 sayılı knnıına ek kıııııııı Irk-
lifine dair (2/4) 31 . V . 194:3 tnrihinılr 4427 ~ayılı IHınuıt olarak 

kahur t'dilıuiııtiı·. 

7. Na hiyr nı iidiiderinin rlPvir mnsı·afln ı· ı-

na dair olan !{6!35 sayılı kanuının rleğiştiı·ilıııe i 
hakkımlıı kıımuı l~yihasımı dııiı· ( I/ 4R) 

8. - Pasaport kaııuııuııııu 10 ııcıı ınnclılPsi 

nin ta diline claiı· olan 406 t sayılı knnuııa ek kd
ıııın layil1ası lıakkııırhı (1/117) 

14. Vll . 1!)4-3 tat•ilıindc ·1465 Hayılı kııtııın nlar:ık 
ltahııl edilnıiştiı·. 

5. VU. HJ4-3 taı·ihiııılc 44!13 sııyrlı lwmın nlaı·al< 

lw b u l edilm ili tir. 
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9. Şehir ve ka abalarda mahalle mu.htar 

vı• ihtiyar heyetleri teşltili hakkıncin kııııun 

lfı~'İ hıısınn daiı• (1/ 25) 14 . Vlf . 194-3 lariJıinde PllCÜltlellP iade ediJ
ıniı;t i ı· . 

10. - Vilıiyt•f iclıırPsi l<ııııııııııınnı 5H ıwi 

ııınddm-ıiııe hiı· fılnıı t>klt>nnwsiıw dııiı· k:ınıııı lii -
yih:ısı lınldoııclıı ( I/ A8) 9 . VJ . 1943 tal'ilıindr 44:1A :-ıayılı knnuıı ularıık 

knlınl rclilıni~tiı·. 

Divanı Muhıı.sebat encümeninden gelen nuızbata.ıa.r 

1. - 1939 mali yılı hesnin katisine nil muta
bakat bcyaıınaınesiniıı sunulduğuna daiı· Divaııı 
tnuhasebat. riyaseti tezkeı·e::ıiyle 1939 mali yrlr 
Hazine h~sahı katisi hnkkııHla lonmn layihn~ı-
na dair (:3/ 1~, ] / 22 ) 2 . VL . 19-!3 tul'ilıinde 442 sn yılı kan mı olarak 

kabul edilmiştir. 

2. - Devlet Dcııi:t.yollıı.ı· ı it,ılettıH' uıııuııı 

tıılidüı·lüğü 19:39 ıunli yıli kntt lıl'sıdııııa ait ııııı

lııhakıı t beyaıııııımesinin smıulcluğuna dair Di 
vaıır nıuhuııebat ı· i yaseti 1 ezktıı•ı>siyll' Devlet De
ııizyollaı·ı mnuuı ınüdül'liiğü 1989 mali yılı kati 
hexohı lıaldonda hantın lilyihusnıa tlaiı• (3/59, 
1/76) 

3. - Devlet. Unvayollon nnııını nıüJiil'lüğü 

l!HO ınalt yılr heııabı katisin ait ıııntııhal<at lıe

yunnnıııesiniıı snnulduğunn dair Divanr muhasc
hat. riyaseti tezkeretıiyh• Devlet. Uavayollıll'r 

uuıum müılüı·lüğü 19-f.O mali yılı hesabı kat isi 
hakkıııdu knııurı layibasına dair (3/32, 1/ 23) 

..J. - Hudut' e salıiller sılıhat uınum ınüdür
lii~ü 194:0 nı ali yılı lıesa hı knti ine nit mııtaha
l<at beynıınaııı<'siııin sunulduğuıııı. dair Divıııu 
ıuuhaselıııt. riymıeti teY.keı·esi~rle Hudut v' sa
hiller sılıhai uıııuın ıııiidül'iüğ'ü l!'l+O malı yılı 

katt lıesıüır hııldnıı<lll kııınııı lfıyiluısına dair 
(3/35, 1/ 34) 

5. - Milli Piynııgo iJaı·eı;;inin JH.f.2 ıııııli yılJ 

hiliilı~:oınıınm gönderililiğine clıı.ir Başv~kalet. t~z
keı·l;'fii hakkında (3/72) 

6. - Vakıflnı· mm1nı ınü<lürlüğü 19-10 ınııli 
Yılı hesubı katiısiııe ait. ınutnhakn1 h~yannanıesi 

nin sunııldupğuna dair 01,•ıııu UlUhasebııl ı·iyıı -

7. VI. 194:3 lıırihindı> 4432 ııayılı klllnın ola!'ak 
kahul erlilın i~tir. 

7 . IV . Hl43 tarihinde 4389 sayılı kanun olnl'ak 
kabul edilmiştir . 

9 . IV . 19..J.3 tarihinde 4390 snyılı kanun olarak 

kabul ec1Hmiı1diı· . 

2 . Yll . 1943 tarihinde okunmuştur. 
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sefi tczkcı•esiyle Vakıflar umunı mürlili'Hiğü 1940 
mali y~lı lıesahr katisi .hnltkııHlıı luıııuu liiyilını-a

ııa daiı· (3/74, l/61) 30. VI. 1943 tarihinde 445:G sayılı kanun nl:mık 
kabul edilmiş1tir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninden g·elen ma.zbatalaı• 

1. - Fevkaliide vaziyei clolayısiylc lıuzı 

veı·gi ve resimlere zaın lcrusmıı. dair olıııı :IR2!1 
40-!0 ve 422ö sayılr kıınun lan n hn?.t hüldiıııl ı·r· i 

uin ılııği~liı·ilıııesiııe ve lıa1.ı vergi ve rPııirıılı•r·ı• 

yenielen zaın iemımıtl dair· luuııın lı1yilın:·n hak-
kımlu (l/33) 17. V. 194a 1nrilıinrlc 4415 Stl.vıh kaııuıı olııı·uk 

kahnl edilnıişiit•. 

2. - flümrük ve inhisnrlaı· vekfılf'ti 'l'rı;l<ilıil 

ve \' ıtzifeleı·i ha.klmıdaki 2825 sayılr kanuna Pk 
kurıuıı lfıyilıasnıa daiı· (1/99) :10. vr. l9cl~ 1aı·ihiııd -ı.-ı.r;ı sayılı kaııuıı olıı.nık 

knhul l'tlilıııi~1lr . 

Hariciye encümeninden gelen mazbatalar 

l. - i\tıkıu·n Helrdiyrsi ilıtiyıın iı;iıı su1ııı 

alıııueak ııtnlıüslı•ı· h:ıldundıı 'l'ür·k ye ls\7 İt~l'l' 
1Tül<liırır11Pri nı·nsırHin tC'u1i ııluııoıı ııwk1ulıım 

losdiknın dair· kaıııııı lıiyilııısı Jıakkrıııla ( l j KH) i . \' 1 1 . I!J..J.:l lnı·ihiıulf' -J..I.;)(j sayılı knının ula
ı·nk kulnıl rılilıııiştiı· . 

:!. ~ Liıııaıılnı·mııjl,a sığııııııış oltm J.'ı·nıısı?. 

g<eıııilpı·itıin sııtııı alıııııınsr hııkkıncln l<nıııtıı liı-

yilı:ısııı{ı daiı· ( 1/1-12) ı:-1 . ! :X . 1!1·1:3 tuı·ilıiııcle -~.J9 1 sayılı kaınıu ulıı
nık lıalıul Ptlilıniş1iı·. 

::. -- l'nsaput'l luıııuınıııu'it 10 ıwu ıııııddrsi
ııiu l:ııliliıu• dair nlnıı 40(i 1 sayılı kanuna. ek k<ı 

ııuıı lfıyihıısı hakkıııcla 0 / 117) 

..J.. ' l'iil'kiy<' - Alııııwya arasında inızıı. cdi-
Jeıı l<r· .. di Aıılnşıııaımıııı tmıdilu lıakluııcla lta
rıuıı llıyilııuıııııı daiı· ( 1/ 17) 

fi - ' I'Lirkiye ih• Alrııımy:ı :nıısındn. 'J'icari 
ıııiilladPiı·lı•ı·c ıııüt!'daiı· Hıunısi Anlaşnıayn bağlı 

(1'\) hNıahı lıakkrHıla leati edil('ıı notaya nıerlın1 
ı ve <! nuııınralı Jisteleı·<lcki l<efcu ve kencviı· 

kunteııjaııluı·ı hukltımlu tenti ertilen ıJOtalarıu 

tasuikıım duiL· kamııı luyihası lınkkımla (l.jlü) 

j . \'l l . ın.,ı,:: la1'ihi11tle -1:4·[):3 suyılı lmmlu olu
rak kabul ediluıiştiı· . 

ı .ı . l Y . HJ+:ı taı·ilı i ııılc 4!398 sııyrlı kaınuı ulu
ı·ıı 1< kalıııl edilmi~tiı·. 

14 . 1 \' • L~43 larihimle 4397 ı;ayılı kanun ula
ı·ıık kabul edilnıiştil'. 
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h. Tüı·kiye - .\Jııınııyn nı·aı.:ıııda ıııiinakit 

'1 it·a ı· ; ııı ii lındı•lt•l<'ri n tanzim i ll<' dıı ir .Aıılnşınayn 
haKlı ll ııııınııı·ıılı lhıt<'ıl<' göstC'ril<'n lınlık koJı 
lr!ljnıııııııı aı·ttırıiııınsı hakkın~la ten! i <'clil<'n 
ııot:ılıınıı tıısılikı lınkkrııdıı loııııııı liıyilınsııı:ı 

da i ı· ( ı ;: n) 

7. Tii ı· lt iye i lt• A lıııa n,nı aı·nsııı<la 'l'i<'nı·i 

ııı ii lııı d <'1<'1 <' riıı t nnıi nı ine nı üt ed n i ı· , \ ıılnşına ıı nı 
h•ıııılirli lıakkıııda teati edilerı ııwktııplııt·ın tas
dilwııı dııiı· karıtın lı\yihıısı hakkııııı ( 1j 81i ) 

H. - 'l 'üı·kiy<' ile Altıınııy:ı nı·ıısııııln ııı ti ı:ık 1 

'l'ic•aı·i ıııülındelelt>riıı tnnzimiııc daiı· .\ıılu.;" :ı. a 
Lıığlı 1 \' C J 1 nunıal'ah listelerdt! cl<'ği1$ildik yn
pılıııası luıldondn knının Jiıyihasınıı dair ( lju9 ) 

!l. - 'J'ül'kiyr ile Alınanya arası11da 'l'icıu·i 

ıııiilıııdelrleı•in t anziıııiııo dıı i ı· olun Aninşma çe\T
ı·rsi clıthiliııde JH'okiııin uıukıllıili Afyon ihı·ac' ı 

hakkındaki Anlaşmanın tn~dikiıı dııir kıınuu 18.
yilıası hakkında ( lj58) 

JO. - 'l'üı·kiye ile Finlandiya ıırnsıııdn. iıııza 

Nlil€'n 'ricaı·et Ye Teuiyc Anlaşnınsının tns<likına 

7 . \ ' 1 . 194:l tııı ·i hitıd<' .t.ı:ı:ı :-~nyılı kaıııııı olııı·ııh 

kalıııl l'ılilıııişliı ·. 

7 . \ ' 1 . l!l-1:1 1aı·ilıiııılı· -1-I :H ımy ılıloııııııı oluı·uk 

kalıııl ı•dilııııı:ıtiı . 

i . \ ' .1 . Hı..ı:: lıtı·ihiııdt:' .ı.t:J!) sayılı kııııuıı ulııı•ı:ık 

l<ıılıııl t•diluıiştir. 

i . \"1 . 194:~ tnrihind<' H:~H sayılı knııuıı oluı·nk 

kalıni rdilıni::;tir. 

daiı· kanun liiyihıısr hakkında ( 1/73) 'i. \ ' ll . IH-1-:l tuı·ilıiııdt• 4-!.i7 ısayılı kımıııı ulıtı·uk 
kalıni l'tlilıııiı;ıtiı·. 

J 1. - 'I'Hrkiye ile Maeal'istan aı·nsınıl::ı ımza 

('ılilen 'l'it-u ı •t>! \ ' l' ' l't>diy Aıılaşıııahırının tnsılikı 

ha k lun da k n nu n lfıyilıuswa d ait· (1j74) 

12. - Tüı·kiy!' - Roıuaııyıı. ıll'l\:{ında 2 şubat 
1!H:l taı·ilıinde iınza edil<'ıt 'l'icnl'et l ' t' '['Pcliyr 
Aıılnşıııalariylc nıel'hutlııt·ııım tıısdikı hakkınılıı 

JHııınıı liiyihnliınıı dıı i ı· ( lj20) 

1:1. - ' l'iiı·kiye - Hoııınııyn 'l'irnr'<'f. '1' ' J'eı.liyP 

Aıılıışııınlnı·ıııın lıir<'ı' :ıy uzntılııınsı hııkkındıı 

l<ıınun lfiyihasıııa dair (1/ 18) 

l~ . ' l'iiı·kiye ve• Rcıınoııyıı 1'iı·nı·t>t vP 'J'erli-
~' t! Aıılaı;ıııııılnı·ıııııı Jfi gün dıılı:ı \lzatılııın-;ı lıal< -

7. \ ' ll . lH-1-:1 tnı·ilıiııdl• H:i8:-ıayılı kaıııııı olaı·uk 

kıılıul ı•(lilııı iı;ıt il'. 

J.j. . 1 \ '. 1!14:1 lnı·ilıiıııle .ı : :!lG ıı:ı,\'ılı ı,nnuıı ulurıılt 

kııhııl l'dilıııistit· . 9 

14 . 1\'. J!l.ı :ı tnı·ilıiıııll' -!:19-i su)ılı kuınw olıı 
ı·:ık l<:ılnıl (•dilıııiı;ıtiı·. 

kııııla knıııııı l:iyilı:ısına dııiı· (1/19) J4 . 1 \ ' . J!J "~ :J lııı ilıind(• "J::flil sııyılı kıuıuıı ula
rak kııiJill cdilıııi~tiı·. 
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İktisat encüıneninden gelen mazba.talar 

1. - Ankara belediyesi i ht iyaı·ı i~ in ı;atm 
alınaı·ak otnbüsleı· hııkkwıla 'L'üı·k \'C lsvi\:ı·e 
JJiikümt'llı•ı·i arasıııdo. teati oluııan ıııektubnıı 

tasdikilla tlııir kanun liiyilınsı hakkında ( 1j!:l9) 

2. - Breğli Kömür havzaımıdaki O<'aklarıu 
l>edetçe i'11ett it·ilnıcsi Jıakkıııdaki 38G7 sayılı 

kanunu l'k kaıınn liıyihıısına daiı· (1/ 1 19) 

-
:.ı. - Jı'cvkaliıde vaıiyct dulayısiylc hıı.zr Yt'l'· 

gi vo l't•siııılcre zam icl'ıırııtıa daiı· olaıı :~~t~9 

·iU.J.U ve 4:.!26 sayılı karıunlaı·ın lıazı lıüküıııleı·i

ııin Jeğif1liı·ilıne::ıinc ve bazı vpı·~i ve ı·l•sinıiPL'c 

)'euiden zam icrasma daiı· kanuıı liiyilınsı lınk

kınJ 1\ (] j::J3) 

4. - lktisıı.ıli Devlet 1Pşekküllt>ri ııH•ıuurlaı·ı 

ı ekaiii sandığı lıakkımlııkı 4<!22 sn yılı Juuıuıın 

ek kamm lf'ıyilıasına dair (1 1 11H) 

5. - Ticaret vektde1 i 'l'eı;ıldlfıl nı vaziJ'elcı·i

ne daiı· olıuı aGH sayılı kanuna ek kanun lnyi

lıasr hakkındıı ( l jGH) 

H. - 'l'iirkiyc - .A lıııııııya anısıııda i ı rıza cd i
ll•ll Kı·eJi Anlaşmasnun tıısclikı hılkkıncla kn
lt\lll llıyilıusuuı. dair (1/ 1 7) 

7. - 'l 'iiı·kiye ilc Almanya aı·ıısrıHhı Tirari 
ıııülmd ldcı·e müteılair ] [mmsı Aıılnşmayn hağ
lı (A) hesabı lıakkıııda tcnti t>dilcn notaya ınPr
bul 1 ve 2 mıwaralı listelenieki kt>l<'ıı Vl~ kcııe

vi,· lwntenjanlaı·ı hnkkuıdn t<•nti edilen ııutıı.ln

ı·ıu tnsdilonıı dııir kaııltlı lııyilıası Jıukkında 

(1/W) 

8. - Türkiye - Alınanyıı. nı·asmılıt ıııi.inakit 
'l'iı·nl'i ıııi.ilıaılcl lerin taıı:r.iıııiııe dair .ı\ııluşııınya 

bağlı 11 mımaralı listede gösteı·ilen lınlık kcın
IPııjauınm artııı·ılııınsı hakkında 1Mti rtlilen no-

1alaı·ın lnsılilu hakkmda kaımu lfıyilıasına dair 

7. Vll. Hl4;J ta.ı·ilıiwJc 4-lfın sayılı lwııuıı ulHnık 

kabul <>dilıni:;;tir. 

19. VU. HJ J;j lııı·ibiııdt> -1471i suyılı kıınıııı ulurak 

rak knl.nıl edilıuiı~.tit. 

17 . V . J94!ltnı·ihincle +1-1!) ı-~uyılı knnuıı nlnrnk 

1'11 k knlıııl edilmiştir. 

J9. VII . 1!14:~ hırilıindc H7i ~'>ll)ılı lwıııııı ıılıı· 

rak knhul ı•dilnıiştir. 

21 . VI. 194:1 lal'ilıitıd!' 444~ sayılı kıııııııı ıılaı·:ık 

rak kalıııl edilırıiş.tiı·. 

]4. IV. 194:l lııı·ilıinJc 4:19H sııyılı l<ıııııııı olııı·ııl, 

kahul edilıuiijtil'. 

H. lV . l9·!:ltul'ilıi!ııh• ~:HI7 sayılı l<nınııı olnı·ıık 
l<nhul eılilnıiştit·. 

(1/~1) 7 . VI . 194:3 tnl'ihinde 4~ ;l;i sayılı kaııuıı ulaı·nk 
l<u.bul cılilıuİJ11İL'. 

!>. 'l'iiı·ldye ilt> ,\lnıaııya nrmmıl:ı 'T'irnl'i 
ıııiiltıııl<'ll'lı•ı·in taıw.iıııilll' ıııiitı•tlııir· Anla~ııınnın 
tt'uıdiıli haldondu teali Pdil<'n ıııt•ktuplarm tas

dikılle tlaiı· lwııuıı liiyilı:uıı lıu.kkıııdn (l/36) 'i . \' l . Hli:J tuı·ilıiııde 14:.1~ sU) ılı kullltll ulaı·ul\ 

kulml tdilru.i~tir. 
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10 Tiiı·ki~ e ilr .\lııınnyn nrnsınc'lıt nıiin-

ııltil 1'i<'ari nıiihActrlel<'ı·in lan;r.İıııiıır ılııir Aıı 
];ı';'nı;ı~· n ha~lı l \ <' ll ıınııııırıılı lisll'lrı·ıle deği
şiidik yapılıııası lıuklnnrla knının liıyihas111a 
rlııil' (1/!'i9) 7 . n . J!H:J tnı·ihindt> H!J:J snyılı kuııuıı olaı·ak 

kahnl cdilıııiştit·. 

ll . - Tül'l<iyı• il<• Alııııınyıı arnxınılıı 'l'if'rıı·i 
ıııiilı:ıdPit.Jı·ı·iıı tııındıııiıw duiı· olnıı Aıılaı;~ıııa r~<'V 

rı •si d;.ıhiliııdP prokiııiıı ııııılcahili Afyıın ihı·aı•ı 
lıııld,ıııılrıki Anlu~nııınııı 1asılikiııf' rlniı· ]{AJııuı 
lfı ,\· ilı:ısı lınldmııln ( 1/ !'iR) 

1 :.! . Tii ı·l< i yP Ctıııı hııı·iyel .M rı· kez ha nkaı-n 
ltaıııııııııııın ıııuYakkat. St'kizinc•i madrlesindeki 
ıııiiılılrl iıı ıı7.n1ılıııasrna clııiı· olnıı :-!97R sayılı ka
tııııııı rk loııııııı li'l.'•ihası hnklmHla (1/ô~) 

ı : ;, 'l'i.il'ki)' <' ile Finlôııdiy:ı umsıııılıı imza 
rıl i lt•n Tiı·ııı·l'1 \'l' Tctliyr Aııln~ııııısınııı tasdikı-

7 YT 191:1 l<ırılıiıııle ·!t!lll ~a~· ııı kanun olıırıık 
l<nhııl Nli\ıııiştıı•. 

i . Vf . J!J-l::l tat'iJıınnr -!4~1 Sll)'ılr Jcaıntll o]ııralc 

l<ahııl t·ılilıııişt i ı·. 

ııa ıl;ıiı· kanım Hi~·ihaı-;ı lıukloııtlıı (tj7:l ) 7 . Yil. l!ll:ı lıırihiıırlf' -ı.ı57 snyılı kanun olarak 
luıhııl rrlilmi~tir. 

l -1-. Tiirki~·c il<' l\[ac•a ı·is1 an :ır:ısııırlıı iııı i'.H 
Prliırıı 'l'iNıı·rt Yr treliye J\ıılaşıııııhıı·ıııııı tııs<likı 

lıııkkıııdıı kıııınıı liıyilıasııuı clııiı· ( 1/74) 

l ) . Tiirki~·p - lluıııaıı:vıı 'l' i c·aı·<•t 

.\ııla , ııınlınıııın lıirrı · ııy Ui'.l\lılmnsı 

lcnnnıı l:i~· ilınsııııı tl<ıiı· ( 11 18) 

\' (' 'l't•t li_\' (' 
hakkıncln 

W. 'l'iirkiyr Ye Rıııııııııyn Tit•ıu·p1 'r TP-
di.H• .\ııla~ııınl;ıı·ıııııı Li ıriiıı ılıılııı 111.H1ılııııısr 

lııı Id< ııııı:ı l<ıı 111111 ltı ~ · i hasıııa ıl n i 1' ( 11 1 ~)) 

17 . Tiiı·ki~·ı· - Hoıııııııya nnısıııcla 2 ı:;ulınt 

l!l~:ı lıll·ilıiııılt• inızıı rc1ilt•ıı 'l'il'ıll ' t•t \'(' 'l'ı•tli,\' (' 

Aııını;ııııılnı·iy:ı• nıt'ı·lıııt lıırmm tıısdilo lıaldnıul:ı 

7. VII . HH:l tarilıinılr 44:1R ~~~~rılı kHll\lll ninrak 
kıılıul rtliııııiştiı· . 

1-1- . 1\ •. 1!H!1 tnı·ihiııılt• 1:1!H r-;ıı~· ılr l<ıııınıı nlıı

nık kahııl t'clilıııiş1 ir. 

(..! 1\' . l!l~:; l;ırilıiııılc> ..ı:;:;:) sıı.vılı kıınıın oln-
l'llk k;ılınl ı•ılilnıiştır 

lqırııırı l:iyihıısııııı dııiı· (l , ~Cl ) J .ı . lY . ın rı ııu·ihiııdı• -ı:mı; sn,\'llı l<amırı ola
nı k l<ıılıııl c•ılilıııifjliı · . 

Maarif encümetündcn gelen mazbatalar 

1. - ,\ıı kıll't1'<111 lıiı • Ft'll l'ııkiillt•si l\lll'ltl-
ınıısı lıııkkıııdıı k;ınnıı liıyihnsııın da it' ( l t l:{H) ı7 . ı .· . 1!1-t:ı tıırihiııclı· · ~·Hl:.! sn~ ılı kınııın olıı

ı·nk kıılııtl ı•clilıııi~1iı-. 

·ı Dt'\ l<•t lwıı:-ıı·ı·,· ııhınıı·ı Ye Hiyu:-ıı•t i Cuııı-
hnı· l ·' il fi rıııunik nı-kı·stı·ııı:;ı ıııüledın il M•ı·ıııa.n~. i 

hal,kıııda lcııııuıı lnyihasıııa daiı· (ı 177) :!K . \'! . l!H:' taı·ihindc 4 ı:10 sııyılı kaıınıı olıt
nık lwlıul e<lilıııi:;ıtiı·. 
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'L ll:.!2 'ı· 1.'10 ı sııyılr k:ınnnlnrrl;ı ılPj{işil< -

ıik y11pı:ııın~ı lı;ıkkıııılıı loııııııı l~_viıııısıııH ıluir 

1 ı ı 10) ın . \'1 r J!l-l=-l larihinılı· llfi!) s:ıyılı kaııttll ıılıı 

rnl< loıhııl ı·dilıııiı:;tiı·. 

4. - ( lazi (ırın iiğ-rl'l1111'11 cılmlıı n 'l'crlıi.H 

!'llsl itiisii loıclrolaı·ı hakkııırla kcıııuıı liıyihıt~ııısı 

dniı· .( ljll -t-:1 ) 

~,. lstıııılıııl iirıiHrsifı·si lı·dı·is kısıııııı:ı 
cıı·cliıwı·,,·i'ıs pı·ııi't'-.;iir il ı· 1 ı·iiııt g-ı•ıı ıııiill'lıassısı 

ı•l<:ı · ıııııı•sı lınkl<ıııda 1/ 1:3.) \ ı• J>pvlı•f ııırııııırlan 

a)· lıklnrıııııı lt•\'hit "' tı·ııdiiliiııı· dair· :J(j:}() ve· 
:;~~~ sııy ılı k ııııııııl :ını lı ağ lı 

n·l<illiğ-iııe ait l\l~ıııılaı·rııdıı 

ııııısı lı :ı ldoııdn ı 14 1 sayı 1 ı 

dıı i 1' 

cı·tnllı•ı·iıı .Muarif 
ılı•ğ-i::;il<lik .vapıl -

luııııııı )iıyilıHSIIIH 

li . ~ll'ı·dı·ki "' Tı•kııik ol<ııllııı · aı:ılııınsı \'t• 

ııw\'t·ııtlnrıııııı hliyiitiilııtt•ı-;i lıakkıııclaki -ı-:304 sn

.nlr kaıııııın ı• k l<ıırıuıı liı,vihHsııın ılaiı· ( 1/ 1 J 1 l 

i Tı•kııik i'.iı·aıtl \l' lt•loıik hnhı:r cıkul

l:ır·ı lınkkıııda kıııııııı liıyilıııı-;ııın clııiı· ( 1/ 1:.!7 ) 

X. - :ıı·tl-~ sayılr l<ıııııı11a hıığ-lı ı·c•f \'('Iili clc•-
ğ'i:;ıtirilıııı•si lıııkkıııclıı kaıııtıı l:iyihaı-ııııa dnir 
( lti 1:.! ) 

17 . 1 X . 1 !1-+:ı tıı ı· i lı in dt• ı ı!l:i ı-ın yı 1 ı k n ııuıı ola
ı·nk knlıııl ı·ılilıııiı;;tiı·. 

li . I X ı!ıt:ı tıırilıiııtlı• II !H1 scıyılı kımtın nlıı 

nık kalıııl 1-'ılilıııiştiı·. 

Ili. \'ll . Hı~:: tıırihiııdt• ı4-70 s:ıyılı loııııııı n1a
rak loılııı i ı·ılilıııii';itir. 

1 !1 . \' 11 . l !1-1:\ tıırilıiııılı• IIHH sayılı kHtııın n1a

nıl< l,;ıtıııı c·ılilıtJii';itiı·. 

Ili . \ ' l l. I!JI:lt:rl'ilıiuılı• n7~ . ıı,rılı kıııııııı olıı · 

nı k lmlıııl cdi:ılliı;>f i ı·. 

Maliye encüımminden gels mazba.t&la.r 

1. l':skiş •hi ı· ıııchnsu lzzet. Aı·ukıın'uı, ~u-
sı• \' (' köprU.lt•ı· kaııtunınull lıazı nıuflrleleriııin 

tııtlili hııkkıııdnl<i 1~ ~ sayılı l<ıHıuıııı ek kanuıı 
tı•ldil'iııo daiı· (2/4) 

~- • - l•'l'vl<nli'ıdı• vııziyd. dolayısiyle hazı 

\'t' l'l-t'i 'c n•,.;iııılı·t·{· i'.aııı ic•ı·ıısuıa ctuir olatı :1 ~9 
4040 w -+22!i sayılı kamuılaı·ııı bazı lıiikiiıııh•ı·i 

ııiıı dPğiı:;tirilııı('siııt• ve hıı.zı verg-i v r imiere 
,Hnidt>i i'.aıu iera~ıııa ıhıiı· loıııuu 1iıyihası lıak

kııııla ( lj:33) 

:1. - Iktisadi I>ı•\'lct. ((•şt>kld.illcı·i lllemur
Jıın Tt•kaüt ~:ıııılıi{ı lınkkıııı1uki 4222 sayılı l<a

ııunn ek kauım lilyihaı-ııııu dair (4/118) 

:H . V . ın4-:ı taı·ilıinde 4427 saYJlı kanun olarak 
kıı lınl 1•dilıııiştir. 

l 7 . . 1 !'14-:1 ta ı· i h i nde 44 15 sa. yı h kıı.muı o lar al< 
kahul oclilmiştir. 

JH. \' 1 [. HJ43 tuı·ihiııtlc 4.477 s.ıyılı kaııuıı otarak 
knbul edilmiştir. 
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-1. - KMıırli mt"lıtum thrıılıım 'fnloıı 'ıııı, 

Dt•\ lrtı:P panısı~ n•rilt"l'l'k gıyım e.) ası lıok
kıııdnki -~:):ili sııyılı kaıumuıı lıa,,·ı·af hadt•ıııt•siıw 
ılı• lı·ı:mıiliııl' daiı· kaııuıı tı•ldifi lıııkkıııdu (~Jij) l!l. \'ll . ın.ı:: lnrilıindı' ~ . J , .J \ ' «' t ı s.ı sn,\ ılı k:ı 

ıınıı olıınık knlıul eılilıııişlir. 

:i. :vliilıaılele vı• teffiı iı;ılt>ı·iııin kati tnsfi-
YPsi ' ' P iıı1ııı•ı lıaldnııılal<i 1771 sııyılı kıııımın 

ı• k k :ı 111111 li\yilııısınıı clıı ir (lj7!l) 

n. \liil'ı·tıi::; ,.,. ıııiit'l'1tiş ıııııııviıılt•ı·iııiıı 

J!l. Yil . l!ll :l 1ıırilıiudr t•ıll'itııırıH' iııdf' Pılil. 

ıııiı;ı1iı·. 

Vı• vıııin• vı• hnı·ı·ıı·:ıhl;ıı·ııı;ı ıl:ıil' olaıı !J!l!} sııyılı 

.k:ınırı;;ı (']\ k;ıııııtt J;i,,·ilı;ısı lı;ıkloııda ( ljfi7) f,' \"1 . l!l ~ :~ t:ıı·iltiıııll' ı l~ll '-11,1 ılı kıııııııı olıınıJ, 
kıılıııl c•ılilıııi111ir. 

i. ~ı·lıiı· l ' t• knsıılwlnı·ıla ııı:ıhııllc· ıııuht;ıı· 

\'t' ilıtiyııı· hP)'t•tleı ·i tı·:;ıkili luılduııılıı luuıttn liı-

yiltasınıı ılniı· ( lj2!)) J 1 \"ll . I!)J :1 1<Jrilııntle Dalıilı~tı l'tll'umeııiııe 

8. 'l'iil'ldv<' C'uıııhıırivı•l .ı\lı•ı·I<Pr. hııııkusı 

kaıınııuııun ıııu.nıkkat.· st'kiıiııl'i ınaddı•siıııl<•ki 
ıııiiılılı•t iıı ııuıtılıııasııı;ı ıla il' olan :lH7R snyrlı luı

rııııııı ı•k knııuıı l;iyihası lıııkkmılıı (1/H:J) 7 . \"1 . HI t:3 ı ııı·ihiııde -!4:11 sayı h kmınn ularak 
1 ;ı bul cılilıııiı;;tir. 

Mecli.s hesaplarmnı Tetkikı encümeninden gelen mazbııtalar 

1. Hii,riik ~lillel 1\lı•<'lisi 19~~ yılı ıı~ııslns 

\'ı> ı ·,,·liıl ııyl;ıı·ı lwsnlıı luıkloııda (:i '2) :11. ll 1 . ın-ı :ı 1ıırihiııık nluııııııııııtnr. 

~- Bii,Viik Millı•t ~lt•<·lisi l!l..J~ yılı lıiı·iııei 

,.,, il\iıwilt•şriıı ;ı~·lıırt lwsıılır lıııkluıııla (rl ;-, !1. 1\' . I!H:l l;ıı·ilıiıırlı· ukuııııııı~lıır. 

:ı. - 1\ii~·iik lolillı•l ;\!Pt·lisi !!ll:! yılı hiı·iıH·i. 

lwıııııı n HH:l yTlı ikiıwil\itıııııı aylıırı hrsıılıı 

lıııkloııılıı ((') / 6) 1~. 1\'. l!l · t :ı l;ıı·ilıiııılt' ıılmıııııııslıır. 

Milli Müdıı.fa.a EncümenUıdcn gelen mazbn.t:ı.1ar 

1. .\skrl'l ıııı·ııınu ıııııılııloılıır lıaldtııHlııl\i 

1110 sııyılı loııııııııı t•k knııuıı J;iyilııısııııı ılııiı· 
( ı /:)()) 

2. . \-ıktıı·i salını post nlııı·ııırl;r ıııi'ıst .ılıılı•ııı 

ııosl;ı, ll'lgnıf vP tel<•l'oıı iılnrrsi ıııı•mııı·lııı·ııın 

Pnl·;ısı:t. t•llıisP 'pı·ilınesi lıakkııııhı knıııııı 1;1yilı·ı

sıwı ılniı· ( 1/ l-11 ) 

:1 .\!';IH'l'l ~ııfiiı· Y<' sn na1J,fı ı·lııı·n l't•ı•i !Pc· ... k 
iiı•ı•l'f ,,. y1'1'ıniyC'Ieı· lwkkıtırlaki l~i~ sayılı l<:ı

rııııııııı 2 ııı·i ınıııldesiııin ılcği~lil'ilıııt•siııt• ılıı!r 

fi. IX . l!tı:: l:ll'ihiııd!' -H~i sa~ ılı knıııın ıılnrak 

loılıul ı·ılilıııi~t ir. 

7. \'11 . 1!11:! 1ıırilıiııclp ..j ı:ı:ı sıryılı kıııııııı !llııı·ak 

lwlıııl l'ılilıui tiı· . 
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kanun layihası hakkıııda (1/51) 

4. - Askerlik kanununun :34 ncii ınaddesi. 

nin değiştirilmesi ve 5 nci ınaddf'Sİlle hir fıkrıı 

eklenmesi hakkında kanun Hiyilıasına dair 

19. VII. J 943 tarihinde 4479 sayılı kaımıı olurıı k 
ku hnl edilmişt.iı·. 

(1/37) 21. V. 1!'143 tat'ilıinde 4416 s.ıyılı kanun nlanık 
kabul edilm i~tit·. 

5. - Denizaltı gemileriııtle ve avcıbotlarıu

rle müstahdeın deniz personeline seferdc, ma
nevra ve tatbikatlarda verilecek hazır gıda h ;ı k
km(la kanun la.yihasına daiı· (1/54) 

6. - Mamak Gaz maske fabrikasımn Milli 
Müdafaa vekaletine deVl'i hakkmdıı kanun 15-
yilıasına dair (1/94) 

7. - Mara.ş mebuım Rıısilı T<ııplan 'm, As
kerlik kanununun 3!1 nci nıadrlt>sinin ((') hen
cline bir frkra ilavesine dnir kanuıı 1cklifi hak
lunda (2/17) 

8. - Ornu ınıotöı·lü ·ilalı vP vasıtalı:ırııııltı 

kull.anılaı·ak iicretli siyi) nıakinist ve ~ofiirlt•r•• 

er melhusatı ve teçhizalı vcrilmesiıı<> daiı· knrııııı 

19. VU. 1943 t-aı·ilıiıtde 4-tRO ı;;ıyıh Joınıııı~ıl :ı 

nı k kah ııl f'clilıniştir. 

14. VII. 1943 larilıiııne 44H6 sııyılı kannn ol:ırıık 
ka bul <>dilınişt.ir. 

• 

19. VII .19·13 t:ırihiııtle loılnıl rıl ilıni~tit'. 

]nyihasT hakkınrla (1/107) 16. Vll. 1943 lal'ilıinuc 417l sayılı kannıı olu -

9. - Subaylar heyetine mahsus 4273 sa,vd.ı 

'1' •di kamıııuıımı 10 Y<' 16 tH'l marldelerinin de
ğiı:tiı·ilıtH'sine ve bu kanuna bir mm•akkat mad
clt' E>klenmesine nair k:ınnn H1yihast hakluıHla 

ı·ak kııhul edilmiştir·. 

(1/109) 12. Yil. 1943 Laı·ibind<' 4160 Hayılı kanım ola-

10. - Yt>dt'ksubay vr askeı·i ıneııım·lııı· lınl\
lnndaki 1076 sııyılr kanmınn hazı nıaclnPlcı·iııiıı 

ılrği"tirilıııt•sinr clair l<anuıı Jnyilıası lııtklnııdıı 
( 1 1123) 

nı k kıt h u l eclilmişt.ir. 

17 . IX . 1!14:{ tarilıiıırlo ~497 Aııyılı luııııııı ol;:ıı ·ıtl' 

kıılnıl t'dil!ııiştit. 

Na.fia. encümeninden gelen mazbata.lar 

1. - Dı>vlf't. Havuyollat•ı \lllluııı nı(iılüı·liiğii 

teşkilatı hakkmdaki 3424 sayılı kıınuntla dd~i 

şiklik yapılmasınn \'e lıu knnunıt bazı nıa.ddelcl' 
eklenmesine dııir kıınun H\yihnsı hakkında 

(1/91) 16. VII. HJ4:J taı·ilıiude 44G7 sııyılı ksınuıı uln
ı·nk kahul edilmiştir. 

2. - Devlet memurlııı·ı aylıklarıımı tevhit ve 
teaclülihıe dail' olan 3656 sayılr kanunla bu ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Na-
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fia vekRleti kı nınHla değişiklik yapılması hak-

kındıı knnun liiyihasma dair {1/145) 17 . .LX. 19-!3 tarihindE> 4493 sayılı kanun oh-

3. - Bski~ehit· ınehustt 1 zzet .A rukım 'm, l)io 
se ve lt öprüler kanunu nun haz ı maddelerinin 
tadili hakkındaki 1 82 snyıh kanuna ek kanuıı 
1ek1ifine iln.ir (2/4) 

4. - ·ıstanbul tJnivcrsit si biHalamıın yııp
tıı·ılmuxı lıakkıııdn kanıın IU.yihnsma dair 
(1/144) 

ı-ak knhul edilmiştir. 

, .. 
31. V. 1943 tarihinde 4427 sayılı kanun olarak 
knhul c>dilıniştir. 

17. LX. 1943 tarihinile 4499 sayılı kantın olarak 
kabul edilmiştir. 

Slhbat ve · İçtinıai Muavenet encümenin.den gelen muba.ta. 

1. - Mamak Uuz ve maske fabrikasının Mil
U l\!üuafııa vekilietine de,·ri hakkmda kanun lll
yihasına dair ( L/9-l) 14. VII .1943 tarihinde 4466 sayılı kamm olarnk 

kahul edilmiştir. 

Teşkilatı Esasiye eneümeninden gelen ma.zbata 

1. - Bingöl mebusu ~...,eridun Fikri Düşün
ısa! 'in Dahili NizamnıımPnin 22 ve 126 ncı mad
delıırinin değiştiı·ilmesine ve muvakkat bir man
de komılnınsına 1lair ııizaın t klifi hakkrnda 
(2/15) Bu hususiaki nizarn teklifi 16 . VII. 1943 tnri

hiııcle kabnl edilmiştir. 

Ziraa.t encümeninden gelen ma.zbatalar 

J. - lnekhaııclcı·c 2654 sayılı kuunu hü-
künıleı·inr göre müted:ıvil sermaye verilmesi 
hHkkrnıl:ı kanun lilyihaf.lına daiı· (l/116) J9 . Vll . 1943 tarihinde 4482 sayılı kanun ola

rak knhnl dilnıiştiı·. 

2. - '!'eknik zirıın.t. v teknH< balıç oknllan 
lıald<ıııdı\ knnıın liıyihıı . ıııa duiı· (1/127) 

:1. - ıinınt. v<'knlcti 1rı;ıkilutmın nakil ve 
l~>kııik işlelnıt~ vnsıtıılal'iylr teçhizhıe dair ka
ının liıyihası hı:ıkknıılıı ( l / 1:-l!"l) 

Hl . V ll . 19+3 1nl'ihinrl 4-!86 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

J9 . VII . J943 tarilıinne 4481 sayılı kanıın ola
rak k n bul edilmiştir. 
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n. J[{}lf'J'ELl'l' I"E Jlf'Lt!U\.1'1' fi:.Vf'f'.l!ENLER 

Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit enoünıenden gelen mllJ':batalar 

1. - Devlet ~(ıı·nsıııcla aı,:ık lıtıllUHlll ılönlüıı

ı·ii n> la•şiıwi ılnirrlcr ı·eisliklt>rinc sf'c,:iıu ynpıl

ııınsı lıııkkıııdıı [\a:;;Yl'lciılrt. 1eıkrı·esiııe ılııiı· 

(:W7o) 

2. - 11rvle1 ı;lmısınıhı n~ık hnlnıınn azalık 

h;iıt seı:iııı ynprlnHISI lıaklnnda P.nşvekiilct. lez
keı·esillf' ılair (3/71) 

~H . V r . 1 fl.ıH tııı·ihiıırlc 1347 ve 30 . VI • 19-!3 
taı·ihiııclr 1:1!>0 s:ı.yılı kıll'nı· olaralt lo1hnl edil
ııı işt i ı·. 

:.lH. \' J • 1!14:3 taı·ilıiııde 1:348 sayılı karar olarak 
kahnl N1ilnıiş1iı·. 

Adliye ve TeşkiHltr Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazbrutala.r 

1. - l,'oı·ııh nırlıns11 .\sıııı l 's '1111 teşrii ma
suııiy<'tinin l<tıl(]n·ılnın.•-n hııklmıtla Başvekftlcf 

tı•zkl•ı·rsiıııı rhıir (:1j49) 

:.ı. - Dcııizli ıııcbnsu Naili J\üc,:iika'ııın tc:;ı

ı·ii ıııasııııiyrt iniıı k:ıldıı;rlmsısı lınklmıdıı Dıışve-

l:.l. \'ll. Jf)4:1tnı·ihiııtlc ı:l;)l sayılı kaı·ar uluı·uk 

kalıni edi! ıııiı;ı1 i ı·. 

kiılrt tez\Hon•si'ne dair (:V50) 1~. \'ll . lfl.t~l lıHilıiıııle 1:352 sayılL karuı· olu.
J"ak kulıul edilırıiştiı·. 

:ı. 'l'okarl IHf'lnısu Rt•fik Ahnı<'f Hevengil 'in 
tı•zı·il ıııasııııi~·l·tiııin l<ııldlf·ılıııa:it Jınlduııılıı n:ıı:;-

n·l;iıll•t 1Pzkı·ı·N.iıw üair (8/Gl) J:.l. \ ' IT . l!l'-1:11ııı·ihiııclP ı:ıG:J .s:tyılı lwı-ııt· olu
ı-ıık kabul f'ıblmiştir. 

Bütçe ve Maarif encümeıtiıı.den mürekkeb Mubtelit encümenden g·elen nıa.zbıı.ta 

.1. - Yaha11t·ı 

Dt•VIP1. lll('lll\ll'lıtı·ı 

un i 1' ( 1/1 !31) 

llıeııılf•ket leı·e ~öııdc•rilPı·ek 

lwkkınclıı kııııuıı. liiyilıasııın 

ı:ı . IX . HJ.J.:1 tıırilıimle J.!H!) :-ıayılı kaııuu ulaı·ak 

ha bnl Nlilıuiştiı•. 

Adliye, Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarla.r, Thtisat, Maliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen 
5 er üyeden mürekkep Muvak.kat encümenden gelen mazbataJıı.r 

.1. - Kazanç vergisi k1-1nuım ile fevlcıtlutle 

vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam 
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wı·:ı~ıııu '1:' hazı ıııuddcl<·ı·iıt ıııükellcfiyrl uwv

zuııııa alııııııasıııH dııiı• olıııı :ı1t~H \'e 40-W sa.fllı 
knnııııhu·a lııızı hüld.iıııl!'ı· ili\vNd hnklnııda l<rı
ıııııt l~ı.\· ilıasınıı daiı· (1/ 4) 

~. - Kilıı·it ve ı;akıııak iııhisaı·ı işletııw iııı-

t iyazıııın kıı ldırılmnsrııa ve hu inhisnı·ııı işlet il
llii'Si i ı: i n ııııı vnk k}ı t hi ı· idııı·t• l<m·ıılınaxıııa ıl ni ı· 
l<aıınıı lıiyihnxı lıııldunılıı (1/85) 

;:, - 'l'oıınık ıııahsull<•ı·i vrrgisi hakkılilla 

1 • YI . 1!1-l:l tııı · ihiıııle +·!:Ji sayılı knıııııı ıılııhılc 

lwlınl cılilıııiştiı· . 

2i'\. \'. 1!1-t:ı tıll'ilıiııclı' -1-!:!6 snyılı kıınun olımık 
1 uhııl ı•clilıııişlil' . 

kaımrt ı;ıyihasıııa ılniı· (1/ 86) ~ \·ı . 1!)4:~ t:ıl'ilıiııdı• ..ı l:l!l \ ' C -!·t-:10 sayılı kuııtıH 
ıılaı ·nk kıılıul rdilıııişt ir·. 

Bütçe, Dahiliye, Ho.rlciye, İktisat ve Maarif encümenlerinden seçilen a er üyeden nıürekkeı) Mu
vakkat encünıenden gelen ma.zbata 

J. - Hıısııı '' ~' ~· ayııı nııınuı ıııüdürlüğü va
xi fL· ''<' lt•şkili\t ı hıı Id(] n ıla luıııurı la) ilınsına 
dııiı· (l/12i")) Hi . Yil , Hl-l:ı tıır·ilıindt• 'ol:.!75 ·ııyılı l<aımn ula

ı·ıı k ka lı u 1 <'ll .ilmiştir . 

Biill)e, Dalıiliye, Maarif ve Sıhhn.t ve lçtimai mun.venet eucüoıenlerinden seçilen 5 er üyeden mü
rekkeb Muvakkat encümenden g·elen nuızbn.ta 

1. - I\ily ı• ht•lt•ı·i \ ' l' köy :;a~hk ııırıııııl'lıırı 

1ı•şkiliıl ı yapılınııxrrıa V(' ~ıhhat ve i<:tiııuti mun
VPıırt vı'k<ilrl i 1rşkilfıt . V<' nıeınnrini hııkkmdnki 
:l017 snyıli knrıuınııı ha~ı ınatl<lcll't'iıtiıı ıl!'ği~;~ti

t•ilıucı;irıe duiı· kımun liiyihıısı lıııldmıtla (1jJ06) 9 . \~11 . J 94:J ı ıı l'ilıj nde .J.-l-59 sayılı knmııı olaı·ak 
ku bul ediluıiı;ıii:r. 

~ütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerindeu seçilen 5 er üyeden mfu'ekkep Muva.kkat encümenden 
g·eleu ma.zqa.ta 

1. -- hııı i ı· 'l'ı·ııııı \'llY ,. l~lekt d k 'l'iirk ,\ ııo
ıtiııı ı;ıiı·k<'ti iıııl1yn~iyle tcsisııtnıııı sa1ın nlın

ııınsınıı ılniı· ııınloıvclrniıı ta-sclikı ve Inı ıııüe.sr
ısı•ıı in işlet ilmesi ha ld<~nrlıı kııınm layilınsuıa 

tlniı· ( 1/l::lO) l!l . YH . Hl..t-:1 lar·ihiıııl<' 4-Hl:l snyılı kııııuu olıı

mk kalml etliluıiı,ıtir. 
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Bütçe, Maliye ve Milli Müdafaa encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muvwldtat en

cümenden gelen ma.zba.ta.la.r 

1. Askcı·i V<' Müll<i tı•kniit ltaııuıınna d< 
:t!!'i;) sayılı kıınuııa .. k loıınııı Jüyihnsı lınkkmrlıı 

( l / J24) 

2. 1GR3 sayılı AskPri V<' Mülki l<>knüt lw-
ııuııtındıuı <'Vvelki Jıiildittıh•rr g·iiı·e hıığlııntııı:j 

olan ll•lmiit n y<.'tiın ıııııııı-ılııı·iyle vıılııni hiun t 
lı•ı ·tilıincl('ıı nıntış nlanlnt•:ı yııprl:ıenk ımn lınk-

14. \'ll . HJ.t:3 tııt•ihinıle 4•1H3 s:ıyılı kanun oln
ı-ıık kabul t'rlilıniştir. 

kıııcln kanmı lilrihnsın:ı dnir (1 / 12fı) 14 . If. 1H4:~ tnrihind<' HM .. ayılı knııuıı oln
rnk knlnıl edilmiştir. 

Bütçe ve Nafiu. encümenlerindeu seçilen 10 a.ı- üyeden mUreltıkep Muvakilmt encümeuden geleıı 
mıı..zba.ta. 

1. - Pcıstn, t .11-(ral' \' <' tel<>foıı nnnını mü
ıliiı · liiğ-ii 'l'P:jkilfit \ ı • va:dfrlt•ı·i lıııkkıncln l<ııtlllll 
l iıyihn;;ııın ılaiı· (1 / 72) 5. Vlf. 19l:3 tarihinde 44M ıınyılı l<ıııııııı nlaı·ak 

], n l nı 1 Nl i hn iştir. 

Mn.zbata.ln.nn Tetllciln enciiınenjnden g·elen mıı.ıba.ta.lar 

1. - Hatay nıPhnsluğıııın N<' •ilPn Ali Şt>lhuırı 

l>nı·iın hııkkınila (5/ 4) !i . TV . l!l·l!'l tın•ilıiwlc ltııhnl rdilmiştir. 

2. - ~lu~ ınrhnslıığ-ıııı.1 sN:ilrıı Kfiıııil K,. 
tıııı lınlduııcln (:l 10) 7 . \TJI . l!ll:1 Lır•ihinrle knhııl t><lilıııi~?liı·. 

:1 . ~tırnkuıı ıııelm-ıltıj!ııtın src:ilPrı _ ' asıılıi 
l •:ı·wı· ıı ıı ıhı lı ;\ kkııtrln (!'i/ 9) ao . \' 1 . 19H tnı·ihiıırlı> l::l-19 sn yılı k:ımr olnrak 

Jcehnl Nlilmi.~tir. 

Vul,alcllcrlt: ku.rşcltlill encüıııenlerden seçilen 2 şer üyadun nıürelckep Muvakkn.t enetimenden 
gele:u ma.zbn.talo.r 

1. .\c~ık ıuaa~ı aluıı V<'ya vekiılet rml'iııe 

alııırııı~ hnlnnnn ınemttı·lılrın ıııf'mnriyl't sıfu.t

lımıını hudut VP ~üıııuliiııüıı l<'fsiı·pıı hıılli lıak

Jo ncl:ı J:aşvrokfı l<'t 1.f'Y.kt>re-ıin<' clair (3/ 2fl) 

~ - - Devlet mrmuı·lııı·ı nylıklnnnın tevlıit 

'' r tPnılülii hnkkıncl:ıki :W!iG vr !3RRR sayılı kıı.
ııını la ı· n <'k 89(Hl sn yıl ı k:ııııırnın ınuvn kk n 1 ::ı tıl'ii 

ın:ı.ılclı•siniu l.rl'i-ıiriıu• rlnjı· na!1vt•kal«>t tezket·esi 
hakkmılu (3/8l) 

ICi . \ ' ll . lflt:ı lnı·ihiııılı· 211 -ıııyılı tı•rsir oluı·ııl 

kııh.ııl eılilıııi!-jtir. 

17. IX ın.ı:ı tarihinde H9.ı sayılı kuııun olurak 
kulml edilmiştir. 

--111111!!1 >-• <-=ı---



4. Heyeti Umumiyeniıı kabul ett.iği Jmnun, Lefsir ve kararlar 

Heyeti Umumiye, Fevka.la.de lçtima zar
fmda 115 kanun ile 1 tefsir ve 27 karar ka-

bul etmiştir. Bunların numaralan ile tarihleri 
ve başllldan aşağıdaki cetvelde g·österilmi.tir: 

Kanunla.r 

No. Serlevluı. 

..ı : :,~on DüyiiJ< Millet Meclisi azas ıııuı talıııiıuıt ve lıai'Cll'!lhlan hakkınılıtki l<al1111HIH 
birinci uıadll<•s iııi th• ğil,itiı·cn 1757 ı-ıtıyılr k:ıııııııa lıir fıkra eklt•ıınH•ıı i bııklnu

ua kauwı 
438S Riyascti Cunı hul' 1!l42 w ali y ı lt lıüt ı,; esi ne .-~o 000 lira nınıızıiııı tııhsi ıı t. ve

rilın esi lı ak lumlıL kunıııı 
tlS!l l>e\'IPL 1-luvayollaı·ı mııtıııı ınü<llirliiğüııüıı J!)~O muli y ılı hl'sahı lmti lwııtuıu 
4:190 JJııdut . YC' sahillPr sıhhat. tııııuın ıııüılül'liiğiiııi1ıı 1!1--10 ııı ı ıll ,nlı lıı•saıhı lwl i ka

ınııııt 

4:ını IH-1-2 ıııc-di yılı ı\IHvazı•ntı i l ' ınuıni. ·c kuııııHuwı hn ~ lı ( A) t ·dnl i ııd e ılı·ği 
şildik yapılııııısııııulnir ltnnun 

~ ::l!l:.! l>t•\'1!'1. J)prııiryolları vo liıuanlaı · ı i~lelnw ııtııuıtı ıııüılül'liiirii 1!1-tl ıııali yıh 
lıiitı:e~indl~ ıkğişiklik yapllnıasııuı dair knmu1 

4- :Jıt : l lııhiNHI'IIIl' lllillilll nıüdüı·Jüğü 1942 ntııli yılı JıÜf<;oS iııthı değişiklik yapıJııtHSI· 
Illi dııiı• ] llHUil 

4:m.ı. 'l'ürkiye - Ro ın anya 'J'ican·t vı> 'i' eo iye .1.\ ıılH-\!tıııılal'lııı n lı i ı · eı· ay uzııt ıl ması 
hakkwda. kanun 

4:19G 'l'ül'kiye - Roıuan ,va. 'l'ieııret . ve 'l'cdiyc Aıılnı;ııııalamıın ı:ı giin uzaııltnnsı 

Ta ı-i h 

2n. ıu . 1!H:l 

ifi. Jll . 149~~ 

7 . lV . 1 f) 1:3 

!J . lV . 1H.t:ı 

1') " . IV . l!ll :J 

l4. IV . 194 :1 

14 . rv . 19~:3 

14 . JV . l!l-13 

lınkkinda kanun H. ı V . 19 ·ı:l 

•l:i!IH 'l'ürkiyc ile Ronınııyu aı·as ıııda 2 şnhat. 19-t:J tarihinde akil ,.c iınza eelilen 
1'iParet ve 'l'cdiy(• .ı\ııhıı;ııııE~ı;ınııt 1oKdiknuı ıl ui ı · luuınıı 14 . IV . 1!J.l::l 

4397 Türkiye ile .Almanya arasmda 25 tPmtnuz 1940 tnrilıli Ticari miibnr1elcyr. 
mütedair Hususi Anluşmayıı hıtğlı (A ) lis tl'siyl c tasfiye lıalinr1c bulunun (A) 

hesabi hakkında 17 11ldd1nnn Hl40 tuı·ihiıult> Almanya Ui.iküıneti ile tcn1.i edi
len notaya merbut (1) ve (2) numaralı l'stclcrtle mezkfır keten konten -
janları ye1·ine aynı kıymot t keııeviı· kontenjanlıırr ikamesi husmıunda 

.Almanya Hükümetiyle t.<'ati tl ilen ııo1 ala rm kıı.bnl ve tnıHlikr ho kknıda 
kanun 

4898 Türkiye ile .Almanya arasmtla :11 İJkk}ı'nun 194~ tnrihinfl • iıuza edilım 
Kredi Anlaşmasınıı,ı tasdila hakkmda kar.nu 

4399 1\!Iilli Müdafua vektıleti 1942 ın all yı lı lıiif çesine fevkalUtle tah si at vN11-
mesine dair olan 4228 sayılr kanuna ek luınun 

~400 Hudut ve sahiller srhhat um.unı mütHiı·lüğü 1943 mali yılı bütçe kmınmı 
4401 Devlet IIavayolları umum ınüdürliiğü 1943 mali ydr bütçe kanunu 
4402 Orman umum mii.dürlüğü 1942 mali yrlı BÜtçe kııoununa bağlı (.A) işat'etli 

l'el.vt•lde değişiklif ~-ııprlmasmıı clııir luımııl 

14. 

. 14. 

19. 
:ıo. 

a. 

3. 

lV . 1!)) :: 

lV . Hl4:3 

IV . ın.ı:1 
IV . 19-t:J 

V .HH:l 

V . 19 ~:J 
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440!l hhi.Nal'lıır unnuıı nıüclüdüğii 1!1 ~ :3 111ali yılı :Uüt.~e kanunu 
-1-H>-J. Bı·clPn Tı· rhi~·r!li nııınııı miidüı·lüğüııiin HJ..t:J uıall yrlı Bütçe l<annııu 

4405 1nhisarlaı· uıııum ıniiclürlüğü 1!142 mali yılı lıiitc;t>sinrle değişiklik ynprlmıı
sr hakkında kanun 

4406 Dı·vlet Deııizyullan işlcttııt' llllllllıı miicliiı·liiğü 19-1:2 rual] yılı hütc;esimlc eleği-

Tarih 

G. V .. 19-t:; 
7. V .. .194:-J 

7. V . Hlt:l 

şUdik yapıln1aıır haklmıda kannn 12. V . 1 n -ı:ı 

4407 Dc•,•lt'f, lfavayoll.tm nııınıı1 nıiiılül'liiğii 1 !)-J.:! ıınıli yılr Bütçe kıı.nııHmıa lıağlr 
(A) işaretli c•ptvelclc cleği~iklik .vnpılıııas1m1 dair kanun 12. V . ın~:ı 

HOR J>eYlrt linınrılul'l işiPtıHr tınınnl ıııücliirliiğii IH-12 ıııali yılt Biitçe kaıııuıuna 
hağlı (A) işaretli Petvdıle cleği~iklik y:ıpılıııasma rlair kanun 12. V . 191:1 

4409 Vakıflar ıınnıııı ıni.icllil'li.iğü 19-J.:! mali ~-ılı Tiiitı:e kanununa bağlı (A) işa-

retli eetvehle cleğişildik yapılıııas1tıa clHiı· l<antuı 12. V . ını:ı 
-1~ 10 l>PYIPt liıııHnl;ıt · ı işll'tnır unıuııı ıııiidi.il'lüği.i :n..ı.:l ııı;ıli .'' ılı Hiitı;l' kamıını 1:!. \' . l!i~.:~ 
Hll n('l' let l>l'ııiz~· olları lş[c>tnw unınııı ıııiiclüı·lüğ-iiııiin 1!1-J.H nırıli ~·ılr Bi.itı:ı· kn-

Illiilli H. ,, . ın..ı. :ı 

..J.-11:! rll'Yll't ını•ııınrlan ;ı\'ltklanııııı lı·,· lıit \ ' C' lt•adiilü1ıe da.ir cılaıı :HiS(} sayılı kıı-. ' 
nıııw hağlr ( l ) sa,1ılı r·Ptvddl' ıl<•ği~iklik ,l' <lprlıııası lıakkıııc1ıı kanım 17. \ ' .ın ı :ı 

..ı .ıı:: 'J'ııpn 1ı• l<Hdııstro nınnııı ıııiiıliil'liiğ-ii teşldliit \ ' t' l' ıızil'ı·lc>riııc> clııir olını 2HH7 
sn.nlı kı11nuııııı . ı ııc·i ııwrlclı~"iuiıı d<')~·iştil'ilııwsi lıııkkrııda kcııııııı 17 . \ ' · . 1!1[:1 

-l J 1-J. Oı·ıııaıı ıııııııııı 111 iiıliil'liiğü l!)..J.;~ :1'111 Bütc:l' lwıılnıll 

-J.-ll:1 1 •\·vluıliidl' nızi~· ct dolıı~·ısiyll' lıaz1 n ' qÔ •: ı> ı·PsimJpı·e zanı iC'I'asııııı clııiı· 

tJlan ~l'I:!K \'(' -1::!:!6 sarılı kaııuıılııdn tıqm lını·ı;hın lınkknHlnld H:>l ı-ıa,\'llı loı-

17. y . 1 !1~:1 

1\llllllıl hnzı lıül<iinılrt'iııiıı dc>ğiştirilıııı·siııı• dniı· lwıııtıı 17. Y . l !'l-l!1 
1-J.11i .\ skPl'lik kaıııınuıııııı :1-l· ııc·ii ıııadılPsiııin l;ıdili \'1' :ı ııı•i ıııııılrk-.iıw lıiı· fıkı·H 

Pldı•nını·si hakkınıla kıtnun 21 . Y . J !1-l;J 
H~7 l>c•del 1knix.'·cıllaıı i-:;lt'fıııP umıını ıııüclüd ı iğ-üııi.in l!l-l:! ıııııli ~ · ılı lıiitc:ı•siwlı· 

ıl .. ,:ri~iklil< ,\' apılıııasııın dair kıınnn 21 . Y . ın .n 

.ı.ııs I>Pvl<>l deıniı·.nıllan VI' liııııınlmr işlPtıııt• uınnııı ıniicliiı•lii~ii J!l-1,:1 ııınli .nlı 
Bütı:r knnmm 

.J ll!l !'usta, IPiııraf VI' tı•lı·fnn ııııııını wiiıliiı · lliğiiııiin 1!1-l:~J ınııli ,~· ılı Bii1c;P kıınnıın 
H:!O ın+~ ınııli yılı :\t ıwazt•ıır•i 1 " nııııni.vı• knııııııı1 
-1-.t:! t 1!1 -~:! ıııııli yılı ~lll\ıJ'l,\'tıl'i l 'ımımi.\· ı· lolıttıımıın hu:llı ( .\ ) iş<ıı·ı•tli r·Pt\·eldc> clP-

2 ı . v . ın-ı~ 
:n . Y . 1n..ı.::ı 
27. V . Hı-t::ı 

ğiı;;iklik ;nıpılnıu'4ı lınl<kııHlıı loıılıttı '2R. \" . Hl4H 

-t-1:?:? 1!1+2 ıııalt ~'1\ı J l mıızc•ııı>i { nnııiıiyl' lnııınıııııın lıuğ:lr (...\ ) işıırPfli f'Ph· ı•lcll' clP-
ğ-işiklik yııpl'lımısına cl;ıir kıınuıı 2R. V . 1!'1 -1-~ 

- 1 -~:!:~ Pn ... tH, tc>lı..:Taf \t' tı•lı•foıı unııııı1 nıiicliil'liii!;iiııiin 1!1+2 nııı li .nlı l Hitr:P loınıı-

nııııa lıai]:lı ( , \ \ ı•l't\'l'linılı· cJc.j~· i~ildik ,~ · apılrıııı'lr lı:ıJdwHht l<oıııııı 

1!1-J. :~ nıııll yılı :lfııvazt'ıwi lTıtnınıi,, ·<' kıııııııııın;ı lıııii:lı ( .\ : iı:ıa~·!'lli 
( ~Ji:ll l\liiclııfını nkiıldi ) kıstıllll1:1 ( 1~0 000 IJ(•O ı liı ;ı l'<'l·knlf1clt' 
l' ı•ı·ilıııı·l'li lıaldwıclıı kıınnıı 

J . ~:_!:) \'ilki i'( nı • Illillllll llıiicJiirJiiji:iiııijıı (!·1-1:1 lllilli yrb f:ii1t•t• k; Pıllllll 

Pt•h· pJjıı 

ta hı.; i su ı 

H~li l\ilıri1 u·. c:ııl\ntHk iıılıi'lııı·ı i~letı1w iııı1i,rawıııı loıldıı · ılıııa,sıııa Yl' · lıu iıılıi 
sııı·ııı ı:;;IPii : ııır•si ic:iıı ııııı1nk l<ıll lıiı· iclcıı·ı· 1nınılııııısııı<t clııiı· krınnn 

ı~~~ ~":-ıı• \ ' 1' ]d\pı iilı·1· l<ı~ıınııuıın ek Inı nun 
ı~:.ıx l!l:1!1 111ııli yılı lıt•sahı kali kaııuıııı 

t.ı:!!l 'l'opı • ıı k ıııalısıı11Pr i 1· Pr~isi lmnuım 

-ı . .ı.:ıo )lnaıııı• lı · \ pı·;.;i :-i lıuldwıclaki :JH ~ : ı snyrlr b~tnıı ilı· ı:tll7 ııuııı:ınılı luııııırı:ı 

(•k kaıııııı 

2R . 

2H. 
~~. 

2H. 

:n 
2. 
-ı . 

·1 . 

\T , 1 !J-t:l 

\ r . J9. ı :1 

V . 1 !);3-1 

y Hll:l 
y 1 n..ı.:J 
vı . 1 n-ı.:ı 

YI ı !)..j :1 

Vl . ı !)..j.:~ 
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4-131 '!'ürkiye C'umhuriyet Merkez hankası hakkındaki 1 7lfi sayılr kanuna ek 
kanmı 7 . VI . 1943 

4432 Devlet Denizyolları işletmo umum müdürlüğiinüıı 1939 mali yılı hesabı 
kati kanunu 7 . VI . 1943 

H33 'rüekiyo ile Almanya arasında mtinakit 9 . X . 1941 üırihli 'l'icri mü
lın<l<• ldeı·iıı tanzimine daiı· Anlaşmaya bağlı ll nıııııal':llı li. tede gösterilen 
lıalık ko nt eııjamrun arttırrlması hl!snstmıla Alıııa nyıı lHikiimctiyle teati 
eelilen ııotalarnı kahul ve tasdilo hakkında kanun 7 . VI . 1943 

4434 Türk - Alman Ticaret ve Tediye AnJaşınalıırnıın teınd i di husustmda Al-
manya Hükümeti ilc teati edilen mektuplarlll kabul ,.e las<lilu hakkında 

knnmı 7 . VI . 1943 
4{3G Tüı·kiyc ilc Almanya arasmda nıüııakit n ... • . 19<-11 ıarilıli Ticari nıüba

<'lelclcriıı tanzimine dair Anlaşmaya bağlı (2 ) ııuıııanılı listedeki balık kon
len.jamıını aı·ttn·ılınasr \'e mukahilinde mezld'ıı· Aıılaşnıaıırıı (1) numaralı 

listesindeki fABulye, bakla, nohut ve darı kontenjanlarının aynı nispette ten
zili hususunda Almanya Hükümetiyle teati olunnıı nolalıwın ta.sdila hak-
kında kantın 7 . VI . 1943 

4436 Türkiye ile Almanya arasında münakit 9 . X . 1941 tarihli Ticari müba.dele
lerin tanzimine dair .Anlaşma çerçevesi dahilinde Almanya 'dan ithal edile-
cek 913 500 rayişınark kıyınetinde prokinin mukabilinde Almanya'ya aynı 
kıynıette afyon ihracı hakkındaki .A.ıtlaşmaıun tasdikma dair kanun 

4437 Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icı·asma. dair olan 
3828, 4040 ve 4226 sayıb kaıımılara ek kan un 

4438 Vilayet irları>si kıı.uununım 58 nci maddesinin rleğiştirilmesi hakkında ka
nun 

4439 ITakinılel' kanununun muvakknt maddesindeki 3 ımınaralı bentte yazılı müd
detİn üç yıl daha u.ıatılmasına daiı· kanun 

4440 JTarcırah kararnamesi ve müzeyyelatrnm tadili hakknıdaki 1846 sayılı 
kantma hağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında 

kanun 
4441 İstiklal harbi malCüleriııe verilecek para m ükafatı hakkında kanun 

4442 Ticaret vekiUeti teşkilat ve vazifelerine da ir 3614 sayılr kanuna ek kantın 

4443 Başveka.Jet teşkilatı hakkında kanun 

4444 Bigadi~ kazasının teşkila.tına dair kanun 

4445 Dahiliye vekaJ.eti merkez teşkilat ve vazifeleri haklundaki 1624 sayılı ka
ntmun bazı maddelerinin clci!iştirilmesine ve hu kanuna bir madde ek-

7. 

7. 

9. 

16. 

18. 
18 . 

21. 
23. 

28. 

VI . 1943 

VI .1943 

VI .1943 

VI . 194~ 

VI . l().t;~ 

VI .1943 

VI .1943 

V1 . 194~ 

VI . 1 !).t:l 

lenmesine dair kanun 28 . VI . 19-!3 
4446 D vlrt memurları aylıklarının tcvhit ve teaclülii hakinndaki 3656 ve bıma 

ek 3888 sayrlı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekaleti kısmmda deği-
şikHk yap1lmasına dair kanun 28 . VI . 194!{ 

4447 Pınarhisa.r eski Posta ve telgraf müdürü .Ali Niyazi Erman'm ağır para ce-
zasının affına dair kanun 28 . VI . 1943 

4448 Devlet memurları aylıklarınm tevhit ve tea.diilü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvelleri() 3552 sayılı kanunda değişiklik yap1lınası 
hruclanda. kanun 28. VI .1943 

H49 Samsun eski Nafia baş fen memuru Ahme.t Nadir Göksan'ın hapis cezası-
nın affı hakkında kanun 28 . VI . 1943 
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4-ı-50 Devlet Konservatuvarr ve Riyaseti Cumhur ~1 ili\ımonik orlwıtrası müicdavil 
sermayesi hakıkında kanun 

4451 Gümrük ve İnhisarlar vl"kfilcti teşkilat ve vazHeleı-i lıa:kkmdal<i 2825 sayılı 
kannna ek kanun 

4452 V"cık[flaı· nmum müdürlüğünün l!HO mali yılı Heımhı kati kanunu 

4453 Pasaport kanununun 10 ucu maddesinin taıliline daiı- -W61 nıım.aralı kf!ııu

na müzeyyel kanun 
4.Jfı.J. Posta, tı'lgraf ve telefon işletme umnm müıliirlüğii tl'ıjldliit Vl' vazifeleı·i vt• 

memuı-ları kanunu 
.J.-1-:>5 Askeri salıra postalarında ınüslahtlımı pmı1H, lelgı·nf Vf> tl'lcfon menml'laı·ı 

ile seyyar ordnda wızifo giiı·ı• ıı nınlıa:oıı•hc men.ııl'laı·nııı paı·axrz \' t·ı·ile<>ı;>k 

clbi ·c haklanda kamın 
4-ıfi6 Ankara helediyesi ihtiyacı i~:in lıwi~:re'dcn xatın ulııuıt·ak ololıüslrre ait 

Türkiye ilc İsviçrr Riikümetlrı1 :ıra~rıır1a !ı•ali olunan mektuplarla ~· apı
lan Anlaşınanm tasdikı hakimıda kanun 

.J.-1-57 Türkiye ile Finlandiya arasmda 3 nisan l!'l-1-3 Lıırih in d(' imza edilen Tica
rrt ve 'rediye Anlaşmasnun tasdikma ait kanun 

H58 Tüı,kiye ile 1\lararistıın arasında 2-1- ı;ıuhat ın..ı.:~ taı·ilıinclP ııkit w imza edilen 
Tiear('t. ve 'l'ediy€\ Anlaşmasının t.asdikr hakkımla kannn 

4:4!1!) Köy e.lıeleri ve köy sağlık memurlan teşkilatı :nıpılınnsıııa w H017 numa.rah 
• 'ılıhat ve içtimai muavenet vekiileti tef$kil8t ve nıcmurin kannnunun bazr 
maddelerinin dcğiı;;tirilın" ·ine dair k.anmı 

-1-}60 ~nlıa.vlar he~reliıı" nıahsııs 4273 sayılr Terfi kanununun 10 ve 16 net mad
delerinin değiştirilmesine ve iki mm·akkat nıadne eldenmesine dair kanun 

4461 Devlet memurlaı•r aylrklarınrn tevhit ve teadülü bakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerinAdliye veka1eti kısımlarmda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 

4462 Riyaseti Cumhur Teşkilat kanumwfla değişiklik yapılması haklandaki 
3568 sayılı kanuna bağh ı sayılı cetveliıı deği~tirilmesine dair kanun 

4463 Askeri ve mülki tekaüt kanununa ek 3255 sayılı kanuna ek kanun 

4464 16R3 ııayrlı kanunun mcriyetinflcn evvelki hükümlere göre bağlanmış olan 
tekaüt ve yetim aylıidariyle vatnni hiznwt maaşlaı•ına zııııı ;vı:ıpılııuu;r hak
kmda knnun 

4465 Nahiye miidürlerinin devir masrafları hakkında kanun 

4466 Mamak Ctaz 1\laske falbrikasrnm l\lilli l\Iüdafaa vekaletine devı·i hakkında 

kanun 
4467 Devlet havayolları umum mdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3424 ve 3822 sayı

lı kanunlarda değişiklik yapılması "" hu kanunlara bazı hükü.niler il~vesi 
hakkında kanun , . 

4--161-1 Dı>vlrt nwmıırları ııylıklannm ll·\ h it vr teadUJü hakkındaki 36:i6 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvelierin Dahiliye vek§.leti kısmında de
ğişiklik yapılmasma dair 4446 sayılı kanuna ek kanun 

4469 4122 ve 4304 sayılr kanunlarda clcğişiklik yapılması hakkında kanun 

4470 Mesleki ve teknik okullar açdıııasr ve ıııcvcutlarmm büyütülmesi hakkın -
daki 4304 sayılı kanuna 'ek kanun 

4471 Ordu motörlü silah ve vasıtalal'rntla kullamlacak ücretli sivil makinist 
ve şoförlere er melbusatı ve 1 eçhizatt vel'il'mesine dair kanun 

Tarih 

28. YI . 1943 

30. VI . 1943 
~o. YT . 1943 

5. vn .1943 

5. VII .1943 

7. VII .1943 

7. VII .1943 

7. VII . 1943 

7. VII . Hl43 

9. VII . 1943 

12. VII . 1943 

14. vn . ı94.::ı 

t4. vn. 1943 
14 . VII . 1943 

14 . VII . 1943 
14. VII . 1943 

14. VTT . 19-!3 

16. VII . 19-fJ 

ı6. vn .1943 
16 . Vll . 1943 

16. Vll . 194:1 

16. VII . 1943 



No. 

4+73 
447:3 

4475 

447() 

4477 

4478 

4479 

4480 

441 

4482 

4483 
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3834 sayılı kanuna ljağlı cetvelin lleğiş1iı·ilınPsi hakkınıla kanun 
Yangın, yersarsıntrsı, seyliıp Yeya lı yelau ::.tılıebiyle mahkeme ve adliye da
il·elerinde zıyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak muamelelere dair 
luı.nun 

Hl43 mali yılı .M.uvazcnci Unnuniyc kanununa bağlı A işaretli cetvelin .Maa
rif vekaleti kısmında değişiklik yaprluıası hakkında kanını 

Basın ve Y aynı lmmuı müdürlüğü teşkilat, vazife ve meıuurüırı hakkınJa 
kanun 
Eı·eğli Köınüe havzaımıdaki ocaklarm Dedel~c işlettiı·ilm i hakkındaki 

3867 sayılı kanll1la ek kanun 
Iktisadi Devlet teşckkülleri memurları 'l'l:'kaüt :mnJığı hakkındaki 4222 
sayıl1 kanruıa ek kanun 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklal"llun t vhit ve teadülü 
haldundaki 3659 sayılı kanuna ek kanun 
Milli Müda.faa vekilliği kadrolarına dahil sivil . anatkar müstahdemler ve 
askeı·i sanatldiı· memurlar yerinde kullamlacak şoför ve anatkar erlerle 
oııbaşı ve çavuşlara verilecek ücret ve yevmiyeler hakkıııda kanun 
Denizaltı geınileı·iyle avcıhotlarıııda bulunanlara verilecek hazır gıda hak
lunda kanun 
Ziraat vekaleti teşkil:Hmın nakil ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine 
dair kanun 
lnekhaııelere 2654 sayllı kannn hükümlerine göre mütedavil sermaye veril
mesi haklanda kanun 
İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.noııiıu .,irketi imilyaziyle 
satın alınınasma dair mukavelenin tasdikı ve bu müessesenin 
hakkında kanun 

tesisatının 

işletilmesi 

4484 Cami ve nıesçit hademelerine ımı·nsız lhiselik h.·umaş reı·ilıuesi hakkında 

kanun 
4485 1943 mali yılı Muvnzeııei Unıumiye kanunuııa bağlı (.A) işnı·etli cetvelin Ma

liye vekaleti kısmına nıunzam tahsisat veriluıeı:ıi hakkmda kanun 
4486 Teknik ziraat ye 'l'eluıik bn.b~ıvanlık okulları kanuuu 

44 7 'eierberlikte ve Fevkalade hallerde askeri şalııı:ılarııı, ailelerini icabmda 
yanlarında bulundurıualaı·mm meni haklnnda kanun. 

4488 Dahiliye mt>ınurlnrı hakkındaki 1700 Ray1lı kanuna lıir madde eklenmesine 
dair kanun 

4489 Yabnncı meııılcketlere gönderilecek ıncmul'lnr hakkında kanun 
4490 1943 mali yılı Muvazeııei Unıuıniye kanununa bağh (A) işnı·etli cetvelin 

Milll .Müdufan v kaleti kısmına feYktılade tahsisat Yerilmesi hakkındaki 

4424 saYllı kanuna ek kanun 
4491 ı ransız Hükümeti ile gemi ::;atın alınmasına dair yapılan Anluşnıamn tasdiln 

hakkında kanun 
4492 Ankarı:ı.'dn hir Fen I"i.ikültesi kmulması hakkm<la kamm 
4493 Devlet memurları aylıklarının t vhit ve teadülüne dair 3656 ayıh kanunla 

bu kaııuna ek 3888 snyrlı kanuna bağlı cetYellerin Nafia v kaleti kısmında 
değişiklik yapllınasmıı dair kanun 

4494 Devl<'t memurları aylıklamun tevhit ve t.euclülü ha klmıtlaki 3656 ve 3888 
sayılı kaınuılara ek 3968 sayılı kanunun ınuvakkat 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 

Tarih 

16. Vll . 1943 

16 . VII . 1943 

16. Vll . 1!:)43 

16. VII . 1943 

19 . VII . 1943 

19. VII .1943 

19 . Vll . ıo.ıa 

19 . Vll . 194::J 

19 . VII . 19-1-3 

19 . VII . 194:3 

19 . VII . 19-!3 

19. VII .194ö 

19. VII . 19-J.:~ 

19. Vll .1943 
19 . VII . 1943 

G. .IX .1943 

10. IX . 1943 

13. rx .1943 

15. IX . ] !)4!l 

15. IX .1943 

17. 1X .1943 

17. IX . 1943 

17. IX . 1943 
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4495 Gazi Orta Öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü kadroları hakkında kanun 

4496 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Maarif vekilliğiııe ait kısımlarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
4497 Yedek suhay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun 
~-Hl8 1943 mali yılı Muvazenci Umumiye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
~499 t stanbul Üniversite binalarm ın yaptırılması hakkında kanun 
4500 Umumi muvazcneden ve Umum1 muvazeneye dahil dairelere bağlı müessese 

ve teşekküllerden maaş, ücret ve talısisat alanlara birer aylık istih'kakla
rınm ilaveten verilmesi hakkında kanun 

-!501 Varirk vergisi kanımuna ek kanun 

Tetslr 

2~1 1\'[emurin kanununun 8 nci maddesinin tefsiri 

1329 İsmet İ n önü 'n ün Reisicumhurluğa seçildiği hakkında 
1330 !cra Vekilleri Heyetine itimaL beyan ohınduğuna dair 

1331 Binbaşı Sabri Eryılmaz'm nasıp tarihleri hakkında 
1332 Lüleburgaz 'm Celaliye köyünden Yusufoğh• Raşit Demir 'in ölüm ceza.<ıına 

çarptrrılması: hakkında 

1333 Bafra'nın Kaprkaya köyünden Hasanoğlu Hüseyin Özkaragöz'ün ölüm ce
zasına çarptınlması h8ikkmda 

1334 Aşkale'nin Gölveren !köyünden Mmnedoğlu Musa KB.zım Akıncı ile Erzu
rum'un Ebülhindi köyünden Harndioğlu Ziyaettin Atalay'm ölüm cezasına 
çarptınlmaları hakkında 

1335 Taşköprü'nün Orta köyünden İsmailoğlu Hüseyin Acar'm ölüm cezasına 
çarptırdma.~ı hakkında 

1336 Gaziant~b'in Sipke köyünden Huı-şidoğlu İsmail Deveci 'niu ölüm cezasına 
çarptırılması ha:kkında 

1337 Gerze'nin Yakuplu köyünden Duacıoğullarmdau Osmnnoğlu Mustafa Er
doğan 'm ölüm cezasına çarptırıhruısı hakkında 

1338 Kütırlıya'nrn Saray mahallesinden İbrahimoğlu Ali Jblıil 'i hakkındaki ölüm 
cezasının müeıbbet ağır hapis cezasına taıhvili hakionda 

133fl Burdur 'un Kayrş köyünden Alioğlu Dalya Om er Üğüt ve Riileymanoğlu 
Kör Memet Gün'ün ölüm c•ezruıına çarptırrlma1arı ha'kkrncla 

1340 İbrahimoğlu Kulu 'nun ölüm cezasına çarptmlması hakkında 
1341 Büyük Orduya Büyük Millet Meclisinin itimat ve mtlhabbet duygularının 

bildirilmesi hakkında 

Tarih 

17. IX .1943 

17. IX . 1943 

17. IX .1943 

17. IX .1943 
17. IX . 1943 

17. IX .1943 
17. IX .1943 

16 . VII . 1943 

8. III .1943 
11. m .1943 

16. IV .1943 

19. IV . 1943 

10. V .1943 

12. V .1943 

14. V .1943 

14. V .1943 

17. V .1943 

17. V .1943 

21. V .1943 
21. V . . 1943 

27. V .1943 
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1342 Altı vilayet.te ilan edilmiş olan örii idaı·enin altı ay daha uzatrlması lıalclunda 
1343 'ruıhal'ın Çivril köyünden Bckiroğln Hamza Pekmc.z'in ölüm cezasma çarp

tll'llması haldcrnda 
1344 Ka.ş kazasının Yeni köyünden İbrahimoğlu ~[uslafa Eğriıboyun'un ölüm ee

zasm.a ~.arptırrlma.sr hakkında 
1345 Bayramiç 'in Akçakrl köyünden Ramazanoğlu Mustafa Aydnı 'ın ölüm ceza

sma çarptırılması hakkında 
1346 Diyaı'bakır - Batıuan demiryolunun işletmeye nC<ılması münasebetiyle yapı-

lacak mcrasime Büyük Millet Meclisi naroma iştirak cdeef;jk heyet hakkında 
1347 Devlet Şfırası Dördüncü daire reisliğinc Kemal Arar'ın seçildiği hakknıda 
1348 Devlet Ş urası nzalığrna Mcsrur Kip 'in seçildiği hakkında 
13~9 Samsun mebusluğnna seçilen Nasuhi Erzuı·nmln 'mm intihap mazbatasrnm 

reddi hakilcmda 
1350 Devlet Ş urası Beşinci daire reisliğine Ferit Bilen 'in seçildiği hakkında 

1361 Çornh nHfuusu Asım Us'un teşrii masuniyeti hakkında 
1352 Denizli mebusu Naili Küçülta'nm teşrü masuniyeti hakkında 
1353 Tokad mebusu Refik Ahmed Sevengil 'in teşri i nıasııniyeti hakkmda 
1354 Devlet memurları aylık1armın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka

nunun 10 ucu maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 
1355 Meclis içtimamm ikinciteşrinin birinci gününe talikı hnkkmda 

5. Seçimler 

Tarih 

28. V .1943 

28. V .1943 

28. V .1943 

31. V .1943 

ı VI .1943 
28. VI . 1943 
28. VI .1943 

30 .. VI .1943 
30. VI .1943 
12 . VII . 1943 
12 . VII . 1943 
12. VII .1943 

6. IX .1943 
17. IX .1943 

Fevkalade lçtima zarfmda Sayın üyeler 
muameiatma ait intihaplardan ·başka: 

28 . VI . 1943 de Devlet Şilra.sı Dördüncü 
Daire Rei.sliğine Devlet Şiirası Azasmdan 
Kemal Arar ve Devlet Şurası azalığına da 

Devlet Şiirası Başmuavinierinden Mesrur Kip; 
30 . VI . 1943 de Devlet Şura.sı Beşinci 

Daire Reisliğine Devlet Şiirası aza.smda.n Ferit 
Bilen; 

Seçilm~lerdir. 

6. Heyeti umumiyenin kapanması 

Fevkalade İçtima 17 . IX . 1943 inikadı
um üçüncü eelsesinde Trabzon mebusu Ha
san Saka, Balıkesir meb11su Kaznn Özalp ve 
İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'm: 

«Büyük Millet Meclisinin rumamesine 
dahil mühim ve mü.stacel Iayiha ve teklifler 
tamamen intaç edilın.İJl olduğundan sa.ym 

mebuslann intihap da.ireleriJıi tetkik ve tef
tişlerfue imkan bırakmak üzere gelecek içti
mam 1 ilkteşrin 1943 pazartesi gününe tali
kini teklü eyleriz-... 

Şeklindeki takrirlerinin kabulünü mü
taa.kıp ikinciteşrinin ilk günü toplanılmak 
üzere celse 18,38 de ka.pa.nm.ıştır. 

·-~~e<l!l!!l~--
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Daim! encümenler 

Adiiye Eucümeni 20 6 o ı 3 o ı o 
Arzuhal :. ı o o ı o () o 
Bütçe :. 77 75 o ı o ı 

~ i Dahiliye :. lO 9 o o o ı 
Divanr muhasebat :. 6 5 o o o o 
Uümrük ve lnhiaa.rla.r , 2 2 o ~1 o o ~ 1 Hariciye , ı4 14 o o o 
!k.tisat , 17 17 o () o o ol 
Maarif > 8 8 o o o o o 
Maliy~ , 8 6 o o o 2 o 
Meclis besablarmıt\ tetkikı > 3 o o o o o 3 
Milli Müdafa.a. , ı o 9 o o ı o o 
Nafia » 4 4 o o o o o 

1 Sıhbat ve lç. muavenet , ı 1 o o o o o l Teşkilatı Esasiye , ı o o o ı o o 
Ziraat , 3 3 o o o o o 

Muhtelit ve muva.kka.t encümenler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü-
r<,kkep lVluhtelit encümen 2 () o 2 o o o 
Adiiye ve 'l'eşkiHttı Esasiye encümenlerin-
den mürekkep Mıı1ıtelit encümen 3 o o 3 o o o 
Bi.i1<;:e ve Maarif encüınenlerindcn mürek-

1 kı>p Muhtelit encümen ı 1 o o o o o 
1 

Mu vakkat encümen 3 3 o o o o o 
Muvakkat > J ı o o o o o 
'Muvakkat , 

ı ı o o o o ol 
Muvakkat , 

ı ı o o o o o 
Muvakkat , 2 2 o o o o o 
Muvakkat , 

ı 1 o o o o o 
1\fazbatalarm tetkilu encümeni 3 o o ı 2 o o 
Muvakkat encümen 2 ı ı o o o o 

1 
Yekfuı 2 o 5 17ör--ı 21 ~ 5 ---""41 ı -



C. Riyaset Divann~un mesai huUisas1 

Reis . Çankırı M1ısta[(ı Abcliilha-lik Renda . 
Reis vekili : Aydın Dr. JJJ a.zhar Germen 

» » . BU'rsa Refet Camtez . 
» » . Sivas Şemsettin Giinnltay . 

Idare Ôlmiri . Ağt·ı H aUrl Bayrak . 
» » . Çanlwrı Avm· Doğan [1] . 
» » . Mardin frfn.u Fm·id AlpaYa. . 

Katip .. Gazian i: eb Bekir Kaleli [2] . 
» . !sparta K em aJ Tu1·a.n . 
» . Kiitahya. TT eifit U zgörren . 
» . Malatya N as u hi Ba;yda r . 
» . Sam.sun Naşid Fı·rat . 
» r• . Twnreli N f'C?IIeilrliu Srtl!ir Silrn1 

8 . ın . 1943 tarihinde seç.ilıniş olan Riya
set Diva.nr fevkalade tçtima esnasında (6) 
defa toplammış ve (20) karar ittihaz eylemiş-

tir. Bu bapta tan2iim olunan cetvel aşağıya 
dercol~uştur: 

Karar 
No. 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

inikat tarihi 

26. m .1943 
26. III .19•l3 

26. III . 1943 

2G. m . 194:1 

2fi. nı .1!)4~ 

26. nı . 194:3 

9. IV . 1943 
9. IV . 1943 

30. JV . 19+:1 

Verilen k ararların hulasa.sı 

Sayın üyelerden 14 zata iz in vcrilmes:ine dair 
Meclis Kütüplıa.ııesi t•ııcümen.i azalığına İdare Heyetinden Ç'aııkın mehuım 
Av1ıi Doğan'ın St'<;İitliğine dair 
Meıııuı·iıı 'lnzılıat Komisyonunun, Reis vekili Bursa. ınebuım Refet Uaıutcz'in 
haşkanhğıııtla trlare Arnideri ile Katibi mmniden teşekkül etmesi hakkıutla 
Bcl'ller saJonun(la hizmet eılen Reşad Kouıca'ya. ü.erct. olaı·ıık he1· ny ut.ıız ve 
Hamza Uzgöı·en 'e yirmi 1 ira verilmesine dair 
Dolnuıhnlı<;e saı·nymcla meveut raoyatör VC' lwnıhınn Hiynse1i Cıımhur köş
küno devil' ve teslimine dair 
Yalova'da Ri;raseti umhur I atihi Unınuıilik hinası istiııııt duvarlarının 

temnidi iı?inin 2 816 lira bedel ilc ve pazarlık smetiyl' yaptmlması hakkında 
Sayın üyelerd<>n 7 zata. izin ver·ilnıcsine dair 
İdare ~Teye1i tarafınnan tanzim olmııın 13. M. 1\ieclisi 1943 ıuall yılr bütçesi
nin kabul olundnğmıa dair 
Haym Üy(•lerden H zıı1a iz in verilmesi hakkında 

[1] 2. lTlf .19.J/i tarihinde mtbus11lktmı istifa (li;mi~ ce .verinc 7 . VII. 1913 tarihind.c M<ılatyn 

mclmsu Mtdtalib Oke.r seçilmiştir. 

[2] 18. VI .1943 tıırı7ıiııclc istif(ı etmiş ve yerine 7. VII. 1943 tCLrihi!ıdc Erziw.:cm ınc7msıt Brh
çct J(ernal Çağlar seçilmiştir. 

-
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10 30. IV . Hl4:~ Meclis hizınetinr. yeniden alınacak hademelerin 1ahi oldukları şartlar hak-

11 30 . TV . 1943 

1:.! :m . lY . 19·!:1 

ı:~ 14 . V . 1943 

14 14. V . 1943 

15 23 . Vl . 1943 

16 2:3. VI . 194-:3 

17 !1. vrr . J943 

18 9 . Vll . 1943 

19 9. VTT . 1943 

20 9 . V ll . 1 943 

kındaki talimatnamenin taniline dair 
Dolmahahf:e sarayındaki eşya. ve nıefı·uşnHan kıı·ılau ve işe yaramaz hale 
gelenlerin kıı.yltlannın ter kin i lıal{kında 
Milli saı·aylarda llJ(•vcut :san yaldızlı gündiş ziyaf<'t takmılanııııı Riya~eti 

Cumlnu· köşküne dcvrinr dair 
Haym Ü.yt>leı'<lt>n H zata i?.i n vı>ı·ilırıt'si lıaldnııda 

Yeni Büyük Millet Meclisi inşaat1 hakkında 

Ra~'ln üyrl<>rden 18 zala izin verilmesi haklanda 

H.iyıı.ıwti ('uınhm· dnirt'si ikrrtli ınüstalıclemlerin 1943 yılı kaclı·wmnnn tas

dik edileliğine dair 
Sayın üyelerden !) zat a izin verilmesi hakkında 

Reisirumhurun zati hizuıtıt leı·i i'"in C'mniyet kadroınınnan tcfrik edilen ıu.e
rnurlarm maaşları hakionda 
;Riyast>f i Cum hnr köşkündeki tavlR hiııııınnırı emanetrn inşasına dair 

Ryaseti Uunıhur nıfuıtahdemlcrine lahsis eelilen evlere 10 lira icar hedeli 

takelir edilcliğiııe dair 



Ç. EncUmenlerin mesai hullsaa1 

ı. Daimi encümenler 

ADLlYE ENOUMENt 

Re is 
M. M·. 
Ka. 

: Çorumı 
: Zongııldak 
: lıfa'tıisa 

Mii.nir Çağıl 
8huısi DeV1'in 
Feyzullah Uslıı 

Anka'ra 
Antalya 
Balı.kesi'r 
Bilecik 
Bingöl 
Bursa 
z.ı,. tı izli 
Denizli 
Erzhtcrm 
Eskişehit 
Hala1J 

Ziya -x: öriik 
Numa;n, .Aksou 
O.çmmı Niyazi BnJ'<'n 
Ahllıet Esen 
Feridun F1"lrri Dii.siim:;el , 
A/.1/ A.kgüç 
Tf aYrla.r Giinver 
Nlıili J(ügıilw 
Ab dülhak F·wat 
Vaııu~ Abadan 
Brkir S1tkı Kıt/nt 

lzmtr 
Kasta;monu, 
Kays en· 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
R ·ize 
Sey7ıron 
, inob 
Trabzon 
U•rfa 

Elr·retn 01·a,n 
Abidin Binkaya 
Reşid Ozsoy 
Subh1' At'tel 
1 al a.h y a;rgt, 
Hulki KaragÜtlle 
D1·. a·int. li D ile'In re 
Kemal Çelik 
Oem1'l Atwu 
Faik Ahmed Bm·tıtcıı 
Kazını Be'rker 

Encümen, 50 (5 layiha, 42 ıtezkere, 3 t&krir) işin (23) nü inta.ç etmiş ve geriye kalan (27) 
iş gelecek İçtimaa ıbn-a.lalmıştır, 

No. Hulasa.sı 

L.l YİllALAR 

1/30 Tapu ve kadastro umunı müdüdüğü t~kilfit ve va
zifelerine dalı• olan 2997 numaralr kanunun 5 nci 
maddesiyle 3656 sayılı kanuna lıa.ğlı 1 numaralı cet-

Muamelesi 

velde değişiklik yapılması hakkında 17 . V . 1943 tarihinde 4412 ve 4413 

1/52 

l/62 

Bazı maden lıurdalarırun dı~arı çıkarrlnuısınm ya
sak edilmesi ve satnı alınması hakkındaki 3284 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair 
Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve adliye dai
relerinde zıyaa uğrıyau dosyalar hakkında yapı

lacak, muamelelere dair 

sayıh kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümcndedir. 

16 . vn . 1943 tarihinde 4473 sayılı 
kanun olarak kabul ediJ.miştir. 



Na. 

1/71 

1/83 
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Hulasası 

H8Jrimler kanununun muvakakt roadesinin (B) fıkrn 

smm 3 numaralı bendinde yazılı müddetin üç seıı<' 
daha uzo.tılm.asma dair 

Devlet ınem~darr aylıklarnun tevbit, ve tea.dülii 
hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı C<'1 -

vellerin Adliye vekaleti ktsınıııda değ~ildik yapıl

masma dair 

Muamelesi 

Jlj . VI . 194:3 laı·ihiııtle 443!) sayılı 

kannıı <•lamk lmhul Nlilnıiştir. 

14 . VII IH43 tarihinfle 4461 sayılı 

kaınm olarak kabul Pdilmiştir. 

D: VI D:VII Hı1lasaı:ıı Munıııel!'si 

3/486 3/1 

3/528 3/2 

3/498 3/3 

3/521 3/4: 

3/516 3/5 

:Jj 6 

3/488 3/7 

3/487 3/8 

Adıyaman'ın Samsal nahiyeı-;ine huğlı Biri
man köyünden Mfuılim Kfıhyaoğlu <)oenk 
Memet Polat'ın ölüm cczaısma çarptu·ılnıa-

sı hakkında Baş,veldilet tezlteresi 17 . ll ı . 194:J tarihinde Hükümet 
ttı nı fnıdaıı geri almnııştır. 

69 ncu Tümen 9 dağ P. A. Kıta çavuşlann

tlan .Mahınud.o~lu Talip Çelik 'in ölüm <'eza
sına çarptll'ılması hakkında Başvekiil<·t 

tezlteresi 

.Amasya 'mn 'rele köyü Mehmetpaşa mahal
lesinden olup Boğaz köyi.iııdc oturan Alı
dullahoğlu Abdüssamet Scnıo'nin ölüru ce
zasına çarptırılmasx hakkında Başvekalct 

tezkeresi 
Bafra 'nın Kapukaya köyünden Ilasanoğlu 
!Hüseyin Özkaragöz'ün ölüm cezasına ~aqı
tırılması hakkında B~ekal t tczker si 

Beyşehrin Selki köyün<len İbrahimoğlu ls
mail diğer adı Seyit Ali Ilarınankaya'nın 
ölüm cezasına çarptmlması hakkında Ba~

vek8.let tezkaresi 
l hıhlaıı Cedit nıahallcsincleu 'l'crzioğullnrı rı

dan Mustafaoğlu :Mustafa diğer adı )avuş 
Terzioğlu ve Haylamaz köyünden Rıznoğlu 
Mustafa Tuııçay'm ölüm c zasma çarptml
maları hakkında Başvckfilet tezkaresi 

Gazianteb'in Bostancr mahallesinde mukim 
Kırcaoğlu şöhretli Asafoğlu kunrhıra boyu
ciSI Keyfo Bulut'un ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Baweka.Iet tezl<eresi 
Gazian te b 'in Sipke köyünden Refişoğlu şöh
retli H~idoğlu İsmail Deveci 'nin ölüm cc-

J<jıtc•iitıı( ıııledir . 

Eıwü.mend dir. 

ı IJ . V 194:3 tarihinde 1333 ısayılı 

karar ola.rak kabul edilmiştir. 

Bncümend~d i ı·. 

Eııcüıneud dir. 

Encüıueudcdir. 
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ITulasası Muamelesi 

zasma çarptrrılmasr hakkmda :Rıışvekalet 

tezkeresi 14 . V . 1943 tarihinde 1336 sayıh 
kaı•aı· olaı·ak kabul ecli.\miştir. 

Gerze'nin Yakuplu köyünden Duacıoğulla
nndan Osmanoğlu Mustafa Erdoğan'nı ölüm 
cezasına çaı·ptırılmasi hnkkında Bıışvekillet 

tezker<.>si 

lln·ahinıoğlu Kulu 'nun ölüm cezasmn. çarp
Imiması hakkınfln Raş,·Pkillet tezkN·esi 

ll i ı; 'in Ehülhiuc.li köyünden llcııııdioğlu Zi
yaettin Atalay il Aşkale'nin ıGülvE't'en kö
yiinden Meınedoğlu .Musa Kiiznn AkıncJ 'ımı 
ölüm cezasına çarptırılmaları lııı klumla Bıış
v<.>kiHet tezker i 

Kaş kaza mm Yeni köyünden lbrahinıoğlu 
Mustafa Eğriboyıın'un ölüm cezasına çnı·p
tırılması bakkındsı Başvekalet tezkerooi -
Kelkit 'in • en köyün d n Ilasanoğlu Ah m t 

Albayrak ve Şiran 'm Aşağı tersun köyün
den !zzedoğln elil diğ<'l· adı Abdülcelil 
ncelikoğlu 'nun ölüm cezas.ına çarptırılmıı-

.• ı • 

17 V . 1943 tarihinde 13:.37 sayılı 

kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 

21 . V . 1943 tarihinde 1340 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

12 . V . 1943 tarihinele 1334 sayılı 
kaı·ar olnrak kabul edilmiştir. 

28 . V . 194:3 tarihinde 1344 sıı.yıh 

karar olarak kabul edilmiştir. 

hm hakkında Başvekal<'l ı zkeresi Encümentledir. 
Kilis'in Yeni malıall sinden M'emedoğlu Kü-
çük IIalil Karadnğ 'm ölüm cezasına ~nrp1 ı-
rılması hakkında Ba~vekiilet tezkeresi BııPümencleclir. 

Kiitahya'nm .• aray ınıılıall sincl n 1hrnbinı -
oğln Halil liwalıinı diğer adı .Ali lbı-alıiııı 'iıı 

ölüm ceuısına çarptırılmııRi hakknııln Bıış-

Vf'knlPt 1rzkeı·esi 17 . V . 1943 tarihinde 1338 sayılı 
karar olnı•a.k kahul edilmiştir. 

Uilııhurgaz'ın elfdiye köyiincleıı Yn,.;ufuğlıı 
Rnşit Demir'in ölüm cezasıııa c;ııqıtıı·ılıııııs, 

lınkkııııln naşvC'kfil<'l lt>zkeı·eııi 19 . lV . 1943 1nl'ihinlt> 1:3:{2 :,;ayılr 
kaı·ııı· olaı·ıık knhul N1ilmiştir. 

Malatya 'ıı ııt '1'<'<'<' köyiinüu R eşaıliy<' ııııı
lwlll sinden A lioğln Ali I~nkh 'nın ölüm •ezıı

ı.ııua ~aı·ptınlııııısı lıakknula Başvekalet 

tczker si ~jıwümendt>diı-. 

Menemen'in llt'lvıtcı köyiindcu J lnliloğlu 
Mahmut Uyanık'ın <ilüın cezasına çıll'phı·il-

mnsi hakkıııcln Rnşvükiilet IC'zkeresi g1wii.ınendt>dir. 

Sarayköy kazasının :F öprii.başı köyündeıı 

Muradoğlu lbrahim. Aktaş 'ın öliim cezasma 
çarptırıJması hakkında Başvekalet tezkert-si Encüm~ndedir. 



D: VI 

3/519 

3/537 

3(481 

- 100 -
D: Vll llulasası 

3/2~ Tatvan' kazası Reşadiye nahiyesinin Puı·gımi 
köyünden Mehioğlu Agıt Baran'm ölüm ce
zasma çarptırilması hakkmda Başvekiilet 

tezkeresi 
3/24 Turgutlu'nun Ahmetli nabiyesinin Kara kö

yiinclen Sarı .Ahadoğhı Memet İsa Ülınez'in 
ölüm cezasına çarptırılmru:n hakkın(l:ı Dttş

vekalet tezkeı·esi 
3/25 Turhal'ın Çivril lcöyiindl'n TTaınza Pek

nıez'in ölüm cezasına çaı·ptırılnı:ısı hakkın

da Başvekillet tezkeresi .. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Rncüınendedir. 

28 . V . 1943 tarihinde 1343 sayılı 

karar olaı·ak knlml edi,Jmiştir . 

No. Hulasası Muamelesi 

3/26 Açık maaşı alan veya vekalet emrino a.lmm~ bulu
nan m.~urlarm memuriyet srfatlarınm hudut ve 
şümulünün teisiren halli hakk,ındn Buı;ı,·ckruet tez 
lteresi 28 . lV . 1943 tarihinde M11Vnkko.t 

cnciimenıı. 

3/27 Bo.yramiç'in Akçaikıl köyünden Ramazanoğlu Mus
tafa Aydm 'ın ölüm {'eza ma ı;:.arptTrılması hakkında 
Başvekalet tezkereı:;i :n . V . 19-!3 tarihinde 1345 ~.~ayılt 

kımıı· olarnit kabul edi,Jmiştir. 

3/28 Bergama 'mn Zeytindağ nahiyesi Ül'lemiş köyüıulen 
Mu. tafaoğlu Süleyman Ürgiit'üıı ölüm cczaf'!ma çaı·p-
tırıl mıısr lıakh.-rnda Bnşvek» lct 1 rzkrı·r-'>i Eııcümencledil'. 

3/37 Sivas 'm Kartalen köyünden Hasanoğlu Biltll Aydın, 
İbrahimoğlu l\femet Yıldız, tsınailoğlu !Tacı Mah
mut Aslan ve Ta.şgözmen köyünden Mmıtafaoğlu 

Mevlnt Taş diğer adı Adrgüzel 'in öliim c<-zasın:ı 
çarptıı'ı lmnln rı hnkkı nda Başveku \ct lczkerrııi 

3/38 Taşköprü'nün Orta köyünelen lsmniloğln Hüseyin 
Acar 'm ölüm cezasına c:aı1Jtırılma.cıı haklanda Baş-

:3 . V . 1943 taı·ihinde Hükümet to.-
ı·afmdıın geri al ın mıştır. 

vekal ct tezkeresi 14 . V . 1943 tarihinde 1335 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 4-1 Boyahat 'ın Yenice köyünd~n Mustafaoğlu Emin Ak

toş'ın ölüm rezasmn çarptrrılma.cır hakkmdıı Bnşve-
kalet leıı.k<'resi J.Jncümendedir. 

3/45 Şirvan 'ın Ha.~köyiinclen AhdülvE>ho.boğlu Cafer Ar
gun'uıı ölüm <'ezıuunıı <:ru:ptırılmıı~ hakkınila Bnş-
vekalet tezkeresi l~ııcümencledir. 

3/47 1890, 19 O, 2395 ve 2tı82 sayılr kanunlarm 8.miri itn 
v muha: ebecileriıı mesnliyetini Ulyin eden madde-
l~ri hükümlerinin tefsirine dair Başvek8.let tıızkeresi 19 . VII . 1943 tarihinde Maliye en

cümenine. 



1()1 
No. Hulfisasr Muamelesi 

3/57 Bmdur'nn Ka,vıı;; köyünd<'n Alioğlu Dalyn. Ömer 
C1ğüt ve Süleymanoğlu Kör Menıct Gün'ün ölüm 
cezasına çıırptırılmalarr h;ıldrında Başvekalet tez-
keı·csi 21 . V . Hl4:1 taril1 inde 1339 sayılı 

l~aı·ı:ıı· olaı·ak kabul euilmiştir. 

3/ 58 Adıyaman'ın Yenipınat· mahal1csin<len Mustafa kızı 
Emin' diğer adt Hanım Kuzu 'nun ölüm cezasına. 
ı,:ın·ptırılınasr hakkında Başvekfı1ct tezkeresi mlleüıncndtıdir. 

3/69 Adıyaman'm Sanısat nuhiyesine 'hağh Riı·imım kö
yünden Mü li ın Kahyaoğhı ~ocn-k 1\femet Polat 'ın 
ölüm epzasnı:ı. c,::n·ıltırıhnası hakkında Başvekalet tez-

. keresi Encüm ndedir. 

3/73 Si.vaı:ı 'm Ks:ırtalcıL köyüııdE>u Hıuıa.noğlu Bilii.l Aydın, 
İlll'ahiınoğhi Memet Yıldız, 1. mailoğhı IIacı Mahmut 
Aslaıı ve Gözmen köyünden Mustafaoğlu Mevıüt 'l'aş 
diğer adr Adıgüzel 'in ölüm cezasına c.;arptıt·lnıalaı•ı 

hakkmda BaşvPkfılE>t tezkeı·esi l~ncünıentlecliı·. 

3j76 Develi'nin Kelgiıı köyünden Dtmuuşoğln Meıned 

Kara'nın ölüm cezıısmıı ı,:nrptlı·ılınast lıaklnnclıı Rnş-
veklilet 1'Pzkeresi gıı<>iiınendedir. 

3j7-9 Kastnmomı'nun Akkııyn nruıiyesinin Ulynn köyün
elen Kfiıniloğlu Safirk I n raneli 'ııin ölüın ceznsııın 

<:lll' pt ll'llınasi ha kkınrln B n., '' ek5 Jet tezkeı·es.i ü . TX . 1'943 tarihinele Hüküm Pt ta
rafından geri alınmıştn·. 

3/83 Knngiitmo sehebiylo işlenen adııın öldürme ve hunn 
teşehhüs cürüınleri i'nilleri hısımları hakkınt1n tatbik 
olunacak ınunmelPye daiı· olnıı :32311 saY'lı kımunun 
G ncı maddesinin tefsiri hakkında Başvck8let tPz-
keresi F.neiimrndedir. 

JY91 Mel'sin'iu Çandır köyündım Almıt'doğln A hmerl 
Üzen tliğeı· adı 1\ora 'ııın ölüm t•ezasnııı r;nr'l1lmlnu:ı. ı 
hakkında Raşvekalet t.ezken~i · BııcüıııeıHlNlir. 

3j92 RmHı1to Dandriya'ıım öliim eczasına çnı·ptll'llnıası 

lıakkın.la Bıışvekillet tezkeı·esi Encümendedir. 
3/9~ 1R5 ııei olay 1 nci bölük erlm·iııclt>n Ünye'li Mustafa

oğlu lsnıail Alçay'ın ölüm r•eznsııııı <:z.ıı·piTl'llmnsı 

hakkında "Rnşvekill<'l tP:ı:kpresi l~nrii.mendetlir. 

3jJOO Boyahud 'ın Fakılı köyiin<len 1ııınmoğullarınc1an. 
Mustafaoğlu Eynıı Hi lgi~ 'in ölüm cezasııın (!nı·ptı-

ı·rlınaı:ıı lın kk ında Hıışv€'knlei tezkeı·esi Bnciiıııeııılecliı·. 

3/101 Çeşıne'niıı Ovacık köyünden lbl'ahiıu Çiftçi kızı 
F.ınine rliğeı· adr v('('Hhat Altlll 'ııı ölüııı (.'('Zllfllllll 

c~:.nptıı·ılnı asi ha.klnJHln Bnşy(l]dilet tezkcresi Encümendcdiı·. 

- ' 

ı 
' 1 _.--* 
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4f'43 4/ l 

4/15 4/2 

lM-
Hulasası 

}~rzincan ( AuC:fı>t Arıkan ) - Arzuhal encü
uıeııinin 25. \'{ . 1941 tarihli Haftalık k ıı ı ·ıt r 

cetvelindeki 11[)9 sayılı karıırın Umum1He-

Muamelesi 

yettc ınüzııker<'. ine daiı· HI . 1\' . l9.J.a tıwihinde J331 . ııyılı 
... . ... "' .. ., ...... · > . ' 
Rize (Fund 'it•rııeıı ) - Aı·ıuhal ııcüııH•ııiııin 

15 . lV . 1940 tarihli Haftalık karar c•f'tYI'
lincleki 1159 sayılı kaı·aı ·ın ıııumi JTry<'llr 

krıı ·aı · nluı•ıık kahul edilmiştiı·. 

ıııiiza k resine dair EıwiiıııeııdNlir. 

No. Hulasası Muamelesi 

* 6 Yozgarl ( . tl'l'ı l~öz ) - Gözliikçiilük hakkındaki 395 
ı-ıayılı kanuntın muvakkat ikinci nıaıld sind ki «Bir 'r •· r 1 4 

\ • ' .. . o:· ' 

tiror<'tlıane a ·mak» ihaı·esinin tefsiriııe rlnir 19 . Vll 1943 tarihinde Bütçe ı>n-

Afyon K. 
Anka'ra 
Ankara 
Balıkesi1· 
Balıkesi1· 
Bitlis 
Bursa 
Çorwnı 

Deni~li 
Ela~ığ 
E1·~incmı 

cüruenine. 

ARZUHAL ENOUMENt 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Balıkesir 
: Ordu 
: Tokad 

Ali Taşkapılı 
Gl. Nihat Anılınış 
A'rif Ç'ltbukcu 
Peı·tev Etçioğl'lt 
II ikmet Onat 

. ALuhtar Ertan 
Mu. ta,fa Fehm.i Grı·(·rlı' f'l' 
N ıtri Ka;yaalp 
Failc Asal 
llı an Yalçın 
Fey~i Halfe,qil 

II ayı·ettin K aran 
H a1ndi Ş a1·lan 
}fıtarnmer Develi 

Er~u1·um 
Ga~ianteb 
Hata,y 
!çel 
l~'nıir 
Kocaeli 
~{'U,Ş 
O nln 
T 'rabzon 
Van 
Zonguldak 

Rtıif Dı'?ıç 
ıl! Pm Nl Şah1:n 
Ali fielJıunı D('tJtim 
rtl. ~ efilG Tiü·san 
Dr. Ilihwyin II11lki ('ura. 
lbra.lıim 'Polon 
Kwmil Kotan 
1. mrıil Çamaş 
~ü tl i a.vıtz 
MünOJ Boya 
Ah m rt (fiiı·pl 

Encümen, 5 (4 ta.kri.r, 1 muhtelif evrn.k) işin (1) ni inta.c etmiş ve geriye Ilmlan (4) iş gele
cek Içtimaa intikal etıni.ftir. 
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'l'AKR1RLER 

1'okad (Galib l>ckel) - .A.rzuhal eucüıııeııi

ııin 5 . VI . 1942 tarih ve 57 sayılı Hafta~ık 
karar cetvelind ki 3 19 sayılı kararm ımı· 

Muamelesi 

ınt Ifeyette müzakeresine cloh 1 . . Vl . 1943 tarihinde sahihi tara
l'ındaıı geri alıumışin·. 

No. Hu1asası 

4-jlO Bingöl (Feı·idun Fikri Dü.~ünsel) - Arzubul eıHıünı<'
ninin 28. VI. 1943 tarihli Haftalık lmrar cetvelin
d ki 326 sayılı kal'aı·m Uroturu IIeyettl' ıuüzal;.t>ı·e. ine 

Muamelesi 

dair ı.:m•üıno11deılir. 

4/12 Antalya (Hikmet Turhan Dağlıoğln) - Arzuhal cn
ciiıneuinin 6 . IX. 1943 tarihli Haftalık ka ı- ;ı ı· <'Cl vc
Jiııdeki 538 sayılr kararın Umumi Heyettc nıüza.kere-
sine dair l ~ııl'iinıl•tıdeıliı·. 

4jl::l Antalya (Tayfur Sökıneıı) - Anmhal enciinıeniııiıı 

6 . IX. 1943 tat•ihli llaftalık kaı·aı· C('tveliudeki 53 
sayılı kararnı Umumi 11eyette ıııüzakeresine claiı· 

D:VI D:VII 

5/1 5/1 

Hulfusası 

MUHTELİF RVRA K 

Rasim Asım ile .Mul'taza Kaptan alllarındaki 
iki yurttaşa ait olan ınotör haklmıda Ar-

l~ndinıcnı lt•dir. 

J\.Iuaınclesi 

zuhal eneümeui mazbııtasr Eııcümcndedir. 

4 890 8 mart 1943 taı•ihinde Encümeude lmlunan arzuhaUer. 
3 803 8 mart 1943 tarihinden 1 ikincite.şrin 1943 tarihiıle kadar Encümem> gelen arzu!haller. 

8 693 
8 745 Veltaletlerden ~€'len U.l'ıulıall~r. 

L7 438 
3 Enciimenlerden geleıı .arwhaller. 

17 441 
8 627 Velcaletlore gönderilen ıarzuhaller. 
'---

8814. 
1 Enriimenlere gönderilen orzulıaller. 

'----
8 813 
•l 648 ı a.rara ra.ptedilen arzuhallor. 
'---

4 165 Encüınende bulunan aı·zuhaller. 
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BU'TÇE ENOUMENl 

Re is : Qo rum lsınel Eker 
Rs. V. Kastamonu Tahsin Goşka,n 
J.1l. Af. : Afıığla II üsnii K itabcı 
Ka. : lstambnl J1' a lcihe. Oyrnen 

~imasyn 
Antalya 
~1ydw 
Balıkes ir 
Bitl1's 
Bursrr 
(!anakkale 
Dil!arlmku· 
Diynrluıkır 
Edit'11B 
Giresun 
Giresu.n 
Hatcıy 
t.~pm-ta 
fstnrıbul 
fsf nnlml 

Al i ]( f' 'IIWl } 7 i,rjı'to.f/ln f zm,i'l' 
X urullah lt8al 8u·111P.I' Kayse1'1: 
ril. Rrıfel A lpnwn Konya 
S ii re y ya 01·gee·ı rM ı K iitahya 
l1iilrı111 O.cww Kida.h,IJrt. 
Dr. Sad i .B owulc .. ~Iwlisa, 
Srtdı.k Tahsin A?·sal Ma.;·din 
R iiştii Belc·it Samsun 
ı, rı rrf UT-zığ 'fokad 
.1[ o h 111111 N t'd i111 O ii nrl-ii.'wlpTokail 
Jfiinir Akktf/Jff· 'Pı·11.bzon 
A/fPf Sayul' Yozwuı 
Tfmnrli Srl~·uk Yoz.rJarl 
.lfiikrJ-rr>w Krırrrrı,ijru; Zonvulrllık 
!TiiRnii Korfr'l Zoııquldak 
!sm o il Tl o k ln O llwı r.n 

J.li ii ni J' Bi1·sel 
Faik Baysal 
Dr. Sadi !?·mak 
Hamıid Pekcan 
Alaettin Ti1·ido,ijl u 
Ti'ailı Km·doğl11 
Rıza ETten 
M e'nıed Ali Y ih ·ii.JN· r 
Halid Na.zllli J eşuı.t:r 
Rrf'ilı' A lmır.f, RfWf'?l,ffif 

Jf. 8 ii rt' .IJ/Ja. A um n m· 
8ı1T1 !çöz 
.1hmed Sungur 
E m in E !'işi l'.fJ il 
H azı 111 Af ı f K u ll 11 ra lı· 

Encümen, 107 (80 layiha, 13 teklif, 12 tezkere, 2 takrir) l.'fin (87) sini intaç etmiş ve geriye ka
Lan (20) i~ gelecek İçtimaa devrolunmuştur. 

Mo. 

1/ 1 

1/ 2 

1; 8 

1/4-

Bulasası 

T ıAYIJT.\LAR 

1!)..1.:{ mali ~· ılı ~lnvazı• ııci nmıımiy kununıı lii.vilııı!;ı 

Rı•dcu tcı·hiy,•si umuııı müdürlüğii 19-!3 mail yılı 

Bütc:P luınuım liiyihası 

U ·vlet drıııiı~ ullıırı VI' limanlan iı;ıletıııe urunın ıııii 

ılürlüğü 1 !'lı :~ m ;ı li y ılı Blit ı;<' kımunu layihaRr 

Df'vh•t ıle n izyollıın i~lr1 ııw ııııwııı 

mali' yrlı l:Hitçt· karıuıın layihası 

1/G . l>c\'ll't ha\'ayollan uınunı miirllirlii~ii 1!>-J.:l ıııali yılı 
Bütı:ı' kaıınmı Jfiy ihası 

. 1/ !i Dr\I P1 linıaıılun i~lt'lııı<· llllllinı nıüdül'lüğii l!l..J.:1 mali 
y ılı Bilt<;c ltanwıu lay ihmn 

Muamelesi 

27 . V . 194~ tarihimle 4420 aayılı 

kanun olal'n k kabul etlilırıiştir. 

7 . V . 19+3 tarihinde 4404 sayılı 
kaııuıı olıı.r:ık 1Hı hnl edilmiştir. 

~ı . y · . 19·n ta ı·ihindc 4418 sayılı 
l«ıııuıı ıılaı ·ak kabul edilmiştir. 

1-t . V . 194:1 tarihinele 44Ll sayılr 

luunuı olaı·ak kablıl edilmiştir. 

:~ ·. Y . 194a tarihinde HOl :-ıııyılı 

knnun olarak kabul dilnıiı;ıtil'. 

J 2 . V . 194:3 tat·ihlnde 4410 ı:ıayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. H u llsası -1/7 Hndnt. vr sahiller ı;ıhlıat ıımıım nıi.idi.irliiğil 194.3 mu. 

li yrh Bütı:e 'kannıı11 liiyihası ,.. -

l/8 

1/9 

1/10 

lııhisııl'lnr ıınınnı mii<liil'liiif"ii Hl.ı~ mali yılı Biitı;ı> kıt· 

nnnu layihasr 

Orman unmm miiılüı·lii~ii 1043 mali yılı Bütçe ka
nunu lU~'ihmn 

Post H, tdara f ve h•lrfoıı ıımunı ıni.inürlüğii J !l4~ mali 
~·ılı nuh:<' kaınımı lfıyihası 

1/11 Yııkıflar ıınıunı müdürlüğü ın.ı:~ ıııali yılı Biltt:l' ku
mınu Hi.yi'hasr 

1/15 

1/26 

Kuvvetli tayuı kauununıın 3 nei.i maddesine hiı· fıkra 
<'klt>umcsi hıı.kkrnda. 

1942 mali yılı Um·azrnei umnmiye kanununa bağlı 
( .\) işaretli cet\,cldc tlr-ği.;iklik yapılmAsma daiı· 

1/27 llı>vll't d<~ mi ı·.vollan vr limanları işlcl.ıne um um mii
cliirliiğii 1942 ına.li yılı hiit~rsiııdc değişiklik yapıl

ınıısı nu da i ı· 

1/30 Tapu ve kadastı·o umtLm ınüdürlüğii Teşkilat ve va
zi.felcrinc dair olan 2997 sayılı kanunun 5 nci mad· 
de.<ıiyle 3656 sayılr kanuna 'ha~lı 1 sayılı cetvel<ll' 

Muamelesi 

~O . V . 1943 tarihinıle 4400 sayılı 
l·wnun o] orak lnı.bul edilmişi ir. 

!l . V . 1943 tarihinde 440~ :,ıayılı 

kanun olımıl<: kabul Nlilro~tir. 

17 . Y . 1943 tarihinde 4414 ııayılı 

kınıuıı olıırak kabul edilmi.şHr. 
- - -

~1 . V . 1943 tarihinde 4419 sayılı 
lmnnn olarak kabul edilmiştir. 

2 . V . 1943 tarihindP 4425 sayrlı 

]\anun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12 . TV . 1943 turihiııd 43'91 sayılı 

kım un olarak ka bul eclilnıi~tir. ---
14 . lV . 1943 tarihinde 4392 sayılr 
kanun olarak kabul edilm~tir. 

ıll•ğiı;ıiklik .'·apılması lıal\kındıı 17 . Y . 1943 tarihinrl<.~ 4-J.l2 ve 4413 
ı;a~'llı kanun olarak knlml rdilmiştir. 

1/33 l1'PvkaliH.le vaziyet dolay1siyle baır veı·gi ve resim le
ro zam icrasma dııir nlan 382R, 4040 ve 42211 snyılı 

kanurılanu bazt hüküm lerinin değiştirilm esiııe ve 

lHıu veı·gi ve ı·esinılern yeniden 1-aın icrasma daiı· 17 . V . 1943 tıırihinde 4415 sayılr 

!\anun olarak kabul edilmiştir. 
1/34 tııhisıırlnr uınıuu ınüılürli.iğii 1942 mali yrh hütı:c · 

:-ıindo değişiklik yapılmasına flaie 14 . IV . 1943 tarihinde 4393 sayılı 
kanun olarak kabul eoilınif,'tir. 

1/35 M.illl l\lüdafaa vekalct i 1942 mali yılı büt~~sim 
fevkaiado talısisat verilmesine dair olan 4228 snyılı 
kımuna l'k kanun luyihasr 19 . IV . 1943 1arihinrlt" 4399 sayılı 

knmm olaı·ak kabul rdilmi,tir. 

1/~8 Devlt•t limanlıı.rr işll't.nır. uımını ınüdürliiğii 19-1-2 
mali' yılı bütc:e kanununa bağlı (A) işart>tli (•eh·l'1<1e 
değişiklik yapılnıast hakkmdıı. 

1/39 Posta, telgrar ve telefon unuun ınüdürlüğii 1942 ına-

11 yılı bütçesine bağlı (D) C('1vdiııe b ş ~ iiz muhab('. 

12 . Y . 1943 1aı·ihiııdc 440 sayılı 
luınnn olarak kabul clilm~tir. 



No. 

ı ;.ıo 

1/-1-1 

ı;~:; 
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Hultısası 

ı·cri ilftvesi lıakkmcla 

J!H:.l ıııali yıh .. \ItnazPııei ıııuuıııi:" kııııuııuııa lıııii;lı 

(ı\ ) iı;;aı·etli ı·cot velck dı·ği~iklik yııpılnınsı lıııkloııd:ı 

Dı·Ylı•t . T>e ııizyollaı·ı iı;.lc•tmc uıııuııı miirliiı·liiğii ı !H:! 

ın :ı li ~· ılı h ii t ı; P:·mıdr ı ld:d~ildik ya pılıuıısı lıııl<lu ııılıı 

l>c•vll'l llanıYollıırı l 'ınnın ıııütliidiiğii lfl-1-:! ıııali 

yılı 1 ı il t f;Psiııılı• ı lt-j!iı;-ild il< yıı pılıııusı lı:ıkkınılıı 

lııhisııl'l:ıt• tııııuııı ıııiiıliil'liiğii 1!1~:! nıııli ~· ılı lıiil• ; ~" 
siııdlı dı·fri';'iklik ~ ·ııpılnımn lıaklmııla 

1/ H Orman uııttıııı rııiiıliirliiğil !Ht! mali ,\• ılı l>iltı ; ı~iııılı 

Muamelesi 

:.lH V . l94i! taı·ih i no e IIiikünıct 1 a
rııt'nıclıııı ~pı·i alıııını~tıı· 

:!. ' . \ ' . ı !14:{ tarilıiııdı· ·H2:l sayılı 

k:ııınıı olıınık kıılıııl l'ılilmi~tiı·. 

1:! \ ' . l !H:; taı·ihiııdt• HUti sayılı 

luııııırı o:ıı nı k kıı lııı 1 N li !ın iştiı·. 

ı:! , \' .. ıu.ı:ı taı·ıhiııılr H07 sayılı 

k;ııı11ıı oiHnıı< knhul Nlilnıi~tir. 

7 . \ . ın.ı.:ı tanlıiııcle .uu;> ı,ıayılı 

kaıııııı ıılııı·ak loılıııl ı·dilıniı;ıtiı·. 

ıH?iı;;iklik ~ııpılma~ına claiı· :; . \' . 19!:{ trihiıulo 4402 ı:ıuyılı 

lwıııııı oıııı·al< l<abııl l'clilıniştiı·. 

l ;·+~ı Yakı[laı· uııınııı ıııiidüı·liiğ-ii. ın-ı.~ ınııli ~·ılı lıiitı:ı·siıı -

dı! clPğişiklik ;vapılııııısı hııkkıııılıı 1:! . ,~ . IH4:l tnl'ihiıııle 440!) ı-ıayılı 

l;;ııııın ıılal'nk l<nhııl ııılilıııi~tir. 

1/ H) ~\..,f<t>l'i salıı·u postıılnl'llıılıı ıııiistahı!Pııı postu. lı·l 

ı.rrar n• 1cll'fon iı\ııı·C'si ıııt'ıııurlıırııuı paı·usıı pfhisc 
nı·ilıncsi lıakkmda i . \"ll . I!H:1 taı·ihinılt> <H5fi xnyılı 

lwıııın ıılaı·ııl< kıılıııl cılilnıiştiı·. 

1/ 47 !stiklal hal'lıi nıftlfılleriııe vcrill'cf'k JHı.ra nıül<iifntı 
hakkında 

1/ 4:-{ alıi:vc ıııüiliirlPrinin df'Yir ma~ı·aflamıa ılair 11lıııı 

'Hıf)fı sıı~·ılr kanıınıın ılC'ğiştirilını'Hi hakkınıla 

1/ FIO .\skı-ı·i ıııı•nııııı ııııtıfHknlaı· lıakkıııdnki 1110 sa~· ılı 

1~ . YI Hı~a tıırihinde 4441 ıın.yrh 

kaıııtıı olarak ltıılml edilmiştir. 

H . YI f . 1 !14:3 tarihinde 4465 sayılı 
kuııtııı ıılııı·al< kalıul C'Clilıniştir. 

lwıııırı;ı l'k l<:ııııııı llı~· ihıısı li . l X . 1 rı..ı-:1 tıu·ilıinde 44H7 ı-ıayılı 
kaıııııı oıaı·ıık l<ıılıııl eılilttıiştiı·. 

l j !ll AskC'ri şofiir \C' sııııatl<iiı·lnı·a \' C!dlı•C'C'k iiı·ı·pt H 

yı·nııi~·eii'J' lınkkıııılııl<i 1:.!7~ sarılı ktllllllllll1 2 ıwi 

nıaclılPsinin f]Pğiştirilııwsiıı .. dııit· 

lj!i:{ Bilıiııııım askı · ri ııı;iliıllPı·iıı tı • rfihiıır• ılair :151 sa:·ılı 
kaııımıııı 11 tll'i ıııadılı•siıı<' lııığ"lı t-ıııral. ı•rt\t'liniıı 

lıt·!;'İnPi ılPrı·ı·ıı ıııiılfı 1 i.n·t ]pı · i a ı·ıısııııı lı i ı· ı:ıkı·a ilih·Psi 

ııı . Yrr . HH!1tnl'ilıinıh• 447!) ı-ayılı 

lwnuıı ıılıınık hnhııl <>clilmiştir. 

lıakh ıııcl11 1-:ıwiiıııt'ıHl<•ılir. 

1/ :11 Drniuıltı genıilı·ı·iııılP \'ı· :1\ı·ı lıııtlıınıııla nıiio.ıtıılıılı ' ııı 

ılr•ııi;, ıwı·soııC'liıw sPt'ı>nl1•. rıı:ıııı • \'111 \(' tathikııtlaı·ılıı 

wri1ııı·pk lıuzrr ıı;ıJu hnldmııl:ı 

ljna Tiiı'kiyı• ( !uınhuriyPt \lı·ı ·kı-z lıunkıısı kannmııııı•ı 

nıtt\':ıkkat ıır:i nıaddC'sııHIPki ıııiicldrtiu nzatılıııao.ını;ı 

ı!l \'1 ı . tn4:l tııı·ihinıle 44:1:10 :-ıayılı 

l<nııuıı cılcırnl< kobııl edilmiştir. 
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N'o. Hulasası 

1 / fi..j. 

1/ 67 

Jair olan H97 sayılı kanuna ek 'kanun liiyiba.sı 

])p, h,t deııizyolları i~letnıe nınnın müdiidüğü 194 .... 
nınli ~· ılı lıiih;r~indc lh•ğişiklik yııpılnıası hakkında 

MüfcUiş ve inüfcHiş muavinlerinin yevmiye ve lıar
cıralılııı·ınn daiı· olan fl!)fl sayılr kannnn ek kımnn 
layihnsı 

116 1'ieaı-eL \' t'kaleti 'fcşkiliLL ve va.zil't>lt'ı·ine dair olaıı 

Muamelesi 

7 . Yl . 194:3 tarihinde 4431 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

~1 . V . 1943 tarihinele 4417 sayılı 
loınnn olarak kabul edilmiştir. 

18 . \TI . 1943 lariliinde 4440 sayılı 
l\anun olarak kabul ellilmiştir. 

361-1. S!Q'Tlı kan n na ek kıımın liiyihası ~ı . n . Hl-!3 taıilıinJe 4442 ayrh 

1/ 6!1 

1/ 70 

l / 7!J 

1/77 

Dn.hiliyl' \'ckaleti nwı·Jn.z teşkilatı vÖ vazifeleri hak
kında'l'i 16:!-! ıoıııyılı lwnuıı ilc bu kaıınım tadil eden 
~!l3l, 30-lH ve ::1571 snyıh kanunlarda değişiklik yu
pılıııasına w~ 16~ -1 sayılı kanıma lıir matlde e1den
nıesine dair 

De\'h' t memurları nylıklarının le"hit ve teadiilii hak
kınchıki 36!16 nı buna ek 38 sayrlr kanunlara h:ığ'lı 

e~t.vellc.>rin Dahili;rc vekiilct i kıımnnda değişiklik ya
pılnıasına dair 

Higadiç kaazsmm lt•şkilin dair 

])t;vlL•t komıcı·v:ıtuvaı·ı ve Riyaset.i 'umhur filaruıv-
rıik orkestru'it ıııiit cdavil serınııyı>::ıi hnkkmda 

1/ 78 MUna1m1ilt vekalt,ti 19..J.2 mali yılt !Jütc;e. inde deği
ı;ıiklik yapılması lıukkında 

lj79 Mütbadelc ve lL•l'fiz i~l<'rinin kati tn.-.fi~ esi ve intacı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

28 . V[ . 1943 tarihinde 4445 sayılı 
kanun olara k kabul edilmiştir. 

~ ' . Yl . 1943 tarihinde 4446 sayılı 
kanun olarak kabul ediJmiştir. 
2H . Vi . 1'943 tarihinde 4444 sayılr 
knmuı olaı·ak kabul ediJınjştir. 

:.!H . YT . Hl-!3 1 arihinJ.e 4450 sayılı 
lcnnnn olara k k n bul edilmişi ir. 

2H . . 1943 tarihinde 4421 sayılr 

kanun olarak kalınl edilmiştir. 

ha1dcıııdaki 1771 sayılı kanunıı. (\k lmıuın l:iyilıası HI . Vll . 194:1 tııl'ihindo Maliye cn
<'iinıcııüw. 

l /~U Post n, t elgı·o.f ve tddon tunu nı. nıü<lürliiğü 19-1-2 mn lı 
yılt bütc:esindc ı1<'ğişikl ik yapılınıısı hıı kkıncla 2H . V . L9-!:J taı·ihiw1e 442:1 , n yılı 

l<nnun olaı·ak lcalıul edilmiştir. 

ljH l IH42 ııınli yıJı ıııuva.zeuei twınıııiye kaıınnnna bıığlt 
(A) işaretli t•PlYcldc değ~iklik yapılnıast hııklmıtla 2H . V . 1943 tnnilıintlc 4421 Slıyılı 

kıınuııla bil'leştirilerek kabtti edil
miştir. 

l/~2 J!hl3 mnll yılr hltıvnz('lwi uıııunıiy<' kauunnna bağlı 
tA) işaretli cetvelill M:illı Müdafaa veldileti kısmma 
120 000 000 lira fcvkaHlde tnhsisat \'erilmesi hak
kında 

1/8~ Devlet nıeumrlaı·ı aylıklAI'llı.m tevhit 'e 1eadülü bak
kındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvelle-

~8 . . 19-:1:3 tarihinde 4424 sayılı 
kanun olarak kabul edi l miştir. 

- ........ 



No. 
- lOA-

Hulbası Muamelesi 

rin Adliye vekaleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair 14 . Vll . 1943 tarihinue 4461 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ Hi 1942 mali yılı muvazenei umunıiye kammuıu.ı bağlı 

(A) işaretli cetvelde rleğjş.iklik yapılması hakkında :28 . V . 1!)43 larihinJc 4421 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ıniştir. 

l j HO Bazı zimwetlerin affı hakkında Encümenclcdiı·. 

1/ !H Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkil für hak- • , 
kmdaki 3424 sayılı kanunda değişiklik yapılmasma 
ve bu kanuna bazı madileler eldenmesine dair lll . Vli . 1943 tarihinde H67 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/9:3 Başvekalet teşkilatı hukkruda 2:.1 . Vl . 1943 taribinde 4442 saytlı j 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/94 Mamnk Gaz ma..o;ıke .fabrikasıııın Milli Müdafna veku -

letiııe nevı·i hal{kmclo. 14 . VTI . 1943 tal.\iltinde 4466 sayılı 
luuıuıı olarak kabul edilmiştiı· . 

1/ 99 Oümrük ve lnhisarlaı· vekaleti teşkilat ve va:r.ifelC!ı · i 
hakkındaki 2825 sayJiı kanuna ek kanun layihaıır :10 . YJ . 1943 tarihinilc 4451 sayıl 

kuuun olıu·nk kabul edilmiştir. 

1/107 Ül'du motörlü silah ve vmııtalavıııda ktıllaıuJacak iiıc
t•etli sivil makinist ve şoförlere er malhusntı n teç
hizatı verilmesine dAh· lô . VII . 1943 taı·ihinJe 4471 sayıl 

kanun olarak kalıtü edilmiştir. 

Encüınendedir. 1/10 
zyııo 

Rasathane kanunu layilıası 
4122 ve 4304 sayılı kanwılarda değişiklik yapılması 
hakkında 16 . VU . J9J:3 taribinde 4469 Rayı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/111 Mesleki ve teknik okullar açılması ve mevcnllarınm ·· 

büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılr kanuna ek ka-

1/112 

1 j llfi 

1/ 116 

nun layihast J B . VlJ . 1943 tnrihinde 4470 ımyı 
kaıımt olarak kalııü edilmiştir. 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hıllc
kmda 

Devlet memurları aylıklarının levlıit ve tendülii hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun layihasr 
lnekhanelere 2654 ınıyılı kanun hükümlel'in<' göre 
mütedavil semıaye verilmesi hakkında 

lG . Vll . 1'!.143 tarihinde 4472 sayı. 

kamoı olaı·ak knlıul t>rlilmiştir. 

Enriimendrıliı·. 

19 . VIJ . 194:3 tal'ihinde 4482 sayı) 
ı,annn olarak ka.bnl edilmiştir . 

1/ 118 İktisadi Devlet teşekkülleri memurlan Tekaiit snıı · 
dığt hakkındaki 4222 sayılı kRnuna ok kanım lfıyi. 

1/119 

hast 19 . vır . 1943 tarihinde 4477 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm Devletçe iş· 
!ettirilmesi hakkındaki 3 67 sayılı kanuna <'k kannn 
l§.Y,ihast 19 . VII . 1943 tarihinde 4476 sa~l 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1 j ı21 

ı; ı~i 

ı ; ı~H 

ı l:.l[l 

1/ 1 :l:3 

ı09 
HulAsası 

nıınlHılnr \ ' C Devlet müesseseleri memurlaı·ı aylıkln 

ı · ırıın tı• ,· hit 'e tl'ııdüJü hnkkııı clı:ıki ::ır.sn sıı~· ılı kn 
ıınıın ek kanun lfıyihnsr 

' rcknik ziı•aat ve Telmik lıah<:<' okııllnn lınldnııdn 

Dahiliye nwınurları knıınuuıın bir ınadıle e ıdeııııH'· 

ı;ino dair 

Devlet ıueıııurlııı · ı aylıklannın t ,·hit V<' teııdiilii 

hnkkmdaki 36!l6 vo buna ek :l R say1lr kanunlnı·ıı 

hnğh cetvellerin Dnhiliye v kn.leti kı. mmdn deği

şiklik yaprhııosına claiı· 4ı..J.6 snyılı kaınııııı Pk knımıı 
layihast 

J9-i3 ınalt yılt :Muvaz<'nei mntmıiye kauuııuıııı bnğlı 

(A) işaretli cetvelin Maarif vekilieti kısmrn<lıı cl<· 
ğişiklik yapılmasma dair 

Ziraat. vekuleti teşkilfıtımn nnkil ve teknik işlf'fnı<• 

Yıııutalat'iyle teçhizi hakkında 

1/ l:lG lstuıılml Üniveı'Site. i tedris kısmmn 4 ordiMı ·yüı, 
prufeı-ıör ile bit• l'Öntgmı mütrha. sısı ekleıınH•ııi hıık -

Muamele:ı~i 

l!l . \ ' 1 [ . 194:) tarihinıle 447 saYJlı 

kııınuı ıılııı ·ak kabul eclilıniştiı·. 
ı !1 . n J . 194:3 tarilıinde ..J.-l86 sayılı 
k:ımın olnrak kalnıl edilmiştir. 

10 . IX . )9-tl lnı·ilıin<le +l8fl sııyılı 
knııuıı olarıık kahul Nlilıııişt i ı· . 

1() . \'ll . 194:3 tal'ihindo 4:468 sayrlı 

kmnnı nlm·nl< knlml orlilmiştiı·. 

j(). nı. 19-1-:~ taı·ihiıulc 4474 sayılı 
kaının nlıırak kabul eclilmiştiı· . 

1!) . \'JJ . 19-1:3 taı· ilıiııd<· +!81 sayılı 
kaınm nlnı·ak kabul eılilmiştiı·. 

kındn li . IX . L!)..J,;~ tarihitHlı> 44!Hi sayılı 

knııuıı olnrnk kalıni Nlilıııiştiı·. 

ı ; ı !li 

lj13 

Vakıf zeytinlikler \' C oı·ınanlar ren \'(' nıulıııl'azu 

menıul'lanna hayvan yem bedeli yerihn('t-;i hakkıııılıı 

Ankara'da bir fen fnlcüJ1eRi knı·1ıhua ı hakkıntin 

1943 mali yıh M'twazenei umumiy kanununa lınt{ıı 

cetvelleı·de değişiklik yapılmast haklmıdn 

1/ 140 1943 mali yrh Mnvazeııei nmıuııiye knnuııuHU lıa~lı 
(A) işaretli cetvelin :MiUi Müuafau vt>kalt•ti kısıııııııı 

(evkalade tahsisat verilmesi lıakkmtlaki -l- -I:N r-ıa~rılı 

kanıma ek kanun liiyihası 

Jj l.Jl Devlet memurları aylıklarınııı tevhit. H tt>:ııliiliiıı(• 

dnir 3656 ve 3 R8 sayılı kanunlara bnğlt rctv!'llcı·in 
Mııarif vekilliğine nit kısımlarıııcln değişiklik ynptl· 

mııR\ hnkkınclo. 

l.ıiınu.ıılıırını.za sığıumiş olan Fı·amıız geuıiı'eı · iniıı sn 
tın alınması hakkında. 

ı~ ııı·ii ıııcuı leuir. 
17 . fX . 1943 tarihinde 4-1-92 Rayılı 

kıııııııı olıımk knbııl eclilmiştiı·. 

17 . ı X . HIJ:~ tsıı·iltiııde 4498 ıınyılı 

lwııuıı ulıu·ak kahnl dilmiştil' . 

ı:ı . lX . 194:! laı·ilıiuJe 4490 sayılı 
kııııtııı cılımlk luıhnl edilmiştiı- . 

17 . ı X . 1943 tal'ihinde 4496 sayılı 
kamuıla uiı·leştirilerek kabul edil

miştil'. 

l!i . L y . 19-ta tarihiııJc 4!91 sayılı 
kııınııı olııra k kabu1 edilın.iştiı·. 
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No. H ulB.sruıı Muamelesi 

1j14:J Gazi Orta Öğretmen okulu ve Terhiye Enstitüsü 
kailrolan hakkında 17 . 1 X . ] 943 tarihinde 4495 sayJlt 

knıııııı nlarak kabul edilmiştir. 

ljt.ı.ı lıüanlıtıl t'ni\"f'ı·sitrı-:i lıinalaı·mırı yaptıl'llıHa.<;ı lıak-
kında ll . lX . 1943 tarihinde 4499 so.yıh 

kanun olnı·ıı.k kabul edilmiştir. 

1/145 Devlet memurları aylıklannın tevhit ve t"arliilünr 
dair Qlan 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 38RR 
sayılı kanuna bağlı cetvelierin Nafiıı. \'eknleti kıs-

mmdıı değişiklik ynpılmatıı hakkında l7 . JX . 194-J taı·ihinde 4-!9~ sayıh 

knnun olarak kabul edilmiştir. 

1/147 ınumi mnvazeneye dahil dairelerle bunlara bağlı 
müessese ve teşekküllerden ayhk alanlara bir defaya 
mahsus olmak üzt>ı•e ıııaaş, Ü<'ı·et Ye tahsi~atlaı·ıııın 

biı· aylık tu1arının ilitvetrn nl'ilınesi hıı.kkmda 17 . TX . 1!)43 tnı·ihinde 4500 sayılı 
kıııınn olnı·ak kabul edilmiştir. 

1jl4H Varlık vergisi hakkındaki 4:l0ii srryılı koıHııın 

kanım liiyihası 

ek ~ · , 

2/1 

.. :\ ... 

1.tar Heyeti, Bi.i,.vük Millrt M<·clisi fizal'ınnı tıılısi
ı-ıat ve haı·cırııhları hakkındaki 17!)7 sayılı knımıııııı 

hiı·inci maddesinin snıııına hiı· fıkra tokll'ııııırsiııe tlnil' 

Idare Heyeti, Riynsdi Cuıııhm· 1942 ıııııli yılı lıiit
<;et~iıı<le ıleği~iklik ynpılnııısmn rlair 

lılaı·r Hryeti, nüyük Millrt MN•liı-ıi l!'l-1~ nıali .vılı 
hiit<:esirıde dı•ğ-işiklik yapılııııısıııa daiı· 

:.!/.! l•jski~rlıil' (hzet Aruknıı) - ~o~e ve l<i)pı·i'ıl<·ı· kıııııı
ıııınıuı lınzı maddelPrinin tııdili lıııkkınclaki lHKı sıı

yılı knrnına (•k l{alituı lt>klifi 

~/5 1\~tıtyıl (Dr. Usmnn !)cv ki lllnduğ) - 1stıııılıııl ı;ıeh · 
rt'ıııaııeti ve lwlı>diyeı-ıiııdl' zul>ıtııi lwlerliyı> lıiwıetiııi 

iı:ıı r<leıı ıııl'lııurlnrııı rvvt'l<'e üeretlf.' lo(l'ı:t'ıı hizıııı·t 

ırıiitldetleı·inin tekaüf lükll'l'i }ı('ı-ıahında suyılırınsmn 

17 . 1 X . 1943 tarihinde 4501 sayılı 

kıııııııı nlarak kabul cdilnı.iştir. 

· ',ı 

~ti . ı ır . 194-:l t.al'ilıi nde 4387 snyılı 
kanun ıılıınıl' kabııl eıHlınıiş1ir. 

2fi . lll . 1!l.~:J tarihinde 4378 sayılı 
knııuıı ol11ı·ıık kabul ı><lilıniştiı·. 

1:.? . ı Y . HJ.J :1 ta ı·i hi nu c 4391 ııayılı 
l<nınıııln lıil'loşıiı·ilt•rek kahul eelil
nı İ !;ıl i 1'. 

:11 . \ ' . 19-ı:ı lnı·ihiııde .,t..,ı.27 sayıh 

l<aııuıı olaı·ak knbnl eılilodştir. 

flair gıwüııı c11d fl ir. 
2/0 KocaeLi (llll'lılıinı '!'olon) • Dt~vlet~c pnı·ıısız nı·ill'· 

cek giyiın eşynsı hakkındaki 4;j06 sn yılı ko ıııın uıı 
h n yrat hadernesine de teşmiline d ait· 1 O . \' l l . l !14:! tarihinıle 4484 ve 

..J.4~fi Rayılı kaının olarak kabul edil
tniljth. 



No. 

2/ 8 

2/ !l 

2/JO 
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HulA.Iası 

tJ.iresıuı (İsmail Sabuncu) - Kazanç vergısı kaııu
ııtıınuı 3840 sayılı kaııtmla muatldcl 13 ıwii nıad<lPsi
ııin (B) fıkraımllu değiştirilmesi lıakkmda 
Jelare Heyeti - Devlet memurları aylıkla.mun 1evlıit 
ve tcadülü hakkındaki :3656 SaYJh kanuna ek :~81'1~ 

sayılı kamuıa. bağlr 1 numaralı cctvcliıl Mmt saray
lar müdürliiğü lwmmun değiştirilmesine dalı· 
lllare Heyeti, Rüyük Millet Mı•l•lisi J942 milli yılı 
hütrr;sindo rleğiı;ıiklik yapılmıası hnldunilıı 

2/ 13 ldanı Ileyeli, Rii.yük Millet. 1\fı'r.lisi 1942 mali .vılı 
hii1ı~csindc ıkğiı;ıikli], ynpılıııııı-~ı lı<ıkl\lııılıı 

2/14 ldaro Hcyct,iı Büyük :Millet Meclisi ıncınnı·larının 
tc.,kiHitma daiı· 3552 sayılr kanuna ek kanun teklifi 

2/ 16 İ u are Heyeti, Ri yaseti 'ttm h ur teşltilat kaıı ununda 
değişiklik yaP,Jlması hakkmdaki 3568 sayılı kanuna 
ba.ğlr 1 sayılr cetvelde dPğişiklik yaplınası hakkında 

2/20 İdare Heyeti, Büyük [illet Meclisi 1943 mali yılı 

hütçPsinde değişiklik yııpılması hakkıll<'ln 

D:V( D:VII 

3; 534 !J/ 21 

Hullisası 

'l'EZKERELER 

"Mücbir Y' za.ruri sehcpl•r dolaYJ ·iyle takiıı 
vo tahsiline imkan görillemeyen lJOı·r:lal'llı 

Mua.melesi 

F.ıı,.i.inı f'ndcı 1 ir. 

• 

2ı-l . V . 194:3 laribinde 4421 sayılr 

ka.nuııhı birleşt.iri]e:rek kabul erlil
miştiı·. 

3R . Y . 1943 tarihinde 4421 sayılı 

karıuıı olara k kahul edilmiştir. 

21:! . VI . J 943 tarihinde 4448 sayılr 
kanun olarak kabnl cdHmiştir. 

14 . Y U . 1943 tarihinde 4462 sayili 
kanun olarak kabul ediılnıiştir. 

t7 . lX . 1943 taribinde 4498 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul dil
miştir. 

Muamelesi 

1erkininc dıür Ba.5vekalet h•zl~ •resi EHeiiınt•nd •dir. 

No. Hulasasr Muamelesi 

3/2H Bcll'djyelerc tt•vdi olunıuı wızifelerin tanzim ve ra
kibi i~iu Dahiliy ' v kaletinde kurulmuş olan büro 
kadrosırnun tasdikr hakimula Ba.~vckfilet t zkerooi Endimcııdetlir. 

3/ 30 Dritauya 1mparatol'luğu ile Amerika'dan ynpTlacıık 
i1 halatı 1 ertip ve tanzim iı;iıı Hal'iciye Yeka.Jetin<le 
knnılmuş olan komisyon emı·inc ' ' rilcn iki daktilu 
kadrosunun tasdikına d ai t• Başvekıllet tczkeı·esi Eıwiiıııt-• ııdedir. 

3/ 31 Devlet eliyle zirai işletmelPr kurnlmasım temin et
mek için Ziraat vcka.letine bağh zirai komhinaların 
merkez ve taşı·a teşkilatı knclrosunnn tasdik1 hak-
kmda BaşvakaJet tezkoresi Encümendedir. 
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No. Hul!Sası 

S/R3 Ilnl'iciye vekalctindc kmulmnş olan (Ticari ve ıııııli 

anlaşmalar müzakere heyeti) kadru::ıuııun tusdikı 

Muamelesi 

lıa.kkmda Daı,ı,·ekalet ter.keresi Ew•iinıt· nd(!diı·. 

3/ :1+ TTariciyc vckttlet iııdc kurnlınıış olan ( Tirari \ ' C' nı ali 
aulaşmalaJ' ıııiir.akeı·e lıeyeti ) kadrosuntın tııı.rlikı 

hakkınrla Bıışvekalet. tezkerı:.-ııi J ·~ıwilıııeıırkclir. 

:l/~li • Milli Konmma rliıvalnrıııı ~örınekle vazii'el<'nclirilerı 

husnsi ve asliye mahkenıPleriııe Yerilen tabsisaltan 
.' · apılan tt-·di,\· atı trtkik !'lınclk iizcro kurulan hiiro 
kadmsuımn tm1dikı hakionda Bıı~· ı·k;ı le1. t l' 7.kercsi Eıwiiıru•ıHll'di ı·. 

:vs:J J)pvJet memui'IHrı ıı.vlıklııı·ının tevhit vr teadüliiıw 

clııir olıın 3flfili sayılı kıımııııııı 10 nı·u mııilrl<:'Rinin 

ı .erNiri lıııkkıııclıı Bııı:;vrk~lrt fl' i'.ktonısi r; . IX . 194(:1 tarihinde 1354 sayılı 
kat'nr olarak l<ahul edilmiştir. 

:!ji).J. Askeri Vl' mülki T<•kıı.iit knıııııınıııııı 46 nc•ı maddesi 
nin tet'sil'i lıukkınua Hı:ı .~vrki\ll't tezk1•resi 

3/ 6:3 Askeri ve mülki Tı·k~ıiit kııııuııutıuıı 42 nei maddesi
nin (B ,·e (' ) fıhıılannın trfsiri hakkmua Divaııı 

14 . VJT . J!)..ı:3 tal'ilıinde Maliye en
l·. iimeııine. 

ııııılıasehat riyas<•l i ll'zkrr·esi Encüıııcmlrrlir. 
3/!.15 ~luıı~ kamınuua ı•k 4:161 sııyılı k<tııtınun hazı ınadtll·-

1 •rini değjşlirı>n .t:-ıJ l snyıh kanunun hirinci ınaCirlc -

Miniıı trfsiı·iııt• d.aiı· Hnı;;vekalet tezkeresi Encüm ndcclir. 

3/97 11üchir ve zaruri sı•lı(•plı>r dolayısi.dc takip ve hıhı.i 

line imkan göı·üienıiyrıı bor~laı·ııı t-erkiııiııe dair Buı;ı-
vrkalet tezkeresi l'~nı•\lınendedir. 

D : VI D:VU 

.ı;ıo 

Jhılfısası 

T.\KRtRLEH 

Tralızon ( ~ırı·ı J>ay) - Karamuı-sal hılkiıııi 

Nuh NPc.vet.f iu Uanıdarlıoğln 'nun t •kaüt mu
anwlı·si hakkında 1 >iv am nnıh~se-hsı.t . riyascti 
ıniitalaa.-ıiyl<' Divanı mnhasebat t•nciimcni 
ınazbatasırıın ikiııci l'ıkrıısınm yeniden f<'l-

Muıınıelosi 

- ---- - ----------

kikı hakkındıı 15 . 1 ~I . 194:1 1 aı·ihinde :Maliye en
eüıııenine. 

No. Hulasası 

4/ 6 Y ozgad ( f\ ını 1 <;iiz) - Oör.l iik~ül ük hakkındaki 3!J58 
sayılı kanıumn mll\akkat ~ n(•i maddc.'lindeki (Biı· 

1 i<•ııı·etJıaııc 1l4;nıak ) ilı:tl'l'Siniıı tef:~iı·iılC' chıiı· 

1\Iuamelesi 

l~ncUıncndedi ı·. 
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DAHtL!YE ENCUMENİ 

Reis : 'l'ckirda,ij 
Rs. 1". : ('uruh 
.ıl/. ı1l. .: Jlorfliıı 
Kr1.. : Styll(tn 

Cl' 111 il U .IJ IN u lm 
A lif Tii~ii n 
J!Jdib Ergin 
('aııid Omt 

Afyon K. 
Anka m 
Antalya 
Ba!tlı'N~ir 
Bol ll 
Bıırsa 
r (1, /1 a}ı'lw 1 e 
fiJ/&,zı!J 
IIJı·ı/f.ntmı 
rJa,ziwı f l~J 
n ii. m ii.wmı f, 
lfala.y 
J Çfl 

Sl(ad Y11rdkoru 
Jt'et•.:i Daldal 
'l'a.1Jj'11 r Siilnıw11 
} . n ft .IJO ı'-.Y f'.Z(( i [ T ZO !/ 
JT((S({I/ ı,'iilı'l'ii Jdal 
Jlrdi11 Oiiı•rndirrn 
J1 if Illi /fJ1',1)f'IIP7i 
ı'-ı'a.lJit Sa.ıJı ro.iJin 
N o k i ,tiP. JiJl.fJ ii 11 

/) 1'. • i/)(/1( l'l'flll/11 (/ll Jf f'f d.· 
Ret n i O ii n·l i 
"l {J(/iii.(Jfllli 'Piirlı'11/f'll 
Rr•filr T\umlfrrn 

](w· s 
Koı1ya. 
K iii ah ya 
Kütuh!Jrı 
Jfrtlalyn 
J/ o 7 otyn, 
,lfrt NT .'i 

' Siiı·d 
Siı w; 
'Jlokarl 
7' J'(({JZOII 

1' o:.qrul 
Zn 11 f/ ttl d nk 

1~ ,'i( (d ():: () .iJ 1( .z 
8 t "/,·i !C ry u n 
Sad ri FJ dr• m 
O 111 f' 1' Bl' d rl'f f i 11 fJ sn/,· f,ı 
J!Jmı·,lloh Barkm1 · 
.ll ll tl al ip ö lı'(',. r*'J 
Ra."ih l\a.7Jlan 

,...,. a r fr·l 7'" ur· a-!f 
Jl i !lif ri ,r.,' ii k rii TJlt ·rla 
rffllib p;.,,.,,, 
/•irtlisf' "'- ilJftllo zo,rJiu 
8 rr 1 i 111 1\or/mi{(Z 
Rif al Yu n{(f r 

Encümen, 17 (12 layiba, 3 teklif, 2.tezkere) i~in (10) nu intn.c etmiş ve geriye ·kalan (7) İ§ 

~t>lf•r·l'k lc :tiıııaıı 1Pı ·lu•dilnıiştir. 

No. J Julil.•wsı 1VT wı uı c 1 Nd 

Tu\ Y lt L\ lı.\H 

ı ,;ı;; ~ehiı· \' e kıısahıılaı·ıln ıııah;ılll' ııınlıtaı· Yt: ihtiyııı· lıı·-

yı•tl('l'i lrşkili hııldundıı Ew·iiıııı•mlt•diı·. 

1 /-ıH ~nhi\'1' ıııiidüı·lt•ı·iııiıı ıiP\'ir · ıııasrııflnı·ına rlair olcııı 

:3ö:ı;s say ılı knııuıınıı ıh•ğ'iştiı·ilııH·l'ii hJıldoııılıı 1-1 . rf 1 . uı-ı.:{ 1aı ·ihiııtlt' HO:i sııyılı 

lmınııı ıılıırak kalml <•clilıııi~t i ı-. 
l ;:>11 Kadastı·o l aııumı lfıyilHısı Eııı·iiııwııclı•cliı·. ~ 

1 11HI lhılı i l i,v<> n•ktılı>ti ııırı·hı trşl<il:itı \' r nızifı-lt'ı·i lıak

.kııııhıki Hi24 sıryılı kıııııııı il<• lıu kaııııım tııılil ı•<lı•ıı 

2531, 3046 ve 3571 nuınaralı katıunlarıla ılı•ğiı:;iklik 

yııpılıuasına "~" Ui~4 sayılı kaııuııu hir 111addc Pklt>ıt· 

nıesiıı dııir 

1/70 De" I ct IIH'liiUtlaı·ı ayiılda nımı trvlıi1· n t NHliilii 
ltakkındııld :-lllfili YI' lnııın ek ::l8, R SiJ,nlı kııımıılııı·u 

bağlı ı•etvelleı·iıı lhıhili,\·t• Yeki\leti kısııııııtla tl(>ği-

:!R . YI . l!J.t:~ torilıinde 4H:i ıııayılı 
knııuıı ol:ırıık kalıni tılilıııi~tiı·. 

şiklik yapılıııa.·muı daiı· 2R . n . w-ı:J tarihinde 4HH ımyıJı 
kaıııın ıılıırtık kabul ctlilıuiştir. 

l ] 7. V ll .1943 tarihinde ldnrc Jmirliğiue scçilım·~lir . 

• 



, 

Nu. 

1/75 

1/88 

- '114-
Hulasa.sı 

Bigadiı,: kazasının trşkiliııc rluir 

Vilayet idaı·t·si kıınununııtı 5H nri ınarldesinr hiı· 

Muıımelesi 

28 . VI . 194H t arihindt' 4444 Rayılı 
l<nııun olanık kcılıul rdilıniştiı·. 

fıkra eklennıesine <lııiı· 9 . VI . 194:3 tııı·ihinclc 44:~H snyılı 

kııııuıı nlnmk lHıbul edilmiştir. 
1/92 

l / 117 

1/122 
1jJ28 

1/ 129 

Devlet şiu·aısı kanuııuııun bazı ıııııdrlelcriniıı dcğir;ı

tirilmesi ve bu kamma bar.ı fılua V(' ıııaclrlrlcı· Pkkn
ınesine daiı· 

Pasaport kannııuııuıı 10 ıı •u ıııııddesiniu tatiiiine dair 
olan 4061 sayrlı kanuna ek kanun layibn · ı 

İhtilaf nıalık ıııeııi lt•ı;;kiliHe tlaiı· 
Dahiliye ınt•mnrlaı·ı kanunnna biı· ırHıdıie cklrıınH'Iiitıı• 

d ait· 

Devlet memurları ayJıkla.rmm h•vlıit ve JearlüHi 
hakkındaki :l656 ve huııa ek :388H sa.yılı kanunlaı·H 

bağlı cetvt>lleı·in Dahiliye veldilcti kı-smı!ıda deği 
şiklik yapılmaswa daiı· 4446 sayılı kanuna ek lmıııııı 
layihası 

• 

:!/ 4 Eskişehir (!zzet Arukan) - Şose ve kiiı,ıriiler kumı
ınınun baZl maddelerinin . tadili hakkındaki 18 2 ı>a 

yılı kanuna ek kannn teklifi 

'2F > Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ) • lstanhul Şeh 
reınaneti vt• belediyesinden r.nll1tai bl'lediyc hiz111ct i
ni i fa erlcn ml'\mul'laı·tıı cvvelce ücn•t le g-ee:: en lı i:r.
ıııel ınüddetlcı·iniıı t 'kniitlükl ri lıN-ınbmtlu sı:ı.yıl

ıuasıua daiı· 

2/ 18 Güıııüşanc (Recai Güreli ) - Köy kanunumuı bazı 

maddelerinin değişi iı·ilıtıesine ve lnı kaııuııa bir ına.cl-

l~ndi.IIH' IIcler[i 1' . 

!i . VII . ın.ı.::ı taı·ilıiııde 445::! sayılı 

knıınıı olarak lHıhnl cf!ilıniştir. 

Bnl•ii.mrnclN1i ı· . 

10 . l X . 19-1:1 tarihinelP 4488 sa y1lı 

loıııun olarak kohul edilmiştir·. 

lG . VII . l!H :~ tarihinde 4468 sayılı 
louııııı olaı·ak lH1hul Nlihnişt i ı· . 

:l l . V . 194:) t arihiııde 44~7 sayı lı 

kaııuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

Hi . \' . 1!l4:J lııı · ihiıırle Muliy <'twi\· 
ıncııiue. 

de ilavesiııe dait- gncümcntledir. 

'L'BZKERELEH. 

:1/ 6 Güun·ük !.arife kuınuıunu değiştiren :31 mayıs 19a3 
tarihli kuııuua eklenen 2256 snyılt luıuunuıı birinci 
marldesinin 1ei'siri lıakku~ıla :Unsvekalet t.ezkercısi Eıwünıemlcdir. 

:;;ı:ı.ı. Şose ve köı)l'ület· kanununun 9 n<'n maddesindeki 
(Silfıh altındaki oı·du ve ,jaııdal'llıa l'fradı ) tfıhiı·iuiıı 

tefsiri hakkıııılu Daşveltlllct tezkeresi EHci.i.uıoııclcdir. 



Rris 
1lf. Af. 
Ka. 
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DlV ANI MUHASElıAT ENOtlMENt 

. • 
: . . 

Niğde 
Çana.kkale 
Kastolmonu 

Fa.ik oylu 
Rusuhi Bulayırl?, 
N ııri T amıaç 

Anka.1·a 
Balıkesir 
Bol·u 
Ço?·wm 

H alil N aci 111ıhçıoğl1(, 
Ilul(u-;i Kiiçii./dt'r 
Ue·mil Ozça,ğlaı· 
Dr. 'e m al Al }Jf'l' 

Jllala.t'!Ja. .Mihri PPkta.cı 
Ma lnfYa. '~' f 11 f i k Temelli 
Afa,m·.cıa f..,mail JiJrte1n 
Ni,lir/P. 1t ı•ı·om (ialrmti Bodrumılıt 

D i ya.rbc.tlı· ·ı t 
K cı.ı;:ta.m onu. 
Kayse~ri 
KocaeU 

O sm rt.tı . O ca k Nilfile ll ii.r•u•,11in Ulw;o.ll 
Xiurı o J'bay 
Mustafa. KPmtt1 /jahr 
Sedari Pek 

1 wa . .; Ka111il Kita.pç1 
8iwu~ Abidi?l Yurdakul . 
Yoe,qa,d Y nsuf Duy,qn Kat·.cılw,ljlo 

ıl! ala.fYa Dr. OaflYt ()zplç·i 

Enoümen, 27 (16 lô.yiha, 11 tezkere) işin (11) ni intac etmiş ve geriye kalan (16) iş gelecek 
İçtimaa bırakılm~tır. 

No. 

1 / U 

1 /1~ 

f/ 14 . 

1 /~1 

1 /~2 

H ulisası 

J,AYtHATıAR 

Aııkııl'a ht•lı•cli.vesi lnıM ' miicliiı·lliğii Hl-!0 nınl1 yTh 
knt'i he~n,ln hal\ckında 

Devlet linınnlan işl tnıt' uınnın ınii.cliiı·lii.ğiinün 1940 
mıüi yılr kat] hesahı hakkında 
Hudut Vl' sabilleı' sıJıhııt umımı miicliiı·lii~ii Hl-H mııli 
;YTlı kati h(·sıı'hı hakkında 

Po.~ln, ll'lgrnf Yt' trlt'fun nınnın miiJüı·liiğüııiin J!'l40 
ınııli yılr kati he~ıhr hakkında 

1!)3!) mali yrlı TTıı ıiıw lırsııhı katisi hnkknııla 

Muamelesi 

• 

En ı· ii ııı f>nılrtlir. 

B n f' üm enrl Nli ı·. 

1<; nriinı rllflt>rlir. 

RnPilıııPntlrdir. 

:! . Yr . 1943 tarihinde 4428 Hnyılı 

kanun uiAı·ak kabul edilm i~t ir. 
1 /~:~ I>P\'IP! lıtıvn~·olhıı· ı nınnın ıHiidül'liiğii HI-lO ııınli yılı' 

lı~•s;thı katisi hakkında 7 . IV . 194a tarihinde 438'9 sayılı 
knnun olınak knhnl E>dilıniştir. 

1/~-! Jluılııt \'(' sıılıillı·ı· sıhlıtıf llllllilli ııılidiil'liiğü ın.ı.o ınıılt 

yılı kal 'i hı•salıı hııkkrnda !l . J V . Hl43 tarihinde .ta90 sayılı 

ktınnn olaı·ak knhul edilıniş;tir. 

1/ 2 lJ~vlct ha.vnyullan uıınıın nıüdi.iı·li\ğii H)..jl mali yılı 

kıııt lıcsaılıı lwkkıııdH Bııeümcndı>clir. 
1/ 2!1 Orman unnıın ınüdürliiğü HI.J.l mali yılı ~cat1 lıPfiıo'lht 

hakkında l<~ıwünı udedit·. 
l j .t,!) Y:ıkıflıır· uıııunı ıniiıliil'lilğü 1!l.J.1 mali yıl ı kati lıe~alı1 

lınkkıncla gıı.ciinıeııdrdit·. 

ı;ın Yıılnflar nnıııııı ıııüLliiı·li1ğii ı!l.uı nı:ıli yılı h sahı ka-
ti i halcinnda ~30 . vı . 1943 tarihiudı> 44fi2 ı-ıııyılı 

·•-.... 
kauun olaı·ak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ ti!'i 
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1!1-!J ıııall ~· ılı llaziıı r lws:ılıı katisi lıak'kında 
1 )p\ IPI ılPııi1.yoll:ıı-ı işlrıllll' ttmn11ı ıııiiıliiı · liiğ'ii I!WI 
ııııdi ~· ılı IH•s:ıhı katisi lı:ıkkııııhı 

100 lıılıisııı·l<ıı · Ullıllırı 11ıiiıliiı·liiğii lf).HJ 11ıııli yılı kati lw
sıı In hakkında 

ı ; ı :H ~h·ımııı umnııı ıııiicliiı·l1iıbi l!l-W ııı:ıli .vılt lwtl lıı·salıı 

M uaıııelt>si 

i . n . ın -ı : : ttnihiııd(> ..ı....ı:t! snyıh 

kıııııııı olaı·ak lmlnıl cılilıııişl i ı·. 

hakkında l·:ııı·iiııı(1tld('(liı· . 

l / Hli DP\'lı• t Jiıııaıılıll'l i~lPlllw ııııııını ıııüdiiı·lüğüııiiıı ı!J.fl 

ıııuli yılı lıesııhı katisi lınkkııııla J·:ıH·iiıııı•ıııll'ıliı·. 

l>l'vlı•t lıımı\·oll:ıı·ı ıınıııııı ıııiiıliiı·Jiit{ü J!).J.() mali yılr .- . ;--; 
hesabı kalisiııl' ait ınut:ıhakat lıı•yaııııamesinin snııul - ~: ,. ;. 
ıl11ğıııııı tlaiı· J lh· aııı ıııulııısPlıal. ı ·i )· ııscli tezlwn•si 7 . 1\' 

kanıınlıı 

ı !l..J.:1 ı nı·ih i nde .ı.:ıRB ı;ııyılı 

lı i ı·lrşl irilel'ek lcabtıl edi 1-
·•, '"llt . . , ıııışl ı ı ·. 

:3) 3!i Hudut \'(' 'lalıill('J' srlıhal _ıııı11ıın ıııiidiülüğii 1!1-J.O 
mali .vılı lwsalıı kııt isiıw ait ııınt:ılıakat IH•yıııııııwıesi

ıı iıı sıuıuıchığnıı:ı d :ı i ı· Ili v:ı ııı ııııılıusl'lınt riyasl'l i 
lı•zkl't't•si 

• 

::;.ı~ J!l:!!l ıııali yılı lll'sıılıı kııli:-ıiııP ııit ırıııtulwk;ıt )H•,rıııı 

ııamc>:-ıiııiıı :-ııınııldııi!,nııa ılııir J>inmı ıınılıııı.;Plı:ıt I'İ 

,r:ıst>l i tl'zkı•ı·esi 

: ljfı!l Ot•\'ll'l J)pıı izyolln ı · ı uıı1ıını ııı iili iiı·ı ii~ii ı !J:ı!l 1ıııLI ı 

yılı lıPSah[ kntisiııe ııit ınntnlı:ıkut lır>,\' ıınıı:uııl'siııiıı 

smııılılıığuııa ılııiı · l>iY:ıııı ıııııhıısl'lwt J'iyusı•l i trzı<ı•

t'Nıi 

:{jG7 naı;;v<•kiılet dıriı·t•siylı• Th•vlct ıııııtlıansı' vr .\l'~i\' dıı
iı·<•siııiıı t!l :{!l ıııııli yılı ılı•ıııil'\ıtı~ iı·ıııııl ı•ı•t\'l'llt • l'iııiıı 

n 1\' ı!) 1 :l t:ıı · ilıiıı<il' .ı:l90 sııyılı 

lw ıı ı ml a lıil·l!'l;lı i!'ilPl'C'k k n bul ed il-
ıııiııtiı·. 

~ \ ' 1 uı.ı:: 1 aı · ilıiııdr 4-l~H sayılı 

luı ıı ıı ıılıı bil'lt•ı;;tii·ilı>ı·ck kabul crU l-
nı İ)jtir . 

i , \ ' 1 . 1 r.J.:J 1 :u·i h İtHlt• ..J.-!32 Sil YI li 
kııınııılıı lı i r · lı•ı;ıtiı·iiNf•k knhul edil
m iı-ıt i ı •. 

g-öııılel'ildiği hal<kıııılıı lla~\'!'kFılr>t teziH'l'f'.<;i l·~ ıwüıııt>tııh•oliı·. 

:3j72 :;\lilli Pi~·nnı.cıı iılaı·esiniıı 194~ m'n!i yılı lıili'uıı:osuııuıı 
g-öııdpı·i Idi ği ll!' ıla i ı· H:ışnkıi lrt t PZIH• ı•pşj nıı lı llslls hı ki ıııazlıll ı H •) • \'ı ı . 1 !143 

lııı·ihiııdı• ıılmrımuştuı·. 

Vnkırınr uııınııı ıııiiıliil'liiğii 19-t-0 ıııali yılı lr<oı;ıılır 

l<:ıt isi ne ait ıııııtııhnkırt lıı•yıııınılii'IL•siııiıı sıııınlduğ-11ıııı 

ılniı· l>iyanı ııınlııısl'lıal ı·iy:ıı-a•ti 1f':t.keı·ı·si 

~;Hrı l!l-10 yılı Milli kııı·nıııııa lıiliıııı;osıııınn g-iiıııl1•ı·ilıliği 

:ıo . \' 1 . ııı.ıa tnı·ihinıle 4..J.G2 snyrlı 
lwnııııln lıirlı·~t iı·ilrt·(•k knlnıı rdil
lııiı:tiı·. 

hakkııula Huşvclt:ll~·l tczl<t•ı·ı.•si l~ııciiııı~udctlil' , 
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:vı-;H Biriııei kanını HI:Hı : şubat HI-tO ııylııı·ıııa ait ı·nıw

nın snınılılnğıınn tl:ıir l>i1· aııı ıınıhasl'hal Hi,vasc•ti 
trzkt•ı·ı>si (5 ıwi t'ıkm) 1-:ıwiiııı!'llllt'~liı·. 

:ı;HH Eylfıl ; ikiııt·i trşriıı ın::n ııylnı·ııııı ııit ı·apoı·nıı sn
ııuhluğmıa ılııiı· Di1· nııı ıııuh:ısrlıat Hiyaı-;rti 1t>zkpı·psi 

(:l ııdi fıkra) 

:1/!lfi Nal'in nkiill'ti IH40 ııınll ·'ılı n,vııiyat kaH lıı·sıılııııııı 

~ötııl<'ı·ilıli/i'i lınldmı~l;ı 1\ tıı;;l' (•kiıll't 1Pzkı•rı•si l·:ıı diııı t'l lt ı l't li ı·. 

GÜMRUK VE İNHİSARLAR ENC'OMENt 

Re is 
ı1l. Jl!. 
Ka. 

. . 
: . . 

Jlfanhn 
/C I'ZII ;·u ili 
Seyhan 

f:/. Se.11fi Diizyören 
.Jlıi11ir ll iisre.u Oölr 
tjrnusa. lşr·cn 

A 111asya 
(' (11Wk lı·a.7 P. 

D iya. l'brık1r 
Esk isehi?' 
riazi~,u f rh 
Il rıfruy 
.Kor·neU 
Jf rtl o./ ,11 rı 
Jfrılotya, 

ıVafi':'. Alrtm 
.ll ·ıf ]{ 011/Çıl 
Ke111al '· edele 
fst-rwırtt Ozdmnrır 
('elllil Snid Bai'lrts 
Ol. gyiip lhtr/l~ı'On 
.lli flilnnf'ıı 
Ih1/f'l. Srt,r/l)'(l.[]lu 
(hoıı(ln Tallf'T 

SliJJ/S/1}/ [* J 
8 fUll~ IMI 

SrnH.c:un 
Snnumn [*':'] 
Trkil'dalf 
?lrkirdafl 
'Prnlr:on 
TT rf rı 

Encimene, ba.vıı.le edilen 3 layihayı intıle etmiştir. 

LA\Ili.AL.\R 

Nwwlii grzurumlu 
, 

1abihrt Uiih·çiil 
X n il Ozt u zcu 
8iilf>.IJIII01/. N N·m i ı elmc•u 
Ekrf'm Prkl'l 
.Y o z 111 i '1' m h 
lJrw iş IC,ljibn/JI /1 

. ı lt m ef Ku Isi 7' l'r'r' ,. 

1j:1!1 1 1\•vk:ılfıılt' vnziyı•t dolnyıı-:iylr lıazı \' Pı·gi vc> 1'(\~iın- . 

l<'l'<' zıtlll iı·ı·nsııııı drıiı· olan :jR~R. 4-040 1'<' 4~2fi sııyılı 
kaınmlııı·ııı hnzı hiikiiıııh•ı·iniıı d •ğiştiı·ilıııl'siıı<' \'t' 
lınzı 1·ı·ı·gi vr ı·ı-.;iıııh't'P yrııiılrıı znııt İ1•ı·ııxmıı d:ıiı· li . V . 1!11:1 tal'ihiııtlr ~-tl:i suyıh 

kıınuıı ol:ıı·ak kalıni t•dilnıh:ıtiı·. 

1/!HI f:iiıııl'lik 1'(• iııhisııı·lııı· l'l'kiılrti 1't•şkil!ıt n vıııifl•lpı·i 

hnkkıııılııki :!H:!:i sayılı knnnnn t•lt kıııııııı liiyihrısı 

1/IOG l>l'ııi zi<H·cl••ki \.ntıklt\l'la kıyı~aı·n vm·nn snhipsi>'. <•ı;ıya 

;{() . \'1 . 1!H:1 tııı·iJıiıııJP J...ı;)l Sı1~'ılt 

l{ıt/ııtıı olıımk kalıni l'tlilıııişt iı·. 

lıHkkıııdıı :-, . \ 'l l . l!n:ı taı·ilıiıııl1' ı\ luli.'c l'ıt· 

t•iiııH•ninr. 

ı•ı lııtilwp mazlırılıtsııını rrddiıtf', llııııwıi /f ıyrli11 30. \'f. 1.?1.'1 lıtrilıli fo]Jlmıfı.mıtlu /ı(lrıJı' uc· 

l'ilmişt1·, .. 
l ·ı l'cfatı, :J8. r .1!)18 tu.ı·iJıi,Ld U/lıttllı'i lleyel e aı·acclilm~lil'. 
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Rr' i.fi 
Jlf. Jf. 
Ka. 

: Konya 
'f'okrul 

Ali J.lfnzaffer Gölı·u 
1\'(l:wu Pm·'O,IJ 

: _ ı /}n Rtfln Rrf11c Pru1üı 

A 111ı'a ra. 
• t ntaltJO 
n n lll 
('o ruh 

Palilı ll ·tfkı Atay } .-;lrwuul 
Dr. Ue111al 'Tuuca fstrwhul 
lfasu11 ('r~ 111il {'amlJf'l /zmir 
. lsım Us 1\uNu•li 

/) iwt d w k 1 ı
e!/i=:,,ij 
!'>'r:untm 

Dr. lbmhim 'J'ali On,rJÖI'l' Jdfrmisa 
Paul Alnued Aykru; 8rwuw11 
() 1. P r• rt f' 1' JJ f' 111 ir /l(tll S t'/flt flll 

o ii lll ii .~ (/ lll ' 
(/ii lll ii~(/ ll(' 

CalJi1· Selek , 'iPfl.<ı 
Ndib Sr•J'JJPf 'För 

Enciimen, hımLle edilen (20) layihayı intaç ettn.i.ştir. 

N1ı . 

1/ lli 

lj17 

TT ııltı~nsı 

LA Y1TT.A lıA R 

'l'ür·kiy<• iiP Alııınııyn :ıntsrııdn 'rif·aı·i ınıılıııdf•lrlt•r·p 

ıııiitt•ılaiı • hıısusi Aıılaşnınya hıığlı ( A) hrı:;nhı hıık

krııdtı ır~tti edil<'ıı ııotayıı ınrı·lıııt 1 V<' 2 ııtımaı·ııh 

1 isteleı·deki kı•! mı V<• k<'nev ir· lwn t eııjnıılaı·ı lıakkıııda 
tPııti eclil<'n notıtlnı· ın tasdiknın ılair 

'l'iil'ldye - Alnıaııyıı araswrhı iııı:t.n Pılil<'n T\ı-ı·ıli Atı; 
Jıı~ırın:-ıınm tas1liln JıakKıııda 

1/ IK 'l'iirkiy<' - Hoıııanyıı. 'l'irarC't \' (' 1'<'ıliyr Aıılıtı;;ııııılarl · 

Ol. Refet Belt' 
ilbmerl ı~iikrii Esml'J' 
ll rtlil JI eni f'8f' 
lbmhim, Sii,;'f'.IJ!/ft Yı'ğit 
llilı:111et Bct,l/11 r 
. t nt im/ P'al1ı·i Eugin 
Ol. Naci Elrlem'z 
X N' 111 etti n S rul rrk 

1\fıınnwlesi 

l-l . 1 \' . 19-~:J tıırihindt> 4397 snyıh 
kınnın nlııı·a k kabul Niilın iştiı·. 

ı..ı . IV . 19+:1 tıu·ilıinıie 4:3HH snyılr 

loı.n un o 1 aı · :ı k k alnı 1 t•d ilm işt i ı·. 

ııın lıiı·ı•ı· n.y uınt ılııınsr haldcındo ı+ . 1 \' . 19-t:ı tınilıindt.• +:J94 ımyılı 
k:ııııın nlıı.ı·ıık loılıııl C'dilıııişlir. 

l j l!l 'l'iiı·l<i)'<'- Huıııııııyıı 'l'it•nı·!'l VI' 'l'c>ıliyl' Aıılnı;ıııııılııl'llıııı 

lf.i gün dahı~ tıl(nfılııını-;r hakkıncin 1 ~ . 1\' . ııı .ı:ı taı·ihindr ı:~g;, sayılı 

loııııııı olınuk kııhul eclilıniı;ıtiı·. 

l ; :.W Ti.lı-kiyc- Roııınııyn aı·asrnda ~ ~nlıal Hl+:l lııı · ilıiııd<' 

imza Nlilt'n 'l'ienı·t't Vt' ' l'eıliy<' Aıılnşrııalıniyl<' nıeı·. 

lıntlar·ı rıın ınstlikl hııkkmda ll . IV . J9 .~:1 lal'ihiııtlıı +3!!6 ısayılı 

loınun olnı·ak kabul edilmiştiı·. 
ı ;:31 'l'iiı·ldyr - ..ı\lıııııııya aı·asınılıı ıııliıuıkit 'l'i ı·ııı ·i ıııülııı

ıl1•11'1Pı·iıı t:ııı:t.iıııiıır dair Anlaı;ııııaya hağ lı 1 t nnnın

rnlr lis1<'ıle giisteı·il<•n balık knııteııjanıııın nı·t111'11-

ıuasr lıwnısıındn tı•:tti edilım nntalnrm tasolil<ı hak-
kında 7 . vr . Hl.ı3 tıwihindr H:3:3 Hayılı 

lmıııın olıll'tık kuhul edilıni~tiı· . . . . 
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1/:JG 1'iirkiyc ile Almnııya ııı· ıısıııtlıı 'ri<·ııri nıiibadell'lcı· iı ı 

\' t' 1t•tliycl<'l'iıı 1aııziıııiııt• ıuii1ctlııiı· ,\nluşıııaııııı lcııı 

llitli luıklnndıL l<·ııti eılih• tt ıııel;:tupların tnsdikııııı 

da i ı· 

1/ !'>H 'l'Uı-kiy<• ilc .\ lınııııya :ımsında Ticari ıııühıHlclt•lt• l'iıı 

tanzimine daiı· olun Atılaşma çeı·çevctd rlahilindı• 

p1'okinin mukalıili n(yun ihı·aı·ı hakkınılııki Aıılaş-

Muamelı>si 

7 . ''1 . ı94:l taı·ilıiııılt• 4!34 sayılı 

kcııııın olıınık kubttl eıliiJniı;;tir. 

nııwm tastlilnna dair 7 . YJ . 1!)~ :1 lurilıind .J:..J.36 Si\}' llr 

kaıınn oıaı·n k kalıul t•rlilnıiştir. 

Jj !i!l 'riil'kiyt- ilt• "\ lııııuı,Ya arasıııda ıııiinak i t 'ı' k· nı-i miilıu 

delelcrin tanziuıiııc dair Anlaı;;maya lıağıı 1 vı• 1 ı 
ımnHı.ı·alı listf'lcnlc (lf'ğişiı<lik yapılınası lıukkıııılh 

l<ıınım lftyihasr 7 . Y'T . Hl-l~ tıırilıinı1e .J.J.3!1 sııyılı 

kaıııııı olıınık kııhul <•dilıııişt ir. 
1/ 7:1 Tiiı·kiyc il<• l•'inluııcliya aı·asıııdH imza rılilc·n 'l ' itıırrl 

l'c•1't•tliy(• Aıılu~ınıılı.ıı·ııını tasdil\ııııı duiı· 

'l'iiı·kiyc ilc 'Miıwaristaıı aı·M-ııııda inıza edilen 'l'iı·n · 

ret ve 'l'ediye Anlil~Lualı.ıı·ııırn fnsdiln hıtkl<ıııdıı 

1/R9 ,\ ııknnı lklc•ıli~ · t•si ilrtiyıwı iı:iıı ~ııt ııı nhııaı•ıık otil· 
hiisleı · lınkkımla Tiiı•k YO J svic;ı · p ı rUkiiıııl'lh· ı·i anı · 

sında fl'ııli nlııııan JJH•ktulıun tıusılikı hakkınıhı 

J/ 102 Tiiı·kiyc• ilc A.lıııaııyıı. ıırasuıda müııukil 25.Y II .1!1-t.O 
1ıu·ihli lınsusi Anlaşuınyn hağlı ( A Yt' 11 ) lislt•ll'l'inılı • 

7 . nı . IH-ı:ı taı·ihinde .J.457 snyılı 

kımnn olonık kıılnıl l'dilıniştir. 

7 . Yil . l!l-~;J tar · ilıiıHlt• -~4!'iR sayılı 

kııııuıı ulııı·ıık lwlnıl cılilnriı;;tir. 

1. nr . 19~ ;1 tııı·ihiJJtl!:' J4;)fi ı-;nyılı 

knııuıı ııl!ll'ılk kııhul c·ılilnıiştiı- . 

değişiklik ynpılıııasr lıakkımla ~:2 . VI . 194 : ı lnt'ilıiııılc 1b:1iı-;at eıı 
ı·ii lll 1' 11 i ı tt•. 

1/ 10:3 'rül'kiyc• ile Alınııııyıı aı·a:mıdıı lH ııjsıııı lH.J.3 tnı·i . 

lıinclt• iıııza cılilc• n 'ric•aı · i uıühaılPlelcrin Ye ' l'l'diyt·IP
rin tanıimin tlaiı · Anlaşma ile lıu Anlaşıııalanı lııı~· 

lı protokol vo mcktuvlaı·m tasıliln h n ı,ıuııclıı :J . Y J ı . 19 ~ :3 tarihi nde lkt hw 1 <'11 -

ı·iiıııeniııc. 

1/ 104 Türkiye - Jı;vi~ı·o 'l'icaı·et Auluf$ıııasııını ıızııt ılıııaı;ı 

ha.kkmda :J3 . Vl . 19-t:ı toı·ibinılo lldhmt ıwii
nwni ne. 

ı; ıı:~ Aıılmı·a helt'diy~i taı·afnıtlaıı lsviçı·e'ıleıı ıııuhnyaa 
olunncak otobiislcrc uıüteallik ııı lctnlnw G ııei nu
ınarasında derpiş olunun ıniiddetiıı tcnıılidi hak. 
kmtla J . YTJ . l!lP:l taı·ilıiııile ll<t isnl endi-

llll'llllll'. 

11 1 11 AJman :;anayii tara fıudan Tüı·kiyeye ~(il J ll t iirl' 
lirasr lutarında 3 000 kilo atebı·iıı Y('l'i]ınl'~i n ıını

kabiHndc Almanya 'ya aynı kryıuett o 'Niı·k a fyouu 

ilıraı; edilmesi hakkında teati olunan mekttrplanıı 
kabulüne dair 1 . Vli . 1943 tat'ih inde İktisat eucü

uıcnimı. 
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-------
ı 1 ı ı7 l'aı-;:ıport kanııııttınııı 10 ııı•ıı ıııuddt•ı-;iııitı tadiliııı · 

dair ıılaıı ..J.OHI ı·w~· ılı kıııııııııı ,•k kHtıllıt lıi~· ilınsı 

1 1120 'l'ııı;fiyo halinılı• lıııluıııııı '( .\ ) lıesıılıı hakkııııln 

17 , Xl ı . 1940- tarihli ııı<•l<lıılıa lıağ-lı ~ ıııııııınıılı 

list Nh• yav.rlr l<ont ·ıı.iıınlamı değişi iı·ilmt'si lınsusıııı

da Türkiye ile ;\lıııun.va aı-asııırla tenti ıılıııınıı nıPk-

~~ . \'ll . ı!l -t:: taı-ilıiıtd!' HS:.l Hayı/ı 

k~ııııııı olnı·nk knh11l ı:dil ıııi~tiı·. 

tnplHı-ın IMıliknın dair ı 1 . \'!J . 1!H:1 tarilıiıııle lktis:ıt <'IH'Ü· 

ııırııiıH·. 

ı 1 14~ Liııınıılıırrıııı;r,n sr~rıııııış olıııı Vı-ıııısız ıxı•ıııilı•riııiıı 

satın alınınası bnkkrııda 1.) . IX ., I!H:l tnı·ilıiııdt• 4-HIJ snyılı 

knııuıı olaı·ak kalıul t•dilıni~tiı·. 

• iJJJO?'L V. 
~1 ;ı/m ra 
.tııkm·(l, 

Eskişehir 
f ia:iaotel1 
Oirt>:mn 
t ('('] 
1 ;.,, 
!.~ t rn ılm 7 
Ist a nlJ/1 7 
lstrr nlm 7 
f.-;f oulm 7 
!zmir 
T\u·şrldt 

İKTİSAT ENCUMENİ 

Rris 
J/. Af. 
K rı. 

: . . . . 
13 crç T·ii1·km· 

'l'raiFwn 
('u nk ı rı 
.ı lt kara . 

M 11 m11 111 m· FOr is 
Jlfiluil } nuoo.r/ln 
Rm i 11 S n~a k 
8 r'[ ik O zll ('11/ ir 
.Yr'C IIIi Oslru 
IJ r. JJ n lif or H r• r/.' r' r 
8r lik 71

11,(/0/f 

( 'l'lrff H.•aul .tl n.;r• ı 't'll 

.lll/lin/ 1/ruudi !Jr•lli?..lllf' ll 
/1' f'l' it If a 111 o 7. 

f~d,!Ji 8o1·ulol 
lJr' IIOl .In ma-11 
Fuorl ('nluuıor/lıt 

Uoij' KarrulrJ ııiz 
. tflj'l na:ıı 
llt[z ı 0.(/uz Belada, 

K u·.:dı i1· 
1\ou.lfa 
K mı ya. 
Kiilohya 
.lf o 11 is n 
.Vi_c7rlr 
Orrl11 
n rdu 
Rizf 
Tm Tn o 11 

TTrfa 
Zollyllldalt 
Z Ol/ [(If f d(f.lf 

8 (' ı•kfi ']'u l'fl /( 1 
.1 lwu·d /[(Illi di J)ilnllr'n 
7\ li :; /lll () /ı'(f /1 
ı 'ı' ({ lr7 h (( r/ d i ll 1\ ll f 111 Ol/ 

Jfalrfuıt 8al'l11111 
Dı·. Hosim f<'f'l'irl Toloy 
8f'ı·T.-rl • 1 /,' /JOZI 
.l//1((}111//('/' )~fll'lllllll,ljll.' 
JTmwu ('aı•id l:Jf'liil 
7.'eııır' / Oii/,·.ı.;t' f 
ffii.sr·yiu ı'-ı'ami ('oşor 
/ J(f !W ll [\ (( 1'(( 1HI('(f k 
8rl'f'[ 'l'ruıtwn 

Encümen, 31 (29 layiha, 1 teklif, 1 tezkere) işin (20) sini intaç etmiş ve geriye kahı.n (11) iş ge
lecek İçtimaa. deVTedilmiştir . 



No. -
1/16 

1/17 

1/18 

1/20 

- 121 -
HulAsası 

TıAYlHALAR 

Türl<i~· r ilc Almanya a.ra.~mda Tieaı·i mnba.d lelcrt> 
miitedair hnsnı;i .\nlıı .,moya bAğlı (A) h<>ı-ıa 'br hak
kında teııti edilen notayA mE>rhut 1 Ye 2 numarJıJt 
li,.;fp]('rdeki kPtı>n vr k1:ınrvir k()ntrnjıııılım hakkın

da trııti Nlil<>n notıılnı·m tflsclikına dair 

Tiirkiye - .Almaııy:ı nra ınıin imza t•dil<>n kl'rcli An 
laşnıasmrıı lasdikı hıı1tkrnrla 

'riiı·kiye - Romauyu Ticıırı>t Ye Tcdi~·" Anla~mıılsıl'r

nrn 1)ireı· ııy uzat rlmam hakkııınıı 

rriirkiyc - Romanya Ticatet v Tediye Anlaşınaları
nın 15 güıı dahıı, uzalılımısr hakkında 

Tiirkiye - Ronıanya ara~mda 2 şubat 1943 tarihinde 
imza edilen Ticaret vP Tedi~·e Anhışmalariyl(' mor
h1ıt.larının 1asdikı haldnnda 

1/31 'T'ürkiyr - Almanya 11J'Ill{rnfla. münakit Ticari mü
hııdelelE>rin tanzimine d:ı.ir Anlnşmaya lbağlı ll nn
mııı·alı listede ~österilen haltk ikontcnja.nnnn arih
ı·ılınası h n usıtnda f<>ati Pdikn n otaların t.as liln hak
kınila 

1/ 33 

lJ36 

FI'Ykalfııle vaziyc' t clola.nııi,vle bazı vergi ve reı im
ler<> zıını ic·rasına dair olan 3828, 4040 ve -l226 sa
yılr kfmnnlsı.rın 1h11z1 hii.'kiimiE'T'inin flE'ğiştiriJnıesine VI' 

hazt \'t'rgi Ye rcsimlerr yeniden zam İcrasına dair 
.... - ~- _ ...., .,ro* •• -._,. -•-• - · •W1' 

Tüı·ki~·e ilc, Almaıı.vıt ıı ı·asırıda 'l'icari muıbadeleleri.n 
ve l«'di~· eler·iıı tanzimine ınütedair Anlaşmanın tern
ılieli hakkıııda tN~t i t'ılill'ıı ınrktuplarm tasdikına daiı· 

l /fi2 BazL nuıılen hurdıılııruıııı dışııı·ı ~,;ılwrılmasıııın yaıiuk 
<>dilmesi V(' c;atru ıılınınasr hakkındaki 8284 suyılı ka
ıı uıı n n ddti~1 iri lnıl"sinr (la ir 

l/58 'l'iirkiyl' i11• ~\ lnıan)·a n ı·asmcla Ticari muhadeldl'ı'in 
taıılf,imiııt~ daiı· olun Aııla~ınıı ~eı·ı;cvesi dalıiliııılr 

prıYkinin mukalıili ıı l'yon illl'a<'l hakkmda Aıılnşııııt 

ıırıı 1 aı:ı•likııw d ait· 

1/ 59 Tüı·kiye ile A1manyu aJ'usrnda münakit Tic·al'i mu
lıudeleleriu lunzimin ' llaiı· Atılaşmaya bağlı ve 2 
nnınımılr li.~tPlHd<' dl'ğ'iı;:iklik ~·apılnuısı lı ııkknıdn 

Muamelesi 

1-t. . lV . 1943 taı·ibinde 4397 sayıh 
knmın nlımık kabul dilmiştir. 

14 . TV . 1948 tarihinde 439R ı;;ayıh 

kıııtıın olnl·ıık kabul edilmiştir. 
: ~: ... J~j ı: • ~~ · 

14 . JV . 1943 tarihinde 4~94 sayılı 
kantııı olarak lrahul edilmiştir. 

14 . IV . 1943 tarihinde 4395 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . IV . 194a tarihinde 43'96 sııyrh 

kanun olarak kabu] edilmiştir. 

7 • VI . 1943 tarihinde · 44B:l sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . V . 1943 tarihinde 4415 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 . VI . Hl43 taribinde 3434 sayılı 
l<nmın olarak kabul edilmiş1ir. 

15 . IX . 1943 tarihinde AdHye eıı
riimenine. 

7 . YI . 1943 tarihinde 4436 ~ayılı 

kıınuıı olarak kabul dilıuiştir. 

7 . Vf . 1943 tarihinde 4435 sayılı 

kanun olarak kabtti edilmi11tir, 
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1/63 Türkiye Cuınhııriyrot 1\frrkez bankası kanuuunnıı 

ıııuvakkat. R nd mad(lt•<.;iııdPki müddelirı uzatılıuasıııa 
dair olaıı 3fl7~ ><ll,' ılı l<ıııııııııı l'l< kannıı lıi~ihw.;ı 7 . VI . 19J3 tııı·ilıiııcl{' 4431 sayılı 

knnnıı olaı·ıık loıhııl l'dilmi~tir. 
1/GI:I 'J'icarct vekftlt>ti tı•şl<ilitt n \azifell'rim• ılair olan 

:3fı14 ı;ayrlı loıııunu t>k kanun lıiyibıı::ıı :!1 . Yl . 19-!!3 tarihinele ..J.442 sayrlr 
kanun olf1ı·alt kahul ·rdilmiştir. 

l/7~ Türkiyt• ilt· l ''inlfııııli,ra aı·a:sıınla iıııza Nlileıı Titııı·d 

ve 'f('(liyı• Aıılıı~ııı ıısırıı ıı 1 nsrl ik ma ıl n ir 7 . Yrt . 194~ tarihüıdc 4457 sayılr 
kaıınn olarCik lnıhul erlilmiştir. . . . . ' 

1 /i+ Tiiı·kiye ile ""\ lıtı·u r·ist ıııı a rasııııla i mza e ıli If' n Tiı•a ı·ı·t 
VI' 'l'ı·cli,ve ı\ıılaşımılııı·ıııııı tnsdiltı hakkınılıı ;' . Vll . ın~:-ı tarihinde 44fi8 sayılr 

l\ıtll\111 olııı·ıık kıtbul rnilıniı;;tir. 

1/8!1 Ankııı·a HrlNliyPsi ilıtıyııı·ı i~iıı satıu aJınuı•ııl· olo· 
lıihıleı· hııklnııdıı 'rürk ,.,. ls,·ic:rP Ilüküıııctlrl'i ııı·ıı 

ı;ıı:ı 

1/!Hi 

l j !IH 

1/101 

l/10:! 

11 1 o:; 

· ı ; ıo-ı 

ı;ıı:ı 

ı ; ı ı~ 

lj11~ 

ı;ınılıı 1ı·at i olııııaıı nH•l{tııl•llll l<h"•likı lıakkınclcı 7 . \ "Tl . 194:3 tarihinde 44-56 sayılı 
kıııınıı olarak kalıul Pdilnıi~t ir. 

ı :iiılll'iik knııımıı liı~ ilııısı ı·;ılf'iiıııPııoeıliı·. 

t:üıııı·iil\ t ıı ri l'ı·si lmınınn lıiyilııtsı l·~ııdinırıııleı li l'. 
l:üıııı iii< taı·ifı' knııuıınıııı lııığlı itlıalitt umuıııi tııı·i. 

fı-sinin !370 ıwi ııuıııaı·ıısıııııı dPğiştiı·ilmesiııı> ılııir J ·~ııdiım•ııılet!ir. 

~ıtı·k halıinn w ltilinıleı·i ilc> l'tıısaliııiıı (~erbest ııın-

hal) l't>.iiıninl' f<ıhi lutıılınnsT htıldnnda J•;ııe'iitnr'llfl(.'flir. 
Tiiı·kiye ile Alnıanya aı·nı-ıındıı ıııünakit 2ri . Vll Hl40 
t:ırihli hwm);i Aıılııı;ıııınya lınğlı ( A ve f:) listl'leriıııll' 

,].,~işildik yapılınııst hııklmırlıı l·~ıll'iitıH'ıııh• dir. 

'l'üı·kiyl' ilt• ,\Jıııaııya nı·nı.mıdıı 1 nisttıı lH-1:3 t:ıı·i· 

lıiııı]p iııızn t'ılilı•ıı 'l'ir•ııri ıııiilı:ırlC'If•IPJ'iıı \1' 'J'Pıliyl' · 

Jpı·in tanziıııiı11• rlniı· Anlaşma ilP lıu Anla~ııııılaı·ıı 
lıağlı tırotukol \'(' mektuplarm tasdikı hııkkıııda Eıwüııı<>nılt->ıliı·. 

Tiiı·ki,\t' - lxYic;ı·t· 'l'iNtı'el Atılıışmasının llZııtılnıası 
ha ldonda Eıwiitnt;ılllleılir. 

.\nlwı•a nrlNliy<•si laı·afıııılan l:ıvi1; ı·r'd!'tı 111\tlıayaıı 
olunnı·ak otohiislrrl' nıiilt•allik ım·ktubuıı 5 ıwi ıııı · 

tiHll'fl~ında (leı·piş olııııfıll ıııiiddt>tin tPındidi Jınldnııda. F.lıwilnıl'nılrdir. 

Alınanyn Nıınavii tııral'ıııdf!ıı 'l'ürkiye'y<• 61 111 
'l'iiı·k lir·ası tutanııda :moo kilo atehriıı vel'ilınrsi w 

ıııukalıiliıırlr Alıııaııya ·~·a aynı kıyııırttı> 'füı·l< 11 f-
~·onu ihı·ııı; ı>clilnwsi hııkkııııla IPıtli nlıııııın ııwk11tp -

la rı n kıı Inı liiıır rla i ı· l•:nı·ii ıııı•ııdecli 1'. 

lktisıııli l>t>vll't l<'i;wkl<iillı·ı·i ıııt•ıııııl'laı·ı 
dığı lwklnndııld 4222 sayı! ı ku rı u na 
li\yihaı<ı 

tekai.i1 sıııı

t;ık l<ıl'!tlll 

l!l . VII . lfi..J-:~ tıwihindc -1477 sayılı 

knıııııı ı olııı ·ıı l\ kııhııl erlilıuiştiı·. 

1/119 l~r<>ğli Kiiıııiir· lınvzaı-.ınclal<i Cıt'aklal'lll Dı> vlrlc:r iıı 
ll't1 irilıııı>si hnkkınclııki :1XH7 snyılı lmnnııa rl< k:ı · 

ııun liiyihııı:ır 1!) . V ır . l!N:I tıırihind • 4476 sayılı 
lunnın olıırıık kahnl edilmiştir. 
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1/120 'l'asfiye balinde bulunan (A) hesabı hakkında 

17 . XU . 1940 tarihli uıektuba bağlı 2 numaralr lis
tede yazılı kontcnjaulaı-nı duği., tirilmi'si lnısmmnıln - .
'l'iiı·kiyı• - Alman.} u at"asmcla tcati ohuıan nwld uplıı-'-
rın tas<likma dair I~nciiınendedir. 

l / l3G f;iekl'l' ve ~likoz r<'sinılcrinin intlirilmesi haklanda l~nciimendedir. 

TEKI, tl!' 

2 · Hiı·esun ( lsnıail H111buncu) - Kauın~ vergisi kanunu
nun 3R-I-O sa~'llı kanunla munddel 13 urü ınacldı•sinin 
( 1> ) l'ıhaxının değiı;;tiı·ilııwsi hnkkrmla :!O . V . 19~:3 taı·ihiuılc Ma1i,Y.e en

eüm mı inE:>. 

'l'EZKgRH 

3/ 47 1890, 19 O, 2395 ,.e :!H8~ sayılı kamuılarıu ıiıııil"i ita 
'e mıılıası•hceileriıı mesuli:vetini f ıl:iin eden ınaddeleri . .'i~~:--; ·- i 

• o 

lıükiim]pı·iniıı tcfsirine ılair Bıı.<~veldilct tezkeresi 20 . Y . 1'943 tarihinde Adüye eııcü-

A.nkOJra 
Bingöl 
Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 
Eskişehir 
! çel 
lst rınbııl 
ls tanbul 

m enine. 

MAARİF ENOUJ4EN1 

Rets ı: .Manisa Rıdvan Nafiz l!Jclgüu 
M. M. : Siuas Reşat ~oı~em ·ettin Sircr 
Ka. : Konya ~lluh~in Adil Binal 

Bel kis Baykan lznıir h'srd Çı nar 
Tnhsi-11 Eangıtoğlu lzmi·r .ı";ı'cllime Ynn:ns 
Hıfzı:rralwıtın Raşit ÖymcnKa•rs Jt'lllul 1\t'.ipl'iilii 
Rtışa/ Nu ri Giin.tekin I\.a,sfamonlt Tf'.eer Taşkıra.n 
Talat Onay Ordu. 8C'lim Sırrı Tarcan 
!zzet Ult•i .Aykıınl Sinob ls111ail lfabib Sevük 
l!Jmh1. !nankur TrabzoH ll alil Nihad Boztepe 
Ali Kami Akyüz Urfa Sınıf Kemal Yetkin 
I!J ı·ahinı Alaettin {if)ı•sa 

:Enoüm&n, 10 (9 Iayiha., 1 tebliğ) işin (9) nu intaç etmiş ve g•eriye kalan (1) iş gelecfl~ !çti
maa bırak:ılmıştır. 



No. 

1/ 77 

1/ 108 

-124-
HulAsa.sı 

LAYİRALAR 

Devlet KonscrvaLuvarı ve Riyaseti Cumhur Filiirmo
uik orkeııtraı:ır müteuavil sermayesi hakkında 

Rasathane kanunu layilıası 

:Muamelesi 

~8 . V 1 . J 9-13 tarihinde 4450 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
29 . Vl . 1943 tadhinde Bütçe encii
meninc. 

1/110 4:122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında lG . VU . 1043 tarihinde 4469 sayılı 

knmm olaı·nk kabul eililmiştir. 
1/111 1\lesleki ve '!'eknik okullar açılması ,.e ınevNıtlarıum 

1/112 

1/121 

1/ 13R 

1/141 

1/143 

biiyütülmesi hakkındakj 4304 sayılı kanunu ek ka-- -·- •''1 

nun Iayihası 16 . VTI . 1943 t~rihinJ.e 4·nO- s;;rlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

383-1 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında 

Teknik ziraat ve Teknik bahçe okulları hakkında 

DevlE>t memurları aylıklarının ıcvlıit ve teadülüne 
dair 3656 ve 3 88 sa.yılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Maarif vekilliğine ait kısımlarmda değişiklik yapri
ması hakkında 

Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye eııstitlisii kad
roları hakkında 

TEKLIF 

1 G . VII . 194-3 tarihinde 44 72 sa)'llı 

kanun olar·ak kabul edilmiştir. 
19 . VII . 1943 tarihinde 4486 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
J 7 . IX . J 943 tarihinde 4492 sayılı , , 
kanun olımtk kabul edilmiştir. 

17 . JX . 1 fl-!:3 tarihinde 4496 sayılı 
kanw1lıı birleştirilerek kabııl edil· 
miştir. 

17 . 1 X . 1943 tarihinde 4495 sayılı 

kanun ulaı•nk kabul edilmiştir . 

2/13 Konya (Dr. Osmıın Şevki UludAğ) - Çocukların gö
rtıbilecekleri sinema ve tiyatro piye.slerinin tahdidi 
hakkında Eneünırndedir. 



---- ....... _ ..... , 
-·· 12&

MALİYE ENO'UMENt 

Jleis : Istanbul Atıf Bayındır 
M. M. : . ..-!Ydın Ad n an M e nderes 
Ka. : 'l'okad Uetnal Kovalı 

- ~. 

A-fyon K. 
Anlcara 
Antalya 
Antalya 
BalıJcesiı· 
Burdur 
Bursa 

1. Hakkı Baltacıoğlu Malatya Jfahmud Nedhn Zabcı 
MC'brnre AksoleY Maraş .lbdtıllaJı Y aiJJCıoğlu 
l[ilnn et Tu1'lıan DağlıoğluMuğla ]!'eridun O . .ı.Wcnteşeoğltı 
Dr. Galip Kahrwman Rize Tahsin Bekir Balta 
llal'im Çanklı 1'ekit·dağ E11u:n .Ataç 
8ekip Engineri Urfa liJsad Tekeli 
~lh·ıned Münir E ·rhan Van lbra,him A.1·vas 

Ka stam.onu 
Kayseri 

Jfaındi Çelen Za,nguldak l'"nsnf Ziya Ozençi 
Omer Taşçıoğln 

Encümeıı, 20 (11 layih~ 5 teklü, 3 te.zkere, ı takrir) işin (10) nu intaç etmiş ve geriye, ge. 
lecek İ9tim.a. i9in 10 iş bını.kmı.ştır. 

No. Hulft.sast M.uauıeleııi 

LAY1HALAU 

1/ 2:l Şehil' YC ku~abalarda mahuUe ınuhtar ve ilıti~·m· hr-

yctleri teşkili lıakkmda 14 Vll . 194:1 tarihinde Dahiliye 
eııc li me u ine. 

1/ :12 Vakıflar um um m.üdürlüğüniiıı ticari w ınııli 1 ('Şı>k · 

küllero iştirak etmesine ve bunları mtics.<;is olıırnk 

kurabilmeı:ıine dair gıwünwnrledir. 

l j:l:3 J•'evkaliide vaziyet uolayısiyl bazı ' 'erg1 \"1.' l't':ıiııı· 

I ere za.ın i crasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 say ıl ı 
kanunlarm bazı hüki.imlerinin değiştirilmesine Ye hıı· 

zr vergi ve resimleı-e yeniden zam icrasma dair 17 . V . l91:l taı·ihjnde 4415 sayılı 
kantın olarnk kabul edilmiştir. 

1/57 
1/60 

l/63 

1/67 

'l'apulıımıı. ksı.nuuu layHıosr 

Valof memba suları il Orınmı ve zeytinlikleriu i:;;· 
letilmesi hakkındaki !3913 sayılı kanuna k kamm 
laY,ihasx 
'Türkiye Uun.ı..huriyet Merkell baııkaı:ıı kaıınntıuuu 

muvakkat 8 nci maddesindeki müddf'tin uzatılnın· 
sına dair olan 3978 sayılı kamma ek kanun.layihatn 

Müfettiş ve mÜfettiş ınuavinler.inin yevuı.iye ve lı.ar· 
cırahlarma dair olan 999 sayılı kanıma ek kanun 

HiY,ihası 

~Jnc Üuıendedir, 

I<~ıı<' iiuı en d edir. 

1 . VJ . 1'9-l3 tarihinde 4431 sayılı 
lHıııun olarak kabtti edilmiştir. 

1~ . V 1 . 1943 tar1h.l.nde 444.0 sayılı 
kanun olarak kabul edilnı..iştir. 
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No. llul!sası Muamelesi 

, 

--------------------------------- -------
1)79 Mübadele ve tefuz işlerinin kati tasfiyesi ve intaeı 

hakkındaki 1771 saytı.lı kanuna ek kanun liiyilıas( r~ıwii.m('nriE'diı·. 

l j 9i Oümrüklere eınanctcm yatmlan paralanıı ıni.inll·ü 

;r,amaur hakkında Eııriiııwndetl ir. 
l j lO!J Denizlerdeki batıklada kıyılara vuran salıipsix eş.nı 

ı ; us 

2/4 

2/5 

haklanda Eııdiııırnrledir. 

Iktisadi ne,·let teşckkülleri mennu·lar1 teknüt san

drğı hakkındaki 4222 Rayılı kanuna ek kıınnıı li'ı

yihast 

TEKLlJ!'JJER 

Eskişehir (İzzet Aruknn ) . ~osc· ve köptüleı · lcııııuıııı

nun ba~ maddrleı·inin tııdili hnkkmılııki lS82 sn~·ılı 

kanuna ek kanun teklüi 

.Konya (Dr. sman ~evki Uludağ) • istanhul ::;ehr·e
maneti ve Belediyesiııde zabıtayı helediye hizmetini 
ifa eden memurlal'ln evvclce ücı·etle geçen hizmet 
müddetletinin tekııütliikleri hl'sııhınd:ı ı-ıayılııııısııııı 

dair 

19 . VI r . 194:3 tarihinde 4477 sayılı 
kamm olarak kabul erlilmiştir. 

. ~ 1 

:11 . V . 19-1-3 tarihinde 4427 sayvlı 

kıtnuıı olarl\k kahnl edilmiştir . 

J . \'ll . 1 !l.ı3 tarihinde D ütçe encü
ıneııine. 

2/6 Kocaeli ( 1brahiın 'l'ulon' -Devletçe vnr:ı.sız veı·il <'<'k 
giyim c~yrun hal<kıııdaki 4:306 ~a.rılı kanunun hnyrsıl 

.... 1 V 

2/8 

hadernesine de teşıniline ı.luir lf) . V tl . 194:l tarihinde 4-184 ve 

Giresun ( l smıı il Bnbuııeu) - Ka.ııınc; vergisi kuııuııu
nnn 3840 sayılı kanunla. munddel 1:3 ııcü nıııddesiııiıı 
(D) frhnsuım değiştirilmesi huklcıudn 

-H>-1:> sayılr knnun olnrak kabul edil

ııı iş li ı·. 
.: ,. .. -..... .. 

:ı . \'1 . Jfl-!!{ 1arihinde Rütçf' encü-
lıH'Illllt' . 

2/19 Ki.itahyıı (lk .Ali Siihıı DelillHı~ı \'C ~alu hat Lin 
Kutman) - İıipirto ve ispirtolu içkiler inhistu·ı lıal< 

kındaki 4250 sayılı kıuııunm 21 nC'i rııaıldMiniıı dr-

3J54 

3j63 

---

ğiş1irilınesi hakkında Eııdiıııeııdf'cHı·. 

1890, 19 o, 2395 ve 2882 sayılı kanunlaı-ın nnı iri it a 

ve muhasebecilerin mesuliyetini tayin rdrn nuıclrle-
leri hüküml ı-inin tei'Ririne dnir Başvekiı.let tezkc>rffii Bıwüııı<>ndec1ir. 

Aı-ıkcrl ve mülki tekaüt kanununun 4f} ncı msıddesi· 
ni~ tefsiri hakkında Ba!fVekfUet tezkeresi Eıwi'ıtııt>ucledir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 42 nci maddesi-
nin (B ve C) fıkralarmm tefsiri hakkmrla. Divımı 

. -

muhasebat riyaseti tezkeresi 7 . V 1 . 1943 tarihinde Bütçe encü~ 
- •• r . . . 1 • , ı menine. 
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No. Hulls ı Mut.melesi 

'l'AKRfR 

-l/ l •rı·ıı lı;r.oıı ( ı-;ıı · ı · ı Du yı - Kı~t·ıııııııı·~aı hakim i Nuh :\ ı · ı· 

yeUin C'anıdarlıoğlunun tt•kaiit ıııunnıelesi hakkıll 

du Divnnı mttlı:ıs('hat ı·iymn•ti ıııütali'ıa.siyle ni,· Hııt 

ıınuuısehııt l'll<'iiuıeni ııııı;r.batnı-.ıııııı '.! ıwi ftlu:ısıııııı 

~· pnitll'ıı tdkikı lıı~kkmclıı l~ıwiiııwnd dir . 

Eı·zuru.mı 
Gireswn 
!sparta 

MEOL1S HESAPLARININ TETKlKI ENC'O'MENt 

Re is 
M. M. 
~furakıp 
KIL 

Rize 
: Afyon K. 

Çorıık 
: ,ı.,'inob 

Nafiz Dumılu, 
A 7ı m cd Ulus 
JT'ii81l ü Ozifa.mar 

.lli Zıı·h 
Jla.ydar (./erçel 
Jlnz1wr 1lfiifid Kan-su.~ 
Jlul({si Oruco!Jlu 

Jim·aş A1mtet Hatndi Tanpı'nar 
Siü·d Hessa.m Ş uket Dağ 
Sivas Ziya Başara 

Encümen, 8 mart 1943 tarihinden 1 ikineit şıin 1943 tarihine kadar 10 defa toplanarak Büyük 
Millet Meclisi 1942 yılı ağusto : 1943 yılı ikincikanun ayları he abı hnkkında Yüksek Reisliğe 
3 ınazhata sunııHtŞ ve bunlar da Umumi neyetin nıuht lit tarihli inikatlrrrında okunmuştur. 

Encümeıı , ttyrıca. Biiyiik Millet Meclisi ve nıiiştemilatl ile :Milli saraylar ve köşklerdeki eşya· 
nın sayılııtı~~:u v kontrolü işlcl'iylc de meşg-ul olmuştur. 

BalıTre i~· 
Çrwkın [*] 

MECLts KUTUPHANEst DOODNt 

Reis : Oire.sıın Ol. !h:wn 8ökmeu 

lsma.il Ilakk1 Uzunçarşılı Hatay lfrNıeıır Ilgaz 
: lı·ni TJo,lja.tı • Niğ<le llfizi111 T(>peyran 

Bıwüıııeıı, ınart H14:~ tarihiııılcıı 1 ikin •it şrüı 194:~ tııl'ilıiııc kadar 7 defa toplanarak alına-
cak v . ciltl ttirilecek kitap ve nıpemuıılal'la bastmlaeıık fihristler ve ı:ıair kiltüphane işleri bak

knıda. kııı·nrlar vermiştir. 

[•] 2. VII. 1943 tarihinde mebusluldıtıı istifa etmiştir. 
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MİLL! MttoAFAA ENCUMEN! 

Rei.f) : Sinoh 
ıli. Jf. : 7'ekirdalf 

Gmıdet Kerirn !nrN7myı 
Rahmi Apak 

Ka.. : ]( O"ttya V P lı b i Bt?,qin 

Ağn 
B1.1rsa 
Bw·.a 
Çankın 
()orıliln 
Di11arbn.ktr 
Edt'rnr 
Edln1e 
T?Tn.zılf 
TiJrzuru.m 
PJrziurrm 

H ii.tw.m rtUn Tu,qa.ç 
01 .• ı{ş,:r Atlt 
f1.7. Nnri Tınaz 
n ı·. A ldf A 1·ka.n 
F: !/ii b 8 rıh ri A lr.göl 
Ol. Kiaznn Srm'ildrkin 
Jlrhmel JiJdip A/1on,r/117lorı 
f.'urrrl Balka..n 
Jlo.ı~rw. K1"şioğlu. 
8 ii k r ii S ök·nu~n..ıdi f'l' 
.1 ?i? :17miirt>k 

-·---. 

rJazimıff'b 
f.<:p(J.rfn 
Krtr.f) 
Ka,ysni 
Türk la rP li 
K ırt~rh i1· 
Kn~nrli 
ftfa1·di11 
Mulfla. 
SUr d 
Tokaif 

nr. Jfnzaffm· Crmbo7at 
rcmil Tiizemen 
Gl. Hasa11 Dw·ndolfwı 
N a-zm ı: Toker 
Kor,ql. Krrnal l>o!fan 
Pm'k Selen 
(il. llfii,,-sel Bakfi. 
Dr. A :i.z Uras 
Sadnlla.h Güne11 
8 r.h~:rf Tii1·kaJJJ 
Srtl>ri Çrıliklrol 

Encümen, 12 (10 lô.yiha, 1 teklif, 1 tezkere) işin hepsini inta.ç et~tir. 

No. Rulasası Muamelesi 

L!.YİH.ALAR 

1/15 Kuvvetli tayın kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 

1/.17 

1/46 

1/50 

1/ !'il 

ekl<'nmf'ııi hakkında :~o . JIJ . 1943 tnrihindr Rıhha1 ve 

if'tiııHıi mnaveıwt f'D<'Üınenine. 

AskPl'Jik kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve 5 nci maddesine hir .ôkrıı eklenmo..cıi h :ı k
landa 

AskE'ri sahra posta.larmda miistahdem posta, tclgruf 
ve telefon idaresi menınrlımna parasız elhişe veril
mf'si hııkkmcla. 

Askerı meııınu mmta.kalar hakkındaki 1110 ı-;ayılı 

kanuna ek kanun layihasr 

• \skel'i şoför ve sanatkarlara verilecek iicret ve yev
miyeler hakkındaki 1272 sayı1t kantıntın 2 ııci marl
ılNıilıin d<'ğiştiYilmesine dair 

~1 . V . 1943 tın·ihinrle 4416 sayrh 
kanmı olarak kahııl edilmiştir. 

' . 

7 . VTT . 1!)4:3 tarihinıle 445fi sayılt 

kanım olarak kabul ediJıııiştir. 

fı . TX . 1943 tarihinde 4487 sııyıh 

l{nnıın olarak kabul f'dilmiştiı· . 

ın . vrr . 1943 tarihindE' 4479 sayılı 
loınun nlııt'tı k kahul Nlilmiştir. 

1/54 Denizaltı gemilerine ve av('t botlarmda ınüstahdf'ın 
deniz Jlel'sunelinc seferde, mnnf'vra ve tathikatlııı·-

dıı vt'til("(!f'k lıazır ıpda hakkında 19 . VII . 1'94:3 taı·ihind 44 O ııayılı 
lwnmı olıu·ak kabnl f'dilmi~tir. 



-129-
No. nuıa.sası Muamelesi -1/94 Mamak Gaz maske fabrikasınm Milli Müdafaa ve-

ka.letine devri hakkında. 14 . Yil . 19-18 tarihinde 4466 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 

1/107 

1/109 

1/123 

Ordu motörlü silah ve vasıtalarmda kııllanıla.cak 

ücretli sivil makinifıt vo şoförlerc er melbusatı ve 
t çhizatr verilmesine dair 

'ubaylar heyetine mahsus 4273 sayılı rrerfi kanu
numın 10 ve lG ncı maddelerinin deği tiı·ilme ine YO 

bu kanuna bir muvakkat madde cklenınesin<' llair 
--~ 

Yerlek subay ve a keri memurlar hakkındaki 107G 
sayılı kanunun bazı maddelerinin cleğiştirilıncsinc 

dair 

TEKLİF 

2/17 Maraş (Rasih Kaplan) -Askerlik kanununun 35 nci 

16 . vn . 1943 taribinde 4471 sayılr 
kaıını1 olarak kabul edilmiştir. 

12 . VII . 1943 tarihinde 4460 sayılı 
kanun olarak kahnl edilmiştir. 

17 . IX . 1943 tarihinde 4497 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

maddesinin (C) bendine bir fıkra eklenmesine dair Bu busustalti Iilli :Müdafaa oneü
meni mazbatası 1 9 . VII . 1943 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

TEZKERE 

3/54 Askeri ve mülki Tekaüt kanunumın 46 ncı maddesi-
nin tefsiri hakkında Başvekalet t~zkeresi 8 . V . 1943 tarihinde Bütçe eneü

menine. 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Edirne 
Erzı'rıcam, 
liJ,·zincan 
l~mir 
Kars 

NAFlA ENOttMENt 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Eskişehir 
: Sivas . . t. pa'rtrı 

A.U (!etiulcaya 
JI eb nı re Gönenç 
Arif Baytın 
Raşit Bö1·ekci 
Ekrem Dmn{ra;y 
Behçet Kemal Çağlat· 
.. bi:ı Sarnilı .Jlter 
Sailettin Epikmen 
Eş1'ef Demirel 

1 zzet A 1·ukan 
A. N aci Demirağ 
Kazım Aydar 

K aTs 
KayseTi 
Kocael·i 
llfalatya 
Jfanisa 
'l'Njjile 
Sivas 
Uı·fa 

Dı·. Esad Okta,y 
MuhitUn Taneı· 
Refik Fenmen 
Memet Şevket Ozpazarbaşı 
Osrnmı Erçin 
H ali d .M eng1' 
1 smail H a.k k l· B aş ak 
Razi Soyet· 

Enoümen, 6 (4 U.yiha., ı teklif, ı tezkere) i§in (5) ni inta.ç etnriJı ve geriye (1) iŞ ka.Iınıştır. 



No. 

1/ 55 

1/ 91. 

1/1+-l-

130-
Bulasası 

LA YlilAJJ.AR 

lstanlıul'ıla ~-Pııiıkn .'aptırılaeak Atiliye hina ·ı için 
p;elecck senclpı·e ,1\'C'c;ici taalıiit icra.· ı hakkında 

Devlet Ilavayollai'I u nı nın müdürlüğü 1e • .,kilfıt ı hak
kındaki 3-12-1- ı-<ayılı kanunda değişiklik yapılmasına 

'e !ın kııntıııa haY-ı ıııaddclcı· Pldenmesinl' ıla ir 

btıınhul Üııiversill'si binalarınlll ~·aptırılıncısı hak
kında 

1/1-1;) Dey]p( 11ll'lllUrlcırr a:dıklının.ııı IHhit "" INıcliilüıw 
dair· olan 365(; sa.vılı kanunla hıı kııııtııın ek ::JHRR sn
yılı kanuna baği ı ı•et \'l•llcrin Na fiu 'Pkit!Pti kısımnda 

:Muamelesi 

Eııeümı>ncledir. 

ın . \' JT . 1943 ta ı·i lı in ılı· -t-!67 sayılı 
katnın olaı·ak knhul edilmiştir. 

17 . IX . l!H3 1aı·ihintlr 4499 sayılı 
luııınıı olarak l<alıul rdilıniştir. 

dl'ğişiklik ,nıpılı11ıısı lıııkltııHla 17 . IX . 1!l·ı.:l taı·ilıinılc 4498 sayılı 

kanun olarak kabul edilrııiştiı·. 

~/-1 "F};kiı:wlıir tlzzcl Anıkuıı) - ~o"" w köprüler kuıtuıııı 
ıııııı lıazı ıııadtlelet'iııiıı taclili hakkmdaki 1 :! sayılr 

kanuna ek kanun teklifi 

TEZKT~R~1 

3/ 1:-1-1- Şose ve kiiprüler kanıtııııııun !l ıwıı madlll'ı-ıin(lPki 

( siltılı altmda ki on! u H' jııJHlımna el' m dı) tabiri-

:ı ı . Y . 19-+:J tarihinde 4427 sayılı 

kaıınıı nlaı·ak kabul Cflilmiştiı·. 

nin te fs i ri hakkın du Ba:;ıHkfı ll'! t Pzkrı·t·~i 10 . 1 X . 19-l-:1 tarihinde Dahil iye 
(' ncümen ine. 

Amasya 
Bilecik 
B 11 rilıır 
Bursa 
Denizli 
TJr' llizli 
f .ç f an bul 
!zmir 
K mıtam omf 

SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCUMENl 

Reis 
ıli. Al. 
Ka. 

: . . 
: 

Antalya 
K ii tah ya 
Ed ir ne 

j) )'. IT ii S ((lll el ti n r tu·aı 
Dr. A. Siilw Delilbrışı 
nı·. Fafı11a. jlfemil1· 

z,ki rrarhrnı Krl!>fanıollu 
Dr. Jluhlis Suner Kocof'li 
[) r. A. Rnlıi Y rşil.lfHI'l K 011 ya, 
f) r. Jf. Trı1iit 8imr' r Ma.uisrı 
Dr. Jfrnndi Berlmıaıı M am ş 
TJr. Srrı•,n· } fi.mil Tok,qiiz Ordu, 
lJI'. Hayrullah Diker 8f'Jjlirm 
Dr. Kanıran Ors Sinob 
lh·. li'olwi JiJrevit 

Rıza Sallu.if 
Dr. Faz1l 1, rrr)fNldiu Bii,r,qe 
lh. Osnlf/11 ı!r'ulı'i Ulurlo .. if 
Dr. Saa.drı Em in ]ı, fiatçılw· 
Dr. Krmırtli Bayizı:t: 
lh. Zrki Mesut 8rur 
Dr. Krmaf ı. af, ır 
JJr. Bolı(/(lrr'in Kökdemit· 

Encümen, hava.le edilen (3) lô.yihayı intaç etmi§tir. 
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No. llnlasnsı l\funmelesi 

IıAY1R T .. \R 

1/15 Kuv,·etli tnym kanununun 3 nC'Ü nıMhlesine hir fık-
rn PklennıPsi hakkmdn ~ . lY . 1!H3 tnı·ihiıııle Dütı;e Pll<'Ü-

lj:i:ı Hili'ııınıııı askt'rl ııı:iliıllı>ı·iıı tt•ı·filıiıw daiı· :l;)J sayılr 
knnnnun lJ nci mnclılesinl' hnğh ('nıraz cetvl'liniıı 

!J nci derere ınfı liıliyetleri nrnsınn hir fıkı'a Pkll'mıH~-

ın<'n ine. 

si hakkıııdn ~~ . Y . 19.+:3 tn ı· i h in ele Bütc,:e eıwü
ınl'niıH'. 

l/9-1 Mnmnk Onz maske fnhrikasrnın lilli l\Iüdnfnn ,.<'kii· 
lrt i lll' ılrvı·i ha kk ııırln ı ı . nı 19~:1 tıu·ilıinıle -1.466 sayılı 

ltaııuıı olarak kabul <'dilmi!1tir. 

TEŞK.tLATI ESASİYE ENOUMEN! 

Reis : ~ lukara 
1lf. Al. : Istanbul 
Ka. : Tolt"ail 

Jlümiaz Okmen 
ZiYa Kammursal 
Rrsai Erisken 

' 
Balıkesit 
Bıo·.sa 
Bu·rsa 
('0)'1(111 

G ii lll ii Sll11 ('. 

1:-:tau b'u 7 
1. ta·nbul 
Istanbul 
l zmi1· 

Ol. Ktbnıı Ozalp 
n r. Refik Güran 
Jfuhittin Balta Pal'...: 
nr. ılfzt.'{fafa ('a.utekiu 
lla:wn Pelimi Ala~· 
Dr. Galip Ataç 
Ol. Kazmı Katabek1'r 
IIiiseyhı C'ahid Yalçm 
C'rlfil Baym· 

l zmil' 
Ku·klarf'li 
Kütahya. 
Jfan/iıı 
.ll u rJ7 a 
s fl.lil su 11 

, eyhan 
Tt kiulo.r7 

Jlalmuu1 E, ad Bozku'l'rl 
Dt. Fuad Umay 
Jlıtlıli. Erkmen 
ffasrm Alrncuwncioğlu 
0J·g7. 1 zurlrliu ('al1şlar 
!Iii ·nii. Çakv· 
Ali Jliiuif Ye,tJena 
Fayık Oztrak 

Encümen, 4 (3 teklif, 1 takrir) işin (1) ni intaç etmiş ve mütebaki (3) iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

2/7 

2/11 

2/15 

TEKLiFLER 

Bursa (Atlf Akgüç) - Dahili Nizamnomenin 53 n<'Ü 
madde inin ueğiştirilın si lıakkmdn 

Ordu (llamdi ŞarLın) - Dahili Nizoınnamenin 53, 
54 ve !56 ııcr maddeleı·inin değiştirilnıe i hakkmdn 

Bingöl (Feridun Fikri l)üşünsel) - Dalrili Nizanına
menin 22 ve 126 ncı ıuaddeleriniu tleğiştirilnıec;iııe 

ve ınuvakkat bir ınadtle eklenınesiııe dair 

. ı 

Eıwünı l'nd<'ıliı·. 

I·~ıı<>iiıııencl dir. 

nu lıusw;taki niznın teklifi 16 . VII . 
1943 taı·ilıinde kabul edilmiştir. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

TAKRİR 

4/11 Mardin (Edib Ergin) - Kanun maddelerindeki mat
laplarm kanun metninden sayllmadığmm ve me
tinden sayılım yan bu rnatluplarııı Resmi Ciazett>df' 
kanun metniyle birlikte neşredilemiyeceğinin kara-
rn bağlanmast hakkında Enrii ıncnclcdir. 

Afyon K. 
Aydın 
B'l.l/rsa 
Çorumı 
Gorum 
lJPnı:zu 
fiirNmn 
Hn1ık8/r•i 
K ·ttkl ar eli 
K11·şeh1't· 

K 011JJrı 

ZİRAAT ENOtrMENl 

Reis ı: l Z'lnir 
M. M'. : ~llanisa 
Ka. : (/a.no. h~kale 

Dr. Ahmed HO!mid Selgil 
Nıtri Göktepe 
Aziz Duru 
Hasan Akdoğan 
N aim A.tala;y 
TiJmin, Aslan Tokad 
Filr/ret Atlı 
Ali Reşat Göksidan 
ZüJıtii Akın 
lbmJdm Turan 
8 edat Ç1ımralı 

Rahmi Köken 
Yaşa'r Ozey 
Selahattin Batu 

Malatya Kemal Sayın 
Manisa K&ni Karaosman 
M a'J·din LfUfi tJlkümen 
Niğde Rifat Dolunay 
Seyhan Damar Aı·ıkoğlu 
S#rd Ali Rıza Esen 
Sivas Atıf Esenbel 
S i vas 1 smail M em ed U ğu·r 
Tnnceri Hasan tJçöz 
Y ozgad ]f ahmut Al pak 
Zonguldak Halil Tiiı·kmen 

Encüınen, bavale edilen (3) layiliayı intaç etmiştir. 

1/ 116 

1/127 

1/133 

LAYlHALAR 

!nekhanelere 2654 SaJllı kanun hükümlerine göre 
mütedavil sermaye verilmesi hakkında 

Teknik Ziraat ve Teknik bahçe okulları hakkında 

Ziraat vekaleti te~kilatmm nakil ve teknik i~letme 
vasıtalarİyle teçhizine dair 

--•••>•~--~--

19 . V1l . 1943 tarih.inde 4482 saytlı 
kanun olal'ak kabul edilmjştir. 
19 . VII . 1943 tal'ihinde 4486 saytlı 
kanun ola.l'ak kabul edi1mişth'. 

19 . VII . 1943 taı·ihlnde 4481 sayJlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



2. Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

[Adliye ve Dalıiliye encü.menlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümen, havale edilen (3) tezkerenin (2) sini intaç etıni.ş ve geriye kalan (1) tezkere gelecek 
tçtimaa terkedilnıiştir. 

D:VI D:VTI 

3/ 12 3/ 12 

Bulasası 

TEZKERELER 

İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya 
1stiklal mahkemesi karariyle ~filli hudut 
dışına çıkarılan uat Renızi 'nin Türk va
tandaşlığına kabulünün ınuvafık olup olını-

Muamelesi 

yacağm:ı dair bir karar verilmesi hakkında En<>ümendedir. 

No. BulAsası 

3/70 Devlet Ştırasında açık bulunan Dördüncü ve Beşinci 
daireler reisiikierine eçim yapılması hakkında Ba~
vekalPt tezleeresi 

3/ 71 Dt>vl~t Şul'a.smda açık bulunan azalık i~iıı st•çim ya. 

Muamelesi 

2R . Vl . 1943 tarihinde 1347 ve 30 . 
VI . 1943 tarihinde 1350 sayılı ka
rar t)lanık kabul t:'rlilmiştir. 

pılıııası hakkında Başvı>kiUet tezkcresi 2 . VI . 1943 tarihinde 1341:1 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye ve T&~kilitı Esasiye enoiimAmlerinden mürekkep Muhtelif encümen] 

Encümen, hava.le edilen (9) tezkerenin (S) nü intaç etmiş ve geriye kalan (6) tezkere gelecek 
Içtimaa kalmıştır. 

D:VI D:Vll 

3/506 3/16 

Hulasası 

TEZKERELER 

Kocaeli mebusu .Ali Dikmen 'in teşrii masu
niyetinin kaldırılması hakkında Ba.şvekalct 

Muamelesi 

tezkeresi Encümendedir. 



- 1S4-
No. Hulasnsı Muamelesi 

3/4!J Çoruh mebusıı Asım s'nn te. rii ınasuııiyctinin kal-
dırılına!'lr hakkmda Bnşvekillt>t tezkere i 13 . VH . l!l-1-3 tarihinele 1~51 sayılr 

)mrnı· ohıı·ıık knhul erlilnıiştir. 

3/!50 Deııi-zli ml'lnısu N nil i 1\ ii<:üka 'ııııı trı;;rit maımni~·pt i
nin kııldmlıııaHı luıkkındıı Bal?\'Pkalet tezkeı·rsi 

3/51 'l'okml m<>lHt u Refik ~\hnwd Rı>vı'ng'il'in tE>ı;n·ii nıa 

suni~·etinin lmldmlmıısı hakkm1la Buşvckfıll'l fı•z

kı•rE>si 

3/ 7H t,'orıım mehttsn Dr. f'pnuıl Alper'in U-şril. ınıısuni?l'li-

1~ . Vlf. Hl4!l tnrilıinrlt> H52 snyılı 
knnn· olıırak kıılınl erlilmiştiı·. 

ı:! . n ı . Hl4H tn ı· i h in dı> 1 :~fi:~ sn. yı lı 
kınnı· olınnk kııhul edilmiştiı·. 

nirı kııldwılııııısı lıakkıuda Baş'\'ckiJlct tt•zkeı·esi Bn<·iiııırıııll'tliı•. 

3/ H7 I>Pııizli ııırllrusu ~ ail i K Ü1:ükn. 'n ın t rt~rii nı as u n iyı>t i-
nin kaldırılması hakkında Başvı-kalet tezkeresi T<Jııcünıcndcdir. 

3/ 8!l lstanlml mrhmm Hüseyin 0alıit Yalçm'ın f.t>ı;ırii ma-
snniyelinin 'kalrlmlması Jıakkıııdıı Ba.~n·ktılct tı·zlccresi l~ncüınrndNlir. 

:1jHO ~lardin mrlhusn Dr. Aziz Uras'ın teşri! mmmııiyt•ti-

ııitı kııldırılması lınklcında Başvı,ktılrt tc.zkeı·esi Em·iimenrledir. 
3/ 102 Kütahya ınehıum Dr. Ali Siiha Deliltıaşı 'ıun teşı·ii 

nıa.<mniyctinin kaldmlma. ı hakkınıhı Bıı~veklıl1•t trz-
keresi EnPüınendedir. 

[Bütçe ve Maarif encüm.enlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen lô.yiha. intaç edilm.i4tir. 

ı;t:n 

LAYlirA 

Y n hane ı nın m leket l ere göııllerilr<·rlt Dev 1 e\ ııı cnıııı·

luı·ı hnkkınrla ıa . rx . ı!l..J:;3 tal'ilıiıı<le 4-~89 sayılı 

knnun ıılnrak knhul edilmiştiı·. 
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[Muva.kka.t enoiimen] 

(Adliye, Biitçe, Dahiliye, Gümı·ük ve inhisarlar, İkti at, Maliye Y Ziraat rntiiını:ıılPriııdeu seçi
len 5 er üyeden mürekkep) 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: lll a./'llin Rıztı Erten 
: Zvngnlda.k 
: (/i res un 

/]i u asi Devri'li 
N ecm1· Ostt11 

cimasya 
Antalya 
Aydın 
Baltkesi·r 
Buı·duı· 
Ça. 11kın 
Çonun 
Denizli 
DenizU 
Di11arbalwr 
Eskişehir 
Gazianteb 
Ha.ta11 
fçel · 
lzmit· 
K n sf am1 on 1ı 

~Hi Kemal Yiğitoğlu 
~Vnrullah Esat Swncr 
J d n a.n Af e nderes 
Y ah.IJa S ezai Uzay 
l;lekip En,qi11e?'i 
. .1 f.1 f 1 na, n 
N ai m Ata lay 
Nail i K üç ilk a 
Emin Asla. ıı Tolwd 
Kemal Şedele 
1.-{tamat Ozdamar 
remil a.icl Bm·las 
Gl. Eyiib Dunrkan 
l)efilı· Tngay 
Ek1'<'m 01·an 
lT n. n lll i Çel mı 

Kırlllare/i 
Kocaeli 
Kori!IJa 
Malatya 
Malaf,ya 
Jfolrdya. 
.Yi,ijde 
Rize. 
8ryhau 
Siird 
Tolmrl 
Trabzon 
T1·abzon 
Ynz,qad 
Znn.quldak 
Zolllf 111 r7 ol,· 

Encüm.ene bavale edilen (4) layihıı. intaç edilııtiJftir. 

No. Bulasası 

LAYtTIATı \R 

1/fiô Dl•vlct 1\ıpnıklaı·ııım trı-:1ıi1 ,." ılnğıtıwı hakkınıli\ 

lV 4 1\ııi\nııı: verg-isi kaııuııu ilt• Vn·kaliidt• y;ıziyl't tlnla
yısiyle lıa;~,ı \' t'l'~i Vt• ı·ı>siıııler<' ;,ııııı ieı·asına Y«' lıHzr 

ın;ıılıl<'lrı·iıı ıııüi\Plll'fiyl't ııtl.'\ wuıın almmasınn dair 
olan :JH2' Yl' 40-J.O ~ayı lı knınııılnra bazı lıiiköııılı•r 

Z iiJıtii Akın 
Salali Ya:rgı 
SerTat Çwnralı 
Osma.n Tlıner 
JlJ alnu u d N edi m Zabcı 
lfrddtlll ı 'a.rll(m 
Ilifat Tolu.lla·!l 
Tnlun·u B('kir Balta 
( 'rn•id Ot·al 
Saffet Tunca,y 
rialib P('l,·el 
J?ail,· A luıu ·d Bonlfru 
Tr' llltl Oöksr·l 
... llllllt'd Snıı.rf/11' 
TTa:ı1111 .111f Ku,11ucak 
Rifaf lTanla1· 

Muamelesi 

1-J. . VTT . 1'943 ta1•ihinıl<• lli.ikÜ111l't 

faml'ıııclan geı·i almnnştıı·. 

ilii\'('ı:ıi hııkkrııcla 7 . YI . 19J:J tllrihindr -!4:!7 sayılr 
loı nun n la ı·ak kahnl tl i Inı il)1 ir. 

l j 6 

J\ i lwi t \ ' C ı;akııu1 k iııhi. · aı·ı işlelııi!• iıut iyazınm l<al
dll'llmnsıııa ve hıı i11hiııınııı işletilmesi iı;in nınvak
kat hiı· idııl'c kunılıııns11ııı ılair 

'l'oprak nıalıı-ntllt·ı·i \'Pt'gisi Jıakkıııdıı 

:!~ . V . ]94:1 tal'ilıiııclr 4-131) sayılı 
l<Aıuw ularak kabul dilıui~til'. 

1 . Vl . 19~:~ tadhinde ·l-tl9 ve 4430 
say1lı kanun olaı·ak kabul dilnı.iı~.tir. 
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[Muva.kka.t enciimen] 

(Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktisat ve Maarif encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkep) 

.t,ğn 
Ankanı 
Bal1kcsi1· 
Biu,qöl 
O ii 111 ii sn ne 
'~'l 'l ' 

Reis : lstaııbul ....1. Şükrü Esmer 
1lf. M. : Tokad Refik Ahmet Sevengil 
Ka. : Bol-u, Hasan Şükt·ü Adal 

Rı{k1 Refik Pasin lzmiı· .Münir Birsel 
Jlıfzı Oğuz Belfata Ka.slowollll 'Pezer Taşkıran 
Ya.hya Sezai Uzay Kn·şehı'r fl'u(ıd Çobanoğlı.1, 
Tahsin Bangııoğlu ToklHl Na,zım Poroy 
H rccd (}üreli U ı'f a S ztııt K em al Y etldn 
8rfik Tuqrı!J Zno,rtuldn.k Haz11n Atıf Kuyucak 

Encümene havale edilen layiha. inta.ç edilmiştir. 

No. lluliisası Muamelesi 
----------------

ı,.AYIIIA 

J/125 Baı:ıın ve yayın uuınnı ınü.düı·lüğii vazife Vt> teşki 

HHı hakkında. 1 6 . VII . 1943 tarihinde 44 75 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Muva.kka.t encümen] 

(Bütçe, Dahiliye, Maa:rif ve Sıhhat ·ve lçtima.i Muavenet encümenlerinden seçilen 5 er üyeden 
mürekkep) 

Bilecik 
Bolu 
Bol'lf, 
Bursa 
Bıırsa 
Çan.akkale 
Erzurum 
Gwdrınteb 
rHkmiişane 

Reis ·: Antalya Dı·. H'iisamettin Ku1·al 
M. M. : Konya Dr. Sad1' It·mak 
Ka. : Konya J.lluhsin Ad17 Binal 

Dr. Jlnhlis Sune1· HalO!lJ Ilawdi Selçuk 
Ilasan Şükrü .Adal Kastomıomt Dr. Fahri Ecevit 
IIıfzın·ahman Raşit (JynıeııK·iifohtJa. Hnnıid Pekcan 
Dr. Sadi Konıık SinolJ Dr. Bahaddin Kökdemir 
Dr. M. Talat Sim.et 8itwb li:illlail Habib Sevük 
• 'adılc Tahsin A ~rsal Sivas Reşad Şemsettin Sire'r 
Nakiye Elgi'Vn TmbzoH. Salise Abanozoğlu 
Dr . .1 brlurrnhnwn.li!Plelr Ul'f(( 8111rf Kenıal Yetkin 
Reca;i Gii.1·cli 

Encümene ha.vale edilen Iayiha. intaç edi.lmi.ıftir. 
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No. HHhisa<Jı 

LAYJJJA 

lj iOii 1\iiy t'lwlt>ri 'ı• kiiy snı!lık ıııı•ıııııı·lııı·ı ft'::;kiliıt ı ~ · a

pılııını-;ııııı n• Hılılıııt \l' iı;tiımıi ıııtıılVl'lll'l \'l·kiılP1i 

tı•şkiliıt vr vnzift'h•ı·i lıııkkmıl:ıl<i :1017 sııyılı l<arııı-

1\luamele:.i 
------- - - --

mııı hıı?.l ll111tldt'Jt•ı•iniıı dt>ğişliı·iJıııı•sitH' dııiı· !l . VII . )!) 13 tnrihindl' 4..J..)9 Sllyth 

knııuıı ıılnı·ak kahul Pclilnıiştiı·. 

[Muvakkat encfunen] 

(HiHçP, Dnlıiliye VI' ' ;ıfia eııcümenleriııd<'lı seı;ilrıı rı er üycncn ınÜl'!.'kkcp) 

Rr· i.ı.: : Kocaeli 
M. J/. 
i'!.~ ri. 

Rrt.~it Biirflıçi 

Ka.ysen: 
Oirrstt n 

Rrfik Frnnıen 
Jlulıiftin Taner 
~lJ!cl Sayar 

1 ('('l Refik T\.omlto11 
1\fi.:un ~ l,i;dar 
Jfii11ir Bir. el 

1 ~; 

. llllı'flf(l, 

.ı ll/ı' (l /'({ 

. lut al JJa. 
Balil,·csir 
Bo lı" 

P r·yzi [}al dal 
.Y11nrllnll J.t) .wıf Siuıu·r 
ı . ((lt .ll (( '"ı(' zo i rrza ll 
lfason 8iilı'rii .1dal 
Re('(ti (fii.reli 

f.~ JHI rf (( 
f ZHI ir 
f.z111 ir 
Ko11urı, 
Jford i u 

ı 'addtin Epilı' lllf' ll 
Dr. So.di Jnııuk 

0 ii lll ii ŞOII (' 

Enciimene ha.vale edilen lfi.yiba in taç edilmiş ti'r. 

IıA~1HA 

1/ 1:30 ı;.nıir Tt·ıu\1\'ay Ye F.ll.'ktı·ik Tiiı·k anonim , iı·kt•l i 
iıııt iyar.iylc teı.;isntıııııı sııtııı alınnınsınıı ıiaiı· nnıkii 

Yf'lt•Hiıı fasdikı Yt' ]nı lliÜl'Hl't>St'lliıt işlctilııtt'Si Jıak 
kmda l!l . Yil . 1!)4:1 fAl'ilıiıırll" HR~ ı:;ııyılr 

knnım ıılııı·ıık loılıııl ('(Jilıni. tiı·. 



r. 
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[Muvakkat encümen] 

(Bütçe, Maliye ve Milli Müdafaa encümeıılcriııden Hf•ı,:ilcn 5 er üycdcn miirekkcp) 

.t ydın 
Bitlis 
('a. nk1rı 
Erzincan 
Oiresun 
.11 nlrtfya 

lle-is 
M. M. 
Ka. 

f) i,lj(f rurdı· L 1' 

: Rize 
: Ankara 

Gl. Rf'[ef Alznunn 
BiUenf O.sma 
n r. A lnJ A rlra.ıl 
ljükrii Sölmırnsiirr 
Ayet ı a71ar 
Jfn.lıuwd N erli m. Za.Un 

Ul. 1\. ia,zı'IH 8 ev iiJd ek in 
Tahsin Bek·ir BaUa 
M f'brnre Aksoley 

!ıl uğla Sadnll ah O ii, n''!/ 
T rk i nlo.f7 1? ah 111 i Apo/ı 
Tolca.d f't •mu.l Koı ınh 

TrnlJzmı M. Siin'.IJ/10· A 11((111111' 

Urfa Jilsad Tekrli 
Y oz,qocl 811T1 1 çiiz 

Encümene bavale edilen (2) l&yiha intaç edilmiştir. 

No. Bulasası 

L.!Y!H.ALAR 

1/ 124 Askeri ve Mülki Teknüt kanununa ek kanun Iii yi
lı a<ıı 

1/ 126 1683 sayılı Askeri vt> Mülki 'T'Pkııiit kııılllııttıtdan 

evvelki hükümll:'re göı·"' hağlaımıı11 olan tl:'knüt VP 

yctim maaşlariyle vataıı'i hizmet tertibinden ınnn ı;ı 

alanlara yapılacak zam hakkındn 

[Muvaıkka.t encümen] 

MuanıeleHi 

14 . VTI . 194!1 tcıı · ihıııılf• 44H:~ snplı 

l<ıııııııı olııı·ıık knhul t'rlilıııiı,ıtiı· . 

J..j. • vrı . Hl43 lıırihiJHll' 4464 sayTil 
kanun olın·ıılt kabul edilnıiştiı·. 

(Bütçe ve Naria encüruenleriudeu ı:ıeçill'lt 10 ııı· nyl'dl.'n mürekkep) 

.. 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesh· 
Bitlis 
Edi'rne 
H af all 
f.c:paı·ta 
Istanbul 
!zmir 

R e is 
M. M. 
Kfi,. 

: Sivn~ • 1 . N al'i D cwJ ra ll 
: Manü:a 
: Erzincan 

J!1nik Kwrdo,ijlu 
Bf'hçf'f K em al Ç'al}lar 

ılftbrlf ,.,, (if)llf'IIÇ Ka·/l··wri 
~iri[ Bn.tJil.H. 1\oca.rfi 
Siin'.tl/ln. (J r.rtr'f1' l't' ll lif a11 i.~a, 
BülMıl O;;wa Siııa.s 
·M oh m ut N e.d.im G ;;.nrlii,za1 pToka,d 
H mı/(11: ı 'flçıık Tokn.cl 
Kôzım A~11da.r Tm.lrwn 
ls m a.il rr aklı'1 tillon f11 U rf cı 
Miini·r Bı'rfiel 

.flfullit.Un 7'cwrr 
Refik /f'e lllllt' n 

Osma.n Er~·in 
fs ·m a,il H aJr k1. B a.ıw k 
H ali d N azmi K l'Ş·m ir 
Rrj1'k Ahnt('d 8Pvellffl·ı 
]f. 8 iin')J/Ja A n am ur 
Razi • oye1· 

Encümene ha.va.le edilen Iayiha inta.ç ed.ilmiştir. 
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No. Hulii.sası Muamelesi 

LAYİRALAR 

1/72 Posta, Telgrnf ve Telefon Um um müdürlüğü teşki-

lat ve vazifeleri lıakkmcla :i . VII . 1943 tarihinde 445-1 sayılı 

kaıınn olarak knhul edil mi., tir. 

.li} ri 
Aukm·a 
B ah k e.c: it 
Bolu 
[IJ ı·z i n can 
TIJ1·zincmn 
E·ı·z·1wu.m. 
Ga.zim1teb 
O i·re.qun 
/.ı.; ta n h ul 

[Muv111k:ka.t encümen] 

(Ve'kiiletlerle karşılıklı encüınenlerden seçilen 2 şer iiyeden mürekkep) 

Heis : E·rzU'rwm • .ız~ iz A kyiü·ek 
.U. AI. : Rize Tahsin Beki1· Balta 
Ka.. : Konya 8edad l)u11wal.ı 

R1fk·1, Ref1'J,; Pa.qin Ka tarnon'lı J)r. Faht·i Ecevit 
Mihal Ka.ya.oğlu Konya Muhsin Adil Binal 
Ynh,IJll· ı ezm· Uzay Malatya, II6let a._(jn·oğlu 
1/ıfzn·m.Jnnam. Raşit OyrnnıSi1'rd Ali R1.za Esen 
8iiln-ii Sökme·nsiieı· Riııa.ı.: Abdu.?Tahnıan N. Demü·ağ 
A hrlii1lzak Fırat , ivas lsmaJl Haklr1 Başak 
f/1 . PP1-tf1J Dt"mi·rlımı 1'nlı-ail Galib Pekel 
C'f'mil Said Rrn·lm~ Tlıfrı N ·atl Tekeli 
N Prim· O.c:ten fT 1-j'rı 1\ibmı Bn·ker 
li r. H a.11 rull a.h D ikf''l' 

Encümene ha.va.le edilen (2) tezkere intaç edilmiştir. 

3/ 26 J\ı;ık ıııunşr alıın veya vekfilct emrine alınmış bnlu
ıınn ııwnıurlarııı ıııı.•nıuı · iy<'1 sıratinrının lıuJııt ve 

şiinıulüııüıı t<'fsiı ·<'n lıalli lıııkluıırltı Baş\'ekil.lf'f tf'z
keı·esi 

3/ Rl l><'v lf't ınrnıul'lurr ayi ıkiarının tevhit ve tt'nclü1ü hak
lmt<lnki ::\Gf)() vc :1 R8 sııyılı knııunlına ek 3969 sayılı 
kanunun muvakkat 3 ncü maddesinin tefsirine dair 

Başvekalet tezkeresi 

' '. 1 

16 . Vll . ın-ı~ tarihinde 241 sayılı 
f<·f~iı· ıılaı·ak kahul edilmiştir. 

17 . IX . l!l-1:3 tal'ilıiııd<' H9+ sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~tir. 



3. Encümenlerin toplanma sayısını gösteren cetvel 

Eıw üıııPnl cı · 

'l'uplaıırııa 

sayısı ı•;ııeünıı>nlcr 

'l'oplaııına 

sayısı 

Daimi encümenler 

Adiiye Enrüıııeııi ~~ 

Arzuhal ) 3~ 

Bütçe » !)8 
Dahiliye » 11i 
Divnııı ınHiınsehat » fl 
Uüııır·i.ik H iııhisarlııl' » 7 
Harici ye » 7 
lktisat ) lG 
'Maa ı · if :. 8 

Maliye EtH' üııwni 
Mtwlis IJ. 'l ' etkjkı ) 

:Meclis Kütüpharı('si » 
J\iilli .1\Jüdofaa » 
Nafia » 
Hrhhnt \'c 1 ·tiıııni nınnYenet » 
'l'e:;;killıtı Esa~iy ) 

Ziraat » 

7 
12 
7 
3 
3 
H 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adliyr ve Dahili,\ e ctl<'iiıııenlf'l'indeıı ıııii -

rckkt>p Nlulılt>lit enciiıııeıı 1 
Adiiye Vt' '!'eşkilatı Esasiye ('tteüııı.-nlrı·iıı 

ılcn ıııü r ·ı•ldtf'p M u ht el it t>ııcünren 
Hüt<:t> vp Mıını+f PıwünıPnler·indPtı ıııiir · t'k -

kf'p .\hıhtrlit rıwüıncn 4 
.M uvak k :ı t ı•ıH'üııı en ( .. \ı ll iyr, 1 liit ı; ı· , Dıı lı i
liye, ı:üıııl'iil( \'!' lnhixıu·Ja,. , lkti•·aıt , 1\luliyı· 

n• 7.iı ·Rnt ı·nı·iiıııenlf>t·indı•n s('(:ilı•ıı :; ı•ı · ii.H• 
ılen nıiiı·ckkep ) 10 

M makkat f'II<'Üitl('ll ( nütı.:ı· . lhılıiliy(', llaı · i 

ı·iyP , fkt is nt vı• l\1 aa ı·if pıwiitııPıılt't · i ııclı•ıı ı-;t•-

t; İif'n ;; eı· ü~·NI<'n ınüı·rkkcp) 8 
l\-ltıvakknt en<'ÜtıH•ıı ( f\iitı:c• , IJalıiliyı•, Ma-

ıır·if \'(' ~ıJıJıııt \'(' lc_:timııi llllHIYI'Ilf'l t'lltÜ

meııJpı·indPll scı:ileıı 5 l'l' Üy<'cl ıı rııi.iı·ekkf'p ) ; ı 

lnvakkat. l'nt•ürneıı (Hiit~;P, Dnlıili.n• \ ' l' 

Nafiıı f'III'Ültıt-ııleı·iııılen sPı:ilf'n !i l't' üyrılı•ıı 

ınü,.ekkep ) 2 
l\luvakknt NI<'Üıııcn ( llüt<;l', ~lnliyt• \t' ı\'ul'iu 

<'llciiııH• ııl<'r· iııılc•ıı srı:ileıı :ı t•ı · iiyt>drıı ıııü -

ı·pkkf'p ) 2 
:\Jıı,· ııldwt ı• rwüııwn (Hüt<;e ve ' afia rıwü
rııPıılr·l'iıııll'ıı sPt:ilı>ıı 10 <ll' üyeılt>ıı ıııii-

ı·ek kr>p) 9 
'M1wnldoı.t r•ııt•ü.ıııt>ıı (V eki'ıl('tlı•rle lum;ıılıklı 

ı•ıwünıeıılt•r·deıı seı;ilE:'n 2 şr.•ı· üyedeH mü-
rekkep) 7 

-----·- -



4. Encümenlerin mesaisini h ulasatan göstereıt cetvel 

~ 

~ 
:ı.. ,;: 

Q.. 1 <:..> :.... - . 
:ı.. '"' -c<: ;;:::: ~~ =~ l•;H<'ÜJıı e n l rı· ..c ~ ...... .!.<: ,.;;; •::: -· ~ :e~ 

;... ..!<: "' 
..Cr:: ., <::- .;.ı • ..., 

c:~ Q.. Q.. ct: 
::::: :.. -- ~] ..:ı E- E- E-

...... :;;. 
~ - i. ~ ~ -

Daimi encümenler J -, ·, ,:...rı-ı 1 ; 1 . . -
ı 

Adiiye .!<~ ıwiiııı eıı i 5 o 4~ 
., o GO . 2:1 :n ,, 

Aı·zuhnl » o o o 4 ı 5 4 

Bütçe > u ı . , 
,) 12 2 o 107 HT ~o 

Dahiliye » 12 3 ı u o 17 lO 7 
Divnm muhtısehnt » 16 () ll o o '27 11 ](j 

t :iiııırük YE' lııhisal'lar » 3 o o o o ~1 3 o 
Hal'ic•iyc > 20 o o () o 20 20 o 
Lktisnt » 29 1 ı o o 31 20 ll 
Maaı·it ~ 9 ı () o o lO 9 ı 

ı\faliy ~ ll 5 3 1 o 20 10 10 
11 N•l is Jl. 'l't>tldlcı ;, o o o o o o o () 

M<><'lis Kütüı)haııesi » o u o o o o o o 
1\l i Ili j\1 üdafaıı. > 10 ı ı o u ı::ı 12 () 

i: afia , 4 1 J o o () 5 1 
Nılıhııt ve lt;t i lll ll i ınuavf'ııet » :ı o o () o .. :1 () •J 

'l't•ı;ıkilatr gsnsiy :. o 3 o ı o 4 1 :3 

Zirant , il o o o o 3 :l () 

Mubtelit ve Muvakka.t encümenler 

Adiiye ve Dahili ye eıı(•i.iııı eıı ı ı' ı· i lll h' n ıııiiı- ki< ep 

Mnhtelit en'l'Ütııen o o 3 o o 3 2 1 
Adiiye ve T şkil[ıtı Bsasiye eı ı <'ii nı eııl el'i ııt lt•ıı 
ıııüı·ekk p rtubt('1it t'U('ÜUH'll u o 9 o o 9 ') 6 ... 
niitç{' \'(> 1\J aııı·i r <'lll' ü Illi' ı ıl eı·i ııJ en ıııiit'f>k(H•p 

}.Jnhtelit encüm u ı o (} o o ı ı o 
.\lunıkkııt enciimeıı 4 o o o o 4 4 o 
luvııldmt eneüınen ı o o o o ] 1 o 

M nvakkat. cnciimen ı o o o o 1 1 o 
ı\1 ıı \'aldmt e ncü men 1 o o () u ı o 
~hl\·akkat encüınen :J u () o o 2 2 o 
~hıvak kat encümen 1 o o o o ı 1 u 
~ftmı kk n ı en •üınen o o 2 o o 2 2 u 

Yekun 216 28 87 ll ı 343 236 107 

·--...ıiiil~ ..... liöii:l---



D. lnz1bat komisyonu mesai huiAsas1 

Fevkalô.de İçtima zarfında Reisvekili 
Refet Canıtez'in Reisliği altında İdare Amir
leri (Ağn Halid Bayrak, Ça.nkm Avni Do
ğan ve Mardin İrfan Ferid Alpaya} ile Katibi 

Umumi Veysel Genya 'da.n mürekkep olan ln
zıba.t Kamisyonunu alakadar edecek bir ha
dise çıkmatnl.Eitır. 

E. Umumi evrak · m uarnalAti 

Fı· ı · /;alfidt• iı;linıtt iı; i111lı Yii/..~r/, l!l'di.~r: 

1 18 Lri yih.fl 
'JO 'l'rklif 

/ll [ Tr zkPı·r 

1 f 'l'rık!'ir 

ll .1fllhltlif n•ra/; 
HI lliilnlll'l'i luısu .wt/11 nil rtırnl. 

:/ 80f . lr : ıtlıttl 

1 UlH Rı·,11/; yclmislir. F.:nriimtnlt ·r ı • r l.alımler W'ltsllıcla !Jflpıltttı Jıuı • alPler bıt !}ekıiııdau lıari{· l ·il'. 

ı. Layihalar 

Fevkalade İçtima içinde Yüksek Meclise 
(148) layiha gelmiş olup bunlo.rd:ı.n (106) sı 
resen veya birleştirilerek kanun olarak kabul 

No. ll ıılıl:o~ııııı 

edilmiş, (2) si. Hükümet tarafından geri alm
mış ve geriye kalan ( 40) lô.yihanm intacı ge
lecek lçtimaa bırakılmu;tır. 

M uıınıeltıııi 

ljl 1!1-!:3 mnli yılı Muvau•nci Umunıiye kanunu ltıyihası 27 . V . 1943 ln.rihiudc 4420 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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------- -------
I f~ Beden 'l'eı·hiyesi uıııuııı ıııüdiiı·lüğii 194:} ııınli yıl'ı 

ntilı;t· kanunu layihasr i . V . Hı~:ı tıırilıiııd(• 440-t sayılı 

l<aııun 11laı ·ak l<alıttl t' dilıııiştir. 
1/ :J oc,·lct Deıııil'yollun ve liıııanlan Ullllllll ıııüdiiılliğii 

1943 ınııli yılı hiH<;e kanunu layihaRı :!1 . \' . 194:1 tnı·ihinde 4418 Hayılı 

kııntın nlartık kııhul t'tli l ıuiştir. 
1/ 4 Devlet l>enizyollal'l işlclnı<' mııunı ıniitlül'lüğü uı.ı:J 

ma 11 yılı hüh;t• luıııum.ı ınyihAsı 14 . Y . HH:l tarihiııdt• 4..J.11 sııyılt 

kıııınıı tılıırnk l<nlml rt1ilıııiştir. 
l j !i Devlot llıwayollnı·ı unnun mütlüı·liiğü I!H:'l ııınli yılı 

hütçe kıı.nunu la.yilıasr :1 . Y . 1!14:3 tarihinde' ..ı..ıoı Rayılı 

kaınııı olrmık luılıul e1lilıııiştir . 
1/ 6 Dcvlf•t. l.~imanlaı•ı işletıııe nınuın ıııiitliirliiğü U:J4:1 

ııınli yılı hütçc lt anunu layihası ı:.? . \ ' . 194:1 1 a ı· ihinde 44l0 . ıı,vılr 
lwının nlnı·flk knlml ctlihııiştir·. 

1/ 1 Hudut. ve sııhillcr ~ılıhat. nuıuın ıııülliirlüğü 19..J.3 mali 

yılı hüt~:c kanunu lfıyihası :10 . IV . l!l.J ~l taı·ihinıl<• 4400 sayılı 
kaıınıı ulıtı ·nk kahul erlilrniştir. 

l j H tııhisııl'laı· lUIIHIIL tııiitliiı·Jiiğii 194:3 ıııııli .vılı hlill;t' ki\ . 
mmn layihası :i . V . 1!l.J :1 tıırih i ııdP 4-W:l sııyılı 

karııııı oiHrak knhul eılilıniştir. 

lj!J Oı·ıııan Luııum nıüdiüliiğii l!l4::! ınnli yılı hillçc ku-

ıntım lfı .yihası 1 i . \' . Hl.J:3 tarihinde ..ı...ı-ı.ı sayılı 
lıııntıı ulaı ·ok knhul etlilmiştiı·. 

1 / lO Poı:~ta, telghıf ve telt•fon ıuııtıııL ıniitlül'lüğü 19..J.:{ ınall 

ı ; ıı 

l / l2 

ı;ı:ı 

l j J4 

1/lil 

1/lG 

yılı bütçe kanunu Ja,yihası :H . V . rn.ı : l taı · ilıiııdt' 44J!t sııyılı 

luınun olıu · ıık l<abul edilmiştiı· . 
Vakülaı· ıııouııı nıiidiil'liiğii 1!1-1 :1 ıııali _yılı hül~t' kn
ımıın layilıası 

Anka m Belediyesi i111ar ıııihUit'lüğiuıiin 1940 ııııı li 
yılı kati hrsabı lıakkında 
Drvl<'t LinıanJarı işletme üınunı. ıııiiılürlüğiiniiiı 1940 
ıuali yılr kati lıesalıı hukkıııda 

lludnt ve " alıillt>ı· ~ıhhat uıııuııı ıuütliiı-lüğü Hı -H 

mali yılı kati he ahı hakkında 
1 uvv 'tli 'l'aym knnunnmın 3 ııcü nıatlıleliine lı ir 
frknı. cldcıınwsi hakkmda 

Tiil'ldye ilt• AJııııınya amsıııda Ticari nıiihııclelelet·c 

ıııütedaiı· lıususi .AnlaştHaya bağh (A) hesahı hak
kmdıı teati edilen nutııya ın •rbu1 1 ve 2 ııuıııaralı li~ 

telerdcki keten Ye kenevir kontenjan hll'ı ha klnııdıı 
tea li Pdil >n ııota.lann tasılikına lııir 

~~ . V . 1 !)4H taı · ih in dı• 442fi ı<ayılı 
kıııınıı ol:ıı·ak kuhul ruilıuiıjtir. 

llivnııı ııııılııt :·whııf t'll<'iiıııenindı•dir. 

l)i,·nnı ııııılııı~wlınt ı•ıwiinH•niıııtrdir. 

r )i,·n n ı ıınılııısı' lıa t t'JH'iiıııenimlt•rlir. 

1 Hitı : t· t•ıwii ıııı•ıı in ı kd i ı ·. 

l-1 . 1\' . UH:1 taı· ihinılC> 4:397 liıtyılr 

kunuıı olaı ·ak knbul t'llilıııişt.ir. 

l / l7 'l'üt•kiyc - AJımınya arasındıı iwza cdileıı kretli Anlaş-
mıısının tns<liln hakkında l4 . IV . !!)~;J taı·ilıinıle 439~ sayı!~ 

lumnH olaı ·ak kahuJ ediluıiştir. 
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1/ IR Tiiı·kiye - H oıtııırıya 'J'iı·nr·l't H 1'ccliyı• Aııln~ııınlııı·ı-

ııırı lıirl'r ııy uudılııınsı lıakkıııda 1 · ~ . 1\' l!H:ı taı·ilıi11ck .ı:l!l..ı sn~'ılı 

luırııııı nluı·ııl< loılıııl Pdilnıiştiı·. 

1 1 1!1 Tiirkiyı• · llcm1;ırr.nı Tiı·ııı·<'t \ ' 1' Tl'cli.'·<' ,\ıılm;;ııı;ıl;ıı•ı-

ıırıı oıı ıı .. ı;ı ı.diıı ılıılın uzııt ılrı1ası lwkkrııdıı H . 1\' . l!H:l taı·ihiııcle .ı.:m!l ıuı,vılı 

kıtllllll olnı·ak knhul t'ılilıııişt ir. 

1 :!0 Tiiı·ki_,.,. - Hcıııııııı.nı ;mısıııclıı ~ ~ııhııt 1!14-:l tıırilıiıııll' 

i.ıızıı l'dill'ıı Tiı·aı·l't 1c• Tı·ıli~· ... \ıılıışınıılnri.l'!ı· nrl•t·-
lıııtl:\l·rııııı tasclikı lıııkkuHla ll . 1 \ ' . l!ll:ı tuı·ihinıl(' .J.:1!Hi sayılı 

kıırııııı ıılııı-ıık kahııl l'rlilıniştir. 

1 ; ~1 Posta . tı·lg-nıf n• tı·IPfoıı ıııı1ııııı ıııiiıliirliiğ-iiııiiıı 1!1-Hl 
ınııli .' rlı l<nti lıl'salıı lıııkkrııchı lliYııııı llillhnsl'lıat ı' ıwiiııwııiııılı•rlir. 

1 :!:! 1!1:{!1 mali ,\'ll ı llııt.İırl' lıt•sıılıı katisı hnldoııclıı :! . \'1 . ın ı:ı taı·ilıiııdl' ·ı+~H sayılı 

kaıııııı cılanık loıhul l'dilıııi~tiı·. 

1/ :!'l Ilc•\ 11'1 llanı.nıllıll't ıııt11tlll rııiiıliirliiğii 1!140 rııııli .nlı 

lws;ılır kııt isi lı;ıklmHlıt 7 . 1 \ ' . l!J.ı:ı tnı·ihiıHll• .J;JH!l ı-;ıı,vılı 

knını11 cıhır·Hk knhııl l'dilıııi!itir. 

1 / ~.f JJııclııt \'c• sahillı•ı· sılıhııt ıtllllllll ıııiidiirliiğii 1!1·HI tıHıli 

.' · ılı loıti lıt·~ıı'hı lı;ıklnııcla 

ı j :!ti 

~l'lıiı· ,.,. kasnlııılııı·cla m;1lı;ıllı• ıııulıt;ıı· 1'1' ihti.nır· 111'
YPI lı·ı·i ı .. -:;kili lıakkınıhı 

l!H:! ttıali yılı Mtıi'HZI'ıtl'i ı·ııııııııiyP krııııııııııııı IHığlr 

( .\ ) işııı·Ptli C't'11'l'itlı• clt·ğ-i~iklil' .' npılmasıııa ılniı· 

1 :!7 llı•Yll't J)pıııir.nıllnrı ,,. liıııaıılııı·ı h;:IPtnıı· 1111111111 ıııii 

ıliirliiğii l !l~:! ıııııl1 ,nlı lıiitc;ı•siııclı• clı>ğişiklik ,l·n pıl

ıı:nsına ıla it 

1 ':!R l>ı•l'iPt Tlıını .vııllaı·ı ıınıııın ıııiicliirlii~ii 1!1-H ııı:ıli .nlı 

n ı\' . ı !ı.J.:J tııı·i h i ıırlı• .ı:wo ı-ın yılı 

kıııııııı cılnı·nk kııhul ı•dilıni::ıtiı·. 

Dıı lı i 1 i ,l't' ı·ıi<'Üıııı•ıı i ıı clı•d ir. 

11 . 1 \' . 1 ~"1 :~ t ıı ı · i h i ıı ıli' ~: 1!11 sıı .V ılı 
luıııuıı ıılıınık kalnıl ı•clilnıi~tiı·. 

1·1 . 1\' . l!J~;~ tnı·ihind(' .ı:ın snyıh 

loııııın nlal'lık l<ıılıııl l'tlilıniştir. 

kati hı•snlır hakkıııcl:ı l>inıııı ııııılıns('hııt ı•ıwtiııH'Hiııdl'ılir . 

J l:!!l 1 )ı·ıııııtı ıtınııııı ıııiiıltil'liij:tii 1 !H 1 ııı;!li ~·ılr kııti ht·sıılıı 

l1ııkkıııda 1 linını ıııııhıısı•lıat c•ııdiıııl'ııiııd dir. 
1 :10 Tapıı ,.,. kaıJa,t ı·o 1111111111 nıiiclürliiğ-ii Tc•::kil;it \' c• nı

zil'c•lı·ı·iııı· clııir olaıı :!!1!17 ııuıııııı·nlr kmıunıııı lwı;ıiıır·i 

ııı:ıclılı·si,l'il' 'Hi.'iti sa,,·ılı kııı1ıııııı lııığ'lı ( ı ) ııııınuı·;ılr 

ı·ı·ll· l'lılc• clı·i(iı;;ildik ~apılması lıııkkmda 17 . \ ' . 1!) ~a tıırihiucle +4J2 ve 441~ 
xn~·ılı kıltillll ıılııt'ltk kıılınl Pclilnıişlir. 

ı ; :ıı Tiiı·ki.''' • .\lııııııı.nı aı·asıııılı1. ıııiiııııkit 1'irari miilm 
cll'il'll'ı·iıı laııziıııilll' dııir . \ ıılıı~mııyn lııığlı :! ıııwııırıılı 

list Pc IP g-iislt't'ilc·ıı lııılık \wn1Pn.inn11ıııı aı·t 1 ıniması 
lııısıı'lııııılıı IPııti ı•tlill'ıı ııcıtalı11'1ıı tasdilu lwldoııchı 7 . VI . ın..ı :ı tnrildnrlr .J.4:J3 sayılı 

knııuıı ıılrıntl< l<nlml cılilmişti ı ·. 

ı · :ı:! \ 'ı ıkıl'lnı· ıııııııın ıııiiıliil'liiğiiııiiıı t ic·ııl'i vı' rııııli ft'Şl'k-

kiillı·t·<' iı;ıtiı·:ık !'llllt'SİIW \'<' lııııılıın ıııiil'ssis ıılıu·al< 

knnılıilııwsiıw daiı· Maliye eıwi.iıııeııiııtltıli ı·. 

1 / :~:l F\,\'kalildt• nızi.n•t ılola,nsiyiP lııı;r,ı ,·,•nri vı' ı· .. siınlen· 
zam iı·ı·usrıııı dnil' olaıı :m2 ·, .fO-W ve .J.~:!fı sayılı ka-
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ınınların lıazı hükiiınlı•rinin ıle.ğiştirilıııf•sine ve ha.zr 
Ht·~i ve ı·esimlerf' yr-ııidcıı ıum irrasına dair 

ı;a.ı tıılıisarlaı· umnııı ıııiiılül'lüğii l!l-1-~ mali .nlı hiitçı>sin· 

Muamelesi 

17 . V . 1943 tarihinde 44Hi sa.yılı 

kanım olartık kabul edilmiştir. 

flo değişiidik ~·npılmnsrııa. clniı· 14 . TY . 1943 tarihinde 4393 sayılr 
ltııntm olarak kabul edilmiştir. 

1 /::l!'l M illi MüdafaH vt•kiılet i 1!)42 nı ali yılı bütçesiM 
frvkalaclc talıı:ıis~ıt v~>rilmı><>inf' daiı· olan 4228 sa)'llı 

kıınnna ek 

lj:1ô Tilı·kiyc• ile A Jııı anya arı.umırla 'J'ieaı·i ın ii hadel<'lf'ri 11 

'1' t diyPierin tanzimine ıniitP.dair r\ nJaşınaıuıı tt>nı-

19 . TV . 1943 tarihinde 4399 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

llirli Jıakkındıı !enli eflilcn m<'ktuplııı·ın tasdiknın ılııiı· 7 . VI . 1943 tarihinde' 4434 sa)'lh 
knıınn olarak kAbul edilmiştir. 

1(137 Aı.;kcı·lik kanunıımın 8+ ııC"il ınndciesiniıı tll•ğiştiril

nıesi vr ri ıwi nıııdcl('siııe bir bltra eldenm<'si hak
lmıdn 

Jj8R 

1/~9 

T>rvlct limaninn işlt'!nıe unııını ıııüniirliiğ'ü 1942 
mali yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işart>tli crtvelde 
drğişikllk ynpılması hokkmda 

Posta, 'l'elgraf ve telefon nnıııııı müdürlüğü 1942 
ıııall yılı hütf;esine hağlı (D) ı>rtve1inc fiOO nnıhal)('

ı•eei iHivesi hakkında 

VW 1942 ıııali yılı l\lııYnzPnri ı-ııınıııiyf• kaıınnu11a lııı.ğlr 

:.n . V . 1943 tarihinde 4416 sayılı 

kannn olarak kabul erlilıniştir. 

12 . V . 1943 taribinde 4408 sayrlı 

knnnn olarak kahnl edilmiştir . 

28 . V . 1943 tarihhıde Hükümet ta
rafından ~eri almnııştıı·. 

(.\ ) işııı·etli crtvrıclı• df'!iişildik ynrıılııımn lınkkıııtlıı ~H . V . 19-t:J 1arilıiııdf' 4-422 sayılı 

hıııııııı olaı·ak knhul rdilmiştir. 
1/-ll llt•\'lel Oeniıyolları işlctııır l"ııınııı ınüdüı·liiğii l.H-l~ 

ııınH yılı hiitf•(•siwlı• ılı·ği~;~iklil< yapılııınsı lıııld,ııHln 

1/4:! DP\'11'1 Jl;ıyaynllııı·ı l 'tıllllll ıııiidi1rJiiğ'ii 194-2 mali 
~·ılı hütr:ı><;iııne ı1Pğişildik ynpıhnııf;ı hakkınıla 

l / 4:J lııhisarlıır llllllinı ıııiidürliiğ-ii !!ll~ mali ;.·ılı lıiitl;l'Siıı-

12 . V . 19-t-3 tarihinnt• 4406 ı;;ayrL 

kımun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1~ . V . 1943 tarihinde 4407 sayılı 
kıııııın olaı·ak kabul f'clilmiştir. 

ıll' 4lP/i'i!;>iklik ;vnpılııın.•n hııkkıııda 7 . V . 1943 tarihinde 4405 ayıJı 
knnun olaı·ak knlıul rdilmiştir. 

t;+-l Oı·ııııııı unııım ıııiilliidüii;ii Hl-t.! nı;ıli )·ılı hiit<:Psinrll' 
ıll'/~iı;ıiklik .'·apılııınsınıı dııiı· 

1/Hi 

l /4f) 

\';ılnrlnr ıınııım ıniidiiı·Hi~ii lH-1-~ nıııli yılı lıtit('Psinclr 

dd~i~iklik yapılııııısı lıakkıııda 

AskPri s~lıı·a postalannd:ı müslahdcm Po tn, telgraf 
vr telrfoıı idare'li ıı~t•ınnrlnrrna paı·a~rz elhise veril

nıesi hakkında 

:~ . V . 1943 tarihinde 4402 sayılı 
l<nnnıı olal·ak kııhul edilmiştir. 

12 . V . 1943 taribinde 4409 sayJlı 
kannıı olaral{ kabul edilmiştir. 

7 . Yll . 1'943 tarihinde 4455 sayılı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
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No. H ulisası 

1/47 lsti'klfıl hıırbi mal(lllı·rinn \'l'rilccek para mükaf;ıfl 
hakkında 

1/ 48 alıiye müdürlerinin ılevir rnasraflanna dair ol;m 

Muamelesi 

18 . VT . 1943 tıu·ihinde 4441 sayılr 

ka nıııı olıı nı l{ l<ahnl edilmiştir. 

36S5 saydı kanunun dcğiı;;tirilmı'si hakkm<lıı l.J. . VJI . 1!143 taı-ihinoe 4465 sayılı 

knıııııı olarak kabul edilmiştil'. 
1/ 49 

1/ 50 

1/ 51 

Vakıi1ar unnım ıniidürl üğü 19-11 mali yrb 'kati lw:sa l11 

haklanda 
Askeri menımı ııııntakalaı· hakkmdaki 1110 sa;· ılı kıı 

nunıı t•k kanun Hi~·iha'iı 

Askeri şofür YC sanatkiirlanı verilecek ünet , •. ~ . , . ,._ 

miyı• ler hakkınrlald 127~ sı:ı~· ıh kanunun ~ nı:i ıııııcl 

ılcsiuin değiştirilmesine daiı· 

lj52 Bazı madcn burdalarının dışarı ~ıkarılmasmın yasak 
edilmesi ve satıu alınınası bakkındaki 3284 sayılı kn 
ıınnun değiştirilmesine dair 

ı;:-ı:ı Bilılıııuııı a ·keı·i ıııa1ı11lerin terfihin<· Jair .)51 ısaJ ılı 

kanunun ll nl'i maddesine bağlı enıraz ·eetvcllniıı 
beşinci derece uıalüliyetlf't'i aı·asına hir fıkra ilhcsi 

Di vaııı ıınıhasebat en<'Ümt>nindedir. 

fi IX . l!l.J.:l tarihinde !4rl7 sayılı 

kanun tılanık kHhul edilmiştir. 

ı~ . \ ' IJ . 19-~:J tal'ihiııde 4479 sayılı 

l<aıııtn ol11ı·ak l<ıılıul Nlilnıi~tir. 

.\ıl.i,n' c•neüın<·ninıll'diı· . 

hakkında ' J:üfr·ı· ı • ıH:Ümeuiııdedir. 

1/[ı{ Denizaltı gemilcrinde ve avcı butlarınıla müı:ıtalıdeııı 
deniz personeline sefeı·de manevre ve' t athika1larda 
>·erilccP-k hazn· gıda hakimıda 1!) . VTf . 1 !).(;J tarihinde 4480 sayılr 

kanun C)]:wak kabul cılilmişt ir. 
l j ':).) 

1/ Sii 
1/ 3i 
Jji>~ 

lstanhnl'tla yeniden yaptırılacıı.k Adiiye binası içiıı 
gelecek senelcre geı:ici taahhüt icnısı hakkmdn 

Kaıla.~tro kanunu layiliası 
1'apulaıua kanunu layİlıası 

'rürkiyc ile Alruanya arasınrlu Ti<·ari müharlcle!f•l'iu 
tanzimine dair olan Anlaşma c:erçevesi dahilinnc pl'O· 
kinin nıukahili Af~ on ihrae.ı hakkıııılıı ki Anlar;ııoanııı 
tasclikuıa dair 

.1/fi!l 'l'iirkiye ile .Almanya arasıııda uıiinakit '!'icari miihu

ılE>Ieleı·in tanzimine rlair Anlaşmaya bağlı bir ve iki 

~a l'ia Pııc·ilnıcıı . ııdPılir. 

])ıılı il iy<> eneüınf'ninileıl ir. 
~!aliye ı • ıwi\ıııcııinc1Pılir. 

i . V I . I !J4:; tııı·ihinde ·~48() sııy:ılı 

kaıııııı c)lanık knlıııl eclilnıiştir . 

ıııııııaı · ıılı listrlerde rleğiı,ıildik yapılınası hakkınon 7 . ,-, . HJ+::l tRrihin<lc H:~5 sayılı 

knıınn olıırıılt luılml Nlilırıiştiı·. 

ljliO \'akıf ıneıııha sulaı·i?l<' cıı·man \"C ze~ tinlik.let·iıı işlı • 

filnıf'Hi halduıHlıtki :1913 sn.\•ılr kaııuna ek kanını 
layihası \lnliyt> eıtdiıııeııiııdedir. 

l j lil \':ıkrfhıı· ıııııııııı nıiiıliiı·liiğ'ii I!ı.ıo ıııall yılr lwHalıı lw -
1 isi hakkınıla 

1/ li:! Y :ııı'!ın Y<' sair Hehı•plPı-IP ıııahkc-nw Vt• .\rlliyP clııiı·p

lt>ı•irıdP zr~ ·an nğTr~· nıı dm-~·ıılıır lıııl<lomlıı ,v:ıpılat·ııl, 

: aı . VI . ın-ı:l tnı·ihinde 4452 sayılı 

knnnıı nltll'lık lrııbııl tidilıııiştiı·. 
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No. Ilulfuıası 

nıııııııwll'll'rr clniı· 

1, ()3 'riiı-ltiyt· ( 'umhtll'iyct Jferk('z lıaııknsı kanununun 
llltl\"nkkat R ne· i nııHhk'<indeki nıüddet in nzahlmıı«tıın 

Muameleı:ıi 

Hi . V Il . 194·:3 tarihinde 4473 sayılr 
kınıun nlaı·nk kabul t1ilmiştiı·. 

rlnir nlaıı 8!l7R :-ıııyıh kıııınııa ek kıııınu larilınsı 7 . \ ' 1 . l!H!1 tııı·ihiıııle -14-31 . Rıı.vılr 
ltnının olnl'ıık kııhuJ eı1ilıııiştir. 

l j (i..j. 

t/65 
1/ 6G 

Dı•\'lpt. D('ııiz,,· ullaı•T nmuın nıihlül'lüğ-ü Hl-!2 nuıli ~·ılr 

·hiH<:(':-ıinrle ıl('ğişikllk .\·apı lmosma <lH i ı· 

1!1.+1 ınali yılı Har.inr hcsıthr katisi hald,mdn 
l)p,·Jpt. topraklarııırn kslıit w• c1n.ğrt.nm hakkıncia 

1/ 67 M ii l'ct t iş \ ' P nıiift~tl.iş muavinlcı·inin yevmiye ve lı nı·· 

ı·ıı·nhlal'mıı ılııir· olıın fHlf.l sayılı kauuııa ek kaıınn 
li\yihıı.sı 

1/ 68 'l'iraı·ı•l \'ek~ le! i Teşkilat ve vaıirrlcriıw cl n i ı· olıın 

Jtn-1 sn~· rl ı kanuna pk kıınnn li\_vilıaıu 

1/ ti!l Daltiliye vcknleti Mı·ı·k z leşkilatı ve va.zifdeti lıuk

kındaki lö2+ sayılr kunnn ilc lın kanunu tntlil eden 
2fi31, 30-W ve 3571 numarnh kaııunlardn d<>ğişiklik 

yapılmnsına ve 162+ say1lr kanuna hir mndd(' ek-

~1 . Y . 1fl4:J taı·ilıinrl<· 4417 sayılı 

kıınuıı olaı·ıtk kabul cılilınişür. 
j) i nuıı nıu hasulınt en c üm e nil ıd edir. 
J.t . Y 1 f . Hl-~:1 t arihinrle Hükümet 
tııı ·Afındıın g<>ı·i almmıştır. 

IR . Yr . 19·!.3 tarihinde 4440 snyılr 

k:nııın olımık knhul ec1ilmiştir. 

~ 1 . Yr . Hl4:3 taı·ihinde 4442 . ayılr 
kaııun olnı·nk luıhnl rdilmiştir. 

lenmesine dair 2R . VT . 1'94::1 tarininele 44-45 :-ıayı)ı 

kııınm olıu·ak kabul eıJilnıiştiı·. 

1/70 Devlet ıııemnrlarr aylıklarnım tevlıit ve teudülü hak
kmdaki 3656 Ye bmı::ı ek 3 8 sayıh kanunlara bağlı 
cetvcllcrin nahili~re veklileti krsnıında ıleğişiklik ya-

pdma~ma dniı· 28 . Vl . l!J-!3 tarihinde -!446 sayılı 
k n mm ol n rnk ka hul edilmiştir. 

1/ 71 Ilakimler kanmıuınm muvakluıt roaddesinin (B) :fık

ı·asmm 3 numaralı benılinde ?ll7.Jlr müdılelin iiı: scll() 
cln.lıa uzntılmasınn dnie 16 . YT . 19+:1 tarihinde 4439 sayılı 

kıııınıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

l/ 72 Postu, t.el'gı·~ır ve tL•Ieroıı unnıın nılidüı·lüğü teşkilat 

1/7:3 

1/74 

l/75 

1/76 

\--

n• vazifeleri hakkmdn ;) . Y ll . 1943 1 arilıinde 4454 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

'l'ürkiye ile Fin13udi.ya arasında iııızn edilen Ticaret 
ve 'l'rdiyc Anlnşmasınrn tasdikııı:ı dııir 

'l'iüldye il o M_ıı.caristnn arasmda imza ('di !en Ti<'nrel 
VA Trili;ve Anlaşmnltırmın tascHkı hakkrnda 

Biga.diç kazasınm teşkiline daiı· 

Devlet DenhyoUa1•t işletme nınnuı miiclürlüğü 1939 
mali yılı hesabı katisi haltkında. 

7 . \.,.n . 1943 tarihinde 4457 sayılı 
lHıııuıı olarak kabul eıJilıniştir. 

7 . vn . 1943 tarihinde 4458 sayılı 
kıımm olal·ak kabul edilmiştir. 
28 . YI . 19-!3 taribinde 4444 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 , VI . 1943 tarihinde 4432 sayılı 
kanun olarak kabul edilı.niştir. 



No. 

1/77 
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Hulll.sası 

Devlet Kouservatuvarı veRiyaseti Cumhur Pilarmo
ııik orkestrası mütedavil sermayesi hakkında 

1j78 MünakalfLt Yokilleti 1942 ınall yılı hüt~csin ll' cleğişik
lik yaptiması hakkm.da 

1j7~ 

1/80 

... :;. 
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun layihası 
Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğü 1942 mali 
yıh bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

1/R l 1942 mali yılı Muvazeııci Umumiye kanununa bağlı 

Muamelesi 

• ,.."1 .. . .. ; ' 

ı • 

28 . VJ . 19-13 tarihinde 4450 sayılı 
kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

28 . V . 1943 tarihinde 4421 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

MaJiyc enc•üuıcnindedir. 

28 . V . 19-!3 tarihinde 4423 sayılt 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetvelde değ~iklik yapılması hakkmda 28 . V . 1943 tarihinde 4421 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-

1/82 1943 mali yıh Muvazenei Umumiye kanununa bağlı 
(A) ~aretli cetvelin Milli Müdafaa vekaleti kısmına 
(120 000 000) lira fevkaladc tahsisat \'erilmesi sak-

miştir. 

kında 2R . V . Hl43 tarihinde 4424 sayılı 

knnun olıırnk kabul edilmiştir. 

LJ83 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı eetvel
lerin Adiiye vekiLieti kısmında değişiklik yapıhııasr-
na dair 14 . vn . 19-l:3 tarihinde 44:61 sayılı 

kanun olnı·ak kabul edilmiştir. 
ı;s.ı Kazanç vergisi kanunu ile fevkalaclc vaziyct dolayı

siyle bazı vergi ve resimlere zo.m ierasma V!' bazr 
madde.lerin mükellefiyet mevzuuna almmasına dair 
olan 3828 ve 4040 sayılı kan.unlnra bazı hükümler 
ilavesi hakkında 7 . VI . 1943 tarihinde 4437 sayılr 

knmm olarak kabul edilmiştir. 

1/85 Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazunu kaldı
rılmasına ve bu inhisarın işletilmesi ic:in muvakknL 
bir idare kurulmasına dair 28 . V . 1 943 taı·ihinde 4426 sayı h 

knnnn ollll'nk kabul edilmiştir. 

1/86 Toprak mahsulleri vergisi hakkında 4 . Vf . 1943 tarihinde 4429 ve 
4430 sayılı kanun olarak kabul edil-
miştir. 

1/87 1942 nıalt yılı Muvazenei Umumiye kanununa hağh 
(A) . işaretli r.etvelde değişiklik yaprlmaHT hakkınila 28 . V 194~~ taTihiııuc 4421 sııyılı 

1/88 Vilayet idaresi kanununun 58 
fıkra eklenm.esine dair 

nci m.addesine hir 

1/89 Ankara Belediyesi ihtiyacı için satın alınaıcak oto
büsler hakkında Tüı·k ve İsviçre Hükümetleri ara-

kanunla hirleştirHerek kabul edil
miştir. 

fl . Vf . 1943 tarihinde 4438 sayıh 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

J j HO 
ı ;nı 

]/U2 

lj!lJ 

1/ 95 
1/96 
1/97 

-1~-
Hulasası 

sında tt'a.ti olunnn mektubun üı...<ıclilu hnldnncla 

nnzı ziıuıuctleriu aftı hakkinda 
Devlet Havayolları uıuurn müdüdüğü teşkilatı hak
kmdaki 3424 ~ayılı kanunda değişiklik yapılınasma 
ve bu kaımna bazr maddel e ı· eklemnesine flnir 

l><'Yiet şura. ı lomununun bazı nıaddeleı·inin d<'ğişt i
l'ilmesi ve bu l<nntına. bazı fıkı·n YC nındelel er ekl ı>n· 

nıesi hakkında 

na .;vrkfılet lrşltilatı hakkında 

Manuık ıaz maske Iahr'ikasmın .\lillt ~lürla faa ,·e
ldilet ine devri hakkında 

Oüınriik kııuııu layihası 

Oümrük tarife.'ii kımunu layilııtsı 
Oümrüklere emaııeteu yatu·ı:lan paı•alarnı wüı·m·ıı 

zamaın hakkında 

1,/fiR Oiiml'Ük tarife kanununa bağlı ithalat umumi tari-

1/ !l!l 

1/ 100 

1/lOJ 

ljl02 

ljJ03 

l/104 

1/lO!l 

J./10ü 

1/107 

fesinin :no nci numarasının değiştirilmesine dair 
<Himrük ve inlıhıarlaı· vekaletinin teşkilat Ye vazife
l<'l'i hakkınclııki 2R25 sayılı kanıırııı l'k kanun Jiiyihası 

lnhiıml'laı· Uınum ıniidilrlüğü 1940 nıa.li yılı kati ht>
f!ııbr lıakkmila 

Şark luılrlal'l ve kilinıleriyle cınsnliııin (8erh<'s1 ına 

hal) ı·ejiııuııf' 1 ahi tutulması hakkında 
'l'ürkiye il<' Alınanya arasmda nıiinakit 25. Yll . HJ.IO 
tarihli T!lususi Anlaşmaya hağh (A ve D) lhıleleriııcle 

değişiklik yapılıııası lıakkmcla 

'l'ürkiye ile Alınanya arasmtla 18 nisan 1943 tarihinde 
imza edilen 'l'icnri nıühadel<'lerin ve tediyelerin t ıın 

?.iminc <lair Anlaşma ile hu Aıılaşıııulnrıı hağlr prn

lokol ve nıcktuı)lar·ın tu~dilo hnkkıııdıı 
'l'ilı·kiyc - 1svi<: re '!'icaret. A ıı lıışııı ıı.sııım uz:ı tılıııası 

lınkkıuda 

Denizlerdeki halıklarla kıyJia.ı·a vm·ıııı .-ıa hipsiz <'l;IYH 
haltkıııda 

Köy ebeleri \' C köy sağlık tnenıul'lnrı teşkilatı yalııl
nıasma ve Sıhhut v · iı:liıı\ai ıınuı.vmıet vekal ti t(':;
kilat ve ıııcmuriııi hakkmdaki 30J7 sayılr kıınnıınıı 

ha7.ı madclelel'inin değiştirilınesiıw dair 

Oı·dn Motörlü silnh ve vnsrtalaı·ınua kullnuıla<'ak 
ücretli ı:ıivil ma.kinist ve ışoförlere er melbusatı ve 

teçhizatı verilılıesine dair 

7 . Vl r . 1943 tarihinde 4456 sa.yıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
nütc; (' t' ll(·ÜınenindC'dir. 

16 . V ll . 19-+:3 tarihinde 4467 sayılı 
kanun olaı·Rl{ kabul Nlilnüştir. 

na hiJ iye eıwiirueııintleuir . 

~:l . VI . 1943 tarihinde 4443 sayılı 

kanun olaı·ak kıı bul edilmiştir. 

14 . VH . 194:3 tarihinde 4466 say1lı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 
iktisat cnc iinıenindedil·. 

lkt i sat <'lll'timrninderlir. 

Mal iye encümcninclerlir. 

lkti ı·w 1 Nwii ın en iııdec li ı· . 

:~o . V 1 . J 943 tarihinde 4451 sayılı 
loınun ulaı·ak kabul cdiluıi~tit· . 

Dh anı nınlıaxehat encümenindediı·. 

1 Id i x ııt ('ıle'iitn<'nindediı·. 

İktisat <'lWÜın<'niııtlecliı·. 

J ktixııt t' ıtf'iimrniıırlediı·. 

iktisat enciiııwninuNliı·. 

l\I ııl iye cnı·ümeıı inı1Nllr . 

• 

9 . VTT . J94:3 tarihinde 4459 sayılı 
ka ııuıı uJaı·ak kıı h1tl edilmiştir. 

Hi . Yll . Hl.t:J tarihinde 4471 sayılı 
kauun olurak kabul ed,ilruişUr. 



No. 

1/10 
lj109 

1/1 ın 

I / lll 

l /11~ 

-160-
İhlAsası 

Ra ııthane kanunu layihAAı 

!-5nhnylar heyetine mahsus 4273 sayılı terfi kaımıııı-
ının lO vıı 16 neı nıaudelcı·inin değiştil'ilınesiıı!' \ ' 1' 

lıu kıınuna hiı• ınnvakkııt nıaddP Pld!'nnırsiıır dniı· 

4122 ve 4:304 sayılt kanunlarda <!eğişiklik ,v:ıprlnıaxı 

Jıııkkmclıı 

1\Tesll.'kl ve Teknik okullar a~ılnıa.<n vn mrvcullawırıı 
hiiyütülmeı,ıi hakkmdaki ~30+ sayılı kannna ek ka
nun Hi.yihası 

!} 34 sayılı kanuna. h:ığlı (•ctvclin drğiştirilm(lsi lıak

kmcla 

J/ 113 Ankara Bf'lediyesi laı·ıı l'ındaıı lsYiçre 'd (In nı nlıayıııt 
ohınacak otolıüslere ınüt(lallik ııı!'ktuhun 5 nci llll-

Hütı-:r l'nr·ünıt>ııincleclir. 

-- - --·-

1::!. nı . 19..J.:3 taı·ilıinu<' ·I.J.60 sayıh 
lwıınıı olııı·ak kııhul eılilıniştiı·. 

lll . ,.ll . 1943 tal'ihin(le 4469 sayılı 
kannıı olımık kahul Pdilmiştir. 

16 . VU . 194!~ taı·ihinde 4470 sayılı 
k amın oJsıı·a k kıı hul edilm iştir. 

Hi . \'ll . L'94!3 tıı.l'ilıindc 4472 sayılı 
kımnn olarsık kahnl edilmiştir. 

ınarasında d(•rpiş ohınaıı müddet in tenıdidi hakkında lkt i~ııt Pncünı!'ııindedir. 

ljll-! Alman sıınayii tarafından Türki,\'<' ·.,·e 861 lll tüı·k 

lirası tntnı·ııula iic: hin kilo ıı.teln·in Yel'ilmcsi \'C mn
kA!hilindP .\lııHın~·a 'yn ıırııı luyınl'ttc Türk at'yonn 
ihraı,: edilmesi hııkkıııdıı tı·nli oluıınn ııwklıtphuııı 

kahulüııc dair Iktisal (IIH'Üııırrıiııdl:'dir. 

1/ lli'i Dcvlcl menınl'lan aylıklarıııın t •vhit H lt>a<lülü hak-
kındaki 36fi6 sayılı kanuna ı>k kanun lı1yiluısı nüt~l' eııl'iiııwııiııdedir. 

ljllH lııckhnııell:'re :!1>:54 sa.rılı kaıınn hi:ikilnıiPrin(l g-iiı'l! 

1/117 

1/l 18 

1/119 

1/120 

nıül<'ihn·il srrmayc ''<'rilnwsi hakkında 

Pasnporl kaınınnıınn 10 nr\1 maddesinin taclilinr da
iı· ol:ın -!Oöl sarılı kanunıı <'k kuıııııı lfı~·ibaıH 

lkıisadi n(\\'ll't t('şckktillcri ıncııınrları tc•lwüt saııılı
ji;ı hakkındaki ..J.2:n sa~·ılı kaıınnn Pl< loınnıı lfıyihmıı 

Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm Devletçe iş· 

Jettirilmesi hakkındaki 3867 ııayılt kamıııa ek kanun 
lfiyilıast 

Tasfiye halinde bulunan (.A.) hesabı lıakkındıı 
17 . X rr . 1940 tarihli mektuba bağlı 2 nwno.ralı lis· 
Lee! yazılı kontenjanların değiştirilmesi husmıumlı. 
Türkiye Almanya arasında teati olunan melthıpln· 
1•ııı tMdiluna da.il' 

11 ı~ 1 Batı kıılaı· ve J>rv lrt ınüessE'i-ıE'lel'i ııı<•ıuul'ları n)· 
lıklarınlll tevb.ii ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanuna ek kanun lftyi h ası 

1/122 İhtilAf mahkemesi te§kiline dair 

1!) . \' 1 J . 19.t:1 taı·ilı inde 4482 sayılı 
knıınn olarak l<abul edilmiştir. 

S . YI J • 194-!~ tarihinde 4453 sayılı 
luınun olııı·ak kahul edilmiştir. 

19 . VIJ . 194:1 tal'ihinde 4477 Rayılı 
knıııııı nltmıl< lmhııl edi l miştir. 

ı!) . VII . 1 ~H:l tar·ihincle 4476 sayılı 

hının ohmık kabul edilmiştir. 

Iktisat Prıcüınenindedil'. 

ı u . \'11 . ı !)4:~ lal'ihinuc 4478 sayılı 
kııtınıı olaı·ak kabul edHmiştir. 

Dahiliyl:' encümenindedir. 
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No. Bulasası 

1/123 Yedek sı.1bay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 
ııayllı kanunun bazr ınıı.ôdeleri.nin değiştirilinesine 

claiı· 

1/ 124 Askrı·i n• mülki tekaüt knnunnna. ek 3255 ayıb ka
nuna el< lnmun lilyihnsr 

1/13fi Basın ve Y ııyııı unıuın müdürlüğü vnzi fe ve teşkilatı 

Muıı.meleııi 

17 . (X . 1943 tarihinde 4.497 sayılı 

l<aııuu nlarıtk kalnıl t•dilmiştir. 

1·1 . Vl1 . 19-1!~ tıırihintlr 44:63 • ayılı 
kanını olarak kıı.hnl edilmiştir. 

hakkında 16 . Vll , 1943 tarihind . 4-1:75 ısaYllı 

kıııııııı olarnit l<ahnl rdilıniştir. 
1,/126 16 :3 sayılı Askeı·i w mülki lekııüt kııııuımndau e,·. 

vell<i hiiküınleı·e g-örı> hağlammş olan tekaüt ve ye. 
tim maaşlariyle vutani hizmet tertihiııd<:>n maaş alun-
lara yııpılııcak zııın hukkmda 1-1 . Yil . l94:~ taı·ihinde HG4 sayıJr 

kıınnıı olaı·ak kabul erlilıııi~tir. 

l/127 Teknik ziraat vr teknik hahçt> okullnı·ı lıakkındıt IH . VTI . 1'943 tarihinde 4486 sayılı 
luıııun nlııl'ak lmbul ('dilmiştir. 

l/128 l>alıiliye ıııeuıuı•lal'l kıuınnunR hil' ınadde l'klenme-
l!line dair ı O . L ~ . 19-!3 tarihinde 448 sayılı 

J.::ınıın o1nwıl~ kııhlll Nlilmi~tir. 

l/129 Devlet mennu·ları ayhklawun tevhit ve teadülü Jıak
kındaki 3656 ve btına ek 8888 sayılı kantmlara bağlı 
c·ct.veJlerin Dahiliye vekfi.leti kuımmda değişiklik yn-
pılıııasına dail' 4446 ı:ıayıh kanuna ek ka.nuıı lfıyilıası 16 . \~ll . Hl4:3 tarihinde 446 sayılı 

kanmı nlarnk kahlıl cdilmiştil·. 

J /1:30 J zıııir 'I' ramvay ve Elektt·ik Türk anonim şirkl'ti im
tiya.ziyle tesi atmm satın almma ma dair mnkav -

]/1:31 

]/1 :ı2 

lenin tasdikı ve hn miiess('st'nin işletilmesi hakkıntlıı JH . Yil . 1943 taı·ibindı> 44 3 say1lı 
lomnıı ulı11'uk kabul edilmiştir. 

Yabancı nıemleketlere gönd rile('ek Devlet meıııuı·

lnn hakkında 

l943 mali yılı Muvaıenei mumiy kanunmut ha~h 
(A) işaretli cetvelin J\faaı·if vt>kaleti ktsnımcln flrği

şildik yapJimasma dair 

ı:~ . IX . 1!)~:~ 1al'ihjndc 4489 ı.nyılr 

lmııuıı olaı·nk knhul edilmiştil'. 

16 . YJ( . 1 !>43 tarihinde 4474 sıtyılı 

kanun olııl'fık kabul edihniştir. 
1/133 ~imnt Y<'ldileti teı;ıkilatınııı ıınldl \'e teknik i. 1 tmc 

'asıt o laı·iyle teçlıizin dair l !1 . 'ı J . I !hl·3 taı·ibiıul 4481 sayılr 
k:ınnn olarak kabul edilıniştil'. 

1/13-! Orman uunını ıııüdüı·lü •ii 1940 mali yılı kati hesabı 
hakkında J)ivanı ınnhfl, '(•hnt ••m·ümenjndedil'. 

l/13:1 Istanbul Üniv ı·sitesi tedı·i · lwmunn döı·t onli11aı·yüs 

1/136 
]j] ;~7 

woiesör ile bir rontgen ınütehassısı eklenmesi lı ak-~! • c:· 7 " 1 "ı "i' ~ · • . - , : - . - ·; .. : • 
kında 17 . IX _ 1943 tarihinde 4496 sa.yı.Jt 

... : • - '4! 

!)el{(•t· v glikoz resimlc.l'iııin indirilmesi hakionda 
Vakıf ze~~tinlikler ve oı·manlar fen ve muhafaıa nıe

murlarmn hayvan yem bedeli verilmesi haltkında 

k :ı nıııı olaı·ak kabul edilmiştir. 
lktisııt t'n<'iim<'nindPdir. 

Biitçe encüm ııindedir. 



162-
No. Hul!saaı 

1/1 ~~ .\nkara 'rla bi ı· Fen fal<iiltcsi lmrnlmaın haklmııln 

1/139 

1/140 

1/141 

1943 mali yılı Muvazenei Unıumiye kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

l943 mali yılı Muvazenei Umu.miye kanwıuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin Milli Müdafaa vekaleti kısııımn 
fevkalade tabsisat verilmesi hakkındaki 4424 sayılı 
kanuna ek kıtnun Jayihası 

Devlet memurları aylıklannın tevhit ve teadülüne 
dalı· 3656 ve 3888 aa.yılı kanunlara bağlı cet.vellerin 
Maarif vekilliğine ait kısmılarında değişiklik yapıl
ması hakkı'nda 

1/142 Limaıılarımıza. srğı.nnuş olan Fransız gemilerinin sa-

Muamelesi 

17 . rx . 1943 taribinde 4492 sayılı 
kan un olara k knhnl edilmiştir. 

17 . TX . HJ..ı3 tarihinde 4498 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

15 . IX . J943 tarihinde 4490 sayılı 
kanun ola.rak kabul edilmiştir. 

17 . IX . 1943 tarihinde 4496 sayılı 
kanunla birleştiriılerek kabul edil
mi~tir. 

tın alınması hakkında Jfı . IX . Hl43 tarihinde 4491 sayılı 
l<a ııtın ol:u·ak ka hul edilmiştir. 

l/14a Gazi Orta Öğretmen okulu ve Terbiye Pnstitüsü kad-
ı·o1arı hakkında 17 . rx . 1943 tarihinde 4495 sayr1ı 

l<anun olarak knJml cdilıni~tir. 

l/144 lstanbul Üniversitesi binalarmm yaptmlması hak
kında. 

1/14!'\ Devlet memurları aylıklarının tevbit ve teadülüne 
rlııir olan 3656 sayılı kanunlıı lm kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cctvellerin Nııfia vekaleti lns-

. 17 . JX . Hl43 tarihinele 4499 sayıli 
. lmmın olarak kahul eClilmiştir. 

mmdu değişiklik yaprlması hakkında 17 . IX . 19-ı.:~ tarihinde 44!):~ sayılı 
Intının olal'ok l<ahnl cdilmiştiı·. 

-1/146 DcvlE't limanları işletme nmnrn müdürlüği.inün 1941 
mali yılı hesabı katisi hakkında Dinıtıı ırmhnsrhat l'tıeüıııt.'lliııdedir. 

1/ 147 Umtımi l\fuvazeueye dahil dairelerle bunlara hağlı 
nıi.iPsscse Ye teşekküllerden aylık alanlara bir dern
ya malısus olmak Ü?.ere maaş, ücret ve tabsisatları-
mn bir aylık hltarmm iH\veten verilmesi hakkında 17 . IX . 19+3 1aı·ilıinde 4500 sayılı 

kanun u 1 atak ka bul ed ilmiştir. 

1/148 Yar1ık vcr~isi hakkındaki 4305 sa.yTlr kamma ek ka-
nun layihası 17 . IX . 19'~3 tarilUnele 4501 sayılı 

kanun olara k kabul e<lilmiştiı·. 



2. Teklifler 

FevkaJ.Me lçtima içinde verilen (20) tek
liften (10) u resen veya. birleştirilerek kanun, 
(1) i nizam teklifi olarak, (1) i ha.kkmdaki 

Milli Müdafa.a encümeni ma.zbata.sı okunarak 
kabul ed.ilmitf ve geniye kalan (8) teklif ge
lee~ lçtlm:ı.a devrolunm~tur. 

No. 
- · 
2/1 

2/2 

2/ 3 

Hulasası 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi azasııını tahsisat 
ve harcırahları hakkmdaki 1757 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin sonuna bir fılua eklenmesin(' dair 

İdare Heyeti - Riyasetj Vuınlııu· 1942 mali yılı bütçe· 
sinde d ğişiklik yapılmasına dair 

İdare Heyeti - Büyük Millet M clisi 1942 ıuali yılı 
büt~esinde değişiklik yapılmasma dair 

2/4 Eskişehir (lzzet Arukan) - Şose ve Köprüler kanu
mmtın bazr maddelerbıiıı tadili haklandaki 18 2 a
yılı kanuna ek kanım teklifi 

2/ 5 

2/6 

2/7 

2/ 8 

2/9 

2/ 10 

Konya (Dr. ı:ımaıı Şevki Uludağ) - !stanbul Şehre
maneti ve Belediyesinde zabıtai belediye hizmetini 
ifa eden memurların evvelce ücretle geçen hizmet 
müddetlerinin tekaütlükleri hesabında sayılmaswa 

dair 
Kocaeli (İbrahim Tolon) -Devletçe parasız v rilecek 
giyim eşyası hakkındaki 4306 sayılı kanunuıı hayrat 
hadeıncsiııe de teşmiline dair 

Bıu-sa (Atıf .A.kgüç) - Dahili ııizaınnamenin 53 ncii 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
Gire uıı (İsmail Sabuncu) - Kazanç v rgisi kanınıu
nun 3840 sayılı kanunla muaddel 13 ncü maddesinin 
(D) .fıkraslTlln değiştirilmesi hakkında 
ldare Heyeti - Devlet ıncmıu-ları aylıklarıııın tevhit 
ve teadülü hakiondaki 3656 sa yıl ı kanuna ek 38 8 
sayılı kanuna bağh 1 nuruaralı cetvelin Milli saraylar 
müdiiı-lüğü kısııı.muı değiı;ıtidlmesine dair 
!dare heyeti - Büyük Millet Meclisi 1942 mali yılı 
büt~esinde deği.§iklik yapılması hakkında 

Muamelesi 

26 . lii . 1943 tarihinde 4387 sayılı 
kanun olarak kabtıl edilmiştir . 

26 . ın . 1943 tarihinde 4388 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 . IV . 1'943 tarihjude 4391 sayılı 

kaııunla birleştirilerek kabul edil
mi§tir. 

:n . V . 1943 tarihinde 4427 sayılı 
l<anun olarak kabul edilmiştir. 

• 

13iitçe encüıneniudodir. 

10 . VTI . 1943 tarihinde 4484 ve 
44 5 sayılı kanun olarak kabul edil
miştir. 

Teşkilatı Esasiye encümenindedir. 

Bütçe eııcüınenindedk 

Dütç encüınenindedir. 

2 . V . 1943 tarihinde 4421 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
ıni~tir. 



No. 

2/11 

2/ 12 

2/13 

2/ 14 

2/15 

2/ 16 

2/ 17 

2/ 18 

2/ lV 

2/ 20 

- 164 -
Hulasası 

Ordn (Raındi Şarlan) - Dahili nizamnamenin 53, 54 

'e 56 ner ıııanflelrrinin değiştirilmesi hakkında 
İdaı·e heyeti - Büyük Millet Mecli.'!i 1942 mnli yıh 

bütçesinde deği§iklik yapılınası hakkında 

Konyıı (Dr. Osman Şevki Uludağ) - Çocuklat·ın gö
rebilecekleri sinama ve tiyatro piyeslerinin tabdidi 
hakkında 

İdare heyeti - Büyük Millet lC'elisi meııimlarımıı 
trşkili\tma n n ir 3552 sn yı: Tr kıı nunıı ek kanun 1 ekli fi 

Bingöl (Feridun F'ikri Düşünsel) - Dalıili ııizauııw

nıc•nin 22 ve J26 neı ınaclclelrriııiıı neği.';ltiı·i\nıc:;ıiııo 

ve nıuvııkl<nt hir ınııılıle koıımosmıı. dair 

telare heyeti - Riyascticumhur dairesi Teşkilat ka
nu'nunda değişiklik yapılması hnkkındaki 3568 sayılr 
kanuna hağlı J sııyllı cetvelele değişiklik yapılınası

na dair 

Maraş (Rnsih Kaphın ) - Askerlik kanununun 25 nci 
maddesinin C heneline hi-r frkl'a ila.vesine dnir 

Gümüşane (Recai Güreli) - Köy kanuınmnıı bazt 
maddelerinin cleğiştirihnesinf' ve hn kanuna bir mad

de ilavesine dair 
Kütahya (J >ı-. Ali Hulıa J >el il lıa~ı ' e ~al~ h n tti n I\ nt 
man) · İspirto ve ispirlolu iı::kiler inlıisııı·ı hakkmdıı 
ki 4250 sayılı kanunun 21 nci nıaduesiııin değiştiril
mesi hakkında 
İ ıl are heyeti • Büyük Millet Meclisi 194S mn 11 yı lı 
bütçesinde deği~iklik yapılmnın hakkında 

---ce!l>e-< ııııes=---

Mnamel(lsi 

'l't•ı;;l<iliılr E.-;asiyc t•ııcümenin<lı>dir. 

28 . Y . 1[)4:3 tııı·ilıinıle 4421 sayılı 

kaııuııla lıideştirileı·el< lullntl edil
ıııiştiı- . 

• "':ı • 

"luııı·if cııciiırıcııiııdı•diı· . 

~H . YI . I!lt : ı taı· ihiıııle 4448 sayılı 

kanun cılııı·ak lutimi rclilıniştir. 

nu lı wnıstal<i ıı iv. u ın teklifi 16 . YU • 
J 94:~ taL·ihindt> kahul edilmiştir. 

I 4 . \ ' ll . 1 !J-l-:1 tarihinde 4462 sayılı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

U u lı usnı-ıt aki Mi111 Müdafaa en cü
nı !'ll i ımı v.hatası 19 . VII . 1943 ta
ı·ihiııdc knhul edilıniştit·. 

Dnlıiliye eııf'iiıııenin<ledir .. 

Muliye cueüıııeııiJHlediı· . 

17 . JX . 194a 1arilıiııde 449 sayılı 
l<aıınnln lıiı·leı;ıtiı·ileı·ek kabul cdil
ıniştiı-. 



3. Tezkereler 

Fevkaiade İçtima içinde Yüksek Meclise 
(104) tezkere gelmlıf olup bunlardan (6) sı 

resen veya bir<leştirilerek kanun, (1) i tefsir, 
(20) si karar olarak, (6) sı okunarak kabul 

olunmuş, (2) sine bağlı seçim mazbatası kabul 
edilmıiş, (15) i okunınu~, (3) ü de Hükümet 
tarafından geri alnınuştır. Geriye kalan (51) 
tezkere gelecek Içtimaa bıralalllllŞtlr. 

No. Huliisası Muamelesi 

3; J Adıyaıııııır ııı Suııısat ııuhiyeı;; inc lıağh B i riınan kö
yiiııdc>n l\lüslim Kiihyaoğ-ln ('ocuk 1\feıııet Polai'm 
ölüm C«'Za~:ına ı:nı·ptn · ıl : naflı hıı kkmd:ı Rı:ıŞ"ekiilct 

t ezkerc>si. 17 . 1 IT . 1943 tarihinde Hükümet ta
ı·afrndan geri alınmıştır. 

3/ 3 IHl nc•u tiinıPn 9 Dağ. P. A. Kıta ~aYıL'}llmnılan Mf'· 
medoğlu 'l'ı:ılip Çelik'in ölüm eeznsına ç::ırptn·ılnıası 

haltkında Haşvekiilf'1 tczkcrcsi. Adiiye encümenindedir. 
~ 3 Amasya 'ıını Teleköyü l\[emetpnşa mahallesinden 

olup Boğaz köyii.ndp oturan Abdullahoğlu Abdüssa
mf't Heme'ııiıı ölüm <·~uı:ııısı <:sırptırılması hnkkmda 

Hı:ışv<'knlet tezkeresi. Atlli.yc encümenindedü·. 
& '4 nsı fm 'nın Kaptıkaya l'öyiiudeıı Hasanoğlu ll iiscyin 

(hknı·ngöz'ün ölüm eezıısmn çaı·ptıı ·ılması hakkında 

n:ışvel{alct teıkeresi. 10 . V . 1943 1nı·ihinde 1333 sayılı 
kaeaı· olarak kal1tll edilmiştir. 

~ G Beyşehir'in Selki köyilntlen llırahinıoğlu lsıuail eli 
ğer adı ~eyitali Harmankaya 'nın ölüm cezasına c:arp-
tırılması hırklmıda Başvekalct tezkere i. ~\.d l iye eııcüıncııiııtlediı· . 

~ · rı Buldan 'm C'edit mahallesinden 'rerıioğullarmrlaıı 

.Mmıtafaoğ) u Mn st ıı fa ve Jiğer adı Çııvuş Terzioğlu 

ve I laylamaz köyilliden Hızıroğlu Mustafa 'Punca.y '-
ın ölüm cezaınna ~arptll'llnıA.sr hakknıda Başvekalet 

tezkeı·esi. 

3/ 7 Ull?.inııt<'h' i n Do~taıwı nıuhsıll<'sinde nınkim Kırca

oğlu şöhretli .Asa t'nğln K undura boyacısı Keyfo 
Bulut 'ıın ölünı cezasıııa ı:nl'phrılıuası hakkmrla Baş-

Atliiye encümenindeclir. 

vekül ct t ezkeresi. Aılliye rıwümeııindedir. 

3/8 Gazianteb'iıı Ripke köyüntl n Re-t'i~oğlu şöbrctli Hm
şidoğlu 1Rmail Dcvc(•i 'niıı iiliim cezmuııa. çarplırılma-
st lıı:ıkknıclıı Başvc!tlılf'l t('ıküresi 14: . V . 194:/J tnrihiııde ]336 sayılı 

knı·aı· olarak kı:ı.hnl euilmiştir. 
3/ !) flerz<' 'nin Y nlmplıı kii~· iindl'ıt Dtuı<'ıoğnllarnıdan Os

maııoğln :'ı[ustafn gl'(loğatı 'ın iilüm {'ezasına c:m·ptr-
rı lmsısr hnkkıncln Ru .. ;ıvf'ka ıcı. tezkeı·esi. 17 . V . 194-3 tarihinde 1337 sayılı 

karar olaı·ak kabul edilmiştir. 
' -. 
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No. H ulisası Muamelesi 

:1/ 10 thı·ahimoğlu Kulu 'nun ölüm cE>znsma ~arptmlınnsı 
hakkında Başvekalet tezkeresi 21 . Y . 19-!3 tarihinde 1340 sayılı 

knı·aı· olarak kahul Pdilmiştiı·. 

:3111 ll i<: 'in Ehülhindi köyünden Hamdioğlu Ziyaettin Ata
lar ile AşkalP'nin Uülveren köyünden Memı>doğlu 
Musa Kazım Akrncı'nın ölüm ı·pzasına ~arptınlınıılsı-

rı hakkında BaşvekiilPt tezkeresi 12 . \' . J 943 tarihinde 1334 sayı lt 
kaı·aı· olıu·ak kabul edilmiştir. 

3/ 12 

3/13 

3/14 

3j15 

3/16 

ltalya tabiiyatine ginliğinilım dolayı Konya lstiklnl 
mahkemesi karariyle .Milli hudut. dışına «ıkarılan 
Suat Remzi 'nin Tiirk vatandll.'$lığma kabulünün ınu
vafık olup olmıyacağma dııir hir k:ırnr verilmesi hak
kında Başvekalet tezkeı· si 

Kaş kazasmrn Yeni köyünden Hn·ahimoğlu Mustafa 
Eğriboyun 'un ölüm cezusıııa çarptll'llması hakkmda 
BaşvekUlet tezkeresi 

Kdkit'in Şen köyünden Ilasanoğlu Ahmed Albayrak 
ve Şi ran 'm Aşağı Teı·suıı köyünden !zzetoğlu Celil 
diğer adı Ahdülcelil Venediklioğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılmasr hakkında BaşvekiHet tezkeı·esi 

I ilis 'in Yenl uıahall~inden Memedoğlu Küçük IIa
lil Karadağ'ın ölüm cezasına çarptmlmaın hakkında 
Ba~vekalet tezkaresi 
Kocaeli mebusu Ali Dikmen'in teşı·ii masuniyetiHin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/17 Kütahya'nın Saray malıall sinden lbrahiınoğlu IIalil 
lhı·ahinı diğeı· adı Ali İbrahim'in ölüm C('Zn~ına 

Adiiye ve Dahiliye eneüıuenlcrinden 
nıiirekkep Muhtelit ('neünıendedir. 

28 . V . 194:3 taı·ilıinde 1344 sayılı 
karar olnı·sık kabul edilmiştir. 

Adiiye enciinıenindNlir. 

Adiiye eneüıneııindediı·. 

Adliye ve Teşkilatı Esasiye encüm n
lerinden mürekkep i\fuhtelit encü
rnendedir. 

çarptıruması hakkında Başvekalet tezkeresi 17 . V. 1943 taı·ihinde 133 sayılı 
kaı·aı· olarak kahnl ı>dilmiştir. 

3/l Lülebw·gaz'ın Celaliye köyünden Yusufoğltı Raşit 

Demir'in ölüm cezasma çal'ptırılıııasr hakkında llaş-
vekiilet tezkaresi 19 . lV . 1943 lal"ihinde 1332 sayılı 

kaı·aı· olarak kabul etlilmiştir. 
3/19 Malatya'nın Tecde köyünün R~adiye mahallesinden 

Alioğlu Ali Işık lı 'nın ölüm c• ezasına çaı·pt ıı·ılnıası 
hakkında Başvekalet tezkeresi A1lliye eneümtnindedir. 

3/20 Menemen 'in IIelvacı köyünueıı lla1iloğlu Mcıııed 

yaıuk'nı ölüm c('zasınn ı,:ııı·ptırrlnınsı hakkmda 
Başvekalet tezkaresi Adiiye encümeninıledir. 

3/21 Mücbir ve zarur.i sebepler dolayısiyle takip ve tahsi
line imkan görüleıniy n horçların terkinine clair Rn~-
vekalet tezkeresi jjütçe encüuıeııind <liı·. 
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3/ 22 Sarayköy kazasrnm Köpı·übaşı köyünden Mmatoğln 
lbrahim. Aktaş'm ölüm cezasına ~arptmlma. ı hak-

kında Başvekalet tezkeresi Adliye encünıenindediı· . 
3j 2;J, 'l'atvan kazası Reşadjye mahallesinin Purgani köyün 

den Mehioğlu Ağıt Baran'ın ölünı e cza ıva çarptıı·ıl -

ması hakkında Başvckfilet tezkeresi .\dliye eı)ciimeninderliı·. 
3/24 'l'urgntlu'nun AJunetli nahiye ·inin Kara köyünden 

Rarıahatoğlu Memed lsa Ölmez'in ölüm cezasma 
~arptırılmasr hakkında llaşvckô.let tl:'zkere i ı\dli~·e e. ncüıneııiııdı• diı · . 

:3j :J.5 'l'urhal 'ın Çivril köyünden Uauıza Pe km ez 'in ölüııı 

ceza ına çarptıı·ılmasi hakkında Ba ·vekruet tezkel'e i 2H . V . J 9+3 tal'ihinde ı :3-t3 sayılr 

knı·aı · olaı ·nl\ luılıul edilmiştir. 
~/2() A~ı k maa. ı alan ,reya veldll('t enu·iue alı nmış bulu

nan memurların menıuriyet. sıfatlaı·mm hudut ve ı,ın -

mnlünün tefsirenhalli Jıakkındn Daşvekôlct tE.>zkcı·csi 1) . VH . 19+3 inı·ilıinıle 241 ı:,ıı.ı.yıh 

tefsiı · () lııı·ak kabul euilınişt ir. 
3/ 27 Bayı·amiç'in Akc;:akal köyünden Rı.ı.ıunzanoğln Mus

tafa Aydın'ın ölüm cezru ııuı c;:al'l)lmlınası hakimıda 

3j2R 

3Jao 

.3/31 

3/ 3:1 

3/34 

3j 35 

Başvekalet tezker i :31 . V . 1943 tari.hlnde 1345 ı.ıayılı 

kaı·nı· olarak kabul edilıuiştiı'. 

.Beı·gama'nm Zeytindağ ııahiyeısi O'ı·lemiş köyünden 
Mtuıtafaoğlu Süleynuın Ürgüt'ün ölüm cezasına c;:aı · p
tırılma ı hakkında Başveka.let tezkeresi 

Belecliyeleı·e tevdi olunan vazifeterin tanzim ve ta
kihi ic:in Pııhiliye veknlrtinde kurulmuş olan büı·o 

kndrosnnuıı 1 asdiln ha k km da Uaşv IdiJet tezkeresi. 
Britanya hnparatorln~hl ilr .\ıı!l'ı·ika'dan yap1lacal< 
it ha lıi t ı tertip ve tanzim i~iıı llal'iciyt' vcldiletimle 
kuı·nlınuş olan komisyon ını·in vCl'ilen iki rlaktilo 
kadl'OSUlltlll tnı:ıdikııuı dair 11nı:vekiilet tezkcN•si. 

DE.>vlel eliyl Ziı·ai işletın ler lmı•tılmnsnu temin 1-
ınek ic:in Ziraat vekfiletitH' bağlı zirai komlıinalarm 
nı erkez ve 1 aş ra teşkilatı l<nclrosuıınn i n. dik ı h n k
kıııda Başvekalet tczkeı·esi. 
Devi t Havayollım unıuııı ıııilıliit-liiğii.1'9J.O ma11 yılı 
hE-sa hı katisine ait mütahalmt lıE>ysınnamesinin , unul
duğuna (]nir Divam nnıha:t'hııt Riyaseli tezkeresi. 

llari ·ive vekulC'tiıHle kunılnıus olan (Ticari ve ınali 
n.nlaşı~alnr müzakere heyeti ). ktıtll'o, :unun ta,dikı 

.\dliyE' eı1JCiinıenindedir. 

Hüt~e ncüm nind dir_ 

Diitçe E.>ncüıneııiHdediı· . 

7 . lY . 19~3 taı·ihindc 43 9 sayılı 
kmınıılıı hirle. tirilerek kahtıl edU
miştir. 

lıııkkmda naşvckfil<'t iezkeı·(';si. BiiU:e encümeniııdedir. 
lTaı·iciyt' v<'knletiııcle lnıı·ulııınş olını ('l'icnri ve mali 
anlaşmalar müzakcı 'E' lll•yeii) 1mdı·osumln tasdikı 
lıaJ,kıncla Daşvekalt>L t •zkeı'<'si. Dülc,:e cnci1menindeılil' . 
Hudut YC sahiller sıhhnt umnnı ıniidürlüğii 194-0 ... . 
mali yılı hesnln katisine ait nnıtabnknt u yaımame-
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sinin sunulduğıma clniı· Divam ınuhasebat riyaseti 
tezkeresi. 

Muamelesi 

!'l . tV . 1943 tarihinde 4390 sayılı 

kannnlu hiı·leştirilcrek kabul cdil-
::ı;:J6 .Milli korunıııa duvalarıııı göı·ınekle vazifeleııdit'ileıı miştiı·. 

lı us mı i ve asliye ma lı kcrn<'lcrine verilen tahsisattan 
yupılan tPdiyah lt>lkil{ f'tnıek iizN·e kurulan büro 
kadı·osunun tasclikı lıakkıııda Bnşvekalet tezlwresi. IHitı;e Pıırliıııf'ııiııdcdir. 

3/37 Sıvas'm Kartaica köyünden Ilasanoğlu Biliil Ay
dm, İbrahimoğlu Memet Yıldız, İsmailoğlu 1 !at· ı 
Memed .Arslan ve 1.'aşgözmen köyünden Mustafa
oğlu Mevlut Taş diğer adı Adıgüzel'in ölüm cczn-
sma çarptll'llmasx hakkında Başveka.Iet tczkeresi :ı . \' . 19-J.~l tarihinde Hükümet ta-

3/38 Taşköprü'nün Orta köyünden 1smailoğlu Hüseyin 
Acıı.r'm ölüm cezasına çarptırılması lıakkıuda Baş-

rnfmdan gPri alınmıştır. 

vekalet tezkaresi ı.ı . y . 1943 tarihind 1335 sayıh 

3/39 

3/40 

3/41 

3/42 

Lcra Vekilieri Heyetinin istüasnıa ve Ba~vekilliğe 
tekrar lzınir mebusu Şükrü Saracoğlu'nun tuyin 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
Baveşkil Şükrü Saracoğlu tarafından teşltil olunan 
tera Vekilieri Heyetinin tasdik kilıncbğına dail' 
Riyaseti Cumhur tezkeresi 

Adıyaman'ın Saıru;at nahiyesine bağlı Biriınan 

köyünden Müslim Kahyaoğlu Çocuk Memet Polat'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tczkeı·enin 

geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
1939 mali yılı hesabı katisine ait ımıtabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı .l\1uhasebat 
Riyaseti tezlteresi 

3/43 Konya mebusu Mustafa Ulusıı.n'm vctat E'ttiğiııe 

ka ı·a r olarak kabul rrlilnıiştir. 

15 . U ı . 1943 1ııl'ihimle okmnnuş1 tu'. 

15 . nı . 1943 1arihinde okmmıu~tur. 

1 i . 1 ır . 194:1 tarihlııde okunmuştur. 

2 . \' 1 . 1943 tarihinde 4428 sayılı 
kanıı n 1 a hirleı;ı1 irilerek kabul edil
mi ~t.iı·. 

dair Başvek8.let tezkaresi 22 . 111 . 1943 tal'ihindo oknnıınıştnr. 

3/44 Boyabad'ın Yenice köyünden Mustafaoğlu Emin 
Akkaş'm öljim cezasına çarptırılması hakkrncla 
Başvek8.1et tezkaresi ı\dliye ı>ıwünırnindeıliı·. 

3/45 Şirvan'm llaskö köyünden Abdülvahapoğlu Cafer 
Argun 'un ölüm cezasına çarptırılması hakkmdn Bnş-
vekalet tezkaresi Adliyt' encüıncııindcdit•. 

3/46 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi haklanda 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkaresi 29 . III . l943 tarihinıle kabul edil

ıni~1 i ı·. 
3/47 1890, 1980, 2395 ve 2882 sayılı kanunlarm !miri irta 

ve muhasebecilerinin mesuliyetini tayin eden road
eleleri hükümlerinin tefsirine dair Ba.eveki\.let tez
karesi Maliye cncünıenindeılir. 
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3/48 Saym üyelerden bazılarmm izin verilrmesi haklanda 

Riiytik 11-filJet Meclisi Riyaseti tezkoresi 12 . lY . Hl·t:3 taı·ihiııclt' Jmbul cılil
ııı işt i ı·. 

3/49 Çoruh lllCbusu .Asmı. Us'un teşrii masuruyetinin kal-
dırılması Jıakkmda 13a§vekalet tezkaresi 12 . \'ll . ı n.ıa taı·ihinıle 1:351 sayrll 

kaı·ııı· olıırıık kabul t•ılilıuiştil'. 
3/50 Denizli mebusu Naili Küçükıı.'nm te~rii masuniyc.>ti-

nin kaldmlması hakkında. Başvekalet tezker<'si 12 . Y ll . 194:3 1 nrihi u u e 1352 ayı lı 

kanu· ularak kabul <lilmi~tir. 
3/51 Tokad mebm:ıu Refik .Ahmed Sevengil'in teşl'ii ına

snniyetinin kaldırılması hakkında Başvekftlct tez-
kel'osi l::! . Y 1 1 . 1 a.ı;~ tarUı inrle 1353 ·ayıh 

kaı·ııı· olııı·al< lHıhul Pdilmiştir. 

3/52 Van mebusn Hakkı Ungan 'm vefat c.> tt iğinl' rl;ıir 

llaşvekalet tezkoresi :.!H. IV. IH43 tal'iJıiııde oloınıuuşlnl'. 

3/53 Devlet memurları aylıklarının tevlıit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunıın 10 ncu maddesinin 
tefsirı hakkında BaşvekiUet tczkeı·<'si 6 . lX . 1943 tarihinde 1354 sayılı 

lwı·nı· ol:ıı·ıık kalnıl l'dilıniştir. 

3/54. A~kcri ve mülki 'l'ekuüt kauummun 46 ııeı ıııarlrlesi-

nin tefairi hakkında Bıışvekalet tt•zkerı:ısi :\faliyt' eıwünıcııiııdt>ılir. 
3/55 Sayın üyelcnlen htw.ılarıııa izin verilmesi lınkkııu1:ı 

3/ 57 

il/5 

3/59 

Büyük 1ıfillt•t i\lpı•lüd Riya . ._rıi 1Pzkrrl'si :1 . \' . 19-l:l fııı·ilıinılt• kabul cclil
mişlir. 

Rivns'rn 1\ııı·talca kiiyiimlt•ıı lluı-ıanuğlıı BiHH ~\.yclnı, 

İbrahimoğlu Memet Yrldız. lı·nnııiloğlu rlat•ı Memet 
.Aslan ve 'l'aşgöznıl'n köyüudrn Mw~lafıwğlu Mı.•vlut 

Ta.~ diğer adr Adıgüzel'in öliinı ı.·Pııısııııt ı:arptırılmn.
ları ha k km da ki tct.ltet'(•tı in gpı·i vt•ı·i lııH•si ne <la ir Baş

vekal et Lt>zkeresi 

Burdur'nn Kayış kii,\ iimh•ıı .\lioğln Dal~·a Ömct' 
Öğüt ve Sült•ymanoğln Kiir Mrmet Güıı 'ün ölüm cP
zasma <;arptırılmulan h:ıldmıılıı Hııı;vrkalPI lrzhrrsi 

Anryamnn 'm Yt•ııipıııar ınahallcsiıulcu "Mulitafa kızı 
Emine ' diğcı· nd ı Ifa.uıın f uzu 'nun iilüm cezasına. 

ı;:ırptırıl ııı ası lı a'klmıchı B:ı-;;\'ekıill't t<'zkercsi 
D>vlt>t Demiı'Yollan nınuııı ınüaürli.iğü 193!> nıali yılı 
lı<'sllJbı katisine ait, ımıtııhnkat beyannamesinin sunul
dıı~un:ı. dair Di\'ııııı ıuııhmK'lıııl riyaseti f.(•zkeresi 

:1 . V . 194:3 ta rihind<' oknnınuşllır. 

21 . Y . 1948 tarihinde ı:1:l!l sayılı 

Juıı·nr olarak kabul edihniştir. 

.\ıli i~ c t'ıtcümcııiııdetlir. 

7 . V 1 . 1943 tarihinde 4432 sayılı 
kaınmla lJirlcşt irilerek kabul edil-
miştir. 

~/60 Bolu mrbıısn Ji'l'thi Ok~'ın'ın wfat ttiğincı daiı· Bıış-
vekalut tezkerNıi 17. Y . · 1943 1nrilıiııd<' olnınınuştııı·. 

3/61 aym üyell'rrlcıı IJazılaı·ıııu izin wrilıuesi hakkrnda 
Biiyük 1\lillct ~h·c\lsi Hi~·ascli 1 •zkrrcsi 17 . Y . 194:3 tııı·ihiıtflc ko.hnl edil

miştir. 
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3/62 Dahili~ P Y<'killiğindPn isli Fa etlrn I< ütahyıı mehmm 
Rerclı Pe kcl' 'iıı ~·PI'inf' :-;e~·han ını>hıısu U ilmi Um n 'ın 

Muamelesi 

ta~·in kılınılığmıı dair Hi.vıı•wti ('ıımhnr tezkeresi :!1 . \' . 19-4-!3 tarihinde okunmll11tur. 
:v6:~ Aslwl'i n• ıniilki 'I'ekaüt. kanuııunıın -12 nri maddi'si

nin lB H' n) rıkı-alaı·ıııın trfsiı·i haklmıcla 11ivnnı 

ııtnlımwh:ıt ı·i~·us!'\ i tezkert•si 
:J ti-J. Samsıııı ınclıusıı ~iilr:nnaıı Xt•ı·nıi Hd11wıı'iıı vefat 

ettiğinP ılaiı· fhı~n,kfılet tczkPı·l'si 

Alt ı viliıyPt ll' ilfuı edilt•ıı öı·fi itlan·nin uz:.ıtılma~r 

lıakkıııılıı Brış,·ckfilC't 1<'zkeresi 

3 .. ()6 Posta, tı•lgraf VI' tcll•l'ıııı ııııııını miiıllirlüğü 19-J.~ ıııali 

:ılı hiih:t"·iiııc bağlı 1 D) ı·Ptwliıw fiOO ııınhaht·n·ri 

ilfıvı·~i lıııkkındal'i kıınuıı layilıa:-;ıııııı gp ı ·i V<'rilıncsi-

Hütı:<' <'ıtf'iiıııeııitHlNliı·. 

28 . V . 19.,1 3 tarihinde okunıııuştnı·. 

2R . V . 1 !l-4-3 tarihinde 1342 sayrlı 
ka nu· olara k kabul e<lihııiştiı·. 

ııf' ılail' Baı:;vrkfılet tezkerl•si 28 . V . 194:1 tııı·ilıincl okunınuştlll'. 

3/67 Bai;!\'Pk~]pt dairrsiylı> Dovlrt nıathıııısı \'(' Arı;ıh uai
reıünin ınan ına li yılı d<•nı i ı•lıııı;; icınal cctv<'IIC'rini n 
g-(iıtd<'rildiğ-i hııkkıııda hııı;ıvckfılt•t tezkcresi Di\ ııııı ııllllı:tst-•hııt eııcüıııeuimlediı·. 

!V6H Cliiımiik tArif<' kaıııııııııııı <lei;;riştin•ıı Hl ıııııyrs lU::J:-1 
laı·ihli kıınnnn ı·klı·ııı>ıı ~~fı6 sayılı kıınnıınıı hiı·iııri 
maılılı>~iııin IPfsiri hııkkııı~hı Başw·kalct tczkeresi Dahiliye encümeniudodiı·. 

:l/6!1 ~\ılrynnıaıı 'm Samsat nahiycsitHı hağlr Biriıuau kii
yiiııdı·ıı Müslinı Kfılı,vıwğln (,'m·uk Mcmrt Po\ut 'ın 
öl iiııı <'PZHst ıııı ı:ııt•pt 11'1 I ııııısı hakkında. Bm;ıvcknlet t cz-
kPm.;i .\ılliye <'tli'Üıııcniııdeclir. 

~~ 'iO nı•\" lrt ~iıı·:ısınclıı tı<:ık lıulunan 4 
ll'!" ı·l'islikh•ri ıw seı;iın ~·cı pılınası 
!ct !Pzkpı·c i 

ııcii ve :i n ri da i rt•
hııkkıntla. Baı;ıvPkfı-

Vii nm· !t·ı ~fu·ıısınıln. aı,:ık hulunaıı iizalıl< iı:iıı seı;iııı yıı-

~~ . V I . l!l4:l t~ı.ı·ihindc 13-17 Ye :30 . 
YI . 194~ tarihinde 1:~50 linyılı karar 

o 1 nı·a l< ku J nı 1 cdilınişt i ı·. 

pılıııasr lıal<kuı•lH naı;;vcklılPt tezkrı·<·ı-ıi. 2R . VI . J!H !l tal'ihiwlc l34R sayılı 
kaı·aı· uhll'lık kahul Pdilıniştir. 

hlli Piyan~o iılaı·l'siniıı 1942 ıııali yılı lıiliınçosuıınn 

g-öndE-I'iltüğiııt• dair· Başvckalet tczkerl'si. 

Hivaı-ı'ın KAı·tal<·a köyünden l !aı,ıaııoğlu Hilal Aydın , 

llH'a]ıinıu~lu M<•ıııel Yıldnr., İsnıııilo~ln Hacı ı\Iahınuf 
Aslan ve Oözıııcn köyünclrn Mustafaoğlu Mevliır 

Taş ciiğeı· :-ıılr Adrgüzt'l 'in ölüm cezasına çaı-ptırıl
nıoları lıakkmılıı naşn•kı"ılet lC'zker si. 

valofhıı· uıımııı ıııüılürliiğü l!J+O mali yılı lı ·sahı 
katisine ait nıntabakat beyanmınıcsiniıı ·unulrlnğuıın 
d:-ıir Tl ivııııı ıııulıasclıııt riynsı>ti ll•zkeı·c·si . 

... 1:-i 1 iynı·ıhakıı· - Batmıııı ı>emil'yolnmm işl<'lnıeye a<:ıl

ıııar·ıı nıünasclwt iyi<• yapılacak ıncrasiıuc Büyük 
:\lillet l\f eelisi uanıma işt iı·ak etmek üzere bir hey-

2 . VI T . J !l-!-:3 taı·ihinde oklUunUJ#tur. 

Adliyt• c.>nl·iiıııcnindedir. 

:J(I . VI . L943 tarihinrl<' 4452 sayılı 

knnuııla lıil'leı;ıt il'ileı·t•k kalıtü Nlil
ıniştir . 



-161-
No. HulA.ııuı 

etin terfildııe clail' Nafin wkftlı>ti tczlH•h•si. 

3/76 l><'veli 'ııin Kclızin köyünden nurmuı;ıoğlu Meınet 
Kuı·ıı.n 'ııı ölüııı ceıasıııa \:ııı-ptırılması hakknıda Baş-

Muamelesl 

1 H . YT . 1943 tarihinde 1346 sayılı 
ltnnır olara k kabul fldilmiştir. 

vı'knlet tezkeresi. Adliyt\ ellcümeniııdediı·. 

3/i 

3/79 

3/ o 

3/81 

~ayııı ii?elt·ı·dt'n lıaıılannıı iziıı verilıııl.ıı-;i haldmıtla 

Biiyiik Mill('t l\lcclisi Hiyaseti l<'zkeresi. 

('onıın ıııl'bwm Ih. f'Pıııal Alpcı·'in t<'ı;ıl'ii masuniye 
f inin kuldıı·ılınnsı lıukkında naşveltal('t tezkeı·psi. 

Ka tanıonu 'nun Ald<ayıı nahiycsinin Ulyau köyün
dl~H Kiı.ıııiloğlu ı-'adrk 1\a.randi'nin cilüro Ct'Z8SUUI 

ı: ı-ı rpt ınlınası lı ak k ındıı Bııı;;veka Jet fezl<eresi. 

Hııym i.iyelerdPn bı:ızılaruıa izin veı·ilmesi Jıukkında 
Bü;vül< Millet l\leelisi Riyaseti tezlteresi 

Devlet uıemurları aylıklarumı tevhit ve teadülii hak
kındaki 3656 ve 38 sayılı kanunlara ek 3969 sayılı 
kanunun ıuuvakkat üçüncü ınaddesiıı.iu tefsirin<' dair 
nıışvekiHet teıkeresi 

Devlet. topraklarmlll tesbit ve dağıtlmı hnkkıııdaki 
kanun liiyilıasıum g(•ri veı·ilıııe ·ine dair Hıışvf'kfılet 

tezkcresi 

Kangül uıc ı;ebı>hiylc işi n~n adam ölclül'lııe Yt> huııu 

t•şt~bl>ü cüı·ümleri :failleri hısınılal'r haldmııla 1at
hik ohıuacak ınuamcleye dair olan 32313 ısayılı l<ıuıu

nuıı 6 ncı matldl'sinin tefsiri hakkında Hcı~nkfill't 

tezkeı·esi 
Şo:ıe vo l<öpl'üler kanunumuı 9 ıwu ruadtleı.iudeki 

(~ilah ı:ıJUııclaki ordu ve jandarma eiraclı) tahirinin 
ttıfsiri halddııda Başvekalet tczkeresi 
1940 yıl ı l\ljJ)i r Ol'Ullına biHin~OSUllWl göııdcı·iJdiği 

hakkında Daşvekalet tezkeresi 
Hiı·ilıei ldinwı 1939 : •• ubat 19-!0 aylıu·uıa uit rapo
run sunulduğuııa ılair Divanı muhaschat ı·iyası•ti 

t.f'zkeresi 
Dt'nizli ıMiıuı;ı.ı I\'ııili I üı;üksı.'mn teşriı nııı~mıiye

t i ni n kal dıı·ı 1 m ası h nk Jondfltı Rnşvckillet tez]{Ct't'Si 

2il . YI . J94a tarihinde kabul edil
miı;;tir. 

ı\dliye w 'reşldlntı Pasiye encü· 
ınrnlerinden mürekkep Muhtelit en
dhııeudedir. 

6 . 1 X . 1943 tarihiude Hükümet ta
ı-a fıudan geri alım m ştır. 

12 . vır . ]!.)-t:3 tal'ihiııcle kabul edil
miştir. 

17 . IX . 1943 tarihinde 44'95 sayılı 

kaıınn olarak ku.hnl edilmiştir. 

1.J. \'H·. l!.l-!8 tarihind nkunnnıştur. 

.\dliye t'ııı·iinıenindcrliı·. 

ı >alı il iyt' t•ıwümeııiıHl<'di ı·. 

f)iynııı ııııılıas<'hnt ı•ıwüııı •uindetlir. 

[)jyaııı ınnhosclınt eneÜın<'nindetlir. 

1\dl iye \'C' Te~ k i !Atı esasiye mırii

lllt'tıleriı1cleıı ıııiircl<kep Muhtelif <'ll· 
ı•Ü lll t'lH Jpı J i ı·. 

3; lo\ Bylul : !kinci t eşi'in 1939 ayiarına ait raıwrıııı sıı-

nnldnğuna d n ir Di vaıı ı nıuhn .. -ıehat riyas<'ti tt'v.keresi Divn n ı ıım hRst'hat ı•rwi1ıueninılediı·. 
3/89 lstıınbul M<'busu Büs<'yin Calıit Yalçııt'm te§rii mn-



No. 

3/ 90 

3/ 9t 

3/9~ 

3/9~j 

:$ / !:14 

3/ 95 

3/97 

3/9H 
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HulAsasr 

suniyetinin kald.ırılmıı.sı hakkında Başvekalet 1 ez. 
kere si 

Mardin mebusu Dr . .Aziz Uras 'm teşrii masuniyeti. 
nin ka1dmlnıaısı hakkmoa Başvekalet tezkeresi 

1\feı-sin 'in Çandır köyünden Alımeeloğlu AhıııNt 

Özt>n diğer adı Koca 'nın ölüm cezasına çarptıı·ılml\ı-tt 
lıakkmcla Başvekillc1 tezkeresi 

l{onatto I>ancliriya. 'mn ölüm ı•(:'ı-.asma çarptırılıııa~ı 

hakk.ınrla P.aşvekalc1. lezhrrsi 
13f> ııci alııy h irinci bölük efradıurlan Ünycli Muı;f n
faoğlu lı:ımııil Alçııy'ru ölüm rcznsına çarptrrılınaM 

hakkuııln. Da~vekfllef tcıkercRi 

Kastıımonn 'nun A ]{kaya na h iyesinin Ulyan köyiiıı

den JGlmilıığln Radı k Karandi 'nin öliim rezasmrı 

c:nrptmlınasr hak kmclııld tezkerenin geri verilmeRiıır 
clııir Dıı-ı\'ekalet tezkeresi 
l\faaş kanumına ek 4161 sayılı kanuunıı bazı maddt>
leı·ini değiştiren 4311 sayılı kaımmın hirinci madde 
sinin tersirhıe ılııiı· Ba.şvı>ktllet tezkeresi 
~nfia Yl'kıileti 1940 1ııııl'i yılı ayniyat kati lwsnbtnm 
ıriindel'ilfli~i hakknıı1a 13ıışvekaJet tezkeresi 

Mücbiı• ve zaruri ı:ıebepler dolayısiyle takip ve tah
ıülirıe iınkiln görülemeyen borı:lnrın terkinine clniı· 

Başvekalet tezkereRi 
Kaysrri nwhıısıı ı-1adı•ttiu Serim 'in wfat. rttiğiııe da-

:M uam el esi 

Adiiye ,.c Teşkilatı esasiye oncü
ıııenleı·incten nıüt•f>kkep Muhtf'lit en
ciüneııd~ıliı·. 

~\dliye ve Teşkilatı esasiye encii· 
menlerinden ıuiircltkep MtLhtclit en
l'linıeııde<lh·. 

.\dl i~· ·· l'll('iiııırııinclf'dir. 

, \ı 11 i,n• eıH' iiırı eııi ııcl c tl i ı· . 

J\cll i ~·t· <'lıcüıneuiııdedir. 

ll . IX . 19·~:3 1nı·ihinde olnınınuştur. 

D ivnıı ı ıınıha<;ehat encüıneniıııleuir. 

Diitı;e eııcüıııcııindetlir. 

ir Bır~\lıkfıh·t lPzkPr!'si li . IX Hl.t:ı taı·ihiııdc okunmuştur. 

3/!lfl Sinıs ııwhwnı 7,i,· :ı Rasııl'!ı 'nm n•ffıt ettiğine clnir . ' . 
B<H;ı,·ekület tezkı•l'(•'>i H . ı X ı un t<Hihiıult• olnmınnşt ur. 

3/ 100 Bo~ıılıııl'rıı Fakılı kii~·iiıııl .. ıı lnı:ıHıoğ-ullnl'lıtıl:ııı l\lıı~
tııJ'ııo~lıı l•~.vııp Bilgiı;'iıı iilüııı t'l':.lılsınıı ı; ııı·ptırılıııası 

hakknıclıı Bnı:ıvl'kiil(•t IP/.kl't't•si ,\d li,\ ı• ı • ıwiiıııtmiııılrclir. 

:3/101 < .\·~ıııl' 'ııiıı Onır·ık kiiyiiıııkn lhnıhiııı ('il'tı:i luzı !·~ın i
lll' rli/1;o>ı· :ıd ı \'t·ı·:ılı:ıt .\ltın 'm iiliim ı•t• uısıııa ·~arplı-
rılıııası lıııld<ıııılıı Bıı::;n•kiill't tr7.kı·ı· .. si .\clli~·ı· ı·ııt:iiınenindcılir. 

:! '10:! Kiitıılı'yn ııwlııı;;ıı lh .. \li f4illııı nı,lilhıı-;;ı'uın lt·~ı·it 

ııı:ısııni,,·diııiıı lwlılıı·ılnınsı lıııkkıııd}ı B:ışvduilı•t ll';ı -

3; ıo:l Holıı ııwhıısl ııjlıııııı sl'•:i lı' n 1\nrgelll'l'H 1 .\.hdullıı lı .\1 p
t oğ;a ıı. (,'nııkıı·ı nırlm'<l uii;ııııa :·ıı>ı;i lt• n Bı•h i c: Eri< i ıı. 
Hnnısıııı ııwhn'llnı!na sl'ı:ilı · ıı ı 'ı•nıil Bilsı' l il<' 1lı :oııııı 
l~74!'Ü ve \'nıı lllc·lmı;lnihııın scı:ilı•n . 'i.hat Bcrkt•ı·'c tıil 
iııt.ihsır muzlıatıılarnnn göııdl'rild.iğine dııir Bıı"vekôlct 

.\rlliyl' n• TPşkiHltı eı;usi~·ı· ı•ıwii· 

mrıılrı·iııılı•ıı ıııiirekkt>p Mnhtdit eıı 

l'ii 11 l(•ıııl ı•d i ı·. 
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tozkcı·e~i 

3/10-1 l onyn nıdmslnğnıın seçilen Fatin Gökmen 'e ait in
tihap mnzlıntı.ııımın gcind0rilJiğiııe dair Başw•ldilet 
tozkcresi 

4. Takrirler 

Muamelesi 

15 . 1 X . 1943 tarihinde intihap mo.z
hato.larr Jmbul edilmiştir. 

17 . IX . 1943 taı·ilıinde intilıap maz
Latası kllibnl edilmiştir. 

Fevka.lade lçtima içinde (14) takrir ve
rilmiş olup bunlardan (3) ü karar olarak ka
bul edilmiş (1) i sahibi tarafmdan g-eri aırn. 

mış, (3) ü de okunmuştur. Geriye kalan (7} 
takrir g·elecek lçtimaa bıraıkı~tır. 

-1/1 ~ı·ziııean (J~sl<i mebusu 'ıırfet ~\ı•ılmu) - .Aı·.tuiıal 

encüıııeııiniıı ~5 . YI . 19-!1 taı·ihli haftalık karar tıct
\' elinrleki 2915 ı:ıayılı kn.raı•ın Cıunmi lleyetie ıııüzıı-
keı•esine dair. W . l\' . 194:3 tarihinde J331 sayılı 

ka ı· M olarak ka hul ed ilmiştir. 
i.J! '2 Rize (Fuacl .Sirın n) - ..Al'zuJınl cncümcnin.in J5 . lV. 

L940 tarihli hattalık lmı·ar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararm Umumi lleyctte miizakcı·esine uair. A(lliyc euciiıneııindedir. 

93 'l'oka.d (Galip Pekcl) - Arzuhal encümeuinin 5 . V1 . 
1942 taı·ih ve 57 sayılı haftalık .kıı.rar cetvelindeki 
~~19 ijayrlı kararın Umumi Heyetle uıiizakf'r·esiue 

daiı·. l . VI . 1943 taı·iliilldc sahibi ta.
ra:Crndan geri almmıştır. 

4/4 'fralızon (Sn·rı Day) - Karamürsel ilakimi Necycu
din Candarboğlunun tekaüt muamelesi hakkında 

Divımı ınuhasebat.. riyaseti mütaliuı.siyle Divanı mu
lıasebııt encümeııi ınazbatasmın ikiııci fıkrasının ye-
niden . tetkikı hakkm~a. ~htliye endımeniııdc<liı·. 

4/5 Sinob (Cevdet Kerim lncedayı) -Büyük Orduya 
Büyük Millet Meclisinin itimat ve muhabbet duygu-
larrnrn bildirilmesi hakkında. 27 . V . 1943 tarihinde 1341 sayılı 

karar olarak kabtıl edilmiştir. 

4/6 '{ oıgnd (ı:lu•t•ı lç öı) - Oözlükc.:iilük htıkknıdakl 3958 
sayılı kanunun uıuvo.kkat ikinci maddesindeki (Bir 
ticarethane açmak) ibaresinin tt>f.sitine uair. Bütçe encümenindedir. 
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No. Hulfi.aam Muamelesi 

4/7 Tokad (Ualib Pekel) - Arzuhal encürneninin 5. VI. 
1942 1 arih ve 27 sa)'llı haftalık karar cetvelindeki 
:3819 sayılı kıı.rarm muıni lleyette müzakeresine 
<lair olan takririn geri vı>rilmesi hakkında. 18 . VI . 1943 tarihinde okunmuştur. 

4/ 8 Çankın (Avni Doğan) - Mebusluktan iRtiEa ettiğiıw 
dair 2 . Yll . 1 !'14:1 tsu·ihinrle okunmuştur. 

4/9 Gazianteb (Bekir Kaleli) - Riyaset Divıı.nı Katip-
liğinden istifa ettiğine dair 2 . vrı . l!l43 tarihinde okunmuştur. 

4/ 10 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Arzuhal cncii
menini.n 28 . VI . 1943 tarihli haftalık karar c et ve
linde ki 326 sayılı kararm Umumi Heyette müzakere-
sine dair .\ı ·znhnl enciinıenindedir . 

4/ 11 Marelin (Edib Ergin) - Kanun maddelerindeki mat
laplarm kanun metninden sayılmadığmm ve metin
den sayılınıyan bu matlapların Resmi Gazetede ka
nun metniyle birlikte ueşredilmiycceğinin knrıırn 

bağlanması hakkında 'l't>~l<iltıtı Nmsiyc• c•rwümt>nindedir. 

4/12 Antalya (Hikmet Turhan Dağlroğlu) - Arzuhal cn
cümeninin 6 . IX . 1943 tarihli Haftalık karar rrt
velindeki 538 sayılı kararın Umum1 lfeyette miizn-
keresine dair J\r'znlınl l'lll'iinıeııi n ıl edi 1'. 

4/l:l Antalya (Tayfur Sökmen) - Arzuhal cncümeninin 
6 . IX . 1943 tarihli Haftıı.lrk karar cetvelindeki 
538 sayılı kararın Umumi Heyette müzakcrt>siııc 
dair .ı\ ı·znhal ı>ıwiiııı<'nincle<lir . 

4/14 Trabzon (Hasan Saka ve iki aı·kada~ı) - Meclis iç-
tima.nıın İkinciteşrinin birinci ırününP tnlikı hnk
knt"da 17 . IX . 194-3 tarihinde 1355 Rayılı 

knı•aı· olarak kabul edilmiştir. 



5. Muhtelif eVTak 

Fevka.18.de İçtima içinde (11) tane muhte
lif evrak gelmiştir. Bunlardan (2) si kanun, 
(1) i karar olarak, (2) sine ait Tetkik encü-

meni mazbrutası okunarak kabul edilmiş, (5) i 
de okunmWftur. Geriye kalan (1) evrak ge
lecek İçtimaa devredilmiştir. 

No. Ifulasıısı '?ıfuıunelesi 

5/1 Rnsim .Aııım ile {urtaza. Kaptan adianndaki iki yııı·t
tnşn ait olan ınotör Jıa.kkuııla At•zuhal t>ıwiiııı ııi 

ınnzhatası Aı·zulıal t•ıır•iinıı-niııd!'diı·. 

-:ı;-1 Büyük Millet Meclisi 194:2 yılı ağustos ve eylftl ay
ları hesnbr hakkı'nda Medis He ııplarmm tt'tkilo en-
.cüul('ni ınazhatnsı ~!l . lll . 1 !14:1 tııı·ihiııtle ok1nınıuşlur. 

5ja Başvekil Şükrü Saracoğlu'nun, Türk - lııgiliz dost
lnğuna clair Büyük Millet l'Ieclisindeki beyanatı c~
nasında Mecli iıı. tezahüratun bildiren Riynı=ıet nu~sn
jma cevnhcn Loı-dlar Ye .A.vam Karnaraları Heisleı·in-
d n ge.lcn teşekkür telgra:flarr 2H . lll . l !14!) tııri h in dt' okı ı nnıuşf ur. 

:ı;..ı. l [atay nıebusluğnnn seçilen Ali Şellıuro Devrim bak-
kımla lazhatalann tetkiln (>ncümeni mazhatası 

':) jG Uüyük Millet Meclisi 1942 yılı birinci ve ikinei tcşrin 
ayları hesabı hukknıdn Mec:lis He aıllarının tetkikı 

.i . lY . l~ı.t3 tnı·ihiııdt' kı~lJul C'tlil
ııı işt i ı·. 

'ncümeni rnazba.tası !l . ı\' . l!l-!:3 tıırilıindtı nkumnnştur. 

5/6 Büyük l\Jillet 1\J.e<ıUsi 1942 yılı birlııci knmuı ''e 19.J.:3 
yrlı ikinci kanun ayları hesabı hakkında ~Tıw)is He-
saplarmm tetlo1n enıcümoni mazbatası 1~ . ıY . l!l.J : ı tarihinde ııknnınııştur. 

Gj7 Pmarhisar eski Posta ve telgra:f müdürü Ali Niyazi 
Erman 'm ağır para cezasımn affına dair Adli) e en-
cümeni mazbatası 

6/8 Samsun eski Nafia Başfl'nmewnrn Ahml'tl Naı1iı· 
Göksan'ın hapjs cezasının affi bakkmdıı. .\dliyı' <>n-

~R . VI . 19-1:3 turihilıcl~ 4:+17 Aayılr 

ktıııun olarak lc:ıhul Nlilnıiştir. 

cümeni mazbatası 28 . \'r . 104:3 lnl'i.hinrle 44--l!l ımyılt 
knnnn olnl't\k kııbnl cdiJmiştiı·. 

Öj9 

rl/10 

Samsun mebttsluğuna seçilen Nusııhi Eı·zuı·nınlıı lırık
kında Mazbataların tetkikı en<'ÜmE-ni maY.batnııı 

Muş mebuslnğuna seçilen 11iruil Kotan lıııkkındıı 

:Mazbatnların tetldkı encümeni mnzbııtası 

6/11 Zazer bayraruı ınünasebetiyle Reiıricnnıhlll' İsmet 

:JO . Vl . 19-t!J tarihinde 1349 sııyılı 
kınar olarak kabul edilmiştir. 

7 . VIJ . Hl43 laı·ihind kabul ec:ül
m~iştir. 

lnönü 'nden gelen telgra-f 6 . Lp . Hl4:J tarihiuue okunuıu~tur. 



6. Mütenevvi hususata ait evrak 

Devn 7 · Fevkalide İçıima içinde müte
nevvi hususata ait (87) tane evrak gelıni:ş 
olup bunlardan (7) si Evrak kalemine, (45) i 

İdare heyetine, ( 4) ü Kütüphaneye, (30) u 
Matbaaya, (1) i Zabıt kalemine havale edil
miştir. 

Kayıt 

No. N ereden geldiği 

1 Hariciye vek8.1etinden. 

2 Matbaa MüdürlüğündE-n. 

3 Sıhhat vek8.letinden. -

4 Meclis Kütüphstıır J\fii. 

5 Hukuk FnkültL>si ~lü. 

6 Cemile .Aı·tun Ankara. 

7 Maliye vekaletinden. 

Halllsası Muamelesi 

Bulmaç adlı eserden 3 tane gönderil- Matb~a müdül'lüğüne. 
mesi hakkında. 

l\lıı.tbaamu sarfettiği elektrik ve ha- ldttı''' Heyetine. 
vaguzma ait fsılnralaı·ırı gönderildiği-
ne dair . 

. Aıuıtomi -.e Fizyoloji bilgileri adlı Kül üp ho llf' Mü. 
•serden hi ı· 1 n ne göııderildiği hak-
kında. 

Mec·lis Zalııtlariyle Kavanin mecmu- Mııthıuı nıüdiidüğüno. 
alannda n bire ı· tnlmnıuın 'l'iirk lu-
ktlfı.lı Euslilüsii. müdiirlüğüu gön-
ılct'iJıuesi hakkında. 

Ka va nin mecıuualariyle Zabıt ce ri de- ,\1 n thıın ıııüdiil'liiğiine. 

lerinden bazı larmıu gönderilmooi 
hakkında. 

Bski 'l'akvimi vekayi koleksiyon la- 1\ iitiiıılınııc• ,\lü. 
ı·iyle iliğer uazı eski gazete kolekı:ıi-
yonJat'lllUl Kütüphane iyin satın 

alıııması hakkında. 

'fc~kiHl.tt Esasiye ve Dalıill ııizam- Mat b na ınÜflürlüğüııe. 
11aı.neden 200 tane I!(Önderilmesi hak-
kında. 

8 Galip Gültekin. Eski Kouya Kavaıı.in meenıualariyle zabıt ceride- .\Jııt baa müdürlüğüııe. 
nıebusu. lerinden bazılarırunu gönderilmesi

no dair 
9 [ı·an sefaı-etho.ncsinden Mebuslara ait esaıni cetvelinden 4 Matuaa tııütlül'lüğüne. 

10 11ıı.tlına müdürlüğü. 

11 Matbaa müdürlüğii. 

12 Matbaa müdürlüğü 

- . 
13 YeşiU.y kurumu Rei.ı:ıliğinden 

latanbul. 

Lana gönderilmesi hakkında 
Matbaa ihtiyacından bulunan bazı lc..lımı II!:!yetinr. 
malzemenin satın alınınası hakkında 

Benzin ve vakunı yağı so.tm alınması lılare Heyetine. 
hakkında 

Baskı ve tlizme makinaları için yap- Ldar·e liPy~tine. 
tırılan madeni parçalara ait fatura-
ların gönderilcliğine dair. 
Cemiyet Kurumu için bütçede bir ldare Heyetine, 
yar~ yapılmasma dair. 

1 



Kayıt 
No. N ereden geldi~ 

14 Na!ia veka.letinden. 

15 İş Bankası U. Mü. 

17 Matbaa müdürlüğü . 

18 Matbaa ıuiidürlüği:i. 

19 C. H. P. U. Katipliğindım. 

20 . H . P. U. Katipliğindeıı. 

21 Matlıaa müdürlüğü 

22 ilııtbna. müdilrJüğü. 

23 Manisa 'rnrmı Kredi koopt• ı·n 

tifinden. 

24 Ulus nıüe~escsi müdürlüğün

den. 

25 Zirnnt. hankası U. ~·tii. 

:!n Dıı h ili ye vekAletindeıt. 

:!.7 Vakıflar U. Mü. 
• ~. t 

28 Yııloflar U. Mü. 

2[) Tüı·k ~[naı·iF C:eıııiy<'li ı · i• sııı! 

ilaıılaı· Uül'Osu şt•fliği. 

:30 TU l'k ~f aııTif t•ııı iyet i l'esııı i 
ilanlar bürosu Şf'fliği. 

:n :-;ıhhat vcknlethıden . 

32 :Matbaa Mü. 

167-

Hulasa.sı Muamelesi 

Bulmaç adlı eserden 4 tane gönderil- Mathaa nıüdürliiğilıw. 
masine dair 

Kavanin mecnıuaııuun ~4 ncü cildiu- :\fnthaıı ınildüı·lü~ilnt> . 
den 6 tane gönderilmesi hakkında. 
M:atbaauıu sar.fett,iği dek1rik ve ha- İdare Ht•~r f'litH' . 
vagazma ait faturalarm gönderildiği-

ne dair 
Satın alınan kartonlara ait fatımmm ldaı·e Jlı>yt·tine . 
gönderildiği bakkmda. 
Kavanin mecmuasının 24 ncü cildi n- Ma1 hna ınüılürlüğilııe. 
den 80 tane gönderilmesi hakkında 

Cumhuriyetin 19 ncu yrl dönüınün- Evı·nk l<alenıine. 
de Başvekil ile diğer rüesanm vermiş 
oldukları konferanslaı·a ait büroşör-

den bir tane gönderildiği naklanda 
Albiinı ile YıJlık resimlel'i için lüzuııı İclarc Tfcyı•tine. 
görülen kuşe knğrclınc1an sııtm alıll-

ınasi hakkında. 

Iıiiztuulu bulunan bazı malzemeııİ1ı 1tlart' lleye1im•. 
satın alınması hakkında 

E ·ki Tunceli meb1ısu Sami Erkhan 'ın ldnre Ileyetiııe. 
horcnndan dolayı konmuş olan haczin 
kaldı n lma, ına dair. 

Ulus gazetesinin abonesi teındit edil. 1ılaı·e Heyetine. 
diği takdirdP 204 lirahk iatma es-
ınanrnm tediye edilmesini' dair 

Altıncı dene zabıtlarrndan bi ı· taln- ~fa tb:ıa ınüdiil'lüğiiııı• . 
ınının gönderümeı::i hakkında. 

Yilayetler iı,:in zahıt. ceridı>si p;önılı·- ::Mathaa nıüdürliiğiiııı•. 

ı·ilıııesi hakkında 

Noksan bulwıatt bazı kavaııin met•- Mnthaa ıııihHiı·lii~iiıw. 

ııınasiyle hulınaı;:dan kafi miktarila 
g-öncl('l'ilmesin dair 

Ka\ranin mecıuuasuım 24 ıwii eildil- Ma1haa ıııihlürlüğüııe. 

rleıı 20 tnnı> göndt>l'ilın:~~i hakkmtlıı 

Maflıaaya alııııH·ak musnlıhih için ) ' U- ldıın' llc-·.vPtiıw. 
pılan ilaıuı ait iatı.n·aımt gönderildi-
ği Jıukkmda 

.Muthaaya almacak ıııusahhih içiıı ya- !dare Jlpyı·tiııt'. 

pılaıı ilann nit fatıwımn göıHh·ı·ikliği 
lı akkında 

Rılılıi ııı •ııpag-aııüıı riı-al • h•ı·iııdcn lıir Buak kalemine. 
ıııiktnı· gönderil(liği hakkınd:ı 

)1 n thaa ihtiyacı i~in bazr ııııılzemenin lflım· rTeyl'tim·. 
sn t.ııı ıı lmması hakkında 



Kayıt 

No. 

:ı;; 

ereden gclciiği 

t niwrsitc 1ktiı-ıat fakiHte ·i de
kaulığuıJıı.ıı - l·tanhnl. 

lst n tistik l\[ü. 

Mııtbaıı Iii. 

:w .\la HHı..a l\lii. 

188-

Hulasası Muamelesi 
-- - ---------
Bıı.zı zahrt <'eridclerinin göndt>ı·ilınesi- )lu tlıaa nı iirlüdüğün('. 

ne daiı·. 

lla.vvıı.nla r istıttiı-1:iği adJı eı:ıl'nl n Lı b· r.;, 1'11 k kul l'lll i 1\(). 

t ıırıc ~öııderildiği Jıukkmda. 

~J u tlıaanın ha.ıı lmunılu.rmrn tamir ~t- 1 ılıı rr Tl eyt·1 i w•. 
tiı·ilnıt·sine dair. 

McıtJbaaıım sarJett i ği elektrik V<' Jııı- 1 d :ı ı· c lJ e,vt>tiııc. 
vıı~tı.zıııa ai i fat u ı·ıı.ların gönderiltliği-
ııc du ir. 

:17 .\Iı·ı·kcr. lıaııkası n•io.;V<•kiJJiğiıı.,. J(a \ani n nı •ı·mııalarından lı i ı· takımı- i\1 a1 h<uı ıııüılürliiğüne 

den nın gi>ııdnilınesiııe dair. 

:JH i\latlwa ı\lii. i\!elnıslaı·u. nit. ııl1biiınleı· i<:in AUiettiıı Idare Ilt•yetiıı(•. 

Kıral ıııütıss<•ııesiııc yaptırılan lulişe

kre ait fHtnraların göııdcrildiğine 

ll ai l'. 

:3!1 B(•ll'di:•ı· l't'isliğintlt>n - Ankum. :.\tcelbin ıııotiil'lii vusıt.ılurı i~ill ni- ldurc Heyctinl·. 
san ııyı iı;in<lo Ynilen ukaı·yakıL mik-
t ıll'l hakkwdıı. 

·10 'I'. C'. ~l<'rkez lıııııkası l'. ~lü. Ka.vıınin mccııtıtıdHrındıuı bazılariyl• l\tııthaa ıııiidiil'lüğiiııe. 

lıulınnçtan bir tane gönderilmesine 

-n Matlwa Mü. 

-t! <'. ll . P. L' . Kiıtipliğiıı~h·ıı. 

tlı.ıiı·. 

MatJhuuııııı . sıırfPttiı(i l'lt·kt.rik vo lıa- ldıın' lle.retinc. 
,·ag-azıııa ait l'ııt ııı·alarnı giiııd<'ı·ildi-

ji:i m· da i ı· 

C'ıııulını·i.nt Halk 1-'artiı:;inin t.oplana- Z;ılııl loılt•ıııiıtt·. 

c•ıık ulaıı ~\ltııwı kıımltuyımn za'lıtt-

Jaı·ııııll tutulrıııısı ü;iıı ııiAkıılıl:ıı·ıı 

l'llliı· n•ri\nH•siııı• fltıir. 

43 Almanya 13i.iyük ]~Jc,:iHğinrleıı. Kavaıün ruecnmnsrnın 8 ilit 22 nci lıfuthan miidül'liiğ'üıır·. 

44 ı\fatbaa l\Jii. 

45 Türk 'l'aı·ih Kurumu 
lığından 

46 Milli 1\1 i.idafna V. 

e ilde kada ı· olan lardım lı irer tane 
göndeı·ilmesine claiı•. 

Meclisin mesai saatleri haricinde J dınr Jic,vı•t iıı . 
ı,: alışan nıüstn hdeın ine nit istihl~nk 

cetvelinin sunulduğuna dah. 

Bn~ka.n- Birinci Devre zabülaı·mdan gönderil- .Matbaa ıniidi.irlüğüııe. 

mesine dair. 

46 MilketTer - D. D. Y. 11. Mfl. 

İskenderun 'l'ı•ansit aınbatıua gelen 
motörlü vasrtalardan iki adedinin 
ıı.Ceclis için tefrik edil.diğine daiı·. 

D. D. Yolları Hasılat dairesi memur
ltırrrıtlau Fahre<ldin Aknlnı 'n ait si
cil dosynsr örıı •ği ~öudC'rildiğiııe 

oair. 

1\lııtlına ıııüdüı·lüğ-ünr. 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

47 Ialiye vek8letinden. 

48 Sıhhat vekaleti.nden. 

49 Istatistik U. Mü. 

50 Sümerbank Umum Mü. 

51 Ziı·aat han1(asr U. M. 

52 Mathaa Mü. 

53 Hnknk ilmini yayma kurumu 
ba ·kanlığı 

M at haıı 111 iiclü!']üğii 

5!l l\I ıılhıın ıııildül'liiğii 

5U D. n. Y. U. nıüdürlüğii 

-169-

Hul!sasr 1\fuamelesi 

Devlet Kırtasiye Ye matbaa idaı·csin- lıhu·e llcyt't i ıte. 
den satın alınacak malzerneye dair 
talimatnameden gönderildiği hak -
kmda. 

!skan umum müdiirlüği1 kutipleriu - Matbaa müdürlüğüne. 
den Nazif Yaykı'nın vazifesinden 
ayrılmasmda mahzur olmadığı hak-
kınoa 

Maarif yrllığnırlan hiı· tane göuderil- En·nk kalE>rniuP. 
cliğine dair. 

Kavanin mecıııuasımn 24 ncü cildiu- .Mathaı1 ıııi.itlü!'lüğiiıw. 

d •u bir tane gönt1erilıııesine dair. 

.Altıncı Dt'vre zalırt. ceridelerhıtleıı l\Iatlıaa ıniiıliiı · li.iğÜJH'. 

bir taknnuuu gönch•ı·ilmesiue dair. 

:\Iünhal olan makini ·t muavinliğine Mathan ıııü<lüı·lüğiine. 

:ırııstafa Uüv •ıwiıı tayinine dair. 

Diinya devletlel'i J<;sa,; Tc§kilalı ka- "F,yı·ı:ık knlt'ıııiııP . 

nunları eserinin be'Sinci cildini de ih-
zaT cflilm ekte olduğuna dair 

Matbaa mürettibi İbrahim ezen 'in l\Iııtlııııı ıııüı~ül'lüğünt>. 
ahiliki durnınuna hituıen vazifesinden 
affma dair 

Mutbaa içiıı . atm uluıuıı 37 kaııgal lılaı·ı llt>~'t•tiıu• . 

di.kiş teline ııit faluruımı gönderildi-
ğine dair 
Devlet demiryolları memurlarmdan )rntlınn ıııiiılürliiıtilne. 
Fahrettin Akıılın 'ın ,-ıızi teye hıışla-

yıp haıılaınadığımn hildirihnesine 
dair 

57 Zirant han knıu U. Müdilrlü- Birinci devı·c zahıtlarmrlun tabE-d i.- M ıı t h aa ıııü<lüı·lüğiinr. 

ğii lenlerden lı ir ta lawınııı gönderilme-

58 İktisadi devlet 1 eşekkülleri 
memurları sandığından 

59 Matbaa müdürlüğü 

60 Orman U. müdürlüğü 

61 Maarif vek8.leti 

sine dair 

Zonguldak mebu n ... eref Tansan 'm 
aidatı tekaüdiye i ic:in tahakkuk et
tiı·ilen borcunun tahsisatındau ke-
silmesine dair 

Baskı makinası için yaptırılan nu
maratör ve teferruatına ait fatura . 
mn gönderilcliğine dair 

Dursunbey işletmesinden Meclis na
mına gönderilen l<erestelerin sevke
(lildikleri hakkında 

ltlıu·e liryrtinr. 

Kavunin nıecıuuasiyl zablt eeridele- Mathau m\itliiı·lüj!iitır.. 
rinin bazılarından gönderilmesine 
dair 



Kayrt 
No. Neı·eden geldiği 

H2 1tfotbııa miillürli.iğü 

6:1 Anadolu ~azetrsi idare 
dilı·lilğü 

(j{ An kl\l'a valiliğinden. 

65 Matbaa mü. 

66 Matbaa Mü. 

67 Nafia V. 

()8 Maliye V. 

69 C. H. P. Kil.. U. 

70 Matbaa Mü. 

71 Matbaa Mü. 

72 1l{tisat V. 

n Matbaa Mü. 

74 İstatistik U. Mü. 

75 Matbaa Mü. 

76 f.-ıt:ıtistik U. Mü. 

li Matbaa Mü. 
• 

7H :\Tııthaa l\I ii. 

7!1 .Mntlıaa ~Iii. 

H(l . \lcıllıaa Mü. 

mü-

170-

JJulasast M namelesi 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve ba- lılııı·ı• llı·ydiıw. 
vaga.zma. ait fııtnrn ltırın gömlı>ı·ildi-

ğine rlair 

J941, 1942, 1943 senelerine nit n ho- !ılan• IIC'~' P1 iııı·. 
ııı> hc•t1eli olan nıttkhm: Nııııııınıım 

t e.'lviyeijine dair 

1\IPclis için \'el'ilrn nkl'y:ıkıt. mildatr Ldııı·ı· 1 lr.n1 iıw. 
lı :ı kkınc1a. 

Mathaa ıııcuıuı· ve nıüstahdenılerinin ldaı·ı• 1 IP,V<'liıı<'. 
fıı.zln mesai iic·ı·Ptlf'rinin tesviyesine 
ılaiı·. 

Matbaa ihtiyıtl{ listesinin gömlerildi- ldnı·r He.n·tine. 
ııc (la iı·. 

Meclis sığına~ının ka hulü katisine 1 ılnrr Heyetine. 
ıla ir. 

Ka va nin mecmuaımın 24 ncii cil din- ).1 a11ıaa ıııiidiirliiğüue. 
den hiı· tane gönderilıucsi hakkında. 

}fecliı.ı Zabıt ('eridelet•inil<'ll 2 takt- Matlıaa mürlürlüğüııc. 

ınının verilmesine dair. 

Dirinci Devre ınclnıslı·ına ait yaptı- [d;ıı·t• Heyetine. 
ı·ılan kılişe bedelinin tesviyesi hak-
lmda. 

Matbaamil sadettiği elektrik ve ha- Idare Heyetine. 
Yagazmn nit fat n ra hedellcrinin tes-
~riycsinc dair. 

1!"140 - 1941 madenierimiz adlı eser- Kütüphane 1\fü. 
den 5 tane gönderildiği hakkında. 

l\lakine parçaları tamir bedelinin trlaı·<' lft>yetine. 
t.-.sviyooine dair. 

İstatistik yılhğımn 5 nci cildinden I~\THk luıf(•miıw. 
hir taıı • gönderildiğine dair. 

Matbaa ihtiyacmdan bulunan bazı Jduı·r lh•yetiııe. 
malzemenin satın ahnmasma dair. 

Beşin~i cild kiic;iik lsta.tistik yillı- J~\'l'ak kalt•ıniııl'. 
gındnn 1 tane gönclerildiği hakkında. 

:Mathaanın sarfeHiği elektrik ve ha- Lılnt·(' ll<'ydin<'. 
vagazma ait .fatura bedelinin tes-
viyesine dair. 

J:ı'.''az kuşc kfiğ.ıtlarından satın alnı- [ılnı·e Heyetine. 
mıısnuı da i ı·. 

~fat'baa. ihtiyacından bulunan hazı lrlaı·c Heyetine. 
nıulzı·nırnin satın ıılınnıu.sına dair. 

HL•nkli kağıttan satın alınmasına dair. 1\lare Heyetine . 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

. 1 :\lnthaa Iii. 

" 1 ' -

3 

s rı 

(j 

1\ ııyseı·i ıııı•husu l-i u del tiıı !-3t•
ı·im e~inden . 

i\faliyl' V. Muhasehat U. ~Iii. 

Eski Ka,rseı·i ınebusu Radettiu 
Sı•ı·inı eşindt•ıı. 

Til'n.ı·ct ofisi t r. 'l\lü. - I st an hul. 

l\lu thaıı M ii. 

~rhhııt \' . 

- 171-

ITuliisası 1\T namelesi 

:\fa ı lımının i lı l.iyacı bulunan bazr le- I daı·e Heyet ine . 
\'aıınıııı sıılnı nlmma. ma dnir. 

:\faıı~a ıııüsl ıılınk olaıı uilı·ıuiz huk
krııdıı nı ahaili lJeh•tliycden ald ığ'ı vc
sikanrıı gömlerildiğine dair. 

Kuvanin Dl<'<'nltıalanııdnn lıazrlarınnı 

~önderilm<'si np dair. 

:\Iaa.~n müstahak olan aikmiz bakkın
da gı·cnköy •aJıiyl• müdürlüğünden 

aldığı vesikanm göndrrildiğine dair. 

l\f ec 1 is hi n ek ol omobili için dört tane 
1:1-;tiJ• tcftik rdildiğinc dair . 

.\lelımılnı·n. ait !1 kıli~t.· lwıh·lhıin le>sYi

Yt•siııt.• dair. 

Yekuletin tahettirdiği bültenlerden bi
rer tane gönderilcliğine dair. 

1 dıı 1'<' IT eyeti ne. 

.1\fnthua müclül'lüği.iııe. 

lclnre Il yetine. 

lılare Heyetine. 

ldnı·r Jfeyetiılf'. 

Kütüphane M.ü. 



7. Arzuhaller 

I. Arzuhal encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

VII nci Devrenin Fevkaliı.de İçti.m.ar zar
fmda Meclis riyasetinden Arzuhal encümenine 
havale olunan arzuhallerin sayısı (3804) dür. 

Bunlardan (2995) i Varlık Vergisinden 
şikayeti mutazammm olup (2995) i de Maliye 

AfyııtL Kaı·ahi:;aı· 5 
Ağı-r 9 
Anıusya 4 
Ankara 135 
Antalya 25 
Aydın 18 
Balıkesir 6 
Bilecik 9 
Bolu 23 
Bursa 41 
()anakkale 66 

: ankrrı: 3 
Çoruh 7 

Çorum 5 
Dcnjzli 15 
Diyarbakır 22 
Edirne 7 
Elazığ 8 
Erzincan 20 
Erzurum 26 
Eskişehir 4 
Gazian tc b ll 
Giresun 7 
Oümi.i.şaııe 32 
Hatay 43 
!çel 28 
isparta 10 
İstanbul ı 650 

--
Yekt''ın 2 239 

Diğer (809) arzuhalden (191) i veka.let
lere gönderilm:i!f ve Varlık vergisine a4rt olan
lardan bir kısmı da dahil olmak üzere (3749) 

vek&.letine gönderilm.iştir. 
Bu arzuhallerin vilayetler itibariyle sa

yısmı gösteren bir cetvel a.şa.ğrya konulm.U§
tur : 

ı ı:ıkli yrkun 2 239 
hmir 328 
Kars 3 
1\ ast.auıonu 35 
Kayseri 18 
Kırklareli 10 
Krrşehir 9 
KO<'aeli 39 
Konya 8 
Kütahya ı 

Mı:ılatyıı 16 
Manisa 27 
Maraş 12 
Mardin 3 
~{uğla 8 
Muş 2 
Niğde 4 
Ordıı 37 
Sanısun !) 

Seyhan 89 
Sinob 7 
Sivas 35 
Tekirdağ 14 
Tokad ll 
Trabzon ı 

Urfa 6 
Van 4 
Yozgad 12 
Zonguldak 8 

2 995 

u karara raptedilmiştir. Kararlar 1 - 10 sayılı 
Haftalık Karar Cetvellerindedir. 



Kayit 
No. 

1/1 

2/2 

4/4 

fi/5 

6/6 

7/7 

16:1jtG:1 

164/1G4: 

IH5/ IIi3 

16H/l6G 

167/ 167 

16 / lüH 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bolu : Paşa kaeyesinıle 
zürm Ahm<'d Adnan ye 
Ar. 

Bilecik: Uezaevi mah
kum lan nanuna .M em eel 
Ejder. 

Yan: ( 'ezaeviııc,le Neoemi 
Ulaş. 

Denizli: Cezaevinde ıı.

hit Doğu. 

l:<'Pihiye: Gümrük muha
faza sabtk Me. S. 2312 
AhnuJlah Tufan. 

Kocaeli: Ceza ve tevkif
cvinde Zihni Yılmaz. 

Aiyon : Şuhut nalliyesi
nin Anamur köyüı1de 

Fatime Kayn·an. 

Antalya : Yüksekalan 
malıallesi Krzıllı sokak 
No. 3 Hasan F'elııni Tuno. 

ungurln : Çlft çileı-elen 
1Iafız 1\ıleh.uıet Windliz 

'<' ı-ırkadoşları. 

.Malatya: 'ezMYi mnh-
kı'\mlarından Ali .\ydııı. 

Ist ıınbul - Bostan cı: Ye
nikıu-ye Bağdat caddesi 
No. 33 1\febt·uı·e Baykal. 

11:1 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Meveut kadastro tcşkilatmm kaldı- Kamf'a ı·nptedilnıiştir. 
rrlmıyarak Yazüesine de,·aın etmesi 
hakkında. 

l lusnsi af dileğille dair. Kaı·Aı·a rapledilmişt!ı·. 

'l'nkifhaneclen tahliycsiııi Ye muha- .Adli,\'t> n-l;iı : l'tin<'. 
keıncsiııiıı gayrimevkn:f görülmesini 
istiyor. 

'l'ııhliyt>si ilileğiııe dair. J\.ı11'nı·a rnptedilnüştir. 

'l'ekaüt kaııumuuı ek hir kauuu çıka- 1\:nı·ıu·a rnptedilıniştiı·. 
l'llnrak mağdnriyetine nihayet veı·il-

mesine rlair. 

V t•rileıı ınahkılnı iyet kıı l'ltl'llıın i ad ei Eıl<'linıt>ndedil' . 
mnlıak<'llle karariyle yı•niilcn t!'tki-

kını isti~'or. 

Akıl hastalığına ınübtcliL olun oğlu
mm ha kı ye kalan ı•rzasını'n affına 

clair. 

Lskanınm temini ilc 12 maddelik di
l<>ğinin nıı.zarı itihurc alınınasma 

dair. 

.MııhkCuuiy<>t cezıılarwın ııtfınn ılail'. 

.\1 alı kumiyetinin affı. 

f ahkiınıiyrt C<'Ul!UOlll affı. 

Kararn raptedilıniştir. 

Kal'ara t·aptedilıuiştir. 

lünaı·a ı:nptedilnıiştir . 

Kaı·ara rııpt edilıuişt ir . 

l<}ndiıııendedir. 

tı;taııbul : Heyoğlu ~i- Kıızaıı<: veı·gisindeıı fazla olnı·nk tah- 1\Ialiye Y<'kiiletinc. 

hangir Cad. Panorama sil edilC'ıı parmıın ianesine dair. 
Ap. No. 12- 6 TI<ılil (}ün
den. 

Bıırlm : Terkc ll ıtlikr 
kii.\·üntle Ah ınt>uoğlu 1 h
rnhiııı l:ğur. 

Iş nıiikelefi~·etine 
hakknıdn. 

lalıi lııtıılınnnuısı Jktısat vekul tine. 

16D/ 16U Bartın: Kcmorköp ı·ü ına- :\ l emet Özcan 'uı il;' mükellt>.tiyetinden j k1ısn t vekfı.letiue. 
lı all e i Pırnıcıoğln Jliis<'- i st i. nasın:ı dair. 

170/ 170 

171/ 171 

yiıı Fıı·nıcı. 

Bıul m: K em rköı)ı·i.i ına- 1 lmıh im Uğm 'uıı iş ıııükellt,fiyPtin-
lıaHcsi H üseyin Çahk. clPıı istisnasına tlııiı·. 

Bart ın : Arfuııda köyiil1- l ı;; ınükl'lcl'iyHI iııdPn i11t isıuı•muı dair. 
de Memet Özcan. 

İki ı saf n•kiiletine. 

ll:d ısni vt>kfıletiııe. . ·- ·-



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1'74-

Arzuha 1 bulasası Muamelesi 

172/ 172 Aydm : Gcl'JTicncik nahi- 'rahsis edilen miilfıliyet maa~ınm w - ~r. M. Vekftletiııc . 
y .. c;.;inin Mesudiye mahal- rilmesi hakkında . 

lı·'4iıı.lc Hüseyinoğlu Şük-

rü Kaya. 

173/ 17:1 .1\I anisa : Dahiliye \'~ka- ..J.:35R ıwmaralı ve ı :3 . TV . Hl43 ta ı·ih li Kıırnra raptedilmiştir. 
lcti memurlar sicil ('Ski aı·7.nhnlı> ektir. 
Şe f'i YC ,\Jdiye h ıı.stnncsi 
idaı·ı• amiı·i ITalit Atamer. 

17~ 174 F'ııtilı - lstımbul : Altay Almakta. olduğu ~· etim ııııın~ıııııı rıl'l - M. M. Vekaletine. 

175/175 

Kunıdnt snkıı.k No. 6 trrılmasr dileğine i!air. 
1 r aı-uın Uı:yı>n. 

!stanbul : Sırrı Bellioğlu. 

Cezaevinde mevkuf. 

'umhuriyet 
şikayet. 

Müddeiumummğinden Rııciinı<>ııtlf'tlir. 

176/176 Adapazarı : Çaltıcak kö- Hidematı vataniye tertibinden maaş l\nı·nı·a raptNlilmiştir. 
yünden Kadirzade Meh- bağanması. 

met Çavuş Çelebigiller. 

177/177 Elazığ :Cezaevinde mah- Ar talebine dair. Kaı·rıı·a raple<lilıniştir. 
kUm BSBgilli Hasanoğlu 

Mahmut Aksoy. 
178/178 RosPvn : Mahmut Çak- Kaza ambarlarmda bulunan buğday, 'l'iı·aı·et ,·ckfiletine. 

mak. arpa, darı ve mısırdan yiyecek ve
rilmesi. 

179/179 Istanbul - Sultanahmet Sümerbank tarafındau hakkmda ya- Enciimendedir. 
Nakilbant sokak No. 3 pılan yolsuz muamelenin düzeltilme-
Mustafa Sabri Zırh. siyle tekrar vezifeye alınması 

180/180 Çatalca : Kaleiçi mahal- Hukuku tasarrufiyasi hakkında 8 Encümcndedir. 
lesi kundura tamircisi yıl devam eden mubakemesinin ne-
İsmail Hakkı. ticelcndirilmesine da.ir. 

181/181 1stanbul : Üsküdar lna- Rsfnh vapuru :faciasmda ölen eşle- Karııra ı·aptedilmiştir. 

diye bakkal Bekir Sokak rindeu bağlanan mııaşlarmın artırrl-
No. 33 Müzeyyen Server ması hakkında 

Balcıoğlu ve ark. 

182/182 Cihanbeyli : Cezaevinde Mıılık~ıniyctleriniu affı dileğine da- Rnrüınenrh'tliı·. 
mahkt1m Kadir Ertüı·k ir. 
ve ar. 

270/ 270 Karadeniz - Ereğiisi : Armutlu mevkiinde hissedar bulun- l~ncüna•ndeı1ir. 

Miiftü mahallesi Hüse- <lukları 202 numaralı maden oca
yin Karadeniz ve ın. ğındaki mebaui bedellerinin ta.zm.in 

eelilinesine dair. 
271/271 Ulus : tnus nalıiyesi müu- Ofisten hububat verümesi.nin temini- Eııcümeııdedir . 

tehibi sanilerinden Memet ne dair. 
Ulus ve Ar. 

272/272 İstıınbul: Beyoğlu • Top- Yedeksubayhk hukkrnm tıuımmasma Karaı·a ı·apfNlilmiştir. 
çekenler sokak No. 6 Safa dair. 
Sökmen. 



Kayit 
.No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

175-

.Arzu hal bulasası Muamelesi 

273/273 Balıkesir : .Askeri mm- 'l'er:f'iinin temini dileğino dair. 
tıkası muayene heyeti 

l·~ıll'iiıııt•ııılcı 1 i ı·. 

274/274 

27fi/275 

276/276 

277/277 

başkanı Memet Agah Öz-
türk. 
Keskin 
kovuş 

Şahin. 

: Cezaevi 3 nci.i Haksızlık isnadı ile yeniden Ycı·ilen 

ma.hk.Um Memci malıkurniyet ceznsuun rcfine dair. 

Manisa : Necati mahal
lesi Bursa caddesi No. 
27. Refik Özer. 

Yozgad : Eskipazar ma
hallesi Tahsinoğlu Baba
eddin Yeniay. 

!stanbul: Silivri kazasına 
bağlı Rete köyünde Hak
kı ve Ar. 

'l'ekaüt kanununun 15 . Hi ncı uıad

uelerinin haklnııcla. ta.tbila dileğine 
dair. 

Askerlik vazHesini yaparken bir gö
zü rüyetten mahı·um kaldığından 

dosyasının celbiyle tekaütlük hak
kının verilmesi. 

Arazi verilmesi hakkında. 

~~ıwiiıııt• ıııl cı 1 ir. 

Eııcüıı ıı ı ııılt>ı l i ı ·. 

Rncümcndedir. 

278/278 Balıkesir :Yeni cezaevin- :Mahkı.\miyet cezasunu af.fı dileğine Kımıı·a r:ıpl<'clilıniştir. 
de ağir ceza 86 mmıaralı dair. 
Hüseyin Çrparoğlu. 

279/279 Balıkesir : Askeı·l posta !skanlarmm teminine dair. l·:ıwiilltl ' ıtılı>cliı· . 

282/282 

373/375 

374/376 

375/377 

376/37R 

377j379 

378/380 

1352 Tb. 3 Bl. 2 Yedek 
teğmen Ari:f Ona.n. 

İstanbul - Beyoğlu : Pan
galtı Bilezik sokak No. 
106 Hayri Haınarat. 
Bolvadİn :Öğretmen Ma
eide Çatıkknş. 

Ankara : Ad. V. L. He
sap memuru Celal Ay-
gün yanmda Mustafa 
Ay gün. 

.Aydın : Ceznevinde ma h
kum !smail Kuplay. 

Maden : Maflen malmü
dürü Sami Tekiner an-
nesi Mevlude Teldner. 

!stanbul • Beşiktaş : Se
rencebey yokuşu No. 43 
Nihat Okan. 
Arapkir : Şötik köyün
elen Battaloğlu Mustafa 
Çıplak. 

IIazinccr ıııatlubwıun ta.sfiyesiııin l\nrıını ı ·<tpteılilnıiştir. 
IPınininc dair. 

stı'ğnıen Smuıhattin'in nıııhkitmiyet Eııciiıııemlcıl i ı·. 
t'ı'zu~ı hakkında. 

'l'ı>kaü1. ikramiyesinin verilmesine Kaı·am rııpteuilmiştir. 

ılniı·. 

.\1 n hknmiyet. cezalarmın affı dileği 

hakkmda. 

Zirant bankasma olan borç hnkkın 
Llaki tlileklcrinin naun·ı itilıara alın
masına dair. 

Yet.im maaşıııın tezyidi dileğiııe dair. 

Yiycceklerlııin teminine daiı•. 

Rıwü ıııı•ııtll'ıliı· . 

J<:nc:ii ıllı'ıtt !edir. 

Knı·anı raptedilrniştir. 

'l'i<•ar{'1 YPki\lctine. 

379/381 Bürhaui,)e: Karangnç kö- JOOO zeytin ağacına ta.-;ahüp etıueı:ıi- Jlrıhiliye nkiil(•liuc. 
yünd,en Memet Din1en- nin teminine dair. 

ce. 



Kayit 
No. 

:-l80j382 

385/ ::IR7 

386/::ıR 

387/!38H 

:38H; :390 

390/HI~ 

Arzu}ıa 1 salıibinin 
isim ve adresi 

176 -

Aı·zuhal lıulilsası Muamelesi 

İzmir - Göztepe : 
sokak 11 No. Ali 
Uygur. 

107 Hazilleden taltsitle satlll aldığr evin 
Rıza uıiHclıaki taksitinin affine f1Rh·. 

l<~diı·no : Hekimsiz ııııı

mahallcsinoe :-l sokak No. 
15 Mnstafa Göyün. 
Ol tn '•le Ülgahli Ni.i l<·~·-
nı an 'J'anrıveı·. 
Ls tan lnıl : Jı'atih 40 ncı 

l\Iiinıasili bir işte is1ihdamrmn temi- 1\ııı·aı·n ı·nple<lilıniş!iı· 

ııi rlilcğiue dair. 

Kayıııakaıııclan ve tahı-iı•at kalibin- Dalıili_ve Yrkaldiıw. 

drn ~ik~yet. 

'l'ek;ıilt ilO'ıııniyesiııiıı ,·cı·ilnıt~i dile- 1\ııı·aı ·n ı·npteılilnıişfir. 

olml öğretnıenlerilıden ğiıw l1air. 
Hn b ri Hndoı·. 

('oı·lu: Kfızimiye ıııahalle

ıü Y~ııi l:cşıne sokak No. 
29 Ali Atagi:in. 

Kilis : M n liye vekıil ı• li 
nıpnınru lı,erit Bilge. 

Sivas : Ulaş ııahiyesi 

'I'ııbnınc: köyü Şamil Re
lııgu ve Ar. 
fst anhul :Hıılilpa~a solrak 
iııtilı<tp han No. 7 Zilh.lii 
K ımı knllukrn. 

İsi aııhnl Kıınıc:el)lıııe 
Kırhııı: Rokıık No. 4;) lb
nılıiııı. 

< .~,u·:-ıumhn : Kerpiç:li kö
yii Y(> ı•n·arr Haııan Koca
boz ve Ar. 
lslıınhnl : Aksuray Ue
sihpal?n Mkak No. 12 
Menıı'luhu Yelkenci. 
l':N•ahat : A l<;ıtcpe Ro-
ırıııııytı g-öı:ınen lt•ı·inclt•ıı 

,\li Yozhıı· \'(' ;n•. 

A>ıl<er ikoıı almış nlrlnğu ava:mı pa
rıımn ta h sil Nlil nı eın esi dileği ne dair. 

Hatay ,,ilayetiııtlc iskanmın terniııi 

ve iltrarniye vPrilmeı::ine dair. 
'l·oprıık vrrihnf'si Clilcğin<' dnir. 

Yeliın maaşlarıııın tezyidi veya ik
ranıiye verilınt•si flileği lıakkın<la. 

1\artll'ıt ı·ııptPrlilıniştir. 

J~ıwil ıııt-ııılNl i ı·. 

Karanı ı·aplt>ılilıııişl ir. 

Muhtacı muavenet olduklııı'1ndtııı yar- Kaı·ant raptedilıniştir. 

ılını t·dilılJl•si hakkınıln. 

lskı'in sm·ctiylc veriletı rııılakin fa
pıtya lıağlannııııır clilc~i haklnndıı. 

Karrle~ini iildün:nlcr hakkında kanu
ni tııkihııt yapılması dileğine dair. . ... ~ 

1'ohnııılııl<lııt·ıır ıılınııııııııaı-;ı \ ' P hac·ziıı 

dnnlıırıılııw'lt Jıııkkıııtlıı. 

J<Jndiıtıen ıl ('d i ı:. 

4fl2j 4:i+ llııı ·Na : <'aıııiikebi1· nıa- . \nnlıaliıı e Adliyt• YekıiiP1iııc·ı· t't'\'iiP ~".d liye V(•kaletine. 
lı u lleHiHdr H u ı-şit Oiineş. Yrı-il nwdiğindeıı ~ikfırct. 

..ı:.;:~ . -UiG Balıkesiı· : Ça,nl'hÜ:ıaı· kö- .Meııılekl'tine iaı!P rdilııırı;i lınldcıır 1:• Kaı·ara ı·apleclilmiştir. 

yünıle Şark muhacil'lc-
ri ndt>ıı Hasall Bini ci. 

45-J./-Hi(i Ankııı·ıı : Yt>ııidnğ-ıııı ma- Ml'nılrkc-tiııe iaılt· ı•ılilnırı;i hıılckıııdn. P1ncüıııcmlcdir. 

lınlle>ıi J•:skişelıiı· solnı k 
No. 37 ı Hasan Yılmaz. 

-W:l 1-4!17 Swnğıl'lık: YrldlZ köyiin- l ı;; ıııükelll'l'i~·etiıH' tabi lulnlnınmasr İkt ıRat veldHeline. 
ıll'ıı ltt•rı•p Nn·hın. hııkkmrlu. 

ı14:!/:l4!"i " \ıı loıı·ıı: .\ llmdııji: ııı;tlıal- 'l'üı·k \'Ulııutla~lığnıa kalnılü <lileğine Bıwiiıııendcılir. 

lı•si t-lo. 50!3 Bı•-.im Bar- flaiı-. 

Iatau. .,: -'-. • .1 



T\uvit 
u. 

---

. ·,Hi .·,.w 

.ı ~1' :l.i ı 

.)!17 (j()(j 

:-ı!) ' li() 1 

.\rımhııl ı-onhihinin 
isiuı ve aılı·esi 

l\il,lı·pğ·i7. : ~lııııil'atuuu·ı 

. \ lııııt>t Tiirk. 
t :ı•lilıolu : .\1;'\eılıliıı ımı

lı;ıl l\'si <.'ııllıula ı· ı· n ın i i 
kııı·~ısıııdıı ~ilıııi l\ ııl·aos

uı;ı ıı .nı ıı ıııdıı .'\ ı•7.i hı· 1\ n

nınsııııııı. 

.\dıııııı : :-\ıtıııu ıııiiı·ııılı·lı· 

-;ılılı:ıt ıııı• ıııııı·n lsnıııil 

:.runıtlı . 

Al'zıılınl lııılnsnsı 

Y t•rl i ınıı ll ;ır ı ı;ı w ı·ı ııdaıı s:ı 1 ı~ iı:i ıı l'ın-

1 iıı n·ı·ilıııt•si lınkkıııda . 
Yl'tiııı ıııaıı:;;ı tıılısisi di!. ·ğ iıw ılııiı·. 

. \ı ·p;ı fi.1·;ıt ı .'·iiksı•ldiğiııdı•ıı lııı.n·nıı 

~ ı•lll lll'ılt-liııin ıırt t ııılııınsı ıli! .. ğ:iııı• 

cl H il' . 

ı ·; ll ı· ii ı ll,.,,, ı ı·ıl i 1'. 

hııı ·;ıı·;ı raptt'clilıııiştir. 

1\.ıwııf'!i - 1 :iilı·iik lkğ' iı·- (')J,•ıı ~":;;iııılı·ıı ll'kniit ,., .. , ·ı ı ikı·ıııııi,,·ı· Eıwiiıııı·ııdı•ılir. 

ııwııılı·ı·ı· Yalıkiiyü l.'• ·ı;;rııP '··ı·ilmo·..;i ılilı •0; i lı:ı!;kıııdn. 

-;okak .\o. 17 ( :ı•dildi Hııı;; -

ı:ıll ııı;; ll Üst>,\' İ ll ı·ı;;i :.lt·m-
1111111' Eı· .. ;ipı·ı·. 
lstıınlıııl: Bı·.\·nğ'lıı .\~rnıı
lıı;ı·ı:Hlll' lhınıı: snloık .\o. 
1:! :.tnsıııl': ı 1\ii:-1'. 
ı~tıııılıul - t\:küdııı·: \ \'-
ııi ııııılııılle ~t·ıııı•ı·ei,nııı 

('ı•ıııııı·a1ı 1\uııııa ılkokn-

lıı ıli1·ı·kti\ı·ü \'alızaıı 1\ııı ·-

lllll ,\'0 ı ı. 

YI'!' dPpt·ı•ıııııı•siııdl'll nıiitı·ı•ssir olan ]hılıil i,H \Pk[ılrliıır. 

1 lı•ıııt ·ı;;Pkii.di ıılııılisiııiıı tnpl'ıtklııııdı-

ı·ılııı:ısı dilı•ğiııı• dııiı·. 

l 'etı7. ı•kıııPktı•ıı istifııdı•fı>l'lllİII tı•ıııiııi 

dilı·ğ·i hııkkınıla. 

Eıwii ıııı·ıı• lı•ı 1 iı·. 

l•:ı ·l'ğ' li : ,\s. şıılıl'si O:ii Olii 1\ardı•:;; iııd ı·ıı ııı:ııı~ lıılısi.si dilt•ğı- ı •; ıll'iiıııı•ııılı-diı· . 
lliıılıa:;;ı ~IPıııPılali akı·n- ıw ılaiı·. 

lıası Nniııır· n· 1 lııliıııı· . 
• \.' rıııH·ı ıı:ılıi.n•si: .\t.it. lll'i~tı ·ıı lıl'ılt·li ııuıknlıilinde nrpıı 1 ı· 'l'iı·ııı·p( \'l•l,iılt·l iııı•. 

Kürkçü. 
l,'nrııııı : Yı•ııiynl ııınlıcıl 

ll'ı-oi llııeı Ht•ı·ı•p sok,ık 

Hıza (,'ııl'lkı:ı. 

Po fat lı: ~ıııııuldu ıınhiyı•
si :-\ııııgut kiiyü ;\!md n l'n 
Yay. 
tzıııir : AhHııH·nk n. n. 
yullnı·t mat lınasııııln i'ı. 
J,fıt fi ı·liyle ".\1. .\li ,\yılııı. 
'l'nılıwn : ~ii l'ıt~ ınt•ıını-

1'11 Kt~ıııHl ~ııııııy . 

ı\ı ·l l'iıı : ('<ll'Şı ıııahallt•ı:ıi 

~\li Yalı;ın. 

l:n7.ıloihtıı Hnkkı ~ilıt'l' 

vu Ar. 

lhıı-r;a : 1negül Yiii;itliki)
YÜ ılo(i'u öğTı•tıııenlrı·iıı

tlcn ~lustal'n Kcırkıııaz. 

lııığdıı.v \' f'l'ilııwsi dilı·ği hakkıııda. 

l>iiyuııa knlnıı lU ıııaılı·ııi liı·a~Jtllll 1\araı·;ı nqı1ı·dilıııi~tir. 
.\l:ıliyı ... ·ı• ll'~\·iye~iııiıı tl'ıııiııi tlil('ğiııı> 

ıla il'. 

t .'iftı;iy ı· tl'ni .. dill'ıı 11razi tflkı-.iıııa

tıııda yapdan haksı7.lığ'ııı di'ız<·ltilıııl'

si dilt'ğiıır ılair. 

lııılr i ıııeııı uriyet i clilt•ğ'i lll' dair. 

Knılnı ıııııaşrıun Hrilıııl'ı-oi dilt·ği hak

kında 
Oknldıııı ihı·a(·ı lıHkkıııdııki knnırrıı 

kııldınlıııasi~· lt• okııla ılı·1 111ıııııın te

ıııiııi dildi;iıH• dniı·. 

Ayaklı\ sıkıp ~;rloıı·ıııı:;; ıdohıl<lnı·ı zey-
1iııyuğıııın ııııuınıl·l{• n·ı·~isiııılt•ıı uıu

;ıf tııtulıınlkl dildti hııkluııdıı. 

lskilıı yıılu ilı· \opnık vı•ı·ilıııı•si cli
}('ği lıııkkmdıı. 

l>ııhiliyt' 1 ı•l;fıiP1iııc•. 

E lll·ilııı ı •ııı lı-c 1 i ı ·. 

E llf'iiıııı·ııı lı·ı 1 i ı·. 

~lanı·i 1' Hkıilı·t iııı·. 

,\lııliyt· nl;iılc•t i ııı•. 



Kayit 
No. 

Aı·~mlıal ı;;ahihiniıı 
isim ve adresi 
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Arzuhal lıulıısıısı 

599/602 Bandırma : Belediye re- Devlet denizyolları irlarcsince, bclc- l~ııeiiıııt>ııılı'diı·. 

600/603 

601/fl04 

602/605 

60:3/606 

604 / 607 

605/608 

606/609 

607/610 

608/6tı 

li 1 O/lll :l 

fıl;jj61 

iı:ıi Kaşif Acar. tliyeyc ait olau pHluıar iicı·ctiııiu lH·
lediyeyo veriltncsiııiu temini ililcği 

hakkında. 

Kırşehlr : :M:alıil ıııüte

kaidini askeriye ve miil
kiyeden Sadık Bayındır 
ve Ar. 
Vize : Kömür köyü 1 e
med Gündoğchı. 

Vize : Hasbuğıı l<iiyii 
İbrahim Din~. 
Vize : Bulca ıuıı hallesi 
.Ali Özkes. 

Vize : D veli köyü mulı
tarı İbrahim Kuleli 
Bitlis : Emekli lıukim 

A:dantürk. 

Ladik : Dokuınacılardan 
Rukiye Ürük. 

. 
Vize : Se yi d Ktıı:ıııu mü-
mesili Harndi Oral. 

Vize : Osman Yardım. 

Hıuıgurlu: Fevzipaşa ma
hallesi Aşiı·. 
Ankara - Etlik : M:. 1ı'L 

Emeklllere de llleccaııeu olhiRc ve l•iııı•üıııt•ndt'diı·. 

ayakka.hr verilmesi dilı>ği bnkkınrln. 

ı afi ıııiklıırr1n tohnnıluk ve yiyecek l' 1!1'111'11 mptt><lilıniı;itir. 

zı>hiı· ,. •rilmesi clilcği hıı.kkmılıı. 

Kafi miktarda tolnınılnk ve yiyecek Karara nıptedilıııişt ir. 
zahire verilmesi lıaklanda. 
Kfifi miktıı.rtla lolınmluk ve yiyeı.:c.:k 1\nnu·ıı ı·ııptf'dilıııi:;t . ir. 

ımlıiı·c verilınrsi ha klmıdıı. 

Kafi ıııiktnrıla tohnnıhık ve yi:,rt•e('k Knı·ııı·ıı r·ııptı·dilmiş1ir. 

zaJıiı·c verilmesi hakknır1a. 
Mecıınrıeıı elhisC'lik \'C ayalduıhı Vt'- 1\ıırura raptı•dilıııiı;;tir. 

l'ilınesi hakkında. 

'l'ezgiilılııı·ının 1'aaliyctc ge~nıesi iı;iıt İklıRu1 \'C'I<tıl •tiıw. 

İktisat veklıl11f itH'<' ıniisıuıılc Hı·ilıııcsi 
ha kkııııln . 
Yiyrı·Pk n tolıııııılnl< vt't•ilırıt•ı>i hak
kında. 

Ot'ist<•H lınlnıbut 'ı·ı·ilı~tı·si dileğiıuı. 

dair. 
1\-l'fılı küuı iyet. ı•ı>zasıuııı a ffma ılair. 

'J'<'kaüt1üi!i1nün t •fi lıakkmtlaki ıııu-

1\ııı·aı·ıı ı·aptc•dilıııiştir. 

J ~ıll'ii llll'IICJt•ı[i 1'. 

1\aı·anı ı·ııp11'ıli1ıııiştir. 

V. Harbiye dairesi Mu- ıuııı'lcyıı dair. 
habere cleııosu Emekli 
f1. 4 H. M:. lhrahiııı Btem 
Özdin~.o:. 

G.tH/654 Anknra : Atlliye vokiUcli 22 . ı . 1942 tarih YP ·W7:3 ımıuaralı lüını rn ı·nııtı•dilıııiı;;tiı·. 

Hukuk işleı·i wuum mü.- aı·zıılııı 1 iııo cl<t ir. 
rliirlüğünde şe:f Aziz 1 o-
rokluoğltt. 

650/655 Jzmir : lnJıitıadnr Baş- ·12~2 ııumaı·ulı kanunun kcndilf'rine Fineiiıııt•wleı\iı'. 
müdürlüğü ınüskirat mu- de tathile cılilıııı•si hakkmda. 

(j;ıl/656 

amclaL ~uho i\miı·i BHVI'ri 
Tül'ksoy ve Al'. 

Kadıköy : Daşçavuş so
kak No. 25 .Ata Yeruşe-
hir. 

Del <liye turaJ'mdım isliuılak edilen Eıwilınt•rıılcdir. 

cıesası lıal<kıııdaki tlil(>ğinin nazımı. 

alnıması lıaklonda. 

ti52/657 (föneH : .Altay mahalle- }lcııı u ı· ve ın üstahcleınleı·e verilen cl- 1\:ııı·ı~ı·u ı·u ııt ct li lııı iştir. 
sinde Hikmet Tunç ve lıise ''e ayakkabının kenrlileı-iııe tl 
.A:r. verilmesi hakkında. 



Kayit 
No. 

lifi4j fi!i!l 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Vi~e : Düzova ınnhtnrı 

M. Kırkoyun. 
Aydın : Cezaevinde nıah
kftın Hat ice Dnrnıaı ve 
Ar. 

179 -

Aı·ıulıal hnlasa ı 

Kafi ıniktarcln tohmıılnk n yemlik 
Hrilınesi hakkında. 

.ı\Jııhkfımiyet eeınlnı·ının :ıffına (lıdr. 

Muamelesi 

Jüıı·ıır·n raptcdilmi~tiı·. 

E ı1c• ii ıı1 eııdefli ı· . 

Wifij fifl() Aydın : Ceıaeviııde l\fab- :M:ılıkfııtıiyt>l. ccıalıwıııııı nlfııın dair. l •:rıl'iiıı 1 1.'nll(>diı·. 

fi:"ı7 / 6fi2 

fi !iH / Iili:: 

ıı:-ıfl jfi64 

kfıın Halil Güven ve Aı·. 

11oln : Oökc.;csu nahiy si Oğln lliiseyini iildüı·enin mahkemesi- BıwiiıııPıHl(>diı·. 

Afşar köyünden mıık- nin ıııl'vlnıfeu icrMma dair. 
t ııl l Iüseyin veı· (>seleı•i. 

~1N:t.i fon : 1 lıt1' ınnıılııı · ııın 

hall(>siude Nııha 'l'nnalaıı. 

Hamı-ıuıı Cezaevinde 
ın nh kfıııı Mestaıı Oı·f ac: . 
Knrııi s~lı : lfacılt köyiin
rleıı ~lm~tnfa A!iıııı Kör-
kiiıı . 

C ' ı •z ıı s ıııın affııın dair. 

Özel af clileği hakkında. J\n1·ııru mptcrlilnıi~t i ı·. 

Unnan kanuunııa göı·e intifn hakkı Zil'aat Yekftletine. 
\ ' Pı·i lıııesine dair. 

HliOj lili!i ,\yılın : 01·tıı nııılıııl!P No. l~ıııliik ve Eyta1ıı hırnknsı tııı ·afından ;\ l nliycı vekaletine. 

Iili l / lififl 
fı A1ikıı Yımg11ı. 

Kcıı:ıaıı: Pnş:ı,vP4'it. köyiin 
dcı ı rıısıııı f,'iı: l'k Y!' A ı ·. 

ınal lulmıınn \ Nilııtesiııt• dniı·. 

lstirdııl Pelilen tııı · lasmııı inılcısi l1ak- K 1. .M. vekaletine. 
kin da. 

7·Hij 7G2 Aııl,aı·;ı: Yı •ııiıwhir R!'l :l - Bar ın derecesi hakkıııdaki dileğinin 1\aı·aı· ıı. ı · ııpterlilnıiı;otiı•. 

ııik c•ııclclt•si No. l fl AJ'Cla 1ııı xlll'ı itilıı1l'P ul1ııııınsnıa dııiı · . 

/ o)/ • ,...,../76 '1 

7fi9 'iGG 

Ap .. ı o. 4 Nü~ı· rt Alt mı -

cu. 
. Askrı·l JHıstıı No. fiGOG 
:-1. Tnhtll' Knınutıını nin
haı-ır Ytuml' Raı-ıit Ülldi. . , 
1\ul '<:ıışilP : fl'hıııPt T!jık 

vcı Ar. 

BirN•ik : l\lus l!ll'a Süıııııe:t. 
ve nilcsi. 

1 nsıh tm·ihiııiıı tnshilıi hnJ,kıııdıı . Kııı·aı ·n raptedilm!ştir . 

Iki nylıl< yiyPı•ek i hi iyaı:lımnm tr- l~ıH! iimPıı<lcrJjr. 
miııi clileğint> daiı·. 

Nııı· i ye sınıı · ı ılalıiliııdf'ki ıahiı·eleri- Eııc·iiıııPtıdcdiı·. 

ııi <·('hn•n alıtiL İngilizlerin itili'ifna-
ıneycı aykıı·ı hareketleri ve yiyccPk-
siı loılrliklnnndan zahirclerinin ay
nen verilnu.'sinin 1 cııninine dair. 

Aııtııkyn Ali Hcın1ıC'de . Dt'\ IPt Zirnııt işlf.'lıııC'](>ri knruıııu ta- Ziı·nnt Yekiiletine. 

lstıınhul : "'arşıknpn Mi
mn ı· H:ı.yrı>ttin mııbılllesi 

Divıınıali suknk Nu. 14 
~abri Stınar. 

ı·al'ınıhın istiınlitk edilen zeytinliği 
lıııkkınıl:ı )'n]ıılıtıı yolsuzlnğmı c.liiz(']
tiJıııN.ıinc dnir. 

Milli Korunııın ksıııunnndn ev sıı.lıip

lt•f'inin df' ı,nı · ıııııı1nı-<ıııın lı'ıııiniııcı ıltt

il'. 

1 \nı·:ıl'l\ ı·nptedilıııişt il' . 

iHOj 'iliti !-iiııcıp : Ut'I'ZI' kıı~ııs1 etıki '1\•ltniit 1ı111nşı tahsisi dileğine dair. Kaı·ara ı·apterlilnliı;;til'. 

ın:ı1 ıniiı1ürleriııdmı ŞeY-

ki Akyürek. 
761 / 707 Sungurltı Feyzipn. a Ma liy tn ı•afındnıı tnhsili ialep edilen ~ J a l iyı> vekal<'tine. 



• 

Kayit. 
?\'o. 

ill:!(ili ' 

j(i:l; ili!l 

ili..J 770 

/(i.i j 77 ı 

i(i(i/77:! 

ili7j 77:1 

ili!l /ii~ı 

i/O/iili 

i~~,, i!ll 

~o:J;~ıı!ı 

:-ili [1:-lill 

Arzuhnl salı ibinin 
isim V!' aılı•r.si 

180-

Aı·zulıal lnıl:i~nsı M uaııwiPsi 

ııııılıııllPsi , '<'.vfullnlı llil. pni'H !'t•zusırırn nlıııııı:ınınsı lı:ıkkınıl:ı. 

gin. 
Eı·zunuıı 

nıalıııllPsi 

kıık ı'\n. 

.\1 ('). 

('aıııiikc•lıir 

-:\f <'lll iııuğıı sn
~ Şrrıırl'tliıı 

Yı·dı·k sııh.ı~· nlııınsı Jıakkıııda. 1•: ıii'Ü ı ll t'lıı J L't) i ı·. 

1\nlıkl•s.ir : Rwuğırlık kn- .\ltıhlaı·lık lıııkkıııııı gı•ı·i iıı•h·si lııık- EıH'iiıııı·ııdC'ıliı·. 

znsı Yıldız 1 ii~·ii llii'W• l(llırl:ı. 

yiıı Kuln. 

ı: Pt'Pıl!' : .ı. 1 \1. Jwııı 11 f :ı ıı ı 

ı·ıııPkli ~ıııııi 1 laı:. 
Erliı·ııı• : ('ilinı.dr ro:tl'ıjlsl 

Yıqıilk t:ıı·ıık sıılıilıi ~IP

ııırıl y;ııııııtla Hmwıı "'k
r;aılnğ 1 ı. 

'l'ııı·~ntln : .\lta~· Hı;ılıal

lı·siııtlt•ıı Pski 1ııhisarlııı· 
111('111\11'11 lzzp( nt'kiiz. 

lıoyııhat : 1 :ar.i drt'N·d 
.\fnlıtaı· ~lı'lıı!'d 1\ıı)Hlsu:~. 

\'(' , , 1'. 

. \skı>ı·i post n. 'o. 1 ~~() 
lıi'Yaı:ıııı ıııiitliiı·ii lsııı:ı il 
ll :ıldH Ok~·ııy. 

400 ııııııını·:ılı kaııııııdıııı istil'atlı•siııiıı 

IPıııiııi ill' tı•l'l'iııiıı IPıııiııiııP t!aiı·. 

:1. \lll .l!l4:i t:ıı·ilı \'t' -t/!i-t ıınıııt1J':ılı 

:ıl'im lı n li ı w tl n i ı·. 

Tt·k,ıül ııınaı,ı lahsisi ılil('j:i;iııt' ılııiı•. 

on~ ıııf'tıl\11'11 hll'lıfıııılaıı ~·apıl:ın lıak

,.;ız t:ızyikteıı !-iiki'iyet. 

.\[alıl<fııııi.vl't ı·l'z:ısııııtı :ıfl'ı Yr terfi 
lı:ıkknıııı ('JıısaliıH• giiı·r fasdikiııe ılıı 

ir. 

l~:ı ı· :ı ı· n ı·:ıııt ı•ılilııı işi ir. 

hanu·:ı ı·ııı)t<>dilıııi~t i ı ·. 

J·:ıll'ii !IH'Ilıl i't J i ı· . 

\'1 1. 1\oı·. 2. 'l'ilııı. ~. 'J'op. 1 lı·dııdıııı ilıı·ııc·ı lıakkıııdıı ],j loıı·,ıı·ııı !·;ııl'iiıııı•ııdeıliı•. 

.\ . ti . l\1 .. ıılııi, lwııııılımı .ııl't'ı ny:ı ı·ı>l'iııt' dııiı·. 
Osıının nalk:ınlnı·. 

ı:ı·ııılik: !,'ııındilıi nwy
tltı n ı X o. -~ ~iilnü T~ I'J.(Ü ıı. 

.\ııl<ııı·ıı ; ı:ankırı ('ııtl. 

Y(·~ilıl'nıtık kım;ıtlıaııPsi 

H<'kir ncıniı·lwl . 

\ııkııı·ıı : Posta lıılıısu 

~o. 3H~ .\lııııl'cl llııııit'. 

ll.ıııit : 1\lııı· ralıı·iknsı in

ı:ınntuıdıı ı:ıılıı-;ııııı sı•l<ız ııır 

ıııııı· ıııı ııııııa l:t.zı·f 1'Pzi.;ı

leı· Vt' .\r. 
nnnm : ('ıııııiikrhir hirin
~· i iıııaıııı ll. ~ükı·ii J\am
<•J'e ,.,. Aı·. 

.\ ksi'ki: 1 'nıııa kii~·ii ıımlı

tun ll,nıJıiııt Dcuiz. 

~ııııııt okıılıııın lıitiı·dil<lı•ıı soıırn IPk
ııik okııln I'Pıı ıııı·ıııuı·luÇ(u lusıııını lıi-

1 iı·pııJı·ı·iıı kısıı lıi:wıd hakkım haiz 
olııp olıııı,,·nr•nÇ(ı hnkkıııd:ı lıiı· lt;ıı·ıır 

\'Pl'ilıııPsiııı• ılaiı·. 

l~ııeiiıııı·ııı le• 1 iJ'. 

'l'ı·lcıi'ıt ıııııll'}l lahsisin~ dair. Eııc·iiııH'llıkdiı·. 

t,' : ıkıl'l:ıı· ı:irtli:}:iııiıı i~t iıııblld lıakluıı- llıılıili~·t' \'ı•ki'dı•t iıır. 
dı ki ılilt·ğ'iııiıı ıınz:ıı·ı itilıın·t• nlınnıa-

srıı:ı clair. 

~alıi1 gt'liı·lil<'l'P yapılaıt yru·clrııım 

k .. ııdilı·l'iııt• dı· yıqıılıııa~ıııııı h'ıniııi 

h n kknııla. 

llaılPıııPi lıııyı·:ıt lll ı,;alıı;>cııılanı ıla 

IIIN·t·HIIt'll t•IJıi~H·J i k lnııııa~ \'t!l'i lıııı•-..i IH' 

ıla i ı· . 

ı Iris taml'ıııtlan ~·i~·rel'klik lmğday 
\'criluıt•siııiıı fl'uıiııi ılilt•ği ltHl\kıtıtla . 

1\ııı·:ıı·:ı I'HJIIt•diJıııiı;ıtil'. 

gtlt'iillll'ltılt•ıli ı·. 



1\a.~ it 
• n. 

1-i!i,) / Sil 

. \ ı•ztılıal salıilıinin 
isiııı ve :ıdn•si 

( 'ııyı·ıııııa 1\nı·ııııınsa 

ııııılıtaı·ı :\lııst nl;ı O: c!Pılı • 
\ ,. .:\ı·. 

ı\lalııt.va : Ziı·aat ıııiidiiı·

liiğ-ii zinıat ıııiiı·ııdPlı • ıııtı· 

akkilıi 'J'alıir lı wk. 

• \d;ııııı : Tiı·HI'I't cırlıısı talı -

-181-

~\ ı •t. ıılıııl lll11:'ısnsı 

( ~ı'is tamt'ıııclıııı yiym·ı·ld ik lııığd:ı~ 

\ pı ·i lıttl'sİnııı tı•ıııiııi dılı ~İ lıakkıııdıı. 
1\aııırn nıptc•dilıııi~tiı•. 

\'azifı• lı:ışıııdıı ıııiilıil k;ılılığ-ıııdaıı Erıı·iiıııı·ııılı•diı·. 
ııı:ıılıli ~· aı·ılıııı ı•ılilıııı·s;ııiıı lf'tlliııi di-
lc•ı!İ lııı kl\lııılıı. 

1\c·lı · ıli,\ ' ı• ı·t'isi tıınıfıııdnıı haksız .. ıa- ll:ılııl i.'' ~" n·k:'ılı•tiııı· . 
ıııinıııı•ııııırl:ınııclıııı l> ıır- nık \' ;ızifı·siııı • ııilı:ıyd \' ı•ı·ilcli~iııdı ·ıı 

ııııı~ ihkaıı . indt>i vaıdfı• \'lııH•sirıiıı iı•ıııiııiııl' ılaiı· . 

HHH . :-47-1 t.'nrlıı : Hı•ı:;aıli.n ııı;ılıa]. l·':ıkiı ve• ı; ol' ı:ıwnkln ııill'lı•ı·ı· ılı· yıır- iJ:ılı iJı .\· ,. \'ı•kfı]ı•iiııı. 
l<·sı 1 fasan 1 \ıkııınz . ılıııı Pılilııı .. si hakkında. 

Xn!t ro7:i J, ili;.: : :\1. !_':ılı:;.kall ,.,. 1\ ilistı· lıir ılııkııırıaı·ı lwııpı'l·ııtil'i ııı;ıl- J •:•wiiı 11 c> tıdı • ıliı · 

,.\ı•. ııınsı hakloıııla 

H'i!lj l-il!i lst aııhııl: Ol'fııkii_v dPrr lll . XII. l!lL! tııı·ilı \'ı• ."ıJı-:0 ıııııııa- l ·~ıwiiııı ı •ııılı•ı lir. 
lıoyıı ,\lt>ı;;l'tıti.\t'l sul•ak ı·:ılı ;ıı·zulı:ıliıll' t'klir. 
X o. 1 ~ %iy :ı Cıi'. !,dhrl. 

Hi l j K'i'i lstııtılnıl : Oı·tııkii) <ls. i)Jii 1'!;-iıııll'll lazıııiııııt \ ' t•)·n ikı·nıııiyc 1\ııı · :ıı·:ı ı·:ıplı•ılilıııi~tiı·. 
ııınııuğa ıııalı:ılll'si !iazi , ... , ilıııı•siııt• dıtil'. 

Osıııııııpıı~a ~. !\"n. :!7 lh'-
lıi~ı· nulılnk . 

H7:! / HiS .\lııdnll,\ 'a : Til'il;· :ı ıınlıi- Cıiii t•~iııılı • ıı ıııa:ıı;; tnlısisiıH• ılnir . 1\nr:ıı·ıı ı·;ıptı • ılilıııi.ıiı-. 
,\l'si ( 'nnıii~ı·ri!' nıalıalh·-

si ııı ll' N n. fiS 1\ ııdri~·p 
Eıııil. 

lst:ııılıııl- l'ı·ıııl ik: 1\npan- ) • '·' ··k-ıılı:ıylıl< lınkkıııııı i:ıdt':;i ıli]... l ·:ııditrıl'tıılı·ıliı· 
lıağlaıı Ko. 11 lfalıık Sn- giııı• rlııiı•. 

lııılındılill Hiili'ı~·. 

Hl· i! S·"" ll:ıkkıiı·i : ~lanl'il' 1\aı;;- , \ ilı·siııi 

n ı alt \ ' ı • ı·ilıııı•siıw tlaiı·. 

,\ ttk:tl'ıl ' Hilht·i ,\'(' rnıf- \!ıl jlıll':l"llllll kpo.;jJıtıl'lllt'Sjlljll fc•ıııi- f•:ıtı·iiııl!'ltılı•dit• 

ılı•si Yt•nit•ı• ı;nluık No. ııi ıli];o~i lıııklnıııln. 

:w;.ı.ıı Tn ırıt .\ k;ı.iiıı!.(iiı·. 
lstnıılıııl - Kaılıhiiy Tinlı- .J>,•ı · ı ·,.r· iizı·ı·iııılı•ıı ııınn~ lınğltınınnsı 1\.aı·ııra rup!ı·ılilıııiı;;tiı·. 
ı·i.n· ı 'ıl. ~ı·l\l•ı·ı•i lıal<knl lınkkıııd:ı. 

sııknk 1\ıı . .ı : : ~lf'lııııı•l 

c ııliif'l'. 
~:ıııısıııı lı·ııınl\ sıı•tı 

nıııht:ın lhınıl 1\nı•aııınıı 

\ ' !' :ıı·. 

, ..... . 
iltiıwi ılı·l':ı ul:ıı·:ık zıılıiı·t· lıqıl:ıııı:ık 

iı:in .\' ıqııl:ııı iı·lı;ıı•ııı kıılılll'llııı:ısıwı 

c1r .. i ı·. 

ııı·sik lhızıı ıııı•ı·k 1 ·z Y'.vı•• · l• ldı•ı•ıııiıı 1t•ıııiııi ic~iıı dilı•ldı·t·i- Eıwiiııll'iHlr·ıfi,.. 

ıııulıt:ıı·ı Hnsiııı c:iiz, ı' ;ıı·. ııin ıııızııı·ı itilıanı :ılınııı:ısııııı ılaiı· . 

• \ ıık . ıı·ıı : rı. ll. Y ~l'l'l'r· ;j(ı!iıl ,;a~·ılı kııııuııılaıı ist ifııdı•si ile Eıwiiıııı•ııılı·ıliı·. 

lıı·ı·lik ıııiidürlütriiııdı· m:ı- ıııiildesl'lı lıııkkıııııı t;ııııııııııısıııa Jııir. 

":ı !-il't'ı ~ıılıı·i l·':ıl:ıy . 
. \ıık:ıı •:ı : 1\ıııı,.,c•;'\ ' ıt\1\:ll' l!ı·kı ·i jj, 11'1i ııaıııilc• ıılıııııı:ık istı•ııi- Eııı·iiuH·ıııkılıı. 

c· i\' 11 ı· 1 !::\a lwl'yıı n ı n hall (•si lı n ınıı·a ha k kıtılin k i d i lt• ği ııiıı naza 1'1 



Kayit 
• \ı. 

!1:!7 ~ı:ı-ı 

!ll !J j !ı;;ıi 

!l:I0/!1.)7 

!l~ıl j H:ı~ 

!l.ılij!hi l 

lll 1 H/ 111:!7 

ı O L!lf 10:!8 

A nmlııı l salı ibiıı iıı 
isim ve adrPsi 

Dıılyıın sokak Xo. 17 h 
fıııı Altan. 
.\ ıııasya : Zıı ı·ıı nahiyı>si 

ıııuhtııı·ı Ahılullnlt Hacı

köylü. 
l\!'skirı : Yulışilınn köyü 
. \li Uluyurt. 

'ı'ok;ırl : Alipa.şıı ı·ıuııii' 

ııııaın ve lıalilJi 'l'alip vt• 

lll'. 

• \ks<·ki : llııs.ııııl'ttiıı lıııılı

lıtı·ı ~lustafn I_'PI<•Iıi vı• 

Al'. 
1\ııylını·l: l.'•·ııgııl ııııılı1aı ·ı 

(~XP.} it· \'t' .\ı•. 

ı lı·haııguıi : ( 'ıııııiikelıiı• 
ıııalıall<>si Jiıı·:ılıiııı ~ı·ıı

d(ikııwıı. 

l"l'l'a: YPııi ltıalıaliP Balı-

An:ulıaJ lıuHlııası 

it ihnrl' alıııat•ak yolsuz ınuıııııeleniıı 

diizPitilıllı·"ınr •lııit·. 

1!1-t! ~-ıırııda sd '" doltHlan uıahsul
J. ·ri lı asa ı·ıı ıığı·ııd ıgı nd n n Vf't·~i horç
l:ıı·ıııııı nlınıııaınnsmn ılniı•. 

ı IPğiı·ıııeni 'ııiıı n~ılmasınn dair. 

ll:ıtl.-ııwi hııyı·ııL ıııiisfnhdeıııiııin de 
di~t'l' IIIPIIIlll'I!II'U Jı:thıst•diJen lınklar

ıi:ııı istifnflp)eı·inin teınini dileğiııc 

.to. ir . 
l>t•\'lı•t ıııı•ıııııı·lııı · ıııa yapılan i:ı~t ynı·

dıtılll!dnıı istit'ıırlt'IPı·i hnkkincla. 

\' i ,nocoı>l\lt'ı·iııin 1<'ıniııiıH• dnir. 

Aı;.aı· lıon·ııııım ııt't'ııuı dııiı·. 

~lüııasip hi1· ıımlınllc tılyiııiııiıı ieıHi-

Muam lesi 

1•: ı ı C'[ i llll'lHlf'o 1 İ 1'. 

E ı w ii ıu .-n ıl f'ıl i ı· • 

E lll' ii 111 t•tıı ]pc liı ·. 

'l'i•·a ı·ııf \ l'kıilc•l iıu•. 

)~ııc·ÜilH'IH leJj 1'. 

l•:ıl ı·i'ı lll 1'111 lt• ı t i, .. 
ı;<' sol<nk .t\o. !1 .\lettıt•f IIİIII' dair. 
HıınY Aı-tknn. 

.. \ydın: C'l'z:wviılrl(~ Halil 
Llı~aı·. 

i\ydırı: l'f'ZIW\'İilcfc• ıııuh

kfıııı llıı ·alıiııı Dt'ııiı. 
. Aydın : ( 'ı•zııe,·inrlf' ıııcıh 

kfıın Mrııwt. I>Niıı. 

~\.\•drıt: ( 1 PZH!c'\'İıır((' ııııılı 

kitlll .\htıı!'rl Yılılı;-;. 

:ıl) 'l'üuı K. \ '. ~iikı-ii Ka 
ııatl L 

. \ı ı ka r;L : \'ap i us 1 ı1 n k ı ılıı 

\ ' c'l·ilc•n 111:ılıkiıtı1iyı•f ıı· c•zııxıııttı aft'ıııa 1\ııı · ııı•n ı·ııpiPrlilıııiı;ıliı· . 
dair. 
\' pı·i !en ıııalıkıinı iy<'f ct>znsı nın nffınn 'l'iı·n ı·pf Yl'kıi lt•! iıır.. 
dııiı· . 

\'t>rileıı nınhkuıııiyet ı•t•zasrııııı ııffıııa 'l'ieııı·c•t Vl'l\:ilt•tiıw . 
ıl n ir. 
Vt•ı·il<'ll nınhldııııiyct (•eznsınm aff11ın l·:IH·iiııırııdNiiı·. 

dair·. 
1 ltt lıiı· ııy rt •vtuıı crlcu. nskcı·i ıni.irne!:l- ı•:ıa·iiıııt>ndt·diı·. 

sillik tııhsisatımıı V(•ı·iluıt•siııc tlniı·. 

Y l'dl'k :-nılıaylık lıaklo vı·ı·ilınesiıw ı ·: ıwi'ııııı•ııd••dil· . 
ı;on sııııC tıı)pJı.-Jpı·i ıınıııı- daiı·. 

ıı.ı ~ı us:ı. Dal ve· ,\ı·. 

1\ı•ııııılı : Pııııı1iigiilsiiııı :!:i ll su yılı kııııunun ll7 m• i mnrldcsi- l•:ııo-iiııı<·Hılt·diı·. 
\ Pkili ıııalıııi"ıdi.iı·iı ı-;aıııi 

• (1opııı·uğlu. 

• \ılk:ıı·:ı: (iıı.·ı•lı('ı•i lliliııı 
sokııl\ 'o. :Hl :)t'l'al'l'l1iıı 

(:ii ı-i.i ll. 

ı..,ınıılıııl : t :iim1·iik lı:ıı:; 

ttıiiılii ı·lüi/:ii ı~ ık ı ı:; p;ii ıııı·ii
~ii lııı~\'(';/,)l(•dııı·ı ı ı . ]Jik

llll'll ve a ı·. 
.\nkara : 'J'ernyiz 11ıı.ılıkc-

ııiıı son ı'ıkı·ası ııını·ibiucc })iyn.ıu tııll 

lıasclıııt~a yeril n kımuıııı aylw·ı ka 
ı·n ı·m yı,niılı·n h•1 ki ki11c ılıı i ı· . 

,\Jı•~tnıı·iyt•1iııe inılc veyabuL hizmet 
ıııiiddt'tiıw gÖr'<' lıiı· ikı·aıııiyı• nı·;lııH·· 

sim~ dııiı·. 

'l'ı·luıiit .-rliliı·kt•ıı gw]ikli kiiı:iik zulıif.

lil<lı· ı.ı,.-ı:ı•ıı lıizııwth·ı·iııin miilki lıiz

ıııt'll.-ı·iıw i liı \'!''ii lıaklnnılıt. 

'l\•lwiit rdiliı-lu:n gt•tlikli kiiı;iil zillJit-

fo:tıı·iiııH'llıleo Jir•. 

l·:ıH·iimr•ııdı·• 1 i ı· . 

ı·:t~ı·iiiiH'n.ı •ıllr. 



Kfl~ il 
l\o. 

1 O:JO / ı O:!! l 

,\ ı·znlıııl snlıihiııiıı 
isiııı ve :ııhrsi 

ııwsi a ndi lıulmk da i ı·ı·
si ıııt•ıııul"l :ı mıtlıı ıı [~iiı;.l ü 
( liilc~ ve ar. 

(,'ııııııkl<ııll' : ' ' ·' vuı·ık l\ıı 
:wsııııı. lıağlı Kiiı:iikkuyıı 

na lıi~· ı·si ııtle hıt lı ri ye ı;ark
ı;ı:-ıı Ali Üzı.üı-k. 
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• \nıılınl lııılôsıısı 

lil<tı· g-cı:t•n hizıııt'llcriııiıı ıııiilki lıiz

tıll't IPriıw iliin•si hal<lwıda . 

Tl'lwiil ı·dilıııt•si 'p~· ıı . ikrıınıiyı· nı·il
tıll'si clilt>j'!iııro ıl;ıiı ·. 

. ~ . 

ı •: ııl'iiıııı·ııclı·ııir. 

ı O:! ı 1 o:ıo Sivas : 1'. T. '1'. ;'ılulıuhc

rı• ııu•ıııııı·u l\ıı·nıP1 1 liiı·al. 
0:-ımaıı<·ık: UPnı i ei nıulıul

lı•siııılı· :\frı·~-ı·ın Koıl<'n. 

%it.\ j oltıtl I'J;>_\'ılll llllll ı) . ]), \' . lrl:ırP:-ıi 

tnı·afınılıııı lamıiıı c~ ll iriııııl'siııP cini ı>. 
llııziıwdı>ıı satın ıılılığr lııııH• iı:in ıııü 

lt•hnld kııluıı tnksit ııtır·ı·nıııııı alııuıw 

ınm;ııııı cluiı·. 

,\1 iiıtaıoıliıt 'rka Iri iıır. 

10:!:!, ı o:11 

lO:! :ı,t iO:l:! <.'oı·ııııı : Jliilüiııı<•t kıırı;;ı 

srıırlu yaz11·t ~ı.tııiyı• c·ıiyiP 

~ J PlliCl ('c Jik. 

E ıwiiııı ı·ıııl <·ıl i ı·. 

. . 

10:!-ı,' ıo:ı:l Hinıs: Plııı:; ııalıiyl'si Tut - 1:-k:iıı stırl'li.' lı· \ı•ı·ill'ıt ;ır·a~oiııiıı lııpıı - S. /. ,\1. n·kıılı•liııı•. 
ıııaı; kii:\iinde Ht>met Ar- r·ıı !t-sı·iliıır· dair. 

l()~!i t iO:J:; 

ı o:n ı o:w 

ı o:!~ ı n: n 

tut ve ar. 
• \nkııı·ll : C:iiıı~iiı· rıll'lin

tlr . \li Osm;ın Erdoğan. 
Kiilah~· ;ı : ~~<'~·dnn nıu-

lıallp-ıi T>ı•ve"i sokak :\o. 
ı :31' On1ı•r <;ı· li ı;;. 
Kii.n·d~iz : J\lnnil'ııtııı·;wı 

Y llS U J' () •ak. 

Uulu : lhsnıı i.n• ıııııtıalle
si 1 ımıı·t 1 ııiiıı ii <'Htldı·si 
~O- 1..J. Ilillıat Ozkiil\ . 

~anal ııknllarııırı yı·clı·J, snlıa~ lık lınk- ı·:ıwiiııtt•ııı1Pclir . 
l\1 \t'I'İ)nt('siıH' ıJniı· 

Iş ıııiiki'Jiı•l'i."l'liııılı·ıı ıııııııriyl'liııe ılııiı·. ı·:ıwiiıııı·ııılı · dir . 

:\azilli ~iiııH·I'Iıııııl; Ypı · litııalluı· rıızıı - ı ·: ııı·iiııll·tıdc•diı·. 

nııda ıı ıııııl \' ı•ı·ilı11t'siıH· dıı i ı·. 
ı lideıııaf ı vııtııııi~ Pclı·ıı ııı;ıaş \l'tilnııo - ı ·:ıwiiıııı•ııılı•ıliı·. 

silll' dtıiı·. 

. . 

ıO:.!!l ımı-:: 1. Or. Tll. Kor. til. 'ı'iiııı. '1\·ı·fi Prlc·lıilıııı"·d ıc:ııı ;; !!iiıııiiı, ı·ı •z n - 1\ıırııı ·:ı rııptı·ılılıııiştiı·. 
Gl. 'l'op .• \ . Lı•vazıın :\lıl . nııı ııffuıa ılııiı·. 

Bnsl'i <lüncş. 
ıo::o ' JO:{!l Hı•hzt• : ~nltnn Osıııan ~lahl<iımi~·pj t'l'/.11 . 111111 ai'rııı;ı dııiı ·. 

ınalıalk:siııile No. G Şn -

hnp Balkan . 
ıo:ıı ' toHl .\yı·aıın : )fı'ınl'l Ruınıı- <JJ'istPıı lınğıln.'· Yl'rilııH•siııı· dııiı· . 

zan. 
10:1:! / 111 J f .\s. Pos. ;)~ri:J nıı lıiriııei ~Jalıluiıııi.n·t ı•ı•zasıııııı ıı J't'oııı ıla i ı ·. 

ıo:ı:ı 1 ın ~:! 

to:H; ıo..ı.~ 

DI. K. Yüv.lınşı Huyı·i 

Başaı·oıı. 

Yozgaıl : Kiiıwıığ-lıı ıııa

luıllesi Mı·uwt Kıı~t:ııslını. 

Bnm.rnııı : Bili'ımuııı ha
demei hayraft nıımrna 

JJfda.paşa hirin<·i lıatihi 

Rıza İnce. 
10!l!'i,' IO.ı4 tstııııhnl Üsküdar -

Y eniçeşme yoknşn o. 
30 İhsan Tezgören. 

:!!1 . Ylll. 1!1-1:! turilı \'1' ~ . :-ıı ııııııın

rıııı arzttlıııl i ı ıl' <•Id i ı·. 
' Parasız <•llıi:oıt"lik lnınıaş Yı·ı·ilııırsine 

dair. 

'l'ütihı ikraruiyı•siııdeıı 

rilın sine dair. 
istifatiP l'tti -

ı\anını ı·ııptı•.tiııııi::;tir. 

1·:" "ii ı ll 1'11! tı·ıı i ı·. 

E ı ıt'iiıııpııc 1 ı·ıl i ı·. 

ı ·: lll' ii Illi' lt c Jı•cl İ 1'. 

Eııc-iiıııı·ııc ı t't ı i ı·. 



1\nyit 
~o. 

ııı::ıi / 10 ı;; 

ıo:;T ıııır: 

,\ rzıılı:ıl salıilıiııi:ı 
isiııı \<: nclı·ı·si 

'f'in. : ' l 'iitiiıwii \ ılıııt ll 
();., l'liylı> J:alıa • 'ıı.l'ııı:ııt: 
.\ııtııl\ya : Kıır·ıııılııli ıııa

lıallı·si J\ıı,l';ızıl Sıık:ık 

- 184 -

J\ı·mlıııl lınlfıs;ısı 

Yr·d~>ksulın~·lık lıııkkı \'ı ı·ilıııı·siııı • 

dair·. 
Ya \'ıtzil't> ,·ryalııtllıı lıizıııı•t ıııiidılı·li 

ııı· ııazııı·nıı lıiı· tazıııiıwt l 'ı•ı·il ııH·siıu· 

.·,.:!:i ~lıısınfu ' l'ıısyalr dniı•. 

ıo ;ı , lO li ' I 'Pi'ı•ııııi. ı 'iit'ııs ıııı•ııııtı'tl 

:\f u st n fa ( ııliisııy ııı. 

ıo·:~ı ' ıııt \ıık:mı: llarp ııkulıı '>1-

lfıh t'ı•ııııi lıııı-ıı-.r 1\Pılı·i 

nııltıııar. 

!•ı:-.o -.;ı.' ılı kıırııııı lıilii i ırın ııl:ınıl; 1 >i 
' ıııır ıııııhası·lıntı:a I'NiiPıı lcııı·ııı·ııı 

'"" fi ııı: ıl n i ı·. 
, ·a,..,ıp \uslıilıi ılilı•ı.dıtı• lıııld\'rıııln. 

·"unııtt·lı·.si 

.\la li.'" n·kiılı•l iııı·. 

ı·: ll,. ii Illi' lll lı·ll i ı ·. 

1·: lll' ii Illi' ll ıl ı·ıf j l'. 

lll / ll:.!i ,\ııhmı ; Ll'lılı•lıiı·i ı·ıııııii J·: tlıi..; .. lik kııııııı., n•ı·ilııır .... i ılildi;iııc· J ·:ıwiiıııı·ııılı·ıliı ·. 

ıııiiı•t.ziııi .\li ~ıııılı:i, 1. - ıla i ı·. 
ııınil .\ı·aı·. 

11:.!11/ll:!!l ~\ııkaı·ıı : )~ı'lıi:;;Plıiı· :-\ı·- lllikiiııı :ıl\ııı;ı ;ılııı;ııı lıiı· ıııi~->il p;ını I·:JII'iiıııı•ııııı·ıliı·. 

ı·atilıt•.l' ı·nıl. 'I'PI'fil' ı::ıl - ''"z:ı .... ıııııı at'fıııa ılaiı·. 
ı•ıoğlıı .\ p. llıı in• + ,\1 ı is-
I a fa rray~i. 

1 ı:! 1/II:lo :-;ıı .• ~ •lıl'i : l'ııı·k kii;iiıı- .\lıdılaı·ılaıı :;;ik{ıyt>t. 1 >n lıili~·ı· lf•l<:'ılı·t i ıli'. 
ıltıı .\. Eı·ıl .. ııı 1 ı· ~\ı ·. 

ı ı:...~;ıı::ı lı~1:ııılıııl : 1\ı •.nığ-ln :; ııı·ii .\ın:ı~ıııııt ıııi'ılı'ılı•ıı lınğlııııııııısı lııık- l·:ıwiiıııı·ııılı·ıliı·. 

llttlı·ı·ılı• Xı·ı·ııi i 1 ırsa ya- kııııl:ı. 

ııııııla ı lo.;ıııaıı Xııı·i ı :iiıı:ır. 

ı ı~ ::;ı ı :::.! J:i •a : llanıılilıı·.r ııııılıııl-

1·· i Tı·pı• :o;ıı, , 11 • 1 ı Hı •

ı'ik .\l!.:;iiııı•y. 

ı ı:! ı;tt:ı:~ 1\aı·nınııı-.snl : l,'aıııı:ııkıtı· 

l<ii,l ii ( 'l•lttl \'1' ~\ı·. 

Yı•ıii ııııılıı-ııl1· c•l lwyııı:ı l':ızifı·sirıdl' l·:ıwiiıııı•ııılı·ıliı·. 

ı:t ilıdııııı ı·ılilılij!i •-iiıılı·ı·p u il 1-(l'l'i kıt-

Inı ı .1'1'1 ıııiy .. lı·riııiıı l' r•ı·ilıııı·siııP dair. 
i.,. ıııiikı·ilı·l'iy,·l i lınkkııulaki dilı•kı~ı·- ı·:ıll'iiıııı·ııılı·ıliı·. 

l1•t·ıııirı ııazıın il ilııııa ıılıııııı:ısııı:ı ılııiı·. 

ı ı .!~•/1 ı :ı-ı .\.vılııı ı 'ı'lal'' iııılı• .\li .\l:ılık\ııııirl·l ı·ı·:~.;~:--ıııııı afl'iııı• du i ı· . ı\nı·aı·a r:ıplt·ıliııııiı;;l i ı·. 

• \1 ı•ı·ı·;ııı . 

1 l:!li/ı ı :;;; • .\yılııı • ( 'ı·zııı•\'İııılı• llii
sc•.viıı Y'ılııınz. 

ı ı:!~111::7 ı ... ı:ııılıııl : ı··ıııitı r·: ... ki 
.\lqıa,a ı·aıl. Xn. lilij:.! 
Zalııt Yılı! ız. 

ı Jıii/117ı, ~··ıııııkııı·ıılıisaı· • rnııı -

zııı·:•. ııırılıııllı•..,iıııl .. ıııııkiııı 
Xfınııı i'ı~ıılp. 

ııı; / 1 Iii ı:iiııılııi!ıııııı;; : ı ·:y ııp C ' ı·.,·-

1 :"ııı. 

. \lıılıkiııııi,,,.t ı·1·zıısıııııı ;ıf!'iııı· ılııiı·. 

T1 •l; nğ'rı·IJIII'IIIi .nıkııı kiiy]pı·ıl!'ıı lıi

ı irı•• ııııkli hal<luıııl:ı 

1 >ıu· ~,.liı·lıll't'l' \' l't'İlı•ıı lıaldnı·ılaıı i:--li
ı':ıılı·, iııiıı (ı·ıııiııiııf' ılııiı'. 

1\:ıyııı:ıkıııııııı ı-tıiiHiiııııılilldl'tı :;;ikft,\'1'1. 

ı ·: lll' ii 1111'1 ll ı t'll i 1' . 

1\ııı·ııı·:ı nıplı•ılilıııi:;;tiı·. 

E ııl'ii ııı 1'111 lı-ıl i ı·. 

1 ·~·ıliıli~·ı· ııııı- .Jı .ıı ılarııHılıkl:ııı ilıı·a1·ı lınkkıııdııki l•:ıwiiııll'ııılı·dil'. 

ı 17:.! ı ı ı 

lııılksi !lll ıwı sttltöık Stt, 1\;ıı•:ıı•ııı ı·ı ·t'i11ı• ılııiı ·. 

~1 .\lııııı ·l :\ııl'al. 

Jr.ıııit : \ r1•fi . \111111'( 

lı:ıllı·~i 1\ı•ı•til ·nkak 
/:..! ı{ ifat 1\ıı·ııı~·. 

lll il .\1 iıl i'ıl i,l ı 1 

l•:ıkkııııln. 

1111111~1 lı ağ lu 1111111!-.1 J•:ıwiitıtl'llllı-11 i 1'. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iRim ve adresi 

i17:1 1 11~2 .\nkara : Altundağ ruıı
halleRi ro. 1101 Hatice. 

ltU / 118::1 A•lıııta : Hurınalı mahal
lesinele 149 ncu sokak 
N o. 17!1 Erılenı Iş1k. 

l17:i l 1(14 . ı Kııı•abük: Dakkal lıafu: 

. vımmrhı tsmf't Ktıhrn
man. 
Alaııyn Hacet okultı 

iiğrdınt>ni ır. ~iikrii 'l':ı

f'n. 

185-

Al'zuhnl bulasası Muamelesi 

Kı:.:ı \'P oğlunun lcyli hir nırktelıe Bn!'iiııı<'nr1Nliı·. 
~ t•rll':;tirilmesiııe rlair. 

'f'efriz edilen eve ev ka f idare~ i ta ra- 8ıwiiıııenrler1 ir. 
fındntt \'ıik1 lJIÜflllhPlrniıı refinı• dair. 

17i 1 ııumuralı kaıımıdn n istifadrsi- ~;nrihııendt•ıliı· . 
ııııı ı•nıinine ilah·. . .. 
H is~owd:ı r oldn~u !'vi n bina vergi i Eııl'iiıııt•mh·ı lir. 
lınkkmdaki hıısusi nınhasche tarafın-

ı'lılll y;qJıl:ıu knnıınsıır. mıımneledPn , 

~ikfıyct. 

1177/ ıısti l>Pvld n. Y. ~R12 ıııınııı- :\Tı>nııtı-i ,vı·l 

nılr ııwuım·u K rmııl R np- ılıı it·. 
lnııoğln. 

ılcı·pı•esiniıı fasdikine :\fihıııkııllıl nkiılPfiıw. 

l17l4,' 1J0..:7 lzıniı- : 1 ~ı:! ıwi sol;.ık 

(!ıkıııa:wı1ıı '\o. ~ı ~~~

. lııııı KnfiıkC'ıl:ıt·. 

i17~ı , ııı-ı~ Rıılık,.siı·: .\s . Pos. No. 
1:166 Çımı~ U:ılit $en
tiirk 

t ~ ıılı'};nıııyıır•:ı.l\ hiı· lı:ılP t!Plcliğinilen l·~ıwiiıııNıd .. ıliı·. 
ııı iist.ı hılt>ııı lııı luııılnğu fıı hrikac~n n 
i kı- :ını iyl' n-ı·ilnırsiıw <la ir . 

cl n i ı-. 

ll~() 11 R!l f~ski l"nrn : .\s. Ptıs. No. N':ı'-lıı• fncıhihi lınkkmıl:ı. 1-:ı ı••ii 111 (' t ı ı ı ı• ıl i ı·. 
IRfiO 'l'lı. Jll. 1\ .• \ . Rıza 
Çanı. 

ıı~t l l 1!10 1\ııslaııımııı : :\"iyıızi li o- npıı;t.in teniiiııd!' yapıları ~·nlsnz mun- Tir·ıın·t \'Pk~lf'tiııt•. 
ı·ozrı~lıt. ve nı·. n~!'lPrlr>n ı:;ik:iyr1. 

l 1."!:!/ lı!ll Znııı.nılılıık : Terzi ı•sıınf- ::\fnııııı!'lı• VPq•isi lwl\kıııılııki ılilt'l\lr>ı·i- .\lnli.l't' •ı•ko"tlı•tiıır>. 

l:ıı·ı .\li 1\ıınılınhıt I ' E' nı·. ııiıı ııııznn itilıııı·l' ıılıııııııısına tlair. 

11:-\:{ ' 1 1!1:! l'ıınıııı : Y\'ııiyol ın:ılı:ıl- Hdı•di.n· üınıfıııd:ııı istiml:i.k C'dih•ıı Eıwiiııırıırlrılir. 
:ıı·saııııı lll'ıll'liııiıı vt·ı·ilııırsiıır• daiı·. 

llHU! I~l :) lo.;tanlıııl : ( 1 sığııloğln ~t·ı·- ~Tahldlıııi~ t>t ı·c:r.ıı~ıııın nf'rııı:ı claiı·. 

11~:)/ lt!l..ı 

] ı ~·\(i 1 ll q:; 

1 ISI / 1 lllli 

ı:!:.!:~ 1 ı :!:t~ 

Yili ıııPsr:il snlwk llıımn 
.\p .. To, 1 1\.ı-ınııl 11ii1H'
l11{'k. 

~lnlııtyıı: 1\:ı\·nklıhıığ m:ı

lı:ıllt>si ~tt. ():) 11ıı·alıinı 

l~ı·r:t'tiıı. 

ı Jl('l''<ll Ni.iı'lıııı• kiiyii 

llll\lı [;ll'! :'\ lrnwt Ung-iir 

\'(' f!ı'. 

ı"' il ll lıııl ı · ııkııp:ın ı .\1 -

lııııwt n!5 Hızı lı!'~ ' <·aıııii 

sokak ro. ~ :.'\TI'ıııcl ()z_ 

1 iirk. 

lstnııhul Vskıflcır baş-

l':ıı •ao.;ız ayııkl;alıı \'l' lnııııaı;; \'t'ı·ilnıe

siııı· rlair. 

lkdııli ıııuk:ıhiliıHle ,I'İ,nC'ı•klik lnığ-

rlıı~- I ' !'J'iJınpsj ll t• ılııiı·. 

~iıı·;ı kal':ıı·ıııııı t:ıslıih \ 'C' hnkk11ını 

,.!' ı·i 1 ııwsi ıır d :ı i ı·. 

~ f t'Sll J nıııhtl'-'i ı 1 sıfııl iylı• tnzıııini t :ı-

l•:ıwii ı nı•ııı lt·ıl i 1'. 

Tir·Ht't•f ''PkiıJetinl'. 

Eıwiiıııı•ııılı·• lir. 

K:ıl':ıl'tı ı·ıı ptl'rlilıııiştir. 
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186-
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-------------
ıııiirliiı·!iiğii nıulıaselıreisi !Pp ı·ılilt>n nwhlnğııı rılııınıama ı dile. 
H. Avni .Alten. ğint' clail' . 

Muamelesi 

• \lııc;ııtı : 'l'iitiilı<"ii!er nu 'I'iiti.~n dikimi iı:iıı koıuıl:ın tıılııliı kıı l •:ıH·iiıııPııdı•dit·. 

ıııma halktıııı V Sf'z~i ı·t~ı·mıla is;ılwt olnı;ıdıibıı:ı ılıtiı·. 

ner, fl. ('ilrk, ll. Alqıı-

rıar ve a ı·. 
'l'r·kirılnğ' : Zafer ıııahal

lc•si Drmirli c:iftliği sıı

hiplPriııclPn 1 ramrk Bal lı. 
Sıımıı: Klli':lııiiı·eıı kö,viin-

:l:iHti :oıııyrlr k:ııııınıbııı istifııdı•siııiu 1<'
ıııiııi il<' vt·ı·gi lıon·ıı lıaJd,ııııla kıtJ'ar 

i ll ihıı7.mıt clııi ı·. 

il:' ıııiikı•liPl'i,n~l iııı• tulıi tııtıılıııaınııl:-ı-
ılı·ıı fsnı:ıil 1'n-.,'lın ve aı·. ıııın dair. 

1~nlj1:2H Iloğ:ı?.lryıııı; ~ıı·ı;ıılı Tek
kesi köyü thrıthim ll
bay ve .Ax. 

13:Ji5/1~..J.!) ::\T aı;ka : .Aı;ıağı Mnlaka 
kiiyi.i.nnt'll 'l'ı•ıı~t•l 'l'oııal 
ve Ar. 

1:2~0/12-l.G :\falntyu : hzPtiyc ma

Jıalı>sinflen ,<\ l>thılJnh ,\J. 

tm i~ 

12~1/1~47 ;\lıır;ıım : Totı•r IIIUilYİlli 

ll:ı~np rıikııll'll . 

12:38/12! .l_\nknrıı : İ!-!ınt'tpa~a mıı
hallooi 1llnr,maı· · ı;ol<ıık 

No. 34/36 JTilnıi Tşık
doğnn. 

1 ~:-l!J/124 9 'Prnhzon f!t>r-ııevinoe 

ma lıkıim Tianıoi Uy:rnı·. 

1~~0/12:10 Lapsrki : Prıstıılıaıle ya
nıncln ro. 12 tsmııil Bıık
kı Soycr. 

tHis tura!ıııılaıı ı.:rzalı ularak yüzde 
:!5 istenilen uılıin·uiıı lm yılki nıah 
stilelen müı:;aacle verilıııesit11~ ılnir. 

,\ı·azi iı!V7.iatrııi!a yolsU7.luk ve hak
srzltk vfıki olduğunılan lt'\ ziatın ~·e

niden yaprlmaı::r lıakkrııcla. 
TTüld.iıneL tarafından istiınHik edilen 
arsanın takilir cclill'n kıyıııet az öl
ılnğıınıhn kıymetinin ıll'ğı•riııiıı vc
ı·ilıııetıino clııir. 

2~ . TV . ] 942 tnı·ih Ye 4425 nmnara
lr arımhaline ektir. 

Verilen ihrnç karıırrnm tashihirır 

dair. 

J\fahkfımiyet. ceznsrnrn artma dair. 

f; .. ı·i alrııaıı ılnva vckilliği ı·uhsn1ııa
uıt·siııiıı iııclesine dair. 

. \ı.,ızi \" t•ı·ilıııeı;i ılilPğiııc rlııir. 

1 J\j I:<Ht \ ' ı>l<fılt•liıll'. 

Ucılı iliyc· \ l'kiı!t•1 iıı~. 

l>nlı ili~·ı· \'l•ldlc:tinc. 

Knnu·u rnptNlilmiı;d i ı·. 

gııt'iiınc ııı 1 <'<li ı·. 

Eııdiıııı·ııdeılir. 

~- 1. )[. H'kiılc•tiıır . 1~41/1251 noğazlıyan : "Fnkılı ltii
yüıH!e ı.rnsa 'l'aş. 

1242/1252 Yaylağ : O:.mnbore ],(i. 

yiinıle Mrmeıl Kılıç. 

.h.kel'liğini yapnıayaıı !3 ~alus hak- ·'1. ~1. Hlwlt'l itH'. 

kıııılaki ihlıı-ıı·ııuıı mızarı itibal'c alın-
ııı:ısıno ılniı·. 

1U!~ / 12:'):J Üdemi~ : E~ki hükii.ııu•l 7 :X. l!l ı2 t:ırilı n ·i!J:3:1 nnmnı·alı ı:ıwiiıııı · ııılı•diı· . 

c·ıvı-ımırla OtE>l sokak ııı?tılıııliıı ı• eltliı·. 
1o. 4 )f. .\1:-ılııy qüıı-

•loğdu. 

12-1-1-, 12!1+ Aydııı Tinsanefeıırli 

ıııahallı>~i '\rı. -1-0 ,\ılı ııı 

1 lu~ kul. 

.\ ... kı'l' ıılım uğhuıuıı ııskı·ı·lil!i ııliiıl

dl•tiııcı' yanın maalila I>. P. yollurm
ıla istihılı.ınımııı teıninin · dı.ıir. 

J24fi/12fi:i .-\yi!ın : Giizclhlsar ma- ,\skeı· olı)ll oğlıııııııı m;kerliği ıuüd- EıwüıııPtıılı·dil'. 
hallesinile 2::! ncii. Cuın- ıh•tince ycıwn nıaa~la D. D: yollaruı-
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187 
Arııuhal sahibinin 

isim ve adresi Aı·zuhal hulasa~ı 

hmiyet sokak No. 47 Şe- da istihdam edilmeRinin teminine da-
rife Şen dil. iı. 

11~ski§ehh• : İsmetpaşa na- \'ali ııınaviııinrlen ııikfıyet. 
ltiyesi 'Pürkmen roecidiyc 
köyii Ali Küçükgör ve 
at. 

Muamelesi 

l2R7 / 1297 Ankara : Altundağ ınn· 

hallesi No. 24 Nazif To
pal. 

J'.t•lcdlye fııı·afmdnn mühiirlenen evi- l>ıılı iliyj• nkiilt>tiııl.'. 
ııi n ıu;f ır ılınasma dair. 

] 288/12!lH ;\f ıuıiı~n : H. Ata lay ve 
ar. 

12.! 9 / 12!Hl 

1::!!)0 t 1:WO 

ı :!!11 1 :ıo ı 

Siva~ : Kıı.yaılibi nıtlıiye~i 
Memed Yrlmaz. 
Bnlıkrsir . ::ı numaralı sa
hil salım postu nıüflüı·ü 

Rüreyya Onmlu. 
lımir : Karşryaka .Aln.'·
lıt•.'' . \ua sokak 1'io. 11 

Ilul İc<' 'rellakan. 

'l'aln;itlc satın alilikları emiakin ge- Eıwünıt•ııılrclir. 
ri kalan tııksit borçlarmın affma 
tlair. 
.Tınıdnt•ııııı oııhaıwmdan 

ualr. 
.~i kayetine 

lkıımPt ·' <·vnıi.veh·l'iııin ,·pı·ilıncsi ilile
i{i lıııklum1a. 

8••1ııt oğ'lnnJıın ııııııış tulısi"i \'t',\'ll ~·nı·-
ılını .nıpılmn ... uııı dnil'. 

Da h il i~·e vekalet.iııc. 

E lll' ii ın PtHl rcl i ı·. 

l~fl:! ı :lO:! Kıı·ldııre1i : 'l'epelJ~ı mn- llıııiıır.'·r ait lıiıli nl'nziııin satılması )[aliyt' \'rkiilrtiııe. 
lıullesi nıünırssili Ynlıit ılilrğiıH' dair. 
ve ar. 

l:.W:~; ı:103 .\ııtalyu : ~Imatpcışıt mn- Bm·<:lıuıın;ı ım ı·<'l i,vlP topı·aklıındırıl- l>nlıitiyl' \'ekiıletiıw. 
lınllcsi Osmanağa sokak ınasıııa •laiı'. 

No. 28 Ali I opsal. 
1:?!1-1- 130+ lzmir : CHizel,valı Ü~lm· 1 lıyıt dt ikieri tll'lızinin keııdileriııe ve- llıı ldl i?l.' vE> k~ le1 ille. 

yulanla Hi:ise,\rin Krıra- ı·ilııwsinin h~nıinin~ ~luir. 

12!\:i /1~0;) 

1 :!!IR/ l::l0!) 

1 ~.!!1!1/1:3 ı o 

ı:~oo,t ı :n ı 

hi n. 
Çorum: •. l.'hryyup nınhal
lesi İzz<'t Eren. 
Erziıwnıı : 1 u~a mııhreç 
nıımaı·alı tel salıilıi Fuat 
Caııman. 

Anknrıı : ÖzgPıı ıııahnlle
.,j 8s1dl•ioğln sokak No. 

4 Fuiz Bnhıtlu. 

'T'nıluea : Aşuğoı mcrlıulle
c11.' Ali Gültekin ve ar. 
lsraulnıl : Çatak kö~·ii 
nmhtıH'r A. Keskin ve al'. 

'1\•yJi~·ı•t \'ald'ı hnl<ktnclııki llih•.ğiııin 

ıınzı-ıı·r itilıın•t• Alrnnıasına dair. 
Çtwııibııınıı rl'zıııu 1us.ı11nt. eılı'n öğ

l'PtnH'II lıı~klunda kıımıııi tnkilıııt ~·a

pı lmnsı hakkmda. 
Tekali tliiğ'iiuüu !'erine dair. 

• \ra ı i 1 o·ı·ilmcsi huldnndn. 

Lışl·ll'ı·iııiıı te nı i niııe uui r. 

Eııı•üıııeJH!ecl i ı·. 

Eııt·ii nı ı•ıHlerl i ı·. 

BndinıC'ndcdiı·. 

D :ı hi liye Y(·~~i'ılet iııe . 

Enciiınrnj1<'<li r. 

1H02/t:3J:1 Aıduınt : Dahiliye vckil- -W lil'a. mıııışlı lıiı· ııH'ktnıH:nlnğa ve- }iııc·Üıııcıııll'dit•. 
ıı•t i ı ahulli idı.u·eh•r u- .vıı lı nk nk işlcı·i ıııüdiirlüğüne tayini 
ın ın ıııtidürlüğü 3 nci1 llild:H Jıııkkmda. 
daire ınümeyyizlcrinden 
Meınduh Karaabalı. 
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ı:wı; ıa:.w Bisınil - IIususi muhase
lıc tahakkuk·nıcınllru ~fc

cit Doğan. 
1 :ı ı !1; ıaao Halilıli : Ad ala ııalıiycsi 

Nuı:i Kayra. 

ı:_t! !/ l :n~ lstauLul U ümrükler 
nu~uıüdüı·lüğü ınulıa.">cbc 
ıııcıınu·u Keuaıı Saygut. 

t:::.!;.V 1 :J:~;-3 hı un bul : Uü~rük Baş
müdürlüğü uıuh:tscbc şt·

fi l\'I. Palıri Alakeut. 

188-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Silvan ve El'gani kazalarında gayri- Endiıııcndediı·. 

ııwnkullcı: hakknıtla yapılan sttiisti-
ıııaliıı üıılcıınw.siııc uair. 
Nufiııcn tal'iasmıll istünlaki veya zu- EıiC'iiıııl'tıdcdiı·. 

nu·ııun Lazıninim• dair. 

'l'ekuüt edilirken gedikli küçük ziı- J•:ıH·iiıııeıulı•dir. 

lıitlikü: gc~cu hizmet ınüddctiniu mül-
ki hizmete ilfıvcsi ililcği lıakkmda. 

'l'ckaüt ediliı·kcn gcdikli kiiı,:ük zü- ı•;ıwiiıııı·nılcdiı·. 

Lıitlikt(' geçen hizıuet ınüdılctleriniıı 

mülki hizuıctlcrinc ilıivesi dpeği 

hakkında ~ 

J:::3:Jjl:3;J-1: Eı·zuı·uw : Lalatıaşa wa- l!:kiıJl için tohuuıluk vel'ilıııcsine tlair. Eneüıueutlcıliı·. 

lınlle:>i 17 No. Cdfıl 'J'ur-

ba. 
l:::J.ıj J aa;J J~t·wı·wu :.\luratpaşıt 

ınahallesi Dere CaJ. No. 
10. Atıf Vitapçr YP ı~a

cukları. 

Enstitü ıçıu i~t iınlıik <'ılilcıı aı·u~ilc

l'ine uınkulıil Aı::;;uıü kiiyiiııılpıı al'n

zi vorilmesiue dair. 

hıwiiıııcııı !ed ir. 

ı:l2::ij13:3ti lstaulıııl ; Hayazıt ·- Vi <:alat:.ısara.r'da leyli olaı•ak oknyıın l·~ııı·iiıııı·ıııl;·diı•. 
lıcldicanıi sokak Xo. :!.. uğlıı iı·iu lllsıf iiıol'{·t almnıatmııı tlniı·. 

Asım Zolıo. -

1 :t:lti/ 1 :J:Ii 1 ~ıııit : lu;. D. K:i. 1. ~l' crfi i ıı iıı 1 t•ııı i ı u dileği ne daie. 
.. A ıu i ı-i il L K ML l\1. K 
Esin . . 

1:~27/1338 Erıııt>ııak : Orta nınhallc
de Zahido Uğı·aş. 

1:~28/13:-39 l~rıtwııak : Akçuı.nesçiL 

ınahalleı:ıin(len Naile Pe
tek. 

' ıaı!J/1340 Eı•zurnın : llabipbaba 
türbesi civarında Çıı ı·

daklı kahve karşısmcla 

bezazz İbrahim Çul!ıı. 
1:~:ıo;ı:~..ı.ı lstıuıhtıl - Yassn·ernn: 

765 As. Pos. lı-ışe f.\h. io'l'Y· 

zi Başol. 
l!lfi!"liJ!Hl+ ,\ııkaı·ıı : Üıı<'C·IH'ıd B<ığ

tlıl'laı· • 'o. No. 32 Kat 2 
daire 3 llati~c .Akşit. 

J:iii4/l;~ı;:; ~iğde: Emekli evrak nıc
ıuuru Hakkı Yılmaz. 

. 1 H55/1 :~66 Na~illi : Akçaayrlıtıoğhı 
mahalle iııden Süleyman 
Dirilgin. 

l::J56/13ö7 İstanbul Cezaevinde 
malıklım Sırrı Bell.ioğlu. 

KcsUNt ı;;rlıit ıııaa:;;ııun ~ade~A>ıı tah~i

aine dair. 
Kosilen ı;whil ıııııaşııııu üıılet Plı t·nlısi

sine dair. 

Devlet ılrıııiryollaı•uıa. tesHnı ediP 
kaybolaı:ı tuhafiye cşyaımıın hıılılıı

rulrnast oiJı,ğino rtair. 

~ivil ıııeıııt~ı·iyt'tiııdıo aldı/!1 iılarf' . iiı•· 

retiııiıı vı•ı•ilıııPsi rlilPği lıııkloııılıı. 

'l'ı·lmüt ınaa~rtıııı oıı Sl•ııı.Jig-iııiıı lıiı·

dı·n n•rilııH·~iııc clair. 

Kadro ııuuı!?ıııuı \' t•ı·ilııı<:'ı-;iıw ılııiı·. 

ÇiJ'tçi ınnllııı·ıııııı kurnıııa ku.nıisyoııll 

tal'afnıuaıı laı·IH·dilrn Yeı•giııiu iade
sine clair. 
Maruz kaldığı lıakı,ıız ıııuiııııcleden şi
kayet. 

ı•; ı w ii ııı ı•ıııl tı 1 i ı· . 

Eııı· üııı eııı l<'ıli ı·. 

t•:ı w ii ııı Pll• l<'ı 1 i ı•. 

~liimıknlıi1 nkiilt>tiıw. 

Eııı•iiııı eııı ll' tl i ı•, 

ı·: ııı· iiıııt•ııı "''ı i ı•. 

Em· ii ıı ıt•ı u lı• ı 1 i ı· . 

E nı: iiııwndeılir. 



Kayit 
No. 

Ar:mhal sahibinin 
isim ve adrl'si 

189-

J\ t•zıılıııl lııılıisası ,\[uaıııclcsi 
~--- - ---- ---

):J;)I j ):jfi,-; ,\kl?ı·lıiı-: t.'I'Zil<'\'i ııde nwh- 'l't>loıüt ııınn::;mın Yt'ı-ilııwsiııe claiı· . 

küııı ~ı. Kt•ıııalt>ttiıı Taıı-
E ı ıc·ii ııır•ı lı lı• ı 1 i!'· 

ı·ıJwln 

1 :Jt\7 / 1 :mk Alu;:ıdo.ğ: Bunolııtrı mnh
tnnXalt!IHlı•ı· Bı· Ye ;\ r. 

ı::ı-;~; ı:l!l!J Elilıığ: Naillwy lllahali<.'
si ('aıııi sukıık Xo. :1-l llı

ruhim Aksoy. 
H II J 1-l~2 lstuııhnl: He>l(·cliyc• He::;ri

yat. n• istatistik :.\Id. ı:;ot'i 

lsıııail ~P [a Winey. 

Kıız;ı la ı• ı ıarı-l\t>Ziııcl,•ıı za hi re a lınn
ı·nk ,.r .. ilnıcsiııirı l1•ıııiııiııc clııiı·. 

[·~llıi.--wlik kuııııü~ Hı·ilııı<"siııı• ılııiı ·. 

}laııı:;laııııın \'t' tııyııı lwd,·llı•l'iııiıı Yl'

ı·ilııırsi hakkııııl::ı. 

I~IH'ii lll C' lll h•c 1 i ı·. 

l ';lll'iiııı !'ll< lı·· ı i 1'. 

ı :ııı·ü 111\!llılı•ı li ı·. 

1 [!i!l; ~~~lO ..ı\ııkura: ,'umnn]Hlzarı.Ar 'l'PI<ııiit ııına~lnı·ıııııı aı·ttıı·ılııınlııı·ııın ı:ııı·iiııı 1 ·ıı·kıliı·. 

14-W/ 1-IGI 

1441 / 14:-i~ 

1·14:!/ ı ..ı :-,:ı 

ka sokak No. 10 ZPld rhıiı•. 

Şcııcr YC Aı·. 

. \dınıa : , 'uutlı;ıııe cival'ı 

r\o. 2411 Şe. Uludağ H' ar. 
~azilli : 'fnran ıııalıalle

siJHI<' Ncı. 10 Mnstııfn 

Doğru. 

Prı·(p]\ .\T :ı lıııiicliiı•ii 
'l'nlısin 1nıın. 

ı•:llıi:-wlik kuııııı~ \'l't·ilııı<>~iuiıı 1cıııi- Eııı·üıı~t·ııdı>diı· . 

ııiııl' dııil'. 

Y n ır. i fe lıa~ıııcl:ı ıııfıl i tl kııiılığıııtln n 1\ ııı·ııı~ıı r:ı pt c•ıl i lııı i~1 i ı·. 
il<ı-:ııııi,vc \'erilıııesiııe ıl:ıir. 

.\lıs1.ıl mnhnsip ~ıt'ııti~·le Hazineye iiriP- l•:ılf'iiıııı•ııdı•ılir. 

ııtt•si iı·an eclPıı uıelıliiğın kendisinden 
tahsil ı•dilnırıııesin<' ıl:ıir. 

1 -14:1/ H:i~ lstnıılnıl : 1\ıııgııltı zofcı· lııdeyi vaziftı t•lıııı•siııirı 1eıııiııiııl:' lktı":ıt '"l<ıilı,tiııı•. 

IIH; f . ):-,;ı 

ı tıi!l t w-:ıı 

147-1 / 1-l~:l 

.I-J.i5jl4Hti 

sokak Aknsyu .\p. No. dair. 
4 naı-ıan u tk ::ı n. 
1\nhoeski niııdoğrn 

ma ha ll ı> si lnlıisarlar ida
resi kaı-~U\1 ~n. !l:i .Ali 

H .. \~lmı. 
~lJllıa ıı 

halı· ı. 

lı-.t :ı ııbtıl 

ııı:ıhkılm 

ğıııı. 

.. Ywml' A l'Z\1-

( 
1l'ZII<'Y irıflr 

Mrmet fl-öı·<lo· 

:.\nkal'a : f'clıt·1·i 'l'nnyt~li 
sııkak 1\o. 1:, MnstA fn 
i h dil. 
lsiaıılıııl . l·~ı·E>ııkii,\' 
l 'ucldrı hostanr iskele yn
Jn ·o. !'i/J :MiılıntHeyıın•. 
~pn,wlıir .o.\l'ı~\il Yu

su t' Ozlıaıı 'ı- ,\ı·. 
Aııkaı·:ı : Yı•ni~elıir (~ı

lıaıı sokıı.k lll. Y r,r:-;el .\ p. 
rlııiı·e 2 .A. Rizn ErnH~ç. 
1 ~ıırlıaııiye Armııtovıı 

1\ıııııııwıı nıLts1ıılııık ıılıln~ıı ikı·ııııli

.) '1' ııiıı Y<.'rilıuesiııc tlıı ir. 

1 !l . 1\ . I!.J4:J tar il ı vf' 1 ııııııuı ı·ıı lı nıı·-

1 ı k vt•ı·gh;i unmh:ıliıı" de 
Jlıılıkı•ıı11' l:ıı•ı-ıfınrlc.ıll lıükıııolunını 

parıı <'l'r.ıı;.:ınııı n t'fıtııı daiı•. 

Jıılıisııı•laı· iılaı·Psi 1uı·nfıııdıııı 4 :vd
lık hizııırt ine ıııııkııhil yarcluıı <•cliJmı :

ı-;ine dair. 
'f':nnııiıı:ıt. l'l'l'ilıı.ıt• ,,i dild{iıw dııiı-. 

1 ht iy:ıı· lıı•,\'t•ıiııiıı spı;iıııimle )'ıtpıluıı 
yııl;.:ıızl uktaıı ı,ıikilyl•l. 

llususi ııf clild!·iııiıı lı-ıııiııiıtt' ılııit·. 

::. ı\'. J!IJ:.! laı·ih ',. -l:l:!:.! ııııııı:ıralı 

Enı·ii Illi' ııılı•ı 1 i ı •. 

J•:ıır·iittıt'llflı•lliı· , 

E ıli' ii ııı ı•tlf lı·c 1 i ı·, 

Eıwiiıııı•ııılı•ıli ı', 

ı );ılı i li.' 1' . , ı·ki'ıl4'1 i ııı•. 

ı·: ı tl' ii ~ll ('li 1 ı 1 ., ı i ı'. 

Kıu·u ı·:ı t'tı pt cdilıui!jil i ı•. 



Kayit 
~o. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

190-

Arzuhal lıulii.sası Muamelesi 

nahiyesi Gömeç köyü ih- arımhaline elttiı-. 

liyar heyet i ii zıısı Şrkip 

Arslan. 
1471)/ 1487 A.ydııı: Gt'rmenrik ııahi 

yesi,nde .M.esudiye ıuo hal 
lesi Hasan Baş. 

J477j l-iR 'l'okarl: 'l'ahnıis.ci Nedinı 

Karaatay. 

,\ ı · ıızi v ı• ı·ilnı<>si dill'j~ine clair. Eıwiitıı{'nd<•ıl l ı • . 

J<·rnyı snna.1 etme11i için !nlıisarla.r Eıwlimrııılrdi,. . 
idaresi ta,ı·aüudan çekirdek kahve 
vrrilnıesinin 1emini dileği hakkında . 

.l-178j14RH Aı·tvin : 1Jusmıi muhasebe .Miiktrsf'p ııınaş fal'lonm veı·ilnıesine J •} rwiiııt(·ııılı•ılit'. 
va;ridat memuru Bervet daiı·. 

ı .. mı; ı-±uo 

HHO/ l ·Hll 

J -+Kl / 1+92 

H82/ H9:.l 

1-+92/l.l04 

J -l9a;ı5oG 

1404/1506 

J!l24/15;37 

Yalçın. 

Demiı·ci : .Pazar uıa.hu.lle

Ninde Ahınet Uöçıneıı. 
Denizli : Duldan kazıısı 

Yeşil dere ınalıalle!-ii 'o. 
68 Bekir Fahir. 

n ireımn : lhılnıwak knıt.a 

ı:ıı Mustafa ÇulJu (·!ıle 

Zehra Dabbağ. 
Uolvadin : ~azi mahatle
sinde Kil zun Üzaydı.n. 
l~t.anlıııl : Üsküdar Sela
ıni AU mahallesi SeHl.ııı-

~ız Karakol So. No. 20 
lbı·ahiııı Büyüktunca. 

Y ozgaü : Bo gazliyan ka
zaın Çayu·şeyhi halkın

dau Celal Akdağ ve .A.r. 
Y ozgad : Boğazlıyan ka
zası Çandu· belediye re-
isi :Meınet Öztürk. 

.. A.ıı.kau : M. M. V ekale
Li ilaı·biye dail'esi Mu- · 

.luı.bere parkmda S. 4 lb
l'ahiuı Eteıu Öv,clinç. 
Aclapazarı : Park yanın

da Küçükosman sokak 
No. 167 .Ali Rıza Mut. 

1525/158 Kars : Hayvan yetiştiı·i
d Haliuı Petau. 

152ô/15a9 <1 ıJıntlıre : Tüccar .Murat 
Uuinıı.r ve Ar. 

1!}27/1540 Aı·at< : Eı·zinean ve Sa-
l'!an muha.cirleri nanıma 

1ustafa Güner ve .A.r. 

Onlıııla istihdamını veya hir memu
riyt>le tii.~·ininin teıninilıe dair. 
ı · ııııtıııi harpl~ ıuiılfıl kalJrğma ilaiı· 

halitane raponınuıı lıuldurnloı·ak ta
mfma gönd rilınrsiue dair. 

Hi . LV . l9H7 lari ·lı Ye !)10 sayılı Aı· zu

lıal t'UtÜıııcııinin hakkı'ııdıı Yı>rdiğ·i 

kaı·ann int'nıının t •nliııiııe dair. 
J:eledi,veııiıı suii~tiııııılindeıı şikfıypf. 

M:ıhlnluıiyrt. cezasllllll affmn clair. 

Hel diye ı·t>lsi intihabınJaki dilekle
ı· iııiıı nazan itibara almınasuıa flair. 

Helediye ı · oiı·diğiııiıı vill'tyefçe tasdiln~ 

na ılair. 

'l't>loıli.11ü~i'ıniin tetiııe dair. 

Mıuıı;ılarınru arttll'Üuıasıua dak 

1 laziııeytl <ı lt tul'lalııı·dıın sntın tılına· 

ı-;ıııtıı lı>miuine dair. 
Na kliy•ıt i~?imle giit-<1 f't·ilru uıiişkilÔ.t· 
t un şikayet. 
la~?elel'in in teuıiui VP.yn başka bir 
yPrde ~alıştıı n k içi ıı ı-ıeı·L<.ıı:ıt bırnkıl

malal·ınıı. dair. 

l ·~neiiml'tHlı>o lir. 

1•: ııdiıııeııdcıl i ı·. 

Eııc•üııııoıırlC'ılir. 

1 >:tlıili,,· ı• wkAirliue. 

,\dJiyt• \'Pkil lı>tillt'. 

J~ııı·iim c n d ı• rliı·. 

l·iıtl'!iııı t>nı led i ı· • 

f<~IIC'ÜDtPlldcdiı• , 

J<.:ucüııı f•ndedi ı• , 

• ..... 



rtayit 
No. 

Arzuhal s&lıiblıün 
isim ve adresi 

191-

Arztıhnl huliısası Muamelesi 

1532/15-1:5 Ku~tanıonu : Posta m\i- Benzin tevziatı hnklmH1<ıki vaki şi- Tieııı·ı>f ,·ekfdetiııE'. 
t eahhi<li umumi vekili Er- kıiyetleı·inin uauın itiharn a lınınasr. 
gin. ua dair. 

1 fı:J:3j ı :l-1-fi ı.;dl'lmıit : Çıkırıkçı kö- M i\ 1 i'ılirE't mıı~ı f ahsisine cia ir. ı ·:ııdinıend 'rlir. 
yünde !sıuaiJ Mh'al. 

l!534jı:>4i Inegül : Ktu•ı;ınnlu kö- Z.inuıt. ulctleı·i verilmesine dair. lhıh iliyt• nkı'i1!•1iııt> . 
.vümlo Osman Giingör. 

ln:~rı;ırı-ıJı tstoııhul : Fııtih Koca de- )lctruk evierden hir rııcskenin veril- EıH'iinı<'ııdrılir. 
rle nıııhnllE'si Nrşaurn rıl. ıın•sine rluir 

ı rı: w; ı fi-W 

15:37/1550 

l!l38jlf)fi1 

1539 /l!'i!l2 

l5!l8J1571 

1 !)59 1 11)7:?. 

JSG0/ 1573 

No. 1 tı:nnnil lümııl i 
Çift~ i. 
Ktit ahy<l Efendi hııJa 
nınhallesi N(l. 47 B mn 
Kunuk. 
As. Pos. No. 1416 Has. 
.Abdi Innak. 
Darenne : Knı·şunln nıı
hiye i Cifkeli kö~·ii Yu
snf. i>zcan. 

lnegöl : Km·şurıln köyii 
'Memet Şener. 

Kastamamı : Posta mn
tn.ahhidi ıınnmıi Yekili 
Ergin. 
lıinıt·fl ; Erfrıı. 

Samsun Cezaevinde 
mahlrlım :rıfestan Ortaı;. 

A,,·nş: Şeyh Muhilt.in mo
hııll<'si 'fahmnt i'hso~·. 

1 !>62/l fl7!i Nrvşehiı·: Drı·inkuyn nn
lıiyı>si Veysrl Ynlnhnı. 

J 5HV1 :i7G Denizli : Bnldnıı kn.z:ı"ı 
Yrı;;ildl:'ro ımıhalksi No. 
6R Bekir Fakir. 

Hi64/ 1!17i Bursa : (itınılınri.vrt <'arl-

11167 / J!i,O 

ı !i!l:! · ı nn:1 

1 ii!l~l / 1 liOıi 

clesi No. 2!lG AH Flııip 
Akg-iil. 
TTowt : Fikripnı;;ıı ntah:ıl

lr"i Flnlih K n :va A lı:clı>nıiı·. 
gı·ziııeıııt : 'Rnclik kiiyii.ıı-

clrn nnr un BıYinğıııı. 

Si ,.,,,.('k : Rf'lf·ili;vr iiııı

ı-tn(l;ın Fahı·i Özh:ı:'' \ ' t' 

ar. 

ı ı idema ll vat ani,vo tertibinden maaş 
t tıh!liı-ıi ıı e ıla ir. 

'l'Prhisiuiı1 teminine dair. 

Kaymakarıını yazifesiııi ııiistimal et. 
mesine dair. 

Hort:unu v~rem<'ıliğindt>H ötürü atı

lığa çıkarılan tarla1armıu takdir edi
len luymetin lıacldi Jayikma <}ıkarll

ınasnun temini dileğine dair. 
1545 nı1maralr arzt1balinin nıevkii 
ıııuanıı.>l<·~·o lwıııılırıaınıısıııa dair. 

Bultınduğn mahalden başka bir yere 
ııakıt>ılilıııl'nıesiıı!' ılaiı·. 

Mahkfuniy(•t <·ezıısının affı ılileği 

b akkında. 
~ıi:iter<ıldm ll aylık ııııııışıııın vcl'il
ıııesiııe ılnir. 

ı •;ıı(.'.iiıııpııı lrdi ı·. 

Bı w i' ıııcııdedir . 

Eıwiiııı Pııdı•ı li ı·. 

Etıl' ii ı ıı rıt!krl ir. 

Eıı<'iiıııeııdeılir. 

.\dli.V<' wkuJPtine. 

ı~ ı w ii ııı e ıııl l'dir. 

1'iirk c~·ıa knınınnmıu 1:3 nci.i. ınnd- ,'l'lliyt' vekilletine. 
dt•siıııh•n j:.;tifad<'sinr dair. 
ııtııı\li~·pt ııııııışr t:ılısisi \'PYl1. ikı•ami~·ı· ı•;ııeünt ı•ıııledir. 

\'('J'ilıııesi Jilf'~i lıakkrtıdn. 

+. X II . Hl..J~ 1ııı·ilı w 5Ja~ ıınıııaralr rnı·ı-ıru ı·ııptrıliııııi~tiı· 

uı·:.mıuıliııe drtiı·. 

ITııkııku nwııııııuıı-;ının ı·pfi ile nıenın
l'iyell' ti'ıyiııiıw ılaiı· . 

( l~hııııııı iiliinıüııc sl'helıiyl't 'ı>t'CJl 

.iııııdnl'lııııhır lınkkıııda knnııııi t:ıkihal 

·' ;ıpılııuı-;mıı <lııiı·. 
ı,ıı,nııııkanıı1aıı ~ikı'i~·(·t. 

ı~ IH'Ü lll !'lll Jıod i 1'. 

l>alıiıiyı: \'!'ldılı·tiıw. 



Kayit 
No. 

lfi!lt t ltilli 

Arzuhal sahibinin 
isim YP. aclre:~i 

'rnı lızoıı : hnıir otel iııdı> 
1 snıa i 1 'rn-;nıı, 

Edı-Pılli1 : l<'uacl J\znk. 

192-

A rznhal hıılasa~ı 

1 ht iyn ı· lıP~·ııt i hakkmrlold ıliJeğilıin 
ııııznı·ı itilıııı·e ıılııımuımın rlııir. 

t 'pzıı;;ııuıı alTı ili' tc•l<ı-fll' ıtsln·ı1 okııla 

ıı1ııırnııı<ıııtı dl'ıi ı·. 

l."i!Hi,'HiO!l 1 1 ı·l'a : lla~·afi K~n·ako- 'l'ııprnl< lı•ı·ilını·,.,i ı\iiPğino ıl:-ıir. 

yu ı ıl n 1'1' :ı ı·. 

MuıımAlesi 

ll<ıhili,\"1' \'Pk~lı>1iıw. 

l:ı!l7 ,1 J(iJO 1\ııı·udc·ııiz I·~ı· .. ğlisi : ı\lı- l ic-uz c•kıııl-'k t••ıııiıı edi1tııl'si dilPğ-i 'l'ic·Ht'l'f l'c•l~ıilı--tiıw. 

lı:ıkkınrhı. ııw1 .\nıııfğnıı H' aı·. 

l:i!l,s/Jiit:! Vi•;•· : ~IPsut Yılrııtıl. l't' 

ar. 
Bc·ılPli ıııukııhiliııdt• iıı>;ıı'li'I'İllin trmi- 'l'iı·;ıt·l'1 vı·ltiı1t•1iıw. 

ııi tlilt>ğ'iııo llair. 
];V1!1/IIil!l ~..;iiı·iı;: l'ıııııhııı-iyt'l . ııııı- llr1a nl<ıı1 cliploııııısıııın \c·ı·i1ııwxiııiıı 1-:ıwiiıuı·ıırkrliı·. 

hall .. si Ali 'l'iıııııı·iıı. ll'tiıiııiııı• ı];ıir. 

lfi:!O/lfi:ll lstatılıııl h:ısıırıpaı:;;ı '!.7 .. ·r. 1!14::! l;ıı-ilı n• :ıı ıııııııanılr 1\ııı·ıırn ı·apiNiilrııi~liı·. 

lli:!:!/ 1 (i:ıı; 

ı o:!:~; tli:ı1 

ı fi:!.J.jll;:ıı-; 

1 C!)~/1 ll Hi 

11i!):ı;ı jl)j" 

1G!Hjli0!J 

Yalıy;ı 1\:ıı~·a.vnlıııııı• :\rı. 

!!-! .ıhl:ııı A. nüziıı. 

J\itli~; fclıll'l' !ıP~•<•! i ltnfi· 
lıi Hııdııın Aııaılnlll. 

Uiı·ı•sıııı: .\'izıııııiy<• nıa-
lınl\c•sinrlı· i 'l'tıtııl nih~ıı. 

Pc•ıııül<: ,\aı-alııwı xol<ıık 

'cı, lsıııı·l 'l'iit.t'l' \'t' 

ai h·~ i. 
J.'~ıhıı: lfasnıll'tk köyiiıı

dı· Fatıııa <)ayan. 
Pötürge: Pe~nıvkiiy ilı-

1 iy, ,. lıPYf•l i fıza~ıııdaıı 

.'.Jc:ııııı'l vı>·aı·k<ır1ıışlaı·ı. 

F,·kp: tııt!ı•li ıııulıtaı.·ı llli
M'Yİıt 'l'nı;ıkııı Ye .\r. 
\·nk t'ıJ;,.Iıi ı·: l• l'!ııııi ı:iir

'lal. 

11nylıııı·t: ~fiiftiioğ-lıı nııı ·-

:ıı·;~,ıılı;ılinl' <"f'\"itl' rı•ı·ilııwsiııı• ılaiı·. 

!) . VIII .1!142 tnı·ilı \"f' ~7H2 ınıınaı·;dı 
nı·zulıaliııe ı•r•\'ıtjı \'t•ı·iltlll'si ılild~iıtl' 

dnir. 
!l. V. l!l-t:l tıu·ilı 1'1' .j.,J7;, ıınıııanilı <ıt'

zıılın1inc• ı•l\t i ı·. 
ll.irlı·ırı;~ıı 'ııtaııi,,·ı· 1ı•ı·tilıi11ilı·u ınııııı;; 
t :ı !ısi~i lı H ld\llııla. 

.\ı-.1\ı·ı·ılı• lııılıııııııı <'~iııiıı li•ı·lıiı-iııin 1ı·

ıııiııi ılilı·ğine ılııiı·. 

.\llııızer Kı?.ıll'n.\·a'ııııı ıııiil:ıgallilıcli

üiıııl••n ı;ıik;"ı~·l·1. 

J} . .ı·ııı·ıpııı:riz sııı·Ptlı• lwtlcılilt>ıı ~edü•

t.'iıı fnillf•ri lınkloııdıı kıunıııi lııldhat 

~·apılııı as nın ıla ir. 
l~i ftı;i C'liııdc lıu1uıı:ııı aı·n7inin tapu-

1ıııış Pli~·h· C'elıiJHr l~ı·. yn lıai!1aıınııısı ılilc·ğ'iııf' flair. 
(lt'ltl. 

lli!lY1710 'T'nı·!!ııtlıı: Xıı-;ip i\1. Ata 
bey. 

lfi!Hij llll Konya : .\kifpaı;iH Ilk 

ukuln öğı•plııH·ni YPsilc 
Kaynak. 

lli!li/lil:l .\rılalya: \lati,VH Ilk nku-

l10l"I'\11Hlan c\ıılayı tnllhkeıııece Y<•rl
lc•ıı ].;ıırtlı·ıln lıııta cılıhığııııa ılııiı·. 

lı-ı1anlınl ilk cı\{ıtl1aı·ımlan lıirin~ nak
linin 1ı·ıııiııi dilci'iinr clııiı·. 

jf<'shu il<·ı·ctlt·ı·i ıııatlnhııııntt YPI'il-
lu öğrC'frıH•ııı ..\1. ~iikrii lıı(·:-;i dild!·i lıııkl\ııııl:ı. 
Ta in. 

1\arıır:ı r;ıpiPrlilıııiı:;tir 

Kaı·nı-n ı·aplc•clilıııi~t i ı·. 

Eııı·ii ıııı·ıı• h·rli ı·. 

Eııı·üıııc•ııriPılir. 

EıwiiıııPııılc•cliı·, 

Elli' ii lll ı•ııc lı> ıl i 1'. 

l•:ıw ii ııı <'ll ı ll' ı li ı·. 

J•; lll' ii llll'IHlı•r [il'. 

lti!IS/171:1 lxl.:tııHlı•nııı :· Y,ııililrhir :; • ll. Jfl..j.~1 taı·ilı 't• IHW!l nuuıaralı ı•:tl<'iiııı~•ııılı•ıliı·. 

tııahnllc·!'.i F'ıı·ııı Hcı. No. aı·;~,ııh:ıliıw l'k1 i ı·. 
1s ..\liiltP•·i nı·ılı·i 'l'iiı·-

ken. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

193-

Arzuhal bulAsası Muamelesi 

1699/1714 Urfa : Rrif Yaıgım ve 
Ar. 

Ofiste <:ıılıştıkJai'I müddet P ait tahak- 'I' ira ı·l!1 Yekiıletiıuı. 
kuk etnıiş olan ücretlerinin verilmeRi 
ılileğine dair. 

1700/L715 Bursa. : Atatürk Carl. 
Tayyare ııinemaııı karşr

ı;ı Dı·. Fuııd Mnfmaıı. 

P. T. T. İdaresi tara.fmdan istirulak Miiıt:ılwliı1 nl<fılr1iııe. 
eclilmeııi istenilen binnlar hakkında-

1701 ; 1716 T<;miı·tlıığ- Afyon Kara
hisar : Karuealar köyü 
Süleynıan .Atmaca. 

170~/ 1717 Kayı-;ed : Giimbet ma
ha lle i No. 5 Latjfe Ka-
ra yavuz. 

ki lllleklrriniıı ıı:ıznı·J itilıııı•ı• fllıııııı:ı-

1\tna dnir. 

lhtiyaı- }ı eyeti int ihabmdıı yapılan 
.vo ls uz !uğu n clüzelti1m esi dileği ne 
uair. 
Oğ'iuınm Ycdcksnlıııy (lktılunn alııı

mnsr hakkında. 

lhıhiliy"- \'ekidotiıw. 

En<• ii m <'tH'lt•tl iı·. 

170:lj1718 Ankara :Da. V. ıııuha.<Je- Er ta~·ıwndan isti:tade ettirUmeRinin ı.;ıwiiıııendNliJ'. 

h<' memurlarından ve J. tE>ınini dileğine dair. 
n. konmtanbğında me-
mur Kemal Ankmcı ve 
ar. 

171 / 17:34 Ankara : 1\f. V. Hazine Yunauistnıı'da esir bulunduğu müd- fllali,vı· Hkiıletiıır. 
U. :M. ikinci nıümeyyizi clctinin hizmet müddetine ilavesi di-
Lutfi Yazıcıoğlu. Jeğine dair. 

17Hl/1735 Sivrihisar : Muttalip T. Mahsulatı arziye vergisi hakkındaki Eıwtltıwııderlir. 

Özbny. dileklerinüı nazarr itibare almması 
hakkında. 

1720/ J736 Bolu : Cezaevhı<le SaliJı Mııhkfııniyrt <·czııımım affına dair. 
Nnhoğlu. 

1721 / 17:!7 T>cnizH : PeliHi bağ mn· Tekatit ııınaşı tahı.isiM clair. 
hıılk~i Jo. 70 Mf'meı] Ali 
0?.nğn·. 

.\rlliye "ekıi lı>t iııı•. 

E ıı c· ii ıı ı t'll ri t't Ii r. 

17:.l2! 17:lR HHtHlrı·ınıı : Kiilefli ltöyii Köylerhıe ait otlakiyelerü1 iade~inin Dalıili~· ı· nklıletiıw. 

ıınılı1 ın·ı R. Y. Yılrlız ve h•ıninitH' dniı·. 

1730/1741) 

1735/1751 

(ll'. 

Anluu·a : Ziraat mücade
le müdürü Talat Evin. 
İstaııhul : Bakırköy Ye
ni mahalJe Tayyaı· i so-
kak No. 19. M. Kamil 
Akmcr. 

17-ı7/17fi4: Aııkaı·ıı : Dördiincü no-
ter ıuemtu·larmdan Os -
man Gençosman. 

1748/17H5 Eskişehir : ~nllı hnkiıni 
Ali Noyan. 

174!}/1766 Yozgat : Cezaevi nıah
kfunları naınllla Y nsuf 

Yücel. 

Tekaüdiye hakkmm tam olarak ve

rilmesi hakkmda.. 
Ailesini harındiTahileceği bir v ve 
panının verilmesi dileğine dair. 

IIi.iltümetin :;abit. ve dar gelirliler 
yaptığı yardım ve muavcınetten nınh
rum hrrakılmauuısı hakltmda. 
Bir dereae yüksek maaş Yerilme iniıı 
temini dilcğine dair. 

"M'ıı.hkuıniyet. cezalarının affına dair. 

. 
!:.... '\\ •" ........ 

}~IH'Ülll PlHleıl i 1'. 

Eıwii ı ıı rııı IP< li r. 

E ı ıcümenlleıl ir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibiniıı 
isim ve adresi 

194-

.A rzuhal hulasaı;ı l\!ııamelesi 

1750/1767 Çenrlşgezek Mazgirt Malıilen tekaüd scvki dHe~lı1e dair, I·~ııt"iiıııen d •dir. 
mahkemesi başkatipliğin
den emeldi. Sabri De
mirel. 

1751/1768 Manisa : Camiler hade- Parasız giyim uşya r verilmesi hak. Adliyt> vt•kiılctiııe. 

mei hayrat1 nanıma Jiıı- kmda 
san .Akdemir ve .Ar. 

1752/1769 Erzurum : Yukarı Ila- İl<ı-aıniye verjJım•si dileğin e dair. grıcUmenclecliJ•, 

sanı Basri mahallesinda 
No. 167 İsk ndeı- <Hill'n. 

17tı:!,t1770 'l\•t'enni : _\:keri ı;ıtılP ı•e ll;ırp ıııfıliılii ttılıiı·iııiıı t~f iri ilt• ı-;ıwiiıııeıult>cliı·. 

H ıniii(U hinhaı;ıı Y.iya rıuı~dıır. P<lilııwıııt·ı;iıw dııiı·. 

( 'andı•. 
17;;-t,l l7i1 1 ~tnnlıul - l!'alih : tô nı~r -ı:tı7 sayılı luınunıııı tııtlıikııun uor- BıH'iimrndHdir. 

ilkokul iiğı·ctırıı·ni RPınzi 

Doğımca. 

ııı;ıl zıırncınıı tı·lıiı·iııiıı tcıııiııi clilt•ğirıe 

da ir. 

ı;ıvın'!. 1 "ÜtnlnıL - 1-'utilı : 1ü ncı ..ı:ı."ii ı-;a,nlı kuııuııuıı tuUıikınm nor- Enı•üıncntl(·dir. 

olm! hıış<iğrrlmeııi .\'ı·zi- ıııal zamnun l<'hiı·iııiıı temini clilt•{(iııc 

lıı · •rul•.rıı. 

17:iCi( l77:1 lstnnlıul -~'atih :Hi rıc•ı 

okul iiğı·etm~ni Z eki Ko-
tal!an. 

ı i."ii/177-1 

17:"i ' 17Ti 

17:>!1/ 1776 

171i0 1 1777 

Iili 1/ 177 ' 

J7Ci:2 177!1 

1 ·tıııılınl - Fatih : 10 mt 

okul iiğn•1 ını·ıı i Tn lısiıı 
l~vren. 

ı~ııııılıul - Pntih : 16 nc•r 
i lk okul öğretmeni İsm<'t 
Aksan. 

~unıwrlu : .Ma~irt. rski 
ıtıii ıltleinınumisi 

Öıüh k 
Rıımilı 

t staıılıul: < 'ıığ':ıloğln ::\Iol
lal'!'lli'J'İ snkıık Ko. 41 
~:k\'ld Er~inün. 

:\f ;ı ı·ıl i ı ı : Flurıı mi nıa hal
lı·si _'rı. ~ rınekli R şit 

ı lür;rün. 

Errğ·Ji · Knnırlc>niz: ('mn
Ir ıx-ağ[ eski funiri Tah
siıı A.kman. 

ıl u i ı·. 
J;l."i7 Sii,Vtlı l<ıllllliJIIJI t :tl lıilmnn n or-
ııınl zaııııı ıu1 tc hi rini n l<•nı i ni dileğin 
ılııir, 

.ı.:ı;n sayılı k:unmnıı 1ı:ıtbikmın nor
ıııııl zııınaııa telıiı·iııin trıııiııi rlilri!iııe 

ıhıi r. 
·f:l."i7 ı;n~·ılr kannmın tatbilanın nor
mal zıımana tchiriııin temini dileğinc 

d ait-. 

~liitPı·oıl\iııı ııı:ık ııı;ııı:;;hırınııı vel'ilınc

si lıal\lnndn. 

'l'üt iiıı ik ram iyı•siıııleıı Ye uı·11ı. v •sait. i 
ııııldiyt•tlı-ıı istiJ'ıırlPsiııin lı•ıııiııi ılilP· 

ğiıw rlaiı·. 

T"hniith l't:' de diğı·ı· De\·let nıcnıurla-

ı·ı gibi ıH·tız ;riyeel'k maddeleri t ·mi
ııiıw dair. 

('anı lı oc·uğrnırı salın alııınıası hakkm
tlnki miitaliialaı·ının nazarr itiburc 
alınnııı.•u hakkında. 

1•: lll' ii ll H' ll ılı•ıli 1', 

1\nı·;ırıı ı·ııp1ı•(lilıııiı;ıtir·. 

E nı· iiııı (' llflNli l'. 

! ·;ı w ii ıııı•ndcdir. 

EıH'iiııı<'ııd ·dir. 

17<i:ljt7 '0 Aııtalyıı 1 >zaeviıııle llımlnr ı·ı·zı.ı. '\'İtıe ııııkli tlill'ğiıın dn.ir. J•jıwiinwnrlı-dir . 

ıııahkiun l\f Pllld Çuınuk. 

17G-I/17H1 Istanbul 1 asımpaşa \'Prilcıı ikı-amiy<• lH~cleliııin tczyidi ve- l~ııı·ünırıııli•ıliı·, 
'l'uhtı.ı. Uazi Nımii sııkıık ya lıh· r-v aJı:ıhilıııc•lerirıin tr-ıııiııiıw 

1 o. 3 Sadiye Şrn ve ar. ılniı·. 



Arzuhal sahibinin 
i. im ve adresi 

195-

Aı'zlthal hulô a i Muamelesi 

1765 17H:? 1\aııwı hey : Bry köyü Tarla !arına ta<ıann f Ptmrlerinin tP- Dalı i 1 i?" wkfıletine. 
hnlkınrlan l\frnırt OzdPn nıininP ılair 

176fi ' 17 3 

ve ar. 

Hiirıl : lkiıH·i 1üm nskP
ri crzar\-inde mevlmf 1 
.:\ 1. 2 nci Tb. 7 Bl. rrlc-
ri nden l\f eını>t 'in ıbııhnsr. 

Oğ-lnnıı Wl'il<'ıı iilüın ı·c·zıısı kararı 

hııkkrnılald dileğinin ııauırı üibarc 
ıılııımnsınn dair . 

\.dliye nkrtle1.iııe. 

t 19/18!36 htanhul : Kem.erbnrgaz 1 . VI. 1942 tarih VI' 2243 ayıh ın·- 1~' rak kulemine iAne. 
Jstanhul cJ. Medrük 121 zulıaliıı ek1ir . 
... erif Kayaşe-

1R27/1 +1: lstanhul : Bogaziçi htato.- Bundan böyle Elcktl'ik şirketine ya- ı..:ııt·liınt>ncl euir. 
yon No. 11 N rip ... elam_ tınlan paralardan ayrrca pul paras1 

nlnunnınası dileğiue dair. 

1828/1845 Erzincan : Ilıç kazasına J lı c: kazası JTnsusi ınuhaschc tahsil- l>ıılı ili~ t~ vekıl:etitı . 
hağlt Boyalı köyünde lh- ılart Hnnıcli J<Jrlıuy'ın suçları hak-
rahim Dogan. kınclıı. 

1 29/1 46 Mudanya : Buı·gaz kö- Ynı rlıın yııpılmusı hakkmda. gıwünwıulPcliı·. 

yiincle Re ın zi Torunoğlu 

ve Ar-

JR~0/1~47 lstanhul : 13iiyiik poıitıt- I\'cıh•l'lel'in knznııc; lwnununt1ıı heyau- Bııciiııırnılrırlil'. 
ne cd. B yoğlu ve ! tan- ıwıııt•li ıttükellefler ara. rnda kayde-
hııl not rleri nnmma 4 dihııiş uhnıılarnım cloğru hulunmndı-

nril notet• Galip ningöl {!;ıııa. chıir. 

ve Ar. 
L 31/1848 lzmit : 'J.'Ul'gut ma.hall - ~~·lıit cı~hıllılnıı maaş tnhsisiııe dair. }~ııı·iitıH'ncll'diı·. 

sinıle No. 18 Mt>lıınııl ı ... o-
Jaylı. 

18:-12/184!! nfranbolu : Ulus mdıi- Ot lııki) e ı· mi verilmek suretiyle r•;ıwiiıııeııcledir. 
yeııiua lıağlı l!;lıle~ kö- köydeki hayvıın1ın·ııun In ya.ylayn 
yünJeu !bı·ahim Uzun c.:ık:ırrlnıaslllm t •uıini hııklnuda. 

Çelebi ve Ar. 

J R33jJ 850 .Anka,rn Cezaevinde .Mahklııniyet <'eznlarınm affr dileği- Eıu·iiıııı•ııcl1•ıliı·. 

mnhkilm Cavit Arıtan. ne~ dair. 
.1 H4fı/1R63 'l'rabzon : V aldıkehir - ı\"ıı hiyt' ııtücliiriiııdeıı şikayet. 

n şikdüzü nahiyesi ıı:ı.er-

kez köyü tsmnil ve eşi 
Sad iye. 

!JıılıiJ i.' ı· 'Pkiılı·1 inr . 

184.7/1864 Niksar : Bengiler maha1- Zt>lzı'ledc ederinde vaki çııtlnklık- Dıılııli.H \l'kiılrtiııP. 
lesi Recep Yanardağ ve tnu dolayı .'ıkılması istenih•ıı hımele-
Ar. ı ·iııin tamiı·ine izin verilmi'si dileği 

l ın k lmıdn. 

1848/1865 Ilatay-Kırıkhan : Cum- 'I'I.'kııiit kanunundan istifadesinin te- ı ·;ıwünwnriNlh•, 
huriyet mahallesinde Yu- minine ı1air. 

sut Ziyn Altay. 
1 49/1866 Tokacl : Sorgn hi\kiu1i Hak ız oluruk hakimlikten çıkarıldı- ı·;ıı('üııı llllt>dil', 

Hikmet Sümer. ğmdan şikayet. 



• 

Kayit. Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

J 850, 1 67 Sa ın sun Cezae~·inde 

mahkum Hanife Kaştaş. 

1 51/1868 Uizre : 'ror nı.ahallesinde 
Hüseyin Yıldırım. 

1852/1869 Düzce : Büyük cami 
mahallesinele Muharı•em 

Ko.ytma.z. 
1H53/1H72 .\kclağmudeni : Karaeö

ren köyünde Nuri Efe. 

1854/1873 Antakya - Hatay : Kur
tul~ Cd. No. 256 Ahmet 
Öğüt. 

lb55/1874 Malatya : Vilayet ziraat 
Md. katibi Mehmet Çe
liközü. 

196-

Arzuhal huJasa~ı 

~1ahkenıece hakkrucla verilen mah
kCıuıiyet karal'llıdıı hatayı adli bu
luudıığuna dair. 
l)t·kcr lıeucliuden uıuliyece Levkii edi
leı· 3:32 liı·a 10 kuruşun iadE~ ine dair. 
Tokaütlere 'de olbisrlik kuma~ veril
ınesi hakkında. 

'Muhtaı· intiha'bınıla rey almınadıuı 

intihap ınüddetiııdon evvel muhtar 
irı1 ihap (•dildiğiııden şikayet. 
Bir ıll'l'l'(' maa<;ımın nt'ttırılma nın 

dair. 

)tua!lınııı ııd.1mlnuı ı hakkında. 

1874/1894 Ankara Cezaevinde Jtcılıkiııuiyetuıiu ufiuııı dair. 
mnhkuuı Kazım Şahinler. 

Muamelesi 

Aılli,V(' ,. killı>1iıır. 

..\lal i~·(• wkiılet i tı<'. 

~~ıwiiın<'tııi •ıliı·. 

i.b75/1 9fı ,\nkaı•a Sümerbank .\!iilıeııdis ıncl<tehindcki 4 senelik tıı.h Eıwiiın ıırlC'ıliı·. 

etüt ve tesis heyetinde 
Cıı.mal Karul. 

ı-iline ı\\'l·upa 'd nlü 4 sene tahsil müd
Jeü ilave edilerek baremde ona göre 
hiı· derere tayin olunması hakkıııdu. 

1ti il/ H.lO:~ 1\ iHnlıya : Htilillili muha- Ölü kocası olau tekaüt ınaıışı lınğlan. J>i)•ııüı•t i~leı·i lltı. 

scbr. varidat memuru Se- ııııısr ba.kkmda . 
luhattin Keskin nezdinde 
Şer i fe Fatına Keskin. 

tH91/ Hlll Jludiın : l<}ski cezaevi ıuc-
ıuuı·u AJımet Ali Çe ·en ı\lnhl'\lkııt. lıeıl<'li yerilmesi hnkkmda. T·~ııdiınMdediı·. 

vo ar. 
lx!I~/J912 ls1aulıul : Kadıköy Rıh· Aslteı·lik Jurıuııunun tesbiti He ek- M. M. \'l•kalf'tiııl'. 

tım Cad. No. ~. Jlidayf't, mek knı·m•;ıiniıı veı·ilınesi hakkınıln. 

Şirin. 

1 93/ 1 H 13 Pnln : A nıkut .M. ~nlll'i Malıdut g llrlileı·ıı lHikümet tarafut- J<jn<·iinıi'IHledi ı•. 
arda ve arkndaşlım. dan yapılan yardımın keurlileriDI' de 

yapılması hakkında 
1~0+;1!114 .T. Sb. Ok. Gel. J. Sınır 400 numaralı kanunun t nci madde- J•:ıwi.lnıenı ledir . 

189:Jj1!1J5 

1 !l6/1 H Hi 

1H97/1917 

K. Binbaşr Etcın Ynr
dmıcoğlu. 

tstnııhul: 'l'uplıııı.u• rılı<;
nli mahallesi ('oşkıııı HO

kak No. 20. .AhmPt O. 
Hüseyin. 
Muş : 'ezaevi mahkllm
lan namma Kaysa Kaya. 
Ankara : Erzurum mo.
hallesiude No. 77 misafir 

siııo göı·ıı lın.kkwın veriluıesi rli1eğinr 

dair. 
Birkaç döniiıu ımı.zi veı·ilmesi dileği 

hakkinda. 

.A t't't•diltııel<•ri hnkkmda. 

~. J. M. vckfıletiııc. 

ı •• c ı 

lnzılıat koıniııyoıronun hakkmda ver- Aılliye vekiiletine. 
cliği kararın r fi ile tekrar memmi-



Kayit 
No. 

1H9 / I!HR 

11H9/ 191H 

1900/ l!l:!O 

ı !101 1 ı!);! ı 

1902/1922 

Arzuhal 1\hibinin 
isim ve adre i 

Tahsin Uotar. 

'l'ı·ıılızon 'czncvinrle 

mahkum Recep l' zgur. 
Bin zığ : lzzetpaşa ma-
hallesi Doğu sokıık Nn. 
10 Harndi Dinç. 
Zonguldak : Merkez ce
zaevinde mahkum Ha. an 
Şahin. 

istanbul : C rrahpaşa -
Cerrahpaşa Cad. No. 121i 
Fatma M:uazzez Seski. 
lst anbul : Tophane Iv
lıçali mahallesi ÇoşkuH 

sokak No. 20 Meıııc•t 

Akın cı. 

191-

Arzuhal ImlAsıısı 
-------------
y te alırunatn \'!' hu litıretl • nııığrhı

l'iyt>t iııe ııihny t ,·erilmesi hakknıdtt. 
.Apllıttlisit tı.ruöliyatımn Siııolı 'tn yap
tll'llııııısr dileği hakkında 

:1\lüfettişin y11l 'UZ rapm·ıı üzerine ve
ldllet emrine almdığındnn şikayet. 

Unsmıi ai dileğiue dair. 

11abat>UH}&n kalan ıuu[fıJiyel liUl(lŞI· 

nın iadesi lıuklonda. 

.i\luhtaç olduğu arazinin \'eı·iltııPsİ 

hakkında. 

lHO!l t Hl:!!l .\f.voıı Kuı·.ılıisıu :Bol- ~l;ıll'ıli~·l'f ıııııu.şı tııh<~isine llııir. 
vııdin kıı:t.tıst Kııydo. ya-
ınıız ınalıallesinıl{' Bnlık-

his:ll' kiiyiindrn Mustııfıı 

Y lllllliŞUk. 

)iuanıcletıi 

ı·:ııı·iilll!'lll ı ... ı i ı·. 

I•. ı ı ı• ii 1111'111 lı· d i ı·. 

E ıwiiııı Pııılrı li ı·. 

~. 1. .\1. 't•l<ı'ılrt iıu•. 

E ııı·iiııı ı·ııı ll' ı t i ı ·. 

1!110, w:W ~liı:t.ığ : .\ı·ınıt•ı ttıı fıılı· .\. kı•t'lik duı·ıuıııııııııı !Pt kiki,\ lı• lıiı· l~ıı<·iiıııı•ııdı•tliı•. 
ı·iloısı miitliil'ii )In. tHfa lwl'Hı·a lııığlıwmmnmı dııiı·. 

Arpnrr. 
1~111 1!1 :~ 1 Ri\• l'ihisuı• Bı•ıılikıı~·ıt 1\ıı _,·ıııııkıııııdaıı !;iİkÔ)PI. llııhiliyP \'('k:ılc·tiıı•·· 

köyü ~nit Sı•zgiıı. 

1fll:! / l!tl:! ,\ğrı : Köpktı·nn köyün- Isliıniiık ı·dilııwk istcoııilı•ıı ılı•ı:?;iı·ııu,ııı• lhı.hili~ · ı• \(•ki'detiııC'. 

dı• ı-;:eYki ı•şi 7-iyn(k 'l'l.'k· dııil' . 

ırii n ve aı·. 

1!11!{ / 1!1~-i ~lnrtıı': Kih;ükyı>ııiı•C' ın:\- :4iirglin ı•c•t.asııım kııldıı·ılıııası !ııık- l~nl'iiıııt'ııdl•cliı•. 
hall<' i No. :'i 1\lenıet Boz. lmıda . 

1914/1935 Uzunköprü : Hahiplıo- 1'ı·kııiit ııınııı;;ı lı:ığ-lııııııııı.·ı dilı•;1iııı• l•:ıwiiıııı·ıııll•cliı·. 

ra ınnbııll('si No. ô ~h•md ılııiı·. 

Tetikcan. 
1!11!) l!l:Hi lzıııiı· : ı-:ll'feı·ilıi~nı · iıılıi- (\ı·!'liııı • :~.;ıııı yııpılnııısııııı Jııiı· . 

-.ul'laı· idnre ııwııını·11 ...,'P\-

kt•t 'l'iiı·kcl. 

ı ·: lll' ü 1111'111 ll' ı liı·. 

11\Ui , 1Ha7 Kal'tıiısnlı : Kaı-sl'Hti nu. .\lıillı!iyı•t ıııııııı;.ı lııı~laııııw~ı ılilı•fd l•:ıı..tlıııı•ııdrılir . 
hiyt•siııiıı l,'orlırpnm kii- lıııkJ;ımln. 

yünde Rnlil Etçi. 
1!117 / ln:~ • tstuıı~ıul B(•ylel'ht•yi 'rPI<:ıiit ıııan11ııın zııııı .vııııılııııı. ııııı ı·;ııı·iiııı(•ııdt•cliı·. 

Nı•vnilıııl sokıık o. 4 Alı- ılair. 

ıııct Kiızmı Bnnon. 
Ull '/1!\:l!) lstanhnJ - Jt'ntih : 1 1 li<'J ..j.:lr\1 Slt,\'111 kilitllllll g;lt·C' lıtllUı;;llılJilll J,:ııı·i'ıııı(•lldıodiı •, 

ilkokul öğr('fmt>ni Ke~ı:ıer kl'siiPıı ~iizclc• .ı nıı•..;kf'ıı lll'ılı•liniıı kı·· 

Aloba. ...J 



kayit 
No. 

ArZuhal sahibini.n 
isim ve adresi Arzuhal hulasnsı .Muamelesi 

1919/1940 Zile : Öğretmenler.namı- 'lıevzi edilen kuınaljlarda yapılan EHciinıf'ndenir. 
na Mustafa Özgül. haksız ııttıameleden şikayet. 

Jl).J. '/lHtiU Kustamonu : Mcktupı;u Terfie hak lmzmulığı haltl, Uahiliye Dahiliye vekaletine. 
Nihat 'roruın tay. \'ckfihıt itıcl' b nun im kfın verilmedi

ğina n şikı1yet. 

1952/l 973 lucgöl : Edebey köyü Tapu sicil amiriud n şikii.yet. Dahiliye vekaletine. 
İzıet Huı·asan. 

JfiH/1!135 Uznııktipıü : Habip Ho
ltı Adil Sürr. 

1967/19 8 

1974/1995 

1975/1996 

Bolu : Cezaevinde mah
kfun Hüseyin Zenk. 

Trabzon : Bahçecik ma
hallesi Manaster sokak 
No. 5 Mustafa MaLaracr. 

Hekimhan : lla ançelebi 
nahiyesi köylüköy hal
kmdan Veli Doğan. 

.l 'üfus ntmnuı·unun sul istimalinden 
şikayet ile zararırun tazmini hakkın
da. 
Haksız verilen mabkftmiyet cezasının Encünıenrlectir. 

ııffınn dair. 

Arazi verilinesi dileği hakkında. Encüıııelltlcdiı·, 

Köylerine U.e bir seyyar hekim gön- Dahiliye \·ekaletine. 
f:ı·rilnı<'si dilPği hakkmda. 

1976/1997 Aydm :Merkez kazasma Bil.ıt fasıla 100 senedir ailesi tasarru- J•iıı<>ÜnıcıH.lcJiı-. 
bağlı lıjıklı köyünden fuııcta lmluwm araziuin hiç bit· sebep 
Salih Kozan. jOk ikeıı Joğu gii~;ın<'nl<'rine verildi-

ğinden şikayet. 

lH77; 109A lsbınhul : 1.<\d.ih 40 ucı "-357 ı;uyılı katıunun tutblkiniu tıot'· l ~ııciinıt>ııdrdiı·. 
olrnt üğrettııclli No lı icle mal znmıırıla ra tchiri dileği Jıııklundıı. 
Tan. 

J HH7 /2009 Bafra. : ilir tı M eııgeu
ler köyü Hayı·OıiO Km·t 
ve ar. 

~006/2028 Ankaı•a : Bayram cadc1 -
si No. 28 Cemal ZıJı. 

200R/2030 

~1110/20:12 

Çnııkı1·ı : Daimi f)ncümen 
fizası Halim Altay ve ar. 

Antııkya : ll mtııluş Cd. 
o. 256 1\huıed Öğüt. 

Jııt:ıııhnl : P.e1)ek Küçük 
behek bostan aralık so
lcak No. 9 Nazmi Ünalan. 

'1'. '. vııt<tııdu~lığnıa kıtbulleri hak- Dahiliye vekaletine. 
kındıı. 

, 'illti .\toıkt•ı'iılı•ıı :hı•ıır.ı lıııldwıdııki 
i< o ı·ıu·a dair, 
\ )evlı>tiıı verdiği ktıınn ·lıırm g'Pl'i 

almmaınnsı hıı.kkmdn, 

26 , V , J U-!;j tarih ve 1 Hi:J mınıııt·nlı 

ı,ıı·zuhuliııc t•ktiı·. 

1 :ı. J . 1943 tnı·ih v~ 1 0~74 sııyılı ar
zuhalitH' l'ktir. 

g ı ı ı· ii mı:ıııl ı> tl ir. 

Bncüoıeııdedlr. 

2u3H/~Oti0 htrıııbul : Fatih çarşS.lll• :ı. IX. Hl-!:1 lıu·Üı "~' -!K7. uuııınralı Kı:ıı·ııı·o ı·n1ıt ı1i lnıiştir. 
hası Deyceğiz Cd. No. islitlııyıı t•ktiı•. 
52 Snit Deınıirsoy. 

~()::19/~UOt Aılıı.ıJnzıı.ı·ı ! Akynzı tuı- Oı•mıııdurtnıı ~hdi g-i~ll yel'le~erP.k Jı~ncfınırndediı•. 
lıiyesi Hasatıbey lsJAm~ tnhribı.ı.t yııpıu·ak par·ıı knznnnu gÖl(· 
ye kHyü tlmlihim Qtıv~ menlet·den !JiktLyct. 
Kog. 

:.!04ı)j20f>2 Ağrı : Flski 1crn uıemut.'ü •r hat• ınt>mud~' te :ılıımı.tst dileğine BneÜruenı.leJiı•. 
Öıner Ergin. dniı'. 



Kayit 
No. 

A.rzu.hBl sahibinin 
isim ve adresi 

199-

Muamelesi 

~041 / 2063 HümüşnM : Tnhrira.t ka- ~ 25liraltk kadro maaşlaı-nun verilmesi Eıwümend di ı· . 
tibi Kilznnı Eren ve nr. hakkındıı. 

20~2/2064 nuı·sa : htilclal Cd. Hıı- Teze-rthlnrınıı iplik n-ı·ilıncsi dileği 'l'iMı·et yekaletin11. 
clynkup mahallesi Ka- hııkkındıı. 

meli sokak No. 25 

2043( 20fifi Uoı·um :Sungnrlu ka. -:\1ulıtnr intihııbmıu yenillen ;vopt.rrıl- Dnhi1iy vekiılctiııe. 
za~t Büyftkgülpıner kl:l- m:ı~r rlileği hııkkındn. 

yii Hayder Gökgen ve 
lll'. 

~O,ı.J.j206li j\'liliu-ı : 1. C. Z. lııınkası 

a.janısı müdiirü Liif fi 
Ünal. 

2047/ 2069 Çerke~ : Yeni mahalle

sinde .A.hırııcd Alt ca. 

~04ı /2070 Pımırbaşı 

halle inde 

maı. 

: Güney ma

Zeynep Yıl-

211()l)/~OH8 J<}ıskişehir : ArifiyE> ma

lııılle~i Koltak sokak No. 

2067(2089 

2068/ 20!)0 

:3 Lüt.fü Zaim. 

I'at.ııos: Değirıneııci T v
fik Çevik . 
.Konya ı Çrlmkçılaı· cad
d si No. 41 Mustafa Ke-
çcci. 

Hat-I'ın d('rrı•(•sinin tayini dileğinin l'.:n ·iinH'JJflcdiı·. 
ıııı:;r.arı ilihar aJıınnasmıı (laiı·. 

tı: pıı.r.nrlıırılll sııtıla<-nk diye aldtkla- Eıw. iinıemlf'diı·. 

rr h.-.·rt•ste nıhsat.mı SlliNtimal eden 

nı li tea hhittf't1 şikil.yet. 

Bşinin killan eezllf.nnın t cili veya 
gündüzleri ıwrbest bll'ııkılmaın dileği. 

ne ılair. 

Eskişehir'in münasip bir mahallesin
den urazi -verilmcsile elbise ve sair 
lıakhırdan istifade Pttirihnes1 dileği 

lınkkmda. 

Hitkimd •n şikiiyt•L .Aclliyc vekaJetine. 

ll rndck mali~·esiııcc talıakkuk etti ri- J\J ııliyc Yekiil etin<·. 
lrn l<a?.anç \'crgisiue dair. 

20G9/20Hl Konyn. - f a.ranıan: Haş- Hiit~:P erııııııı•t inJt' u:unııııı kııyıllı El1<ıünwrııl dir. 
kı ı;; la ı w h iyt•si miidü rii ola ıı lı n n·rı·ıı !ını m verilıııt•siıw ıl;ı.iı·. 

~[ustafa Dural. 
2070/20fl~ Adapazarı : Çıracılaı· so :ılilli ornıanlın·llııu kaı;nk kııfiyuf yn- 7-inıat ,. k:ilct.ilHJ . 

. kak Nu. 5 Seyfi Onön. pılclığından şiküyet. 

2071 / 201J3 Kütahya : Sabtııı<·upnı:ıt• 30 - +O .-enc evvel saluı aldıldıırı f.ar- l>ahili:n vel<iiletine. 
nalıiycsi ihti~· ııı· lw,n:fi lahırın t'ski :-ıahiplerinin haksız mü-
ii zaltU'ı. tl u h al •:{m den :;;ikayet. 

2077 /20!1!1 Au kara : CdH'Ci Ahidin- 1\rznhal eııcüıııeninin Yf.>txliği kııra- Bııc•iinıeıı(lt•tliı·. 

paşa l<öşkii ml e ~2 nci ı· ın i u faz etl ilnwdiğiııden şikayet. 

20~Hl/2121 

2100/21~:.! 

2101 / 2123 

rnulıu:lJcre 'l'b. Komutanı 
hi n h~t E nı in Ol'lcnl. 

Ankara : Altındağ ma
h allesi 1'elsizlcr eivıı rı 

~o. 1004 .Mı.ıhmut Zeybcl. 
Tokıı.d : Nüfns haı;;kl\.tihi 

Tayyar Giilter. 
Eı-kjşclıiı· ı Ce.ı .. :ı vinde 
rnafvtiım 1\J. Nat·i Aksoy. 

.\sk t· hnluııan vğlundfltı dolııyr t!Hı- Dıılıiliyto vekiıletiııe. 
ıış vt•rilıw• ·i hnkkmon. 

1'Pr·fihiııin tl'nıiııinc dair. ı.; ı w ii ll IPI ıdNliı·. 

- . 
( \•zasrhpı t c· ili \'\' tahliyesi 11He.ğint.> Eneümenderlir. 
dair. 



Kayit 
No. 

ArzUhal sahibinin 
isim ve adresi 

... \rt\·iıı K·ki (~orulı 

mek1npı:11su ~<'Vk<'t Yrı. 

clmm. 

Ar;ruhal huliı.ens1 Muame)e.,i 

~lill'l';, :,al<'lığı hnksızlı!dıı.rın tamiri Bn<~iiııwnrl<'niı·. 

lımnısnnclııki dil ldt>ı·iııiu nazarıı ulın-

nıasr h•ıkkında. 

~ıOa/:!12.1 Brlcin<'aıı : XVTIJ. Koı·. 27 .lY. 1!1-t-!l tnı·ilı vı· 1~07 ımmımılı Eıwiitılı·ııdt•dir. 

H vv. H st. Md. Bıı 'IJ, Fu- ııı·zıı hııliıy ekti ı·. 
at ('anman. 

:!1-1-:1/216!1 İzıniı· : !nönii. cad. No. 
320 Ale Oı·EI Depas. 

:!lHj:HiıG Bli'izrğ : Akpıntır nahi
YC'!Iİ Yiimnü Kulu, 

f:ı;ıiniıı izin ıuütldetiuin askeri hizme- Jo:ıwiinll'llılNliı·. 

tine ~ayılnıası tlileğine nair. 
HnzineyP olan borc~ için mü adere l~ıH'iiıııtıHlc·ıtil'. 

t•ılilen tar1alaı·ım kurtarmak için 
lıoreuun ödemesine miisaıı.de edilme-
si clileği hakkmda. 

~145/2167 l•'etlıiyr : Gökı:e köyÜ 'l'ruifiyfl l<:ıraı·ının l<ıılrlll'llınnst dile- J•:ıH·iinıcııflcdir. 
Rtanley Pa terson maden- ğ-i ne dıı iı·, 

lerinde Muharrem Kö ta-
pen. 

:! 14-lt/~ 168 Dolvaclin : Dfıva vekili 
Hulfısi Ozsoy. 

~t.ı7j21ü9 !ı-ıtanhul : lstinyeclP Vau 
nılii sah1k'1 ınerhnm Bay 
Ali yahsıııcla Nryyir ~f'J' 
m et. 

Jılüı-ıttıl'irCieu tliikkamnın tahliyesi 
dileği hakkında. 

Jı.lıuışınııı ın·ttll'llırııtRl elilt-ğ-i hnk
kınclıı.. 

l•:ıw ürıı ı•ııı lcdil'. 

Eıwü 111 pıırlı·di ı-. 

2HH/2170 Bahhsir : CezaevinJe .\ r. tııltıuine dail'. Kal'!ll'lt ı·ıı ptcitilıni:;ıtiı·. 

uıahkfı.ru Hüseyiıı. 

2140/217 l 1stanhul : Beyoğlu Pan- !(i . III . 1S43 taı·ih ve 2R2 numaralı 1 ıtrıll'll nıpfc·clilıniştlı·. 

'.!<1 lt ı Hilezikci stıl<ak o. i!~tidasına ektir. 
1 OC IJayı·i Ham arat. 

::!HI~/2:!H Ayılut : Cuwlıuı·iyet lllıt- .Mt>dan nuı.işdlc·ri olan l'iJanhk ve l<:nl'iiııwııdrıliı·. 

hall ·inde Koşana gö~- lı:ıhc:pnin haı·ir. olıııınınnıası hakkınfla. 
ııırııi MPhınet. Ali Duıııını. 

:.?J!);I/:!210 Yozgat : Köseoğlu ma- 1~ . lY . 19-!:J tarih v<1 10+2 ıııınHı- 1\ıır·arıı ı·ap1!'dibııiştir. 

hııllf'si Akdağ nıneleni es- ı·alr arzuhaline ektir. 
ki iıılıi13aı· D1<1111\1l'U Mrb-
ıııt·t 1\ılrı:al>l<ııl. 

~I!H/221fi Dei'J.uıııın : As. Pos. o. 
2672 yiiıbaşı Bf'hııcclclin 

Erya.şn. 

~l!l.i/:!~17 ,-oıı;g:ırl : A~Ji,\·e ITnknk 
hal<inıi ('c·lfı1('1tin Tıışpr

nıır. 

2lflli/2:!JH tznıir : Mı>uıcluhiyc nın

ha1lesi N:ıınuzgah yokn
şu Lehlehici sokak No. 
24 Azime Özkayım. 

2197/2219 İzmir· : İnönü cad. No. 
::\88 Ester Suha.rni. 

Bytıııtı " pı·aınil ıııaaşı almakltı l~ııl'iiıııl'ııı1t'diı·. 

l,!iiı·rlü~ii ,nılsıır. hnrc·kC'ttPn şikayet. 

Zrı,\1 ı·dilmiş olıın tf'l'fi h11klomn ve- Erwümı·mlı·ıliı·. 

rilıııc·si dileğino clait•. 

Y oıı;uslııvyn 'n n. 1 Pl'kettiği eınyalin l•iııı·iiıııı•nılc·ı 1 i ı·. 
hcdı•liıw nmkalıil Hükümet tarafın. 
ıl n n yarCiıın ec lilnıPsi clilcği'l}o dair. 

Eı;ıiniıı a.t3kerlikten fcrhhıinin tenıi- J•;ılc·iirncıulrdir·, 

ııine dair. 



Kayit 
~o. 

2HI / 2220 

~ ı !J!) ~~~:.! 1 

Arzuhal ırcıthibinin 
isim ve adresi 

Bu ı ·ıs a : İsmet lııönü cd . 
1\'o. 2-1: iyazi Ertuı·uıı . 

ı\lalatya : "\kpınnı- ma-
hall si ıııiiıııı·ssili Hekir 
Ürs ve Aı·. 
Huı-sa : Posta kutusu ~o. 
47 Ömer Azi~ ~aıuıldmll'. 
tmalfıtr harbiye ı·slıak 
.Ayaznıa könıür uı·akhın 

memuru ::! ııı·i srııı f kd P

lwdı·tı rınıllıl ı\ı-if llikllıl'f. 

201-

Aı·~ulıal lıuliı~a'>ı 

'l'rkııi.it. ıııııuşlııı·ıııın ar·t tu·ılııınsı hak-
1< ı ıırla . 

l>ı• ı'ıtiP sn~· u lwıııli iı;iıı Jii~nııılu ı:ı

lllt•ııtoııuıı n· rilııı~i hakkında. 

~Ürg-Üll Cl':t.HISIIIUI t·t>fi ilt• LllÜst•hJıiplt•

l'illİit t •cziycsi hakkııırla. 
Tcrt'ihiııiıı !t-miı1i cl ıl 'ğiıı<' rlııiı ·. 

..\hıamclesi 

E ı ı di lll PH• ll.'• ı i 1'. 

EıwiiıııPrı leıür. 

E ndi 111 ı• n• lı•ı 1 i ı·. 

J-: ll I'ÜIIH'Itl If> ı] i ı· . 

221:i / 22!J7 lstaıılınl : Not('!' ~iİI ' <',\"- Xotı·ı· kanınııııınıı tadili hakkıııdaki r·:ıwiiııwııdı"liı·. 
yıı ornıııucı 'P Ar. lıh ihnıım ıııiizal,eı·l'~iııdr Jilı·klrriııiıı 

22lfi/ :.!2:1S lstıııılılll : nalttı liman 

('addrsi ~o . 62 X ' rliıııe 

!rgcc;. 
2:217/~~;m tstaııhul : Ht>ı:;itpııı;;a ııııı 

hııll ·si :\o. !10 Tliisııü 

Hossiıı ;nıl Şcle. 

2:!1._ 122-1-0 g]i'tziğ : Vmı lıııtlr inşa 

al lıuşuıütliiı·liiğüııdP kfı-

ııaır.aı ·a fllınııınsı lııtkkııı• la. 

Yl'ııidı·ıı ıııaaş tahsisi dikğiııt• dııi1·. 

Pı·ı·iı;:ıın lıalll•riııi diizrllPhilnwlt,ı· i iı:in 

vaır.iyPt lrrinin tH.ıv.am nlııuııası lınk

knııla. 

~1 iiti'V<'ffıı :wni ilc kl•ııtlit>iıH' n•ı·ilt•rı 

Pllıis . k n pıınla rııırn gt•ri ahnııııı nın sı 

ı ·; n ı· ii ııı • · ı" lı • ri ir. 

ı·; ı w ii1ııı•ııd "' 1 ir. 

1ip .\srnı ~ahinknyıı yıı- dileğinc daiı·. 

~:! Hl :!:! ll 
nınıla Vet'iht' Akıloğaıı. 

• \ııkn1·;ı .\ııııfal'talıır 

ca.ddt'. i ·u. :!fı1 ;:1 l,iııcln 
Kı· esp i. 

1\oı·a · ııııı rı·ı · ikıt iziııiıı nskrı-lik ıuüıl- J •;ıwiiıııı·ııılt·ılir . 
ı1ı•tino ı-:nyılınnsı YH lt'l'lıisi. hakkm -
daki dilekleı·iııiıı ııaznm altııııııı:-.ı 

hakkmda. 
:.t:!22 :!:!-~.J- . \ııkııı ·n : Tııhııkhııııt• ('ıl. 1\ııı·mmıııı izin ıııiiılılı·tiııiıt fiili hiır.- ı ·;ıwiiıııı•ıııll'dir. 

22-l5/22fı7 

• 

nl'ıttdt't'(' sokıık .r\ı.ı, .ınıi 

• nlıı k .ran. 
• \nknı·11 : .). (;ıı . Ko. lık 

t\Tat lıııa iit:iiııdi sınıf lw
s:ıp IIH'nınrn tsnıa il Hıık
kr (h..ol. 
.\nlwrıı : Ikinci icnı l\1. 
M. 7066 sicil snyrlı Hıılı 

mi (her . 
. \rııt: : lsl\ifp kii,\'iiıııle 
. \~iz 1\cohPli . 
c:ı'rlH·!i : ~nı:ıık kiiyü Aı·if 

('ukı;rtiıı. 

t•;ski~l'hiı· lsıııı>lpıı~;ı 
rıııhi.n'!'li Mı>ı·irliyP kiiyii 
:\lt•hnıet T\iiı·oğ-lu Y<' nr. 
lst 11 ıı Inı 1 f,'ıı kuııı lwı lıır• 

n. Yl.'ııihıın ı 'o. :3:3 F't·h
nıi Aksoy . 

tııl'fiııl' sıı:nlııııısı Y<' h·ı·lıisi ılild~iıtl' 

ılnir . 
lstifnsıntH kt>ı•ııleııı:n·kii.rı nılılN1il<'

n•k ımııJ . ııı g'<'t;<'ll ıııiiıldl'tiıı Jıir.IIH!Ii 

nc sa~ ılnınsı tlill'i!i hakkınrln . 

Y l'nit!Pn anı ka !lık si la.iındt>ıı dres
I·· tutulıııa.ı-ıı rlilt,ğ-i hnkkındıı. 

Jl nziııryt' .ıif ımıır.iılı•ıı nı·ifııtt'si lııık

hakkııttla. 

('a.yıl'!ıırmn pl konnın Id ıın surfr nıızar 
ı• ııilııwsi lınkkınıhı. 

l't•lı•ılirı• ıııııııııı.ı Ral ın ıılnıan lıuğdn:v

l:ıı·ıı ıhıiı·. 

ı\1 . .)1. \' l'kıilPfiıtP lıtıthhiit t.'ffi~i iplik
irı hııltkıııtlııld tlil ğine dair. 

Eıwiiıııt • ıt• Ir• 1 ir . 

~1. ~1. nlc'fıl<·tiıw . 

Eııı·üm f'ıtılPı 1 ir. 



Kayit 
No. 

A rımlıal sahibini u 
isim ve adre i 

:.!2fi4/~2!31.i lstaubul : Beyoğlu Kul
oğlu soknk No. 4 SAbri 
Can Şamoğlu. 

::?~(iH/2:!90 

22119/2291 

~270/22H2 

2324/ 2346 

~:~36/2348 

Ankara 'I'. O. Ziraat ban
kası Ayniyat muhafızı 

Eıııin yaronda Ahmet 
Ek e. 

Konya : Abdülaziz ma
hallesi Şirinhanım Çeş-

uıe sokak No. 2 Caf.er 
Sadık Aynıan. 

Malatya Cezaevinde 
mahktlm Dm·sun Gül-
çek. 

İRtanbul Kasımpaşa 
Calllükebir ıuahalJesi Çay
danlık sokak No. 18 Me
met Küçükyıldmm. 

İ-stanbul Bakırköy Ceviz
lik mahallesi Ifuban so-
kak No. 37 Adil Doı·a. 
fstanbul : Küçükpazar 
Hacıkadın mahallesi Ka
tip çelebi sokak No. 28 
Ayşe Elçin. 

2~27 /2!'JH Ayıhn : Kmtul~ ma
ha ll esi No. 54 Mehnıı>t 

Rmin 'Eren. 
2:-!~8/~:150 l'şak : Miıh11lrr f'Pıııiyeti 

THiseyin ve .Ax. 
~:-129 ;~:3G 1 tstnıı hul : Ortaköy De

ı·ehoyu Meşruhat sokıılt 

No. 18 Ziya Özgürel. 

2396/2418 İstanbul : Üsküdar ~'op
hanelioğlu Koşuyolu No. 
66 l\fihl'i Koka. 

~397 /Ul!l ;\ntalya : Selçuk ınahal

leııi Cephaneri Hüseyin 
Avni. 

2398/2-!20 :::livas : Hacı Iem •t ma
hal sinde Mcmf't Hilmi 
Pekel. 
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Anmlıal hulfuıası Muamelesi 

.Maliye vekaletinin 385fi sayıh dos- ~. 1. M. \'Ckiilctiıw. 
ya~ıııın tetkiki ile vcı·ilıııesi icahr-
den tıızıniııala mahsuben 73 sayılı 
t•\•iıı Ilazineye ait hisse:;ıiniıt verilme-
si rlileği hakkında. 

])ımıim hal't•kô.tınrla şrlıit olıın oğ

Jundan dolayı yımlım yapılnıası di-
IP~ine dıdı·. 

J fnlcflı'l'i taı•afındau yııpılaıı lıat.alaı· 

yüziindPn maaşma konulan lıaczbı 

kaldıl'llnıası. hakkmda. 

Müclüdiııiiu fmmllan ist.iraue cdc
nık tasdildi ünzasmı üııha etıııcsiıı

tl •n ılolayı gördüğii ecza hakkında. 

l\lnluliy •t. ııınaşı Yerilıuesi dileği lıak
kmtla. 

l'ııııı lını·iyı>l kaıınnlarıuııı halısetmiı;ı 

nlrlni{ıı lıtıkııJm saı•ihudıı rı iRt il'ııdo 
t'lıııcxi ılileği lıakkında. 

'J'('kaiit ınanşınııt arttırılıııası uilcği

ııc <la. i ı·. 

}:ı w ii ıııı•ııı 1 Nl i ı·. 

ı•:ııriiıııentl ·di ı·. 

E ıH·iiı ı w ııılt•ı li ı·. 

Rerbest isi n in ian Mi ilc memleketine Eıwü ıııl' ıtdı•d ir. 
gitnıexiııo ıııii.•ıııaclo rdilweHİ ha.k-
kmua. 
Parnsız giyİnı eşyası l' el'iluıı>si dile- l ~ııdinırndrrlir. 

ğino uaiı·. 

Eski kanuna göı·c tckaüt Nlildikle- Erll'iiıııl'ıtdı·<lir . 

rinde n h u gün k ii n hvıı 1 karşısnıchı 
krııdilorinin de rıaıaı·ı i1 i h ımı n lın-
ıııa:-u dileğine dair. 

] fidcıııatı VI\ fAniye faslınd<ıll llli\3Ş J•;ıt<'iiıııt•ııdt•cliı·. 
fıılısisi vt~ya ikrıtıııiyc vcı·ilıııcsi nile-
ğ-i rı e ıinir. 
~-\ı·z1ıha 1 cnrüıııı•ııiniıı ı1!1ııııııw ı·a lı ka- l~ıwüııH·ııd•·diı·, 

nıı·mo vakı itirazlun hakkında. 

li scııc Şal'k vilıiyotlcriııue il'u.yı vazi- Eııeiiıııı•ııdedir. 

re ettiğinelen <hırp vila.yotlcl'indcn hi-
l'iu naklini istediği. hald · dile-ğin na-
zara almmaclığındaıı şikayet. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

(.' ııııl<ın : Yeni Ma. Ge

c:it ~o . No. 1 .:\Tiize~ryeıı 

1'ii:t.c. 
l,'ııııkın : ~ ıı lııııı (i zü mı 

ldyc•siııiıı Kamış köytirı 

den IJalil Bnyrnnı . 

Ankarıı : Saınınıpıızaı·ı 

Kunıınl fırnımdıt Ieıııet 

Nar ı ku mı ı;;. 
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'l'i fiis hıt.kkıncla Ankara radyosunun Enl'iim<'nıieclir. 

ü~iit h• riıı i dini i~·rhil ınrk için gündüz-
leri ele reryıın verilnwsi clilcğiuc ılair. 

~lıl'ııyi Devlet kararının kaldırılması- l>ahi : i~ r \' C'i<fılctine. 
ıın dcıiı•. 

skl'l'i Tem~·iz mahkemesinin knı-a.ı·ı- Bıwiimrııderliı· . 

11111 ı ·c•f'ille dniı·. 

~-10:! ~-l~fi \ ' an : Avukat 1\Tnhmut ~fıılıklınıiyet <'<'Zasıııın r~ l'in dair. Eııeiiın<'nrl dir. 

Nedim Kaya. 
21n:v~ ~:W Uı·t'a : Yn~nl'pnşıı l\lu . 

~..j 11 /:.!..J. : ı . ı 

Post ane .A ı ·. ı o. 1 () !)r\'-

kcl Üzyıı.,•uz. 
N i Yı' l't•k : Y i.i c• ı•ıni nı :ı h n 1-
lt•si Hüıwyiıı Oynııtn . 

. \ııkuı •n : Divunı ııınha· 

-;plnıt ıııc•nını·tı i\ li .'ıı ip 
(:iikhmı. 

lspm·ta : ( >ı · lıı nııılıııll{• 

~o. ~02 Knclı·i 'T'nğhı. 

l>ıtanhıı l : •rnpknpı hııı · iri 

'rııkhr·i l c • r D:wııt pıışu f'cl. 

11. R lhrııhim Oktem. 

lsl:ıııhııl : Rnılfık ve ı'y-

Enı11i~' L'l i uınıımiye 
ıl ni ı· . 

N•znsımn refine 

1\ n~· tııaknm ve holcd i~' l' ı·risi n in sniis-
1 i ınııl iııdt•n şikiiyel. 

l\lıılııık<'ıne ııl1 ıııdn. kaldığı müddetlc

l'<' ııit nı:uışlıırnını vrl'ilmesi dil ğine 

1laiı·. 

K\· iıu• nınk:ıhil lıil' r•\' Yrı·ilnı<'si ilileği 

hakknıda. 

'fıısn.rı11 [nni!a h n ]mı n n t ll rln lıH'lll kE'll
diHillr lt\<ırili için gereken nınıını elrnin 

~· npılnııısr dill"ği luıkkıncln. 

~(i . V . HI-ll ı kıl' i h w :1217 ınımaralı 

Encümendedir. 

Dahiliye v<'knletine. 

gnr· iiıncndediı· . 

Enrüın!'nd dir. 

• ·. 1. f. yekiıl<'t ine. 

EncümendNli ı·. 

lıım h:ıtık:ı.-; ı nırnını•tt ~r. :ıı·zıılınlitıt' ,•ktiı· . 

Nm·i niil<'t. 
~H:! '2-4-!l:i 'rrnl)zoıı: {nc)n 'nın Gal

yanmesolıoı· Kö. Resim 
Eyuboğlu. 

2473/ 2496 Kmkhaıı Arapali kö-
\'ündc A ı·i f ('n pm. 

~-17-1 /2 W7 .\ıılnır:ı : Mcmıırlııı· koo
pc ı·ntifi arka. r Ali Nuzıni 
Ap. kat :! lk İhsan yıı 
ıınıcla Iliisa ııırlti n Er
türk. 

2fi() 1/ 2524 Molntyıı: tııönü mahalleo;i 
Riüeynınn Eryüz ve ar. 
l\lıılnl~·n : TI:ı.<;an. Y!'t.gi -

mq.•, 

Pıılıı : Heydili Rııhin. 

llıtt.inı• laı·al'rmlıııı m:ıthıhnnnn veril- Eııciinıcnclrdiı·. 

ııw~.~i iiP ilfım :llıkiinııııın iııl'nzr ıiil('-

~iıır dair. 
Kınakol krınııılıınınılmı şikayet. l>cıhi;iy(' \' ı•kiıl<'tiıw. 

_ \lh:ırlık l'iillıc •si nıa·nşnmı Inmam ola- Encünwnd••rliı·. 

rıık Yf.'l'ilm<'si dileğine dnir. 

1 >evle ı de ın i ı·yollarrıırn hn hı:ıol ı· riıw 
ıııtidnhole <:'tlilnırnırsi dileğ-i hııkkında. 

Devlet clı>nıiryollat•ınra bahçelerine 
ınüdııhale eılilnwıne. i dileğine dair. 

Knen:-ııııı ())dü.ren katillerin bnldnru

lııı·ıık tN•ziyelerinin t('nıini dileği hak-

kındıı. 

E ıli'li ııı rııı l<'ıl i ı·. 

lktısnt \'l•loilrtiııc. 

liiııcii llll111 dr ıl i ı·. 

2r\() ,l j~fi~7 Eı·znı·mıı : }{umcu suila Tcl{oütlii~üııiin ynpılınıun dileğine gııeümendedir. 

mahallesi No. 43 Hüsnü <laiı·. 

Torun. - . 
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:_!.-,~·! ~.-,-.~.-. llııtiH : (:iiknğ'lıııı ııalıi,\l'- nalınl:ıı ·ıııı iilıliil'<'n kıı1il1 rin buldu- IJnlı i i.\ l' \'Pkiıl<'tiıı(•. 

ı->iıw lHığlı Ktıt'U<'<t köyüıı- ı·ıılııı·ıık r•r;.•Aiandll'!lııınlıın dileğin 

ıle ~\li ~[uı-;noğlu ve Ar. dııiı·. 

:.!.i:!:Jjı:'l4fi lı-ıtaııbul : 'l'ahiııı Aııa .lllfılfıli.'•pt ılııı·tııııu lıakkıııılaki ıli- J~ıı('iiııH • ııı!Pılil '. 
ı;l'şıııe suknk No. :l- 4 Ap. 1ei{iııin ıııızııı·a ıılııımasıııu ılnil·. 

lhsan Kal'aınaııgıl. 

:!G2-+/:!~ı~l l> uı-eııılr :~\sudi köyü v Jn~el<·ı·inill 1eıııiııi dilı·ğ-iııc· ıl:ıir. i•:ıll'iiııı ııı!Pdiı·. 
Oı·kö.vü ih1iyaı· heyeti 
ııaıııma M evlfıt Enlrııı. 

:!5:.!3/:.!:i-H~ .\ııkaı·a : Yl•nişrhiı · palııı-. K<•ııılisiııe nı·ilıııı·si l'tıııwlil(•ıt lastik- Tiı·;ıı·d \ ' l'l\iıletiııe. 

otı•li . ro. :l:> Lfıtfü Eı·giıı. l!'ı·iıı lııı~Jwsıııa ''l't·diı·ilııır,k i~truildi-

ğ-iııdt>n şildiyPI. 

jfi:lli/::!.)-1!1 .\akaı·a : .M. :M. Y<'kfileti 'asıp tmıhilıi ılilPğİı](> dair. :H. ~1. \'ı•l,iılPtiılt'. 

ıınınarnlr levaııın 1 ert İtj 
lwnıisyonu sınıf G hr.<ıap 
ıneııımu :\-1. l•}ııı in tlüııii

aydın. 

nolu : XotPI' rln ire<ıi ya
ıııııda ılit\'11 \ ı'ltili ( lsıııaıı 

'!'aşkın baş. 

Niğcl : l•~ıııt• ldi ol'taokı.ıl 

lws:ıp ıııı•ıııııı·ıı Aı·if 11-
rlız. 

, \\'lıkııtlık hııi<l<ıııııı 1ıııııııııınsı ılileği 

lı a !dmı r1 a. 

'J'ı•ka iH ıııaıışnıın ınııliıliyıı1 dı•ı·N·csi 

iizcı·iııılPıı \'!'rilııır.-i ıliiC'ği l1akkınıla. 

( \'1\al'\'i ıııııh- l'ı•znlarııııll a t'l'ı hııkkındıı. 
kfııııhın ıınıııııı;ı ı\ı ·il' .As

lan. 
%oıııı,·Hhlak : Baştııı·la ınıı
lıııllrNi , -o . ..J. ('ete ı·risi 

Kııı·ıı Ralilı. 

.ı\lacı.' ınlısisi \'l'Yıı ııilrsini g<'~İıHliı·e

l'Pk !!'Hyl'iııırıılnıl yeı·ilııırsi tlilt'ğin<' 

rla i ı·. 

l·:ııı·ii 1111'1111 ('1 ı i ı·. 

E tıl'ii ııı {' ııı ll• ıl i ı·. 

E ı H· ii ııu•nıiNI i ı·. 

E ı w ii ııı l'IH lı·ıl i ı·. 

:!f>!lK/~fi21 ' l'okaıl : t'uıııhuı·iy,•t ıııi.i.ıl- Jliıkiıııl~q· knııumunın 12:!/:1 ~lti. ne .\dli.''l' \'l• küiP1iııe . 

ıl!'ittııınıııiliğ-i kfıt ihi Mu h- gÖt'l' <·t•Yaz olıııııdıi!;ı hııldt' lwııı ılerı'l'<' 

ıııııt Barı.nı. 1l'ıızili "• lwıııdı· 1ahrit c·C'zalnnıım 

.ı\ d 1 iyC' Hkiıl !'1 iıH'(' lı i ,.d en tatlı iki 
Juıkkııırla. 

:!~ıH!I/~(i:!:.l llııf'lm : 'l'uıın ıııalınll<'- ~:l. 1 . 19.J.:l tnı·ih \'t· 14 ı rıo muııaı·alı l·~ııı·iiıııı·ııı!Pılil'. 

siııılt· No.~ llüsp~·iıı Kay- UI'Ztılı::linP rk. 
JHlk. 

:.W00/26~~ (.'anlol'r : ~t',l h sııınn 'l'a.lısildar tıınıfıııılıuı yıığııın <'dilt'H 1-:ııı·iillıı·ııdı•ıliı·. 

nınhallesi . •o 7 .• \li 1't·ki;.:. zahiresiııiıı iadesi ilt• tahsildal'In f'<'-

znlnndınlııHıst ılilP~inr daiı·. 

2H01/~fi24 .A1ıtakya : ~eııki.iy ııalıi- Koınisrı• ıııtıaviııiııden şild'ı.Y<'L 
yesine hağlr K ıı n1sıı lımı-
lu köyü İsınail A Y<'t. 

E tıl'ilı ıı ı.·ıııletl i ı·. 

:woı ı623 tzıııiı· : nayı·ıı.klı 1617 <'i 

ı;okak No. 9. M. ~iikl-ü 

Endeniz. 

~\lsunrnk ist11syoııııııda Ü(•t·<'(]c İ!!iih- };ııı·iiıııcıııll•ıliı·. 

uanuna tlair. 



Ka,) iL Ar:mlıal salıibiılln 
1\o. 

2603/2(}26 tıkara : Dil - 'l'aı·i h -
Coğı·a(va fa kült si .Aıı

t.ı·epoloji enstitüxü oda
msı İsmail Çabaıı. 

:WO..J:/26~7 Ankara. : ı\1 eseı·ı·pt ot e
linde Adryıııuan eski 
ınal ıııüdüı·ü 'fııhxiıı llt>
tar. 

2G03; 2ti2 Zonguldak : Devı·ek -
Hasan · Yeşilhaş n• A ı· .. 

2H01ij:Ui29 'J'ol'lıl : Kaledihi mahal
lesi 'eliil Üçüncü. 

2607j 2{);~o lznıiı· : Mahkfınılaı• mı

ınma cezaevi nıahkfııııu 

Zeki Akman Y a.ı·. 

205-

A t'Y.nlıal hulfısaRı 

Iaaşıuru aı·t t ıı·ılın::ısı ılileğ·i ha kk w
da. 

j!) . Y . l!H;i tınih \'C 1917 uuuııit'I.W 
aı·ımhalin ektiı·. 

(,.'nyt~tuııa ııahiyeı.iııin ltazıı haline ii
mğ ('tl i lı n sine dair. 

'l'e' liyet Yakfıua E'·kai idaresi tanı
fıııdn ıı viı kı mü da hnleniıı ı·efiııe d ait-. 

Mahk\ımiy t ct'zalnı·ınıu nffma dail'. 

~ftuıme1esi 

l ~nı·ii nt <'Uel P• li ı·. 

Eııı·ii ııı eııı leıl i ı·. 

1·: ı ıı·ü lll t'll dt•d i ı·. 

l •:ııeiiıııl'ııd •tlir. 

:Ui09/ ::!(i:l2 l'fa : Halk namına Re- Valinin iaşe husnsuHcla 
ı11ü~külattan şikayet. 

gösteı·ıliği Dahiıi~ l' \'eldilt•tiıw. 
şit Galal ve Ar. 

:!(iliJj:.!n:ı:J J>ntn o:-. : .~l,ı:n,·iı·ıııı ]{ii- Kıikiıııden şikilyet. .\dlı.no nl<:ilt•tiııt•. 

yü Tahiı· , ait 'l'ııtnı ·. 

2H3:ij2(ili0 1sta.ııhııl : llnyrlaı·pıışıı ;ııaili iııhidaııı di~·e belecli~·e tal'lıhıı- l>alı i:iyt• HkiıiPtille. 

11ırahiıııağa ı:t•şııw sol<nk 
No. ]1. ırelınırt lü>ıkiıı 

polat. 

du n yıktırılan t•Yiııiıı lawıiui dj leği

ııe dair. 

• 
21)36j2Gil1 Af1aııa : 'riearel. odasr Aı·Y.nhal eıH·üıııeıliııılo hulunan 2 Dalıi ;iy" \'!'k;ılt•liııe. 

tahmin bürosu ııH•ıııııı·n IV . 194:3 tal'ih \'t' < 7:3j 81i7 nııııını·alr 

Durmuş <lzkını . arzuhaline ektir. 

~H:l7 ~Iili:! M eı·sin : Ma hımıc1iye mn- l!~kiyeyi ıııüclıleti l'eza ı ye. ııı ııı affı- l·:nı·ii ıııı·ııdı•dıı·. 

lınllesi Hast:ınl' f'ıl. 50 na dair. 
nci sokak No. 25 Osııı.ııı 

( liiıııliil'. 
~(j:}H , ~(ifi:J _\ııknl'a : 3 ıırü • nllı lin- 'rufiiııiıı temini rlileğiııe ılııir. 

kul< ıııehkenıesi zııhıt kfı

tihi l m·i noğıınra . 

Etll'iiııı ı•ıııll'd i ı·. 

21i:)n;:Wıi-l- 'l'nv~auh : J~nwı·lrı· köyü .\skeı· olıın e§iııiıı teı·hisi dileği lınk- l~ııı·iiıııl•ııdt•diı·. 

Ahnıet Ozeı· e~i Ay r t,ıııdıı. 

Özt>l. 
~lil-17 , 271:1 _\nkuı·n : ,\ıı.~tııl'talaı· d. ı\ı·zııhul rıH'iiıııeııi taı·ııl'ımlan hak- l·:ı.ı-tiıııPııdt>ıliı· . 

7.ıı t'('r . o ka k 'n. +7 ~~~h- kı n rlu v<>rilt'n reel kararının yeniılt>u 
ı-i Parlak. lı'tkikin <lnir. 

21iF.S i :l71-l- lhıl11nık : [aJıl,<>ıııe haş- ('pzıısının kalclıı·ılınıısı olın;ııhğı tıık

kitnhctiııılE>n ıniist;ıl'i ,\\·- dinll• affııı:ı lwrnr \' ı·ilna>si lıal<-

2(ı!JQ 2716 

ııi C:ökrP. lnııda. 

A kşelıir : ('I.'ZlH'\'i ınalı

ki'ıııılnı•ı ıuımmıı muhldiııı 

1\f. Kemalettin Tamılnıhı. 
Pıılu : F.ski lwlerliyr ı·ei

si ~hıhiddin ztürk. 

l\lı·~ı·ntnn tnhliyelel'i dih•ği hııkkm

da. 

ın-ı.:l iiriiııll'ı·iııin pi~:ısndaıı peşin oln
nık ıılıııaı·ak duha ucuza uınl olacağı 
hakkında. 

1·: ııı·ii lll ı ·ıııl "'ı i ı·. 

Eıwüıııeııılı•ıli ı·. 

• ı • 



Kayit 
._ro. 

Arzuhal sahibinin 
üıim ve adresi 

~691 /27 J 7 lstanhul : Panga ltı El
ıııııclağ gülçek sokak No. 
4:3 Hnrhan A rılal. 

2711 / 27:37 J\'fuğla :Hava haber ver-
1111' glll'Up ltonnı1aıır nin
haşr Stıplıi. 

Arzuhal hulasası 

\':ızif('sin haksız olarak nihayet ve
ı· n J<}reğli kömür ~iı·ht i hıı k km da 
tııkibat yapılmusıııa dair. 
Almakta olclnğu ııınaştan nıı..faka ile 
lıiı·likte baıjkA. bir buı·ç iı,:in yapılım 

ic·ı·a tevkifatının bir miic1det. için kı.ı-

xi!ınt>si dilc•ği hakkıncla. 

1\fuamcleMi 

J~neii ııH'IHI cd it'. 

~712/ :.!?aK Kalecik : Sol'ular mahal- A •Irk if;erisind kıvı·ıuııın c;ıwuklıı.rı- l ·~ı ıt'iinwııdt•d ir. 

lesinde mukim Fat.nıa. nın hu sefnletten kmlaı·rlınıtsı dile-
Karaverımlr. 

1!11. J> . .A. lll. 'I'Iı . K. 
P. Bnlı. A. Hıza Çıım. 
A~·rhn : lnrirliova ııahi
yesinin i :rı·rngovr kö
)'iinılt• Ahıııel ('elik. 

K ııı·a ixıı lı : F\ nı·xa.n 1i ııu 

lıi,nsiııe l·ahi Çaı·pHlerc 

kö.\·ii Hal il Etı;i. 

.ı\ılana : l stiklal okulu 

ği lıııkkrııda. 

J1 , !1 munaı·ıılr ıı:ıı-ııp lııshihi ııı·zulın

liııe ckt il'. 
1\aıınııa :ı~·km vr :ıdalct. prrnsiplcı·i

ııe uyguıı olmı~·ııı·nk Jıukkıııclu veri
len nıahkfımiyt>t k:ınıı·ıı1ııı kııldH·ıl-

1ııası hnkkmtla. 
:~ 1 . Y. J !l..J.!J tu ı·ilı ve 1 !!!17 tıunın ı·nlr 

Hl'ZUha\ill(' ck1 i ı·. 

7 . , . rT I . 1 H..J.1 t ııı·ilı n· H·HiR ıınmım:ı lı 

J;j ı ı(• ii nı rnı 1 N li ı· . 

l~nı·i'ııııt'ııdefli r·. 

J •; ıwii ııtt•ııdediı·. 

!<~ılı' ii 111rnı 1 rrl ir. 
knrşısınch Io. R2 Ticmzi ;ır·:r.ıılııı.line ektir. 
Tm hal. 

:.!H01 j :..!H:!7 (Jr·Fr : Ornı:ın kat.ilıi 

;\fc·nwl Ozckınir. 

2804/ 2831 

Kayseri f'l•z;tl'\ in dr 
ıııahkfım AlıınPt Haı·ılmy». 

Küinh.nı : 'I'nv~nlı kn-
:at.'H \' t'feriııı•ı·i Tevfik 
lnıın . 

Bilecik : Fethibey nuı.hal
lcsi ~o. H Hameli Oz-
ınen. 

Kiitahra : ı:ükü~ kiiyiiu
ıle iiııwı· Şafak. 
Oı·du : lialiııı Fuı·tuıı ya-

zı!ıaıwsinılr lhıı·sıın Ali 
Ozhcy. 

1\iitalıyu : l'IH<·:ııııi !'inı

ı·ı Alıı;ı Ali hilişiğim1 • 
~.). ~ Mahmut. Aktaş. 

<hızinııteh : As. Po .. No. 

:1129 Rh. flcdikli. çavn-
şıı Htıı:;cıı Tii ı-k. 

1R~O/~ri -Hl Kozaıı : Ax1aıqıaşn ma
hııllı•si } nik Aı·u~ . 

2821/2850 Allapazarı : Üuıınehan 
Aydaıı. 

ln;;e iı;ılı•rinılc is1 ilırlııım ve ıııliııusip Eıwiiııwııılrrliı·. 

hi ı · üc•rrl ''erilmesi dil ği hakkın<ln. 

\fıılıki\nıiy ct. N'zıılanııın affınıı. ılniı·. 

ll ıık:--.!7. ve gayı·ikuınıni tııı•lırclilorı kn
r,;ı 111: 't'rg-i<;iııiıı t nlısil t'ılilnwınC'si hak· 
kıncla. 

'fı•kniilliik nıııııııwlı•siııiıı ılil:r.rll ilnıe.cıi 

l'l' nıağılm· Nl il ııırıııcsi cl i lı>P,-i hak

kııı cl:ı. 

Iş nıiikrlh.f'i5·t·tiıw lalıi tııtnlınnnıMı 

d i Id~· i lıa kluııılıı. 
i\Iilli' <•nılnklrıı snlnı alaığr lııılıı:rsi 

IHıkkınfl:t yopılnıı ,vıılsuz ilıalt'niıı f'rs
lı i ilc ınağdııı· eel ilnwmexi lıakkınd:ı. 

'I'ııı,;fi~·p lwrHrwııı ı·<'fine ilnil·. 

ı>ıııwm~ giy iııı ~-''l'l s ı 

Joııılıı . 

Yt•ı· ilııwsi hnk-

~1 . \'IT( .lfl 12 t:ırilı \'1' 4~~0 sııyılı 

ııı·zulıuliııe ektir. 
Ynpılaıı ynrdıınlnrdn göı·düklC'ri yol
suzluktan ııikil.yet. 

l~ııı· ii nırııılf'ıl i ı·. 

E IlC' ii ltı(' 1111 Nl i ı· . 

E ı w ii llll'tıı 1 Pı 1 ir. 

E ı w ilm rndeı li ı·. 

l ·~ ııı•iiııırııılPcli ı· . 

E ne ii m r11ıl ed i ı·. 



Kayit 
No. 

Arzııbal ı;;nhihiııin 
isim ve adresi 

207-

Aı·.mhnl huliıı.ııı;ı J\ lı ı a ın e 1 ı> s i 
----- -----

2R2~/2851 Çankırı Daiıni cm·ii- Parasız giyinı <'~yusr Yerilmesi hak- Eııdiıııı•rıdı·ıliı-. 

men fizası Haliuı Altay lumla. 
ve ar. 

2R2:Jj 21'{f>2 Ozalp kazası - Van vi!~- Parosrz giyim eşyaı-n vcdluıeıü hnk- l ·:ııeiirııl·ııılPılir. 

yeti Özalp doğu mahal- kıncla. 

.. 85~/~8R1 

28~4/291:3 

2H8fi/ <HI 1 ı 

le ·i ınümesıiili ve Delcdj-
ye eııcüm u azası Rifat 
Tu ygun. 

Afyon : Şuut ııııhiy ııinin 
Pazıır ınıılın llesinLle li 
.\guh Demirta ·. 
L\ ıı k;ıı-ı.ı : Yenidoğan ma
hallesi Rüstcın sokak 
No. 70 Ah<ltilkcrim Zrhlr. 

Aııkııı·a : Maliye vek~

leti Muntazaın horçlııı· 

unınm ıııiidürliiğü evrıık 

kal<'nıinrle Namık Kaı·ıı-

eabey. 

C:aınileriııiu yııpıhrı lması rlilcği h:ık

lmHla. 

'frkniit ınaaşı Uılısisi ılild!;i. lıakkıııcla. 

'l'crfi iııin ı t•ııı i ııi di le~i hıı k lmıdn . 

Er w ii ııı t•tıclPı lir . 

l ·~ı ıı·ii ı ı ı ı•ııd ı·• lir. 

28R7/2916 'l'av~ınılı : Eski •i f'ı-ma- Bşiııiu iıı miik 'llt•fi,vrlilldf'n ınu:ıfiyP.- t~ııı·. iiıııı·nıl,·ılil'. 

l'ıııclaıı Şcı·i(p, r~skiei . line dııiı•. 

~HHH/~917 Çaıı:ıklwle : (\•zıwviııtln lııımh eezııl•Yirw ııııkliııe dııir. l ·~rll'iiıı ıl'rıclı·diı- . 
ınnl1lrf1nı Şakir 't'iirer. -.-

2889/29l8 Kot·adi : Mesruı·iyc ldi- Knyınnlwııuıı uıuhtar srı:iıııimlc yap- Dnlıili,,·ı· nkiılı·l iııı•. 

yü nıuhtnrı Oöleilk 1(lris tığı yolsnzlnltlan ~ikiıyl't. 
Çııvdar. 

~:-{!HJj:WHI Tıiilehuı·gıız : Çifl~il<öyii 'l'11ruln ııtlııkı~·ı·lı·ı·iııı· ,·n\\1 olıııı ıııii- :-;, 1. ~1. \C'I\;IIı·tiııl'. 

2!l:l0 I:!!JtiO 

:!B-lO / :!!17:1 

1!->ıııail Knzcy vr tır. rlıılınlt•niıı ı·l'fiııt• rlııiı·. 

1\ıılıln•si ı· - lhıl.va : l<:ıı

vı•ı·pıı~tı nıuh;ıllı·si ~\li 

f{ıuı Uiirıg-iiı·. 

~raııisıı : J>ilı;;1 •kt•ı· ıııalıııl

lcsi ıraııwı: sokak No. 1~ 

Kazını Kayıııuz . 

~iııoh : ( ~CZHP \'l ll(](• nıalı

kfını 1. Ali Atıılıek . 

~[ueur kazası - Kn·şı•lıiı· : 

!Iilc'ı Hcktaı;; nahi.)P~i 

Nunıt ııııılıullcsi HiisPyiıı 

ltnğ. 

lstaıılntl .ı\ı-ııııvıılkii.Y 
'l'nn·cın• ·i liuphi sokak 
~u. 14 .\. Hrzı.ı { Tımıwa. 

~iird : f'eznevindl• ınııh

kftm Nıı~il'i Yılııııız . 

Marelin : Eımliyct nl'zcı

rctiiıde Ahmet Yrldn·mı. 

'l'l'lmiit llliiW;Ollll ·' iii'clc• 10 znıtı )'apıl
ııtıt'{l dilc•ii'i lıuldorı.ıa. 

()j!rl'l111l'lliil\1ı·ıı c;ıln11'1ltıııı ... ı lıakloıııla
ki lw ı·ııı·ııı r·p ri Lle• cl :ı i ı·. 

JlaJıkttlllİ,n•f I'I'Y.IISIIIIII ıtff'ırra ıJııiJ· . 

.\\'lıl;allık yapması İ(;İn lı;ırcıılııki 

luı)·ılııırıı ) t•niiPrıınt•si ılilrğ-i lıuklmıcla. 

~lu\'lıkkıltL'11 di' olsa ı-ezııltırıııııı 1ı·c·l 

liııt> ılaiı·. 

l•)mıı iy<·ti uımınıiyp n~zu l'l'l i 
nın affı ılileği Jınkkmdn. 

l'l'ir.USl-

ı •; ı w ii 1111'1 ıı 1 ı ·ı 1 ir·. 

l~ıll'iiıııt•ııclt> !ir. 

EıH· ii ıııt>uıli'fl i ı·. 



Ksyit 
No. 

ArımhRI ı;ahibihin 
iı<iıu n· atlı·t·si 

------- - -
:!fl~fl :30:!0 • \ ı·ııı: : Halı nA' kii,\'Ü ııılı• 

Ali. 
:!!1~1 :10:! l 

:!! 11-il-' 1 :}ll:!:! 

:!!lS! 1 · :ıo:!:J 

lstaıılınl : Tiitiiııg:iinırilk 
1\ ııı·ıı kul so k :ı k ~o. 1-1-lli 
11iiıt•1 lr.ıııiı· ııakliyalı 
n nı nıni,,·l' ıı nı lıan Tı·\fik 

1'ıt ıtsrl. 

.\dapnYaı ·ı : .\kyar.ı 1\u
r.ulıık l<ii,\'ii Hi l'ııl ((ı•ıır;. 

:-:ilil'kı,: C 'ı•ıtıı·, · inıll' ıııalı

kııııı -'lustafıı ı:ı·niş ,.,. ııı·. 

208-

J\ rr.ulıal lıulfı~ası 

ı · ııııınıi haı·ptt• ııuilfıl 

ı>ı~ıa) tahsisi hakkında. 
kııltlığımlıın 

. ııkl i,n• krını iisyoııı•ıtltıı·ıııııı kazmıc:: 

n l'g"isi ıııiikdlrt'i,n•1 ı_;rkli hakkındıı. 

1\ üy \'C hiilgı•lt-ı-i oı·rıııınla rıııda g-iiıı

clı•ıı j!ÜIH' ilı•rlı•,\ l'll l.ıtlll'ilııı( ın Sl'Jıı•p 

n· iiıılt-"tınıc·si luıldnıııla. 

llıısıı-;i af ılild~·iıııo dııiı·. 

.M LHt nıelesi 

-" ııl i yı· Hl<ıi lctiıır. 
1 

Em·iitııı•ıııh·ıliı·. 

J.:ıwii ııı c·ııı lt•ıl i ı ·. 

:!!l!lO ' :Jıt! ~ h'<~tı,\'a : .Jaııılcıl'llıu alayı :w s!'tıPiik lıizııwt ikr-ıınıi~ · ı·:-.iııin n•l'il- l ·~ıwiitıii'JHit•diı·. 

lti'Sll]l llH'Illlll'hll'llldıın Illi'Si dill'ğ-i hııkkıııılıt. 

j\ liJ ;dırır· 1\ a ı·aı:ı·ııı.n·l. 
:!11!11 :10:.!.-ı lstnıılnıl : 1\ıılı·li askl'ı·i :-.:ıı"ıJI ta-;hilıi clildi:i lıakkındıt. Eıwiiıııı•tıılı ·ıliı·. 

Ji~l'Sİ 1\Pnııtl J~ı·kıttHll. 

lııt·14iil: l 'ı ıııııı malıııllı•si 
11.-kinı zııdl• sukıık ,:\lu. HI 
\Jpım·l .\li .\kar.nlrlırıııı. 

E ı·znı·u ın : Dı•t'\ i~a ğı ı nw
lıallı·si 1'l'vl'ik l\lıl'ktııaz . 

Sii~l'lır! : J>iiı ·k kıi,,·ii ,\ldf 
ı~,.<lı•nı YP ııı·. 

llıığnzli.nııı : ( r.mılu kii
yii nlııılisi nııınrna .\li 
(,'nk rı·. 

2!Hiöj :10:l0 

2!l97 1:10:11 

H u zn f : T<•v fi k gpıH: \'(' ıır. 

Koı·ıı<·li : < 'pzaPvinde 
mahkimL 1 lüsı·~·in Kala~·. 
'A<lupıır.aı· : :\lıııııfııtııı·ııı·ı 

:ıoı 

li Rıı.,vc•ı· \'P , \ r. 

;m;)j tstaııbul : KRılıldi~ Doğ

ıııa sokak ~o. 10/ 1 Kfı 

:mn Tun(.:el. 

\·ıır.ifP ı•sıııısıııılıı ııı[ılftl k:ılılıfi"ıııtlmı 

tvluıiit ınııuı;;ıııın ılı•rı•t·t· iizı•ı·iııılPıı 

tıılı..,isi ılilı·ğ'iıw dııiı· . 

llaı ·ı·ın louımııtııclrııı istifudl'silli \' ı·rn 

1717 llllOlill'ôıll kıtlllllH11lll J'a~·cJnliiJlılı

l'ıiJI1HSı dilı•~j lıııkJWidıt. 

~luhtııı·dıııı :;;ikii,n-1. 

Ofise bakiyo ]{alan lıMc:;lııı·mın nlm

lllalllasına dair. 
'l'unf'eli ,·ilıi:vPii ııırı·kpr.iııiıı JJuznt 'ıt 
alıııırıa~ııııın. 1Pıııini ılilf'ğiıııı ılııiı·. 

ilal.Gyei ınütl<l•ti rPzıtiyesiniıı affına 

ıla i ı·. 
;l,l'lr.dı•ılı·u 11111 tur.ı.u·ı·ı ı· old ııkhınndmı 
ycı·gi nu ın fiyetinc1en ist ifncleleı·iıw 

tlair. 
llirleıııtıtı vntııııi:n·ılen 

dileği lıakkmcl11. 

IlliHIS tnht·iisi 

J-:ııı·iillil'lll lı•ıli ı·. 

ı ·:ııı· ii 1111'11( kı ı i J'. 

ı hılıili,\'l' \' 1'1\ıi l<>tiııı·. 

ı ·: ı w ii ııı ı·ııtlı•ıl i ı·. 

J •:ııı•ÜııH•!id t•ıJiı ·. 

giH'Ü HI l'lldrıJ ir. 

Eııl'i'ııııt•llıll'ıliı·. 

:10Hl j :30:i:l 'l'in·lııılu : DamşnHın kii- 1R. ll . 19-ı:1 hıl'ih YP :i~!lO ınınıın·alı l •j ıwüıııt•nılt'dir . 

yü Hilal Yılmav.. aı·r.ulıaline ektir. 
:ıoıo;:10:l-l: ,\dıyıırııan : Bski uınl 

uıüdiil'ii 'l'ahsin ı ruıaı·. 

:Jo~ ı ; :ıof)!l lstaıılıul f'ezaeYinrlc 
mahldiııı :-{ınr llt•llinğlu . 

Bnrsa : lstiklfıl ınalıııl

lesi Kıu·tulnş f'aıl. ({iiı·ı · 

nahiyesi ~iileynıan A~'1Hı. 

Siilcyıııan Ayna . 

'l'nsfiy(l kaı·aı·nım ı·pfi ılileği hak- J·~nl'iiııwııılt·ılir . 

lun da. 
ts f n n ]ml 111 il ı lı ll' i tınıuııı isi nrlen şi ldı yt•l. 1•: ıl<' ii lı\\' ı ıı IP d ir. 

l•~şlıas t ara fıı11lnn tal'lıısına yfı kı nıii

dahalt•uin ı·rfinf~ rlııiı·. 

1 lııhili_yt' Hkfıll'tiıw. 



Kııyit 
No. 

Arzuhal ~alıibinin 
isim ve adresi 

209-

• .\ rzuhal hulil. ·ası Muamelesi 

3047/ 3081 Zonguldak : Ereğli kö- Fazla mesai ücreti 
mürleri işletmesi Şamlık hakkında. 

romörkörü kaptanı Tah-

v~rilnıesi dileği 1l<tiı:ııt vt>knl etiııe . 

sin Köse, 
:l048;:w~:~ Sıtsığırlık ; .Ali Kıymnz. f~ mükellefiyet.indetı hasat sonuna Jkt i ı;Ht \'Cld\lı•tine . 

luıclıır ın11af tntnlmnsı dileği hnkkmdn.. 

3049/30A4 Zara : Bağlı bogazvuran 
köyii Umraniye :M:. llü
seyin Yıldmm. 

.ı\T iit t>~ıı l!iheilen şikayet. nalıiliy vekfılet i ı w. 

3050/~085 !stanhul : Sultanahmet Milli bıiit·ııdeled rnaltH kaldığından :;'ıl. 1\1. Yelta lcthıt•, 
Ahırkapı Cankurtaran Ya ıın,l · tacı muavenet olduğundım 

uıalıallesi Şadırvan so- .nml ı ıı ~·ap1lınusı dileği l1nkkmilıı . 
kak No. 33 Ali Usta Öz-
demir. 

3051/3086 Mer~in : Çeşme1i köyü Ziraat. Yekaleti taralından arazileri- Eıı ci.iııwuılPcliı·. 
·Halk nalYUJla köy muh· nin i ·timlfik edilmemesi hakkmda. 
tarı O. Yılmaz. 

3052/~0 7 Sungurlu : Eski Cunıhu- Jii'ikiınlikten iskalı hakkımisıki ka. Eııı·iiııwııılt•ıliı ·. 
riyet mücldeiumuuıisi Ssı - ı·ııı ·m ı•efine dair. 
mih Özübak. 

3053/3088 Ayvalık: Beleeliye vetPri- Ü<'ı·etinin tezyidi dileği hakkında. Bııeiimencledir. 
neri Hakkı Atasoy. 

3054j 30A9 İstıınbnl • Eyup : Asker- :Uali\liy<'t derecesinin tesbiti ile da. Eıır·iinı('uıl<'ıliı ·. 
lik şubesinclo kayıtlı P. roco iizrriudt•n tekaii.t ınaaşt tahsisi 
Ön yüzbaşı , ~ahin Rışıın. hakkında . 

3055/ 3090 Ayvalık : Belediye vete- tT"ı·etinin tpzyifli rlil ğin nair. 
riııeri Hakkr Atasoy. 

EıwliıH~>IIrl<·ılir. 

305tij 30Hl Eskişebir : Karapazar ~1:uhta.r intilıabında yapılan yolsuz- l•:ıwüııırnflPdir. 
köyü Halk namına Ali luk ı an şikilyet. 
Yaşar. 

3098/ 3133 Ankal'a : S ümer mahal- Polatlı 'da i skan edilmeleri dileği hak- !-! t. M. 1· ek~letine. 
lesi Selçuk sokak No. kmda. 
57/65 Ahmed Yumrukcal. 

30!l9/31 ::lfi Er~ iş : Karaki 1 i~P köyü 
• 'ıddık ve Ar. 

Yetişmiş mahsul1eı·ini imha eden jan
clanna kunıutanııırlan şikayet. 

3116/ 3152 Aııkara : Cezaevi mah- Tiususi af talebi 11akkında. 
ldimları namına l3ii.kl'ii 
Orgün ve Ar. 

'l' i l· cıı· t• t wkfıletine. 

DRhili~·" , . t'kulet i ııe . 

3117/3153 Reşadiye : Davul köyü Çayrrlarmdan yabaucılıırııı i:tifade- Eıwiiıııt•ııılNlir . 
Sandıklr HMan Çctinh- lel'iniu menine ilair. 
ya ve A:r. 

3118/ 3154 Kars : tğridir kazası Sö- Balıçesine yapılım haksız IN·ııvüzütı Endiıııı•ıırlı>nir . 
ğütlü malıallesinıh•n V~- mE>nine dair. 
li Türkdönmez. 

3119/ 3156 İzmit : Hacı Hızır mahal- 1skan dairesi tarafından verilen tar- , ' . 1. "Jf. l' l•kfıll:'l iM. 

lesinde Tekke ::ıoknk No. la ve bnstanın tapusunun verilmesi 
24. A'bdiil Tınaz. dileği hakkmda 



Kayit 
No. 

3120/3157 

3121/3158 

3161/3J98 

3162/ 319!) 

Aı·zubal sahibinin 
isim ve adre..<ıi 

Kığı :Hop köyüuden Ali 
ve arkadaşları . 
Kırşehir: Karnun nuhiye
si Yeniceköy Kurinn Mah. 

mut Turgut ve arkadıış · 

ları. 

Şf'binkarahiııar : Emekli 
nahiye müdürü 'F..teııı 

Günaltay. 
, \l<şf.>bri : J~uıt•kli rnaliy 
veznedaı·ı Enün Kural. 

210 -
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J1aklarınf1a tan;dru edilen muzrr in 
sanlar ınazhattıf;liUn ıı~ılsrzlığı luık

kında. 

l\fıılıtıır intihıılHnda yııpılan yolsuz. 
Juktaıı şikayet. 

Math1hatnırn tesviyesi hakkrn1la. 

Memurine meccaneıı Hl'İlen elbiselik 
kumaş ve ayakkabmdan k ndiı.>inin

do istifade ettirilmrsi lıakknıdıı . 

Muulllelcsi 

l·~ııt'ii 111 <'IHl ı•ı li 1'. 

l ~ııc·ilıııc•ıııleıliı·. 

J ıahili~·ı· n•kiıl<'l int>. 

};ıı•·iiıııt•ııılt•ılir. 

3163/3200 1stanbl11 : Bostancı y<'ni- Arlmdaşlarınnı ınazlıaı· old11ğn uf1aıı .\clli.\ı' Hl{iılct.iıı<·. 
karye Dağllat ıl No. :3~ istirndt• etmeleri hııklnnda . 

:M t>lırurc Baykal. 
3164/ 3201 Kiitahya : Dedik köyiiıı- h nıükcll<•fiy<'tiııılrıı is1isııu Nlilıııt~si Jktiımt Y('kitlt•tiıw. 

~16H ' :1~();; 

de Melıııırt 'Rnl. hakkmda.. 
Kiitnhyn : <liiıııiiı; kii
yüııde .Ali • ranı a1.. 
Rnı· : .hnkat Ahdnllnh 
rıx(;ı>1 il<eli. 

Y t'Zirk()pı•\i : ('ezaevinclt> 
, \lı uı l"t Ş(• n er. 
~rııı ·tlin : nüyi.il< ('tl . ti.i<·· 

C"ar 0imi ('rppi flnlakl>r 
ı•liylr Altı<•drlin Oüııny

<lııı . 

'T\ırhal : Cnmiikehir nı:ı
hnllPsinıle Ttll'lıa ı ı Flnrr
iiz. 

h ınükilldiy t incl<'ıı iııtisnıı edilm :-ıi Jkti,..ıı.t nki'ıll'tiıır. 

hHkkuııln. 

Knıımııın7. olarak alııııın :~fl lintum ~lrıl i ~·l' v ı·ki'ıl •liııe. 

;;ıılı•si ılilP~iıw dair. 

Mahkfuniyet ceznsmın affı dileğiııe "\d li.' ı• wkiilt•tin 
dair. 
~!'lı!'psiz aı;:ığa ~ıkan]dJğındnn hak. J•:rıı •iimı•ııdı•cliı ·. 

kıııın rerilmesi diltığirıe dair. 

}-fııihlmiycti Ye t alısil c olan b eve i na- ::\1 na ı· ir Hkitlt>1 iıw. 
zarı itihat'<' alınarak tnhsih• devamı-
nrıı lı•ıtıiııi hnk1onılıı. 

~l!Hij:J:3!!3 ('aııkıı·ı 1\:mıtııı; nııthal- \'ıızift•ı-;iııt· iatlP t•dilni\'Si flilc~i hak- Eıwiiıııeıırlı•diı·. 

sinde No. rıa Mcınıluh kıııôn. 

<ıvel'. 
:ll!J7;:t~a~ tstaıılnıl ('ıığ.ılo~lıı 'frkniitlüğ-iiııiiıı ı·<'fiııı• rlniı· . ~1 .. ~1. , ... ıo·ıl..ıiıll •. 

l\tolla ft•ııııl'i snkak ıı. 

2 Balıaılcliıı Jl'ikııl'tımm. 

:lt~ı ;: ı~:~:i Öılı · ıııiı-: : Trkl'e mııhill- tC'ı·oıl:ıki ıııııamı.>lesiııiıı ılii:t.~>ltilıııesi Eııı·i'ııııı·ıııh•diı·. 

lf'si Krtrnı·io~lıı .Musta l'a lıakkınrhı. 

.\li kızı Hamiıle Yiyı,ıı. 

Katlıköy . lstanhul : Tr
ll'fon C.rl. ro. ~O ( 'ı•v:ıt 

nııı·baros ve al'. 

.\di ı;tıı;tıııı iirfi idııı·ı• l<mııutn'nr <'lll

riyle nıııtfnka hııı·iı·in<' <:ıltııl'ılımlııı·m 

nıziyl'ti !w.klmıılu. 

T·~ ı ı c-ii ııtl'tı d t>ı li ı·. 

.. 
~ 

3200/ :12:{7 Hmıp:ı.u·ln : Oiilpıııur kii
yiiııde Haydar Ciükkrıı. 

7. Vl. UlJ3 1nı·ilı vı· :.!Oii:i nııııı;ıı·ııh 

ıı ı·zuha line <'kPr. 
J)alıili ,, · ı· nkiıl('liıı.-. 

~2':!-l/:{:,!(;1 ı\1'.\mı : !'ezacvinu<· 300 f'ı·zıılaı·ıııın ııffı lıaldmıda. 

ıııcıhkiını nam rna t sırııı il 
.Akt~. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibiuin 
isim ve adresi 
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:3:!2!) 1~:!1i:! Bıılıkc•si ı· Börekçiler 1 h• \'lt•! ~Lırıunn(lan şikayet . 

::\2.J.3 !12. o 

malınlle ·i Özalp d. o. 
lR Yı•ysel Kandeınir. 

~\ ıı kal'a : Ke~iöı·rn ra
nı ii imam \ ' 11 bati hi Sııii 

Oünay. 
hnıir : Enınirrt Md. Ka
ranfina ml'rkezi polis ınr
nını·u Ymmf İlterherk. 
1:orhı : ~usratiye mn -
lıallesi Rilieyinoğlu e
nın] Po~·rnz. 

.\rpa~ny : Arpacığın Tc
ıwı·il< köytinden lındat. 
Karadeniz Er ğlisi : 1\ıı 

za nıalnıüdürii Mustafa 
Ünnl. 

lst<ınlml : Yı.oşilköy Hal
kıılı Ziraııt oknln eliyle 
Kiizmı Duman. 
l\fid;nıt : Rnlktıııı .\ohılül 

Hitifnğln Cc•mil Bediı·. 

.\ınasya : Hol' ulııı· ınnhııl 

lP~iııJe ı n. , :~ . a Hakrp 
Oiiı·ıneıı. 

hıııit : Yı>ııillırıııı ilko
kııln öğretnH•ni IJııdi~·r 

Pliylc 1. kendPr Alpkurt. 

('orulı : Unsusi nuıhasc· 
lı varidat. mrmıırn .'cr
vet Yalçın. 

'I'Pka.iit m:uışiylc ıddığı üt·n•t yckfı 

ııuııım elli lit'adaıı uşa,ğr olduğundan 

lı>\'kifat ~·ııpılm:ıııııun hnlü:ıııda. 

1'c'k ı·a t' ntzi fP,\'P ıı 1 rnmıısı d ilt>f:rinc 
d :til'. 

l l'ist• olan lıul'ruuılan dolayı v·erilcn 
ıııahkı·ımi?et kamı·r hakkrnila. 

OfL<:tc olan "ııiistimııliıı inc·elenmesi 
hııl,krııda . 

n<'\·let :)ıira:sı ye Vivam ınnhasebat 

lw.nt i ııcc' lu:ı kkındıı verilen hüküm ler 
ıcnc:sıudaki aykırılığın izBiı-siıH' dair. 

~uc; u ını u ;ı f'fiylr Pnıckl i nııuışnıın \ ' t' 

t•ilııwsi ı1ileği hnklondn. 

.\tl! i~· r ııwııını ·u t rıı·ıı t'ınJıın ~· apılan 

sniist iıııa.li ilıhıır. 

CJ,KiııııtıH lisı • tulısiliıı,. •kvııun iı::iıı li 
"""i lııtlnıınn hiı · Yt' l'tlt• isknnr cliiPğinc 
daiı'. 

ll c·~ .. ı i ımılı..,usıı ıaı·afınclıııı hakkında 

ypı · ilt•n karnrırı tetkiki~·lr ıniiktt'sep 

lınkknıın wrilnıesinr dair. 

Kııdı·o ııı:tıı.,tııtlan evvelce keııilıniş 

olıuı pnrımın kPndisinl' vpı·i1nıt.'siıtP 

(lHi ı·. 

Muamelesi 

~~ıw ii ın en d erli r. 

Diyaıırl işleı·i R •. 

E ıı<'jiw Plll ı ı• ıl i ı · . 

J·~ rw ii rıwnc lPt1 i 1' . 

'l'it·aı·t't v<>kfilrtiııe. 

Dalıiliyc• \'Pkülct iııı• . 

Eıı<· iiıııt•ııc lrd i ı·. 

Eııt•üııct•ıHI{'t ı il', 

Dıılıiiİ)'P 'l'lnil<>tine. 

a:!7!l/ !iHln Ankara : Yc>tlı.·k~ıılıay o- ~n-ııp tı.ı~lıihi ile tahsiı->at tnatlnbn~ 'l. ~1. vt·l•i'ılı·tlıH' . 
kulu . ·iliilı frnııi iiğrclme- ııtııı \ eı·ilnır.-ıiıw dair. 

:t.! o ' :ı:n 7 

ni topcu yıırhn,vı 11hami 

Oı·htm. 

~ .. l~.;ul : l>c>vll't J.cmir?oi 

Iarı Rel~uk kıf!J m h Pk im· 
liğinılt' n69Fi ~ıııyılı ha.de· 
nıe A1i Kibar. 

1 zıııiı· : M<'rkez tcloornf 

De\ lı•t c1ı·nıh·.'·o11nrınc1n çalışan bekı:i 
vp lıiHlenıelrriıı İU., I'lrri Jıakkrndald 

di!t•kiHillitı llllZıırt itibare rumması 

lınkkn11lu. 

1:!. Y. l!l ı:.! tarih ve 449 numaralı 
ııınhnb ı•e ıneınunt Rt·~, fi arl'.nlıaliııe !'Id ir. 
Seyhan. 

\liiııakııliıt nkulrtiııc. 

Eıı ı•ii lllt'll d crlir. 

:12. fl j a822 'unıaovılsı : Göı·e .,~ kö- üz .. l ul' dilt<~Hııı• t1ah•, ~ .Aıtl~~·c \'ekiiletine. 
yünde .Muı{tn.faoğlıı Bay-
dar Günıüş. 

3281l/3323 1staubııl : Üsküdaı' h. ı- 'i lı et 1 U"'iwı{n· ta,rufnu1aıı alınan M. ~f. vekiılet ine, 
sıklı Avc1 Kazını sokak luğlalumını bedelinin verilmesi ve 



Kayit 
... u. 

;j387/3324 

3:301/:3338 

3302/3339 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

'l'uğlacı Busan Korkmaz. 

Mard.iu : !cra memuru 
Şükrü nezdinde Arif Ül
gen. 
!zmiı· Kahramanlaı· 
1413 nu. sokak No. 33 
liaı:;au Remzi Selvioğlu. 

Eı::ıkişehir : Cezaevinde 
ıualı1..-ilul .Ahmed Akkoca. 
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Arzuhal hulB.saı:ıı 

zeriyatının beylik bayvanlar tarafuı
<lan inı.ha edilmesinden şikayet. 
Ihtiyat askere alındığı müddete ait 
ücretlerinin Ziraat. baukası tnrnlın

clan Yerilmesine dair. 
Bağına Hazinece vaki olan müdaha
lenin nfi ilc taRnrruf hakkının ta-
u ınmasına dair. 

Özel af dileğine dair. 

.Muamelesi 

'!'i<'llt'<'1 \' Pkiıl<'tinc. 

K 1. }1. V<'kiı le1 in('. 

E ll <'ii lll ('lH.lt>ll il'. 

330:lj3340 Zonguldak : Kozlu İhsa- Etibank tarafından bir vazifeye alın- l~u(·iinıentledir. 
niye ocağı yeni inşaat ınasına dair. 
pavyou bekçisi İsa Ayhan. 

:ı:~04/3341 •rı·abzon - Maçka : Mer- .i\faaşıuın yirmi beş lira asli maaş MHıırif vekılleliıu~. 
kez ilkokulu ö. Neşet üzerind n verilmeRine dair. 
Karsan. 

3305/3342 Çiçekdağ : KaLaklı kö- Bşha · tarnfındaH gayrimenkulüne va· AcUiye vekaletine, 

3306/3343 

~riinde Velioğhı Süley- ki olan müdahale hakkında malıke
man Ertunç. 

Üutııui~- : Kiraz nahiye
sine bağlı Halılar köyün
de İbrahim Baş. 

ıııeee verilen kararın II. U. Muhake-
ıoeleri kanunun 4 ncü maddesi mu
cibiııcr yeniden tetkiki hakkında. 
Özf>l nf (lileğiııe dair. Adiiye ,·eltlıletiııc. 

3307/3344 C!ı>l'lU : Silalıdar ı.nahal- lhya ettiği ı.ı.raıdruu tapuya tescilinin ~- J. M. v('kfdetine. 
lesi Selfmik mübadili Ah- temini dileğine dair. 
ıuedoğlu Hüseyin Geyik. 

3338/3375 lskenderun : Kurtuluş 

mahallesi halkından Re
fik Haddat. 

3339/3376 Zonguldak - Kozlu : ln~ 
<>ir harman divizyonu o
cuk ig katibi Hasan Baş. 

3:H1j3378 !skenderuu : Gümrük 
kolcuları nanıma 1920 
numaralı kolcu Mustafa 
Harputluoğlu ve Ar. 

3342/3379 Mesudiye : Yukarı Fal
daca köyünde Ruşen U

zunY.W"t • 
3343/3380 !stanbul : Bakırköy zey

tinlik mahallesi Yakut 
sokak No. 78. Hasan Öz
};erk. 

3344/3381 Burhaniye : Mahkeme 
mahallesinde C. M'. Mua
vini Hul&i .Annan. 

,. 

'r. ı. 'l'abiiyetine alınmasına dair. 

Poliıi mcsleğiuden ihracı hakkmda 
vcrilrn kıırnı·ın kıı ldırılmasma dail'. 

Harcu·ah mal luplarının verilmesi di
leğine dair. 

1 

Hazineye ait auızilerden gerek kö
yünde ve gerekse komşu köylerde 
arazi verilmesi hakkında. 

Tckaüi maaşının arttırtlm.asr hak -
km. da. 

·;- 1 1 f 

Eşhns ta.ra.fındtıu tasarruf hakkına 
vilkı müdahalenin refi ile bazı eşhas
tan şik!yet. 

Dnhiliye Vf'kiiletine. 

8nci.iınendeuir. 

hlncüıueııdeuir. 

guriinıencledb·. 

l•~n(~Üınendedir. 

• ' 1 ı ı ' ı . ~ . ' 

gıwüm('ndedh•, 



'kayit 
~o. 

Arzuhal sah!binin 
i im ve adresi 
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' . 
.duaınl!lesi 

3:H5/ 3:3 2 Ur:fa : Hilvan kazaBına i\1iit gnllibelet·den ikayet. }~nc iiııı<'nıl dir. 
bağlı Karapmar köyii. 
TiiŞ,ınen Haliloğlu. 

:ı:~m;a:J!l-.1: As. Pos. 19280 er 1890 llnhasrnm '1'. C. 1iibiiyetine alınınaın - Eıwiiıneurlı·ıl i r. 
sıra numaralı Emin De- na ılaiı ·. 

niz ve kar. 
~J ers in : Çeşmeli köyün
de Mustafaoğlu 1hr:ıhiııı 

'feymur. 
Düzcp : Nu rettin ma
hallesi Afyon sokak ~o. 

1 O Nimet Karagöz. 
Rccahat : Küçük Ana
farta köyünde A hmetoğ-
lu Osman Kavak. 

:{377; ;3.1.15 Anapazarı : Sogutlu kö
yünde Receb 1biş. 

~ :17 ;a.ı Hi hmit Karatepeköyü 

mulılal'! Mu tafa Kuzu 
ve Az. 

Y.iı·aat ' kületi t:ıı-ıı.fındau i tiınlak ı •:ııt·iiııırncted i ı· . 
edilm k ist uilen araıisiıım istimlfı -

kinden sarfmo.ıar edilmesine dair. 
J>okunıa tezgahı tevziatında yapılan Eııt·iiıııcııdedir. 
yolsuzluktan şikfLyet. 

1\ ' .rilen ınahk ımiyet kararmın affı gııı·i.iıııeutlt>uiı· . 
dileğiııe dair. 

Keyfi oluru k uahiye ın üclürü tut•afın

uan ınuhtarlık vazifcı:ıindcn mene

dildiğinden şikAyet. 
Meuınu mmtaka lıaricind ki arazile
riııin ekilme. in uıiisnad<' edilıııf'si 

hakkında. 

Da h i liy<' vckıi ] ct iııc. 

E ı w ii ııı <'ı ıd Pd ir. 

;3380/ 3418 Nuseybin : Diyarbakır'- Ka.ymıı knmdan şikayet. 
ın Arapşeyh mahallesin-

Eıwünı ııdNI i ı· . 

·. den .A.vnioğlu Şevh."i 'J'ay

lan. . .,., ----- -

:1::1 lı/3424 Burdur : Tepe mahalle- Yalideu şikayet. 
sinde No. 135 . .Ali Rıza 
Hiiyüktıışl ı. 

:t:~!l ;:l.ıaı; Kımı.nuın : Cl·za vi ıııııh- illı>l al' ılileğiıı dair 
kumlan nanuna Ilamza 
l üme ve ıı.ı· . 

:J-t.Ol / :J+3!l Jstanhnl : Çımgelköy Ba· 
loreıha~ı sokak o. 13 
Nnzif Aşkın . 

:}-t02,/!1-l4() ı:ol'lıı : R ı;ıııdiyt malıal

lesinde ~üleymaııo~ln ~l -
ım>t A.dal . 

Istiml ı-ı k cdile1ı evinin iRthnlak bede· 
linin iude l'dilt't'l'k ~eı·i \'t> ı•ilın<'si vl'
~· ıılıut htıınlnıl'du bıına muadil hir 

."t' l' 'HilıH si dileği hakkmda. 
lhrl ar dileğine dair. 

Bııt·üııteuc le ıl ir. 

~:Ht ii nırnJı>tl i ı·. 

D ttı> iiııtl• tıdf•cli ı· . 

Eıwiiıııt~ndı•c 1 i ı· . 

ö-!1 / 3..J.!i7 _ nncıkknl e. : Bii~·i.ik .\nu- Swmııı lll<'llguıwl tiııin muamel vergi- Bıu•ilıııeııd~dit-. 
nararta tHllllllHl Kü .. iik ı-ıine t~ıhi tutulınııtllll.'Ü dill.'.ği hakkııHln . 

Annl'artSI.llan Bigah Hü-
seyin Y ıığcr ve ar. 

:l-l-l!l/:1-t.rl Oiı·eımn : Orman koru- shillikte nlınıılctn oteluğu Ü!'l'et fark- ~~ıwiiuıl'ıHleclit• . 

ma 2 IIC'i alay talimgôlıı lnrınll dail'. 
r. Th. BL 5 nd ık Yıl-

mazgöz. 
O-ı20/3-!Ml Rize ı Değit·mendere }tl llıtiyı.tl oltıl'olc uskedik vazif<':iine gl- r~ıı(·iinı<'ndediı • . 



Kayit 
?{n. 

Arzuhnl sahibinin 
isiııı YI' adı·esi 

~feml'l Scılih Altıkuyn. 
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Aı·whal hulfıı;ası 

th•dccıı ıığnıdığı kaır.a netiı· siıırll· ma
i fı l ~w ldığınılan mıi liH i yel ınıuı.şı v -
rilıne>ıi clileğiııe dair. 

ı\Lunııı elı•ı:;i 

:ı..ı~tJ:1+öO \'aııkıtı : ('ivillc<le kü- 'l'upn ıııiidiiı•iiıııleıı şikliy<'t. J•~ııı·iiııH•ııılediı·. 

yünde Memi., Işık demir 
ortakı:ı ·ı Alım t Eş 'ek. 

;j.j.~:l; 3Jt)l istaııhuJ : l<'cncl' rÜÇiik t:iimrlik \'l' iııhisul'!aı· Vt•Jnifefiııe )'ıl])· 'J~tH'ÜllH'IHledir . 
• \fnııtufı.Lpa~a .Adisuha~ı tığı vr <'<'\'IIJI <ılımıııilığı mür:ıeaatrna 
~1. Piri ult~ıntekke so- ı hı i ı·. 
kak No. 143 Ahmet Ne-
cat i Temel. 

:J.J.~6/~+6fi Kastarnunu H:ıraı;lnl' ~O ıınıııaı·ıılr polis ını nıııı·u Kndl'İ Ro· J•:ıli'ÜıııPıırl ıli ı·. 

içind • zcytint·i ve ZC;\'Lin- yııc·ı lı;ıkkıııcln şik;ir .. t. 
yağcı lhralıim 'Purpoğlu. 

:l-!27/ 3+611 Tlgaz : Askı•rlik şn)ıesi 

l'l'iRi Ali Rıza Arılı. 
<;uıılıı·ı ,\sk ' l'lik şulıı·~1 rl'isliğinc vr· Jı;rwiiıııt•ııcletlir·. 
k tıll't t•ll iği müddl•IP ait iknnwl ye\'· 
ıııiyı•ı;iııin \' c•ı·ilnı~J-ıiıw dair·. 

lstıınlıul : ('ı·za \' ı • l!'vldt'
l'Yincl• ınnhkiım 1\Tııst:ıl'a 

Yl'ık-;rl. 

1-,tııııhul lldııı·i nıl,ıı· <'PZıt ıııııhkl-'lllt'- Adli,vı· wkiılPtirır. 
-;iııc·r \' t •ı·ilı•ıı ıııııhl<iııııiyP( loıı·nnndıı 

lınt:ıyr adli hıılııııdıığounılıııı tı•tl<ik 

ı·diltııt • o.;i ılilıoğ'i lıııklwıdu . 

!H~!ı ;: l~fi'l ~lidJHI : J ı;~-;(pj ııııdıallı•- ll;ildrııdı•ıı ı;;ikiıyı•l. 

~ı iııılt• Ahtliilliıl il'nğlu ( ~ ~·-
lll il Re<lir. 
T i:{ılı ı· : 
si lıut 

Beyin. 

!:4ıtııı:ı 111 iic·ııclelı• 

lıH'IIlll ı·11 A lııııct 

:!+:11 / 3-170 Ağı· ı t 'eı.ııı·v iııılı· m :ı h
ld'ıırı Knmil (hyolrn. 

Bııyilı•r tııı·ıırıııd:ııı sig-aralaı·rıı ftızln 

l'i,~ııtla o.;:tlılrıınıııa-;rııırı tı•ıııiııi ılildl·i 

lııı kktılllıt. 

\ ' l't'ill'n ııı:ılı kı"ııni~· l't kıı ı·ıı ı·ııHla isıı 

lwt olıııııdığoınılan .' 'r ııicl n ıııuhukıı-

rııı•o.;iııiıı ,\'ıtprlııııısr dilPği lıııkkrrıdu . 

, \tlliyP vc•kiılrt iıu• . 

ı•:ıu· ii ın<' nılı• ıl ir, 

:l-i-+1/3-l () ı:alala • lıodıııılııı\ : Ün- .\sln·r ııil .. lı·ı·iııP ~· nn1ını hi ı.ıı·lliıw rlııiı· . Dıılıili.vf• vekfılı>1iıw. 
,\ ' 1111 han 'l'ürlc 'rii1 ÜJı li 
ıııiiPt !;!i1•kı•t i, 

:lH2. 3-IHI l ·~~kişPiıiı· : Rtıyilgazi lki- \riiddı•lıııııurıılrlı·ıı şikiı.,HI. 
ı:Pı:ınw ııınlınllrsindr Alı-

nıt't Tıına. 

! 1-t-i:~ / :{.Ut! :-41\·r ı·ı·l< : Ultı!'unıl ınalı:ı.l -

1""1 ııllP ~nln·i Rıwıtk. 

a444 :w~:; tlakk tı .. i · ~lıuıı·lf Haş· 
kat i hi .Ah ın et KtıylınH e~i 
~ıı1.iıııı• Kayhoıı, 

HHG •:wn l,'ı·rkıış : Oı·ıııttıı Hi1lgr 
ı:;efi 1't11'gııt .\ı·uıı eı•. 

H446 / :H~fl .\gı'ı : Viltıyel miit1Üsil 
!4adullnlı YT!dı\5, 

\ :.. .. .. ... 

.\li Bttc·llk ' ııı isk:iıı lıııl\kıııııı tııil'ıL'<ı:ı · 
'llllll IHtııtıııııısı rlilı •ği lınkkılldıı , 

c ııı ııilfıı~!ıık ııilı•sluiıı ıııaişt•t iııi tı• 
ıııiıı ı•ılı•('(·k ılı·ı·h·l'clı• ııı·ıı:t.i \ ' ı•ı•ilnwsi 

ıli'rği lıtıkkıııdtl. 

~ı iiktt'SPJ' lınhkıııııı tıııııııııııısı clilt•!ti 
lıakkıııılıı. 
Li\ zn nı vr i nltı·~· l ııı ulıal<t•ıııtı kuı·nı'ı 
'ı•ı·ilııt<•si ıı:iıı ienıı edıotıll•ı·(· Ptnir v ·
ı·ilınesln, ılniı•, 

Eıı~HınendPıl ir. 

J;;ıı ı• ü llll'll ıltııl i ı'. 

J•:ıw ÜııH•nd rrl i ı• , 

Eııl'i.i ıueııdedir. 
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)Jııd ·n : Cnnıiil<<>lıiı· ııııı-

TT lll'llllOğltı 
\ 'ah ap H n ı·lns. 

:14(i7j:li"ı()(i (klilıohı : fh•liholıı ()ı·tn 

olmltı ıaı·ih, enğrııf~·n 

iii!'ı·t>l llll'ltİ \'C rııüılüı· lllll· 

n" ini 1 ılı-is Eı·hııy. 
:: u; ' '!J:i07 . \rlıııııı : Ka.,·nhhağ ımı

lıallesi ı-ıukıık 17 hnn<' 
Xn. :10 .Ali ~a~nı·. 

0-HiH :1;,o,• . \dııpn:~.ııı·ı Kııı·tulutı 

ııınhallcı;i lhun sokak 

o. ~H ,\rif Taylan. 
::47(l l :!'i0!) ~al'Ik~ınıış : 'l'<•ı·:~.i ~\1 <•mı'! 

\'(' 1\1'. 

a-:17lt:::i ı o lzııti" : Tt•pt•<'ik ('e:liıd •1 
4:ılwııızı Xo. a İl)l'alıiın 
Doğnnai]J. 

:3-ı'i:u:ti ı 1 Eyııp : Topı;ıılıır ,.\ltıı

ııi zilıle hıığ'ı Nu. H ~ait 
Çn ·ırlı. 

::!+7:V!15l:! As. Pcıs .. 192R . ın . 'l'lı. 
Bnb. 
Ali H.i:~.a ~\ını. 

::l.J-74ja;;ı:ı ~iiı·ıııt•uc : Jlususi mııha
Rdıc ınrıuııı·n Kiimil Hii -

1 IlC!'. 

3.J- R/!3527 Kütahya ı\hwrlıasan 

21lS-

Arr.ulıal lıuliı.sasr 

\'aıi fr t•sıın. ıııln 

ll•,sildıtf• ıl,ıiı·. 

lllllliıl 

.Muamelrsi 

Eıwü ıııt•ıHl('d il'. 

~'JOI :-oa.·ılı kııııııııuıı :1 ll4'ii ıııaılılt"siıı - .EHı:üııH•ıuh•diı·. 
ılıoıı i-.tii'adcı,ıiylc· ,viilnwk talısiliııi 

lı it iı·ıııp:-ıiııin tt•nıiuiıı<' dniı·. 

.\~kl't'i li~v N' oknllnı·dnıı hiı·iııı· alnı- J•:ııriiııH·nılNlil'. 
ıııasnıııı 1cıııiııi dil ğ-i lıukkıııd:t. 

~/,ı'lzt>l ılPıı nkıl:ııı ('Ylı•ı·iııi y11pt ırn- ı·;ıH·üıııc• ıul('dir . 

lı i lıııl'lPı ·i iı·iıı ~vııı·ılıııı yapılın:ısı ıli-

)p~j lııı klmırlıı. 

~,.,ı,ı•ı· rü~tınııı fal'lwıııı Yeı·ilıııt•si di- Jkt isa1 vt•kiı1P1 iıw. 
,,,ğj hııl\kıııılıı. 

P:ıı·ıısız luuıınş 't·ı·ilıııı•si dilı•ğinr F!ıl!'ün•<•ıHledir. 

ılniı·. 

Dı•r ·iııııı ııııııı11ıııııı lulı.~i..;iıı!' dııir, ]'~ıwiiıııt>ıHit>dir. 

11 !) ııııına.uı ve 1!1 . TY . ın-t.:J tıırihli l~ıwünı ndeılil'. 

ıırz.ıtlınliıw Pktir. 

t2~ıiı ınuııanı ,-~·:!O. Tl 1 . l!l~:ı tnı-ihli Entiiıııt•nıl•tliı·. 

ııı·zııhalitl(• rktiı·. 

~t·hit l<nrde~iııdt'n ı11ıuış tahsisi rlilt•ği J•;ıwilıııelldt•rli ı· . 

mııhallc.sindP ınııkiııı l\fw;. haklmıda. 

tn fa 'l'nyg-.ı n. 
H.ıı-<9/afl2H .\uknrn : Menınrlar kon- ~:!!l9 mınıarıılı arznhııliııt· f'ldiı·. Eıwiinırııd .. diı·. 

p!'rntifi ııı·ka:-ıındn Ali 
Nazıni Ap. kat 2 o. 12 
Hiisamf'ildiıı Ertiiı·l<. 

:-ı-t.~W/~0!{0 l~lbislun : (liiıwııli nııhi- Kuyhnlaıı ınall:ll'lnın J> . O. yollat'ln •ıı T•~ıwünwııd!'ıliı·. 

~-rsind<' 'J'ıısıııı J·~l'do/!aıı. fullıra iizf'rinrlf'n iidenııu•si <lil<'ği 

lıukkınd:ı. 

3491/;;;ı:l] Hı"jik . !Hizii : . \hıııı•t ;/,ahir·(' fiatlarmın iki piyıısıı aı·a.-;ııı- 'J'iı•aı·eı 't•l<iıldiııı•. 

KıtkuL ılııki farknı nazara almnr:ık teı-ıpili 

ılih•ği hakkında. 

3·Ul2/H:la2 J> . Hayazıt : :--;mJıaııdıı Hnılut kcıınntanı nı. tll'i Bcrki'iztll'll ~\1. ~1 nln'ıiPtinı•. 

hııkkııl MelııuE>t Altuııdıı .. ~ikiıyl't. 

3493j:l!i:tJ Paıılıs : ](ih~t>lN· kii_viin - .}nıHlaı·ııt:ı lwmııtaııınclıın ~ikfıyet. t lııhili.\'4' 'Pkfılt· l iııı•. 

d<' Ha]jt Altuııay. 

350Rj:~MH Liil •lnırgnz : "E abrika Iii ı· 
~a ·i C'ansmı. 

3509/H54!1 Kenınl1 : Sıl1hal ııırnım·n 
Nuri Ertekin. 

Pclı•o l ofiı;cc ihtiyaclıtı-ıııııı t !'ıniniıı • 
dair. 
l'. :\tiiıhl<·innıunıisind<'ıı ~ikiıy1·1. 

l~ııt·iitııt'IH lt•tl i 1'. 

" 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim VI.' adresi 

216-

ı\ ı·znhal hulB.saı:ıı 

------
3510/:!5ı50 tstnnbul :Fatih k1rk~eş- Ilidematı vataniye tertibin<lrn rnn.a~ Eııl'iiın~·ııclı•dir, 

me M. tt-faiy<' f'rl. No. 24 tahsisi hakkında. 
Tayyibe Anılnıış. 

31'i11 / 3:l!11 Anknra : 011ınan me ul Belediye tarafındım evinin yıktırrl- Eıırilıııeııdl.'clir. 
mnhnsibi lfuhnı•rem Era- mamnsmlı dair. 
car. 

~{51V!~!'ifi5 Baylmrt: Yıısuf Durmuş'- 17 . V . 194:3 tal'ih ve 1709 mımaralı ı•;ıH·iiııı<>ıtdt'diı·. 

tan lıareı·eti halkı nnnn- uı·wba line ektir. 
na köy muhtarr Cafer. 

H!ll6j35fill Aııknra : Elmadağ As. Oeri kalan ıııııhkfmıiyet eczasının af- ı·:ıH·iinwıı.ltcliı'. 

Pos. No. 4834: Bl. 2 d<' l'r Pııııı rlair. 
Mehmt't Kayan. 

3517/3557 Denizli : 32 Tüm. Sınıf 'r<•kııiiiHi~iniin refine dair. 
3. As. Ad. IHl.kim İhsan 
Akat. 

f~nciiıııcndedir. 

3.'51~/:35fi KU ye ğiz : :Manifaturacı 2!3 . III . 1943 tarih ve 546 numaralı J~ıwüm 'ntletlir. 
Ahmet Türk. arzuhaline ektir. 

3;)27j:J:i67 Elma]ı : Nacaklar ma- 'rckaiit ıııaaşına hizmeti ınüteıı.hhire Al. \1. vıık!ılı>tiıw. 

hallesinil ve 110 kaza uıııınn ilavrı-ıine dair. 
mımarasiyle maaş alma k
ta olan emekli Sezai Ak
kutltL 

3528/35118 'Mıılıı.ty11: C'eza('vinrle malı- Bnkiye l'{'z.ulaı·ruııı attı dileği hak- En<'Ünıt>ndt•cl:il'. 
kilm Mustafa Köse. kınıla. 

3fi29/::J!169 Zonguldak : Merkez ce- Üzl'l :rf dileği bakkmda. gncüıııt'nd<>rlir. 
zıurvi mah kftmlan namı-
na Ömer Yalçın. 

3534/%74: lstanhnl : F:ıtih Darüş- :.!-1- • III . 1943 tHrih Vf' 775 numaralı En<>üınendedir. 

şafaka Cd. Yeşil sankh anmhuline ektir. 
S. No. ll Ollman Balluın-
lar. 

3fi35/3576 Midyat Mukri köyü ihti- Jiakirıı vt>k1li ve '\or~u ba.kiminden Rncilmcndedir. 
yar hl'_vt>ti M. Ali ve Ar. ı;ıikuyet. 

3!136 /~!177 Midyat: Mukri köyü tb- Adliye memurlarmdan şikayet. l•:rıı·iinıemlerliı·. 

tiyar heyeti M. Ali ve ar. 
3537/3578 Kütahya : Emet - Garp Hazineye ait horçlarrnm tecili veya gııeiiıııt'lHlt•dir. 

linyitleri Değirmisa.z iş- afTma dair. 
lctmesinde. Ali Poyraz. 

3538/:3579 Çoı·uh : Tiuımsi mtıhııse- Maat?ının te?.yitU ile hakkınm veril- ı~:ııı·iiııwıııiNlir. 
be varidat memul'u Ssılih m sine dair. 
Bayyurt. 

3539/35RO <idemiş : Eaki İrra. me- 23. IV. 1943 tarih n-ı t253 ımnıal'alı ı·:ıwiiııH•rıılNiir. 
muru ve işa.janı lf. Ata- aı·z.uha.line ektir. 
lay Gündoğdu. 

3556/3fi97 Kiitahya : !smetpllşa anı- •ruprak1anclmlınalaruun temini dile- BııcüıııcrHlcüir, 
hallesi marangoz sokak ğine dair. 
No. 6. Mustafa Evruz. 
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No. 

.Arzuhal sahibinin 
isim ve nlh·esi 

3551/3598 Bnfm : Ahwam 'oteı· 
muavini Ragıp Dikııwıı.· 

:J558j:3:l!l9 

3fi(:i(l /300 ı 

Kır ı Id um : C+üııdüz ma

hallesinde .tUi KnTak n· 
ar. 
Nizip : Tilıniyen köyUn
de llatice Erol. 
. Alanya th ·an luı:ıoy. 

217-

.\ ı·znh:ı l lı ulns:ısı 

Yanan ııotı•r dııirt'siıw tnlıakknk et

tirilen ka~ıın~ ve lın.lırnn Yeı·gilcri
ıı i n <Jffma dair. 
8<>ıwleı•dcnheı·i o1 n mı n 1< ta oldııldarı 

l·ı·ııı eni ıniilldt>ı·iııin 'l'a plH'Il ü·~wi 1 i ve 
nıii:~.a:rı•ılc knraı·ıııın rt•fine dair. 
'['ııpra klanrlırılnıal n rı ıı m tı·m i ı ı i dile
ği ıı tl rla ir . 
4-429 sayılı kamınnn evinin halıçesine 
rle 1athik cdiliıı ı•tlilt'ıniyt'C'<'ği clileği-

lınl\kında. 

EıH• ü 111l'111l e ıl i ı·. 

Eııı·ii ııtl'lHh•c -liı·. 

Eıw' iiııı ('lll lc•c li ı•. 

3561/3602 1stanhul : Heyoğlu f!mı- Kesilen şehit mna~mın yrııiilen tah- EtH'iiıııenclNliı-. 
Selviler o. 179. lc'i rclnı-ı sisi no clniı•. 

Kızıl tan. 

3565;:1606 

:3fl66/31i0i 

:l56R/3609 

3569/3610 

3571/3612 

3572/:-1613 

3573/3614 

Sivas : Rezirı•i sokak ·o. 
1 Ziya Saylık. 
Qcıı·nıu : Mülk salıibi Alı 
m et. 
Yaıı : ('ezae·viııfle malı

klım lsnıail Ozayr. 
Arapr:ay : Meı·ke:ı: kazası 
Vııhit Irmıı.k. 

A ıı l\lırıı : Ul ucuıı1nr 'd. 
No. 92 Mustafa. Doğan-
tunu. 

A.vdııı : Ümerbeyli Idi
yünde 12 nci BL 'l'oprıı k 
iş ko. Rcdri Musnllu. 
Mmıisa : Ha 1 kaı'5ısmda 
kahveri VHlıit nrzdiıtde 

Byüp AYCJlar. 

J<Jskişehir : Yeni mahal
le Bı·muk sokak No. 25 
Kazım lnanchm. 

J luknk hakimi l~kı'l'ııt Uyaıı 'dau şika
yet. 
hirnlıırm artt ıl'ılnııısınn izin Yeril
ınesi ılileği hnkkiı;rlıı. 
Kanlı>~ini kuı•şıwa dizıliren jnntl:ırınn 

komutıınmdnn • ikfıyet 
Yapılan suistiııtalin ta lı kiki içiıı Da
hiliye vr.knleti tarııfınclan l1ir müfet
tiş gön<leriluıcsi lıakkııicJa. 

Ht•lı•rliyc 1 ara fmıla ı ı nıiihürlencıı evi

u in nçtmlmasr rlild~iıw d:ıir, 

"M:ııışııun 1 cilyiLI i dileği ne dair. 

tsiııı mü ·nhehc•tinclr>n dolıı:vı verilen 
ma.hkunıiyct kııı·aı•ıııııı k:ıldınlması

na rlair. 

Siiı·gün cezasıııııı kal<1ırılrnasnıa dair. 

3574/ 3615 Eskişehir : Köprüha'iııı- Hiirıriin <·t•zaı:ımuı refinc dair., 
da Ferah kıranthanesi 

Nuri Özer. 
3575/3616 tst:ınbnl Reledi~ <' ~n 

i ·lPri iclaresimlc Lt•' :ızıın 
kalem i memuı·u 1lısıııı 
Yıtlçnı. 

3576/3617 Çubuldn : Kil'eııı itderc 
No. 8 D. Ali Özdemir. 

:3577/3618 Nizip : Tilmiyen köyü 
çiftçilel'inden Misto Kı
lıçcı ve ar. 

'frkı·nı· rwdnc1o hir vazifcyl' alınınası 
, t•.vn nlınııclrğr tııkclirde tahsiliyle nıii
teıııısip hir yere Hi~·ini rlilcğinc dair. 

Ür.rt nr dilrğiııe dnir. 

Arazi verilmesi dileği hakkında. 

E ııl'ii ııı eııc 1 en i 1'. 

Eıw ii ıı H't H !eel ir. 

E ll•' iiııı !'lle lı•c 1 İ ı·. 

EıwiiııtPltt IN li ı·. 

Em·iiıııı•ıı ıl t'< 1 i ı·. 

g ı w ii llıi'JHl ('(ı i ı·. 

J •;ııf'iiııı ••ıH ll' ı J i ı•. 

E 111' iiııH•ıııl edir. 

ı ·;ııeii ı ıı eıırl cc l ir. 

Eıu·ii ınl'li< lı•d i ı·. 

Eııı·ii ııı enr1P.c 1 ir. 

Eıu·iimcııcl c1ir. 
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::rmv:~61H l~skiı;:t·hir· : l'uıııııliye la. 
S. (lazi C'd. Xo. 7 Ali 
Ay kol. 

:-ı;; ın• :J6~0 l•~ı·Pğli : D<'n i 1\ ı eşkila 1ı 

işlerinde 'o. 1 il Remzi 
Kıroğlu. 
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Aı·:mlıal hulfısnsı Mmım(']eı-;i 

----- ---------
Sl'rpiştirınP<It•ıı ınuaf tutu:antk scı·- l<.:ııeiiıııentlediı·. 

hC'st hrrakrlııınsının temini (lileğinc 

dair. 

lnı;ıe YP ilıat e nıath1elcrini diğı>ı· ııı<·- ı•:ıii'LilııPmlediı·. 

ııını·1aı· ı:tihi nPnz nlnıasııını teminine 
ıla i ı·. 

:riHfJ 1 :1fi·~ 1 Karatnüı·sel: Krzderhent A nızi 'e ı· il nı •si dileğin dair. 

köyiinde Alunet Dayrak-
Eıwö ıncıule(l i ı·. 

tar. 
:Jri ı ;:mn Niğde : Daimi encümen Daı· gP.liı•lileı·<· \'f't·ileıı lıaldarııı Yiltı- J·~ıwiinıenclediı·. 

rı znsı Ferit E cı er ve ar. 

:35'l2.\ 362::1 Siiı·d : Dava vekili Alı

clullalı Daniş. 

:::;g::ı 3ıt24 (lölhıışr : tstıısyon ş>ti 

Bını•n'llah lutiirk. 

:l:)}t-t-1 :Jfj:IG Blıizığ : Hususi nnıha

ı- •lı • •vrak kfttilıi Salih 
Ağar cliyl<' Rül('ynıan 

Ağar. 

3595/3636 Ankara : M. M. V. :tkin
ci Ş. Hesap memuru Şev

ket K ıı·ıkoğl u. 
3fl96j36ö7 Midyat : 'l'üccıır J. J aya 

ve Ar. 

:3603/3644 Aydın : 'l'oprak mahsnl
lel'i işleri üzerinde 20 nci 

!1(iOJ /::l64!l 

· bölge kol~:nsn Ahilülka

dir Kapar. 

Deşiktnş : fnraıiiye ma
lıallel'i Dı:ırya ıiik Aokak 
No. 24 1\ııçlı·i Üstfuıses. 

~·pt daiıni <'llı·iiıııc•ıı lizalınına <la tN;;
ıııili hakkında. 

ı\liirlddiiPI'iııiıı şakiler tarafınılım 

gaslıcılileıı katıt'lamuu iadt>siniıı 1e

ıııiııi dilı·ğiue tlniı·. 

Mıın~ıııııı tı>ıyitli tlilcğiııc dair. 

L isı• ını•;r.ııııiy<'l iıııt ilıuııı iı:iıı lı i ı· 
lıaldu dina \'ı·ı·ilmNıim• ılaiı·. 

l>nğuııı tarihiııiıı taslıihiııiıı ftıııiniııe 

4lll i 1'. 

ı; lıiı·in iıunrı iı,;iıı yapılan keşif ha
t ;ı lı ultluğu11<lau mutazat·rıı· olıuanııı.

!aı· ı ııın tcıııiııi i ·in clileklCL·inin ııaza-
1'1\ alınınası hakkında. 

;;o Jim üeı· .tli maaı:;Iu tnyin tliluiği 

haldı• nıauşlaı·mın bu ıniktıır üzerin

dı•n \'ı• ı· i lını'ıııf'sin<l<•n şiki'ı.yot. 

JıJkmck 

dııir. 

klll'll('Rinin. temini dileğine 

3605jö646 Hoyıılın t : Fııhriluı ı Ve lı- 011ld af dilcğiııc dair. 

hi Dayıbaş. 

360fij364-7 glfızığ : Nailbey malıal
lesi Bağ sokıık No. 2R 
Selim Hfiki. 

~607 /H648 Ayaş : ı:-;orgu hakimi Ne

cip Şener. 

3608/3649 Konya : M:uhacir pazan 

J ıiso 

<la i ı·. 
tasdikıınııı siııin verilmesine 

J ı akin ı If• ı• l<ıı nu ınuınn 45 nci maddesi 
Jıakkıuda tathik edilmiyerck muhali
fi knııun olnr·ak karar verildiğine 

dnir. 

Iliznı ,t ıııiidcletlcrinln birleştirilme-

1•: ı w ii ııı t•nılt•fli ı·. 

HııdiıMncl dir. 

J•:ıwüıııcoııded i ı·. 

J·:ıwii nı enel ed i ı·. 

J•:ııcüıııeıHlcdir. 

Eııı•üıııı•ıHI<•( lir. 

J•j IlC Ütıı (' JH] e ıli l'. 

Eıa·i.iıııcnd ·diı·. 

E ı ıci.i ı u cı ıdctliı·. 



Kay iL 
' X u. 

A.rzuhal sahibinin 
isim ye auı·e · i 

- ~19 

Arzuhn l bulasası 

elimiye mahallesi No. 3 siyle emekliyr ı..:ıkarılnıası dileği hak
So. No. 117 ililtınet Öz- kmrla. 
tekin. 

Muamelesi 

3609/3651 Adapazarı : hapishanesi Ö?.t>l ni' dileğine dair. Bıwünı .nrledh·. 
Zeki Okka.n ve Ar. 

36JOj:l652 Trabzon : İskentlerpaşn. Üğı·ctıncu olduğundan 'l'rabzon'daki P.ıwüıııencleclir . 
. Limonlu sokak No. ô IIu- ınünlınl öğretmenliklerden birine ta-
riye Bingöl. yiui dile~ine dair. 

36llj:JH5~ Artvin : ezaevinde malı- Üzel af dileğiııe dair. Eııcümendedir. 
kfım Rauf Türeıı. 

3612j :l65-l: Jı.a11 : H.nm- l ~oluncuköyü Heyeti Vekilc kurariyle sürgüne Eııcünı ndedir. 
Viııinuere mahallesi Me- göııd rilmesi iı:in vlik.i ilıbarın haki
ınct Bozkorteksaı·. kat nygnn olınııdığnulan mağduri

yetine ınf'ydnn verilmemesi dilfiğine 

dair. 
3617/ 3115!1 Anl<aı·a : M. M. ekale- A,.;kN·i 'J'eınyiz mahkemesinin verdiği F.ııcümendedil'. 

ti 2 ııci şube müllıakı kararnı infnzı dilei!"ine dair. 
2 nci sınıf muamele ıne-
nmru Feyzi Krzıltan. 

361Rj:16HO Ankara D. D. Yolları :l-J.7:J .'\1\}'llı Yedeloıubay kanunundan Bncünıf'nderlir. 

ve limanları işletme U. i. t i fnılelerinin teminine dair. 
M. 'l'i ·aret ve hasılat da-
iresi yolcu bürosu memu-
ru Süleyman Potoğlu. 

36L9j36fH Ankaı·ıı : D. D. Yolları !'14:73 sayılı Yedelomba.y kanunundan Bıwi.inıı>nrledir. 

ve liınaııları işletıııe U. ist i FıHlelerinin teminine dair. 
L Ticııret ve hasılat da

ı·Pisi yoleu iş] ri hüı•osu 

ıneıunru Osman Kızılören. 

3620/ 3662 Aııkarn : D. D. Yolları 3473 bayılı Yed k1'luhay kanunundan T~nci.iıııenclcdir . 
er istatistik kaleminde istifndelcrinin tf'ıninine dair. 

Orhan Baykal. 
3621 / :1663 ~Ankara : n. O. Yolları 

işi tme F. M. 'l'icar t 
ve lıilsılat dairesi muha
selı menını·u Muzaffer 
Ala gül. 

3G22j:~Gfi..l. An kaı•a : D. D. Yullaxt 
ve L. t. U. 1\1. 'l'i •aret 
ye hi\sılat dairesi muha
sebe nıeınm·u F' tlıi Bü
yü kt \1 11~(\l'. 

362:lj :ill6ri Blll'sıt : Od&ı]ar 
o. li Ilanefi 

oğlu. 

sokak 
ihhay-

:J..J7:~ sn.vr: ı YNlf'lumhay kaımnundan . Enciinı nnedir. 
i s tifaılelerinin t minine dair. 

:3473 sa,vr: ı Y deksnhay kanmnmılau 
istifııdt>lc•rinin teminine dair. 

Otıınlıığu viıı vknf idar si tara
fındııli satılnııym·ak lıazineı1{'n olan 
ıııa tluhmııı ınıı kıı hi! k ıHlisine veril-

mesin ılııiı·. 

Eııcüınendedir. 

Rm·üuı ended,ir. 

3624/3666 Poslıof : Hil.kim S. Ersoy. Kn)'lnakıımrlan şikilyet. Encüıne\1dedir. 



Kayit 
No. 

31)37;31.il:!U 

Arzuhal sahibinin 
isinı Y<> ar!l'P,>;i 

gıJn~ıııit Ilan·an 'da 
miitcvtıffa JaLri ku W ı· 
ı~'alıı·i aile~i nczıliıııle 

DP<.lı·iyc Hatice .Akay. 
Uewli : Kızılay Ş. H.. 
Eıııekli ıııcnıuru Aclil 
Polat. 

lstmılml : leadiyo M. 
'l'üuıen .sukak Nu. lti 
Papo t{önnıezalp. 
Kayı:ıeı·i : Mektupı,:n Cev
det Anday. 
Kaıulıı·ıı: KanJuruk ıııa

halle:si No. 13::1 .l\J emet. 
Oörgün. 

Kucaugaz : lJeğinncııd 

~lckeçler köyüuJe. 'l'a lıiı· 
flnal. 

:JG51;3ü!.l+ lzuıit : Karateııe kiiyiin
dcu llyas Öztürk. 

:Jti3:!/:3(ig!) Siirt : Daykım kaznsı 

Ömer Evrelltiel. 
31.i53/3li9G Aukaı·a : D. D. Y. U .. Md. 

Maliye ve Mulıasclıo iş

lel'i Reisliğinfle Ra it ~i

ger. 
:.ll.i54J3G9i Aukaı·n : D. D. Y. Zat

işleri memuru 1\lıı.lik Bi
nici. 

:~(i35/:3G!:JH l~tanbul : Yc~ilköy As. 
posta No. 15410 Hay
dar Gökçül. 

:3G56/3ü9!> 

3()57/3700 

Üdeıııiş : Kutucaova kö
yü muhtart 1htiya.ı• lıf'ye . 

ti nanuna muhtar. 
Arf vin: Cezaevinde ınalı
kUm Mehmet Özlıay. 

3(ifii1 , :r;ıo ~\ııkaı·a : J>. D. Y. Jfa-
ııılat dııiı·eı-ıi As. r ak. nii 
rnsttn<la Süleyman n
lücl'. 

3(}() /:3711 Erlıaa : As. ~· Eski M ıı
uıııele memuru 'rcvfik 
Korkmaz. 

220-

:\ rzuhal lınlilsusı 

J\(;ıkta kalıııı ıığ'lu lhsaıı 'ın bir yıl

ılatı lıcı·i I>ed t ~fınısına \'!iki ııtüra
ı·nat rııırı ncti(•ı•lt>ııılil'ilıncsiııc ılaiı·. 

1\ayıııaknınclaıı şikiıyet. 

.\ lulı tncı ınu:ı l' ı•ııt>t lt!ı·tilıiııden uıaaş 

tah ·isitH! daiı·. 

'l'cı·fiiııin trıuiııi flileği hakkında. 

.\1 id iıllyt• L u ı aaşıım zam yapılması, 

olwıı.Jığ·ı takdinle ölen oğlu 'l'op~n 
teğmeııi lGwıH 'den müna ·ip bir ik
ı·aıııiyr· nı·ilınesi lıakkında. 

l~ uıükellciiy •Liuden affediluJcsi hak
kıuda. 

Vuluuıu CLYarınllaki tarla:mdaki ıru
ı;rrlarut ci h et i askeriyece keyfi ola
rak müsaderc ctliluıesindon şikayet. 

~ikay(•f P11 i ği i ı; in nııtluı ıııdıı daynk 
utıın kaymak:ı.ıml.an .şikayet. 

:34.79 ııuınaı.·ulı ycdeksul>nylar hak
kmdaki kaııuııılıuı ittifa(lcsinin temi

nine dair 

:J .. J.'I!J ı:;ıLyılı Yed •ksub:tylur hakimıda
ki luıııtuıchıu istifadclcl'inin tcıniniııe 

dair. 
Zayi ettiği ellıiso kupuııumuı hedc
liuin l<Cllfliı:ıi nd en 1 azmi u ettirilmesi 
ve ayuikupoıılarm örneklerinin ve
rilmesine dail'. 
1 (azinere ait dağlık ııi·azinin köy 
nuntakası olaı·ak sırurlatı içne alın
nınsının temini dileğiııo dail•. 
OzPl nf ıliloği lıakkıudn.. 

.ı::7!l ıuııııaı·nlı yl'dı·ksulıcıylaı· hak
kındaki kaııttıulaıı is1 irııclcleı·iııin ie-
ıııiıtiııc <luit'. • 

1 t . VI r • I!) ~:l tnrilı \'C 3027 No. ar
zu lı n', iıır c.'ld ir. 

Muamelesi • 

gn(•üınendedir. 

l~ ıı di nı • ıı d cıliı-. 

Eııeünı cııı l dir. 

E ııc·i.iıııı .. ııı !rJ ir. 

l ·~ ı wüı ı ı e tu ledü·. 

g,tı•iiıneııc lediı·. 

J~ı I(~Üın eıuledir. 

l~ndinırndedir. 

J·~ııl'li ııı cııı le eli ı·. 

l•iııı·ii ıııınıdedh·. 

l•iıı<'iiıııcııded i ı·. 

Eıwüıııcııded i ı•. 

Eııc•ümendc•ıliı· . 

Erıriiıı ıc•ıılh•tl i 1'. 



rayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isi nı Ye arlr('si 

36fHl :n ı..: K mklıaıı : Hündiiz ına

lınilesi Ali Krvı·ı:ık \e Ul' . 

:H170 1:~71:1 J\nkara : D. D. Y . .<'

f rheı· l i k kısmı n ıla <'r'
ıııaı Yııvaşcrhll'. 

36!-~:ı ;:1n7 lstıınhul : Aksın·ay 'fa~

kasap İnuım Mt>sut so
k:ık 'n. 21 Yat Adalı 
~\dnkaya. 

~1 -

ı ;) . o. at·-
znluıliııc ektil'. 
..ı:~7H ınııııaralı Y edr>kımlmy kanunun
c hı n i'ltifnrlc:oıinin teminine ılnir. 

, \skt•ı·lik chn·uınn hakkrnrlaki dilt>
ğiııin ıınııırı itibaı·a alrnıııasuıa dair 

Rncümendedir. 

Eıwüıııen1led i ı·. 

BıwliınPtHl diı· . 

:16M/~72R Konya : Retimiye ııın- 'l'rkuiit ııııuı~ıııın tezyidi dileğiue dair. Enc·vıneııd('dir. 

lıııl : ı>si 117 No. sokak 
. ro . :~ llilmı t Öztüı·k. 

: w~ı; :n :ıo J1 i ı ·~f'ik : Bogürtlan kii
~ · iindP U('lür Eı·süs. 

: ıli~7 1;37:1 ı Mn latya : Hesııi u ı rk(•z 
olmltı öğre1.ıııeni J\slaıı 

1\aı·ayalı,:m. 

31i s;:ri:32 ı·~iip : Ortu1ıisıw Üın ı· 
Adal vP Ar. 

3GWI ;:na:~ Ayclrıı : ).s. Po s. 147 ı L 
' e~iirl Oı•s . 

3690 ; :r;:l.ı. J>atuos : .Aşağı ve Yu
kan Kouik muhtaı·ı Y. 
~ükrii v ar. 

:ltHll/~7:~;; ı\ 11 luıı ·a : n. n. y. llnı ·e. 

Da. ls. J3üı·o llll'ltılll'U. 

'ı'ıırg-ut Dikınenl i. 
:3G!-l2, :1n6 htıınbul Hııltl{pnzıH·ı 

'l'iit iinci.i Kiı·yıı ko 'ııuıı 
11iikkfuıında. uınva.kkıt· 

t eıı mukim Dinıosl n 
Ynl'ılanidhı. 

ı\ıııı gütııır knınıımnn ieYfikan veri- En('iinıPnılecliı· . 

lrıı sür~ün ı•t•zasnıın affına dair. 
ı r:ıst:ı ı ı ğı ıınzarr it i ha ra alınarak mü- Eııı•iinıf'!Hiediı·. 

ııasip lıiı · ınrıhal!P til.yini tlileği hak-
loııdıı. 

ı liil<ünıt't hi. 't'siue ait huhuhatm Eıwüııı ııdeuir. 
a lıınnnsıııtlfl yapılan h rı ksrzlrktaıı şi-

kftyet. 
t .'nlınsııı "'" eşynsııını hnldnrnluıası- Bneüıneudedir. 
ıııtı teminine dair. 
,\Jiiteg-allihecleu şik:iyt'l. Rncümend dir. 

:{-!7!1 -;ayılı yedeksıtl)fl,vlıı.r hnkkındn - Bıwüın<'tHlediı•. 

ki ı,nmınnıı hııkkmdn tatbik Nlilme-
siııt' daiı·. 

ııuı·oyn k:ıh•_ıl ,.e k:ıydma tlair. Enciiınendedir . 

... 
' . 

369:J,t:1737 Kırklar li : Anı kat 
llakkı Baygut. 

1. Ha ı·o la rıdwtlan haksız o ltırak veı·i- Bu iiment.le li ı·. 
]pn tınn-akkat ihra~ •ezmımın affına 

3704/374 Manavga.t : Pazın· ·ık ımı
lulllesinde Şevket ÇığH'. 

3710j:l754 İstanbul : li'ilist i u 'li Ek
rem Züayter. 

3711/3755 Uşak : Cezaevinde mah
kum M. Erdoğan. 

3712/3755 Devlet limanları işletme 
U. Mü. Büro Me. JI. Mem
duh Turhan. 

3719/3763 Kalecik : Telgl'afcı şef 

vekili İrfan Yıldınr. 

r1a i ı· . 

l'lnn ~u eshıiu yaptırılınasmda vu
kua gelen suiistimalin meydana çıkıı.
rılıııaı;ma dair. 
l\.fillt hudut] n ı· hın·icine çıknrıJnıııma-
sıııa dair. 
(hel n f dileğiue dair. 

Üğı· tnıenJiktcıı ha11ka idari vazitede 
on iki senelik hizın tinin ücreti veril
mesi ne dair. 
Oğlunun iknıal imtihanlnrınm icrası

nm t minine dair. 

'En1·iiııı t•ntl ed ir. 

Bıwiimeuıl diı·. 

gıwi.i menderl ir. 

}~ıwüm udediı·. 

Enciim nde1lir. 

'. 



Kayit 
:\n. 

Arzuhal sahibinin 
i : iın ve auı·es i A ı·zuhııl huUl.snsı Muamelesi 

----------·-------
3720/3764 !stanbul : Küçükmusta- 23 Vlii . 1943 tarih ve 3461 No. . ·:ııeümendediı· . 

fapaşa Abdisubaşı Piri- at·zuhaline ektir. 
sultan tekke sokak No. 
14:3 Ahmed Necati 'l'emel. 

3721/ 3765 Eski MOBkova sefirl Ga· l\'fnğ<luı·iyetine nihayet verilerek bir EıH'Üınrndeclir. 

lip Kemali Söyleı:nezoğlu. sefiı·liğo til.yini hnkkında. 

3722/ 3766 'erkeş: Atkaracalar mer- ' roprıık mahsu11el'i Yergis iııi verdik- Eıwiiııwnflediı·. 

kez nahiyesiue bağlı Kü- lel'iııdeıt rlekar hesabiyle ikin<"i hir 
kiiı•t köyü Nuri Bilmez. Yergi almnuımnsı <lileği hakkmrla. 

:3723/8767 Ayvalık : arraf I ahri- Beleeliye tarafm!lan istimluk etlilen Eııcüıııcucl et1ir . 

ınan Bogntir. arsası hnkkuıcla D vlet şura. ı tal'a
fnHlau verilen r(ld kııra.nnın bozul
m o~ıtlll. dair. 

3724/3768 Çanakkale : Yukarı çar
şıda Düz makas terziha
nesi Bmi Erdem. 

3725/37H9 Sivas : Emniyet nezareti 
altmda Esat Türkkan. 

İskan suretiyle verilen ev hakl(mda 
Devlet ştırnın iarafmclnn verilen red 
karal'llnn refine dair. 
N E-fi ce~~:asmın ı·efi hakkında. 

J ·:ııdi nı l'ıtıledi r. 

.. ~11 ·iiııı<>ııd<>cliı·. 

3726/3770 İzmir - Karşıyaka : 1719 Amme hizmetinden mahrumiyat ce- .. ~ıH'iimeııdt>c'lir. 
Belediye sokak No. 18 za.smın a:f:ft dileği hakkında. 

Ethenı İzmirli. 

3727/3771 Maritin : •reker mahalle- Malfl.ll l'in maaşlaı·rna zam yopılrnası EıwiinıPııth•ılir. 

sinde malftllerden Derviş dileği hakkında. 
Atak. 

3728/3772 BE-şiri : !nhisarlnr memu- J\aymııkaınilan şikayet. l •~neiiııu.' ııılecliı·. 

rn Ali Çağlar. 

3729/3778 .~ivas : Emniyet Md. ne- f'li r~zasıııın kaldırılması hakkuıda. Eııciiıııendeıliı· . 

znretinde ikametc memuı· 
Sermet Türkhan. 

3H9/ 37!l:J Drveli : Adil Bulat. Kııyııı:ıkıımıhııı şik;ıy<'t . Bıı<'Üınenclediı· . 

37G0/ 37!).J. Olln : Halil Tuncer. Aı·azi levzi muaınpl(lsinden şikayet. Encüıııetıdrdiı· . 

3751/ 379[) Aı·nı;: : Süzey köyü Mus- Topı·ak ııı:ıJısııllel'i vergisinin alınma- l'in •üııı('nılediı· . 

tafa F.ken ve ar. sındaki kaymakamın yolsuz muame
lesi nden şiknyt'L 

3752/ ::!7!)6 Buı·sa : Gürsu nahiycsin- Ordndan ibra.rı lıakkmdaki kararın I•~ıwiimencl dir·. 
de Abdurrahman OkteL refinc dair. 

3753 / 37H7 Ankara : Maliye vekalo- Özl'l ııf dilc ~•i hakkında. Encüuıendedil'. 

ti Muntazaın borçlar U. 
Md. Bono ve tahvil kale-
minde Leman Akandan. 

37rl7/~801 Urfa :Gümrük Muh. Su- Olgunluk imtihnııınn girmesinin te- l~ııc·iiıuemleıliı'. 
vıni Tal. Emir ımhay1 mini tlileğino daiı·. 

llmthlnı Özya.,ar. 

37MV:1 02 Bmsa: Sethaşı Karm.anlı Ey tam nıaaı,lıwmm tezyidi dileği Bnriinıcııd rliı· . 
sokak No. 17 Nehalınt Jınklnnd.n. 

Xoyan ve an. ··-
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No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ailresi 
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Arwhııl htılHsası hıam<'lesi 

37ü1j 3lj0;) Buzrr : İlker İlban. l•~yyauu resmiyede postuııt'Yl' hayrak Jo:ıır·iiııH•tıdt•dir. 
asılmadığından şikayet. 

371i~/!~806 ı.~a 1 : .Askedik şubesi re- • ra c; ıp tashihi hakkında. l~tH'ii llll'JHlı·di ı· . 
.isi Piyade yarbayı Ali 
Rrza Güralp. 

3763/ 3 '07 Kurıımuesııl Avukat llfıkiıııliklcn ıskutı lıakkıııdııki kaı·a- Eıwiiıııt·tHlcdiı·. 
Rahmi Pilge uezdind rıtt r finc dair. 

nphi Aytaç. 
3764/3 08 l\fidyat : Tüccar tlıı·abim 1 asabalarının nwı·kpz nahb esi olma.<u Bneüıııt·ııılHılir. 

376:>/ 3!'10!1 

37nfi/ :1 10 

3772/ 3RJ6 

3773/ 3 17 

3781/H825 

3782/3 26 

3786/3830 

rl7R7j 3831 

3798/3842 

3799/3843 

3800/3R44 

Kaya ve ar. hakkında. 

nııakJnıle : lhkı.ıf nıü

Jiirliiğü knrşısı sokak 
To. 46 Bahattin Ece. 
Aıla pazarı : Tığcrlar ma
hnl1esi KüQiik Osman so
kak No. 5 Reyfi Öncn. 
Eskişehir : Teknik zil'aat 

1 ~eliııi Mnzıı fl'ı·ı· 'iıı iiğretıneıı olarak 
Cuıııhnriyet okııltııın iaılı•si dileği 

lıHkkrııda. 

ı;ll'lıit'lrriııiıı t ı• miz silt iı~rlıihnPsi iı:in 

ılil<'klerinin ıı:ıııı ı·ı itilı:ı ı·t• alııınıast 

h u kk ında. 
Y. Z. Eııstitiisüııdt• ~·ııpılıııı iıııtilıa-

.. ~ıl(' ii ll ll' ı le ıl'( ı i 1'. 

gıwüıııt•Hıl •ılir. 

müdürlüğü stııji;\·er Y. Z. nın J..l.l!l snyılı lnııınnnn ı·uhnıııı ay
Miih nd isi TT asan Y ete- !mı hareket di Id iğindı•n şildi~·t>L 

ncr ve :ır. 

, 'orlınn : ]< adışehri na
hi ye merkezindr Hilmi 
Çoban ve ar. 
Ankara : Yenişehir İzmir 
Cad. No. 29. 'l'ürki\n Üı·s. 

!stanbul : Şişli Mecidiye 
köy 1\llecidJye caddesi No. 
40 Necati Hoş Özek. 
Kalecik : Saray mahalll.'
sinde Halil Ergün. 
!stanbul : Kandilli ITal 
laç Hii.seyin sokak No. :1. 
İsmail ve Fatma fnrr . 

, ivl'ihıısar : Gedik mıı

hıılle~indf' Kemal\üksrl. 

1\Jul'Cli.Jı : MNlrc e m.:ı

lıalksinde Alıtn<.>t Orn•ı·. 

Kiifahyıı : Vilayl.'t irlıırr 

lı eyeti hiı·iııri ld\1 ilıi 1ıfns
tafa Bilgi. 
ArnistE>rdam - Hollııııcl ,ı : 
Tiirk vatandaşlal'r .\.Be
şilşer ve ar. 

~nh i~·(• nıüıliil'iiniin lw~ ri \·' kuııuıı- Eıwüıııpııılı>ıliı·. 
snz lınrekctlcrindı•n şik:iyet. 

Tinsm i liseh•ı·clo YC nıebnslukta g(·~t·n Eıwiiıııı•ııdıotliı·. 
hhınet müddetlerinin ııaıa.ı·t itibııı·e 

alnımak ~uretyle nıaa~ ılrrec sinin 
tııı-;lıihi hakkında. 

Bi1· ttmluk kok kömiirü vel'ilınrsi l~ıwiiııı<'nılı,ıliı·. 
dil ai hakkında. 

l 'ilıet.i n.skeriyN'<~ cehren evlerinin iş- gıwi.iıııeıııll'ılir. 

~al in den şikayet. 
A-:kcı·lild l' Hız if hıışınıla ölen oğlun- Eııı · iiuıı•ııılt·d i ı· . 

dan nıulıtact nınavenct oldukların-

dan maaş bağlanmas.r veya ia. clcı·inin 
temini hakkında . 
. \skPI'liği g- ll.'n 3 ıwü kanlt· inin us- l •:ıırüıııpmleniı·. 

kerlik kanununun 35 nci maddesi D. 
fıhasından istüade ettirilerek ifnru-
ınnnnn tesbiti hakkında. 
l\ta1ı1l iyet mna~ının tez yi di fl ileği ~:ııl'iiıtll'ıııled i ı·. 
hakkmdn. 
Kııclro nı:ınşr olnn20 lirımm YCL·ilmesi Eııt'iinH•nılNlil'. 

dil<'ği hakkrntln. 

l:ıgnl knvvE>tleı·i tarafmdan yaptı.ıln Enei.iıiı<>ndeıliı·. 
tıızyikin kaldırılması dileği hakkın-

da. 
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Aı·znlııı l lıulfısası l\fuamelesi 

3AOI / 3845 Bursa : Cumhuriy t Cd. Devlet hizmetiııde h11lnndujlu hizmet EıH·liıııcndc<l i ı ·. 

No. 296 Ali Saip Akg(il. müddetinin nazara alınaı·ak ona göre 
bir ikramiye verilını<>si lıcı kkmda. 

3802/ 3846 fanisa : Topçuosrru ma- Sürgün cezasmm kaldmlmasiyle N ·r- Eıwiiuı<•ııd<·d i ı · . 

haJlcsi Ardahan giiç- best bırakılması hakkında. 
menlerinden Şevket A<~ııı· . 

3 03/ 3 47 Bandırma. : Aksakal kö- Nafia vekaleti tarafından mera1a.rr- EıwüıııcııılPdir . 

yü ihtiyar heyeti lızosın- mn fidanlık yapılınaması hukkında. 
dan Hüseyin Bayrakcı. 

3A04/ 3 48 t~ıkE.>nderun {1pzaevi z ı n r clileğine. dair. Bıwiiıncıırlt•diı ·. 
ınahkftmları naroma Fey-
zi. 

Ka~·ıl 

• ro. Aı·znlıal sahilıiııiıı isiın ve adı·l'si ,\ ı·zuhal lı nl:'isıı sı 

();)l :\ r ll ll isa : 

7:il :\laııi:-ı:ı : 

1:-JOfi Ht·~ı:;c hiı · 

170>- 'I ı ır ·ıııı 1 In 

:!.J.2:..? .\lııııl'tli 

:.H.i!'iO Ankara 

1227 tstanhııl 
tam•si . 

1~70 l\iitalı a 

: 

: 

n. Adliye encümenine havale edilen arzuhaller 

;\l emel ÜJnt!'Z. 

Mc•ııwl Ülmrz. 
Fatımı 1 ) ı·ııı u n kaya. 

Tal<Jl'O('ai(ı ihtiynı· 

Eıııiııe , 'oyıııı. 

)1. I cnıal lgun. 

hı·~· .-ti . 

Üliiııı ('I'Y.ôiHIIIIII ıtt'i\•diJııH•"li cfiJcğiııc• dair. 
Olünı c•ı•zasıııııı ııl'fı·ılilıııcosi ılilı•;!iııt• clair. 
Oğlu lsınail'iıı iiliiııı c · Pzıısııııt ı:ııJ'fılınlnı;ıııınsı 
lıakkıntlıı . 

;\lpınl'f l>lnwz'iıı iilüııı c· za.--;ııım ;ıl'l'c•dilııwsi hak. 
kındıı. 

:\ll'nwl Olıııt• z ' iıı iili1nı <:Pzasıııın kaldll'llııınsı 
di lı>ği haldnııılıı. 

t 'asnslıık suı:nııclmı i c lcııııa ınahkOm c •tlilPıı ıııii 

ekkiliııiıı al'fr hakknıcl:ı. 

III. Bütçe encümenine havale edilen arzuhaller 

Yedikule Türk - f~l'lneııi has- 1!1+!~ ııınli ~· ılı lıillc:ı •~;;iıı .. lalısisa1 konularak has
taııl'h•ı·iıH· yaı·llrııı .nıpılnııısı dill'ği hukkmua. 

llmılıiın \ ' 1' tıl'. Had mel hayrnta da parasız giyim eşyasr veril
nıesi dileği hakkrnda. 

:.!fi!3:i ,\ııkımı : [;(ıl ri (li)noıı. ~liiıwkı•ı·Psi .vu.pılmakta olıın iicr(•tlrriıı maıışn 

tııhvili kuııııııııııdu ,·aziyef inin nıızarı iliinı rı ' 

H lııımıısı h akkıııcla. 
:.Jü:JU A ıı k ımı · ) T. K ('111 n 1 Dt' n iz. -'1 ii?akeı·Psi yapılmakta ulau ücı·etl l'in 

tahvili kaıııııınnda (lil ld ı·inin nıızarı 

a l mıııa ı hakkında. 

ınaaşn 

itiharE 



İ< ayıt 
No. Aı·zuhal sahibinin isim ve adresi 

~i712 Aııi<R ı·ıt : Hulusi fi-ülünt-r. 

:! 2H Anl<ıı,t·a : Talat. Ülker ' ' e .Ar. 

:!Vr-8 Aııkıwa. : 7.iya F'erit Üı~('r ve nr. 

2970 Ankara : Rasim Türk ev ve f.'Şi. 

2fl74 f ·tanhul : Hilmi Ba.r1şkış ve ar. 

H6-

Arzuhal bulasası 

Ücretierin maaşa tuhvili hakkında vaziyatinin 
nazara alınmasına daiir. 
Kadastı·ocrıarın da ücı·ett geçen günlerinin 
t~kaiitliikh•ı·ind sayılması dileği hakkında. 

F adastt·o ıncınurlaı·mın iicretle ~alıştıkları 
zaman1al'lll :fiili t.ekaiit bizruetJerine ilht'Rİ ni
leği hakkında. 

'l'ı>kaüt man~ları!Hı % 40 zam yapılıııaın lıa k
k ında. 
o(,l'etlt•ri ıııaaşa talıvil eden kaııunda dilekleri
nin nazara alınması lıakkuıda. 

IV. Muva.kka.t encümene ha.vale edilen a.rzuhaller 

1 !1:{:1 lstnnhnJ : :)akir Ziiııır ' · 

2007 lstaııbul : ~eYket Ale 

Yeni v rıriler lar1u hakkmdaki yeni grlen ka
ının layihalarının esnayi müımkereı-ıinde tlilE'k
lt't·inin nazara alınması hakkında . 
.Müzakere olunan Kazanc,: vergi~ kanununda 
!stanbul otelcilerinin nıua r 1 nt ulınasr dileği 
hakkında. 

V. Mazba.ta.la.n tetkik encümenine havııle edilen arzuhaller 

2~t34 Ankara : Emin Bingöl. Kamil J otan hakkında yapdan ilibarda ismini 
kullanan şalır. Jurrn cezalandırılmaları <lilegi 
hakkında. 

VI. İdare Heyetine ha. va.le edilen auuhaller 

340;1 lst aııbul : ~1ıısta1a Giiney. 'reka.iit ediler k mfuıa ip bir ikramiye verilm tıi 
hukkında. 

VII. Kanunlar kalenıiııe b&vale edilen arRhaller 

367 .Ankara. : Ahmet V arol. 
370 Diyarba.kır : A. Lütfü Çıfır . • 

.Asil memuriyet ba.~langıcınrn tespiti hakkında. 
Di,•aıu muhasebat münhal balıklarm'dan biri~ 
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No. Aı·zııhııl salıibinin isim vt> adresi Al'zulıal lnılil.:sası 

rı-ı-o AnkAra : M. , \J i Rönmez. 

652 Anlun·n : Y. Ziya llakn·. 

fl~fi Zllr : nnhı·i Mıılatyalr. 

959 , iva.« : Mehmot Şinasi Kn·lı. 

99:3 lmkııPa : Ziya flüney. 

1494 nkara : Otıman Evinsay. 

J507 Antalya : Mehmet Şükrü 'fafıı. 

1611 Ş. Kurahisar : Recep Kaı·akavun. 

1733 Bursa : Bedrettin Nuri Özünder. 

·ı7fi::l tstanbul : !. llakkı Açrkalın. 

1871 Antalya : Hüseyin A"ni Cephaneci. 

1875 Antalya :Halil Aksu ve ar. 

2R-l-8 '"'\n karıı : Refik l:naıı . 

~O 2 fstımhul : Hasarı Öza1 ilfı. 
::n~!i Ankara :Mustafa Nedim Ay:ız. 

3529 Ankaı·a : Hacı•r Dielt•. 

3fı7fi ts tan h u 1 : l'cıııııl J>c kiıı. 

3717 Aııkaı·a Sinnıı 'l'ckelioğhı . 

--- ----------------
ne namzı>t gösterilmesi hakkında. 
2919 sayılı kanuna tevfikan hizmet müddetine 
gilrc bir ila•amiye vı>rilın('si lıakkmda. 
1 tifttsının kabuHinı• dnir. 

r~Hıliyet maaşı Jıakl<ındaki dH klt>rinln teisi
t·en halline dair. 
3527 numaralı Af kanuntın tefsirile mağduriye-

1 1 inf' nihaytt. verilmesi hakkında. 

Hiocmutı vataniyP tPrtihinden maaş tahsisi ve
ya trkıtiH ınaaşı verilmesi haklandıı. 
"!\t ii ııasip hiı· ik ramiye verilerek mn tbt!adan ala
kaımı m kesihrtesi hakkında. 
Kırmrzı şeritli lstikli\1 mııdalyası'mn biran ev
Yel vı>rilmesi hakkında. 

A ı·zuhııl en iimt>ni nin b a 1< k mda verdiği kararın 
llir SUI'etini istiyoı·. 

:-4iyıısi ııınhkuııılar luıkkıııdıı Adiiye t•ucüııumin

(lt> buhman kanun Hi.yihasmm biun evvel çıka
rılınasına dair. 
Zayi olan İstikHil madalyasının yerine yenisinin 
verilmesi hakkında. 

Arznha l encüıneninin 11 . VII . 1942 tarih ve 
4101 sayılı kararından bir aded verilmesi hak
kında. ~ 

Ttatay'm ilhalo üzerine kaılt-o harici kalmış eski 
memurlarm müktesep haklarını temin edecek 
Taviz kanununun biran evvel çıkarılması hak
kında. 

Hüt •e encümeniııtleki ıııüııhııllerden hiriııe ta
yini hakkında. 
lstiklftl ıuatlnly::ısr Hı·ilnıt ; j ],·•kl<~nda. 

1 ·tiklul harbi zanıanıııdu yaptığı ZabıtkütiJ•Ii · 
ginrlen hastalandığıııa clair lıir vesikanın veril
ıneı-ıine dai1·. 

M(lbuslnk müıldı>tinE> ait hizmet vesikaı,ıı veril
ını>si hakkmcla 
.ı.ı75 sayılı kaııunnn liiyiha ve Mbabı mucibe
·iyle hil'liktt> hu kanunım müznkc'resini ih1ivıı 

eden Zahıt ceriuclerinin gömlel'ihneRi hakkmda. 

)fl.'lınsluktan nyı·ıldığııııı dair hil' vesikanın Ye· 
riluu•siııc daiı·. 
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No. Aı·zuhal ahibinin isim ve adresi Arzuhal hulasası 

VTII - Evrak kalemine he.va.le edilen arzuhaller 

~!Hil LicP : llamrli. 

2962 Çanakkale : Şakiı· 'l'ür<>r. 
344L Ankaı·a : Rıısinı Mntlt1. 

a6'i9 Mnlat~·ıı : Bnlıri Alabt>y. 

Lic<· adliyesinde ynpılan yolımz muamelelerden 
şikiiyet. 

Jmralı'ya nakli hakkında. 
:R. M. Meclisi mathaa ında ki miiuhal musah
hihlikleı·deıı birine Hlyini hakkında. 
l\1aaşmın tt>zyidi hakkmdaki lllÜl'ncaatına Ar
zuhal f'ıwüıneniııc•c Yerilen karara itiraz. 

IX - Matbaa. miidürlüğiine havale edUen a.rzuha.ller 

:H:l+ Aııknı·ıı : l)t>rif Akııı. Hiı· aylık izin Y<'rihnesi lıııkkmtla. 



i=: Suailer ve lstizahlar 
"-• 

1. Sualler 
. _, 

revkalade İgtiıria. zarfmda Nafia Vek&

letine ait olmak üzere bir sual tevoih olun
muştur. 

N afia vek8J.etıi 
1. Erzincan mebusu Şükrü Sök:nı,ensü-

'rürkiY,e Düyük Millet Meclisi Yi.iksek 
Reisliğine 

Y erdepreroleri ve inşa işleri üzerine almırul? 
ve alınacak tedbirlere dair ilişik olarak sunu
lan yazıdaki sunUere saım Na.fia vekili tara
fından Türkiye 11üyük Millet Meclisinde ceva.p
landtrılroa.sını rica ederim. 

Erzincan mebusu 
Ş. Sökmensüer 

::;aym N a.iia V ekH.indeu sualler 

1. Adapazarı 'nda ve Hendek'te meskenJeri 
harap olan yurttaşlarm kış gelmeden sığmabil~ 

melerini temin edecek ne gibi tedbirler alın
mıştır? Bu tedbil'ler makandı zamanmda temiııe 
kafi gelecek midir t 

2. Adapazarı ve Hendek havaliBinin ye
niden inşası: için düşünülen tedbirlerle, bundan 
evvelki yerdepremlerinde harap olan yerlerimi
zin Y,eniden inşaları için alınan tedbirler ve ne
ticeleri nelerdirf 

3. Memleketimizde vukua gelmektc olan 
Y,erdepremlerinin muhteli.f bölgelerdeki şiuuet i 
ve devam müddeti ne zamandanberi kaydedil
miştir. t Bu hususta mevcut ve tesbit edilmiş 
bilgiler memleketin inşa konusu üzerinde müs
pet kararla!' alınmasına esas olacak yeterlikte 
midirl 

4. Memleketimizin jeoloj.ik haritası ile ş -
bir .,;e kasabalarımızın bulundukları sahaların, 
aond~ara dar.anan profillerini hazırlamak icin 

er 'in, Yerdepremleri ve inşa. işleri ha.kkmda.ki 
'ifa.hi sualine N'afia. vekili Sım Day ta.ra.
fmda.n 19 . VU . 1943 tarihinde cevap veril
mi§tir. 

Şükrü Sökmıen.süer'in suali ve Nafia Ve
kilinin cevabı a.şa.ğ'ıdad.ır: 

şimdiye kadar ne gibi tedbirler ve bunlardan 
ne neticeler almmıştırt 

5. Resmi ve hususi yapı işlerini Devlet 
kontrolü altmda bulunuurmak hususundaki 
ınevzuatmnz, iena inşaat yüzünden can v ınal 

kayJplarını öıılemek i<;in ){afi ve tesiı·li bir d re
cede nıiclir ? Değil ise btmları kati bh· hale getir
mek için ne düşünülmektedir. 

6. Tialkmuzın iktisadi kudretine ve yutttıı 

lerlariki kolay inşa malzemesine ve muhtelif 
bölgel rhı ikliın şartlarına ve yer depremi şid
det ve devam müddetlerine göre yer deprem
lerine de dayanabilecek en ucuz ve güzel man
zarnlı, muhtelif sistemde yapı tipleri, pHinla.rı 
ve nümuneleri lıakkıııua. yapılmış t tkikl<'ı· ,.e 
tecl'iihelerden alınmış n Li •eler 11 ·1 ' J•clh- t 

7. Memleketin muhtelif inşaat malzemeııi

nin ve muhtı>Jif inşaat sistom Vf' plfi.ıılarının 

yapıdaki tekııik ve cknıwmik kıymetlerini te1-
kik vo teshit efnıck iiıeı·e, hiı· enstitünün veya 
et.üd bürORmıun tesisi hususunda Tiiikümetin hit· 
düşünceı'li vaı· mı? 

NAFİA V. S. DA.'Y' (Trabzon) - Ilnhte
rem nrkudaşlat·; az.iz arkadaşılll Şükrü Sök
mensücr okunan sual takriı·lel'inde yer deprem
lerine ait mühinı ve muhtelif mevzulara temas 
buyurdular. 

llazırlıyabildiğha cevaplarını müsaade edeı·

seruz kısaca ve sırası ile ıı.rzetmeğe çahşaco.ğım. 
Bildiğimiz veçhile Adapazarı ve Hendek dep

remleri 20 . V1 ·. 1943 tarihinde vakı olmllituı·. 
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Şimdiye kadar yapıltı.n tetkiklere göre 30 000 
nüfuslu Adapazarı 'ndaki m eskenierin % 30 u 
sağlam kalmış % 35 i tamir edilebilecek halde 
bulunmuş, geri kalanı da maalesef yıkılmış 

veya yıkilması ica.betmiştir. 5 000 nüfuslu llen
dek'te ise meskenlerin % 10 u sağlam kalmış 
% 50 si taınir edilecek halde zarar görmüş ve 
geri kalanı da yıkılmıştır. 

Resmi dairelerden ve ticarethanelerden mü
him bir kısım da yıkılııuş veya tanıire muhtaç 
bir halde bulunmuştur. 

Hadisenin vukuunu ınülaakıp alukalı vcldl
letlerle mahalli ~ivil ve askeri teşkilat, ve Kı
zılay taraündaıı almaıı t dbirler çok müspet 
netic ler vermiş ve mümkün olduğu kadar nor
mal denilebilecek bir hayat en kısa bir zaman

da avdet etmiştir. 

Maaı·if veka-leti tnraiındau mahalline gön
derilen jeoloğların tetkik neticelerine göre ma
alesef, Adapazarı ve Hendek çok zararlı arsm
tı mmtnkalarmdan saj'llmnsı icabeden yerler
dir. Bu ka abaları j olojik tetkikat icabma gö
re cennba doğru nakletmek Hizımgelıııekte ise 
de, kısmen sağlam ve ktıımeıı taıııir dilebile
cek olan binaları ve lıütüıı kasaha tesisatını 

terkeelerek yeni bir şehir kurmanın bilhassa 
bugünkü şartlada başarılamaması v naklin 
diğer ınühim güçlükleri gözönünde tutularak 
kasabalarm yerlerinde knlmaı:ıı ve yalnız inki
şaf sahalarının cenuhıı. doğru, ayrılacak yer
lerde tesbit edilmesi zanıri görülmüştür. 

Kaldı ki, d ın·eıniu azami derecede şiddetli 
olmaması sebebiyle mütecanis olan v teknik 
icaplara uygun bnlunau inşaatın burada ve hir 
çok sarsıntı yerlerinde sağlam kaJdığı veya çok 
az zarar gördüğü müşahed edilmekte ve yıkı

Inn binaların ekseriya gel~i güzel ve gayri itınııi 
yapılmış çürük veya gayri müteeanis binalar 
olduğu anlaşılmaktadır. 

B tma; bhuı.nm betonarına; kargir ve saire 
gibi vasıflardan ziyad teknik va ıfları mühim 
rol oynamaktadır. 

Bu vaziyet karşısında halen nıcv •nt olan .Ada
pazarı plabı yeni vaziyetin icabettirebil c>eği hazı 

tadillerle tatbik edilebilecektir. 

Hendek'e gelince bunlarmimar planı uıev
cut olmamakla beraber Yapı ve yollar kanunn
nun müsaadesine ve teknik elemanlarımrzın yap
JllO.~a oldukları tetkikat n ticelerine göre ora-

da da inşn.ata müsaade edilehilecektir. Buııiln 
için bütün gayenıiz. mulıterem sual sahibinin 
de işaret huyurduklan gibi kış mevsiminden 
evvel hallu çatı altına almaktır. Bunu temin 
için Nafianm esasen lzınit vilayetinde bulunan 
teşkilatma ilavet n ve belediyeler enı.ı-ine vekıi
letimizin üç yüksek mühendis ve mimarını gön
derdik Ye ayrıca göndermekte olduğunmz mü
hendis ve fen memurları ile bu kadı·oyu takviye 
edeceğiz. Depremi mütaakıp enkazı kaldırmak 
v yolları temizlemek için (500) kişilik bir na
fia takınu da gönderilmişti Bunlardan ( 400) ü 
halen faaliyette bulunmaktadır. 

llaşveki].imizin eıııirleı-iyle, mahalliuel vazjyeti 
hendeniz de gördüm ve alıi.kalılarla görüı;;tüm. 
Hiiküuı.etçe alınması ka.rarlaı;ıtirılan acil t dbir
lcr ~unlardır: 

En b8.-'lta: Halkın krşt au. evvel çat r ultnın 
ulıııma ı zarnr ti vardır. 

İktisadi vaziyatleri müsait " çuk çalı~kıın 
ula u Adapazarı halkının, Da.hiliy vekıllet ine ve 
v kal tinıizce yapılan teşvikten ve verilen ce
vaptan istifade eder k binalarıru deı·hai tanıir 

ve ınuvakkat baraka ve bwıa müınnsil iı~aatlıı 
kendilerini ve hatta ticarethanelerini hıırındır

mağa başlamış ve faaliyetle çalışmakta bulun
muş olduklarılll gördük. Bunun gelişigüztıl ol
mamasını ve herhangi bh· depreıtıe karşı nıukıı.
YE'met imkanlarını sağlamak için fen hf'yefleı·i
uıizi daimi m urakahey memur ettik. Bu su
t•etle en kısa bir zamanda tahribatın mühiın te
siı·Jcei kaı· ılanuı~ olaıcaktır. Devlet memurla
rmdan açıkta kulanların harmmasını ve DevlPL 
dairelerinden yerleşmemiş olanlarının ycL·
leştirilmesini temin ıçın mahalli malzeruc
den de isı ifade edilmek suretiyle mnvak
kat, inşaat yaprlıııasx zaruri göı·ülmiiş ve lıu 
husustaki planlar hazıt•lnn.makta hulunnınşt \ll'. 
Bir taı·aftan hunu taldbederken uiğer tıı

ı·aftaıı da me kcnleı·i harap olan veya c;uk 
taınire nıulıta~ hnluuan halk arasmda k ıuli 
m nabii ile bunu temin ederniyecek o1an
larr ll'Rhit c>diyornr.. Bıınların da. kışlau evvel 
behemrhal çatı nltmıı geçmelerini sağlıyacuk 
yaı-uıınr tetnin ı'<leccğiz. Bu meytı.nda zarar K;;. 
ren biı• kaç köy de tetkik olunacaktır. Aynı za
manda k ndi m nabii ile esaslı inşaat yapmak i.· 
tjyenlc~·e, yukaı·ıda arzeylediğiın ihzaratı sürat
le tamamlryarnk mü aade edilecektil'. Ruralar
dıı muvakktıt inştııı.t için dahi yer sar ·ıııtısıuıı. 
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k;u·şı 1 dlhidi olmak h;in tat1ıikı kolay hiiküm
leri ihtiva etmek üzere bir talimatname haıır
ladık. Alf~kalılm·m bumı ittibauu tcminc çalı

şıyoruz. IIuHh;a ; Aaapuzurı ve Ilendek lıalkı

ıun v orada ın •vcut rr. mi ve hususi daire ve 
mü ssr~clmin kı~tan cvYcl çatı altına girebii
m sine ı_:alışılmnk1a ve hu hususta vekilietimiz 
ve diğcı· alakah vekiiletler bütün dikkat ve gay
ı·etlerini arf tmckt dhler. mumi muvazene 
haricind · idare olunan r snıi teşekkiilleı·in de 
krndilcrinP di.1şl'ıı vıızifd ri yapması. tabiidir. 

İkind ual olarak mullteill yer sarsıntıları 
haldmıda tedbirlere temas edil~tir. 

1938 senesindenberi memlekctimizdb vukuhu
la.n yt>r sarsmtrlaı•rndan zaı·ar güeen başhcıı ma
hall<'r şunlardır: 

1. l!l3 sene i ni. ·anmdn Kırşclıiı· ve oz-
gııd \'İlay llerinin bir krıunı köyh•ri; 

~- J nan ~ı·ıwsi P.)'l Cıliimlf' Dikili; 

:l. l!l:~H kfıııuııucvv lindl' haşta J~rzinrnn ol
mak iiıı:<•re Krlkit, vtıdisindr n Kııraflr.niz sahi
Jiııflc hnzı yerl<'r; 

.ı. Hl-l-2 . t~ıı .. sindı' Tokati viltıyl'liııiıı J<}ı-bua 
ve ... ' ik .. ıı ı· kazalaı·ı ile <.'onını 'nn Osmancık kaza. 
sı Yu Hnlıkı>cıir'iıı Bil,(ıuliı; nalliye i; 

:1. Bu rlPI'ıı (la Atlapaıarı n Hendek knııı
· 1ııı·ı. 

Buıılat'llan .Adaını:r.arr ve llenıJd'" i~iıı v:tzı
ycti VI' alınan t dbirlcri hirinci snale c vap ve
ri ı·kc•ıı aı·zeylt•dim. 

Km;ıt·hir ve Yozgaıl d prf'ıııindı•n z:n·nr gö
ı ·r ıı ki)yh·re Kı7.ılayl'n ic•at.edcn yardmılar yapıl
mış ve lwm hiı· zamnnda iskunları sağlanımştn·. 

Dikili 'Ju; Kııılay tsmıt'ıııJıııL ilk ltıılbil'lı•ı· 
ıılrnılıktaıı · ouı·n v<'kaletiıniz ·e imar pHinları yıı
pılmış vı• tııthikma gP<:ilmiştir. 

Eı·ziıwıın 'm ;\•rı· . nrsıntı ·ırHlıııı ınıııılesf'f prlc
~ok müft>rscıiı· olUnğ-u yüksrl( ınalanıunuzdm. Bn
ı·acla g'l'rf'k hrı· tnmft:ın gelen yııl'drmlsı.rla Kı

zılnyn lrmin rtlilPıı mcıııılıi Ye g ı·ck Hükümct
<:ü yapılan ~·aı·dırıılnr say sinde, lıullun ('Vvclil 
tıHılıtelif ycı·lı·l'<h' iaş • ve ihat 1 ı·i temiıı edil
ınL~ \'c• ııı iHıııı kı lıt•ıı nıillıa lli llll • viic:ucle g ·Lirilm 

fll(l\'l!ldoıt . iıı~ıınla rı•ı·lrı;ıl iriluıişlt·ı· V<' yapılnıı 

t tkikıtl llf'lir·Psiııdı• y ni şehir Yt~l'i teslıit edil
m iş, i ı mu· Jılıtrılal'l lıuzrı·lunmı. ve ş hı·iıı yeni
deli le i.-i i~in fn~ıli~·ı·l d ,,·am etmekt • blılun
mnştur. Bu nıak at1a 30 . Y. 1940 tadh \'c 384!) 
lii:.ıplı kunuulı.ı. 5 ıııilyon liralık tahsisat Nafia 

vckilleti enıı•ine verilmiş ve bu para kı nıun ve
kiiletimiz v' kısmen Kıztlayca sarfedilmiş ve 
bir kısnu ile de belediy 1 re yardım edilmi tir. 
Ayrr a 22 .IX. 141 1arih ve 4126 sayılı kanuıı
la I~rzillt•ıııı B ledi)-esiııc iki milyou liı·tı. ikraz 

edilmiştir. 

'l'okacl viluyetinin Eı·lıaa, Niksat· kuzalaı·i;vle 
<_:orum 'un, Osmancık kazaı:n ve Balıkesir'in lli
gad.iç nahiye ·inde tü yer .sar ıntıları üzerin • ev
wla Kızılayca icabeden yardımlar yapıldrktan 
sonra 15 . 1 . 1!.143 tarih Ye 4:3 6 .sayılı kanunla 
bir buçuk milyon lira tah i.s edilmiş Ye bu tah
sisaLtan icabeden yaruımlaı· yapılmakla beta.b r 
bel diyeler tak vi ye dilmiş ve müteba.kisi lm 
işe tahııi~ e<lilııı. k -ve koutı·olüıııüz altmda :iad' -
uilınok ü:teı•e aHikalr viluyetlcre d vrcdilnıiştil'. 

Ayru zamandı.ı. yerinin değiştirilmeııi icabeden 
Bı·baa. hariç olmak üzere yerl riııd ipkası ka 
rarla.ştrnla.n kasabalarm imar planları ve biııa 
tipleri hazırlanmış ve k n(li sahalarında ihyalu
rma başJaıunı.ş -ve alukalı tabsi. atlarından mü
taahhit ve ma.lzeu"Je buldukça reısmi i!h~aata da 
devam eelilm kte bulmunu tut·. lluli\sa; bütün 
uu tahı·ihat sahalarında haRal'laı·m hertaraf edil
m ııi için bugünün şartıanna göre mütnkün olan 
'asıtala.da faaliyet göst rilmek.tedit·. 

Jeolojik tetkikcıliı tewııs eden t;J Ye 4.) ıı ·ii 
sun.Ueı· üzerine, bu suıı.lleL' doğrudan, doğruya 

velciiletimizi n.Jakadar etmemekle beraber arze
dt'ceğiıu. şudur: Rasathan o müdürlüğü tarafın
dan mnJıt lü ııeşriyata v gaz t malumatma 
istiuaden hazırlanan notlar ve istanbul J oloji 
ııstitii. ü t a.rafuıdan yi u e m evetti nıulfunata da

yanarak lıazırlaııan bir harita. ile vekB.letimiz 
ilgilenmişth·. J3uudaıı ba~ka lktisat vekalctine 
bağlı l\1. 'I'. A. Enstitüsü taı·afındau memleke
tin umumi jeolojik vaziy tiııi tetkika miisteni
den ~ paftıüık bir harita. hazırlıı.nınıya başlan

mJ.C1 ve bunun 5 paftası da ikmal edilmiştir. Oy
ı göı·ülüyor ki, memleketimiz belli başlı bir 

zelzel nuntakası içindedir. Yukarıda arzettiğhıt 
yer sarsıntılarmdan beri her hadis de mnhalle

l'ine j oloğlar gönd rilerek a.lakadarla.rca tet
kikler yaptırılma.ktadu·. 

. fi ııci ı-mal geçiyorum: 

.M • zun f ıw1ztla zelz J htıkııill.uuan tedbir 
alıtımasım j<•aiJettiren hiç hir hüküm ın vcut 
d ğüdir. Yalm:ı: son zamanlarda vekalctimiwe 
hazn-lım ll (Zelzeley nmkuvim yapı talinıat--
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name ') a:fiaea bütün inşaata tatbik edilnıektP 
v <liğer inşaat yapan re ·ın i teı;ıekküUerlc hal
km da buna uyma ·ı te\ vik <1lunmaktadır. 

tnı:ıaatm fenni m urak n beı iııi hrlediyt>lPı e talı
m il ı•tl •ıı Yapı H yol kaııııııu 'lıılıi lıııg-iitı 

aıı••ak fen Jıeyetleri mevcut bulunan hiiyük Şl'
hiTll'r v ltasabalarda kısmen tatbik edilehil
mekte ve humm haricinde hiç bir üıkyit Ye ınu
raknhc tesis (•dileml'mekteflir. 'Rn mevzu Uze
rind h ınıniyetle dtıı•ıtlmak znmreti a:.,ıikfn·
dır. Anrak me,·zuatın tatbikı i~in yeter mik
tıtı'da el('manlarfl ilıtiyn•~ ()ldnğuıın ve geni~ 
masraflan kaı·şılamıık ~nı·nı·cti hnhın(hıırmnı 

d<>ı11i~ <'YI<'ıııck lazımdır. 

Bıı vaziyt>t kar tsı~da ienni mm·akabesi tesis 
Pililmil} hnhmıın bütün ı·esmi inl$aatm zelzele hıı
kmıınclan dahi hazr kanuni hıkyitleı·e hnP;Jun
ması Ye ıwydPrpey hu mnrakabenin hnımsi in
şaatn da teşnıilin(' ~idilmesi icabriler. Rilgi iz
lik Ye yok:mzluk yüzündeıı hmmsi iıı~natm mü
hiııı bir lwmn zelzeleye kar'?r tclılikeli clurnııı
ilndırlnr. Uilhnssa köylerimiz ve köylülerimiz 
hrı· 1.nmıın kiic:iik hir sal'. mtmın kul'hnm olacak 
hnlifl'nirl<>r. nuntın i<:in l'll haşlı teohirlt>rimiz 
hıı Jımmstıı mevzuat tesiRinden E-vvel. <:ok mik
tnı·<lıı l<'knik elt'man yt>tişth·m<'k olıııı g{'rcktir. 
RilkümPtimi?.<'e tutııhın yol ve hilhası:~a köyii tı>k
nik el('mnnllırla ter.hiz etmek hnkrmmCian köy 
<>nstiliilel'inile takip edilen c:ıılısına ~€'k1i m vzu
ııtnnıznaıı ziyaile hizirn h:in lcoru~-uru olnt•nğmı 
ümit €'tmckteyiz. 

6 ncr ı:~urtlin cevuhını arzedece~iın. 

Dikili z(']z lt>sinden itibaren yıkTlan yerle

rin vaziyetleri veknletimiz<>e arka aı·kaya gönde
rilen 1 ltnik heyetler marifetiyle tt'tkik ve yıkı
Jan Yeyn s:ır. mhya mulu\v 'tneL erlcn hinnlnrrn 

vaı:~ıfhırı 1<'ı-ıhit dihni tir. 
Dir tarsri'tan do Yunani tan, holya ve Ru!<Ya 

gibi zelzcle ııınıtııkıılorınclaki nı('mleketlerin, zel

zeleyl' lmr~ı mukaYinı inşutıt sL 1 mlerinde tat
bik ettikleri u.uJleı· t('tkik rdilıuiştir. Ru teJlit 
ve tetkik nE'ticel ritıf' ~liı·e, menıl •k timizin ikti
sadi w i~t i ın ai bünye ·i de goözönünoe tuh1larak 
mııhalli mnlzf'med<>n de iı:~tifndc ilihrı k kııy-

diyle. kt•ı·pi~ de dahil olınıık üz ı· en u •nz şe

kilo }ı rı· lll'Yİ malzeme ilc . a vlaın nı e ·k en ve her 
türlü bina tip ve a ları te ·bit olunmuş, arazi 
ve iklim vaziyet1!'1'iııf' Ş!Öı·e kiiy plnnlnrı ihzar 
('dilmi tir. 

Deyw nıde ?.arar gören vilayetlerıe bu nümn· 
nd('r ve planlar gönderilmektedir. Maahtıza 

hunlım t krnr ~ö!'.den g('{_!irerek hir hroşitr ha
linıir llP!)ir ve tııminı etle<'rğiz. 

7 ııri snnllt•ı·iııdıı halı. f'yleılikleri tild büroAll 
w ınnlzeııw ı•ıı:,ıtitüsihıün vü<>nda g-etirilmesi hak
knHlıı hPnihr. n lııunrş bi ı· kım11• yoktıır. Şimrli lik 
wknl<>linıizo<• bir malzem labratuvarı knrınıık 

?.aı'tır••linclt> hıılundnğıımuzu aördük. Bnnu lnır
ınağıı. ı;alı-:;a •ağız. Ayı·ıca bi ı· n ·til ii veya etüd 
hüro. u vÜNıcla ıtetirilnıt>si ıııt•st>lt•ıı;i y ni hiı· tc1-
1dk ıııPvznu olacaktn-. 

Ili.ilasn: Adapazaı·r yer sarsınlısr vesilesiyle 
ıııullt<>rem arkadaııım Söknnensüer'in ktsmen ve
knlctinıi?.i alaksıclar etmiyen ınevzulıırı da ihHva 
rhnı>k üzere ı:ok e ııslt işler temas eden ımalle
rinr hıır.tün i~in vekaletimizc verilmesi miimkün 
olan <•evaplaı·ı arzetmeğe ı:ah~trm. 'Menu •ok 
ıııiilıiınılir. Viiksek ıte ·lisin ir ntlıırmdnn is

tifnfl O<'l' k imkfınlaı· ni petind(" tedbirlcı· nl
\llllğu ılr,·am edile •eği tabiidir. Buı.riin kin ("n 
A.ci1 Y<' ıııiiıııkiin olan ll'dlJirleı· ahnmaldarlır. Ru 
ıııiirnzntmı la wnlıtprrm al·kadaşmn trıtmin eile
<'P~imi Ümit PfliyOl'llll'l. nnna lm izııhatı VE'l'nl!'k 
imknnını lıaluırttiklf'rinflen rlolayı keııflilpı·iııe . . . 
nyı·wıı te~t'kkiir eo~'rim. 

S. SÖKMENSUER (Erzincan) - Rnym ııı-
lnınn~lar. hn ı::mıl taln•irini. iiyeft1 lmlun<iıı~ıını 
fiic;tnkil ı.:mıp anına 'i'Prmiı;ı bnlıınuynrum. Yük

SPk hnzunmnz<la aksettireceğiın inamşlar rla 
(lı·upullmZlm ıııalıclrr. 

1. Sa;\'111 Nafin Yl'kilimizhı sorulııı·ırnızıı 

aydınlık yert>n sözlerini yiirek ı·ahntlı~ı ile ılin

l<'nı iş h u hmııyoı·uz. SMnlm·mırilılo ki konular 
iiz<'rinıl<' vasıtıt ve iınldmlaı· öl<:iisü içinıle dn
nılflnihınu saHlhiyetli v kil nğzmclan işitnıiı, 
olıııak lm :vürek ı·ahatlığının hıH;ılıt·a kııyJıağr
nır. 

2. Dı•ı11· ııı i ı ı ya km giin1ct• kıırhnn1uı•ı, 

.Adapıızoı·ı '" TTenn k balkmnı kış lıasıoadun 
sığwaı•ak yeter yıwaya .ahip olıııala.nnı sağla
mağı hillıassa ·oğuk ,. yağrşlı lıavaların tesiı·i 
altıııdn ı·nıı ı,aybım önll}ınek iı:in ~ok önNnli 

hir iş ulıu·ak ı.!Öl'Üyornz. Kışa doğl'u hir lıaylı 
ileı·leıımiş ulı1nğnn lım hn yolıhıld c;ahşnıaltır·ın 
tlnhn ı;nk arltn·ılma:ını nnıtlıık hir 7.111'111' t ol

ıluğuıııı iııaıııHınıızı arzetmeiri faydah huluyol'llz. 

:t '!-):~ dt'n lıı·ı·i y~rsaı"ıntılamnn kuı·han
lıın olan KH·ı:whiı·, Dikili, Erzin~nn, sman-
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r.ık. 'ro karl Vf' hnvnli!!i, Biğa(liç R"ihi ka , aha yr 
Ş<'hirlerimi:ı: V<' hn hölgelerdeki l~öylerimjzılt> 

~·ıışııyan Yntıırıclaşlanınızm hiı·N· ı;ah altına fiT

ğındmlmaları ir:in ı:;aı·fedilı>n gosıyı·rt vp gösteri
lı>rin ilgi~1 rıı iyi tluygulammzl:ı kuı•şrlamış bıı 

lııuıırm'\17. . A n<'ıı k h n kıuııı ba "" köy'lPrimiziıı 
ıniimkiin ııhluğıt kııdaı· ıı:r. zııınıuı iı~imle banı 
){alr JtÖı·üııi.işlı>rini :ı slı, rlııyıı.nıklı yp nüz l ya 
prhırlıt sü:-;lrıımiş uıedeııi f.\'Öl'ihıüşlt>re YI' kuru
lııı~lıım ferkt>lıııel<>riııi V<' hmııın hiiHiıı itnkilll
lartl~ııı faydııJaıııhu•uk hst!;il:ll'I]ııımmll ı1i1Priz. nu 
ııPtit•P, 'rnrk oi:(lunun tahiatm ı:etiıı ula.ylarıııa 

karşı dayaııımı ı:rnrııııu ve iıuımnı arttıra •ak 
w yi.ikseltec(•ktiı·. Rn konıı üzerinr IHikiiınethı 
ı-.ı~ı Vf' yaknı alnkaHmı ilileriz. 

4. F.sasmrla güç, yorncu ve bilgi istiy u 
hir i~ oldn ihınn hildiğiıoiz yurdnn j<'oloji har
tnı-.ınnı haıml:ıuıııııktn. olrlu~n n' bu yolda bit• 
hıı~·li il<'ı·i :ıılıınl:ı.r afılclığı · lıakkmılaki hPyaıu 

ı;cviııı;lı> kııı·~rlıynrıız . • afia , 1ktisat , .<' iskan 
i~lt-ı·inıil'. iı; hı ıhığrri YP iiııı>nıi hiiyiik olan hn 
i~in ha~aı·rlnıasmna zmıınn ıııcflıı~ın11 hiiviilc iıı
JnJrıhnmzın zanııuı met1nınnmıı uyıh~rulınalı Vt' 

dola:y1siyle hn p k önemli isin ikmal nıiiddeti 
ıııiiınkün <ıldıığıı kadar kısııltdma1Torr. 

5. KaRaha ve şehirlcı·imizin inşa sahala
rımn .i olojik profillerinin hazırlanması işinin 
fl<' ııe kailal' giiı,: olduğunu biliyoruz. 

Hafif ı lrıın·ırı lenle bile ka~1nnlar ve ~ökıne
leı·tlt>tı doğacak zaı·al'la rı önlem el< i ı: in ıllleği
mi7 şlldur ki, aı · tık en tcsil'li rlepı·eın hölgeJe. 
ı·inde buhınıitığunu bildiğimiz şchiı· Ye kasaha

lardau haşlryarak Ye yrkıJanJarr <'ll başa aluı·ak 
hu iı;; de pro •ramlaruım ve işe b~lansın. Kasalnı 
YO şehidroı·inıiziıı plaııları sathi etüdler üzerine 
kurulınB.':!ıu . Tiirk inkılftbınrn ı;o •uklarr lıaşla
dıkları işleı·i lıa~ım ilr hitirmeklt· temayüz et-
nı iı;;lt·ı·ılir. B n da öylP olacaktır. . 

(i . Yer dcııı·emleı·iuin yurtlım ucği11ik höl
uı>lrl'iııueki şithlet dereC'e ,.e tlevııın müddetlc
ı·iniıı s:ıpJ<~ıuııao.;ııu inş:ı i~lcı·iıııizue sağlama v 
g-iivt•tH' ıritnwk iı;in ıwk ziyade iiııcnıli göriiyl)
ruz. Bn, lıilinnwdikc:ı· inşa. planlarımızda ta
saı·ı·ııflıı w g-iiııiillt>ı·<' o-iin~ n vrl'ici hir program
la ~· ii ı · ii~·eı·cj~iıııizc ıwk iııamnrvorıız . . 

~Iuvı:ıffaki,nt sırrın ı , lıadisclcrt• tt•übirlc t -
katlıliimde hultı~·oı·ıız . Mna;}y n hadisrlerin ken
dilt•ı·iııe ınalısns tı·zıılıüı·]pı•ini tı •sbit etmektc 
hcıııw ı·i h;idi~wlı • ri öıılı';iı·i vı·~·:ı onların zarar-

larını yeynikleştirici tedbirleri alınlik için lay
da görüyor ,.o ycı· depremlerinin şiddet deı·ece 
vo devam müddetlerinin saptanıııa ·ıuo bn yön
den d ğer veriyoruz. 

7. Yel' depremleri n ka.ı·ı;;ı d:ıyatuklı iu-
~a ıııevzuuucla epey il<'rlcmiş olan çalışına.laı•t 

lakıliı· İlt' karı;ıılanııı;ı bulunuyoruz. Bu konuya 
daiı· ılü~üncelerimizi de ı;ıöylece sıralıyoruz: 

A ) Yurt bayındır h ğı işleriutle za.ınaru kı

saltıııa.k, bilha ·a mal ve candan tasarruf et
mek içiu yurtta, yurdun nyı·ı. rıyn bölgelerinde 
mevcut inşa malzemesinden o hölgt-ye ve ik
limine uygtın şartlar :ı lt mda yPrinde en iyi 
hi.r .~dcilde fayda1anma.k. 

B) Yer depreminden müteessir yabancı 

m ınlekdlerdc dayanıklı inşa konusu üzerindeki 
ilıni denemelerden fayda]annıa~ı yerinde ve 
iRahetli bir İl? olarak görüyortız. 

Aıırıık ymdumuzda zaman. zaman geniş ve 
yürrk yakıcı yıkıutılara, ınal Yt~ can kayıp
larm~ ııiha.ınış bölgelerimizele {·Pdleriıniziıı yerli 
ına.lzenıe ile yaptıkları ya.prları hem ınulzeme 

vı• hrın de sanat noktasmdan tetkik ve mü
talaa ederek onlardan kendi memleketimizin in
~a tarzları için faydalanmağı ve bu suretle yur
duıuuzun tabiatma1 iklimine, halkımızın iktisa
di ve mali durumuna ve iş bölümüne uygun ya
pı tiplerine gitmeği daha :faydalı bir iş .olarak 
rııiitalaa ediyoruz. 

Zaınuu zaman az veya çok şiddette yer sar
ı-wtılarr ile karşılaşmış şt-hir ve kasabaları

nırztl:ı. hüyük, küçük öl~iide yapılarınuzın ba
ı:;;ıı'llt ınüteaddH imtihanlar gec;irdilderiııi ve 
ayakta biı-er anıt gibi durduklarını ve Türk 
mimarısının üstünlüğünü tarih malettiklerini 
hiliyoruz. Bn büyük e erlerden yahancılar ders 
ıı !mışlardır. Bilginlerimizin, mimarlarımızın hu 
<'serler üzerindeki c:a.llşnıalannr arttn·arak güzel 
yurdumuza daha yararlı eserler vert'reklerine 
lıiı; şüphe etmiyoruz. IIiikümetimizin bu konu 
iizE>rintlc duruıakta olıluğuna ve hn yoldaki ça-
1ışnıııları ılnhH ilcı·i götÜl'E'C'Pğiııc inanıyoruz. 

l') DayaıukJJ, lH'ttz, güzel yapiların ancak 
ve yalmı yerli malz U1<' il ve ccdlerimizin bJ
rald ı ğı l11ı t ürlii f't>t•rlerd<•ıı öı·ııek nlara k ve h u 
i.irııeklcri ası·ııı mimari l'.ihnircti ile ı,ı<'kill n
dil'llıek Ye ağlanılaştırmuk sui·eti~·l doğacağma 

n' yurü haJ,ııdırlık it;ılPriniıı de ancak hu yol
dan lıızlııııılıı·lnhilt>r<•ğinf' irıaıırnıır. ve JriivPni 
mi;ı; tamdır. 

• 
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, . Yc•rli ııışa mıl.1 7<.'1lH'Si \'<.' h11 ııııılzt•ııa· ik 

giizPI ~ıırdnııııızutı c:C'Iiıı talıi;ıfııııı. türlü hiil
g-l']pı·iıııiPI<i ,\ltliiiiŞHk, ıııHIC'clil \'1',\'H Sl'l'f ikJiıııi-

111' ııygıııı yapı sislt•ııı \' t' fnrılıırıııııı lı·1 ki kı ic;iıı 

lı i ı· c•ııstil ii kul'ıılıııa)iıııııı iizı•ı·iıırlı• clııı·ıılm·ıık 

lıir iş ıı'ılııibı hakkıııd:ıki lıc•yıııı1 ıııl'ııııııııılııkln 

kııı·şılııııiiŞ lıttluını~·oı·uz. ll ii,vlı• h ir l'llRI it ii işiııiıı 

l<'tııiııiııi 1 liiki.iınl'liııı izdı•ıı l'ic·n c•cliyonız. 

!1. Ht"Nil1l yapılara ait iıı::;ıı işl<'ı·iııiıı ar. c;ok 
ıııııı·ııloılıc• ııltıııclıı cddnğ'ııı1ıt hiliyonız .• \ıı c·al;; 

lııısıısı inş;ıalııı ıla c;ıık s1lu lıiı· koıılrııla talıi 

lııtnlıııa:;ııırl:ı c·nıı n· ıııııl l;;artnııı iiııiPıııı·k ic;iıı 

ıııntlal\ lıiı · z;ı. ıı·ı·l !..(iiı·ii.\nı·ıız. l\c •lı•cli,rı•lı'l'illliz

ılı•ıı prk azıııııı ,nqııl:ıı· iiıwı·iııcll' ıııııı·aknlıt• f'i
]ı;ızııııı ııııılik olılııldarıııı q· l'ııkı1t lıiil iiıı Inı 11111· 
1'11 kıılıı•l <'l'ill ı wl in·lt·ı·i it i lını·iy 1 ı• :nt rı· d eı·ı·ı·ı•ılo 
ıııiit•ssiı· olııındığıııı n· ·' uı·cluıı ı:ol; gı•tıiş hi ı· 
kısııııııcln isı• iıışn iizrrincl1• nııınıkalıC'ıliıı yn lıic: 

,\'ııpılıııHılı~ıııı 'ı•) a pl.'k zaiJ', lıa:-.it \C' lıill!i.l't' dn
) ' aıııııa.nııı lıir i)lı;iiıl · ıılılu:lııııu hili.voı·ı1ı . Hi
zi1ıı dnğ-1'11 lıuldııihıııııız Yc• ıciiı·clü,i:tiilııiiz 11111· 
ı·aloılıı• si.slt•ıııi ı·ı• ·ıııi 1 t• hususi lwı· IH'I~j iıı~a

altıı lıı·ııı yapıımı lıe1ıı ~·apfıı·aıııı ,.,. l11•ııı ıle pli'ı

ııı kııı·aıuı yııpı lıittil,ll'ıı snııı·a ılıılıi pl'l; nğı1· 

ııı<'suli.1·ı·l lı·ı· lı·l'l·ih t•ılı·n l' t• :ısg-al'i şa1·t lcıt· cl:ı

lıiliııdı• iııı;;<1 si:-ılı·ıııini g-Pll'lll'k lıııliıli' sokıwnk 

11'siı·li \c· yiil;sı·k Ili ı· ıııımık:-dwcli1 ·. Yuı·ıl iı;iııclı• 

ı·ı•sıııi \'c• hıı . ıı.si hiı: hiı· iıı~a:ılııı istisıın t'clilı•ıı1i· 

,\'C't'l'ğ'i yiik:-.ı•k. ilmi 1 ı• salıihirı·l li lıir ıııunıkn

lıc•rıirı tc•ı•ssiisiiııii ~Ör1ııı•k istiyoı·ıız l ' ı• iııaııl,\11· 

l'liZ ki lıii~ lı• lo1ti 1 L' !l'o;iı·li lıir ıııııı·ıık:ılw ku
l'\llı1ıHdıkc;;ı .nınluıııılııııı iınıır i~il'l'i dııi!ı1ıı s:ı

l<ııl ~ iiriiyı·ı·Pk hl'lll ll1Hlılnıı 1' <' 111'111 dı• ı·ııııılrıı1 

I<H)j1planl1117. rlf•ynm rılrrPkl ir. Tinllıııld, hi:r.. 
lıir 1Pk c•ıııı:ı lıiı· ı·ilıaıı lwılaı· rlt·ğ'ı·ı· Hı·ı·ıı lıir t'l'· 
.iiıııiıı lıaı·ıın·lli ,,. saclıl< t·l·liitlııı·ı)·ız. l~ir taı·ııf

tıııı lıiitiin kııılı·l'li1ııizıll' ı;nlnık \' 1' clar zııııınııdıı 

lıol 1'1' 1·ıı.sıl'lı ııiHııı-;lu lıiı· ııl(lııılı·lu·l nlıııak ilıti

,\'111'1111 ılıı.vıııuş VI' oııııı1 iizt•ı·iıu• ı:ııl1şınııl:11'11ıı1Z1, 

ı•ııı!'klc•ı·i1ııizi. \lıdığ'lllllzı tc•l\siJ' l'lıı1iı;ı il\1.'11 rli
ğl'ı' tnl·nrtnı1 ·' ı·t· sııı·sıııt1lıırıııııı ı:ok 1 ı•1·iıııli ve 
giill'ıı'i ııiit'ııo; lwyııağ-1ıı1ız olıııı hiııkı·ı·ı· 'l'iiı·k 

lııılm \C' ııı1aln1·mı l'l' ı;ıwıtklııı·ıııl lıiı· ](ııt; sıırıi~-p 

ir·iııdı• lıüııy!'ıııizclı·ı~ lwpanp yıık !'1 ıııt'si lıiiliiıı 

L'ıııı·klı•ı·iıııizi lıic:l' iııdirıııı·ldı· \'1' ll1llitlı'l·iıııizi 

k ıı·ııın 1<1 ııı lıı·. 

lliıııll'ııalı·~·iı. J'l'r-ilııi olsuıı, lııısıısi ol:ıııı IJC'r 
liiı·lii .1 · ııpılaı· ·'iıtliılıiyt•lli \'t' ıııii1·ssiı· lıir ııııır·a· 

kahr ııltınn siil'flllr konulnııılııhı·. 

l ı;i 1eıııiııııt altııııı nlınuk ic:in biı· kaınuııı lü
r.ıun vııı·s:ı lıii~ h· hiı· 1-.Hmnn Yiiksrk Tieye1iııi7.in 
1ı1rınıııınlnlda kaı·~ılı?arağııııı şiiplıe rtnıi~·n

ruz. 

ırl.'lif•e 

'l'ii 1·k ı:o<'nğn nu fa bia tm kt•yfiıw trrltt•f.ıııt'

ıııt•k, onun hayatıııı ilmin teminatı altııııı koy
ıı1ıık. ,runluıı bayındırlık işini luzlııwlırııınk ıı1ıık

sıııli~ 11' iıı~n i~inth' ynrcl malzemesini ve ı·Nllo
ı·iıııizin tlcııt>ıııdeı·in i nmasır ıniınari zihniyeti 
il<' ılt>ğ!'rlrıtılirmek ıc:ın atıluıış Ye ııtılacak 
adımlal'llı lH'rhaug-i lıir. eheple ıııyiflutılnı1yaeıı
~ıııı ve hu yolıla yetüınıiş vatıın ı;oı•nklnrıud~ın 
ıi7.ıtıni istifaıle ı•clilt·ı·ı•ğiui ynkın hir zıınııında 
giiı·ıııı•k gii1'111'11111)1Z iı:in ve !ojÜplH'siz .,.üksPk HI'· 
~ 1'1 iııi:r. i ı; in !H hüyük h ir :r.rYk olac·nktıı· . 

..-ıı • 

2. İstizahlar 

Fevka.lô.de İçtima zarfmda istizah yapılma mıştır. 



G. lcra Vekilieri Heyeti 

1. Devrenin değişmesi dolayısiyle Ba.şve
kil Şükrü Sa.ra.coğlu 8 . III . 1943 de llıtüa et
miş, ma.mafih yeni İcra. Vekilieri Heyetini teş
kile Reisicumhur İsmet İnönü tarafmdan tek
rar memur edilmiştir. 

Başvekil Şükrü Sa.ra.coğlu 'nun teklifi 

Başvekil 8iikı·a 

üzerine yeni !cra Vekilieri Heyetinin a.şağıda 
isimleri yaztlx zevattan teşkilinin tasdik olun
duğunu mübeyyin 9. III .1043 tarihli Riya
seticumhur tezkaresi Heyeti Umumiyenin 
15 . III . 1043 tarihli inikadında okunmuştur. 

8 ((.IYJ,('O,?jl H lzmir 
• t dlı:ye Vr,kil,; Jli Rıza Tii.,.rl KollJJO, 
DaJdliye » u ('('(' b p,• kr·ı· [Jj Kiilaliyo 
Oiimriik ve 1 Jl. » 1•{1fat Ila.lJri tlrlJiiblii Kn!JIU'J'i 

Ist rw7llll Tl m· i ci y c » Ntwuu' Jl! c 11 e 111 c 11 <·io,r/1 11 

Ikti at » /1' ll Wl 8 i 1'11/ c ll Rizr 
Jl aa rif » JTruwn Ali Yiil'r'l !zmir 
lıfrılı'ue » ]t•urul .l,r/ml1 E!a.e1/J 
J.lli771 lıfiirlafao » J{ () l',ff /. ,1/i Tl1 :o JrllrH!.'al Ma11i:w 
Münakalaf » f/1 .• Ili Jl' ll(/(/ (\•{1('80,1/ J( o 11 J/rt 

r r 8 (I'J'l no!/ rp ntlnw n a. za » 
A yd1n 81hhat 1 e h· fl/11. » nr. 1Tn71ff·d . ı la{ oş 

Ticard » r ',•lfrl S aif Sil'f·n Bolu 
Z im af » 8rı•l,·<· f 

2. Yeni Hükümet, programını 17 .III . 
1943 de Mecliste okumus olup gerek progrıı.m . . 

REİS - Yc•ni lnınılan Şükrü :-:lara •oğlu llii
kümeli ic; '<' clıı;; siyasetinde tal<ih d •ecği rsııslııı· 
hakl<ıııdaki lw,vmınanıesini Yiiks k MN·lisı• ;ıı·zı·
decekt i ı·. :-1iiz Başvekilinrliı·. 

(Başvekil Şükrü Sa.racoğlu a.lkışla.r arasında 
kürsüye geldi). 

Tüı·k milletinin değerli Yekill(•ı·i; 

DevJrtiıııizin haşı Jııiiııü yrni I ahiııeuin 1eş
J<ili Yazifesiııi urka(laşınız Sal'llcoğ'lu'ya vcı·di. 

tla te~ kil ettiği llilhci.1 nı et i, bnglin h n?.mtıınızn 

Rrt.~il Ila/ iJJn,</l·lf M n n i.ı;:(f 

ve gerekse bu bapta cereyRJl eden müzakerat 
aynen a.~a.ğıya. yazılınıştir: 

getll'lııiş lıııluuıı,Yor. t'uuılıtu·iyPl iıı luınıldnğll 
giiııı]rııhrri iktidııı· ıuevkiiııc gL•kn lliildiınrtlrr 

ıııısd !Jiı•lıirıııin ele•' aıııı icliysı• il<iııı·i Hıını<•ııpolıı 

THikiiıııE'Ii clr lıiı·iıwi ~aı·aı·o~ln Jlükiiııırliııiıı 

tııııı lıir ılenuıwlır. 

Bu lıiiylr · cılıluğn gilıi llül<iiıııC"tiıı cld~· i:;ıı·ıı 

fııaln riylı> yp ı· dt·~işt i ı·t>ıı iiimlnrııuıı uı ziyı•t i de 
1 aıııcııııcıt ııölwl fl('ğişt ir<•n aslH•l'll'l'ilt 'a:t.i,VI't i c lir. 
Üll dt'j~i:;lllil•lt•ı·dt Jıaı;ı1H1 hir ıııi\na iii'IIIIHk clo~l'\1 

dt'ğildiı·. 

Şcfiıı Nııt·iylc \' • lm del'ııld inttlıııplaı· dolıı 
yısiyle tutulan yol, Tliildiıııcti t\lf'l•lisin olduğu 

ı 1 ı Hueu P lft.ır :!0. V. 1,913 l«rilı iııclc LJalı iliyr ı·cldildiııdru i~Jifn l'lmi~ L'l ycrinı Sqjlıllll 

mcbu.m llilmi Uran tayin ohımnuştur. 
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gibi Padiyi de ıııilletin tam malı yapan yolrlm. 
Böylece Yarlığımızın tlayaıırlrğı hiı·Jik lnıvYeti 

he ı · gün da ha nı il li ve d :ı hıı şnnı·Jn 'ı· d n !ın k~·s
kin lıiı· cluı·um ııhunktnılıı·. 

'l'utıuğumuz yollıır ,.,. l<ttı·duğ-uuılll'. <''Ht:-ılaı· 

su~·esiııde .Atatiiı · k 'l~> lıaı:;lıyııtt "" lıE>ı· g·üıı hirnz 
ılıılın l(iild ~ı>ll ı·l'jiıııiıHizin iıısoııi ve nıedeni ga
.Him· iı:in iinwl< oluı•ağııın iıcıuııynnız. 

Mıııııııı· lıiı· 'Piirk \'lltlllll, ıııı•sul hir 'J'iiı·k 

tcıill<>ti, ktı\' \' t'lli lıiı· 'l'iirk J)pvlı>ti; işt<• lıiziın 

lıt•ılrriıııiz lnııılııı·dıı·. (Aikıı:ılıır) .• \tntüı·l< lıil'.deıı 
lınttlııı·ı istedi. lıı öııii hizclPıı lnııılaı·ı isti) o ı·. 15iz 
de, hepimiz lıendıeı· ve ı•:ııılu baı:;ln Inı yultlıı <:O · 
ltşınnk kııı·an11dnyız. (~\lkı ı:;lıu·). 

Aı·kıulnı:ılaı·; 

lldıı(~i :4ııı·aı~oğlıı JJiikliıııpli, 1t]ıkı kPrıcliıı
ıl<'tı t'\'\'Pikih•ı· ~ilıi l lıılk Partisi pı·ognıınn11 ta
hakkuk ı•ttiı·ııH•ğı>, lıiiyiil< ıuillı>liıııit.e lii,rık cıl
tıııyn <:ıtllı;!Hl:Hktıı·. 

Ynpacağınııl'. işlı·ı·in ıı lm.'?ıııcln 'Püı ·k oı·d.ısu 

ıııt daİilla ha11.ıı· tntıııak vııziJ'esi vaı·ılıı·. ( Hı·ıı 

vo srş;Jeı·i, :ılkıı;;luı·). Jlumın içiıı ııı·ıhııııu:-:dıın, 

lıiı•nz ı-ıııııı·:t giiı·N•(•ibniz ,· pı•lıilt', hiı: lıir şey <>siı·

gc•ıııııiyıll'. t'üııl<ii sıı·ası ıı,t•liııı·!' Inı luılıl'llıımıı 

cıı·Jııııtııı Yıııdl'ı•siııi yııpac•uğınıı hiitüıı nıillt>tı;ı• 

"ıııiııi:~.. ( Bı·ımı sı•o.,lt•l'i, alkışlar). 

, \,.kıHlıı ~lu ı· ; 

] lıırlıiıı diiı·tliiııı·ii rılı lııı.~Jııı·ıntln ııwnıl .. kı•-
tiıııiz iki lıiiyiik sıkıntı ilü kaı'l?ı kın·şıyıı hulu
nıı.roı·ılıı : Jıı~ı· sıkıntısı, pııra sıkıntısı. 

Bu iki ~ıkmlıyı ,\'!' lltıı!'k h;in o zamnııa kn
duı· 1biı· ı:ok tı•clhiı·lı•r alııııı;;, sı·rt kararinı· vt•ı·

tııiş ve hiı· ı;ok ın:ılluı·a rl lwyııını;;tnk. Riitüıı 

lııııılaı· o.ıılwıtı.vı uzııl1ııuık şii.\'lt' dııı-sıııı, kos
knrıı lı ir ku ı·ıı )ı:tiiH ı·ııı 111<'111 lı•kl'llı• yPl'lı•şım•siııe 

o.ıt'lıeıı nlclıı. 

B nı} u ıı iizı•ı·iııt• lıı·l'l•ı•slt•, t•ğt'ı· lıiı·nz :·wrht'sl
lik VI'YilPı'l'k oltu·su lıt·ı· · :;.ı>~ iıı dıılıa iyj ohıc·ağı 

ltuıı:uıtı hiikünı '>iirnwğ<> haı;ıluJı. Bunu da tec
ı·iibı• l'!tik. Bu nsnl de hizi hilhıı.~'ia yjyim ve 

giyiın nıııılılt'lı'l'inı.lt' lıiı· l'iyııt ~·ııı·ışı ilı• kur~'l 

kuı·~ı~·u lııı·ak1ı. 
() 7.11 Illilll lllt''{ı•Jpyi lıiı·nz ua.hıı. :-•akmdan [Pt

kik <·dC"t't•k ~iiı·ıllik ki, hiiliiıı lıu dııı·lıklıırda Jıaı·
lıiıı, i ht ilti'ıl'lll Jıi..,-ıı'si ltathır, ıliğı·ı· lıiitlisl'll•ı·iıı ık 

lıiss<'si vımlıı·. (,~iinki.i llll'ıtllekt>tiıniz .viyinı vn 
p;iyiııı ııolda.sıııılnıı krııdi kt'ııılim· ı_:ok zor kifu . 
~·et euelıi-Hı· lıiı· dtıt·nnııiu da uiJuğn lııılde kos-

koea bit orduyu heı:ılcmek Ye gi,Ydirnıek zaı·uı·<>
tiylc kaı'Şılııştığı gihi lıu orduları teşkil etnwk 
iı:iıı d(• tarlası \'l' i~i ha:;ıııııla huluııan genı,:lı•ri 

i~lt·riııclı>ıı a~·ıı·nıak znı·nrrti lıfisıl olmw;ıtur. L>n
lıa kısıı lıiı· eümll' ih• hir mih·oııu vııkın o-cnn is-

• • t3 "lo 

tilısııl eı•ıılıı•sinJcn alınarak isı ilılılk ı·epht>siııe 
verilmJşti r. 

!şte hülil.n lm vaıiyı·llı>ı·i ,\'ıtkıııtlan tı>tkik 
cılen ITiikünwt, yeniden bit ı:ok kaı·udar alılı. 
Bu luıt·aı·laı·u g-iirP, müt•adelPyi en nfak kii.~ı· 

\'t•. f'eplıc!eı·p k :ıda ı· l ~nı i 1, heklenen netireyi \'c'
l·ı•nı i,\·ı•et·~i i c; i ıı n·plıt'.' i kı::ıaltınak ve knv>•cti-
111 izi ılın sıı lıııdıı ılıılıa nıii<'s.'iir kılmak iPuhl'ıli. 
yurt! tt. 

Yiıu> hıı k:ı.ı·uı·lara göı·ı•, <larlığııı eu ınües
sil' iları istihsali çoğaltnıak ve saklı malları 

ıııı·~·uuıııı ı,:ıkaı·ııuık olduğu için, fiyatların urt
nıasında l'uytla giirülmü.ştür. 

\'inr lın knral'luı·:ı ~örr, istihsalin bir los
Illl Devlt-I <:c 1 ay in edil<>n flyntla Devlet ı• sııl ıl
ıııak iealıecljyoı·du. 

\'iıw Inı knı·aı·luı·ıı g-iirP, Iliikiiın et Inı ııın

ny~·<>ıı l'iyııtla nlıııaıı nınllnrı ınabdtıt ve nıuııy

.n·n lıiı· s:ı lııı~·a tn h sis etti. Bunları evvelli or
dıııııııı, sııniyPn dal' Vt' mulıdut gE>lil'li ,·atıııı

dıışlımıı ilı1 i~·ı~t::aı·ııın t alısis t>yledi ve geri lta
lıııı ıııil<lııı·la dıı ltıııl'.iın satışlan ~·ıııHtHl~·ı clii
ı;;iiııdii ,. • lıii;vlt•t·P lııı,lıhnşıııa bir J1ı·nğnpn \'Ü· 

l'll t lllllıl ll. 

1 :n pı·oğı·aııw ~öı·r 

1. I..JO liı·ııdıııı fazlıı iit-r<>t vı: ııınıış nlıın 

g-eııiş ıııiııııısi~·lı• lıiitiiıı ıııı'ıtım· ''<' miist:ılıdrıııll'
ı·p lıiı·pı· knt rllıiı·wlik kııııınş; 

1-Ht liı·ııclnıı a::;ııl!;ı ıılıııılam ikiş l' k:ıt Pllıisı•
lik knıııııı:ı: 

iO liı·nılaıı a~:a::?ı ıııaıı~ \'l' iieı·et alıııılnı·n ılıı 
:l~TH'II Jıiı·rı· ıtyııkkalıı \'Pl'liiPYİ \'iitlrtıııiştik. 

J •;lyevııı lıiiHin bu vaitlH ieı•:ı sa fhı1smdud11' 
ve derpiı;; eelilen znııımıı iı:iııılr taııınııa•ıı yııpı

lı:tcakt ıt'. 

:!. - Elwll'l'; lıımuıı ıııii..,lıılısili köyli.irlik. 
Onnn iı:iıı f1yatın yiikselıııcsi !<.l!dı>ı•<· !1t•lıh·liııin 
ılııı Ye ıııahdtıt geürli kısmını ıııuztadp rdı•ı-. 

Hu dnı· \'(.' ınalıfhtt ~eliı·li ni.ifusıı tı•shit ı>ttik. 

ı (}()() 000 nıkaııııııı hnlduk. nuıılaı·n. ııisprtrıı 
ı:ııl .... nı·ıız yaııi lıiırP ııınl o;an fiyata üç aydnıılıeri 
ı'kııır>k \'l'rıııekl ey ix YE' rkııı<'k vermekte ı]cyaııı 

C'dN•t•ğiz. lhıntlaıı ıııatııla lstanbul, lznıir, .Anka.
I'H, Zuııgultlnk şehirleriue de uı·ta fiyattan hu-
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JıtıJı:ı.j \'t• t'l\lllt'k \'PI'llll'kft' rJt-YOIII cıli,VIII'llZ. l\u 
SH_\'f'df• 111!'\l'llf fpJiı!j flllllıtlllt'll s(iıııJÜ, Jınttii ?Pl' 
)'1'1' lınzı ııPııiı:diklrı· hPııdiııi g-iiı-.t~>ı·ıııiye hıt~bıdı. 

llıııılnı ·dıııı lıaı;;Jqı lııı spııc 'l'cıpı•ıık ofisiııiıı 

tıılnııııluk iı:iıı Ziı·nat \'t•kili c>ıııriııı• wı·diğ'i w 

fıılısis t•!tiği fıılıtıııı kıı;;lrk ıılaı·ıık :ı ~()()() , yaıdıl< 

o:aı·ıık il UOO ki ı·ı•mnıı -~ ' 000 toııılııı·. Hıı lm
dııı· ı:ok lıir ııı iktnı· lıiı: lıir SI'IIC' tıılıııııılıık ıılıı

nık dağıtılıııııııııştıı·. 

lliı· aı·alik l~ı() !!l'aııı t·kıııt•k \'C!ı·cliğiıııiz rlü
r:;iiııiiliir , .•• } iııı• lıiı· nı·alık lıuğılııy fiyı~tıııııı 

)ÜZ kurııı;;ıı ııştığı g-(iı.iiııüıH• gı•tiı·iltı<'<'k oluı·sn 

lılltıÜııc ııi»ıwtle gPııiı;. lıir Jıaya iı:iııdc lıuluııJu

ğıııınızıı aıılarıx. Ungiiııkü IH.'lit~cyi biı· turaf
inn aldığııııız 1ı•dhiı·lr·nlt•ki iımlıcle, ıliğpı· 1a

ı·ıı ı:tıın d.l ılt'vıtııı l'lııtl'l<l ; ııl:ııı 1 ııg-iii:~. H' ;\ıııt•
ı·i ka ll raı·d lllllllll lıoı·ı: luyı.ız. 

:ı. llıılı.nıı· iı;iıı yaptı~ııııız \'iııli lm&,g·ıır 

ulaı·ıık yPriııc gdiı•ı•ııu.•dik. !Jiııkü. . .\ııkHt'll 'ılıı 
kuı·ıılaı·ağıııı uıııdtığ'ıııııuz l'nlıt'ilw lıazı sı·lH•p 

lı'l·dt•ıı ılulayı kuı·ıılnıııaılı. !•'akat lıulgnr yı•ri 

!lt' suıı giirıleı·dı· rleğ'i!;iııa·z gı•liı·lilere nlit'us lıa

!)11111 i kiı;;ı•ı· ki ı o un vuı·ııı iye lını;;lıulık. 

..J. Pirin~ viılliıııizi ııiriııv olaı·ak yel'ine 
ı .. wtil'crııiyoı·uı.. ('üııkü aldıgrııııx ?f-· lG let· uııı

ıluğnnıu!l.ıluıı ı:ııl· aı. ıılılıı \c bu m~ı da ıı.-ılu i ll' 
lıa.~lııııPI •ı· a m:sındu t aksiııı cl w ek i c alı ·tt i. l•'a. 
kat piı·iııı; yı•ı·iın• ıııakaı·ııa tcvzi etıııt~yi diişti.· 

ııiiyonız • 

. ı. ~ \"ıığ-; zı•ytiıı~·ağı rııulısıılii lıı·ııüz luııı;ı-

ıııı•ıı .-liıııizı• ~l·ı~ıııPıııiştiı·. lı:liıııize gı•ı:ı·ı·<·k ıııik

taı·ııı st•ki~., dııkuz ınil.voıı kilo ol:wnğıııı t·alı

ıııiıı t"diyonız YP dı>ğişıııN~ grliı·li 'ıdnıııla~i:ım 
,)'H~ lıııkkıııılıı ,;ıkı ıılaıı \'ıiıliıııizi yal<ııııla ytt
ritlf' g-ı•t iı·ıııP.)'" lıaı;dıyacağız. 

li. :)!'kt't'; dııı· \'t• ıııalıdııt g-Piirlilı'l·iıı lıl'-

lıl'ı' ııiil'ıı;mıııt !\00 gı·aııı ~;wkcı·i hpı· ny ıınuıtn

ıwııınıı \'l'ı·ıııt•l\lı•yiz. R.-~ıııi J'iyatlaı·a nnza1·aıı 

ı·ok tH·uzıı \'l'rilı•ıı lıu 1ııiklaı·ı iiııliıııü:t.ılı•ki aylaı· 

iı;in ııl'flıı·ııııı,vı lıilı· rlüşüııiiroı·uz. 

Huııılaıı ıııaatl:ı, şayPI yPriıll' j.!Piiı·ı•ıııPıliği 

ıııi:t. \'ıliflpı· kalıı·sa lıuııhu·ı da fasniye vpı·ıııd< 

tıııı· tiylr iiılı•ıııiyr ı;nlışııt·ağı:~.. 

l li:t. lıii~·leı•ı• lıiı· !:ıı·al'tıııı daı· \f' ııınlıılut gı•

lirli iııs:ııılııı-ııl lıir kısıııı sıkıııtıl:ıı·ıuı lwı·lıtl'llf' 

L·lıııf>,V<' ı;ıılı~ıı·kı'n ıliı!Pı· tııral'tnıı da ııııılıfrl<iı·
Jpı·i ı;;iılıiPt IP tııkipt · ıle•' ;~ııı ı•ıliyııı·ıı:~. \'ı• ılev:ıııı 

eJN·eğiz (13ı·ıwı) scsi •ri, allu ·lıır) 

,\ rkıı<l:ışl:ıı·; 

1\ımı.vn k:ıd:u· söylrıliklı•ı·iııı l!iiı.öııiiıı g ti
ı·iiPf·t·k ııluı·~ıı lnıııılıın ıliil'l ny {'\'\ Pi yi,viııı ,.l' ği
_yilıı lıııld<ıtllifl alıııış uldıığ-ıııııuz k:ıı·aı·l:ıı·ın lıin't·. 

lıiı·rr IH·klı•lll'll ıırt it'(•yi Yl't'lıt!'ldı• olılııklı11'1 gii
ı · ülılii. 

ni:~.i Inı ı.diz!'l ıırliı·ı·~ı· \'ıtı·dmuı lıilhnssn vali 
\' r ku~·ııııılwııılııı·ııı ~ ·~ ~:i Jpı·i lPslıit \'1' lnlısil 

lıwmsııııd:ı !!iisiPnliklı'l·i g-ııyı·d \t' l'ııaliyı>ltiı·. 

c ltl\lll i<;iıı lıuwı·ııııı1:~.ılıı lm :ıl'luıdtı~lıını 1ı•!jı•kkiiı· 

pfıııı·yi \ 'Hzif'P ltiliı·iııı. 

Aı·kHılnı;ıla1·; 

Dnr ,·c· ıııHiıılıı! ~n·liı·li vıııııııdııı;;laı·:ı ynp-
ıııaktıı ıılılnğ'ııııııız yaı·ılııııı ı.riiı·ıliiııiiz. ~~iııııli lti1· 
dı• ~liitıyaııııı !'lı :t.c•ııg-iıı ıııı·ııılc·ketleı·iııılPn lıil'iıı
ılı· vı• lıiı· ııı:ıılılı• lıııkluııılıı tat lıik ı•dilı•ıı kniılPyi 

siiyli)· ı·r·ı·iriııı. 1\ıı loıiıh•yı• ı.riiı·ı• hiı· nılıııııııı kl'tı

ıliı·dııc• lıir l<ııf l'llıisı· yapıııak ,halddııt \'t•ı·ı•ı·ı•k 

ıılıın ı,upıııılnı·ı lıiı·ikt iı·ıııt'k i ı; in lnııı on srkiz ııy 
lıı·klı-lııı•si li'ızııııdıı·. J\ı•znlik lııı ıııı•ııılı•kPtfı· 

ııkıııııııııı;; ııl:ıı1 lıiı· ga:t.l'1ı•yi hı·ı·Juıııg"i .Jıir yer 
atııınk hir isı·;ıf <·iimıüılür. lluııu y:ıpıtıı lıalduıı

ıla ılı•ı·lıHI Uıkilı:ıt 1 nı;;lar . 

J\iziııı ıııeıııll·kPtiıııiz hiiıtiıı sıl\ıııtıl:ını ı·nğ

ıııı•ıı Jıı"ıJiı lıııJıt i)'HI' Jıiı· )'Hl'l ıı]ıııııldn tl!'VIllll etli
}'!ll'. l •'uloı1 lı i ı· g-iiıı 'l'iiı·k ıııillı•t iııdPtı ııirıı· 1'<'
ılııkiıl'lıklar istPııı•ı•t>k ııluı·sa 'l'iiı·k fc·daldı·lığı

ııııı hudut lıllllllllldiKIIII lıi.itiiıı ıliill)'ll lıiı· kr 
rr ılulııı iiğTt'III'!'Pl<tir (rlı·n\'!ı sc•sl<'l'i, ıılk~luı·). 

J\ ı·lotılıı::ılııı·; 

~iııııli kınşıla~1ığıııi1Z il<iıwi ı<ıltıııl ı,\'11. paı·a 

Yı• ııı:ıli,\'t' ı-.ılwıt ı.~ııııı :.!{'(:iyonıııı. \ 'al\ıa iırli 

lıiitı:ı·lııı·iıııiz iııl<işal' ı•ltliPktr \'P ıııütı•,·nziıı ol
ııınktıı ılı•Y:ııı1 !'ılı•t·l'k 1 !I!IR dı• (:!:lO) ııı il.' oıı ihıı, 

1!1~:2 di' (:~!ll) ıııilvuııu lınhln. l:i)yiPPI' llı•vlP! 

Jıizıııt'IJıot'iııi \'C' ıııÜC'SSl'S<'It•ı• işit•ı·iııi ıııiiti'IIHldi

,\1'11 itıl\işııl' ı·ttiı·ıııPk ıııiin1ki.\ıı ulılıı. Vnı·iılııt l<ny
ıı:ıklaı·ıııızııl ııorıııal ııl'tııınsı snyrsiııılı• ı•lılr 

ı•ıJiJı•ıı ]ıli iııkişa 1'111 iinÜıııiir.ı]pkj )·ılda dıt ıil'\ Hill 
ı•ıli'C·Pği bıııı:ıf iııılc•yi:t.. ( lııuıı ıı;iıı iı:iııılr lııı

lııılılllı~ııııııı:~. lıiitı:P :1!) 1 ıııilyoııluk h ir lıiitı:ı• ol
ılıığ-ıı Jı:ıJdt• t:ı•Jı•l•ı•k St'lll' JıiifC:I\-;j ~~~~ ıııiJyıııt Jjl'll 
ulnı·ıık lınzıı·lnıınıtı;ıtır. 

l •'uluıt Inı fıdi \'1' ıııiilt'\'llziıı lıiitr:Pııiıı y:ı1ıı hıı
şıııda oı·ılıı ıııı1sı·a t'\aı·ıııı ılı•ı·pi~ Pılt'ıı J'pvkııliıdl• 

lıılısisııtlnı·ıu 111ıtll ı·ı·plıı•ıııi:t.ılr• ?ıtı·ııttığı wı·lıık

lıır ı:ıık st'l'll i ı·. 

(,'ünkü istiklfıl ye hül'l'iyctiuuz itin ııyaktn 
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tııtttt~ll111111. ut•tlıtyıı her SCliP fıtli Jı(itı;c ili' Ytl'

diğ'iıııit. IOU Jtıilyoıı liraya ilihrteıı tH;ıH dıı ,·-ı 

ınilyuıı, J!HO da ~~O milyon Y<' IH..tl dt• ~1"0 lllil
you liı·ıılık l't>\'kıılıidt> talısisat n>l'diğirııiz 
gilıi I!I..J.~ yılı iı:iıı Inı giiııı• knılar t'ı•\ loıliı

ı]p tııhsisııl ,\'Pklııııt 81:1 milyuıın nı;mııştır. Uiıı·ii

liiynı· ki, lnı st•ıwııiu ft>\'kallıd<• tnhsisııl yeh:iıını 

cl0() ıııilyuııda!l chıJııı HZ ultlll)At'ılklıı·. 

Buıııt ıllli bi.it~c•ılt'l<i 100 ıcıilyon lira iliın• Pdi
l~cck oll!l'sıı \Lilli ~lüılııfaıı ıuıtsmflııı·ıııııı lıu 

sPtl<' r;oo uıil,Yoıı linı~·ı lmlnc·ıığ'ı nııla~ılıl'. 

Uı·dnıuu:mn asıl 1t>ı;hiza1 \C tcslihııtıııııı ılıdıa 

evvel yapılau ıııuka,· 1 lt•ı· · tcYfikan hııriı;ll'H 

ulınıııaktn ol!llası Ye mıılz ıHC lwıleliııiıı tııkxit!P

riniu mıtliyc hütı;t•.sind • bııluıııHnsı g-öıiiııiiııı• 

gelitiho,cck uluı·sıı. ıııotl ru lıiı· ııı·dunuıı ıı • luıdın 
pahıılıya mal olcluğu hal<lwıda lıiı• f'il\il' t•diıııh•

biliı·. 

Filnıki, ıııuliyl:'nıi.z, lınlıluğu ıııali tedhirleı·, 
istikı·ıı.zlaı·, lıaqı ıı.aUllan Ye ıniiılafaıı Yt·t·kil<•ı·i~ll:' 
hlı lıi.iyiik a~ığııı uıühiuı hiı· kısınıııı knpalııııya 

ıııtı vai'Jnk o Inı nşt tıt' .. .\m· n k \ı ii tü n Inı tcdhiı·lt·ı· 

ııyın zaıııaııda tt>dııvüllleki pııı·a hncıuiııin de 
al'f ııııısııııı ıııfıııi olaıııaııııştır. 

Nittıkiııı ~lcı·kpz lıaııluııııızın ıır;ılıııasıın taki
lwdl•ıı ilk 7 ~cne içiııtle eıııis,Yon miktan 150 · 
:!00 ıııilyon .lit·fı anısUlıla ıhılg-alnııdıii,ı lıaltl • lıll 

ıııiklııı· Hı;~!J yılında :391i ıııil,\nıı, HJ-W da fl'i 
milyon, 1!)4.1 de 52~ ınilyuu Ye 1!t-l2 ıl• 7-l--1 mil
yoll Jiı•ııya bnliğ olıluğu gihi bir antlık lın l'H· 

ka11ı 7ti7 nıilyoıı lirııyn ı,:ılwıı:;ıtıı·. 

~\ı·kaıla.şlı:u·; 

Jlil' lnı·aJ'trın oı·ıluııun h{'l' gün aı·1ıın yiil•:·wk 
ııınsl'ıırlnı·rııın ne \'nkit. hitam lnılneıığıııııı lwlli 
ulııı<ııııası, diğel' lnnıftatı ıla Medu•z hııııkmnııııı 
yiilowleıı Pıniı-ıyun ııuktaı·ı hep lıiı· ıımdıı ı.riizihıi'ı

ıw gı>liı·ilcıt'cık olımoıa llüküıııl'tiıı !H' kadar ~wrt 
hiı· darlılda knrı;;ı kııı·ı;;l)'n katılığı aııla:;;ıhı·. lı;ıtc 
lııı Jııı·lık karşısııııla ı;alı:;;tık, ı,:ıılıalııılık n ft>~iı·li 

lı i ı· ı cil Lı ir lml ı h ık. 

Varlık Vt'rgiı;i: 

nıı \ t•ı·gi !JIIgiiııc lutdal' llnzillt') (' ~2;) ıııil

yun lira vı•nli. Bn veı·gi snyesiııdı~ ııfıtktnki hn-
1 n1 hu· ılağdılı. nu ycı·gi sııyı·siıııl \ ıııııl iytııııix 

geııiı;;lt•di. J 1 sapsız ve zı11'ınlı sul'folıuıaıı lı i ı· 

çok paı·n, y riııdc ulm·ak, pnznı·dıuı ~ılmrıldı. 
Eıııi. yoıı miktart nrt.tınlıııaılı. llnttii lıu ıııiktııı· 

7Gi ı.uilyonJım 720 uıilyyuıı ılü tüğü giui .Meı·-

kt~z lınııknıııız, ıniilıiın kısıııı soıı a~·lnı·dıı ol
ımık Üztq•(> :3.i tun dn a11iıı aldı. .Uııııııııhı ~lcr

k(•Z lıaııkıısıııdnl•i n lt ıııJar lıilıliğiııiz nllııılaı·ılıııı 

] :i ıııilycııııı 'a ı·ııı ıı:;t ı ı·. I>ikl\H1 iııizi ·c•llıedt•riııı 

lıııııkıı lnııılaı·daıı ıuaııdıı soıı lıir kııı: ay ic;ıııd<· 

(12) milyou .ingiliz linısı lıiriktirıli. Böylceı• 

'!'ürk parası hi~ hil' zaınan lm knclııı· snğ'lı.ıııı 

olmaLlı Ve UÖ,YlCCC pa l'altUZ \;U k llH'lltft•k('\ 1 C 

gıpta uyawlıracak hir durnma yükseldi. 
Dünya ıuulıar lıesi dördqııdi ) ılııır yuşad<cıı 

lm vaziyette lmluıııııallln çuk ıucınnuııiyct \'('t't· 

ci ulllu"uuıla şüphe cılileınez. 

rkadaşlar; 

Eski dertlerimiztlt·ıı bil'i de köıııiiı·düı·. ~!üıı

kü köwür i.stilı ·ali ar lım ilıt iyaı;ln ıııtl\ azi olu
ralt artıwyor. llıuıdau ınaada. ge~rıı ı:;ene iki 
ay kadıı.r ~al ışılaıuadı. D ıl iki selıepl ı> n ıucm· 
lekelin hcı· tal'afında kömür ilıtiyıwı tatıııiıı cdi
lcmedi. 

Köınürüu en yüksek iki istihsal ıseuesimh•ıı 
biri Hl41 dir. O scııe i ·tilısal ;J ıııil_yuıı tunu lıi· 

mz gt·ı:ıııiştiı·. l!J.t~ eli' lıu ıııiktııı· aı ·zt•ltij!ııı sP· 
he bo hiuaen 2,[i mil _von tona dü:;;ıııüı;ıt ür. Jı'aloı t 

yapılaııı gayretler ucticesiıJllu gP<,:<'H ı<Pııt·ıı iıı 
son aylar11Hlaki güuli.ik köın.ür i:-;tilısuli ılaiııı:ı 
sekiz hin tonuıı üstünde kıılmıştır. l\uııdnu 

maaıla , içinlle lmlunduğnmuz seıwııin ilk ııyı 
i~incle yapılan istihsal çok üıtıit vcıı·ieidir. 
Belki de en yül< ek hi ı· rakaııı bu st•ııelliıt isi i lı

sali oJacak1ır. 
Bundan ba';ika, lıh- ihtiyat Y<' yn nluıt(·ı 1 cıl

hir olarak gal'p Jinyitleı·ini dıılıa ı>sasl ı, dıılıu 
ccZL"i i~?l •tıııck için tcuhiı·l ı· alıyoi'Uz. \'e lııı iı;; 
için icabeden pımıyr hüt<"oyc kuycluk. 

Yiyiın, giyim panı YO köıııiir ınkııı1ılımııılııtı 

ı-ıoıu·ı:ı. alehuınım naldiye i~IPtiııd •ki zo!'lııklat'la 
1\aı·şılaşııuyn lıaşlac lık. Hıı zorluk Inn y<•ııııwk 
\' yn hiç J •ğils azultmak i\;in saliıhiye11aı· ıııa· 

kanılar ı;ıılışıııaktatlırlar. 

'" rluıdaşlar; 

Şiındiyc kadar )·ııııılaıı VP.nı ycıpılııınkln cılnıı 
işlı>l'iııı i'l.dcn IJaluıcttim. 

~iırıdi le, rnüsaıııl ı ı izle, gelecek sene yıı pıı

•ağwıız iı,;lee Jıııkkmıla mu nızıı ll a lıuluıııwıığ'ıııı. 

Yapılıı •ak i~l rde dt' k1nvetiııtizi ılıığıtııııık1ıııı· 

ım onıı lı ir lmı· ııoktıııla tovl:ıııınyı · ılalııı ıııii:-;mir 

lJtılıluk. Esıtsl'll güıulcnliğiıııiz lıiilı;t'.l'ı· ııl ıla
cuk u ir göz lılziıu lı u k:ıı·uruuızı \'C ttııı ıuııiyet le 
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ı:alışııı:>. ııı·ouı·aıııııııızt Ynzıhnıı ifııd<• cılr.r. 

En lıiiyük iliın•yi .\[aııı·if<• yııpt ık. l~uru,vn 
konan para gf'~<·ıı scm•y' tt:ızaı·a11 14-,:i milyon 
Jim l'nzladır. l>i~Pr lıiı· litlıiı·lı• cııı sc' lll' •. , ni 
on ıııilyon lil':t cılaH i\fnııı•if hiitı:<'si gl'lf•ı·Pk sı'IIP 

.J!J ıni\~·on Jim ulıH'nk1ıı·. (Alkıı;ılar). 

nuıcclan ıııandn, lmsusi idıırc·lı·ı·iıı ~ı uıu·i t' 
i~ll't·itır tıılısis ı•ttiğ'i pııı·ıılııı· cııı s<'llf' 1'\ Vl'l 1~ 

ıııilycııl liı·a ikı·ıt lıcl ıuiktal' ic;iıtclı• lıııluııdltğtııııu:t. 

yılıla HI nıilyıııı liı·ay, ı l!tılıınıı,;lnr. Buıılaı·a ıııuku

lıil yiik~wk 1alısil talc>lıı~ı 011 s;•ııc· t'\'\'l'l 7 (100 

ikı•n lııı st>ııı: Ili li()O i lı~tlııınştuı·. List• 1ıılı·lıı"i 

llll Sl'lll' 1'\'rt• l (j,H(I() iki'li lııı sı·ııı· :ıo,ooo i lıulırıu::-· 
tlU'. Uı·ta cıl<ul 1ııld){'si tlc oıı spıu• iı:iııdı· :l:i.OOO 
dı 11 ((){),()()() ı• c;ıkııtı~t ıı·. 

Ilk lıılısil ltılı·lıı~si ılı• cııı Sl'llt! ic;iııclı• !ı:l!i,OOO 

dPtı !)iO,OIHI i lııılıııu~tıır. 

1 l1ıııı lıı ıı lıa~ka 1 l iizl'l ı;ıııııı 1 In ı· al,adı·nıisiııılc 

utı sı•ııı• "' \'ı•l J;'ıi tıılt·ln~ ıuı·Yc·nt ikı•u lııl J'a· 

ka ıcı lııt!.(iiıı ;,.J7 yi lıuluııı~t ııı·. ,\lt ı yıl iiııı·ı• HH 

tıılc•)IC'si oları 1\cıtısl'r\"ııltı\'lll' du lııq;iiıı 1+7 lıık· 

lw,\'1! ıııalilüiı·. 

Buıılaı·dıııı ıııııada, 'l'l'lwik iiğı·pl iııı talı•hclPı·i 

iic; "11'111' ic;iııclı• !),(}()() dc·ıı 1 t,SOO c· c;ıkııııı;;, ]{iiy 

ı•ııst it ıilc•ı·i t :tldwsi ıli' diiı·t Sl'l1t· iı;iııdc :!,000 clt•ıı 

J:.!,(ll)() l' VHT'Illl!;l( lt'. 

'-\oıı sı•ıtl'lt•ı·dı• lııı lluıııızılıı \'1' nıııaı·i l'iıı1izdı· 

• giirclliğ'iiıuiiz hııııılı!lı•ı·i J;ı]"'i.\'P Pltııı·k vı• hil'l1ıı 

cvvl'i lıilg:ili "" rı·riıııli \'atnııdıı~ ııılı•cliııi aı·111l·· 

nı:ıl< iı;iıı lıii1iiıı IW\'\ c•t iıııizll' lııı c·ı•t'l',\'ııllıı kıılıl

lllıtkt:ı \' :ıl oııı ,.,. ıııilll'l iı;iıı lıiiyiilc l'ıı~·ılıılar 1-(cır

diik rı· lı!ı ı· .. ı·c•raııııı lıızıııı aznlt ııııınınk iı;iıı 

i.inlilniizcl .. Jd HI'Ll\'lıiıı \lııııril' lıiitc;c·siıw H,fı lllil· 
.YtJII liı·;ıyr ilil\'l• ı•ılı-l'kı·ıı ı·icldı•ıı hıtz du~·dıık. 
( .\11\ıı~luı•). 

~ln;ıı·idı·ıı soııt·a <'ll ~ıü.\'iik nık:ııııı isi il1stıl 
kıt,\'IIHğ-ııııız ol:lll zinıııt .. a.vu·clık. 

15ttııılıı ll l'\'\'ı•l Kooı·ıl in;ı~_,·ıııı c•ıtı ri 1ıc lt•ld p:ıı·ıı

l:ıı·clıllı 1,~, ıııilyoıı lir:ıyr ~iı·ai dcıııal ıııı kııı·tt· 

ıııııııa \<'t'ııtiı;;tik. Bıı 1\llı·ııııı. clnı.tı·uılıııı ıloğı·ı1-

·' 11. c;il'tc;ilc'I'İIIliziıı lwı• 1;1'1?11 ılc•l·flı•ı·i~·]p lıoğ'w;ınııık 

ic·iıı lwnılnııı~tnı·. 'l'olınııı, ıli'u;. ali'ıt vı· l'<lP\:ıl, 
~ülıi'C' g-ihi lıütiiıı ihti?<U;Ia1't lc·ıııiıı Pıll'l' •k ko,\· 
ltirii ~·t>li~tit·c•ı·ckli1·. Rn -!;i ınilyoııa soıı gi'ııı· 

ll'ı·clc• lıı·~ lnıc:ıık rııil~·oıı dıılıa iliht• l'llik. 
Buııcl:ııı lı:ı~k:ı. ı\cığı·tıclıııı dcıı!;11t~ a Z.iı·a:ı! \'1'· 

k:iiPtiııiıı lıiilı:ı•siııl' ıı~·rrP;ı ~ milyoıt l'iOll lıiıı liı·a 

ilit\'1' ,._,·lt•clik Bu paı·ıı ilı· :ıltı lPkııik okııl ııc;llıı

ı·ak Jıııııl:ıı·clnıı tıc:ıı ıııııuıui ziraat 11;ııı. diğ'c•ı· 

Ü!;Ü ıle lı:ıhı;l'let• ve~ lllt•Y\'tılar iı;iıı ııhwıık. Bn 

oknllanlııki kiir ı::('wul<l:ıı·ımı telmik lıilgilct· öğ

ı·Ptilt•l·t:k \'t' lıiiylı·te lm ı:uı·nkh1r kf'ııdih•riıw \'t' 

ıııt nılı,kı·lt• ıhılıa l'a,rılnlı lıiı· lııılı• snkııl:ıı•ı1ktıı·. 

Z.i1·aal \l•k;'ılt>li kcııtli \':Jsı1ıılari,rlt• hıı sc•ıı(• 

yııı·ıııı nı il.' oıı ıliiııiinıılpıı l'ıızlıı zrı·iyııl ,\·npnıcı;ıtıı· . 
Bu ıııil<lıtl'l 111•1· sı•ııt• ;.;iiı·:ıllı· :ı1·ttıı·ııı:ık kaı·ııı·ııı

dııyız. 

Hıtııdıııı lııı~kıı lııı :-;pnp l'i.'·allal'lll ll'ı;i\'ikı ilı• 

lııılk zı•t'İ.''HI ııııla 'r :.!fl - :10 lıiı· l'ıtzltıltk ~iil'iil

ıııii~l ii ı· , .•• yıl ı,u .. diııı· kııcl:ıı· i.' i ~it nı i~t ir. Bıııı

chııı scıııı·:ı cl:ı İ,\ i ı,!iclc·ı·sl' lııı ~t·ııı•ııiıı lıiı· lıollıık 

spm•si cılııı:t~l ilı!iııınli ı;cık kııvvc•lliıliı·. ~lıl~anllalı 
,;ı•slı·ı·i\. 

Z.iı·ıınt s:ılı:ısıııcl:ı hizi ıliiri ~iiz;lc> lıt•ldiyrıı r.ıı 

c•su-;lı kaıııııı kijyJiiyii 1opı·nl< sıılıilıi ,\ :qı:ıı•ıık k:ı

ıınıulıll'. ( Hı·;ı\'O sPslı•ı·i). Hıı ~lı•ı·lisiıı lıtı işi lıl:'· 

lıPiııPiııtl lıııllı•ılı•ı•ı•ğiıw kaııi uldıığuııııız ~ihi lııı 

iı;<iıı lııılliııılı·ıı l•ir kaı: sı•ııp ·soııı·ıı ılıı 'l'iiı·k .' ul·· 
ılıııııın lll't' ki'•ı;ırsiııiıı ilı•ı·i iıısaııl:ll' yıt\ ası lıaliııi 

ııl:ll'll~lll:t l'llıİltİZ. (ı\lkı~lıtl'). 

• \l:ıal·il'll'ıı, zil'aaltı•n ;.;nııı·a "" lıii.\'iil; p:ıı·n.n 
\ıım~l:ıı· l'nslııı:ı ko,nlıık. Hıı ı·ıı.\ ıı kcı.\'llllğ-uıııuı 

ııııı·aııııı l!'i ıııil,\'Otılt ilc• 'l'i.iı-k ıııillc•ti iı.;in t:ırilıi 

Ye ıwı lıatıı·ıılal' lc·~ldl t•ılrıı \C' l>iiyııııu uıııı1ıııi

Y<' dC'ııil<'ll lıiı· lıcıı·ı·u l<iiküııdt•ıt knzıııı:ık isi i~·nı·ttz 
(P.ı·nvn sf•Nln·i. ııJkıı;;lııı·). ('iiııldi aı·ııııırzdııki ıııtı· 

lwvrlı•yt> ıııızıtı·ıııı lıcı lıoı·ı•n salrtı :ılııınk :r.aınam 

gpJiyoı• \'C' Jıtı lınl'ı: I'I'Hllk u\nı·ıık iid<•IH'<'C'~İ ic:iıt 
'J!) uıilycııı lil'll iiP laıı1aıııc•11 lwı·tııı·ııl' Pclil!'lıili

ycıı·. (l:ravo :·wslf'ı·i). Höylf'('C tıııpaı·atn1·lıığun 
lıiz<' lııı·nktrjiı ıııinısla1·dun 7.nııınıııııcl:ı p<'k Plırııı

ıııiyc·lli V<' e>lı•ırıli olan hiı·isiı1i ılıılın diı·ilıııC'ıııek 

iiz<•l'<' giiııııniiı;; cıla<'nğiz .(Hı·ıı\'Cı S(•slt'I'İ. nlkışlaı). 

Biitı:c•clı• nıiihiııı pn1·sı sıl:tl':tklnnlnıı hiı·i!o,i ılı• 

~iiıııı•ı·lııııık \'!' f•}t ihnıık'lll'. nıı il<i lııııılwııın 

kuı·ılıığu nıü<'ss('ı·wleı·, iıııliyıı.:r.lı şiı·kP1l<'rin mn
lın.vnıılanııılıııı vr sııtııı nlıııaıı \'f> y;ıpılnıı Clı•ıııiı·

yollnı·l ve• clPııizycıll:ıı·ııHlnıı sutıl':l, l><'vll'tı:ilik 

\'ll'll'rıııızr <'ll s<tı:tl:ı.ııt 1 I'Uı<'lleı· ii zNi ll<' kımııı 'c• 
oıııı ynı:ıatıııı vt' enıılnııılıı·ıııı ııliii'H'it"wlrnlir. Jh1 
iki ıııiiı•ssf'sPııin Uılıii st>yt·iııi ri<'Yitıll pfliruıek iı;iıı 

n(' li'1;.o.ıııı~a .nıpıl:u·aktıı·. (Hı·avıı ıwsll'1'i). 

llıııılııı· gilıi Nafiııınr7.ııı yııllaı·. sulaı·. kiipl'ii
h>ı·. dPıııİ1'YIIIIa 1'1 Yl' isk<> ldl-'t'<' dıtil' lıH'Vl'Ut lWO· 

g·ı·ıııııı n~rıırıl tat hi_k l'flilc•ee>k \'t> lwr yt•ı·dı;> h u 
i!;>l<'ı·imiı rııııl yül'iiyiiı;dr1·iııi 1ıt11hn.fnza t'ılN•t•klı•ı·

ıliı•. (ı\llo~lıır·). 

Diğm· \'l'kfıll'llPI'C lllllıh11' cl()I'N'Nclllılc :~.nnılnr 

yıı prlnıaııı1~sıı ıl n lıu seııı· \'t•ı·i 11'11 t alısisat lı cr 
seııf' \'cı·ilı>ıtd(•ıı l'ıı:~.luJıı·. P.ıı ı;nlııılnı·cln olıt iı;ılı>-
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rin dıılıa iyi yın·uınP~i iı,:iu yetec·~"'k kcıdar ııııı·rı 
n ri ltı ı i~ lıuhımıyor. 

1 >ııhili;v<'.Yl' gt•liıın: 

Hn yıl köyleı·inıii'.ılı• ilıtinır lını•IIPri\'le rıııılı 
tıı.ı·laı·. şrhir ve ka~nlıalaı~ıınızd;~ rlıı iıı•lı•di.H 
lliN•Iisleı·i,dt• lH•lı•diyo rcoi~leı·i yPııiılı·ıı ~rı;ilıııiş 
"" vilılyf'l ıııınııııi ııırı•lisleı·i ı;t•ı:iıııi ılı· h<'ı· tu

ı · ııffa yeııilı•ıııııişliı· . Biitiiıı hıı :-wı•inılerılı• vı• lıil 
hassa ı-ıon 1'iil'kiyı• 1\iiyiil< ~lilll't . ~JN·Iisı intilııı
lnıltlıt ytıı ·tldıışhu·ııı g'Ösl t'l'ıliği dii~iiııı•ı• , ı• i nı ık 
lH•ı•ahrı·Ji~i ve \' alıındaı:;lanrı ı ·p~ı· iştil'ak nispı• -
1 iırin ı;nldııı!ıı 'ııı·lıirıııııxıı tı•nıt>l olrııı ın illi ltiı·li
ğiıı yı•ııidı·ıı lı·x;ıhiiı•iitıl' vı•silp olıııın;lıır. 

~\ı·l.:ııtlaşlar; 

ll ııı·p, ılıılıili Yı• xalııtıı ışlrı·i ıııi;,.i ı:ıık ııı · t ı ıı·
llıışfıt·. l;ıına mğnwrı lııı işlı·ı· lıer ı.rüıı lıinız 

daha iyi i:-,;lı•ıııek ynluııdıııl11·. 11tıı!iiıı ıııeıtılriH· · 
1 inıiziıı bı• ı· yerinde tııııt lt ir rıııııint ,·1• ~iik(ııı 
lı n\' al' i hft k iırı ıl ir. Ad i zalıı 1 ıı ,, u kala l'lllıln 11 \' 1' 

uıiiııfpr•it hfıdisel('rıh·ıı hnşka lıir şe~ .\ okfııı·. nu 
hii,vle olııtnldn lwrıılırı· iihıı· ı• n• zalııla ıııııkiıı<'
lı>J·iıııizi lıintr. tlıılı .ıı iyi işll't' lıir· hal<' lwyıırııh 
i~ti,voı·ux . Hıııılnı· lınldmıclııki clii~iillet'lı·riıııixi 
Jl«'k ,vakıııılıı \(' lıiı·<·ı· lıiı·ı•ı· 111~\iltiııi;~,e ıın~ı·ılı• 
<1 <'ğ'iz. 

l>ış politikaııııxa gt•liıwı• : 

Miiff<'fik le tlnsf Dı•\ lı•llı•ı·lı• olırır politııl;;ı. 
ıırızı H' ıııiiııa~<·lıPtlı•riıııixi ııı·uıırızdııki ııııwlıı·ılı·
l('r'le tnıızi11ı l'lırıiş lıııltıııııyo'nız. 

Uiı· tunıftan Şl't'in ııuığr giin•ıı kndrl'tiııl', 
ılii{ı•r fıınıffıııı kıı\'n•f li lıiı· Ol'dıı,nı dııyııııaıı lı;ı
ı·iı·i.\t'tıiz lıııgiiıw kndııı· ı·olı p:ıı·lnk 111'1 ic•Plc>ı· Plılı• 
l'ffiğ'i uihi lnıgiiııtlc•ıı soı11·ıı dıı 'J'iirk'iiıı fcıpnık 
lnı·ıııı, 'l'iirk'iiıı lınld:ıı·ıııı \'(' Tiiı·k'iill ııwııfaat 
lrı· i ııi fıııııııııl('ll lwr· ııynı·;ıl<l ı ı·. ( 11nl\o s!'slı•ri, ıı1 -
k ıı;ılııı ·). 

l:ıı pcıliıik;ı ;ıı·rık yalı11x lfaric•iyı•ııiıı. lliikii: 
ıııdi11 \r lıııllfı i\lc•ı·lisiıı ııtılitikn~ı dt'j!il fnııın 
tıll'll ' l'iiı •k ıııill('fiııiıı 1\' 1'iiı·], c;ıwııldııı·ıııııı ıııa
lıılrr. !1\r·ıl\n srslı•ı·ı ). 

Politik ııııııi'.ııı lllllllııri hntlıırıııı giisfı·ı·ı·ıı lıtı 

ı-.(i;t,lı>J•ıll'ıı soııı·ıı lıilhııs"ıı tı·lıaı·iiz <'11 iı·ilıııı•si liı

z ııı ulıııı hi ı · ı·ilı!'l 'nı-ıl ll' ki, cı cin lıı giliz- 'l'iiı·k 
ıleısi lıığ-nrlnr. 

~ı ·s fı·ı·l_'ii ı·ı:il'i .\ı1aıın nıiiliılatl;ıı·ıııdıııı scııını 
- ılıılın ynlı11ıdıııı fııııı.nıı·ıık, ıl:ılıa ı:ol\ sı•,· ıııi,rı· hııı;ı

ladılc J•jfntfrnıı zılıt. ,\listı•r <.'i1n:il lıaı;ıtn ulııııık 
ii.z ı·e, lılitüıı Jıı giliz Dcvlt>t nılıuıılarınııı lı~ze 

liZ<ı ııl:l;ıı·J sıııııiıııi ı•llı·ı·i <>onıvnı· \ ' 1' vi 11 , hn 

l>e\'IPt ttılaııılanıım l'lllıııiııı~ s(i;l<·ı·iııi isi.f inn·nz. 
( \ 11\lşlaı· .) Lıırflaı· 1\aııııınısı ıliiıı viııı.' In; ılosl
lıırrıııı yı·ııi lıiı· 1Pzıılıiiı·iiııı• ~:ılıit ı:ldıı . lıı~iliz 
ılıısllanıııız eıııiıı olı-11ıı:aı· ki lıizı• ıızııl ılıııı l'liı•
ı·i sıııniıııiydlc• sılııyıır, lııg-ilft•ı·ı•'ılı•ll gelt-ıı ~ıı
ıııiıni sii;t,lC'I'i ele> lıiliııı Lııııılı'ıı 'ya giiııılı•ı·diı!iıııit. 
yiiı·Pktı • ıı ı-;iizlerirı lıit.ı• nk~edı•ıı ı-;ndıılıırı ııdılı•
ıliycınız. 1 l~rn\'tı "l'siPL"i, ı-:iıldelli :ılkrşlar). ('iiıı 
kii lı izi ııı kaıınnlıınrzn giiı·ı· fıı~·i liz- 'l'iiı·k rlııs1-
lıl<'Jtı yıı"ııız kııı·~·ılıklı Hıt·ııfuııtlı·ı·iıı c•tıın•ttiği 
lıiı· ılıısiink ılr;!il. il<i IIH•ıtıiPJn.tiıı haynli t.ıırıı
n•t!t'ı·iııiıı ı•ıı l.aşınıl:ı !.\t'll'ıı lıiı· ilıti~·ııc:tır. (AI
kı~lnr ). 

.\ ı·kıııla:::laı·: 

1\iliYııı·sıııııız ki lsıııPI lııiiııii 'ııiiıı llc·dı•l HI'· 
islı''ill«' iııtilııılıı lı:ılıı · ı·ıııi ,\ıııı•ı·il<a ,\fec·lisiıw lıil
dinli:ı•ı·. \ııH•ril<;ı :\! r•ı·Jisi c lı• Jıu Jı:ıJwı•i ıı\kı-;; 
1tıf;ıııi~ lı· loırşıladı. 

~;ıııcli lıı•ıı dı• lııı ,\'iiksı•k kiirsiiılerı sixiıı ııa

IIIIIIIZH ( 'ııııılıııı·i,\'Pic:i 1 ı• D!'ıııokr·ııf Tiirl\iyc• '11in 

llı·ııııılu·at ,,. < 'ııııılını·i,\ ı•tı·i .\ıııı·ı·i],ıı \ıı !'lıiııı

i:ıı·ıııı. 1"('\'~·il(•l'iııi \(' '\11\'•ılınllll oriiııılı·l'i\·ııı·ııııı. 

~ Uı·n\lı 14 l':; lı·ı·i . .siiıTklı ~: ~iı1lıletl7 ııll<rşl;ır·). 
,\d•ıııhıı;ılar: 

~i%11'1 ' 1' ,l'ıtplıi!ııııız, .nıpıııaldıı cıldıığıııııııl'. \'1' 

~ıııı:ıı·n:!rııırt. iş;,.,. lıııkl-:ıııılıı i;~Hlıııf \ı·ı·ıliııı. llıı 

•·iı·i ,,. •l;ı 1ıili p11iitilwrııızııı ,\' iirii,\ ' Ü~;>iiııı· ılııiı· ıııi'ı

, ll'"'' lıı lıııluııılııııı. ~iııııli sını ~izlPIT, n·~·kri
ııı <' ~"lıli. l ·;~ı·r lıı·rıi ,· ı· arloıılııı:;lııı·ııııı hııdirıi
:ı· ',. 1 ll'l' lı•l i~IPriııc• lfıyık !.!;iil'iiyııı·sııııız lı~ı1111 

il iııındırıızl:ı ~.r(islı·ı·ıııı·rıixi ı·ic·a ı•ılı•ı·iııı. (~iılıll'f li 
\'1' dc•\' ıtııılı ııl k ı~lııı·). 

RF.tS- ~liisftıkil f:ı·ııp Hl·i~i .\ li Hnııa T:ıı·
l ıı ıı ı. 

ALt F.A NA TARHAN (İstn.nbul) - '1 iirl\i
·' 1' l:ii,\ ii]\ ,\ JiJJI'f ;\lı•ı·Jiı-ıiııiıı ,lt•ıJiıH•i lııpJ;ıllfl 
ıl•·nı•siııılı• ı\liistnl\il 1 fı·np nılııın siizı• lıııı;dııl'l<c•ıı. 

1\ih·iil< Tiirk ı\liill'liııiıı ılı•ğı·ı·li \'Pkillı·ı·iııi dı•ı ·iıı 
sıı,q~ı cl ııygulıı ı-i.dt• seliıınlıı ı·ım. }<;~sir. .,'l'i' 'i ın i
ziJı Jllll'lıı ~·ııllııı11ıılıı lıı•piıııixiıı nıillı·fto iyı lıiz-
111\'l . l'<h·ı·pk iliııı.ıılıııa liı~·ık olılt~ğııııııızıı ıriis-

~ ' . 
(PI'IIIl'ğ-(' lll11\'ll rf'uk oltıiHllUZI ıJjJı>J'inı. 

:\lnhll'l'l'lll. ııı·knd;ı~1aı·; y~·ııi sı·•;iııı(kn sınıra 

tl't'a \ 't'l;illl'l'i llı•,\'l'liııin .viıll', ""''ilen V<' g-Ü\'1'

ııilı•ıı 1 lt•vld aı1ıııııı. ~iilu·ii Huı·ıH·o~lıı lııı:;;lwıılı

ğ'ıııda kuı·nlııın~ ulıtıasıııı ltııkiki ııwıııııııııiydlı· 

lwl'~ıJaJık. ı;t•ı;t•ıı ı.levrcde fnali,wtleı·iııi C:rıı-

.. 
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pııııı111. si.' ıırsinrlr' mıırııkııhr vr frıtl\iclı• Jıa.Tf'f

ıııiı;; 11l;ııı iiı: k:;;~·ıııl'lli aı·k;ıclaı;:ıııır;.: :;;iıııtli P<ırt i 
( :I'IIJlll Sil rt:ıı·ıııcfn iı•nt llll'~iliİ,\'1'1 j ıJIIIHI:i lıtıJll

llll~'tıriıt l'. Tı·ııki1lı·ı·iııclı· ııt• ılı•ı·ı · ı·ı· ı·iılıli. saıııi

ıııl \ ' l' yııpr{'r iıli iı-aoler iı·ı·:ıcla ılıı. u dt•ı·ı•f•c nya

ııık \'ı• ''~" ı·inıli nlınalıırıııı hııdih•riııt.ll'n lıl'lui

~··ıı·u;.: \'1' ~iivrııi,\Ol'IIZ. 

Hu~n·kiliıııiziıı 1ktisıııli n· ıııııli i:;;lıoı· lıııl<l\ııı

ılu \c•ı·ılikl~ı·i izıılıııt. lliil<iiıııı>tiıı lıu lııı,,·:ıti nıı· 

sı·lı·ll't' iizeı·iııılı• ııı• hii.\'iik wr·lııklnı· ic;i ııılıo ,.,. 
ııP lıiiyiik ııziııılP c;alı~t ıj!ım yı: :ıliııiiıı iı·uplnrıııa 

,!!·iiı·p li'ııını ıılaıı hii1üıı (l'c]lıirlı·ri alıııaj!ıı 111· k:ı

clııı· azicııli nldıığııııtı :ıiisiPrir. 

\';ıı·lık n·ı·'..(isi Jwkkııııl:ıl<i ı·ııkııııılar nwııı-

ııtıııiyı·l \I'I'İPiclir. Dıı \'l'q!İııiıı 1ııtlıiloı1ınrla. 

lıillı;ı.,s:ı l'itnıılıııl'ılcc, 111iiımiıılı·ı;:ıııc • k ist id:ıılı ~ii
l'iilıııı·k1t'clir. Hıııııın lınl,iki sl'lıl'plı·ı·iııi lnıln

rak tı•dlıir :ılııııık c:rık ~·l'rinılı· olaı·ııktrı·. 

EMİN SAZAK (Eski~ehir) - Hrıı\'ıı ... 

ALİ R.ANA TI\RHAN (Dev::ı.mla) - lkle
c•ı•k ,\·ıl l'ııcıli.' l't ll'ı·i lı;ıldwııln vı•rrlikiPı·i izuhııt, 

ılniııııı ill'l'i giiıiiı·nıı•k i-ıti~·pıı ]]i1· Pul'li~t· lfıyıl< 

lıiı· prog-raınr ilıtinı cıli)'ıır. JHitı:ı· ile clı· ;ıl;iku

ılaı· ıılılııl!;ıı ir·iıı lııı hulıislı·ı·e lıi'ılt:ı · ııin trtki
kııııl;ııı soııı·ıı ılalı<l fuyclalı cıl;ınık anlc't t•lnıı·k 

iıııki'ıııı olac·ıılllıı·. 

Ilahili polit ikıı lınkkıııcl:ı lıı·~ ıııı1aı·ı taımııııi.r

lı• !'lll ll i,\ Pt \ (•ı·ir·iılil'. 

llariı •i politikn.' ı. ]ı;ıldı cıhıı•ıık 'l'ürk nıilll'!i

ııiıı ııınlı ıli~·p Y:l'iıl'lanılınlılııı·. JJattfı ıliiııy:ı

ııııı 11111lıdıı· lıilı• rlc·nildıilir. Jlııkik;ıfl'll hiitüıı 

salııılıll'lln lıiı·lıiı•lc•ı·irl" lıo~ıı:;;ıııııkfu ıılnıı ııınlı;ı

riıılrı· yıılııız lıiı· n oki ada l!il'lcıwlıiliyol'iaı·: Türk 
po! il ikaı.rıırıı isahr,fiııcll'. (< :ii;.:ı·l ;;coslcı·i). Bıı 

lıahisfc! lıiı· ııcıktııcla tı•\'ald<ııf l'lllll',li l'u.nhılı 

lıllltı,l ' oı·ııııı. llııl'lıiıı ııı• kaılııı· ,siirc•ı·(·ği lıiliıı-

ıııı•ıııl'ldP IH'ralıı·ı·. harp •mnı·ıı!-it iı;iıı l'ııııli,\'l'flı·r 

~·iil.ı' ı:;ıi'JII,\'OI'. ll iikiiııırt irıı izi 11 lınıı !ıırı ~rııkııı
d;ııı takip l'lli~iıw ~iiplıı·ıııiz yııkfıır. llıırpsoıı

l'!ısı .. nırılıın ic;iııılı• \'ı• ılıı;:ıııd;ı, ı:ılwhilı•ı·ı•k ikti 
s:ıcli. ıuııli. iı:tinı;ıi. sı~·ıı'iı ııwsPlı•lc•rlı· \ı;ı;.:ırlık

~ll'. kar:;;ılııı;;ııııııııızıı 11\l ·ydıııı vı'l·ilıııı•ıııı·siııi 11'tııı•ıı 

ııi rıli.nını :r.. 

~a .'' ııı H;ıı;t\ ı·l\iliıııiziıı ! ll!!ili~ - 'l'iil'l{ ılııst lıı

,!! tt \ .. 'l'iil'k .\ıııc•ı·ib dn~t lııi!u lıakkrıııla siiılı• 

ı·iıH• ~lı·ı·lis lıii.dik tı•z;ılıiiı·ii ilı•. ıın)<ıl iştiı•nk cft.i 
isP lıi~.iııı ıle• lwllıi i<;-1 iı·;ıkiıııizi lıPııiıı1 ıığzııııclıııı 

,·c· tı·kı·nı· ifııılı· l'ıli.' oı·ııııı. 

1-\;,ı~·rrı Ha~\'ı •kiliıııir.iıt lıl'~·ııııl;ıı·ı lıııkkııııl:ı 

~·ı·ııpıııııııt.ttll ııııktn1 JHtZHI'tnl kısnPn arırttinı. 

ll;ıı·lıiıı daha yrl1nrca siin•lıil('(•rğiııi ve hir giin 
l1iıo:i1ıı ıl!' lıııı·lwtııa•k :wrnıırla kıılnlıilee ğiuıizi 

cl:ıiııı:ı ı.t·iiıo:iiııiimle 1tıtuı·ıık v gpr•ıııi':l gi.inlPrin 
lt•c·ı·iilıf'l!'l'iııclf'rı istifn<lf' rclı•rt•k, lel'll Vc•ldlleri
ııiıı nıillı•1iınir.i kmııyıwıı vı• ,viil<s •lt.iC'i lıiıo:ıııetler 

ifıısımı ıııuvaff1k ıılııııılııı·ını ı·awlnıı teınrııııi 

ı•cll' ı•iY.. 

i\1 iist :ı ldl ıtı·ııp . .':ıı·ıH·oi!;ln Hiikiiııı c>t ine> it inıH
ılıııı I1Pynıı t'clı•r . (Jlı·avo :·wslcı·i. ııllu~lıır). 

REİS - Eııı in Razıı k. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - ~nrıır·oğ-lu 'nu 
ı.diı·iiııı·ı· lıl'l1iııi;.: orilıi lH'ıı rlr lR nıil.von Tiirkiin 
l1iı·lc•:-ııııi~ nksini onıln g-örür gibi gcliı· ıl<' iırııın 

coıl<'ı·iııı. Şimıli Hiildiıııetiıı lıal'ir1 mrsl'lC'lc•r lınk
lwHla . \llııl1 11 lıin ııiikiir rloshıınm: rla. ılü~ıılaııı

ııı ll'. ı hı 11\('111111111, .hi ı ı1i:inılen nıı•nıııtllHil'.. 1'nva r
f:ıki.I'C'1 tC'ııwııııisiıtrlc'ıı lıaşlnı lıiı: lıir ılilcıi~iıııiz 
.\'lik t nı· . 11t"ııılı•ııil'. rlt• h ir. iki t Pnwııniılt· bnhııı
ılıık1nn soııı·n lı:ıkikııt!'ıı giil<siinıü;.:ii. ruhunının 

ı·ıııııi,,·rtlı· ılolılııı·nn ve gene: ::ın:ısrl'ln ınilc·rlılıı'Z 
~ıırııı·oğlıı Tfiil<ii nıt>tiııe c·nnrlaıı nınv:ıff::ıki.VI'il<'r 

ıl i lı· ı· i lll. 
1\iinıiiı· iııhıclr YP rliğ<>ı' nınclrnl<'ı' i~iııılt' Y(' 

hiı•ıı;.: rl:ı ;.:ir:ıııt iı-ıiııılP 1Pıncnniyntlıı hıılnıııır·ıı
ğ-rııı. 1\iiıniiı· i~illll<' Vt' lıH/.l iş]pl'(](' Jıj]hııı;sıı na:-j
YI'l<i)iıııiziıı ~ıkı, .,,ın kı•nıli clt•ıııir (•!ini uznlmasr 
liızını ı.rı·h·ı·c·k )fC'nılPkc·tiıı :ıltı l<iiıniir. iistü 
ıııluıı il<c•ıı "" lın i:ı• rıo hiıı 100 lıiıı l<iıji 1ıılısis Pt
ııırk ıııiiıııldiııkrıı lıilltı fı~l:ııı Yt•ı·clc• :ıı olrl11 ılı· -

. ıtıl'k. hiı·n:ı: lııızını 'ı.t'iiı; olıııı hiı.' ':H'~·dir. Ünıit rrlr
riın ki. Hiikiinıetlr . lm hn~t,ını giiı: olnn f!E'Yİ tııth 

1ntlı yııtııC"nğrz. 

()jl?pı· ıııııtlf'nl r mC'ıwlr~i: Kı·ııın V<' lııılm• gilıi ,..., 

nıı lıiıı ~<'lH'ılı•, lıiı· milletin şıın" ııııı ılü:ıniyı•ıı 
lıiiviik lıiı• 'Hill" lwı·şrsıııclııyrz. V<'ı·imli lıir ş 'Y oln11 
lııı. nıııılı•nl<'l'iıııizılı•n lıt>saplr ldtaplı. hc>sahın 
iis!iirıılP, c·ılaırH·:t hi ı· ıııc•sni sııı·frf ınrııiıı lfızrııı ol
rlıt~ll kıınıııı1ıııclnyını. nuıımı iı:iıı kıımyomtııııız 
yok lwııziııiıııi:t. ynk drııwk clo~nı clrğilıliı·. Çiiıt· 
ldi lwn <;n ıııı k ro ın, ha krr· n•rf'yim ılr~·i lH'f' lıüt lin 
r.tt'afııııızclııki ıııilll'tlrr, lıii1ü.n \nı·lıklm·ıııı vı•ı·

ıııf'ğ-r iiııııııiPrliı•]pı• .. iiy1P(lij!im ırilıi, oıı hin srnr
rlP lıilı• ı·asflaııııır~nıı hiiylr hiı· fıı·sattnıı i'iz,ııni 
ılı·ı·ı·ı•ı·clP isfil'ıııh•yi rlii~ünrrrk, ln·onı 'e lınkıı• 
ıııarlPıı i:-ıl<•rini hrsııhnı vr ki1:1hııı iisliiııılr ht· 
tııi'Hk. fnıla hiı· n1rRni sarfrılilmrsiııi hilhııssn Hii
kiinwt imizılrn ı·iı•a rilrı•rğim. 

7-irıı.ıt i~lrı·i: Hakikalcn iftihar cttiğinıiY. ve 
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memleketimizin yakında asa.rı ile iftihar ede
reği faal ve düzgün, durbin bir Ziraat vekilimiz 
Yar. Rendeniz kendisini biraz daha te ci etıniı:ı 
olmak ve il<'ride tenkit edeceğimizi lıatrrlatmak 
iı:in söylüyorum, geçen sene her ihtimale knr~ı 
ıı.lınınış olan tedbirlerin sıkr sıkıya h1tulmnsım 
kendilrrinden bilhassa. riC'a va tem<'nni edece

~im. 
Ali Rana BPyin işaret ettikleri şey şahsen be

niuı rlP elimağınınan gt>çiyordu. Dünyaya bük
nıetınek istiyt>n in. n n hır, hnrp sonrası ne ynpa
(•oğıt~ d rkt'n. henüz o knrlı·eti olmıyan hizinı ı:ri-
1 i insanlar harııten !;Olll'a istihsalimizin nt> ola
<'ağmm, şiıııcliclen hnııgi işe rlahıı •:nk ı-henımi

yct VC'rnıek lhnııg-f'hliğinin, rliiny:ı piyasnsnıa 

hıuıgi ıııah kolııyl'ıı aı·z~'dı>hile<'E'ğimizin şimdi

den i.h; beş kafadan mütcşt'kkil hir ht'yet tarafnı
dan 1<'shiti liızımgelir. Tinmı lıanııııa nlırsak, gör
fliik nıiltareke znıııanın(l:ı haşnnıza ~elenleı·i. 

Harhi uıınımid<'n evn•l hiliyoı•snnuz ki, A-vı·u
pn 'ıla Alman.vn ve İtalya gibi hüyük DPvlrt 
lrı• krııılil<'rinr Jiizıın ıılHn ııı~td(leleı·iıı o/r 60 -
70 ini clışarrlaıı :;rrtiriı·ken hn ı.ıt>nPleı•dp lıu ıriic;

liiğü g-ör<'ıı ıııilletl<'l·, taşın ü~tüne bilP eklirip 
i hti:vıır;lıırıııııı ıııiktul'rııı )f fi <' knclaı· iııdirN•rk
leı•fliı·. l.n ııukhıdan lnmnn ı;;iıııdirlen, ulwal YE' 

vuzlyetc g-öre, şöyle oluı·sn hiivlc yapaea/{ız. 

böylr oluı·sn şöyle yapm>ağrz huWi sulh ınasH
sıııda bil hıınu şu şekilele ı.trtirre ğiz diye ka
ğıt üu•rillCI htızırhıııuı~ lıiı· şeyimiz olınalı(lır. 

Çok lmvntli Devletler c:ahşırken bizinı rle c;a 
lışınanıız liıwıı~elir. Hi~ şiiplıe ctnıi .ronıın ki, 
bu millE>ti, nl1yük 1\Iilli • ' ef'inıizin idaresinclE.'. 
Şi.ikrii Ha ı·aeoğlıı lTükiinıE'tinin, a rrlıır kazan
cl ıı·n<•nk kndaı· ealtştıı·acağınn kaıüim. Allalı

tan ıııuvıı ffıtki;vetlı>ı· clileriııı. (AJkışlar). 

BERÇ TttRKER (Afyon K arahisar) - ~ıı 
yııı nrltarla~lar; Y'ilc ~riJit ., d'iın it~ in yi.iksrk 

tasviplE'l'i ilc, tekrar Kalıiueyi teşl<il etnıi~ olan 

çok . a.yın , aral·oğlu, Haş''('l<il olu ra k. hugiiıı 
hizifen itiııınl ı·r~· i alıııak nnnsıında lmhımıyor
Jnr. 

Çuk sayın !)ükri.i ::ıarnroğlu, ölrtknhrı·i l><',·
lE't. işi ı·iııi Yiiee Milli :)el''iıııizi ·n yi.iln-ırk ve kıy
ııı ·tli diı·l•ktifll"ti daiı-mdııdr hü~·iik hiı· Jiynkııt 
v • clira 'l'IIE' tedvir etuıiştir. Bu suı·etle daiııııı 

bilgisini ve kuvvetli zekasııır hqınt eylemi~ Yt' 

bu değ .ı·]i lıiznırt ve ın!'zi~· ctlrl'i nolnyısiylf' (]e 
hep im i:r.c se,·ihıı iş ,-e t nkılir Nlilıniş nı ii m toz
hiı· Dl'vlrt sırlnınıd;r , Kahiııesi ı,ırl,ndnşlnrr cin 

~ok iyi seçilmiş dirayrtli ve liyakıı.tlı uıuhtereın 
şnhsiyetlerdir. 

RinaPnnlr~·h, ~ok ~ayın Başvekil ve Kabine 
erkanr, bütün M clis arkadaşlurııııızın itimadı
ııtı, nlltışlııı·lıı ınıızhnı· olacaldann<1ıt hiç .,üplıe 

yoktur. 

Rııyııı nı·karlaşlar; 

f:layın C'ıııııhuriyı>t ITalk Partiııiniıı nnrlu ir
şadı ile, ynrrlclıı kökleşen V<' yiiks<'k Milli birlik. 
Yi.i ı• ·Milll :)ef'inıizle, Knbramıın Oı·dnınuzla 

y('kpare hiı· kııv,·et teşkil eoiyoı·. Milli hirlik. 
J illi Hağhğııımm ve 'uınhııriyet rejimiııiıı sıığ

Jaııı teııı ·li ol:ıı·al<, }fill tiıı huzuı·uıın ve tuıua
ıııiydini temin ediyoı•. İşte çok sayın Sımwoğlu 
llüküıııc•li, böyle klıdretli v ş refli bir vııziyet 
i •indr h•kı·a.ı· i~e başlamıı;ıtır, \'P şimrliye kRClnr 
olduğu gihi, n vlet işleı·inı1e lıiiyük ınnvaffaki
.YPtlE'r kazanacaktır. 

. ayııı aı·kadaş]aı·; 

Jiarhin tlışııırln kııYvctli. azimli. lıt>ı· .sııhııclıı. 
her ınilnasiylE' lıüı· bir [illet nlUl'nl< kıılınış ını

lunmak Türklük camiası için, cidden ~ok büyük 
hiı· nimettir. Biz htı hiiyiik ninırti, Tiiı·k 

milletin in şıı.nlı mll.zisinden . fazilet ve kudretin
den illıaııı alan Yüce Milli .,.ef'imizin yül<sek ve 
nurlu siyasetine, ve bu siyaseti rchh r erlinmiş 
olan Hükiiınetimizin dira.yetli idare ine medyun 

hnlunuyonız. 

Snlh ve sel5met içinde yaşamak istediğini 
:fakat icabmda kendi Yatannun istiklalini korn
mak için kahramanca ölmesini de lıilen hu necip 
millet.in hayat hakkı ebedidir. 

, ':ı.vın n• oziz arkıulaşiarını; 

Kalhimden gelen bir clnygu ile, tekrar art~et
mek isterim ki, hepimiz, harpten evvel olcltığu 
gibi, harbin bu korkunç deV1·e1erinde, Mkiınane 
tedbir ve siyasetiyle bütün alemin tazim ve tak

clirini kazarumş Yüce Milli Sef 1inıiz gibi bir 
şanlı Öndere malikiyetimizden do1ayı ne clere· 
rrlere kadar iftihar etsek azdır ve kahraman 
ornumuzun Jmvvet ve kudretine ve Hükümeti
ıııiıiıı müdl'hhirane Jıaı,ek(ltiıH' ne kai!ar gi1vı>n

• <'k yerindedir. 

'Mukaddes yurdumuzun istikln li Ye yüksel· 
nıesi i~in, Y<' aziz yurdflaşlarmıızın refahı ve te
ra.kkisi i(}in elbirliği ile çnhşmnk, bizim için va
ı :nı i n• 11 h-i hi ı· bor!:tuı·. 

Çok sayın 'Başvekilimiıe Vf' ı:ok sayin kııhinr 



·- 242-
arkndtu;ıla l'ltıa cnn(lfln ba~urıltır clileriııı ( A lkış
lar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDA~ (Konya.) 
11k Büyük Millet .Mcı•liAinLl' Saraeoğlu'nu na
sıl dinamik v eneı-jiylr goi)rıllim$e bugün dP 

Haı·acoğlu 'yu ayru cneı·,iiyi gösteren bir Devlet, 
adanı1 olarak gi:irüyoJ'ıutt. Onun okw1uğu lıe
yannarnt>, ifııclc cttildeı·i veçlıile, milletin ken
tli beyanııamesidir. Hıumn uıuhakeııı~siue ~iı·iş

nı.iyeoceğiuı . Yalıırz lıir noktayı kayfledecPğinı ; 
varlık vergisi burada ıııiiznkerc (Jlnnurken ketı

ilileri çok ç:alı~trlar , }t(•p lwııtışttık, varlık ver
gi. i varhklı olanıann Devlet varlığııw yanlım 
vergisidir. Evet varlık vergiı-i -val'lıklı \' a!an
<Jaşların Devletin varlığına yarumı vergi:-;idir. 
Fakat :Müstakil Oı·np Reisi 'l'ıll'lıau tı.rlmdaşı

mızm söylediği veçhlle lıu val'lık vergisi Istan
bul'da müzminleşiyor. Vergiyi 'eren vatandaş
lar çoktur. Fakat vcrmiyen va1aııdaşlur da var
dır. Kendileri bu -vatalltla yaşadıkları Jıalde iyi 
niyet sahibi olmac.lılclarmı gösternıektedirleı· . 

Varlık vergisi Devletili varlığı veı•gisi oh1uğıı 

halde bunda. mutlaka sci't davı·amnalıdır, vata.u 
işleri sıkı tutulnıa.lıclır. Gevşek davruuıyol'uz. 

Şimdiye kadar "t'arlık vergisinin aı·kası almmak 
icabederken hala lsıanbul'da bn vergi yarı ya
rıya bile toplanmamıştır ve hala bu suiniyet er
bahı cezalarını göı·menıişl~ı·, Aşkale 'y yoUan
mamrşlardır. 'ürat istiyoruz, millet siirat is-
1iyor, biz sürat istiyoruz. (Bravo sesleri, a llo~

lar). 
BEHQET KEMAL QAGLAR (Erzincan) 

1 lNH.: • 'araco.ğln "Kabiııı .. ~ini sf'vviylı>, ı.ı;ÜYrtıJP sc
Umlryornz. 

Bıı gen~ Kahine Bii,viik '\Iı-clisitı yeti~tiric·ili 
ğini bir daha meydrınıı lwyaeaktn· \C dünya 
mikyasında hiı· daha lPlil·tereldir ki, 1rıönü 
Türk ,.·eııçlil.'!itıin lwrn ı;;rfkııtli B<~hası, hrm dik
katli mürclılıisiılir . ( Bı·nvo 'lPStcri, alkışlal' ). (;lcnç 
J(ahiııcden lıüriik başanlııı· ·bekliyoruz. Na::ııl 
lı<'klf•mi}cliın ki dünyaıun yıkıniılan orhısıııda 

tek ha~ınıı ayakia ılııran Atali.ü-k Tiirki,nı ':sinin, 
f'unılmı·iy l' l IT alk Pıı ı·ı i-ı i 'riil'kiyr 'siııin ~l'ııı: \ ' <' 

<;Pr:kirı vekillel'itliriPr. ı ~asıl nııınıffakiyrl Jwk
Lrmi.n>lim ki ılünyııııın Pn hi.iyük, 1'11 iı;alwtli V(' 

ı·n iııo.;nııl inkılıipr; r'iı 1\tatiiı·k 'i.iıı .nJiıııııludırlııı· . 
Na..-ııl nıııvaffaki.vcti nııılHıdrll'ı ' ~iiı·ıııi,\'rliuı ki , 
yollnrma I!;lık 1 ntıın cliiııyannı 1'11 ı:;l'fkat li, ı • ıı 

dikkani Şf'f'i lsıııf't İniinii'rliil' . ( Alkışlsıı·) . Rn 
unna.ffnki~· rı i eıııııiyetl• ! ıriirü~ ıırıız . Çiinkii lıa~-

lar ındı~ lııı Hs11 millet in öz I,;O('Il~ıtı Saracoğlu 
vıı ı·ılıı·. B n mazlıariy\•tlerd •n yulıırz birisi olsay
dı hiı· aılmnı mnvafl'al< etnwk ir,in kMi gelil·di. 
Jlııl h n ki iş lt' u ört ınuzhariyrt hi ı·hiri arkasından 
1 rnıin eoilııı i~ hnluıı LI,YOl'. f ~. kNıOi c·e\'Jıef'leriıııı 

V<' ~ıı .vrl'tlf'ı-iııc ka lınıştrr. 

ı"Ç"(• ınııllıı 'riiı'k millC't iniıı, ltıöııü lkvl tüıin 
\'(' Sanır·oğlu Uiikiinll'i iııiıı r!'kili olı.ıhilerıt• . (Bnı 

nı ı-;PsiC'ri , alkrı;ılar). 

ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - ~a
~· ın ıll'kntlaı;;lıır, ~nı·ıı<·o~ln Hükümetinin lıcya.na-
1 mı ıli id< <ı !lı• , lıilyiil· lı ir zeYklı•, ill~iı·H h la (lin le

cl ,ik. Jliikiinıt>l. lH·yııHııl ıı11la :ı;<·~;nıil} aylaı·a doğ

nı kısa lıir naz;ır ııt fettikll·n snıınL istikhalt• ait 
ulıııı k:ıı·ın \ ' !' ltısııvYnrlıu· lıakkınchı hizi lenvir 
Ptli. l\filli:vrll:i. vı· ı·r•ıılist Ruı'lJ('Oğln Hükümeti 
vaziyl't in İl' H phırıııı Vl' i nıkanlarıuı güzönihı<.lc 

lııılıındnrnııık stıl't'f i.dc lıundıı.n k1sa hir zam<lll 
cvvE'l ahH·nğ-ını hir.<' trlıı;;iı· eUiği teılhirleri t.a
hakk•ık l'l!irıııiı:;tit·. Ru ıııuvaffıı.kıyct meydan
da ohuıı·ıı nnnn lıııııdnıı soııra gPlccelc aylar i(_:.in 
Y:ı.tlettiği :;;··~· !cı·(' ı;;im(liLleıı inanmak gııyet. ko
lay lıir ŞPY olııı· . Ben hilbnssıı lıaı·irl :,(iyaset 

ııırvzuıı iizpt•indt> <lııı·Mağıın . Nntkmı hnı•i(•i si
.VM!t'l nıevzmııııı c:lolmıııııı kısıınlm·ııır lıı•piniz 

gibi beD ct .. nikkal"le ıljnlcrl.im. Bu siizleı·tlc goöı·

ıliiğilm •sMı vasrf şndnr: Hiikiiınelin lun·id si
.nl..'\l'tinrlr lıiG hi.r (1ri!işiklik yoktur. Rl·ııliRt lıir 

TTiikümrf i(;i n mrml1'ketiıı nıeııfaa11el'iııi (l;eer 
ı.riiııcliiz krudi iı·ı·nntına nü.stur ittihaz etmiş 

olan 1Jit· Jfükünwt ic:iıı btmdan başka yapılacak 
hir şı ·~ yolduı· . (:ünldi hn siyaset, Şef'inin etra.
fuıdn s~ıı·sılınaz hir kütlC' halinde biı·lPşıııiş olaıı 

ınillı• t tarufmdaıı tamaıniyle henimsenmi!;{ olıııı 

bir s-j~-cı·wı n : ~ıeııılel{(•t mc ı ı l':ı:ıfkı in' laallflkn iti 
hari~'lı· isahcti lıeı·kes lanümda.ıı t.eslim ec.J.ilıni~

liı·, hatt;'i f'vvclcı> :nııınediyoı·nm ki bir kere daha 
yüksrk bıızıınmnzda ifadr etmek ftrsatını lml
nnıı;;tmrı, hazan halk toplantılarında btmdan 
bah Ptmck frrsMınr hulduğnmuz zamnnlal'tln 
bize çok clefa beni dinliyenler, zahmet etmeyi
niz, bu hepimizin kolaylıkla a.nlaclığllll.lz bir jş. 

t.ir diye bu siyaseti kendilerine mal ettiklerini 
ilade etmişlerdir. 

Realist bir Hükümet için milletin tasvibine 
mazhar olıntış, Yüksek Meclisinizin bir çok de
ialaı• tasvibine mazhar olmuş olan bir siyasete 
devarn etmekten başka hir yol olanıazdr. Hükü
metimiz bu yolu seçmiş bulımuyor. Daha ileı·iı:ıi 
var. Ektıeriya ITükiimetltırin ı:ıiya.seti kencli mem-
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teketleri mulıitinde bir mitkes bulur. Fakat bjziıu 
siyasetimizin mazhariyeti şu ki, bütün dünyarım 
her tarafında, nerede Türk siyasetinden bahsc
den bir ses çıkıyorsa bu es Tüı·k siyasetini al

lu11lamak yolunda aksediyor. Bütün diinya lın 
siyaseti hem Türkiye 'nin hem de dünyı:ının umu
mi menfaatleı·ine uygun buluyor. Bu hakikatcn 

büyük bir mazhariyettir. Böyle büyük bir ınaz

hıı.riyetle takdir gören bir politikanın de\'am et
mesinden daha tabii bir şey olamaz. Bu yolu 
tekrar seçrıllş olduğundan ı.lolayı (la lliikiiın l i 
tebrik etmek laznndır. 

Sayın Başvekiliınizc bir noktada lıizc trkad

düm etmiş olmalarmdan dolayı hususi surette 
teşekkür ederim. ~on zanuı.ıılarda .Milli ~ef'imi

zin intihabı ur~tiyle Amerika ı>aı-JiiutenlotnuHla 
ve yine son zamanlarda muhtelif vesilelerlc lu
gıliz Parlamentosunda Türkiye; 'L'ürki siyas<'ti, 
Türk milleti ve onun büyük Şel'i· luı.kknıdn gü
zel duygulara şahit olıluk; lntulara nıüııasiıı hir 
~ekilde cevaıı vermt>k lıepinıiz için bir horc;:tu . 
IIepimiz namma bunu ifade etmiş oldnihınrluıı 
dolayı kendilerine teşekkür derinı. 

Bn siyasetin daha hiiyük ve çuk güıcl lıiı· 

tarafı var . .Bütün bir tarih lıoyunC'ıı hüşiik hiı· 

'l'ürk kuvveti Avrupa'da başlıt•a bir· ıuuvazPııP 
unsuru oldu. Dünyada demiyoL·um, fakat. AY
rupa kıtasında sulhu tes i etmek ist iyı•ııleriıı 
Türk kuvvetine ya doğrudan doğı·uyn veyn. bil
vasrta mi.iracaat ettikleri bir hakika.ttir. Ne gü
zel bir mazhariyetür ki, takip ttiğimiz düriist 
siyaset, milletimizin ve diğer nı illetierin h n k-

larmr ve menfaatlerini gözönünde lıulııııJmnıak 
suretiyle tesbit edilmiş olan siyasi prensiplN·e 
istinadeden dış siyasetimiz sayesinde bugüıı gtı 
ue Türk milleti ve Türk Devleti A.nupa muvn
zenesinde kendisinin müzaheretinden, yanlımm 
dan ve te~riki mesaisindon hiç bit· snret 1<' i' e-

ra~at etmek kabil olmıyan bir millet ve Devlet 
hııliııi almış bulunuyor. Ne mutlu bunu görmüş 
olan bizlere. Dunu ınuvaffakiyetle temin edenle
!'{' <•aıHlnıı ve gönülelen tekrar teşek1..iir etmeği 
lıiı· horG lıiliı·im (Bı•avo se:-ücri, alkışlar). 

RE1S- Dıı~ka söz istiyen yoktur. 

Hıı~vekil he,rnuname, inin ı.onuııd:ı iç ve dlli 

si~'asct!P tnkihct tiği Psı.hı n Büyük ~ti.llet M('r-

1isinre tn. vip erlilip edilmediğinin izhar buyu
ı·ıılınası ıırzuı:mnu ı:rösteı•dilcr. Bu itiınat talebi
ni yiiksek reyinize arzedeceğim. Kura ilt> ta
yiıı rılilf:'ıı intihap clairesitHlen bac;ılryarnk isim
ler· nkumwnktır. Kürsü önüne konulacak olan 
lnıtnyn ı\l'knnıışlarm reylerini atmak suretiyle 
knnnııtlarını izhar h.nyurına1armı rica ederim. 

( !-{ryhnn Rı>çiıu dairesinden başlıyara k rey
ll't' lmt ula ra a 1ılch ). 

REİS - Rey wrııı •ın i :-ı nrkndaş kaldı ıın' 
Hey toplnmıı işi bitmiştir . 

Reylerin ta. niii nl'tice. ini arzediyoruın. 

!tiııınt tnlchi h:ıklmHlaki l'P)A (425) ınebn. iş

tirıık etıni t ir . Nısap nrtlll'. Büyük Millet 
, {r<"lisi ( 42:1 ) l'eyle V!' mevcudun ittifakiyle 
~iikrii RanH'oğln Hükünıt>tine itimat heynn .et

ıııiııt i ı· . ( ~iddPlli YC sürekli .ıılkışlar). 

BAŞVEK1L ŞUKRtt SARAOOGLU (bmir) 
- Uilstl'ı·ilen itiıııııt i<,:iıt gerek kardeş Grupıı. 
~rı ·ek l{(•ııdi Ornpnrıın. kendi ııannmn ve arka
ıln~larıın n:ııımıa 1P ·ekkür tmeme müsnadenizi · 

ri<'ll rderim . 

. \ı·lwılıışlnr iiııüıııiiz görül n ve görübııi
:n'ıı f<·hlikt-lcl'le ıloludnr. Fakat biz bu teJıli
k<•l<>ı·in hepsini :ı-enereğiıııize katıiiz. (Uravo 
sP~I<•ri, şicldetli nlkl'}lar). Çünkü bu itimat me
Sl'lt•siııclc olduğu ırilıi 'fiirk çocukları elele ve
l'<'<'f'k olurlarsa hu knv"etin önünde yert> serile
nıcı hir zorluk yoktuı·. (Bravo sesleri, ~idc1etli 
alloşlıll'). 



H. Sayan üyelerin işleri 

ı. İntihabat 

14. I .1948 tarilımdeki inikad.m birinci 
eelsesinde Bilecik mebusu Memduh Şevket 
Esendal, Trabzon mebusu Ha.sa.n Saka ve İs
tanbul mebusu Ali Rana. Tarhan taratmdan 
verilen ve «Büyük Mi:llet Meclisinin intihabı
nın yenilenmesine karar verilmesini teklif ey
leııiz:. mea.linde bulunan bir takrirln Heyeti 
Umuıniyece kabulü suretiy'le yeni intihap ya
pılmasına karar verillınişti. 

15. I. 1943 tarihli inikadın birinci eel
sesinde Büyük Meclis: «Dünkü ~atta inti
habm yenilenmesine karar vermiş olan Büyük 

.ı. ~iz vatıtu<.la~larım 1 

Yedinci Büyi.ik Millet Mccliı:ıi ııi kumcak .M il
let vekillerini seçmeniz içiu l'cyiuizc ıniil'ncaııt 
ediyorum. Uumhuriyet llalk Paı-tisiııin memle
ket idareııinde veı·cliği üııtihanlat·ıu feyiıli 11<'

ticı>lerini, insafh ve ölçülü gözlerinizin önünelım 
hiı· daha geçirnıeniıi dilerim. Bağlam üıııitl<> hrk
liyorunı ki, J 'nrtiuı izin mc nı h•krt iclnı·esi ne 

azirole ve güveni<' rlevam etnıf' i iı:iıı ona \'N 

diğ-irniz saliıhiyPti yürektı>n yenileyN•eksiııiz. 

<ieçen dört. seıtcnin mi.llet ~lerinıleld lıe~ahr, 
t.tıınamiyle ıııiishettiı·. Milletlcl'ill yıı~ayı~ şart
larr ve bit-bit·iylc ınüııaııebellcı·i 1;ı~ıl'llulan ı.:ıh:
tığı lıit· zamanda memleketimizin g-e~irdiği 1\!tl'

sıntılat·ı, l'nıııhuriyet Hükiimelleı· i lftyı'k oldnk
laı·r Lıüyük chcmıoiyetle görıııüşl<>rdir. Bir ta
raflnn uıilletiıııiziıı iradeııine ınüı·a •aat cdcl'ek, 
öte taraftan isabetli tedbider nrryat·ak iıısnıılı
ğm ıstn·ap ve yıkıntı senelerini memlt'kf'te hı

hnmmül olumu· hir suı·ctte ge'1iı·tıniyı• ı,:ah~tık. 
Türlü şekilde geçit·ilen huhrımlıı.ı· nihayet. selfı
metli yollara rryı•ilınişlerdiı·. 'mııhuriyet IInlk 
Partisinin lıu fedmlnde salithiyC'l ucvirle1'iude 
Milli tın·ihimiz kaşısmda kazanaıruğr değerli \' tı
~illarJ1 hüyük i:f1iharla gözlerinizin öniitH' ko-

Mi.llet Meclismin ruzna.nıesinde müzakere edi
lecek mühim bir madde kalma.m.ış olmak iti

bariyle Martm 8 nci pazartesi günü gelecek 
Meclisin FevkaJade lçtima.ama başlanmak 

üzere inika.d.a. son verilmesi:. ka.ra.rmı venniş
tir. 

15 : 20 Şubat 1943 de İkinci Seçmen inti
ha,bı yap~ ve 24 Şubat 1943 de Milli Şef 
lsmet lnönü, a.şağıdaki beya.nnamesiyle 533 
ıııebus na.mzedinin isimlerini hô.vi listeyi il.8.n. 
buyunn~la.rdır: 

yuyortnu. Hükümet ci hazi idaredc, hi ı· inci d('l't'· 

code tesirli olan hiitiin unsurlan ile vazifedı> te
miz kalıuıığa, ve kwlı·t't ııahipleri i<tiıı aı,:1k veyu 
kapalı heı·hungi u it• ~ek il d husw-ıi ııu•rı t'a:ı t Jm
yıt lat·ııtt.lun uzak bıılunınıya u ı n vıı ffıı.k o 1 ıııu~1lll'. 
llPritl • gelehil ·t'k sıkını ılaı·ın zorluklan da, 

yine Uıııtıhuı·iyet i ıı mi ll ct m n faııt i ııd<'ıı lını:ık ıı 

hiı·~t·y diişünıniyen tıı hiatr içinde <'ıııniyct vı> nı u
va rt:akiyetlt• yenileeekti ı-. lclart> ı l'IHeli sıı.ğlaın 
ve 1t•ıniz oldukça şurada lıumda vat:tndnşın gö
ıüııe batan fcnalık.lat· daima ııuç olııruk ktılaeak 
vı• Jıpı • hnldo biı· giin cluğı · ulug· uıı pt-ııı;eıÜHc dii
!;!Pc· kl L'(li L'. 

Vatanclaşlo.rrm; 

~h·rıılekeLiH iııı:ll'ını, g<'c:irdiğimiz dar zaman
laı·clrı. tla ılnn1umıamnk. Öniiıniizcl<'ki sen.,]cı·dc 
ri<' duı·tlurnıağa ~ahşacağrı. Menıleket i H külıii

ı·i\.nde hl'r yönde ve her yolda Hel'ilcıne lııınıleııini 

hızlaııdırınayıı. v genişletmey r,alışryonız. M<·ın

lehlııııuırifhıi , bir bütiin olarak hem sayHıı ile, 
lı uı kıymeti ile yükseltmek için Cmnhmiyl't 
llii.ki.iıııetlcrinin gösterdikleri gayretleri, tuk
diı·leriııizc lftyrk göreceğinizi umuynrum. Önü
ııı üzeleki s,•nl'lerin vasıtala.n daha dal' olsa, hatta. 



Memleket bir gün Cihan harbine lnılaşmaktı.ııı 
kurtulmasa bile, çocuk1arınuzm yetişmesini dur
<lurınamağa her tedbirle çalışacağ1z. Ahlllkta 
ve karakterde sağlam temelli va1 andaşlar ye
tiştiren; ilk öğretimi en kuytu köye kadar kıHlııı 
erkek h ütün vatandaşlara. ulaştiran; teknik öğ
retimde, kadm erkek her vatandaşa, kendi ge
çimini temin etlecek çalışmayı, en ufağmdaıı 
en yüksağine kadar her türlü sanati öğretebiten 
bir teşkilatm bütün meml.eketi kaplamasmı isti
Y,Ol'UZ. Yüksek kültür ve her çeşit güzel sanat
larta yeni Türk Cemiyetinin, yüksek bir insan 
eemiyeti olarak yaşa.ınSflr, gözettiğimiz ba.~lıea 
hedeftir. Sarsılmaz biı· surette inanıyoruz ki, 
Cihan harbi içinden ve harp sonrası doğabilecek 
buhranlarda.n bir milletiın selil.met ve kudretle çık
ması için o milletin hakild kıymetiere dayanma
sı: l!zrmdır. Bu krymetlcıi mütemadiyen arUır
mnk için dar ve sllmıtrlı zamanlaı-da bile hiç bir 
tedbil'i ve çalışmayı esirgcıniyeeeğiz. 

.A.ziz vatanda!ila.rım 1 

Bugüne kadar Cihan harbine bnlaşınam ış 

olacağımızı, dört sene evvel kimse tahmin ede
mezdi. Biz, daha ufuklar kararınağa lıaşlatken, 
Vatanımızın. selameti i~iu her fırtınayı göğüs

lerneğe karar ,. •rıııifitik. Millııtimi:t. m mleket 
müdafaast için hiç bir zaman, geçirdiğinıi:t. bu 

dört senedeki kadar, çok masraf etmedi .... ilah 
altına aldığımız evlatlarımız da hiç azalınadı. 
Bir tan.ftan bu fedakarlık, öte taraftan gizli 
hiç biı• istila emelimiz olmaması, siya etiınizi 
açık ve sağlam tutuyor. Gelecek zaınau için de 

Y,ine uyanık, hazır ,her fedakil.rlığı göze alaeıık 
halde bulwıma.lıyız. Vı:ı.taııdaşlarnnrn asla uuut
m.a.malariii,l jsterim ki, bügiiu mulıareb ye tutuş
muş kırk millet varsa bunun belki otuz heşin
den fazlası tut;uşııuık istemiyordu. ITarp devam 
ettikçe meseleler sadeleşmiyor. Duha karışıle ve 
etrafa sirayetleri ve tesideri daha ın.eçhul oluyor. 
Vatand~larım iyi<' bilider ki, önüıniizdeki ihti
malleri açık olarak göri.i.p söyle.meğ • iınkiın yoktur. 
Onun için gelecekte de Cihan ha.ı·bi kııı-şıflmtlaki 
siyasetimiz şu cılıwaktır: ı\Iilletlcr ailesi i~;imlr kim
seye dü~nıaulığr olmıyan bir millet sıfat.iyle leen
di toprıı.kları:ınızt, lıaklarLID.m ve Jllenfaatlt·ı·iın.izi 
emniyetto bulundurarak yaşamak ı Dünya fela
ketinden azap ve nıtırap duyuyoruz. Kal'rşma
mak ve bul~a.mak için elimizden geleni yapa
cağı.z. Fakat bu harpten masun kalınanın yal-

nız bizim iktidarrmızda olmadığı:ru biliyoruZ. 
Onun için hiç bir fedakarlıktan kendimizi esir
gemiyeceğiz. Hazırlıklarrmızı her zamandan zi
yade arttırınağa çalışacağız. Harp içinde oldn
ğu gibi, harp sonunda da uyaruk vo kararlı ol
mak vazifem.izdir. Bu kadar güç vo birbirine 
zıt şartlar içinde memleketimizi idin·e edip selıl
mete çıkarmak, bizim için biiyük ıstıraphırla do
lu bir iştiı·. Bu ıstıra.plaı;ı severek dayaıuln· lıalo 
getiren vataına karşı vıı.züo aşkıdıt'. Büyük va.
zifelerin yüklerini mesuliyet ~Sahipleriııe ta.~ı
tan kudret, Türk milletinin bcrabeı'liğinin, takdi
rinin ve itimadınm tükeıımez kayna.ğ~nuan geli
yor. Vatanda.cşlaı·ınun seçim rcyleri, Türk ruil
let.iuin işlerini engin fırtınalı sahalaı·da yürütmi
ye çalışan vatandaşlar~, maddi manevi bütün I -
yizlerle ku vvctlendirecektir. 

YatnııılaŞ:larım! 

l'nmhuriyet Halk Paı·tü>inin yeni ııamzetle

ı·ini .oıizP sııııarken düşünüyoruz ki yen.i MecUı;
te, ıııemlt•kett<> ınuvnzenPyi ve zaınannı öğrete
lıil4•c•eği isabetli tedbideri koruyacak tecrühe· 
llleı-1<', memleketin gel<' •k irlaı·eı.ıiııde mesuliyet 
lıisseleı·iııi alacak istidatlr genç.ler beraber ~~~

lışsınlar. Şüphe yoktur ki en zor ~ mesuliyet 
nH' V kiiııde h n 1 uııan lal'm o nı uılaı·ııı.da.dır. 1\lenı

lı>ket in ilerlenı<'si ve sellımeti iş başmda olan la
rın müspet ve yapwt kahiliyetqerindeılir. Cum
lnıı·i.ret llnlk Puı·tisiu i n köy tl 'll Meclis grupla
rıııa luHlııı· lıütüıı teşkiliitıııııı esas vazifesi, icra 
ııu•vkiinılP olnıı \"lı1ıııHlaşlal'a yardmı etmektir. 
Bu l'snsı, Ptıı·tiıııiz hiı,: bir çalışma uıda gözden 
ııyırınıyıwaktıı·. Küçük hiiyük her mill t ~nde 
mnrllkabe esııstıı·. Ktiçiik veya biiyük olan her 
vnıifeniıı :sıılıihi, h'uluııJuğu yerde llııcak iti
ınatlıı d ımı hilir. Bu iki esas şal't teıııin olwıduk
hın sonra !'esmi \'nzift• sahibine yalıuz yaı·1lnu 
dmek, heı· tenkidiıı, her ınünaka~amn ha.şi!Jca 

\'C 1 ek hetlefi olııcaktır. Oiılen Meclisin bu ka
dar zuı· hir zamandaki i.daresinin umuınl çehre
siue şükranla bakınnk borcumuzdur. Gelecek 
.Mt'elisin, Cihau Harbi devri.nin teerübelerindeıı 
ir-;tifade etmiş oldugnınnzu daha .ıiyade göze 
çarptıracağıın; nıemlekette beraberliği, milletçe 
uil·lıirine tlnyımınayr gözönünde tutarak vatan
SC\ erli k, ziyaaesiyle çalışkanlık gibi yüksek me
ziyctleri He memlekette birliğe zarar verecek 
her tıirlü harektiere ve alınıtılara şiddetle karşı 
koyacağım, bütün yüre~iınizle ümit ediroru~. 



·-Me 
"' z~z vatandaşlarıuıl ~t•v;,rili nltanda~larını l 
niı- <;ok yeı·lel'lle tta.lll7.<'tl1Jl', lll hns sayı.<;m

ılan fa:dıulu ·. Al'alal'ındu lmgün ın!'hus olaııJaı
\e olımyaıılııı· b:ut.nııan lııı wımz!'tl!'r ic;in, kii
ı;ük his! ı·d<'ıı lu•nrliııi~-li korııyaı·ak n' biiyük 
hit· nızifeniıı zPvkini ,.,~ nAn·hğını ruhunuıda 

rlnyaı•ak ı·eyl<'t·inizi kullaııncaksınız. llu t<'ıniz 

ı·t>~ · l ı·lt• meydana grlire<11.'ğiniz MN:Iis, memle
l~rt ir,in kııvvet H ' ınuvaffakiytin en hüyiik 
kayna~r olaeaktıı·. 

Bü~·ül~ .\tilletinıiziıı lm<lı·et~cı·iıw inaııaı·ak 
ve güvcnl.'rek itimadmrzı istiyoruz. Dizi bu iti
ııınıla lıiyik Kii,.iiı·.;l.'niı., bütün vnrllğmuıı Vniatı 
lıir.ııı<'l iııl.' lınğlaıııaktıı rl<'vaııı Pd<'l'rk sizi nıPJıt· 

ıııın rdr<•ı•k ıırt i<.'rl!'ı'e nıı·neağınnzr nmnyoı·n:~.. 

('ıııııhııı·iyı~t llalk Pnı·tisi Uaşkanı \'(' 
Hı>isirnınlını· 

1.sml'f lnönii 

lsmail Hakkı Baltncroı}lu 

Hayuar Çerçel 
Ali Çetin kaya 

Rau( Demirtaş 
Hamza Erkan 
Ml.'!ıuı· önenç 
lk Ahıııl't IHimiıl sclızil 

.\li 'l'nşkıtpılı 

IJryonııllnH' !}I' 1lişik lislr [11 

AFY N KA RAJUSAR ( ) 
(10) 

Aııkıırn Dil, Tarih, Coğrafya Fakültca.i profe

sörlerinden 
Altıncı Devı·e Afyon mebusl&rından 
.\ltmcı Devre Afyon mebuslarmdan eski Mü
naluılllt vekili 
.\nkara 1\ lediy<'sİ reis ffiU!LVİrU 

.-\llııı<.'ı 1 evre Afyon ınebuslarından 
Altıncı D vı·<' Afyon ınebuslarmdan 
Ankara Deri ve t nasi.il hastnlrklıırı dispnnsel'i 
hıışhekimi 

Bere; Türker (Müstakil) 
Afyon C. H. P. Vilü.yet idare h yeti r isi 
Altıncı D vre ı\fyon mebmılarından 

~ııaı 1 Y nl'ıl km· u 

' ... .. 
llalid Hayrak 
Rrfkı Refik Piisiıı 

ll ÜSI\rnl.'ttiu 'fuğn<,; 

• - • ~ 1 .. ' .. 

... 

~ azif Aktın 
1nıııı.il Hakkı Mumeu 
Zeki 'farhan 
E!-ıad l ' ı·ııs 

·-

'l'i •ar·et v(>kaleti Neşriyat ve propaganda müdül'i.i 

.AI1nr (&) • 
(3) - 1 -

_\ltııwı OC'vı·r ,\ğı·ı ııtf'hwıluı·ıudıın 

1\t>rııt haşkonsolosn 

Uıı h il iye ,·ekil1eti Rrl'erherlik müdürü 

AM.ASY .A. ( 4) 
(5) 

Altrucr Devre Amasya mebuslarmdan 
Altnıcı Devre Ama..qya. mehualarmda.n 

. "'' 

1\runsy(l. C. H. P. VilAyet idare heyeti reisi 
AltıHcı D vrc Aıı~nsyıt ıııt>lmslarındnn, . ll. P. 

bölge müietti~ıi 

1 ll lhr ı•ilriyet 1ıdnıtıı !fltlllltd-tt yo~dı ol4tlt lridıın t'(ı~am ı•iliiyetiıı çılaınıcııfiı ılıfbıts .~ııyıswı. 

ilıinl'i mlı:tnıı dtı o 1•i1ciJJct içi1ı 'uınhııriyet Hallr l'ıtl'lisi turaf'ıııdaıı güıderiloı m b11.~ ııam .ucli .scı-

'V' wt if'adc etme.ktediı·. 



Ali Kemal Yiğitoğlu 

.. ' ... ... 

1\J ehrurc Aksoley 
Ol. Nilıat Amlnıış 
Fnlilı Rıfkı A t:ıy 

Hellns Baykatı 
Arif Baytın 
Hıfzı ğuz Hekata 
Ra~it nört•ln:i 
Arif Çu bnkc;ıı 
Pı•vzi Daldul 
l~sat nemiret 

"Muammcr Eriş 
1-;ını·t İnönü 

..\lilınl Kayaoğlu ( Miistııkil) 
Halil uei Mıhowfln 
)Iiiıııf az Ökmen 

Nihıı.t Sayar 
tnrt Sirmen 
.Ali Tunalı 
Ziyn Yörii){ 

Nmnan Aksoy 
Hikmet Turlııın Dn.ğhoğlu 
Dı·. Galip Kahraman 
Dr. ITüsaınettin Kural 
OJ·. Münir Soykan 

Tayi'ıır Sökmen 

· ııı-ullalı Esat Srunı>r 
Dı·. (\ını a ı Tunt>:ı 

Dr. lhıltısi Alataş 

(H. Refet Alpınan 

:;lefik Aker 
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.ANKA.R.A. (15) ' - ' 

(19) 

(•aııkaya C. H. P. ocağı reısı - '~ 

.\lf.mcı Devre Ankara mebuslanndan 
Altıncı Devre Aııknra ıııebuslal"ından 
Ulus gazetrsi haşyazan 
.\ ltıncı Dewr Ankara nt<'buslarındaıı 
Altmrı Devre Ankara mebuslnrındnn 
Iktisat. vekRleti iş ınü:tctt~i 

Ret·b st ıni.ihenrli. lerden 
..., 

. H. P . Anlumı vil!iyet idare heyeti azasından 
Altıncı Devı-e Ankara mebuslarmdan 
Yükı-ıck İktis:ıt ve Ticaret okulu öğretmenlerin
flcn 
,\lt ııı<·ı De,·rfl Ankara m ebualarından 
f'nmhıırb·rt rTıılk Purtisi Değişııw1. flf'ncl Tlnı:;

kanı 

1 s ta nlnı1 a vııka tların dan 
.Ankaı·u . H. P . Kaza irlnı· <' hrycti R<·isi 
Altmcı Dl''·T<' J\ııl\anı mı.• hu ·larıııdaıı cıski Ti
rirf't vekili 
Vi.iksek fkfiı<ttt v • 'l'ieııı·rt olwlıı ıııüdi.iı·ü 

Anknrıı HelNliyr Mt:(•li~i nzıısmdnn 
Reşinci Devre Saımıuıı melmslarından. Top rıı-ıtııı:ıı 
fldis:ıt nkıileti Jlıılnık ıııii~aviri 

ANT.ALY.A (7) 
(8) 

.Aitıneı Den·l' Antal.rıı ıııı•hushll'ıntlaıı 

Li~<t' öğn•tınenlcrindt•n 

.Altmcı Devre Buı·,-;a ıııPhu~l:ımıılıııı 
Alt.nıcı DeYrr Ağrı uıt'buslnrnu1aıı 
.Altmcı Dcvrt.> Antalya ınehu~Iıırnıdıın, (1

• TT. 
P. H ölge nıiifett h,ıi 
Altıncı DC'Yl't' nı('htı~ ! tırmdan. Hatny t•ski D<•vlııt 

Reisi 
Altın<'ı l>C'Yı'e Aııtal~· R nwhuı,;larııırla1ı 

J\Jtnw1 DPvrr ,\ntııl~a ııırhnslıırın(lan 

-.AYDIN (7) 
(8) 

All ıııH<'. ı Dt•vı· t• A.vılııı nıcbı:~larıııtlnıı :-- .ı lı ı~<· 

vekili 
M illi Mihlııfna Yckület i LcYazıın rlairt•si He isi i
ğiudeıı emekli 
Aydm •cphooi :.lü kummıdum 

ı 



Dr. Mazh8r ermtın 

Nuı·i Oöktepe 
Agah Sırrı Ltıveucl 

1 >r. Rıza l.ıevent 

.ı\ılıuın Menderes 

Mmaffer A.kpmar 

J>ı·. mknıct Boran 
()·man Njyazi Burcu 
lfacinı Çarıldı 

)fenı ·d Demiı· 
Pı•ı'lr\ Btçioğln 

lılıtJ'i C:ök~eoğlıı 
lla~Tettiıı Kaı·ıııı 

:\ıH'i Kotlanaz 
f f ııl u si Kü(:i.ikleı· 
Iliknırt Onat 
f'ii ı·ı•y,va O rgPe\'J•en 
nı. 1( ~zım Öz:ılp 

J•'ahrettin Tiritoğlu 

\'ııh)a l-lezai Uzay 
l ııııwil Hııltl{l Pzunt·ıı t'8ılr , . 

,-

Ah nwrl F}seıı 

~lt'ınılnh ~rvkPt Esı·ndal 

K IISI)rl ( :iil('k 

l>r. J\lııhlis ~un .. ı· 

1'ıılısin l3;ıııg'\llı~lıt 

f<' rriılıııı Jt'ikı·i 1 >ii~iiıılid 
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Alt.mcı Devre Aydın ıuclıuslarmdan 1'ürkiye 
Büyük Millet .MecHsi Reis veldllerinden 
Altın<•ı Dene Ay dm ııı elıu:-larJ.nLiıı n 
.AJtmcı Devı·e Aydın ıne>hııslıırnıdoıı ( '. U. 1'. 

Bö 1 ge ııı ü.fetti~l erinden 
.AHmer Dene Aydın ıııcbuslal'ltıdıın ( '. H . 1'. 
H ölge mii.Ld tişle>riJJden 
~\ltıncı Dc\'t'r A,rılııı mt·lmslııl'!lırlıııı 

UATılKERJR ( 1:3 ) 
(16) 

Altıncı J)cvn• Buhl<csiı· ıııı>lıus1aı·ıuı1an, ( ·. 11. 

P. Bölge nıüfettir;ılerinrlen 
J( aı-s Müstııhkeııı 111evki eski Hnı;ılıı·kiuı i 
Altıncı J)tWl'P Ballkesir nıebuslaı·ııHian 
Altıncı DcvTe Dalıkeı;ir ınehuıılarmda.n 
1\ ltwcı Devre Halıkeııiı· ınobuslarıııılan 
Balıkesir C. H . J>. Vila~r t idare lıeyl•.ti n•isi 
.\ntalya helediye ve llalkevi reisi 
Altmeı Devre Balıkesir mcbuslarmdaıı 
Ba.lıke:-ıir C. IL P. VilRyrt idare heyeti azasınılan 
Dnrsnnbt•y C. ll. P . Kaza W are lı ey ti reisi 
tstanbul Uuııılıuriyet müddeinmmnisi 
Altıncı ])cvl'e Bitlis mebusla.rından 
AltınPJ Den·r B n lıkesir mebuslarındau, Türki.vc 
Büyük Millet Meclisi eski Reisi 
Altmt•ı Devre Balıkesir m•buslaı·ıııdun, G. H. P. 
Bölge müfettişlerinden 
,\ltrner Drvı·t~ Ralıkesir ınebu ·larımlan 
Al1ııı1· r Oevı•t· RaT ı kPsi ı· mPlmxl a.t·rıHltıtt 

A<laııa. Ağır ceza reisi. 
Altmcı Dı•ne BHecik nıehusla.rındau, C. II. P . 
Cienrl SPkı't>teri 
Altınrr Den·r Bilecik mebuslatından, O. H. P. 
{Jrunm1 idoı·o heyeti azacıından 
AIf ım·ı Drvrr Bili'~·ik mcıhushırmd:ın 

BİNGÖL (2) 
(2) 

Ank}ll'a Dil. 1ıırih, l.'oğrıtfya. fakiilh•si d~entlc
riuden 
J\ltnwı Oevrr Bingöl ınebnslarmdb.n 



Muhtar Ertan 
Dülont Osnıa 

Ilasan Şükrü Adal 
1smail 1 emal Aşkar 
Ila an cmil Çamlıel 
Fethi Okyar 
Tlrfzırrahman RaşH Öymen 

cmil Özr,ağlar 
elal ait iren 

Dı'. Zihııi iligen 

llll'alünı Necmi Dilmen 
., ekip Engineri 
Dr. Alımed Rı1lıi Yrşilyurd 

Mır .\kg-üç 
Ul. ~\şir Atlı 

1'cvfik Ayean 
Refet anrtcz 

Aziz Durn 
Alımed Münir Erhan 
Mnxtafa Fehmi crçeker 
Dr. Hcfik CH.i.rmı 

l•':ıtin Hüvetıdiı·cn 

Ur. Hadi Konuk 
~eı•ali Kurtuluş 

.\lulıil tiu Baha Pıırs 
nı·. M. Tallit Simer 
1 :ı. N nci Tınaz 

Sadık Tahsiw. A.real 
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BITLlS (2) 

(2) 

BaşvekaJet Müdevvenat müdür muavını 
l\Ialiye vekal ti Kambiyo müdürü 

BOLU {7) 
(8) 

, iyasal bilgiler oknlu idare hukuku öğretmeni 
.Afyon belediye reisi 
Altıncı Devre Bolu mebnsla:tuıdan 
... :\ltmcr Devı·e Bolu mebuslarından, eski Başveldl 
Gazi 1 er b iye enstitüsü öğretmenlerinden 
Altınrı Uovrc Bolu mcbuslarmdan 

.Altıncı Devre Bolu mebuslarından, C. H. P. 
Bölooe müfettişlerinden 
Altıncı Dcvı·e Bolu mehuslarından, . B. P. 
1. H. Aza ı 

BURDUR (3) 
(3) 

.\ltnwr Devre Durdur ınelıu larmdan 
\\Iuthuat unıum müdürlüğünde miişavir 
.\11mcı Dene Burdnr mehushmndan 

BURSA (12) 
(14) 

.\ltınrı lkvl'r .Bıır a mC'huslarıudan 

.. \lt.nwr De\'1'(' 1\ütııhy:t nıebnslarmoan 

Bursa Hıılkcv; rei i 
A.Jtmcr n<'n-r Bursa ıııehuslarından, 'l'ürki;vu 
Büyük Mill t Meclisi Reis Vekillerinden 
Bursa tpekbö~ekçiliği istasyonu müdürü 
'Merkez banknın Meclisi idare azasr 
Altmor n 'Vl'e Bm·sa mebuslnrmdan 
~\ltıncr Denr Bın·sa mebnslarından 
.. \ltnıcr n vı·c Bm·sa mohn. larmdan 

·.:\lt ıııer nevı· Bursa mehu larından 
Gemlik C. IT. P. İdare heyetinden, eski ınclm~
latıdnn 

. ..\ lttıwr f>pvı·r Bm·sa me bu larmdau 
.\ltııı<•r Devre Bursa mehuslarından 
Altıncı Devre Bursa mebuslarından, e ki .M:m1 
~Tüdafaa vekili 

ÇANAKKALE (6) 
ısy 

!. Bursa- Belediye reisi 



Salahattİn Ba.tu 
Dr. Kemalettin Ba.yülken 

Rüsuhi llolayidi 
Hilmi Ergenel i 
Reşat Nuri Oüntel<in 
Atıf Kamçı! 

~Iesut Koman 

Dr. Akif Arkan 
Avni Doğan 
.Atıf İnan 
Talat Onay 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Aziz Ogan 

Ali Riza Erem 

Mazhar Müfit Kansu 
Atrf Tüzün 
Asım Us 

Uasan. Aledoğan 
Eyüp Sabri Akgöl 
Dr. emal Alper 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa 'antekjn 
Münir Çağıl 
tsrnet Eker 
Nuri Kayaalp 

F'aik Asal 
Yusu.f Başkaya 
Dt·. IIamrli Berkman 
Haydar Günver 
~ ~ai1i Kü{~üka 

~eri.f Önay 
Emin Aslan Tokad 
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Yüksek Ziraat enstitüsü profesörlerinden 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu idare meclisi 
azasından 

.Altmcr Devre Çanakkale mebusla.rmda.n 

.Altmcr Devre Çanakkale mebuslarmdan 
Altıncı Devre Çanakkale mebuslarmdan 
.Altıncı Devre Çanakkale mebuslarmdan 
Konya Milli kütüphane müdürü 

ÇANKIRI (5) 
(6) 

Altıncı Devre Çankırı mebuslarmdan 
.Altıncı Devre Çankırı mebuslarından 
İzmir İhracat birlikleri Umumi katibi 
Altıncı Devı·e Giresun mebuslarmdan 
Altıncı Devre Çankırı mebuslarından 
ve '!'ürkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
İstanbul Arkeoloji müzesi Umum müdürü 

ÇORUH (4) 
(4) 

Altıncı Devre Çoruh mebuslarmdan, C. H. 
Umumi idare Heyeti azasından 
.Altıncı Devre Çoruh mebuslarından 
.Altmc:ı Devre Çoruh mebuslarmdan 
..I;Utmcr Devre Çoruh mebuslarmdan 

ÇORUM (8) 
(8) 

Y ozgad Karncalar köyünde çiftçi 
Altıncı Devre Çorum mebuslarmdan 
Çoruh C. H. P. Vilayet İdare Heyeti Reisi. 
Çorum Halkevi Reisi 
Altıncı Devre Çorum mebuslarmdan 
Altıncı Devre Çorum mebuslarından 
Altıncı Devre Çorum mebuslarmdan 
.Altıncı Devre Çorum mebuslarmdan 

DENİZLİ (8) 
(9) 

Denizli vilfıyeti Daimi encümeni azasmdan 
.Altıncı Devre Denizli mebuslarında.n 
Altıncı Devre Denizli mebusla.rmdan 
Altmor Devre Denizli mebuslarmdan 
Denizli Halkevi Reisi 
İş bankası müfettişlerinden 
Altıncı Devre Denizli mebuslarmdan 



Dr. Server Kilmil Tokgöz 
Ik Behçet Uz 

Zeki !esut Al an 
Rü~tü Bekit 
l\1 uhittin ağ m 
<..:ahit Çubukçu 
<)sman Ocak 
Dr. İbrahim Tali Öngöt·en 
Gl. Kiaznn Sevüktekin 
Kemal Şedele 
Şeref Uluğ 

Mehmet Edip Ağaoğulları 
Puad Balkan 
~ei·i1 Bilgin 
Ehem Demiray 
Mahmut Nedim Gündüzalp 
Paik Kaltakkıran 

Dr. J11atma Mem.ik 

eyfi Tülümen 

Pnaıl Ağralı 

F'cthi Altay 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Kişioğlu 
Sabit Sağıroğlu 
thsan Yalçın 

Behç:ct Kemal Çağlar 
Alıdülhak Fırat 

Feyzi Halfegil 
Aziz .._am i h !lter 
Şükrü Sökmensücr 
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Refik Saydam H:üzrssıhba müessesesi direktörü 
Altmc'ı Devre Denizli mebuslarındım, Ticaret ve
kili 

DİYARB.AKIR (6) 
(9) 

AJLmcx Devre Diyarbakır mebuslarından 
.Altıncı Devre Diyarbakır nı huıılurmtlı:ın 
Diyarbakır A vuka.tlarpıdan 
Altmcı Devre Diyarbakır mebuslanndan 
Diyarbakır Hıılkevi reisi 
Altmcı Devre Diyarbakır mebuslarmdan 
Altmcı Devre Diyarbakır mebuslarmdan 
Elizığ belediye reisi 
Altmcı Devre Urfa mebusla.rmdan 

EDİRNE (5) 
(8) 

Edirne 'de çiftçi 
Altıncı Devre Ediı'Ile mebuslarmdan 
Altmcı Devre Trabzon mebuslarmdan 
Edime Beden terbiyesi müdürü 
Gümrük ve inhisa.rlar vek8.1eti müsteşarı 
Altıncı Devre Ediı-n.e mebu.slarmda.n 
Altıncı Devre Edim.e mebu.slarmdan 
E ki Bilecik valisi 

EL.AZlG (5) 
(6) 

Altıncı Devre 1~litzığ nıebnslarından, ~faliye 

vekili. 
Altaıcı Devı·e F.lazığ melmslanndan, C. H. P. 

m nın i J dare Heyeti ilzasından. 
All ın cı De,•re Eli\zığ melınslarından. 
Elfizrğ eiftçi. 
Altıncı DeYre T'}fii.zrğ melıusla.rmdan. 

(:erede Belediye Reisi. 

ERZİNCAN (6) 
(5) 

ı:>aiı· 
Altıncı D yı·e Eı·ziıwan mebuslarıııdan. 
ElfıZ1ğ Sulh Tiôkimi. 

Altıncı Devre Eı·zincan nıı>huslarmdan. 
Altıncı D('' r Eı·zincan meb\tslaımda,n. 



f4aliın Altuğ 

Aıiz .Akyül'ek 
1\. pııı~l Abıl<ay 

~r~·nwcl Bağatır 

<ll. Pı>rtev Dcnıirhaıı 

Hıtil' r>iJH· 
. ~ıtf iz Dunıl n 

""akiye El~>'iin 

~lünir Uü l't"v Oiile 
~ükrü Kuı,:uk 

1 ll. z .... ki • 'oytlcıı.uiı· 

Yavuz Abadau 
l zz\·l A!'tıkan 
l zzct Ulvi A ylnıı·ı 
1 :1. Hrdal l>oğnıer 
lstnuınt Üzdnnıı:ıı· ( i\liislııkil ) 
Yusuf Ziya Ozt•r 
&~um i n Hnzak 

Dr. Menıerl Ali Ağakay 
Ümer A rm Aksoy 
'emil Said Barlas 

;\fıızafrer anholat 
Rt•ki ı · Kaleli 
Dr. AbdunuhnıaH 2ılelek 
Şe fik Özdemir 
Dı·. Haip Özer 
~[cm <1 Şahin 

Münir Akkaya 
Fikret Atlı 
Necmi Oııten 

İsmail abuncn 

Ayet ayar 

Gl. lhsan Sökmen 

-~
'E Zl:TRUM (9) 

(11) 

Alltmc:ı Devı·e grımruııı ıııebuslormdan. 

Altmcı D \'1'1' Eı·zurıını ınebuslaı·ından . 

Atll<ara } ı~ek fnbl'ikası u, tabaşılarmdan. 
Kars Belefliye Reisi. 
Altmor Oevt·f> l•:ı·zw·uııı mrbn ·1 ı·nıılan. 
Altıncıı l)p, r·r Hize ıuelıuı-.larnıdan. 

Altmcr Devı·o El'lf.Hı·uııı ıııebuıılarıuı.lıw . 
Altııwı llt•\'l 'f' l•:ı·zm·uıu ınebmılaı ·nıd.&u. 

. .\Hmrı L>(•vre Erznrmn mrbn:-ılarrndıuı. 

Altın ı Dcvl'e JJ:rzurum ru<"buslıwmılan. 
Altııım Devı·e Eı·zurum n.ıebu&laı1ndan. 

<.:. IL P. Umumi 1dare Heyeti azaaı. 

I~SKIŞEU1R (5) 
{7) 

l~ıunl ı ul lııivrrsil«.>si profesörlerinil u. 
ı\ ltnwı DHt't> }-;sı iş hir nı<'hU Jaı·ıudan. 

.\ltnı cı n e\ ı·c lhıkkari nıehtıshhınuan. 
:MN li :i\fiirlurı.uı ,·cknlet i eski Müsteşal'l. 
.\ :tııwr J> ne Eskişehir meblli!larmdan. 
~\ltınc·ı DPvr·c l<~skişehir· ınebu laı·ından. 

Alı ınrr Devı·e l~ııkişehiı· ınebuslarından. 

UAZJAN'l'KB (8) 
(9) 

Altıııeı nevı·e Gaziauteh nıebuslnrıııclan. 

.\Hıncı Devre Oazianteb ınehuslarındıııı. 
Bti Unnk Hukuk .Müşaviı-i. 

( laziarıt lJ doktorlarından. 

.\1 tın<· ı IJ vre azianteb mebuslarından. 
Altuı•ı Devre Oazianteb mebuslarmdan. 
ltıncı D vrc· Siird ınebuslarmdan. 

Gaziantep Halkevi reisi 
Alt tn('ı Devre Gazian te b mebusle.rmdan. 

01RESUN (8) 
(8) 

Altıncı Devre Uiı·esnn mebnslarından. 
Altıncı Devre Giresun mebuslarından. 
Siyasal Ri'lgiler Okulu doçentlerimlen.. 

Altmer Dtwl"e Giresun ınebuslarmdan, C. II P. 
Umumi İdare Heyeti iizası. 

'riraret vekhleti Harp Ekonomisi bürosu miiş&o 
viri. 

Altıncı Devre Giresun mebuslarından. 



Dr. ltnsıın Vasri omyürek 

. .\hnırıl TTlus 

ı ı asa ıı l•'t•luu i ,\In·~ 

~t • \'kl'l l•inlu~ııu 

lıPt·ııi <Hil! li 
f ' ıılıiı · tit•lt>k 
}Jdip Servet Tör 

.Ali Reşıı.t Göksirlan 

Ali ~ llıum D vriın 
lH. Eyup Durukau 
Ha ene Ilgaa 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ilanıdi Selçuk 
Mehmet Teci:di 
Abuu4fani Tüt~kmeu, 

Dr. Muhtar Berker 
Tm·han Cemal Beriker 

Abdullah Bilgin 
Hilmi Ça.kmakçı 

Perid 'elal Güv n 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 
Şefik Tugay 

1. Şefik Türsan 

Kazım Aydar 
Mükerrem Ka.raa.Uç, 
Hümii O.zdamar; 
Kemal Turan 
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Albneı D ·e Giresun mebuslarındon,. . .tl P. 
Bölıre müt'ettişlerinden. 

ALtınm ~ne Ankaı·ıı nırhnslarmdan . 

tı!'~LC:)A E (5 ) 
(5) 

\hrıırı nt'\1'' fiiimilşaııf> nıebu~ ttınduu . 
,\ltmuı lh•ne Hümiişnne ıııebuslııt•Jııln . 
( ı. ll. 1\ t ' ııınnıi lılnre llı•y('ti :ha~tmtlıııı. 
Halrk siı· \1.l'1isi. 
Sihııcı•hnuk l ' ıııuııı ınüıliiı· nıua ·ini. 
. \11 mcı l t>vre Gümüşane nıehnslaı:mdau. 

liAKKARJ. (1) 
(1) 

Sındırgı C. H. P. Kaza idare ht:yeti reisi 

HA'l'4\Y (6) 
(7} 

1 kenderun Qiftçilerinden 
A.sk ri Fabrikıı.laı· eski Umum müclürü 
!stanbul C. H. P. Vilayet idare heyeti basından 
.Altmoı Devre Hatay mebuslarmdaa 
.Altnmı Devt'e- Hatay mebuslarmdan 
Altıncı Devre Hatay mebuslarm 
Al.tmcı Devre Hatay mebuala.rmdan 

1 •EL (7) 
(9) 

Altıncı Devre İçel mebuslarmdan 
Altıncı Devre İçel Mebuslarında.n, O. H. P. Böl
ge müfettişlerinden 
Hatay C. H. P. Villi.yet İdare Heyeti Eski Reis~ 
İsparta belediye ve C. H. P. Vilayet İdare H'eyeti 
&isi 
.Altıncı Devre İçel mebuslarıudan 
Altıncı Devre İçel mebuslarmda.n 
.Altmaı Devre İçel mebuslarmdan 
Malatya Belediye Reisi 
Milli .MiiQafaa vekilieti eski müsteşarı 

İSPARTA (5) 
(5) 

Na.fia vekAleti teftiş heyeti reisi 
Altmcı Devre İsparta mebuslarmdan 
A.ltmoı Devre İsparta meblıila.l'ınc:lalli 
Altmcı Devre İsparta mebuslarmdan 

. , 1 



~enıil Tüzemen 

Ali Kami .Akyüz 
Uelal Esad Arseven 
Ur. Ualip Atac; 
... ' uzuıi Ba11ak 
,\tıf BayJndır. 

U 1. Refet Bel e 
Etem İzzet Benice 
'ala h Cimcoz 

Ahmed Harndi Denizmen 
Dr. Hayrullah Diker 
Etem Hamdi Eldem 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alaettin Gövsa 
Ferit Hamal 
Galip llikmet İpek 
Ul. Kaznn Karabekir 
Ziya Kararnursal 
Şükrü Kaya 

Hüsnü Kortel 
Nurnan Menemencioğlu 

Hallt Fahri Ozansoy 
Şükrü Ali Ögel 

l~'akihe Öymen 
Vehbi Sarıdal 
Nizarnettin Ali Sungusav 
Rana Tarhan 

İsmail Hakkı Ülkmen 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Mitat Yenel 
Melımed Emin Yurdakul 

Benal Arıman 
Harrıdi Aksoy 
Celal Bayal' 
.Münir Birsel 
falımud Esad Bozkurd 
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Elazığ Ceza hakimi 

lWJ'A BUL (23) 
(31) 

Altmcı Devre 1stanbul mebuslarmdan 
Güzel sanatlar akademisi profesörlerindeu 
Dokto~, Radyoda Evin saati müellifi 
Divam muhasebat azasından 
Altıncı Devre !stanbul mebuslarmdan 
.Altıncr Devre 1 tanbul mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kars mebuslarmdan 
.Altıncı Devre !stanbul mebuslarmdan 
C. H. P. Umurn1 İdare Heyeti azasmdan 
Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 
.AltJıncı Devre Kastamonu mebuslarmdan 
Müzoler·eski müdür muavini 
.Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 
.Altıncı Devre İstanbul mebu.slarmdan 
Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 
İstanbul belediye meclisi lzasmdan 
Ankara avukatla.t.ından 
.Altıncı Devre !stanbul mebuslarmdan 
.Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 
Heşinci Devre :l\Jnğla mebuslaruıdan, eski Dahi
liY,e vekili 
Nafia vek1i.leti müsteşarı 
.Altmcı Devre lstanbul mP.buslarmdan, Hariciye 
vekili 
Lise edebiyat öğretmeni 
Altıncı Devre istanbul mebuslarından, 
C. H. P. Umuınl İdare Heyeti azasmdan 
Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 
Yüksek İktisat ve Ticaret okulu profesörlerinden 
Başvek8.let Yüksek murakabe heyeti azaarndan · 
Allıncı n n !stanbul mebuslarmdan, 
C. H. P. Meclis Müstak:il Grup Reis vekili 
.Altıncı Devre İstanbul mebuslarmdan 

. Altıncı Devre Çank'ırr mebuslanndan 
Altıncı Devre Tunceli mebuslarından 
.Altıncı Devre Urfa mebuslarmdan 

1ZM1R (15) 
(20) 

Altıncı Devre İzmir mebuslarından 
Beşinci Devre 1zm.ii. mebuslarından 
Altıncı Devre 1zınir mebuslarmdan, eski Başvekil 
İzmir C. H. P. vilAyet idare heyeti reisi 
Altıncı Devre İzmir mebuslarından, eski Adliye 
vekili 



Dr. Hüseyin Hulld C'nra 
Esat Çınar 
Kamil Dnrsun 
adettin Epikmen 

Nn.zmi İlker 
Rahmi Köken 

Halil 1\fcnt şe 

Reşat M imaroğlu 
Halid Onaran 

Bkreın ran 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kamran Ö.rs 
Şükrü aracoğlu 

II a an Ali Yücel 
Ş hime Yunus 

Eşref Demir 1 
evat Dursımoğlu 

Gl. Ilasan Dmudoğan 

Şerafettİn l araran 
Fnad Köprülü 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

Esad Özoğuz 

Abidin Binkaya 
Tahsin oşkan 

TTamdi Çelen 
Tiilmi Çoruk 

lk Pahri Et•ı·,·it 

/jj~·a Oı•hRy 

Hıuı Stıltıı~ 

Nnri Taırıac: 

Tr;ı:rr Tıışkn·an 

- 265 -
Altıncı Devre İzmir mebuslarından 
İzmir Atatürk lisesi edebiyat öğretmeni 
Altmcı Devre İzmir mebuslarından 
Altıncı Devre İzmir mebuslarmdan 
Altıncı Devre İzmjr mebuslarmdan 
Altıncı Devre !zmir mebuslarından, eski Ticaret 
vekili 
A ltmcı Devre İzmir melmslarmda.n 
Altıncı Devre İzmir mchuslarmdan 
Altınci Devre Mardin mebnslarmdan, C. H. P. 
Bölge müfettişlerinden 
C. H. P. İzmir vilayet idare heyeti hasından 
Altıncı Devre 'l\mcc1i melmslarından · 
İzmir Halkevi reisi 
Altıncı Devre !zmir nıebuslarından, C. H. P. Ge
nel başkan vekili 
Altıncı Devre !zmir mcbuslarmdan, Maarif vekili 
Altıncı Devre !zmir nıehuslarından 

ICABS (8) 
(9) 

Altıncı Devre Anknra mebuslarındaıı 
Altıncı Devre Kars mebuslarmdan C. H. P. Umu. 
mi idare heyeti azasından 
Milli Müddaa vekaleti Fen Ranat heyeti eski 
azasından 

Altıncı Devre Kars mebusJarından 
Altınci Devre Kars mebuslarından 
Kars C. H. P. vüa.yet idare heyeti hasından 
AHmer Devre Kars nıebuslarmdan, C. H. P. 
hölge müfettişlerinden 
Altmcr Devre Kars mebuslarından 

KA TAlfONU (9) 
(9) 

Altıncı Devre Kastamonu mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kastamonu mebuslarından 
!stanbul Kazanç tetkik komisyonu raportörü 
Altıncı Devre Kastamonu m ebu larmdan, C. H. 
P. bölge müfettişlerinden 
Ankara Hukuk fakültesi profesörlerinden 
Divanr muhasebat aza~nndan 
Altmcı Devre Kastamonu mebuslanndan 
A ltm<'t Devre Kastamonu m ebualarından 
Ankara Kız Ji e i öğretmenlerinden 



Faik Baysal 
~'\hıned Hilmi Kalaç 

Reşid Özsoy 
Radettin S rim 
~{uı.1.afa J emal Şatn· 
l\f nhHtin Taner 
Ömer Taşçıoğlu 
:-\azmi Toker 
Sali h Turg-a~· 

Suad Ha~Ti Ürgii.hlü 

Ol. Ahıtırd Yazgan 

Ziihti.i Akın 
fH. Kemal Doğan 
ı rafi Atuf Kansn 

~evkct dül 

nr. Fnad Umay 

Fnad: Çohaır lu 
Faik Relen 
l')evkPt 'l'orgut 
fbrahim Turan 

Rıı~ıh Akc;a 

• .'uhhi A-rtel 
fll. )fiiı .. · l Baktı 
lk l•'azrl er :fe irlin Diirı;ı 
1 hı·:ıhim Dıhlan 
:\li Dikmen 
Rt'fik Fenmen 
F\rıhırl PPk 

!lmılıim Tnlon 
~ııliilı Yarrrı 

lbrahim • iireyya Yiğit 
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KAYSERİ (9) 

(ll) 

Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan, C. H. P. 
Bölge müfett;işlerinden 
Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan 
Kayseri C. H. P. vilayet idare heyeti r&isi 
Bursa .Elektrik işletmesi müdürü 

.Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kayseri mebuslarmdan 
Altıncı Devre Kayseri mebuslarından 
Altıncı D vre Kayseri mebuslarmdan, !stanbul 
C. R. P. vilayet idare heyeti reisi 
Altıncı D :vrc Urfa mebuslarmdan 

KJ RKfıA.RgJA (5) 
(5) 

.Altın<'ı D Tre Kırklareli mehuı.larınnan. 
AJtmc1 Dev1·e A~rı mehuslarmdan. 

.A!ltmrT Devre Oiresun mebus]armdan, C. IT. P. 
muro1 1duı·e TTeyeti hasından. 

Altıncı Devre Krrklay·eli mebuslarıııdan. 
C. ll. P. P.ölı;r~ miifettişlerinden. 
AltınC1 D<'Vt'(' I n·klareli mebuslarmdan, 

KTU.ŞERIR (4) 
(4) 

Ba~ Yekfılet ·ırınnnıi muı·al<ahc hı>yeti azasmdan. 
Kays ri Bel rliyc Rei~ü. 
lli<'ıbc.ktaş r. ll. P. ldal'C neyeti Reisi. 
Başvekalet unmml ınmakıtbe heyeti basından. 

KOCAETA ( 10) 

(1]) 

..-\Jtmeı Devı·l' KMn<'li ınrhuslaı·mrlını , C. ıH. ''P . 

Dölgo nıiif<'ttit!lrı·iııdeıı . 
Altıncı ]) vrr 1\ocnl·li nıehuslarınrlan . 

Eıııel<li ~ lH' I'HI . 

Bınniyet r ıııııııı ıııiidiiı· lii.ğ-ü· lııı:;;lwkimi. 

AJtınr•ı D •nP 1\ıwarli ınelıuslarıııılan. 
ı\ltıncı Den·c 1 ocaeli mcbuslnrından. 
Ankara BelC'rliy si Otobüs İşletmesi müdürü. 
hınif Jlallrevi R isi. 
~\ltınrr ))p, ı·e 1\or•flf'li m!'lıtıı-4laı·ından. 

,\lt mc ı Dene r ucacli mcbuslarmuan. 
Altmcr DeYt'e I ocaeli mebuslarından. 



.\lını<'4l Faik ,\hıısıyaıııl< 

''"h hi B ilgin 
.\fnhsin ~\clil Biııııl 

m. Ali 1•1uHl ('c•h('l{fl~' 

!·'eyzi (.1ıılik 

f{l•ciud Çumralı 
. \lımed Hıınııli Hikml'ıı 
ŞPvki Erg-uıı 

,\Ji ~[uzaffer <Wlwı· 
Dı·. 8:nf1i Irmak 
JTulki lümıgülJ., 

Kazıın Okay 
Naim Ilazim Onnt 
'Pcvfik Fikı·ı>t Aıla~· 

1 !hami 8:onı:ar 
,\1 i Rı zn Tii rel 

1 h·. Osııı:ııı Şt•Yki l hıdağ 
~1ııst:ıfıı l'lıtMıı 

Bt•siıu Atalay 
ı•,.mnl Rnrdakc:ı · 

!)ı· . \li Sülııı l>Piillım;H 

~lııh)is Erknmı 

Sn<lri Brtem 
ll ilsryin Rıılını i ( liirpıııar 
ı->ıı'ıllıar1ılirı Kutıııaıı 

ll fıınid Pckcnıı 

Ht•Pt•lı l'ekf'ı' 

.\lüt'ltiıt 'l'iı·i4ltığlıı 

Oıııı·ı· Bl•drt'l tiıı l'~aklı 
\ ·ı•d j { l 1 Zj.!iil'Pll 

i•: nı nt Ilah Daı·kau 
.\'mmlıi nayclar 
\ ·ası! Çuıay 

,\lıcliilhıık ~inasi Ilisur 
~lııftrıJip ÜJH•l' 
1 'a i'l•ı· Ozelçi 
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1\0. 'YA (15) 

(J 8) 

A(lapazarı Relediyc Reisi. 
Al1nwı Dene Konya mı>huslarrndım. 
İst n n hnl maaı·i:f miiclürii. 

,\ltııır·ı Devı•f> Konya ıııc•hnslarmıhııı. Nafia vrldli 
Konya'da tüccar. 
Ankıırn Mm1 konııınıa mahkemesi hakimi 
AH n w ı Devre Konya nı<>lıuslarından . 
A~tuırı Dı>vre Konya mebuslal'mdan. 
Alt mr ı Devre Konya nıebnslarmdan. 
tstanhul Üııh•rr~itesi profrsöı-lP.rinrlen 
Konya Halkevi Reisi 
.A'ltıncı D(lvı·e Konya mehuslarmda.n. 
A!ltıncı Devre Konya mehuslarmdan. 
ı~11mrı Devl'e Konya mebuslarmdan. 
('. TT. P. Uınıınıi idal'e heyeti azasından 
tr.nıir C. B. P. Donanınacı Ocağı Reisi 
.\ltııwı Devre Konya nıehm;larmclan. 
f'. 11. P. Pıııumi idare heyeti azasmclan 
,\ ıJtını·ı · Drvı·e Konya ıuehnslnrmunıı. 
\ :: t ıııc·ı Denr K clll~'H mf'hmıhırınrlan. 

KÜTAHYA (10) 
(12) 

.\ltrııc•! l)pvrl' Kütalı?ıt mı>huslarmda.n 
E:->ki Knnya Yaliı:ıi 

~\ltııw ı De\'l'ı' Kütahya nıelınsltırmdan 
, \]tın ı: ı DL'Yrt:' Kil t alı ya ınehııslarınclım 
F.ski 7ıiraat vekili 
Altınrı DL'\'1'<.' l{i.i!ııh.vn mehnslanndan 
Altmeı D(•vı·ı> Kütahya m<.'bnslarmdan 
Kiitalıya f'. IT. P. Viliiyd iılar!' lı yeti Reisi 
'1'. f'. Zirant hank:ıRı llnnıın miirlür muavini 
Altnwı Dene Kiitah:vn nıebuslnl'mdım 
Dahiliye vekili 
.\ltııwı Dl.'\'l'l' Kiilahya nıehm;larındaıı 
;\\ ü'l<i~·p ınüfct t işi 
.\ltııt(' ı J)('yı·e Kiit 11 h ya ıııchuslıırnı(lan 

~L\1..-\. TYJ\ ( l 1) 
(1 a) 

.I'Utmcı Dcvı·e Malatya mebuslaıindan 

.Altıncı Devre :Malatya mebuslarmdau 
Altıııc~r Drvı·o Malatya mebnslarmuan 
ll;ılkmı .\ııtaııtı 1~1wııoıııik Konseyi Sekı·t"tl·r·i 

Altmc1 Devre :Malatya mebuslaımdan 
~[alatya ı..\<dci beledi;ye Reiai 

·. 

.. 



::\fehnıet Şevket Özpıızarbaşı 
Mihri Pektaş 
Haltıt Sağıroğlu 

Kemal aynı 

Osrnnn Taner 
T('vt'ik 'l'emelli 
:\Iıı lıın nd 7\' <'tl i ın Zu hrı 

f:l. .\li Hıza Al'tıınl<ul 

IIi km et Day ur· 

HHh·ıı:n Nafiz Bdgü{•r 
Oı~ınan Erçin 
Hafi;\-iittiıı Ercteııı 

Naıııi Erkman 
!smail Et•teıu 
ı;rvkf't Raşit, Hatipoğlu 

l>ı·. Hfıarlı:ı Emin Kiw tc;ıluı· 
Kfuıı Karaosman 
l•'aik Kurdoğlu 

.\r.ıııi Onakın 
lümın Orer 
Y n~ :ı ı· Üzey 
1 lahlun Sarhan 
l•'e,vzlıllah Uslu 

Dı·. KrmaU Bayizit 
Hasih Kaplan 

ı raı;aıı Tirşiıl 'J'ıııılnıt. 

Ahıııet Hamıli 'rnnpmar 
.\hclnJlah Yaycroğlu 

tı·t'an F\~rit AJpayıı 
(ı ı. Hı>yfi Düz~iiı·ell 

l•;dip l•:t·Hitı 

({ıım Erten 
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.Altıncı Devre Malatya mebu.sla.tından 
.Altıncı Devre Malatya mebuslarmda.n 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti Tetkik ve mura.ka. 
be heyeti reis vekili 
.Malatya çiftçilerinden 
Altıncı Devre .Antalya mebuslarmda.n 
Altmcı devre Bitlis mebuslar.mdan 
Altıncı Devre Mn.latya mebuslatuıdan 

.\l.A.Nl::;A ~lı) 
(16) 

ı\(ıınc•ı D Yl'l' ~lııııiı.;n nıclm.o.;lanııdaıı, ulill'i Mii
daiaa vekili 
.\ltıııcı DeYıP Muıtbll ıııd>ııslaı·uıdaıı, F,ski l\ln 
nrif H•kili 
AJtmcı Devre Manisa mebuslarından 
Altıncı Devre Manisa mebuslarmdan 
Alt ıııcr Devre Eı·zincaıı ınehuslaı·mdan 
Altmcr Devre 'l'm1celi mebuslarından 
İzmir '!'icaret ve zahire borsası komiseri 
,\ltııwı J)en<• Af~·oıı ınelıuslarmılan, Ziraat vekili 
İzmir Donanınacı ocağı İdare heyeti fizasından 
Altınet Devre Manisa ıııebu ·iannclan 
.Altıncı Devre l\lanisa mebuslarından, eski Zi
raat vekili 
Manisa Halkevi reisi 
Altıncı Devre Manisa nıebuslarından 
Altıncı Devre Manisa mebuslarındaıı 
Ticaret vekaleti Harp ekonoıu.lııi bürosu ıuüş.aviri 
Temyiz mahkemesi Ticaret dairesi raportörleriıı
dru . 

MAU.AŞ (5) 
(5) 

Altıncı Devre Maraş mebuslarmdan 
Altıııcr Devre Antalya mebusla.rından 
Altıncı Devre Mara.ş mebus1armdan, C. II. P. 
Umumi İdare Heyeti B.zaSı 

tstanbul Üniversitesi profesörlerinden 
Andırm C. H. P. Idare Heyeti Reisi 

.M 1\ HDİN (7) 
(71 

Altmcı Devre .Mardin mebuslarından 
Altmcr Devre Marilin mebnslarmdaıı 
Ahmer Devre Mardin mebuslarmılan 
Altmcr De' re Marı.Uu mebnslarmdan 



Hıumn Ienem<>ncioğlu 

Dı· .Aıiz Uras 
t,fıt ri t'lkiimen 

Yunus udi Abahağ in 
G 1. lzzeddin Çalışlar 
~aılullah Güney 
( \•nHıl Ka.l'anıuğln 

1 flisnii l itabci 
gtpnı .M nderes 
Fı'l·iclıııı Osman 1\f C' ll t u~eoğ l ıı 

Halclo Kılıçoğlu 
Kamil Kotnn 

,. ' 

• \\' J'Hl1l (l n lıı n li Ho d nı ınl u ( ~llis
tıı ki ı ı 

Rifat Dolunay 
Halicl Mrn~i 
Ruhi Soyer 
Faik Soylu 
lh'. Hıısim 1•\•rid 'l'alııy 
Hazım Tepeyran 
Hüseyin Ulusoy 

.. . . ı ' t " ~ •. 

Şevket Akyazı 

Isınail Çamaş 
Dr. Vehhi Demir 

Fethi M:mguoğlu. 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Raındi Şarlan 

•eJinı Srı·rr Tarcan 
Harndi Yalınan 

· Muammer Yarımb1yık 
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Altmcr Devre MarcUn mebuslarından, Adliye ve
kili 
Yüksek Ziraat enstitüsü doçentlerinden 
Mardin e ki belediye reisi 

:\LUGiü\ (5) 
(7) 

Altmcı Devre Muğla mebuslatından 
Altıncı Devre Muğla mebuslarmdan 
Altıncı Devre Muğla m buslarmdan 
Altmcı Devre Jı.fuğla mebuslarmdan, C:. If. l'. 
Bölge müfettişlerinden 
Altıncı Devre (Muğla mebuslarmdan 
Aydın C. H. P. Vilayet !dare Heyeti Reisi 
tstnııhul'dn g'H ~ l· teei 

:ııruş ~ 2 ) 

(2) ... 
Altmcı Devre Muş mchuslıı.rından 
~Jtı ~ Halkrvi reisi 

~IGDB t7J 
(8) . ~ . .. -

(lımkırı C. n. P. V. 1. H. reis ve belediye reisi 
Altıncı Devre Niğde mebuslarmdan 
"\rlapazarı Halkevi reisi 
A ltmc.ı Devre Niğde mebuslarından 
Altıncı Devre Niğde m ebualarından 
Altmcr Devre Niğde mebuslarından 
iğde'de başöğretmen 

OHDlJ (8) 
(9) 

rdu C. H. P. Vi11yeti idare heyeti reisi 
Altıncı DeVl'e Ordu mebuslarında.n 
ı\ltm<>r Devre Ordu mebuslarmdan, C. H. P. 
Uölge nı iifettişleıindt:~n 

htanlıul Nafia komiseri 
Ordu Hnlkevi reisi 
Altım·ı Devre Ordu m<>buslarmdan 
Altınet Devre Ordu mebu larmdan 
"\Jtıncr D!'vre Ordu mebuslaMndan, C. H. P. 
Umumi idare lıeyeti fizasından 
•rrRhzon Belediye reisi 



Tahsin Bekir Balta 

Ilasan Cavi<l Belül 
Dr. Saim Ali Dilemre 
lCemalettin Jraxnu 
Salahattİn Odabaşıo~lu 

Fuad Sirtp.en 
Raşit Tarakcıo~lu 
Ali Zırh 

Esat Altan 
Hüsnü Çakır 

Z\ihtü Durokan 

Amiı·al Fahri Engin 

• aımhi Erzurunılu 
Necmettin ERin 
Naşit Fırat 

R::ı.biha Gökçül 
Nail Oztuzcu 
Mehmet Ali Selgın· 
Süleyman Necmi Selmen 
~fPhııt<>cl ,\)i Yöriiker 

Damar Arıko~lu 
Naki Bekmen 
SnHl.hattin Ça,m 
1Cenıal Çelik 
OL Naci Eldeuiz 
ŞemRa İ!}çen 
Ni:r.nmettin Kırşan 
('avid Oral 
Kemal Satn• 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yeğena 
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RiZE (6) 

(8) 

Ankara Hukuk fakültesi ve Siyasal bilgiler oku
lu profesörlerinden 
Altmcı Devre Rize mebuslarmdan 
Altmcı Devre Rize mebuslarmdan 
Altıncı Devre Rize mebuslarmdan 
Devlet Şftrnsı Daire reisierinden 
Altıncı Devre Rize mebuslarından 
!zmir Maarif müdürü 
Altıncı Devı·e Rize mebuslarmdan 

SAliS N ($! ) • 
(12) 

Gazi Terbiye enstitüsü müdürü 

ı , 

l.,.. ' 

Altrncı Dı>vı•p ~nıns11n ıtıt'hnslanııclıı.ıı, eski lkti
sat vekHi 
Altınrı Devı·c ~aııısım nwlııı,oo;Jaı·mrlnn, C. li. P. 
Röl ge ııı ürettişlerinden 

,\ltııwı l>t•\Tt• :4:ıııısnıı ım•hm:lanııduıı, Miiııııkalfıt 

vekili 
Samsım ViHi.yeti umumi meclisi nzasmdau 
lla.fra Halkl!Vi reisi 
Altıncı Devre ~uııısu11 ınehnıılııı·ındnıı 

Altıncı Devre Ramsım nıı>bnshınnılıııı 
Samsun Hallcevi reisi 
.A ııkua 1tthisnrlaı· başmüdül'ü 

ltıııc1 l>evı·e amsun mebuslarındun 
Altmc•1 l>t>\TC Rıımımn mt>huslnrmdan 

:41tjYJlAN (9) 
(ll) 

- - , .... 

Altıncı Den·e Seyhıın mebuslarmdan 
.Altıncı Devre SiirL mebuslarmdan 
Altmcr Devre Bt>ybıııı ıncbıııılarınclau 
Seyhan C. ll. P. Vilft.yet idaı·e heyeti &zamıdaıı 
.\Jtıner lJl'vre SP) hıııı ıııebu.slm·nuJau 

Altm<'ı lJevre Se) han mebu larmdau 
Uı:ızi Terbiye <>nstitüsü öğretmenlerinden 

. \lt ıııcı Devre Niğde nıebuslarmdan 
.\ılaııa Halkevi reisi 
.\ltrncı J)pyı·e Aeylıan mebuslnrındıı.n 

n H. P. Meclis gurubu rcis vekillerinden 
ı\ lt llll'l 1 h•1 ı·ı• f4p~rh:ı.n ıııebusla.rındmt 



H l1SS1tlll ~eYket n:ığ 

Alli Ru~a Eseu 
~n ft'P1 'I'unçay 

. nt·h~f'l 'l'iirkay 

C'l·ıııil A1ay 
C'e\'Ciı>t Kerim hwct1ayı 

lk Bıı.hııt tiıı J ökılemir 

Llulihıi ı·ucı)ğlu 

ismuil Hııbih Sc,•ük 

J suıail Jla k kı Bnşcı k 
%ıyn Başara 

~lifnt :)ükrü m la 
.\ hclııı·ı ·a lııııaıı ı\' nci Ocnıiruğ 

Ul. Akif Öztekin Erdeıııgil 
.\tıf l~sPnbel 

~l'ıııspff iıı Uüııallny 

J likıııl't lşıl 

Kıiıııil h.ilapc,:ı 

N • ·ıu ·lt in Hadıı.k 
Rc~ul Şt~IDsettü1 Bireı· 

lsıııail Melım tl l ' ğu ı· 
~\hictin Yurdakul 

. : 
1 • l • ) ' 

Halıınİ .\pıık 

Eııı i 11 • \ l:tt; 

Salih Hnşotaı; 
Yahya Kemal Hı>~· atlı 

l·'ayı k (ht rak 

l~krcın Pl·kt:l 
~azmi 1'rak 
'eınil Uybaclin 
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SltRD (4) 

(4) 

"'\lt ı u cr Devı· , 'iiı·(l mehuslarınnnn 
.\lhııcı Dt•YJ"P Siiı'd nıehuslarmdaıı 

Devlet ~lırası Dnire ReisiE.'rinden 
lzmiı· • 'lll h J lnknk hnkiıııi 

'lNOB (5) 
(5) 

. \. 
ı . 

.\lttll<'l llevı•(• !-litwb ıııcbu.slarındım 

., 

.\ıtıucı Devre ~inuh uıelıuı:ılanndau, eski .Miina
l<ulftt vekili 

~~hlıat v ic_;titnai mtıaY~ııet. vekilieti Daire J:te
islerindcn 
Allın<'r Dcvl'e 'iııob mebushımıda.ıı 

llnla1n ııı·üş Lisc~i edebiyni öğı·etıııımlcriw!eıı 

stv.AS (12) 
(13) 

lstaııbul belediyesi müfellişler.inden 

• \lt ın cı J)ryre Sivas nıebuslarmdan 
• \ ltıncı Devre Si va mebuslarmdan 
. \ Ltıncı l}tJ\' 1' Si va.- mebuslnrmdaıı. 

. \ ıtmcı JJevrt~ 'i vas ınehu.'\larındaıı 
. \ [1 mc ı JJevr • Si\·as mel>uslarındnu 
.\ttoıcı Devre Bivas mcbuslarmdan 
'1'. n. :M. M. Reis vekillerinden 

• 1 { : . , -

.\ltm<·ı Devı-e ı:;ivns mclmslaruıdan, t.:. lL P. 
llöılge müiettişlerinden 

~i vas Umumi meclisi iizasınt.lau 

Altıncı Devre Sivas nıebuslaı·ından 
Maarif vekaleti Yükı:ıek tcddsat wnnm müdüı·ü 
Altıncı Devre Sivas mebuslarındau 
1 >ivanı mulıasebat reisierinden 

TE.ıd.RDAÖ (6) 

.(8). 

• \ t tın cr Dev t'c 'l'eki 1'<1ağ ınebuslal'ı n dau 
Kütahya Halkevi Reisi 
.~\ 1 tm cı Dene Erzincan ınebuslarmdaıı 
• \1 tıııcı Deyı·e Tekirdağ nıebuslo.rındau. 
.\Jtıncr Den • Tekirdağ nıebuslaruıdan 
ı·~ski Dahiliye vekili 
• \J tıncı Devre Yozgat! ruebuslarındaıı 
A.l tmcı Devre Tekirdağ mebuslarmdau. 

.A..Itıncı Devre Tekirdağ mebuslarmdan 

t.:. H. P. Eski Genel Sekreteri 



' - -

~ahri Qrlikkol 
.\lıuuıııııcı· Denli 

R •sai Erişkcn 
flıılid Nııı~.mi Krşmiı· 

Jı'ahı·i Kiper 
('cınal Kovalı 

flalih Pekel 
Sıı;,ıııı Pol'ny 
Rt'l'ik AhıııPt HE'\'engil 

H u l iı:ıe A banozoğ ln 
l-\Uı•E'yya Anamnı· 

i\'Jifut. Ay(hıt 

l•'ail< AlııJLeıl Dnnıt ı• u 
1 fıılil Xilıa1l Bnz1t•ıw 
,'ını Day 

Daniı;; Eyihoğlıı 

'r<·ın •l tHikıu•l 

Haif Karadeniz 

Hasan , 'aka 

Liıl U Y~wuz 

Nı•ı•ıncddhı Sahil' Hıla.n 
lfasun Üçöz 

l\ ii zıın Herker 
ITüı-;eyin 'ami ~oşltt' 
Razi l:loyel' 
Alırnet Kutııi 'f e ı· 
l~sarl 'l'rkeli 
~mıt Kemal Y Pt kin 

1Lı·ahiw. A.rvaa 
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TOKAD (8) 

(9) 

Ankara Belediye meclisi flzasmclaıı 

Altıncı Devre 'l'okad melıuslarından 
Altmrr 1 >Pne 'l'okıul nıebuslanndan 
.~lt ııwı Den<' To ka d nıehnslnrınnan 
Evkaf uımını ınüdüı·i.i 

.ı\ ltııı('I Devre Tokurl ınchusl11ı·ıııd:ın 

.\ltıncı Devre '1\ıkad ıuehnslannrlsuı 
Altmcr l><'He 'l'okad m buslarıntlnn 
lst:ınbııl Daimi encüıneııi azasmrlaıı 

TRABZON (11) 
. (ll) 

.Allııwı D<'vı·r 'l'rubı.on ıucbnslarınJan 

1'icaı•rl Vekillı>ti Dış Ticaret Dairesi Reisi 
Altıncı Devre •rrabzon mebuslarından, C. H. 
Bölge müfettişlerinden 

. Altı:uc'ı Devre Trabzon mebuslarmdan 
.Alt'ıncı D vre Trabzon m buslnrmdan 
Altınel Devre Trabzon mebusların<lan, lktiııat 
vekili 
Altıncı Devre '!'rabzon mebusla.rrndan 
Altıncı Devı.·e Edirne mebuslarmdan 
Altıncı Devre Trabıon mebuslarmdau GiiJmük 
vo lnlıisarlar vekili 
.Altıncı Devre 'I' rabzon ıncbuslarmdan, C. 1 l. 
P. Meclis Grupn Reis Vekili rindeu 
Siird Belediye Reisi. 

'l' N ~EL1 (2) 
(2) 

Altıncı Devre Bingöl mebuslarıodan 
Hoğazlıyan Belediye Reisi 

URFA (6) 
(6) 

.. 
Teı.nyiz mnhkew.esi 'l'icaret dairesi ReU:ıi 
Altıncı Devre Urfa mebuslarındnn 
Altıncı Devre Urfa. mebuslarından 
Altıncı Devre 'eyhan mebusarmdan 
1\laliye vekfileti müsteşarı 

. . 

Dil, Tarih, Coğmfya Fakültesi Estl.'tik Pro[esörü 

YAN (3) 
(S) 

Alt'ıncı Devre V aıı. mebual.&rmdaıı 



Mün.ib Boya. 
1 [akkı l'ngaıı 

Mnluııut. Alpak 
Ct'Jal A rıLt 

... 
Ziya Arkıtnt. 

~ını l ı;öı 
V let Jzl udak 
Yusu.f Duygu Karshoğlu 
Halim Korkmaz 
,\ hıııt·d ~nngur 

!:;\inasi D vrin 
J•:nıin Erişirgil 

AlıınE>t GiirE>l 
1 [asım Karabacak 
l ffizıın Atıf Kuyucak 
f.linan Ozan 
Yus1ı f Ziya. Özen i · 
l)el'ef Tansan 
Halil Türkmen 

Rif:ı.t V ar dar 
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Alttıncı Devre Van mebuslarmdan 
Altiıncı Devre Van mebuslarmdan 

YOZGAD (7) 
(8) 

Y ozgad Halkevi ltejsi 

.,. ı 

Altıncı Devre Yozgad mebusla.rmdan 
C. H. P. Bölge müfettişlerinden 

... 

Altmcı Devre Yozgad mebuslımndau Ç. H. P. 
Bölge müfetti§lerinden 
Altnıcı Devre Y ozgad mebuslarmdan 
Alt.rncr Devre Yozgad mebuslarmda.n 
Yozgad C. H. P. VilAyet İdare Heyeti azasınflan 
.Altıncı Devre Yozgad mebuslarmdan 
Altıncı Devr Yozgad mebuslnrmda.n 

ZONGULDAK (9) 
(lO) 

Altıncı Devre Zonguldak mebuslarından 
Altıncı Devre Zonguldak mebuslanndan 
Zonguldak C. H. P. Vilayet İdare Heyeti R~hıi 
Altıncı Devre Zonguldak mebusla.rmda.n 
Altıncı Devre Zonguldak mebuslarından 
İstanbul avukatlarmdan 
Altmcı Devre Yozgad mebusla.rmdan 
Zonguldak Arnele Birliği müdürlerinden 
.Altıncı Devre Zonguldak mebusla.rından 
C. H. P. Umumi İdare Heyeti Azasından 
Altıncr Devre Zonguldak mebuslarındım 

sayısı birer eksi:lnıiştir. 

• 

Geçen VI. Devreye nazaran 22 seçim da.i· 
resinde mebus sayısı birer ve İstanbul'da da 
altı tane a.rtmı,, 2 seçim dairesinde de mebus 

Bunla.n göst&"en cetvel a.şa.ğ'tYa konul
mu.ftur: 

:\1 dım; ~>ayısı artan seçiıu tl:ıir •lt>ı·i 

tntihnp dairesi Bs ki Yeni F'arkı lntihap 4lain-si Eski y l'lıi l•'aı·lu 

---
Afyon kal'a11iRal' 7 8 ı Gaıiaııteb 7 8 ı 

Aınasya a 4 l C+iresun 7 8 1 

Ankara 14 15 ] H n tay ri ll J 

Balıke 'it· 12 ıa 1 l<·cl (i 7 1 
~ 

Bil cik :l 4 1 I parta 4 5 1 

Bunıa ı ı 12 Jstanbul 17 23 li 

D nizli 7 1 !zmir 14 15 1 



tntihap dairt!si 

Kayseri 
Kocaeli 
Kütahya 
:Malatya 
'amsıuı 

flivns 
• 

• 
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.Eki Yeni Far· lu 1ntihap dairesi 

8 9 1 Tekirdağ 

9 10 ı 

9 10 ı 
Trahzon 

JO ll ı Zongulflak 
8 tl ] 

ll J2 J 

Melm ~ııyL<;l eksilen seçim d.ı.ircleı·i 

tııtiJuıp daiı·esi Bikl Yeni ]'arkı 

Diyarbakır · 
'I'nnçeli 

7 
:-3 

6 
2 

ı 

2 

Eski Yeu.i Farkı 

5 6 ı 

lO 11 1 

8 9 1 

28 

28 şubat 1948 sa.ba.lu b~lıyan ınebus se
gimi, yurdun her tarafında. aqama kadar bit
~ bulunurordu . 

nan olunan nanuıedlerden mebus seçilen 
( 456) zatın adları aııağıda dır : 

.~H'YON 1\ARAIIÜL\R (HJ 

lsmu~ıl Jlnkki Daltnrıoğlu 
Haydar· ~~er~tıl 

Ali ~'l'tinkaya 

M ehrme Hönenç 
Dr. Ahınen Hnmirl t\elgil 
ı\ 1 i 'I'sışkapılt 

Her<; 'füı·ker 

!4tııl(l Yurrlkunı 

At: lU ( :3 ) 

1 [alid Bayrak 
Hıfkr Refik Pasiıı 

Tlihııııııtıttin Tuga<< 

ı\1\lA~Yı\ (l l 

~afiz Aldın 

Zeki 'rarlıan 
J•:satl Uı·as 

ı\ li l"ı·ııtııl Yiı.ôtıığlıı 

ANKARA ( J;iı 

J\fehnu·e .Aksoley 
(ll. Nihat Anılllliş 
l•'ıı.lih Rıfkı Atay 
Bı>lkis Bnykaıı 

Arif Baytııı 

1 fıfzt Oğuz Bt•kata 
Raşit Börekçi 
;\rif Çuhııkrn 
l•'pvzi Daıdal 
~t ıııınımer Etiş 

lsııırt İnönü 

Miha.l Kayaoğlu 
Ualil Naci Mthç;roğlıı 
Mümtaz Ükıueu 
Ziya Yörük 

~uıııah Aksoy 
llikııı<'t •rul'!ıan Dağ-lıoi/:ln 

1 Ir. flnlip K11hnımıın 

!Jr. Ilüııaınettin Kurııl 

'l'ayfur Sökınen 
~mullah Bsat ~ıuııt'l' 

lk f'l'rual Tunca 

AYDJ f (7) 

lk Hul(ısi Alataş 
(tl. H.efet Alpman 
11r. 1\Iazhaı· Germen 
~m-i Göktepe 
Agah • u·rı Levcntl 
Dı·. Riza LcYent 
A<lnaıı Menıleres 

HALHU~!-\IH ( t:l) 

~f uııı f l'eı· Akpmar 
Osııınıı Niyılzi nııı·<•u 

ır nci lll Çıll'l k h 
"' t'llll'd l>l:'lllll' 

Pcı·t <:>V Et~inğlu 

1 fn~rı·ctt in Kııı·ıııı 



liuliu;i Kii.c_;iikleı· 
Llikıııct Onat 
Hiiı·{·yyıı. Oq;ccvı·cıı 

ı:ı. Kfızııu Özalp 
l·'ııhn·ttin 'rirituğlu 

Yahya Ht>ilai zay 
lsıııail Hakkı L' ;ı:uıı •arşı lı 

BJ LE< '1 K ( -1 ) 

.\lıııH•ıll•jsen 

MPıııtlnh Şt•,•l<l'f l~sc •nılal 

haımıt <fülek 
l>ı·. ;\luhli:-: Huner 

1'n lısiıı lıııııgmığln 

l•'priılun Fikri Diiı:-iinscl 

:\1 ıı htaı· Ertan. 
IHUcııt Osnıa 

BOLU (7) 

linsan ~ükrü -'\ılul 

1 fıısaıı ( 'l.'uıil <:aınhd 
l·'ı•t hi ı >kyar 
ll ı l'zıı·ı·ıı h ın n n Hıı!;>it Cıyuıt•H 
Cc u ı i 1 Oz~ağhH' 
1 'l'lill ~nit Sil'<'n 
l)ı-. Y.i.lıni Ülgen 

llL'HDl'H (:J) 

lln·ahiııı Net•ııı i l>ilıtıt~ıt 
~t•kip J•ingitıcri 

[)to. ~\ lııııetl Ruhi Y eşilyııı·t 

BURH.\ (1:!) 

.\tll' .Ak .. üç 
W. Aşir .Ath 
Ht•i' •t l'amll•z 
Aziz Duru 
Alılll cd lılfuıi ı· l~rhan 
~Iustafa Pe h mi < ıeı·ı•ekcr 
Dl'. Refik Giiran 
l•'ntin Ui.iv ndir n 
Dr. Hıı.tli Kuııuk 
~~ nhiltin Hııluı Pa ı-H 
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lk ~[. 'l'uliit 'inıcı· 

Ul. Nad 'l'maz 

~aclık Tahsin Aı·ı:ıal 
Hdılhnttin Hatu 
HusnJıi llnlllyırlı 

llilıııi Brgcneli 
Hrşnt. Nuri C:üııh·ltin 
.\1 ır Kııtlll;ıl 

ÇANKflU ('lJ 

Uı· .• \kir Arkan 
A vni l>oğan 
.\1 ır lnan 
'l'alfıt Onay 
Jlnstufa ,\lıdillhalik Henıla 

ÇOHUll (n 

,\1 i Rı zn Er<•nı 

)lıt7.1Htl' Tüfiıl hıııı•u 

.\tır 'l'ii1.üu 

,\!-Hill S 

('OH\])1 ( ) 

Jfnsan ,\kılu<raıı 
ı•;_vüp ~nlıı·i J\ kgöl 
l>ı· .( 'eınal Alpeı· 
Naim .Ataluy 
l>ı· . . MustııJ'a C'ııntoldn 
.\lüııiı· <)ağıl 

lsıııet gker 
lll' i Ka yaıtl p 

DENiZLi ( ) 

l•'nik A ·al 
\ ııstd Uaşkayıı 
Dr. Hıımtli BPrloııun 
Jiııyclar C:i.inYer 
. u ili Kiiçüka 
Dı·. ~en eı· Kilmil 'l'okgöz 

Eı~ıin .ı. lau Tokad 

Dr: B ·lıc:et Uz 

DlYAIWAKllt (ll) 

l<ii~tii. B •kit 

Osman Ocak 
Dı·. llıı·ıılıim Tali Öıı{.{öı· •n 
nı. Kinzuıı .' .,·ükt<•kiıı 
1\ t·ıııttl ~ctlel 

~t·rt'f nuğ 

BDlRNE (5) 

)Jl'fııııl't Ecliıı ..Aj!:aoğullal'l 

Jo'uud Dalkau 
l•~krt•m Demiray 
..\1 ahıınıt r •diın Oünılüınlp 

U ı·. Fıı tına 1\Iemik 

ETJ.A:ZH1 (:i) 

l ·' nıul . .\.ğrnlı 
l<'ıt7.ıl Alırnet . .\ykııc; 
1 (nsıııt Kişioğlu 
Hı~lıit. 'ağıroğlu 

lhı:ıau Yal~:uı 

ERZ1 Aı' (5) 

1 ;c·ht;t>l Kemal Çağlar 
,\lulülhnk Fırat 
1•\·yzi lfuli<'ıı;il 

.Ldz Hıımih lltcr 
~ii lo-ii Hökın •usiicr 

EUZURU.M (!1 

,\ zi;r, ~\ kyiiı·ek 

Hn li ın .t\lluğ 
ı; 1. J>ı·ı·tc·v De ı rı irlınıı 
Hui.f Diıı~ 
J ·arız Ouııılu 

1\"nkiye Elgü.n 
~r ii rı i ı· Hi.i.sl'cv , öle 
~i.ikrü Ko !ak 
ıH . .i'ıt>ki ,'oydenıiı· 

~~~1\ !~Elli H (il) 

\"n nız Abadan 
lud ..Aruknn 
lz1.rt Ulvi Aykurd 
lslnımıt. Özdaruar 
l~ıııin Razak 

GAZ.l.ANTEB (8) 

1 ll'. !ılcwctl Ali Ağııkay 



Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
B ·kiı· Kaleli 
Dr. Abdurrahıunn Melek 
Şefilc Özdemir 
Memed Şahin 

GİRESUN (8) 

M:ünir Akkaya 
~~ikret AUı 

tsrnail abuııcu 
Ayet Sayar 
Dı·. Hasan Vas1f Somyürek 
Ul. İhsan Sökınen 
Necmi Osten 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE (5) 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdo~an 

Recai Güreli 
Cabir Selek 
Edib Servet Tör 

HAKK.!RI (1 ) 

Ali Reşat Göksidan 

lL\.TAY (6) 

Ali Ş •lhwtt Devrim 
Gl. Eyup Durukan 
II as en e Il gaz 
n •kir Sıtk1 Kunt 
Haındi Sel •uk 
Ahdtilgani 'l'üı-kınen 

lÇEL (7) 

Or . .Muhtaı· Derker 
Tudııın Cemal Beriker 
Fcı·id Celal 1üven 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 
Şefik Tugay 
Gl. Şefik Türsan 

İSPARTA (5) 

Kiızııu Aydar 
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Mükerrem Karaaiaç 
llüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Cenıil Tüzemen 

İSTANBUL (23) 

Ali Kami Akyiiz 
'elal Esad Arseven 

Or. Galip Ataç 
Atıf Bayındır 

Gl. Refet Bele 
Salalı Cimcoz 
Ahmed Hanıdi Denizmen 
Dr. Ilayrullah Diker 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alaettin Gövsa 
ıı~erit Harnal 
Gl. Kazım Karabekir 
Ziya Karaınursal 
Hüsnü Kortel 
Nurnan Meneınencioğlu 
~ükrü Ali Ögel 
f•'akihe Öymen 
Vehbi Saridal 
Ali Rana 'farhan 
lsmail Hakk.l Ülkmen 
Hüseyin Ca.hit Yalçm 
M med Emin Yurdakul 

tZM1R (15) 

l3eııal Arıman 

Celal Bayar 
M ünir Birsel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Or. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çmar 
Sadettin Epikmen 
Rahmi Köken 
Halil Menteşe 
Halid Onaran 
ffikrem Orıı.n 

Dr. KAmran Örs 
'Sükrü Saracoğlu 
Şehime Yunus 
Hasan .Ali Yücel 

KARS (8) 

Eşret Demirel 

Ccnıt Dtırsunoğlu 

Gl. Hasan Durudoğan 
!-;lı>mfcttin Karacan 
l•'uad Köprülü 
Dr. Esad Oktay 
Zilıııi Orhon 
Esaı.l. Özoğuz \ 

KASTAMONU (9) 

Abidin Bitıka.ya 
'T'ahsin Coşkan 
Hanıdi elen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahrl Ecevit 
Ziya Orbay 
Rlza Saltuğ 
Nuri Tamaç 
Teze ı· Taşkrran 

KAYSJ.ı.jRl (9) 

l<'aik .Uayııal 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Rcşid Özsoy 
Sadettin Serinı 
Mmıtafa Kemal Şatır 
'Muhittin Ta.ucr 
Ömer Tal$çıoğlu 
Nazmi Toker 
Huat Hayı·i Ürgüblü 

Zühtli Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Um.a.y 

KIRŞEHİR ( 4) 

l•'uad Çobanoğlu 
~'ai k S elen 
~evket Torgut 
l.brahiın Turan 

KOCAEIJİ (10) 

Ragıb Akca. 
Snbhi Artel 
Gl. Mürsel Baku 



Dr. Fazıl r i'eddiı~ Bürge 
Ali Dikmen 
Refik Fenm n 
Heda<l Pek 
Ihrahim Tolon 
• alah Yargı 
lill'nlıiın iircyya Yiğit 

KONYA (15) 

\' hhi Bilgin 
Muhsin Adil Biual 
O 1. Ali .b'uad Ceb~oy 
Sedad Çumralı 
Ahmed Jlamdi Dikıuen 
l';evki Ergun 
Ali Muzaffer Gökel' 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Kil:ı:ım Okay 
Naim llazim Onat 
T('vfik Fikret Sıla.y 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
M usta fa Ulusan 

h..'"Ü'rAHYA (10) 

f1csiın Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
l\luhlis Erkmen 
Hadı·i Ertem 
• 'ulahadelin l utman 
llii.mid Pekcan 
Receb Pelter 
Alftettin Tiridoğlu 
Ömer Bedrettin Uşn.klı 
Vedit Uzgören 

MALATYA (ll) 

gıııı·uUah Barkım 

Nasuhi Baydar 
Muttalip Öker 
Dr. afer Özeiçi 
Meıned Şevket Özpnzarhaşr 
Mihri Pektaş 
llulet Sağıroğlu 
Kı>ınal Sayın 

· man Taner 
Tevfik Temelli 

- 261 -
Mahımıd Nııdiın Zahcı 

MANİSA (12) 

Korg-L Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Rıdvan N a.fiz Edgüer 
Osman Erçin 
Isınail Ertem 
, evket Raşit Hatipoğlu 
lk aada Emin Kaatçılar 
Ka.mi Karaosman 
l~aik Kuı·doğlu 

Yaşar Özey 
Haldun Sarhan 
l<'eyzullah Uıılu 

MARAŞ (5) 

Dr. Kemali Ba.yizit 
Rnsih Kaplan 
ı Uısa.n Reşid Tankut 
Alunet Harndi Tanpnıar· 

Alı lnllah Y ayetoğlu 

MAReDiN (7 ) 

lrfan l!.,crid Alpaya 
Gl. eyfi Düzgören 
I<Jdib Ergin 
Rı:ı:a Erten 
L(asan Menemencioğlu 
Dr·. Aziz Uras 
ı ,1\tfi Ülkümen 

MU()LA (5) 

rgı·l. lzzedcUn Çalışlar 
l::ladullah Güney 

emnl Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
~'ı>riflun sman .Menteşeoğlu 

MUŞ (2) 

Hakkı Kılıcoğlu 
Kfımil Kota.n 

NlGDE (7) 

Avı·am Galanti Bodrumlu 
Rifat Dolunay 
Halid Mengi 

Faik Soylu 
Dr. Rasim Ferid Talay 
llazim Tepeyran 
ITüseyiu Ulusoy 

ORDU (8) 

Şevket Akyazı 

!smail Çamaş 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Zeki Mesud Sezer 
Harndi Şarlan 
'elim Sırrı Tarcan 

Harndi Yalınan 
Muaınmer Yarımbıyık 

RİZE (6) 

Tahsin Bekir Balta 
[[asan Cavid Belül 
Dr. Saim Ali Dilemı·e 
Kemalettin Kamii 
Fua.d Sirmen 
Ali Zirh 

SAMSUN (9) 

1 Iüsnü Çakır 
Zülıtü Durukan 
Amiral Falıri Engin 
N asuhi Erzurumlu 
Naşit Fırat 

Sabiha Gökçül 
Nail Öztuzcu 
Büleyman Necmi Selmen 
Memed Ali Yörüker 

SEYHAN (9) 

Onııuu· Arıkoğlu 

Salahattm Çam 
Kemal Çelik 
Gl. Naci Eldeniz 
Şerusa lscen 
Cı:.vid Oral 
Dr. Kemal Satır 
ı Iilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

S1JRD (4) 

Ressam Şevket Dağ 



Ali Rıza Eseu 
Rıı ffet '1'unca.y 

ll<•hı:ct Türkııy 

SlNOD (5) 

f'f'ıılil Atay 
ı 'evrlet. Kerim lıwecln.yr 
lh·. Bahaddin Kökdı'mit 
1 [ulfısi nıcoğln 

1 sııı ııi l J fa lı i h Re Yük 

!VAS (J2) 

Ziya lla~iJııl'a 

MithaL ŞU kı· ii lll e da 
;\ hrhıı·ı·ııhmıı.n N aci Deıııimğ 
ls mn i ı Jiııkkt n::ı.ı~ıı k 
At ır gsenhel 
~cuıscHin Günaltay 
lliknıet. Jşrk 

Kfurıil IGtapçı 

ı Pcmcttin Sarlak 
l{pı;ıat Renıs<'Hin Sirer 
tsınııil Menıe<l Uğm 
Ahidin Ymdaknl 

'l'l<iKlRD.\tı (!i ) 

H.nhıııi Apak 
l~ııtin Atnç 
l•'a) ı k Üztnık 
l·~kı-tıll Pekel 
\"n 7.111 i 'J' ı·ak 
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'1'01\,\]) (R) 

~abı·i Çelikkol 
~tmımtn<'l' Develi 
Rt•stü Bı·işkPıı 
1 i al id N azmi K şıuir 

C 't•ıııal Kovı.ıl ı 

( lalilı Pe kcl 
Nazıltl Poroy 
H<'fik .Alınıt•t Se,•cngil 

'l'RABZON' ( 11) 

· ~alis Abnnozuğlu 

jf. Süreyya Annıınır 
~Jitııt Aydın 

Faik .Alım ed ilat'utcn 
ITalil 1 ilıad Bm~tepe 

Hını Day 
Daniş Eyiboj:l;lu 
'f'ı•uwl CHiksel 
]ıaif Knraı1rniz 

ı [nsan Saka 
Ltı1ri Yavuz 

TUr UET..ıİ (2) 

Neı·ıııe(lılin Sııhir Rılnn 

J fas an P ı: öz 

l 'HVA (G) 

Kiı :t.ıııı H rlu• ı· 

llüst•yin 8aıııi Co.,ar 
Razi • oyeı' 
Ahmet Ku ts i 'l'eeeı · 

l·~sıul 'l'(•l<ell 
~uut Kemal Yetkin 

VAN (3) 

llll'alıiıu ... \J·\ as 
31ünih Boya 
1 fııkln ngan 

YOZHAD (7) 

.\lıılıunıt. Alpak 
•eıtU .Arat 

7tiya Arkant 
Rı'rrı lı;öz 

Yusuf Dnygn Karshoğlu 
:4ııliııt Kot•kmaz 
,\ hmed Smıgur 

ZON(IlTf,DAK (9) 

~inasi D Vl'in 
!~min Eı·işirgil 

Ahmet t1ürel 
Hasan Kaı·ahacak 
lfnzını Atı( Kuy:H'ak 
Ynı-mf Ziya Özcn<:i 
Ş ı·et 'l'ansan 
l fal il IJ.'ürkm n 
Ril'ııi Varılal' 

Yukandaki 455 zattan 316 sı VI. Devre 
mebuslıırmdandır. Bunlardan 290 . ı yine eski 
İntihap Dairelerinden seçilmi~lerdir. 26 sının 

İn t;ihaı1 daireleri değişmiş olup her iki kı.snn 
da ıı..ş3.ğ1daki cetvellerde gösterilmiştir: 

Alftıtl ' l lhı•rıdr lllılnl.~ olıtnlaNll!ll }'1'1/iıH' i J) rı•rNlı yuu ı ·.~!. i İulilıltJı Voil'llcrindı ıı :st ı:ileıtlt•r (:JiJO) 

l r ıı,rrla r ('cl'(;l'l 
.\li ('t•lillkll}'H 

~li'IJt'll t'c ( lötıeııı: 
Bcr~ Türkı.ıl' 

• 
llnlid Hıı.\'l':ık 

Xufit .\kltn 

.L\lJ lU 

ANKARA 

ı :ı. 1ilw<l AmlııHş 

l<'nlilı Hıfkı Atay 



Ut>lkis Hıı.vkııll 

.\dı' Bıırtnı 

l•'ı·\· 1.i I hı Id al 
~lll<llllllh'l' J<:ı·iş 

ı ~;nıı·t lnönü 
·~Liiıııtaz {)J\IıWn 

ANTAiıYA 

'\ıııııaıı Aksoy 
'('ay rn ı· Siiknwıı 

:\ ııı·u 1 In h ~:su t :4uııwı· 

1 >ı· . Ct<ıııa 1 'T'uııca 

A YJJT T 

llı· . lf11liısi Alntıış 

1) ı ·. ::\1 azlı a ı· nı• ı·nwıt 

t\ tıı·i niik 1 rı w 
.\g"i\h Sırı· ı 1 ıı•vrııt 
:\ılıııııı .:Hı·nılı·ı ·ı·~ 

.\I u zn ff'cı· .\ kprıHıı' 
ll. ınan Xi~·ı-ızi Uııı·cıı 

ır ac· i rı ı (\ıl'rk IL 
~fPıııpfl Dr ın i ı· 
IIH.VI'Ptliıı Karnıı 
r:ı. 1\iiznıı (bılp 

l•'<ılıı·rflin 'l'iı·itoğlu 

Yntı~·n Rı•zai F7a,v 
ı smıı il IT :ıkln ( zımı:ıll'ı;;ılı 

BILBOlK 

Mt<ıııdıtlı f;.<'Ylwt R rndnl 
1\usıııı C:ülrk 
lk ::\lnlılis Rtıııı'l' 

niNOIHı 

Jlıısnn ('ı•ıııil t)tııııhel 

F'Ptlıi Oltyııı· 

t 'ı•ınil Ozı;nğ'lnı· 

t'cl:il , ait ~irrıı 

Dr. Zihııi lg n 

1 -
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BFRDFR 

llmıhinı ~~ rmi Dilnwıı 

ı ı ı ·. Ah n w ıl H nlı i Y l'!:ii l_yıı ı·t 

BCH. ', \ 

.\1 '1' .\kg-iiı; 

1~1' l'ı• t Caıut r7. 
)Jııstııfıı I•\, lııııi Gt>rı:l'IH'l' 

1 lı- . J1pfik <:Uran 
l •'ııfin !:iiYc•ndiı·en 

lk Rııfli Konuk 
~lııhitfill Bnh:ı Paı·s 

J>ı-. ::\1. 'T'ııliit Sinıpı· 

nı. 'ıwi 'l'ınaz 

<_',\NAl\ 1\~\ fıP. 

Hu~tıh i Bulıı~·ı!'lı 

rı il ın i ı~rı.ı:ı•nPli 

Hı•ı;;at :"Jnı·i ntintrkirı 

,\tır Kıını~ıı 

1 )J' . • \kif ,\rkan 
:\\-ııi Onğıın 

~luslııl'a .\lırlüllınlik hl'ıHla 

.\li l?ızıı Eı·ı•nı 

:\lazhıır )fül'id Kaıı-ıu 

'\tr r 'riizüıı 
.\~nn {Tı-; 

t,'ORU 

ı-:yiih ~ıı lıı·i Akgöl 
llr. ~fusl nfn < 'aııt!'kiıı 

~ı iiniı· t;n~ıl 

lo.; n wl Bkl'r 
~ııı·i Kayaalp 

\' usıı r B:ışlwya 
ı ıı· . Ilıırııdi Brrkıııaıı 
lln\'dıır (;iimrr 
Eıı~iıı .\sl:ın 'l'okml 

ı )ı-. Beh~ct z 

(ll. Kiııt.Hn , evüktrkiıı 
Riiştü Bl'kit 
l>ı · . ılıı-ahim 'l'nli (\ııgöreıı 

l~l>lR .. E 

l•'uad Bnlkıın 
1 h-. f•'atınıı .\le ın i k 

l•'ııaıl ..iğrulı 

Fıızıl .\Jınıeıl ;\şktH~ 

Sulıit ~ağıı·uğ1u 

.\luliilhak Pıı·ııt 

.\zi1. Raıııilı lltf•r 
~iikı-ii Hrikınensiit>r 

EHZUR1Jjf 

. \ ziz ,\ kyiin•k 
:4aliın Alt ıığ-
nı. PC'rtt'V Dı• lll i ı·hım 
i'"<ı fiz n um ln 
Naki~·e Elgtiıı 

~lüniı· IT\L l'<'V Oiill' 

~iikı-ii Koc:ıık 

ın. ZPki • n~·npıııir 

tzzet ..:\111 k :ın 
tstanıııt Onlııııııı ı· 

Enıiu Rıızuk 

C:.\7ıL\N'l'BB 

llı·. ~fc'ııwrl ,\li Ağıılw~· 

ÜnH'I' .\.-ım .. \k oy 

Bekir Kaleli 
1 >ı·. Alıdnrrnhııınn 'Melek 
~[Pnwcl Şahin 

ff1RT•~HUN 

~liiııit· Akka?a 
fi'ikı·Pt .At lr 
fsıııail • ahnneıı 
!Jr. Hnsnu VnsıC onıyürek 



( 11. f hsan • 'ökmctt 

<lÜMÜŞA~E 

llıısaıı J•'chıni Ataç 
Şrvk{IL Rrdoğao 

l•iı'lilı Rcrvct 'rör 

IT ATAY 

llrkiı· Sltkı Knnt 
ITıı.ıncli .'clçuk 
,\hdülgani 'rürkmen 

'J'ul'lııuı (~ı·mul Bcl'ikcr 
llı•. )fulıtnr Bet·kt'r 
I•'N'id Ct'lfıl Güven 
J•jmin tn::ınkm· 
Uı·t'ik Koraltan 

İSPARTA 

:\liik •ı·ı·Ptn Karaağaç 
Hüsnü Özdamnr 
K<'mal Tut'an 

1HTANBUTJ 

Ali Kami Akyüz 
.\tır BaJ·rndıı· 

f:l. Rrfrt Bek 
~alfLiı 'imroz 
Ahınrd IInmdi Denizmt'n 
Ah mNl •• ühü Esmcr 
ı la! i lı Buhtiyaı· nök('r 
1 lll'nlıim ,\JU cttin Gövsn 

ı 1. K ii zrın Ka ı· ah 1ci ı· 
~iyn lüıı·amm·sal 

Nnmıın Ml'ıwmeneioğln 

.,'iikı'ü Ali Ügel 
J•'nldlw Oyınrn 
, \li na ııa T:ı ı·Jıan 

İsmail Hakkı thkmen 

1ZUIR 

Brn:ı 1 ,\rı man 
1 ~<'1;11 Hııyar 

J\lahnııtıl T•~satl B zlnırd 
Dr. ll iisryiıı H ulki Curn 
~ııueltiu Epikmen 
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Hııhmi Köken 
Halil M nteşe 
~iihii Sarnroğln 

~!'lı inw Yııııns 
Hıısnn Ali YliC'rl 

KARS 

( 'rvat Duı•stmoğlu 

~crarPt tin Karaean 
l~uad Köprülü 
Zilıııi Oı·hon 

ı·:~aıl Ozoğu.z 

K ı\HTAl\[ONU 

.\lıidiıı Binkaya 
'l'alısiıı Coşkan 

Hilmi Çoııık 
Hızn Raltuğ 

Nm·i 'l'amaç 

KAYSERi 

!•'aik Baysa ı 
AlınıC'd Hilmi Kulaç 
R'eşid O:ısoy 
()ıncr Tuşçıoğlu 

Ntı:.~mi Toker 
~ad<•Ltin Serim 
. 'n:ıtl Hayri ÜrgiihHi 

KfRKLARELt 

Zübtü Akın 
ŞC'vkct Ödiil 
T>ı·. T•'tıad Umııy 

KOCAgr~J 

ııa~ılı Akca 
~nphi Aı·t<'l 

. \li Dikmen 
llıı·ahi ın Tolon 
Sııliılı Yargı 

lhrnhim Rüreyya Yiğit 

KONYA 

\'t>lı lı i Bilgiıı 
01. Ali Fuad 'rhl'!iO? 
.~hnıcd Jlamdi Dikmen 
~cvki Ergun 

Ali ~fuzaffer <iökcr 
Kiıımn Okııy 

Naim Ilazinı Oıuı.t 

'Pev fik Fikret Srlny 
Al i Rıza Türel 
lk Osman Şevki Uludağ 
ı\lustafa Ulusan 

KÜTAHYA 
Bcsim Atalay 
ı >r. Ali S ii ha Delil ha ı 
,\[uhHs Erkmen 
Sadri Eı'tem 
Reerh Pekeı· 

Alaettin Tiridoğl n 
V Pnit Uzgöl'en 

J •:ınıı.ıllah Barkan 
Nasuhi Baydnr 
~fultalib Öker 
~fenıNl ŞC'vkC't Oıp:ızaı·haşı 
:\Ii h t'i Pektaş 
Osmıın Tnneı· 

Mahmud N<'dim Zahcı 

MANIRA 

Kol'gcm·ral Ali Rıza Adımkal 
Hikmet Bııyur 
Rıdvan Nnfiz Edgül't' 
Osman Er~.;iıı 

Kani Karaosman 
li'aik Kul'doğln 
Yıışm· ÖzC'y 

MARAŞ 

lk l 'ımıali Bayizlt 
Hasan Reşit TankuL 

MARDİN 

Iri'an J<'eı·id Alpaya 
nl. Rt>yfi Di.izgöı·en 

Edih ~~rgin 
H ı 7Jl. F.rten 
Lf:ısnn .M:enı>nıenrioğln 

IUc1LA 

rgeneml lzz uuiıı 'alışlar 



Sadullah Gün y 
<'emal Karamuğla 
llibınii J\ifııhcı 

MUŞ 

Hn.kk. ı Kılıcoğlu 

NI <"iDE 

Halid ~rengi 
Faik Hoylu 
Dr. Rasim l•'et'i<l Tal;ı;v 
Hııziın 'J'epc~· ı·nn 

OR.D 

t mail Çamaş 
Dr. Vehbi Demir 
Harndi Şarlaıı 
Selim StıTr Tarean 
Hanıdi Yalınan 

RlZE 

HRı-;;ın ( 'avid Belül 
Dı·. ~ııiın Ali Dilcııır 
1\{'ını-ılt•ttin Kamlı 
t'ııa.d Rirıneıı 
Ali Zıı·h 

rlüRnÜ Çakır 
2iih tjj D uru ka n 
,\ınirul Ji'alll'i Bnghı 
Naşit l•'rra t 
'ahiha ·ıökçiil 

Süleyman Nccnıi • elmrn 
Me m eel Ali Yöriiker 
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SEYIIAN 

lhuııııı· Arıkoğlu 

!4a lfılınt t in Çaın 
1 H. Naci Eldeniz 
~!'ınsa lşccıı 
Iliimi Uran 
Ali i\Iiinif Yt•gena 

st1Rn 

Rrssaın Şevket Dağ 
.\li Rrzıı Esen 

SfN B 

t 'l'mil Atıı.v 
C'cvdet Kerim fuct'.dayJ 
Jlnhlsi Orucoğlu 

, iVAS 

Ziya Da~ra 
~Iitat Şükri_i Bledn 
Alıılnl'l'ahmau Na.>i l ı•ıııimğ 
Atrr Esenbel 
Şrm ettin Günaltay 
Tiiknıot Tşık 

NPcmrl tin Sı11lak 

Isınail Ml'nıcd {Tğur 

TEKfRDAG 

Rahmi Apak 
l''n:vık Özf ı·ak 
Naınıi Trak 
\ \•mil lTyhudııı 

'l'OKAD 

Huaınntl'l' Develi 
Re sa i E l'işkcn 
Halid Nn.zmi Keşnıir 

Cemal Kovalı 
{ :alib Pckcl 
X[ıuuı Poroy 

'l'H.ABZON 

Ralıım ~\banozoğlu 

~[itat Aydın 

fi'aik Alıınl:'d Banıt.c;n 

Halil ilıutl 'Boztcpo 
~ırTı Day 
nnniş Eyiboğlu 

Haif Knradı>niz 
U mm ıı Sak n. 

URFA 

lliise~·iıı , •mni Coşar 
Razi Soycr 

VAN 
Ihrahim At·vas 
~Hinib Bo~·a 

flokln Ungan 

YOZGAU 

<'elal .\l'aL 
Zira .Arlwııt 

Nıı'l'ı I <_:Öz 

~alim Kol'knıaz 

.\hıned Snngur 

ZONOUlıDAK 

Şiııusi 1 >evriıı 
l•inıiıı gı·i~irp;il 

JTusan Kııı·uhacak 

llfızını .Atıf Kuyurak 
Yusuf Ziya Özt'nçi 
Halil Türkmen 
Ril'at Yarflar 
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1 s lll i 

J>r. U·ıılip 1\ahraıııan 

J>ı·. llü.ıııu •1tiıı Kuı·nl 

J >ı·. Rıza )_.event 
:-\üı·t'Y}I\ Oı·gec\'l't'll 
Cl ı. Aı;ıi L' tlı 
'J'ıılfı t Ouay 
~"ı·ı·l' tnuğ 

Hnif Diuc_: 
J zzet. tnYi Aykııı·t 
ı::ı,fik Üzch•ıııiı· 

Ahıııt•d luıt 

J>r. J rııyrullulı Dikrr 
Jli.isQ·iıı f'alıil Yıılı;m 

~lt·ıııet. Hıııin. Ynı·<lakul 

Halil Onaran 
J•:şı·~·f l>emirPl 
Kon:-eııeı·ııl K t>ıııııl Dıığ-nıt 

Nafi Ahıl' 1 ansu 
'l'!'v ri k 'l'eınclli 

~~·\'ht Raşit. lfutiııoğln 

Hıısih Kilplan 
('nvi1l ( ı·nl 
J•:kn•ııı Pt>krl 
'J'rııwl ( }iiksf'l 
\'ı•ı·ıııPddin ~ahir ~ılı:m 

,\JııııP t Knılsi 'l'eı·ı•ı· 

chfii~t ııl rr (ili) 

Yt>ni iııtilıııp clairrsı 

Antalya 
.. \ntalya 
Aydın 

nalık(•i;h· 

H ursa 
(,'aııkn·ı 

1 >i ya l'lml<ıı· 

Enmnnu 
J•;s]dı;;chir 

l lıı?.iunlt>h 

!lil'eımn 

t,.,ı a11 lml 
Jt-it nıı hul 
l-;tnıılnıl 
!ını ir 
Kın "M 

Kıı·klaı-eli 

Kıı·klııı·t·l i 
,\1 nlatyn 
,\fanisa 
Mnrnş 

~<·.vhan 

'1\• ki n la~ 
' l'ı·ah~on 

'l'tuıculi 

ı· ı·fn 

l~sl<i iııtilıap clııiı•t•si 

nııı·sıı 

,\ğrt 

,\f ım lin 
J:it.lis 
Kütahya 
(:i I'CS\111 

U l'i'a 
Hize 
ı rıı kkfıri 

~iiı·t. 

• \n kaı·a 
Kn~lıımoııll 

<.':uıkın 
l'ı·fıı 

.\Tım! in 
, \ ıı loıı·a 
.Ağı· ı 

1 : irNm n 
Ditlis 
.\l'yuıı h . 

.\nt ıılyn 
·"iğ-dn 
) 'ozgnıl 
Bdiı·nn 

Bingiil 
HP:vhnn 

.. 

Aşağıdaki 6 zat ise, VII nci Devrede 
mebus seçilmiş olmakla beraber, evvelce muh-

telif Devrelerde veya İstanbul Meclisinde 
mebusluk etmişlerdir. 

J'ı•rl "'' Ett:ioğln 
.\hııH•ıl ~tiiııiı· l~ı·lıan 

ı: 1. ~(' fi k 'l'iiı•sa n 
1 liisnü Kııı·tel 
lliılet. Hıığu·oğlu 

~rvkd .ı\kyuzı 

Hıılıhsit· 

Hunıa 

lı;cl 
1staubul 
.ı\rnlatya 

O rtl u 

( 111. DıdılH:sir) 
( lstaıılnıl- 1\". Hursıı , lll. Bnl'sıı) 
(V. DNıizli) 

( ll f. .Zongnlılak ) 

( lstaıılıul - ll. ~~ı·znı·tıııı). 
( Ili. Ye TV. Oı·dn) 
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Aşağıdaki 133 ııa.t ise VII. Devrede, ilk defa olRrnk mebus seçilmişlerdir: 

Af<'YON KARAHlSAR 

İsmail .Uakkı Baltacıoğlu 
Dr. Ahmed IIiinıid ~elgil 
Ali Taş-kapılr 
Suad Yımlkoı· u 

A0Rf 

Rıfkı Ret'ik J>asin 
liüsanwttin TnğM: 

.\i\l.Af!YJ\ 

Zeki 'fndıan 
Ali Keıııul Yiğitoğlu 

ANKARA 

M ebrUI'e Aksoley 
nrfzt ORu?. Reketa 
Ilaşit Röreltc'i 
Aı·if Çnbukr~ 
~Tihal Kıı:rn ; ı i! lu 
lrnllil i\'u<'i ;\Tıhı · ın ~ ln 
Zi:vn Yiiı ·iik 

Ai'\'1' ,\ LYA 

1 f iknwt 'l'urhfl.n Dağlıoğlu 

AYDi r 

01. R..-Fet Alpırıaıı 

HALIKE~ll{ 

Hul(ısi K iiı·üklet· 
lliknıl't 0ı;at 

BJ'LBC1K 

Ahnıed F.st-n 

BINGÖL 

T 1 · a ıaın Banguoelu 

BITLlS 

M"uhıar Ertan 
Billend Osma 

BOLU 

1 [asan Şükrü Adal 
Hıfzırrahıııan Raişt Öymen 

H UR DUR 

:)ekip Engineri 

nuR~.\ 

Aziz Durn 

ÇANAKKALE 

. adık Tahsin .Arsal 
Ha.laha.ttin Batu 

Ç:ANKIRI 

.Atıf İnan 

ÇORUM 

lTasnn \ kcloğun 
D r. f'pııınl Alpt• ı · 

.\"ıı i ııı .\ tnlny 

DENf7ıLf 

!·'ai k .-\sal 
::\Taili Küçüka 
I> ı·. flPrver· Kanı il Tokgöı 

D hT .A RilAK LR 

< )xııınıı Ocak 
Keıııa 1 Şenele 

Menı<'ıl "Bılir .\ğaoğnllarr 
l<jkrem Demiray 
Mnllnnıl Neclinı Gündüzalp 

EI.ıAZH) 

Hasan Kişioğlu 
İlısan Yalçın 

ER.JlNC.AN 

Behçet Kemııl Çııtlar 
Feyzi Halfegil 

ESKtŞEHlR 

Yavuz Abadan 

HAZİA.NTEB 

C'ı>ınil Said Barlas 
Dl'. :Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 

.\yet Sayar 
:\fı•t>nıi Ostcn 

HÜMÜŞANE 

Recai (füreli 
Cııbiı· Selek 

HAKKARl 

Ali Reşad Gök ·idan 

IlATAY 

• \ li ~" 1 lı nııı l)p ni ııı 
C: 1. Ey ii p Dmı1 k tın 
ı ra~i'llf' Tlgaı~ 

1ÇEL 

Şefik 'l'nğay 

JSPAH/l'A 

Ki\Zltn Aydar 
( \•m il Tiizenıen 

IHTANBUJı 

< 'l•lıil gsncl Aı·ı-.e en 
l>ı-. Unlip Alnç 
(;' l'it narnal 
Y t•lı bi Sarıdal 

.M ün ir Birsel 
Esad Çınar 
Ekrem Oran 

1ZM1R 

Dr. Kaınran Öl'S 

• 



KARS 

Gl. J Jasan Dnrntloğaıı 
Dr. l<~sııd Oktay 

KASTA·M NU 

Harndi Çelcn 
Dr. Fahri Ee<'dt 
Ziya Orbay 
Tezer Taşkıran 

KAYSERt 

Mustafa Kemal Şatrr 
Muhittin Taner 

EIRŞEHtR 

Fuad Çobanoğlu 
FAİK SELEN 
Şevket Torgut 
l:brahim Turan 

KOCAELİ 

Gl. Mürsel Bakü 

' 

Dr. Fazıl Şerefeeldin Bürge 
Refik Iı'enmen 
Sedad Pek 

" 
KONYA 

Muhsin Adil Binal 
Hed:ııl (.: nıııı · al ı 

Dr. Sa di Irmak 
Uulki Karagülle 

KÜT.ARYA 

Hnlfıhaddiıı 1\ntııııııı 

I1amirl Pekcan 
Oru cr De(lrettin Uşa klr 

MALA'l'YA 

Dr. 'afeı· Özeiçi 
K mal Sayın 

• 
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M.A.NlS.A. 

İsmail Ertem 
Dr. Saada Emin Kaat(jılar 
Haldun Sarhan 
l!.,eyzullah UsJu 

Ahmet Hanıdi Tanpmar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MIA:RDİN 

Dr. Aziz Uras 
Ldtfi thkümen 

:MU<lL.A 

Feridun Osman Mente.şcoğlu 

MUŞ 

Kamil Kotan 

Nt ö-DE 

Rifat Dolunay 
.\rnıııı (lıılaııti 1\ııılnnnlu 

Hüseyin lDusoy 

ORDU 

1>1'. Zt·ki .\le-.;nt HNwı· 
1\Iuamrner Y:ırnnhıyık 

RtZE 

'J'alısiıı Bekir Balla · 

RAMSU 

Nasuhi I~tzurnmlu 
Nail Özhızcu 

SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 

SllRD 

Saffet Tuncay 
l3ebçet Türkay 

oc' tN OD 

lk Bahaddiıı 1\.ökdPıııiı· 
tsmail Hal)ib Sevük 

StVAS 

Jsmnil Hakkı Ba§ak 
Kômil Kitııbcı 

He~nt Şf•ııısettiıı ~ii'I'L' 
.\ lJid in Yurdakul 

TEKİRDAG 

Eınin Ata<; 

'l'OKAD 

Habri Çelikkol 
}{efik Ahnır.t Sevengil 

'l'RABZON 

M. Süreyyıt Ana mm· 
Lfttfi Yavuz 

TUNCELl 

1 ı asan Ü<:öı 

UHFA 

K ii zıın Rerkeı· 
l~sad 'fekcli 
Huıııl Tüıııal Yrtkin 

YOZOAT 

1\Lılıınut Alpak 
Yusuf Dny~u Karsiroğlu 

ZONGUTıDAK 

Ahmet Gürel 
Şeref 'l':ınsan 



.. 
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Diğer taraftan., VI. Devre mebusla.nn

da.n şu 74 zat, bu son 'Seçimde C. H. P. ta.ra-

İzzet Akosman 
Rifat Araz 
Aka Gündüz 
Dı·. Taptas 

Türkan Öı·s 
Dr. Şakir Şenı>r 
Xazıııi 'l'opı,:oğln 

Rahmi . rl<•uk 
Feyzi Söz<';ıcı· 
İJilmi Şcı·t>metli 
Lutfi Göı·en 
Emin Yerlikayıı 

Mcnıed Sanlr 
N •vzııd .Aya.-; 
Ziya Ge"her Etili 
A vni Yukarll<; 

Faz1l Nazıni Riikiin 
Şakir Baran 
Süleyman Köstek~ioğlu 
Fııhı·i Akt:ıı kot~a A kt:ıı 
'l'ahir RPrkay 

Dr. f3ükı·ü ~Jınf'tl 
V'<>li N<'rnı•t Sünkitnv 
Oı:ırnan Tı,m . 

Ahmed Aksu 
· :rm·i Pııı~arba~ı 

Yusuf Ziyıı Zarh1ın 
Ahdutlnh Mıırsaloğht 
.\hmt>ıl )vat•ık 
Rt>ııı zi Ün Jü 
Ah ini 11 Dı"re l' 

1\fııtnPd Aldenıit· 
Kabraınan Arıklı 
tiıneı· Kiintay 

Dr. '1\wfik Aslan 
Muluıt·renı 0elfi1 Baynr 
lJ n cc ı· Di cl ı> 

Afyon K. 
Ankara 
AnkAra 
.\nkara 

.\ntalya 
Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Ralıkesir 

nalıke ir 
Bolu 
no !tl 
Bm·dur 
Rm·sa 
Çaııakkal<> 

Çanakkalıı 

<~ankıı·ı 
Qornııı 

(:oı·ıurı 

Denizli 
D<'nizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Eskiı,ehir 

naziantep 
naziııntep 

11ümii~ntıl' 

ITa tıı~· 
l ı;el 
1Rpıırta 
lstanhul 
r 7.111 i ı · 

l :U'R 

1\:ıı•s 

Kuo.;lııtııonu 

Kast :ınıoını 
1\ n ~for ıı mo ı m 

fmdan namzet gösterilmemişlerdir. 

Salih Turgay 
Bürlıanettin Denker 
Harndi Kuleli 
Hazını Börekçi 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 
Or. Hüseyin Ülkü 

Orgl. Ali Sait A.kbaytugan 
Dı·. 1'\ıad oı·nğıııan 

İ?.zet Erdal 
T<luıt Gökbudak 
nalip Gülteltin 
IGızıın Gürel 

Kıizım Naıni Duru 
Refik İnce 
Asını Tümer 
Hüsnü Yaman 

~Iansur Bozdoğıı ıı 

:\[emed Erten 
.Ziya Kayran 
Şükrü Ataruan 

Naim Erenı 
Dr. A hravnya Mormaı·Rlı 
Hüseyin Ekşi 
,\li Canib Yöntem 

ııu eni Barkın 
'J'pvik Tarman 
~iıH11ı Tekelioğln 

<'enınl Aliş 

Yusuf Kemal 'l'ı•ııgir Pnk 
Heınr.i ('imr 

:'Ir <>ı·~ u be ntil'lı>~· iik 

~ıt1a .~\tane: 

Hıısip Ahml't Ay!ıımı 

llııııııl i lküıııeıı 

RPfı>t ühren 
llırıılıinı Ett>m Ro:;.kml 

Kayseri 
Kırklareli 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kn·şehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konyıı 

Konya 
Kon.va 

Manisa, 
Manisıı 

Manisa 
~'[ani ıı 

Mnrıış 

Maraş 

}faraş 

Iuş 

Niğde 

iğde 

Ordu 
O ı· du 

Samsun 
Sııyhıın 

~Pyhan 

~i no lı 

~i no h 
Rh'tı S 

RivııR 

'I' o k :ı t 
'l'oknt 

'l'rahznıı 

rf :ı 
?;u ı ı ~n ]fl ıı lt 
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Atağıdaki 30 sat ise, O. ll P. ta.rafmda.n 

mebusluğa. naanzet göste~ olmalda. bera.-
ber, seçimde ka.za.n.a.nı.a.Dll§la.rdır: 

Vll nci Devretltı 
VI ncı Devred namzet göstcril-

lı:ı m i intiha.p dairesi diği yer 

Han~a Erkan Afyon Kınnlıisar Afyon Knı·ahisııı· 
tsrnail Hakkı .M:wncu ~\ıııasya ,\masya 
Dr. Münir Soykan Antalya A11talya 
Zeki Mesut Alsaıı Diyarhakn· Diyarbakır 
(jahit Çubukçu Diyarbakıı· Diyarbıı k ıı· 
Faik Kaltakkıra.ıı ~dirne Edirne 
()sman Şahinbıu,ı Edi rm• ÇanakkalP 
Fethi Altay ~lhığ ~Jliizığ 
Salih Başotaç Erzinl'an 'l'ekirdağ 
Safiyüttin Erdem Erziw\aıı Manisa 
Yusuf Ziya Özer Hskişelıiı• E kişehiı· 
Memet Tecirli TTafııy Hatay 
Kamil Dursun fz10ir İzmir 
Nazmi tıker !zmiı· tzmh· 
Reşat Mimaroğlu t?.miı• İzmir 
Etcm lzzet Benice Kaı·N !stımhul 
İbrahim Dıblan Kıwnrli Koen<'1i 
Iliilieyin Rahmi Gürpınar KiHah:nı Kütah~-a 

Vasıf Qınay :\f n la lya Mıılııty:ı 

Keınan Örcr M:nıisa Maniım 
\·unus Nadi Ahalıoğlu 1\hıiila Mı.ı.iila 
Naki Bek.man ~iirrl Seyhan 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil Ri\·as Ri vas 
Yahya Kemal Beyatlı 'J'ckirrla~ 'fe kirdağ 
Şc>rif Bilgen 'l'ral):t.nıı Eilirııe 

Sami Erkmen 'l'uııet•li Manisa 
IIaydar Riiştü Öktem 'l'n ııeeli hmiı· 

Iitat Yenel 'ruıwcli · istnnhnl 
m. Ahmet Yazgan l'rfa KnyRcri 

YPlet İzbudak Yozgncl Yozgad 



2. Sayın üyelerin intihap daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensup oldukları fırka. ve encümenler ile bazı kararlara verdikleri 

reyleri gösteren cetvel 

Işaretler 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Ret demektir~ 

M Miistenkif demektir. 

+ Reye iştirak edilmemiş oldutunu gösterir. . '• 

1 İstanbul Meclisinde de azalık edilmiş olduğuna işatcttiı·. 

B h hanenin yazıstt ve i.~aretsiz :ani boş bırakılnı)ş olmast, o haneye ait bilgi cl<lc edi
lemediğini gösterir. 

' ' 
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ı ı::s .Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler .. Evli olub olma-

ll 
l=' 

İntihabdan enel lıl eD.Illb oldulu lfeD.Illb old~ N . vakittenberi ~,1:1 
dığı Ye ka ı: 

aon mem11J'l-
ıeı.ı .... . 

~ 
!ntihl!b daire i I mi Doiduiu yar o "" Tahlili Bildiği diller lhtıauı E&erleri l1mt rltbtllri yet veya meslek ve meşguliyeti br b eneiimen m{'lms olrlnğu (l!'l-1:1 ::lluYazeıı<'i (Şo~e \'C Köprülf'r (İ ı:ra ' Vt-killl!ri 

1 
O.! cuğu bulunduğu uınumiy •) kanununa k) Hl'yı •tiııe itıınat) 

t ( 
kanunu : 4420 kanun : 44~7 karar : 1 !l30 

ll 
11/yun kurahi~ar l!'lıııayıl lJ. ı ::ı ı t nl:wj:tl u 1:-.taıılml 1 SI-Ili f'"ııi\t•n.ilı· 'rıı - Pı·aıısızı•a ,\r ı-ıa ı-i f f ~~ IS)' O· ~os.1 olu .ii H~ frl Profesör }}, li. J (~ lll"\! k Di l, Tar ih YP 1 'tı;:!nı (Ya ]•\ı kül- c. H. P. illaliye VII· (Af~on K.) + K TC ı 

.1 

hiiyı• şulıcsi \' l' lııg ilizl·e lo,ji, ıwıfpg·o,i i ) ı-ır!'{·~ .. ail yüi'df'ıı , tııHirıılc Pı·ofı•s; ; , .. . 
ı 

!':ı zla t'S<'l' . . 

1 laydar (_'pn; ı·l .\J'yon Kaı·alıisar· ı< !)1 ~\(i.iJki,\'P Pı·aıı"ızı·a, iktisal \ ' (• t ('!'- -
. 

E\'li, 2 ÇO<.'ll k - l·~rznı·mıı :,\lnari.f ı:ııniııi . c. H. P. ~L lL Tctkikı III - VII (A•fyon K.) . • h: + K 
lı i~' U . 

Ali ( 'etinkaycı Af,roıı Kın·nlıisııı· 1878 1 fııdıiyt> I· l'~UlSil.t'l\, • \skE>l'lik - - E,·]i, 1 ı:ıwıık .\.n alık ııııııtıı k ası koıu ll ta ıı r. c. H. P. • ·ana . {lstanlıul ) , 1( K K 
lng-ili;r.(•<ı 

I (K. Sahib), . 
' . II -\'II (Afyon K.) . 

- . . ·-- • ı 
Aıııeı·ikaıı kcılcji 

. 
EYli, ~ ~ocuk Mersin Beleıli~ e üycı;;i . V • V ll (Afyon K .). .\fı·hrnre (löıı ll~ Isi an httl 1900 Fı·nıısızC'!L - - - c. H. P. Xufiıı K K K 

Jngilizı·e . ' 
: 

1 - '< 

____ ... 
----1 

Dı·. ,:\hıııed Hı'ııııiıl, 'el ril tsıaıı hul l!J02 'l'ı fl Fı·ansızca 'l'ahH hf't Y rl,:ıl m nı hak- - };,·li .\ ııknnı D cı· i \ ' t' t cıınsül ılisııaıı- c. H. P. Ziraat VII (Afyon K .J. K + K • . . 
I-ı nı la etüL se !'i ha., ta hi lıi. 

-
. . 

Ali Ta:;;l\apılı .\ fyon 1\ııı·ahisıu· 1895 • Hukuk - ı fıılnık - - E' li,:.! c_:oı·ıık (', IL .P. ,-iliıypt i ıla ı •ı• lı(·yeı i c. H. P. ~\r;r.ıılıal VII (Afyon K.). J( + K 
n• isi. • 

- - ----------- -
tstaıılıul 70 

Ermenice, Rum ca, 
ik- Evli, 1 çıwnk llsıııaıılı na nkıısı ıııÜ1l'kl1 i1 (Müstakil) 1ktisat (Afyon K.). K 1 ı ;pı·~ Tüı·kcı· 1 O. ala t asaı·ny \"1' Fı·ansızca, İngiliz. Dm ı k~wı lık, - - lll ii.- V- YU K K . 

ce, Almanca, ltal-Roherı. Kole.i yan ca, t ~panyolca. 1 i~at V(\ ınal iyt• dürü. 
1 - • . -• 

1 • 
~uad Yürılklırn fstanhnt 1!10;1 Diş tuhihi ıııt•k- fıl•lPdiyı•cilik - Evli.l ~lll' ll k Tiı·nrı>t YPkiıleti Propııgaııdu C. H. P. 11ahiliyo YII (Afyon K.). 

. 
K K 1{ - Ye -

• 1 e lı i (Ktsıııen} id u re • ~d' i. 1 

. .. 
Ağ n JTalicl i layrak tzmir 18~2 ı f ıı.ı·lıi Yl' - A:-.krı·lik - - l:\' ı i' 2 ı;(lf'tl l;: 'l'iı•ıı l'l't. c. H. P. ·- III- V ("Bayizit), K K K ı . 

VI - vu (Ağrı) . 1 . . 
Rıt1cr Refik Pa. in !stanbul 1890 Soı·hou Üniver- Fransızca, Diplnınaf.li - - B\'li, 1 ı_:(wllk ne.vnıt. na ş kcııısıılosu. c. li. P. Horiciye VlT (Ağrı). K K f( 

sitesi tari1ı şu- lngj]izce, . 
besi 1talyanca . . 

llüsanıettin Tugaç Ilasankale 1889 Harp .Aknılemisi 
A bmm c ıı, • 

Askerlik İran ve ordusu, Dul, 2 ı,jlırnk Dahiliye \" ekıi !eti SeferLerlik C. H. P. Milli Mücl:ıf11a VII (Ağrı). + +. K ve - . . Fransızca, İran Azerbaycan'ı 
:b.,a.ı·sca 

i ıl at· e tetlcik raporu mütlüı·ü. 

-- . 
.imıt.,y<ı _ ·aiiz k tın ,\ııınsya 

ı 
187!) Hii)t i yı· - Hı·h·diyl'ı·ilik - - El•li. ..ı (;IH'Uk • \ ıntısytı ] h·lerlin.> Reisi. c. H. P. '. Yo Lııhi urlnr IT- VII (Amasya). K K K 

. . . 
' 

'rıp faküllt·si -
Zt·k· 'l' n r lı n n ~[eı·zifoıı ı 9-! 

Di!1 •ilik 
Fraıı!'lızı·a f>i ı;ı lnbihliği - - Bvli, ;J <_:oruk • \uıa:oö,nl l>aiıııi Eııdinwıı .·hııxr. c. H. P. :4ılı lı at tır (Amasya) . K K 1( 

_j şnhesi 

- - - - - - ' -~ - -- -·= - - '-
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o tma-
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler >tıc Evli olub ::: 

"'.Q dığı kaç 
lntihabdao e vvel son memuri- Meosub olduğu Mensub olduğu '\e nı ki tt ı•nlıeri 

( Sm;e \ 'C Köprüler 1 
. )bQ •jll'lll Te ço-

lntih:ıb d1tiresi !sm i Doğduğu 7er o .... Tah.aili Bildiği diller thtıauı Eaerıe-.-i nmı rütbeleri yet veya meslek v e meşguliyeti fzrka encümPrı m('hıı" ,,Jılııii;u (1!14'{ ::.\Juyazeııei (lcra Ve killeri • o <IS euğu bulanduğu ... uınumiyt- ı kıııuııunıı. ek) Heyetine itimat) 
[ ı 

. lwııuııu : ·ll20 ka mm : 4427 karar ; 1:330 

li 
l(laı·e Riz<• ;\lııhı~ıırnfl. 

. 
Aması/ll Esnıl -nı s Aınasy:ı. 18 3 1lülldyı• Fı·aıısızeıı, - - Evli, 2 ~ot•nk c. JI. p _ - IT - VJJ ( ..:ı. r.m~.,-a ) , + K l( "' 

İngilizc· e, 
. . . . . 

[<;t·ııu•ııice . - . 
• 

1 -Türkiye'de or- -
• \li K••ııını Yiil'itııi!ht .\wa. ya lDOl Yüksek orman ~'\.lıuauca, ( \ıııılltl<'ılık mar.cılığın tPmcl- Pı-ofe·öı· l~vli. :3 ı;i1cuk 'ı ii kst'l> Zinıni Eııstiti.isiiııde c. If. P. Dütı:e VII ( ·\m:!Sva). 1\: K K 

lııt•kh·hi Fı·nusır.c·a leri, şartlan ve ku- Pı·o fesiiı·. 
rulut'u. 
~-Türkiye ikti sa-
diyztında ornıann~ 
lığın yeri ve cheı~ı-. . miyeti. . 

.lnl:ıım M ('lıl'lll'(' . k~ııle~- St>lfı.nik 1903 Hukuk • .\ lıuanc:a az l fuknk - - B' li ( '. ] ı. P. ('aııkaya uc ağı Rei·i. . c. n. P. l\rnliye V ll (Ankara). + + K 
Fı·~ llS! V.(' Cl 

1 . 
---- -;-

. lll. !\i lı at .\ınlmış · 1-'ilibe ı~ iS 1 fal')ı ~\ ka demisi Prausıwa .A · l\eı-lik - - EYli, 1 f:•ı~·nk Eıııt>l' li Koı•gencı·al. ' II. P. . .\ı·zuhal VI- VII (Ankara). + K 
K 

.Az Al ınan ca 

-- - . 
l·'ali lı Hıfkr Atay . • • . 1 taniıni ] 93 Eıl(•hiyat J'akül- Ft'l\llSJ Zt'fi. .:\Iatlınııt Biı• ı:ok eser - Evli, ] ı;ot•nk 1: :ı zet c ilik. ('. li. P. IIıı rit·jyc II - I V (Bolu), -H + I{ 

1e~i • \lıııaıwa sahilıitlil' . V-VII (Ankara). 
. 

--------- -;-

Un f'Ül filnu n t ıı.-
nelkis 1\ııyk:ın İst atıl.ml lı !l!J Fı·unsıv.ı:::ı. 1faaı.·ii - - l~vli, ::! <,:ocuk ı\ııknı a Kız list•si 'l'ıılıi i yP ıııu- C. TL P. Iaıı ı·i f VI - VII ( A ııkara). K K ]{ 

1• lıii~-t· .,uhesi 
alli nı i. . - -- --- • . 

. \ ri( Bnytm !::.tanlınl 1 ' j;) ] faı·ıı .\.kaıll'nı isi Fmn~ızea, Asl<eı·lik, 1 nua - - 1 >nl. 2 <;o nı k :\aria VPI<:ill'1i "ıu ... ı('~an. ( '. ır. p_ 'nfia V- VII (Ankara). K K K 
• \ lınanra Işleri . ' --- - - -. . 

Hı t'zı ~ ığouz Helm ta 191 t J Iuktık 
. 

Frnıı~ız<•a. Iktisat. huknk G ll~lik YC di- ' E\' li, :J çoı·tık lkt i sat \"('ki\ll.'ti ı~ :\ ıüftottişi. • . 
_ \ ııknı·, • - ] J. P. 1ktisıü VII (Ankara). K K ]( 

n~ ın :ı llıuat ğer ı ı ı ecmual ın- 1 (~l iistıı kil) ' 

. • da ınakalcl ı· 1· ' 1 

ll Haşit Hiirekçi _.\ ııkara J90l Yiiht'k ıııi.ihcıı- Almıuıca. .M iilı t nd is - - Edi, j çocuk ~eı·1H·~1 inşmı1 mi.ihendisi. ( ' II. P. • ,. a fia VII (Ankara.) . -r +. K 1 

ı : d is I·'ı·nnsızca. 

ll 
. . - . 

Arii f'ulıııkı;tt :..ııkaı·tı 1 !)0!~ Lisıı (Kıstuf'n) _\ z _\ lı n n ııc•a 'I'i ı•aı·ı>t Ye . - - l<;di. -l çocuk Auknru rınnmi a l t"•lis y C. I L ' Il. P. Aı·;mhal VII (Ankara). K I{ K 
ı 

. 
\'(' lnısmıi YC 1-'rmısızC'a ikt iı;nt 1• I'. ldHe Heyeti \zasr. . 

' 

. • . 

ı 
J ı'en:i Vnlılnl !fn~·ıı ıııııa ı ı "\ı ~ :\Iii ll< i ,ro Pn:ı.ııst7~cn. }dare, iktisat. - - Edi. :-i c:ıH•uk lspnrt n \ 'al isi. . 

( 1_ TI. p_ Dıı.lıiliye· VI- VJI (Ankara). K I( K . l 1 •? . 
1 !':ı· nı t•ıı iı · e ın:ııiycı . . 

-" uaıııuıl't' T-.ı·i~ 
ı ltı ı- l\ 

lSD i t'ıı i\ l'l'si1 l' Hi- r· ı·aıısı zı·ıı. H:ı ll ı, IH" ı lı k - - T~vl i . ..J. ı:o<:uk ı nııııl\ıısı l·ıııuııı .\1 iiıliiı·ü. ('. IL I'. lktisnt V- VII (Ankara). K K K 
~·nziyı· ::-ıılıı•si J ıı~ilizı·ı• 

IL . . 
ı- Alınan ·a, 

1~llll•t luiiııü 1 zn ı i ı· , 
ı..-ı: ı fnı·ıı .\kaıll'ıııisi H ı• is iı·ııııılı tıı• Faln-i müılerris J<J\'li, :3 çocul, f;Pı_:ı>n Dt'\Tt'ılı· Yİ lll' .\ ıı l\n ı·a ( 1. ır. p_ I (Edirne), 

Fransı zca. 
- + + . + 

'\ l~lııts\l lınlunt!yudn ı· ı lı. ll -V (Malatya), . t ııg-ili;:ı-c· VI- VII (Ankara) . 
1>-- --- - -- -- __._ - .-- ~~~ ·--~-- ~-~· - '=-~- ~ -- - - ~ -- - - ---- - - --- - ·~ - -- --- - - - -~ 
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.Bazı kanun ve kararlam verdikleri reyler ıE"li 
Evli ohlP olma-

'":l,.c: 
thtlsası dığı Ye ka~ ı,:o- İ11tihapdan t'\"YPl iııemuri-

:\lensnp olduğu J\lensnp olduğu Ne vakit.tenberi 
( 1 !l1a M uvazenei 1 ( Soı;c ve .Köprüler 

j 
Jntihap I mi Doğduğu yer 

>bO·-
Tahhli Bilıliği diller Ilmi rütbeleri on (İcra \' ıekilleri 1 dairesi o ... E crleri fıı·ka encüınen nıelms olduğu oz <:.uğu bnlnnduğu ~-·~ w ya mesle'k \'(' nw1iguliyeti uınumiye) kanununa ek) H•yoHuo iHm•t) ı 

kanunu : 4120 kanun ; 4127 kara ı· ; , 1 :J~O 

.lı~/i(lrd ' ~ 1 i hal Kayao)!ln Gnı;üp HW:1 1 fıılmk HuıııC'a nı linkul - - nektır .\ nıknt. (Jlüstnkil) 1 kt isa t VII (An kura ı. K K K 
l•'ı·aııstı('a • J . - -. • He Iii Xaı•i ~lıhı;ııı;!ln . \.u kara 190:~ Lise 'l'iı·cıı·pt, ,." lıc- E vli Tüı•<·nr. c. H. P. Di. :.\lnhnsebat Yil (Ankara) . K 

. 
K K - -

sap iışleı·i 

r-- - -
ı 

Cı k u u • n ~\.nkara 1895 J fukıık Fransızca Hukuk iışleı·iııde (Ankara). . K ~ltiıııtıı 7. - - E\'li, 2 ~(H'ıtk • \ ,nkat. c . H. P. 'Te kilıitı Esnsi~ e V-VII K + 
ı 

- - ~---

Iı-ı t a,ııhul \'<' Pı:ı. 
. 

Ziya Yiirük fstanlml 1901 l''t'(Lil!';IZ('U J fuknk Evli, 1 çoı·ult ( k1 iı·WI \" ektdı>ti l lnkıık ıııüşu- r·. Jr. 1'. .\ ı1liyll VJI (Ankara) . K K 1( Hukuk fa- - -l'IS 

ı 
ı k ii! tt>let'i yjı-j, (:\Iüstakil) . - --

.K nuıan .\.ksoy Hukuk 
. 

• bt/(1/ ya ..Antalya 1890 - - - Edi, ':i ı,:ovuk . \. ' ukat. - c. H. P. .\<lliye IV- VII (Antalya) . K K I( 
(İbrarlr) . . . - . 

Hikıııet T. Da~lıoğlu Antakya 1900 Dunapcştf' Yük. 
Arapea, Alman-

Ark('o]oji, Bdi, 3 ~ornk Y ı.>nikapı O. Okulu w Hnğazi«;i • H. P. Maliye YU (Antalya), K K K ca, Frausızca, - -
Sn. O. . 

Mrucarca 
Maarif Lise; i Bd e hi) at öğre1nıeui. ,, 

, 
Dr. Galip Kahrnman Korkudeli J 8!'1:3 1'ıhhiye Fransızra !ı:: Vf' zührf'vi - - BYli, 0 ~oruk ( '. JI. r . ~\ııt alra l (1ıtl'C TlC'~·<'ti c. H. P. ".H aliye IV- VII (Burl'a) . K K K 

1 hastalıklaı• Reisi. • 

Dr. ·II üsaı ıu.>tt in Kı.ual fhradı 1879 Tıbbiye Fransızca, 
Tababet (1ç has- Vrreın teşhis ve 

Pııoft•sör H-di, 3 ~ocuk KıJıhat. y 1çtimtıi )InuYenet c. H. P. S. 1. ~1 ıuıvenet V (Bayizit), + K K 
.Alınaıı •a 

1nhklnı·ı, Bakte- tedavisi, Emra- , ... ekfdeti }lüstt:>ş:ırı . vr- vn (Ağı·ı). . 
riyolo,ii) zıintaııiye V. 

Tnyinr • rikmen lluzianteb ] 8!)2 Husıı.:ü Biraı .\hnıınca Ziraat Ye ti- - - BYli, ,j Ç0<'11k Hatay DeYlet Rci:-;i. c. H. P. l>ııhiliye V_ VII (Antalya). + + K 
NlJ'pf, . 

Hukuk, K Xııl'lıllah E'aı ~ltllll..' l' l zıııiı· ı ~!J!l 
Berlin 

I ktiımi Yüks!'k Ticaret ~\lıııaııea, YC ban- Türk ekonomisinin lktiMt doktonı EYli, 1 çocuk 'üın rlıaıı k -lllUill ~I üdürü. c. II. P. ı:iit~l' VI- Yil (Antalya). K K 
mi!kt ·lıi, Berlin ve ana usulleri adın. . 
Frankfurt A/ M Fnııısızecı, kıtı•ılı k da Almanca bir 

üniversiteleri f ııl-!'ili7.l'U tez . --- -
Dı·. ( 'ı•wal rrnııı·n t ... tnııh,ll lf\':l ır ı lı h iye Fı·ıuısııı·a 

-
( IJH'l'll (\}ı· - - Evli, ~ ÇOC1lk Tahalıt:>t. C. . II. P. 1 [nril('i,Ye III- \ 'II (Antalya). K + l{ 

J J 

-- ı -
\ . 

] >ı·. l (nll'ısi .\.la la:;. !ıey:;;c·hiı· 1 '8~ Tıp l''taıısızea r >cı Jıill - - l~Yli, ~ ı:u<'tık ~lü1Pkııit. ıllimlay, :st•ı·l ı ı•st hııkiın. C. H. P. - y- \'1'1 (Aydın). K K J( 
_ı ıJrlın . 

1 

-~ 

r:ı. Hı·fı·1 • \ 1 puıaıı t "tııuhııl ı 77 1Iaı·lıiy 1• ~\lııı arı c·ıı, .ı\-;keı·lik, idare - - l:ck;iı· 
. " 

Eıııı•kli ( ıülll'l'!l ı. c. H. P. gü lı-ı· vrı (.\.~·clın). K K 1( 

V nı ı ıs ı )'.('1\ i 
. - -- - - . 

ı >ı·. ~ı nr.lıaı· (: ,. 'lll t'11 .\,rılın ı Hi T1p Fransızca Tıılıııhl't - . - gdi,:; ı~oc·nk Lhıktol'lnk \'l' ~iftı;ilik c. H. P. - ı- vn ( Aşrlııı ) . K K + 
ı ı_~ ' 

- -- = --=- ~- - - - -~~ - --- - ~-~ - - - - ~ - · _ı __ -----·-. _ 
~ -- -~--

' 
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~ ~-~-~ ·- ~- ~ - ~- - . -~ ;ır - Evli lntihabdan evvel Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyltr j ~ olu b olma- son memuri-
Mensub olduğu :ı 

yet veya mesl.-k ve meşguliyeti Menaub o lduğu Ne vakittenberi 
1 (Şose ve Köprüler 

---'"::.cı dığı ve kaç ço-lntihab dairesi ls mi Doğduiu yer )tıı) ·- Taluili Bildiği diller th tı.a ıı.aı Es~rleri Ilmi rütbeleri fırka eneümen mebus olduğu (l!JJ3 1\Iuvazenei Heyetine ıtimat) ~ '" cuğu bulunduğu umuıniye) kaııununa Pk) ( İcra :•ekillcri . Q!l 
knnunu : 4420 karı u rı : 4-127 karar : 1330 

ll 
-

-ı wl w .'\ ııı·i ı .iiktept· • \ h.,. ki ı f,!) :-;p]:iııik Zim at - Zinıa1 \'P har- - Edi. :ı ı;ı~t•nk Cnınııı i llH.'l'lis ii,n-:--.i. c . H. P. Ziraat V-VII (Aydın). K 
. 

K - K - ._ıul•kt •lıi . HlliC'IJık 
ll 

ı - lstikl:il Li-.;t•-.;i :Jiiidiiı-ii. 1:--.taıılınl 
li .\~ iıh :-;ı ı-ı-ı ·Lı·n·nıl Hııdıı:-. 1'-l!l-t Oııiv1·ı·sitl' T•:(lt'- Fransızca l~clı·lJiynt. ııın- Mnt Inı 1 t•:-;eı· - ı r;tH'Uk 

ı·:ı·kt•k Lisp:-.i Edelıiyaı nıuallimi. C. H. P. ~ VI- vn ( Aydıu). + + 1( 
lı iyat t'akül1esi arif, pcdngo.ii . 

Eııı iııöııii lfulkt•\'i lh•isi. -- . - -
J >ı· . H ız,ı Ll'H'IIt Gi!·iıi l c'9:~ Tıp l•'ı·aıısı zca . 4\1- 1'ul ı nlırt - E,·Ji . Seyhan !:--\ı1ıııa E ııstitÜ-;Ü J, iı bo- c . H. P . - V-VH (Mardin). + .ı. K ı . 

ınall'ca, Ruııı.ca ı·nfuyıı ı· :)efi. --· -- ----- -. ı--

• \cl nan • ft•ıırlı•l'l':> • \.şılııı ı.sm1 I hılmk fııg-ilizce · (_'it'tc;ilik - - Edi. ı C:OI'Uk .\ydın ~ '. 1 f. 1'. \' ila,\ ı-t lle~ ı:ti c. H. P . l\Iali.rr IV- VI (Aydın), K K K . 
lı l:ı l'l' Hc• isi. . 

-- -- - i 
lJ,ı/ıT.-,~ir M nznftt>ı· Akpııı:u· H rı ıl o:.. 1 92 Rezn et m >ktebi Eczacılık l·~d i. ~ (;cwnk ' J~czacı. c. H. P. IV, VI- VII (Balıkesir). + ı - - - - + K 1 . 

-'- •' 

' 

ı · - - -
l ı (hmınu • "iyıızi Dm•cu Güne rı 1 75 Hukuk - .t\<lliyc - - ı•; y]i, .J ı·ocuk İzmir l.tinaf ıuüılılt•innıuıniliö-i c. H. P. Atliiye II (Karesi), K K K 

D aş nma vi ni. III (Balıkesir), 
1 

l ı IV (Çanakkale), 
1 V- VII (Balıkesir). 

ll • 
l ı • Hacim Çaı-ıklı T.:şak L ı :Mülkiytı Fransızca İdaı·e Edi, 4: <;ıwuk Hüdavendjgur Vali.i. C. H. P. Maliye (İstanbul), + + K li 

- -.. . ı (Karesi), • 
II- III (Giresun), 

l ı IV- VII (Balıkesir). 
- ' 

-
illemed Demir Diil'lıııııiye J~KU 11 ıısıısi ı i l'ilH t ' t' ti- ' H \'li. () r:n~u k Zeytincilik H' sahuııt•ııhık. C. H. P. II (Kare ·i) , + + ı - - - ' - + C'i\I'E't III- VII ( Ballkeı;ir) . . 

- _, 
Pt·ı·tc\' El~iıığ-lu llalıhsit· ] 92 t darii i kıslllen - 'l'i(:aı·ct - - Fıdi. 2 ı:ocuk Dalık sir '. H. P. Vi\fıye1 lllare l'. ır. P. 4\ı-znlıııl IV. VIT (Balıkesir). K K 1( ı . hnkuk Hc_yeti Rei:si. 

~ , ---- - --- --- - - - 1 . 
n:ı lı1~ •sit· \l(• Hayl'ııtiu Kııı·ııH HahlH·siı• l ~ !JO Jdı:ıdi - Ua:~.C'1P<·ilik Mrıtlın CSl't'il'J'i - Edi, 2 r;ncnk c;: ı kn.ıı günelelik c. H. P. A ı-znhfll III (Balıkesir), K JC K' ı nıı·ılır. (Tü d~ d ili) ·alıip Ye ba.'mnhar- IV (Bilecik), - V- VII (Balıkesir). 

' J'iı•i. Dalıkesir Dl'lt•ıliye Rei. ·i. 
-

J fıılıis i 1\:fı~i.ikleı· . Dursuıılwy ' 
] DO H.ü!?tiyo - Zimat. t i ·ar<'t - - EYli , :l ı;nl'ltk 'l ii.c.' •ar H' Dnr~unhey C. ll. P. C. II. P. 

1\T u lı n sc hat 
VII ( Ralıkesir). K K K ı 

.. Di. 
kaza Idare II1•yeti Rej ·i. . --· , . --.J 

J l ikıııet i l11:.ı ı rx1 ll ıılııı ı ldl O J !n ku k - Hulwk - - E,·] i lstmıhnl C'. iıiücldt•iuıımııı i :si. c. ır. P. J\ rzulınl VII (Balıke ir). K K K • 
- - --• -

:-;uı·ı·n rı i)ı-~Pı'\'1' ·n Smıhı·ı,..-ı ı 8 ·I fnkıtk Jinkıık F,y)İ. -t- 1:11l'Ul\ ~\. n1katlrk. c. II. P. ll (Karesi), 
1 - - - Bütçe IV (.Aksına)·), K + 1( . . 

V (Balıkesir), ı 

VI (Bitl is), ; L_ • . 
VII (Balıkesir) . 

Jl -- -- _..__._~~ - - - - -- -~ . -- .. 
- . - ---- ·-~- - ··-
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'-~~--~~~~~~~~~~~~--~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~~~~~~~~~~~, lı - --- - -~ . ~ 1 -~---- - -- = 
:::: Bazı kanun ve kara.rlara verdikleri reyler 
·~ Evli olnp olma- • . · b 

~ "C ~ tntilıupilan enPl ,.;on ntl·nmn- :\I1·ıı np olduğu )lcnsup ıılduğu ı P vakitten eri 1 
ltltt.hnp llat"re"'ı· j,rııı" d 'oer ~ T.~Jısı" lı' f:3 ' ] ı·~· ı · ıı llıtı'sası ı tJmı" ru''tbele,..; dığı ve kaç ÇO· ı· . . k .. ı ı~ ~ (1!).1:~ .MuvazenE>i (Şose V Köprüler " ~ "" Do~ uğu yer " ı 1 ı~ı r ı er Eser eri •• ·; .t n .. ,_·a meı;]ek n• ıneşgn ıyetı fır a encumen me m o ııııgu 

C '" eıJğu hulund uğu umumi ye ) kanuııuııa <.>k) 
kanunu : 4420 k11nun : 4427 

' B<ılılu ir 1 n. Kiıznıt iizalp K!ipı· itlii llaı·ıı .Akadl'nıisi l•'ı·aıı~ızen Kıılnı·cln kcııınıtaııı. O. H. P. Tcşhlı1tı Esasiyl' I - Il (Karesi) , 
III. VII (Balıkesir). 

K + Evli, -ı ~ocnk 

Falıı·ettiıı Tiri .ıı!ln. nııhkı·sir ı 93 ::'ılülkiy~ Fı·unsız<·a ldaı·e, mal iyr. Bvli niıı:ı tt•uıyiz koıııisyunn :izusı. C. H. P. III, VI. VII (Balıkesir). + K 

<lcra Vekilieri 
Heyetine itimat) 

kurar : ı:.ı~;O 

K 

K 

~------------------ıı--------------------ı-------------ı---------r-------------ı·-------------ı-------------ı·-------------ı-------~-----------------r-------------------------ı--------·-----•·-------------ı----------------ı·-~-------------ı-------------ıı~--• 
II-u-so va 

~ 

İsmail Il. ( ZUllt;ar~ılı tstımbul 

1 79 

ı 88 

.Mi.ilkiye 

Edı>biyaı fa

kültesi 

Az Fransızca, 
.Arabı'a, Farsça. 

J•'nı ns ı zctı., 

. Almanca 

tılnre 

Milli 1aı·ih l\f atlııı (•:erleı·i 

\'ardır . 
Evli. 2 <;ot·nk 

Eskiı;ıehiı• valü;i. C. H. P. l>nhiliye VI. VII (Balıkeı;.ir). K K + 
-----

C. H. P .. K ii lii piwııe IT! . VII ('flalıkesir). K + 

ı---------------------ı--------------------ı--------------ı--------ı--------------'ı---------------ıı--------------ı--------------ı--------------ı--------------ı--------r------------------ı·-------------ı·-------------ı.---------------- ı-------------ı-------------ıı-- --- -
Biltdk .Alı ıııetL E l ıı l!ıı·atli ldatli 1 lnluık Edi, 2 çu -uk C. H. P. . \ dliyo VJI (Bil('cik). K K 

1 Ak~{'l<i) 

ı' 
1 

ı----------------ı·-----------..:......--ı-----------1.-- ----------ı--·------------------- -------·----ı---------1~--------ı----------------ı---------l--------·---- ----------ı---------- -------------- ----------1 
.:\1. t'e\ ht E~•"t lnl t~rarı bu ı Hwm ·i 

Farsra, 
Fransızca ve 

Ruxra 

Diploıııasi Kaııil 11ii~·iik Etı-i ... i. C. H. P. IV "(Elaziz), 
VI. VII (Bilecik). 

+ + 

t------------ı------------------ı--------------ı----------ı----------1--------- ------------ ----~------,ı-------------ı--------ı---------------------1------------ı-----------ı---------ı--------ı-----------ı--

1906 Paris s~vası ilimler 
mektehı, Hukuk fa
kültesi, Columbiya 
üniversite.si, Keın
briç ve Berlin üni-

versiteleri. 

Jııgili:u·e, 

l•'ı·ıııısızeıı. 

, \ ıııtHIH'II 

J kt i sat, ıııali.VP, ~I at h u :! l':-ıt•ı· 

t iC'aı·et 
He ka ı· (_'i t't ı; i. C. H. P. İktisat VI~ VII (Bilecik). K -1-

ı · 

' r-----------------ı------------------ı·-----------ı--------l------------l------------ı-------------ı-------------1------------·l------------ı--------.·---------------ı------------ı-----------l------~-------ı------------ı------------ı--
Uı·. )luhlis :Snrıt·r Hilecik 

Biııgi:il Tahsin Dmıgıııı ·,lu Dı-ama HJ04 

. 

tstanhul 

1'ıhlıi.w 

!C ni Yeı·si1 ı• ·delıi
,\":ll ~uhe~i 'e ~\1 -

ınaııya\lu. 

1 rı ı k ıtk n Pnı-iıs 

ı fukuk fnki.iltesi 

Fı·nıısızc·a 

AlıııUli('U, 

Fı·a ıısızea 

Tıp 

Tüı·k ıümıılyatı 

Hukuk 

1 - Altosınaııische 
Sprachstudicn, 

2- Ana batıariyle 
Türk Grnmf'ri, 

3 - a cilt [)jJ ba-

,_ Erli, ~ C:OI'tık 

Evli. ı ı;ol'nk 

I ı al ı kt>si r ~ılı h nt ..\1 Üı lüı·ü . 

Dil \ ' P Taı·ilı 1 \ığı·af~·a fakiiltt•
si ı >o<_:PntL 

C. H. P. 

C. H. P. 
( ).Ji1 •t a kil) 

~- t_ .\1 !Hl \ 'CJH't 
1 

.\ılli~·p 

VI. VII (Bilı·cik ) . 

VII (Bingöl) . 

K + 

K K 

hisleri. 
1
' -·------ı---------ı--------l _ -~---ı--------------ı-------------:ı---------------------------1----,-------ı·----------ı--------

Doktor Evli, ~ ı,:oı-nk ~ \ vu luı1. C. H. P. ıı (Dersim), 
VI • VII (Biııgöl. 

K 

K 

K 

I{ 

-----

r 
ı 

Teı;;kil~ıtı Esa

siye h tık k mda. 
te ı 

~-------------· ------ı--------------------ı-------------ı---------ı--------------ı-----------~ı-------------ı--------------~------------ı-------------1·---------------~----------ı-------------ı-------------ı----------------ı--------------t-~----------ı~·------~ 
Ri tl i." )[uhtar Eıtaa t~tanlınl 1912 lfuknk 1 hı k nk Hekftr Thı.ı:;nkalt>t :'\ ·:;ıriyat 'e Jlüd~,-

n·nat .\liiıliiı· MnaYiııi. 
C. H. P. 

(:Mii.-takil) 

.\ ı·znhal VII (Bit!iı;). K R K 

r------------------ı-----------------;-----------~--------ı-------------ı------------ı------------1-------------ı------------ı------------ı-------------------------ı·------------ı------------ı---------------ı-------------ı-------------ı----------~ 
Riilt•nt ( )sııııı • nakırküy 1HI2 ,. Hukıık 

. Bolu 1 (nsnıı ~ühii Aılal Lim!ni J90H 

·::. - -= 1 - -

tııgili:t...c•e. 

Fraıısnea 

-

H u k nk 

~iyasi iliml('l' 

-

Modern Devlette 
memur, sıiyasi 

ilimler mecmuası 

-
. 

~ ----- -- =- -

Edi, 2 ı,:ot>nk :\luliyt• Yt'kitleti 1\.aııılıiyo ,\Hi
ılürü. 

~i~·aı-;al hilgileı · okulu İclart- hu-

1mku iiih·et m eni. 

-=-- ..=_-- ~ _::_ ~- ~ -- -~ -

C. H. P. 
(.\lüstakH) 

C. H. P. . 

VII (Bitlis). K R 

Dahiliye VII (Bolu). + K K 

- -
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ı J ı:ı 
Ba.zt kanun ve kararlara. verdikleri reyler - Evli olub olma-ı:l . lntihabdau e"n"el m.-uri-"" ... aon Men.sub olduğu Menaub oldufu Ne Yakittenberi )bo·- dığı ve kaç ço-

1 (Şose ve Köprüler tntihab dair i ls mi Doiduğu yer o '- Tahaili Bildiği diller D1tısası &er leri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti m ka ınehuı; nldui!u (l!H!l Muvazenei (tera · V ı> killeri 1 c;ı:; cuğu bulunduğu encümen 
umumiyt' l kanununa ek) Heyetine itimat) 

ı-
kanunu : 4420 kanun : 4427 karar : 1330 j 

Bolıı lh:san t'eıu il ~·amlıel !stanlml L819 IIaı·p "' ka rlenıi i Alıııanra. J.'ran- Askerlik ve nıat- Hasılıııış eseı·- - E,·li, 4 l'oruk ~\skcı·. C. II. P. Un ri !'iye ın- vn (Bolu). K K K 
Jngilizr<' buat ve tarih leri vardır. . . srzra, 

1 

ı 
. 

(İstanbul), 

ı I•' ct h i { )k:nır Pil'i"P.~' HI, O ] raı·p 1\ kn1l ı•ııı isi Fraıısız<·ı.ı, skerlik YO Teı·cüıu dilmiş - Evli, 2 ~ocuk r .oııtlt·a I:i.i:rük El<:isi. C. H. P. J [ariciye I- II (İstanbul), -n . • lııgilizre diplomasi a eser . ın (Gümüşane), 
V - VII (Bolu). 

Üyıneıı ' C azi terbiye E u. Cığl' tmeui, . li. Haşit 'J'ı·nlı:wa 1~00 :Muallim mcktcbi Almaıı~a 
. 

ııı:aaril Terbiye ve maarif Edi.~ f'OCUk C. H. P. Mual'if vu (Bolu). - Okıtl lllÜZE'Si \"1' iJ k ciğ't·et im g-a- K K K hakkında muhtelif . . 
ve Almmıya 'tla eserler ırtesi ıııüdürü. 

(l\füsfnkil . 
Cc tu il Ozı;ağlnr Dnlu 1H9U Ünivcı•sih• fen Vnms1ıt•a Nf•hafat Nebatat, teşrih ve Profesör I·~Yli. 2 C'(l('ıtk ( :ıı)\i tpı·lıiye l'll'\tillisii '1'alıii C. H. P. n t. Mulınselıat VI- VII (Bolu). K K K 

fakültesi Fizyoloji, mikros- Agr ge . il ; nı lc·ı· ııı tınilim i. kobi k botan ik 
ı- - . 

'pliıl ~:ı it Rı n· n .\rla ııa Hl06 l\lülkiye Pl'fımm:~a Maliye - - BYli, 2 <:;ü{'llk 1\laJiyc Yeldileti Ta kil lşleı·i C. H. P. - . VI- VII (Bolu). K + K 
L'ınunı l\1 iidürii. . 

-- - - --
Ik Zilıni 'lgf'll llolu ı 9~ TılılıiyP 

'T'ıp - BYli, :"1 c:o<·ııl-. ~. ı. JI un \' l'lll't \ ' ('\c;iJ '1 i 11ıiiste- C. ır. P. Bütc:c VT- VII (Bolu). K K - - K (,'i ııiı• ıtiÜIC-
::;ıı ı· lll\lil\"('lli. 

' h assısı) 
- ·------- --- ı- -

Rm·dur llmtlıim _ ·ecllıi Diltnf:'n R<'l fın ili 1 ( 99 Uııknk Fı·an;~ı1ı•a 
. 

l>il. fnl'ih. Pıl<'- Bılt>hiynt ,.e di- U"nivcl'sitede l~di, 3 ı:ncuh: ı\Inııı·i 1' \'pk(ıJptj l ' ll llllll i ~tti- c. H. P. Di. l\fulıns<'hat V-VII (Burdur). K K K 
hiyat. hukuk vr le nit. <'Ser! eri ınnalliın f(•t 1 işi. . 

~azet e1•il1l< 'nı•dır ----- -- -
~~·kip Eııgiııeri Istaıılml !!lO~ TJise Almmw.ı. l·'ı·nıı - ~J at lıuıı t V<' 1- l ngillere'dl.' ı!l:ıJ ,B,·li, 1 r•oeuk .\1 ;ı t lıuıı t l ' . .\1. .i\1 ii~a \' İ ı· i \'(' ~- H. r . Mııiirt' VII (Burdur). K K K -

SlZl'a, Ingilize diploıııasi 
seni.' ııüfus sayıtın n. Okulu .1ngiliY.I'I' Pl"llft•siirü. ( l\füstnkil 
2- Hava hücumları . siıı i_L.mu ka vemeti , 

- ' - -- ---~ - - -
nı·. A. Huh i y t•şi ı yUl't Rm·llLn· 1<:92 Tılılıiyı• l•'ı•unsı<!PC\ Tıp - EY li llnl'd ııı· ( '. 1 '- P. llı;<' lıaı:;kanı ve C' . IT. P. S . l. ~Jnıırenet Vl- VII (Burdur). K K - K 

Da imi ('lll:Ülll('l1 azası. . --- I r -- -
D IU'-Sıl ~\tıf ~\l\ !.(ii c; l\I wlıı 11:nı 

1stauhul vp Ro-
!•' ı•a ıısııw ıt, Henüz hnsıl- E,·li, :ı ı; oru k ~'"ı i yt• ,\1 ii fpf t işi. ('. lT. P. . \tll iye V-VII (Bursa). ınoo Jiıılnık - K K K nın Hukuk fn-
l talymıca 

• ııııımı:;ı NH:'rll:'l'l . . kii1tı•leri 'nı·ılır . - - - -- r ~ ı-- KI nı. .A~iı· .\ tiı K ili 1 ~. 1 Harp .ı\l,adenıii;i - .Askcl'lik - - . Evli, 3 ~,;ocuk ı·; ıll l'kli J:!'l'lll'l"ıll. (' . H. 1'. ~I illi ) i ii d ll Eıuı VI (Kütahya) , K K VII (Bursa) . 
• - -----· -- ı - r-. 

j Rd •t 1 'nnıte;ı; 1 lıtı-~a 1 HO i\1 i "ıl]\ iyı.-ı Fı·amnzc·a İı1nro - - Bvli, 2 ı,:orııl~ \ılıı na Yalisi. 1' ır. P. - (ls tan bul), l( K K . n _ vn (Bursa) . . 
- - --- - -• 

A1.iz l>uru 1 Kiiy iii! n·lnıı·n- Huı·s:ı. l wk lıi)cdu~iliği 1st:ısytın · (', ır. 1'. fstunlıul l '!l;) _.\ııkuı·ıı Zirant .Az J talyııı~t•ıı Zinını. ( lıwkhi)- - E.di, 1 ı; (lc·ul~ ~~ ı·nnt VII (Bursa). K K K 
1 ııu•ktf'hi l!l'kı ·iliği) 

l('ri iıwklıi1ı•ı•k-
i.\lüllüı·ü. 

· iliğ-i ı · . - -ı ı- -
lılal'e c. (İstanbul), 

. 
' ~\hrucd l\Iüniı' EL' han Duı·sa 18 o Mülkiye l•mmm:ca Daııkacıhk - BYli, 1 çocuk l\Tl'l'lwz Dtııık:ısr ){ı:'d.isi II. P. 1\Ialiye K K K 

_1 
-• .Azıısı. Ili ve VII (Bursa). -

~ - - . -- . - = ·-
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1 
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1 

ı l :. 
Evli olub olma- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler ::ı 

'ts,~:~ lnt ihabdan ev-Tel aon memuri- Mewıub olduiu Menaub oldutu Ne vakittenberi >tıo · - drğr ve kaç ço-
1 (Şoseve Köprüler ı Intihab dairesi Ismi Doiduiıı yer o ı-. Tahlili Bildiği diller thtısası Ecerleri nmı riitbelen yet veya meslek ve meşguliyeti fırka en etimen mehu. oldnifu (1943 Muvazenei (tera Ye killeri o~ cuğu bulunduğu "umwniye) kanununa ek) Heyetine itimat) 

kıuıunu : 4420 kanun : 4427 karar : ı3ao 
1 ı 

Bolıı Hasall l 'eta il ('aıııbel İstanbul ] ~ ifl H u rp katiemi si .A] 1111\lH'U. lı' nı n- Axkedik ve mat- Dası lnıış 'seı·- - }~yJj,-! "()("Ili' _\slwı·. C. II. P . Uaril'iye III- VII (Dohı). K K K 
ı,nzl'a, In~ilizce huat ve tarih leı·i vaNlır. 

l ı " 
, 

. 

ı I<' d hi clk.nıı· Piı·lı·Jıl' 1'-180 Harp . .Alnıılt·ınisi Fransızca, Askcl'lik Tercüme edilm i~ EYli, 2 ~ocuk LnnJrıı nti)iik Elçhıi . C. H. P. liariciye 
(İstanbul), ve - I-II (fstanbul), -ti ı !ııgilizco diplomasi :) eseı· III (Gümüşane), • 

V- VII (Bolu). 

Gazi terbiye En. ()ji,TCtlll eni, ~-. IL lln~it Üylllt'U rr ı· n hzını M\ıallim lllektebi . Terlıiye ve maarif J~Yli. ;) r·ııı·nk C. H . P . uıoo .Almaıı~a Maarif - Okul 111üzesi Y<' il k iiğTt't im ga- :Mnariİ Vll (Bolu) . K K K hakimıda muhtelif 
YO Alınanya 'da eserler 7.<'1 rsi nıi.idiil'ii. 

(lll üsta1 i.1 . . 
1 -

'eııtil Ozı;ai!;lar nolu ıH9!) Univer5ıit fen Pnı ıısı Z<' a Nebat at Nebatat, teşrih ve Profesör B1•li, 2 c:n<·ı ı k Ua:r.i t t• ı·hi;~-·t' l'ıt'll itüxii 'l'nlıi i C. H. P. ] )i. Mulıa ·ehat VI- Vll (Bolu). K K K 
fakiilt<'si 

Fizyoloji, mikros-
Agı·ege , iıiııılPI' llllii\Jıiıııi. kobi k botanik 

1 . 
Ceıiıl f-\nit ~iren ,.\ daııa IH06 .\1 ii Ikiye Fı·ansızPa .Maliye B-di. 2 <;v<"tlk lıl a,liye Yekiilcti Nnkit l:;ıleri C. H. P. VI- VI T (Bolu). K ı - - - . K + 

Pınum l\l üdürü. -- -. 
'l'ııı lk Zilıııi rı.~en ı:oı u 1 9~ 'J'ılıhi~(' - E \'li, ::ı <;Ol' U k ~- t. ~~\lO l'l'llt't nkfı let i ttı ii st<'- U. lT. P. Uiit<.;tı VI - VIT (Bolu). K -

(Siııit· ıııüte- - K K 
hasım.; ı) 

sa ı· ııımn pni. 

- ·------· ı-

·-
Btmlur lhnıhiın ~·ceuıi Dilmı:>ıı • <'lfııtik lli99 Jfukul<: Vı·nıısız<·a 

. 
ı >i ı. 1aı·ih, edt'· Bıklıi,,·nt ve eli- O'niveı·sitede gv)i, 1 t;o<•ıık ~laaı·it' \ ' ·ki'ıldi l'ıııuıııi ,\Iii- e. II. P. Di. 1\ l nhıı:-;<'hat. V-VII (Burdur). K 1C ı K 
lıi.~·at, lmlmk vı• ltı }1 it ı>serleri ıunalüın fı·ttişi. 

gar.eteeilik vı1.l'dır 
- - - --

:-;>ı· kip Eıı ~i neri fstnnhuL 1 !)0:] Tjiı;n .\ lıııanf'~ı. l•'ı·ıın- ~ ı atlnınt v• 1- Ingiltere'de 191'i - Edi. 1 ı;ocuk ~ıaılıuıı1 ·r. ;\1. ,\ı ü~uYiri \ l' ~- <'. li. P. Maliye VII (Burdur). K K K . 
sı ıı·a. Ingilizce ılirlnıııasi 

sene nüfus sayımı n. (>k n lu lıı!!ilir.t·t· l'ı·oft•siil'ii. (Müstnkil 
2- Hava hücumlat· ı . sinir. nıukavcmıctı , 
- - - - - - -

lk . \ . Hııhi Yt·~ilyurt nul'(]Ul' L !J2 'l'ıhlli.Vt> l•'ı·nıısızr·a Tıp 
. - - E,·Ji llnrduı· ı'. ll. P. llı,:P lıaşkanı l't' C. Jf. P. :-;, l. .MıHlYt'll<'t VI- VII (Burdur). K K K 

Daimi I.'JH.:Üınen az ası. 
-- - -n u,-sa ~\ 1 1 [ • \.k!!iiı; l\f nı 1a rı )':t l ı,ıtııııhul '<' Ro-

f•'ı•nıısızı·ıı. Hukuk 
Hl'niiı lımııl- Edi, :1 ı;ocıık • \.tli,l't' ı\lüt\•t ı işi. ( '. lT. P. · "\1lıiye V-VII (Bursa). ı !)00 - K K ' K ımt Hukuk fa. 

lhılyanC'a 
. ıu:ıııı ış ('S(.ll'lt'l'İ 

l\ül1 deri \'[1f'flıl' 
- - - ,_ 

-- KI nı. .Aşiı· .\ ılı Kil i:, J '. "1 1 farp Akad misi - ~\skPrlik - - Evli, :J ·ııeuk Eııı1·kli ~t'lh'l'Hl. ( '. ır. P. :\ıillı ;\lüdafaa Vl (Kütahya), K K VII (Bursa). , 
- ·-- --· . - - ---

Hl'ft·t f'anıtPz Hıı"rsa 1 KO ) Iii Ikiye l •'ı·aııstz('ı\ tılııı·o ........ - gyJi, 2 çu<•ul~ • \dunn Ynlisi. (' . lf. P. - (lstanlıul), K K K l ı II - VII (Bursa). . . . 
- - - - - --ı 

.. \ ziz Duı·u tstııııbul 1'\!);j • \ ııkııru Ziı·nat .. \ z l tcılyıııwa Ziı·aat ( 1 p('klıü-
Kiiy iii!n· l ııwn- - Edi, 1 ·nı·uk lluı·sa lpt.>k lıöc•t>ktiliği lstaı:ıyon· ('. ır. P . &iı·aat VII (Bursa) . K K lt•ı-i i]lı·ldıi:it'ek- K 

ıııcıktı>bi \'t•l{!('i ı i ğ-i) l\ ı iidiirii. . 
ı· i ı i ğ-i . ı · . . 

L-
... \Jımı:rl M ünü· E rhan Uur:m Ht O Mülkiye Fl'ansızca Duıılwcılık - - Jı}Yli, 1 çncuk :\icrl;;er. üunlmsr Idare Meclisi c. ır. P. Maliye (İstanbul), K K K 

' Aza ı. III ve VII (Bursa). -- . 
- -=-:-c . - · 
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ll " Bazr kanun ve kararlara verdikleri reyler >tıc 
Evli olub olma-!:1 

In tiliabdan evvel memuri- .Menaub olduğtı '":::..cı 
dığı Te kaç son l-!enaub olduğu ~e ,-ak it ten beri 

(1 !.113 Muvazcnci 1 (Sosc ve Köprüler 
>tw ...... ~o-

lntihab u :ı.iresi lsrui Doğduğu yer ~ :c Tabaili Bildiği diller thtı.suı FAerıeri nmı rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen nıt>hu~ oldu~u (İcra Ytıkilleri ....... euğu bulunduğu umumiye) kanununa ek) Heyel.ilH' itimat) - - knnunu : ..j 120 kanun : 4427 karar : 1:130 

ltur ıı .\L Fı·hııı i ı :cr~eker K n rm· u lı ey 1 Sfi~l .)1 t•ıiı·P~l' \!'ll lıı·:ı. l"liıııın ·nı·kiyı- - E,•li. (,:lll' ll k F\:ıı·a~·nlıı•y .\1 iift iisü. (', n. r. .\n:nlıııl I- Vll (Bur a). J~ K E ı 
l·';ı l'St'LI 

J 
ı 

llr. l't•fik 1 liil'<lll t ınııbııl ]Sj!1 Tıp Fnııı~ızı·n llıfzıs ·ı h ha, be~ı·- .\.nupa 'ıla ııeş- l\1 ikleı·ris Evli, 6 ı;uenk ı ... , ;ı 11 ı ;ll ı llıfzıssılılın ıı ı ii l'S'(''l:si 1 ._ H. p_ TP:;;ldli"ıt ı Esıısi.n III- VII (Bursa). K K K ri ve hnyvani bak-
leri~·o)oji ve sari ı•pıfjj lll i~ C'Sl'l"· ~lüıliil'ii n• Tıp fnl\iiltPsi Haki •-

haı-ılalıklar I 1' ı· i '"" ı·d ıı·. ı·i~ olo,ii ::llüılı· ·ı·isi. 

---- --- . 
l·'atiıt ( r\h ı·ııılin•ıı Kılıı-ı!) ] ' j;l ::lliilki,nı ;: nuısır.cn, [ı1uı·o - - Evli, 7 t_:ocnk --: iı ı-ıı ·' i llı ·' lı•l .\zn~ ı. l'. JI. r. l>nhiliye IV (Tralızon), K K IC • \ı·Hlll'n. Rıııııecı. -VII (Bursa) . 

. . 
- ~ 

Opn:ıti)ı• 'o do- ·-
U ı·. .'aıli h·ıııuk !-.tımhııl ı !1-+ Tıtı Fı·aıısı~ı·a 

kıtilm -· - Edi. :1 \:"l·ttk <..'. ır. P. \ 'ilıi~·ı·l 1\:ı. kıuıı. ( ·. TT. p_ Hüt ı;t• V- VII (Bursa). K K lC ğııın \ '(' 
1 

hustal ıkiarı -- --- . -
:\fnh!Plif ınecnın- --

)fHhit t in ı:aha l'ıı l''i Hur:-ıa - lfııkıık Fı·au.-;ı zı·a lfukuk. 1 c lı•lıi-1 .. 
nlar ( Hineş - E,·Ji .\ nık:ıt. ('.JL 1'. T ·:;<1\ilüt ı Esıısi:ve I (Bursa), K + K ve V (Ordu), 

ı~ 
. yııt 

·doğaı·ktm VI- VII (Bursa). 
------ ---

1 Lı_vcıt i 
. 

lh. )1. 'l':ıliit ~ ı til'!' f:ııı·sa 1. fl:! 'f I!J Fı·Htı'ıl%1'}\ kiııı:vn. -- - Evli , :> ı:ucnk ( '. 1 r. P. <leııPl wlo·et{'ı·lik l'. JI. p_ !". 1 . • \1 un noııet VI· VII (Burı:ın). K K K 
YI' ııwln r.nı lo,ji no.,k·ı ı ilıi. 

l ı - ---
l ·ı 

~ ı:L ~:n,i Tın uz , eı·fı<' 1 ~ ':? ı lıı 1')' .\ kıı,J<'ıaisi Fı•:ııı-.ızc•a .Aslwı·lik, - - l<:di , 3 ı•oı·nk • 111 ııc In ı·ııııı (ı (>llf'l 1\oıııııt:ınlığ'ın- ( '. Jl. P . .\:il li :\f iiıl;ı fııa V -VII (Bursa). K K 1( ı İrl nl'o dmı t>ıııt>kli ko ı- ~<'lll' ı·ııl. 

- - -
ll 

{'ll ll (1 u~ rı lı ::;adı k Ta !ts i rı \ı·.-.al Ihıı--a J !102 1 [Ukıık _,\ 1. l·'rıııısown 1 fnkuk 1 >nl. 1 ı;cır·ıık n ıırsa l~t>ltıtli~·{· Hl'i'ıi . ~ ' IL P. Hüt ı;e VII (Çaıınkkale). . - K K K -
-

Istanbul. Hanuna ı~ 

::;ulıUwttiu J atu r; ı •l ilııılu l!J();j Yük. vı•teriııer ve .\ lıııılllt'a, %ııııtl'lmi :!6 muhtelif eıwr Pı·o ff•söı· gy)i, ::! c:oc·uk Yiikwk Zi ı·aat 1'11'•1 i tiisiiıııl (', IL P. Ziı·ant VII (Çanakkale) . K K 

~ 
Bl'rli n YU k. Ziraat Fı·nnsız(•f\ Pı·off'sÖr. ( ~füstnkil) nıcktPlıi 

Hnsuh i n u hış ıı·lı :l'lihnltl ı cc ll ~[ii.lkiy.-, Fı·ıııısızc•a lft->SHp iı;ılt->l'i. - Rvli, 1 ı~o<'nk 1 >iYnııi :\lıılıaı·wlıııt ııını-akıhı. II. P. })i. ~[ulıaselınt VI- VII (Çanakkale). - K + T{ ı 

ın n 1 i~·c 

lli lıııi Eı-~ı·neli zuııkiiprü 1~ 1 l\Iiil ki~-e 1 t al ~- a ııt:ıı, Jıi!ll'P - - ~~vii , -lo ı;•.ıcnk l1iı·iııt'i C ıııuıııi .\I üfe11 i::;. c. n. P. Dııhiljye V- VII (Ça.nııkkale). + + K li l•'ı·;ııısı zca . 
-- - -

HP!>nl X mi ! :üıılı•kiıı J:ııı ıılıul }, ' !1~ t'ııin·l'sitı· !'ıle- Fı·nnsı7.ı·a .\[nıı ı· ii. 12 roınuıı, 8 piycs, - B,lı, 1 \:111'\lk ~lııııı·iC \"ı•kiıll'f i .\1 iiı'l't 1 i:;.i. ( 1 IT. I'. .\1 ıını·i f VJ- VII (Çaııakkıılc) . K + K 10 cilt ilmi, NJebi 
lıir:ıt :;;ulıı·si ıııntlıııııt. tercüme l -- ~ - ·--

.\ tıt K:ııuı·ıl (_'n na ldm lt• 1 s:! 1 l nı·lıi,,·e 1 :iraz l ·'r;ııısı?.ı'< ' .\sl\!•ı·lik - - Edi. :'ı ı·oc·nl< lıılıbaı·ln ı· 1\ aılıkii~· ı lt•pıı ( '. IL 1'. ( . Ye iııhi."ııdnı· (ts. ı, 2 Kaleü;ultani, + + 1{ ı '· 
1[ ii d iiı·ii. 3 Aıık:ıra), 

- ~JI VI - \'Il (Çnn::ıkkale) . 
• '···--~ - -- - -- ---==- -- - - ___ , ·- - --= - - -"- - ..".' - - - - - -- - ---- -- - - ~~-· -- -. --='-- ~' ·- - ...::.:.. '". -~c- - = . 



-286-

1· - ---- .- - :=----=--- ;:.c~ -- --;- - ,- ~· . 
ı:s 

-~- - --

ıtıl Evli olu b olma- Bazi kanun ve kararlara verdikleri reyler 
:: Jntihabdan e~el memuri-
'"OA 

aon Mensub olduğ"u Mensub olduğu 
. 

nı kit1••ııb<•ri 
>tıl; ·- dığı ve kaç ço- . e 

1 (~os • ve Köprüler ı lntihııb dairesi ı mi Doj'duiZıı yer o ~ Tahaiü Bildiği diller llıtı:.tısl E.trleri nmı rütbeleri ~·et veya meslek ve meşguliyeti tır k& tncümen llıt·lm,; nlılu!!n O n4a • ı uvaz,nl'i '. 

~!1. cuğu bulunduğu (İr· ra \' ·kJII r·ri 1 

llıııumiye kıtınınuna !'k) lhyetm • itımat) 
kanunu ; 4420 kamın ; ·14:!7 kıırnr : 13:::n 1 

ı 

f'rıııJ;ın ı) ı·. ~\l.-. it ~\rl·nn ı, a ııkıı·ı 1?' !1 'l'rlılıiy' l·'ı·ıııı-;ı;.tc·n, Tıp - - E\'li ~ I'OI('Uk Tnlıiıı allıaylığııı·lıııı ıııiisıat'i. ... II. P. ilı ii'i ~ı ii ı ln J'aa \'I - \'II (Caııkını. K K K 
Uinır. . \ 111ııııwıı 

ı . ------·- . -- - 1 

'· 
• \ Yili J loı• .. ıııı Yoz~a·l ı !1~ :\lülkiyu Pı·a 11~1 zı·n lılaı·u - - EYli. ~ t;ıl('ıtk l\;ı:1 ııııwıııı \ ·ali:-.i. C. II. P . - II (Bo:t...ık), K 111 - \' (Yozgad), K K 

:f \"1 (Çaııukkalc). 
ı -------- - --·----- "-~ ~--~ 

l zıııi ı· .\l ı :ı li E;;ıı:ıf l\nıık:ısı 
-- -1 ,. 

.\ ııı: ı llt11l ~\ yr1rn },'!).i Lise ~\lınaııea 1 ~aııkıwılık -- - "Edi, :~ ı:oı·ıık 
l 'ııııııı 1 .'ll i.iıl ii.l'ii lı ll ı;ıli'ı1 

.11. P. 1 kt i-;at nı (Çankırı}. K ı 

'1' \ ,, K K 
llınıı·ııt 1 \il'likleı·i l 'ıınııııi Ktı tilıi. 

------- --- -- -- ---- - - ---- - ı -- -
'J'uliit ( >ıı n y "aıı kıı·1 ı~ıll'lıiyat, ~tıhcsi Erll'lıi,'l al, taı·ih, 

Halk .;iirlerinin, };\'li lhı,l';.m \.!:ıll-1'1 Psi sa hi Jl c. IL P. ll- IV ı ı 
J,'HH - <;L'kli ve n!'v'i, Aııık - \ (' .\1 aal'i1' (Çankırı), + 

Jertli. Çankın lıa-::ııııılı:ı n i ı· i. V- VI (Gin·~uıı). 
-1- K 

ı ı ı :uıı·i t ş n. 
irleı·i \'t• bir çok \'ll (Çankırı ı. 

i ımıkuldPr 

. -------- . -- . ----- - --- ,- ---- -
J ı'ı·ıııı~ızı·a, 

.\f. .\lıdiillıa 1 ik Ilcnda Yııııya 1.'.' ı ~liilkiyu I ıı g-i ı i 1..ı·• ·• 
:\lnll. i ıla ri - - ~F>. Ji. :! ı;ııı·nh l zıııi ı· \'o !isi. C. ll. P. - IT- \ 'IJ (Çankırı). 

K 
1' ı 

K K 
ı liuıııca 

' ---- -- --·------ -.. -- ~ -
,! Çu,"nh ~\.li Hıza Eı·ı1ıı Sıııdıı· ı .. p 1 H' 1 hıı·p ~\.kuıleıııisi Fı·aıısı.zı·n ,\skt'l'Iİk YP Kurt ulu~ w Km- - F,y]j, ı ı:ııl'ıtk J)l•Y]d 1 h·miı·yııllan l·ııı \1 ı ll 1'. TT. P. ;\:ıt'ia n -nı (\.'<'ruh). 

~ 
' ~ K 

tulu:; mvaşı hak- K K 
1 ... \lııııı lll'l\ ~iım·ııcli fpt"<·ilik kı nda yı,ızılar 

:\L iiıli.i ı·i i. 

ı 
--------- --·------ - --· - ----- ----- --- --- --. 

:'ırıı~lıııı· ~ı ü fiıl Karısıl Deııizli ı < ' i'-~ Jl ii! kin l•'raıısızı·a İılnı·t· Yt\ - - l~Yli. ;{ ç;cıı•tık Hi1li:-; Yalisi . ('. IT. P. .\1. IL Tt"tkil;• I ( Hakki'ıı·i), K ı 

1 
ınaliy' 

I 1 - \ ' ( Pı•ni zli) , ' + K 
\'1-VIJ (Çoruhı. 

- ------------- ---- ---- .~ 

! - --
... \t ı i 'l'iiziin .\rha \'İ ıstı:-ı Jl iii k i~· c· J.'ı·aıısızr·a 1 ılat' <', ıuaari{ - - Bvli. :J ı:ııı•uk ~iıra.\ ı De1 lt•t ·" iilk iyt• 1 (• ( ' . ır. P. nahil i.'" J (Ka~· seri ı, K 

)fanri( ılııirPh'rİ Hı•isi. lll - 1\' (Rize). K K 
\' . VII (Çoruh) . ı -------- ---- --· --- .L...-

~ . 
• \~ıııı . s (Jiiı·dı·s 18~-1: ~1 i.ilki,l' <' Fnııısızc•a 

( :cızP!tx·ilik, ik-
i\f ıılıtı•lii' ı•sel'le- - Erli. ı ı:ııc'llk ı hızl'll'l'ilik . ı' .. ı T. P . ı ra ı·ic·i~··· 111 - IV (A.ı-tviıı). K 

1isat, ıııııli;\'0 Y' 
ı· i ,. :ıı·ılw. " - VII ( Çuruh). + K ı 

ı ıııııaı·i t 
ı 

' -- --- - -
Çorıım Il u: an • \ ktlot!n.n Alaca l.'H. I fusu:ü - ('ifld - - Evli, :i ı:ıı<·ul· ('irt~i. lL P . %i ı·aılt. VII (Çorum). K + ~ .. K 

1 
---- - --- - -

Eyüh , 'abri Altgöl Mannı-ıtır 1876 Haı·hiyc Fransrıea skerlik - I·;y]i, 2 ı,:ıwltk Ziı·nnt. (~ H. P. .\!illi ) 1 iiclnftı:ı I (Eskişehir), 
ı - + ı V- VII (Çorum). K K 

·-- --· - -- - ı 

li Dr. 'eıııal . \ !per Ho pa ı ~!li' Tıp Vransııea 'I'alı:ıhet. iılare - - T•~y 1 i, 3 c; o<' nk ( ·. 1 r. P. <:ıınıh l d n ı· ı• l l Pyl'ti !'. lT. P . ]li. )1 u1ııısPlıa1 VJI (Çorum}. K ı 
Hı•isi . 

K K 

ı 
1 

.Aı .\ ıııını ı ea 

- -- - - -- -- 1--- --. X:ıiııı .\.talay Çormıı [ !)()(i <ı ı·ta - Zirant - - Evli, -1: c•m·nk 1\ itapı;ı. l lnlh'i n• isi \'t' ~lee- C'. ır. 1'. %iı·nat VII ( orum). K 
li si tıı1Llll\ıi fıznı-ıı. 

K K 

ı 
- - ---- -- --- __, 

I> ı·. ~l us1 ara < 'an1Pkin ~'nı·uıu 1 t'IS ' l ılılıiJ't' l·'nı ıısııı·a nııl\ttıı· - - E ,·Ji. -1: <:<H'IIk .\ l\oıı Kııı·ııhisııı· ,\ skpı·i lıast:ı- c. H. P. 'I'P.:ıki li"ı1ı Esıısiyc• ı (Kc•ıan), K 
nesi :-;ı•ı·tnhihi. II· VIl (Çorum). 

K K 

_J .~- - - - - - - -·- - ~ --- -~ - ·-- - -- - ---~~- - - ~ -- -. - - -
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Bvli olup cılma- Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler - :'l!ensnp olduğu ~leru np olduğu Ne vakittenberi '-~~ llıtısa ·ı dığı ye 1\:ı c; ç o- lHtilııqıduıı ·n···l :•Jll ııı .. ınuri-
( 19-13 .:\I uvo.Zl'nl'i 1 (Şose ve Köprüler 1 ı, til w p Jııire ·i bm i Doğdnğn rer 'l'aı.silı ı:ihli~i clilleı· Eı•ı·leı·i l.mi rütueleri . fırka enroüıncn mehu olduğu (İcra Yekilleri 

i 
- - u:6>'U hulnııdui!n ~-.. r wyn ınl'slck YP nıc,;!.!nliyeii uınumiye) kanununa ek) Heyetine itinmt) 

kanunu : 4120 kıınuıı : 4427 karar : 13.;0 

il ( 
0 (11"11111 .\1 iin i ı· C'ati;ıl !,ki ıı l~l-1: 1 fııl·uk - ı fıılmk - - EYli, .ı ı..:m·ıık ,.;, k:ı ( . ı·znn·t i ~ııhll'"ill'l n ('. II. r. ~\ılli~ l' (ls. 1 -:ı Çorum), I( K K 

anık nt. Il-Vll (Çorum). 

~ JsıııPl Eker (_'nl'll(ll ısli Hihti~ ı• 'ı· l·'ııı·-;r·a ::'ll :ıli~·o - - l~\·li, !1 ı~oı·ul· ı-:,-ı,a f "' ' iidiiı·ü. C. H. P. J llit~e ls. 3-4 Çorum). + K K ı 1Jlt•ıl ı· •:;ı• I- vıı (Çorum). . 
1 

--...-

~ 'ul'i Kayaalp J. 1 n ıılml ı~;.-, ,\1 ülki,n• J·'ı·nıısrzea 1rlnı·ı·, ınaliye - - J.!vli, J ç:nPtıl, ~üı·ııyi 1 h•\']ı•t fiZ<l.Sl. c. H. P. .\ n:nluıl VI- VII (Çorunı). K + + ı hulmkn ii m me 
ı . 
ı l ı -- - . -----

ı~--] 
. ı -

j), ııi li l•';ıik . \sal Aı·ıpa_nıııı ı ", !l ııı·t a - J ılıll·e 'e - - EYli, ~ <.;nı·nlı: \' i ı iı,\"1' l dniıııi ı•ıwiiııH·n iıza:;ı. L'. ll. P. \ı·zıılınl vn ( !le n iz li). K I{ K 
hukuk 

- --
Y nsut 1\aşli:aya 1 fomız ( 1 :ı• l t>l"i) ı '19 ı ltılwktan <'h- - t.iı·aıı t, aclliyo - - Bl"li, 6 c;:uenk 7.irnıı t, 1 iı·arct. c. H. P. ZirnaL ı- vn ( Dt'nizli). + + + 

ı ı li,n•t ııııııı li 

li 
-

Dr. Jlaındi L:eı·hıuın DPııizli 1, H:! 1'ıp Frnıısızcn Bi ri nci .sruı! - - H\'li, :! rı,c·uk M eııdı•ket lıastaııcsi hıı::;ıluktor c. IT. P. . 1. .:\[na Yenet V- VII (Denizli). K K K 
tloktoı• , crper:ıtör ve opent1örü. 

li Ha;-ılur fHillYt't' istaıılınl ı s, ;) . TTnknk - . )fıınrif - - ı-;, ıi , !l ~·wnk lJnl?Vckii]('(, )füsl C'şnr ~ImtYiui. c. n. P. _\ dli.vc VI- VII (DPnizli). K K 1 K 

r ı 
~aili Kül'lik rı J>ı·ııizli ı .· :-;:t ll ıı Inı k - ] Tnknk H ülasa ve Kahra- - Evl i, li ı:oc•nl· ~\ I'Ukal, I>c •ıı i zl i 1 l:tlk"'·i ]~e isi. c. H. P. .o:\.cUi~·o VII (Denizli). K K I{ 

ll 
man isimli iki ga-
zete çıkarmıştır. 

i - - 1 "'lontplier Ziraat 
1: T-~ıııiıı ,\ lan 'l'ııkaıl Kaı·aykiiy ı H:1 mektelıi al isi \'(• f •'ı·a 11!-.IZ('H t.i ı·ıııı ı, lıağ(• ı- .l\Iathıın1ta nıiin- - 1•\li, :l ('lll'llk I>Pni zli Ziı·H:ıt ı11iilu•ııdisi. c. H . P. Zi ma ı lll - YU ( I>cnizli). K K K Ankara Hukuk 

lık n• lınkttk 1rşir ıııııknJ •lel'i i fa kül 1 esi nden 
1 diploınalı Yfl.f(hl'. 1 

- ---

! 
. 

Dı·. :-1. K:iıııil Tııkı.diz !sıaıılııtl !~XL Tıp l •'ı·ııııs ızo •u, 'l'alıu.lı<.>t Ot LHI. lıc•ı;t~' .nı lmı - J<:yli , 2 r;ot•nk H dik ~ay ıla m 1 ı ı t'zı~sıhlıu lllÜ- C. H. P. l-1 . İ. i\lıtn' PTI •t VII (Denizl i). K K K 
lıı!! ilizı·o (Dakü·ı·i ~ olo.ii) ıııatlıu l'Sl't"İ t-'S!-oiPSt~si H iı·iıu·i j) j l"l•l\1 iiı·ii. 

il vardll'. . 
-- -

: ı lh·. (lplıı;l'l l ·z flıı lo l:tn J ~n:: 'l' '1' I·'I'Hlls iZI'II, 
l ,'ıwııl< ha:oı1alık- - P,\'li, :ı l.;lll'llk ı 1.111 i 1' nı·lc·d ırl· lh·i::-i. C. H. P. ·ı·"~kili'ıt ı E ·n..;iy<• VI- VII (Th'nizli). + + K n(•Jpcl i- -

az lıı !.di izce 
ııı 1"1 \ ' 1 ' 

ypı·ilik 

ll 
-- - -.. 

ı f', ~ l'~\'l\11 f llll'klt·hi ( Diyarlın- ' Di,turlllıku· H iiı;ıtii lh•ldt 1-\iistı•ııı·ıı .\ rııl,.-a 1·~ l'loı i - - · Bt•l,~r E\'l·aıf l'ıııtull ;.ı (idü ı-ii. c. IL P. lHil ı:t• nı, V-VI1 K + K 
l ı kır). 

--- -- -ı ı Öğretnıeıı okulu . 
1 >sııın ll ( lc·ıık J) i-" ll t•lı:tl\11' 1 !10l ve Dariitfü ııu ndan - Eel •lıjyat Oı·lıallıuıııddu - J•~\'Ji, :1 ı; o ı(•tJk . 'l'iiı·kc;t> öğret ıııt•ıı i n J 1 .ıl lu• d c. II. P. !>i. :\In lı ı ı sP lı :ı t VH ( Jliyıırbnlor). K K K ehliyl'lııanıdi lnı . • \f!lıımn . Hcisi . -- - -. ll - nı (Jliyarbakır) • llr· . J. '1' :ı ı j Oıı giiı·ı·ıı ts ta ıı bul ıs;:; 'l'ııı l •'ı·ııııs ı zı•n. 1 >cık tcıı·lnk. - - ].;,•li, :! .;ıınık l"tnıııııl Jlüfı•ttiş. C. IL P. ı ra l'iı·i Y(' IV (fstnııhul), + + K 

1 ıın:ilizı·P id :ı 1'1' V- Vli (Db•arlıakır) . - --· ·-·- - ~ 
·~- - - - ~ ·- ~ - - - - - --.! - -=- --- -~ -· --' -~- -- --- -- -- --
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri ~ Evli oıııb olma- reyler 
ll ""'=..c:: lntihabdan e TT el aon memuri- Mensub olrlutu Mensub oldujtu - Y:ı k i tt eııberi 

\t;t ·- dığı Tt kaç ~o-
. 

lntihn b tl11 i re i Lmi Doğdui'u yar 
,.., ı.. Tab. ili Bildiği diller !btıauı Eaeı·l erı tlm1 riltb6leri yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka e ncümeD ıııt hus ıılılni!u (1 0-1:~ ~1 un zenci 1 (!'}o:-e Ye KöprülPr (İcra c5 ~ cuğu bulunduğu YP.kiiJPri 

unıum\ye ı kanununa ek) HP~"l!tıııe ilimat ı 
1 kamıııu : 4420 kaıııın : 4427 knrar ; 13:!0 

1• 
ı 

l! Diyarbakır ~ :1. 1\.iazıın .'c\"ükt('kiu tstnlllııı l lRTi liııı·lıiy- l·'rıııısızt·n. .\-.;h- ı ·ı;ı... - - E' li, :l ı•uı·uk .' Ul'i 'l'iiın •n I oıııntıını. II. P. ~!illi )liiıla faıı Ill- \'II (Tiiyarbalm). K K K 
.\ lııınıwn . 

------ ı -- - --- --
Kcıııul ~~··ldt• l~liiıığ 1U02 U ı-ta - Ht>lı•ıliy • - - 1~\·li , ..J. ı;m·ıık ı·:li'ı)l.tğ HP!t•di,\'{' Ht• isi. c. II. P. (' Yt.' lıılıisu ı· hı ı· \'ll (1 )j~·arhakır) . K K K 

ı 
~. 

(I [aı·pııt) 1 

--- --
11 ~('l't't l " l n;! 1 )j ya,ı·hakrr lf'!):J Mülkiye Fı·ıı ıısızC"a nı>lı·ıliyı· n - - Ev li, 1 ı;ıwuk ]) i ,\'lll' lı ıl k ı ı· llı•h•tli;\'1! HPisi. c. H. P. ı: iitı;ıı Il {Diyarlıakı r), K K K . ıııaaı·i f \I (Urfa), 

YII (Di~·arlıakır) . ... --------- -- - --
ll .1:.\limt ~{l'lll('t 1·:. .\;!cı ığnlları Edirne u1n Jiııı·lıiyc - ~\ı-ıkeı·lik. ı:ift - - - ı-:;\"Ji, :J ı;w·uk Tiiı·t·ııı· \' (' (,'i ft ı;i . c. H. P. ~'ı i Ili )1 iiılııt'ııa vıı (Edirne). K K 

ı; i 1 i k, 1 i ı•aı·t•1. 
K 

. 

ii 
- -------- --

Jı'nad Halkan !stanbul ı 7 nar lı iye - .\-.kl'l'lik ::iüngii n nı h are- - ı~,·li, :!. ı;oeuk n('ıı('u tl'rlHyt->ı-ıi Oı·ııl'l ıliı·ı•kıiiı·- C. H. P. ~[illi ~liiılafan VI- Yil (Edirne). K K K 
ı zcsı lw ldo nılıı lüğü ı•sluiıu l'l'tlt·ı·asyouu Rl'isi. 

ll lıiı· ldtap 
ı -

Bkrem D 'ıııiray Edirne lH90 ldacli - XaJ'in \(' Jkılen - - 8di lh·dı•ıt tı•rhi~·esi Edil"lıl' Hiilgı: c. H. P. :\a1ia \"II ( Edirııc). K K . K 
tedıiyesi Mi.idüı·ii. 

. 
--- . - . ..., 

]f. ,. eıliın G üıı li.izal p 'l'atrakan ı 92 Hukuk F'ransızC'a :\faliy , iktisat, Abdi gümrük ta- - 1-Jdi, 1 ~~~ ·ıık <liiınri.ik w lı ılıisnrlar \Tckiilı•ti C. UP. THitı;ıı VII (Edi l"l\C). K + rifı.>leri ve güm- K 
gümrük işleri :\J ÜSİI"Ill'l. rük ma_ rafları ~ 

11 

- - --
Dr. •ııtııııı. :\lı•ıııik Sa frnnholu ]90~ Tıp l•'ı·Htı:-oızı·a Dıılıili lıa~ln- - - Bı•k~ı· < :mt•lııı lıastaucsi Pulikiini k.: !fi. C. H. P. ~- !. :\[tıa\·ı·ıwt V-VII (Edi ml'). K K ,- ı 

ll . lıklar 

- . ----- --- - ı • --

ll Elti::ıt/ Fnuıl .\j!ı·alı Alidilli (ı\ğra) ] l 7!1 ~1 ülki~·~ ve l·'ı·atısli'.ı·a :\1 n 1 iyt>. ikt isııt - - E\'li. 1 ı:ıwuk l)j \"ll lll ~hlJıllı-;t'] IH t RI' isi. C. H. P. - II - lll (İ -tıınlıul), K + K 
hnl{uk IV - VJI <Elazığ>. 

ı 
. 

-Terlıi~· 'YI' ılair, Di- . 
Jo'nzıl .\ lııııı·ıl • \ykaı; tstıı.nlnıl 1 '4 F;eule lil.ır~ th's J.'ı·atısıY.ı·n, l~ıll' lı i ~·a 1. YC vançei Fazı!, Har- . Edi. -1: ı;oı·uk .\fııalliııı. c. rr. P . J f:ıriı·iyı• III - VII (Elazığ!. + K 1( 

SeicncPil politi- Jıııriliz ·e tııaa ı ·i r man ~onu, Kırpın-
tı, Sl:'rtaıı diyor ki. 

ı qno ıııuL·ales Tarih dersl •ri. Fa- ı ı - ' ;ol .-\hmet. -" lj 
1 fastın Ki~ioğlu lfaı·pnt 1 '() J fııı·lıiye - .\skı·l"lik. tic·IIJ'rt - E\'li. ~: ı;nı·Hk Tüccar Yl' Zil'l·Mt~i. c. H. P. ~fiili .Jiüılııfaa VII (Eliıı:ığ). 

ı - K K 1( 
Ye ziı·aııt 

ı -
ı ı 

ı 
~ıılıit Ka;!mığlu 1( eınıılı J8,'l l Iususl Biı·az _\J'alwa 1ılan•, lınnka- - - g,ıi, ;) ı:(H'llk Zi ı'tlllt Hnıık<~sı Id an• ~ll•<· i isi c. H. P. nalıiliyc n ( Erziııca n), + -ı- [( 

ll Reisi. YI . Yll <Elazığ). ,.,, Fıınwa cıhk. ı:iftçi 
ı 

L ~ 
--

lhs:ııı YHlı:m ' Edi. -1: ı'cii'Uk lt•rt•ılc Uel diye Heisi. c. 
ı 

0 .l'N1C ı !)!) l,i-;ı• - Beledi~·c<·il ik - - II. P. .\rııılınl VII (Eliiıığ). K K K . 
-

~· ~~-
.__ -- -· - -
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F.'\"li oluıı olma- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
ı i ~ - fntiiıapıl<ın 1'\'\'d ıııı•ıınu·i- ~Iı·nsup olduğn )lensnp o llluğu X Yakit tenbeı·i ,;, ::: 

mğı ve ka~ ~o-
srın 

1 (Şo"e ve ~öııı·ülcr lntihı p ılaiı·esi ls nı i I Jo!}:rlufru ,\'el' ~ .... Tahı-;ili llilıliı! ı diller lhtbası Eserleri 1 lnıi riitb~lel'i ::ı 1 \'{'_\"<' nıı·:-ld;: \'1' ıııh:ı:nıli~·eti f1rka l'llCÜınen ınelıus ,,Jclnğu ( l!J~:l )luvazenc•i (İcra Vekillc·ri ~ - rıığu hnlııııılnğıı uınunıiyc) kanununa ek) H~:yHiM itimııt) 
o kıınunu ; ci-120 kaııun : 4.127 karar : ı~:$0 ll 

1 i. Z.: n: i ıı n nı J \ı•lıı;l't 1\eııınl t~:ai!lar Eı·zincan l!JOS Yiik . .ı.\laılt·n ıııü- Fı·ıuısızı·ıı. j[;ı' lı•tL lll Lilıt•tı- Erch·u!)tan kopatı - lle k ii ı· • \ııkıını 1 fıı lkı•1·i lll ıı:ıııH·Iiıt ~Pfi. c. H. P . Xııfia VU (Erzim·an). K K K 
hPllllis lıtl•kh•hi İnı,:-iliz<·c disliU'i \ ' (• Pdl'-

çlg, Atilfı, Halkev-
lt" ri, Çoban, Ti-

lı i ,l"fl t. mu ı-. V. s. 
-

# --
~\lulülhal· F11•at. Eı·zilll·nn ı "·} l ra rlıiyı• \'1> Vnı ıısızı·a lfukıık ,., as- J ftıkuk dcı·slcı·i - Bl'li, :J <;ıi'I'Uk .. \lilli ~lüılafaa Yelı;fıll•ti 'Jluha- c. H. P. ,.\<lliyo Il-VII (Erzincan). K K K c'-

lıııkıık. kcl'lik keııwl .. nlıesi ıııüıliii'Ü. 

-
J..\•yzi ] lalf •!,(il 1 liy<11·lıakır 1!110 1 fııknk - lfnkıık - - EYli. ~ ı_:ur•uk ı·:l;ir.ığ Hııllı 1 l:ı h i lll i. c. H. P. ~\.rznhnl VII (Erzincan). K + K 

ı 1 • 
l ı 

--
.\:dı ~!ll ll i lı lı lııı· Kunıı;a~· J~j"j Harp .\ hııı lrııı isi Fnı ıısızı•n. ı\ 1- .\sk.ı·ı·lik 'P ~j·. - - Evli, 4 •:ıwııl\ ~11111:-illll Huhil 1 >eııı i ryullıırı C. IL P. Xafia III- VII (Erzincan). K + K 

ı ll lll lll'li. Hıı~<·a lll(· ll d i fHı•i Jik • hoıııi .'\PI'i. . ·ı 
--- --- - _, 

ı ~iikl'ii ~iikıııı·ıısiil'l" (\1\iip ( " (ll l fnl'(ı .\kaılt>ıııisi F'ı·aııstz1•a .\~;kı•rlik. iılnr·p - - Evli, :J t:c)('uk lıı~ ... .\1 iish•!;lııı·ı. c. H. P. .\1 illi ~fiiclııı'aa VI- VII ( Erzinraıı) . K K 1( 
ikt isa ı . 

C~Iüstn1til) li \"(J 

. 
- .i 

ı Pnııı"t7.1'1l, ' 1-; r ·ıı rınıt ~\zir. ı\ k~·iiı l'k Tr·n hz on ]di~ ;\fii.ll-i,l e- 1 cia ı· ı• \ ,. lı ı· lı·- - - Edi, :l ı:11ı·tık 1 7-ıııi ı· BP lı·dil'!' Hei:-;i. c. H. P. )1 illi )[ iiılıı rı:ıa III- VII (Eı·zunmı). K K K ~\lnınıwa, . . 
1 lııg-iliıı·e 

(ı i.\'('(' i ı i 1< 

,, ------- --- . 
1! • 'lllilli .\ll n~ Eı·zuı·um ltiH~ . J [al'lıi)·c T<'ı·aıısızc•a, . \ ~k~q·) ik - BYI i' :j, ·~lll' ll k (\:iiııı·ii l 'ıııııııı i ,\l üt\·t 1 i~?l ik c. H. r. VI- VII (Erıurıım). f\. K K - -

JıjJ'H7. Rıı~t"o. Koy lıüı·u:-;u ~efl . ı 
- - - -

(:ı . f'ı•t'tP\" D ·ııı i l'!ınıı lstnnhttl J 'i ı [In rp .\ knıh·ıııisi Fı·nıısızı·ıı, .\:-;kı ·ı·ıik 'ı· Unter. Graf Hais- g,·ıi. :? ı:OC'Ill\ };ml' kı i Kol'gt•ıtt•ı·nl. C. H. P. ır n ı·iı·i.l't ~ VII (Erzurum). . + K - T 
.\lııınıı(•n, c li J1 ı ll lll nı-; i ler, Japon harbin 

ı 
dım alınan maddi 

1ııgili7.re ve manevi dersler, ı 

Ml•Ç manevraları, 
İkinci Or.tunun 

ı soıılıuhar ınan ev- 1 1 

1 

rnlun, ask!'ri V(~ 

mi.ilki l.ıiı· ı;ok ma-
kalelcı·. 

ı --- - -
H nit' ltı ı Eı·zunıın ı , 74 .\lı·1d Ph i ııü \'ll)) . \nı ııı·ıı. l·'aı·:-;en 1 hılmk Evli. -± ı,:ıH•tık C. II. P. .\ ı•znhnl 

{ls, 2, :: Erzurum), 
K K K 

1! 

- - - ll (Eı-zuruın), . 
V (Zong-uldak). 

\I (RIZ<'), 
VII (Erzurum). 

----- ı - -

Xnı'i"' 1 ıuuılu Eı·zuı·um 1'-ISO ı r ıu•lı i .ro - Ziı·ıınt - - B\'li, :1ı:ueuk Eı·zııı·uııı ı IP h·ıl İ.\'·' lı\· i. i. c. u. P. ~lc •l'lis Jıpsaplaı·ı ll (S:::rulı:ın), + 4- K 
lll- vn (8rzurum). 

---

l ~ald~ c Elr.:iiı1 İst::ı.nhnl J~s2 Kır. ıııııalliııı - ~lııar·iı' \'(> lıdl'- .. - D<>k;i ı· 1 s1aıılıııl l" 11111111 i .\lı •"] isi t'yı•:-~i. c. H. P. 1>ıılıi liye V-Vll (Erzurum). K K I\ ' 
lliC'l{ft·lıi ılirı'C'ilik ( 

~ ,! .:ıfiiııiı · ı ı ii-;ı·ı·\- l:iill' nuylnırt l~fJ(I :.\liilkıro Pı·ıımnzea 1 ıl n ı·P · - - 1-jyli. + ~·wuk lrılı i :-;ııı 1 n ı· l ıı nı ır ı ..\1 ii d ii ı- c. H. P. (f. VI' [ııJıi"ııJ'Iar II,VI-Vll (Erzurum) . K K 

L l\ltul\'iııi. ___ ı -~ - --- ~ - -- - - --- - - ,_ - ---- - - -- -
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ı :ı lntihabdan eVTel memuri- ' Ba.zı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
~ 

Evli olub olma- aon 
1 dığı kaç yet veya meslek ve meşguliyeti 

Men.sub olduğu M:enaub olds.ığu '\e YakittPnheri 
1 (Şoı-e V(· Köprüler '"'=' ..c ve ~o-

1 

1ntihab lairesi ls mi Doğdutu yer >t>D -- Tahaili Bildiği diller lhtuıaaı Eterleri tlmi rütbeleri 
euğu bulunduğu 

fırka tn~ümen ınehns olduğu (194:3 )fuvazc,nei H< yr>tin itiınat) 1 o "" umumryı: ) kanunıma ek) (lı.:ra cı a:ı ., . ..... Vekilleı·i .... 
~ 

. . 
kımunu : 4420 kanun : 4J27 karar l fl :J(l r : . 

1 

Erzıın111ı ~Uinü 1\ut:n k ıı~ıazığ ı R;) 1 [ııı·p .\katleıııisi l·'ı·aıı~ı7.ca, .\~hı•Iik ,.e - - Edi, ::? çocuk TayyarP Ut•ıııiyl'ti H<· i ~ 111 ua\"ini. c. ır. P. - V- VII CEı·z r um). K K 1{ ol . 
Huı-oca tı:ın c\l'l . ilik 

1 

-- ---- 1 

1 

m Zeki ~ııJdl'ıııi~ Selanik ı 3 lJaı·p 4~knd ıuisi Fmıı ·ızca, .:\slH•ı·lik - - fkl\tıı· Oı·du Müfcttişliği Kurmay c. H. P. }):ı h ili ye V- VII (Erzurum) . K K K 
.. ilinanca Başkanı. 

()Histakil) 
-

1' - -
Bs!, i~ rhi.r Ya vuı ~\.haı!aıı Eskişehiı· 1905 Hukuk ~Uma nca, Hukıık. iktisat Hukuka ait iki Pruft'sÖr nckiiı· l st ı:ınhu l Ilukuk Fakiiilesi c. H. P. .:\.dliye VII (Eı:.kişehir). K + K 

vn Almaıı~~a'da Fnınsızca 
tercüme ve bir Profesörü. telif, muhtelif ı 

, ı broşürler 
--· ı --

: lzz('t .\nıkaıt Dobruca J '8 Yiikxck lilÜ- li'ı·aıısrzc:a Kafia iı:;lcol'i, 1 )pıniryuln in- - EYli, ı (!Ol'Uk Dto\'lt>t J)pırıir:nıllııl'l Inşaat Hı·isi. o. H. P. XııJia VI- \'11 ( E~ki~l'hir). K K K i :1. ( l\I ccidiye) lıeııdis mektchi d ıııiı ·yollal'ı ~aat kita hı 
• i 

-·-

İz zet l h i . \rkunl Eskiş bir ı HO 1 fusu. i f•'taıısrzc:a :'l l ulııııTiı·lik - - Edi, :3 çoeuk ı. ı an ı·i r \'"dı: il k1i I\ alı·ıni ıııalı~ns c . H. P. :llfıorif 1J - ,. 
(Af~·oıı K.). K K K ı Ytı ın na Ili ı ı ıl ik . J\1 üıl ü ı·ü . YI (Hakkari) _ 

VII (Eski~chir). 

- - - - ~- --- - --- ------~ -• 
lstaıı ınt 

•• 1 

U o d nun Hukuk Fı·aıı-.ızra. Evli, ı! ı;ocuk .\ ,·ulwt. {.:ll iistııkil) (}. W' In h i :·m ri <ll' V-\'li (E~kiı:ehir). ( }zqatııat· 1 'iH - - - K K y ı 

i) Httııı<'a 
1 

. 
1 1 

ı - -- __.._ -- -·-- -
l':ıııin ~az:ık ~aı:ıık köyü 1882 ~ ı cılı·PSll ve - ıinı .ıt. Ye İ >ı t utumu ve m u- - EYli, ~ ~ııcnk Zinw1 Vt• t icıu·t•1. C. H. P. 11'1 isnt I- VII (E~ki Phir). 

ı K ı K ı 
vufı'akıyet yulları 

husus i ll'('UI'et (HI" n b: bnsılına-

! 
nıı~tır.) . 

-
i ---- - --- - ---
1 Gazia1ıfıb IJı·. 'h.·ıııvıl .\.li .\ğukay Girit ı !13 'l'ılıhiye Fı·ıuıı-:ı:t.t!H, Ta ııalıet l>il tı•t kiklı•ı·im• - E\'li. :! t:oı·nk Tii ı·k Dil lnırnıııuıııhı uzıııaıı. o. H. P. K 1 ~flUlYPıfet V-VII (GaziFJ.nt.•b) . K + + 
:: Huııwa ılair n •şt·i.\'ııı 

ı-· --- -- - ~ -
Oın .. ı· ~\sıııı .\k,ny Uaziunt h l8U9 Tfnkuk ~'raıısızca, 

Tüı·k ıli li, ede-
~ l ulıtdif 1:1 - E ,·Ji, ..J: ı.;ııt•tık ('. Tl. P . w Tıalkt•, i ı~risi. il\'ll· (.'. ır. ı'. .ı\ ı1liro \'-\'li (G.,zianteb) . 1( K K ' ı 

l ugiliz<·e 
hi~·ut ınaıırif, 

arılıı· kııt, 1 İst' l"rlc>l ı : ~ nt nııınlliı ıi. esen 
l! hukuk - -· - - ----- -- ·- . 
ı 

ı ı Cem i 1 :ai ll Bar la~ İstanbul 190:1 l fukuk .\.lıııanca, 1 Jfuknk, iktiı'lnt Da" 'l'iiı·kiM•Iıe - EYli, ::? ı;Ol'\lk l•}t ilınıı k If ulu ık Mü~ı:ı,·iı·i. C. H. P. r:. n' lııhisarlıır YTI (Gnziantl'b). K R K 

·' n~ ,\Jnıolij'a 'ıla Fnınsrzı~a Ak t i t'lll't'C' ]l t 
1 . 

-
r 

l)ı·~ ~ l uzaffl.'ı· l'aıılıulat nlis 1!107 'l'ı J1 .\lıııaııccı, Tnlıı:ılıct - - Deka ı· .\ ııl<nıa Xüııııtııt· lıııstatıt>si · i sn- c. R . P. ~lilli ') [i.iılafna YU ( Ga ziant lı ). K 1( J( 1 

Frmısızca iyt> 111 Ü t ('lı HSSlSl. : ,-. - - - ·-
l:t•hı· ı -ah·li 1\ kt,:ıı.tl:ı.ğ 1900 l fulmk Az .-\ııııaıl('a, I ktisat Ye - - Evli. :! çocnk Eııııı i .\' l'l sa ııılıı{ı a \ ' U kat ı. C. II. P. - v ~ nı (Gnzi ıınteh). K K K 

: ı 
l•'ı·am;rzca askerlik ı ı ---- ·-

~~ l ll ı·. Abd u_ı·ı·tılınıa ı ı 1 ·lck Antakya l 96 •rılılıiyo Alııuı ıı ea, Talıi l ıl il' - - E ' ·l i, 3 çocuk ncı t ay Hıı~nl\i ı i. c. H. P . ])ahi liye Vl- VII (Gaziaııteb). K K 
l •'t'UllSIZCa 

. 
l _j ·- ,_ -- _-'-- ,~. ·- -- - - -
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1 

p 
Bazı kanun ve kara.rl.a.ra. verdikleri reyler >bO 

Evli olup olma- 1 

' d 
'O ,.ı:: 

thtısast dığr ve kaç ço- !nt i hapdan evvE'l memııri-
l\1ensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 

(19.J.;J Muvazcnei 1 (Şose ve Köprüler İsmi Doğduğu yer 
>00 -~ 

Tsılıı:ıili Bildiği diller 1lmi rütbeleri son 
(İcra V<'killeri J ntihap dairesi o .. Eserleri fırka en ümen mebus olduğu • • <ll 

euğu bulunduğu 
,__ .... rer veya mc lek ve meşguliye Li umumiye) kanununa ek) neyetine itimat) 

' . kanunu : 4420 kanun : 44.27 karar : 1330 

G<ızio.n.teb ~l'fi k Öztli'ınir Kah i re 18 5 Cnmiülezher Aı·abca, lngi- Tical'et, ziraat, - - Evli, 4- ı:ıwu~ rıtşıınt ıııi.itrahhiıli . Milis alhaJl. C. H. P. İktisat VI (Siird). l( + . 
K 

lizcc, Fransızca nııfia işleri 
. vn (Gnzianteb) . 

-
; ·-

ı 77 RiU,Itiye ve 1\Iaarit Evli, 6 çocuk' ' 
C.'H. P. l\leuıe•l ~ahin ll-azimıteb - - - Eytam ıniiıliirü. Arzuhal ı- vn (Gazianteb). 1· K K K 

lıususi . " (M ihıtakil) 
ı- ·-

Uiresıw .\1 ün i ı· Akkaya 1 tanbul 1871 Mülkiye Pransızca, ldat•e - - Evli, 3 çocuk Dahiliye 1\lii.i'te .. arı. C. H. P. Bütçe 11- III (lzuıir), + T( K 
Rum ca IV- VII (Girt>sım). 

- ---
Fikrt•t. Atlr !stanbul 1896 ırarlıiyc .. skt~rlik ve - . - Evli, 2 çocuk Başvekult>t eski yavel'i. C. Il. P. Zirant K + K 

ôftçilik 
. VI- VII (Gire~uıı) . 

- -
Net•ııı i 0:-ıt l'll İstanbul 

j lHO lhıknk 
.. 

Fran~ızc•ıı. Hukuk 1 . imtiyaz sahibi- Bekiıı· Si~·asi Bilgiler Okulu An,ıme İkt isııt K K - C. H. P. VII (Gire~un). l( 
( A ıııııw lm le n.lcu ) nin hakkı, • hukuku Do<;enti,_ (Müstakil 2- İdari mukıı.vde, 

' :3- Makaleler. - - --
İsınail ~elıin ı·:ıı •t~lıi~aı· l~!ll lkti,;aı, 

. 
• ı 

~uhnııım 1'iıoal'et V<' - lİt•Hl'Ct - - Evli, 4 çocuk Tiear..-t. , C. H. P. lktisat II (Şarki karahisar) , K + K 
lınknk hnlmk lU- IV (Ş. Karahisar), q! 

V- VII (Giresun). 1 

ı ' ·-
Galatasaray Ro- . 

Ayet 'uyur 1-,tanLul 1903 bcrt kolleji ve Lon- tn~ili7.('tj lkti ... at. ma li.' e - - Evli, 1 ·or~uk Tiı·aı·et VC'kalt>li Harp ekoıw- c. H. P. Rütı;tı VII (Giretiun). K R }( 
' ı dra Üniversite i 

ıııisi lıiiro:-nı ıııii:;;aviri . 1 • Iktisat F. 

ı j 
ı l ı;. Liıhrıı·atıwr Ye Laboratuvar' e 

l ı ı>t-. 11. v:ı~ır 'oıııyi.iı·ek t staıı hul 1 SH Tq, 
ı -

F ı·;ırtsızc ı. 
dahili lıııstalık- kılıniğe ait 13 

Profesör Evli, 3 çocuk U iş 1 ııiJalıeti ıııektehi Uıııuınl c. IT. P. -·- V (Balıkesir), K K K 
ı • \Jnıaııca ı•uıı·az ve Stouı"ııholo.ii profesörü . VI - VII (Giresun). 

' lar ıııiil dıassıNt e-;er 

ı . 
ı H. llı:-ıııu 'ökme n İstanhul 17:> lfarp :\kııılemisi l<'ı·aıı~ı:wu, Al- .\shı·lik. iclaı·ı• Bvli. ~ ~~Ul'llk t zı_ııiı· Yu li 'ii. C. H. P. + K . Sıırencunıı harp, - Kütüpnne n- nı (İstanbul), K 1 

H.nsı•n1 \'C di ploııııı.'i tran'ın ahvali as- IV-VII (Giresun). manf'a , keriye ~e siyasi-
ı Rllw:ca yesi 

! 
. . 

.Alı ıııt'ı l tl l n-, Oil'ı' nıı IS !li 1 lrta - ,~anayi, makine- - - l~vli, :ı Çocuk Iliikiıııiyr.ti Milliyı' ı.tcızet r>sinde c. H. P. l\fl"'dis hesaplaı-ı V- VI (Ankara), K + K . 
ı:ilil< u. tabaı;ı. V1I (Giresun). 

. . 
mi m ii\ ane Ha~ an Felııni A1aı; . ll üııtii~<uıe ı 79 Ihı<ıusi - r kt isııt \'(:' ma- - - - - C. H. P. Teş~iJatı ENasiye (İs. 2. 3 Gümüşane), + + K 

liy~ I- Vtt (Gümüşane). 

- 1 --
JT a 1'1 >i .ve 

. 
1dıU'C V(> CIS· I( - •. ey ket Erdoihın Çe rkc\> 1883 1•1ı·ıLnsr7.ı:a - - Evli, 6 çocuk Mııuuıt•ln ı ı z11tiye Piyarle ·uhesi c. n, P. li im Iüdafaa III - VII (GiimUşane). K K 

. kt>l'lik Müdürü. 
- ·-

flpı•ni ~ ı iit·f'l i ~fnıı:ı~tır 1" 4 Hııı·hiye Rurıwa. .\skı>rl ık. iılaı·t' - - Evli, 1 ı:oeuk Jhılı\wo;iı· Yalixi. . c. H. P. Dahiliye VII ( Günıüııaııe) . K K l( . .. a6 Fı·ıııhı~..c·a . 
ı ı 

1 ı ; ~ 'alıir , 'l'lek tstnrıhul 191li Jı'eyziyt> ıııeklehi İngili:r-"'t'. J:nııkaı·ılık, ııta- - - Evli, 1 ı:oeuk ~iiııt(•ı·lıaıık {iıuuın \liiıiii.r :\fuıı- C. H. P. Ifaı·i··iyt• VII ( Güıııüşane). K K K 
_ı l ı ticaret kısmı l•'rıı.nsrr.ı•<ı li yı•. i k tisa1 vini. ı -- ·- '"---=- -- - -- -- - - -- - - - - - - ~ - - - ..:::=.. ~ - ·~ - '- - - ' - - ----- _.. ~...:: 
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1 İntiha~airesi Doğduı!u yer Tahsüi 

Ed ip l"t·ı·yet Tör Arlııpazen 1 RU Harp A karl<'nıiıü 

Hnkk"firi ı 95 

Hatay Ali Şelhum ~vrim lskenrlPrun 1909 Hu.•..u. i 

Gl. Eyüh Durukan 18 2 

- -.------

Bilrliı!'i <lilleı· 

Pnınsrz<·n 

Al'aben 

Fransızca, Alman
ca, İngilizce ve 

az Rusca 

lhtisası 

,\skf"rlik 

Ziraat. halk 
l'nhiyatı 

Zir·ıın.t 

Ask rlik ve 
Harp sanayii 

Topcu enda.ht cet
velleri neye yarar 
ve askeri fabrika-

lar taribi 
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1Jinj riitbeleri 

. 

·~·--

Evli olup nlmıı
dığr ve ka<.: ~:o

t'Uğu bulunduğu 

Evli, :! t;oı·nk 

Evli, 4 ~oruk 

Evli, 5 <;lıenk 

Evli, + çıwnk 

lntibapdan evwl on Tııernur)

:-·et vc-:vıı mf'~lek \"e ınt>şgnliyeti 

Ualya Kaı·aıırdm nıadeııl r i 
şiı·kı>ti tTıınıııı :'ılüılü rü . 

:-;ı w lıri\'r ' J 1. P. Rt>isi Ye , 
l T ımııni )lt>r.lis iizmn. 

!,..k •n.lf'rıın Pınt ~ 1 ıl ar 1 [ryt'

timlt~ fıza . 

.\.skeri fabrikalar l mum )lü
flii rliiğüm lı> n Ptu ki i. 

:'llt ·ı1sup olduğu 

fırka 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. li. P. 

Mensup olduğu 
encümen 

Hıırieiye 

Zintat 

,\rınhal 

G. , (l 1 ıı hisarlaı· 

-

~e vakitteııheri 

mehus olduğu 

II- III (J tanbul), 
IV- Vtı (Gümüşanf'). 

·-
Bazı Jaı.nun ve ka.ra.rla.ra. verdikleri reyler 

(1948 Muvazenei (Şo · v Köprüler 
umumi ye ı kanununa ek) 

kanunu : 4420 kanun : 4427 

K K 

(lna Vekllleri 
H ye irıe itimat) 

karar : 1380 

K 

-------1-------------·~------------·--·~----~---ı 
VII (Hakkiı.ri). + + 1{ 

--
VII {Hatay). K K 

VII (Hatııy). K K + Aı;kc•l'i top<,>n 
nıühPndis mck

tehi 
~---------------1-----------------~--------~~-------ı-----------ı------------ı-----------!!-----------ı---------.--~-----------~---------------------!----------:· ı. ____________ l ----~~.---------r----------. ı-----------ı-

Ilasene llıtıız İst n n hnl 1902 Kız Öğı·etınen 
okulu 

Az Frımsrzca :\f ıtarif Konff.'ı·nnslar Evli, 1 <:O"ruk Başöğr tınen \"P lstnnhul '. II. 
P. Yilıiy<'t ldımı Hı>y tiııde aza. 

C. H. P. Kiltüpane VII (Hatay). K K 

:----------~t--------1--------------------~------------ı---------ll-------------i------------------------- ------------ 1---------------·l-------------ı·--------~----------------1-------------l--------·----~-----------------ı--~-----------------------ı-
Hekir· . 'ıtkı Kunt Antııkyn • ] !)Q;) J(ukuk Jlnkıık ve 

matbuat 

2 PS('l" Evli, 2 <.:ot•uk J \n~nı ii(ldı•iuımınıi .\lua \'ini. C. H. P. • .\dliyıı VI- V tT (Hatay) . K K 

r--------------------ı---------------------+-------------~---~----1---------------~-------------I~---------I--------------L-------------·I--------------I----------------------------1--------------~--------------I-----------------r--------------1-------------·t-
t~kPnrlptun 1906 Hukuk Az l•'ı·nnsızca 

ve .Arabca 
lfuknk Dul, 2 ı·m·nk Rn~ınüd(leiuınuıui mua,·ini C. H. P. VI- VII (Hatay) . K 

K 

)( 

~-----------------•------------------~-----------•-------l------------~-------------1------------~----------ı-----------i------------r------------------------ı-------------ı----------~---------------r------------ı------------~---~----~ 
.. .\bd iii ıı·ıı ı ı i Tii r k ın en Antakya lRR2 

1 el Turhan ( 'emıı 1 Reriker Adana J 92 

1 

Dr. Muhtar f'tker 1stanbnl 1892 

rta 

lcladi, 2 st>ne 
huknk 

Tılıbiyo Fransız a 

~'iftt;i lik 

______ ,_ 
~------·~----------------11--------------

Ti<·nret ve 
beleıliyecilik 

Talıiblik Gözlerimizi na-
( ıöz mütehas- ıl koruyalırn 

Evli. 2 ('IH'Uk 

, Hntııy ,\Iillet )f 1•lisi H:t> i~i. 

Allann t•ski Belediye Reisi ve C. 
H. P . \'ililyet HeyHi üyesi. 

Göz ıni.it 'hııssısı H . r t>rsin Li
nıan ı:ıiı·kcti loar .\leclil;i Reisi. 

C. H. P . 

... H. P. 

. H. P. 

VI· VI! (Hatay) . 

VL VIT (Iç l). 

tktisa\ V1- V ll ( l~el). 

K K K 

__ j 
+ 

K 

+ 

+ 

K ! 

~ 
s ısı) adlı bir eser 

~--------------4----------------~----------f--------ı----~------~----------ıı-----------+-----------~----------i------------ı·-----------------------ı------------1---------~--------------r------------1-------------1-
tstanhul 1894 Tiııkuk \"P stı.- Fransızca ,, Gazetecilik li}vli, :~ ı:nl'uk 'fiiı·k siizii ~n hip \'ı' hnşmııhnrriri. C. H. P. + + 

nayii ıH•.t:ise 

lU (Urfa), 
IV (Men.-!n), 
\'- VII (f~el). 

~----------------I------------------1-------------1-------- 1------------·I~' -----------~-----------~-----~-----L~-----------I-------------I--~-------------------ı·----------~~------------l---------------j------------~------------1 

K 

ı . Eıııiıt lııaııknr ~il~fkıı 1RH ~lt•ıll'(•se Aı·ahea, 1-':ınwn l\lnıırit' -- -- 'Evli, fı ı:ot•nk .\fiiıl:ıfııai hnkuk l'rüdiğ"i C. H. P. \fnııı·it ıl~\,~i ~Y~'k J{ + _'· 

~-------~'~-----------ı--------------------ı--------------ı--------- ı--------------!l----------~--ıl---------------~------' ------ı-------------ı--------------ı---------------------------ı--------------1------------- ------ - ı 

L Rt•rik Koı·ah:ın Din·iki lRH!I Hukul- ~'r•nıı:--ı7.(;1\ lTul,ıık v - - Evli, 4 çol'ıık Bursa Yıılisi . C. H. P. n:ıhiliytı I - IV {Kon~·a), K + ~ 
z Alınanca idnı·A VI· \'IT (lçf'l) . 

........... ----------------------.. -............. -... -..... ·~--------.--....................................................... ~ .......... -.-......... -.. ~----------------~----------------------------~----............ ~. ----.. ~ .............................. - ~- ---------------- --~----~-- ~====~~-~- ~==~~~ 
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Ba.zt ka.nun ve kararlara. verdikleri reyler . ~ . 

Evli oluh . :::: olma-
1ntihabdan eVTel Mensub olduj'u Meruıub olduju . vakittenberi ll ;~ dığı ve kaç 

son memuri- • e 
(Şose ve Köprüler 1 r tih:ıb dair •si hını Doğdu"ğu yer Tahaiti Bildiği diller lhtlla&J Eaerleri tım! ritbeleri ÇO• 

yet veya meslek ve meışguliyeti fırka - enciimen ınehns olduğu (194:3 Muvazeneı (İcra Vekilieri .... ll! 

cuğu bulonduğu umwniye ) kanununa ek) Heyetine ıti ınat) - ..... 
' l ı ' kanunu : 4420 kanun : 4427 karar ı :ı.;o : 

l ı lçel ~t·fik ' ['uı.ıay lfnl~ ıık 
1 
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!:lt' h im l' \~ııııu~ • ı~tanbul Hnivı•ı·ı;itP l<'t'n Biı·u:-. l•'ı ·ıı nsızca 'l'n 1 •i i il iııı lPr Evli. 1 çoı·ıık İzmiı· Kı11. Iıisesi 'fııhiiye Öğı·et- c. H. P. ~laarii 
'. 

ı 1 98' - - YI- VJJ (İ~nıir). K K K . 
lı' n kültcsi me nı . 

. 
. 

-- -,-- ·--- - - 1• . 

r! 

Hasan .Ali Yücel htaııuul 1897 flarüliüııun ve Fı·:ınSJ)IJ(•tı ~lıLaı·if, dil n Ruhiyat alfabe ·i, - Edi, 3 çoc·uk Orta TC'ılriı--ı:ıt l'ıııuın )liiılürii . c. H. P. - V-VII (!zmit-). + + K 
Yüksek muallim 

t-<delıiyat 
M"etedoloji, Türk ı 

. 
. mektehi Edebiyat edehiyab nümu-

ı;;ulıeı-i :, neleri ve saire. . 
- --- - - - - - -. -- -

1· 
Kar Eşn•f [)(•ıııird Ak ehir ı ~3 t rlaıii .·\lı mı rwn Haııayi, ıııakiıw, - - Evli 1 mal[ı t1 harbi) t' ~'iı:wk falıı·iJw. ~.H. P. ~:ıfia · I\'- YI (Ankııra), .K K T{ 

' 
, 

alat.ı harbiye ' ' e smıla nstalıa~ı. 
VII (Kars). 

. 
1) uıühiııııııat 

- - --
li 

l l Evli, ı çoı•uk ::\lanı•if V~l\:ilı·ti Tt'fti::; lle~·t•ti C. H. P. ı 
( 1 .,~at ı lnı~uncı~hı. Erzurunı ı 92 .Aiıuıı.nya'dn Pel- .\.lnıaıwa \'l~ .,I:ıaı·i1: - - Tliit ı: ı· VI- Yrı (Kan') • K ' K K 

sere iakült~>si Fmnsmca 1 Ht·isi. . 
. . 

1 - - --1 - ' 
Ask<ol'lik 

l. llasaıı. DUl'udoğan ista.nlml 1882 Mühendishane Alıııııncıı, - - Dul, J ı: o<• ll k Eııı ek li geııı>ı•nl. c. Ii. P. Milli :\Iiiılafııa \'IT (Kars). K J( I( . 
.. 1op~u ııırkt(•hi l•'ı·ansı~a 

r --- ----. --- - - -. --
1 

~ •ı-aft•ttin ı·aracun İstıı.ııbul 1 J [aı:p ..-\klldPmisi l"raıısı~ea l''ransn unhıı-;ım- Evli, 3 ~ntoıı k Posta, Tf'lgraf v 'l'clefon Urmını ' JI. P. VI- Vll (Kars). + !l2 A.·k<'ı-lik, idıu·f' - - + K 
(la. 1 el kika.t ı ııa Müdürü. . 

• ... 11 it iki rapor ·-. --- --
1 I~ı·nnsı;wa, Evli, 2 çocuk Ed h iyat l•'ııldiltcsi Dekanı. 

\ i 
Vuad ( :i)prülü 1 tanbttl' 1890 1 fııknk Rdrhi ,vaı 

. profesör, do k- C. H. P. ;\lıtll rif V-VIT (Kars) . + K• 
\ ' 1' - + ' 

li I•'anıra n~ 
1nı·ih tor 

. 
Aı·ahcıı - 1" • ---

Ur. Esaıl Oktay Çıldrr 1887 'rıp 
_ı\ lııınıwa, Rus· 

'l'alıaht-1 1· - Evli, 6 çorıık Kars .Meınlf.'ket hnstanf'si Bıı~- c. H. P. ~ııfia VII (Kars). K l( K 

( Mnsklıv:-ı. 'da) c;a. Utti ne· e, az tn. bi lı i \'e Dahiliye nıütelıaı.ısısı. 

Pra11sızca 
' . -i- - - --

Zihııi Orhon Ka.rs 1883 1 fcıl'lıi~·(· Aııke!'lik - - Dul, 4 çocuk Valilikten eıneldi. C. H. P. - (1s, 4 Erzurum), + + + 1 - I (Erzurum), , ı 
r• 

VT- VIT (Kar ). • 

• ' 

~ -
l ı Esatl Özoğu:r. U o pa 1875 Husus i Fı·amnzca lda.re ~ - Evli, 4 çocuk Ankara V1luyet Mektupçustl. C. H. P. Dl\hiliyo I (Lbistan), K K 

II - IV (Rize). 

' 
V - VII (Kars). 

-- - .:. - - --- - - ...:-- ~ --- _ı 

- - - - - -
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~ 
Bıw lmuun ve ka.ra.rlara. verdikltri reyler ı >!:ıl 

Evli olup olma-:::ı 

Mensup olduğu 
. 

"'Cj.ı;: 
Ihtısası dığı ve kaç ço. lntihapdan evvel memuri-

Mensup olduğu N e vakittenberi 
İsmi Doğduğu yer 

)~ ·;::: Tııhsili 1 ildi~i diller Eserleri llmi r ütbeleri son 
f1rka (1943 Muvazenei (Sose ve Köprüler (İcra V ekiileri Jntih:ı.p dairesi ,..., = c-uğu bulunduğu veya meslek ve meşguliyeti <'ncümen mebus olduğu ......... rat . umumiye) kanununa ek) H yetin itimat) 

kanunu : 4420 kanun : 4427 karar : 1:330 

K<ıstamm ı Ahidin Binkaya Kastaınuım 1, RR 1 hı ku k - Hukuk .Aclaletin scslı•ri - Bdi, 2 \:t~ı·ttk Adli.·>'<' :\1 ii fet tişi. L'. Il P. Arlliyıı Vl-VIl (Kastamonu). K 1 K 
( Kuzyaka) kitabı 

Tahsin Co ·katı <.'ı·ıuişg-t•zck ı HO 1 1 nlknlı )"ük~l·k f·'ı·aııı;ızı·u 7.i I'HII L 
<:irtlik baytarı. - Dul, 2 çocuk Zi,.nat ~~ iif(•( t işi ı 'ııınmi ·i. c. H. P. Hü1 <~<ı lU (Yozgad), K + K ziraat Hağcı l n rıı !'Ch- IV- VU (Kastamonu). 

her . 
fo--

ı fnknk 
Harndi Çelcn l,'ı>ı·kı·ı;; JR!l2 - hıliye, lJ nkuk - - Evli, 3 <:ocuk 1st:ınhul Yaz.ııw; Kuınisyoıın C. H. P. .;\(n liye VII (Kastıımonu). K K ·K 

ve Mut lmııt Raport<irii. - -

Hilmi Çonık htanhul 1 15' ı rııkuk - lfaliye ve idar - - Evü, 4 çocuk Kııstaııımın BPiı•tliyP Başkııııı. . II. P. V (Mardin), K + I( - VI · VII (l{ııstanıonu). 

Dr. J.'ulu·i Eı•t:vit İstıınlml ı 9ii Tıp l•'rılllSI7.t:U Tahahet (.Adli Adli trp ve muh- Profesör Evl i 1 c•m·uk Aııkıti'R 1 In ku k Jo'akültt.~indt.' C. H. P. K t. Muavenet VII (Kastamonu). K K ır ' . 
tıp vı• marazi telif makaleler Pmft-sör. i' 

ı·uhiyat) 

- - ------ -

ı 
7.iya Oı·b:ıy İstaıılml 1 ''ll }lülkiye - ~Taliyı: - - Evli, 1 çocuk l>inllu 11ulıasclnıt fıza~t . C. II. P. Di. Muhaselıat VII (Kastamonu). :i: K K 

Ir --- ·, 
ll . Rızı~ Haltuğ Köst n~Je Ul7il .Askeri ccawı - Eezıwı. 1icıı.ı·et, - - Bekiır 'l'kar •t u dası n• isi n· lwl<'diye C. H. P. ~. J. Mua-vt>net V I . VII (Kııstamonu) . 1( K I( 

ı rııektelıi Iktisat azası. \ 
ı 

DarUlfütıun, hik-
K im•,vngcrlik 'uri Tnıua.ı: Kn. tamunu LH9:! mct, kl~a ve tıp I•'rn ıısızı•:4 - - Evü, 4 çocuk L ise nıüclürü. c. H . P. Di. !\hı haseliM V - VII (Kastamonu). K + 1{ 

fakültesı ecıacı 
~·e rt'7.fit'J'Iık !iubcsinden 

'l'ı>zcıı- 'l'a~kıran Knfkm;ya ı Hll:l { ıtinl'sitt• r ~:d{'. I•'raııımwa, .\f aaı·i f, Liı;Pler için Man- - l~vli, 2 ı;oı·uk . \ ııkaı·n Kız Li.,•si Felsefi' c. H. P. liııarit VII (Kastamonu). + K 1( 
hiyıtt fa k ii lt eı·ü) !ngi 1 i:r.ee, l •'t>lsı•fo 

tık, Yurt bilgisi, Üğr•plıııcıti . (M ü takil ) Sutuart Moli n bu. 
ar. Alınanca yatı ve makaleler. ı 

Kay· ri }'uik Bay.,al Piz.r~n 1 6 Uulwl\ l •'ı•nıısızc·u J fukuk. vp Bütçe ve Muhase- - Jo~vli. 2 4:ocuk .\l aliyt· Yckiıll't i ,\Iü.,te al'ı. c. H. P. nüt . • VII (Knysııri). K + K ı 
.Maliye bei umumiye ka-

nununun izahı 
adlı bir eser . 

! 
.Ahnu·d Hilmi Kıılac; Kaysel'i ı ).lülkiye. Darül- Fı.'ıUlJ\I:I.Cıı. Idat'e Ye Kaysel'inin mev- - l~vli, rl ~~ ·uk Bı·c•i.n•ş g'UZl•ttısi ahibi. C. H. P . - (İs, 4 Kayseri), I{ ıc I( 

ıuııalliınirıi iiiiye .Mat h un t kii iktisadisi I - VII (Kayseri). . 
- . ll 

R ı;ıic.l Özsoy Istanbul 18~-1: Yiiksf'k tir-anıt - H ukuk - - E,,Ji, ·1 çocuk ~imıyi J>t>dt•t J )(la vi dair •si. C. H. P. .Adliytı III- VII (Kıı.yst>ri) . X: X: K 
lt Yf' Jıııkuk Reiı-ıi. . . 

-
J-.taııhul J . ı:; n • \Tiilkiyc f.'ı·ıııısızı·n l dııı·cı Hı v- vn (Kayseri). 

~ \ 
~Hcfc>ttirt :::ıNiııı - - EYli, ~ I'CI1:uk l) ıı izlıaıı k. c. H. P. hüt~e + + + 

t ktiı:ıat 
-- - --

j ~~ll'> hı fa KPPI:\1 :j;\ lll' Kııy:-ıeri lSHII Hukuk - l lııln ı k - - l~Yli , 4 çvc•ıtk ('. J(. P. Yil:iyet f ıfH 1'(' ll<'ycl i c. H. P. l> ı. ,\1 ııha,ehat VII (Kay ;;eri) . K K IC 
- ~ 

l{.ci~ü . ı ı ·~ ~~-·--- - --~ -- _,._ - -- - -'--- - ~- - -. - -~ 

_=.._~ -"' - - -- - ·----= _,._ ~--- - ---= 
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::ı E Tti olub olma- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
~ ..a dığı knç 

lntiha bdan e TT el aon meuıuri- Men.ub oldu~ Menaub oıdutu X e 'nkittenlı~wi 
>t:IO ·- Te 90-

lntihah naire i f'lroi Doidujıı yer o ... Tabaili Bildi ii diller lhtı-;a ı FA erieri tlmi Mitbeleri yet ve~·s melek ve me~guliyeti frıolra 
~ !: cuğu bulunduğu encüınen ın hı ı. nlıhtğn {1 !l4a M uvaz(·ııci (.;u- · ve Köprü ler (!cra Vt·kılluı ı 

umumiye) ku nununa ek) H~>yetinf' itırnat) 
kanunu : 4-120 kaııun : 4427 k~ırar : ı:ı~o 

ll K n!!· e.ri )lnlııt1in Tntıı• · ı · !:"'ı ctnlıııl Jı-;HS hvicr •'de ~fühen- .\lııımıı·n. EIPktl·ik ıııii- - - gvJi, :1 ı;ııeıık 1 \ıtl'~a Hdı •ıli~ ,. ı-:lı·ktt·ik i·:ıl t' r i '.H. P. '\<ıiia \'LI (Kay"'·ri). K rlis nwktchi Ele k-
Fı·amn :w :ı lwııılisi )i ii d ii f'ii. ()lii'-1tllkil 

K 1( 

tr ik teknik ~-

( . - --------· -- -- -
Ülıtl'l' Ta .•:rııı}hı lüıperi 1 7 lıl<tdi - Ti(·ııı·ı·t. -- - Evli. :l ı:o;·ıık Kıt,Y~I ' I'l ll ,\"ii"'" ıı•ııl \ ,. ı >aiıııi ' H. 1'. )faliyo VI - \'II (K:t)'S!'l'i) . K K K 

l'lll'ii lll C' ll :·1/.H sı. 
-· . ------ - --- ---- --- -

'\ııwı i Tı1kt•ı· rstuııhnl ] .. - ı faı·lıiyP F l'<lll!\1 Zl'll .bkı·!'lik. - - ı )ul ~hıt:-. \·ıılisi. C. ll. P. )!illi )lütla lao \I-\'11 (Kay;.;ı •ri). ı . ı K K K 
ii! ar 

----- -------- -- -·--- ---- -·- - - - ---
l4nnl 1 !n~ ı·i t n.dilılü ~aın 190!.! lhıknk l•'ı·o ıı-ıızcıı, ı rukıık - - Evli. ı ı:o<·ıı k ,\\ tıl,:ıt. L'. H. P. - YT -\'ır ( Kaysı·ri). K 

ı ıı~·ili:t-t•('. 

1 

K K 

,, ! hi ı·:ı )'. ı\ ı lll Illi(' ll -- ·-- - - - -- - --
ltıddcırdi ~ii lı ı ii \ kııı ı ... ült•lııı 1'~1\1'; 1!100 0f'ta - 'ifh:i '1'(' - - E\·li, .ı. <:ıwıık Liiklıuf'g-m: ( '- ll. 1'. Hııı;ıkıım .H. P. Zinıııt V-VI! (Kırklnt'l'li ). K , + K 

ınakinr \ 1' Unımııi .\lı·ı·lis i'ı zn;, ı. 

1-- ------ - ' 

1 

- ----- ----- -- --- --·----- ---- -
1\.ııı'gf'l. 1\ ı•1ıınl 1 )o~aıı C"skÜP ı '19 !Tıu·lıi~ t• • \ . kl'l'l ik - - J.~\·li, :.! ı:oı·ıık Emekli IHII'g'l ' llt'f'!IL (. ır. P. ..)!illi )[\iılıı i'aa vı (Ağrı ) , K 

ı \'JJ (Kıı·klarl.'li). + K 
ı . ! 

1 - ---- --·------- ---·- - ---- ----------- -- -- -- - -ı 
~ari .\ttı ı' 1\aıısu ~ı .,kkt\ 1 !lO ) fiilldyc l•'1·ıııısııwa :\J ll ll l'i ( 1-'eıı ni ter bi~· ta- - Evli. :3 ı;ııı-ıık ..) lıın 1· i, ,-ı·kitlc-t i ~ ~ üst t•.;a 1'1. ' n. P. - lll- y (Erzurum), 

ri hi 'e hıı:tı cı;ı>r- - \'1 (G iı-e un), K + K • 

r- jpy VIJ (Kırklareli). 

- ------ ------- -- ----- ----- - 1-

~t·\'k!'( Üıliil f.Jiilı·hnı·gıır. 1 1-'c' j l fıısıısi <,'ift(:i n - I~Yii, :ı ı·ıı~·nk , .;.ı i 1'111' .\liiıld(• illııııııııi ıııua\ ini. . ır. P. II - VII ( Kıı·klaı·ı•li) . 

1 - - + + K 

t- hııkıık 

- - ------ - -- ~ 

lk 1-'ıı:ııl ı -ııı:l _,- J\ıı-kl:ır(•Ji l•'ı·nıısııt·a 'l' nh:ılıct 
.A ıııl'l'ikcı 'ıla ı-3yJj, 4 ı·ııı·ttl\ ll olu ,, 1, f'kı•z talıilıi. ( '. ır. I' 'J'ı·~kil:il ı ı-.~msi~ ,. ] ·- Tıp - I {Holu), ,) 
Tül'l\ll't' l ' l' 

1( 
IT- \'ll (Kırkbr li). K 

~ ~örrliik lı•ı·i 
------ - - -- - ----
Alıııaıwıı, Fı·ıııı-

-
K~rşrlıir Fuaıl ('ıı lııı ncığin Bdiı·ne 1 !) Yüksek T knik K iıııyn 1Tmuıııi kiınyıı - B,·li Hıı~1 t>kit lt'! 1 . )Iii. lT. ~fiili'. f'. TT. r. Ikt isat nı (Kıı·~f'hir ). 

okulu (A lmanya sır. •a. l ııgilbwı>, 
kit;ılıı ('Tü. ta.kll ) 

K K 
l4ıınıt,\ it ılm·s 

ve Aınerika'da) l sı)ııııyolt·ıı --- -ı- -
Ka.~·seri .ran lnrııın ,.;,-li, :ı ı;ııı•ıık h.n.1 sı•ı·i llı>lı·di~·l· Hı•isi. l '. ır. P. :ır ,ııi .\1 ii ıla l'ıııı 

-----, 
Ftıik ~t>lf'n ı (;9 .J nnıla.rııın sn- • \ ı·apc·a - - \'lT (Kli'>'Phir). K K K 

bay mckt bi ' ------- ·-- --· - - -----------1 
}Jnını~-~~. l·'ı·aıı-

- -- -ı 

ı ı ~f'\'h>f 'l'oqwt fsı~:ıııhtıl .A lınan)·a'cla Yük- ~1 iilıı•ııılis - 1·:\'ı i, '2 1'11{ ll k ı ~11,'\'l'k:'ı lı·1 ~In. ır.'[ t•l,ııih ~ ı ii ı;: n. ( ·. II. P. lkt isnt "[ ( Kır~<·hir). ] 9H l ıı~ili;-:ı•e, 
__. 

K 
~ k Mtihrndis SJJ.('Il, 

ı ~ rnkiııı·) ı ~Tii ·ta kil) + K 1 

r- - nıektc•hi Husı~H - -- - - ı- --- --- - - ~ ı~ • . ı 

l tıı•nhiuı Tura:. 1 fıwıiıeldaş 1 !lı i [{iiı:;tiyn (_'it't ı: i ı i k. - - 1-;\•Ji. :ı ('1)('\lk ı rıwilıpktıı; ( ·. ll. 1'. 1 ıl n ı· ı· ı 1 ı·- ( ·. If. l'. %iı·ıınt Yil (Kır~<·lıiı·). -- K 
·'('(i Bı-: si. K K ' 1 

llı·lı·di,\ ('(•ilik 
1 - -- -

1• -- -- - -~ 

1 
1! f\ OC.t/( li Hal-\ ılı .\ kı•ıı ı ;/,lll it ı ~. i ı f ııkuk 1 fııkuk - - E\' li. 2 ı:n ı ·u k ,\, nkııt. TT. P. - ll YIJ !Knnıtlil. + - + I~ 

ı~ - -- ·- ·- -- ~ - -- - - ~ ·- ~ -
-;-
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~ Evli olub olına-
Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler . 

!ntib.abdau vakittenberi 
1 

~.ı:: ı 

dığı Te kaç enel IOJl m.emari- M enaub oldotu Menaub oldutD ~·e 
~tıc ·- Taaili 90-t:.mi Doiduiu yer 3! Bildiği diller lhtıauı E.erlerı rınıt rt.tbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka en rime ıııeuus olduğu (194<! Muvazeııei (Şose VI.' Köprüler ( İ cr .ı Vekill•ri intih. b dair ı cuğu bulunduğu umuıniyeı kanunuruı. ek) Heyetine itinınt) 1 

kanunu : 4420 kanuıı ; 4427 karur : 1 ': ~~~ . . : Iiuw li :-lııpiı i Aı·t ·I t 'Illi ll lıııl 1 SI i H J ftıkuk -- .\d li.vı· Yl' iılıırf' - - 1·~\ li, :lıy~·uk [:-;t ıı rılıııl . l'ııtıtılli ~lı•l'lisi Pıtt·.ii- n. I'. \dli.v(' Vl -VII (Kıwaeli l. K K K . 
ı 

ı ı ıııl'ııi ıl :ı ıııı ı : za:--J. 

-
t: 1. .\Iii r:-.d Ha ki< Brzuruın J . '•) 

l ... 1 fıı ı·p ~\ kH ılt>ııı isi . \ltliHil ·ı:, _\skl'ı·lik - - l•jy]i, :ı ı:ncuk l~ıııı·kli !.!l'lll'l'ıi ı. c. H. P. :\1 i ll ı )Jüdal'ua VII ( Kocadi). K: + K 
l •' ı·a ııı-m:ı·a 

-
~·atalca 'J'ıp .\luuıııMt , 

'l'ahıılıd 
~luhtı·lif tılıhi 

B\'li. ı çn ·nk l•:ııı ll i ,\1'1 l ıııuııı )Uiılüı·lüil:ü r. Mıuı.vt>ıı K - ı J)ı·. P . ~ı·ı·l'f•••lrlitı J \üı·~e l~!:l!l 
J.'rH ı t~lZl·ıt . f'tiillt•J' - c. n. P. ~- t vrı ( Koraı>Ji). K K 
lngilizr(• 1 ><1::-lwki ın i. 

- - -
1 

n a l'ii~::;a fııka .\!i ll i lwı e ll Batıını J87ii l·'ı·ıııısı:ıw;ı "'l aııı·i1 1'ı:drhıutı iptidai- - Jjı·k~ l' • \liiı·~st•-.a lı ilıııiyı• )Jiioliiı· C. H. P. n. w lııhisıll'lal' ( l:cı . 4 lzınit), K K K ı ye kuııuııu Ui.yi. 
~lııııl·i ııi. IV- VII (Kcıraeli). 

hasına karşı mü-
l ı talealar 
1 - -

1 

Lozan Frn ' • Li- Fraıısrıca 1\J ühenrlis 
ı 

Re fik 1•\•nı .. ı•u Pı·e,·eztı ı ~ Fizik ve riyaıiyu- - Edi, ı> ~:ııl'uk .\nkııra HPL<'rliy1·si 1\tiilıiis iı:;lt>ı·i C. H. P . S afiıı VII (Kocaeli). K K K 
) .. j teknik fHkü.l- az Alnıaııea (Eick11'i k ) ta ait 20 kadar 

~Iüılürü. (:Mü takil) 1 i , leri 
ser 

-- - -
~ı·•lad Pek KMaıııUl'$ 'l ı. 97 ]Jnkuk - lfıdmk - - Evli .\.nıkat. l zıııit I lalkel'i Heisi. C. H. P. D i. ~fuba. ebat VII (Kocaeli) . K K I( l 

l ı 

1 li ----- -
ll Harbiye • 

1 
lurahim To lo u Et•eğli J '. u J •'ransrıra .. \ı;hı·lik 100 söz i ci nde -- }~vli, 1 çnl'Uk lstanlmt Jlalk('vi :\lüf<>ttişi.. C. H. P. .A l'zıılın l II. Ili, VI-VII ( Ko- K K J( 

( ,faııı la l'lııa) me ·ll•k hizmeti ve calı). ~K am d t>llİZ) memurini zabıta ı 
1 . 

- - ı -
ll 

J[ukuk ( ı 
~alıih Yaı·gı htaıılml ı ', ~ - Hukıık l 'b:ıııunt t zabıta. - n<· ku ı· A' ukat, Jstaııhul . \ dliYt' ~lf'slt•k c. n. P. Atliiye lll-VII (Kol'aeli). K + 

~ 
,, 

\c Polis ıııektcpleı·i ;\lucılfimi Ye 

ı ı lstıınlml Delediyt• .:\ledisi iizaRı. ----- ---
1 'H'ııh iııı ı-iiir+'."YI\. Yi~ıt t!-ıtaıılml IH~O ,.\) til]< j ,\'C Pı·aıısnwa 1 ıluı·u - - ı.:vli, 2 o;ııctık l\fııtn-.;al'l' ıt. c. H. P. 1 ruı·i~·iyı· (İ -.• ı Saruhan), K K K 1 

I (Saru}ıan), 
ı 

l ı II-VII ( Kuraeli). 
ı . --- -

ll nya ' ı•lı lı i ı: ill!İıı Kıııı~·a ı !lO l ]{ ııkıılı; 1 \i ı·ar. Alıııaıu·a Hııkıık. nıınıı·if - - ,.~,· li, 2 <:"''l.ık 1'Pııı~·iz ıııalıkt•ıııt"'i nn., ıııüdoki- TL P. \!illi ~lüılıı fıuı Vl- Vll (Konya). K K K ' 
ı l ı 

unınnıi ıınııı1 iııi. 

l ı 
ı - - ----- ı 
ı 

~lıdısiıt .\dil Biıı al J\.DII} ôl I!Jil.l Ünivl·rsitc Tabii- J.'ı·aru;rz('a .\fıuıı·if. LiM'l l•)' i•:iıı Bi- - Evli , ~ ı:ocnk l :-.laıı 1 ııı 1 ,\l ıııı rif .. \1 iidiüü. ır . P. :;\lıw l'it VII (Konya). K + K ı 
ye ~ubesi ve .!o'ran- ı 

s~'da ( -ft>ıılo.ii} yoloji ı - -. ı 

t :l. ' \ ı i l·'uad 1 ·~· lıt"'uy tstıı ıı lJIIl ]:-lt\:! l faqı .\.kad ı·ıı ıisi J •' nuısızı·u, ~\sln·l'lik n - - Bck[ıl' _\1 ii ı e-ku i ı gt'ncı·nl. c. II. P. Lll (_\.nkara). r K K 
ı -

_.\lın.ancn rliplrıuııısi IV- VII ( Knııy-u). 1 
ı - - - - - e 

ı ı l 
• 'ı•ılad t,'uıııı·alı Kıııı~·a ıım.ı ı {nk tık l<'ı·uııst?.t'l\ 1 fnli.Uk ~\'l'lılı ~!illi Ko- EY li . \ ıtkilnı ..\1 ill i l\ 111'\llllıll.l lliık iıııi. c . R. P. Zinınt nı CKoııyıı ) . K K K . -

ı l.'ıırııı·u i 
runmu Kanunu ve 

ı l l Anadolu SC'lçuki 
ı tari hı • 

~ 
- - - - - - ( 
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ll "-= - dı~ k - Tl' Yak i t t ı ·ıı l u • ·i 
1 

· 
J 

ıtL :-= 1 gx ve ac; ço-
lntihap ıla i rt:"i smi Jlcıihln;!n ~-er 2 ~ Tuhsili BıJ.li~i di!J,..r İhti.sa-.t E·l'rleri lmi riitbeleri mPiın. , ,Jdnfrn (ltıJ:: .Mma:cı·ıı~i ıso~(,\'eKüpıiil!'r (lna Yekilleri 

lntiluıpdan ' VY('l snn menınri

·:et \'PYU mrı-;lc·k \'e meııguliyeti 
;\lt·ıısn p olduğu 

t>ııciimen 

}Jf,nsup oldu~11 
fıı·ka 

,' 

t - - t'l.Jğu bulıınduğu unıumıyc t kauununa ek) Hc·yı•t i ncı it i mat) 

---------~~--ı---------------j---------------ı---------------ı·--------------·ı-----------------~~~~-----~~----~---------l·---------------1·--------------------l~k~-a~ı~ıu~ı~ıu~:-~:·J~~:u~l--~k~a~n~n~n~:~~~4~2~7--·l-~k~-a~ı~·a~r~: ~ı~a~3~0~! .------------------------·l--------------------------1---------------ıı--------l·----------------ı . 1--
Ziı·aat Uııımıı ~Hitlüı·i.i. C. H. P. lktiımt III - nr 0\: ı•ıı~ a 1• K y K ! .\lıırı.-ıl Ilıııııdi Pik.lııcır I !ı:ı Yilk~P.k Halkalı _ \ l11ı:ı rıC'a 

ziı·aat ınl!ktebi 
n~ Almaııyn'dn 

1 :ağf•ııık. fı•ııııi 

t'~ı·aı· 

J :ağeılık, ı ııı •y

\ ' t' ııj!aı;laı · ı 

)J i.iıll't'l'iS Drk:h· 

li 
ı ı 
.------------------ı------------~-----ı--------------ı----------1-------------ı·-------------l-------------l-------------t-------------ı-------------r-------------------------ı------------------------------

l 1 1\ ııll_\'a llı·lı·ıli.' ı· ı-ı· ısı C·. ll. 1'. 

l
l ::-\.\·\'ki 1-:ı· :.: ıııı 1\ıııı.ra ı · !1 1 fııkuk 11iı-ıı~. l ·'ı·ıııısızt•n J lııknk. iılan• - - E\ li. ~ ı·.ılf'nk ı .. k 1 .. . 1 11 · i yon ·u nı uyı•sı ,- ı· ıa \t ' \ ı 

nıı~ıoı lll. 
-----------il-------------ı-------------1-------- ___ , ____________ - -----------· 1-------------- - -------ı--------- ~--------1 

C. H. P. )Jııhiıi) ( 1 

ll .\li .\lıtzııı'ft·ı- niikt> ı• r~ı:ııılıııl ı ·-..n .:\liilkiy. \'C Pıtı-is Fı·ıuı~ıu·a. Tııı·ih. ıııaııı·if 

Yı, d i pıoıı :ı~i 
Evli ı-;ı(ı · hiyn1 fn ldLI1ı•ı-i n ·• s 'ı · 

jll'f•l'ı ·,.,ii ı·ii. 
' H. P. 

( ~ Tii. tıık i l ) 

~J atlın ve l!:t.Vı·i

ıııııtlm cseı·lı·ı·i 

\'IU'f }ıı•. 
j l " llııııu siyn:-ııye .\ lıııaııca 

11----------------------l----------------------t--------------ı-------- ı-------~------ı-------------- ---------------------------- -------------ı---------------ı----------------------------ı-----------~----------------1 --
Jıı·. ::-\ndi lı·ııııık 1!10-f. H<'ı·liıı ( ni ver

sitesi 
i\ lın:nıca ~lııaı·if 

( l ·'izo,\ oın_ii ) 

~-------------------ı---------------------1·--------------ı---------ı-----------------------------ı------------·--

llnlıd 1\:arug-üll..: Hadını 

( Konyrı) 

Tinknl< 1 fukıık 

ı:; i ilmi ve 5 i Pa
kül cr olarak 20 

h1·li.:.! ı; ot•llk l st:ııılnı l ('ni\ ı • ı-sill'si : .dı • p ı·u i'o · si}ı- . C. H. P. J :i.ilı·ıı 

-----------ı·---- ----------1-------------- --------------------- ---- _____________ , __ 
Katiller \e cina
yı·tler, Gurp ve 
İslii.ııı bukuku nıu-

bı~•esl·~i. 

~\ nıkn1 n • 1 ~aı ·ıı ı·ı•i ... i. ~~- TL r. A•ll iyt~ 

VI- YTI (Knııya). K 

l\- -YH (Keıııya). K 

\'ll CKoıı~nı. + 

----ı---------ı-----------1 

\"ll (Kon;-a). K 
Fransızca, 

Arapça, 
~\ 7. J.'ııt'"i~U 

ı---------------------1----------------------l--------------~--- ------ı--------------l·-----------------------·---- -------------ı---------------ı--------------1-------------------------------------------1------------- -------- -------1---------------------------11~· 

1 

1\:imnı Okay )fülkiya Jı'ı·ansı zııa .\fnaı·it'. idııı·ı•, 

lll!lliyB 
l~v 1 i. ~ ı; o e u k <l in 'Slll\ ldııdisi ıııiidiiı-ii \e ııııt

:ıı·i ( ıııüdiiı· ,-ekili. 
C. H. P. lkti.·ııt ll-III (Gi ı-Huıı"ı 

IV· Yil IKıın~al. 
K 

~--------------------ı---------, ---------------ı------------ı--------~-------------ı-------------l--------------l----------------------------1-------------l-------------------------·ı-------~----ı---------------------. ________ ll--------------~--------------ı-----

Konya 
. 

18 9 11Iedrcse Arabca, }i~ursca Bclehiynt 111 üdcrri:s, ıııuallirıı. IJ - VII (Konya). K ~aiın liazim Oııat C. H. P. rre~kil:1tr E!-!asiyc + 

Tedik F'ikrl'l f;ılııy Konya J uo Hukuk lhıknl< 

~----------------·ı-------------------ı------------ı--------ı-------------l·------------ıı------------l-------------:-------------ı------------'-----------------------ı------------1----------------------------ı------------l·------------ı 

ı - ~" ı· r:: k }ulraıııaıı fı-;tiıınf malıkeıııesi C H p · 1" si'<' r~V ı,,) ~O('U- • • • Teı;;kilalı ,sa _ .. 
flzn.:1. 

II - VII (Konya). K 

K 

K 

re 

: 
-1 

1 

----. 
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ı 

----------------------~ ı----------------------l---------------1 --- -- -------ı-------~ ·------------- ---------ı------------------------- ---1------------ ~ 
.\ li Hıza '1 iin·l 18H9 Po~ia. Telgraf ve 

İstanbul ve Pa
ı-i. · Hukuk J•'akül-

teleri 

ı fııkul 1 [ukuk ho. iii hı• 
ve li. unsh· ·~i 

lwıiı- 'uınhuı·iyt>t .nüddeiumu
mili~i hH!;lll111:tVİnİ. 

c·. u. p V \"Il (Kı,ııya). K 

ı 
r--------------------ı---------------------ı--------------ıı---------- ı-------------ı-------------~----------------1--------------l--------------l--------------ı---------------------------~----------~ _____________ , ____ __ -~----ı------------1------- -

J lı· . ( ı ... ııınıı ~ · l"l uıla:i ], S!l Tılıbi_vı: l•'ı·aıı~ızea 

ııu.stafa hı.·an Arnhen 

V cı·pııı. röııt
ırrn, tnı-ih 

Tirard 

Osmanlı tababcti 
tarihi, ;;;, asırlık 
Tiiı·k talıalıcti 
Bursa, Uluılağ 

ve ~aire. 

C. H. P. : t .. \luaı;rrwt \ · \'IJ (Krınya ). K 

---ı-------------1-------------1 - --- ----~-------------1-------- ,~-

~ı iidt'ı-ı-isl i k \ 'l' 1 iı·ııı·ef. C. H. P II - VIJ (Konya). 

• 

~---------------ı---------·-----ı~----------------ı--------ı----------~-----------ı-----------ı----------ı------------l-------------------ı-----------1----------ı--- - --ı------1·-...._ ___ ,_ 
Kiitalıya Uı;;ak ] ' :.! ı ln ı · iilnı lla 11 i- Fransızca, 

ıııiııi :"ıli 'l' ~\r<tlıı·ıı. T•'nrıwa 
Taı-ilı \E' dil 

Öğüt, Brkta~ilik 
ve eclchiyatı, Tüı·k 
hti~'iıklt!ri, Maı·as 
taı-ihı, Corık ve 

~ai re. 

Edi ::\fanı·if ıııiiıliiı ·ii. C. IT. P. lkıisııt I (Kütahya), 
11 - 1\' (Aksaray ), 
V- VU (Kütahya ) . 

K K 

~~-----------------ı·---------------------ı--------------ı--------- ı---------------ı-------------- ı-------------- l-------------l---------------ı------------1----------------------------------------~ --- --ı------------ı------------1 --
lk li Hiilıa l>.•liHmsı tı.;tarıhul ].7 'l'ıbfıi~-p 
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Çocuk hıfzıı-;~ıh
haRı, I• tansızca
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=~ P .. t·r 

EY1i, ı ';ıwnk Adliyt• n~ J):ılıil i , · p \'vk iılı•Ht•ı · i C. H. P. •• 1 'lna •.111'1 Yr. vır ( 'Kii tahynı. K 
lıı•kiıııi. Pnlis Ha~lıt' k i ı ı ı i. 
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Evli olub olma-
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 

ı 
. 

lntihabnan e "V,.. el memuri- )(entUb oldulu Menaub olduru Ne Yakitten 1 ~eri li -=..a 
dığı Te ka~ 

son 
lsıui 

>f!ıll·-
Tahlili ÇO· (1!14 ~ }[uvazetwi (Şose n Köprüler cl aa Y!!killl!ri ı ııtih IJJ ir Doğduğu yer - '"' Bildiği diller lhtıauı Eaerleri llmt ritbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti trrka eneiimen mE>lms oldui!n ı .;:: c 

ı - .. 
cuğu bulunduğu umunıiyel kunuttuna ek) H~>yPtirw itimat) 

kanunu : 4·120 kanun : 4427 karar : 1 ~:an 

ı r ıı ıı,u ı ı ziı·:ıat . 

ı~ 
i\ iıtlllı !lll :,fıılı li~ Erluıwıı 1\ııı·sa 1,' !-11 f·'ı·aıısızı·a, ZnııiPkııi \'1' süt- Znotekııi, süt- )Jüılen!s El'li. :! ı•nı·tık Ziı·arı t ııı ibt ı.":HU'J. l'. ır. P. 'rPı;;ldltıtı Esasiye ııı (Rur-:.ı). K + 

ıııı•l\ ı ('lı i \(• .\1 - .Umaııca ı•iiliik ~üliU· IV· Vll (Kütahya). 

ııııııı.' a 'ıla . 
--

~u ıl ri ~;ı'l'l'lll Jsınnlıul um. · ı )ftl'iilfiinnıı l~de- ]•'ı'lltiSı/:t'H .\ltılıaıTir :\lııhlt•li( 19 )lııtlnuıt ıuıuıııı ıniiıliiı· nıiiı:;ıııviı·i. -... II. P. 1>ahili:;e VI - VII. (Kütahya). K K es r - - K 1 lıiynt 'ı· Fı·lsl'fıo 
. 

~ll ht' S j 1 

----
S:ılahaıldin K ut ıııa ıı fleyve 19CH YüksPk f~I'Zil('I Jo'ı·auı~ızca Eı·zat·ılık - - E\·li . -•. JI. I'. Kütahyn Yilityet ı dııt'l' c. II. P. Iktisat V ll (Kütahya). K K K 

nıt>ktelıi lleycli Hcisi. . 
l ı-

Sermayenın şir . 
llfııuid Pekcan fstuıdml HlO:l ..\Iii Ikiye Vransızeıı Bank:u•ılık. jk. kctlımh•ki hareket- - nekfıı· Ziı·ıuıt llanka:·,ı 

. 
n nun müdür C'. H. P. Düt<;c VII (Kütahya), I( K K 

tisnl . • \Inliy<' leri, Sl•rmaye ha· ).1 mt ,. i ni. Plüstakil) r,•kı•tleı·i. 
l ı. -- -,, 

H 'l'l'lı l'<'k •ı· Istuıılıul J, 'H$ ı rıı ı·" . \k n ı lı·ııı isi Fnııısıu•a, .\skeı·li k Yt' lnkıliıp dt•ı·sleri Rdj, 5 ı•ııı·nk Tüddyc UüJük )[illet l\ledisi c. H. P. ]] - Vll (Kütahya). K + + - -
ll A\ lnuuwa iılıı !'1' rtıtibi mmnhıi. 

~- -------- --· . 
1 

.\ liwt t in 'r ıı·ıı fnt1olu U~ak 190:: 
J>nl'is Cııi\ l'l'si-

l•'ı·ıııısızca If n ku k !•'inans ilmi, Ilukuk li ·an- Kıı·klat·l•li (', ır. l'. llyöııkurnl II. P. IV (Kütalwa'dan roo, I( + K lt':> i l fnkuk l•'n- Bdi. :l ı:or•uk Hü 1 ı; c 
.Jı•zıl n teı·ciiıne siye i Daşkaııi. 

V (Muraş), 
ldil:w;i Vl-Vll (Kütah~·a). 

---
Ünu·ı· Bı'ılı-dtin Uı;ıaı<J• l'ı;;nk J !10-l ,\li'ıll<İ)c 1-'raıısızca ı d~ll'(' Deniz sarho~ları, - l•)vli. 1 r:n(•tık ) li i ı k i :w :\Iüfettişi c. lL P. DalıiliJe VII (Kütalıya). ' K K K Yuyla rtunıanı, Sa- 1• 

kız nıernwrleri. 

-

1 

Yt•ılit l·z!!iit·t·n tst aıı hı ıl l !)6 1 faı·l~iYe Fransızca, ,\skt·rlik ve - - ~ Jlnı;' t>kiı !et llusıısi knl<>lll .Mü- c. ır. P. - V- VII (Kütahya). K K K ! 
( J\ISllll'll ) . .\ lınıuıca, di plııııııısi düı•ü. 

i J n fo{ il izce 
' -

.ll ol nt !1" F.ını•ıtlla lı na..ıc:uı nı.• ı· ne 1 7H .\1 iilidyo l •'ı·aıısızca, 1 fnknk \ ı• rlil -- - Bvli. :! ı:n•·nk Haı;ıYekfılct Mıtameliit U ın um {', H. P. nahili:_\t' V· VJI iKütahyu). K K K 
..\lınaııca, Müdürü. 
Amlı<'a 

- -- -
_ ·:Lsıtlı i r :n -daı· İst a ıı Jıul ı:n~ Yülcsı·k tiı·ııı·et J•'ı·ıııı>ıızı•n l~ılclıiyat, ikti- 'l'elif ,.(' tp ı·t• ii. - Bvli, :{ ~ocuk Ulus .ı•azct esi daimi tnubnrı·iri. IT. P. - VI vn (Malatya). 1( K K 

sal .. ticaret, me uı·..ti~ le 20 ( ~1 i.istaldl 
haııkn<'ılık kadnı· ı·ser 

.\lultalip Okeı· Sinıs }. ~I:J Miilkiyo f•'ı'ıtli.SIZN\ ldıı ı·(\ - - BYli, ~ ~ot~uk ldat·d uııınıuiy<.•i \'iliıyu t nıüdii- H. P. Dahiliy III- VII ( .1alııtya). K K K ı rii. ve • \ııkııı·<ı Ya li Yt>kil i . ~ . ı -------- -. 
ı lll'. 1 ':ı ft•ı· Üze lı; i )1 alııtpı ı HH '1' ı ll lııransııwa 'I'H hıı lıet -- - ıı;vıi, :l çocnk ~lalatya eski j;pJ(•diyp Hı•isi. 1 lt. P. Di. )J uhnsı•lıat YII (Malatya). K K 1\. 1 

. 
-. --- -

,\[. ..... , · kı•t Üzp:ız:ıl'haş• )falat~·a t ... ! :! 1 lı'ta - 'l'icnrt·t. -- Evli, 5 t•nf•ttk ~J ıtlal nt Ticaı·pt ,.,. Sa tHJ,\ i o ıl ma L'. ır. 1'. .,.ııfia VI- VII ı Malatya). K K K -
H ds i. ı 

- - --- -- ' ~- - -- -- - ·-- . -~- ---=- - -- - ..:::: - - ~ - - - --:.. --- -= - -- ~- - -- - - ·- -. 
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Evli olub olma- lntihabdan evvel 
Bazı kanun ve ka.ra.rl.a.ra. verdikleri reyler 

>tıc son memurı-
::ı Mensub olduğu Meı:ıJUb old,.ığu 1' \'akitteııberi ' 

'O ,.c:: dığı ve kac; ço- yet veya n:ıesll'k ve meşguhyeti 
1 (::;o e ve Köpriiler lııe~· ti n • itimat) ı j tn ibab dair i ts mi Doğdutu Yer ,eı,o .... Ta ha ili Bildiği diller lbt:ı.aaaı Eaerleri nms nitbeleri hrka eneümen mehns olduğu (l!J.ı:~ MuYaZf·n i o .. cuğu bulunduğu umumiye) kanumıııa ·k) ( lcrn Vekiliı-ri . ~ cc ... 

' kanunu : 4420 kamın : 44~i karar : u:~ıı 

.1/ ul (1/ yu 11 i lı ri T\·kta.· nıırsa ı !l:l ~ \ ııwd lw11 Kır. Praıısır.ca, 'fa arif Vilyam Ram,idan - Evli. ~ c.:oı·11k Holıı·ı·t Kolı>,jdP lııgil izc·t• )In- C. H. P. ])i. .\1 ıı ha "'t'ha 1 \' - \'II (Malatra). K K K 
kolej i İngilizce 

tercüme, Anado- alliıtıi. . lu'nun tarihi coğ-
rafyaı;ı 

- ·-

.\ 

Halct :::ltıihıoğlu ı -erııah • ı no Rii)i1i~·(' VP - Çif1çilik, - - Dul, :l •oı•ıı k Oiiıııı·ük Ye lııhisaı·hı ı· Y c kületi C. H. P. n." lııhisnrlar h .. 2 (Erzurum), + + 1( ı 
hnsusi ic.laıw:ilik 'l'etkik ve ıııurnl<ahe lleyeti iııası. II (Erzunını), 

\'II (Malatya). 
1 

- - - - ı 

K<'ıııa 1 K n yın ~\lulatyıı 1 g:~ 1 ılaıli - Çiftçi - - E\·li, 7 c;(wllk .ı\1 nlatyıı. Bd cı li) · .\lt> C' lbiııdt• ve C. E. P. /.iı·a ııt VII Pfalatpı). K K K ı 
f' IL P. tdm·e lleyı•tindt• iı:-.n. 

_J 1 --· - -- -
( lsınaıt Taııı·ı· :\lalatya 1 96 ()ı-fa Tiı·nı·et l~vli, :1 çot•ıtk ·' r alatyıı. ' . ll. i'. Da~kam. c. IL P. ( ~- "' lııhısarlnı· V- \'II (l\Ialat)·aı. K ı. -- - - K K 

ll ı 
·--- ·-~ 

1 'l't'\ t'ik 'fl'lll('lli ..\lalaty~ı 1R9:J Oı•ta 'l'ic·ıu·ı>t - - Bvli, :1 c:ıwnk )Lalatya Hl•lcdiyc l~cisi. c. H. P. 1 ıi. ~Juhaı-;ehat VI (Bitlis), .1( + T{ ! \'ll (Malatya) . 

1• . 
--- ------- - . 

~[nhmnıl ~Pctinı 7.aL~ı Askerlik, lıuri- l<~ıJll•ld i yınbay. 
1 

).fal at ya 1 ·~ lfaı·ıı .ı\ lmdı·ıııisi r~~ra n. ı ı ca 'l'aırıaınii tet'ıızuli - l•,vli, 4 r~rıc·ıtlı; f;. H. P. Maliye ll - \'11 ( J\.hılatya). K K f( ,, 
ta ve kurhıstro i YP Pı·aıısa 'ılıı .\lmanca (nmnlmaıııış) 

lıarit:wılık --- - - ·-- - ~~ 

l[uııi•a Knr~~;rl. .\. R. A ı·tıı~ı~fiı l•'ilibe ı :1 1 f;ıı·p "\luıdrıııisi Fı·an ·ızca, .\.sk erli k - - Evli, ::ı r,o{·ıtk 1 olııı·rlu Eıııt•kli Knıııtı1 !1 ııı. C. H. P. - \'I- vn (Maniı;a). K K K 
1 ! Bıılgan•ıı, 

ı ı~ ---- \'C Rıısr•a --
ı ı - -- - --

Ilikmet Bnym İstanbul IRDI (lalntnı;ıınıy ve I<'ransızea Diploııın.-i. Y <'tı ı Tiiı·k D(•y. - E,·Ji Hiyast•ti l'ııııılıııı· Kiıt i hi l1 ıım- C. H. P. f fal' ic·iyr• I\'- \ 'll (,1ani~a). K 1( K 1 

' ; ı ~~~rhcııııı e tngili?Jet>, .Maaı·if ll'! i ıı in luu·ü· i m isi. 

li1ııı·st•a siyRsiya1ı ı ----- --- - --'! 
Rııh an \"u ı'i~ Et!QiiPı' Küı:iik 'l'ürk fa- J<}v]i, :'l c;1wıık JLııRrir Y t•kiıll't i ~liistP!iıtı·ı. C. JJ. P. -'lıını·if YI- VII (l\lanisa). K 

ı 

ı l slııı·uınca 1 !H lfuknk Fnııu;ız(•n Maarif - K K 

ı : 
ı•ilıi , ~ivas ~{·hl'i 

--· - -- ·- --! -
O sına Ziraat. C. B . P. ' III - VII (Manisa). ll Erc;ia 'r u ni sa 1 HO lfa ı·ıı .\ kaılt'ıııisi. Pı·ansız(:a As k ı· lik - - Evli. 4 c•oc-ıı k ~ııfia K 1{ +. 

,i . 

'i 

-- ---------
ı 

lsııııı il 1-:l'lt·tıı Tuı·~,rutlu 1890 Oı·t a YI• lıususi - Maliye, - - Evli. :ı c:<wı;J;: 1 ııııi ı· Tic·nr<'l lıoı·sası 1\ııııı i:·wl'i. c. H. P. Di. )fıılıaı-.ı>hat Yil (Mani.a). K K K 
ı 

Ticaret 
1 
ı --ı !-\(•\"k '[ Ra~ it 1 [atipnı(~: 1\1 Nıenıen lk9H Halkalı ziraat ~ lk1 isa.t 11 i ı· kn<: <'~L·ı·i Doktor, Pro- l~vli, 2 cıcıeıı k l'ıııuıııi )Jnı·alwlw lTPy(;'ti üyesi. c. H. P. VI (Afyon K.), K K ' 

.Alımın •a, ve - + ll mektebi, Berlin zinwt VlU'lllr fes ör VII (Mani~.a). 
ı ve Leipzig Üni- I~'ran.sızca 

r 
versiteleri ı Jf - -~--- . - ·- - - - - - - - -· - - --· -~ ·-
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1 = Bazı kanun ve ka.rarla.ra. verdilderi reyler >bO Evli olup olma--
"'.,c lhtısası dığı ve knç ço- lntihnpdan evvE-l son memuri-

Mensup olduğu MellBUp olduğu Ne vakittenberi 
>bil ·~ 

lntihap dairesi lsmi Doğduğu yer o ş.. Tahsili Bildiği diller Eserleri Ilmi rütbeleri fırka encümen mebus olduğu (1943 Muvaıenei (Şose ve Köprüler (tera Vekilieri 
O!! c.uğu bulnnduğu ret veya meslek ve meşguliyeti umumiyel kanununa ek) Heyetine itimat) 

kanunu : 4420 kanun : 44.27 karar : 1330 

llaflistJ Dr. S. Emin Kil.atçılar İzmir 1898 Geneve '1'ıp Fa- J1~ransızca 1. Sınıf dahiliye Doktora ve ih- - Be kar İzmir ViHiycti Umumi Meclis C. H. P. S. İ. Muavenet VII (Manisa). K K K 
kii1 tes i m ütehassısı tisas tezleri azasr. 

-

J{;J.ni raraosmo.n Manisa 1874 Ortn Rum ca Çiftçilik - - Evli 1· Ziraat. C. H. P. Ziraat lll- VII (Marıisa). + + K . 
1--- Mülk~e ve Brük-

li'aik KurJoğlu Kayseri 1892 sel niversitesi .l<,ransızca, İktisat İktisada ait - Evli, 1 çocuk 1ktiııat Veklilcti :\füste~arı. C. H. P. Bütçe V - VII (Mani!!a). K I( K (Siyasi ve ikti- İngilizce bazı eserler sadi kısmı) - -

Yaşa~· \.he; .1\fnnisa 1889 J I alkalı Yiik. Zi- Almanca, ıiraat1 umumiye Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Ziraat mütehassısL C. Il P. .Ziraat 
Il (Saruhan), 

K K III (Manisa), 1{ 
rnat tn~'ktı•bi ve Fransızca IV (Aksaray). 
Alınanya 'd n V- VII (:Manisa). -

Ilııldun Sarhan Istanbul 1901 Ncvr:lıatc Ti. Mek. Almanca, İngiliz.- 11ctisııt, Maliye, 
Die New-yorker Evli 'Ticaret Vekuleti Harp E ko. C. H. P. İktisat VII (Manisa). K +. K Londra İk. }'a. -

Hamburg lk. Dok.. 
ce, Fransızca, az 

nıınkacrlık 
Sörsen spekula-

müşaviri. (Müstakil) 
toru ve Hukuk 

1talyança 
tıan 

. 
-. 

Feyzullah Uslu lVIarıisa 1905 1 lul•uk Fransızca Hukuk 
Belçika adiiye teş-

Evli Temyiz Mahkemesi Ticaret C. H. P. ll dliye VII (Manisa). kiliHı, Romanya ve - K K K 
islam hukukul:ırın- dairesi Rnııortörü. (:Müstakil) 
da ve Kanunu mc-

denlde vcsay(•t. • 

lu.raş Dr. KemııH Bayizit İstanbul 1903 'Pılıbiye Praıu;ızca Tıp - - Evli, 1 çocuk Antalya Sıtma mücadelesi labu- O. H. P. S. İ. Muavenet VI - VII (Maraş). K K K 
ratuva.n şefi ve Halkevi reisi. (:M:üst.akil) 

·-. 
1883 Gnııı iiilr.ılıer 1çtimaiyat ve Rasih Knplan Akseki Ara.bca - - Evli, 3 çocuk Antalya Medisi Umumi azası. c. n. P. Dahiliye I - VI (Antalya), K + K 

hukuk 
VII (Moraş). 

Ila~un Rı' i<l Tankut El histan 1893 :M ii Ikiye Almanca, Fran- ldare - - Evli, 3 çoctık Mülkiye müfettişi. C. H. P. G. ve İnhlsarlar IV (Muş). +. -H K 
sızca, Arabca . V - VII (Maraş). 

. 
' 

A. Hamdi Te.ınpımı.r Istanbul 1901 Edebiyat fakül- FratıBızca Edebiyat - - Be kar Oiizel Sanatlar Ekademisinde ve C. H. P. l\feclis hesaplan vn (Maraş). K K K 
tcsi İstanbul Üniversitesinde Pro-

. fesör . 
' 

Abdullah Y aycıoğlu Andilin 1905 Idadi - Çiftçi - - Evli Andirin C. II. P. İdare Heyeti O. H. P. Maliye vn (Maraş). K K K 
Reisi ve Meclisi Umumi azası. 

-
Jlardin frfun Verirl Alpaya İstanbul J884 Topçu harbiy~si I<'rans1zca .AskerUk ve - - Evli, 1 çocuk Avukat. C. IT. P. - III - VII (Mardin) . . +i + K ve Hukuk l"aküJ-

tes i hukuk 

1 
o 

nı. ~eyfi Düzgören fstanhul 1880 !Taı·p Akndcnıisi }'raıısızca, Askerlik gi.lnı- - - . Evli, 3 çocuk Oümrük muhafaza Genel Ko- c. n. P. G. ve İnhi arlar VI- VU (Mardin) . K K K ı 

ll Az Ruscn ı·ül< işleri mu tanı. --
1 Erlilı Ergin İstanbul 1885 Hul-.-uk Hnkuk ve 

Kanunlnr1mız, 
Evli, 2 çocuk Ş1irayi Devlet azası. c. n. P. - jandannımın - Dahiliye V- VII (Mardin). K K K 

1 
idare adli vazifesi 

ı 1 -- - ~ -
. - ··- - - . 

-~- - - ~ - -- - ·---- -
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Evli olnb olma- Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 

ii :;ı lntihabdan en-el aon memuri- Meunb olduğu 
~ .. dığı n kaç Ç()-

l{enJUb oldulu Nl' vakittenberi 
>bD·-

lntihab dııireai Ismi Doiduj'o yu Q !w Tah.aili Bildi~ diller lhtısası .Eter leri llm1 rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka 6ncümen 

ı • ~ oC cuğn bulunduğu 
nwhns ,ılilnğu (1943 Muvazend (Şose ve Köprüler (İcra Vekilieri ... umuıniye) kaııunun:ı ek) Heyet'ıı ı ·mat) 

ı -
kanunu : 442ll kanun : 4427 karar : 1330 

ı .llardin. Hıza l•~rten ){cı:in IIalknh ziraat Fl'ansızca Nebatnt ve em- Ziraate ait mü- :\Iüderris Evli, l roenl< Ziraat 
. 
ın um :7\T üdiirii. C. H. P. nüt~o 1887 ll - YTT (Mardin). K K K 

ve Fı-aıısa '<la razı nebatiye te3tldit eserler 
. 

ll - ---- -~- ·-
ll liıL aıı :\Ieneıııeııcioğ In t~tnıı lıul 1891 Ilııkuk Fı·mı:ızra Ihıkıık, iılaı-e - - Evli, 3 çocuk .AJliyc Vekiıl('ti )lüst{~·aı·ı. C. II. P. Tı>-jkiliıtı E usiyı> \'I- \'Il C:'.I:mlin). K K K 

ı 
. 

- ı- -- 1-

Ik ,\ ziz t·a. • fıırdin 1901 T-ıp Aralı ca. 'l'ahabet :Mardin hakkın- - Evli, 3 c;ocnk )i arılin Atıkeri luı::;taMsi ılok- C. H. P . ){illi )fü,Jcı ı'an VH Cilardı n). K 
I•'ı·:ınsızca da jki bnrpşüı• toru ve eski helediye reisi. 

K K 

. - - ----- -- - --- -

LitUi lküıneıt .\lıı nış 1905 Halkah Yüksek .Alınun<!a, Ziraat (nağ ve 4 orijinal ilıni - Be kar Y. Z. E. Bağ ve l)ahçe nebatları C. H. P. ;!,iraat V ll c:-.ıanlin). K K IC 
ziraat VP. Alınan- J<'raıısızca, hahı:e tı('hatlaı·ı etüt ve muhtelif ziraat ve ıslah En. Jiiidilrü. (:.\f üsta.kil) 

ya'ıla ıslahı) 
nı porlar 

- - --- --
l<1ı·awıızca 

. 
Jluğla 0l'grL lzzedUin Çalışlar \" arı.vn 1882 Uıu·p A bıtleııLi!!i A.·keı·lik 1stikıaı harlıi- - Evli. --t çol'uk Or1ln ııı ii 1' rt1 i ı;; i. C. H. P. 'l\·şJülntı "Esn:-;i:n IT (Aydın), K K + Almuıtca, 

hatırası 
YI - \'IT (:\!uğla). 

Rıııııca -- -- ----- ~- - ---
~athıllalı C:iiıwy tst ıınlınl 18 4 ITaı·p ,\_ lHHlı'ınisi Praıısızra _.\skı>ı·lik ılı·- - - Dt•kill' 1k"ı bat y l'l<.fılt•t i 1 )eniz 'I' icaret C. H. P. Milli )li.iılai'ua V- VII (~1uğ1a). K K K 

niz i~lNi .:\liistr~nl'l. 

ı 
" - ·---- -- . 

Ct·ııııü Kuraıım!lla Mni(la 18% YükRPk nrrıııın Biraz l•'ı·nıısızı·a < lrııı arı c ılı k. - - E'•li, ~ çoeuk l'. lL P. llytinkıırulrla ve Yilii- C. II. P. - VI - \'II (:IIuğla). K + K 

mck1t-hi i ıla ı·e yt>t ciaiıııi 1'1 w ii ıı ı eııdt> fıza. . - + ------
Hihııü Kitabc:ı SHlrLnik 1 (j TTnk11k l•'ı·nnsızca Ifnlmk H ikti- Evli Tü ·caı·. ... n. P. niitı;e n· (lzınir), - - K 

. 
V- Yil (.\iııgla.). + K 

s:ıt . 
- -· ---

P. "m:ııı )[eııtrı;;eo<Y.Ju Köyceğiz 190-t .Orta n• husnsi F'ı·nıısızca Ciftı:ilik. lll Dt- Son uıektep ve - Evli Cnıulmriyct gazete.-;i . \'azı l:;'lcri H. p :Mı:ıHro Yil Of uğla) . K 
(.ı.\fuğlıı) Dahıu·. şarkıın 

~Jütlütü. 
K K 

lnıııt 

ı - ------Batı.! itikatlara 
. -

Jlıt. Hakkı Kılrcoğlu Tiş 1872 Top{;u lıarlıiycsi - Ao,;kerlik, din ilam harp, Softa. - Dul, 7 ı;uf'nk ~ J Lüı· fikir) salıi p ,.e hnı;;mu- c. H. P. - ın (Kocaeli), + ı vo içtiıııaiyat la ra son _cevap harriri. IY - VH (Muş). + + 
ve saıre - - -- ı . 

ı 
Kılmil Kotan Mıı.ş 1886 Orta - !dare - - Edi, 2 <;ocuk ~Iuş Halkevi Reir,;i ve Daimi C. H. P. .\rzuhııl vu (Mu). K 

EnC'üınen azası. 
K + 

ı -
Niğds A. Galanti Bodrumlu Dodrnro İdaeli 

Almanca, Arapea. 
Tarih ve Lisa- 9 kadar eseri - Beküı· Profesöt'liikten eıneldi. (Uüstakil) Di. ){uhasebat VII CKiğdt'). ı 

ı 
1874 İbranice, Rumca. K K T( 

Franstzca, İngiliz- niynt vardır 
ce, ltalyanca, ls-

PMY.Olca. 
1 ı 

- ---- 1- ı 

" 

• Riicıt. Dolunay Çankıl'l 
Evli, 1 <;:oı•uk Çankın Belerliye Rei, i. • TL P. \'II (Xiğde). 

1!)0-1: O rtı\ - Bı }(•di~·ec:ilik - - Zirant K K T{ 
ı 

'L 
- ----Maliyl'. heledi-

--
ı Hııliıl Ieıı~i l.)ur ı, 4: Ort u - - Evli, 7 çocuk BelNliy Rl•isi. C. II. P. ~afin II - VII (Niğde). K - y~·- zit•nut rııeyva- + K ı 

-- - - - - --- ·- =--- -- C'tlık w tiı·arct --..:---::= --- ·- ~ ----- : 
- - - -- - -
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:: Bazı ka.nun ve ka.ra.rla.ra. verdikleri reyler 
·~ Evli olup olma-

lntihapdan evvel memuri- ~lt•nsup olduğu ~~ 
dığı ve kaç ço- son Mensup olduğu Ne vakittenberi 

(1943 Muvazenei 1 (Şose ve Köprü1er lntihap dairesi h mi Doğdtıb'U yer '~·~ Tahsili Bildiği diller thtiııası Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve ıneşguliyeti fırka encüm<>n mebus olduğu (İcra Vekilieri 
c~ r1.ığu bulunduğu wnumiye) kanununa ek) Heyetine itima.t) 

kanunu : 4420 kanun ; 4427 karar : 1330 

Niğ<U Paik Soylu Niğ;le 1874 Riiştiye ve hu- Prarunzca Maliye - - Evli, 1 çocuk t zmir Delterdarı. C. B. P. Di. :\h1lıasehat n (Kütahya), K K K 
susi 

' 
III - VII (Niğde). 

Dr. Rasim Ferid 'l1alay Tl'ablusgarp 1888 Tıp Fraru;ızca Tababet Makaleler - Evli, 1 çocuk Ticaret. C. H. P. İktisat lV (Bursa), K + K 
ve Paris'te (Cerrahlık) V- VII (Niğde). 

llazim. Tepeyran Niğde 1864 Hususi Arahca, Farsca, İdare Basılmış ve ba- - Dul, 3 çoouk Eski Trabzou Valisi. C. H. P. Kütüphane II (Niğde), + K +: 
Jı1ransızca 

sılacak bazı eser . VI - VII (Niğde). 
ve tercümeler 

Hüseyin Ulusoy Niğde 1903 iua.llim tnek- - Maarif - - Evli, 4 çocuk Ni~ıle 23 ni an okulu Başöğ- C. H. P. Di. 1\luJıa.seba.t VII (Niğd•). K K K 
te bi retnıeni. 

Ordv Şevket Akyazı Ordu 1885 Yüksek bahri- Almaooa, Makine mühen- - - Evli, 2 çocuk Ordu C. H. P. Viliy~t !dare C. H. P. İktisat III, IV ve VII (Ordu). )( K X: ı 
ye ınektebi İngilizce disi Heyeti Reisi. 

-
.f.sma.i.l Çamaş Ordu 1872 Mülkiyo Fransızca İdare, ziraat - - Evli, 4 çocuk Zongnldak Kaym.akamı, fın- O. H. P. Arzuhal ls., 4 Trabzon), K K +! 

dlkçtlık.. II - VII (Ordu). 

Dr. Vehbi Demir D ursa 1885 Tıhbiye Fransızca Tahahet - - E\·li, 2 çocuk Demiryolları Sıhlıat işleri mü- C. Il. P. - VI - VII (Ordu). K K K 
dürü. 

1 
ı 
ı -

Dr. Zeki Mesut ezer !. tanbul ı 84 Trp Fransızca Tahalırt -
l ı - Evli, 2 çı•cuk Rt>rhr. ·t ıloktoı· r~ Htılk vi Reisi. C. H. P. S. l. Mnavenet VII (Ordu). K I{ K 

1· -- -ı ı 
J fnıııdi 189!"1 Jr u ku~ EYli, 3 !:<I('Uk .. \ vııknt . K I( . 'iar·l:ııı Hizı• - H nk nk - - c. n. P. Arzuhal VI - VII (Ordu) . + . . 

--
ı . el iııı • · ıı·n 'l'arcmı :;\loı·n YPui;ehir 18H )f üh~ııılishane l•'ransızc:n )I aa rif Bir ~ok - Bvli, 2 ~ncuk M acı ı· if \' c>kiı lrti Ba\iırı üfcttişi. C. H. P. Maarif V- VII (Ordu). K K K 

(Utjdf'ıı t l'l>i- (92 tane) 

r 

1 

ye i) . - - --
ı J (aıııdi Yalın ll r·ıı:., .. 1879 Dııl'iilıııuallimi- - .:\Inari( - -- Dul, 1 c·oruk Duı·ı:;a \lıtnı'if müdürü. C. H. P. ll ütçe I (Cıı.nik), K K K 

nj i'ıliye Il ·VII (Ordu). 
ı 

: -
:\I u :ı ııı ıııeı· Yıuımhıyık ' 1' ı· :ı lızıııı 1891 1 rlnı li ve kıiiınen A.z Fran.•;ıT.eA. Tiı:nı·et Ye be- - - Evli, 2 o•ııı•uk '1' nı lıznn 1\pl('diy(' Rei i. C. H. P. İktisat VII (Ordu). K K K 

Jınkıık lrıliyNıi lik 

-
l:lizl'o Ta lı lll Bekir Halla Pazar 190:.! 1stauLul \'u Bet·· Fı·ansızca, Alman- Jlukuk. ikthıat - - Bekiiı· Aııkıtl'll Hukuk l<'nkiiltesi Profe- C. H. P. Mali~·e VJI (Rize). K K K 

lin Hukuk Fa- ca, İngi1izce, 1tal- ve siym;i ilimler s!iı·ii nı K n. ()kulu öğretmımi. 
külteleı·i 

yanca, Latince. . ·-_ll , __ 
- '-- - ·-- -~ - --- --- =~ - -~~ ·- - -- .~~ -- - ;r.~ - - ~- -- --~ ---·- - --- ·- - - - - - ---
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= .Ba.zı kanun ve kararla.ra. verdikleri reyler 
>tıD Evli olub olma-
=' Intiha bdan eTY.ı aon Menaub oldutu Menaub olduru 
'O~ dığı n kaç 9o-

memuri- Ne Yakittenberi 
(1943 ıuvazenei 1 (..,o~e ve Köprüler 

lntihab dıı.irsi ls mi 
•eııl ·- thtıaaaı Dmt rltbeleri yet veya metılek ve meşguliyeti (İcra 

Doi duiu yer o $.o Tahaili Bildiii diller Eserleri tır ka .neiimeıı mehus olduğu V~kill ri 
o:: cuğu bu! unduğu umumiye) kanununa ek) Heyetine h imat) 

kanunu : 4420 kanun : 4-127 karar : 1330 

Rize Hasan 'avid Belü.l Ho pa 187 Orta - Ticaı·ct - - E\• li, 7 c:cwtı k 'l' ic·nrl'f. C. IT. P. Jktiı;at II - IY (Rize), K + r 
. Y (Çoruh), 

YI- Yil (Rize). 

Dı·. , ainı ...\li Dilenıre İstnnhul 1880 'J'ıhlıiye Fransızca, M arazi teşri h, - O rf! iıı ar,vi.is EYli, ~ ço(•uk Profesör. C. IT. P. .\ılliyı• \' (Erzurum), + 1( 1( 
t 

. A.lnıanca adli tıp 
\'I - \"II (Rize) . 

- ! 

Istanbul narülmu-
Edebiyat, sıyasi ve Siir ve makalele~ B eldi ı· .\uadolu a,jawn uc riyat ve 

Kcınaletlin rtınıu Erzuı·nm 1901 allimini ve Paris Framıızea - C. H. P. )fııliye VJ - VII (Rize). K K K 
Ulumu siya::.;ye iı;timai ilimler, ik- rini ihtiva eden tst i h lıaı·ıı t :.\fiicliiı·ü. 

. 
mektcbi tisat, matbuat. bir kitap 

1 

ı 

Fnnıl 'iı·men t'tanhul 1899 !stanlml ve Ro- Fransızca, ı (uknk - Hukuk doktoru Deldir .\ııkanı. ( 'Luıılıudyt'! ..\I üdt!ci- C. H. P. - V (Erzut·um), K K K 

ma Hukul.: Fa- İtalyanca uıııumisi . 
\'1 - \'II (Rize). 

- kilitesi 

1 

-
.Ali Zırh :Rize 1888 Hukuk Hukuk, ticard - Evli, 3 ç:ocuk 'T'icat'l't. C. H. P. .Ueclis Ilesapları li-lV (Rize) K 

1 

- - K I{ 

tc-tki kı 
\' (Çoruh), ' 

VI - VII (Rize). 

j 

1n.lıb ar 1 ar 
Samsu" Hüsnü Çakır ll o pa 1892 Mülkiye Fransızca :.\laliy ve idaı·e - - EYli, 3 çoeuk rumn M üdürü. C. H. P. Teşkilatı E ·asiye V (İzmir), K + K 

VI. VU (Sanısun). 
1 . 

--
Zühtü Dunlkan !zmir· 1888 Mülkiye Fransızca, Idare - - Evli, 3 çocuk Erzumm VH li si. C. RP. - III (Konya), + + K 1 

Rum ca 
IV- VII (Samsun). 

ı 
Amiral Fahri Engin İstanbul 1888 Bahriye ve !n- İngilizce, Bahriye ve de- Bir çok maka~ - Evli, 2 çocuk Denizbank Müşaviri. C. H. P. Hariciye V- VII (Samsun), K K I( 

giltere'de Almanca niz ticareti I eler 

-
Nasuhi ]~rzurumlu Samsun 1904 Rü.~tiye AlmaMa, Ticaret - - Evli, 2 çocuk Sanısun Umumi ~!eclis azası. C. H. P. G. ve İnhi adar VII (Samsun). K K K 

Fransızca --
~ Naşit Fırat Kemaliye 1895 Harbiye - Askerlik ve - - Evli, 1 çocuk Emekli subay ve Samsun Halk- C. H. P. Arzuhal VI. VII (Sam un). K K K 

çiftçi evi Bnşlmıu. 

. 

Sabiha Gökçül Bergama 1900 Yüksek darül- - Edebiyat - - Bekuı· l•}l'cnkÖ~' Kız Lisesi Müdürü ve c. n. P. n. ve inhisarlar V (Balıkesir), K K K 

muallimat Edebiyat <lğre1nıeni. (Müstnkil) VI~ VII (Samsun). 

--
Nail Öztuzcu Kavals.ı. 1907 rta ve Fransızca Bankacılık - - Evli, 2 çocuk Samı:ıun C. II. P. ldare Heyeti C. H. P. G. ve İnhiı:ıarlar VII (Samsun). K K K 

hu.ııt i u zası ve Halkevi Reisi. 

Süleyman Necmi Selmen Ba-fra 1871 MüJkiye Biraz Fraıısrzca İdare - - Evli, 2 çocnk l•}ski Cnnik Mebusu. C. H. P. G. n~ İnhisaı·laı· II (Canik), + +, + 
VI- VII (Samsun). 

. . --· 
. .~1 

ı...- - - ~ -- .- _..:.._ ---= - '- - . ·- -
i 
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ı:s Ba.zı kanun ve kararlara verdilden reyler 
ltı~ ETli olub olma-:::: lntihabdan evvel eon memuri- Men~ b olduğu lı!enaub olduğu N o vakittenbeı·i 
'"O,ı::ı dığı ve kaç ço-

lutihab da~i !s mi Doğdup yer ~·ı: Tahaili Bil<fiii diller lhtıauı Eaerleri nmı riltb.ım yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka encömen mebus olduğ'n (1943 Muvazenci ( Şose ve Köprüler (İcra V killeri 

~~ cuğu bulunduğu umwniY.e) kanununa k) ll yetin• itimı.ı.t) 
kanunu : 4420 kanun : 4427 karnr : 1:130 . = -

Sams-u" Mcııı d .Ali Yürükcr Ke.,nn 1894 :\liilkiyı• Fran 'lZca Beleıliyccilik ve - - Evli İı-tanlml ıııu11ıi ~r t~··liı-.iıııle ·iztı. C. lL P. Düt~e V- VII (Samsun). K K K . ' 
idare . . 

Seyhat~ Daıuar Arık<?ğlu Adana 1889 Ilususi lmımca Ticaret ve - - E\·li, 8 çocuk Zil'nat, ti ·an~t. C. II. P. Zira::ıt . I- IV (Adana). 
V- VII (Se)·han). 

+ + K 

ziraat 
. 

Salahattİn Çam ls tanbul 1885 Galatasaray Fransızca Maliye, ban- - - Evli İş Bankası Uınum ~liiclürü. C. H. P. Bütçe VI- VII (Seyhan). + -1-: +ı 

lisesi kacılık 

. 

Kemal Ç<'lik Koza n 1905 Tinkuk Hukuk Evli,· 5 çocuk 
Avukat . II. P. Seyhan Vil;iy t C. II. P. .\tlliyo VII (Seyhan). K K K - - - İdnre Heyeti, llcledi;ve ve claim'i . 

ı encünıen fızası. 

Endaht, Fenni es-
. 

Gl. Nııci Bld niz .Manastır 1875 Harbi~ e ve .. \ l- Almanca, Askerlik Uha, Japon- Rus - Evli, 1. ~O<'tık Kolordu komutanı. · C. II. P. liaı·iciyc III- IV ( Ccbeliberı ket.), K K K 1 

mnnya 'da Fransızca bar bi. Sevk ve V-VII (Seyhan~. 
ı idare, Tapsara 

-
~ cuısa lı;;ccıı !stanbul 1902 l!,en fakültesi }'ramnzca Maarif - - Dul, 2 r,:o~uk Seyhan Viliiyeti Meclisi Umumi C. II. P. n. lnhisıı l'lnl' VI- VII (Seyhan). K K K 

tabiiyat şuhcsi ôza. ı . -
avi d ral Adana 

Alnıanya'da Yük-
...\lnıau~a, Ziraat ve Evli, 2 cocuk Reyhaıı C. Il. P. tilare Heyeti ve u. II. P. V - \'I (Niğde). K -h It 1904 sek ziraat mek- - - - VII (Seyhan). 

tebi ve Siyasi bil- l~ı·ansızca gazetecilik Deleriiye Ü)"esi. 
giler yüksek m(•k-

. 
te bi -

Dı·. Kemal Satır AJ.ana . ..\ı Frnn ızca Evli, 2 ÇO~"'ttk . If. P. Vih1yet !<laı·c H yeti ve C. I!. P. . 1. .duavenet VII (Seyhan). K K K 
1911 Tıp 'l'ahahet - -

Halk vi Reisi. 

Hilmi Uran Bo drum 1884 Mülkiyo Fra.n ·ızca, İdare - - Evli, 2 ı'oeuk C. H. P. Adana romtakası Mü- c. 11. 1'. - . (ts. .ı M enteşe), + + I{ 
Ili .'ıv (Adana), 

Rnuıcn i e tti şi. V- VII (Seyhan). 

-~ 

li ~rünif Yegena .Adana 1874 Aliilkiye Fransızca, İdare - - Evli, 3 çocuk .A<lıuıa llelerliye Reisi. C. II. P. Teşkilatı Esa iye (İs., 1 Ad~na), . I( K K 

İngilizce 
Til (Mersın), 
VI (Adana), 

V- Vll (Seyhan). · 

. 
Siird R . saııı ş •vket Dağ İstanbul 1875 Saıın.yii nefise - Maari1, resim - - Evli, 2 çocuk lstanhul Yız ve Erkek :Muallim C. H. P. Me li hesapJan V (Konya), K K K 

t Yüksek) ınektebi Resiın 1\İualliıni. 
VI- vn (Siird). 

. 
-

. 
li Rıza Esen İbradı Yül<s(!k l3aytaı• Fransızca Baytarlık Evli, 3 çoouk Zirant Vektılc1i nnmı Daytar C. H. P. Ziraat V (Kır~ehir), K +. K 

1880 - -
zncktebi Miücttişi. 

VI- VII (Siird). 
. 

-. 
u:r.ı:et Tunı·ay Bergama 1884 Mülkiye Fransızca Hukuk Hukuk nazariye. - Evli Şurayi Devlot Deavi Dairesi C. H. P. Dahiliye, vn (Siird). K +: K 

leri, konferanslar Reisi. 

-
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ı ::ı 
ETli olub olma- İntihabdan eTYel 1on memuri-

BUI kanun ve ka.ra.rlara. verdikleri reyler 
* ::ı 

yet veya mealt>k ve meşgnliyeti YeD.IUb olduğu lletunıb old~ Ne vakittenberi 
lntihab dairesi Ismi J?oidutu 7•r 

"::,.ı:ı 
TaiWli Bildiği diller lhtu&IJ F..erleri llmı retbeleri 

dığı ve kaç ço-
frrlta eneü.ınen mebus olduğu (1943 Muvazenei (Şo ve Köprüler Heyctiııı> itimat) >(ID,,.. 

o ... 
cuğu bulunduğu umumiye) kanununa ek) (İcra Vekilleri o :ı 

kanunu : 4.420 kanun : 4427 .kara~ ! 1330 

iird Belıçet Türkay Üdeıniş 1903 Hukuk .Az l+'ran~ızca Hukuk - - Evli, 3 ı::oruk hıııiı· Knlh Il'uknk Hftkiıni. C. H. P. :\r illi l\füflııfaa VH (Siird). K K l{ . . 

Si no b CPnıil Alay Ka. tamonu ' J892 ırukuk lh·a.nsızca, Hukuk - - Bvli, 2 çocuk Ka.'\tamoııu Ağır eza Mahke- O. H. P. AdliY,e VI- VU (Sinob). K X: K li Biraz Rrnıenice me. i azast. 

-. -li 'ev<l t herinı lncedayı in o b 1894 Harp Akademisi Fransızca Askerlik Türk İstiklil.l har- Be kar C. H. P. Genel yönetim kurulu C. H. P. Milli Müdafaa V - VU (Sinob). K K - + bi tarihi, Türk ts-
tiklal mücadelesi Ü)'l'Sİ. 

ı konferansları 

' ---l i 
Tıp\ Birleşik . 

Dı·.llalıa..tliıı Kök ı lt>nı ir 'i no b 1 92 1ugilizce, Tııhahet (Dahili Yerı..i ijiyen Evli, 4 ~oeuk ~ıhhııt YPkületi Rci:. Muavini. C. H. P. ::-1. l. Muav net VII (Sınob). K K K ll Amerika 'na -
Tı'ransızca hastalıklar) 

1 
lliği. . ·- -

Huliısi ı )nıı:ni(lu Hoya.but ı 94 Jlıilıiyat - Ziraat ve - - Evli, 4 çocuk Ticaı·et \'l' zil'nnt. C. H. P. de lis h saplnrr I -VII (Sinoli). K K K . 
ticaret . 

..!_ - ' - -
t ·nııı.il Hnhih .:f'vi.ik ı.;dremit 1892 Hukuk l<'rausızca, IM!>biyat 12 <'Seri vardır - Be kar Galatnsuı•ay Lisesi Eılehiyat {)ğ. C. H. P. }laaı·it VII ( inob). K + K 

Faı·sça l't't ın ll ll i. - --
.. ·it·a.~ 1 mail ı l:ıkkr llnşak Divl'iği ı~ ı Orta kı men Az Pransı'zea., Iaaı·H, h sap - - Evli, 2 c•ocuk lst:ıı~hııl nt•lı·tliye ,:\[iifettiı;;i . C. H. P. Nafia Vll (Sivas). 1( + .K 

\ 

hukuk Ermenice, Fars- i~l d belediye-
ı:a, Arapça c ilik - - -. 

ı Ziya ı ~ 1\., lll"l.\ Sivas 1869 H.üştiye Jdare Evli, 8 ·ıı(•uk C. H. P. )[PPJis lwsnplarr I VIJ (Sivas). K K ı - - - - K 
lıususi 

r--- - --
Mitnt !'_5ükı·ii Bl c] n e lun ik 1874 ldıuli ve Ceııev- Praııs1zca, -- - - Evli, 1 çocuk - c. H. p_ Dahiliye (ts., 1 Serez, 2 Drama 3, K + K 

Burdur), ı 
rc'd Fen tahsili İtalyanca . V- VII (Sivas) . ı -- ı ı ~A.hı hırra ııın an. ı·. D Pmirağ DiVl'iği 1890 Yüksek mü- Fransızca, Mühendis - - Evli, 6 çocuk fnı;;ant milt ahhitliği. C. ll. P. Natin VI. YU (Sivas). K K 1( 

ı 
h •nclis Arahca ( İnşaat) ı 

ı 

ı 
. ..\.tıt .K •u lı >1 

. 
ISüvarinin meydan Bekô.r VI. VII (Sivaı;). .ı !stanbul 1885 IIaı·biyı:ı l<'rans1zca, Askerlik ve - \~nı-ı~ ve ıslah eııcümeni umu- C. H. P. Ziraat K + K . 
muharebesind is-

ı Rum ca zootekni tihdamı adında m1 Kfitibi. 

~ 
- bir kit~p -

::;ı•nıs ttin Günaltay Kemaliye 1882 Darillmua.llinıini Pran ·tzca Maarif ve Zulmetten nura, Müderris Evli, 4 çootık 1\1üderris. C. H. P. - 1 ., 3 (Ertuğrul), K l( 
aliye ve Sorbon 

Arabca, Farsca idare 
Hurafattan haki~ II- Yil (Sivaıı). ! Üniversitesinden kate ve daha bir 

sertifikalı çok 

L 
- - ------- -- - ---- ..::._ 

ll ikııı t Iı;ıık Sivıı.s 1898 Lise ve mual- I<'ransızca Maarif ve - - Evli, 5 çocuk Si va Belediye üyesi. C. IL P. V (Er:ıiııcan). +. ~ 
ı · K ı -

t lim mektebi belediyecilik VI. VII (Sivas). 

J - .. - ~-- - - - - - --··~- ~~ · -- - ,_ -- -- -~ - -- ~=~ 
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c Ba.zı ka.nun ve kararlara. verdikleri reyler 
>bD Evli olup olma-
rO ,.s: dığr ve kaç ço-

!ntihapdan evvel son memuri- Mı·nsup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 
(1943 Muvazenei 1 (Şose ve Köprüler 

..--

lsıni 
>b.D ·~ 

Tııhsili Bildiği diller thtisasr Eserleri 1Jmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka. encünıen mebus olduğu (İcra V ekiileri 
lntihnp lnire.,i Do..,.duğu yer o ı-

Ç!! <'Uğu bulunduğu umumiye) kanununa ek) Heyetine itimat) 

1 

kanunu : 4420 kanun : 44.27 karar : 1330 

"'iı•o.~ J\fmıil J"itapçı 'h· as . 1877 Lise Fransızca, 1\.fatbuat - - Evli, 4 ı,:vcuk Vilayet Daimi Encümen aza.sı. C. H. P. Di. Mulıaseba.t VII (Sivas). K K K 
Farsça 

-
1 

.ı.· t'cmettin Sa dak İ·parta 1890 Liyon Darülfii- Fransızca, 1çt.imaiyat· ve nmı terbiyei et- :M:üderris Evli, 2 ~ocuk Darülfünun içtimaiyat profesörü C. H. P. Ilnril'iyc III- Vll (Sivas). + + K 
nunıt Almanca matbuat fal, içtimaiyat 

C.H.-;l ' 

Re:;oat ~emsettin Siren Si~as 1903 Üniversite Ede- Almanca, Maarif Pet.ogoji dersleri. - EY li Yiiksek öğretim umum müdürü. Maarif VII {Sivas). K + K 
hiyat fakiiltesi Pransızca Almanya maarifi 

ı İsmail )lcıned Ugu.r Itafik 1895 tık - Ziraat . - - Evli, 5 ı:ııcuk Çütçi. C. H. P. Ziraat IV- VII (Sivas). K K ]{ 

.1 

ı 
t d ndi Divanı Muhasebat 1kinci Daire .\lıi·liıı Ynrılnkul i vas 1878 F'raıısızca .Maliye - - Evli, 4 çocuk o. n. P. Di. l\1ulıasebnt VII (Sh·as) . K K K 

Reisi. . 
--

1 fal'}) , \kademisi 
Almanca, Fran- 10 kadar a:;kel'i C. H. P. Umumi İdare Heyeti 

. 
ı Tıkit·dag Halımi . \pak Dalıa ski 1887 

sızcn. İngilizce, 
,.\ sJn11'lik - Evli, 4 çocuk C:H. P. 1\li ili Iıt üdafaa V - VTI (Tekirdağ). K + K 

eı:ıer sahib.idir. az asi. 
Rus ca - -- . 

ı F.min .At.<ıç l~ kitoı:a 1902 .:\Junllim ıııek- \z Fransızca ::\of aa rif - - E\·li, 3 çocuk Kütahya 1\.f:ıarif Müdürü. C. H. P. Maliyo VII (Tekirdağ). K K JC 
tel1i 

ı . - 1 . 

Fuyık Öztrak l\[ :ılk ımı 1882 .,IiUkiyo Frıınslzca İ<lıtre - - Evli, 5 çocuk Dahiliye Heyeti Teftişiye Umum C. H. P. 'fe., kiHih Esasiye 1 ( Ccbeliberekct). K K K 
Müdürü. II - VII (Tekirrlağ). 

. 
Ekr•mı P"kcl 'I'ekiı·llağ 1885 Ecıacı lllPktebi Fnı.ıısızca }Jezacılık - - Dul, 2 çocuk Tekirdağ Belediye Reisi. c. n. P. G. ve !nhisarlar V- VI {Yozgıı.d), K K K 

1 
VTI (TeKirdağ). 

1 ~azmi Trak ~falkara 1887 Orta - Çiftçilik, ti- - - Evli Vilayet Umumi Meclisi azası. C. H. P. G. ve Lıhisarlar VI- VII (Tekirdağ). K K + 
caret 

ll 
. 

Cemil Uybadın fstıı.nbul 1880 Haı·p .Akademisi Fransızca .Askerlik ve - - Evli, 4 çocuk Çatalca mıntaka.st komutanı . C. H. P. Dahiliye II-VII (Tekirdağ). K K K 

ı 
idare 

1 
Tokad ~ah d Çelikkol ·ı ı l:ıı ıl JR .... 

ır n qı o kul ıı .:\z Fı·ıın. ız •a \'e A:-.;kı>~·lik Evli, 2 ç-ocuk C. II. P. Ankarn Kaza İdare C. H. P. Milli J.Iüclafaa VII (Tokad). K K 
ı <J Ye - - K 

ı 

..t\ lnıaıwa 'illltn.d Heyetinde a.za . 

.M uaıııtıı r D 'Veli ı~ınıılınl ı D7 1'\n fak ii 11 ı•si 
. \lı ıiH ll(' ll, ~f:ııııH Dul, 1 çor:uk 'I'nknd Orla okul T<.'rbiye Ü;(- C. H. P. .Arznhal VI- VII (Tokııd). K K. - - ~ 

'" ıli:;; talınlwti 
Frıııtsıt('a rli~ t:ıbıılıdi retmen i. 

~ulw:-;i 
---· - - -

1 lı e ·ai El'i;kcn İı.ıııj r 1, H3 Jfııbık Unkıı1t - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. P. 'rcşkilntı Bsasiyc IV - VII ('1' o ka d) . K + K 
[ 1 -,, _ı l __ - - - - - ~ 

,_ 
-~-

' - - ~- - ~ -- - -- - ·- -- -- - -- ·~--~~- ~ ~ - -
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyle~ r !:ı 
)~ 'Evli olup olma-. ~ ~ 

İ ht l.'ll.SI dığı ve kaç ço- lntihapdan evv<>l mt>m\lri-· 
l!ensup olduğu :\len~up olduğu i\ e vald tten beri 

(1943 Muvazenei 1 (Şose ve Xöprü.ler 

)~l) :::: 

Bildiği diller Eserleri 11mi rütbeleri son 
fırka J nt i hap dairesi İsmi Doğduint YPr c ı-. Tahsili 

euğu bulunduğu en<'Ümen mehus olduğu (İcra VekiJleri 0.5 ~-.. r veya m('slck ,.e meşguJiyeti 
umutniye t kanununa ek) Heyetin itimat) 

kanunu : 4420 kanun : 4427 kaıar : 1330 
To ka& Halid Xazmi Iü~şınir 1hruı1i ] 97 llülkire Fran<ıızca, ~faliyı· >o - Profesör Bdi, 1 rıwuk Ticaret V ekiileti M üste ·ar1. C. ll. P. Dütc;e VI- VII (Tokad). K + lug-ilizee ikti. at I{ 

-
{ 'euıııl Konılı iird 1906 O ı ta - 'I'icn ı·et - - Evli, 2 çoenk 't'uk afl ". IT. P. ~ferkez ilı;c C. H. P. :Maliye YI- VII (Toknd). K K K Ba .. ~kanı. 

1--- . 
lfnlih P k el Günıülcine 1 90 lfülkiye Fransızca, İdare - - EYli. üfns Unı.um 1\Iüdürii. C. H. P. Dahiliye Y -VII (Tokad). K K K Bulgarca 

- -Xazmı Poruy Seliıııik 1884• Hukuk Y ·Paris T'rawnzca Ilnkuk - - . Evli, :2 ~ocuk A vuka.t, Muhtelit hakem ın ah- C. II. P. 1 [ııt'il'iyu I -nt (Tokad). K I( J{ I [ ukllk fakiilt esi kerneleri Türk .Ajanı. 

-
Refik .\hmet Sc\ engil Bingazi 1903 Hususi Fransızca .i.\Iatbuat, maa- 15 eseri Yaı·dır - Evli, 1 çocuk t-ıt.aııbul Vilayet ve Bel eliyesi C. H. P . Uiit~e VII (Toknd). + r ri.f bel diyecilik Dainıi Encünıen iiza~ı. 

. 
Evli, 2 çocuk Trabzon ~aliso Alıanozuğlu Tra.l1zon 1904 lfuallim rnek- Biraz Fransızca ~Iaarlf - - 'l'rabzon lçkul Kız mekt lı i C. H. P. Dahili~· e YI- VII (Trabzon). K X K te bi Riyııziy M mıllimi. -

1 
jf. Büı·t-~ ya Anan mr Elbjstan 1908 Hu k nk YI.' Fran-

Fransızca Hukuk, ikti "at - - Evli, 2 ı:ocuk 'ricınct Yı'kiıleti ı.lı~ Ti<>H ret C. H. P. Hiitço sa 'da Brenoble YII (Tra h.zon ). K K + 
Tiukuk :t:a kültesi Daire ·i R isi. (Müstakil) 

--
)li tat Aydın .Aydın ıs u:; )fühenrlis Fransızca .• ittı('ıırlifer, is- - - Evli, 4 ~ocuk 'Rt·t'ğli - Kanı.del'e D miryolu C. H. P. - li- III (A~·dın), + + K mektebi tikşııf, l'tiid, in-

in:;;aat ve işl tıne )lihliirü. Y- VII (Tra!.7.on). . 
şnnt 

r'aik Ahmed Ba.rutçu Trabzon 1894 Hukuk Fransız co. Hukuk - - Evli, 4 çocuk Trııhzoıı Bol'sn Reisi, AYukat. C. H. P. ~\.dliye VI- VII (Trabzon). K· + K 

i \ Sihamı ilham, An. 
Halil ·ihad Boztepe Trabzon 1882 Orta ve Frerler Fransızca Edebiyat nei devran, MAhi- - Bekllr Düyunu umumiye Koıniscrlik C. H. P. )!an r if nı (Gümüı:anc). K K K tap, Tartarin, de 

kalemi .lllüuürü. IV. VII (Trabzon). tarascon terelimesi 

ı -
Sırrı Day Çeşnıe 1889 Mülkiye Fransızca, 1\-Ialiye ve - - Evli, 3 ~ocuk l\laliyo Nakit i~leri ~ti\(li.\rü. C. H. P. - V- VII (Trabzon). 

! 
K K K Rum ca iktisat 

-- - ı-

JJan ... I•; yi huğlu Trabzon l'!l3 JTnsusi Ti~·aret - - Rvli, 3 l!ucuk 'l'ieaı·l't. C. H. P. G. Yl' J ııhi. nl'lıu ITI- YII (Trnlızon). ' - K + J-

- - ~ 

1' 'lllll Ki'ık.el Trabzon ı 91 llladi 'fh:aret - - Evli Trabznn Del d.iyc Reisi. C. H. P. 1ktisat yı (Edirne), - K K K 'II (Tralızo n). 
- - -

Rııi: K:ıı·:ıdt.>ııiz Valuıkobil' ],' 95 Hnkuk Hukuk - - Evli, 2 çoenk 
~\\'lll\ nt. C. H. P. tk t is:.ı t IY- \"Il 1 Trabzon). -

K K K l . 
ı 1 - ~ - - ------·-~- --- - ~. --- -~' - - ~~- ~ - - : -· --- -- ·- ·~-· 

- - -
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;ı Ba.zı kanun ve kararlara. verdikleri. reyler 1 ı«<ıı 
Evli olub olma-!:: 

lntihabdan m em ari-ı i '-:::..ı:ı 
dığı n kaç ço-

e'f"Tel aon Hen.~ub olduiu Mentub oldutu Ne vakittenberi 
(1943 Muvazenei 1 (Şo e ve Köprüler İntihab daireei 

»~-- tln:it rütbeleri (İcra ls mi ~iduku ye-r o r.. Tab.ail.i Bildiği dıller 1 lıtısası E.terleri yet veya meslek ve meşgnliyeti f:trka encümen rnebus olduğu Vekilieri ...._ .e 
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Rıza Saltuğ 

KAYSERt 
Ahm.et Hilmi Kalaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KAYSERt 
Reşid Özsoy 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ece.vit 

KASTAMONU 
Tczer Taşlman 

KAYSERt 
Sadettin Serim 



KAYSERİ 
Mustafa Kemal Şatır 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 

Şevket Ödül 

KAYSERi: 
Muhittin Taner 

KIRKLAREL~ 
Zühtü Akın 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Um.ay 

KAYSER! 
Ömer Ta~çıoğlu 

KIRKLAREL! 
Korgrl. Kemn.l Doğan 

KIRŞEHİR 

Fuad Çobanoğ-lu 

KAYSERİ 
Nazmi Toker 

KIRKLAREL:t 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 

Faik Selen 



KIRŞEHİR 

Şevket Torçııt 

KOCAELİ 

Gl. Mürsel B~kU 

KOCAELİ 

$edad Pek 

KIRŞEHİR 
lbr~him Tura.n 

KOCAEL! 
Dr. Fazıl Ş. Bürg·e 

KOCAELİ 

İbrahim Tolon 

KOCAELİ 

Ra~ıb Akca 

KOCAELİ 
AU Dikmen 

KOCAELİ 

S~lfuh Yargı 

KOCAELİ 
Subhi Arte~ 

KOCAELi. 
;Refik Fenmeıı 

KOCAELİ 

1br~b.in>. Süreyya. Yiğit 



. ~~ w. 
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KONYA 

Vehbi Bil~ 

KONYA 
Ahmıed, Hamd~ Dikmen 

KONYA 
Hulki Karagüne 

KONYA 
~uhsil\ Aclil Bina.l 

KONYA 
Şevki Ergun 

KONYA 
KaZilll Ok.ay 

KONYA 
(ll. Ali Fuad Cebesoy 

• KONYA 
Ali Muzaffer Qöker 

KONYA 
Naim Hazını Onat 

KONYA 
$edad Çumrah 

KONYA 
Dr. Sadi Irm~ 

KONYA 
Tevfik Fikret Sılay 



~t· .· ~... ' ı .. 
. 
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KONYA KONYA KONYA KUTAHYA 
AU Rıze. Türel Dr. Oşm,an. Ş. Uludağ Mustafa Ulusan Besim Atalay 

KUTAHYA KUTAHYA KUTAHYA KUTAHYA 
Dr. Ali Süha Delilba.!ji Muhlis Erkmen aadri Erteın Salahaddin Kutman 

KUTAHYA KUTAHYA KUTAHYA KUTAHYA 
Hamid Pekcan Receb Peker Alaettin Tiridoğlu ömer Bedrettin Uşaklı 



KÜTAHYA 
Vedit Uzgören. 

MALATYA 
Dr. Cafer Özeiçi 

MALATYA 
Kemal Sayın 

MALATYA 
E~llÇ\h Ba.rka,u 

MALATYA 
M. Şevket Özpazarb~ı 

MALATYA 
Osman Taner 

MALATYA 
N a,suhi Baydar 

MALATYA 
Mihri PektWJ 

MALATYA 
Tevfik Temelli 

MALATYA 
Muttalip Öker 

MALATYA 
Hilet Sağ'll'oğlu 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabc! 



MANİSA 
Korgl. Ali R. Artunkal 

MANİSA 
İsmail Ertem 

MANİSA 
faik Kurdo8'lu 

MANİSA 
Hikmet Bayur 

MANİSA 

MANİSA 
Ridvan Nafiz Edgüer 

MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğ·lu Dr. Saada E. Kaatçılar 

MANİSA 

Yaşar Özey 
MANİSA 

Ha.l ıh:ıı Sarhan 

MANİSA 
Osman Erçin 

MANİSA 
Kani Karaosman 

MANİSA 
Feyzullah Uslu 



MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 

MARAŞ 

Abdullah Yaycıoğ·lu 

MARDİN 
:Riıa Ert~n 

MARAŞ 

Rasih Kaplan 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

MARDİN 
Haşan Menemencioğlu 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 

1 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MARAŞ 

Ahmet Harndi Tanpmar 

MARDİN 
Edib Ergin 

MARDİN 

Lütfi ttıkilm~n 



MUÖLA 
Orgrl. !zzeddin Çalışlar 

MUÖLA 
Feridun O. Menteşeoğ·lu 

Nİ ÖDE 
Rifat Dolunya 

MUÖLA 
Sadullah Güney 

MUŞ 

Hakkı Kılıcoğ·Iu 

Nİ ÖDE 
Halid Mengi 

MUÖLA 
Cemal Karamuğ·la 

MUŞ 

Kamil Kotan 

Nİ ÖDE 
Faik Soylu 

MUÖLA 
Hüsnü Kitabcı 

N! ÖDE 
Avram G. Bodrumlu 

Nİ ÖDE 
D. Rasim Ferid Talay 



Nİ ODE 
Hazim Tepeyran 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

ORDU 
Hamdi Yalınan 

NİODE ORDU 
Hüseyin Ulusoy Şevket Akya.zr 

ORDU ORDU 
Dr. Zeki Mesut Sezer Harndi Şarlan 

ORDU RİZE 
Muanuner Yarımbıyık Tahsin Beıcir Balta 

ORDU 
İsmail Çam~ 

ORDU 
Selim Sırrı Tarcan 

RİZE 
Hasan Cavid B~Hil 



RİZ~ 
Dr. $a.inı, AI~ Pilemre 

SAMSUN 
l{üsnü Çakır 

SAMSUN 
Naşit Fırat 

RİZE 
Kema.Iettin Ka.mu 

SAMSUN 
Zi.ihti.t Duruıkan 

SAMSUN 
Sabiha Gökçül 

RİZE RİZE 

Fuad, Sirmen Ali Zırb. 

SAMSUN SAMSUN 
Amiral Fa;h.ri Engin Na.suhi Erzurumlu 

SAMSUN SAMSUN 
Nail öztuzcu Süleyman Necmi Selmen 



SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Gl. Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Hilmi Uran 

SEYHAN 
Damar Ankoğlu 

SEYHAN 
ŞeıMa. lşcen, 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

'·! . . •• . ' 
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SEYHAN 
ı:Jalabattin, Çam 

SEYHAN 
Csı.vid Oral 

SltRD 
Ressa.m Şevket Dağ· 

SEYHAN 
Kema.l Çelik: 

SEYHAN 
Dr. Kemal Sa.trr 

SltRD 
Ali Rıza Esen 



St!RD SİİRD 
Saffet Tuncay :Behçet Türkay 

..• , 
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SİNOB SİNOB 

Dr. Bahattin Kökdemir Rulusi Orucoğ'lu 

SİVAS SİVAS 

Ziya Başara Mitat Şükrü :Bleda 

SİNOB 

Cexnil Atay 

SİNOB 
!smail Rabib Sevitk 

SİVAS 

A. Naci Demirağ 

SİNOB 
Cevdet Kerim İncedayı 

SİVAS 
İsmail Hakln Başak 

SİVAS 

Atıf Esenbel 



SİVAS SİVAS 
Şemsettin Günaltay }Iikmet Iıp:k 

SİVAS SİVAS 
:Re§at Şemsettin Sirer !smail Memed U ğur 

TEKİRDAG TEKİRDAG 
Emin Ataç Fayık Öztrak 

SİVAS 
Kfı,mil Kitapgı 

SİVAS 
Abidin Yurdaltul 

TEKİRDAG 
Ekrem Pekel 

SİVAS 

Necmettin Sadak 

TEKİRDAG 
Rahmi Apak 

TEK!RDAG 
Nazmi Trak 



TEKİRDAO. 

Ceınil Uybadın 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TOK AD 
Sabri Çelikkol 

TOKAD 
Cemal Kovalı 

'l'RABZON 
Sr.l>se Abnnozoğlu 

TOK AD 
Muaromer Deveti 

TOKAD 
Galib Pekel 

TRABZON 
M. Süreyya Anamur 

TOK AD 
Resai Er4ken 

TOKAD 
Naznn Poroy 

TRABZON 
Mitat Aydm 



TRABZON TRABZON 
J.i'aik Ahmed Barut~u H:alil NUıad Boztepe 

TRABZON TRABZON 
Temel Göksel Raif K:aradeniz 

TUNCELİ TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Silan H:asan Uçöz 

TRABZON 
Sırrı Day 

TRABZON 
Haaan Saka 

URFA 
Kazım Berke:ı; 

TRABZON 
DanU? Eyiboğlu 

TRABZON 
LUtfi YaVU2i 

URFA 
Hüseyin Sami Co~a.r 



URFA 
Razi Soyer 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Cel~l Arat 

URFA 
Ahmet Kutsi Tecer 

VAN 
Mün.ib Boya 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

URFA 
Esad Tekeli 

VAN 
Hakkı Ungan 

YOZGAD 
Sırrı !çöz 

URFA 
L Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Mahmut Alpak 

YOZGAD 
Yusuf D. Karslıo8'lll 



YOZGAD 
Salim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 

YOZGAD 
Ahmed Sungur 

ZONGULDAK 
Hasan Karaba cak 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

ZONGULDAK 
Hazım Atıf Kuyucak 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Özençi 

ZONGULDAK 
Şeref Tansan 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

ZONGULDAK 
Rifat Vardal' 



4. Sayın üyelerin soyadiarına göre tasnifleri 

A (54) 

Ahadan (Yavuz) Eskişehir 

Abanozoğlu (Salise) Trabzon 

Adal (Hasan Şükrü} Bolu 
Ağakay (Dr. Memed .Ali) Gazianteb 

Ağaoğullan (Memet Edip) Edirne 

Ağralı (Fuad) Elazığ 

Ak en (Ragıb) KocaeH 

Akdoğan (llasan) Çorıun 

Ak göl (F:yüb Sabri) Çonım 

Ak gü<: (Atıf) Bul'f!n 

Akm (Zübtü) K·.rkla.reli 

Akkaya (1\ı!iinir) Giresun 

~\kpınal' (Muzaffer) Balıkesir 

.A ksoley (Mebnıre) Ankaı·a 

Aksoy (Nnman) Antalya 

Aksoy (0nıer knm) ( ~aıiantelı 

Aktm (Nafiz) Arıı:lı>yn 

Akyazı (Şevlcet) Ordu 

Altyürek ( A1.iz) Erzurum 

Ak yüz (A~i Kami) İstanbul 

Alataş (Dr. Tiuhisi) .Aydın 

Al pak (Mahmut) Yoı.gad 

Alpaya (İrfan Ferid) Mardin 

Alper (Dr. Cemal) Çm·unı 

Alpman (<ll. Refet) Aydın 

\ltuğ ,RA.lim) Erzunım 

Anıı.nnn ıl\I. Süreyya) Trabzon 

Anılmış ( t"l.J. Nihat) Ankara 

Apak (Rahmi) Tekirdağ 

.Arat (Celal) Yozgad 

ArrkoğJu (Dama.r) Seyhan 

Arıman (Bena.l) İzmir 

.\rkan (Dr. Akü) Çankırı 

Aı·kant (Ziya) Yozgad 

Arsa) (Sadık Tahsin) Çanakkale 

Ar eveıı (Celal Esad) Istanbul 

.A rtel (Subhi) Kocaeli 

.\rtı.mkal (Korgl. Ali Riza) Manisa 

Arııkan (lzzet) Eskişehir· 

Aı·vas ( lbı'ahlm) Van 

Asal (Faik) Denizli 

Ata c; (Hasan Fchmi) Oümi.'i~ane 
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.Atac; (Dr. Galip) İstanbul 
At aç (Emin) Tekirdağ 
Atalay (Naim) Çorum 
Atalay (Besim) Kütahya 
Atay (F'alih Rıflcıı .\lıkarıı 
Atay (Cemil) ~in o b 
Atlı (lK .A.şir) P.tu·sn 
Atlı (Fikret.) ( lirı>ııuıı 
Aydar (Kazım) I :-ıpal't a 
lyılm (Mita.t) Tı·ahzon 
.\yka\ (J<'azrl .Ahmed) F.la zııt 
Ay kurt (!zzet Ulvi) ,Eskişehir 

B (42) 

Bal• n (n ı. ~Hirse]) Kocaf'li 
Halkall ( [•'uad) ~~clirııe 
nıı11n ('l'ahsin Belcir) Rize 
Hnltıırroğ-lıı ( lxnıail TTııkkı) ..A:J'.vıııı 1\ıınılıix:ıı· 
ilaıı guo~lu ('rahsin) Hiııgöl 
Bar k au (Eıımıllah) .l\f ııl at ya 
Rarlas (Cemi! !:laid) C:ııziaııt rh 
Banıtcu (lı'ail< .Ahmed) 'l'l' n lı w n 
Başsık 1 tsınııil Hakkı) Hi vas 
nu~ara (Ziya) Hi va :ı 
Baı;ıka.va (Yusuf) Denizli 
I ~ııt.u < Salaha tt.in) (!anakknle 
Bayar (Cel~l) fzmir 

· Bııyflar INasuhi) Malatya 
Bayizit (Dr. Kemali) ı\f ar a.ş 
f\ayındrr (Atr!) tstımhtıl 
Ha;~·kan (Bf'lkis) .\nkara 
B:ı.yrak (Halid) .Ağıı 
DayRal ( F'aik) Kayseri 
Baytın (Arif) Ankara 
Rayur (IIiknıet) Manisa 
Rel<a.ta (Hıfzl Oğuz) Ankara 
Rekit (I~ üştü) Diyarbakır 

Bel e (Gl. Refet) lstanhnl 
ReJül (Hasan Cavid) Rjze 
Rl'riker ('T'1trhan Ccnıa]) İçel 
Her k er (Dr. l\fuhtar) !çel 
Beı·ker (KilZJm) Urfıı. 
Rerkmım ' Ur. Ham di) Oeniıli 
ım~in (Vehbı) Konya 
Bi nal (Muhsin .ı\dil) Konya 
Binkaya (Abidin) Kastanı u1111 

Hiı"Sel (Miinir) fznıir 
Rle(la. (Mit::ıi Şükrü) ~iva8 



Bodrumlu 
Boya 

11ozkurd 
Hoztepe 
Böı·ek(!i 

l hılnyrh 

nu re u 
11ürge 

Canbolat 
()amteı 

Uantekin 
Cehesoy 
üimcor. 
( ~oşnı· 
Uoı;ıkıın 

'm·a 

Çıığıl 

Çağlar 

Çakn• 
Çalışlaı· 
Çaııt 

Çamaş 

Çambel 
Çarık lt 
Çel en 
Çelik 
~~elikkol 

~~et·~ol 
<'etinkaya 
Çobanoğlu 

Çınıı.r 

Çoruk 
Çubuk m). 
Qumralı 

l>ağ 
Dnğlroğlu 

Daldal 
Dny 
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( Avrıun OııJanti) Niğde 
( Müııib) Van 
(Mahmud Esad) !zmir 
(HlaHl Nihad) 'rl'abzotl 
( Raşit) Ankara 
(Rusuhi) ()anakkale 
(Osman Niyazi) Balıkesir 
( Dı·. Fazıl Şercfeddin,Kocneli 

c (8) 

(Dr. }fuza:ffer) Gazian te b 
(Rcfet) Bursa 
(Dr. Mustafa) Çorum 
(GL .Ali Fuad) Konyil 
(SalAh) tstanbul 
~ 1-HiReyin Sami) Uria 
('l'aluün) Kastamonu 
(Dl'. Tiliseyin HuU.:i ) !zmir 

Q (18) 

( Niüniı· ) Çorum 
(Bebçet Kemal ) Erzincım 

(Hüsnü) Aamııtm 

( Ül'genern.l lzzeddin) Muğla 
(Saliihattin) 1:-:eyhan 
( tsın a.il) Ordu 
(Hasıın Ceınil ) Bolu 
(Hacim) RalrlwAqi ı· 
(Hamdi) Kıı.stnnıonu 

( Kemal) :::lcyhnn 
(Ra 1 ır i) Toktlfl 

( Uııydar ) Ai'yan Knrahisnı· 
(Ali) .Ai~on Kara h isa ı· 
(l<'uau) Kll'şehir 

(Esat ) fzmir 
(Hilmi) Kastamonu 
( Ari.f) :\ .nkara 
( ~edad) • Konya 

(Ressam Şevket) 
(Hikmet Turhan) 
(Fevzi) 
(Srrrı) 

Sürt 
Antalya 

Ankara 
Trabzon 
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Delilba§ı (Dr. Ali Süha) Kütahya 
Demir (Memed) Balıkesir 

Demir (Dr. Vehbi) Ordu 
Demir ağ (Abdurrahman Naci) Sivas 
Demiray (Ekrem) Edirne 
Demirel (Eşref) Kars 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzurum 
Denizmen (.Aiımed Hamdi) latanbul 
Develi (Muammer) Tokad 
Devrim (Ali Şelhum) Hatay 
Devri n (Şinasi) Zonguldak 
Diker (Dr. Hayrullah) Istanbul 
Dikmen (Ali) Kocale i 
Dikmen (Ahmed Hamdi) Konya 
Dil('mre (Dr. Saim .Ali) Rize 
Dilmen (İbrahim N ecmi) Burdnr 
Dinç (Raif) Erzurum 
Doğan (Avni) • Çankırı 

Doğıın (Korgrl. Kemal) Kırklat·eli 

Dolunay (Rifat) Niğde 

Du m lu (Nafiz) Rrzurnm 
Dursuno~lu (Cevat) Kıırs 

Duru (Aziz) Bursa 
Durudoğnn (Gl. Hasan) Kars 
Dut•ukan (GL Eyup) Hatay 
Durukan (Ziihtü) Sa.msun 
Düşünsel (Feridun Fihi) Bingöl 
Düzgören (Gl. Seyfi) Mardin 

E (31) 

8cevit (Dı· . .F'ahr1) Kastanıonu 
Ed.güer (Ridvan Natiz) Manisa 
Eker (İsmet) Çorum 
Eldeniz (Gl. Naci) Seyhan 
El gün (Nakiye) Erzurum 
J<Jngin (Amiral Fahri) Samsun 
Engineri (~ekip) Burdur 

Epikınen (Sadettin) lzmir 
Er çin (Osman) Manisa 
l<~rdoğal\ (Şevket) Gümüşane 

Er em (Ali Rıza) Çoruh 
Ergeneli (Hilmi) Çanakkale 
Brgin (Edib) Mardin 
E rgun (Şevki) Konya 
E rhan (Ahmed Münir) Bursa 
Er~ (Muammer) Ankara 
Erişirgil (Emin) Zonguldak 
Eri~ k en (Resai) Tokad 



~ı5-
Erkmen (Muhlis) Kütahya 
Ertan (Muhtar) Bitlis 
Ertem (Sadri) Kütahya 
Ert em (İsmail) Manisa 
Erten (Rıza) Mardin 
Erzununlu (Nasuhi) Samsun 
Esen ( Alımoo) Bilecik 
Esen (Ali R11.a) Fliird 
Jı;senbel ( Atıf) Sivas 

EHendal (Mcmduh Şevket ) Bilecik 
Esıner (Ah med Şükrü ) İstanbul i 
Etçioğlu (Pertev) Balıkesir 

E~ho~Ju (Doniş) Trabzon 

F (3) 

Fenmen (Refik) Kocaeli 
Fırat (Abdi.Uhak) Erzincan 
Pırat ( Nnşit) Samsun 

G (22) 

GcJ"çeker (Mustafa Fehmi) Bursa 
nermen ( Dı:. Mazhar) Aydın 

Gökçül (Sabiha) Samsun 
l.}öker (0a1ib Bahtiyar) İstanbul 
Gök er (Ali Mumffer) Konya 
Göksel (Temel) Trabzon 
1 löksidan (Ali Refat) HakkAri 
Uöktepe (Nuri) Ay dm 
Clöle (Müuir Hüsrev) Erzurum 
Hönenç (Uobl"'lre) Myon Karahisar 

Göv a ( İbrahim .Allettin) İ tanbul 

Gü le k ( Kasım) Bilecik 

Günaltay ( Şemsettin) Sivas 

Gündi.izalp (Mahmut Nedim) Edirne 

O üney (Sadullah) :Muğla 

CHintekin ( Reşat Nuri) Çanakkale 

Günver (Haydar) Denizli 

Gü ran (Dr. Refik) Bursa. 

Oürel (Ahmet) Zonguldak 

O üreli (ReMi) Gümilfane 
Güven (Ferid CelAl) İçel 

(füvendiren (Fatin) Bursa 
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H (3) 

Jialf,,.giJ 1 Fcyzi) Eı·zincnıı 

Ha mal (Ferit) lııtanhul 
Hatipoğlu 1 Şevk(lt R~it) ~lnnisa 

I (3) 7 
1 

Ilgaz tliase:ne) Hatay 
ll'ınak (Dr. Sadi) Konya 
lŞJk (Hikmet) ~i vas 

İ (7) 

İ çöz (::iırrı) Yozgad .. 
İlter (Aziz Samilı) Brzineaıı 

İnan (Atıf) Çankırı 

İna.ı.ıkur l Bmin) lçel 
lncedayı (Uevdet Kerim) Sinob 
İnönü ( İsmet) Ankara 
lşcen ( ŞeiJ\8a) Seyhan 

K (44) 

Kiııı.tcılar (Dr. Buuda Eroin ) Manisa 
Kahraman \Ür. Galip) Antalya 
Kalaç (Ahmed Hilmi) Kayseı·i 

Kaleli (Bekir) Oazianteb 
K am ı,: rJ. (ALu) <)anakkale 
Ktı.ınft (Kerunlcı tin) Rize 
Kt\UBU (Mazhal' ·Mü.Cid) ()oru h 
Kımsn (Nafi Atuf) Krrklar~li 

Kaplan (Rasih) I ar &il 
Kurnağaç ( Miikel'I'CU\ ) Isparta 
KıırabaC'ak ( H a.cıa.n) Zonguldak 
KarabC'kir (W. Kilıım) la tanbul 
Kıı.rncıın (Şeı·afettin) Knrs 
Knrnd niz (Raif) Trabzon 
Ka rııgüllo (Hulki) Konya 
Karamuğla (Cemal) Muğla 

1 ararnursal (ZiY,a) Istanbul 
K aran ( Hnyı·ettin) Balıkesir 
Karaosman (Kani) Manisa 
Karshoğlu (Yusuf Duygu ) Yozgad 
Kaynalp (Nuri) Çorum 
Kayaoğlu (Mihal) Atıkara 
Kl'ŞJDir (Halid N li.Zmi) Tokad 
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Kitabct (Hlisnü) Muğla ---ı' , 

Kitapçr (K8.mil ) Sivas 
Kişioğlu (Hasan) Elii.z1t 
Kılıçoğlu (Hakkı) Muş 
Koça.k (Şükrii.) ErzuMUU 
Kon nk (Dr. Sa.di ) BurAA 
Koraltan (Jtefik) İçel 
](orkmııı: <Salim) Yozgnd• 
roı·tel (llüsnü) İstanbul 
Kota n ( iunil ) Muş 
Kova.h (Cemal ) Tok ad 
Kökdemir (Dr. Baha.ddin ) Sinoh 

Kök en (Ha.hıni) himir 
Köp:riilü (Fuad) Kars 
Kunt (Bekir Sıtkı) 'Hatay 
Kural (Dr. Hüsamett.in) Antalya 
Kurdoğlu (~"faik) 1\bnisa 
Kutınan (Salahaddin Kütahya 
Kuyucak (Hilznn A tıfl Zonguldak 
Küçiika (Na.ili) Denizli 
K ii çil kl t>r (Hnl\\si) "'Rnhkesiı· 

L (2) 

Levend (Agii.h Sırrı) Aydın 
Levent (Dr. Rıza) Aydın 

M (9) 

Melek (Dr. Abdurrahman) Gazianteb 
:Memik (Dr. Fa.tma) Edirne 
Menemencio~lu (Numa.n) ts tanbul 
Menemenoioğlu (Hasan) Mardin 
Menderes (Adnan) Ay dm 
"Mengi ' (Halid) Niğde 

.Menteşe (Ilalil) İzmir 

}!enteşeolflu (Feridun Osman) Muğla 

}ıfıhçio~lu (Tlnlil Na6i) Ankara 

o (llS) 

Ocak ( Osma.n) Diyarbakır 

O kay ( J azım) Konya 
Oktay mr. Esad) Kars 
Okyar (Fethi) Bolu 
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Onaran {Hıt.lid) !zmir 
Onat (Hikmet) Balıkesir 
On at (Naim Haz:im ) Konya 
Onay (Talat) Ço.nkrn 
Oral ıCavid) Seyhan tl 

Oran (Ekrem) İzmir 
Or bay (Ziya) Kastamonu 
Orhon (Zihni) Kars 
Orucoğlu (Hulusi) Sinob 
Os ma (Bülent) Bitlis 
nsten !Ne<'mi) Oirrsun 

ö (22) 
. ., 

Ödül 1 Şevket) Kırklareli 

Ögel <Şükrü Ali ) fstanbul 
Öker (Muttalip) ~(alatya 

O km en rMümtaz) Ankara 
Öngöre11 ( Dr. İbrahim Tali) Diyarbakır 

4ırgecvrrn (8üreyya) Balıkesir 

Örs (Dr. Kamran) İzmir 
Öymen (Hıfzırrahman R~it) Bolu 
Öymen (Fakihe) 1stanbul 
c1zalp (CH. Kazını) Balıkesir 
(h~ ağlar (Cemil) Boh1 
Özdamar (tstamnt) Eskişehir 

Özdamar <Hüsnü) tsparta 

Özdemir (Şefik) Gazianteb 
Özelçi (Dr. Cafer) Malatya 
Özen~i (Yusnf Ziya) Zonguldak 
Özey ( Yaşar) . "Manisa 
Özoğu.z (Esad) Kars 
fızpazarb~ı (Mcmcd Şevket) Malatya 
ihsoy rReşid) Kayseri 
Öz trak ( Fayık) 'I' e kirdağ 
Öztuzeu !Nail) Ram1:>tın 

p (9) 

Pars (Muhittin Bahıı. l Bursa 
Pasin ( Rıfkı RefiK) Ağrı 

Pek (Sed&d) Koca.eli 
Pekcan <Ham id) Kütahya 
Pekel (Ekrem) Tekirdağ 

Pek el (Oalib) Tokad 
Pekeı· (Receb ) Kütahya 
Pekta, (Mihri) Ualatya 
Poroy < NAzım) Tok ad 
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R (1) 

HPııdıı ( ~Lustafa .\lıdiilluılik) l
1
HIIkll'l 

s (39) 

Nulıuııru ( hıııııil ) Pin·sım 

Sa dak ( ~l·ı·nıctt iıı ) :-li \ ' llS 

Nnib ı-oğlu ı Kulıil.) t•;lılt.rğ 

Nıığ'ınığ'ln ( 1-lıi !ct ) ~lnlııtyıı 

Nııktı ( nn~~ın ) Tı·nlızoıı 

Naltuğ 1 Hı:w ) 1\ ;ıst ıı ınoıın 

:-ıanH·oğln t .:mu·ü) lznıiı· 

Sıırlııııı ı llalduıı ) :\lııııisa 

Nıınılııl ( \' dılıi ) 1 st ıııı hııl 1 

Sııtıı· t 1 ır . Kl'nıııl) :-ıl',\ h aıt 

Nıı~· :ı r ( .:\~·t·t) f l j l'PSllll 

:-la)' IH ( KPınal ) ~ı alcı t,,·a 

Sıızcık ı Emin ) ı;;sk i ı;; dı ir 

St•kk ( ı 'abi ı· ) ı : ü ııı iiş:ı ıı e 

St•lı:•u (I•'ııik ) Kır!jiel\ir 

Nı•lınrn ( Süll'yınıın Neenıi ) , anısun 

Sel~;uk ( lfnıııdi ) Hatay 

Sı• lg-il ( lk ,\hıı~t•ıl Hnmid) .Arynn Kaı-alıifıaı· 

St·ı·iın ( Satlettiıı) K<ıyseri 

Sı·,·ı> ng-il ( Hı•t'ik Ahıııl't ) 'i' o k aıt 

Sı·,·iik ( l ımınil ffııhih ) Hiııolı 

Nnüktckin ( ( : l. Kiawn) Di~· aı-lırıkıı· 

~ 'pzet• ( lk ıt·ki "'Jeımt) ( )nfu 

NiııH• ı· (Uı·. M. 'l'ıılfıt) lhırsa 

Siı·en ({'ıılfıl Hıı it ) nolu 

Sirt•ı· ( l{f'Şil t l)cımwtt i n) Hi vas 

Ni ı · ı ı ı en ( L•\ıııll) Ri ır. o 

Sılıın ı XPı·ıııt'dı lin Rnhil') Tnnreli 

Kıhıy (!rı•vt'ik l•'ikret) Konya 

Soın~iiı-l'k ( l>r. Hnsıw V ası f) < ~iresuıı 

Suytlemir (!lı. Zvki) Nı·:r.nı·nın 

~0,\'l'l' (Ru:r.i) rfa 

~oyln ( J<'aik) Ni~<hı 

:-lükuıen (Tayfur) Antalya. 

~ökıncn ( (il. lhsan ) rliresun 

Niikııı Pll};iier ( "ü kı-ii) Eı·zineıın 

~ll lll Cl' ( ~unıllah ]~sat) An1alya 

Nıuı.-ı· (lk Mnhlis) Bilecik 

Nuııgırr ( .Aluıwrl) Ym~gad 
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ş (4) 

Şahin (Memed) Clazianteb 
Şıu·lan (Hamdi) Ordu 
Şatır (Mustafa Kemal) Knyseı·i 
~cd ele (Kemal) Diyarbakır 

T (41) 

Talay (Dr. Rasim Ferid) Niğde 
'l'ama.ç (Nuri) Kastamonu 
Taner (Muhittin) Kayseri 
Taner (Osman) Malatya 
'l'ankut (Hasan Reşiıi) Mara~ 
'l'anpına.r (Ahmet Hnmdi) Mara.ş 

Tansan (Şeref) Zonguldak 
'l'arcan (Selim) Sırrı) Ordu 
Tarhan (Zeki) Amasya 
Tarhan (Ali Rana) fs tanbul 
'T'nşçıoğlu (Ömer) Kayseri 
1'nşkapılr (Ali) Afyon Karalıisa ı· 

1'a~kıı·an (Tezer) Kastamonu 
'l'ecer (Ahmet Kutsi) Urfa 
Tekeli (Esad) Urfa 
Temelli (Tevfik) Malatya. 
'I' epeyran rnazıın) Niğde 

Tiridoğlu ( Alilettiıı) Kütahya 
1'iritoğlu (Ji'ahrettin) Balıkesir 
'l'maz (Gl. Nacl) Bursa. 
Tokad (Rınin Aı;lan) Denizli 
'l'ok<'r (N azmi) Kayseri 
'ro k göz (Dı·. RPn'rr Kamil) Denizli 
'l'olon ( fhı·a him) Kocaeli 
'rorgut (Sevkrt) Krrşehir 
'rör (Edip Servrt) (lfunü§ane 
'rrak (Naı.nıi) 'rekjrdağ 

'l'uıraı: fHüsamettin) Ağrı 
Tugay (Şefi k) t~E'l 
'runca mr. Cemııl) Antalya 
'l'ımcay (Safff't) ~:ıiiı·d 
''l'nran (Kemal) tspartıı 
Tn ran (nn·ahlm) Kırşelıir 
'riir('l (Ali Rıza) Konya 
Tiirkay (Relı<;et) Riirt 
'T'ilrkPl' (Ber~) A fyoıı K n ra hhıar 
'riirkmcn ( Ahdiilgııni) R::ıtıı.y 
'riirkmc>n (Hnlil) Zonguldak 
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Türsan (GL Şefik) İçel 
Tüzemen (Cemil) tsparta 
'I' üzün ~~(Atıf) .Çoruh 

u (19) 

Uğur (İsmail Memed) Sivas 
ID u dağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ ( Şeref) Diyarbakır 

Ulus (Ahmed Oiresun 
l llnsan (1\Iustafa) Konya 
Ulusoy (Hüseyin) Niğde 

Pm ay (Dr. Fuad) Kırklareli 

Ungan (Hakkı) Van 
Uran (Hilmi) Reyhan 
lTı·as (Esad) Ama-sya 
H ra s (Dr. Aziz) Mardin 
Us (Asım) Çoruh 
Us] u (Feyzullah) Manisa 
Uııaklr (Ömer Bedrettin) Kütahya 
l Tybadm (Ce mil) Tekirdağ 

U~r. (Dr. Behçet) Denizli 
!Tzay (Yahya Sezai) Ralikesir 
1 '7.g-öı·Pn (Vedit) Kütahya 
P:r.nn~arı:tılr u sınail rr akkı) Ralıkesir 

V (5) 
... - ,.- - :--r --- - --

{GÖZ (Hasan) Tunceli 
( \ ı p,'l!l"\ (Dr. Zihni ) Bolu 
(l!kmcu ( tııınıail Jlııkkı ) İstanbul 
(' Ikilmen (Lütfi) fm·din 
Ül'güblü (Suat Hayri) Kayseri 

V (1) 

\ ' ardnl' (Rifat) Zonguldak 

y (19) 

Yıı l~ın (lh ımn ) ElflZlğ 

Yalı.:m (llüseyin Cahit) ts lanbul 

Ya.lman (Hamdi) Ordu 
Yargı (Salô.h) Kocaeli 
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Yunmlııyık (M ııaın ıııc ı·) Ordu 
) U\117. (Liıtfi) Tnıhzou 

YayNoğl ll (Abdullah) :\[aı·aş 

) 'dh•rıa (Ali ~ ı ii n if) ~~·.\'lıall 

Yc•şilynrt (Dr. Ahmed Ruhi) Hnı·dur 

Y(•tkiH ( Suut Kı•uHıl) Ul'l'a 

Yiğit (lhrahim Küreyya) Koeaeli 
Yiğito:i;lu ( .. \ li Kf'nı;tl) Anımıya 

Yöı·ük (~i.,·n) Ankara 
Yiiı·ülwı• (M t'llll'rl Ali) Hamsun 
) \ı 11 llıi (~ehinıe) tzmiı· 

Yıırılııkııl ('MeınNl F.ıııin) t~taııhnl 

Yuı·dulnıl ( .\ hidiıı) 
,. 

, ı vnıı 

Ynrdkoru (Kııııcl) .• U,\'Ol\ Ka ı·ıı hiı-ıu ı· 
Yüt•el (Hnsnn Ali) İzııı i ı· 

·~ z (2) 

Zıı lıet Dfnlımud NPıliın) :\ falntyn 

;l,ırlı (Ali) Rizu 

·--Ciiii >-W~&II--

5. Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

ln'4tara l<'ı•lııııi t :l·t·ı;rkeı· 
Memed Emin Yıuduku1 

l&ll·l rloğıwılul11r ( 1) 

llazinı Tepeyran Niğde 

18fi8 rliJ[fllllllıtlllr ( 1) 

~ıılılıi Artel 

Bm·sa 
lstuubu1 

Kuc-:ıeli 

J•'a ik Rclcıı 

Ziya Hnşım1 
Kırşehir 

Sivas 



nı. Pı·ı·t ı•v ı >t:ıııi ı·liıı" 
:\[ün i ı· • \ldoıy:ı 

ll uld" K ri ıenğl u 
huıail 'aınnş 

l>ı· . lt l'fik <liiı·mı 
l•'ııt i n (ı ü \'enel i !'('ll 

<:1, 1 hsaıı ~iikııwıı 

:\J:ı:~lıılı ' ~liil'iıl 1\nmm 
:\fiiniı · (.'ıığıl 
Hail' l>in<; 
l'~llliıı l ııaııkıu· 
l!;ı 1 il :\1 aıı t ı·ı;:<' 
1\:uııi Ka l'llosınan 

JHi 1' Ha,\·t m 
Osııııııı ~irazi Hmcu 
l'\11ri K:ıy:uılp 
l lı·. ! lım lı iııı 'l'a 1 i Öııgiin•n 

llüsnii (h<lanıar 
Hı· . llıınııllalı Dikeı· 
lliisC'yi;ı l'alıit Yal~ııı 
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1 ;-o dnyınıılulrır ( 1) 

Afyon K~uDlıi.-,aı 

1871 .(/oi]ıımlultlr (.!f} 

E ı·ıııı·u ın 
ll i \'('~llll 

187.2 dnr/umlıtfor (8} 

)fnş 

Ordu 
~Liiııilı Boya 

11-1/'!? dnüııı~ılıılılr (fi) 

Bnrsa 
Bııı·sa 

(li l'l'Stlll 

,\l i Ki"ııııi .\k,,·i.iz 

~iytı 1\ıı ı·ıııııııı·sul 

~lustııfa l'lusnn 

Ui/1 tloijıoıılulnr (tl) 

l.'o ı·nlı 

(,'cwuın 

(<; I'Zlll'lllll 

j çel 
lzınir 

~r ımisa 

, \, n11ıı flaluııti Bıxhııınlıt 

. l•';ı ik So~ In 
!-'ı>l i ın ~ıı·ı·r 'T'ııı·ı·ıın 

.\ li ":\Jliııil' Yq.{ı•ıııı 

,\[ithut ~iikl'ii Bl(•da 

J:4'i.i ı111j/ıwıli11or ( 1 i) 

ı\ııkıını 

llıılıl<f'siı·' 

<.'oı·uıu 

]) i ,\'lu hak ıı· 

lspal'la 
lsııı ıılıul 
lstnıılml 

1-:sııt 1 Cl:wğuz 
H ız:ı , a ltıığ' 
\'nzıııi Tok r 
.\li J)iklliC'll 

(:ı. :'\ıH'i Eldeniz 
Hrı-ısaın •. \~\'k<'t Dağ 
Ywmf' Zi,\'!1 fheıu;i 

Ram sn n 

\"an 

fs t ımlıu 1 
Jstanhul 
Kon;va 

~iğde 

~iğclt' 

Ord n 
~t>~·hnn 

:-;i vas 

Kın·s 

Kastaıııoıııı 

Kayseri 
Kora<>li 

!->('yhıın 

~iird 

Zoııguldnk 



}~~-lilı Rıı hı· i Ak göl 
t'elul l<:sncl Aı·st'Vetı 

1 ll. Rl'frt Alpnı::ııı 

lsmı•t. Rk<'r 
lll. KİH7.ını RevLiktekin 
.\zi:t. ~nıııilı lltrı· 

~1 PııH·ıl :)ahin 

J\li l'rt.inknyn 
ı:ı. Nihııt Anıilnı~ 

Dı·. I\Jııstnfıı Caııtf'kin 

r•:ıııı·ııllah Dnt'ltnn 

NııCiz Aldın 

Dı·. lTiistmıct tin Knı·nl 
Yııh.ı •ıı !'4ı>7.tı.İ ( ztıy 

linsan ('cmil Çamlwl 
Ywmr Bıışkayıı. 
l•'nn ıl .Aği' alı 

ı\1 f'tıtı•tl JJt•ıııir 

J·'ctlıi Okya.ı· 

HE>frt ( 'anrtez 
Ahmrd Miinir· f11'hun 
Ilasan l{iş.ioğlu 

~al'iz J>uınlu 

tzz t lvi Aykıırt 
Erlip :::>ervt>L 'l'ÖI' 
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l)cı\11111 

lstnn }ml 
.\hırırd Jlamrli Dcıüzm('n 

1R'i'7 tlnğımılnltw (.9) 

Ay ıl ııı 
('orum 
Diyarhnluı· 

f<~ı·ıiııron 

Unzian1elı 

~nlfılı Ciınroz 

l·'cı·i1 Hnmnl 
Kfıınil Kitopçı 

flnsıın Kaı·ıdıa<'nk 

1R78 doğumlula1· (7) 

i\ !'yon 1\al'llhiıınr J lasım (~av id llelül 
Ankara 

< ,!cı ı·nın 

.Malalya 

,\lıidin Yul'clakııl 

. Hirıı1 Yıu·dnı· 

IH7.9 doğımılıdar ( 12) 

Amasya 
Anhılyıı 

nıılıkı>siı· 

Bolu 
l>rnitli 
E!li'ızığ 

l!il<ınıot Ozdanıar 
linsan }'ehmi Ataç 
J>ıo. (lalip Ataç 

Ktıı·gı·l. Kemal Doğonn 
llıınıdi Ynlmnıı 

~ını l~öz 

1t:JBO doğunılulrır {16) 

1\ulıkcs ie 

no lu 
llnı·ııa 

nııı·s:ı 

Elfızığ 

1•: ı·zııı·ıını 
l·~ski11t>hiı· 

c:iimüşaııe 

ıiyıı Oı·lıny 

llıı·nlı i nı 'l'olon 
llll'ltlıinı ~üreyyn Yiğit 

Osıııaıı Brçin 
(ll. Nryfi Diiıgöı·en 
l>ı ·. l-\aim J\'li ])j](•mı·r 

.\li Rıza Esrıı 
('cmil L : yhndın 

lst n n Imi 

fstnnhul 
Istanbul 
Ni vas 
Zoııgnldak 

H ize 

~ivu.s 

Zmıguldak 

Bskişelı i ı· 
Gümüşane 

Istanbul 
Kn·klaı·eli 

< •rtlu 
YozgaLl 

K;ıslauwıııı 

Kocaeli 
Kocaeli 
:Manisa 
:Manl i n 

Rize 
Niiı·d 

'l'ckiı·clnğ 



Htıcinı Çanklı 

GL Aı;ıiı· Atlı 
ı\fustııl'n ,\lıdi.ilhulil< Rt•ıulıı, 

Dı·. }-;l'l', t•ı· K;ııııil 'l'okgciz 
~alıit ı-iıığıı·oğlu 

01. Şcfik Türsan 

Eı:ad lira. 
1 r. T!ı.ıliısi Alııf aş 
Ol. Kitzıın Ozalp 
Gl. Naei 'rınaz 
.Atıf Kanı<; ıl 

Ri.iştü Beldt 

.Ahdiilhak f•'ıra1. 

Aziz Aksiin·k 
ukiyu T~l~Üil 

l~ıııiıı R:ıznk 

nı. l•}yıı p 1 h ını 1< ll ll 
Abdülı.tani TürkmPıı 

Ol. Kazıın Kı.mıht~ldı· 

I•' eni Daltln 1 
1\feıııcluh ))t•\' k Pt EsPlll lıı 1 
Naili Ki.it::üluı 

Cil. Zeki Hoyd ·ıııir 
~m·ket Erı1oğaıı 

.Atıf Ba),n<lıı· 

Eı;ıı· f Demirel 

İl1nH•t lnöııü 
Ali Rıuı Er•ııı 

Aısıııt Us 
Pazıl .Alııııcıl .. \yknt: 

.lıeca i U üı·eli 
'elt\l Bayar 

U ~id Ozsoy 
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Dalıkesir 

Bmı:ıa 

<.'an kı rı 

l >enizli 
mazığ 

t~cl 

f:l. Refpt Ht•lt• 
Ualih lhıht iynr Uöl<er 
Hııl ııııi Kökcn 

Haliü Oıııu•un 

İsııı ail 1 ( aldH Da~ıı k 
H mü 8oyeı· 

1882 doğıwılııh111· (2:'1) 

,\ınasya. 

Aydın 

Ilalıkesir 

H ursa 
Çanılkkale 

DiyR.rhakır 

Eı·ziııeıı ıı . 

J.: I'Z\11'\llrl 

!<i nm nı ın 

8skişt'hiı· 

1 fatn.y 
Uatay 
t:ıtanh11l 

.Ali .Hıına 'fnrhnn 
ın . llaımıı Ihınıdıığıın 

ı: 1. =ı ı ii ı·:·wl B n ldı. 
H efi k l•'emucn 
{ll. ~\li Fuııd \•ht•soy 
Jh•siıu Atnlııy 

( )ı•g-1'1. lz~edcl in ('ıılıı;.lııı• 
~eıııı>t~t ı in <:üııallay 

l•'n.\ ık (hi1•uk 
H.l'sai 1•1riı;ıkcn 

J fıılil ilıad Buzteıw 

l[ıı kk ı ngaıı 

1883 doğıımlı.ıJar (14) 

1\ ıı ko ı· n 
Dilecik 
ı hıııi:di 

1•1ı·znr·um 

!:üıııii!;iUUO 

lstaııhul 

Kars 

Zilıııi Orhon 
M <'Ille d :)c\' ket Özpııza rbaşı 
l\f ahınutl N tıtl i ın Zıı uc ı 
Korgrl. .AJi Rı~m Art un kal 
Husih. Kaplun 
Halll·i Çclikkttl 
1 [ıı 1 il 'l'iirkınen 

1884 doğıwılular (14) 

Ankara 
<.'oı•nh 

<)o ı·ıı h 
l<:lfızığ 

<Iii u ı üşnıı e 
lzıuir 
KayReı·i 

tl'fan l!,erid Alpaya 

Sntlullalı Güney 
J falhl Meugi 
J lilnıi ran 
HnfFtıt 'l'uncay 

• 1ftzmı Poeoy 
llmıhlın Arvas 

Istanbul 
lstanhnl 
İzmir 

fzmiı· 

Hiv us 
Lfı·fa 

l stanhııl 
Kanı 

Kt1Cacli 
Km•acli 
Konya 
Kiitulıya 

Muğla 

Hi vas 
'I'Pkiı·ılıığ 

Tcıkıııl 

'l'rabzon 
V aıt 

1 ars 
:\lıılat.ra 
ı\1 ııla tya 

)faniım 

Mara.5 
Tok ad 
Zongulılak 

Mımlin 

:1\luğla 

Niğde 

Se;yhtın 

f:liiı·d 

'rokad 
Van 



Dı·. C 'l•nııı 1 'l'ııııı•ıı 
.\lulıittin nahıı l'aı-s 

.\tır '!'üzün 
flH_vdnı• ( :Üıt\' Pl" 

~i il: ı· U Kuı·ıı k 
:)Pfik Ozdı·ıtıiı· 
Miikt•rı·t:m Kı:ıı · ııııi(-ıır; 

St·,·kd ()dül 
] lr. l·'ıııııl l ııı:ıy 

hıııail ı f:ıkkı naltaı·ınğ-lıı 

ı:;iihii _.\lı 0:.:-ı·l 
\' rlılıi :4ııı·ıdnl 

1 lr . .\lıızh:ıı· nerııwn 

l>ı· . 1\J nh 1 is Huııer 
J lilıııi ı-;ı·g-eııeli 

J-'naıl Hııl kıın 

Silkrii Sunıı~uğlu 
lk Esod Ok1ııy 

()ııH·ı· 'l'ıışı:rıı~ln 

:-;ıin·yya Ür•gt-Pn"Nl 

1sııı:ıil lltıldo ı • zııııı;:u·~ılı 

Tıılıit Onay 
Haı-.nıı .\ kcloğan 
lr.zı•t .\rtıkııu 
Kiızıııı .\;vılnı· 

.\ lıidiıı Ilin kaya 

n iisaııwt t in 1'111!:11~ 

Xuri Wiktcpe 
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1885 doğ ıım lnlar ( 17) 

.Aııtalya 

Hunm 
<,'nı1.ıh 

n .. ııizli 
E ı·zm·ııın 
1 l:ıziaııteb 

tsparta 
Kıı·klarrli 

t\ırlcl:ır·l'li 

Ed i h 1•; l'g-i ıt 
:)ı• ,. k l'l 1\ k ya u 
1 >ı· . \ 'ı·hlıi 1 >eıııiı · 

Sıı liıhııt ti11 ('nm 
j\ tır ı·;sl'ııhcl 

Elo· ı·ııı Pt>kel 

1 fıısıın Sn ka 
< '"1 \1 .\ ı·nt 

1886 doğıımlıılrır (6} 

. \fyon Kuntlıi'~a ı· 
1 st ıınlml 

1ııtnıdıut 

Vnık llıı.rs:ıl 

ı liisııii K it al w ı 

ı : iııııil Kntaıı 

1887 clrığımılıılnr (18} 

.ı:\,\ ılın 

ı ·:ilt•.cik 

~ .'ıııın l<l<ı.ı ](' 

ı·: d i 1'110 

rzıııir 
Kıw~ 

1\ııysPri 

H:ı)!ılı ı\ J;;ı·a 

JJı·. ,\li ~ühıı l>Piillınşı 

Hıza J<Jı·tt•n 

Halııııi _,\pak 
X az.ııı i '\'ra k 
1\:iı;.:ıııı H.-ı·kt•r 

1888 rloğımılıd11r (U) 

Bıılıkcsir 

Jja lıkt'si r 

('an kın 

<.'•ınıın 

Eı·dd~?ı·lı i ı· 
1Hpnr1a 

Kaslaıııııııu 

lliluıi <,'oı ·uk 

~ \ lı lllt'tl ı ı i lııı i [\ ıl lııı: 
Hı•ı·ı·lı Pnker· 
Dr. Hııııiııı l•'t•ı·iıl 'l'ıılur 

.Ali Y.ıı·h 

Ziiht ii !>unıkıın 

.\ıııinıl l ·'ıılıı·i Eııg-in 

1 '8!) do(/111111111111· (:20} 

ı\ i{ ı-ı 
;\,rdııı 

llınılıim '-r •ı·ıııi l>ilnıı•n 

Hwmlıi Bnlayıı·lı 

1\T arelin 
() ı·ılıı 
n l'ıln 
Rı•ylınn 

Sivm; 
Tt·l< i ı·ılağ 
Trııbzon 

Ynzgn<l 

Kayı;eri 

llluğla 

l\fu~ 

Kut•ııeli 

1\ iitıı h ya 
:-ır aı·d in 

1\•kiı·ılıığ 

'l'Pl<iı·dnğ 

1 ·rfıı 

1\nst aınoım 

T"ayscri 
Kütahya 
Niğılc 

Riz o 
Sııını.mn 

::luııısıııt 

Burdur 
Çınıakku le 



Dr. Akif Arkım 
l!.,aik Asal 
T>ı-. Ha~um V asrf Romyürek 
Refil~ Koraltftn 
İlırahim ATaettin (lövsıı. 

Sadettin Serinı 
Sahth Ynrgı 
Şevki Ergnrı 

Rıfkı R.r.fik Pasin 
Nnman Aksoy 
Hayrett.in Kara11 
Hulftsi E iiçükler 
Hilanot Onat 

Ekrem Demiray 
Münir Hüsrev Göle 
Hüsnü Kortel 
Ekrem Oran 
Fnad Köpriilii 

liaydar ('Pı't;l'l 

Mehmet Edip Ağaoğıılları 
~ükrii Sökml'ııııüeı· 

!smail Sahuncu 
Mnlılis Erkmen 
Hikmet Bayur 

Hal iu lla:rrak 
'fııy fur Siikıııeıı 
l\Iuzafl't•ı· Akpuıaı· 

Pı•ı·tev Et.c:ioğlu 

l•'cridun l<'ikri Diiı;ıünso• l 

l >r. Zilıni Ülgen 

Dr. Ahıııetl Rnlıi Yeşilyurt 
IJ ı·. M. TaJ at Sim er 
l~eı;ıat Nuri Günt('kin 
.\vni Doğan 
ı ı· , llamdi Berkman 

327 -
Cankın A 1 i Muzaffer Göker 
Denizli Hulki Karagiille 
Giresım ~ainı Hazinı Onat 
Jçel Dr. Osman Şevki ffindağ 
ts tanbul Yuşıu· Ozey 
Kayseri Damar Ankoğlu 
Kocaeli Rrrrı Day 
Konya. Yni'tı f Dıwı.nı Ka rslıuğlu 

1890 d oğmnl11 l~ı,. (20) 

Ağrr Tahsin Coşkau 
Antalya ,\fnslafu Kemal Şatıı· 

Balıkesir T ufi At.uf Kansu 

Balıkesir '!'evfik Fikret Sılay 
Salıkesil' Halet Sağıroğlu 

Edirno Isınail Ertem 
Erzurum Abdurrahman Nacl Demil•ıığ 
İsta.nbnl Necmettin Sadak 
İzmir l tali b Pekel 
Kars f;ieref Tansan 

1891 dnğwnltda.ı· (11) 

Afyon Karalusar H.Hhran ;\afiz Edgüer 
Edirne Thı::;aıı ..\lt!ıwıncııcioğlu 

Erzincan 
Giresun 
Kütahya 
Ml\nisıı. 

"'Inammer Yarımhryık 
Temel Oöksel 
l~min Eri.şirgil 

189~ doğıımlular (2'7) 

Ağrı 

Antalya 
Balıkesir 

Bıı.lıkesir 

Bingöl 
Bolu 

Rm·1lur 
Bursa 
(JanakkaiP 
Çankn·ı 

Dcııizli 

!)et·!'!' Uluğ 

~tsıhnınt Nedinı Hüııdüzıılp 

Tııı·haıı ( \~ıııal Bcriker 
Ur. ~luhlıır Beı·lter 

~ıınıan )!Pıwmencioğlu 

~ftthnıııtl l~sad Rozlnll'Cl 
( 

11' \'il t Jllll'Sil!H)ğJ ll 

ı-;IN'u fet t i u Kura ca u 

l r unu.li Çel en 

~nı:i 'l,'auuı' 

Konya. 
Konya. 
Konya. 
Konya. 
Manisa. 
Seyhan 
Trabzon 
Yozgad 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Konya 
fala.tya 

Manisa 
Sivas 
Sivas 
Tok ad 
Zonguldak 

.Manisa 
Mardin 
Ordu 
TraJbzon 
Zongı1ldak 

Uiyarbakn· 

"Erlirue 

İçel 
!çel 
ts tanbul 

İzmil' 

Kars 
Kars 
Kastamunu 

Kastamonu. 



Kazım Okay 
Faik Knrdoğlu 
Il üsnii ('ak n· 

FaliJı Hrfkı At ay 
Mihııl ı ~uyaoğlu 

Dr. nıılip Kahramını 

Dı·. Rıza LcYeııt 

Fa hı-et titı Tiritoğlu 

Ahnıerl Esen 
Emin Aslan Toknd 
lk Heh(;f't Uz 
J>ı·. :.\ll·ııwıl Ali .\ğnkn~· 

.ı\lınıed ~iikı•ii B~ılll' l' 

Zt•ki 'I'Hı-llHll 

1\ gfı h ~ll'l'I J.ıi.'VCUtl 

])ı . Hadi Koııuk 

f'ı>riıl l.'elftl ( liin•ıı 
Jı:o.;ıı t l,'ınar 

!-iaıll'Ltin Epikmcıı 

!'\ıı•mlıi Ba~ dnr 

.~\li Ta:;;kn]'tlı 

,\fiinıtıız Ükııırıı 
Aziz Dıını 

.\Lı t' inan 
~;ıl i nı .\ 11ıtğ 

,\ li l~t'~ilt ı:iikı;iılnıı 

Ur. Alıdunahnıaıı 1\lclek 
I•'ikl'et A tir 
Kenınt 'l'nl'ıtn 

Dr. Fnhl'i Bl'('Tit 

Konya 
Uanisa 
~:ı.tıısuq 
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< 'eınil ,\ta,y 
lh'. Bııhııttin Kökdt•ıııiı · 

lsnıııil Il:ıbih Sevük 

1893 doğumlular ( 20) 

Ankarn 
Ankara 
Arıtalya 

Aydın 

llalrkesiı· 

Hilecik 
Denizli 
Df'nizli 
nııziantelı 

t sı nnlml 

llı- . llil•wyiıı Tfulki Cıını 

.\hmt•d li<Jnıdi Dil<nı eıı 

~lııttıılip Ol<ı·ı· 
K t•nı:ıl Nrıyııı 

ll' n fi k 'l'cnıt'll i 
Hasım l{i'ı;lifl Taııkııt 

Tl ;ııııd i ~~~ l'laıı 

fhıtıi lj l·~~·ilıoğlu 

Iliisl.'yin ~uıııi ( 'oı;;ar 
.\lııııt•l !llircl 

1894 doğumlul<Jir (;1.3) 

• \ ııııısya 
.\ yflın 

lluı·:sıı. 

t ı:l'l 
h nı ir 
1ımıiı• 

Malatya 

Dı·. Zeki MPt-ıut Rezf'ı' 

~\Pnıeıl Ali Yöriikcr 
( 'PYdeL Kı'rim 1 ll!'ı>tlııy ı 
I Tullısi Oı·ııı·oğlıı 

l·'a ik Alıını·d 13unıtı·n 

.\lıııt(•cl f.;ııııgnı· 

1895 doğumhtfffr (11) 

Afyon Kurnlıi'Saı· ,\1 i lı ı·i l'c•kl aş 

J\nlmra Nıı~·if ı~'lt'lıt 

Brm-ıa lımınil ~ll'ıııt•tl Fpolll· 
(,'mılurt Alitat ı\,rdııı 
gı·zuruın 

Hnkkiıı·i 

1896 dnğuınlıtlllir (12) 

ı: aziant eb 
ll iresun 
Tı-;paı·ta 

l\astaınunn 

Ihrahim Tuı·uıı 
Yedi! l:zp;(irı·ıı 

1 h. ( 'afpı· lhı•h;i 

()ı-;ııuııı 'l'aııP r 

Ri no h 
~i no b 
~i no lı 

t znıir 
1\ uny:ı 
Malatya 
Malatya 
M ıılatyn 
Mnr:ış 

Orun 
'l'nı h:t.oı\ 

l."rfa. 
Zonınılıhı k 

( )r(lu 

~amımıı 

!-iinoh 
:-li no b 
'Pı·abzon 

Yur.gad 

Mnlııtya 

Ramsun 
!-iivaı:ı 

'l'ı·abzon 

Tı·alır.oı~ 

Kırşehir 

I ütahya 
Malatya 
~lalat.ya 



'l'mal Karamuğla 
~l'rm<'ddin Ralıiı· ~ılaıı 

Muammer Eriş 
Dr. Cemal Alper 
Ahmed Ulus 
Cemil Tüzemen 
Münir Birsel 
Hasan Ali Yücel 

Şehime Yunus 
Muhittin 'faner 
Fund Çobanoğlu 
f.\adri Eı·teuı 

Delkis Baykan 
Nurullah Esat Sumer 
Adnan Menderes 
Cemil Özçağlar 
lbsan Yalçın 
Ömer Astm Aksoy 

Mehurc Gönenç 
Hikmet Turhan Dnğlıoğlu 
Hıfzırrahman Rlllji 1 Öymen 

Atrf Akgiiç 

Ali Kemal Yiğitoğlu 
Raşit Börekci 
Ziya Yöı•ük 

:\[uğla 

'Pnnccli 
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l·;sad 'l'Pkcli 
~lalııııut Alpıık 

lfW7 r1rığttm1111aı · ( ll) 

Ankara 

Çorunı 

!iiresun 
İsparta 
tzmir 
!zmir 

Rcdad Pek 
Muamm.er Develi 
Halid Nazmi Keşmir 
Ziya· Arkant 
Razım Atıf Kuyucak 

18.98 doğ11mhtlar (7) 

lzuıir 
Kayseri 
Kırşehir 

Kütahya 

Şevket Raşit Hatipoğlu 

Dr. SfLadn. Emin Kaatçılıır 
Hikmet I~ık 

18.99 doğıırıı11ılM (11) 

Aukaı-n 

Antalya 
Aytlııı 

Bolu 
El:lzığ 

Guzinnteb 

Dr. Knmran Ors 
~evket Torgut 
Dr. Fazı! Şerefedilin Biirge 
Ali Rıza Türel 
Fuad Sirmen 

1,110/i tloyıımlııltıt ' ( 8) 

Aiyon Knı·ıılıiı;;ııı· Bekiı· Kaleli 
Antalya F'akihe Öymen 
Bolu Zülıtü Akın 

Rur n "abiha Gökçül 

1.901 ıloğ·ıımlufnr ( 10 ) 

.\ 111!\Ryıt 

.\ııknrn 

.\nkıırn 

( ) :;nıı:m •ıtk 

1 smail Hakkı Ülkmcn 
Vehbi Bilgin 

l ' ı · ı'ıt 

' 'ozıı.ııd 

Ko<•aeli 
Tokad 
Tokad 
Yozgııd 

7.ongnldak 

Manisa 
Manistı. 

Sivas 

l:tuıit• 

Kır.~ehir 
Koc n eli 
Konyn 
lı ize 

Gazinn te b 

!stanhul 
Kırklareli 

Samsun 

Diyarbakır 
!stanbul 
Konya 



Ahmet Harndi Tanpınar 
Dr . .Aziz Ura.z 

Dr. Ahmed llamid Relgil 
Mebrure A.kısoley 
Şekip Engineri 
Sadık Tahsin A rsal 
Kcmnl Şedele 

Arii Çubukcu 
Halil Naci Mıhçıoğlu 
Dr. Fatına Memik 
Ayet Sayar 
Benal Arnnan 
Tezer Taşkırarı 
Suat Hayri Ürgüplü 
Hamid Pekcan 

Tahsin Banguoğlu 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Salô.hattin Kutman 
ömer Bedrettin Uşaklt 
Feridun Osman Menteşeoğlu 

Suad Yurdkoru 
Salahattin Batu 
Yavuz Abadan 
Cemil Said Barlaır 
Bekir Srtkı Kunt 
Şefik Tugay t ı '. 

sao-
Maraş 

Mardin 
Kemıı.lettin Kamu 
Alıme-t Kutsi Teeer 

1.902 doğumlulrıı- ( .9) 

Afyon Karahisar 
Ankara 
B md ur 
(.:anakkale 
Diyarbakır 

Haseıw Ilgaz 
Tahsin Bekir Balta 

,Şemsa !sean 
Emin Ataç 

1903 lk>ğumW.1ar (15) 

Ankara 
Ankara 
Edirne 
Oiı·esun 

tım ir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kütahya 

AHiettin Tiridoğlu 
Dr. Kemali Bayizit 
Hihıeyin Ulusoy 
Beh~et Türkay 
RPŞilt Şemsettin Sirer 
Refik Ahmet Sevengil 
Rnnt Kemal Yetkin 

1.904 doğmulular ( 11) 

Bingöl 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Muğla 

Rifat Dolunay 
Nasuhi Erzurumlu 
Cavit Oral 
RaUtie Abanozoğhı 
Ralün Korkmaz 

1905 doğumlular (12) 

Alyon Karahisar ~Iuhsin Adil Binal 
Çanakkale Fey1.ullah Uslu 
Eslci~ehir Abdııllah Yaycıoğlu 

Gazianteb Lfttfi Ülkümen 
Hatay Kemal Çelik 
1çel Şinasi Devrin 

ni i' E' 

1 • ı-fn 

ll nt ay 
Rize 
Seyhan 
'I't>ldrdağ 

Kütahy4 
Maraş 
Niğde 

Si ira 
~i vas 
'I'oknd 
Uri'a 

Niğde 

8amsun 
Seyhan 
Trabzon 
Yozgad 

Konya 
Manisa 
Marq 
Mardin 
Seyhan 
Zonguldak 



Kasnn Oülek 
Celal Sait Sircn 
Naim Atalay 
IInmdi Selçuk 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Cabir Selek 

gasan Şükrii Adal 
B<>h<:t>l Türnal ('ağlar 

Hıfzı Oğuz Bckata 

Muhtar Ertan 

Bilecik 
Bolu 
Çorum 
Hatay 

- ası -
1.906 rlnğııml1tlor (7) 

Cemal Kovalı 
Lntfi Yavuz 
Hasan Üçöz 

1.901 ıl oğ ımılıd 11 r (.f) 

Gazian te b 
cmmüşane 

lluldun Sarhan 
Nail Oztuzcu 

1908 doğumlulat· ( 4) 

Bolu Necmi Osten 
B rzincan M. Süreyya Anamur 

1909 doğumlular (1) 

Ali Şelhuın Devrim Ilatay 

1.910 doğumlıı1ar· (1) 

ı•\·yzi Ifnlfegil Erzincan 

1911 doğumlular (2} 

Ankara Dr. Kemal Satır 

191:J doğumlular ( :J) 

Bitlis Bülent Osına 

'l'okad 
Trabzon 
Tunceli 

:\luni a 
8anısun 

Giresun 
Trabzon 

Seyhan 

Bitlis 



6. Sayın üyelerin neşetlerine göre tasnifleri 

Alımed Ilanıdi J)enizml'n 

ŞeYket Akyazı 

Ali Rıza ;Esen 

Istanbul 
rdu 

Ba1t.riye ( 4) 

Amiral l<'aJıri En~in (\'to Ing-il tc· Hıııııı-;uıı 
re 'de) 

Ymıur Ziya Özenr;i Zongııldak 

Baytrır ( 2) 

elalıattin Bato (ve Hanovra ve Çanakkale 
Berlin Yüksek Ziraat) 

D~ tabibi ( 2) 

• uad Yunlkoru (.Kmnıcıı) ~\(yon Immhistır 7.t-ki 'l'ar!ıan Amasya 

~J uzatl'cr Akpuuı r 

Rrza Saltnğ 

Hü.samettin Tug~ 
Gl. Nihat Anılmı~ 

Ecole libre des sciences politiques ri ırıorale~ { 1) 

Pnrtd Almıed Aaykn~ Eliizığ 

Bıılık sir 
1\ n st amon u 

Hii~tü Bekit 

Ağrı 
Anka.ı·a 

HCM&ı (4) 

Halahaddin Kıılııuııı 
}4;krem Pekel 

Evkaf (1) 

l> iyııı-IJukıı· 

Aı·i.( Ba.ytııı 

tsmet tnönii 

Kiitnhyı~ 

'l'ekiı•dağ 

Arıkarn 
Ankara 



H. Kfızrm Özalp 
Jlnsan '·mil Çambel 
F<•thi Okyar 
W . A::;ir Ath 
Ul. 'Naci Tınllz 

Ali Rıza Erenı 
Aziı Samih İlter 
~ükrii Sökmensüer 
m. PPI'tev DE'mirhan 
:::iihii r oçak 
(:ı. 7-Pki ~oydt>ıııiı· 

m. lhsan ~ökmcn 
}<;d ip Hen• Pt Tör 

m. ~cfik Tiirsım 

r:ı. Rrf<'t Dplo 

Ali (\•tiııkayıı 

Hıtlid Da,rı·ak 

Ol. Rt'fet Alpm:ııı 

Atıf Kıı · tı~ıl 

Byiip tlnhı·i Atq.~öl 

Ol. I\ iuwn ~t>viildckiıı 

l\fpmeL T<:dip Ağ~~oğulları 

J.'ll:tll nalkım 

Hastın Kişioğlu 

\lıılüllı:ı.k Fmıt (w l·lnlml< ) 

~alim .\ltu ğ' 

'\'nfir. nnınlu 

J•'ikr('t ı\ t lı 

ı)ı•vkt>t Eı·doğon 

Rı•<'ııi niiı·c·li 

Ali 'l'nşknpılt 

l\felırııı·<' Akıwlt·~· 

Hı t'zı Oğ-nı Bt>loıt H 

1\filıal Ku.vııuğhı 

~liinıt uı Okıııı•ıt 
Ziya Yriı·ük (\'e Paı·is 'fp J 

NnnHıll Akso.v 
Adnan illı•Hdeı·es 

Osnııııı Niyazi Bun:u 

Balı k(•sir 

Dolu 
Bolu 
EUl'SA 

Rnrsa 
<,'oru h 
ı:.:r:ıinı~an 

l<:l'ziııcnn 

Hı·zuı·ıım 

grzlmlln 

Ji~ı·zunım 

fliı·rımn 

t:üıııüı;ınııı' 

t~cl 
fstıınhııl 

333-
nı. Kazım Kaı·abekir 

~ükrü Ali Ögel 
:;;cmfettin Karacan ,, 

m. :Müı· <>l nakit 
Gl. Ali l''und f'Phesoy 
Rl\<'eb PE'l\<'r 
1\fnhıııuıl N<'cliııı Znheı 

Kıw~ı·l. Ali Rrıa ıhlmıkal 

Osıııan Ert;in 
Ul. S<'yfi Dii?.I.!.'Ül't'll 

Oı·g-rl. l zzNlılin ('ıılı~lnı· 
Saılulln h Oiin<>y 
l'ı · , · tlet Jüı·inı !nerdn:n 
R:ılııni Apııl' 

ı ·j · ıı,:ı ırrh:ıclııı 

İstanbul 
Jııtanbul 
Kars 

Kocaeli 
Konya 
Kütnhyn 
'Malatya 
}fnnisa 
Maııiaa. 

Mardin 
Muğla 

Mnğln 

f;inoh 
'J'.,kirdağ 

'rı>kirdağ 

lfu rlıi.ı1• (.'fO) 

.\f.nııı kHr· ııhisııı· <'<'liıl J;;,.;ılfl ,\ı •st>\l'll ( \e )füli\İyp lstanhul 

Ağrı 

~\yılın 

~·anakkale 

t)orum 
Diyarha kıı· 
Edi ı mı 

~l~rlirnc 
l<;liı.zığ 

Rı·zinean 

T~r:mruın 

l~l'?.lil'lllll 

nirt•ı;un 

Oünıüşan(l 

t lünıi.L,nno 

vf' ~aıı:ı.' ii nefiı-;ı• ) 

7,ihııi Or-hon 
.'J azın i 'l'o k er 
Knı·gTl. Krmal Doğan 
llmıhiın '!'olon ( .Tandarııııı) 
\· ı,ılit l!?./.!,'ÖI'i'l1 (1\ıımH•ll ) 

trfıııı F't•ı•itl Alpaya (n 1lııktık ) 
1 lı 1-lo T\ ı lıt,oi!'ht 

f'Plinı SıtTı Taı·eıııı 

Xıı::;it l•'ınlt. 

<11. :ıci gJıh•ııiz 

1\lı f Rı.f'ıı lıı·l 

fo; :ıl ri ı•l il< kol 
''• • !fıl ,\ı·ııt 

ı rıılil ·rıiı·l<ıııt·ıı 

llulııık (fJ.i) 

Ka.ı·s 

Kayseri 
T{ ıı·k 1 8.l't>l i 
Kor.aeli 
1 ilt ıı.hyn 
Mn1·ıiin 

'Muş 

Ord n 

~aımmn 

l-\c•yhau 
l4iva~ 

'T'o lmd 
Yov.gad 
7,nngnldıık 

Afyon karahi~aı· Pt>rtev gı inğlu (Kısmen- ve Ralıkesir 
Ankara idııdi) 

Ankal'a 
Ankal'a 
Anknrn 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

ll iknwt Orıt~t Balıkesir 

~iiı·pyyn Oı~"~-'1'"''('11 Hallkesir 
1\;ı~ıııı ( :iilı•k (Paris, Colomhia, Bilecik 

];omll'lı, Kcmbriç, Berlin 

11 ni vnsi te 1 eri) 
fi'pı·idıın l•'ihi Düşünsel ( \'!.' Pa- Bingöl 

ri s 'te) 

,, 



T 11 ht ar F}rtıı n 

Bülen.t Osma 
Jl'll'alıiın Ne~·ıni l>ilın"ıı 
~A.tıf Akı:ri1ı: (w Roma 'da ) 
i\Juhittiu Bahn Pars 

Hadık Tahsin Ar~nl 

~Tiiniı· f'aibl 
Yusttf Buşku;nt ( J•;hii~ · etnamrli ) 

IT ayda r Giinwr 
~aili Küçük& 

:\Iahmut Nedim f-Hindüzalp 
Feyzi H alfegil 
YHvuz Alından ( v~· .\lıııanya 'da) 

İı-;trunat Özdamaı· · 

Bitlis 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Ec:lirno 
Tilrzincan 
Eskişehir 

Eskişehir 

Oıııer As ını ~\k so.' 
'f'ınil Said Bal'la" ( Vf' 

Har.ianteb 

Alman- nazianteh 
y:ı'da ) 

Bekir KalPli 
NC'emi O·t!'n 
Bekir Rıtkı Knrıt. 

Harndi Relçuk 

Hazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 

Turhan 'eınal Berikrr 
ve idadi) 

(iki sene İçel 

Ferid Celal Oüveıı (ve Sanayii İc.;el 
ne.flsc ) 

Refik Koraltatı 
Şl'fik Tngay 
K mal Tııraıı 

Cemil Tiizeıııt· ıı 

s~ lah Cimı·uz 

na li h Balı ı i~·aı· flökrr 
J<' .. ı·it. Tinmal 
Nurnan J\fl·ııemencioğlıı 

Yehbi Sarrdal 
J\fünir Biı-st•l 

'Mahmml l<~sntl Bozknr<l (ve İs-

viçre'de) 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Halil .Mı•nll'!;ll' ( vı• Paı·iıı'tc ) 

Ekn'nı Oran 
Fnad Köprü! ii 

Ahidin Binkııyıı 

H ıınıdi (1r1f'n 
Hilmi 1 'oı·\lk 

!çel 
İçel 
İsparta 
İspart.a 

İstanbul 
tstanhul 
lstanbul 
tstanhııl 
İstanbul 
tzmir 
fzmir 

İzmit· 
İznıjr 

İzmir 
İzmir 
Kal'S 
Kastamonu 
Ka,stamonu 
Kııstaınonıı 

SM-
Paik Baysal Kayseri 
Rt>Şid Özsoy (ve Yüksek tit~areL) Kayseri 

-'hıRtııftı Kemal Şat1r 

Suat Hayri Ürgüplü 

Rngıh Akça 
H nh hi A rtel 
Ht'dacl Pek 
Rnliih Yargı 

Vflhbi Bilgin 
Sedarl Çumralı 
!-;lt>Yki Ergnn 
Hnlki Karagüne 
'l't-v fi k l<,ikret Sıl ay 
,\J i Rıza Tül'el (ve Pal'is 'te) 
.r\laettin Tiri(loğlu (ve Pal'is'te) 
Rulvan Nafiz Edgüer 
Feyzullah Uslu 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioilu 
Hüımii Kitabcı 

IT am di Şarlan 

J"ayseti 
Kayseri 
Kocaelli 
Ko<ıa elli 
Kocaf''li 
Kocaeli 

RonyR 
Kony::ı 

Konyıı 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütnhyıı 

Manisfl 
Manisa 
M arılin 
Mardin 
Muğla 

Ordu 

Munmmer Yarmıbryrk (Kısmen- Ordu 
ve idadi) 

Tahsin Bekir Balta (ve Berlin) Rize 
Fuad Sirmen (ve Roma'da) 
Ali Zırh 
Kemal Çelik 
Behçet 'l'ürkay 
Cemil Atay 
tsnıail Jlahih Sevük 

Rize 
RizE' 
Seyhan 
Hiird 
~in oh 
~i no h 

İı-;mait Hakkr Başak (Kısmen- ~ivıı~ 

ve oı·ta) 

R<·sai Erişken 
Niizım Poroy (ve Paris'te) 

~1 . 'üreyya Anamur (ve Fran-

sa'da 
Faik .Anmcd Barutcu 
RAıit Karadeniz 
Ncemeddin Sahir Sılan 
Kfızrm Bfl!'ker (ve Paris 'te) 
Ziya Arkant (nir ı:ıene ve lise) 

~iııasi Devı•i11 (ve KoJlPjfle ve 
Paı·is'te) 

'ro kaıl 
'l'okad 

'l'rıı hzon 

Trabzon 
'l'rJt bzon 
Tuncf'li 
Urfa 
Yozgarl 

Zmı~ulduk 

Iltızıııı Atıf Ktryucak (ve T<o- Zonguldak 
lıını hi n ) 



Tayfur Sökmen 
U<'ıııt•d Demir 
Mt>ıııcluh Şevket Bseııdl;l] 

Hasan Akdoğan 
Sııhit Sağrroğlu 

h:r.et Ulvi Aykm·t 
fl'nıeil Şalıin (v<' Rüştiye) 

Ha:-;nn Fehmi AtoG 
Ali Şı•lhnm Devrim 

7.iya Knı·aınmsn l (ve Rihıti~·r) 

f'Plill Bayaı· 
Hnlifl Onaran 
Eı·;n d <1zoğm: 
Şr1•ht ()flül 
H idı•l 8ıı~ırnğ-1ıı (YI' Rü~ti.1r<') 

Hnyrettin Kaı·ıın 
Alımeel Esen 
Ekrl'ın Demiı·ııy 

~~~ı·l'f Demirel 

()ıııt>ı• 'l'aşı:ıoğlu 

Keını-ıl ~ayın 

Ahchıllnlı Yayc-ıoğln 

tr.;ınal 1\fpmed Uğur 

Jfıısit .~i lahsil rtiirı ulrr (28) 

Antalyıı 

Bıılık<'sir 

Bileeik 

~oı·nııı 

Elazığ 

Esl<iıırhir 

rıııziıın!!'h 

rıümiişıııw 

Hntny 

İstanlml 
tzmiı· 
lzmir 
Kars 
Kırkln\·rli 

:Malntya 

lsıııııil Erteın ( n~ nl'tıı ) 

Fı·ı·iduıı Osman Mrııtt·~coğlu ( \'l' 
Ol'Ül ) 

Faik ~oyln (v(' Riiştiye) 
Hazım Tepeyı·nıı 

:'\ ıı i 1 Cıztnzcn (,.e urt n) 
l>amal' Arıkoğlu 

Ziya Başara (ve Riiştiye) 
Ht't'ik . \lıııı<•l ~ı>vrn: .. dl 

Daniş Eyihoğlu 

Hiisı•yin ~anı i ( 'mınr ( n lisP ) 

:\fiinih no~·A (Ye Riiştiye) 

1\lııhmııt ,\]pıılt ( n' idaıli ) 

Ynsnf Durg-n Kıırslıoi!lu 

lduili fnlısili yiirrnlr r (H) 

naltkNıiı· .\ \'1'111\1 Oal:ınti Rodrunılu 

Tiilt•eik .\1 it ll t Şükı'ü Ulcıla (ve Ccıwv-
'Brlirnp n· ıl ı> l •'t•ıı tıılısili ı 

Kııı·s ,\hidiıı Ynı·dnknl 

Kayseri 'l'eınt>l Oöksel 
Malııtyn Tıfılfi Yavuz 
1\lfarnş llııkkı Ungan 

Ilk f"lısili giirrırfrr (2) 

Hıısnn Karahncnk 

.fr111tl"nıw sı1lıt111 mr.k/Piıi (1) 

Paik Selen Kırşehir 

lı"ollt'}clr nl.ll!f(llllın· (.1) 

~f ·bı·mo Gönenç Af~ron Kımılıisar ~lilıı · i PPktaş 

Hcı·ı,: 'l'ürker (ve Galatasaray) ,\ f,,roıı T<ıınılıisnr 

)fııni!'n 

~tuğ'lıı 

Niğde 

Niğde 

Saııısıın 

Sey~nn 

Sivas 
'l'okaıt 

Trabzon 
Frfa 

Van 
Ymr.gad 
Yozg-au 

~iğrlr 

Si nı s 

Sivas 
Trabzon 
'l'ı·nhzon 

Vnn 

Zongn1ilak 

~fnlat ya 
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Lür talı.~ı1i yürınl rı· ( 15) 

Ari ( <_!ubukcn (Kısmen) Ankara Ali Ktı.mi Akyü:ı: ( Darüşşafalnı ) lstaııhul 
Halil Naci ~Iıhçroğlu .\nkara Ali Dikmen ( Dıu·üıJŞI.I fnka ) Kocaeli 
~ekip Engineri Ruednr Salahattin Çam (O alatasamy ) Keyhnn 
Atıf 1uau Çankırı Hikmet Işık (ve }fualliın M. ) Sivas 
İhsan Y alc:rn EHl.zığ Kamil Kitapçı Ri vas 

ahir Selek ( Fe~· zi~·e mektebi f:iiıni.işane Hasan Üçöz 1'nnrP.I i 
ticaret kısım ) İbrahim Arvas 'T ıı ll 

Ali Reşat (löksiclan Hakkari . a 1 im KOl·kmrlz lOZC{8t{ 

Medrese tahsili görenlm· (.'J) 

Mustafa Fehıui Uerçekcr 
İsmet Eker ( Vf! Rtiştiyc ) 
Em in Ra zn k ( ,.<' Husus i ) 

Şefik Ozdoıniı· ( C'nıniiilt>zlı ı·) 

E ın i ll tM ııkm 

D ursa 
Ço:nım 

Esk~ehir 

Gaziaııteh 

İçel 

l lüsnil Özdamar 
Mustafa Ulusan 
Naim Ila;ıam Onat 
Hasih Kaplan (<iamiülczhcr) 

İsparta 
Konya 
Konya 
i\f ar a.ş 

Jfıtrılh'm mektebi ( J.'J) 

Hıfzınahman Rn.şit Öymen (ve Bolu 

.Alnıanyn'da) 

sman Ocak (ve Darülfünwı- Diyarhıı kır 

dan e h liyetnameli) 

N akiyu E !gün 

Hnsenu tlga1. 

Besim At.alay (Yiiksek) 

Rü~t:'~·in Ul n soy 

Erzurum 

Hatay 

Kütahya 
Niğılr 

Hııındi Yahnan (Yiiksek ) Ordu 
Krnıalrttin Kıımıi (vf\ Paris ııhı· Riıo 

mu siyaı:ıiye M.) 
Rahi ha Cfökc:ii l (Yüksek ) 
~<·nı~l'ttin Oiiıuı lt<ly ( Yüksek n• 

Sorbondıı n sertifikalı) 
Emin .&taç 

Saliso Abuno:~.oğlu 
Ahmet Gi.ircl 

Kanısını 

Hi va ı; 

'l'f'.kirrla~ 

'rr:ı hzoıı 

Zonguldak 

Miiltenclis m.clctelıi (ti) 

Raı;ıit Börckci 
Rı>hı!t>t Kcımal Çağlar Dladen) 

Ankaı·a 

Erzincan 

Eskişehir 

lspal't a 
tzzl•t ~rulmn 
Kazım Aydn.r 
Hüsnü Kor·tel (Belçika 'da elek- i stanbul 

trik) 

'adettin Epikmen (M:ııearistan'- hmir 

da mnkine) 
~Iuhitt in '1\mrr 11 sYit;l'l' ' ılı• e kk- Kayseri 

trik) 
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Şf'vkl't 'l'orgut (Almanya 'da ) Kıı·şehir Abdurrahman Nac•i Demiı·ağ 

Mitat Aydrn 
Rh·a. 
Tı·ahzoıı 

l rfn 
'R<'f'ik I•\>nmen ( lııvi~ı·o 'd(• <:'lok- Ko<'ncli 

trik) Haıi Roycr 

1 Laycin ı · <)erı;t'l 

Esad Uı·ns 
T<'Pv:t.i Daldal 
Hıwiııı Çarıklı 

Fahrettin Tiritoğlu 
Ynhya Seıai Uzay 

JJn:oı:ın Şükrü Ada! 
('ı>liil Rait. iren 

Hcıfrl Cnmtez 
Alınıl'tl ı.tüniı· Erhnu 
!•'nt in (Jüyeııdiı·<' n 

Rwnıhi Boluyıl'lı 

ltilmi Bı·gencli 

.\, ııi Doğan 
i\ltıstarn. Ahdü)hnlik Reııda 

..\lnıdıııı· Müfici Kııııı-ııı 

. \ t ıt Tilıüıı 

J\sım UR 
n ri Kayaalp 

ı::<·ı·c r ı uğ 
Fuaıl Aii;rnlı (vı' l hıkuk) 

.Aıiz Akyüı·ek 

Müııir Hüseı•ey <lölc 

ı\li.iııir .Akknyıı 

;\ı iikel'l'em 1 tıı·uağaı~ 

Atıl: Boyıııuır 

htıwil Hakkı trllwıcn 
1 lü1-1eyin C'ahii Yal<;m 
}lt>ınocl Emin Yurdakul 

~ükı·ii Rnı·neoğl n (ve C'eııevı·e) 

Ziya Orbay 

Mii.l/dyr (60) 

Afyon Kıırahlsur .\hnı d Hilmi Kalaç Kayseı·i 

Anınsya Rndettin Serim Kayseri 
Anl<tmı N;ıfi Atuf Kansu Kırklareli 

BıılıkE)siı· l!)J'ahim 'üreyya Yiğit. Kocaeli 
Balıkesir Ali Muzaffer Oöker (ve Pol'is'll' ) Konya 
Balıkesiı· J~iizım Okay Konya 

Bol n 
H olu 

B1ıı•Hn 

Buı·sıı 

llnı ·sa 

<.'anakkale 
<,:anakkale 

Çankırr 

('anku·ı 

~·oruh 

Qo nı h 
Çm·ulı 

<)orum 

ı >iynl'iın k rı· 
Blfizıii' 

Hı ·z ııı·unı 

Erınrnnı 

Oiı·esuıı 

! · paı·ta 
İstanbul 
lstanlıul 

lstanb\}1 
İstanbul 

tzmi.r 
Kastamonu 

ı lanı id Pekcan 
(ııııe!' 11Ldl'ettin Uşaklı 
l•~ ınnı'lııh Barluıu 

ı\luttnl ip Ökeı· 

1\iilahyıı 

Kütalıyn 

Malfl;tyn 
~r alatyn 

1 aik Kıu·doğlu (ve Büri.ik.,el Manisa 
Üniversitesi) 

J [a~n n Reşid Tankut 
!smail Çamaş 
1 füsnii Çakır 

Ziihtü Dnrukan 
Süleyınan Necmi Selmen 
Memed Ali Yörüker 

1 Lilmi Uran 
. \li Münif Yegena 

f4affel Tuncay 
! •'ayık Öztrak 
l f n ı i cl K azmi Keşmir 
nnlıb Pekel 

~ıı·l'ı Day 

ı fasan . aka. ( ve Pari 'te ) 
~jsad Tekeli 

Sı rı· ı İ çöz (E h liyetnaıneli 
i da di) 

!~min Erişirgil 

J{,ifat Vardar 

lllttı·aı;ı 

Ordu 
Samsun 
~fllllFiUll 

. 'amsun 
Ramsun 

~eyhan 

ı;;cyh:ın 

, ' jircl 
Tekirıiağ 

Tokaıl 

'l'oknd 

Tı·abzoıı 

'L'rahzoıı 

l!ı·fa 

ve Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 

\ 1iit•ap mPJdelıi (1) 

tıııi1 Dinç ErzurtliQ. 



. \li K mal Yiğitoğlu 
Cemal K:ı.ramuğla 

~aim Atalay 
Faik Asal 
Kemal Şedelc 
Ahmed Ulus 
Ahdülgani 'l'ürkmen 

Zühtü Aknı 
Memed ŞevkE't Özpazarhaşı 
Osman Taner 
Tevfik 'J'emelli 
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On11t111 111tldı bi ( riiksr k) (S} 

Amasya 
:\fnğla 

Alım cd Sungur 

Orl/1 lulı .~i( fJÖI'r· ıılır (ll) 

(.'oruııı 

Denizli 
Diyarbakır 

Oiı·rsnn 

Hatay 

Kırklareli 

'Malatya 
Malatya 
Maltıtyn 

Kani Karaosman 

Kfımil Kotan 

Rifat Dolunay 

Halicl Mengi 

Hasan Cavid Dclül 

• r ıızm i Tr:ı.k 

Cemal Kovalı 

Hıılil Nihad Boztepe 

l'osl/1 1•1 11'/omf () ' ii! ... ~rlt) ( 1) 

Ali Rana Tarhan (Almanya ve 

N afiz Ak tın · 
Ruhlsi Küçükler 
!brahim Tltran 

Belçika) l<ıtnnbul 

Anıasya 

Balıkesir 

Kn·şehir 

rasulıi Erzuruınln 

Şeref Tansan 

.'-:tuwyii 111·/isr (I) 

Ressam Şevket Dnğ Siird 

'l ' iı'flt'lf illfkiPbi (riikwk) OJ 

lsmıı.il Sahuncu (ve Uukuk) (1 irc>sıın Naımhi Raydar 

Dı·. Ahmed Htimid Selgil AEyoıı Karııhisrtı· Dr. Galip Knhr:ıman 

Yozgsıd 

Mnni!w 

Mu .. ~ 
Niğde 

Niğde 

Rize 

're kirdağ 
'l'nk::ırl 

'frahzon 

Samsun 
Zong-nlclnk 

Malatya 

Antalya. 



Dı·. Hiisamettin Kural 
Dl'. Ucıııal '11uııca 

lk Hulfısi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Rıza Levent 

Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 
Dı· . A hmeıl Ruhi Y rşilyurt 

Dr. Refik Güraıı 
Dr. Sudi Konuk 
Dr. M. 'T'alat Siml'l' 
Dr. Akii' Arkan 

Dr. Cemal Alper 
Dr. Mustafa Cnntekin 

Dr. Haıudi Berkman 
Dr. Server Knmil •rokgöz 
Dı· . Rehçet Uz 
Dr. İbrahim 'T'ııli Öngiiı·en 
Dr. Fatma :Mem.ik 

Dt'. Memed Ali Ağakay 
Dr. MuznffE'r Canbolat 

Antalya. 
.\ntalya 

Ay dm 
.Aydın 

Aydm 

Bilecik 
Holn 
nurdur 
Hımııı 

n nı-sn 
Bun;a 
Gnıı kıı· ı 

Çorum 
ÇoMl!m 
Denizli 
nenü:li 
Denizli 
Diy:mh:ı kn· 
F.dirııe 

Gazianielı . 
(iazianteh 

Dr. Abdurr:ılıman Melek Oazinnt.eh 

Dı·. H:ısnıı Yıı~rf ~mn)·üı·c·k ( Pnı - nir('~nn 

ff'siiı· ) 

nı·. Muhtal' n,, l'k<'ı · İçel 
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1 >ı ·. (:alip Ataı: tstuıılml 
I >r. J fn~·r11llıtlı Dikeı · ( pı·nfPstir ) tst:ıııhul 
llı ·. lliist • ,,· iıı llulki ('uru lzmiı· 

ı lı · . 1\ıinıı ·aıı Öl'l'l !zmir 

1 Ir. l•;sa.cl Oklny OloskoYıt'da ) 

l>r. F'nhı; Er•PYit 
ı) ı ·. l•'tı atl l ' nıııy 

1 ll'. Fıı ı ıl ~t· ı ·rfl'clclin Biirı:rr 

!lı ·. ~ıırli Jıoınıık 

1 ır . ( l-;mıııı ~t>Yl\İ l ' luılnğ-

1 lı· .• \li Ni.iha 1 lPlilhıı~ı 
1 >ı·. ( 'ni'Pl' Ozel<:i 

ı· ars 
Kastamonu 
Kıı·klf!t·('!i 

1\ or adi 

Konya 
1\onvıı . . 
1\ iitahya. 
)Jal;ıt~· ıı 

Dı ·. ~iıAdn Eıııiıı Ki'ialt·ılnı · (lle- ;'lfnııi~ı 
ıı\·\'l'r 'rıp fn ki:ilte:-:i ) 

1 lı ·. KPnıııli Bıı.'·izit 
1 >r . \zi z ı · ı ,as 

1 >ı· . H:ısiııı l•'rı·id 'I'.ı ln.d ve P:ı 
ristı> ) 

1 >ı ·. \ ' l'lılıi DPnıir 

Dı ·. ZPki MNnıi Rez<• ı· 

.'lfaı·ıış 

Hııl'clin 

Oı ·tln 

() l'rlll 

Dı·. ~aiııı ı\ li Dilcıınl't ' ( Oı·niııal'- Rize 
yiis Pı·f.) 

nı·. 1\emal ~ntıı· 

ı >ı·. Bıılııhkliıı f\i)kclt•ıııir (ve 
.\ııırrika 'd n) 

R<'yhan 

Riuob 

'l'u/)('1/ miiluudis llll/;/iln' (2) 

(:ı. ~~~Hp 1 >ımı kım 1 In tay (11. llııs:ııı l>ıH"tııloğılll Kııı·s 

lsıııııil Hakkı Balt:ırıoğlu ('l'a- Afyon Kımıhisnı· Ht•ı:;ttl ·nri <iüııtekiıı (Ed ·hi?al ) Ç'aıuıkkııle 

biiye) 
Hrl'kı Hcfik Pasin ( ~oı·hon ) 

1•\ılih H.ıflu Atay (Edebiyat) 
Drlkis Haykan ('J'abiiyc) 
?IJuııııınwı · l~ı·iş ( Hiyaziye) 

Nurullnh Esat Rllmer (Berlin 
VE' F'ı·ıınkfurt . - ve hukuk) 

Ağrı 

Ankara 
Ankııı-a 

Ankara. 

Ant.nlya 

J\gah ~ıl'l'r Lcvrnd (Bdchiyıı.t) Aydm 
Jsınnil lf11kkı zwıı,:arşılı ( Edr- Bulıkı-sir 

biyat) 
'J'aho.;in Bnnı,tııoğlıı (Eılrlıi,\'nl) 

C:cuıil Üz<_;ağlı.ır (.b'cn) 
Bingöl 
Bolu 

Çaııkrr 

.\yt>t Rayıtı' (Londra Üııin'r14ilc- Cireımn 
si !ktisa t. Fakültesi) 

Alımcıl Şükrü l<Jsnıel' (Nc'\'yok- tstanhul 
Koloınhia) 

llıl'alıim Ali\PUin f:tivsa. (Tiuknk Lstnııhnl 
w CE>n(>Vl'e'de Pedngoji) 

ı.'akiht> Cı,, ·mrn ( l'oih'nfyn) İstanhııl 

nennl Arıınan (Soı·hon -Edebi- İzmir 
ynt) 

~t>hiıne 1nnus (Pcn) !zmir 



ITH an Ali Yüı•Pl (\'1.' Yi.iksf'k tııu- l>~ınir 
nllim mektebi Edebiyat Ş.) 

l'Hnt Dursunoğlu (Almıuıya'o:ı Kars 

Fdsrfe 
~nri Taıııııı; ( Kiın~·a ~- \'(' Er- Kaslnnıoım 

zacı) 

Tor.rr 'J'aşkınııı ( Eflrhiynt) Kastamonu 
~lnhsin Aılil Biıınl ( Tıılıiiyr ~- 1\nıı~·ıı 

n• Fı·ıınsa'd:ı ) 

ı4adri. Iütc ·ın ( Eılrhi~·at) Kütahya 
JJiknwt Da.nıı· 1 Soı·lıoıı ) 1fıtni~n. 

Ilalıltııı Sadııııı (Nrıwh:Hrl Tiı•. l\1:anis::ı 

Jlrlc !Jcınılr·:ı lk. 1•' . Jlanı 
lılll·ı.t 1 kt isa t I >ok. ve :\nkarn 
Hnkuk ' 
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Ahmefl Ilamdi Taııpmnı• ( pjde- Maı·ııi? 

b iyat) 
~rmsa tşc·en (Tabiiye) 

TTnlusi. Orw:oğlu (İlahiyat 

Srylıau 

Riııolı 

Ncrınettiıı 'aclıık (Lion Üniver- Sivas 
sitesi) 

R<•ııat Şcmsettin Siı·er (Edebiyat) ~i\·as 

~lnanımeı· Drvrli (Fen ve Dişçi) 'l'ukad 

Ahmet Kulı-d Tc<'er (Felsefe, l f ı ·fa 

TI:ılkıılı r.irıı:ıt ve Yüksek 
muallinı M.) 

:uut Kenıııl Yetkin (Rennes l-ı· fıı 

Orıiversitıısi l<~clebiynt fn
ktiltesi) 

)' ıtl.v k 1 1' k ni k L'l' .~mı a 1 ol, ulu ( J) 

lJilcıııf't T~tı·lıaıı f>ağlwğlu ( Yiik- ,\ııta iyıt 

sek K O. Hudapeşte) 
l<'uııcl <)uhaııoğlu (Yüksek 'l'etcnik Kıı·r;;rhiı· 

O. AJ uınnya ve Anıeri k n. 'dıı) 

Zi nuıf ıııt k 1 tln· (ll) 

ı ' nri 1 :öktcpn (ı:-;f' lônik ) 

Aziıı Duı·u 

Emin .Aslan 'L'okaıl ( l\fontpellicr 

ve hukuk ) 
Tahsin ('oşkan (Jialkah) 

Ayrlııı 

Huı·sa 

D <'lı iz! i 

1\ ast aıııonu 

AlıınNl IIamfli Diknwıı ( I I Hilwlı Koıı.' ll 

ve Almanya 'd:ı.) 
Muhlis Eı·knıeıı (ve Alnıaııy:ı 'tla) l\ iitahya 

~evk •L RaşiL Hntipoğln (vr ~\ 1- :Manisa 
ınıınya 'un.) 

Y:ışal' (ht'y ve (Almanya 'dıı) .Maıtisn 
Rııa Eı·ten (vo Fransa'da) Marelin 
Llıtfi Ülkiimcn (vo Almanyn 'da) Mal'cliıı 
Cavid O ml (.\.lmanya 'c.la ve 5=\i- ~eyhan 

yasi Bilgiler yüksek mek
tebi) 



7. Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Barç Türkar 
Hüsamettin Tuğaç 
Ali Kemal Yiğitoğlu 
Mehure .AkRo ley 
Gl. Nihat Andmt§ (Az) 
Falih Rıfln Atay 
Arif Baytm 
Raııit Hörrkı•i 

Arif Çuhnkcu (Az) 
fsnwt. !nöuii 

Hikmet Tnrluın Dağlıoğlu 
Dr. Hüsamcftin Kural 
'T'ayfnr Riikınrn (Az) 
Nuı·ullnh F.sııt Rumer 

Ol. Heret Alpınnn 
Dr. Rıza Lcnııt 
T\aıııııı C'li.ilek 
Talısi n Rı nguoğl n 

Hasım Cemil Çnmhel 
Hıfzırrn h man Ra şit Öymen 
Şl'ldp Enginı>ri 

!·klillııı 1 tiıı Hat n 

Dı·. Akif' Arknn (Ar.) 
Atıf lnan 
Ali Rıza Bı·cm 
Dr. C'enıal Alpı>r (Az) 
n-ı. Ki:ı:r.ım ~rviiktpkin 

Azi:r. Rnıııih tlter 

A:r.iz A kyiirek 
m. PertPV DPmirhıın 
nı. Zeki Soydı>mir 

Ynvnz Abadan 
\!emil Rnicl Rarluı:ı 

Dı·. Muzaffer 0anholııt 
Rekir Kaleli (Az) 
Dı·. J\lıclurralmınn 1\{elrk 

Dı· . Hasıııı Vasıf Somyiirek 
n1. 1hRan ~Ökınen 
nl. Eynp Dnrnkan 
Refik Koraltan (Az) 
Gl. Şefik Türsan 

. tlmaııt• (ı (.'J.'I) 

Afyon Kımıhisnr Atı:f Baynıdır 

Ağı-r m. Refet Bale 
Amasyıı 

Anktırn 

Ankarıı 

Anknrıı 

Ankara 
Anknra 
Ank:ıra 

AııkRrn 

Antalya 
Antııl~·a 

,\n1nlyıı 

Ant.:ıl~·ıı 

Ayoın 

.\ydın 

Bilecik 
ningill 

Bolu 
Rol n 
nunlııı

Qnnııkknlp 

Qanl<ırr 

Çımkıı·ı 

Çoı·uh 

Çorum 
Diy:ırhakrr 

F.r?.i lll' :ın 

Eı·zurnnı 

"Erzurum 
"Erznrnm 
Eski e,hir 

nazinntC'11 
Gazinntel) 
Gazianteb 
Gnzinntel) 

GirestlU 
Giresun 
Hatay 
tçcl 
1~1.'1 

flıılih nnhtiynı· Uökpı· 

nı. Kazıu:ı Karahakir 

Ziya Karaınursal (Az) 
V<' lı hi Rm·rcin l 
Ali Ra na Tarhan 

l~ı;ı·cf Demirel 
r•,.y:ıf nm·f\nnoğlu 

u ı. Ha sn n Dnrncloğıı n 
Dr. l<~stıcl Oktny 

'P<•?.Pı: Tn ·kıı·an (A7.) 

Mn liittin Tn n er 
~ıınt Hayri ÜrgiihHi (Ar.) 
F'ııııd Çobanoğh1 

~l·,·ht 'T'orırut 

nı. Mürsel Bakıi 
Dr. Fazıl Şerefeddin Biirge 
Refik Fenmen (Az) 

Vehbi Bilgin (Az) 
nı. Ali Fnacl C'chrsoy 
Ahıııecl Tiıııııiti Dikınrn 

Ali 1\f uz n Efe ı· flöker 
Oı· . !':arli Trınak 

}fuhUs Erkmen 
R<'<'Ph Peker 
VrcHt Uzgören 
Eını·uJlah Darkan 
M"ahnınd Nedim Zabrı 

Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ync:nr Öze-y 
Ha ldu n Sarhan 
Hasan R şid Tanknt. 

f.ıi'ıtfi Vlkümen 
Oı·gl. tzzedclin Çah§lnr 

Avram nalanti 'Rodrmııhı 
Ş<'vkl.'t Akyazı 

'Pahsin "Bekir Ralta 
Dr. Saim Ali Ditemre 
Aın irıı.l Fııhri Engin 

tst.anbul 
İstanbul 

tstanbul 
fstanhul 

ts tan hnl 
fstnnhul 
fstnnhnl 

l lll'S 

Kurs 
"FAl"._ 
Kars 

Kastumonu 

KnysHi 
KnysE>ri 
Kll'şPhiı· 

Kıı·-:E'hir 

Kocaeli 
T oroPli 
Koc:ı<'li 

Konya 
Konyn 
Koıı:'-:ı 

Koııy:ı 

Koııyn 

Kütahya 
Ki.itnl1yıı. 

Kütahya 
Mııl;ıt.va 

1ı[al:ıt~ro 

1\Ianisa 
Iıfıınis:ı 

Manisıı 

Maraş 

1\f n rı lin 
1\fnğlıı 

N iğne 
Ord n 

Rize 
Rize 

Samı:ıtm 



Nasuhi Erzurumltı 
Damar Arıkoğlu 
Ol. Naci Eldeniz 
C'avid Oral 

N<'cmcttin Sadıı.k 
Reşat Şcmııettin Sireı· 

IIiknıet 'T'urlıuıı Dağlro~ln 

Yalı.'·"· ~~·zııi l":t.;ıy 
!snıail Hııkkı l 'znnc,:ııı-şılr 
:\ftt'l!ul'a I''Phmi flpr(;rker 

Fıı1 in c:iivendin·n 

Hiiııt ii B<> k it 
:-4nhiL • ıığıroğln ( Az ) 

Rııif Dinç 
!)1•fik i)zrlt>nıir 

Ali Şf•llıııın Dc-vı·inı 

Hamıli SPlı:nk (.\z) 

.. \lııliilg-nni 'T'ürlmıen ( Az) 
l~rııin lnRnkur 
1 l iisıı ii (h ci ama 1' 

\'.,Jıhi Saı,dal 

lı' nıııl Köprülü 
FHik Rclen 

Sam un 
Seyhan 
~eyhnll 

Sl•yhıııı 

Riva~ 

~i vas 

.\ntnlyıı 

na:ıkcııir 

nalıkesiı· 

P.nı'8a 

Buı·sıı 

U i ya ı·hakrı· 
r·~l:lzıi!' 

El'r.uı·unı 

naziaııtı>h 

1 la tay 
lfatay 
1 lıı.tny 
t <:1'1 
tı-ıpıt1'111 
lsı.mhnl 
Kaı·s 

Kıı·ı?<'hiı· 
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Rahmi .Apak 
Sabri Çelikkol (Az) 
1\fuammer Develi 

Ne •ıncddin Sahir S ılan 
Kiizon Berkcr 
Celal Arat 

A ı·oJJ(tı (.>S) 

JTulld Kanıgii ll o 
Xniııı Hıızim Ou:ıt 

~ f llS ta f !\ l'J Wlflll 

Besinı Atalay 
J~mııdlah Baı·knn 

Hasih Kaplan 
Hasan Reşirl Tanlmt 
Dı·. Ar. ir. l Tras 

A naın Oaluııti. Rodnııııln 

Hıır.ım 'T'cpoyran 

!smail Hııkkı Bnşak 
1\ hıluı·ı·ıılııııan N ari 1 )t•ıni r-ıı.ğ 
!:\l'tn•'>••ttin C:iirıalln? 

thl'alıim Arvas 
Hakkı Uııgun 

rt'ı»t Arat 

R1ıf rı cı rcrt ( 2) 

Knı·~l'l . ,\li Rızıı Artıınkal (Or- 1\fanisA. 
tn) 

Ikn: Türkı·r 
Bsa(l ['ra~ 

1•\•vzi I ~nlrlnl 
1 \•ıııil .\lay ( ,\z) 

E 1'111 (Ili Cil (i) 

Afyon Kara.hisar İsınail Hakkı Buşak 
Amasya Münih Boya 
Ankara 
Sin o b 

Jlaltlu ( f ngan 

Tekirdağ 

Tokad 
Tok ad 

'runccli 
Urfa 
Yu7.gml 

1\oıı:nı 

Konya 
Konya 

Kütahya 
l\1 alıLlyıı 

.Maraş 

1\fanış 

~.fa ı·din 

Niğ,lc 

NiğflP 

Sh· aR 
~i vas 
Hi vas 

Van 
Yaıı 

Yor.gall 

'1' uluı r1 

Si \rtı.· 
Vaıı 

Va u 



llü anıettin Tugaç 
Yalıyo. , 'ezni Uzay 
lsıuı:ıil Hakkı Uznnçatşılı 

Meındnh ~tıvkı't Eıiendal 

Musta{t\ J•' lıuıi Gerçeker 
lsnı<'t Eker 
!::!R.bit. ~ağıroğlu 

Rai( Dinç 
Rıııin lııankm 
Pnad ){'" ;ıriiHi 

tsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 
Haydar Çerçel 
Ali <.'(•tiııka~·n 

~febrnı·o Oönenç 
Tk Ahmet Haınid elgil · 
B 'l'c! 'l'ürkcı· 

Rıfkı Refik. Pasin 
H üsıum•U i n Tu~aQ 

Zt'ki Tarhan 
K~t ( ı·ns 
Ali Kı•ııı,ıl Yiğitoğlu (A:ı.) 

Mt•hı·ure Ak olo~· (Az) 
m. ~ihııt. Aıulınış 
Fulih R'ıflq Atay 
Belki~ ~aykan 

Arif Baytm 

H'ıf?.t ğm; Brketn 
Raşit Rö~kci 

Arif Çuhukeu (Az) 
Fevr.i Daldal 
:\I ua m mor E riş 
İsmet tnönü 
:.\Iiltal Kayaoğlu (Az) 

Ziya Yörük 

IIikmet, Turhan Dağhnğln 
Dr. Hatip Kahraman 
Dr. Hüs:ımottiu KurAl 
Nnrulla.h &ıat Suıneı· 

Dr. Cemal Tunca 
n ı•. ll n ll\si .Alata~ 
01. Rcıfet Alpman 

Ağrı 

Balıkeiir 

Balıkesir 

Bilecik 
lhıı·sa 

~'orum 

Elazığ 

Eı·zurum 

I çel 
Kars 

-US-
Fcıı·sça (20) 

1 [ulki KAı·agilllc (Az) 
Naiın Haziııı Ouat 
n~iııı Atalay 
Hikmet Bayur 
1 [aır.iın 'l'epeyı•nn 
lsıuııil 11Jnhih :4rYük 

İsmail llııkkr naşak 
:)cımıettin <tüııaltay 

Kanı il Kitap ı 

J hrahiııı ı\ nnx 

Fro:ll'SIZC(I (316) 

Afyon Kaı·a hisıır 1 k :\ hızhar !te rm en 
Af;ı•on Karahisar Agiih 'ırt'I Levend 
Afyon Karahisar Dı· . Rıza LeYent 

Afyon Karahisın· Hııeiın (,)arıklı 

Afyon Karabisar nı. Kazım Ozalp 
Afyon Karıılıi~aı· Pahnıltin Tiritoğlu 

,\ ğn Yrılıyıı Sc•ır.ni U7.a~· (Aı ) 

A~n !smail 1Jakk1 tTzun~aı.Şıh 

Anıa ya iıf<'nhluh Şt>vl<et liJscndal 
.\ma ya Kasım Oül k 

Ama. ~·a 

.\nkaı•a 

. \ll kara 
Ankaı·a 

Ankıwn 

Aııkarıı 

Aııkı.u·a 

Ankara 
ı\ ll kııt·a 

.\nkal'a 

.\nkal'a 
Anka. ra 
Ankanı 

Anka. ta 

Antalya 
Atıtalya 

Aııtalya. 

Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

ı) i'. ~ r ulıl is nncr 

'J'ııhsin Baııguoğlu 

l•'t'ridun Fikri Düşiiıısı>l 
M u lı ttH' E rtan 

Biilt'lıt Osma 
H<1san 13ii1uü Adal 
TTHsaıı f'r mil Çaınh 1 
.F\·thi Okyar 
C1!'mil ()?.ı:ağlar 

f'cılul ait Sit·en 
Dr. Zilnıi Ü1gen 

flıı·alıiın ecmi Dilmen 
Ş!'kip l'~ngiıH't'İ 

rh. Ahnıeo Ruhi Yeşilyurt 

Atıf Akgüç 
Rel'l!t C' an ıte1. 
_\hnıed Mihıir l!Jı·hım 

Dr. Rcıfik Oüran 
Ji'atiıı !+üvcncliren 
lk Sndi Konuk 
:\fnhittin Balta Pars 

Knnya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
NiğJe 

.'inob 

Ri vas 
HivttM 

:4ivas 
Ynı\ 

Aydın 

Aydın 

.\ydın 

nahkE>sir 
llalılu·sir 

H:ılıkesiı· 

nnlıkrsiı· 

Balıkeı;ir 

Bilecik 
nilN•ik 
11i!('(•ik 

Bing-öl 
Hin~öl 

H itlis 
Hitli~ 

Bolu 
Bo hı 
Bol n 
nolu 
Bol n 
nolu 

Hurc1ul' 
'Rut•dur 
nurdnr 

nuı·sa 

Hnt118. 

B nı "Su. 
Bm a 
Bursa 
'Bursa 
Bu 1'5111 



Dr. 1\I. Talat Simer 
m . . Tac·i Tın az 

Sarlık Tnhsiıı Arsıı1 (Az) 

Relahattin Batn 
Rnsuhi Bulayrı·lı 
TTi! ııı i T•Jrg-Nl<'li 
Rrşat Nnri Oiinh•kin 
Atıf Knmı;rl (Az) 

Dı·. Akif Arkıııı 
Anıi Doğan 

i\[nstafa Ahıliillııılik Rrmla 

Ali Rızn Brf'ın 

Mazlııır "Iiifin Knnım 
Atrf Tüziin 
Asım Us 

Eyiilı Rnl1ri Akgöl 
Dr. f'rmal Alpf'r 
Dr. ~Itıstafu 0alı!f'kitı 

, rnri Kayaalp 

Dr. 1Tnım1i Hl'r·knıHu 
Eınin Aslan Tokad 
Dt .• Pt-ver Kfınıil Tokgöz 
Dr. Brhçf't Uz 

Dr. f!ıl'a.lıim 'Pııli Ongoörrn 
CH. Kiuwn Fkviiktddn 
f?eref Uluğ 

l\fahıııuı1 :'\"d i ın ı:iiıHliiuılrı 

Dı·. F'a1ııut ~fPınik 
l<,ıııul Ağ't•ulr 

Fazıl .\ lımrn A.vka~ 

BPhı:ı•t Kı·ımıl <.'ııt('lııı· 

Ahdiillıak Frı·at 

Aıiz ~mııih ' lltPr 

~iihii Siikııwnsiit>ı· 

Az.L~ :\ k,dit·<·k 

Sali ın A ltnğ 
Ol. Prrfı•\" f>rıııiı·hnn 

~fiin i ı· ITiisl'PV mn(' 
Şükrii Koı:ak 

Ol. Zdd Rn~·flpmir 

Yavuz Ahadan 
1 zzet A mkan 
tızrt rrlvi Aykur1. 
lstama ı Özdnmar 
Dr. )[pııu•d fdi Ağakay 
Oıııer .\.sıııı i\ksny 
f'euı il ~ni d Darlas 
Dı·. :\Tuzaffcr Canbolat 

Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çaııakkalc 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çankırı 

Çankın 

Çankırı 

(ı oru h 
Çornh 
Çoruh 

ıOl'Uh 

Çornm 
Çonım 

Çorum 
Çorum 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
DımizJi 

Diyarlıakn· 

Diyarbalur 
Diyarhakrr 

Edirne 
Edirne 
Elazığ 

Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
li;rznrunı 

Erzurum 
li;rznrnm 

En urum 
Erzıımm 

Erınrnm 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir· 

Eskişehir 

Oazianteb 
GazianteL 
Oaziauteb 
nuzianteb 

BPkir Kaleli 
Dı·. Ahc1urrahnıan Melek 
ı;:rfik Oıfleıııil' 

Münir Akkaya 
Necıııi o~·1Nı 

Uı·. 1 [mmn V asıl' Souıyiiı· •k 
(ll. 11ısıın ~ökmen 

~evket Et•{1oğım 

Rrcai <iiirt>U (Az) 
('nhir Helı>k 

l•~dip ~enet 'l'ör 

m. Eyup Dtmıkan 
lfasene Jlgıız (Az) 
ffHnıni Rrlc;:nk (Az) 

Dı·. Mnhtat· Bcrkeı· 
Feı·irl C't•lfı.l Güven 
Refik Koralta.n 
~cfik Tugay 
nı. Şı>fik 'T'ilrsıın 

f{[ızıııı Ayrlar 

K em a 1 Turan 
C 'Nn i 1 'l'iizPıııl'ıı ( A7.) 

... \li Klııııi Ak,riix 
('ı•lfıl ı;;saı1 J'Sl'Yeıı 

Dr. Galip A tıı~.; 
Atıf HnJıııılıı· 

Ol. He1et Bı·le 

lı ıdil!ı C'inı<mz 

Dı·. IInyrnllııh Diker 
,\ lınırı1 Şiikı·i1 'P'..sııırr 

Oalih na lıt iynr Oöker 
lhralıiııı Alitel f.in (lö,·sn 
nı Kiir.ıııı Kıırııhcl<iı· 

Ziya Tün·aııını·snl 

1 lüımii Koı·tl'l 
ı nnınn l\frJtt-ıııPıwioğlıı 

'B'akihe Öynıen 
V(•hhi Sarıdal 

Ali 'R n n n 'T' ıı J'lum 
t.ımıail JJnkkı Ülknırn 
Hüseyin f'ahit. Ynlc:ın 

ncııal AnmaH 
f'rlal Bayar 
l\1 iiıı i ı· ntı·se l 

:Vfahrıııırl l~sad Dozkurn 
D•·· 1Tü1'1eyin Tiulki C'nl'a 
lıJsat Çmar 
Halil fl'tıteşe 

ffıılir1 Onaı·au 

Gazian tc h 
Oazianteb 
nazianteh 

Oirestul 
Uiresun 
Oiresun 
Uiresuu 

Hümiişano 

lHimüşano 

Gümüşane 

Gümüşane 

I:Iata.y 
ilatay 
Hatay 

tçel 
İçel 
!çel 
t~cl 
İçel 

tsparta 
tspat·ta 
tsparta 

İstanbul 
lstaubul 
İstanbul 
htanbul 
!stanbul 
İHtanbul 
!stanbul 
İstanbul 
İstımbul 
İstanbul 
fstanbul 
tr-ıtanbul 
İstanbul 
tstaııuu1 
İstanbul 
!stanbul 
!stanbul 
fsta.nbu.l 
tııtanbul 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
tzmir 
İzmir 
İz mil' 
İzmir 
!zmir 



Bkreın Oran 
Dr. Kumran Örs 
Şükı-ü Saracoğln 

Şrhiıne Yunus (Az) 
Hasım Ali Yür,el 

(Jevat Dursunoğlu 
fn . Jlıısan Durudoğnu 
~el'afettin Kıı.r::ıcan 

14'uad Köprülü 
Dr. ı<:sad Oktav (Ar.) 
Rsarl Ör.oguz 

'l'uhı-ıin Ço:;:kau 
1> ı- . J~'alıı-i .]<;cevit 
Nnri Tııınaç 
'1\•ı<·ı· 'l'aşkrl'an 

Faik Bayımı 
\hııwıl TTiimi Kal11ı ; 

~ııclı •ttin Seriın 

3fnlıillit\ Tancı· 

Nnznıi 'l'oker 
Rııat Hayri Ürgüblü 

·" : fi A tur KallRH 

I>ı ·. Pııarl Umay 
l•'llnı 1 Qo hanoğlu 
:),·,·ket. Torgnt 

(:ı. Mürsel Bak lı 

lk Fa:r.ı1 Şercfccltlin Blhge 
A.li Dikmc·n 
H fil< Ji'ennırn 
!ın ahim Tolon 
l'ıl'ahiın Rüı·eyya Yiğit. 

~!ıılısin Adil Biıwl 
<ll. Ali l•'uacl Uelwsoy 
ı:;Ptlutl Çmaral ı 
ı;:ro, ·ki mı-gıın (Az)· 
,\ll Iuznffcr Clöker 

llnlki Karagülle 
1\ ;ı zrın Oltay 

Ali ltıza 'l'ürcl 
] Ir. Osnıan Şovki Uluda~ 

. B •sim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilba§ı 

Mnlılhı Brkmen 
Sadıi. E rtcm 

S:ıliıhaddin Kutman 
linmit Pekean 

Heceb Peker 
Alaettin Ti"idoğlu ! 

İzmir 
!zmir 
lzıuir 
İzmir 
t~mıiı· 

Kars 
Kars 
.Kars 
Kars 
l.Cars 
Kars 

Kast amoııu 
Knstnınoım 

Kıı~1UlllOllU 

Kastıınıonıı 

KayRf•ri 
Knyseı·i 

T\ayııeri 

f\ııyseri 

1\ayseı·i 

Kayseri 

Kırkiare lı 

Kırklareli 

Ku·şrhiı· 

1\. ıı·şc h i ı · 

Koc>a('li 
l ocaeli 
Kocaeli 

Kocarli 
Koraeli 
Koeacli 

Ko u ya 
Konya 
Konya 
Konya 
r onya. 

Ko u ya 
Konya 

Konya 
Kunyıı. 

Ki.itııhyıı. 

Kütahyn. 

Ki.italıyn 

l Utahya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
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tımcr Bedrettin Uşaklı Kütahya 
1\•dit l1zgöreıı Kiitahya 

E : .nulJalı Barkan Malatya 
Nıı.uhi Baydar Malatya 
M ııttalip Ökeı• 1\f alııtya 

Dr. Cafer Özelçi l'ılıılatyıı 
l\libri Pektaş :\1 al nt yn 
1\lıılıınut Nedim Znhcı .J•Ialatyn 

Korgrl. Ali Rıza Artuııkal (Orta) i\lnııiı;a 
II i kın et Bayuı· 
Hıdvau Nafiz Edgiicı· 
C )sına u Er çin 
~rvket Raşit .Hatipoğlu 

Dr. Saada Emin Kaatçrlar 

Pail< Kurdo~lu 
Yai;'<'\l' Özoy 
Haldun Sarhan 
Feyzullah Usln 

Dr. Kenıali Bayizit 
li ıısan Reşid Tankut 
Ahmet Harndi Tanpınar 

~dan J~'Nid Alpaya 
Ul. Seyfi Düı:gören 
1-tıza Erten 
Hasan i\fenenıencioğlu 

Dt. Aziz Uras 
Lutfi Ülkümen 

Urgl. lzze<.ldin Çalışlar 

~arlnllııh Güney 
'euıal Karamuğla (Az) 

J lüsııi.i Khabcı 
Pcridun Osman Menteşeoğlu 

Avı·am U u !anti Bodı·uru lu 

.1:<\ıik Soylu 
Dr. Hnsim Fcı·ill. 'l'ulay 
llazim 'l'epeyran 

ls mail Çama ş 
Dı·. Vehbi Deuıir 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Selim Sırrı Tarcan 
Muauıuıer Yaı·ınıbıyık (Az) 

'l'ahsin Bekir Dalln. 
l>r. ~ainı .Ali l>ileınL·c 

K .maletıin Ka.mtL 
l•,nad Sirmen 

). Hüsnü Çakır 
Zi.lhtü Durukan · 

asuhi Erzurumlu (Az) 

Mınıisa 

J\T an isa 
1\Iani ·o. 
M tınisa 
Manisa 
:\lan isa 
.i\Iauisıı. 

l\1 a.nisa 
:.'\f ani. a 

l\laı·aı;ı 

l\lın-aş 

:Ma ı· aş 

Mardin 
Mardin 
.Mardin 
1\fardin 
Mardin 
Maı·din 

Muğla 

Muğla 

1\fuğla 

Muğla 

Muğla 

Niğ(le 

Niğde 

Niğdo 

Niğde 

On! n 
Urdu 
Oı·du 

Ordu 
Ordu 

l{,ize 
Rize 
Rize 
Rize 

Samsun 
Samsun 
Samsı.uı 



N a il Öztuzı·u 
!-\üleyman Nt•l·ııı i ~ •lıııPn ( A:t.) 
,\1 mrd Ali Yö riikPı· 

!-\a liıhnttin ~· aırı 

<H. Nıwi Elrltın iz 
~cııısa lş('(·ıt 
L'o vi d Uı·n l 
Dı·. Keııınl . ' atıı · ( Az) 

Hi lııı i l . nı.n 
~\l i :\li.inı ( Y l'g-t> ııa 

.Ali B: zıı Est•n 
Ha Yfı>t 'l'nııı·n .\· 

BPh .. et 'ri.iı · kıı.r (.Az ) 

t'ı• nıil .Atay 
( 'rnlt'l Kt'ı·i uı lnc E~<Iıtyı 

1 >ı-. nıı hıııliliu Kökdemir 
l ı-; ıııail ı lah i h HeYük 

Jsııı:ıil llaklo llnşıık (Az ) 

Alitat ,:ükı· i.i. nı <la 
Alıduı·r·:ıhıııaıı Xaei JJeıııirıığ 

J\tıl' R<;f'nlı L 
:) ınst'ttin (ıiinı.ıllıı.y 

J li kın et Jşı k 
J\ f~nıil Kitap~1 

r tıııı>ttin • 'anak 
Rı:ı;ıat ·.'eımwttiıı ~ir ı · 

Ahidin Yuı·ıl:ıl{tıl 

Rahıııi .\pnk 
1-~ıııin Ataı: ( .\z) 
l<'a~.,k Ö:t.tnık 
};kı-<'rn Pek 1 

Samsun 
Ramsun 
Hamsun 

, ' eyhau 

S<>ylııı ıt 

H yhan 
Heyhaıı 

Sı?yhan 

Heyhıııı 

Heyhan 

Siirfl 
~iirrl 

Siiı·d 

Siııolı 

Si no h 
Sinoh 
Si no h 

• iva.<ı 
Ri vas 
• 'i vas 

Hivruı 

Hi vas 

Sivıı. 

Siva.<t 
Sivas 
Ri vas 
Sivn.s 

•rekirnağ 

'l 'ekirdnğ 

'l' kirdağ 
' l 'ekil'dağ 
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C' et ı ı i l üybadr rı 

Haln·i <,'f'likkol (Az ) 
Muanuner Develi 
Halid N azmi Keşm.ir 

0-atib Pekel 
Nazım Poroy 

, 

Refik Ahmet Seveııgil 

Ralise Abanozoğlu (Az) 
M. Süreyya Anamur 

Mitat Aydın 
Faik Ahmed Barutcu 
Halil Nihat Boztepe 

Sırrı Day 
Hasan Saka 

1'\ e<'ınt-cldiıı , ı ııhir 'ılan (Az ) 

Kilzrm Beı·ker 

Hfu eyin Sami Coşar 

Razi Soyer 
Ahm d Kutsi Tecer 

Esad Tekeli 
Snnt Kemal Yetkin 

J h ra him Arvas 
Hakkı Ungan 

Celal Arat 
ırrr !çöz 

Ahmed Sungur 

Şinıısi 0{'vriıı 

Hnzım Atıf Kuyucak 

Halil Türkmen 
Rifat Vardar 

1 brrwire ( 1) 

Avram Galanti Bod1·unıhı Niğde 

1smayıl Hakkı nA.lt.neıoğln 

Ali Çetinkaya 
Mebrure Gönenç 
nerç Tiirker 

Rtfkı Refik Pasin 
Esad Uras 
(\ıa~mer Eri~ 

lııniUzc (' (58) 

Afyon Kal'ııhi!-lnt· 
Afyon Knrnhiıınr 
A ryon Karabiıı:ar 
~\iyon Kımıhisnı· 

Ağrı 

Amasya 
Anka ro. 

İsmet İnönü 
Nurulla.h Esat Sumer 
Adnan Menderes 
Kasını Oülek 

Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Fethi Okyar 

Tokad 
'l'okad 
1'okad 
Tokad 

To karl 
Tok ad 
1.'olı:ad 

Trabzon 
Trabzon 

Trabzoıı 

Trnhzoıı 

Trahzon 

Tı·abzon 

Trabzon 

Tunceli 

U rf o 
U rlu. 

Urfa 
Urfa 

Urfıı 
Urfa. 

Van 
Van 

Yozgad 
Yozgad 
Y01.~ııd 

Zonguldak 
Zonguldak 

Zonguldak 
Zongulda)< 

Ankara 
Antnlyıı 

Aydın 

Bil~cik 

Bolu 
Bolu 
Bolu 



Şekip Engineri 
llustafa. Alıdülbalik Renda 
Dr. Set'Ver Klm.il Tokgöz 
nr. T3ehçet Uz (Az) 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Fıızıl Ahmed Ayknç 
Behçet Kemal Çağlar 
Aziz Akyürek 
m. Pertev Demirhan 
Ömer Asnn Aksoy 
Şefik Özdemir 
Ayet Sayar 
f"nhiı· Selek 
m. Eyup Dmukan 
Ali Kiiıni Akyilz (Az) 
Atıf Rayındıı· 

AlıınPd ll ;ıındi l>{ln~zrneıı 

.\hnı<'d F;lükı-ü Fısmer 

Ziyıı Kııramul'stıl ( Az) 

Ali Hnnn 'I'ıll'hııu 

lfii s<'~' in C'ahit Yal~m 
)füniı· Birsel (Az ) 

Bt•r~ 'l'tiı·krr 

Funrl ('oban~lu 

D<>r · 'rürkrı· 
Rıfkı R<'fik Pasin 
At.ıt' .Akgüç 
.Aziz Dunı (Az) 
Hilmi Eı·geueli 

Hüseyin ahit Yalçıu 

Münih Boya 

BUL·dur 
Çankıl'ı 

Denizli 
Deni7Ji 
Diyarha kır 
Elfızığ 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurttm 
nnzianteh 
fhızi:nıteh 

Giresun 
niimüşaıır 

Rııtay 

fstanhul 
lstnıılıul 

1stauhul 
tstnnbul 
hta~ıbnl 
htanhnl 
lstanhnl 
1zmh· 

347-
T Z(' l' Tu.şk ıı·t~tı 

~unt Hayri Ürgüblii 
Pnad ~'olıanoğlu 

~ <'Ykt't 'I'orırnt 

J>r. l•'u z ıl ~<· t·<' f <' lldin Büı·gr 

\'Pel it U ıgö ı· en 
:\Li h ı·i Pt' ki aş 

Jlikın<>t Bııyuı· 

l•'aik Kuı·doğlu 

H:ıldıın ~ııı·han 

AYr:ım flalauti Rollnunln 
~(' \'ltl' l .\lty:ızı 

'I'nlı-;iıı Bek'iı · Baltıı 

~\ıııiı ·ıı l T•'alıı·i Engiıı 

.\li ;\[üııif \' f' gClHt. 

lk Hnluıddiu Kökdemiı· 

Rıılınıi Apıık 

ı lıı ı id :\' ıı ır.ııı i K<>şm i ı· 
AhnıPt Kutsi Tecer (Az) 
~innsi n<'vriıı 

llilıım Atıf Y U;\~l('tık 

n nf Ziya Özençi 

l.~pr111 yolı·a. ( .'1 ) 

Afyon Jüırahisar Anıını Oalunti Bodmmhı 
I ll'şehir 

ltrılymı('(l ( 12) 

Afyon Korahisar Haldun Surlıııu (Az) 
Ağrı Avrmıı Ualanti Bodrumlu 
Bursa Tnhsin Bekir B:ıltn 
llnrsa Punl ''irınen 

Çanakkale :\ütat •• ilkl'ii Blooa 
!stanbul 'eliil Arat 

K-iirtçe (2} 

Van li<Jkkı yngnn 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehil' 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kütahya. 
Uulatya. 
?\[unisa 
ManL<JU 
;\fanisa 
Niğde 

rdu 
Rizo 

Samsun 

eyhan 
Sinob 
Tekirdağ 

Tokacl 
Urfa. 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

~iğde 

Manisa 
Niğde 

Rize 
Rize 
Sivas 
Yozgad 

Yan 



il ilc m ot Tlll'hnıı Dağlıoğlu 

B tı: Türkeı· 

Mihu.l Kayaoğlu 
Dı·. Rıza Lt•vent 
Fatiıt ClüY ııdiren 
lnstı~fa Al ıliilhnlik Rcnda 

lstaıont OulflnH.r 
Dr. M<·nu·d .\li Ağakay 
Müniı· Ak:kny:ı 

Ol. 1 h san :-lökıııt•n 

Mcıucluh .:e' ht Esennal 
Azi:ı: Şnmih İlter 
• alim Altuğ (Az) 
ı;ukrü Koçak 

OL lhımn Sökınen 
'l. Eyup buı·ukıtıı (Az) 

.. ..... 

-Ma-
Lafina (2) 

Kıırii · 

.1/ararca (2) 

Antalya :-lıHJı•t tin l!:piknıt•ıı 

Rıwwı ( lH) 

A fyo11 K:ıı·nhisnr HN·ni Gül'eli 
Anknl'a Bf'nal Arıınan 
Ay<lın 1\fıni Karaosman 
Dnrsa ()ı·gJ. lıırılclin ("alışlar 
('ankırı A \'l'aın f1nlun t·i Hudrum In 

Eskişehir 

Unzio.nteh 
niı:Nıun 

(lire:ııun 

Hilecik 
F.rıi nca n 
J~ı·znı'lıın 

E ı·:~. mu m 
Giı·r!lnıt 

JTntny 

ımı ı ii nıll'lıkıın 
llilıui Uran 
Atıf. Eııeıılıf'l 

Hıı·ı·ı Dny 

Ul. Kazım Kara-hekir 
Dı·. J<.!<ıad ktay 
8evkrt Torgut 

1\oı·ınl. Ali Rnm Artunkal ( 
Ol. Seyfi Diizgöı·cn (Az) 
Rnhnıi Apıık 

--ıciiiil >" '<(ii;---· . 
. . 

•' 

Hizr. 

1 znı ir 

Hiıniişn no 
hmiı· 
Manisn 
Muğla 

Niğde 

Ramsun 
Soyhan 
Hi vas 
Tr·ahzmı 

!st nnl>nl 
Ka.ı•s 

Kırşehit• 

rta) Manisa 
:Mardin 
'J\•kirdağ 

. . 



.. ~ 
.. • • • • ' 1 

. 8. Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Ali 'T'aşkapıh 

Mehrtu'e Aksolay 
Hı.fzı Oğuz Bekata 
.M:iha.l Kayaoğlu 
:.\Jiiın1nz 0knıPn 
ıiya Yiiriik 
Nmıı~n Aksoy 
Adnan Menderes 

Osman Niyazi Tiuı·cu 
liiknıet Onat 
Süı·f'yya Örgeevnm 
Ahmed Esen 
Feı·iıhın Fikl'i Dü~;~üıt.<{el 

Muhtar Ertan 
Bülent Osmn 
Atı.f AJtgü~ 

)fnlıittin Baba Parıs 

Radı k Tahsin .A.rsal 
~ı ilııir Çağı! 

N lll' i K ayaa Tp 
Yusuf Başkaya 
Nııili Küçiika 
r<'ry?.i Tiali'egi 1 

Raif Dinç 
Y;ıvıız Ahaclıın 

!ı;ı nııınt. (hıhınuıı· 

()ın rı· ARı ın A kso~· . 
1 'PıHil ~aid Har! as 

nckiı· K!tleli 
N Pı•mi üste n 
Hekiı· Rıtln Kuııt 

I!o.mrli Selçuk 

Retik Koraltan 
Şcfik 'l'ugay 
Kenınl 'l'm·an 
f'rnı il Tiizcmen 

]1'eı·it Hamal 
~tüııir Birsel 
Mahmud E::ıan Bozkura 
Halil Menteşe 
Ekrem Oran 

~ldli y o 11 e 1ı u lr.ıık (i !J) 

.Atyon Karahisar 

.Ankara 
Ankara (ve iktisat ve matbuat) 
Ankara 
Ankara 
.Ahkara 
Antalya. 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesir 

· Balıkesir 
Balıkesir 

Bile ci~ 
Bingöl 

Bitlis 
Bitlis 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) • 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum (ve idare ve maliye) 
Denizli (ve zirMıt) 
Denizli 
Erzincan 

Er zn rum 
Eskişehir (ve ikıtiı:ıat.) 
Eskişehir 

Ctazianteb (ve edebiyat ve di] ve mıı.arif) 

Gazianteh (ve iktisat) 

Gaziantah (ve askerlik ve iktisat) 
Giresun 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatny 

!~el (ve idare) 
!çel 
!sparta (n matbuat ve ticaret) 
İsparta 

İstanbul 
!zmir 
İzmir (ve çiftçilik) 
!zmir ( vo çiftçilik) 
!zmir 



Şükrü Saracoğlu 

Abidin Binkaya 
R<'şirl. Or.soy 

1\f usta fa Kemal Şııtu· 
Suat Ilayı·i Ürgüblti 

l:;)evket Ödül 
Hagrb Akca 
Redad Pek 
RaH\h Yargı 

V e h bi Bilgin 
Sedad Çumralı 
l)evki Ergun 
H.ulki Karagülle 
'J'evfik Fikı·et Rılay 
Ali Rıza Tiirel 
Alitetti n 'l'i ridoğht 

Enırullah Barkıın 

l''ey;o;ullah Uslu 
Rasih KaplaH 
Edih Er~in 
Hasan M eııemencioğlıı 
Haındi •_.'Arlım 

Tahsin Bekir nııltıt 

F'n:ul Siı·nıen 
AJi. 1-ırh 
Kemal Çelik 
Rni'fet. •rımcay 
.Hehç:et Türkay 
C'emil Atay 

ReF~ni Erişken 

Nfızım Poroy 
M. Rüreyya Anamur 
F'nik Ahıııed Barutcu 

Rair Karadeniz 
Necmeddin Sahir SJltın 
Kazım Beı·keı· 

1 usnf Duygu Karıılıoğlu 
Şinıısi. Devı·in 

Ali Çetin kaya. 
Halid Bayrak 
Ilüsanıett in 'l'ngaç 

Gl. Nihat Antlnnş 
Arif Baytın 
İsmet luönü 
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İzmir (ve ildisat) 

Kastamonu 
Ka.Y,Seri 
Kayseri 
Kay_seri 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya (ve ınaari:t) 
Konya 
Konya (Te idare) 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütalıyıı. 

Malatya (ve dil) 
Manisa 
J\iiaraş (ve içtimaiyat) 
Mardin (ve idare) 
!-faı·din (ve idare) 
Ot•du 
Rize (ve iktisat ve &iyasi ilimler) 
Rize 
Rize (ve ticaret) 
Seyhan 
Siiı·d 

Sürd 
ı-:linol> 

Tok ad 
Tok ad 
Trabzon (ve iktitıat) 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli (ve idare ve uıa.tbuat) 
t1rfa 
Yozg&d (ve ziraat) 
Zonguldak 

.ükrrlik (6~) 

A.:lyon Kt.rahisal' 
Ağt:t 

Ağrı (ve idare) 

Anktı.ra. 

.Ankal'a (ve nafia) 
Anka ta 

... 

.. 



Gl. Refet Alpman 
f }1. KaZ1m Özalp 
flıısan ÜNU il Çmn hel 
FPl hi Oky:ır 
Gl. A.şir Ath 
Ol. Naci Tmıız 

i\ t ıf Kamçı I 
Ali Rıza Ereın 
Eyüb Sabri Akgöl 
f H. Ki azım Sevüktekin 

:Memet Edip .A.ğaoğnlla.ı·t 
Fuad Balkaıı 
1 fa san Kişioğlu 
.\bdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
~ükrii Sökmensüt-r 
~tılim Altuğ 

lll. Pertev nemirhıın 
Nafiz Dumlu 
!)ükrü Koçak 
nı. Z~>ki Aoynı>nıiı· 

l•'ikret Atlı 
n 1. İhsan Sökmen 
~evkct Erdoğan 

Recai Güreli 
!~dip Servet Tör 
lll. Eyup Dmnkan 

(:ı. ~f'fik Tüı·san 

C:l. Rt>fet Bele 
nı. Kazım Km-abekiı· 

Şükrü Al~ Ögel 

nı. Tiıtsan DunH1oğan 

ŞernfPttin Kaı·acan 

Zihni Orhon 
Ntızmi Toker 
Koı·grl. r(•ııınl Do~An 

Faik Selen 
Ol. Mürsel Bakıi 
1 b ra hjm Tolon 
m. A1i Fuad 'ı>hesoy 

Rcceb Peker 
Ved it. lTzgöreıı 
Mahmud Nedim Zabcı 
Korgı·l. ..ı.\ li HiıH ,\ rtunkal 

f l:mıaıı Erçin 
lrfan li' rid Alpaya 

<ı 1. Seyfi Düzgören 
Orgl'l. t Z?.eıldin Çıılışhıı· 
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.AŞ'dın (ve idare) 
Ralıkesir 

Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bursa 
Bursa (ve idare) 

Çanakkale 
Çornh (ve ışimendi:tereilik) 
Çornm 
Diyarbakır 

Edirne (ve çütçilik:) 
Edirne (ve spor) ..... , ıo 

ElaZJğ (ticaret ve ziraat) 
Erzincan (ve hukuk) 
Eı-zincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan (ve idare) 
Erznııım 

Erznrum (ve diplomasi) 
Bnmrnm (ve çiftçilik) 
Erzurum (ve tayya.recilik) 
Erzuntm 

Girestm (ve ~iftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
(}üınüşanP (ve idare) 
O üm üşa ne ( "~' i(lare) 
f:iirnüşa ne 
Hatay ( n luu·p aknclcmhıi ) 

fr:E>l 
tı:ıtanhnl 

tı:ıtaııhul ( Ye ıııııaı· i f ve i~tinıai.va t ) 

!stanbul 

Kar. 
Kars (,•e idare) 

Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli 

Kırşehir (jantlarma mektebi) 
Koca li 
Kocaeli (jandarma) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya (ve idare) 
Kütahya (ve diplomasi ) 
~Ianatya (ve luıritıı ve kadastro ) 
~lanisu. 

~\Iani:sa 

~lard i ıı ( ve hukuk ) 

.Mardin ( ve giimriik işleri ) 

i\IuğJa 

- "1 

- ..... 



Sadullah Güney 
Hakkı Kıhcoğlu 

Naşit Fırat 

m. Naei E~deniY. 

Cevdet Keriııı lnı•pılayı 
Atrf Beı-ıenlıPI 
Rahmi Apıık 
('eıııil Uyharlııı 

~ahri Çelikkol 
l'elfıl Arat 

llıılil Türktileli 

Alıııwcl Ilanııl i T><'ııizıııt•ıı 

,\ıni r;ıl Fahl'i Eıı!l'in 

Yııı-ıni' Zi,vıı (i;~en~;i 

l~t·ro; Türker 
:\Jıuıııımer Eriş 

\'llr·ur. Jıı.Jı Esat Rnııı(• ı· 

Alıuıed ~liinir Erhan 
.\lı[ lıııın 

~ ':ıhir S••lck 
<'C'lfıl Hayat· 

llanıiıl I'l•k<'<llı 

.\nil Oı.tııu-ıı 
~ulfıh:ıtt in ('ııııı 

Ali Hizn Eseu 

~l!'lınu·ı> Oöıwnı: 

~ııarl Yurılkoru 
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~lu~ la (ve deniz işleri) 
Muş (vt> <lin ve iı;timaiyat) 

Samı;tın (ve çiftçilik) 
Rcybfm (ve Almanya 'da,) 

• inolı 
~ivns (vı• zootrkııi) 

'rı>kinlağ 

Tckit'clnğ (H id n n· ) 

'I'oknıl (vt' sıuıuyi) 
Yozgad (w cliplumnsi ) 

?.onguldak (w idare) 

Brı)1 riJJı ( 3) 

1:-itı-ınbtıl (H ticıırPt) 
H:nmnııı (YC• deııiz işi<'ri ) 
Zoııgıılılıık (n· ımıkiııt• ıniilwıırlisliği ) 

. \ r,,uıı Kanılıiı·mr (\ t• il<liı-nıt n ınali.·r) 

J\ııkal'n 

,\ııtııl~·:ı. (vr il\t iı-;nt) 

Htu·sıı 

('aııkırı 

ı Hinıiişunl! ( "" ıııaliyt' vı' ikt] al) 
tzıuır 

1\ötalıya (\1' il;tisnt, ııınli~· p) 

:-iaımııtıı 

:-iı>~· lınn (n ıııııliyc ) 

Baut(J r (1) 

~iinl 

nı lı: rliytcifih (17) 

• \ l'yo n 1\ u ı· alı isa r• 
,\ l'yorı Kf\rıthi:-:ıır ( H irlı~rı>) 



Nniiz Aktııı 
J eınıı.l Şedelr 
~<'rrf lTlnğ 

1 hsıın Yalçrn 
Tııı·han Cemal 13erikeı· 

1 la lih HahtiyAr Oökı>r 
l lıı·A h i nı 'I'urıtn 

l'iful Dolunay 
ll ıılicl Mengi 

.\ hllllllllH'l' Y lll'Iınbıyık 
lıwıail Hakkı Bnşıı.k 

l l ikııwt lı;nk 

Lı·ıı fi Yavuz 
Ilasan Üı;:öz 
Ziyn Arkant 

' uı · i <:öktPp<' 
~lt>ınecl Dcrnit 
ll u'lfisi Küçükler 

,\ ziz ])nı-u 
:-:ııliıhnt.tin IJıı.tn 

llasıııı .Akdoğaıı 

Naim Atalay 

l•:min ARlan 'fokad 
rlıııin Sa.zak 
A 1 i Reşat Gölesidan 
Ali Şelhum Devrim 
Abrlülgımi Türkmen 
1 r üsuü Özdamnr 

'l'ıı.hsin Coşlmn 

Zühtii Akm 
A hıned Harndi Dikmen 
,\1 u lı li s Erkmen 

1\ (•mal Sayrn 
~cvk t Rnşit Ilatipoğlu 

1\fıni Karaosman 
Yaşar Özey 
.\lıdııllnh Ynzwıoğlu 

Rıza Erten 
LOtfi Ülkiimcn 
Dıı.ıııaı · A rıkoğln 
1 fııJ\hıi Orucoğlu 
İsmail 1\femed Uğur 
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Aınnsya 

D iyıı.rbakrı· 

Diyarbakır ( ,.r ıııanı·i f) 

Elazığ 

1<:<'1 (Y(' ticAı·et ) , 

htıı.nlınl ( ve iktisul \'f' ıııııRı·i f) 
Kırşı>hir· ( \' C ~iftr:il ik ) 
Ni~ le 
:\Ti~de (Ye nıııliyP. ziı ·ııal \'!' liraı·r·t) 

Oı·tln (ve t i ('ll ı·c• l) 

:-4inıs ( H ıııaaritvt> hı>sııp iı;ıleı·i ) 
~h·m; ( H· rıııını·i f) 

Tm lı zoı ı 
Tunceli ( 'ı> man rif) 
Yıı7.gııd 

• 

('i/l~ili/; ı • ı z irıwl (.'IIJ J 

Ayılrn l vı· ha.n uıı cıltk ) 

l {alıkesiı· ( \'t' 1 ieaı·eı ) 

Ilalıkesir (vt• tiı·nı · f't ) 

Hursn ( İpekl.ıiiePkçiliği ) 
\' anakltııle (?.OotPkni ) 
()onmı 

l.'oruın 

U • ııizli (\ c hultnk) 
r•Jskiş lı ir ( \' . ticaret) 
IJukkfiri ( w lısılk rnhiyatı) 

Ilatay 
Hatay 
lsvar1a (Ye ticuı·et ) 

Kaslamonu 
Kır·klıırc li (ve makine) 
Konya ( hnğcılık ve ağaççılık) 

KiHnlıyn (zootekııi ve sUtc;ülük) 

J\lıılatyıı 

1\Iaııi, a (ve iktisat ) 
:\[anisa 

fnnitsa (:t.i1'anti umumiye) 
:Mııı·nş 

M:u·din ( ıwbat hastalıklaı·ı) 

rılorclüı ( bağ ve halıçf' ııelmtlnl'r 1 lnlıı ) 

Rt•yhnn (ve ticaret) 
Hiııob (ve t icnret) 
~i vas 



Nazmi Trak 
!brahim .Arvas 
Mahmut Alpak 

Tahsin Banguoğlu 
İbrahim Necmi Dilmen 

N ai m Hazim Onat 
Besim Atalay 
Avram Galanti Bodrwnlu 

Rıriu Refik Pasin 
Memduh Şevket Esendal 

Nurnan Menemencioğln 
Ali Muzaffer Göket• 
Hikmet Bayur 

Zeki Tarhan 

Muammer Develi 

~uzaffer llkptnar 
Rl7Al Saltuğ 

Nuri Tamaç 
Ballihaddin Kutman 
.l<ikrem Pekel 

Fatih Rıfkı Atay 
H ayrettin Karan 

Şekip Engineri 
He~t Nuri Giintekin 
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Tekirdağ (ve ticaret) 
Y::ın (ve idare) 
Yozgad 

Dil {5) 
- . #,. ~ '.lı":" ... -· • 1 - , "* ... 
•• 1 ' •• 

Bingöl (Türk lisaniyatı) 
Bmdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 

Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Niğde (ve tarih) 

• 

Diplomasi {:t) 

Ağrr 

Bilecik 

!stanbul 
Konya (ve tarih ve maari!) 
.M ani sa (ve maarif) 

DişçiUk {2) 

Amasya 

Tok.ad (ve maarif) 

Eczacılıl: (5) 

l:Jahkesir 

Kru tamonu (ve tlcarcl ve iktisat) 
Knstamoııu (ve kimya) 

Kiltahya 
Tekirdağ 

Rdebiuat ve mcıtiJIIal (3ti) 

Ankarıı 

Balıkesir 

Burdur (ve diplomasi) 
('anakkale (ve mnarif) 

~i 
1 



Asım Us 
(lımıan Ocak 
},azıl Alımed .Aykaç 
Ht>hı:et Kemal Çağlar 
Pcrid CeUl.l Güven 
Salah Cim.coz 
Alımed Şükrü Esmer 
1 fiü·wyin ('ııhit Yııh:ııı 

1\frmed Emin Yurdakul 
Bı'ııııl Arıman 

l•'uau Köprülü 
::5adri Ertem 
. Tnsulıi Baydaı· 
.\lınwt TTııııHli 1'nııpıııııı· 

Feridun Osman Menteşeoğln 
Kemalettin Kamil. 
Cnvid Oral 
tsrnail Habib Sevük 
Kfıınil Kitapçr 
:\' r(·ıııet t in Sadak 
Ht•rik Ahmet Sevengit 
Hıılil Nilıncl Boztepe 

Hii.11tLi Rekit 

H uımhi Bulayırtı 
ı;lrref Tansan 

r-- . __ .._ _ .... , ... 

l·:saıl Uı·as 
Fevzi Daldal 
1 [a.cinı Çanklı 
I•' ah ı· ettin 'l'iritoğh1 
Y alıyn Sezai Uzay 
Rt•fet. Canıtez 
f•\ıt in Güvendiren 
l fi Imi Er geneli 
Avni Doğan 
~lnstafa Abdülhnlik Renda 

ÇornJı (ve maliye ve iktisat ve maarif) 
Diyarbakır 

mazığ (ve maat·if) 
Erzincan (w Mnclı•n miihcndisi) 
lçel 
!stanbul 
Istanbul (ve diplomasi) 
l<ıtanbul (ve diplomasi ve içtimaiynt) 
tstanlınl 
!zmir (vP Jıcl UİyrriJik \'C içtimaiyat)" 
Kars (vr tnl'lh) 
Kütahya 
:\fulatya '(ye iktisnt, lıankncılrk. tic•aı·et) 
Maraş 

Muğl11 (n ·~iftçilik ) 

Iıizo (ve içtimaiyat ve ikt;sat) 
Seyhan (ve ziraat) 
Sinob 
Sivas 
Sivaa (ve i~timaiyat) 
Tokad (ve illaarif ve belediyecilik) 
Trabzon 

Evkaf (1) 

ı >iyaı·balnt 

ll esav işlet-i (2) 

!)anakkale (ve mali:y:e) 
Zonguldak 

ldarts (47) 

.Amas1.a 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir 
Bıı.lıkesil' (ve IDaliye) 
Balıkesir 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
\)anları 

t,..'ıı.rı kn·ı (ve uıaliye) 

.. 



,\1 az hat· M ii firl Kan su 
Atıf 'l'üzün 
J•'nik Asal 
Hahit • ' ağıroğlu 
Aziz Akyürek 
.\li.iııir Hü.'lrev Göle 
.\1 üııi ı· Akkaya. 
.\lı 1' Daymdır 
7-iya Karaınursal 
Jlali•l Onaran 
Eı·wıl Ozoğuz 
llilıni Çoruk 
Alımed Hilmi Kalaç 
l::iadettin l::;erim 
::)ubhi .Artel 
luramın Süreyya Yiğit 
Kazını Okay 
Onıer Bedrettin Uşaklı 
.Mn1talib Oker 
1 Hilet Sağrroğl o 
Hasan Reşirl 'l'ankut 
Kamil Kotan 

ltımail Çamaş 

Tiazinı Tepeyran 
ll üımü Çakır 
J.üh1 ü DUl'uka.n 
Hiileymau Necmi Selıııt·n 

-:\f t~ıne<l All Yöriikcr 
1 [i] ın i Uran 
Ali M:ünii Yeğena 
Zi.ru Başara 
Payık Öztrıık 
Ualih Pekel 
Münilı Boya 
Hakkı Ungun 
~ı rtı tçöz 
Hifnt Vnrifıır 

Kıl~ıııı Gülek 
tsırıııil ~abuneu 

,\yet. Sayar 
V <·h hi Sarıdal 
l{ahın.i Köken 
l•'ni k Kt~rdoğlu 
Hıılılun Sarhan 
J lii s ıı ii Ki ta be ı 

.· 
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Çoruh (ve maliye) 
('o ruh (n ınaal'if ) 

Denizli (ve hukuk) 
~Jazığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve hclediyecilik) 

Erzurum 
Giresuıı 

İlitanbul (ve hukuk) 
!stanbul (ve maliye ve iktiııat) 

İzmir 

Kars 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri ( VP 1 ktisat ) 
Kocaeli (ve hukuk) 
Koç.aeli 
Konya (ve maarif ve maliye} 
KütahY,a 
Malatya 
)fu.l::ıtya (ve çiftçilik) 
Maraş 
Muş 

()ı•dtL (ve ziraat) 

Niğde 
}jo.msun (ve maliye) 
Sams\lll 
!'4nuısmı 

Saıwnm (ve l.ıelediye) 
Seyhan 
Seyhan 
Bi vas 
Tekirdağ 

Tok.ad 
Van 
\ ·au 

Yozgad 
7.ongulıink (ve maliye ve maarif.) 

1 • ) nt ı.~a.i. r to 

.· 

lliii'Pik ( H' lıııııl<ıwılık \'e nwllyc \ ' t' tlcnt·et ) 
Ulrcsnn (ve hukuk ve ticaret) 
Giresun (ve maliye) 
Istaubul (ve hukuk) 
!zmir (ve h u}tuk.) 
Manisa 
:\fanisa (Maliyo ve Bankacılık) 
Muğla (ve Tiukuk) 



lliiı·wyiıı ~anıi Co~ar 

1 lııziııı A1ıf Kııyuı•ak 

l ·' ııııd (.'nltı:ıııuğlıı 

fsmııyıl llukkı Bul1aı•ıoğlu 
ı [aydar Çer el 
Relkis Bfıyl<an 
Hikmet 'l'urhan Dağlıoğlu 

ı\ g-fi h Hı tTI Lcnıırl 

l:snıail Hakkr Uzuııçıı.ı·şılı 
1 lıfzıı·ı·ahıııaıı Haı;ıit n;vmen 
Tııl[ıt Onay 
liny<lat· Oi.inver 
N:ıki.ve F:lgiin 
hz.e1 lll\'i .AykUI't 

.\l!'ttlt' cl ~alıiıı 

llast~ ııe ll gaz 

Eınin lııaııkur 
Ali Kumi Akyüz 
C(•lıil Esud Arseven 
tlıl'Uhiııı .Alı1ettin <iövsa 
Fakihc Öyme11 
Eı·uı t. <.~ rnıı.ı· 

~rhiııw Ynnns 
fl mmıı Ali Yücel 
( 't·vat Dnrı.unoğ-1 u 

Trzeı· Taşkırını 

ıtfi Atuf Kıııısn 
Ali Dikuıen 
~lııhsin Adil Uiıırıl 

. ,\Jihı·i Pektaş 
HHh·an Nafiz Edgi.ipı· 
Hüseyin Ulusoy 
Rc·lim Rırrı 1'aı·ı·nn 

ı fıııııdi Yalınan 

~ıılıiha Gökc:iil 
~ı>ııısa tşcen 
11itnt ı:;ühü Hl<>da 
ı)(•tıı~ct1 ilı Günaltay 
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Urfa (ve maliy~) 
Zonguldıık (ve Hukuk) 

H i 111..1/CJ sa ıw)Jii ( 1) 

lltllll'i/ ( l'J) 

Afyon Karahisar (ve Msyoloji. ,." pl"deA"oji ) 
Afyon Karabisar (ve iktisat) 
Ankara 
,\ntalya (n• ııı·kı-oloji) 

,\ydııı (ve l'edago.ii vt• BtiPhi~· at ) 

Balıkesir (ve milli tarih) 
Bolu 
!)ankı•ı (ve Edebiyat ve tarih) 
Denizli 
El'zurum (ve belediye) 
Eskişehir (ve matbuat) 
Gazian te b 
Hatay 

!çel 
Jstıınhul (pedagoji, içtinıaiyat) 
Istanbul (gilı'l ~ımatlıır ve Şl'hircilik) 

htanbu1 (ve mathua.t) 
Istanbul (ı·oğraiya ) 
J zmi ı· ( elwdiyn t. ) 
İzmir 
1zm.lr (ve dil ve edebiyat) 
Kars 
Kastamonu (ve felsefe) 
Kırklareli 

Kom~eu 
Konya (Jeoloji) 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Ord n ( lwdrıı trrhi~·Ps i ) 

Ordu 
Hanıstm ( Y<' Pdebiya t ) 
Seyhan (ve edebiyat) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 

' -' 
' 

,. 



He~ıı t ı:;:em~wttin Rir(•r 
Enıiıt Ataç 
:-;tt 1 i sP ~\ hıınozoğlu 

Ahmet Kntsi 'T'N•rr 
~ını! KE>ınnl Yrtldn 
F-;nıiıı F,ı·işirg-il 

, \lı ın Pt Oiirı•l 

C\·hi.l :-:>nit ,'irrn 
lsıttt'f l<~ker 

.\!alım nt Nt•tliırı ( liiııdiizalp 
T•'ıııtcl .1ğmh 

t fıısnn F'<>lınıi Atar, 

J\liikl•ıTeın Kal'aağaç 

lı-ııınil Hakkı Ülkllll'n 
Ifanı(li ('elen 
Ziya Orbay 

f•'aik Bııysal 
!•'aik 1-\oyln 
Ahielin Yurdakul 
Halid Nmmıi Jüşıııiı· 
~ını ])ay 
Ilasan Ha kıı 
Bsn.ıl 'l'E>ltl'l i 

Haı;;i ı Döı·(•kci 

lu.Pt Aııtkan 
Kazını Aydal' 
fliisnii Kortel 
~ntlrttin Bpiloııt>n 

Mulıi1tin 'l'aner 
~pvkfıt 'l'orgut 

He•fil< FPnmeıı 
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Sivas 
Tekirdağ 

Trabzon 
lTrfa (ve felsefe, l•rlebiyııt, lıalkr;ılık) 

Urfa (ve edebiyat) 
Zonguldak (ve sosyoloji ve felsefe) 
7-ongnldak (ve iktisat) 

!ıl aki1uı ( .1) 

nireımn (ve sanayi) 

Maliye {16} 

Bolu 
Çorum 
Erurne (ve iktisat ve gümrük işleri) 
Elağiğ ve (İktisat) 
Gümü~ane (ve iktisat) 
lsparta 
İstanbul 
Kastamonu (ve hukuk, matbuat) 
Kastamonu 

Kayseri (ve hukuk) 
Niğde 

Sivas 
Tokad (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
·Trabzon (ve iktisat) 

Urfa 

Mühendisler . (12) 

Ankara 

Eskişehir (ve nafia ve şimendiferr.ilik) 
lı-.par1a 

Istanbul (Elekt.dk) 
İozmir (Makine mühenrusi ve iktisat) 
Kayseri (Elektrik mühendisi) 
türşehir (Ma.lcine) 

Koraeli (Elektrik) 

1 1 



Şevket Ak:y:azı 

A 1Hlurrahman N aci Denıirağ 
Mitnt Aydın 
Hıızi SoY,rr 

Ekrem Demiray 

Ceıuil Özçağlar 

Ali T{enıal • Yiğitoğlu 

C 'eıııııl Karanıuğla 

A hı n ed Sungur 
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Ordu (Makine mühendisi) 
Sivas {İnşaat) 
Trabzon (Şimendifer) 
Urfa (Şimendifor) 

Nafia (1) 

Edirne (ve beden tetbiyesi) 

Nebatat (1) 

Bolu (ve maarif) 

Onnan.C11n.k (3) 

.Amasya 
Muğla (ve idare) 
Y ozgad (ve ikti1at) 

Posta, fclgraf ı·c telefon (1) 

Ali Rana Tarhan 

Ressam Şevket Dağ 

I<;şref Dcmiı·el 

!Iaımn Karahacak 

Hasan Şükrü Adal 

İstanbul 

1l esim. ( 1) 

Siird (ve maarif) 

Scınaıyt (2) 

Kars (Makine) 
Zonguldak (madencilik) 

Siyasi ilimler (1) 

llolu 



Mustafa Fehmi Gerçeker 

lk Ahmed llamid S lgil 
!Jr. nalip Kahraman 
Dı·. Hüsamettin Kural 
Dr .Cemal. Tunca 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Muhlis Suner 
Dı·. Zihni Ülgen 

Dı·. Ahmed Ruhi Yeışilyurt 
Dı·. Refik Güran 

Dı·. :::;adi Konuk 
Dı·. 1\lf. Taliit Simer 

Dr. Akif A1·kan 

l>ı· . Cemal Alper 
Dı·. Mush'ıfa Cantekin 

Dı·. 1 faıncli Berkman 
Dı·. Reı·veı· Kamil Tokgöz 

Dı·. Tiehçet Uz 
Dr. Ihrahim Tali Ongöı·en 

Dı· . Fatınn Mcnıik 

Dı·. ·.Meıııed Ali Ağal<ay 

Dr. M ıı:~.nff<'r Canhulnt 
Dr. Alıduı·ı·alııııan M<'lek 
l>r. ll aHa n V asır Roıııyüı·~k 

l h · .M n lı t sı ı· HPrk<'ı' 
l>ı·. !lalip Ataı; 

lk Hayı·ııllah Dikcı· 
Dr. Hüs(.'yin Hulki f\ıra 
Dı·. lGinıron Örs 

Dı·. Esad Oktay 
Dı·. Tı'ahı·i Ecevit 

lk Fnad Umay 
Dı·. Fazıl Şerefedcli11 Dürg 

Dı· . Radi Jrnıak 
n ı·. Osman Şev ki lndağ 

lk Ali Süha Delilbaşı 

lk \'afer Özclc:i 
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Şark ilimllwi (1) 

Bursa 

J.'abiplil• ( 47) 

Afyon_ Karahisar (Deri ve tenasül) 
Antalya (İç ve zütırevi hastalıklar) 
.c\ııtalya (1ç hastalıkları ve bakteriyoloji) 
An talya (Opera tör) 

Aydrn (İç hastalıkları) 

Ay dm 
Aydın 

Bilerik 
Bolu (Akliye ve asabiye) 

Burdur 
Bıu·sa (Bakteriyoloji va sari lıastalrklar) 

Bnrı:ıa (Operatör ve kadın hastalıkları, doğum) 
Bursa (J [ayati kimya ve mohıryolo,ji) 

Çanlınr 

Çorum. (ve idare) 
Çorum 

Denizli (Opeı·atör) 

Denizli (Bakteriyoloji) 
1> 'niz li (Çoeuk h:ı. talıklaı·ı ve Jıelctliyecj]ik) 

Diynrbıılm (ve idare) 

F.dirnc (İç hasfalrkları) 

Oazianteb (ve dil) 

(Jazianteb (Nisaiyc) 

Oazianteb 
Hi t•cııun ( L~ılıunıt u var ve i ı; lıast alıltlaı·ı) 

!'çel (gö;, hastaltklarr) 
İstanbul 
tst:ınlml (Adli tıp) 
lzmiı· (Kulak, boğar., ı,ut'llıı) 

tzmir 
Kars 
Kastanıonu ( i\ılli tıp v · nınt·ıızi ruhiyat) 

Kirklareli 
Kocaeli 

Konya (T<'izyoloji) 
Koııya (VPI·cnı, l'untgcn ve tarih) 
Kütahya 

Malatya 



Dr. Saada Emin Kaatçılar 

Dı·. T\enıali Bayizit 

T>ı ·. Aziz Uras 
Dı·. Rasinı Ferid '!'alay 
l>r. Vt•hhi Demir 
l>r·. Zeki Mesut Rezeı· 

lk Rniın AU Dilemre 
lk Kemal Satır 

T>r·. nalıa<lclin KökdPnıir 

A ı·if 'ubukı;:u 

Hnlil Naci Mıh<:roğlu 

'l'ayfur Sökmen 
Pcı·tev Btçioğlu 

~efik Özdemit· 

Oıneı· 'faşçroğlu 
?ıfustafa Ulusan 
Merned Şevket Özpazarbaşı 
Osıııan 'T'ıınrr 

Tevfik Temelli 
1snıail Ertem 

Hasan Cavid Belül 
0Iasnhi Erzurumlu 
C'rııın.l Kovalı 

Dnniş Eyiboğlu 

'l'emel Göksel 
Rıılinı Korkmaz 
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1\ıfanisa (Heneve 'l'ıp Fakültesi - I. Sınıf Dahili
ye mi.itehassısı) 
Maraş 

Mardin 
Niğde (0r1oporli -ve Paris'te 
Ordu 
Ordu 

Rize (Mara.zi tcşrih) 

Seyhan 

Rinob (l r, has1alıkları) 

Ticaret (17) 

Ankara (ve iktisat) 
Ankara (ve hesap işleri) 

Antalya (ve ziraat) 
Balıkesir 

Gazianteb (ve Nafiıı işleri ve ziraat) 

Kayseri 
Koıı~·a 

Malatya 
Malatya -
11ıdatya 

Manisa (ve maliye) 

Rize 
amsun 

Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 
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Hul&a 

Adliye, hukuk 79 :.Ml 
1 kerlik 65 Kiınyu saıı:ıyii 1 
Bahriye 3 MaHı·iı' ..J.3 

Bank~cılık 10 ~[akine ı 

Baytar ı l\faliye ı6 

Belediyecilik 17 MühendisiN 12 
Çift~ilik ve ziraat 30 Nnfia ı 

Dil 5 Ncbatat ı 

Diploamsi 5 Ormnncılık 3 
D işçilik 2 P . '1'. '1'. ı 

Eczacılık 5 R<>sim ı 

Edebiyat, ınatbuat ~li Sanayi 2 
l<ivkaf ı Siyasi ilimler ı 

Hesap işleri 2 ı;iark ilimleri ı 

İdaı-e 47 'l'ahipler 47 
Iktisat 10 ' l'i<.'lıl'l't 17 

30R -!55 
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9. Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi [1] 

Biri u ci Devredonb1wi mebus ola.nlm· (29} 

A 1 i Çetinkaya 

lsmet Önönü 
Dr. Mazhar Germen 
Hııcim Çariklı 

CH. Kazım Özalp 
Mustafa Fehıni Gerçeker 
Mazhar Müfid Kansu 
Dı·. Mustafa Cantelcin 
tsmet Eker 
Yuiiuİ Başkaya 

Eınin Sazak 
Menıed Şahin 

Hasan Fehmi Ataç 
J lüsnü Özdamar 
Ccliil Bayar 
.M abmuel Esad Bozkmd 
l~ı·md Özoğuz 
Ahmed mlmi Kalaç 
lk Fuad Umay 
1hl'l1him Süreyya Yiğit_ 
J ~csiın Atalay 

Rnsih Kaplan 
Hamtli Yalınan 
Daıuar Arıkoğlu 

Ziya Başara 
1' ayrk Öztrak 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı !çöz 

,\ fyonkarahisar (I Kaı·a):ıisaı·ısalıip, II : Vl Af
yonkarahisar). 

Ankara (I Jijclime, J 1 : V Malatya. VI Ankum) . 
ı\ydrıı (I : VI Aydın). 
Balıkesiı• (I J Ul'ooi ll :ll l , ()iresun, IV :VI 
Halı kesit'). 
Hnl;kNıiı· ( 1 : Ll Kııı·esi, lll : VI Halıkesiı· ). 
Bursa (I : VT Bm'Sa). 

()onıh ( 1 : Hakkari, ır : V Denizli, Vl 'oı·uh). 
Çonıın (I Kozan, ll : Vl ~·urum). 
('onun ( [ : 1 Çorum). 
Deıı..izli U : Yl Denizli). 
l~skişebiı· ( l : VI Eskişehir). 
nazianteb (1 : \Tl Gnzlanteh). 
Oümüşane (l : Vl Günıüşane). 
lspaı·ta (1 : Vl 1spal'1a). 
lzınir (1. :::laruhan, ll : VI lzıııiı·). 
İzmir· (I : YI lzıni1·) . 
Kar (1 Lazistan, ll : lY Rize, V : Vl Kaııs). 
KaysE't'i (1 : V I Kayseri). 

-Kıl'ldareli (I Bolu, ll : Vl Kırklareli). 
Kocae'li (1 'al'Uhan, II : Vl Kocaeli). 
Kütahya (1 Kütahya, Il : lV .Ak.sal'uy, V : Vl 
Kütahya). 
Maraş tl : VI Antalya.). 
Oı-du ( 1 : 'anik, ll : VI Ordu). 
, 'eyhan (1 : lV Adana, V : VI tlcyhaıı). 
::)ivas (I I Sivas). 
'1'ekiı-dağ (I ebeliheı·eket, ll : VT '1' kirdağ). 
Tra.Lzmı (1 : Vl '!'rabzon). 
Van (I : VI Van). 
Yuzgod (I YUi:gad, Tl Bu.zok, lJl : VI Yozgau). 

1 kinc·i De urodenberi m ebu.~ olwılwr ( 46) 

Nafiz Aldın 
~~sad Uras 

A.ırıa ~a. (Il : VI Amasya). 
Amııı;;ya (II : VI Amasya). 

(J j .Jfı>~l'tlftOl 1 f'!>ki}) IIJ'flert/tı /11/'dt tdC·II iiLl'lJI/.~ ~·t/;. t/ı/ii)ll/1 !Ji)s/u'il' , 
ı 

' • 1 
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l·'ıılilı ltıl'lo Alıı.1 

ı l,ıııııı ıı :\ '·' .1t.i Buı·ı·ıı 

.\1 c•ıııeıl I>Pııı İ 1' 

llt>t't'l ( 'ııııılı·x" 
. \vııi l>oğıııı 

l';ıl;ıt ( )llU,\ ' 

.\ııı-;taf:ı .\lıdülhalik ltc·ndu 
• \liiııiı· <;ağıl 

ıı;-11mılıiıu Tali Oııgiil'(·ıı 

Fuad .-.'\ğı·alı 

Alıdülhak Fmıi 

~ııl'iz T>uııılu 

tz.~Pt Ulvi Aykm·t 
~ı ün i ı· , \kimya 
lsınnil St~hnnru 

ı:ı. İhsan Sökmen 

Eılip Rcrvet Tiiı· 

Eıııiıı lnankur 
,\1 iikf'ı·r<•nı K araağa~ 
Ah med Ham di Dt• n izıuı•n 
Ziyn Kaı·umuı'Sal 

Ml'ınNl Emin Ym'flakul 

Hahmi Köken 
~ükrü Rııı·a!'oğlıı 

!-;leYkel Öı:.liil 
H<ıgılı Aha 

Kii:mn Okay 
Nainı Hazını Onat 
Tevfik J•'ikret Sılay 

:\lustul'a Ulusan 

l~ı ·ı ·clı Pcker 
:\Iahıııud Nedim ZaiJf'I 
Ya~aı· O.zey 

Hızu Erten 

1 fulitl Mt.• rıgi 

!;'n ik ~oy lu 
ı.,ııı:ıil Çaınnş 

JTıısnn f'nvirl nelül 
,\li Zıl'lı 

Ş >nı <ıci t in C: ün u lt U,\' 

('pmil Uylıadın 
1 h ra h i nı A ı·vns 
~lüııilı Boya 
lfnlil Tüı·km('tı 
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Aııkai'U ( ıı : J \ ' Bolu, V : V 1 Ankaı·a). 
Halıkı-sir (Il lCıı·ı·si , [ll Bıılıkesir , 1\' C.'nnnkk.ı 

le, \ ' : VI 11alıkc:-ıil' ). 

Balıkesir ( LJ Kaı·t·si, lll : \'1 BillıkPsir ) . 
Bıırsa ( ll: \'L üuı·sa). 

(,'arıkın . ( lJ Uuıuk, lll : V Yoxgııcl, VI (,'ııııkıı·ı) . 
~·aHkın (ll : J\' (.'aııkırı, V : \'1 Uiı·c·gun). 

<.'unkm ( ll: Y! (,'anları). 

t;onıııı ( I 1 : \' l ('orum) . 

Diyaı·bakır (ll, lll Uiyarlıakır , lV lstaııbul, V, 
\ • 1 Diyarba.lru·). 
ElfLzığ (Il : III lstanlıul, IV : VI Elazığ). 
J<jı·zincan ( U : VI Erzjncan). 
E nmnıtn (II ~aruhuu, lll : YI Erzurum). 
l~skişelıiı· (Il : V Afyon, VI Hakkari). 
ll iresun ( II : III lzmir, 1 V : VI Giresun). 

· Giresun (ll Şarki Karahisar, J LI : ı V ~ch in Ktt
rahjsar, V : Vf Giresun). 
Uircsun • (Il : III İstanhul, IV : Vl Giresun). 

Uüınü~ne (li :lU İstanbul, lV :VI GümüşuııeJ. 
J(; ·1 (Il : VI İçel). 
İsparta (II : VI lsparta). 
lstanlml (II : VI İstanbul). 
İstanbul (II : VI !stanbul). 

İstanbul (II Şaeki Kat'ahisıır, ın ŞE'hin Kaı·alıi 

saı·, IV : VI Urfa). 
İznıi e (Il : VI İzımr). 
lzınir (H : VI İzmir). 

Kırklareli (JI : VI Kırklareli). 
Koc·aeli ( f1 : VI Kocaeli). 
Konya (H : Ili (liresuıı. I V : Vf Koııya ). 

Konya (II :IV Konya.). 
Konya (TI :IV Konya). 
Konya (H :IV Konya). 

Kütahya (11 :VI Kütahya). 
Malatya (II :VI Malatya). 

• Manisa (II Saruhnn, ID Manisa, IV Aksaray, 
V: VI Manisa). 
Mardin (II :VI Mardin). 

Niğde (II- VI Niğde). 
Niğde (Il Kütahya, m: VI Niğde). 
Oı·dn (II : VI Ordu). 
Rize (II :I V Rize, V Çorulı, VI Rize). 
Rize (II :IV Rize, V Çortuı, VI Rize), 

Sivas (II :VI Sivns). 
r.t'ekirdağ (II :VI Tekirdağ). 
Van (II Vnn, ID: IV Hakkarı, V :VI Van). 
Vuu (It : Vl Van). 
1-:ongnldak (II :VI Zonguldak). 

, 
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1\·iinl'ii lhl'rıdeıılnri mcbıt.~ olanl(Jr (!J6) 

1 fııydnı· ('erı,;el 

Jfaliı! Dııyrıık 

nı·. (\•ıııal 'l'lıııc•ıı 

\Ia.vl'(•ttin Kaı·ıııı 

1:-mıuil llııkkı 1:wnc;ııı·şılı 

1 faHan ('cınil ÇaııılH>l 

])ı·. Rrfik Clüı•an 

,\sıın Us 

T•:nıin Alan Toknrl 
01. 1\.iıızını ~eviiktekin 

l•'n7.ıl .Ahınro Aylmr: 

.\ ıı:iz Hanıih 1Jter 
A11iz Akyii.·el: 

~rd<rt Bnloğıın 

Ferirl Pelfıl fliiY<'n 

• \1 i Ran n 'l'aı·lııın 

Halid Onaran 

'J'ahffin f'oşknn 

11rşid Ö;.f:oy 

Nafi Atuf Kamm 
8ııTAh Yf!r~ı 

Ahmed Hameli Dikll\('11 
1ıfuhlis Erkıncn 

Mnttnlip Öker 

Osınnn Er~in 

Kfıni Karaosman 

lı·fan Feı·id A lpııyn 
Hakkı Kılıroğlu 

Zühlii. Durtıl\An 

Cil. Nııci Eldeniz 
Hilmi Ul'lln 

Ali Miinif Yegeıuı 
N e ·ın 1•1 t in Sad n k 

Halil Nihaıl Doz11'JH' 
Daniş Eyiboğlıı 

Hifnf. Varflar 

Numan Aksoy 
Dr. Oa lip Kahraman 

Adnan Meneleres 
Fatin Güvendiren 

Afyon l arahisaı· (TTI :VI Afyon Karahisar). 
.Ağrı (III :V Bııyazrt. VI Ağrı). 
Antalya (III : \Tf Antıılya). 
11alıkes\r (III Bahkt'sir, IV Dilecik, V :VI Bn
lık(ll)ir). 

Halıkı>sir (TTT : Vl Balıkesir). 
Hnln (III :VI Bolu) . 
nuı·sıı (III :VT Dnrsa). 
Çonılı (ffi :IV Artvin, V :VI Çoruh 

Denizli (ITI : JV DE>nizli). 
niyarhnkll' (Til :VI Diyarbakır). 
Elfizığ (ill :VI Elıizığ). 
Erzincan (TIT :VI Erzinr;ın). 
F:ezıınıın (ITT :VI Erımrum). 

fliinıiL,anc (III : VT ni1mfu ane). 
tr,rl (TTT 1. da, TV Mersin, V: YT 1r,el) . 

tstnnhul (III Samsun TV :VT İstanbul) . 
lznıiı· (TU Kars, TV :V Bmdnr. VI Marrlin). 

K:ıstnnıonu (ffi Yo7.gao. TV: \TT Kastamonu). 
Kayı.ıeı•i ( (TTT : VT Knyscri). 

Kırklareli (ITT :V Brz1ırnnı. VI Oircsun). 
Koeaeli (TTI :VI Kocaııli). 

Konya (TIT : VT K mı ya). 
Kiitalıy:ı (TTT .Bursa, lV :VI Kütahya). 
Mıtlatya (III :VI MalAtya). 

Mnnisn (TTI :VI Manisa). 
Manisa (TII : VT M11niıuı). 

1\{aı·ıhn (III :VI M.ırnin). 
Muş (!IT Kocarli. TV : VT Muş). 
~ııınsnn (lTT Konya, TV : VT ~amsun). 

Seyhan (ID :IV f'ehelihereket, V: VJ Scyha.n). 
Roylıım (ill :IV Aclnnıı, V :VI ~('yhan). 
Reybaıı (m 'Mersin, TV Ananıı, V: VT Seyhan). 
~ivas (ID: \TT RivAs). 

Trabzon (ffi flüıuüşaıır, TV :VI 'l'ı·ahzon). 
'rı•,ı h7.on (ffi : VI Tı·abzon). 
Zonımlılak (UI : YI Zoıı~ultlak). 

Antalya (IV :VI Antalya). 
Antalya (IV: VI Bursa). 

Aydın (IV : VI Aydın) . 
Buı·sa ((IVTrabzon, V: VI Bursa). 



Krunal '!'uran 
~aliih C'iıııco?. 

Sadettin Epikmen 
H alil Mcnte§e 

Rşref Demirel 
Ali Dikmen 
"\li Mm:iıffN· Oöker 

Hilmırt Daynr 
Hasan Reşirl Tankut 
Hlisııü Kitabcı 

llı· . Rnsinı Ferirl 'l'alny 
Tiıılflsi Orncoğln 

tsınııil :Mrmrrl Uğnr 
HPsai Brişke11 

Nnzıın Poı·oy 

Rııif Kara<leniz 
J\ hıuell Rnngur 
ITıısaıı Karahacak 
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Isparta (lV :VI İsparta.). 
İstanbul (IV :VI İstanbul). 

İz m ir (IV : VI İzmir). 
1 zııı ir (IV : VI İzmir). 

K:ıt·s (l,V :VI Ankara). 
Kocaeli (IV : VI Kocaeli). 
Konya (IV :VI Konya.). 

Manisa 
M ura~ 
Muğla 

Niğde 

Sin oh 

Ah• as 
To ka d 
Tok ad 

((IV :VI Manjsa). 
((rV Muş. V :VI Maraş). 
(IV : lmnir, V : VT Muğla). 

(TV Bursa, V :VI Niğde). 
(TV :VI Sinob). 

(IY : TI Sivas). 
(IV :VI 'l'okad). 
(IV: VI Tokad). 

Trabzon ((IV :YI Trabzon 
Yozgad ((TV :VI Yozgad). 
Zonguldak (IV :VI Zonguldak). 

Beşinci Devreelenberi nıe1>us ol«nlar (68) 

~re h nıı·(' (}ön e nı: 

1 \rı·~ Tüı·ker 
• \ı·if Dnyt ın 
M U[ltll nı Cl' E ı· iş 
.Mümtaz Ükmen 
lk Tliisaınrt tin K mal 
'l'nyfur Söknıen 

lk Jlıılfı.<ıi Alata:;ı 

ruri flökt pe 

Dr. Rıza fJewnf 
llıl'a.lıiın Ne<'mi Dilmen 

Atıf Akg-iiı; 

[k f.:arli Komıl{ 
fl'l. Xaci 'l'ıııaz . 
Iliimi ı,;ı·g-ctl('li 

Dr. llaııııli Hct'lmıaıı 
Dı·. Falnıa M mik 
Ol. Perlt'v Demirhan 
_ ra kiye J~lgiiıı 

t:iikdi Koı~a k 
(1 J. Zrki Soydcıtıi ı· 
J tamat Öıdaıııar 
Dr. ~lcıuetl ,\li Ağakay 
Ömer Asım ~\ksoy 
Dckit· lüd 'li 

Afyon Karahisar (V :VI Afyon KaralıiHı.ır). 

Aiyon Karahisar (V :VI Afyon Karahisur). 
Ankara (V VI Ankara) . 
Ankara (V : VI Ankara). 
.A.nl<ara (V : VI .Ankara). 
Antalya. (V J,ayazıt, VT Ağl'ı ). 

Antalya (V : VI Antalya). 

Aydın (V : VI Aydın). 
Aydın (V :VI Aydın). 
Aydın (V : VI Mardin). 
Burdur (V : VI Burdur). 
Bmsa (V : VI Bursa). 
Bursa (V : VI Bursa). 
Bmsa (V : VI Bursa). 

Çanakkale (V : VI Çanakkale). 
Denizli (V : VI Denizli). 
Edirne (V : VI Edirne). 
Erzurum (V : VI Erzurum). 
EL"zurum (V : VI Erzurum). 
Erzurum (V : VI Erzurum). 
Erzurum (V : VI Erzurum). 
Eskişehir (V : VI Eski,ehir). 
Gazianteb (V : VI Gaziıı.nteb). 
Gaziantab (V : VI Gazianteb). 
Gaziantab (V : VI Gazianteb). 

J 

' 
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• 
Dı·. Hasan Vıısrf Sonıyürek 
Alımed 1 ll us 
A tı:f Bayındır 

Nu.nıan Mencmencioğlu 

Şükrü Ali Öge! 

Fııldhe Öyıı n 
Hüseyin Calıit Yalc~ııı 

nrııal .\ı·ıııııın 

Ilasan Ali Yücel 
l''uacl. Köpl'ülü 

1 !ilmi Çoruk 
Nll!'i 'l'anıaç 

Faik Baysal 
Hadettin Sf'riın 

Zühlü Akın 
Ali Rıza Ti.irel 

Dr. Osman Şevki ludağ 

Alaettin Tiridoğlu 
\'edit lizgören 
Enunllah Barkan 
l\filıri Pektaş 

. : Isınan Taner 
l:<'nik Kıu·doğ[u 

TMib Ergin 

Haclnlla,.h ıi.i.ney 

Hel i ın Rıı'l'ı Tarcan 
lk Suinı Ali Dilcmrc 
l<'ua<l Siı·ıneıı 

l lüHnÜ ~'ukır . 
Anıiı·,ıl Palıı:i Engin 

Subiha Gökçül 
Mrrne<l Al i Yöriiker 
( 'ıwiJ Oral 
Rr!isHnı. ı)evket Dağ 

.Ali Rıza Esen 
•evtlet Kerim !ncedayı 

ilfitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Rahmi Apak 

gkr m Pek l 

Oalih Pckel 
Sırrr Day 
C'elal Anıt 
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<1i ı·esım (V Balık e ·ir, VI Giresun), 
Giresnn (V : VI Ankara). 
tı-ıtaııbul (V : VI lstanlml). 

lstatı bul (V Gaziant e h, VI İstanbul). 
!stanbul (V : Vl Lstanbul). 

ls tanbul (V ; VI İstanbul). 
hıtanbul (V : VI Çaııkll'l). 
1zmiı· (V :VI !zmir). 

lzınit· (V :VI İzmir). 
Kars (V : VI Kars). 

Kastamonu (V Mariliıı, VI Kastamonu). 
Ka tanıonu (V : Vl Kastamonu). 

Kayseri (V : VI Kayseri). 
Kay eri (V : YI Kayseri). 

Kırklareli (V : Vİ Kırklareli). 
I on~·u (V : VI I< onya). 
I onya (V : VI Konya). 

(V :Maraş. VI Kütahya). 
(V : VI Kütahya). 
(Y :VI Malatya). 
(V : VI Malatya) . 
(V : VI Malatya). 

li ütahya 
Kütahya 

1\Ialatya 
Malatya 
Malatya 
1\Iani ·a (V : VI Manisa). 
.l\Iardin (V : VI Mardin). 

~Tnğla (V :VI Muğla). 
OrJu (V : VI Ordu). 
Rizo (V ErzlU'nm ,VI Rize). 
H ize (V Erzumnı , VI Rize). 

::3amsuu (Y lzmir, VI Samsun). 
Samf:luıı (V : VI Samsun). 
Samsun (V Babkesir, VI Samsun). 

Samsun (V : VI Sruıısun). 
eyhan (V : VI Niğde). 

Siird (V ronya, VI Sürd). 
Siid (V Kırşehr, I Siird) 
Sinoh (V: VI Sinob. 

Sivas (V : VI Sivas). 
Sivas (V Erzincan, YI Sivas). 
Tekirdağ (V : VI Tekirdağ). 
Teki.t·dağ (V. : VI Yozgad) 
'fokacl (V : VI Toka.d). 
'frabzon ((V : VI Trabzon). 
Yozga.d (V : VI Yozgad). 
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Alfmcı Devredenlıeri mcln1s olanlar (89) 

r:ı. ~ihcıt Aııılıııı~ 

HPII<is Daykan 
l,'ı,vzi Daldııl 

Nıırullah E ·ı:ıt Sumcı· 
Agfıh Sn·ı·ı T.~evcn(l 

Yahya !:::irzai zay 
Kasım Gülelt 
Dı· .. Mnhlis Suner 

('pmil Özçağlar 
Celfıl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Y e.~ilyurt 
m. A.~iı· Atlı 
Dr. 1\f. TaH1t Simer 
Rnsuhi flulayırlı 
Reşat N mi ctünteki n 

. Atıf ı aıııçıl 

Dr. Akif Aı·kaıı 
Ali Rıza Eı·eın 
"iUl'i Kayaalp 
1 faytlar f+ünYer 

J>ı·. Behı:t•t lh 
l•'nııcl Balkan. 
'iikı-ü SölmH.msüer 

Ha 1 iııı AU uğ 
1 zzrt Anıkan 

lk A lırlurrahınan Melek 
Şefik.Özdeıııir 
lt'ikr t Atl1 
Bekir Sıtkı Kmıı 
IIauıdi Selçuk 
Ahdülgaııi Türkmen 

Turhan Cemal Beriket• 
Dr . .Muhtar Berker 
Ali Kumi Akyüz 
Dr. Ifayrullah Diker 
• \hmcd ., ükrü E:smer 
nalih Bahtiyuı· Göker 
!smail Hal{.kt Ülkmen 

Vı-. Uüı-ıcyin Hulki 'lll'a 
Rchiıııe Yunus 
C' vat Dnnıunoğlu 
:-)erafettin Knı·acuıı 

Abidin Binlnıya 
Rrza Saltuğ 
Ömer Ta.~çıoğlu 
N ııznıi Toker 

Ankal'a (VI Ankara). 
Ankara (VI Ankara). 
Ankara (VI Ankara). 
Antalya (VI Antalya). 
Aydın (VI Aydın). 

Ballkesir (VI Balrkcsir). 
Bilecik (VI Bilecik). 
B ilecik (VI Bilecik). 

Bolu (V1 Botu). 
Bolu (VI Bolu). 
Bolu (VI Bolu). 
Burdur (VT Burdur). 
Bursa (VI Kütahya). 
Jtnr:-ıa (VI Bursa). 
<.\ımıkkalc (VI Çanakkale). 
Çutuıkkale (VI Çanakkale). 

c;anakkale (VI Çanakkale) . 
(_'aııkı rr (VI Çankırı). 
('unıh (VI Çornh). 
Çorum (VI Çorum). 
Hrııizli (VI D<:>nizli). 
l>enizli (VI Denizli). 
l!:dirııc (VI Edirne). 
Erzincan (VI Erzincan). 
gt•zm·unı (Vt Et•ztırum). 
Eskiı;ıehir ( VJ Eskişehir). 

Uaziuu1eh (VI C:ariaı1tclı). 
UHziantelı (\'I Siird). 
lhrcsun (VI Giresun). 
1 r u ta,,· (VI Hatay). 
Ila tay (VI Hatay). 
llata~' (VI IIatay). 

1 c;PI (VI İçel). 
lçı>l (VI İçel). 
Istanbul (VI Istanbul). 
İstanbul (VI Kastamonu). 
lstanhÜİ (VI İstanbul) . 
lstaıılnıl (VI 1 tanbul). 
lstat)lıul (VT İstanbul). 

! zmir (VI İzmir). 
lzmit· (VI İzmir). 
Kar, (VI Kars). 
Kars (VT Kars). 
Kastamonu (VI Kastamonu). 
Kastamonu (VI Kastamonu). 
Kayseri (VI Kayseri). 
Kayscı·i (VI Kayseri). 

• 

1 



Suat Bayı·i Ürgüblü 
Koı·grl. Kemal Doğan 
Rnhhi Artel 
V t' h bi Bilgin 
Şevki Ergun 
l>r. Ali Süha Delilbaşı 
~adri Ertem 
N asuhi Baydar 
l\leıned Şevket Üzpazarbaşı 

Tevfik Temelli 
Koı·grl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Naliz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Dr. Kemali Bayizit 
W. ~eyfi Düzgören 
Hasan Meııemcncioğlu 
Cemal Karamuğla 

Dr. Vehbi Demir 

liamdi f;larlan 
Kemalettin Kamt1 
Naşit Fırat 

Salahattin Çam 
., em sa İşçen 
t!eınil Atay 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Nuznıi Trak 
.Muammer Develi 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Koval'ı 

alise Abanozoğlt1 
Faik Alımed Barutcu 
Temel Göksel 
Ncemeddin Sahir Sılan 
Hüseyin Sami Çoşar 
Razi Soyer 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ziya Arkant 
Ralim Korkmaz 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Jifizıın At.ı:f KuJl:lcak 
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l"ıysrri (n Kayseri). 
1\rrklarcli (VI Ağrı). 
h.rıeal'li ~\'I Kocaeli). 
Koııya (VI Konya). 
Konya (VI Konya). 
Kütahya (Vl Kütahya). 
1\.iitalıya (VI Kütahya). 
Mulatya (VI l\Ialatya). 
Malatya (VI l\Ialatya). 
1\Ialatyu (YI Bitlis). 
l\[ani<ıa ( \ 'I :Manisa). 
i\Ianisa (VI Manisa). 
1\'f:ıuisa (VI .A fyoıı Karahisar). 
[araş (VI .Maraş). 

Mardin (VI l\Iardin). 
Mardin (VI Mardin). 
Muğla (VI !uğla). 

Urdu (VI Ordu). 

Ordn (Vl Ordn). 
Rize (VI Rize). 

amsun (VI Samsun). 
Seyhan (VI Seyhan). 
Heyhan (VI Seyhan). 
Sinoh (VI Sinob). 
'ivas (VI Sivas). 

Sivas (VI Sivas). 
1\,kirılağ (VI Tekirdağ), 

To ka d (VI Tokad) . 
Tokıı<l (VT Tokat!). 
'I'olnıJ (VI Tokad). 
'I'rahzon (VI Trabzon). 
'rra hz oH (VI 'l'l'a bzon). 
TrııiJzon (VI Edirne). 
Tunceli (VI Bingöl). 
Urfa (VI Urfa). 
ll'fa. (VI Urfa). 
l1ı·fa (Vl Sryhan). 
Yozgacl (YI Yozgad). 
Yozgad (VI Yozgad). 
Zonguldak (Vl Zonguldak). 
Zonguldak (VI Zonguldak). 
Zonguldak (VI Zonguldak). 

• 



tsrııa.nl Hııkkı Haltııı•ıoı!lu 
D ı• . Ah ııwcl JJ fı nı i ı ı Nt• lg-il 
Ali 'J'a~kapılı 

Suad Yurılkonı 
Rıfkı Rı•fi k Pıısin 

I 1 üsıııııt'l tin 'T'ugac; 
Zt>ki 'l'ııl'lıaıı 

Ali h.Pıııal Yiğitoğlu 

Mdn·nı·p ,\k ·olt•y 
Hıfzı Oğuz BPk<ılo 

Raşit Biir •kei 
Al'i f Ç'nlıuktu 
Milıal Kıı.nıoğıu 

llıılil Nari Mılıı:ıoğlu · 
Ziya Yörük 

Ilikıııct Turhan Dıığlıoğl n 

nı. R •fet AJpınan 
IIulusi Küı:ükler 

IJikınet Oıınt 

AJ1ıneı1 Bsen 
Tahsin Banguol!ln • iiiuhtar Eı·tan 

Bülent Osnıu 
Ilasan Şükrü .Aı1al 

Hrfzll'l·ahıııan Ra-şit Oynıen 
Şekip Bn"'ineri 
Aziz Dırru 

Sadık TaJısin Arsa ı 
Saltthat tiıı Batu 
Atıf 1ııan 

Hasan Akdoğan 

Dr. emal Alper 
Naim Atalay 

Faik Asal 
Naili Küçüka 
Dr. ServE>r K!lınil Tokgöz 
O man Ocak 
Kemal Şedele 
.Jenıecl Edip Ağnoğullm·1 
Ekrem Denıil·ay 
l\lalımut reel im ( H.indüzaıp 
Hasan Kiı;ioğln 
lhsan Yal~ın 

B ,h~el Kemal ()ağlar 

Fe:Vzi TT alfegil .. 
Yavuz Ahadan 
Ccmil Said Barlas 
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Afyon Karahisar 
Afyon Karah]sar 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Ağrı 

Ağrı 

Amasya 
Amasya 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 

Aydın 

Bıılıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
ilingöl 
Bitli.cı 

Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Burdu-r 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 

Çoruıu 

Çorum 
Çornm 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Diyarbalor 

Edirne 
Edirne 
Edirne 
fi.ilô.zığ 

Elazrğ 

l<Jrzincan 

Erzincan 
Eskişehir 

Oazianteb 

l>ı·. Muzaffer Canbolat 
N<'f'l11 i Ostcn 
.\yel Flayar 
Recai C liiı·rli 
('ııhiı· Rc·lek 
Ali H('~ııt fliiksirlıın 

A ı i ~clfnım I>eVI'iııı 
c ll. E.nıh Durukun 
f f ıısııne Ilgaz 

f)r fik Tugay 
JGızım Ayda L' 

(\>nı il Tüzemcıı 

< 'pJ~I Bs~ıtl Arseven 

1 >ı. llalilı Ata~ 

ı~erit IJ anı al 

\'ch bi Ha rrdal 
i\lünir Birsel 
Esut ~ınar 

Bkl'em Oran 
ı >ı·. Kamı·an Üı-s 

Ol. Hasan Durudoğan 
Dr. Esaa Oktay 
llaıııdi ('elen 
Dı·. Fnhri Ecevit 
Ziya Orbay 
'Przeı· 'l'aşkıran 

Muı:ıtnfa Kemal Şatıt• 
1\Iuhitliıı Taner 

f•'ıwl (iobanoğlu 

l''tıik Selen 
f)rYket Torgut 
11ıı·ahim 'ruran 
Ol. Müı·sel Raku 
lk Fazı! Şereft?rlfliıı Büı·ge 

Rı:fil< Fenmen 
, erlaıl Pek 
Mulısiıı Adil Binnl 

Reduel Çunıl'alı 

Dı·. Hadi lrınak 
Jlul ki KMagülle 

, 'alahaddin Kutınan 
1 lfıınid Pekcan 
Üıneı· Bedrettin şakl1 
D;·. C'afer Özeiçi 
1\<'ınal , 'ayıu 
1 smail Ert em 
Dı·. S~ada Emin Kaatçrlar 

Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 

Gümüşane 

Hakkari 
Hatay 
Hatay · 
Hatay 

İçel 
1sparta 
İsparta. 
İstanhul 

İstanbul 
!stanbul 
!stanbul 
İzmir 

!zmir 

İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
T astarnonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Kayseı·i 

Kayseri 
Kırşehir 

Kırşehir 

Kıtşehir 

Kn·şehir 

Koca:el·i 
Kocaeli 

Kocaelıi 

J(ocaeH 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
falatya 

Malatya 
Manisa 

Manisa 

' 
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Halelun ~arİlan Manisa Behçet 'l'ürkay iird 
Peyımiiah Uslu 1\lnııisa Dr. Bahnddin Kökdemir Hiııob 

Ahmet Ilaatıeli Tanı)ıuar Maraş İsmail Habih .. evük Si no b 
Ahflullah Yaycıoğlu Maraş !smail Hakkı Başak Sivas 
Dr. Aziz rus Mat·din Kilmil Kitapçı Sh· as 
Lul fi Ülkümen I arelin Reşa L Ş em set Lin S irer :.i vas 

Peridhn Osınaıı Menteşeoğlu Muğla Ahidin Yurdakul Sivas 

Kaınil Kotan Muş Emin Ataç '11 kirdağ 

Av ı·aın Onlaııt i Buflrumlu Niğde Sa br i Çelikkol 1'okad 

Rifat Dolunay Niğde Refik Ahmet Sevengil Tok ad 

J lihıryin fusoy Niğde l\1. Hüreyya Anamur 1'rabzon 

ı· . Zeki Mesut Sezer Ordu 
Lutfi Yavuz Trabzon 

Muanııner Yarımbıyık ı ı·cln 
J &ı ·an Üç öz Tunceli 

Tahsin Bekir Balta Riz<' 
Kazım Beı·ker rfa 
E~ad Tekeli Urfa 

r aımhi Erznnımln Sanısun Suut Kemal Yetkin rfa 
ail Öztuzcu , amsun Mahmut Alpak Yo?.gad 

Keıııal 'elik Soy h n n Yusuf Duygu Karlıoğlu Yozgad 
lk Kemal Satrr Seyhan Alı ın et Gürel Zonguldak 
• affet 'l'uncay Riil'(l Şeref Tansan Zonguldak 

M1üıtelif DeV?·elerde melm.~ olanlm· (32} 

Muzaffer .Akpınar 
Pertev Etçioğlu 
Süreyya Örgeevren 

li'alırettin Tiritoğlu 

Memdulı Şevket Esendal 
Feridun Fikri Düşünsel 
F tbi Okyar 
ı\ h med Münir Ernan 
Muhittin Baha Pars 
Ahf '!:'üzün 
l<Jyüb Sabl'i Akgöl 
Rüştü B~kit 

Şeref Uluğ 

Sahit Sağıroğlu 
Raif Dinç 
Münir Hüsrev Göle 
Refik Koraltan 
c:ıı. Şefilc Türsan 
Ul. R fet Bela 
thrahim A lôettin Ht-ivsa 
Gl. Kazım Karabekir 
ll ilsnü Kortel 
Zilıni Orlıon 

İbrahim Tolon 

P.alıkesiı· (JV, Vf Rıı.lıke ir). 
nalikesir (lV nahkesir). 
Balıkesir (ll l :ıı·esi, IV Al<saı·ay, V Ralıkesrir, 
YJ Bitlis). 
Balıkesir (DI, VI Bahkesir). 
l~ilecik ([V Elilziz, VI Bilecik). 
Hingöl ( ll Deı iııı, VI Bingöl). 
Bolu (T, JL 1stnnbnl, lll Gümüşane V, VI Bolu). 
Bmsa (H Bursa). 
Bursa (I Bursa, V Ordu, VI Bursa). 
Çoruh (I Kayseri, m, IV Rize, V, VI Çoruh). 
(_'oı·nnı (1 Esldşehir, V, VI Çoruıu). 
Diyııi'!Jaku· (III, V, VI Diyarbakır). 
Diyaı·hakır (II Diyarbakır, VI rfıı). 

Elfızığ (li Erzincan, VI Elazığ). 
Eı·zuı·unı ~IT Erzurum, V Zonguldak, Vl Rize). 
Eı·znrum (II, VI Eı·zuruın). 

lı,:el (1 : IV Konya, I İ!:el). 

lçe'l (V Denizli). 
fstanbul (I lzırıir, lT V, VI istanbul). 
lstanbul (Ili Sivas, IV Sinob, VI !stanbul). 
Istanbul · (I Edirne, ll, V, VI İstanbul). 
Lstanbul ·(lll Zonguldak). 
Kaı·s (I Eı·zurum, VI Kars). 
Kocaeli (ll, lll, VI Kocaeli). 



(tl. Ali Fuad Cchesoy 
Ilfılet ağıroğlu 

Orgrl. J zzeddin nlııılaı· 
Hazi m Tepeyran. 
Şevket Akyazı 

Süleyman Necıni Selmen 
:;\Jitat Aydın 
\'"usuf Ziya Özen~i 

Konya (J, ll Ankal'a IV : VI Konya). 
~1 alatyn ( IJ Erzurum). 
Muğla (Il Aychn, Vf Muğla). 
NiKdP (II, VI Niğde). 
0l'du ( 1 Ir, IV Ordu). 
.Saırumn (ll Canik, Vl Samsun). 
1'ı·ahzon (II, lil Aydm, V, VI Tı·abzon). 
Zonguhhık (Il, YJ Zonguldak). 

·-.....-e>t!t -<@et~--



10. İnhii.al eden Mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

Yedinci Dev:reni:n Fevlm.lade Içtiın.a.uı.da. ölüm suretiyle ki ceman 8 Mebusluk inhilal 
1 i istjfa, 1 i intihap mazbatasmm redıdi ve 6 sı etmiştir. 

A. Istifa edenler 

Çankırı A vııi Doğan (Tiiııinci uınnıııi Mü-
.fettişliğr tiiyini ' ılolayıı;iyl ) 2. vn. 194,3 

B. lntiltap nıa$batası ı·eddolmımılal' 

Yedinci lntilıa.p Devresinde Samsun me
buslu.ğuna seçilen Nasuhi Erzurumlu ilıa.k

londald, Mazbatalar Tetki~ Encümeni mazba.. 
taAmwı Heyeti Umıu.mıiyesi'nin 30. VL . 1943 ta
rihli toplaıntısmda yapılan müzakeresinde: 

«Mumaileyh 1932 yılmda Birinci Tümen 
Askeri Mahkemesi tarafından Türk Ceza ka.. 
nununun 346 ncı maddesi demietiyle 343 ncü 
maddesinin bminci tıkrasma tevfikan üç ay 

müddetle hapi~ cezasm.a mahküm edilmi.ş ve 
bu hüküm Askeri Temyiz Mahkemesitnce da
hi tasdik edilerek katiyet kesbatmiş olduğu 
gibi sahtekarlık mahiyetinde olan bu cürü.m 
hem Teşkilatı Esasiye, hem Mebus Seçimi 
kanununun Mebusluğa mani saydığı suçlar. 
dan bulunduğu:. neticesine va.rıldığmda.n ou 
zatm intiha.p m.a.zbs.tası reddedil~tir. 

c. Olenle1· 

Bolu Fethi Okyar 17. V . 19J3 
Kayseri Sadettin Serim H. rx . 19±3 
Konya ~Insta:fa Ulusan :.?~.III . 19-1:3 
Samsun "üleyman 1ecrni elmen y . 1g.:ıa 
Sivas Ziya Ba~ara IX . 1943 
Van IIakkr Ungan IV .1943 
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Ç. Seçı1enler 

Fevka.lide lçtima. zarfmda inhilal etmiş 
olan Bolu, Ça.nkırı, Konya, Sa.nı.sun ve Va.n 
Mebuslukla.ruuı. yeniden seçilenler ile bun.la-

nn mazba.ta.J.a.rının tasdik tarihleri iloŞ&ğıda. 

gösterilmiştir : 

Bolu Korgl. Abdullah Alptoğan 1!5 . IX . 1943 
<.'ankırı Bt'hiç; Erkin 15. rx . L9.:t3 
I onya Fatin Gökmen 17. IX . 1943 
Saınslln f'eınil Bilsel 111 . IX . 19-1-3 
Samsun İhsan Ezgü 15. IX . 1943 
Van Niharl Berker 15. IX .1943 

l ayseri ad ettin. S l'im ve • i vas Ziya Buı;ıarrı 'mn yeı·lrri açık kalıruştır. 



F'fl'krrlriilr lçtimrula. Rrçi7r 11 Jfebuslamı l'e.,-im t•r fr'J'r·iimri lırıllc 1 ·i 

Korgl. Abdullah Alptoğan 
BOLU 

1878 de Taşköprü'de doğmuştur. 
Harp Akademisinden mezundur. 
Fran ızcaya valoftır. Askerlikte 
ve idarede ihtisas1 vardır. Evli 
vP 2 çocukludur. Umwni müfettiş 
ve Korg nerallıktan emekli idi. 

Cemi! Bils I 
SAMSUN 

1879 da Şam'da doğmuştur. Hu
kuk fakültesinden mezundur. 
Fransızcay:ı. vfıkıftlr. Devletler 
Hukukunda ihtisası vardır. Evli, 
2 çocukludur. İstanbul Üniver i
tesinde Rektör ve Ördinariyü 

Profesör idi. · 

Bchiç Erkin 
ÇANKIRI 

1878 de İstanbul'da doğmuştur. 
Harp Akademisinden mczundur. 
Fransızcaya valoftır. Askerlik ve 
diplomaside ihtisası vardır. II ve 
III. Devrelerde Nafia vekilliğimle 
bulunmuştur. Vişi Büyük Elçisi 

idi. 

İhsan Ezgü 
S. MSUN 

187fi de İstanbul'da doğmuştur. 
Hilkiye ve Hukuktan Jne"tW1dur. 

Hukukta ihtisası vardır. Evli. 6 
çocukludur. Temyiz Mahkemesi 

Birinci Reisi idi. 

Fatin Gölonen 
KONYA 

1878 de Akseki'de doğmuştur. 
MedreEc ve Darüliünün Fen Fa
kültesinde okwnuştur. Arapca, 
Farsca ve Fransızcaya vakıftlr. 
Matematik ve astranomidc ihti
saı~ı vardır. Evli, 2 çocukludur. 
Rasathane Müdürü ve Profesör 

idi. 

Nihad Berkcr 
VAN 

1875 de Moı·a Yenişehlr'de doğ_ 
nıuşt ur. Hukuktan ınezuııdur. Hu
kukta ihti. ası vardır. Evli, 2 ço
cukludur. Teınyiz Mahkeıne i C. 

Başmüddeiumuınisi idi. 





ll. İzinler 

P'evlml&.de lçtima. zarfmda aşağıda göste- JlliŞla.rd.ır : a. . 
rilen üyeler, Umumi Heyet ka.re.riyle izin al- ı 1 

Antalya Ta~·fur ~ökmcn 1 ar l\lmwretine binnem :w. I,. . 1 !J-1:1 

Anhılya 'I\ı~·f tıl' ii k men ]fi gün > » !l. nı . ı !14!3 

Bnbkesir ~knll'd Dt' m ir ~ ay ll astı\lığııııı » H. \ ' . ı n .ı:~ 
Ba·hkcsir ~ll'llll'd Demir 

•) Hr :» » :?:L YI . 1H43 

Bnbkesir Y niıra Sezai Uzny l il,\' » » 26 . III . ] !J4!~ 

Balıkesir Yıılı,,·a Se zni Uzar 1 ay » » !1. IV . ın-ı;~ 

Bolu J•'l'l h i ()kyııı· 
•) 

ll,\" » » :W. Ili . J H-t3 

Huı·sa T'ıı ı i ll Uüvcntliı·cıı uy » » n. Yll . lfl.J.3 

(,'ııııakkale . \t ıf Kıınıı,:ıl 2 ııy ) » ~3 . VI . ı n-ıa 
~·o n kın Tııliit Ontı,\' ı:; giin » » :!3 . YI . HI-!:) 

<.'onun H nsan Akdoğan ı Uj' ) ) !J. nr . l!l-1-:l 

(' ()l'lllll Jial)n n Akdoğan l!i g-iin ) ) :.!a. Yl . 1 !l-!:3 

('orum I sınet Eker ıı~· )Jazcı·ctin · ~ 1-L \ ' . ın.n 
Denizli Faik Asal :W gü u ) » :.!li . lll . uı.ıa 
1 )(oıı i zli \-wmf Başkaya :.! il,\' ll astıılı<hna » :?ti . ll[ . ı fl-l-3 

Denizli \"nsnr Başkaya •) a.r » » H . \' • 1 n-ı: ı .. 
1 kıtizi i Yusuf Başkaya ~ fl,\' , » 33. VI • 1 ~143 

Denizli lh'. Hnındi Berkman a~r » ) :W . III . 1 !1-I:J 

1 >i :varhakrr Rüştü Bckil l:i ~ün » » 1-L V . ı !1-1-:J 

Di.nıı·hakır lk timılı im To li ()ıı~iit·cıı 1 <1_\' ıHıızcreline » !1. YIT . l!l.J :l 

I<;ı·zincaıı ı<' eyzi Ilalfegil 1 ay ~ ., 23. YI . 1 !1-l-3 

Eı·zurum Ho if Din ı: -ı. o gün » » !1. TV . l!l-!3 

Eskişehir l staııuıt Üzduınaı· ]5 • ün » » !) . \'ll . Hl-13 

( ıaziaııtch lk ;\fcnwd Ali ... \ ~akn)' ı ll~' ... ... 23. I\' . 1!14>1 

ı:iı·ı•sun ) ı ii ll i ı· .\kk ııya :! H,\' Hastıılığına » :.W. HT . 1!1-1-:3 

1 [atny ,\hdülırani Türkııııın 1 fl,\' Mn zeretine ... HO. ı\' . 1 !14 'l 

f 1 ll f U,\· ,\ hdülgaııi Tiirknıcn 45 giiıı » ) ~3. YI . ı ~).t:J 

l stanlıul ~ıı ıutı Ci nıcoz :! ny Ihıst ıılıjhna ) ~~. \'l . 1 !l-l-!3 

Jst :ınhul ~[('lll('d B min Ynrdaknl 2 ll~r » ... H . ,. . J !l.J.:~ 

1 st aıı h11l l\lrnwd B min Yurdakul 2 11.\' » » 23. Vf . 1!'143 

Kors Şe ra (ettin Kanıcan J HY » ) n. vn . Hl-1-!1 

Kars Dr. R Ml Oktay 1 ar :\In ıe retine ... 26. TTT . Hl.ı3 
Kastamonu .l':iyıı OrhR.\' 2 8,\' H as tn 1 ı ğınıı » ~li. HI . 1 !1-J.H 

1\a,\'sl'ri :-ltıdı•ttin Rerinı 1 n~~ ) » :w. IIT . 1 !1-t.:{ 

Ka.\·~ed ı4:ıdı•tt in RPı·im · ~ il,\' » » ~:L \'] . ı !l·+:l 
Kıl'l<lnl'eli lk J;'mıtl t Jnll,\' :.!!) gün :\hı Zl' ı·c t i ıw » 30 . lY . 1 n-ı:l 
KOll,\'<1 .\hmcd Ha md i Diknı en ll,\' Uııst nl rğınıı » :W. lll . ı !l.J :ı 
1\ (llı~·a .\lııned Hııındi nikm <>n ı ~~~- Mıız('l'etiıw » 23. \ ' 1 . ı n-ı.:~ 

Kiitııhyn ~uclı·i ~~rtrm ı ııy Aaxtalığınn » .,., 
-·) . \'1 . l!l+:l 
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l\ralutya K·•ınal Saym 1 ny l\f azeret i n c » 26. III . 194:~ 

1\Ialatya Te,·fik Temelli ı ay :. » 23. VI . 1943 
l\fnnisa K fı ıı i Karaosman 3 hafta » » BO. IV . Hl4-:~ 
~lıııı isa Kiiııi Kaı·aosman ~5 gün Hastalığına » 14 . V . 1943 
:\Tııraş ~\hdııllah Yaycroğlu 20 giin » » !1. V ll . 1H4:~ 
~tuğla LI üsnü Kilalıcı 1 n,v » » :l:L VT . ı !'14:1 

Mnğla F't-ridnn Osman ~ 1 <'ll t ı·~ı·nğl u ~o g'Üil » » !1 . VH . Ul-!::1 
)[nş lfııkkr Krlrcoğlu 2 ay » » 26. III . 1943 
1\Iuş Jlııkkr Krlıroğhı 2 ay » » ')" 

.:Jı..J. vı . 19J.3 

Niğıir Halid l\Trngi ay i\T azPrPti ne » 9. IV . Hl-!3 
Niğdl' l•'ıı il\ ı-;oylu <l,Y » » 26. lll . l H-t-:~ 
ı:;amsun H ii '"~·man Neı·ıııi , 'rlmPn :! a.v Ila st alığına » ao. IV .. . 1943 
Sryhan Daınar Arıkoğlu l,!l ay Mazereti ıli' » n. IV . 194:3 
Seyhan Rulahattin Çam :! ay » » 9. IV . 1943 
SeyhRn Salfıhattin Çam 2 ay Ila st a lrğrııa » 2:l o VI . 19..J.3 

iird Ressanı Şevket Dağ 1 ı:ıy Mazeretine » 9. VII . 19-J.:J 
, ivas Kilmil Kilap~r 1 ay Hasta! ığına » :l3 . VI . 1943 
Si \'llS Isınail Memetl ğnı· li) gün » » 9. VII . Hl43 

Tekirdağ Ehı'm Pekel ay Mazrretinc » 30. IV . 1943 
Tı·ahzon 1\•ıııt·l < :ökscl 1 ay :. » !l. IV . 19-4-3 
Van ?ılilnilı Boya 1 8~' 1 faslalığıııa » 14. V . 1943 
Yan Tl akkı Uııgan ~ ny » » 26. HI . 19.J3 
Zon~ultlak .\ hınt'fl Oürel 12 g-iiıı :\1 azerrtinc » 14. V . 1!)43 



12. Teşrii masuniyet 

Fevka.lô.de lçtima za.rfınd.a teıpii masuni
yetlerin.in kaldıııılmae ba.his mevzuu olan 

zatlar hakkında. tatbik olunıı.n muameleler 
a.şağıda gösterilnıittir : 

Kocaeli 

'o ruh 

( 'oı·u nı 
n('nizli 

D('lıizli 

tstnn hul 

Kiitnlıya 

Mn.ı·din 

'l'okad 

A. V 1 net Deut·edPIL lmlaııltu' 

Ali Dikmen lleyanname vermemek Encüıneııdedir. 

ll. I!l't•lwUide lçtima esna.mula gc1rn1er 

Aının s Mııtbuat kamııınııa mııhalif Takibat irrasınm Devre sonuna 
hareket bırakılmasma 12 . vn . 194:3 ta

Dr. C'eınal Alper Vazife ırasında tahkir 
ı·ihinde karar verilmişth•. 
}~nrüınendedir. 

~Rili Küt;ük:ı. .Memlll'iyt't ''azifesin<ll' ihmııl Tnkihat İcrasının Devre onuna 
hımkılmasma ]2 . VII . 1943 ta
rihinde karıır Yerilmiştil·. 
Eıwüıııendediı·. Naili Kü~iikn 

Hüseyin ('ahil. 
Yni~ ın 
Mi Rliha Dclil
ha~n 
Dr. Aziz ras 
Refik Ahmet 
~evengil 

U~ulsiiz sarfiyat 

'ra h ki ı·. 
Tnhkir 

En Ünıt'ntledir. 

Enf'ümcnd lir. 

V azi [eısini suiistimal Encünıcndedir. 

Matbuat kanuınnıa muhalif ha- 'J'akihat i •rasının Devre sonuna 
re ket hırıtkılmnsma ] 2 . vn . 194a ta-

ı·ihinıle knrar vel'ihniştir. 

--.-il >-8~tiiil---



13. Sayın üyeler tarafmdan Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

.1. Diya.rlntlo/1" - lla/,,,11, 

Diyarbakır - Batman demiryolunun 28 . 
VI . 1943 taribinde yapılan açılma. töre
nine Büyük Millet Meclisi n.a.mına ~irak 

dnnir!JIIIIIIıl/11 11{'1111111 liit"PIIi 

etmek üzere Heyeti Umumiyenin 18 . VI . 
1943 tarihli inikadında kura ile aşağıdaki 

.aa.tlar seçilmişlerdir: 

IT atay 
Jıniı

Kır·klareli 

Muğla. 

Hinop 
'l'ekirdağ 

Tunceli 

.Ali !)clhun Dev-riııı 
SM1<'tt in J~pikıııerı 

Zühtii Akm 
Cemal Kaı·arnuğla 
f"lnı H i 1 H sı b i lı Rt>vük 
('enıil ' ybadm 
lfasıııı Ü<:öz 

Bu zevaatta.n Cemil Uubadın (Tekirdağ), 
Sadettin Epilonen (İzmir), Cema.l Kan
muğla (Muğla) mazeretlerine binaen gidemi
yeceklerini beyMı eylediklerinden yerlerine 
Heyeti Umumiyenin 23. VI. 1943 tarihli top
lantısında Mihal Kayaoğlu (Ankara), Fuad 

Çobanoğlu (Kırşehir') ve Refik Ahmed. Se
vengil (Tokad) seçil.niliılerdir. 

Bu Heyete Riya.set Divanmdan Reisve
kill Dr. Mazhar Qerm:en (Aydm) ile Katip 
Naşit Fırat {Samsun) katılmışlardır. 

ll . BrynPlmilr7 Parlôuı • nlo~or fti, ·lifji '/'iii'/; r:ntJIII 

Beynelınilel Parlamentolar Birliği Türk 
Grupunu teşkil eden zevat 21 . IV . 1943 
çarşamba. günü saat 15,30 da Seyhan m~busu 

General Naci Eldeniz ']n Ri yasetinde toptan
m~ ve yeni lda.re Heyeti seçimi yaprlnuştır. 

ld(lre lfı yı li 

Re is 
Reis Vekili 

» , 

Mn hasebeci 

Seyhan 
fstanbnl 

:: Toknil 
'ornh 

Kii tihi Umumi : Eluztğ 

Aza Bilecik 
:. tstanbul 

Malnty:ı. 

Niğde 

01. ~Uf·i L·ilth•niz 
Ziya Kat·aıııurı-ıal 
Nuzıın Poroy 
~lazhar l\li.il'id Ktııısu 

l•'azıl Alımed Aykııç 

KAsım Oülek 
Ahmed Şiikrü Bsıner 
Mihri P ktaş 
Rsısim Fcdd 'ralay 



Ağrı 

:. 
:. 

Ankara 
Antalya 

:. 

Aydın 

:. 
l3olu 
Burdur 

Bursa 
(}o ruh 
Denizli 

» 
Ediı·ne 

Eı·zuruın 

:. 

» 
f:aziıınteh 

( /iı·esun 

» 

f:iinıii~llllC 

» 
lı:ı>l 
1sp:ıı· ı n 
t ~tıı ıılnı L 

» 

» 
» 
» 

lzınir 
» 
» 

K n·ld n 1'l' li 
» 

Kocaeli 
Konya 
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Halid Bayrak 

Rıfkı Refik Pasin 
lk 1 lüsanıct Un Kural 
Falih R.ıl'kı tay 
~nı·ullnh Esai Sunıı>ı· 

1 >ı-. ('e ınal 'l'tııı<'a 

Dr. :\hızhıı r Ucı·ııa'ıı 

. \tl ıı a ıı ;\lı•ıHl'<'t·c•s 

Hasan l'<'ııtil <.,'amhel 
llmılıinı ~CPıni l>ilnıcıı 

.\tıf Akgüı~ 

Asını Us 

Dr. lfıuncli Bcıdmuııı 

gınin Aslan 'fokad 
lk l::i<'ı·v •ı· Kilmil Tokgöz 

l>ı·. Fntııın ~leınik 

. \ ziz Ak,,•üı·rk 

(ı ı. Prrtev Dt>mirlı ıııı 

~akiy Rlgün 

Bc•kiı· Kal li 

.\.\·rı Sıı?Hl' 

( :1. t hsıın Riikınen 
(':ıhiı· Srlt>k 

Eılip Hrı·wt 'l'iiı· 

f<'pı·id <'rl:11 c:ii\' l'tı 

Keııı:ıl 1'ıının 

( 'elftl Esaı1 A ı·sı•vı•ıı 
Atıf Barıııdıı· 

Hıılfıh Ciıneoz 

ııHlilı Dahtiyar <Wiwr 
lhrahim Alal•ttin (lövsa 

llenal Arrımııı 

J 1 alil Meııtcşe 

flasıııı Ali Yül'el 
Xıı fi Atnf Kansu 
Dr. Fuau Uınay 
~alah Yargı 

Ol. Ali Fuad Cebesoy 

Konya 
:. 
» 

Kütahya. 
» 
:. 

Malatya 

Manisa 

» 

• 
Mnmş 

» 
» 

1\f ı:ml i n 
» 
» 

rdn 
Rize 

» 
» 

!:iamsun 
Rı> yhan 

» 
Ri no b 

Hi vas 
:. 
:. 

Tl'kirdağ 

'!'ok nd 
» 

Tı·nbv..on 

» 
» 

'rnnrcli 
ı·fn. 

Zonguldak 
» 
:. 

Ahmed llamdi Dikmen 
.\li )fuzaffer Göker 
,\li Rıza. Türe! 
lk Ali , iiha Delilbaşı 
.\ l:iettin Tiritoğln 
Yedit Uzgören 

:\lnttalih Öker 
Hikmet Bayur 
l~ıılv:ııı . ariz Edgü 't' 
J lıılduıı Sarlıan 

Rıısilı l aplun 

f f usa n Reşiıl Tıuıkut 

Ahmet Hameli Tanpınar 
1 da n Ferid Alpaya 
Rızıı Etten 
rTnsıuı • Ienrmencioğln 

~elim ıı·ı·ı Tarcan 
Tahsin Brkir Balta 
Krmalettin Kamu 
Fnııd • iı·men 

.\nıiı·nl Fahri En~in 
~ali\hatlin Çanı 

Şem. n f şe e H 

Isınail IIabih , vük 

Atıl' Esenbd 
~t'l·ııılittiu • ndtık 
n ·şut Ş 'ınsett in Ri rer 
Rıılımi Aptık 

IIaLid r azmi Kt>şmir 

Refik AJınıet ~!'" ngoil 
1ritat. Aynm 
Rırrı Day 
Ifıısnn Raka 
:\\Yrnwdc.lin Sa lı ir Sıl an 
THis ~·in Snmi oşar 

Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 

Hazını Atıf Kuyucak 



1. Partiler 

ı.uyiiK Mecliste tauzzLtV olarak öte~enberi 
ydmz Jumhuriye~ Halk Partisi vardır. Bu 
pa1'tinin iı.za miktarı 416 dır. Aynca. •bu par-

tinin Miistakil Grupu 35 &.za.ya. ma.liktir. Geri 
kalan 4 mol>us müstakildir. 

A. Cumhuriyet Halk Partisi 

J. 11 m ıwı1 /dm· e ll ryl'l i [ •ı 

f'iiınhnriyr t Halk Part isini ıı l 'mumi telare Hey eti aşnğı~laki ~atlarrleıı teşekkül edt>r 

;\J f'mdulı Şevket J<Jsendal Bi leeilc ~lelıwm (Gent'l seheteı·) 
1\ttsıııı Oülek ni IN· i k » 
. trf .\kgüç Rm·sa lt 

Dl'. J·'at ın n ~ı em ik l~tliı·ne lt 

:\1. ı ı ihıl'('\' (1 ö ı(' Enmnını » 
llPkir· Ka.1eli na:ı:inııteh » 
Hnhm i Köken hnıir » 
( 

11'\'tl t nuı·sunoğln Kar·s » 
:-\n fi A t11f K ıı ııstı Kıı·ldaı·pl i » 
Tevfik Fikret Sılay Konya » 
.\laP1lin 'fil'itloğlıı Kütahya » 
H. Nııfiz I~<'lgüı>r l\faııiM , 
ı lt1snü Kitabcı i\hığla » 
Faik Ahnıı:>t Bııı·ııfr• ıi 1'r·a lı:wn » 
\ . 1' ııtsi 'l'r<'N' 1 'rfn » 
M. Eıııin Eı·iş iı·gi l %ııııgııldıı k » 

ı•J R. l 'T. 19fH lnı·ihinde f11planmı Alln11· ı Jı' ıınilfny'uı / .'i. l' f . JM!I lnrihlı' R1•* iuti l c;timaııt· 
dıt sefil mi*lerdir. 
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Rölgn lntihap 

Anlwı·:ı 

A nlııl.v,ı 
Ayrlm 
Bıılıl<esiı· 

Diy:ırh:ı kır 

Erl iı·ııp 
F.lii;ı: 1 ğ

Bı·zm•nm 

Hnzi:ırıtrh 

lwı i ı· 
r ayspı·i 
K nc::ı r 1 i 
Koıı~·ıı 

Mu .. 
~ıınısuıı 

ı:leyh:ın 

~i vas 
'rt·::ıhzon 

Zoıı~ulrak 

JJölgcye dnhil olaıı viHlyetlcı· 

.Ankara, Çaııkn·ı, Eskişelıil· 

Antalya, İsparta, Durdur 
Aydın, Muğla, Denizli 
Balıkesir, Çanakkale, Kiita1ıya 
Oiyarbakır, Mnrdin, Siird, Urfa 
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 
Elazığ, Tunceli, Bingöl 
Bı·ıurum. Erzincan, Kars, Ağıı 
nazianteb, Maraş, Malatya 
!zmir, Manisa 
Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Ço1·nm 
Kocaeli, nolu, Bilecik. Bursn 
Konya, Afyon, Niğde 
Muş, Bitlis, Van, Hakkari 
ı:l:ımsun, Ordu, Oiresnn 
Seyhan, Hatay, !ı: el 
Sivas, Tokad. Am asya 
Trabzon, Rize Çornh, Oümii ane 
Zonguldak, Knstamonu, Sinoh 

Müfcttişin adı 

f'ahiı· Sclok 
Cemil Barlas 
Dı·. 1". :-\eı·n I'Pddin Hür·ın· 

Ali Taşkııpılı 
H Reşat Gök idan 

Ccmil 'J'üzemen 
)[uhtnr El'tan 
:-\Nla ıl ('uııını 1 ı 
Al1met Esen 
Dr. Kemal Satır 
Rrfzı Oğuz Bekata 
Dr. A. Raıııit Rclgil 
Vehbi 'at•ıdıı1 

Feyzi Ha1fegil 
Dr. Sadi Konuk 
Muhsin Arlil Bin n l 
A. Krmal Yiğitoğlu 
Kemal Çelik 
Şevket T01·~nt 

3. Parti Grupu 

dairesi 

fliiın ii~n ne 
llnır.i:ıntPlı 

Koracli 
Af~ron Kıll'nlıiı·ıııı• 

ITakkfıl'i 

ts part n 

n itlis 
KoııyH 

nilr!'il< 
RPylın n 
Anknı·ıı 

Aryon Kuı·nl1isnı· 
tstaııhııl 
Fırıi ıwn ıı 

nııı·sıı 

Koıı:nı 
\ın n S\'~1 

Rı-vlınıı 

1\ rı-.·rlı i ı · 

a.) Ou.mhuri~t Halk Partisinin Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda. isimleri ya.zrlı zatla.rdan 
müteşekkildir 

Ililmi Uran [1] 
IIasan Saka 
Adnan MendeN 
Feridun Fikri Dii.şiinscl 
Dr. Ga.lib Kahraman 
Süreyya Örgeevren 
Atıl Tüztin 
İsmet Eker 
Rahmi Köken [2] 
Muzaffer Göker [2] 
Alaettin Tiridoğlu [2] 

Seyhan 
· Trabzon 
.Aydın 

Bingöl 
Antalya 
Balıkesir 

Çoruh 
Çorum 
1 zın.ir 
Konya 
Kütahya 

'M t•lıHsıı H is\' kili 
» • .. 1 atip 

• » » .. Voznedaı· 
» h.a 
» » 
» • 
) • 
» » 
» ) 

[1J Reisvekili Seyhan Jfcbusı" I/ilmi T!rıı.n'ın D(llıiliyo Vekillifjint! ttiyini üzerine 1 . 1'/ . 1913 
taı-ihli toplantıda '!JG?-i?HJ BaJ,ıkcsir lllcbıtS1/; m. JUizım. Özatp sq;ilmişli1·. 

[2) Azadan lzmfit• Mebusu Ralııni l(ökcn ve Kütahya Mcbıtsu Alaettin Tiridoglu 'nıtn ('. 11. r. 
Umumi ldrırc Heucti .Azalığı11a, Konya. :Mcbusıı Muzaffer Göker'in de llliistakil Grııpa aynlmrıları 
iizeı·in !J l'leriııe 6. l'Il .1943 tm-ilıli Grup toplantısında Eskişehir .V bıuıt 1'uı·uz Abadon, .Uanı.~ 
Mebusu Ra.sih Ka71lmı ilc Seyhan Alcb1t.sıı 'auicl Oml sc9il1ni~lıırdir. 
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b) Parti Grupu 'nun faaliyeti hakkında aşağıdaki tebliğler matbuatta inti.şar etmiştir: 

1.- t'. ll. P. l\lcclis Unıpu Umuıııi Heyefi 
bugün ( 7 . 1 J 1 . H/4:~) saat 13 te Dnşvekil Şükı-ü 
• 'araroğlu 'nun Heisliğinde toplandı. 

Hu toplantı ı·uzmııııesini Büyük lillet }lcc
Jisi Hiyaı-ıet l>inııır intihahı Vf' Pnı·ti Mecli'S 
C:nıpn Rt•is\'t-l<illı·ı·iyle Jdııı·c Heyeti üyelerinin 
.'·wı;inılcri tPşkil ediyordu. 

Heıa·llıoşluınlık l>ivaıııılC'a Btiyük .Millet l\Jt>t:
lisi Rı•isliğinı• ııaııııwd göst •rilen Çankıl'ı Al<'
hıı . .,u Mustııfn .\lııliillıalik Rcnda ile Reisveldl
liklt·ı·iııe nıııııtı·d g-iisteı·ilen Ayrltn Mehn:u Dı·. 
Mıııdı;ıı· flıınnf•ıı'iıı \'l' Bur-ı;a .Mehusu Retet 'a

Jırll':r. i lt· Si\'as Mt•husn Ş •ms ttin Günahııy'nı 
ııaııı:r.edliklı·r·i ıııiiftefikan kabul •dilıuiş ve Gruv 
J{ı•isn•killikleı·irıt• de Tı·ahzon Melnıını llıısnn 

~nka ilc i'll:'yhırrı ;\lelmsıı liilıııi Cr-Hn .Mtittefikıın 
~N;ilııı işleı•dir. 

nıııırlan St)lll'l\ Tı·alızon :\fehu~;u Ihısau Ha
ka 'ırın J{,eisliği nrl<· eelseye devımı (l]unıuak a

p ıl arı intihah -sonunrla nüyük Mill~t Meclisi 

Jrlar·<· Amirlikleriyle Riyaset Uivanı Kiitiı>lik
leri i1:iu aşağı.da h-ıiınleri yazılı zatlarm Parti 
ııaınzetlikleri tekanür etıııiş ve Grup ldaı·e He
yeti a?.alaı·ııııı tlıı gene isimlcl'i aşn,ğıda. bildi
rilmiş olan zatJııı· se~ilınişlerdir. Ruznaınedc 

lıaşka ınaclclı• t~lınaclığmdan toplantıya son v - -
rilmiştir-. 

2. - '. IT. P. MecliR Oı·npu Gmumi lJPyeti 
bugün (16 . lll . 1943) . alı günü saat (l:l) f.c 
Rei1wekili Seyhan Mehusu Hilmi Uran'ın HPiR
liğiJHl toplandı. 

Cclse a~ıldıktaıı \'e g·c:en toplautr Zabıt hu
liisası ukunıluktım sonnı küı·ı;;iiye gelen JTaı-i iye 

!l - ('. 1 r. P. l\lt-elis Orııpu li ıııuıııi lleyl'ti 
hugün (23. J\[ . 1!H3) saat 15 te Reisvelcili 

'l'ı·ahzoıı )[cbusu Ira'lılll ~uka 'mn Rı>i liğinde fop
ln.ııuı. 

l a. ıld1ktan ve ge 1 n toplanbıya ıı.it za-

brt. hula ası okunduktan sonra Paı·ti Nizıımııa-

Düyiik l\Tilll't Mccliı:;i İdare Amideı·i: 

Hnliıl Bnyı·nk 

• \ vıı i 1 loğan 
Jı·faıı l"ı•ı·id Alpa,vıı 

Hüyiik MiUet Ml·<·lisi 
tiplt·ı·i: 

l l~· k i ı· T\ıı l<•li 
Kı·ıııal 1'nı·:ın 

Yt'dit l'zgf)l'C'ıt 

ı\"n~ıılıi naydııı· 

:\' n~i 1 Fll'lı t 

.\'cı>ıııttıldiıı !'4alıiı· Htlnıı 

J\ğrı 

Çan km 
Maı·rliıt 

Riynsct D i v<ııır T\: iı-

U:ı:r.in.ııtob 

1sp:ı !'tn 

1\iitnhyıı. 

Mahıty:ı. 

Hnnısıın 

Ttı lll'~· li 

!'art i 1 h·el iı-ı ıthtı'llJYlt l<lnre 1 foyeti üyeleri: 

J>ı-. flnlip KAhrımıan 
A<lnan M<'nd<·ı·c~ 

Hürey a Orgeevren 
Fı•ı-idnn Fikr·i Düşiin~J 

Atıf 'fiizün 
1-sıııet EkN· 
Habnıi Köken 
Ali Mıızaffer Oöke ı· 

. \ l:ietfin Tiridoğlu 

Antalytı 

Ay<lııı 

nahkesiı· 

Bingöl 
o ruh 

Çorum 
!zmit· 
Vonya 
J\ütahyn 

Yekil i r mn an MenenıeJ~; ~i ğlu l\lecl isi n tatil 
l<aı'al'[ verrliği tariliten lnt güııe lwdaı· rereyan 

<'ılen dünya hrtrliscl ı·i i..c:inde ıncmleketiıııizi i lgi

]~;'lldirenl ri anlatmak sul'etiyle Grup Umumi 

JT eyetini tenvrr etuıiş ve tıuz:ııamede haşlm tntld

ıle olmadığrndım toplantıya son verilmiştir. 

mesının 131 nci maddesi mucibince her içtima 

yılı başında teşkil1 icabeden Haysiyet Divaru 
seçimi, Müstakil Grupını da iştirakiyle yapılım~ 

ve a~ağıda isimleri yazrlı yedi zatın seç ildikleı·i 

Riyaset tarafından Ummn1 Hey te aı·zı>dilerck 

toplantıya on vel'İlmiştir. 
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l>r. l\Imıtafa Cantekin 
Müniı · ('ağıl 

Dr. tlll'ahim Tali Öngören 
Y,i~ · ıı Kııı·ıınınrs<ıl 

Çorum 
('oı·1mı 

])iyııı·bnltıı• 

1 st an hnl 

4. - ( 'ıınılnıl'iyet Halk Partisi Mcrliı,; Grupn 

J~ eiınrekilli~indeu : 

C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti bugün 
6 . IV .1943 saat (15) de Reisvekili Trabzon 
Mebuım Hasan Saka'nın Reisliğincle toplandı : 

<'else ac;ıldıkiau \'C geçen ioplnntıya ait zahıt 
lıulaHasr oktıntluktaıı sonı·a kiiı·süye g-Pieu Ha
riciyo Vekili Nurnan 1\Ienenıencioğln son iza
hatıııdanheri geçen üç haftalık müddet zarfın
daki memleketimizi ilgilendiren siyasi mesele
ler hakkında etraflı izahlarda buhmmnş ve btm-

. ı . - ( '. 11. P. ı\le<·li:-ı Onıpıı Hl' isn•killiğiwleıı : 

< '. lT . P . ~lc<'lis <1-rupu Umumi Heyeti 1mgoün 
(1:-J . 1 \'. 1D.J.3 ) Reisvekili Sr~·Jıan l\lclnısn Hil- · 
ıni lTnın'ııı Hcisliğincle toplandı. 

('el~c ;ıc;rldıktnn ve f!l'l_;t•n toplaııtınııı zaln1 
h ıı lfısusı olmıııln ktan sonra ruznaınc~'C gr ı; i 1<1 i. 
Hıı zıını ıır dı· '1\•l,irılıı~ Melmsıı R:ılııııi ,\ pııl\ ta 
nıfınclnıı Anlt:ıı•n 'clııld mrsk<'n lıuhrnnrna kar
ŞI Iliikilınrtiıı Jıil' tl•dhiı• UÜŞÜOÜp düşünmediği

ni :->O nın t ıı kı-iri \'lll'( lı. 'l'ıı krit oknJHhıkt n n son-
" 

Ci. ( '. Ir. 1'. ;\leı·lix <lnıpn Reisn•k i lliğiııd<•n: 

f'. ll . P. ~le<•lis llrupu mnmi Ileycti lmşı;ün 
( ~O. T\T. J!l-!3) Reisvckili Trabzon Mchnsn lla

·"an :-ıaka 'nııı H.cisliğ'imlc toplandı. 

ı \•Ise ac:ılllıktan Ye ı.te<:eıt toplanimm zulut 
lııılfıo.:ası okıınrlnl<taıı soum rnznıımr~·c ~eçildi. 
l hıııııtınl'ch• ~l'<;l'll eelsede Bal:'nkil ilı• alakah 
\

7 !'ki 1 h•ri ıı lııızır Inı luuuıamnsı dolayısiyle ıniiza

kı•ı·rsi ~ ulik t>dilen 'l'ı•kirdağ Mehuısu Rnhnıi 
. \ puk'ın Aıılnıı·cı '<laki ıneskcn lmhmıııııa dair 
ı n lo· iri \ ,11'ıh . Bu m<•nu iizl•ı·ine ilk rlefıı söz 

Ali Rana 'l'aı·han 
Jk Rainı Ali Dilcuıre 
(ll. .Na<'i Ji1ıdeniz 

tı;tanbul 
R.ize 
Seyhan 

lara dair sorulan bazı suallere cevap vererek 
kü6ürden inmiştir. 

Bundan sonra ruznamenin ikinci maddesine 
geçilerek 1Mtanbu.l "JY!ebusu OenerHI Kazım Ka
rabekir tarafından verilen Tevkifhane ve Ha
pishaneler bakkınf!aki takrire Adiiye Vekili Ali 
Rıza Tiirel 'in takrirde bulunan müteııazrr sunl
lere bu mevzu üzerine söz alan bir oçk hatiple
rin sual ve mütaliialarma verdiği cevaplar din
lenmiş ve RnzrıanH•clr ınilzakPI'I' PtlilN·rk hn~ka 
madde olmadığından saat 17,5 da toplantıya ni
hayet verilmiştir . 

ı·a losııcn heyaııat1a hulunan Maliye Vekili Fu
ı-ıd Ağru lı, k(mcli veldllet ini tılakt:,la r· rden lmı

mn ı·rvnp Yrı·miş ve BaşVekil ilr ilgili ıli~N· Yı'
killc·ı·iıı rdsl'<lr lıazır hulnnm:ıımıi\IH olııııısr ciu
l;ı.vısi.' lı • t ;ı hi ı-iıı Baı;;n:•kiJin tir hnluııcluğıı lı i ı· 
Prls<•dt' ıııiizııkrı·ı· rdilınrsi iı:in gelrr<'k lnplaııtı

~·n talilo trıı-;ip ı·ılihııi~ Yr ı·nzııııınt'llt • lıa~lw hir 

nır\·zn rlıı rılmadr~ııırlmı R<'isliker rrls<·~·r· ııilıa

~·rt vrrilnıiştir. · 

·ılan Halı mi Apı.ık takriri et rafında izahatta hn
luııınıt~ 'r huhnını iinliyecek tedbirlerin alınma
sı lıtısnsıınıla du u~ rıca Pm'ti Komisyonu teşki
l i ıııııksıııliyiP hiı' tukrir wrmiştiı·. Bunu miita
ııkıp kürsüYr grkn Valıiliye Yekili Rcreh Peker 
1 fiikilıııet iıı h rı lıaptııki <lilşünec ve mütıılüaln
rıııı lır.nııı l'(ıııck suı-cliylc 1Tmumi neyeti ten
\ ' il' cimiı:; ,,. lakriı· sahihiııiu Komisyon teşkili 

h nsnsnmlaki fiki ı·lt·riııı· dt• iı:;t irnk l'l t i ği ni iHl. ve 
E'tıniştir . 
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Hiya<wtı:ı• 1Jııııııni Tlı:.wtin tasvilıiııe ııı·lPtli

lı·ıı lııı t.ı>ldifiıı kalıııliiııii nıiitaakıp nıwnıııl•de 

1. ı·. ll. P. ~fpı·li~ (lnıpıı Hı ·is,· .. killifdıııiı•ıı: 
1' . If . P . :\lı·r·l i~ ı :nıpıı l 'nnıırıi Ht•.wt i lıng-iin 

ı .ı. \ '. l!l.ıa ) Hı·isYPkili Sı•yhıııı .\lı•lııısıı Tfilıııi 

!"nın 'ııı Heisliğ'iııdı• toplaııılı. 

( '~>Isı• ııı;ıldıktıııı 1·ı· g·rı:eıı lllplııııt ı l\ıılııt lıu

ln'lıısı nlmııılııl<tıııt senını kiiı·sii,Yı· g-l'lt•ıı Ilaı·iı·i 

,n' \'ı·kili ;\nrıııııı ~l<'llt'IIH'nrio~lıı iiı; lıııf!:ıclıın-

s l. 

( ' !1. P . ~lı •c·lis lll'UJlll l "ııııııııi lfl'yı•1i lııtg-iitı 

ı ll . \ ' . 1 !l..J.'1) l~<'isn•kiU 'rnılııoıı Mı•lıtısu 11 a
<.ını ı S:ıl<ıı 'ıırıı Rı·isliğindP loplnn<lı. 

('cf:.wnitı ııı·ılın;ı-ırnı ıtıiitıınkıp g-eı;ı•ıı loplııııtı 

zıılııt lııtl;isası oknııdnktaıı ~oııı·n grznnını :llr
lııı .... ıı t:Pııf'rııl f->pı·tı·' Dı·ıııiı·lıaıı'ııı soıı sPtıl'lı~ı·

dt> ı;~ıP:aldıı!ı ıınlıı-:;ıl:uı işrPt tı·ııııı~·\iliiııii iiıılc·ııwk 
vı• ıııilll'ti nwıldı•tton vp ıııfıııl'll lııı f('lakettt•ıı km

l:ınıııık iı:in Iliikiinıdiıniıiıı ııe ~dhL ll'ıllıiı·lrr 

dii::;iiııcliiğiiıw ılııir sıwl t:ıkriı·iııin nıiiuıln•ı·ı·siıw 

IJI'c:iJdi. 

lik ılefu -;\i;ı: ıılaıı 

l'it·i t'lı·at'ıı!ilıı izıılıattn 

sii.n ın·leıı 1 >ıılı ili,,·ı· 

nı. PPl'lt'\' nrnıil'lıaıı , tıık

hnhııHlııl\lıın sonı·a kiiı·

Yrkifi 'Rı•ı•r lı Pı·ln•r hn 

fl . Cnnılıııriyrt Halk 'Ptıı'tis i :\TI't'l is r:ı ·ıı-

pıt HPi:-1 eldll!ğ'iıııll'ıı: 

f' . ll . P. ~Tı·ı·l i" fh·npn Pııııııııi Ht·yrti lııı 

:.!'iiıı ( ı~ . , •. 1!l ı:n Tiı•isnldl i SP.I"lıcııı ıııe-

lııı'-ıt ı l ilıııi ı · r·;ırı 'ııı ı·l'isliP:i nrlı> toplnııılı. 

('rlst' :wılrlıktnıı vr ~eı:en toplantı zabıt 

lınliıs:ısr olnıııılııktıın 'Hını·a nızııamey<' ~<·<:ildi. 
Hıı~. ıııııııNl<' : ;\Jnııisn ıııehusu Hikmet Bıtyur'

ıııı, muhtelif ırıalısullı>riıniıiıı fiyatlamıda ıtÖ· 

riilt>~ı pek lıii.\"iik aı·tış fal'ldaı·ını aza~tıııak, 
fiyat ı ıwl< :ız ıı rt ıııış mahsulleri yetiştirenl('ı·in 

srlnntılıuını elrleıı p;(•frliği kadar gicleı·ıııek \ '<' 

lıu ~i hi uıalwullenleıı hazrlal'Iuın yrtil;(t i-

rııüzukeı·p edilecek başka madde ohnadrğınuan c·el
:-;p~·e nihnyC't \'t•T'ilnıi~tir, 

lıı•ı·i g·l'ı;Pıı ıniirldı·t r.ar·fıııdıı nwrnlrketinıir.i ıılıi
kıılııııılll'itıı siyasi alınıl hııkkıııılıı iznlırıttıı lıtı
lııııııı;ık stıl't>fi,,·Jp l"ııııınıi IIl•yPii tı•ıı,·iı· l'fnıis 1· 1~ 
lıiı· sııııtl' .nı kın tl<'ntni r·dt·ıı Inı lıı•.1 anat ı nıii;un
kıp ı·ıızıııtıııPtlı· ıııiizııl;pı·ı• ı•dilı·Pl'k lııı~ka ıııııdcl 1• 
olnıııdrğrııdrııı Hi.' ıısı·lı:ı· ı•f'lsı•,n ııiiHı~·cot w !'il
nı iı:ıt i ı·. 

lllıptıı llükiinıl'fiıı ıliişünre ,.1' ıııiitıılfıa-snıı lıe

,\·an rtıni~ n• t•snx ınrselr hakkıııı1ıı mkıınılııra 

nıii<;f('lıi ı ın affı ınıı t \'<'l'llıiştir. Dıı hi liye V ckilin
•1Pn Nonı·rı siiz al;ııı lıir ı:ok hatiplerin nıütnlfın 
\'e nıü~cıhetlf'fpı·i.vle D:ıhili~'l' ,.e <Hinıı·ük vr ln
lıi'larlaı· \·pldl lcriniıı rı•,·;ıplan ıliıılenıniş vı• nl
lmllli ir:kilf't' l'Psıııiııin iki mixliııe <:rkarılmmmııı 
ılaiı· Koıı~·ıı .:\lt>lıııstt T>ı · .• 11cli Tmınlt w Kastıı
nıoıııı :\lplmsu '1 h·. Fıılı ri l~ı·r,·if hı ra fınnRn Yt'ı·i· 
lt•tı tııkı·iı·iıı lliikiiıııı •l <' Jıııvalrsi RiyEtset tıırufrn
ılıııı 1'1',\'f' koıııılnntı;; 'l' <•ks<·ı·iyrtfp I'I'Oılolmıınııs-
1ııı·. ' 

Hıı:~.ııanwdl• müuıkl't'P erlilec•rk haşluı hir nıııd
ılı· olıııııdıı!ıı11hııı snat 17,15 tP Pt>lsi'~'E' nihııyrt ' 'C

rilııı i::;t iı·, 

rill'ııırz ıılnııt'lttıı önlPnırk iı;in 

ılih:ıünrliifriinii \'<' nr tprllıi l'lrı· 

ııu•k i'<ti.vt•n tnkı·iı·i nu·dı. 

rfükümetin nr , 
alılığını öğı·E'n-

Tıı lo·ip nknıı<luktaıı ı;uııı·a 1 Jikmet Bayııı· 

ld'ıı·~:ii,,·r 'lrlrrı•lt tnluiı·inj ı;ıifahrıı ele izah ettik
trıı \'1' nnn takip !'ılf'ıt lııızı hııt.ipl<'ı' bu ıncvzu
laı· ı·t ı·afııııln '<Öz xöylrrl1ktl'n sonra Ti('aret Ye
ki: i ('l'lfıl Sııid Sit'(•ıt, lıütün hu hryana1a cevap 
,·pı·ıııiş , .•. lııı 11H'ynııda 1\nüınüzıleki ıııalııml üıt 

ı•lı· alıııırıasıııı ır.iuııuloıı l'muıııi Iley(•tte m•uz
luk tPıııiıı i ııı.tk;ıtııli,vl<' alıııııııısını düşündükleri 

tPıllıiı·lt•ı·i ı.ııılntıııı~ 'ı• ;\I aliye ' 'ekili Fuad Ağ
rıı lı ıla p~tı·ıııııızıtı ılurnııın VI' satmalnın gürü 
hııkkııııln Heyeti lf'ııviı- y<ılundıı heyanda hu-
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'lnnmuştm. 

Ruznaıncıll' hnıjkn nıaddt' olııındığınclaıı ımat 

lll.- ('ııııılıuı-iyrt lleılk Pnı·tisi l\Iccl is f:ı·u

Jlll HeisvPkill!ğiııdeıı : 

C. H. P. Meclis Grupu Umuıni Heyeti bugün 
(1- VI- 1943) saat (15) de Grup Reisi Ba~
vekil Şükrü aracoğlu'nun Reisliğinde toplandı: 

elsenin açılmasını mütaakıp Reis, Seyhan 
1\.febusu Hilmi "ran'm Dahiliye Vekilliğine 

tayini üzerine inhilul eden Grup Rei vekilliğine 
Genel Başkanbk Divanınca Balıkesir Mebusu 
m. Kazım Oıalp 'uı. namzet gösterilmesine ka ı-ar 
verdiğini bildirerek Div~mm bu k&rarıru Umu
mi Heyetin tasvibine arzetti. Teklif aranın itti
faki~·lc knlıul olundu. 

Kazım Özn Ip derhal riyasPttcn söz alarak 
Yüksek Heyetin hakkında. ız ha ı" e tt i ği tevı'ccüh 
ve itimada karşı tPŞekkürlerini ve bu teveccüh 
vt.> itimada daima layık olacak şekilde çalışn

cağnu ifade ederek kürsüden indi. Bundan 
soııı·n Bnşnıkil Büyük ?ırillrt· :\lcrlüünin Dahili 

Nizıınınamcsinde mevcut Meclis encümeıılerine 

biri Ticaret diğeri Miinakalat Vekilliklerine ail 
olmak iizere ı1ıılııı iki encünıC'n ilfivesiyle vrkil
lPtlPı·le ıııiitPıınzıı· eıwüınenleı·in fnmnmlanmnsı 

11. ('ıınılını ·iy<'l llalk Paı-ıis i ~lı•ı · lis llı·tı -

JIIl t ıı · isl <'killiğiııdı•n: 

C. H. P. Meclis Crnpu nıuın1 Heyeti bugiiıı 
(22. YI. 1943 ) saat 15 dcı Rei. vekili Bnlıkesiı· 
l\lebıı>:n (;1. Kiızım Öznlp'm Reisliğincll' top
In ııclı : 

Celseııiıı nt; ılınasını YP geı; n topltı ııtryd nit 
znhıt lıuliısasının okuııınasını mütaakıp kürsiye 
gelcın llnı-iciye Vekili Nnmau Menemencioğln 
son beyıınııtıııuun beri ge<:en müddet i~inde 
memleketi.mi.zi ilgilendiren hnrici mese1Ple1' hak

kııHla izahatta bulundu. 
nundan sonra .Ankarn 'daki m skeıı lnıhra 

nmr tetkik etme}{ üzere teşkil eden Pnrti Ko
misyonunun lııızrrladığı ı-apoı·uu müzakeresine 
ge~ildi. Komisyon Reiııi Saffet Tunı,:ny'nı rapo
ru izah uen sözleı·ini. mütnakıp vakı teklü 

unst'kize ıln~nı Ri~· ıı-;ct taı·afından ce~s ye ni-
lıny<'t Yeı-ilmiştiı·. 

lii.znınunu Heyeti Uıuunıiyeye bildirerek ruznıı
menin diğer maddelerine geçilınek üzere yerini 
ReL<wekili Trnbzon Mebusu Ha nn .. ııkaya tet•k 
etti. 

R iyaset ınıı ka ının m Trabzon 1\febnsu Hasan 
' nka tat•afından işgal edilmesini mütaakıp ge
~en toplantıya ait zabrt huHi a ı okunduktan 
sımı·a kürsüye gelrn Haricdye Yekili Nmuanlfc
ııeınenrioğlu, son lıeyaoatuıdan beri geçen müd
det İGinde memleketimizi ilgilendiren harici si
ynsrf halekında C nıumi Heyeti tenvir maksa
diyle iznlıatta hnlunmuştur. 

H unu ıııtitaa kıp ruznamenin ikinci m adıle
sini teşkil eden tstanhul .Mebusu m. Ka7..Im Ka
rabekir'in, Tapu işlerinin ıslalır hakkındaki 

takriı·inin müzakere. ine geçilerek evvelii takı·ir 

salıilıinin izahııtı rlinlendikten sonra dliye VP
kili Ali Rtza ' l'ürel kürsüye gelerl'k gerek tııkriı-
rlr .vaıolr n> ıreı·ekse şifahen sonılan snııllere Cl'
vıııı ,.<•ı·ınek sm('tiyl lıcıyanntta buhmmu13 ve 
ı·ıızıııııııl'flc lın~k:ı madde olmadığuıdaıı ~wat 17.45 
tl e tnplııııtı) n snıı \'Cı·ilıni5tiı·. 

iizei'İne miiznkeren1ıı Dahiliye Vekıliniu 1tnzıı· 
Imiunduğu hir celseye bırakılması ı·eye konul
du ve lıu teklif Umumi Heyet~e kabul edildi
~i nrleıı mznnmcnin eliğer mııdde.<ıine geçildi. 

11u ııınılrle rle İçel Mehıı. \1 Refik Koraltım 
ile Kon;vn MPbusu Dr. O ınan Şevki Uludağ'ın 
t ifi.is h::ıstalığmıı karşı ne gibi tedbirler alm
ııııı kt n olduğu ha kkmclnki ımal takrirleri vardı. 
'l'akı·iı· sahiplt'ı'ini takiben kiirsiye g(']en hatip
Jpı·in miitııliinlnrı dinlendikten . onrıı ~öz n lan 
~thhnt ve lçtinıni Muavenef Vt>kili Dr. Huh1si 
.\1 nt n~ 'ın gercık tnkrirleı·e gerekse şifııhen so
nı lan ı.mallPre v rdiği cevaplar ve hu meynnda 
ıııeııılt'kC'tleki tiflis hastalığnun endişe verici 
hiı- vüstıtlP olınachğım ve 1stıınbul'dnn başkn 
ycırdP hastahğın nlgm halde olmar'hğrnı v-e 
lı il\ iin mürade le tedbirlerinin öniinıilz<lcki kıı~ ti-

•• 1 

.. 
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füse karşı emniyette bulunmamız gayesine ma
tuf olduğunu tebarüz ettiren etraflı izahatı din
lendi ve küfi görüldü. 

Yine bu mcvzude soruJan sual üzerine .Adliye 
Vekili Ali Rıza Türel, hapishanelerde nisan ayın
danberi tifüs vakası çıkmadığım beyan etti. 

Tifüs hastalığı etrafında lıııgiiıı N·ı·pyan <•clPıı 

13. ( '. Tl. 1'. ~lc•c·lis (lı·uıın HPis \'c•killi-

ğindeıı: 

C. ll. J>. Meclis 0t'1lpuııun 22 . VI . 1943 ta
rihli lwnıinikesindc ne~ı·etlileceği IJiluil'ilen ti
füs hastalığı hakkıııdnki mii7.akere znptının lm
liisası : 

R. KORALTAN (İçel) - Biitc::r ıuü7.akeresi 
sırasında nnıhterem Sıhhal ve lçtiınai M un ve
ll('t \'('kilinin sıbhı duruıııu izah ederken menı
lekdin nnıhtelif yerleı·iııde beliı·{'n ve salgııı ha

lini nlan tiJ'iis hastalığı iizpı·inde duı·ıııası teh
likcııiıı g(•ııışleıııektf' olduğunu gösteı·diğimlcıı 

wüllwııı oluı·ak ~imdi okunaıı takı·ıı·ııı..i 22 giiıı 

evu•, veı·digiııi ifade ile Diı·iuci cihnH harlıln
lleıı misulleı· getiı·erek ııH'ınleket.teki tahı·iplı•

ı·iui raporlanı istinadcu anlattı. (lt'l'rk rloktur

larıınızın gerek l:lrhhal ve lr;timai .ıVluavenet 
YPk<lleti ve buna ıııütenazn· bü.tün Devlet tcşki
lutııuıznı geçen harhin at'ı tecrülıeleı·iııi gördük
ten sonra ne kadal' hassas olması ical.ıeltiğhıi sö
ı meğe l ü.zuw cı , ıuaclığını beyan edcı·ek 19:J:J H<'· 

nesiııtl<•n itiban.'ıı hastalık scyl'i ile artan talıı·ilıa
Lnuıı dcl'N'l'f!i ınıımııla uaha ••ok ve ciddi ı,:alı!)
ıuanııı ' , ıuücadele etmenin !!lrası gcldigiui iı:ı

pat etmektedir dedi ve sözüne devamla takı·iı·iııı 
vcrchktt>ıı hiı· kaç gün sonra Sıhhat ve 1~tiuıai 
).lmneııet \' ekilini ıııalmınmda ziyaret ile alnı
mış Yl' atınııcak tNllıiı·leı· hakkındaki ısözleı·iııi 
<linıediğini, ferahlınuış olaı·ak Vekiı.letten oy
l'ılllığmı vt~ bu tedbirlerin llükiiuıPt teşkilatı 

ile halk 1'aaliyetiıüu bit yürümesi icabettiğini 

beyaıı ve düşfuıccleriııi şöyle huliısa etti : • 
Alıııı.ı.cak tedbiı·leriıı iılare cilıctintleıı halırı

illll geieııler şunlardır: 

flastnlığuı bit ile sirayet ettiği bilinen l.ıir 

hakikatliı·. ~u halde haslayı bulmak ve has

tunın ıııuhitin i temizlemek, uıahallesini teıiıiz

lemek, ıneıuleketi temizl~mek, ve bu hususta icab-
der8e eıı şiddtli kararları dRhi almıık zaruridir. 

<h up ıııüzakeresi zabıtları bulisasının eheınıni
yetine binaen neı,ırine dair olan teklü reye ko
ııtılarnk kabul edildikteu sonra ruznamede 
başka matlde olmadığından saat 18,40 da top
lantıya son \'erildi. 

(Not) Znlııt hnlilı-;ıılnı·ı yııkın giiıılrı·clr tıPŞ· 

ı·rd i lt'('<' Itti ı·. 

llit nereden. gcliyoı·, ıııısıl ~;ugulıyoı·. Teıııizliğr 

dildwt f'ılilııwıııl'siııdt>n; ı.törüliiyoı· ki tnt'ınlekP-
1iıı ıııııh!t•lit' .)-'t't'lcl'iııde bu lıa. ... talık başlamış, 
sıılııııı lıııliııi ulıııı~ \ ' P mevzii olan fııaliyt'tlr 

nı·aıl:ı tı•Ykif ccWebilmiş, fakat bu hastalık kü1-
lelrriıı nıııııy.ven noktı:ılı:ıı·a yığıldığı yeı·leNlc lt·· 

kihıür ettiği düşünülecek olnrsa yarın herhangi 
hil' va;~,iyette bilhassa gözbelwğimiz olan orduyı! 
onun lıo.kikt kaynağı olıın milleti sapa sağlam 
tutnınk ic:iıı icabedcı•st' i'edrıktirhğm fi:~.aınishıi 

yapıu:ık lfızıııı.clır. niı·k ıııilleti, oııun Büyük 
Meclisi şimdiye kadnr Büyük 'l'ürk milletinin 

Jıııyat. ve istiklwliııi konımnk, oııu ıncvud ve 
ınukad<lcr HCIHın<'te götüı·ıuek hu:-ımmn<.la daima 
ve her haliyle emniyette tut.mak i~in hiç bir 
fedakfiı'lıktan ~ekinmeuıiştiı·. Btı nıcnhtts hasta
lığın hertaraf edilmesi i~in de hiç biı· i'edaldl.ı·
lrktnn (:okinnıiyecektir, tın ıınıhakluıktrr·. Çün

kü nı·karlnı;ılnr, lıepimi7. hu rlllvanın yolcusuyuz. 

Riı· 'l'iirk rihan değer hir kıymettir. Onun ~uğ
lığmı tutmak i~in kabul etnıiyeceginıiz hi<: hiı· 

fcdaknrlık yokt1ıı·. Hükümet teşkilata güzel 
haşlaclı. Bu iş Rona kadar ve hi<,: bit· kayda tnhl 
olmadan o yolda yiirüyecektir. Rıhh:ıt. ve l çti
ıııai Muaveuı't. vekaleti teşkilatıınııda Dahiliye 
Miinııkalal. V(' Maarif Veldtleti tr.şkilfitımızın 

birlikte ınunlaımn ve aheııkli olarak çalışnııı

Jaı·ı hastalığın lıiiyüyerek, yayılıırak bir afet 
halin<> g<>lnıcsiu mani olmak icab eder. Hasta
lık Jwı·lmııc:tuı·, en ufak ihmal pnhalıya ıtıal 

ulm gl'l'<'k Sılılıni ve !çtiınai Muavcnet Veki
Jiıuizin ve ~ereluıc aHikah arkadaşlarrnnzm lm 
nıevzutl::ı lıiı.i tımvit· f'tmelerini rica. ederim, 

d eo i. 
Dr. O. Ş. ULUDAG (l{onya.) - 'l'aluirini 

yirıııi glin öncecl<>n yazıp verdiğini, bu güne 
kurlar gP~E'll z11nHın i<:incle rlurı'ımnn oldukça 

değişip IIültüınetin hastalıkla savaşma hareke
tine geçtiğini söyliyerek,. 
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l\[('nllt'ketl<' t ifilsün ynyılııınsııııln fıınil olıın 

tllt'S lPlt>ı· ihpı•iııde tluı·ılu ve scizleriııl' ıleveıııla, 

~rlıhat \'() lı:tiıııni 1\Iuavenet Vekflletiııin Büyük 
Kmnltııy giiıılrrimlc fııayn dnğ-ıttığı (TiCii nıü

ı•ııddt>siııin ıınn hatlan ) ndlı ldtnlııııdnn Alılıyo 

ruz ki Vekılll't, ın e. eleyi ele alııırştu· . Biz zııt n 
lıuııu hekliy ll'<lnk. Yckaletin yalnız y~>tişkin ınü
tchııssısl:ırı <l<>ğil, hııtH't hizzttt. siyas<>t ve iclal'l' 
ınıık:ıııııııılıı lnılnnan Vekilin kenli. i rlahi g -

~en büyük hnı·pt<> tifii. mi.icııtleleeileı-inin iin n
J'rncln :VPI' fllıll 1!;!, İ. tikJfl 1 Jı:ıt•hiııde is<' yiııf' J1ii
yük haı·ptt' olıluğu gilıi hiı• fplfık t hııliııi 

alıııağıı yiil: tut:ın ayni hn talığı ıııı:ığlup et
ıneklt' haşh haşııııı fmtil nlnıuşluı· . Runlnrı 

hilıli~iıııiz iı; in \'rkill<'iin tifiis ymıp;mıııı nnıt 

laluı. si)ııcliiı'P<'<•ğiıH' iıuııır~ ·orum rlrdi. An<•nk \'1'
ldlletiıı ıne\'kii y<ıııg-ınr ıwıwh• lıulıusn. kendi 
vas ıla lıı mm ı kndrrt i ııisprt i ml , ımıcla söııdiir
meğe ıığnı., ıııaktan ibarettir. Ymıg-ınlur oıllın 

tıı ksi ı·i ol nı ;ı ksızııı lııış g-ö>ıt rriyoı·. Y nııgııı şu rn 
dn h:ıımım~rzlıktaıı. lımada lıakıııısızlıkt:ııı, ö1e
flp trşkil~tsızlıktaıı. hrı·iıle izdihnmdıtıı hilınl oltı

~· m·. Hınıların h<.'pRiııi öıılı•ııırk ı4ıhh:ıt Y<' tı; ti 
nıa i l\1 u:wt'IH'f \' rkil ll'i inin i ı;: i ılPğildir, di)'eı·ek 

siizi.iıw dı·nıınln ı·i.rnlnrmm şıınlııı· olduğunu 

siiylPcli: 
Nılılıat \ ' < lı:tiınııi ~lıiHV<'lll't Vı•kiliıniz hiıe 

dağıltığ-ı kitııplıı sii,rll'ıliği \' t'<:hill' miiC'nılelt· 

iı:iıı lıhııııgt>IPrı ının lıut ları hııkilt:ı t <'ll trnıin edl'

lıildi nıi! B 'll yı:ılnız iiı: J> .\ll'!. ıniil'~S('S sini 
rlı' nlılığım lııılclP Yl'ldth'l <lııhn ııPniş hh· g-örüş 
ilı' . ıwuı;;rıı lıütilıı ıııiil'ssesc•l t'l', dnir lcrr, şir

krt Jpı·ı· t <'l;inıilini di.iı;ıüuınüştüı·. DoğrtHhır. Fa
kııt hnıılaı· kenJisiııı' ycırdınıcı olıılıil .cekler mi1· 
Hnstfllık, nıe\•siınin müsaatlesincll'n dolayı kolay
ca nynştmulahilir. OnümüzdP kış 111'\'siıııiııdı• 
nwm ldw1i lınl'ıı hr~·r <:Pvi r.nwnH'k iı:in n leri n ~-n 

]1ılnıaktn n1Juğmıtı, ~ıhlınt n• t~tiınııi l\hınvC'ıwt 
Yrkiliııiıı ITiikiiıııd u:ınırıııı v<'t·eceği 1ıryııııatlaıı 

iiğrl'lll'l'eği ııı i ~i ~nıııwtli~· nı·uın ıli.VI'l'ı•k hryan 1 ııı·ı
mı nihayet Wl'di. 

R. KAPLAN (·Maraş) - Ez iimll !o\ılıltat te~-. 
kilıitı iiı<'riııtle ılnı·arak lınıın clt' olnııı. zıımıııu

nın gcldiğiJtd(1 11 lınlıisll siizl rine ~iiyll' nevnın 

etti: 
Bilhns.'l<l sılılınt ll'ı;;killihmızııı isli t'nclt• C'ılilir 

el•nlf1ıılurrndnn hir lwmuıım n~kc•ı·c nlrıınuısın 

dan VC' suir sl'lıepler lcıı doktorsuz y •tleriıuiz ol
duğu ı.,riLi diğer tı:ırııftıın do istatistiki malftmat 
wmwk ıııak~ııdiyle kırtnsi işlere de boğulmuş 

ı 

huluııılıı·~unu siiylnli. Buııı1aıı ınııııdn t •mizlik 
işlPl'iııP lt>ıııııs eden hatip, tımıizüğe kiiyılı•n lıa ·
lııınaıııı7.ın icab •tt iğiııi, hn sPlıeple ıwınnıi sılı

hat tışkilıitıııın tııınanılııııınasının zamııııı gel
rliğiııi ifnnP, köınüı· vı• sııhnn nıes •!esin • de tt·
mns eıkı·•·k Jlükümı?l inıiziıı lm i.,lnrlı' ifgilrıım si 
riPasııııla lnılundn. 

Dr. ESAD OKTAY (Ka.rs) - Umumiyetle 
hnlaı;;wı lı:ıstulıklııı·ı JHızaı·ı ıııiitalfıııya cılınuk 

gı•ı:Pn l~a .. nt •n nıisaliPrl' lııı lıaMıılıkhıı·rıı t>hem
ıııi)l'tiııl tPiı:ırüz ı•ttiı·ıl i n · sıt\ıı., m tlıı ııııının1 

olıııasıııı ll!':vnıılu topyl'ltfııı ıııiit•arlele~ t' girnwmi
zi . i1.\·li,\Pil hatip, mücadele• \'ıl'1IIıtlaı·ı iizPrind<' 
<luruı·ak g-eı:ıııiş zanı:.ınlııı ·da okul talelı •lel'ind •n 
ııAsrl isi i t'ıırlP e tt iğiııi h ir h ii ı ır asma istinııılen 

zikı·ptti. Bu m<-.raııda şu mütalfıaları da sözleri
ıw ilih·l· il!' lıiz ynlmz tiriis İll' ·leği1 lıütün sa
ri lıns!ulıldnrln nıücad le tmeliyiz, ı;ünkü is
tut i<.~tiklt•r hizı~ gösteriyor ki lıilhassa lıurp zıı

nıanlııl'llıılıı top, tiifd{ gihi lıuı·p Ynsıtalnrnıtlaıı 

zj~· tııJP Hfiyııt, sari hastalıklurdull lıU.'U)e gel
tıll'kll'dir· ; lnıını g.• ı;t· ıı harpler istııt i. t ik h' ri hiit•iz 
cılaı·nk ~iistvı ·mckll•ılil'lt>ı· . ".\h•s ·lıi l!ll ' - HlHl sc
ıwiPriıHll' lıiitiiıı rih:ıııa yayı]ıp•pandemi yapaıı 
Ye t>lwmıııiyl'lsi:r. ı.rihi giil'Ülll'l1 grip lıastalı~ı lıii

tüıı ıli.inra~· ı.ı ,\'IIrT) llllŞ \'t' Uİt' bll~Uk SI' lll' Z:l l't'ı ll 

da ~· iı ·ıni ıııilynu ,·efiyHt. Y ·ı·miştir. 

ı\ ı·kııılaşlıı ı·. lıalilıuzıı·iln 1 i t'ih: t'piı h' lll isi ~·ok
tııı ·. uiiı·iill'ıı nıl;ıılıır rııüııt'erit vı:ıknlıırılır, t'n -
1 ııt ilc>riclı• hir sıılgın yapnınmn-ır iı:in şimclid n 
<''<aslı tı•ıllıil'lrı· :ılınıık lıiımırlrr. Tifii salgını

mı kaı·~ı nlıııaı•nk !Nlhirh•ri hastalığın isiınlrı· i 

grislN·iynr : lzılihnnı ha, talığr, sd'ıılet hnstalığı. 

1ını·p hn"tnlıib. haııi. nnr lıııslahğT. Şu lıııl<le hn 
hnsttılığıı kıır.,ı ynpılnn nıiicııdıllrdr hn <·ilwtlrri 
gözöııi1nıh• 1ııtııuık Hh>.ımdrı· . 

. \ rkadıı .;hıı·, . 'ıhlınl w I ·tiınni ~hWVl' lll'l \'ı•· 
ki\1 ·tiıııi:dn ııldığ-ı 1ı'dlıirlrı· ~ok yl"tinde \'C ~ok 

fn.nlıılı \C' lt•sirli oluyor. frıknt lnınnnlıı iktifıı 
t•lmı• ııır·li. Sıiri lııı tnlıklarıı \'f' lıilluıs.ıı tifü. r 
kaı·ş1 toıwt'l'lin lıııı·p nı:ıııalr \'<' mürodele rtmeli. 
Bıı nw,HIIHlıı huıın lll'Zf'dP,vinı kj h<'ndeniz ı,ir 

kn<; lit'iis sıılgııılıınndıı lnılnndnın \'<' ı:~lıştrnı, 

lnı snlıcın lıRkiknten bir felfıkettir. lii<>auelelN·
dı• nıl'ld ı• p tn 1 Plırl eriııdeu ı; ok istifa dr l't!iııt, 

talPlJ!'It•l'i lıa~tıılrl w umillrı·i YI' ynpılıırnft mii
rııdıtlc• htıkkınlla gti;,t>lt•c nyllınlattıktnıt soııı·n, 
hu iı · fuıı oı·ılıısıı ~.:ok hüyi.ik hizmetler yııptılıır. 

'u lwlrlr ynııılıwnk iş : 1) Temizlik, ~) lr-
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~at, 3) Halka bol ~amaşır ve sabun temin et
mek. i\lôruzatıın bundan ihaı·ettir, dedi. 

HİKMET BA YUR (Manisa) - Gerek l!itıuı
bul gazetelerinde okuduğuna ve gerek lı;taıı

bul 'dau gelenlerden işittiği ne göı·e piB ve kir
li insanlardan şu kadarının hamama sokulaı·ak 
yıkandrğı görülmektedir. Eğer aile ve evleri de 
beraber temizlenmiyQrı;a yapılan masraf H 

emeklerin israf olduğunu ifade ile temizlik de
ı·ecesinin şiimulii üzerinde duı·du. Bundan ııon 

l'O. sabun fiyatlarının ucuzlatılmasına temaB ede
rek aynı zamanda lslaııbul hamamlarının işletil
ınesi husı.umuda. ua gereken tedbirlerin alm
ınasmı ifade etti. 

Dr. S.AlM ALİ DİLEMR.E (Rize) - Arka
daşların gayet yoluııda söylemiş oldukları tek
lifler ve fikirler arasında bir aşt meselesi eksik 
kalıyor. Ne kadar temizliğe dikkat edilse Rus
ya, lran ve bütün Sudye ve İrak 'ta her sene 
meydana çıkan bu hastalığın daima bir yol bn
lup memleketimize girebileceği gözön\inde tutu
lursa yurdumuzun Erztu·um Kars, Diyarbakıı· 

gibi bazı merkezlerinde yumurta üzerinde yapı

lan (Koks) aşısı için müesseseler açılması lfı

znndır. Bu aşıya daima ihtiyaç olacaktu·. Bu
gün memleketimizde biiti.iıı ııeromlar· ve aş.ılaı

yaprlınaktadır. Ne kadar güç ve fedakiidıkla 
olursa olsuu bu işi başarınahyız. Bu lekeli tifo 
aşısını ın üm kiin olduğu kadtı.L· . !; Oğal tnı alıyız 

dedi. 
Dr. SADİ IRMAK (Konya) - MuhteL·em 

arkadaşlaı·; tifüs salgınlnın uyandırdığı endişe

ler· sıhh111tli bir ınillet olarak kalmak için daha 
ne kadar çok çalışınağa muhtaç olduğumuzu ve 
fert - millet - Hükümet işbirliği lüzumıumıı r!P
recesini vuzuhla göstermiş bultuıuyoı·. '!'eknik 
tefel'l'üatıı. girerek değerli vaktinizi alınıyaca

ğııu. Ynlmz mücadelede ruuva.:ti'akiyet bakınıın

dan hir kac.ı pratik noktaya i§aret ed ceğinı : 
ı. Bütün bulaşık hastalıklam ka1·şı savaş

ta en önemli başarı fmıillerindeu birisi, hastalı 

ğru erken haber alınmasıdıl'. Halknnızda sar·i • 
hastalıkları saklamağa bir meyil vardn·. .Bazı 

hekimlerimizde sari bir hastalık habel' ver•dik\P
ri takdirde tımideri tarafından hoşrıutsuzlnkla 

karşılanacaklarını zannetmektedirler. Du sebe]l
le s1hhal vekalet.inin son yaptığı tatninıle her 
ha · tnyı hatta şüpheli vakaları bchemehal bab<'r 
verme mükellefiyetini hatırlatması çok isabPtl i 
oluıu§tUI' . Nitekim geçen Unıum1 llarptc ~aL·k 

cephemizde tifüsün azalmasr lıaber alma işleri 

nin yola giı•ınesiyle mümkün olınuştul'. 

~ . llastalığııı en fazlıı tahr•ibat yapuıaktıı 

ulıln~n lstanlnt~ 'da hem lıltlaşık hıuıtalıklar·ln 
savaş bıtkıınındaıı hcın 'ele iuşe hatta :ıhlftki du. 
ı·ııııı c·ihetinden nüiuımıı alabildiğine artması 

nıah?.nrluduı·. ~ubay ailelcı·inin , nıüiPkaitleı·iıı, 

Inı ~t'hirinıizde tekiı.siH etnıl's·i, hiç bir· iş tt>ıni 

na lı alnıa{iıkları halde Anadolu 'uan gelip Js
tnnbnl 'da işsiz ve peı·işan kalan ı;;ahuı'i arın çoğai 

nıası ınev1.uhırı Hiikümetiıni?.in huı;nsi snı·ptte 

ııwşguliyetine rl~:•ğeıı mevzulal'Ciır. 

:1. llükümetçe alıııa<·ak zeytin ve zeytinyağı 
hisseleı· inden ueuz sabun yaptıı·ıp maliyel fiyıı · 

tıııa fnk ir halka veı·ınek iısabetli biı· tedhir ola-
caktıt·. 

..J. . Hitle sınraşta snlglll ge<:tikteıı somn da 
otellerin , han l arın fasılusız ve siiı·ekli bir surette 
koııtı-olü, nal<il vasıtalaı·ınııı dezenfeksiyoııu ~ok 

ehemnı i yetlidit·. 

ri. llic: olmazsa hastıılık ınıııtak:ılarında hu
luııaıı hıı lluı yetecek ka dal' aş ıyı hizzat ytı.pma

li,vız Ye huııu yapaNık ilnıi kifayetimiz var1lıı·. 

A ~ı iı.;iıı ln ze ynınurttı tedarikincieki zoı·luğu 

lıı>hPtııl:'hal yeıııııe ', iyiz. llu hususta <'Cnehi yar
d ınımdnn nıüstağni olmalıyız. 

ll . ~ıhh i t('ı:kil iıt lıakııııındaıı ı · icalaı·ıııı ştııı 

hıı ·ılıı · : 

lleı · reıı adanır gi lıi ı füküınet tedbirlerini de 
biiı ·n :ıclıınıı haliıı4' gı>tirmekten çekiniııeliyiz .. 
l•'en adamının idari ve isjntistik meş.galPl<'rini 

asgar·i hnd<line indirrı ek onla n dinamik hiı•tır• 

u ıı suı · ,vapııınhyız. 20 - 30 bin kişi~ıin sıı.ğlh k ımı
kndrlPratrnı 4'linP te vdi rttiğimi1. 1Tül<üm4't lıı

hihi hastalık "akalnrını hizzat takip edece\{ nı

sıl al :u· la e ilıazlaııdmluıalıdır . İst ııeıı fazla 
lıiiı·ıı isi lıilhassH istat istikleı·in ı,; oldnğu hc•ııı hı'

kiııı i ıı ·,. n.kliııi :ılıyor , Jı e ııı ıl e yanlıı;; istntistik
; ı • ı ·i ıı nıe .VdflllfL gehıwsitl l' SC IH•p ohıyoı·. 

~ıhhut ıııiirliirleri ie,:iıı ıh• ayııi ıııiitnl u a d 
l'ilt ir . llnnlnı·ı aııenk Yi lfLyet lııfzıssıhlın eııs1i 

t ii' . eı · iııiıı lıaşrJHla gömıek istiycn·uz. 
Aslteı· ve sivil hPl<iııılerlP ııağlık müess('!lf'· 

lı• ı·iııiıı flaha sıkı iş hirliği yapmalal'L Hiııın<hl'. 

DezPıı ft•ksiyoıı vıısıtal aı·ı ıııüı,ıteı·ek kull:uuJahi 
liı· . h·ahın<la hilhassa lmlnşık hastalık salgınla 
ı · ııHia hastııııe yııtaklaı-mdaıı dıı, ınüşteı·ekeıı J'ay
clalaııtnak ıniinıkünılüı·. Bıı mühiın ·ilıet şndur ; 
S ılı hal Ye 1 f'l'lıiyr cilıazlaı · ınıız mütemadi bi ı · t ' 1-
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kiııl~> rııillf'tı.' tt>ıııi~':iğin liiznınnnu nş ılıımalıd1l', 
dedi. 

Dr. S. KAMtL TOKGÖZ (Denizli) - 1'it1i~ 
nn'>fAlı~ınrıı IIŞIRI iJf' }<OT"tl~'l.JC'. \1 ftıhahptiıı. ketııli 

ihtisa.;;mıı t:ıııllku rlnlnyısiyle ınnhtıısnnııı nşı.ı 

ihdnki iznhntr VE'rrli: 
.\~·ıııı rı ırınhi~·rtini. tııı·zı istinınlini iz~ılı Pt

t il<t ı ·ıı sn ıı ı · :ı t if ii s ıniiı•ıırlrlrsi iı;;iııdr lı n lı• n n~ıyıı 
ıwk lıııt! ' cıııılınayııı·al< hitlı• ıııiiı·arlPlc•rıin zıı nll'İ 

oldıığ'n n· a~ı ~·(•fpr· nıikt:1t"d;ı isf ilıı.;iı) Nlilıliğ-i 

1akdiı·rlr lıuııılnıı ıla is1ifnılı' rdilıııt•siııiıı ıııüııı

ldirı rılııı·ııı!ıııı iznlı f•tııH'ldı• lwnılıt•ı· lwnı.\'IH' Il 

tnlııılırt tııf><:t•lrsiml(• sıhlıııt nll'rkrılrı·i ııin ı'lwın 

nıi.n•tinrlPn nzıııı ıııun hnlısrtti vr hııttii lın nı<' 

~ · nıııhı ııiiıntııH' nf:ıı·nk Btiınrsg-nt sYhhat ıııerkf' · 

ıiııi iş:ırrf etti . nu ıııcı·kr7.lt>ı·in kiiı:iik ııiiıııtıllf>· 

lı>ı·i ni kııın , ... n:ıhi~· <'lPrP lmdıır 1nmiın ('Oildi~i 

t nkfliı·ıle kn~t' <'ı· in \ ' P köylül ri n srh hi du nun la
rm ın r tt>ı•lıal dt'/!'işl'ı'<'~ini sö~·INli Y!' lm meynnıla 
tn n if' Nlilı·ıı ldir·iik srlıfınt mt>ıııuı·hırımıı grı;iın 

Yıtzi.\·!'t IPı·i ııiıı ııı~ııli lise ııır7.unl:ıı·ı /.{İ hi isliıh 

PclilııH'siııi YI' \·i lii:l•f \"!' kıız<ılaı·da lnılun:ın fı'p

lıil'lı nrıf' l l'r'ılt•ki rfiil'lrı·in ilıtiy:ır:ı 1\iıfi hir h:ılıo 

k11nnlııı:ı~ı \"(' humlarıl:ı lın r;;a ı·:ı1 ölıliiı·ınPğ <' ınıılı 

~ıı~ 1t'::ı kiliıtııı lırlwııwlıııl .nıpılıııası lii r. ııııııııııı 

~ılılıııt Yı•kiliııılrıı IE>nırnn i rtt1. 

SIHHAT VE İ ÇTİMAl MU A VENET VEKİ
Lt Dr. H. ALATAŞ - Sayın nrknd:ışlar1ın, ge
ı·rk 1ilkı·ir salıibi arlmdnı:lıırmıa ve gerek bu 
ınennclfı öı alarak bugiinkü lf'keli tifo dmu
ımı iir.('rif\d{' geni~ müzıı.kereye vesiyle yaratan 
ıırk:ırlR~hmnııı hilhassa müteşekkirim . 

Bıı iyi hili!i{?imiz ınevzulnr üzerinde tekrar 
1<'hnı- g-örü!$nıt>lerden htiyiik faytlnla.r çrkaen~ı
nn kııni bulunuyontnı . 

Si?.IE'Pden alacağımız ilhnmlal' yolumuzu a~r
rlınlalncak ve <:alı~malarnnruln kuvvetkııynaih 
olacııklır. Memleketimizdeki ll:'keli tifo sayrsı 
hnı·hin devnın ttiği yıllaı•du tedricen artnın 

)lÖM~rdi hu arachı yer yer zuhnı· enen :algrnlar 

hnscluılmıf)tn·. 

1943 senesinde yer yer bıızı topluklarda snl
grnlar yaparak, hasta sayısı mutarlm ı:ok üstü

nt- çıktı. 

ITn.lcıı lstanhul ho r-i c olma k üz l'E' diğer y(>r

leı:d •ki salg-mlal' basdırılım~ H' miinferid Yil· 

knlar hnline ~ctirilmiştir. fstanhul'ılırld sal
ıı:rıu da ha dıracağt7.. Ancak !stanhul'nn hazı 
lınsu:iyetll:'ri dolayı iylr lm l!i hn:kıı yPl'lc>l'OP 
nlduğu l(ndar seri olamıyor . 

fstanbul 'da salgm ni an ayının son yarısm
da bir toplulukla başladı ve nisanda (71) mayıs
da (295) ,.e haziranın 21 g-ünü zarfmda (215) 
v:ı ka tesbit edilmiştiı·. ' 

Haziranm yirmi bir günü zarfında i stanbul'-
da dıılıiJ olduğu halde hi.itün yurddaki ''nka acle- -
eli (564) tür . 

Rir lekeli tiro vııkıısnıı dalıi c:ok gördüğümüz 
Y<' hiı· :ıfe1 olımık lwbnl ettiğimiz lınlrle bngtin
kii yüks<'k ı·ııkıınıdıııı korkmuyornz. Bütün en
rli~eıııi7. kı~ ııwndnıiııde ııınlıll•mel hüyük sal
ı.nnl:ırd:ı toplnııı.voı· n oım karşılamaya c:ııhşı
yııı·nz. Hunnıı iç:imlirki Dütı,;c ınüzukeı·rsi ı;ı ra

~ııııl:ı tf'hlikl.' i~nreti V(>l"nlİI!tiııı. nu :vaz nyla
l"fllrl ' ı tf>mizlil< ıııiic:ıdrleı:.i yapın·nk kı u hitsiz 
olııı·ıık ,g-i ı·mc>miz vııtııni bir vıızir ilir. Sılıhat 

Veldilrtiııiz vazife ve ıııet-ıuliyrtini müdrik ola
rıık hila-i ile VI' terecldüd üz -'çalı';lmakta, her 
tüı•1ü tedbirleri almt~ bulunmaltta ve icııb eden 
yt-rl('rde bunları t eşdit etmektedir. 

1\fuhterenı ıni'hns <1rkacla~larıınrlnn ~n·rlu 

1-!<'zılikleri -;ll'lırlıı halknnızı bitin trhlikel~>ri et

ı·:ıfınrlıı tPrıvir Ye irşıı1 etınelpı•i ııi riı•:ı etıni: 

itliııı. Trkr:ır ı·irn ediyonını . 

l311nn nı·zcıleyimki hu ricanı ilE> veknli'tin va
ıi ff' Vt' mrsnliy('tlt>rini hııııkalarnıa tahmil r1-

nıi)·oı·nm. Mt>hns arkndaşlarmun bu nırvznrlrıki 
yari1mlllll'1111 ~ol{ Yf'riıııli saynrnk hilblti~ vazi 

frnıi ynpıynrnm . 

~ılıh:ıt Yf>ldlll'tiniz lekc>li tifo nı nutın\1 yal
m7. lmı.::iin rhrınmiyrtli ~örmüş değildir. Dıışın

ılıınh!'ı·i <'h<'nııni~·('tli !!Öt•ıııekt(' 'e o yolda ~n

lışmn ktarlır. 

. (' nclı-ı·dı>nhMi ne~ir ('itilen kanun, nizam
ıııınır, talimntıı:ımeleı·l nıenıl (>kf'ttf'ki l('keli lıum

mıı uıii<•ııdc>ll' i i<:hı H'lzrnı gt'1('n r aıılnrr kur-
nıuı:ıtnr. . 

19:n ııpnr'>indc>nberi hitiıı zııraı·lnmn halka 
iiğoı·('t nıeğE> mn lısns ri aleler, afişler tevzi edil
mi~. hif ınrselc>sinin ehemıniy('tle Ple alıunuı~n 

ln~'Tk l>ir i~ olduğunu viliiyet ve hel('diyeleı·in 
clikkııt ıııt?.nı·ına konul:ırıık bitleri tPmiıleme i ·
lr ı-im• nit Ya rta Ye cihazlarrn . ekillc>ri Ye isti 
mal lan~lım hi l di ı,ilmiş Ye bul.km temizliği iı:in 

hütüıı maknmlnrııı kıımmi ıııiikellefiyetl ri cla
lıilindP Inı g-ibi wısıtnlaı·ı temin<> c_:ı.ıhşmaları is-
1enilrni!Ş \"{' lıitiıı lekeli tifo gihi feHlket gPtirid 
hir lıustnlığı yapnın ~-a. tusr olduğumı (jğretnıe

yr ı;nlı tlun · ,.t> eldrki tnthiı· '':ı.sıtnlını h\1 rn
h, ııııılaı· ve tııki.blerl meydana gelmi tir. 
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Harbe t11kadrliim erlen senelerden sarfmazanz, 

haı·hin i!evam ettiği seneler içinde yel' yer zu
lıur eılen vakalarm yayılmamasr ve umumi 
ııı:ıhiyı>tte biiyük sRlgnı ile karşı karşıya kalma
yı unr?. bir tesadiH PSeri değildir. Vaktinde alın
m ı~ terlhirlerin ve i!ikkatli ı:alışmalarm müs
hPt h:ısılaı:nclır. 

Bugün tstauhul hariı; olmak iizere hiç bir 
vilnyetiınizrle salgın halinde lekeli lifo yoktur. 

!-\ıkr c:alrl)malııı·ırmzrl:ı lı-ıtanbul'tlaki salgını 
rlıı hPrtııraf edeceğiz. 

Sıhlıut \"e.ldllı>li alrlığr tı>rlbirler ve dikkııtli 

r;alı~ııınlariylf' lımıt<ılığnı bir afet halini alınıısr

ııı hıııdiıw kııılaı· iinleıııiş olduğuna kanidir. 
Bıtııiiııkii rakıınılımıı ~·iiksrkliği alınan ted

lıirlPrin ldl'aretsi:.diğindeıı \'eya vazil'ı> ıneımliye
l i ı ı i haiz oları Yı•kitlet in ıılfıkasızlığırıdan drğil, 

-.;ııl!{lll]nı· lnısnliiuii kolaylaştıran sı·hı·p ve aınil-

1 Pt i n r;oğa 1 nı usıııc la ıHhr. 
:\Iüı·arlPleııiıı i 1 ıııi ef'phı•si : 1\lii('ad<'leıı in da

yandıih ll•kııik tl'ııw)l(')· hugiinkü modern ilmi' 
hilgill'rt> (('Vtıfıtk dıııektrcliı·. Cierrk kanuni iç-
1 imaiRrmr yapan 'iiks!'k Rı h hat Şfırasıncla vf' 

ııc•ı·pks ... zaııııııı zanınıı yapılan mütrhassıslar top
lııntunnd<ı lın Pihr·llt'l' rlwnımiyrtlr miiıı:akerc 

nır,·zmııııı IPşkil dnıPkterlir. VrkiılPt hu esaslar 
ı1Hiı·t:sinılto \'IU~i t'ı·ılıırlnı·ı 'P o alllkaılnrhırı tenvir 
n ilwz Pt ııwktı• n~ hnrlilı•ı-ine takip Pelilecek ı>n 

ı 1 nğ'l'lı .'·nl l ıı ı· ı ı.riist t' ı·ın t•ktt'rl i ı·. 
Uiit·ııılı ·lı•ni n id ı ı ı·i c•ppJıPsiııe .!:wl itH'!': 

LPkPlilıunıtıııı nıiiParh•lt"·Ü drıltrnılaıı doğnı:va 

şnlı<ını fPrniıı:lrnw-.ini lwrlrf ittihnz etmekle lw
ralııoı· ş;ıhsrıı rılılııi!ıı l<ad:ıı· rln r·rmiyPlin YP o 
r•ı • ııı i.q•f 1' n if 1 Psislı·r·iıı i~ll' h ii :vii k ni ilkası vıırrlrr. 

Hıı i1 i ha ı· hı şrı lı ı:-.lardan hnşlryıırnk bütün teş<'k

kii 1 IP ri n Pll'lt' Yl'l'JtH•si ',. hakiki işhirliği yapmak 
~nı·etiyle ~alrşılııı:ısr l'tt Plıemmiyı•1li ~ıı:velrrıkn 

lıiri vP hatta lııışlıc·asıdır . 

Bnıııııı ir~incliı· ki lekrlihurnıııa müradrlesi 
hir Oı·v].,f ıne\'Zıtn olanık rlr. alınmış w Dı·vll'! 

r·iııııiasrııı tı·ı:-ldl rrlrn lıiitiiıı müessesatın işhirli

~i i<:iıı >~oıı dt'l't't't' ~aytc•l eılilıııektr olduğ-u 1-!ilıi 

sım zııınnııhıı·dn lııı yolrlıı <'laha bijyiik YP iinrm-
1 i aı lım hı ı· ıla ıı tılııııı;;lır·. 

Biitiiıı Drvll'f ııwkanizınmıı ve ona ittiha rrle
rı·k lıı•lt>rliyelıor YP ıliğıq· l'Psnıl vı.• ı.:ayrirrsmi mii
t'~'il'selc•ı· wı·ilt•ıı ılirektiflC'r clalıilinilr ıı:vm lw
•lı•t't" doğ-nı yiidiılükı:e idm·i hu kınıdun mii<•atll'
lı·ıı in ııl't iı·plt•ri ı;; il plıl'siz k i ı:ok ıu üsait olnl's.ık

fıı·. 'lııt·llaşlamı ı;-ahs<'n kcndilrıini lm işte va-

:r.i fedar adrlet ııwFıi ve herkesin seve ~rve bütün 
t ı·ıllıi ı-lı.•eı• ria~·l't t'l nH•si en birinci şarttır. 

Vl'kÜ !Pt i ın i:.: ll'l{C'I ilnınımıı ınil(•ıtdrlrı:~iuiıı il
ıııi vı.· idaı-i ı·ı•plıPII'rhıi ihtiva cdeıı vo bi.Hün 
nıı•nıld•rt te hu ha~tnlıkla. miieaclelede rehheı· it. 
tilıat. l'dileC'ek olan loiı· talimat hıızrı·lnmrı;ıtır. 

Huınııı i lı 1 i va ettiği PsHslın· rlııhililıcle ana 'nok
f:ıl;ıı·m ıınııınıi tııthik şekillerini miitaliia etnu•k 
iiıı•rı• topladığı hir lwyet tarafından dıı Inma 
ıııütt'llllilıt' olarak Jıiı· prog-ranı lertip etmiş ve 
lı ı ın hı n Hn~vekalt'! vasıt asiyle neşir ve tanıim 

1'1 ııı iı;;t i ı·. lHitün lııı Psashır zaten o.,;iıııdiyc ka
daı· tııtlıik f'<lilııwkt(• olmı tedbirleri ihtiva et
ııı!'klt•diı·. Hımunla bemlH"r bu tedhirlcrin vazi
yı·f ilC'nıı ı ııııı ~öı·p ı;ıirldetlendh·ilmesini istihdaf 
ı•ılı•ıı lmmıılııı· lm Psnslaı·da telıarüz ettirilmiı;ı Im
I nııınakta n• hilhı:ıssa heı· Lcşeklriilüıı vazifesini 
a~ ı· ı ıı~·rr giisterult'k sm·et iylı> nmnmt lıir i~lıir-

1 i ğ-i noktaımır tr m in etmcktrrlir. 

Yt>kfıletiıı lf'kelilıuınıııa ilc mi.iraclelede takip 
Pltiği esaslur ı,ıunlardıl': 

1. Ua~ls.ılık vakalarının t'l'ken ltAher altn-
111US1, halırr alma işindP kanuni nıü.kellefiyctle

riıı i l'ıı eılilmrniğinc kanaat edill-'u ve hatta şüp
lıl·lı·ııilf'ıı :vcrlenle rovleri vı> malıalirleri !ara
mak sııı·C'tiyl(' lıastıı aramak; 

•) TT asla 1 rk znlınr rdl'ıı .'·pı·h•rdı• \' !' rtrn fın-
da \' ı• fily:ıo.;oıı ma lıa lll nlrlıığıı şiipht> Prl ilc•ıı yı•r

l.:ı·r{p insaıılan, c~~·alarım, mrskcnlrrini hit l\al
ııımlığıııa kuııaut lıfıo.;rl olnnr·a~·a kıırlaı· nıiikı·ı·

ı·PrPıı eehl'l lı•ıııjzJiğt· l.ııhi tutmak; 

:l. ffn-.lahıı·ııı fl'f'l'iı.li i~iıır elıcnımi;\~rt vr
ı·pı·ı•k -ınlg-ın olmıyan yt'rlerlle dahi bir salgın 
ilıf inıalindP t ec·ı·it mahalli olarak lnıllamlacak 

~wlrri t ertiplemek; 
4. Uıııumi sun·tlc hit vr. temizlik nıiieadcle

si yapmak. 

tı;ıiıııizin en a-üı: safhası hn soıı Hrzettiğim 
ııokt arlrr. Biitil n 1 rıplıı h ık ,veı·lerinin okul, ima

lfıthaııc•, fıılırikolıı.r. yol ve iıışaat mahalleri .... ila 
g-ilıi yrl'lt'rin ılıı1ıııi ıınıraluı lıt>leı·i ve hitlilcrin 
!Pnt'ızlrnmc>lc·ı·i, ııııkil nısıtalamuıı l'l'Snı1 ve gay
ri ı·c·sıni iş~ ı·ı·lı•ı·iııin \'l' lıiifilıı halk iı;tiıııa yede
ı·iııiıı. lıaıılarm, oll'llf't'iıı sılılıi nıunıkalwleri \C 

l'ı•ııPi f:ıflıiı·ata tııhi lıulundunılma.1 ve kitle 
lıa 1 in <IP t•rı lışnıak iizrı·e hü:vi1k iş mm takalarma 
~itl<'n xiı·anl amrlr•siyle J(Ö~Phe ve seyyar halde 
dolaşan ı:iıı'..(l'ltl'lı•ı· '1' ılil<'ıH'i kn.filı>lerinin tald
lıi ve· sail'P gibi umumi ~!'ınizlik Vl' hit nıüea-
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dele. inin iı·nplıll'lnr ycl'iııc ~dinııck i~iıııiziıı cıı 

g-üc: sa f'hnsıclıl'. 
1 rııut ulınıınıalıtlıı• ki Inı mcsell'h•ı· hnzı zanınn

liıı· ihtiııuımı ı.(ii<: zoı·lnklııı· g-iist(•t·ııll'ktt•ıliı·. 

Bir losıııı lııılkınnzın iı:limııi sc\'i~·ı·si, kültüı· 
\ ' 1' ı·rt'ıılı dt•n•ct•si itibariyle kurşılaı,;ıhııı zoı·luk 

ları yenıniye ı:alı~ryortı7.. Bütün tr. kiliHııı Plch• 
\'('l'llH'Si ıoıa~·rsi ndi' Sl11'fed iletı /.!H rı·et lt•rdc•ıı iyi lll'

t i<'tı alıııınnktndıı·. 

Riitün ga~·relll't·inıizc rıığııwn fcııni trphit·
hıınrl r i.·t<'diğiıııiz ın iki arın c: ok d u ıııında. kııl
mıştır. ~ııhit ,·c ı>t·n·ııı· t•tii\'l<'rinıize iliiw• oln
ı·ıık hn~ıı sıındıklıwı, hnğu hidonlıırı uihi n•sn
iti c:oğ'altıwığıı n· iııd<>lluw ihti~·aı: göriliPn mn
hıı llcl'dt> IP ksi t' l'tmcğe g'll,\'l't'İ < tlercğiz. 

1\il~·lrriıııizıho, kasııhıı ve ş •hiı·lcrinıiıdı· lıulk 

kt-ııdisiııi hizımt tcıııizli."f'l'Pktir \'1' trınizlenıcli
ılir. Kii~· lülı·rimiziıı eıı kolıı~- ·rnpahilı•rrkh•ri 

mıııl c:uınaşıı·lııı·ıııı fılor frkıı· knyııayıııı suclıı on 
ılııkikıt tııtıııııl< \ '<' lıl'ch,nltorini sık ı-ıık yıkıımnk 

nhH•ukt ıı·. Biz duiııııı htııın lll'i1ir· ,·e taıııinıe \'l' 

lıPI'krs<• rluyı.ıı·ııın/rıı <;nlışıyonız. 

~ıhhat Yriniletinin 1'11 ziyıvl<' üz ı·imlr ılnt'-

dıı(tıı ııoktıı hnstıılıklı lıitlcı-i trıııiıdeıııek ile 
\l~l'llŞlll!l l\111'. 

. ı. flıılloı lt• kı-li 1 i fo lıastftlığınrıı hitit• ı..tı· • 
ti~iııi ıııılııtııı·ııl< hillt•ıııııt•ıııt•l('ı·iııi n hittt'n kuı·
ftılııııılııı·ııır istı•ııll·ktrıliı·. Hiiı·o,ı:iiı·ICl~{l. afiı;;

ı .. ı·ll', ı·nd.nı ,,. ıııııthııııt iiP halkııııı:t.ııı bn yol
d:ıl<i lıilgisiııi ııı·ttıı·ııınğıı lwı· I(Üll ~ııyı·t't rdi~·o
ru:t.. 

\'t•kiıl!'t 111illt·tiıı nklı ı-ıeliıııim• ıııiinwnnf t•de-

ı :J. ('uııılımi)'t'l llalk Pnı·tisi ~lt•cliı; Uru-

pıı llt•is1 l'killi~iıırlt>ıı: 

('. 11. 1'. ~reı·li• <lnıpıı l"ııııınıi Jlc•yı:.•ti h~ı 

:.diıı (:.!H . \ ' 1 . ın..ı:1ı sant J;) tr Heisvckili llalı 

kt-ı-ıil- ııırlnısu Ol. Kiızını Oııılp'ııı llcisliğiııdt> 

loplaııdı. 

..,( 'ı•ls<•ııin a~ılıııı.ısım I' C geı:c•ıı toplııutt zulııt 
lıulfısıısıınıı okuııınmmıı nıütaalnp bir evvelki 
iı;tiınıııla Dııhili yt• \'ekili Jlilıııi ı ·nn'ııı hazır 

huhııııııHnıı-tsı dolay~iylt• gelecek toplantıya t.alikı 

kaL"aı·la.·tıı·ıluıı Ankara'daki ıuesk •u hulll'anmı 

tetkika mcıııur Komisyon ı·ııporunuıı. nıiizakere
siıH' geçilrli. 

ı·ek lıtt kiiı·süJt•ıı ıııiistııklwl nı ıııuhtl•ıııt•l tch~i

kı>~·i ıııilletı· ıu·?.ed ı·ck umumi hiı· tcy<'kkuz n• 
t'ıtdİ:;ll:' ll)'lllldJ 1'111 1~1 ll'. J:uııuıı SÖllllWlli('Sl ni hi 1-
iıkis kU\ \'f't) '1\IIIPSilli iı;tiyoı·uz, 1\lH'Ilk Jıu SflYC

dt"liı· ki anm edilı·ıı ı.ı.vanrklık yer etl ek, jl}ı· 
kısıııı hııllm11rzrlıı bitt> lnıı·~ı göı·üleıı liiübalilik 
luılkıH'aktrr. 

~fııtlıuntııııı~: şüknına dt•ğı>r ımı·etl<• d:i.vaıııı-
1111 yın·dım l'tnıt'klt'dir. 

lhı'kııııızı );:(•ııcli kcnclisiııi tı·ıııizlt•ın<·.n v 

tt•ıııiz tutııuığ'ıı diın•l etliyorıtı vr bunu . \'ataııl 
lıiı· l'tıllift• olaı·nl\ urtn~·a koyuyornz. 

LrkPli til'o a~n<ıı gerek Refik Haydam· i\leı·kez 
llıfz• .· o.;ılıh1ı )[iiesı-ıesesiıırle v grı· •k OülhoıH' As
kPl'i 1'ııthiknt Okulunıla yopılmnktııf'lıı·. fstihsaJ. 
n ~· ı ~·npa rı diğ't•ı· m<'ııı leketl<'l'(le olclnğu gihi r.ok 
ınıılıdul ıııiktardııdıı·. Unııuıı tııtbik sahası şim
dilik l('l(l'li tifo hastalan üıel'indP c:a':ı anlaı·n 
ıııiinlıtıiHr olııeııktır. lstihsaliıtrnl'zı <:cığaltınsı 

1 rdhiı·kı·i iht•t·iıHlcyiz, E(• ll hi ıııeııı l<'kt•tleı·deıı 
g-ı•ııiş ıııik,vıısta n,ı got•lıııiş değiltliı·. V k:iletP 
n·ı·ilı·ıı yıı ·:mz liOO kişilik1ir. 'fphlikeyP miıı·uz 
ıılıııılııı·ıı tatbik eılilnıek ü1.eı·e l<·vzi eılilnıiştir. 

\nrtnliıı, kilfııı·n ırihi knkuhı mıı.dd('l<'ı· tıı~ı

tllaııııı \'(' hn ~-·ılda .nıpılıuış nnıstııhznı·lııı·m lıit

tc•ıı konıııııuı~ı teıııiıı etnH•diği ıııuhıı kkaktıl' . 
l:ıı ı,cilıi ~t·~ · l<>ı·t' iııaııaı·ıık lını·eket <'tna·i< gaflf't 
olııı · . O i.'<' si):t.;eı·iıı • ııilwy(•t q•ı·dikh•ıı Roıu·ıı 

snı·ıtlıııı hiı· suale ı·ı·,·ap reı·tn Adiiye Vekili 
.\l i Hi il.ıı 'l'iiı·el, hupishnn<'lt>rde ııisıııı a:,ı.ın(lan-

lwri tifiis Yilimsı lnılnıınıadığrııı lwyıııı •tti Ye 

t'l'lıwyı• nilııı,,·ı>t nrilıli. 

lll< dl•fıı söz ıılaı·nk küı·süye g(.;('ll nalıiliyt• 
\'ekili 1 film i l'ı•ıııı. ı·apoı·da .\ııkaı·ıı 'daki nıes

ken lmhnııııııııı öııh•ııllwı~i ic:in il •ı·i ·-ıüriil<•ıı NınH

lı ((•clhiı·)cı·lp at'i) (e(llıirlen• daiı· CSliS tııiitaiJ:ı

Jııı · ııclu lwıııisy(ln':ıı tnnıam<'H mutabık oltlu
)!nııu il'nılt• Pt miş 1 e lıilhassa imar pilıinı n l'Mcıs

lııı·ı dahilinde kahıuııok noktasında komisyonun 
gösteı·diği lınssıısiyett• nıüteşekkir oldnğnnu söy-
11-nıiştir. 

Bu mc,·zu cti·afıııda söz alan hatiplct·in ınü
taliıaları diııl ·ndikt~u onra raporun llükünı('t<' 
tenlii Riyas t tarafındau ı·eyc konnlarıık kalıul 
l'tlilmiş v ruzııamede .1 aşka madde huluıııııadı
;;ıııdan rels •ye ~on v~ı·ihııil}tiı·. 

-
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• 14. (' . IL P. ~lPelis Onıpu Rı·i~m·ltilliğin-

ıleıı: 

C. 1 L P. ı\ I eclis Uruını Umumi Heyeti bu 
güıı ( fi . V ll . 1 !1-1-:3) t)ctat 15 te Reisveki li 'l'ı-ab
zon Mchusu Jlasaıı Haka'nrn Rcisliğinde top
Jııııdr: 

( !else ıH:ıldıktaıı \'e gt•t,;en toı>lantı zahıt hu
laı-;ası .okııııduktnn soııra (h·up ldnı·c Llt•yetiıırle 

aı;ık lııılnıııııı :1za lıklııı·n seı;iııı yapılımısı ve Bü
yük :Millet ,\lpeliııi ldun• Aınirliği ilc Riyaset 
1Jinı111 kiıtipliğ-iıw dt· Paı·ti ıuunzL·dleı•iııiıı IL~"

hiti iı;in intihaba başlanılacağı Riyasefı;c mu
'ıııi llry·etP hilılirilıuiş ve Pıırti ııizaıııııaıııt>siuin 
107 n<'i ıııaddesiniıı son fıkı·asr nnkihincı• C'. 
H. P. M<•f'lis ·Unıpn l:nıuııı! Jfryetinde ya}Jıla

<'11 k 'H'ı:iııı lcı·in g"izli ı·eylr olacağı ve evv •lcerl n 

ı·ry puslasınm tı:v?:i rdileıniyf'ct•ği, ıııwııl< nııııı

Z(•dliklt•ı·ini istryt•ıılerin aı;ık<'ıt Onıp ıımıni 

1 f<'yt'tiıı<• l('klit'tt' huhmaı•ııkhu·ı yaıılı olııın,...ıııa 

g-iin• ııaıııt.t•dliklt·ı·ini it'kliJ r1ınrk isfe,:rı•ıılrı· iı;iıı 

küı·siinüıı nı:ık ohluğu H~vuıwl hınıt'ıııdıııı hilıli

l'ilıli. l~nıııııı iit.t•l'inP fızndıııt hiı· ı:oihı kiiı·siiyr 

g-l'l<·ı·pk (lı•np lrlaı'L' llryeti fııalı~ı iT!' Büyük 
,\Jillı•t l\lt•f'lisi Idare Aıııiı·liği VI' HiynNI'1 Di1nııı 

kıitipli~i iı;iıı ıınııızecllikleı·iııi tı>l<lil' !'11ilı·ı·. lht 
ı.;ııı·e111:' huı;;lanan seı:iııı ll<'1 iı•ı•siııdt\ Pu r1 i U rtı ını 
frlııı·t> Jlı•yl'ti lızıılaı·ııı:ı Cnvid Onıl HPyluııı, Yu
V117. Ahıı.claıı Bskiı;elıit· vı' RııKih Kaııluıı ~l:mıı;;'ııı 

iııtilıalı Nlildiklcri aula~ıltlı. \'ı· 11üyül< ~1 illı•l 

Mt>eliı.;i ldrıı·e Amirliğine hıttnlip (~hı· l;ı-

15. - C. H. P. Mrdis llt'll]'ll Hı·isvrok illiı:ciıı

rlen: 

C. H. P. ı\Lrclis ctrııpu t:muıui Hryrti lllı
gün (7 . JX . J 943) sn at (1 !)) de Rrisvckilltı·i ıı

rlen Bahkeııir M<>husu Hcneı·ııl Kiızmı Özıılı1'ın 
reisliğinde t.oplanmı§tıı·. 

('l'lsı•ııiıı açılmakum ıuütnukıp kürsiye gel •ıı 
Hııı•it·i,ve Yt•kili Nurnan MeMııı<>ııeioğln Riiyiik 

latyıı j]p Riylli-H'( nh·aın katipliğine ıl' BPhı:ct 

Kemııl ('nğlııı·'ın Paı'ti naııızedlikll'r·i tnkarriir 
<'lt i. 

l~ııııu ıııiitaakıp rnzıuuırPııin ikiuci ınaıldes.i

ııi tı·~kil Nlı•n Ko1ıya ~lı•husu Jlulki Karagül-
le'nin, hasaıl zaıııtuıınm yııkınlaı;ıııınsı ılulnyi-

siylı• llükiiıııet<:f• ııc g-ibi terlhideı· ıılııııııakfn 

nlduğnıııı ılaiı · tııkl'iı·iııin ıııUıııkt't't•siııe gt•~ildi. 

'l'akril'iıı okıuımasını nıiitaakıp ilk defa söz lllall 
J fıılki Kıınıg-iiJle ılinlı•ıvliktl•ll snın·ıı Ziraat. Vt'
l<ili ~,.,ht Hıışirl JLıtipuğlu küı·ı.;iiye geler k 
!l<'l'l'k 1:ıkı·inJl' )'HZI[I H' g'l.'l'l'kSf' şifaJwıı !'OI'll

Jan swıllı'l'ı• ı·ı·vnh \ ' CI'IHI'k •'~1ll't>liylco hryaıı;ıtta 

lııılnııılıı \ ' t' lnı aratlıı ahııaıı trılhirll't'i de au
lut1ı. .\yııı ıııt''''~ll üzr-riıııh• 1'icıın·t. \ ' C Maliye 
Yı·killt•ı·i ılt• VPkiıh•fh•ı·iııt i)ı.!ilcoııtliı·r·ıt hıısuı>

lıır hııld\lııda iınlıatta lınlundulııı·. 

gıınılıııı smıı·ıı ı·ııır,nrınıNıin rli~Pr ııı;ıclılr~o~iııf' 

!.:t>t.;ilrli. lin nıaclılı• tı>tıııılml 1\f<>hıısn Yıiyıı 1\ıını
ıııuı·s:ıl 'rı ı, ıll'ıııiı·yollııı·ıııtl:ıld fiı·ızahırııı Vlll{tıll 

1-!<'liiH'ıııcoı-ıi iı:iıı rsnslı trdhil'l<'l' :ılıııınmmıa I'P 
'' n;.;iyPtiıı ı .•dıılıın:ı iıııkilıı olup olınMlıibıın rlu
i ı· 1 ;ı hi ı·i ''ıll'llr . 11 k ılefıı si i ı a]aıı 1 ıı kı· i ı· s:ı lı i-

• 
lıiııiıı rliıılı•ıııııı•siııi ıııii1ıınkrp l<i1ı·siiye J.('l'lt•ıı 1\lii-
ııa 1< n lfı1 Y !'\dJ i 1 :ı. i\ 1 i l•'ıııı ı 1 ( 'colıı•soy 'ıın hı k 
ı·il'ılı· lı:ılıısı•diiPıı hıısııı>lııı· lıııkkındııki iılllıa1 r 
iJı• lııt lll':ıdıı Hfll'lllaıı sıuıllt•ı•ı• Vl'l'rliği f'C'VIlj)lHI' 

ditıiPııdi \'(' 1'111.1ll1111!'flt' 111Ü7.ıtl«>l'l' NJİIPt't'k Jınıj-

1\ıı ıııııılılı· ıılıııııdığımlaıı f'Plsı•yı• ııilınyı•f vı·

ı·ilıli. 

, 

Millrol l\lı•ı·lisiııiıı fu:ıli,\'C'fiııı• fıısılıı vı>ı·ıligi 1ıı 

ı·ilıtt>ıı it ihnı·ı·ıı ıır-ı:en nıüdrlP1 iı:i'nıh• ııırıııh•kr
liıııiıi ilı:ilı•tlfliı·Pıı Jıal'iı·i hııdisı•lı•ı· lıııklnndrı 

iki s;ıat siiı'l'l1 l'11'ıtflı iıalı:ıf1ıı lnılıııııını~ lıiiyük 

:ıliıl<ıı YP sürPkli ıılkı~hıl'la kııı·~ılnıııın lıu lıııya

ııntı ıııiita.ıi<IJl sii7. ıılıııı hnluıınıadığ-tıı(lun vt• 
ı·ııııı:ıın('f(t• ıli' lnı~ka hiı· uııırlrll' cılnıarlığrııd:ın 

ısnııt 17 r)p ı·t'ISt'~'ı' son vrı·ilnıil$1iı·. 
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16. C. Tl. P. Mecli~ Onıpıı Rt>isYekilliğiıı-

den: ~ 
r.. H. P. Mı~eliı:: Gl'llpn Umu~i ... Heyeti. lın

ırün (14. IX . 1943) Reisve1~111 Bıılıkeııir Melıu

sıı lll. 1\fı:t.ıııı (hıılp'm .Heisliğinıle tophındı: 

f'clsenin at;ılmıumn ıııiitnııkıp kürsüye gelen 
l~ıı ~vc•kil Şiilo·h, 'nı·nı·oğlu ınnhnrehen1n yarııt1.ığı 
palıulılıl< d ol ayısiyi e ıııemıırlarını ız ın sıkıntı çek
t . iğiııi ve~ kuıekte olduğnım it'Mle He bu kış gir
ırıı• dt•ıı !'VVPlhireı·ııylık nispctin<lıı ynrdmı etmrği 

17. 
elen: 

.. 
( ~. 1-1. P . ~lı•ı·lis ı:nıpıı llt'is\' l'killij!iıı -

( '. H . P . M eel is <ıı ·upn Unııııııt li .yeti. lm
"'üıı (17. JX . 19..J.H) !evluıHııle olnrak Reisveldli 
'J'ı·alı:~.on :;\Jı•lıusll Ilasan ~:ıkıı 'nın Rı•isli~iJH1c iki 
t oplıınt ı y:ıpt.ı: 

CrlsPniıı :ıı:ılııınsını miHıwkıp ilk defa sijr. 
alıı ıı M ali,\'<' Veldli ]•'nat Ağ'rnlr, Bükilmel~e 

• 

düşündüklerini ve bu yolda bir lô.yihanm da Ma
liye Vekilince hazırlarup Meclise sunulacağrru 

lıildiı·nıiş Vf' Uımııni Heyetin alkışlariyle tasvip 
Nlilıııi~tiı·. nnnuıııı sonra söz alan Dahiliye Ve
kili llilıni ı·rııı, Akdeniz adalarmda bir kay-

. ıı:ışııııt ha:~ladığını ve bu mey!lnd~ bazı iskelele
ı •iıııi:·w illi<·nlıır vakr oldu~uım beyan tmek su-
1'!'1 iyi ı· tııınııııi lfry •le ıııulfınınt. vt'rmiş ve ruz
ıınıııt•dr miiznkeı·l' eılilC<•ek başka nıadde olma
ılığ-ınılını ı•!'lııeyf' nihnyct v~rilmiştir . 

Jtııllıl'luıııın Vnı·lık Vergisi Knnumına bir mad

ıll' c• k leıırneRi lı n kkındalti teklife dair izahatta 
lıtthııının~ Vf' tm hususta söz alan bir çok h -
tipterin Cikir ve mütalaaları dinlenmiştir. Bun-

ıl;m son ı· n ı ekrar kiit\'iÜye gelen M aliye V ekili 
ilr hıı ıncvzun dair söz alan Başvekil Şükı·ü Sa
ı· ;woğlıı ıliııll'ıııniıı ve riy:uıf't~ Umıımt Heyetı> 

arzedilen Hiikiirıırtiıı teklifi tnsvip eclilt'ı·ek <•cl
sr.\' l' ııilınyPI \' Cl'ilıııişt ir . 

---ll!!!la>e<el!!!lı!lııııı--

\ 
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1 
B. Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grupu 

1. - O. H. P. Müsta.kil Gnıpu İdare Heyeti ile Azalarının isimleri aşağıya yazılmııtta: 

.\li nıııııı Turhan l stanlıul ~lı•hmnı Rt'is\'l•kil i 
Miirıir U it-sel !zmir » lılUJ'l' Ilt•.HI i Azıısı 
.\li ~1 tıznffl't' llökl'r Konya .. » » 
!:-l.ür·eyya Anamur 'rı·a hzoıı » » » 

~iııa-ıi Dcvı·iıı Zoııf!nlclnk » » » 

ltıfkı HPI'ik Pnsiıı Ağı·ı » ll 

ı lıl'zı <)ğuz Bı• ka tn .\nkııı·a » 
Zi.\·a Yiirük - » » 
Tahsin Banguo~lıı B ingiii » 
~ı ıılı t :ı ı· l•~rtn n Bitlis » 
ı: ii ı ı•ıı 1 l)sıııa » » 
ır 1 t'zı rı·ah lll ıl ll Hıı~it n.,·nwn · Bolu » 

~ı>kip l~ııl-{iJH'l'i ll uı·flııı· » 
~:ıliıhnttin R:ıtn Çrınakkob• » 

~iikrii ~ökmcıısiiı•ı· Erzinraıı » 
ı: ı. ZP ki Hoydrmir }~ ı·zm·~ı m » 
:\{'('lll i Osten Oire~uıı » 
Kiizını Ayclııı• l <~parta » 
()ı·. H ıı.vı·ullnh 1 >i kı-r J stflnhııl » 

\'ı•h lı i ~a r·ııl:ı 1 » » 

'J'f'Zl'l' 1'ııı:;kıraıı Kastnnıonu » 
.\lıılı it t in Tıını:ı· Krı~·sHi » 
l·'nad l .'olıaııoğln Kh~rhiı· » 
.;r.\'kl•l Tm·guı » » 
ı ı('t'ik l:<,t•nmcn K oı·:wli. » 
ll funici Pekcan l<iit ah~· ;ı » 
~asuhi Bııydar ~lnlntyn » 

ı faldıın :-lı:ırhıın ~fuııisn » 
l<'e~·zulluh Us lu ) » 

Dı·. lümali Bayizit ::\lııı·ıış ) 

ı.tııri Ülkiiın<'n :\lııı ·diıı » 
~ahihn Wik~ül ı-ıaııısnıı » 
ı ·~saı l Tl'k(·li l1ı·J'a .. 
Snut Kl:'rn:ıl Yt>tkiıı :t » 

Y u.·n.t' Dn:·gu Karshoğlu Yozgad ) 
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2. - Gnıpun faaliyeti hakkmda ınatbua~ta şu tebliğ·] er inti:aı etmiştir: 

ı\) 1
• H. P. M. O. Unnım'i Heyeti 7.lJl.l94:1 

pıızııı· günü, Rf:'isn•kili, 1stnnhn1 ~Tehusu A. R. 
Tnı·lı:ııı 'ın RPisliği altın<lıı toplnnnuş ve Inı k
tim n ınüddl'ti iı:in .Müstnkil flrnp lrlııı·p JT('~'eti 

B ) ı •. II. P. ~1. (lrnpu. 21 . YJ . l!l·!:l taı·ihiıı
tle fhıiı-weldli lstıınhul Nfl'husu 1\ . R. Tarhan'nı 
ıı isliğiııcle yapılını toplnntrdn, lznıir Melıusu 
1\llinir Bir:PI. Koııyıı .\lf:'lnısu 1\fuz'ıl.ft'E'l' (Jiil<eı•, 

(') f'. H. P. M. nrupn H . VH. 194-:J ı:ııı·
şnmhn snh:ılıı, J{eisvPkili lstıınhul 1\f('hnsu .\. 
R. 'l'arlıun 'ııı hıı~k.ııılığınctıı yaptığı h:ıft n lı k 
toplııııtnmırlıı vı>ı·il('ıı hiı· sıuıl t:ıkriri iizel'inr. 

huhnhat w lıukliyattaıı ıılınıH'ıtk DHlet hissr
lrrinin yüze'le yPtıniş ll .'ji nlınıııeaya kncl:ır Pl 
koyııın hükmünün t;ıthikatımlıın ho.lk' ic:iıı ıloğnıı 

(.') )(('mlek tte tifüs lınstnlığı ih· ınÜ<'ndelr 

iı;lf'ri iizerinrk ('. li. P. ~1. ı:. iizıısmrhııı tı·*kil 

edilen hir koınisyoııuıı ~·:ıptığı iıH'el('nıell:'r nrti
t't>Siııde ha:m·lıınıp <lı·up lfnıuıni lil•yetinrle~mü

ztıkrl't' l'dilt>ıı hiı· ı·apor ÜZ<'l'ilHlt', Rıhhnt \' 1ı;ti
ıııai Mnıı\'eıırt \ '('ki li R:ıyııı lk Huli\si Al:ıtn~. 

R. L . 194:3 r:ar~ıııııh:ı g·i.iııü snut !UlO ılıı lopln
ıııııı )Jiistııkil Ump L'muıııi ll r:Htindt' iıuhlaı· \'<.> 

.Awlıi!ıııa: :ııuğln Mehnsu Hiisıtü Kitnbcı, Rizr 
Mt•hu:-:u ~,ullfl Siı:nwıı ve 1'ok:ırl 1\fehıısu Nnzım 

l 'oı·o,\' '11 :-il'<; ll ı işt i ı·. 

'l'ı•alı:wıı l\f lı~tsıı , üı·eyyn Anaıınır ve Zon
l!;uhl:ık :.\lPhwm Şiıınsi Devı•in'i Müstnkil Orup 
ldnı·r Jlr.\'eti .\znlığııı:ı s('~ntiştiı·. 

ı.,rii<:]ükl •ı·i ı.dılt>ı·mrk iı:iıı ıılıııaıı n ıılmıııa~ı dii
ı;:linlilı>n trılhiı·lrı· hııkkındıı. 'T'iı·ııı·pt \Pkili Bnv 
(\>];11 ~niıl ~iı·rıı taı·at'ıncluıı \'I'L'İll'ıı iııılılnı·ı ıliı;_ 
leıııi~ ,.r Inı lıtısn:-:tn llül\iltıırtı:t> ıılmınrş tNlhiı·-

1 l'lı• :ılııınınk iizeı·ı• lnıluıınn Y<'lli kııı·ıırl;ıı·n ıııut
tııli ıılnıu~tııı·. 

• 

lı u Illi'\ ztııla siir. nJıııı hi ı• ~ok flZII 1 Hl'tlfrndıı ll tr
lll llS t'dil<'ıı ımıhl(;l]if' ııoktıılın· iizt>ı·iııtlP ele tnııı:ıııı
lıı~·~t·ı nıaliuıınt \' l' l'ıııiştiı·. · 

ı:nıp l. 'ıııuıııi Hı•yeti, ııırnıl<okette tifüs lıas
hılığoıııııı ~~·~~·ı·iıw. hugiinldi tlnnımtına, :ılı

ııaıı ıııiicııdrlı> IPdhirll'l'i \'P ıw1icel('l·ine ımıttali 

olnnır,tur. 

3. Müstak:ıı Grup n.dına, Mecliste Reisvekili İstanbul Mcl;usu Ali Rana Tarhan ta.rafmdaıı 
yapılm ı ı olıın beyanat: 

A) Ba~vekll ~ülcı+ Saracoğlıı 'nun beya. 
na.tı miinasebetiyle (17 . III . 1!>43). 
ALİ RANA TARHAN (İstanbul - Tiiı·ki-

yr IHi.dik ~lillı•t .\lrclisiııin yı>clinc·i toplııııtı 

dl'\' t'<'si u de .\1 ü-;ta k il U ı·np nd ııın .~Ö.Zt' hnşln ı ·-

],PII . IHiyiik 'l'iirk ~Jill<'tiııiıı dı•ıh·ı·li Yl'killt't<ııi 
dı•ı·in :-:aygı dll~·ı.:ıılııı·iylt• sı•lfıııılı\l'ıın. };, . ..,iz ~ı· 

f'iıııiziıı nııı·ln ~·ollıll'lııdıı hepiıııizin millet iyi 
1ıizıııı>1 l'dl't·t·k itiıııııılııın l~yııı; oldııgnııııını 

tt·ı·ıııı•ğp 11111\ ;ı ft':ık vlııı:ııııızr tliiPı·iın, 
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~hılıtpı·ı·ııı aı·lwılaşlııı·; .nni sı·ı:i11ıdPn sonı·ıı 

lı·ı·ıı YPkiliPı·i II PyPtiııiıı yitıt', l'PI'iiPıı \'(' gii\('
ıı : fı.ıı 1 lt•1 lt't ;ıılaıııı, ~iihii ~nı·n(·oğlıı ha!;lkıııılı

ğ'ııııla kıınılııııış olmasını lıakil<i ıtıPıııınııti)'t•tlı • 

f<:ıt·, lfadtl\. (;t>l;t•ıı dPI'I'f'd(• 
ıınmur. sitıt't{itu1r ınurakahe 

fıınl iy<'l fp ı· i ıı i 1 ı 1'11 · 

Vf' teııkiılr hıısrPt -

nı i~ ol;ııı iiı ; kıytıH•t li aı·kad;ı~uıırr. ::;iıııdi l'ııı·ti 

ı:nıııu sal'lai'Jııda lı·ra ıııı"HdiyPti ıılıııı~ lınhı
ııııynrlııı·. 'I'Ptıkitlı>ı·iııılı• nı• ılt•ı·N·P ı·iıldi , sıuııi

ıııi , ., yııpıı·ı idiysı>IPt' iı·nıdıı ılıı o d('t'Pı·ı • ııyıı 

ııık \ ' t' l'l'!'iltıli oJtıtHfıtl'lll/ kt•tııfiiPt ' iıırlPil fıpkfj . 

ynı·ıı~ l't' gÜI't'lliyoriiY.. 
llıış1 ı•kiliıttir.iıı iktisadi vı· ıııııli i:::lı·ı· lııtl<kttt· 

d.a l'!'ı·ıliklt't'i ixalıııl. 1 fiiki'tllt!'l iıı lııı lıııyat i ı ttı•· 

scli'İt•ı · ii!l.!'riııdı> ııı• lıiiyiik zorlııklnı· iı;iııdı• \ı· 

ııı· lıii)· iik nziıııiP ı:ıılı::: ı..ğ-ıııı vı• g-iiııiiıı iı·nplnnıııı 

·g-Ün· liızıııı tıfıııı lditiiıı iPdlıiı·lı•ı·i ıılııııı~ıı ııt• kn 
ılııı · nxiıııli oldıığ'ıııııı g-iistrı·iı·. 

\'aı·l'k \' Pı·gisi lıııkkııııhıki rnkaııılı~r nwııı 

ıınrıi.vPI 1 ı·ı·iı·idiı•. 1\ıı 1·ı·ı·giııiıı tııt hi kat ıııdıı. 
lıillıassa l stnıılııtl 'ıla, ıııiixıııiıılt>ı;>lllt>k isi iclııdı g-ii

ı·iiltııPldedir. l\uııuıı lııı kiki ıwla·piPrirıi lnılıı 
nık tedlıiı· ıılıııak ı;ıık .\-rl'iııılc ohwnktıı·. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - nı·nYo ... 

ALİ RANA TARHAN (Devamla) - <:t•le
ı·l'k .vıl faıtli.ntl ·ri hakkınılıL vc•ı·clildL·ri iuıhal, 
daima i l ,.eı·i g;ÖIÜ1'11trk ixliyPıı hiı· ımı•t.iyt• l fıyik. 

Jıiı· ııı·o~ı·ııını ihtiva t>ıliyoı· l:ri.itı:r ih• ıle nli'ıkıı
ı1aı· olclnğu i~in. lm hnlıislcı·e bütı;rııin tetki
kmduıı soııı·a daha fııyılalı olaı·ak nYıl ·1 etınek 

imkfuu olılC'ıı ktır. 
JJalıili polililoı lıııiduwlu !Jl'yıııılaı·ı t:ınııııniY:-

:S) 1943 mali yılı bütçe müzakeresi mii.
nasebetiylEı (24. V . 1943). 

A. lt. TARHAN (İstanbul) - Muhlı'n•ııı ııı·
lo~tlııı;ılnr. soıı ii ı; yıl lıütı;l'lı>ı·i nin 'l'ii ı·kiyı• Hii
yiik .Millt-t .Mrı·lisi Uınutııi J J(>yl'tinde ıııüxah

releri esnasmda, Grupurouz taı·ııfın<lan ifadı• 

edilmiş olaıı tPıııcunilc1' ı;ıu f'Ümlcılı· lıuliısa Pdi
lelıiliı·: «<lal'p ekuııonıisiııo uynıak». 

Bu sisleıııin Llaymıc1ı~ı haşlıı•ıı t Pdlıi t'leı·clı•ıı 

lıiı·i olan tasııı·nıfu, Dt•1·lr1 hütc;rsinıl<• tnthik ı•1-

uıek yolnnn, lıu 1'41'11 • dr tutn.ıııarlı~ıını:t. giil'iilii· 

yor: 
Yükı;ck taı:n·ibinir.c aı·zr,lilrn mnsı·n!'lnr ,YP

k(nııı gcç;eıı ~cııekiııdf'n !J~ ınilyuıı Jiı·a l'uzlııJıı·. 

lı· Pllllıi)'d nl'il'idir. 
Ilnrirl pnlit ikıı~· ı, lıiıklı olarıık, Türk ınillt•ti 

ııiıı malı di~·ı• nısıl'lnııılırdıhıı·. Hattil ıliiııyı:ı

ııııı ıııulıdır lıill' dPnilt•lriliı·. JJnkikaiPn hütüıı 

sıılıalııı·dıı lıiı·lıiriPri.vle lınğ;ıı~ııınkta olıırı ııınlııı

ı·ipl"r ,nılııır. lıiı· noktada lıil'lt>ŞPiıiliyoı·lıu·: 1'iiı· 

pnlitilwsıuııı i~ıılıcliııdı•. (lliixl'l sL•slt•ri). Hıı 

lmlıi~.lt! lıiı· ııııktadıı tı·,· ııhkııl' ı•tnw.~· i Jıı,\·dıılı 

luıluyonıııı. 1 faı ·lıiıı ııe luıdııı· siii'Pf'Pği lıiliıı-

ııH·ııH·Idı· ]H•J'Hll('l', lını·p soııı·ıısı iı;iıı fııııli,vl'!fPt' 

ı;:iizı' r:ıı ı·pıyoı·. 11 iil<ii1ııt·l i nıiı.iıı lııııılııı·ı ~· alon

dıııı takip l'tliğiıH· ~iiphı•ıııi:'. y11ktııı·. ıraı·psoıı

ı·ıı-ır, ·' ııı·dıııı iı;iııdP \ ' 1' dıı;ııııdu, ı:ıkuhilı·ı·ı·k ikti
sıııli. ııtnli, iı:l iıııııi, siyıı.-ıi ııır•iwlı·iı'ı·lı· lıu;:ıı·lık

-.ız kııı·:;ılıı~ıııııııııır.a ıtıı·ydıııı Yı•t·ilıııl'llıt•siıı i 1 P · 

Illi'li ll i ı•ıli,vnl'lll':. 

~~~~lll nııı;;vl'lliliıııiziıı lıı gili7. - 'l'iiı·l\ ılııst lıı-

ı{ıı n· 'f'iir·k - . \ııH ·ı·ik:ı dostltığ'ıı lıııkkıııtl;ı siizlt•
riıw )lt·ı·lis lıiiyiik IPr.ıılıiiril ilt• ıı:ıo.;ıl iı;;tinık ·Ptti 
isı· lriziıır ılı• kııllıi iı;ıt iı·ııkiıııizi lwııiııı nj!;zııııtlıııı 

\ 'l' lı•lnal' i l'ıııiP ı·ıli~·oı·urıı. 

Sa,\ ııı Buı:;\'ı•ldliıııiıiıı lw~ aıılıın lıııkkıııılıı 

f: nıpıtıiiUY.lııı ı wl< t ıı i ııazıı ı·ıııı kısıııf'ıı nrzr-•t t iı11. 
Jl ııı·lıin ılıtlın ,\·ıllıır!'a s!'lı·l'lıilı•ı·Pğiııi n lıir giiıı 

Jıjziııı d(• hııı•Jı<•1tılt'k 7.01'1111<\:1 f<;ıl;ılıiil't'l'ğinıil.i 

daiııın ~ii~iiııi.iııılı• 1 ııl<tı·ak yı• I!L'ı~nıiı:ı g-iiıılt•ı·in 

ll•ı·ı·iilıt•lt·ı·iıııiL'II istil'nclı· t•dı·rı•k, lı•ı ·ı ı \'ekiiiPı·i 

ııiıı ınilll'1 iıııiıi korıı.vıırıı vı> yiilowlt ir·i lıizntPI lııı· 

ifasııııı ııınnıfl'ııl< olnııtlnl'lrıı <•ııııılan tcmenni 
l'ılPri:r.. 

:\Iiistakil (:r·up, ~ımwıığln lliikiiııwtiıw itiııııı

ılnıı lıı·,\·nn rdf'ı'. < Bı·av srsl~l'i, nll<ı~lıu·). 

ArHınlaıt ıııasnıflat'ı ktmplaıııağıı, vcı·g-ilcr 

\'<•rimi nı ll' ki inlcişnı: .vetııwnıişt]r. 
J''evkıı.lôde durunnın doğurr1uğıı .1\·vkııliidc 

ilıt iynçln.ı-ı knı·şılıııııak. için bazr \" Prgileı·e yııpıl

mış olan 7.aınhwdıın hiı· kısıııı, iuli ınıtııı·ıı.flnı·ıı 

kııı•ı;;ı 1 ık tntnlnıaktndıl'. 
'l'ıılıii hal avdet rdip lıtı \'Pı·goil<>ı· kttltlll'llınl'a 

bmık~H·ııldııı·ı ho~luldan d11ldımııak iı:in yeııi 

çaı·elrre b!\Ş\'Uı-ulacak. 

Mnhtcreın arkadaşlar, yen i h iii <:<>~'i inccleı·

ken en çok düşün cl üren - haı·p<lışı ınPııılekct lı:- ı· i 
dP tfızyik etmekte olan - palııı lılık1'11'. 

Pıı.halılık artnı·ıın. tekli! ı:-clilrn tnlısisnt ın hi ı· 
ı;11/l'H ilıtiyııcı lo1ı·ı;;ılıyaımyaC'uk ve- 1!1-l~ lıii1ı_;e-



- 399 -
siııclc olılıığu gilıi- scııt' içinılc• yt•ni g·t•liı·lwyıınk
lııı·ı ıu·aınuk ıııedmı·iycti lıusıl olaı·ııldır. 

Dnlt't bütçesinilm gü~ tlnnııııa sol<aıı paha
lılık, ıhu· , c dcği~ıııez gt>lirli vatıınrlaşlanıt ı.wı;i

ıııirıi ıle tnxyik etınckterlir. 
Yaptığımız Jıir incelcıııi) e giiı·ı'ı noı·ıııııl VI' 

hafif ı:alış,ııın la. ı· g·üııtlt-' :2400 luılnı·iye ıımlı t nı;t ıı·
lar. nu Jtn]m•iyi temin ı•dcc•pk Cil liCllZ gııln IIHHl
ıldPt'illill Aıılnıra 'ıla lutarı günde hi ı· ki:;;i İ(:iıı 

;,~,;; kıınıştııı·. Ekııwk salıit g't'lirlil<'rc· mlllısns 

fiyat üzt•ı·iııcleıi lıt•saıı cdilnıişliı·. 
lstcıtbtikleı·, .Ankara'dıı mc•ııinr ailı·siııı hı·ş 

kişilik tl'shit l'tt iğiııe göre, gi1ııdt• ~6~.;, lnll'llf:!, 
a,vrlu, yuvadak rnkaın 7H linHlır. · 

l'lı:;iı·ıııı~ ııınsı·afı dahil clPğ-ildir. ]\una :ıilc

niu t'' kiı·mıı, tcıırhıllk. ısıııııııı, aydınlık, gıyıııı, 

1 Pda vi gi hi lınynti i ht i~ ·nı:lnı·ıııı da i lfiYc t•tım·k 

lihınt. 

~~ ıılıtı·rı·ııı arkadtıi;\lııı·. Inı st•ııt• uıııdııibııııtı7. 
)H'I'ı•l<t•t iı;ıiıııizi kolıı~·hışt ıl'll', fakııt ıııc•sPI!',\ ·i lı:ıl

l(•fııtt'Z. lJı•snıdııı·ııHızı. taıı:t.iııı diıııixdl: olıııı 

.'' :tll uıısul'lıım ist iııaıh·t 1 iremeyjz. 
1 fııı·ıı t•lwııoıııisiııiıı ılııynııdıib iktilıiıııli \ 'l' 

ıııııli !Pdlıirl!'r ıııaıızıııııl'ı-;iııi. ahı•ııldi, iıısiı•<ıııılr 

,.,. hiı·lıiı·iııi tıııııııııılaywı snı·pfl<' t;ıtlıik etııırk

kn lııı:;;loı c;ııı·ı· yol<tılt'. 

Nı· I\Hılıır ~iiı;liil,!ı•rlı\ dıılıı nlıırsn ıılsıııı, lııı 

~· ııldıın ~i tınt'ğ<• ım•l'btli'HZ. 
~ l t•ı·htli'IIZ, çiiııkii ikt iı-oıtdi ı• i hP! (('ll lııtı·lıiıı 

iı;iııdı•,\•i:r., vı• hnc·lıin ılıılııı tlt\ i<ııdaı· siiı·ı•ı·t•ğiııi, 

tıılıii ~ıırtlaı·ııı sııllıtıın IH' kııdııı· ı-.ııııı·ıı :ıvdPt 

Pıl<·ı·d~iııi, lıiiPıııı•yiz. Yıınhıııııızıı ıııiidıı fııH iı:iıı 

lıııı·lıp ı!İI'IıtE'k ıııt•ı·huı·i.r<•fiııdı· loılııwııııık da, 
,Yalıııx lıi:~.iın c•liıııizılı• ıld!;ildiı·. 

J'hılıtPrl'lll ıır·k:ıılıı~daı•. ()E'\' Iı·tiıı daiıııi lıiz

ııı!'1iııdc• •:ıılı~aıılaı· :ımsıııılmı iiı·ı·ptJi sııııfı knl
d ll':ıı·a 1< lıütlin ııa•ıııııl'lan ııyıı ı lıııııııııl'lP,\ t! l<ılıi 
tUttTIIlk lnCSClCSİllİ, flnıptllıtliZllll t'hl'llllllij'l'lit• 
t:ıkilıettiğiııi lıiliı•Riniz. 

Bunu t~?ıııiıı ı•tle<'l'k olıın lıiyihııııııı, sııliılıi
yetli nıakaıııdnıı lıize ifaclı• <•ılildiği ~ilıi, Int ı.!iiıı
ll'ı·dr Biiviik MN•lit-ıe sıınıılnııısıııı heklrri7.. 

Grup~nıu7.tlll üzel'inde tltıl'duğu 1 eııwıı ıı il er
(len hiri de, DeYlet ınulıayanhırıııııı ıııüıııki.iıı ol
tlıığu kaılnı· hirl<'ı;;t irilın<'si, ıını1 a.vas~ıtl:ı rm ka-

• 

lıil ulduğtı kıırlııı· azııltıluını-ı, ıınılwyıııı, 1t>sl'lli.iuı 
Yı· sarf işiPriniu ıııüessit• kollinıle tnhi tn1tılııın
sıdıı·. lin tenıcnniyi .tekı·aı·lıyol'lız. 

)fuhleı·pm arkıHlaşlaı·, 

JHHr:(• ıui.iıınf>ch<'tiylc Yüksrk hıızımıııııxda 

sii.dt•ıııııı•si Uruptııııuzcn. l<nı·ııl'laı;;lırılıııış olıııı 
.ııokt ıılıı ı· ı ıll'ıt'tfiın. 

1\lü;.nıinleı;ımı>siııdeki ııınhr.uı·ıı t'\' Vt>lı·c dik
kııtleriııi ı•p]Jıı·tıııiş oltluğumıız Yııı·lık nı·ı.ô~iııi 
1t•klif n· 1:ıtlıik t•tıııckle - tPsiı-i ıııııhıltıt YP ııııı

Yakknt dıı nh;:ı - lıaı·p ekonnıııisiııiıı uıı ıııiil'ssiı·. 
tetllıirlPriııılt•ıı lıiı·iııi ittilın1. t•tıııi~ olnn snyııı 

llükiiııırtiıııiz, ll),ıı lıPdc•fl' nıı·nı•ıık. fııkııt IPsiı·i 
riHnııılı, ~· t•ııi !eklifl!'rini tlt• Biiyül< l\lpl')ir-;c litlll- . 
m nı:; lı ulu ınıym·. 

l>iğ·<'t' tıını l't nıı, hnşlrr·ıı g-ıılıı ııınıldl'lt•ri piya-
sııımıılıııı ı·ıı lıiiyiik nlıeılaı·ı ı:ı•kıııck t oı;a•l dıii-
siiııılt•d i 1' . 

j,' iyııtlaı·ı t1•xlıit t'dilc•('Pk ıııııdcklt'l' ıınısııııl;ı 
lıiı· ıılırıık 1Pı-oisi. l'i,nıtlııl'llı lwııtı·olüıırll' Jll'ııtik 

• hir siı.otc•ın tııtlıikı, lıazı ıııiihiııı ıııııcldrlt·ı·iıı ıııiis

tı·lıliklt·ı·ı· ıılaşt ıı·ıııak iıııkfiıııııın 1Pıııiııi kııı·ıı

ı·ıııcla oldııklanııı ıla öğreııiyoı•ıız. 

1\iitiiıı huıılıır. lıııı·p l'knıınıııisiııiıı lııthil\ıııdıı 

nlı'ıııış l'lli'lllıııiyP11i nrlıııılnnhr. 

Y.uııınııııı ııj!:ıı• şarthıı·ııııı ııınlc:l\t•ıııı•tiıııiır.i "" 
lıı·ı· ilıtiııııılı• lwı·şı lwzıl'lı~mıızr sai'rlnııııık iı:iıı, 

Jiizıııı n ıııiiıııl<iiıı nhııı ıliğcı· h.;ııl11•1li 1ı·dhiı·Tpri 
dı• ıılıH·;ıklıınıııı şiiplıe <'tıııiyoı-ıız. \'Pkfılrtlı•r 

;ıı·ıısııııl;ı i~lıiı·liğ·iııi lı 'l' gÜn lıiı·ııı~ ılıılın ilpı·lPtl'

n•k J>ı•vlı·l ıırııkıınixıııasnıııı Yf'ı·iıııiııi Yı• fı·~iı·iııi 

aı·t1ırııııyıı ınııyııf'l'ak olınıılıll'ıııı dili~·orıız. 

M ıı lı t ı•ı·ı•ııt n ı·k;ıdnı:;la ı·. 
nıı~l;a ıııı•llıh•kt·tlt·l'cll' nlaıı lıilt'lti giiııii ı:!ii-

ııiiıH· lııılH•ı· ıılan Yt' :ıl}ıloı ilı• l:ıkiiH•ıiPıı, siyııxı·

tirııiziıt ııııı\'ııfl'nk olı11ııkhı ıll'\'aııı Pılı•hilııH·si, 

lıı·piııtiziıı lıiı·ılı•ıı ziııdc•liğiıH' bağlı 'otdıı~ııııu tııl$. 
ılir rılrn, 1t,,·nııık olgnıı ıııilll'tinıiz. y11ı~•lıııı \ ' t' 

tııııııııınıı . t•lilıııl'ii ic;in alınncaklın isalırtli tı•d

hiı·in - lıı·ı· ııe palıasııııı olur.-;ıı olsuıı - dııiınH ol
du nwu ııı i b: alı i ı·iıl i ı·. 

,'(i?:lt•riıııi hitiı·iı·kı•ıı, snym Tliikiiıııı>1iıııizr 

( :nıpuıııuzıın it iıııııclını ~·<·rıil(>ı•iııı, Ye hi.iyi.ik Tiiı·k 
ınill<'liıw dııiırın iyi hizııırt ctıııiyı• 1nııvnffak ol
ııınlarım tPıııt•uni t•ılvı·inı. (Alkışlnr) . 
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C) Umumi muva~eneden ve Umumi mu

vazcneyc dahil dairelere bağ-lı müessese ve 
teşekküllc de ' maa!!, ücret ve tahsisat alan
lara birer aylık istihkaklannın ilaveten ve
rilmesi bakkındaki kanun münasebetiyle 

(17 . r.r . 1913). 
A. R. TARHAN ( İstanbul ) - Mııhtrı·l'ııt 

ndwdaşlaı·. .'·iiksl'i< tus,·ilıiııiır.P arwluıııın lıtı 

l;'ı,\ ilıa. ~-ıı~aııııı :;.nı·tlanııııı lmlıı·aıı sı·lwhi~·l,• 

nğ'ıı·lrğ'ı ~·ii?.iiııılt>ıı l'ok sıkıııtı ı:Pkııwktı• ulılıık-

•ıaı·ıııı lıilıliğ-iıııiır. ıı,\ lıklılıını giistı·rilPıı .nıloıı 

ııl:'ılwııın lıir ılt•lilidiı· . 

Bıı kı·ı·ıt.\'tıı·ıı fp~rlıhiistı•ıı dolıı~·r sııyııı lfii 
kii ıııet iıııizı· t f'<:'l'kkii ı· ı•df'ı·iır.. 

1\ıı~iiııiiıı ~art lıırı iı:Prisiııdı· Pll J'ııyılalr .nıı·

dırııııı a.\'lıi~·ııt \'!'l'lllf'kl<' !tlıw:ıibııı takdir· f'tl\'ır 

ll iildiııı..ıimiz, piya .. ·ıclıııı ıı~nğoı n,,·ııt lıı lıııt.ı gı-

ıla tllıtddl'lcı·iııi dıı~ıtıııak ~·olnıın tntıııu~tu. l 11 

.\'!ıl11 lırı·akııııyıınık \'l' .nılııız lh~\·ll'ttl'rı n.vlık 

ıılıııılıu·n dd~il lıiit iiıı d~ıı· g-ı•li ı·lilı•t'(', ıııaişı•tlı•

riııı· ıııt•ıl<ll' ola lı i lı·ı·ı•k m iki a ı·lıtı•da, lwlu,,· iiılt•

.n·lıil<'ı't'kiP ri suı·!'llt•, ıııııııtuıı:ııııı fl'Yziatta lıtı

lnııııııığıı ııııınıl'l'ıık olnıalarııır dilpı·iz. 

1 :ı·ıııııı:nnznn lıiı· ll'llll'llııisi ılP, nıiisiPhlikiıı 

ı•lint• pnl'a g-<'ı;tiğiııi n• luıttiı ~l't;ı•ec•ğiııi du~·ı ııı

ı·ır ı·;yat aı·lf mııılııı·ııı i ht ikıil'lıııı ıııe~·daıı \'f'ril
ııH·ıııı·si \'(' t'i,nıt tı•shil Yt' nıtıı·ııl<ıtlll' işlı•ı·iııdP 

ııı ii!'s~i 1' t<•dhil' ıılııı nıasHUI'. 

l•:lmwk fi,nı t lııı·ı 111 hi rl<'şl i ı·nıı•ğp nı u \ 'H ff'ıı k 
olnıı 1 liiküııwt iıııildıı, l'liıw g-t•ı:rıı malısul ıııik

tııı·ı ııı'iio;ııil olıııwlt, l'kını•k tayınını da aı·ttır

ııın-;ıııı lwkl i.' oı·ur.. Hnnn hnşnnlıklnrı ~üıı. şüp

lıP .nık ki ,\'lll'drııırn 1'11 ıloyııı ·uı•\lsl\ııu ~·nJHIIıı:; 

olıırııldıırılıı·. 

C. Müstakiller 

nn~·ük :\lillı·t )frclisinılt· 4 tııüstııkil M<"lnı~; Ynı·ılıl': 

B rı; 'fiirkrl' 
Milıni Kayaoğlu 

,\ f~·on K ıı ı·n lı isıı ı· 
,\nknı·.ı 

1\ıı ır.:ıtlnı·ılaıı .nılııız nı·ı·ı; 'l'üı·kıoı·, Hıu,we kil 

:-,;ükı·ü :4aı·aı·oğ-lıı'ııtııı lıt•,rııııat ı lltÜnnsı>lwt iyi ı• 
YP J!)J:j ıııııli yılı l ' ııınıni 1\-Jm· aır.l'rıP 1\ııııııııu ,.,, 

l>l'' lı·t L iınnn lan . .\lıwı·i1 Yl'kfıleti.Oı·ıiı nrı l'llıuııı 

lstaıııııt Özrlanıar 
,\ vrııııı flnlnııti Bodnuıılu 

1·~:-;kiııt•hiı· 

.\'i ğı le 

)Jlidlil'lilğii ve ~ıhhat " İı,:tiınai .Mmweııct Vt•
kfı lı•l i hiitı;ı• lt•ı·iııiıı ıııilzakı·ı·ı·h·ı·i l'~ıtasıııdn ,·öz 

a lınıı k hıı zı 111 iitıı lfıa hu·lla lınlııııııııışt ut· . 

• 



J. Bütçe 

Büyük Meclisin 1943 mali yılı bütçesi ve uğradığı değişiklikler aşağıda gösterilmiştir: 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

Birinci kısım • Maaş, ücret, tahsisat. teka.üt ikramiyesi ve benzeri şahsa 
ait istihkaklar 

I . Reis ve Aza tahsisnt ve tazminatlariyle harcırahları 

ı Taluıisat ve ta.zm.i.nat 
ı Riyaset tahsisatı 9 272 
2 Aza tahsisatı [1] 2 192 820 
3 Divanı Riyaset Azası tazminatı [2] 24 oıo 

Fasıl yeltUnu 2 226 102 
--------

2 Muva.k:kat tazminat ve huzur ücreti 
1 M:uvakkat tazminat [3] 544 800 
2 Murakıp huzur ücreti 2 ooı 

Fasıl yekftnu 546 801 

3 Harcırahla.r 

ı Aza harcırahı 455 000 
2 Beynelmilel Parlamentolar lttihadma iştirak edecek olan murahhaslar har-

cırahı ı 

Fasıl yekftnu 456 001 
--------

Il • Maaşlar, ücretler 

4 Maaşlar 

ı Memurlar maaşı 201 331 
2 Açık maa.şı 452 

Fasll yelrunu 201 783 

5 ttcretler 
ı Memurlar ücreti 26 008 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti 

6 

7 

8 

9 

Fasıl yekilnu 

m - Diğer istihkaklar 

Muva.kkat tazmina.t 

1683 sayılı kanunun 58 nci: maddesi gereğince verilecek teka.üt ikra.miyesi 

4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 

4867 sayılı kanun gereğince verilecek er taym bedeli 

Lira 

233 580 

".59 588 
- ------

26 196 

1 

2 400 

8 400 
--------

Birinci kısım yekunn ;~ 726 272 

lkind kısım - !dare nıasrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

10 Merkez büro masrafları 
ı Kırtasiye 4 200 
2 Mefruşat ve demirbaş 10' 000 
3 Tenvir 10 000 
4 'l'eshin 20 000 
5 Müteferrika ve gayri melhnza 40 000 

Fa.sıl yekftnu 84 200 
- - - ---- -

11 Mütenevvi masrat'lar 
1 Matbu evrak ve defterler 2 500 
2 Sigorta ı 700 

Fasıl yekiinu 4 200 
--------

12 Posta, Telgra;f ve Telefon ücret ve m;a.&rafla.n 
1 Posta ve telgraf ücreti 904 
2 Telefon ve diğer muha.bere ücr~t ve m asrafları 3 850 

Fasxl yekUnu 4 754 
--------

13 Nakil VSJSıtaJa.rı 
ı Riyaset otomobilleri masrafları 8 500 
2 :Mubayaa 7 000 

Fasıl yekünu 16 500 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

14 Milli saraylar masraflan 
1 Umumi masraflar 
2 Tenvir, merasim ve fevkalade ınasraflaı' 

3 Sarayların tamir ve boya masraflarr 

II - Şahsa ait olanlar 

15 Ha.rcıra.hla.r 

1 Daimi memuriyat harcırahı 
2 Muvakkat memuriyat harcu·ahı 

Melbusat 

Fasıl yekfuıu 

Fasıl yekftnu 

16 

17 

18 

335 saj;,Ül kanun gereğince yaplla.cıı.k tedavi yol ve ııa.ire masra.flan 

PoStta, TelgTaf inemurlarına. verilecek fazla mesai yevmiyesi 

• 
İkinci kısım yekfum 

V çüncii kısım - Daireye nıahs1ıs hizmetler 

I- Daimi olanlar 

19 Matbaa. işletme ma.sra.fı 

20 Kütüphane masra!ı 

21 Beynelmilel Pa.rlimentolar Grupu masrafları 
ı Beynelmilel Parlamentolar Türk Grupunnn müteferrik masrafları 
2 Beynclmilel Parlamentolar İttihadına iştirak hissesi 

22 

23 

Bıı.hçeler daimi m.a.sra.fl.an ve1nuvaJtkat a.mele ücreti 

Ziyafet ve merasim masrafı 

II Muvakkat olanlar 

Fasll yekfuıu 

Lira 

90 000 
28 800 
35 000 

153 800 

ı 000 
ı 500 

2 500 

==== 
12000 

2500 

756 
------·-

280 210 

21 000 

6 000 

ı 700 
1 700 

3 400 

55 000 

2. 500 

24 tnşa.a.t ve tam.irat 140 00(). 

25 3090 sayıli kanun, gereğince yapılac~ Meclis bina.smın inşaat masrafla.ri 
ve istiml&k bedeli [ 4) 2 000 000 

26 Tesisat ve demirbat 4 000. 

--
U çüncü kısım yekfuıu ' 231 900 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kı.,ım ~ Borçlar 

27 Geçen yıl borçları 

28 Esld yıllar borçlan 
1 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928 ~ 1937 :. ~ 

Lira 

ı 000 

99!) 
ı 

Faaıl yekftnu · ı 000 

29 Geçmi.ş yıllara. a.it ta.hsisatsız borçlar '1 - ı 
ı 000 

Dördüncü kısım yekft.nu 3 000 

Beşinci kısını - Meclis M'U)ıafız Kıtan 

so 
sı 

32 

Muvakkat ta.zminat 

Umumi masraflar 

[1] 4498 numaralı kanunla 
[2] ~ ) ~ 

[3] :t ) ~ 

[ 4] :t :t ~ 

(14 830} 
(301} 

(2 976} 
(1 250 000) 

lira 
» 

> 
» 

Beşinci kısım yekft.nu 

lcmal 
Birinci kısım yekft.nu 
tkinci kısım yekfuıu 
Üçüncü kısım yekunu 
Dördüncü kısım yekO.nu 
Be~inci kısım yekft.nu 

UMUMl YEK"ON 

Yapıla.n zam.larla umumi yekiln 

munzam tahsisat verilmiştir. 

--------

14 756 

ı 394 

99 276 

115 426 
--------

3 726 272 
280 210 

2 231 90(\ 
3 000 

11'5 426 

6 356 808 
--------
7 624 915 



K. Memurlar ve müstahdemler 

ı. Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden kanunlar 
ve talimatnameler 

A - Biiyiik Millet Meclisi mımıurlaı·ıın?ı teşkilatı hakkında kaııun (3552 - 7. I .1939} [•] 

BİRİNCİ MADDE - Büyük :Millet Meclisi 
memurlarınm derece, aded ve nev'i merbut cet

. \·elde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuri
yetlPrden herhangi birinde daha aşağı derecedeı. 
maaşlr memur Uiyin ve istihdam olunabilir. 

1K1NC1 111ADDE- Büyük Millet Meclisinin 
bütün ınemmları bağlı oldukları İdare Amirle
rinin veya Umumi Katibin iııhası ve Makamı " 

Riyasetin tasvibi üzerine tuyiıt olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Uecli
sinde bir ıueıuul'iyete tayin olunmak için Me
ıınırin Kanunu mucibiuce memuriyete gır.ıneğe 
mahsus şıırtlan haiz olduktan başk:L· a~ağıdıı 
yazılı evsa.fa da sahip olmak lazllllfur: 

A) Uımmıi ldl.tipliğe; yüksek talmil ~Öl'müş 
olmak ve enıız on beş sene Devlet işler·iııde ı.:u

lışınış bulunmak; 
B) Kanuıılar, Zabıt ve Evrak klemler i mü

dür ve müdür muavinliklerine, Daire ınüdürlü
güne, Bütçe Encüıneni bürosu şefliğine ve mua
vinliğine ve alelumum Kanunlar kalemi ile Bütçe 
Encümeni bürosu memurlukla.rına yüksek tahsil 
görmüş olmak ve Kanunlar kalemi müdür ve 
ınua.Yinliği ile diğer memurlukla.rına. ve Bütçe 
Encümeni bürosuna. alınacak olanlar için yapa~ 
cakları vazifenin icabettireceği malumatı haiz 
olup olmad1klarr anJaşrlmak üzere icra oluna
cak iıutihanda muvaffaldyet kıızanmış olmak; 

C) Muhasebe müdür ve ınüdiir muavinliği
ne yüksek tahsil görmüş ve Matbaa müdürlüğü
ne enaz liseden mezun olmak ve kendi meslek-

2 . I . 1939 

leri içinden yetişmiş bulunmak; 
D) Y'ukarıki fıkrıılarda yazılı memurlyetler 

haricinde kalan Büyük Millet :Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mek~ 
tep talısili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu meınuriyetlere de yüksek tahsil göreuler 
talip olursa tercih olunur. 

E) Münhııl vukuunda Jreyfiyet gazete ile 
ilan olunUl'. Herhangi bir memuriyete aynı ev
safta bulunan bir kaç kişi talip olursa araların
da tahrirt mili abaka imtihanı yapıbr. Mütaad
ılit talipler arasında yük ek tahsil görenler, lise 
mezunlarm.a, lise mezunları da orta mektep me
zunlarına, ve müsavi şartlaı-r haiz olanlar ara~ 
smda ecuebi lisıııu bilenler ve ecnebi lisanı bi
lenler arasında da birden ziyade lisan bilenler 
tercih o:unur. 

DÖRQüNCü MADDE - Büyük Millet M c
lisi memurlarr Devletin ıliğer hizmet ve menıu
riyetlerine dereceleriyle veya teriian nakil ve 
tayin olunabili rler. 

BEŞU İ 1\lADDE 
ilga edilmiştir.) 

( .J.H sayılı kauuııla 

ALTINCI l\L\DDE- Meclis inzıbat memur
larından bulunduğu derecede dört sene kaldığı 
halde ma fevk derec ye terfi edemiyenlere M:ec. 
li!ıte ınüstahdem bulundukları müddetçe almakta 
ol<lnklaı-r maaş emsal hasılı ilc bir derece yukarı 
maaş ınsali hasılı arasındaki fark ücret olarak 
asıl maaşlarına zamimeten verilir .• Ancak bu mu~ 

[• ] Bu kanım un 6 ncı maddesi Jıiibnii, 3656 sayılı «Devlet memıırlan aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair kanun» un 26 ncı maddesi ile mali/us tutulmuştur. 
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aınele her menınr için bir defa tatbik olunur. 

YEDlNCt ~IADDE - (44:48 sayılr kanunla 
ilga edilmiştir.) 

SEKİZlNct· MADDE - Memurların vazife 
ve salalı iyetleri Riyaset Divan ın ca tanzim ve tes
bit olunur. 

DOKUZUNCU l\TADDE - 2512 ve 3158 nu
maralı kanunlar kaldrrrlmrştrr. 

M VAIGCAT 1\fADDE -Bu kaqunun neş
ri Uırihinde Bü?ük l\fillı>t Meclisinde bulunan 
memurların ıniikteser luıklarr mah:fuzdur. 

, ONUNCU l\lADDE - Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ON BİRİNCİ MADDE - Bu kanun hüküm
leri BÜ,\'ÜK 1\Iillet Mrrlisi Reisi tarafındau icra 
olunur. 

4 kanunusanİ 1939 

B - Devlet tncnı-ıu·lan aylıklart.nın tevhit ve teadiilii lıaklmıdaki 8656 ı•e 3888 sayıl~ lwnımlarn 
bağlı cclvclle,ı·le 3552 soyılı kanunda değişiklik yapılma.~ı hakkınila kanım 

J( amuı N o: 4148 

B!RtN ~ı MADDE - Devlet memurları ay
lrklarrnrn tevhit ve teadülüne dair olan 365G sa
yılr kanuna hağh (l) sayılr cetvelin Büyük Mil
let Merlisi losmrm:la ilişik (l) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler kalclmlmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derec~. unvan, aclcd ve maaşları gösterilen me
mnriyı>tlcr konnhnuştur. 

lrlNOl l\fADDE - Stcnoğrııflar her dört 
senede .bir terfi rttirilir. Bu suretle terfi ettiri
lenler hiç bir zaman 3656 saYJlı Devlet memur
lım ayhklarmm tevlıit ve teadülü hakkındaki 

kanunla tesbit edilen altıncr dereceden yukarıya 
geçemezler. 

üçüN 1t :MADDE - 3888 sayılı kanuna 
huğlı {1) sayılı re1Yt>lin Büyük Millet Meclisiııc 
ait kifmuııda ~rnzılı olup derece, aded ve i.icrct
leri ilişik (3) sny1lı cetvelde gösterilen memuri
yetlerlo 3552 sayıh kanunun 5 ve 7 nci madde
leri l<aldırrlmrştır. 

J[abıiL tarihi: 28. 1'/. 1943 

MUYAKKA1' MADDE - l\Iili Haraylar Mü
ı1ürlüğü kadrosunda halen müstahdem olan me
mudardan maaşlı kadroda yer ala<•ıık olanların, 
kadro maaşliı.rrnın tutarı karşılık ittihaz edile-

• rek umnm1 hükümlere göre istihkakları olan 
miktar kadar ücretle istihdamlarma devam olu
uahilir. Buulnrdun ınaaşa naklolunımlurdan 

uınuın1 hükümlere göre lıir terfi müddeti döldu
ranlar .aynı dereceye ve doldurmryntı lar h ir aşa-
ğı dereeeye ithal olunur. · 

1\.ncak aşağı dereceye ithal t>dile!nlel'in üc
retle geçiı·dikleri müddet maaşlı derecede geçi
ret·uklcri müuılete kıı1llmak suretiyle terfileriH
de hesap olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanun neşri 
1arihiııden nıuteberdir. 

BEŞ1NC1 MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından icra 
olunur. 

29. VI .1943 



D. Mcmuriyetin nev ~i 

ı Katibi Umumi 

Hu.susi Ka'lsm 

3 Müdür 
9 Birinci smı:f katip 

Kanunlar Kalemi 

3 Müdür 
5 muavini 
6 Şe:f 

6 Riyaset divanı kAtibi 
7 Sicil memuru 
8 lla.zinei evrak memuru 
8 Kanunlar ve muhabere memuru 
B Arzuhal Encümeni katibi 
9 Birinci smı:f kAtip 

10 !kinci :. :. 

Zabıt Ka'lsmi 

3 Müdür 
5 :. muavini 
6 Şef 

B Birinci sınıf stenoğraf 
9 lk.inci » » . 

Evf'a.k Kaumi 

4 Müdür 
:. 6 

9 
ı o 

Dosya nıemuru 
Evrak memuru 

Matbaa .M iidiirWğii 

4 Müdür 
6 Başmusa.hhih 

7 Musahhih 
8 :. 
9 :. muavini 
8 İdare memuru 

Muka&ebe Kalemi 

3 Müdür 
5 Müdür muavini 
6 Muame!At şefi 
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[2] SAYILI CETVEL 

.Aded .Maaş D. Memurlyetin nev 'i Aded Maaş 

1 150 

ı ıoo 

ı 40 

ı ıoo 

ı BO 
2 70 
1 70 
ı 60 
ı 

2 
ı 

4 
7 

50 
50 
50 
40 
35 

1 100 
ı 80 
2 70 
8 50 

12 40 

1 90 
ı 70 

1 40 
3 35 

ı 90 
ı 70 
2 60 
2 50 
8 40 
ı oo 

1 ıoo 

ı 80 
ı 70 

6 Hesahat Şefi 
6 Mutemet 
8 Dosya, muhabere memuru 
9 Muhasebe Katibi 

Daire Müdürlüğii 

ı 

ı 

ı 

ı 

70 
70 
50 
40 

3 Müdür ı ıoo 
7 .Ambar ve levazım. memuru 1 
8 .Ayniyat memuru ve personel şefi 1 
9 Birinci sıru:f katip ı 

10 İkinci » :. 1 

Posta, Telgraf Müdürlilğü 

5 Müdür 1 
8 Posta havale memuru ı 

10 Birinci smrl memur 5 

Emniyet Komiserlifji 

ıo Başkomiser 

1ı Komiser ' 
12 » muavini 
10 ivil başkomiser 
ll » komiser 
12 » :. muavini 
ı3 Polis memuru 

Bütçe Encümeni Kalemi 

3 Müdür 
5 :. muavini 
6 Büro 11efi 
7 Şef muavini 
9 Katip daktilo 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

22 

ı 

1 
ı 

ı 

ı 

60 
50 
40 
35 

80 
50 
35 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

ıoo 

80 
70 
60 
40 . --

1 

Kiitiiphane Miidiirliiğii 

4 Müdür 
6 » muavini 
8 Kütüphane memuı•u 
9 Katjp daktilo (birinci sınıf) 

Jıfi7li Saraylar Miidiirliiğii 

3 Müdür 
6 Kontrol memuru 

1 
ı 

ı 

90 
70 
50 
40 

ı 100 
ı 70 
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D. l\Iernuriyetin nev 'i Ad ed Maa.-; D. Mı> m u riyetin nev 'i Ade d Maaş 

6 Başkatip ve mutemet ı 70 ll Evrak mukayyidi ve dosya me-
-6 Mimar ı 70 m uru ı ao 
9 Doktor ı 40 ll Ayniyat katibi ı 30 
ll Ka. tip ı 30 12 » » ı 25 
10 Siclı ve masraf tahakkuk me- ll Levaznn memuru ı 30 

munı ı 35 ll !nşaat sürveyyanı 1 30 

C- Biiyük lıfı?let Meclisi Memurin, va Müstahdeminine ait Yard1m Sandığı Talimatnamesi [1] 

Büyük Millet ~lerlisi kadrosuna dahil bulu
nan memuı-iıı ve müstahdemiııe atide zikı-olu

nıın Şt'r·ait dairesinde mmı.vrnettl:' hulunınak 

üzere bir Yaı·dım Sandığı teşkil eelilmiştir : 

MADDE 1. - Yaı·dım Sanflrğının sermayei 
iptidaiyesi 1929 srnesi MP<'lisi Ali bütçesinin 
2 nci faslma mevzu 2 500 Jiı·achı·. Bu paradan 
işbu taliınantname dairesinde Meclis memurin 
ve miistahdeoonine viiln olacak ikrazattım alma
cak SE'nev~ yi.izde on iki faiılE' sermayeye za.m
molnnur. 

f.ADDE ~.- Mebaliği nıezknre ancak birin
ri ınaclıleıle zikı·olnnan Meclisi Ali ınemuriıı ve 
mü .. tahdrıııiııiııe ikraz olunur. 'Rnnlarm hari
cinde herhangi hiı· snretle bir ~ahsa wya hiı· 

mahalle ikrazat yapılamaz. 

:MADDE ::ı. - İkraz vadesi azami ilört ay

dır. 

Bu ınildclet hiç bir suretle tezyit edilemez. 
Memurlara hir maaş ve müstalıdemlere de şehri 
ücretlel'ini ıı msfıudan fazla ikraz yapılamaz. 
İkraz olunan mebaliğ dört müsavi taksitte isti
fa olunur. 

MADDE 4. - Sandıktan ödünç para alan 
velevki üçüncü maddedeki haddi azam daire
sinde ikraz etmemiş olsa dahi aldığı mebaliği 

ödemeden ikinci defa istikraz edemez. 

MADDE 5. - Para ikrazında memurini mev
cudenin istiltraz edecekleri mebaliğin yekU.nu san
dık mevruclnna nazaran şayet üçüncü madde
de zik.rolunan miktarlardan daha az ikrazatı is-

tilzam eylediği takdirde müsavatı bukukiyeyi 
temin maksadiyle kezalik üçüncü maddedeki 
miktarlardan fazla olmamak şartiyle ikrazat 
miktarları komisyonca tayin olunur. Üçüncü 

· maddede beyan olunan azami had "andrk mev
cuduının kifayetiyle mukayyettir. Sandığın idare 
heyeti indelicap ikraz talepleri miktarında ten
zilat yapabilir. 

J'vf . .ADDE 6. - Veznedar, ikraz senetlerinin 
üzerinde reisle mulıasibin imzasım havi tediye 
işareti olmadıkça para veremez. 

MADDE 7.- lkrazat memurindE'n iki zatın 
kefaletiyle yapılır. Şayet borçlu memur Mec
listen infikak etmiş olduğu takdirde ınütebaki 
deyin kefillerinden tahsil olunur. Kefiller hiç 
bir surette buna itiraz hakkına malik değildir. 

:VIADDE 8. - İkrazatta bulunanların ayhğı 
bir mahkeme tarafından malıcuz veyahut Mec
lis veznesine eski borcundan naşi kısmen kesil
mekte dahi olsa Yardım sandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tevkifi lazımgelen taksitlerin 
malıcuz miktarlar haricinde ve başkaca kat ve 
tevkif olunur. İkraz senedindeki borçlunun ve 
kefillerin imzası, bu husustaki taahhüdü tazam
mun eder. Bundan dolayı da kefil ve medyun
lar bir gU.ua itira11 dermE'yaıi edemezler. 

MADDE 9. - Sandığın idare ve muamelatı 
meınurin arasmda idare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkep bir komisyon tarafından 
tedvir edilir. Bunlardan biri reis, biri mulıasip 
biri veznedarlık vazifesini ifa eder. Bu komis-

[ı] Bu sandık, 19. IV .1930 tarihinde teşkı1 edilmiştir. 
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yonun müddeti iki senedir. Aneak her sene Ni
san iptidasında sandığın vaziyet~ maliyesini mü
hl"yyin bir bilanço tanziıu ile İdare .Amiri IIe
y~tine verilir. 

Sandık işlerinin ve hesaplarının muntazam 
ve bu talimat dairesinde cereyan edip etmediği
ni .Meclis idare amiri her zaman tetkik -ve mu
rakabe eder. 

MADDE 10. - Her ay maaş verileıeeği za-

man sandık muhasipliği tarafından Meclis )fu
hasebesine verilecek liste mucibince borcu olan 
memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerin
den borçlarına ait taksitler kesilerek sandık vez
nesine teslim olunur. 

MADDE lJ. - Riyaset Divanmen kabul edi
len bu talimatnamenin ahkamı Büyük Millet 

Meclisi İdare Amirleri tarafından takip ve icra 
edilecektir. 

r; ı .ll .~us hizmetine yeniden alwacak hadenıeluin tabi olacakları şartlar hakkında talimatname 

1. Meclis hizmetine girecek olanlarm yaş
la n (:~o) [ •] dan ~'lıkarı olnuyacak ve askerlik
lerini yapmış olduklarına dair terhis tezleeresi 
ibı·az edeceklerdir. 

2. Polisçe yapılacak tahkikattan ahlak sa
hibi oldukları ve hiç bir mahkfuniyetleri bulun
madığı anlaşrlmış olacaktır. 

3. Bademelik hizmetini yapabilecek bir ka
biliyette bulundnld:ırı ve sılıhatleri tam olduğn 
Meclis Doktoru ta1·afından verilecek raporla tes
bit olunacak ve noksan uzvu bulunmıyacaktu·. 

Borlıırr (1,65 len aşağı olmryacaktır.) 

4. Okumak ve yazmak bilecekler ve Usanla
rında rcld\ket bnlnnmıyacaktır. 

Okuma, yazma kabiliyatleri bir tahrirt imti
han ile anlaşrlacaktır. 

Bu şartları haiz olmıyanlar Meclis hizmetin<' 
kabul olunmazlar. . 

[ •] B1ı lı ad, sonmda rı 35 e çıkanlnuştır . 

.. 

fi. 1\fuayyen olan sin haddi (55) yaştır: 

nu yaşı dolduranların hizmetlerine devam 
edip edemiyecekleri İdare Heyetinin takdi~ine 
bağlrdır. 

6. Yeniden bizmete alınacaklardan yukarı

ki maddelerde yazılı şartların hepsini cami ol
dukları anlaşıldıktan sonra kayıt ve kabul edil
meden evvel (55) yaşını daldurduktan sonra 
hizmetlerinden affolwıacaklarını daha hizmete 
girerken lmbuJ etmiş oldukları ve çıkarken hiç 
bir t azıninat talep etmiyeceklerine dair bir ta
alıhütname alınacaktır. 

7. IIizınetlerinin devam ettiği müddetçe ah-
• valinde tchcddül görülenler ve hizmetlerinden is

tifade kabil olmıyanlar bilakaydüşart işten çr
karılırlar. 

8. .l\1üstahdeminin umumi ve grup halinde 
ha.yat sigortaları yapılacaktır. Haderneler de bu 
sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta 
şeraiti meyanında takarrür edecek prim her ay 
ücretlerinden kesilecektir. 
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Hademeliğe girmek için verilecek talepl1a.me 

Adı: : . 
M:emleketi 

. . . . . . 
Doğum tarihi : • • • • • 
Ankara 'daki adresi : . 
Evvelce bulunduğu vazife 

Bilgisi . • . • • • • • • • 
Boyu : . . . . . . Metre . . 
Sıkieti : . . . . . . Kilogram 
Sıhhat raporu tarihi : 
Doktorun adı : 
Polis rap<U'U : Tarihi . 

daire 

. Santim 

Bu ka~rt verilecek arzuhale iliştirilecektir. 

Soy adı 

Numarası 

Nuınıı rası 

• 
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1') B: M. Mecliıi Müstahdenıin talimatnameri 

Müstahdemin aşat,ıd& ya.t:rlı maddeler ahka.m.rnı tamamen gö_zönünde buluııduracaklardır: 

:MADDE ı. - Müsfahdemin bütün mebus
ları şaluıen tanımakla müke"ıleftir. 

MADDE 2. - Bütün nıüstahdemin gerek 
hariçte ve gerekse dahilde Büyük Millet Meclisi 
halarına ve memurYarma resmi se1am ifaııına 

meeburdur. 

MADDE 3. - Müsta.hdemin verilen emri 
vaktinde ifa. ile mükeTieftir. 

MADDE 4. - Bütün müstahdeminin resmi 
ve şahsi işlerinden dolayı mebuslara müracatla 
ı·alıatsız. etmeleri sureti katiyede yasaktır. 

MADDE 5. - Müstahdemin vazife esnasm
da. resmi elbise giyrneğe ve giydiği elbisenin 
şeref ve haysiyetini her yerde ve her zaman ko
nımağa mecburdur. . 

MADDE 6. - Müstahdemin gerek dahilde 
ve gerek hariçte velevki bir tek dü~mesi biile 
a~ık bulunmamağa ve sokaklarda. şapkasız başı 
açık gezmemeğe ınecburdur. 

MADDE 7. - Müstahdemiıı her gün tra.ş 

olmağa ve saçlarını üı: numara ile kestirme~e 

mecburdur. 

MADDE 8. - Hademelerin başı; her hafta 
cumartesi günü sabahı saat yedide bilfunum ha
demeleri, yazm Meclis bahçesinin ve kışın da 
binanın münasip bir yerinde toplıyarak 6ıbise
lerinin, teçhizatıımı temizliğine ve hüsnü halde 

bulunup bulunıuadığrua, saç ve traş vaziyetle
riue ve tırnaklarına bakılacak ve muayene n.e
ticesini hiı· rapor·la Daire Müdürlüğüne b:ii!di. 

recekt ir. 

MADDE 9. - izinli gidecek müstahdemiıı 
elbiselerini ambara noksansız teslim etme~& 
mecburdur. 

MADDE 10. - Meclis bin&Sı dahilinde toplu 
bulunarak yüksek sesle konuşmak ve gürültü et
mek ve sigara içmek sureti katiyede yasaktıi· . 

MADDE ll. - Müstahdemin, Daire Müdüt
lüğünce hizmeti kendilerine verilen salon, kori· 
dor ve odaların telni7Jiğine ve mevcut t'Şyala
rın tertemiz bir halde bulundurulmasmdan mes
uldür. 

MADDE 12. - Her gün hizmetten çıkan 
müstahdemin vazifesinin noksansız yapıldığını 

ve her şeyin temiz ve yerli yerinde bulunduğunu 
başbademeye bildirmesi ınecbUI'idiı .. 

MADDE 13. - Mebuslar taı·afından herayi 
vazife harice gönderilen herhangi badem infi
ka kinden evvel ve sonra başbademeye aldığı 

vazi:feyi haber vermekle mükelleftiı-. 

MADDE 14. -Yukarıda yazılı maddeler ah 
kamına riayette ilimali görülenierin birinıci de
fasinda yarım maaşları · katedilecek ve teker
mründe vazifesine nihayet verilecektir. 
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G) Bahçe miistahdemirıine mahsus talimatnamı.ıı 

MADDE 1. -Bütün bahçİvanlarm başı O.s
man'drr. 

M.ADDE 2. - Bahçİvanlar da bahçenin ter
tip ve tanziminde mütehassıs emirlerini tarna
miyle yPrine ~eth·mekle mükelleftir. 

'MADDE 3. - Bahçİvanlardan hiç bir kimse 
mütehassısm ve bahçivanın emri olmadıkça ka
tiyen bir yere gidemezler ve hiç bir yere Daire 
)füdüriinün emri olmadıkça çiçek, fide ve sair 

bahçeye mütaallik malzeme götüremezler. 

MADDE 4. - Hariçte muntazam gezecekler, 
katiyen bMı açık, düğmeleri çözük göriHmiye
ceklerdir. 

MADDE 5. - Koğuşları tertemiz olacak ve 

her hafta cumartesi sabahı saat yediele ba§bahçi
van tarafından gerek koğuşlarm temizliği ve 
gerekse kılık, kıyafetleri, saç ve traş vaziyat
leri ve tırnakları ve çamaşırları teftiş edilecek 
ve şifahen neticesi Daire Müdüriyatine bildiri
lecektir. 

MADDE 6. - Bahçİvanlar Mebusları ta
nımak ve billimum Mebu.s ve memurlara selAm 
vermekle mükelleftir. 

ı.I.ADDE 7. - Hizmete mahsus cetvel ba~

hahçiva.nda bulunacaktxr. 
fADDE 8. - Yukarıda yazılı maddelere ri

ayet etmiyenlerin birinci defasrnda yarı maaşı 

katedilecek. ilcinci defasında vazifesine nihayet 
verilecektir . 

--CIGii11iiJ)...<Gi~;;..--

• 
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Yük ek 1\leclisll' no munıııı· nırtlıı·. Bnnlaı·u1 aylık maa:;;ı Hl 777 ve ııwskrn tnzmiııatr da 2 183 lira ki, ccman 18 fl60 lira tutmaktadır. 

'rt,şkiliı t ~im d ik i 

l\J cm u t'iyet i <leı·ercsi deı·ccesi 

1\iıtihi Pınnmi ... ı (150) 

Hıısıısi Kıılrnı .\liidiiı·ii ... ~ (100) 

:t » ı. H. Kıitip . 9 (.JO ) 

1\:ııııııılnı· 1\alPıni ı\liidiirii . 3 ( tull) 

~ » » .Mıt. 5 (80) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» ı:;i•f ..... 6 (70) 

» ~('f . . . . . 6 (70 ) 

"' ı> . H. KaLilıi ü (7oı 

» !-;iı·il M ... 

» ~Inlıa. l\1. 

» 1\aııuıılar ı\1. 

» ı Iz. BY. l\1. 

» Ar. ~~ıı. IGı . 

» 1. ~- Ktı tip 

» » ..... 

7 (GO) 

8 (50) 
ı-. t .-ıo ı 

(50) 
8 (50) 

9 (40) 

n (40) 
)) » . . . . !l ( 40) 

» ,. . . . n ( 40 ı 

» ~- ~- 1\:fıtip 

» » 
» :t 

» » 

» » 
» » 
» » 

10 (85) 
10 (35) 

10 (35) 
lO (35) 

10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 

1 

-ı (!)0) 

3 

!i 

7 (60) 

7 ( l'i0 ) 

!l (Hı ı 

8 

ll (30) 

JO (35) 

!) 

!) 

ll (30) 

ll (30) 

ll (30) 

13 (20) 
13 (~O) 

13 (20) 

I. mi 

V e:y11el Gen ya 

trtıın KarMAr .... . 

Ri:tıı.t <Hi.raoy . . . . .. 

Refet Sezen . . . . . . . 
Fehmi Güngen . . .. . 

,\h nı ed l•'uad 'l 'ıı n .. . 

Ali Kiper .... . 

::,alııılı 'rıızn .. . 

Cemal Ba~kırt . . . 
Enver lsen .... . 

Şükrü Efem ..... . 

Hidayet Arman . . .. 

Burhan T"üfekçioğlu 

Hamdi Nemutlu ... . 

Baba K\ltan . . ... , 

Mahmud Ergenekon 
H:ı.yrettin Hozkmd 

Necati Ta~baş ... . 

Ui.iı-ıeyin Bkinci .. . 

llüsııü Oktar .. 

Dofuııı 
tarihi 

1888 

1907 

1894: 
1901 

1904 
1892 

1904 

1901 

1901 
1902 

1909 

1904 
1898 
1891 
1903 

1P06 

J916 

1921 
1922 

J922 

Tahtili 

Harbiye ve 
kısmen Harp 
.ı\karlcmisi . . . 

Mülkiye n hu
kuk . 

Hukuk ...... . 

Liae : ll .... . 

Lise . . . ... . 

Lise ..... . 

llukuk : 1. 

l.Jise : 7 .. . 

r.ise 10 ..... . 

Orta ....... . 

Huknk ..... . 

Sultani : 7 ... . 

Harbiye ..... . 

Darülmuallimitı 
İdadi : 5 . 

Hukuk .. 
T.ıi&e .. 

T.ıise .... 

Bildiği 

! isanlar 
Memuriye le 

dühulii Mecht Llühulii 

Fransızca 

ve biraz 
almanca 

2 Kii.. sani ı 90;) 27 ağusto · 

Hususi kalem 

Fransızca ve 9 ağustos 
Ingilizce 

Ka.nunla.r kalemi 

19~0 8 harir11n 

J8 ağu11to• 

4 mart 

!914 17 '1'. lifilli 

ını ' 4 ağusto11 

18 T. sııni l!IN 

27 ~ubat ını L 

22 eylül 1 92-1-

11 T. san i 1 o:!:ı 

4 ağusto)J 1 !J:!:l 

ll Ka. evYel Hll6 

31 Ka. saııi 193b 

ll teromuz !92:3 

mart Hllö 

25 Ka. evvr l 1!11:! 

l T. aani ın:~o 

ni sn n 

' ıııııı·t 

;! ' 11\8 1'1 

4 ı~gıısfll)\ 

\~ T. xani 

:3 ı Ka. ~ıuıi 
·i nıAJ ı~ 

:.?6 nisan 

11 mayıı; 

1 şubat 

30 T. sani 

10 mayııı 

19:17 30 T. sani 

1938 mı mayıs 

30 Ka. evvel 

20 şubat 

17 T. sani 

J g::>!l 20 şubat 

1941 20 flUbat 

1942 17 T. sani 

1923 

1!-l::l-1: 

19ı3 

1924 

1921 

1!l2ti 

Hl25 

192~ 

193R 

19~0 

19~~ 

1920 
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1937 
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19-ıı 

1941 
19+:l 
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17 şubıı1 

7 lt'llllllllZ 
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1 . ulıaf 

1 1(•11111111/. 
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hııoıiran 

ı mayıs 

7 t 1!111111 IIZ 
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1943 

1943 
l~~9 
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1941 
1Hl3 
ırı.J.a 

1943 

1941 
Hl41 

19:39 

19+::l 
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1941 
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:ııuaş tutnı-ı ltu miktan 

723 20 

362 6 

503 ::ıo 

318 nH 
255 23 
~17 2!J 

ıı7 23 
153 2-! 
]1)3 3!1 

15H ~ı 

116 76 

1~4 5G 

1 fl~ 2·1 

ll6 71~ 

116 76 

llö 71i 

87 74 
87 74 

87 74 

537 32 

278 33 

a 4 77 

245 53 

197 49 

170 73 

no n 
123 ::ı3 

H7 70 

123 :~ 

97 Ol 

ll t 01 

12:.i !1 

j~:} 83 

H7 nı 

97 Ol 
fJ7 Ol 

76 90 
76 90 

76 90 

Bvli olup 
olmadığı 

Çocu]( 

adedi 

------ ---
l<~vli ......... 2 

Dul 

Edi. 

) . 
) .. 
) 

) 

Be kar 

:t 

Beki.r 

Evli 

Be kar 

.4 

. ı 

... ı 
1 

2 

• J 

.2 

3 

6 

. ı 



llemurireti 
Ttfkil't Şimdiki 
derece.i dereeeei la mi 

Zabıt Kalemi :Müdül'ü .. :3 (100) 4 (90) ZPki Öğl'etınenoğltı . 

» Mu. 5 (80) f> \'evad Dunı 

» 

» 

» 

» 

,. 

Şef .. 

» . . . . . . 

L S. Memur 

» 

» 

» 

2. S. 1\lemu ı· . 

» 

» 

» 

6 (70) 

6 (70) 

8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 

8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
n (40) 

n (40) 
9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 

9 (40) 
9 (40) 

Evrak Kalemi Müdürü . . 4 (90) 

» 
» » Mu. . 6 (70) 

» Dosya M. . . . 9 (40) 
» 2. s. Katip .. 10 (35) 
» » 10 (35) 

» » ..... 10 ( 35) 

7 (60) 

7 (60 ) 

8 

8 

!1 (:W) 

9 (40 ) 
9 (40) 
fl (40 ) 
9 (40) 
n 
!l 

fl 

!l 

9 

!l 

fl 

!l 

10 (35) 

ll (30) 
12 (2f>) 

5 (80) 

6 

10 (35) 

10 

ll (30) 

13 (20) 

Halil Ülgen 

S. Onar .... . ... . 

Arif Vt-ldei .. . 

Alımefi , ·arol .... . 

,. ec i h [şrk .. . 

;\akir Doğana~ 

İsınail Özgül . . . . . 

Naim Okny ..... . 

Kamüran 'l'üıgiı·ay· . 

~{ileymım l>tıınır 

Ata Pamiı· ... 

;-.ıecdet Uluıaıı . 

.'J'ecnli Enıır 

:\!mi , \y:ı ş lı 

Rüştü Evren . 

l•'ikrel. 'faml .. 

;\fmıtala Üııveı· 

r<a.zım YnrdııJ ..... 

M \ıst af n Ka troğ lu . 

Y . Ziyai'! t i ıı Erdil .. 

Zeki Alp 'l'ii1.tin .... 

Muzaffer .Mü,te"abl:-

oğlu .......... . 

Fehmi Demiralp ... . 

Memed Kalecik ... . 

Nihad Tuncay . . . . . 

Sabahattin Karaotlu . 

İsmail Hakkı' Özercan 

DoPm 
tarihi Tahsili 

1892 Darülfünün .. 

1823 İstanbul darül

umallim ini . . . 

1806 

1901 

1903 

1ı:ıos 

1gog 

1901 
1906 

ı899 

1!)08 

191 ~ 

ı go:{ 

ı906 

1910 

ı908 

190fl 

1908 
1909 

1907 

ıgı ı 

ı !1 Ll

ı!) 14 

18i9 

1898 

1902 

1904 

1908 

1914 

Ankara ıiraat . 

Lise ..... · · · 

i senelik idadi . 

Ticaret lisesi . 

Hukuk .... . 

Sultani : 6 .. . 

Ankqra ııaMyi 

Ankara .:iraat- J. 

Sanııyi son 1mı! 

Hıılwk .... . 

ldadi : 4 ... . 

Ti"arPt lise ·i .. 
Kastamonu ıi-

ı•aııt ...... · 

İcra meslek .. 
Ankara. ııanayi 

tl\t.anbnl sanayi 

\icaret liResi . . . 

Orta ..... · · 

Maliye nı,.ktebi . 

Orta ...... · · 

Lise (10) .... . 

Lise : 10 . 

Lise : 10 . .... 

Ankara sanayi . 

Darüua!aka : 5 

Liae : g . 

Lise ....... . 

-414-
Bildiği 

Usanlar 
Memuriyet.f' 

dühulü :\{eclis dühulfi :Soıı terfi tarihi lia~ tutan !ta mikdan 

Za.bıt kalemi 

Arapc·a 27 eylUl 

. . , . . . . 10 eyltll 

...... , 

23 ağustos 

5 eyHU 

23 T. 18Di 

28 tubat 

30 T. Evvel 

3 haziran 

27 mart 

ll may115 

28 §ubat 

23 Ka. sıuıi 
10 ağustos 

25 T. ev-vel 

l KA . ııımi 

25 T. enel 

25 T. evvel 

20 T sani 

1 T .. evnı 

19 temmuz 

15 T. evvel 

2 1'. evvel 

fi Tcınmur. 

Evrak kalemi 

15 T. aani 

7 haziran 

3 temmuz 

18 T. evvel 

28 tubat 

30 Ka. sani 

1911 i hazinn 

191fı 7 haziran 

ı!ll4 6 haziı·an 

1920 16 eyl-nl 

1922 HI ağu1tos 

IP29 28 ,uhl\t 

1928 28 ışubat 

1!11 i 27 mart 

1926 28 ub:ıf 

l!ll :-i 28 KiL HHI 

ı !129 28 ~ubat 

19ao 22 Ka.. san i 

l!l~~ 10 aiusto~ 
lfl::l(l 2!) 'T'. PV\Pl 

1 921' 29 'T'. ı::ırni 

t9:Jo 

1 !1;111 

1 ~:ı ı 

ınfi 

1!1:1~ 

1~2!1 

1!1;32 

ı !1! ;ı; 

191 fı 

1920 

1920 

ı fl2;i 

1931 

19J :ı 

Hi T. ı.a11i 

25 T . evvPI 

25 'I' . ı;ııni 

25 T . ııııııi 

20 nisan 

28 T. snni 

ın T. P\'\1'1 

12 Ka. saııi 

i 'f. ~ııni 

i hazirıuı 

11 mayıs 

lA T. evvE>l 

2 şubat 

30 KiL saııi 

1920 1 ubat 

1920 şubat 

19~0 

1920 

1923 

1929 

1929 

1926 

1929 

19~1 

1929 

1930 
ı92 :~ 

19:10 

1!1:10 

ı 9:10 

1930 

19:1 ı 

1901 

1!1~2 

l!l~~ 

1 !1 ~::ı 

ı!).!;~ 

1921 

1920 

1920 
ı92;) 

1931 

19-1:3 

1 mart 

l ra . sani 

1 Şnbat 

1 Şnhat 

1 Şuhat 

1 Mart 

L .:ubat 

1 l)ubat 

1 Şul.ıat 

Şnhat 

ı Şubnt 

1 Şubat 

Şnhat 

Şu hat 
Şuh~ıt 

ı:;ıılı;ı f 

Şub:ıf 

~nh::ıt 

K~. f'\'Yf'l 

.m l'::i'lül 

~K 1 ra zit·ıı 11 

ı •nbat 

7 temmuz 

7 ( PllllllliZ 

1 llaziraıı 

ao KiL sani 

1939 362 86 
L939 :m, 5R 

1940 

1942 
1943 

1943 
1943 
1940 

1940 
1943 

194:1 
'1943 
1943 

194.:~ 

1943 

194:3 
194R 

1a.ı::ı 

194!i 

194:~ 

1942 
!94:1 

1940 

IUB9 

1943 
1943 

1942 

1943 

217 23 

2li 2R 

ı 1'\:~ 3~~ 

lS!{ ;{~1 

1:13 24 
15!l 24 

ı :1!3 2+ 

ı fı:~ 24 

lfı:l 24 

ı;, ;; ;ıli 

13 -ı f'lli 

1 Hi 7fi 

104 !lO 

' . -
318 58 

255 23 
1 !l4 flü 

ı :u '>11 

116 7G 

87 74 

~78 33 
24fi fı3 

170 73 

170 7H 

147 70 

ı !7 70 

1-l7 70 

123 83 

123 8!1 

ı :!!i ~:3 

12~ ı=m 

12::1 83 

123 8a 

123 83 

l2::J ~;:ı 

l:!!:i 8!{ 

123 sa 
12!~ ~::ı 

1:.!:1 R!l 

lll o ı 
!17 () J 

~7 nn 

245 !1'3 

ı tl7 49 

ll ı OL 

111 Ol 

!17 Ol 

76 90 

Evli olnp 
olmadığı 

()oc nk 
adedi 

Evli . . . . . . . . .2 

» . . . . . . . . " 
, . 1 

» ........ 3 

,t ... 4 

, . 3 

, . I 

, . . 1 

». . 1 
, . . 2 

... 

... 
Bf'kiir 

E,·Ji . 

.... . .. ~ 

. ...... 2 

» .......... 3 

Onl . 

Bekii, ı· 

. 4 

. 2 

. ...... 1 



ı\ lut lııı:ı ~ı iiılii l'ii .... 

» Haşııııısıılı lı i lı i 

)) \ı ll 'lll lı lı i lı i : 

» » 
» 

» 

\Tııaviııi 

» 

ı d !11'1' :\1. 

.i\ltıh:ısrlıı> \liidiiı·ii .... 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Mıınviııi 

\[llll'llll'tli 

» 

lııı ... yıı \'l' \lıı. \1. 

Kiıtilıi ...... . 

'l't>şkiliıt ~inıdiki 

tlt>J'l'('('~j dl'l'l'!'l'Si 

(! lll ı 

(i ( 70 ı 

7 ( titl ) 

j' (60) 
8 (50) 

8 (50) 

!1 1 ını 

!1 ( 40) 

!) (40) 

~ lfıOJ 

~ ( 100) 

!) (80) 
Cı (70) 
(j (70 ) 

li (70) 
~ (:i0) 

!1 ı 40 ı 

ti (70) 

7 (60) 

11 (30) 

ı u Pifı ı 
14 (Jfi) 

!-! (40 ) 

..ı. 1~10 ) 

{) 

i ( (i(j) 

7 (HO) 

10 (%) 

l~ (:!!i) 

n :ı ı ı ·1· .\1 iidü ı·ü . . . . . . . . :1 ( ıoo ı 3 

» \lrl. liiı!ii . \ııılıaı · n~ lı . \1. i ( (i() ı 

1-l (!)0 ) 

~ı ( .. f.O ı 

](1 (~5) 

» . \ .L ~1. ve PPı'. lo;\ 

» 1. S. Kfıtip 

» » ::?. s. » . 

J>usıa Miiıliidi ... · 
» llavıılt· Mı>ıııııı·ıı .. 

» 1. S. M ...... . 

!i (!:lO) 
8 (50) 

10 (35) 

F; (00} 

10 (3n) 

ll (30) 
1 ~ ( 20) 

() (70) 
9 (4-0) 

10 

Ls mi 

Mublis Kanıık .. 

Fuad Poetaer . . . 

F'nhı·dtiıı .\knlııı 

Ruh:iye İlktın . . . . . . 

~erif Akrn ........ . 

Hüsnü Şendur ..... 

Maıdum Bulak 

F'azıl Kanau . . . . . . 
A. Kaplan ... 

Rauf Görkem .. 

Cemal Göktürk. . 

Adil Çakın 

Ferid lsen ... 

Hüıstü Argun . . . 

Faik Yazreıoğl u . 

sıııi'ıh:ıltiıı .\ltıııtnş 

Refik lnan ..... . 

Saim Baykan . 

( hilllll ll ~~ 1'1{ fHll 

8-ahih Çelebi .. 

ncrık Çukır~ö& 

. ' 
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Doğum 

tarihi Ta ha ili 
Bildiği 

! isanlar 
Memuriyete 

diihulü 'M<'clise dühulii Son terfi tarihi :\Taaş tutarı fta miktarı 

1894 
1899 

1!)00 

1907 

1922 

1H91 

1889 

1886 
1887 

1888 

1883 

189:! 

1909 

Htıkuk ..... . 
Orta .. 
ı,i~(' 7 

Orta ....... . 

Orta ... 

ldadi ı ..... . 

7 senelik idadi ve 
Maliye mMlek 

Darülfünun . . . 

6 senelik idadi . 
Bağdad darülmu
allinıini . 

Rüştiye ..... . 

Harhiy" .... . 

ldadi ...... . 

1888 Derülfünun 

1888 
ı!lOi< 

1905 
ı902 

Riiştiyc 

Ziı·ııat 

Lise .. . 

Urta ....... . 

Matbaa müdürlüğü 

10 eylul 

28 nisan 

19 ağnstos 

22 T. evvel 

10 eyltll 

5 eylul 

Muhasebe Kalemi 

Arabea. 
ve farS('II 

17 mıı.yı~ 

25 mayrs 

1 ternnıu..: 

15 T. evvel 

1 eyhil 

1 ağustos 

30 T. sani 

Daire Müdürlüğü 

1914 
}!));) 

l!lll) 

:..! 1\fı. sani 

18 T. sani 

:.!!:i hazır:ın 

1926 22 T. evvel 

1941 10 eylul 

ın ı~~ ı~ 111ayıs 

1 !lO>- 18 ~nbtlt 

ı!) Ili :.t~ Kıi . sa ıı i 

1 90~ 5 haziruıı 

J !'ll:~ ı temmuz. 

1 !'IOfl Hl teı;nınuz. 

!!ll:~ 23 T. evvel 

193ti 27 may1s 

Fransızca, 15 Ka. evvC'l 1 !HJH 12 haziran 
almanca 

12 Ka. evvı•l ı !ll.: 

1 lıazir:ın 1 fl~7 

ı mart Hl21i 

1 eyltU 1930 

12 Kıi.. ani 

t lıazirnıı 

ı 8 şubnt 

5 eylul 

Posta ve Telgra.f Müdürlüğü 

1~9H 

1901 

l900 

Y ükıwk 1'. '1'. M. 
Hukuk : ~ . 
:i" . Uljtlyt ...... . 

7 T. evvel 191R ~O Ka. evvel 
31 T. evvel 1920 18 T. sani 

~ 9ubat 1915 15 mart 

192ı 19 birincikanun 1941 

1925 7 tC'tnmtız 1943 

1943 2H haziran H143 

1926 ı şubat 

1941 ıo eyltil 

1926 

1928 

1923 
1929 

1924 

1924 

1939 
1941 

L tınziran 

.ı ,ubat 

1 şuu11t 

7 t em ııı nz 

1 tenımuz 

1 temmuz 

7 leınnıuz 

1 haziran 

1943 
1941 

1943 

193!) 

1!J39 

19+3 

19-ll 

1941 

Hl+3 
1941 

255 23 
217 23 

lHi 76 

134 56 
75 65 

153 24 

362 86 

31H 5H 

217 23 

217 2:3 

13-l !56 

104- 90 

1933 7 trınınııt. 194:-J !i03 30 

1U29 
1!J27 

1939 
1941 

1 şu haL 

1 ııi~Hil 

1 'l' evvel 

1 T. evvel 

1934 17 şubat 
1925 7 tcnımnz 

1925 7 temmuz 

1943 
1!142 

1941 

1941 

1943 
1943 
19-1:3 

ı 3 3!l 

134 ;)t) 

Jl6 76 
7 u 

255 ~3 
!53 2-t. 

134: 56 

197 49 

170 73 
97 Ol 

lll Ol 

62 07 

123 83 

278 33 

Hl7 49 
170 73 

170 73 

lll Ol 

87 69 

384 77 

147 70 
1J 1 Ol 

97 Ol 
76 90 

197 49 
123 83 

lll Ol 

Evli olup 
olmadığ1 

Evli 

Çocuk 
adedi 

» . . . . . . . . . ı 

Evli 

Dul 
Evli ......... 1 

Evli 

Dul ... . .. a 

Evli . . . . . 7 

Dul 

Evli . . . . . a 

» ....... 3 

Bekir 

Evli .......•. B 
Bekar 

Evli 

Evli ......... 2 
Bekar 

Evli 



Po-.;1 :ı 1. :-; , :'11. ... 

» 

» » 

» 

Te~kilAt Şimdiki 

ılı · n·ı·ı•si cleı·eı'l'si 

10 1 :lii ) 

ı o ı arı ı 

10 (:3fi ) 

lO 

1 J (:30 ) 

11 ( :30 ) 

ı+ ( lfi ) 

Başkonıis .. ı· · ...........•...• 10 
Konıis~·r ... 

» .\ltııı\'iııi 

~. llıı!1lwıııi:-.l'ı' .. 
S. J\nıııisPI' .... 

ll 

ı~ 

j() 

11 
H. :t IIIWl\' lnl . . . 12 

Polis ıııPııını·n 1 ............ 13 
> :. 2 13 

> 

> 

:t 
,. 
» 
» 
,. 
, 
, 

.. 

) 

) 

,, 
•J 

!} 

(j ., 
H 
9 

lO 

ll 
12 
13 
H 
l5 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

1:3 
13 
13 

. 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

.. 13 

.. 13 
13 
13 
13 

... 13 

... 13 

... 13 
...... 13 

....•.. 13 

la mi 

l~ilııl 'J'uprıık . 

H. Nn<•i Ulivl'ner 

ı\tuı;tl\fa <)akn·. 

lzzet Pelıli van . 

Bıılıa Akalt.m ..... 
1 1 :ı ..,a ıı Oğu~Nııı . . . . 

Burhan Pıılabıyık .•. 
Akil Erdiren ..... . 
Kemal Hezer . . . . . . 
A. llaındi Pulater .. . 
J.}m·er J<;ker ..... . 
1'\iyıır.i Oral · ... . 

'J'evfik Bnşçx ... . 
ll'üseyin Kalyoncu 
llmıhinı l~ı'(lal .. . 
lfaiii <;ağırgan ... . 
N eşet Oılta~ıuıç . . 
:\azmi Eı·güıı . . . . . . 
A. Rııa Alta~ ..... . 
.ttifat Özer · · .... . 

lliiscyiıı Çankayali . 
'rahsin Kozan . . . . . 
Lütfi Yazı'eroğlu .... 
IWstem Baş. · . 
1sıuail Daykan .... . 

Ruşen Atak· · .... . 
A hcliirı·ahııı:ı n Hasde-

mir ..... · · ..... 

:'ı 1 rııwd 0\'el' · . . . . . 
lhrahim Mutlu ... . 
Ahmed Suri · ... . 
Cemalettin Yü"eler . 
Ali Aslantaş · .... 

1 ' ., 

Dotwn 
tarihi 

J!:IU~ 

1902 
ı ~fl!l 

l3U 

1~9~ 

ı !lO:! 

Us!Hl 
1901 
Hl03 
1890 
ıgog 

1902 

HI Ol 
191!5 
l!lO:~ 

J!)JO 

1898 
1900 

190~ 

1901 
l!H3 
189 
1900 
189!) 

1904 
1900 
IR9fi 

1!)10 
190-l 
1909 
ı907 

1904 

Tahlili 

narülhilafeti t.~li -

ye ........ . 

Jıüştiye : 2 . . . 

SH ll an iye 

:-:ıuıtnni : 6 

ldadi 3 ..... . 
lHişl iyı• \ ' t' l'nli,.; 

Okulu 
As. Rü~. :\[ez. , :. , 

» » » 
:t » » 

Ort~ . 
Jtü~tiye ..... · 

) ........ . 
Ilk 
Po! i-: ( lkıılıı .. . 
tık ....... . 

» . . . . . . . . 

Rüşti)c ... · · 
> 

> •....•••. 

lik ....... . 
Riiştiye .... · 
~ ....... . 

Ilk ... . 
> ........ . 

1dadi 3 
K. Zohit mt>ktehi 

Ilk 

» 
» 
» 
) 

.. . ' ... 

....... 

. . . . . . 
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ilildiği 

li:ıanlar 
Memuı·i.rl:'lt' 

dühulü :ıle<·li ı· dühulü :-lon terfi ta ri lı i 

... ... 

'27 mayıs 

31 T. evvel 
'29 ttıbat 

1 Ka. evvel 

l!l2ti :m f'yliıl 

ı !);j ı :J ı 'l'. 1'\'\'t'l 

Hl~ı- 20 t.ıwnnuz 

1925 ~8 şubat 

Emniyet Me1t1urluğ·u 

........ 

27 haziran 1918 24 nisan 
.:!ll 'r. s:ıni 

8 şubat 
28 şubat 
26 eylul 
7 şubat 

30 T. sani 
6 temmuz 

14 T. sani 
6 mal't 

1925 

1926 
1928 
192fı 

1910 
193~ 

1929 
1926 
]9~9 

ın nisan 

1 şubat 
:w eylul 
i nisan 
4 ı;;uhııt 

J nisaıı 

:lO teınmu~ 

15 şuhat. 
6 ştıbat 

1 T. (•n·pl 
;~o m:ıyrs 

24 T. evvel 

19:!7 :!H ııi~ıııı 

1!'136 an nı :ı ı·t 

t 92:1 :ı o t t>ın ııı n~ 
3 KiL sani 1921i 

31 KA. ev'l'el 1 929 

19 mayıs 1924 

31 Mayıs 1940 
19 T. evvel 19:!3 

2 cyli\l 192H 
1 T. san i 1 0:.!7 
4 eylfıl 1 !l~!-1 

14 Ku. evvel 1!12 
1 mart 

27 şuhııt 

31 ağustos 
30 T. sani 

1 temmuz 
31 mart 

lD~fi 

nı : ı() 

19:t:J 
1933 
1930 

ll ha~ i ı·ıııı 
20 ağustos 

14 ınnı·t 

12 şubat 
30 trnıııııız 

1 .ı '1' . sn ni 
ı 'r. x:ıııi 

.J Kıi. sııııi 

23 eylul 

:!S fı•ıııııııız 

:'!f1 hııziı·ıııı 

19 '1'. ('\'\·el 

6 ı;ıuhat 

~li h:ııiı·ıııı 

J H:!9 ll 'l'. t'YYd 

1 tl31 1 lı•ııı ıııtı~ 

1932 1 ni-.;nn 

1942 28 şubat 

1942 
194') 

1942 
Hl3~ 

1941 
l!JH) 

1937 
19-12 

1931 
1942 
1943 
1943 
1942 
Hl3 
1934 
192i 
1943 
19+2 
1!'12H 
1927 
ı9:l7 

1939 
19~!) 

l!l:l.j 

19:37 
19-t2 

1934 

27 şııbat 

!'ı ağustos 

28 tenını u~ 

:ı ağustos 

rylıil 

1',\'lı'ıJ 

('~ hıl 

<'yilı! 

eylill 
~':vlfıl 

('yhll 

1 eyl(ıl 

1 l'Yilıl 

1 rylfıl 

ı ryliıl 

1!14-3 

1!1.J.3 

1942 

1!>34 
ın~. · 

1!l36 
1942 
1~42 

1!'142 
]9~7 

1 !ı: ı; 

l!l31 
1937 
1937 

ı fl37 
ı n:-ı7 

1937 

1937 

]937 
1937 

]937 

Maa., tuta.rr lta mikdarı 

1 :J+ ;)fi 

J HI 71i 

1Hi lö 

75 6[; 

ı:i..ı ;)() 
1 lG Ili 

ı o-ı !ıo 

134 5G 
nu 7G 
ıo.ı !lO 
104 !10 

R7 74 

104 !)() 

Si 7 ~ 
SI 7-l 
Si 1-l 
~i 7+ 

10-l !10 
10-t. flll 
104 ~HI 

7 H 
Ri 74-

1 0-~ !-10 
ını no 
J M flO 

. 7 7-1 
J().j. 90 

Si 7-ı. 

104 90 
104 90 

7 7-ı 

ıo.ı 90 

lll Ol 

!l7 Ol 

!17 Ol 

G2 07 

lll Ol 
!17 Ol 

'7 ()f) 

111 Ol 
97 01 
87 ti9 
87 69 
76 90 
H7 (i!) 

76 90 
7!i !lO 

71-i 90 
i 11 fiO 
Si G!l 
7 n!l 

7 ll9 

76 69 
7G 90 
H7 li9 
Hi H!l 
R7 6!J 
71) 90 
i H9 

76 !10 
/-ii (if) 

8i 69 
7ü 90 
87 69 

l~\·li oluıı 

olmadığı 

Fı\'l i 

Evli 
gy)i 

Dul 
Hvli . 

» 
» 

» ..... 

» 
» 
» 
» .. 
» .. 

» 
» 
,. 

, 
:. 
,. 
» .. 
» . : . 

'ocnl; 

adedi 

·> 

. 4 

3 
ı 

1 
ı 

., 

. 5 
a 

'1 ,_ 

ı 

., 
•J 

5 

., 
•) 

., 
•) 

.. 4 



Memuriyeti 

Müdür .. . . . . . 

» Muavini 

Büro Şefi . .. . 

Teşkilat 

derecesi 

3 (100) 
5 (80) 

6 (70) 
(60) 
(40) 

» :Muavini 7 

Kiltip Daktilo . . . . . . . . 9 

Kütüphane Müdürü • o •• 4 (90) 

» » Muavini 6 (70) 
) Memuru ... . . 8 (50) 

» » Ka. Dak. 9 (40) 

Şimdiki 

derecesi 

4 (90) 
6 (70) 

10 (35) 

4 

6 

lO (35) 
ll (30) 

İsmi 

Hamdi Altsan . . . . . 

Ali İsmail Koşer .... 

Niyazi Ağırnaslı . . 

Nebil Emirbuharl . 

Saim Tayyar . . . . 

Şefik Ergun . . . . . 

Orhan Kamil Arkun 

Doğum 

tarihi 

1882 
1894 

1910 

1883 

1882 
1903 
1918 

Tabsili 

Lise .. · · .•. 
Harbiye ve hu-
kuk .. · ..••• 

Hukuk· ..... 

Mülkiye. · .... 

Hendesei mülkiye 

Galatasaray : 2 . 
Galatasaray lisesi 

-417-
Bildiği 

lisanlar 
Memuriyettı 

duhülü Meclise duhulü Son terfi tarihi 

Bütçe Enetimeni Kalemi 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

22 mart 

1 T. sani 

25 T. evvel 

Kütüpha.ne Müdürlüğil 

Fransızca 8 §Ubat 

ara b ca 

Fransızca 13 Ka. evvel 

....... 5 T. evvel 

Fransızca 13 şubat 

1908 17 Ka. sani 

1913 28 T. sani 

Hl34 25 T. evvel 

1908 22 ınart 

1907 22 mart 

192!1 1 eyltıl 
1940 13 şubat 

1923 7 tenuntız 
1934 10 nisan 

1934 29 T. sani 

1923 7 temmuz 

1923 1 şubat 

1929 20 temmuz 

1940 20 temmuz 

1943 
1942 

1941 

194:3 

1939 
1943 
1943 

Maa~ tutarı !ta mikdan 

362 86 
255 23 

134 56 

362 86 

255 23 
134 56 
116 56 

278 33 

197 49 

111 Ol 

278 33 

197 49 
lll Ol 

97 Ol 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

Evli . . . .. 1 

, .......... 2 

Evli 

:t • ...... 3 

» . ...... 1 
Be kar 



3 - Müstahdemler 

Yüksek Mecliste 3 ücretli memur, 93 müstahdenı çalışır. Bunların aylık ücret miktarı 21 632 lirayı bulur. 

Vazifesi İsmi 

Doktor . . . . . . . . . . • • 1 rf an Ak er . . . 

Kütüphane müstahzırı . . . Y akub Bengu . . . . . . . . 

Bina tamirat memuru Muharrem Kurç ...... . 

Şef daktilo . . . . . . . . . Behice Öztükel . . . . . . . . 

Daktilo . . . . . . . . . . . . Firdevs Alt~ . . . 

» ............. Mediha Başak .. . 

» . . . • . . . . . . . . . Makbule Kaclıil . . 

Başhaderne ........•• Abbas Hilmi Dinçer ..... 

:. Mu. . . . .... Abdülkadir Özbek . . . . . . 

:. Mu. . . ..... Mehnıed Çengel 

Haderne S. 1 ......... Receb Cantekin . . . . . . . 

:. :t • • • • • • • • • M. Rıza sunter 

~ » . . . • . . . . . Kadir Unat . . . . . . . . . . 
:t :t • • • . • • • • • Memed Nuri Kubtıf • . . . . 

:t :t ••••••••• Tahsin Bombatepe •..... 

» » •.•..•••. Necib Karabacak ...... . 

Haderne S. 2. . ..... Süleyman Suzan ...... . 

» • . . . . . . . . . Abbas Özdemir . . . . . . . .. 

» , . . . . • Memed Ali Altay- . . . . .•. 

» » . • . İzzet Bay-rak . . . . . . . . 

• » . . • • Yaşar Özkanlı . . . . . . . . 

:. » . . . . . . . . Yahya Düzy-urd . . . . . . . 

» » . . . . . . Arif Bs., . . . . . . . . . . . . 

:t , . . Hüseyin A vni Öneren . . . . 

... Yusuf Kocaoğlu ...... . 

» ... İbrahim Nemutlu ..... . 
, ... Yusuf Tekincan ...... . 

, . . . . . . . . . İbrahim Sadık Morova . . . 

Doğum 

tarihi 

1882 

1891 
ı882 

ı897 

]912 

1917 

1909 

1896 

1891 

1901 
ı879 

1888 
ı894 

1898 
1894 
1886 

1872 

1899 

1894 
ı893 

1904 

1897 
ı888 

1876 

1901 

1896 

ı884 

19ı4 

[1) 9888 numı.ıralı kantın mucibince ·dawni iicretzi memur 

Tah si lı l\Ieclise dühülü 

Berlin tıbbiyesinden (Almanca 30 teşrinisani .... 1938 
ve Fransızca) ...•....... 
tlk ................ . 

Okur yazar ........... . 

Üsküdar Kız sanayi mektebi ve 
Maarif nknleti d.aktilo kurau 
ınezunu ............. . 

1 şubat ....... 1923 

7 T. sani . . . . . . . 1941 

9 şubat . . . . . . . 1929 

Ticaret rnektabi S. : 3 . . . . . 1 T. sani . . . . . . 1928 

Lise S. : 6 (Steno şahadetna- 13 Ka .. evvel .... 1930 
m esi vardır) . . . . . . . . . .. . 
Kız muallim mektebi S. : 2 ı haziran ...... 1931 
(Steno şahadetnamesi vardır) 

Okur yazar ......•....• 

» 

» . 

» 

, 

» 

, 

» 

» 
» 

, 

» 

» 
, 

» 
:t 

» 

• o •••••••••• 

ı T. evvel ...... 1927 

16 Ka. evvel . . . . . 1930 

6 Ka. evvel .... 1927 

20 nisan ....... 1920 

28 mart . . . . . . . . 1922 

1 eyltll • . . . ... ı923 

15 T. sa.ni ...... 1926 

1 haziran . . . . . . ı928 

3 temmuz ...... 1923 

ll eyl-al . . . . . . . . 1923 

1 mayıs . . . . . . . 1925 

1 » ....... ı925 

1 mart ....... 1926 

1 eyh11 . . . . . . . . 1926 

ı » ...•..• 1927 

1 mayıs . . . . . . . 1929 

15 mart . . . . . . . 1930 

15 mayıs . . . . . . . 1930 

1 haziran . . . . .. 1930 

ı Ka. sani . . . . . 1932 

1 Ka. sani . . . . . 1933 

Ücret 1ta 
Son terfi tarihi tutarı mikdarx 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

362 86 278 33 Evli .. . ı [1] 

l eylUl . . ... .. 1933 110 62 

7 T. sani . . . . . . . 1941 134 35 

1 haziran ....... 1938 119 35 

1 

1 
........ 1!)38 107 49 

....... 1938 107 49 

1 .. 1938 107 49 

ı Haziran . . . . . . 1943 

1 Haziran ....... 1943 
ı Haziran . . . . . . . 1943 
ı Haziran . . . . . . . 19-!::l 

ı Haziran ....... ı943 

1 Haziran . . . . . ı943 

1 Haziran ....... 1943 

ı Haziran . . . . . . . ı943 

1 Haziran . . . . . . . ı943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 
1 Haziran . • . . . . . 1943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 
1 Haziran . . . . . . . ı943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 

ı Haziran . . . . ı943 

1 Haziran . . . . . . . ı943 

ı Haziran ....... ı943 

1 Haziran . . . . . . . 1943 

ı Haziran ....... 1943 

ı Haziran ....... ı943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 

80 
75 

75 

70 

70 

70 
70 

70 
70 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 
55 

55 

55 

91 31 

109 97 

96 77 

87 44 

87 44 

87 44 

78 ll 

73 45 
73 45 

68 74 

68 74 
68 74 
68 74 
68 74 
68 74 
57 34 

57 34 
57 34 
57 34 

57 34 
57 34 

57 34 
57 34 
57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

» . 2 [11 
» . . . . . 4 [1] 

» ....... 2 

, ....... ı 
» .2 

I3ekı1r 

Evli 

» 

Dul 

.. 4 

.. 3 
.... 4 

. 3 

. 1 

. 3 

.2 

...... 5 

Evli ...... 2 
» ... 2 

» ...... 4 

) 

Dul 

Bear 

...... 5 

. 3 

...... 3 

..... 5 

5 



Vazitesi lsm.i 

Hadeuı.e S. 2. . . . . . . . . Ahmed Yüksek . . . . . ... 

'> , • • • • • • • • • .Ahmed Özbek . . . . . . . . . 

» » ....•...• Yusuf Rrza Şeker ..... . 

> 

. . . . . . . . Hasan Güvenç . . . . . . .. 

. . . . . . . . Hüseyin Dilsiz . . . . . . . . 

. . . . . . . . Abdül Çatlak . ....... . 

. . . . . . Ömer Gökbaş . . . . . . . . . 

. . . . . . . . M. Eşref Üstün . . . . . 

. . . . . . . . Muhittin Karagümüş .... 

. . . . . . . . Osman Keskinbalta 

. . . . . . . . Memed Özdemir . 

. . . . ... Satılmrş Görgü . . . . . . . 

. . . . ... M. Rüat Aslan . . . . . . . . 

. . . . . . . Abdullah Okur ........ . 

, > ...•.•• ICemal Kacliroğlu .... . 

, , . . ...... R.1za Şentürk ........ . 
Hademe S. 3 ... ...... Davud Balkansoy ..... . 

, , ......... Ali RuH1si Yunıuk ..... . 

, » . . . . . . . . . Niyazi Güler . . . . . . . . . . 

, » ......... Necmi Tandoğan ...... . 
, » . . . . . . . . . Ziya Ünal . 

» » .... ..•.• Murat Akiz ... 

» » . . . . . . . . . Hasan Çayır . . . . . . . . . 

» » . . . . . . . . . Şa b an Duma . . . . . . . . . 

Ilademe S. -1. . •• Mehnıerl Şen ......... . 
• 

» » .... ..... Abdülkadir Ünaldı , ... . 

» 

» . . . . . . • . • Ali Kalyoncu . . . . . . . . . 

:t • • . • • • • • • Mustafa Akkan . . . 

_. . . . . . . ... FaLımı Çobanoğlu . . . . . . 

:t • • • • • • • • • Hüsniye Baycan . . . . . . . 

:. . . . . . . . . Ali Tuncel . . . . . . 

:. . . . . . . . . Ali Rıza Özüd . . . . . 

» ..•...••. Mevlı1t Gökalp ....... . 

» . . . . . . . . ?lfenıiş Eryetiş . . . 

» . . . . . . . . Sefer Köşek . . . . . . . . . . 

:. . . . . . . . . Yusuf Ekin . . . . . . . . . . 

» . . . . . Yusuf Yanbakan . 
, . . . . . . . tsrnail Kaya . . . 

» . . . . . . . . Hasan .Aydın . . . 

, . . . . . . . . . Ahmet Çeliktepe . 

> • • • • • • • • • Satılınış Şim.şir . . 

Doğum 

tndhi 

1902 
ı906 

1898 

1900 
1912 
1905 

1909 
1906 
1910 

1905 

ı9JO 

1911 
1914 

19]3 
ı909 

1882 

1876 
1880 

ı917 

1915 
1916 
1914 

1913 

1!H7 

ı916 

1914 

1918 

1911 

1899 

ı901 

1914 
1915 

1915 

ı916 

1918 
1911 
19ı8 

ı908 

L916 
19]9 

19ı3 

Oktu· yazar 

» » 

» , 

) , 

:ı. » 
Okur yazar 

» » 

:t » 

» 

» 
» 

) 

» 
» 

-4:19-

Tahsili 

.... 
............. 

.... 
............ 
............ 
...... 
........ 
o ••••• 

...... 

.... 
•• 1 •• 

•••• 1 •• 

• o ••••• 

........... 

.......... 

. . . . . . 

....... 

...... 

...... 

....... 

............ 
1 ••• 

....... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
... 
.... 

............ 

..... 
• • • • t •• 

....... 
. . . . . 
...... 
..... 
. . . . . . 

...... 
.... 
..... 

Meclise dühulü 

1 haziran . . . . . . 1933 

ı eylfrl ........ ı933 

27 şubat ....... ı934 
.12 mart . . . . . . . 1934 

ı h:ı.ziran • . . . . . 1934 

ı ~ ...... 1984 

ı haziran . . . . .. 1936 

15 haziran . . . . . . 193(; 

10 eyl~ . . . . . . . . 1936 

26 Ka. evvel . • . . . 1936 
ı eyl111 •...... 1937 

4 T. evvel ...... ı937 

4 ağustos ........ 1938 
28 T. sani ....... 1938 
28 şubat ........ 1939 

16 e)'lUl ......... 1"943 

17 mart • . . . . . • . 1925 

31 mart ........ 1935 

18 ağustos ........ 1942 

9 Ka. evvel ....... ı940 

ı8 ağustos . . . . . . ı942 

9 taşrinievvel . . . 1942 

9 teşrinievvel . . . 1942 

31 taşrinievvel . . . 1942 

12 teşrirusani . . ı942 

12 teşrinisani .... ı942 

ı2 teşrinisani . . . . 1942 

5 haziran . . . . . . 1940 

4 eylUl . . . . . . • . 1937 

ı baziran ...... 1940 

27 nisan . . . . . . . 194.'3 

23 şubat . . . . . . . 1943 

6 mart. . . .... 1943 

31 mart . . . . . . ı943 

6 mayıs . . . • . . . ı943 

6 mayıs . . . . . . . ı943 

ll mayts . . . . . . . 1943 

16 haziran . . . . . . 1943 

28 baziran . . . . . . 1943 

2 haziran . . . . . . 1943 

28 haziran . . .... ı943 

Son terfi tarihi 

1 Ilaziran . . . . . . . 1943 

1 Haziran ....... 1943 

1 Haziran . . . . . . . 1943 

1 Raziran . . . . 1943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 

ı Ilaziran ....... 1943 

ı Ilaziran . . . . . . . ı943 

1 H.aziı·an . . . . . . . ı943 

ı Haziran . . . . .. 1943 

ı Haziran ....... 1943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 

ı Raziran ....... 1943 

1 Haziran ....... 1943 

1 Raziı·att ....... 1943 

1 Haziran ....... 1943 

16 Eylul . . . . . . . . . 1943 

1 nazh·a.n . . . . . . . 1943 
ı Haziran . . . . . . . ı943 

ı Haziran ....... 1943 

ı Haziran . . . . . . . 1943 

1 haziran . ı943 

:t •........ 1943 

» ..... 1943 

) ......... 1943 

Ücret İta 
tutarı mikdan 

55 
55 
55 

55 
55 
55 

55 
55 

55 
55 
55 
55 

55 
55 

55 

'55 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

45 

45 

45 

45 
45 
45 
45 

45 

45 

45 
45 

.J.5 

45 

45 

45 

45 

57 34 

57 34 

57 34 

Fi7 S4 
57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 34 

57 '34 

;)7 34 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 

52 ı2 

46 9ı 

46 91 

46 91 

46 91 

46 91 
46 91 

46 9ı 

46 9ı 

46 91 

46 91 
46 91 
46 91 
46 91 
46 91 ~ 

46 91 

46 9ı 

46 91 

.Evli olup 
olmad.$ 

Çocuk 
adedi 

Evli 

Bear 

Evli 

:t 

Bear 

...... 7 

. ...... , 
.... 4 

..... ı 
...... 4 

Evil ...... 4 

» ... 3 

• 

» 
) 

...... 4 

...... 2 

...... 3 

. ........ 
Evli ....... 2 
Bekar ...... . 

Evli ....... 2 

• . ..... 3 

» ....... 2 

, ....... 1 
BekaT ...... . 

Evli ....... 1 
Dul . . 2 

•........ ] 

Evli . . ..... 

Bekar .. 

Evli ....... . 

•......... 
Bekar ...... . 
Evli 
, . 
» ........ 4 

Bekar ...... . 

Evli ....... ı 

) .. ' ' .... 1 



Vazifeın İsmi 

Bahçe mutchassrsı . . . . . Adolphe Deroin . 

Bahçıvan . . . Osman Akuz . . . . 

Etem Gürçiçek . 

. . Meıned Acar . 

Daimi arnele ......... Murad Bizden 

Şoför 

.. , Hasan Zor .. 

... A. Ali Koç ......... . 

. . . Halil Ekizşık . . . . . . . . . 

. . .. Memed Akoğlu . . . . . . . 

......... Rifat Ortan ........ . 

. . . . . . . . . Ali Atalay . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . Memet Kara . . . . . . . . . 

. . . . • . . • • Recep Klney . . . . . . . . . 

.......... Hakkı Aktüt·k ...... . 

.......... l\Icmed Uçaner ...... . 

:. . . , . . . . . . . . . . . :Mcmed Artnn 

Telefoncu . . ..... Tahsin Gökbakar ...... . 

Kaloriferci .......... Hasan Üngör ...... . . 

» . . . . . . . İbrahim Artan . . . . . . . . 

Makinist ...... ... ... Necati Üzek ........ . 

Elektrikçi . . . . . . . . . . 13ayı·am Eraslan . 

Marangoz . . . . . . . . . • Asım Eruz . . 

Doktor yardrrnclSl ... Ali Ünal .... . 

.Motosikletçi ......... Ilasan Ataol ........ . 

Doğum 

tarihi Tahsili 

-~0-

Meclise dühulü Son terfi tarihi 

1887 Bursa Pirerler ve Fransada 18 ağustos ...... 1930 
Anje Bahçıvan tatbikat rnekte-

1872 
1872 
1900 

1899 

1900 
1898 

1903 
1870 

1888 

1915 

1905 
1909 
1905 
1904 

1909 
1916 

1899 

1910 

1912 

1903 
1877 

1914 

1910 

binden mezun . . . . . . . . . . . 

Okur yazar ........... . 

Okur yazar 

.................. 

Okur yazar 

. :. ........... . 
~ ~ ........... . 

:t J •••••••••••• 

1 haziran . 

1 T. evvel 

15 mayıs .... 

... 192i 

... 1933 

... 1930 

l haziran ...... 1930 

1 haziran . . . . . . 1930 

1 Mayıs . . . . . . . 1932 

ll mart ....... 1934 

1 haziran . . . . . . 1930 

23 mayıs ........ 1939 

1 nisan ........ 1941 

1 haziı·aıı . . . . . . . 1938 

., . ...... 1938 

.... 1943 

. . . 1943 

... 1943 

......... 1943 

:. ......... 1943 

:t ••••••••• 1943 

:t ••••.•••• 1943 

:t •....•.•• 1943 

. 1943 7 nisan . . . . . . . . 1943 

31 ağustos . . . . . . 1943 

13 Ka. sani . . . . . 1930 12 haziran . . . . . . . 1940 

18 :t . ..... 1936 

12 mart . . . . . . . . 1937 

3 Şubat . . . . . .. 1943 

1 T. evvel .... 1930 

23 eylUl . . 1938 

7 nisan . . . . . . 1942 

26 Ka. evvel . . . . 1933 

12 haziran ....... 1940 

17 haziran ......... 1942 

ı haziran . . . . . . . 1943 

1 haziran . . . . 1943 

1 baziran ... 1943 

1 haziran 

ı haziran 

1 haziran ...... 1927 12 

... 1943 

. .. 1943 

.... 1940 

4 ağustos . . . . .. . 1938 

4 Ku. evvel . . . . . 1n9 

1 haziran .... 1943 

1 haziran . . . . . . . 1943 

ÜeNt !ta 
tutarı mikdarr 

250 

100 
100 

70 

70 

50 
50 
50 
50 
45 

45 
45 

45 

45 

120 
100 

90 
55 
70 

70 

70 

80 
100 
110 

75 

75 

210 92 

101 76 

101 76 
68 74 
68 74 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 

46 91 

46 91 
46 91 
46 91 
46 91 

115 24 

96 77 

87 44 

57 34 

68 74 
68 74 

96 67 

101 76 
73 45 

73 45 

Evli olup 
olmadığı 

O ocuk 
adedi 

:. ....... ı 

Evli ...... 4 

Dul. . 1 
Evli ....... . 

Evli ....... . 
:. ........ 2 

» ........ 2 

» .......• 6 
» ..•..•.. 6 

» ........ 3 
» . • . . . '" . . • 

':t •••••••• 2 

Bek&r ...... . 

Evli. . . .. 1 

:t ı 

Bekar ...... . 

Evli ....... 3 
':t • ••••••• 2 

:t ••.••••. 3 

:t • • .•••• 3 
, .... ı 
:t • • • • • • • • • 

» . . • . • .. • • • 



• 

Vazifesi lsmi 
- --- -------

Sermürettip ......... Ahmed Yaşar Akyay .. 

:. Muavini . . . . Ilasan Olgun . . ..... 

ı. S. Operator . . . . . . !smail Hakkı 'l't'her . . . 

. · Ahmed N aci Dizi ci . . . . . 

» > • !smail llakkı Süslüay . . . .. 
2. S. > ...•....• Kemalettin Kök . . 

» > ....• Hüsnü Yutduşen 

1. S. Mürettip ....... İbrahim Gölonen ...... . 

2. ·s. > ..... . ... Naci Dizer ..... : .... . 

» > •..•... Ahmed Mumcu ....... . 

:t > • . . .'. • • Seyyid Ahmed Sev . . . 

. . . . . . . Ali Ca hi d Engin . . . . . . ~ 

Sermakinist • . . . . ..•. HüMyin Sakaeya . . . . . 

> Muatini . . . . . Osman Evinsay . . . . . . 

Makinist ......... '. Nizarnettin Yılmaz ..... . 
> • • • . . • • • • • Kemal Altıok . . . . . . . . . 

» muavini . . . . . Halil Şen : . . . . . . . . . . 

:t > • • . • . • . Hasan Dinçer . . . . . . . . . 

:M:otörcü ve elektrikçi . . . Ali Cangar . . . . . . . . . . 

Sermücellit . . . . . . . . • • Memet Şiikrü Öner . . ·. . . . 

Sermücellit muavini ..... Mehmet Kemal Sever . . ~ . 

Mücellit . . . . . . . . . • . . Ali Fuad Güç . . . . . . . . . 

,. . . . . . . . . . . . . . ldris Erden . . . . . . . . .. 

,. muavini ...... Rıza Zeren ..•......• 

,. > • • • ••••• Feedun Fikret Boysan . . . 

f{u\orifcrci .......... Mustafa Bakır ....... . 

[1] Bir çocuğu 3. VIII. 1943 de ölmüştür. 

Doğum 

tarihi 

1893 

1899 

1902 

1898 

1913 

1907 
1909 

1895 

ı914 

1903 

ı900 

1927 

1903 

ı901 

1910 

1889 

1902 

1928 

1905 

1907 

1914 

l910 

1907 

1914 

1926 

1896 

-421 

Tahsili Meclise dühulü 

Matbaa 

Rüştiye ..... . 

Sanat mektebi . . . 

Rüştiye 

Rüştiye 

lUt 
Rüştiye ..... 

nıt (Almanca) 
Orta 
İlk 

1lk 
!lk 
İlk 

Rüştiye ...... ~ •...••.. 
R" . uştıye .............. . 
İlk 

10 10 ••••• • •••••••••• 

R" . uştıye ........••...•• 

ı nisan .... 

12 eylül . . . 
' -

ı eylül .... 

8. T. Sani . 

14 T. Evvel .. . 

1 haziran .... . 

1 mart ..... . 

. 1924 

. 1920 

1923 

1923 

1925 

1923 

1925 

19 mayıs ....... ı921 

1 teİnmtÜ . . . . . . 1943 

1 nisau .. , . . . . . 1925 

1 T. Sani ...... ı921 

14 temmuz ... . .. 1943 

21 ağustos . . . . . . 1920 

3 temmuz . . . . . . 1920 

ll nisan . . . . . . . 1924 

ı nisan . . . . . . • 1943 
İlk . . . . . . . . . ... , . • . . . 1 haziran . . . . . . ı932 
İlk . . . . . . . . . . . . . . • • . 8 temmuz . . . . . . 1943 

lık . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mart . . . . . . . . 1935 
R" . . 
uştıye . . . . . . . . . . . . . . • 15 temmuz . . . . . . 1925 

llk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 teşrinisani . . . . 1942 

''anat okulu 2. . . . . . . . . . . ı2 ağustos ...... ı929 
İlk . . . . . . . . . . . . . : . . 9 nisan . . . . 1942 

llk . . . . . . . . . . . . 1 haziran . . . . . 1931 

Orta: 3 .· . . . . . . . . . . . . . 13 nisan . . . . .' 1942 

İlk . . . . . . . . . . . • • . . . • • 9 T · 1926 . aanı ...... . 

Son terfi tarihi 

ı haziran ..... 

ı ) 
. 1942 

. 1942 

ı > •••• ı943 

ı ) ..... ı943 
ı ) 1943 

ı .. 1943 
ı ) 1943 

ı ... . 1943 

ı temmuz . . . . . ı943 

ı haziran . . . . 1942 
ı , . .. .. 1942 

8 temmuz ... .. . 1943 

1 haziran . . . . . . . 1943 

ı ,. ........ ı943 
1 » ........ 1943 

ı ) ...... ı943 
ı > ...... 1943 

8 temmuz . . . . . . 1943 

1 haziran 

ı ... 
ı ,. 

, ... 1942 

... 1943 

... 1943 

1 hazlı·an 

ı ) 
.... 1939 

.. . .. 1943 
ı ,. 
ı ,. 
ı ,. 

..... ı943 

. . . . . . . . ı943 

........ ı943 

Üeret İta 
tutan mikdan 

183 79 142 72 

149 90 119 ' 56 

ı26 96 ıoı 76 

126 96 101 76 

132 70 106 19 

119 35 96 77 

119 35 96 77 

107 49 87 44 
95 62 78 ll 

95 62 78 ll 

95 62 78 ll 

.ı 34 41 70 

149 90 119 56 
ı38 44 110 63 

107 49 87 44 

107 49 87 44 
72 51 62 55 

48 34 41 70 

ı26 96 101 76 

149 90 119 56 

95 62 78 ll 

95 62 78 ll 

95 62 87 ll 

83 75 68 ll 

60 42 52 12 

83 75 68 77 

Evli olup 
olm.adıiı 

Cocuk 
adedi 

• 

.Evli .... . 3 

:t ..•...• 3 

! . . . 2 

» ·' · 4 

> .. ı 

:t . • • . • • 3 

> ... ı 

,. . . . . . . 3 

Bekar . 

Evli . . . . . 2 

) .... . .. 2 

Bekar ... .. . 

Evli ...... 2 
,. ....... 3 

Bekar ..... . 

Evli ....... . 

Evli ...... 2 

Bekir .. 

Evli . . . .. 5 [1] 

) . . . .. 3 

) . . . . .. ı 
> .....•• ı 

> ......• 3 
::. ..... , ,. 

Bek8.r ......• 

Evli ...... 8 

A . 1943 mali yılı bütçesinde, Matbaanm cild kısm1~da vazife tlnvrmlariyle ücretlerde değişiklikler yapılmış Ye kalöriferci ücreti nrttırılmrştrr. 
n _ ı . Xl . 1942 . 27 . X . 1943 zaı·fnıcln m üst alıdemler arasınıla tla aşağıdaki değişiklikler olmuştur : 
1 - Tertip kısmında, S. 1. mürettiplcriııclen ~lelıınet Nerıneddiıı Basmanoğ:u 15 . IT . 1943 de ihtiyat olarak silah altına almnuşlır. Bunun yeı·ine J2 . III . 1943 de namzet olarak işıe a.~ınan 

:Mustafa Kemal Özgören 8 · VII · 1943 de işinden a)l'ılınası üzerine açık kalan bu vazifeye 8 ·. VII. 1943 de Ali f'ahii Engin tayin edilmiştir. Bu arada, 26 . VI . 1943 de işinelen ayrılan S. 2. nıü
ı·ettlp ihrahim Halil Sezen'in yerine de ı · VII · 1943 de Na.ci Dizet ifı.vin kılınmıştır. 

2 - Baskı kısmında, Ualünist ,Alım et Şükrü K ll' 15 · 1 ll · 1 9•ı:r (lr. vazifesini bıraktığı için ili şi ği kesilmiş vtı yeı·iııe 1 . LV . 1943 Kemal Altı ok alınmıştır. Makhıisi muavinlerinden Nureddin 
Akçay'ın işinelen u.yl'rlnıası üzerine 1 · VI · 1943 rlt' işe başlayan l\Jtıstafa Güvenç 1 . VII . 1943 de hariçte başka vazife alaı·ak ayrılmış ve yerine . Vfi. 1943 de Ila. an Dinçer tılyin ohınmuştut·. 

3 - C'i'.t kısnıın;la, açık bullman mücellitliğe 9 · XI · 1942 de M t>hnıct ICeınal Sever tayin edilmiş ve 19~3 yılı bütçesinde bu kısımda yapılan değişiklik üzerine sermücellit muavinliğin 
terfi etmiştir. 

-
• 

• 



4: - Mnıt saraylar müdürlüjit 

ı ikincitPf;!l'İn 1943 taı·ihinde Milli saraylal' müdürlüğünün mnaşlı ve ücretli nıcnıurlariyle (lJ) cetve
line dııhil ıııiisüıhdeınleı·in vazife isim ve ücrE-t miktal'larnıı, Vf' aldıkları maaş ve üm·etlerdcn tevkifllt 

çıktıktan som·ıı. ellerine geçen miktarları gösterir cetveldir 

Vazife 1sim ve soyadı 

Tavki
fattan 

sonra ita 
Maaş Aylık miktarı 

Lira ücret Lira K. 

-----
4448 sayılı kanuna bağlı lmdroya dalıil mMııu.rTa.r 

Müdür . . . . Se;~,ai S ele k 

Kontrol memurıı VP ıı.yniyat ronhnsihi Rasiuı Şumııu 

Başkatip ve mutemet Naci Erişkin 50 
Mimar . . . • . }fnzhar Altan . . . ... 60 

Doktor . l4aHilıattin Yakal 40 

Si cil ve nıasra.f memuı·u Hüseyin l<~rdurn 

F.vra.k memuru . . . . . . . . . . . .... .;\f cıııct Yaşar 25 

Ayniyııt kiitihi Mustııfa Jcay . . ... 26 
lGitip Ce ın il Be k em 

T1evazrm ıtlemuru . 1 sıuail UyHen . 

TJ. rch•e1imt drıhı? miisfrıhdrrrı1er 

Vuife 

Ayniyat memuru .......... · · · · · · · · · 
Malzeme. i tefrişiye depocu~u .... · .. · · • · · · · 

Elektrik depom.tBu . . . . . . . . . . · · · · · · · • 
Muhafaza memuru 

Elektrikçi . . . . . 
., refikt ........... · · · · · · 

Mefruşat mararıgozu . . . . . . . . . . 
,\fıılzf'mei in~aiye depocusu .. 

Diilger . . . . . .... 

• 
O~ramacr . 

- Kurşuncu 

:t 

1 

......................... ' 

.Adı ve ıııoyadı 
1 

İhBan Şemsi Barzin . . 
Raşit Naza ............. . 
Kemal Alkaya ....•...... 
Zeki Çelik .............. . 

Kadı·i Yüceyaltn·ık . . . . . . . . . 
Recep Duygu1u 
Ali Eruz .........•.... 
Rauf Tüney . . . . . . . . . . . . . 

:h'Iemet Ülkm.en . :. . . . . . . . 
Cemal Aydın ........... . 
Mustafa Şenyener ........ . 
İsmail Çalyak . . . . . . . . .. . 
Eınin Tutı·akan .......... . 

400 288 67 
170 126 14 

106 95 
126 H 

68 6A 
10(1 77 42 

59 59 
59 

75 58 76 
75 58 7() 

Tevki
fattan 

sonra itıt 

Aylık · miktarı 

ücret Lira K. 

55 
70 
60 
80 

70 
70 
95 
.55 
70 
70 
70 
70 
70 

43 83 
55 02 
47 56 
62 49 

55 02 
55 02 
73 69 
43 83 

55 02 
fi5 02 
55 02 

55 02 
55 02 
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Vazife Adı ve soyadı 

Tenekeci • . . · · · · · · · · · · · • · · · · · · Hüseyin Türkay 
> · • · · · • · • · · · · · · · • • · · · · · · Sadık Böliiklıaşr 

Su yolcu . ... · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · Mehmet !neacla. 
Garaj hademesi . · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · Yusuf Karao~hı 

• :t •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mehmet Öztiil'k 
Y organcı . .. . .. . . · · · · · · trfa.n ~Gö.ral 

» . . . . . . . 
Bekçibaş ...... · 

:t ... o •• " •• \" ................ . 

, .................... . 
Bek~i . . ......... · · · · · · · · · · ; · .... . 

:t 

» ... 

•••••• o ...................... . 

•••••••• o •••••••••••••••••••• 

......................... ' ... 
•••••• o •••••••••••••••••••••• 

...... ' •••••••••••• ·.·' ••• o ..... 

........ ~ ..................... . 
o. o . o •••••••••• o. o ••••••••••• 

•••••• o •••••••• 1 ' •••••••••••• 

•• o .......... o ...... o .......... . 

,. , ....... o •••• o o o .. " • o o •• t • o •••• o 

, 
» 
:t 

) 

f •• ••• : •••••• o ••••••••••••••• 

o ol ...................... o ••••• 

•• o .......................... . 

••••••••••••••••••• o ••••••••• 

o ••••• o •••••• o o ••••• 

••••••• o •• o o o •• 

... o •••• o •••••• o 

•• o • o 
o ••• o • o • o •••• o o 

•••••••••••••••• o • 

• • o ••• 
•••• o ••••••••••••• 

. . . . . . •••••••••••• o ••••• 

•••••• o •••••••• o •• 

o •••••• 
••••••• o ••••••••••• 

. . . . . • o o o ••••••• o ....... . 

............ 

... ' .... 

• • • • o o • • • • • 

•••• o o o • o • 

• • • • • • • • • • o • • o 

........ 
............. . ....... 

....................... 

Mehmet Ali Sert. . . 
Recep Taşpınar 

Babaettin Acar . . . . . . 
'Esat 'Özeg-ım 
.Ali Fettah U zun . . . . . . . 
Seyit Alımet Demir .. 
Mustafa Halil Aydın 
:Mustafa Osman Akyel 
Süleyman Gülbeyaz 
II. İbr·ahim Rilııi. 

Rifat Tahu ........... . 
Ralf\huttin nurul 

Mustafa Hasan Kahai!uı·ınuş .. 
Osın:uı M'<'lnnet Knptan 
Haıııdi Nazif Yulız ....... . 
Jlalil Mustafa ~imşrk ..... . 
Rüst('m Yanıım 
Ömer çavuş Değh•ınenci 
Nuh fHimıe~ 
,\ hıııet 4iVfn!'ltafH Tn ran .. 

}.fnsf n fa ·TTiis~yin Özrl(·tn i ı· ..... 
Rıv1ık Doğnn 

~ff'ıııt'f Oımınn Tn11 . ........ . 
M enı<>t Ali Ş eren . . . 
f::r.vit Alımet Akc:a)· ......... . 
Uü ·nü Ömer A~nt . . . .... . 
Nerip 'MI'lmıı-t KManslıııı . .. .. . 
7.iyıı Daniı;ı . . . . ... . 
MeıMt .\lımrt Aüıoğlu . 
::\fı-hmet .Mııstııfa Oıırip . 
Rt')'-il Ret• ep ' Doğaıı 
t~ınail Mustafa Say~rlr . 
ct:ılip RızA \ızı1il .. . 

Alımı-l Has<ın AşkHıı ........ . 
Flikmet Tt·r.rl .. 
Şakiı· Kaı•a('J' . . . . . . . ... . 
!smail Yarımda~ ........... . 
~aban l)irin . . . . . . 
liau.üt Erl,aylar ........... . 

Tevki
fattan 

ııonra itB 
Aylık miktart 
ücret Lil'a K. 

70 55 02 
70 r-;s 02 
40 32 62 
4-!l 36 36 
45 36 36 

90 69 · 95 
60 . 47 56 
70 55 02 
60 47 56 
60 47 56 
50 40 on 
!10 40 09 
50 40 09 
flO 40 09 
50 40 09 
!'iO 40 09 

50 
!lO 
50 
fiO 
50 

50 
50 
50 

45 
45 

4fi 
4!1 
45 
4:1 
45 
4fi 

4S 
4!1 
4!) 

4!1 
4!1 
4fi 
4fi 
4fi 
.Jfi 
4fi 
45 
45 
45 

40 09 
40 09 
40 09 
.ıo on 
40 09 
40 o~ 

40 mı 

40 09 
36 ~6 

3ô 31ı 

3fi 3ô 
11ı 36 
3() ~6 

36 36 
36 16 
36 36 
36 3fi 
36 36 
36 36 
3() 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
36 36 
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Vazife 

Bekçi 

» .................... · . .... .. 

.......................... 
• 

Kapwı .......................... . 

Bn h~ıvanhaşı ...................... . 

> ..................•....... 
Bahçrvan ........................... ,., .: 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
) 

» 
» 
». 
» 
» 

' •••••••••••••••••••• t ••• . 
1 

•••••• 1> • ••••••••••• • •• ' •• 

. .... ... '· ............... . 

•••••••• o •••••••• 

•••• o ••••••• o •••• 

..... 

••••••••••••• 1 •••••••••• 

....................... 
......................... 
........................... 

<iıılip Gürelrntm ............ . 
.. \hm{'t Atıf Ellialtı ......... . 
.\felım{'l RsA ( \~ı kılmaz .. . 
Hasan Mehmet ('elik 
Lütfi niHtepe .... 
ll asıı ıı R~uıri Oztül'lc ......... . 

iyAzi Berkw:ıny . 
llehı,:l'l Baği·ı 

~ükt-ii K aı·a J\1 dstafn 
.\lmıt afa 'l'clli 
. \ı i Rrza Sırka ı 

' l'urnn Altınsoy . . . . . . 
Ali ihat Selvaıı . . . . 1'. • • • 

TUI'('ttin Kenwrlioğlu 

.\li l\lnı ıat Böliikhaşı 

Salwi ÇAyboğan . 
1'ıırgnt , 'ıı.rıoğln 
Ali Iliiseyiıı Oemir('an .. 

Üutıer Çan1ş 
~fnstafn Çavuş, (-lıülş('ıt . 
~evki Yüı·üsün 

Hakkı Özbek 
i<Jt 'ın r eber . . . . . 
Zeyhek {ehmet 'l'oltöz . . . 

Ahmet Tırpan 
ı-\atıhmş .Aklruş . . ........ . 
Hüseyin Kesim 
Halit Üner 
Mustafa .Ali Kesim . : .. 
Halil ilasan Alankaya . 
..:\hıuet Muharrem Ergin ..... . 
Selim .Akaısya 
Oenç lnocak , . 
:::\üleyman Aydoğan 
Lütfi Kargacı 
JL Mehmet Ali Dinç ........ . 
N ecip Ş işman 
J !asan Ahmet Ür gün ........ . 
Hasan Sait ebeci . . . .. . 
l\1usta:Ca Halil Akbaş . 

Bekir 1 a Akgül .. 

.Ahmet Vahip !nce 

Muhtar Kosa . 
Hnınit Yakup Y eşliçay 
Muharrem Aluncı . . ..... 

Tevld. 
fattan 

sonra itıı 

Ayhk miktarı 

Üeret Lira K. 

45 
45 
40 
40 
40 
41). 
40 
40 
40 
4(} 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
.ı. o 
50 
45 
40 

70 
65 
55 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

36 36 
36 36 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
a2 62 
32 62 
32 621 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62' 
32 62 
32 62 
40 09 
36 36 
32 62 
57 92 
46 10 
46 10 
38 22 
38 22 
38 22 
38 22 
38 22 
38 22 
34 28 
34 28 
34 2H 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
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Hah~ıvaH 

• 
» 
:. 

» , 

Vazife 

~ o 9 o o • o .. - o o • • .. • • o • • ' • • • • 

o o • • • • o o • o •••••••• o. o •••• 

•• •• o o o ..... 1 o o •• o o ....... . 

• o • o •• o •• o •• o ••• o o o o •••• 

•• o •• ' ••• o • o •••••••••••• 

• o ••• o ••• o • • •• •• ••• • •••• . 
o • o o .......... o •• o o ••• ••• 

» . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Kalörifer vt• itfaiye mem\ll'U ........ ••. 

1 nliiı•it't•r n it l'aiyeı>i , 
1tfaiyc ııı li l'ı·ezcbaşı 
!trniye müfı·c:.w eri 

, » 
, , 

Otumobil şöföı·ü 

. ':ı.kliye » 

'l'e h• fmH'n 

.. 

• • • • • • • • • o • • • • • . 
•• o •• o •• o ••• o •••• •• • o o o • 

» ••••• o •• o ••• o ••• o o •• o o ... 

» • o o o • o ............. o •• 

Safrn • ılın., ı • o •• o •• • ••••• o ••••• o. 

~ofı•a,•ı ' .................. ... . 
, ...................... ...... . 
> ........... .. ........... .... . 

< :Hôlcı ... ,. .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
~aııtçi ...................... . 
Kayıkhane bek isi . . . . . . . . . . . . . . . 

Ren ber ...... · · · · · · · · · · · · · ... . 
Boyncı ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
h.uııın dokıııııarı ·ı 

:t 

.> musurıu•ısı 

Pokıııı ı:ılıııııc> lıl';ıııp ıııPıııohu 

llnkt ilıı ....... · . · · · 

lsiıu ve soyatlı 

.Ahmet İbrahim Sakat·ya 
:Mustafa brrl'ail Ark ...... . 
.$iseyin Köle . . . . . . . . . . . 
Şakir Demirtaş . . . . . . . . . . 
Mehmet Kargscı . . . . . . . . . 
Şevket Bingül ......... . 
Ahmet Önal ... . . .. .... .' 
.Mustafa Doğueri 
~fusa Yılmnz . . 
Kemal Karaoğlu ........ . 
İ:,;mail At•cnn .......... . 
Salih Saka ............. . 
Kadri Ark 

Kazını Gür 
Nuri Aavaş .... ....... . . 
Raşit Oğuz .. . .. ... ... . 
Hüseyin Çelik . . . . . . . . . 
Yunus Aydın . . . . . . . . . . . 
Ziya Akkuş ......... . 
lbrahim Tiifekçi . . . . . . 

llayali Koı-al . . . . . . . . . 
İbrahim Olcay ....... . 
Mehmet Yıldıran .. 
Nurettin Aygen ......... . 

Renızi Güven . . . . . . . . . . 
Abdullah aylaz . . . . . . 
Rıza Şen 

Osman Erzincan 
Mustafa Tialil Ba.ydı.ı.r 

'l'evfik Sarıer 
Mehmet Ali Kestane 
C>l!mıan Özgan 
Kemal Uysal 

emal Yaman 
A.ziz Çakır 
~"ı aettin an lt 
~1 \lstııin Arkoıı 

Fevzi N a~ıışgN11; . . . . . . 
MtH'ir\e \Rmı·pnı ..... . 

Tevki-
fattan 

sonra ita 
Aylık miktare 
ücret Lira K. 

40 34 28 
40 34 28 
40 34 28 
40 34 28 
40 34 28 
40 34 28 
40 !l4 28 
40 :~ ..ı 2H 
40 34 28 
40 3~ 28 
90 69 95 
55 4-:i R3 
50 40 09 
60 47 G6 
fıO 40 09 
4!) 3fı :-16 
45 36 36 
4S 36 36 
70 55 02 
70 55 02 
60 47 56 
GO 47 f'ı6 

55 43 83 
50 40 09 
80 62 49 
55 43 83 
55 43 83 
55 43 83 

50 40 09 
45 36 36 
45 36 36 
40 32 62 
60 47 56 
70 55 02 
55 43 83 
55 43 83 
45 36 36 
90 ll9 95 
55 43 83 



L. Matbaanin mesai hul8sas1 

s . m . 1948 : 21 . x . 1943 

f. 'l'ER'l'lP DAl RES): 

1. %nbıt (•ı•ı·idl'Sİ dnikııt 1 : fl6) 

" Zahıt <·ilt fihristieri (Ci lt 1 : 5) [1 ı 

~ . Kanuıılaı· nwcınnıısı ( Jilt 25 ) 
4. Huı~ıHlllıt:!lcı· 

:ı . Hıduk zubıt hul4snlan ve gelen evrnk 

li. Ruzııaıııc nıatlıualaı·ı ( Nnmamlı layilıalnı ·) 

H ıra o. 1 : 144 [2] 

7. fluznnnıe matbualan ( Numara.lı layihal.nı ·<laıı 

ikirıri drfıı basılanJ.nr) ek lılyihalıır : 

~o . 20, ..ıH . l,li, 66, 110 [3] 

[ll Zabıf 6lt fihı·istze,.i: 
l 'ilt No . J:iayfa adedi 

---
1 14 

.z 20 

3 16 
.f 20 

5 10 

80 

Suyt'n 

aJt' tli 

!IOü 

~() 

H')'' ' --
;j() 

."ıli 

:.! oıo 

1:.! 

Basin 
adedi 

HOO .\f eel is 
000 Başwk~ IPt 
00 :'ll<>elis 

1 000 Bnş' <'killc·t 
:wo 
;j!j(J 

~00 

1 :H; o :\I re! is 
l · 030 Ba.~Vl·kii Jet 

:{ ;ıo ~J f'r ı i~ 

o: w Bııı;ıwkfi lt> i 

Baskı 

yekftnu 

724 800 
flOô 000 

(j4 000 
' o 000 

06R GOO 
30 00 
ti7 ~no 

~ 713 500 
2 070 800 

16 200 
1:.! 31)0 

[2 ] llt':miH 1.-rı/.i l'rtpol'lııı·ıııı 11/tı/ılı ı • i olaıılardaıı 101J ı • r ii<:l'l' oylilı l'ltprıl'loı · ı ilıtiı•a ulrnlı I'Clnt ele 
t :ıo fa ne ay nca Diı•mıı .lfulıa .~ebaf için ba.vılmaktar/ ll'. ( Uiy1'hn .V o . .'i, 7. fi(), fiR, R7). 

131 lkinı·1' drfn /ıa .çı/oıı ıııoıwı·fllı rk /{ıyilıtrlu , ·: 

Rk /(ıyi/ın No . 8ııy/tt adrdi 

~o 2 
IH ( l . ıwi) /J 

JH (ll . nci) 3 
66 2 

110 2 

• .. ' •' 
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gnl'Üıııt•ııleı· iı;in hasılan lıiyihulaı· (.Nuni.ına

sı~ [1] 
n. Eıwiinwıı h·ı·iıı .mP~aısı ha kk mda Kiitihi Umu-

ıııilik mpnrlııı·ı ı De\ L't' : \'LT, 1 : I•'. o. ,1) 
HI . llıırtulık kaı•aı· c•l'l\·di l l : 10) 
11. Tl'~l-.ilfit ı l·~suo.:iyı · n [)ahil i ~izanıvaıııe 

, -.. r rı ı n.ı:l > 

1:2. Yıllık l ll YI, [ : 4 ) 

! :l Z:ılııt c•ıoı·idı•s 1 ll : I. lı;tiıııa · 1, ·.,ilt :tl) 

H. Zalııl ıınııtlııı filıı · ist i ı l> \"l ı 

ı.·, Zalııt ııııııııııi l'ihrist i ll :\ ' 1 1 :·O 
lll . Zalııt unııııııi l'ilıı·isti ıJ) : YH, l : F'.) 
11. ı, ızıl:ıy ( 'ı•rıı i _,· ı • l i ı · aporu 'ı· LT. ~l<•clisi zııptı 

ı s . t' 11 P \'ı tH'l Rü~· iik 1\ ıınıllayı Pı-ogı·nnı, 

i~.aııııııırııt• , ı • 1 lill'k ı-;ıwiimPıılrı·i rııpor ve 

prnjeleri [2j 
HI "uhtl'lil" i., ll'l' : t EnC'iiııH•ıı kaı·ar kıiğıtlıı.rr, 

clı Yarıt c•Ptn·li, Jistd(•J', isim ılt•fteri, albüm. 
ihlıs:ıo.; I'C•tnli. tııkrirlikh'l'. d ·ftı>t'leı·, hordro 
, ı• 1'111. ali nıulıasl•he işh•ri. ı ~ı·up işleı·i, Bii tt;(' 

Etwiinll'ni işl<>ri ve ai re ) 

Bu daire, 6 841 sayfa iş tertip etm~tir. 

Sayfa 
adeıli 

15li 
:ı • ..J. 
:iG 
+lO 

4 
liı3 

ti4 

i) H!) 

ll . -- 1'.181 DA }RESI: •" 

Baskı: 

adedi 

100 \' ıısıtl i 

;.;o o 
400 

:i OO 
:iOO 
000 
:JOO 
;;oo 
::iOO 
500 

10 000 

!"ıOIJ \'asa f i 

Baskı 

yekfuıu 

::l -WO 

Hl 000 
163 200 

78 000 
192 000 
568 000 
205 000 
24 000 
!N: 000 
32 000 

ı ~20 000 

~!)4 500 

Bı·lıı· r forma, 16 say ra h<'snlıiyll• -1,27 lanı forınalık 1 \'ı· , snyl'a hesabiyle tle %!) formalık) iş 

:.ı!mış, n • hn'ikı ııtlt>diııe giire lO G, 6 ~GO bnskı işi J:ıpmıştır. :\[ııhtelif iş oluı·nk n~r,•rc·n: 

Baskı ndı•di Cilt 

:!:> UUll 

40 000 
:w ooô 

500 Uulıuüyıı nıl'llkaları (U \'11, l · 11'.) 
_00 Ziyaret~i varnkalaı·ı 

~abıt, miisYNldeliklel'i 

1-1- 2~0 'I'ezhı·c vı' müsYcddl'lik lıaı;.lıklaı·ı . .ıaı·r 1 Kalemletel 
Kiığıt laı·ı lwlc•ııı \' ı' l•~ııdiııll'nll'ı-ılı•ıı V(•ı·ilıııek -ını·cti.du lıusılaıı: 

Haskı aclı·di 

:ı~ i ij(} 

!J.) 000 

ı 1':! 000 

.. 
'l'l'zkı·ı·Plik ~ 500, ııııızlıatalık 4 UOU, dıılıuliyı·, ı·l.'klı·ı·, kurne, ınaklıuz 2ü 2fJO 
l.'ift n Lt>k mektupink kağıt (Azaya ıııulıı:ıus ) 

~lC'kf up Ink ı.arf (Azara mnbsus) r 

lll. ('/L1' DAlHESl: 
.\ ) b'urıııa kntlnnıa \1' toplanın \' ı• IPI ılikiş i~lcı·i: 

( '!lfl foı·ıııalık) 

jlj Encii 11u ııhr i~· in luwluıı ıwmtli'UiiiZ ltiyilıal!tr: 
Rayfıı ayısı : (12, 4, 4-, 10, 4- yı>kfın :N) . 

ı 1 

121 Niı1111111 rmıc Encıimrnhıin No . 1, 2 /"fi(Jm'lurı 1 :iOfl ~~ 1', f'rnrtmm b.'11riimı u i ilr Xiuıııtlltlnıe 
Eıu: iiııu 11 ; Jll"ll./f lıri 1 fiOIJ ;;.1'1' ,., J)ifı k k'ııl'iiıılf· ni t"IIJIIII' l' t filıri.~/lıri dt ikişrr IJill lu s11biylı luwl. 

ll ışt ll'. 
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Telli, telsiz \' f> kapak işleri: 

203 400 Zabrt eeridesi (56 inikat) 
18 000 Za brt riH Cilıristi ( 5 oilt) 

fiRfl R50 \ın1al'lllL layihıılar (144: tane) 
~0(1 Knıınnlar mermuaı<ı (Cil1 : 25) 
:100 Yıllık (P : YI, t : ·!) 

Ba. kıya göre , 
» 

000 7.ıılııl ı•c>r·iclı-ı;i ( D : L J : 1. Cilt. : li ) 

!lOo 7.;ılHt ıınıunıl l'ihı·i s t i ı n : Yl) 

fıOO 7ıalııt ııınnıııi fihl'isti (n : \'T, 1 : -i l 
.i()() Zahıt tınınmi fihristi ( 1> : \'II, f : F'.) 

i ~0() :\lııhtrliJ' i-;;ll'l' ( l(fıtilıi rııııınıi]ik ı•ııponı. lı:ıftalık )\;ıı·;ıı•, ısıııı dd'tı•ı·i, Jıor·dı·n ,,, 

saire) 
li .iO U. Bii 1 ı;ı• 1 !1-l:J . . 
.iOO Kızılay ('roıniyl'li ı·:ıpoı·n ve LT . .'lı•rlisi z:ıptı 

10 000 Ç'. TT . P. YT ıwı l runıltayı Nizaı;pıı~ıM Yı• 1 >ilı·k Eıwiiııwııll'ri nıpuı·lııı·ı 

Blok islrl'i: . . 
RHO :\lü'4''"rlrlPiik. nıaklnıt.lııl', rlı•vam l'f'f\'l•li 
-J.!)O r'ilf (100 ~·npraklr) kiiı;ük '" lıii.' ük lakriı·lik 
.iOO -:. ( f\0 -:. ) ılııhııliyr vn· ·ııkıılan 

HOO » ( fiO » 1 t.i.vıı ı•t>fı: i ,~ ıp·ııkalaı·r 

!lO ~ Karni' ( ] : :10 ~ ) rluhHii?r 
.iOO Rı>,\ ' kfll'lli'Si 

:lOO 'l'ııhsisat ı:eklı' I'İ 

( 'ili iı;ılf'l'i :. 

000 ı\lhUnı (D : VTT. 1 : F. ) (8. TY . l!)-1::, ( Bt•zli) 

!itifi 1\ilnp ril t iı;ılrl'i (260 nıPı,inli, HO:; he:>zli) 
:!:~ nı·l'tı·ı· i:;ılı• ı·i (Bpz]i 21, ıneşinli ? ' 
13 lliiYi~·pt Ylll'flkH~T (l) : vrr. f F ., (,' lllôll'llkl'll li , ;) hrıli) 

1 lcıs.vıı iı;ıleri : 
~O Vnı·tıın clos.va : ( ~t•ı·itli ) 

R RiinH'll ()Tnrııkrıı 1. hr1.li 7~ 
'l'ıımir iı;ıleri: • 

fi Bezli :ıtlııs ( KütiiphınH'.V~') 

1:1 DefUll', 7 siimrn 
10 Kitap. 



• 

D'OZELTİŞ 

H ncü sayfa11111 ikinci sütunuıum sumındaki [ 3 J işat•t't li meşı·uhat aşağıda yazılı şt>kilot' tas
h i h olunmalıdır: 

[3) 1452 sayılt kanım, 3656 sayllr kanunuu ~5 nci maddesi ile ilga. edilmiştir. 

351 nci sayfaıun 27 nci satırııHlaki (" harp akademisi) ve harp sanayii şekUnde ılüzeltil

m lidil' . 

• 

---->•<~-· 

• 


